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شػكػػػػػػػػػػػػػػػر كعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

في ىذا المقاـ البد مف رد بعض الجميل كالفضل ألصحابو ،لذلؾ أتقدـ بجزيل الشكر
كعظيـ االمتناف إلى أستاذؼ المشرؼ عمى ىذه الدراسة شيخ األدب األندلسي أ .د أدمحم
بف لخضر فكرار كالذؼ تعيد ىذه الدراسة منذ أف كانت كمضة حتى خرجت عمى شكر
مؤلف يرػ النكر ،كما أتقدـ بجزيل الشكر كعميق العرفاف لؤلستاذ سكيفي عمار كالذؼ
كاف لو أكبر األثر في إغناء ىذه الدراسة بمبلحظاتو كمناقشاتو كلكل مف ساعدني مف
قريب أك مف بعيد ،كأخص بالذكر أساتذتي الكراـ فميـ مني فائق الشكر كالتقدير.
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مقدمة

3

مقدمة:
ال يختمف اثناف في عشق األندلس لمشعر كىياميـ بو قاطعيف بيذا الفف أشكاطا
بعيدة ،فقد عرفت األندلس حركة أدبية كبيرة سيما مف جانبيا الشعرؼ ،كذلؾ بغض الطرؼ
عف الظركؼ السياسية المزرية التي عرفتيا األندلس عبر كامل المراحل التاريخية سيما
عصر الطكائف كالمرابطيف ،حيث تميز ىذا العصر ببركز شعراء كبار في ساحة األدب
األندلسي ،كيعتبر شاعرنا عبد هللا بف الحداد األندلسي كاحد منيـ ،حيث يتضمف رصيد
الشاعر األدبي ديكانا ضخما يضـ عددا مف األغراض كالمكضكعات التي تتكفر عمى قسط
كافر كقدر كبير مف الظكاىر كاألفكار التي كانت البف الحداد فييما طريقتو الفنية المتميزة
كأسمكبو األدبي الفذ أيف كفق إلى حد بعيد في تحقيق النمكذج الراقي بتميزه في استعماؿ
أدكاتو المغكية كالفنية مما دفع بنا إلى ضركرة الكقكؼ عمى مظاىر االبداع كالعبقرية في
محاكلة الستبانة أسباب الجدة كالتميز في شعره ،كمف ىذه القناعة كسمت بحثي بػ :عبد هللا
بف الحداد –دراسة أسمكبية.-
أيف سيتـ فيـ ما غمض مف أمر شعره ككشف ماخفي فيو مف رؤػ كأفكار كمبادغ،
كذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بزكايا النظر كأنماط الرؤػ التي يظطمع بيا شعره ،عبر التركيز
عمى تتبع أىـ المكامف األسمكبية كالتي يختمف في كثير منيا مع شعراء غيره ،كميزت طرائق
تعبيره الشعرؼ عمى مستكػ المكسيقى كالتركيب كالمغة.
كفي ىذه الدراسة قمنا ببياف أىـ الظكاىر األسمكبية التي تميزت عند "ابف الحداد"،
حيث أخذنا عمى عاتقنا تحميل بعض النماذج تحميبل كصفيا كذلؾ في إطار السياؽ العاـ
لمنص كالذات المرسمة ،كأثر تمؾ المعطيات عمى المتمقي الذؼ يمعب دك ار أساسيا في إبراز
قيمة الظاىرة األسمكبية ،كبذلؾ فقد إتبعت الدراسة ما يقتضيو الخطاب في التعامل معو مف
األخذ بمعطياتو الثبلثة ،كىي المرسل كالنص كالمتمقي.
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كيقف خمف ىذا اإلختيار عكامل عديدة مف شأنيا أف تختصر كتختزؿ البرنامج
الشعرؼ الحدادؼ في معادالت نظرية يمكف إدراجيا في األسئمة اآلتية:
مف ىك عبد هللا بف الحداد؟ كما ىي مميزات عصره؟ما ىي أىـ تجميات األسمكبية في شعر "ابف الحداد"؟ كبمعنى آخر ما ىي أىـ سماتاألسمكب كخصائص الجماؿ التي ميزت شعره.
كىل كانت ليذه السمات كالخصائص أثرىا الفاعل في تمييز شعر "ابف الحداد" عف غيره.كقد أدت ىذه األسئمة كغيرىا دكر رائد في مقاربة ىذه المدكنة الشعرية ،كما تقبع
خمف ذلؾ جممة مف الدكافع كاالعتبارات تتكزع بيف ذاتية كأخرػ مكضكعية ،تأتي في مقدمتيا
أف "ابف الحداد" كاحد مف شعراء األندلس الكبار ،حيث سطع نجـ ىذا الشاعر في قرف أقل
ما يعرؼ عنو أنو ىائج بركح المنافسة االشعرية كمائج بفحكؿ كبار الشعراء كفي مقدمتيـ
الشاعر الكبير "ابف زيدكف" ،ىذا كيعتبر "ابف الحداد" أنمكذج الشاعر الرقيق حيث نحا بشعره
نحكا خاصا في دقة المعنى كرقة األسمكب في آف ،باإلضافة إلى ازدىار المادة كغ ازرتيا
ككفرتيا ،فشعر "ابف الحداد" يعتبر مرتعا خصبا كميدانا ثريا ،إذ يشكل مادة صالحة لدراسة
عديد الظكاىر األسمكبية القابعة خمف شعره ،ىذا فضبل عف ندرة الدراسات التي أتت عمى
تناكؿ الشاعر مف حيث الجانب الذؼ يعنى بالظركؼ المحيطة بعصره ،ككذا سيرتو الذاتية،
كما تخمك دراسة متخصصة في تناكؿ شعر "ابف الحداد" بدراسة تطبيقية تحميمية مكسعة،
فجل الباحثيف الذيف تناكلكا ىذا الشاعر أدبا كسيرة كفك ار .كذلؾ في مقتطفات تحتل صفحات
معدكدة ،كبذلؾ ظل نتاج "ابف الحداد" الشعرؼ في حاجة إلى التحرر مف أسر الظممة كذلؾ
بتسميط الضكء عميو كالخركج بو إلى دائرة الضكء كنكر الكجكد ،لذا يعتبر شعر "عبد هللا بف
الحداد" األكلى باالىتماـ كاألحق بالتأمل كاألدعى لمدراسة.
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كقد استكت ىذه الدراسة عمى خطة منيجية إحتكت عمى مقدمة كأربعة فصكؿ :فصل
نظرؼ كثبلثة فصكؿ تطبيقية باإلضافة إلى خاتمة.
فأما الفصل األكؿ فقد جمع بيف جزئيف إثنيف كسمنا األكؿ منيما بػ "عبد هللا بف
الحداد كعصره" ،كحمل الثاني عنكاف "األسمكبية كاألسمكب" ،فأما الجزء األكؿ فقد عني بأىـ
الظركؼ المحيطة بعصر "ابف الحداد" كذلؾ مف النكاحي اإلجتماعية كالسياسية كالثقافية،
كصكال عند حياة "ابف الحداد" أيف كقفنا عند أىـ المحطات التي كسمت بيا سيرتو الذاتية،
فيما تعمق الجزء الثاني مف ىذا الفصل بمبحث األسمكبية كاألسمكب ،كىك بمثابة المدخل
التأسيسي الذؼ تبنى عميو الدراسة التطبيقية ،ذلؾ أنو ال يمكف إجراء أؼ دراسة مف ىذا النكع
دكف الكلكج إلى أساس نظرؼ تنيض عميو،حيث تناكؿ ىذا المبحث التعريف بأىـ االتجاىات
األسمكبية كنظريات األسمكب ،ككذا أىـ الفركؽ بيف عمـ األسمكب كالعمكـ األخرػ....
أما الفصل الثاني فقد عنكناه بػ "المستكػ الصكتي" ،حيث تضمف جزئيف إثنيف اإليقاع
الخارجي كاإليقاع الداخمي حيث اىتـ أكليما بالسمات األسمكبية في المكسيقى الخارجية
متمثمة في الكزف كالقافية كالركؼ ،أما ثانييما فقد خصص لدراسة السمات األسمكبية في
المكسيقى الداخمية متمثمة في التكرار ،حيث تضمف تكرار الصكت مفردا كتكرار الصكت
مركبا ،كالتجمعات الصكتية كيشمل الجناس بكل أنكاعو ككذا التصدير ،أما المناسبة اإليقاعية
فتشمل ظاىرتي التصريع كالترصيع ،كصكال عند التماثل الصكتي أيف اىتـ بأصكات الميف
كدكرىا المكسيقي كالداللي الرائد في شعر "ابف الحداد".
أما الفصل الثالث فقد كسـ بػ "المستكػ التركيبي" ،كقد تناكؿ جممة مف الظكاىر
األسمكبية أىميا ظاىرة اإلنزياح كتضـ كبل مف التقديـ كالتأخير ككذا االلتفات ،تراكـ األفعاؿ،
نسقي الشرط كالنفي كأسمكبي النداء كاالستفياـ.
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كحمل رابع فصكؿ البحث عنكاف "المستكػ الداللي" ،كقد اشتمل عمى لمحة مكجزة
حكؿ عمـ الداللة مرفدا بجممة مف الحقكؿ الداللية أىميا :الحقل العاطفي ،الحقل العقائدؼ،
حقل الحزف ،حقل العمكـ كالمعارؼ ،الحقل الحربي.....
أما مف بيف أىـ المناىج التي اعتمدنا عمييا في إنجاز ىذا البحث نذكر المنيج
التاريخي بكصفو المنيج األنسب لعرض السيرة الذاتية لمشاعر ككذا عصره ،كالمنيج
الكصفي كذلؾ بالتركيز عمى التحميل ،فضبل عف االعتماد عمى آلية االحصاء التي تعد مف
بيف أىـ اتجاىات األسمكبية عمى اعتبار أف ىذا اإلجراء األسمكبي يسيـ كثي ار في الكشف عف
السمات األسمكبية في النص.
كقد تكزعت المصادر كالمراجع في ىذا البحث بتنكع العناصر المدركسة ،حيث
تراكحت بيف المصادر التاريخية كالدراسات القديمة كالحديثة ،فإلى جانب ديكاف "عبد هللا بف
الحداد" لمحققو دمحم عمي طكيل نذكر كتاب الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة لصاحبو ابف
بساـ الشنتريني ،كخريدة القصر كجريدة العصر لمعماد األصفياني ،كنفح الطيب في غصف
األندلس الرطيب لممقرؼ التممساني ،كمف كتب التراجـ نذكر المغرب في حمى المغرب البف
سعيد،كما استفدنا مف بعض الكتب الحديثة كنذكر مف بينيا األسمكبية كاألسمكب لصاحبو
عبد السبلـ المسدؼ ،ككتاب األسمكبية :مفاىيميا كتجمياتيا لصاحبو مكسى سامح ربابعة،
كقد كاف كتاب مكسيقى الشعر البراىيـ أنيس في خدمة المستكػ الصكتي باإلضافة إلى
كتاب األصكات المغكية لمؤلفو عبد القادر عبد الجميل ،كما ساىمت جممة مف الكتب في
خدمة المستكػ التركيبي نذكر مف بينيا كتاب التقديـ كالتأخير كمباحث التركيب بيف الببلغة
كاألسمكبية لصاحبو مختار عطية ككتاب اإللتفات نحكيا في القراءات القرآنية لمؤلفو عبد
الرحماف دركيش شككت ،كقد اعتمد آخر فصكؿ البحث المعنكف بػالمستكػ الداللي عمى
جممة مف الكتب القيمة نذكر مف بينيا :التطكر الداللي في لغة الشعر لمباحث ضرغاـ الدرة
ككذا كتاب الحب في األندلس لمؤلفو جكدت مدلج ككتاب القيـ الخمقية في الشعر األندلسي
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لصاحبتو سممى سمماف عمي ،ككذا كتاب في األدب األندلسي لممؤرخ الكبير جكدت
الركابي ...كغيرىا كثير ليس ىذا مقاـ ذكرىا كاممة.
كأثناء إنجازنا ليذا البحث إعترضتنا بعض الصعكبات أبرزىا ندرة المصادر التاريخية
المعتمدة في دراسة الجانب النظرؼ ،حيث أخذنا عمى عاتقنا زيارة بعض الجامعات الجزائرية
بغرض الحصكؿ عمييا ،حيث دعانا الفضكؿ المعرفي إلى تجاكز ىذه العقبات ،كفي األخير
أرجك أف يككف ىذا البحث قد ساىـ كلك بالنزر اليسير في الكشف عف أىـ الجكانب األسمكبية
في شعر ابف الحداد .في انتظار أعماؿ أخرػ تكمل ىذه المسيرة.
كفي ىذا المقاـ ال يفكتني أف أجدد شكرؼ كعرفاني بعد هللا سبحانو كتعالى ألستاذؼ
المشرؼ ادمحم بف لخضر فكرار عمى كل جيكده خبلؿ ىذه المسيرة العممية فجزاه هللا عني
خير الجزاء.
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الفصل األكؿ:
عبد هللا بف الحداد
كعصره
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( )1سيرة عبد هللا بف الحداد:
 .1اسمو ك كنيتو ك لقبو:
ىك " دمحم بف أحمد بف عثماف أبك عبد هللا القيسي"،

()1

ك قبيمة قيس ىذه مف مضر مف

العدنانية ك ىـ بنك قيس عيبلف)2( ،ك قد كانت مدينة اشبيمية مركز استقرار قبيمة قيس عيبلف
باألندلس (,)3ك البف الحداد شعر يشير فيو إلى ىذه القبيمة العربية العريقة فيقكؿ في باب
الغزؿ:

()4

َخمِيَم َّي ِم ْف َق ْي ِ
س ِ
بف َعيِبلَف َخِّميا
ك يقكؿ أيضا



ِرَكاِبي تُ َع ِّرْج َن ْح َك ُم ْن َع َر َج ِاتيا

()5

بيكػ َنْف ِسي َم َيا َسَبٍإإ
َك َق ْد َى َك ْت َ



َف َي ْل َد َر ْت ُم َ
ضٌرر َم ْف تََي َم َت َسَبأُ ُ

( )1دمحم بف شاكر الكتبي :فكات الكفيات ك الذيل عمييا ,المجمد الثالث ,تح الدكتكر إحساف عباس ,دار صادر ,بيركت ,ط ,1974 ,1
ص.283

( )2ينظر :أبك العباس أحمد القمقشندؼ ،نياية األرب في معرفة أنساب العرب ,تح األستاذ ابراىيـ األبيارؼ ,دار الكتاب
المصرؼ ,القاىرة ,دار الكتاب المبناني,بيركت ,ط ,1991 ,3ص.403,404
( )3أنظر :السيد عبد العزيز سالـ ،تاريخ المسمميف ك آثارىـ في االندلس مف الفتح العربي حتى سقكط الخبلفة بقرطبة ,دار النيضة
العربية ,بيركت ,1981 ,ص.121
( )4دمحم ابف الحداد :الديكاف ,تح الدكتكر يكسف عمي طكيل ,دار الكتب العممية,بيركت ,لبناف,ط ,1990 ,1ص.161
()5المصدر نفسو ,ص.109
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كما يعرؼ بالنميرؼ نسبة إلى نمير بف عامر بف صعصعة بف معاكية بف بكر بف
ىكزاف بف منصكر بف عكرمة بف خصفة بف قيس عيبلف بف مضر
بمازف ()7كالمعركؼ بابف الحداد.

()6كقيل إنو كاف يمقب

()8

 .2كالدتو ك مكطنو:
تسكت جل كتب التراجـ التي ترجمت لمشاعر بشأف تاريخ كالدتو الذؼ لـ تأت عمى ذكره
البتة,فاعتكر ىذا الجانب مف أخباره غير قميل مف الغمكض كاإلبياـ فيما تتفق أغمب ىذه
المصادر عمى أنو كلد في كادؼ آش

() 9

التي أصبح ينسب إلييا بعد ذلؾ,فيقاؿ لو الكادؼ

آشي ()10ذلؾ أف األديب الشاعر غالبا ما ينسب إلى اإلقميـ الذؼ كلد فيو ( ,)11كرغـ ما يتمتع

()6عمي بف أحمد بف حزـ :جميرة انساب العرب ,تح االستاذ عبد السبلـ دمحم ىاركف ,دار المعارؼ ,مصر ,1962 ,ص.279, 272

( )7ينظر:إميل بديع يعقكب ،مكسكعة األدب ك األدباء العرب في ركائعيـ(,العصر األندلسي األكؿ),الجزء التاسع ,دار
نكبميس ,بيركت ,ط ,2006 ,1ص.59
( )8ينظر :أحمد بف دمحم المقرؼ التممساني ،نفح الطيب مف غصف االندلس الرطيب ,المجمد الرابع ,تحقيق احساف عباس,
دار صادر  ,بيركت ,ط ,1988 ,1ص.48
( )9حظي (كادؼ آش) بشيرة كاسعة ،كىك مف أعماؿ غرناطة ،كيطمق عميو (كادؼ األشات) ،كىي مدينة جميمة أحدقت بيا
البساتيف كاألنيار ،كخص هللا أىميا باألدب كحب الشعر .أنظر :فكزؼ عيسى ،في األدب األندلسي ،دار المعرفة
الجامعية ،االسكندرية ،مصر ،2009 ،ص .71
( )10ينظر :المقرؼ التممساني ،نفح الطيب( ,المجمد الثالث ,ص.)502
( )11ينظر :دمحم عكيد دمحم ساير الطربكلي ،المكاف في الشعر االندلسي مف عصر الطكائف حتى نياية الحكـ العربي,
مكتبة الثقافة الدينية ,القاىرة ,ط ,2005 ,1ص.447
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بو ىذا اإلقميـ مف جماؿ طبيعي فاتف

( )12

اف يترعرع في أحضانو فاستكطف المرية
بني صمادح.

إال أف الظركؼ قد حالت دكف أف يتسنى لمشاعر
( )13

التي قضى فييا أكثر عمره )14( ,ك ىناؾ الزـ

()15

( )12ينظر :دمحم صبحي أبك حسيف ،صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر الطكائف ك المرابطيف ,عالـ الكتب
الحديث ,عماف ,األردف ط ,2005 ,2ص.210
( )13المرية :مدينة سياحية مستطيمة الشكل  ,تربض عمى البحر المتكسط ,ك تقع جنكب مدينة مدريد ,ك بالنظر لكقكعيا
بمحاذاة الجباؿ العالية مف جية البحر المتكسط ,لذا فإنيا تعد مف اجمل الثغكر ك المدف في اسبانيا ,ك ىي مرسى
ىاـ مف مراسي البحر المتكسط ,ك اسـ المرية مشتق مف كظيفتيا اذ كانت تتخذ في االصل مرأػ ك محرسا بحريا
لمدينة بجانة القريية منيا .انظر :تكفيق دمحم عمي الحجاج ،صفحات مف تاريخ المدف األندلسية ،دار الضياء،
األردف ،ط  ،2005 ،1ص  .112ك السيد عبد العزيز سالـ :تاريخ مدينة المرية اإلسبلمية ،قاعدة أسطكؿ األندلس،
دار النيضة العربية ،بيركت ،لبناف ،ط ،1969 ،1ص.19
( )14ينظر :أبك الحسف عمي بف بساـ الشنتريني ،الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة ,القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,تحقيق
أذرتاش أذرنكش ,نقحو ك زاد عميو دمحم المرزكقي ,دمحم العركسي المطكؼ ,الجيبلني بف الحاج يحي ,الدار التكنسية
لمنشر ,تكنس ,ط,1971 ,1ص.271
( )15المعتصـ بف صمادح :ىك دمحم بف أبي األحكص معف بف أبي يحي دمحم بف صمادح بف أحمد بف دمحم بف عبد الرحماف
بف صمادح بف يعرب بف قحطاف ,مف بيت شرؼ كأدب ,كاف حسف السيرة في رعيتو ,فانتظمت أيامو ,ك اتصمت
دكلتو ك استقامت أمكره ,تكفي سنة  484ىػ ,بعد حكـ داـ أربعيف سنة  484ىػ ,ك صمادح بضـ الصاد الميممة كفتح
الميـ ك داؿ مكسكرة ,ك تعني في المغة الشديد ,انظر ترجمتو في الحمة السيراء ،إلبف األبار ،حققو كعمق حكاشيو د
حسيف مؤنس ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط ( ،2ج ,2ص .)78خريدة القصر ك جريدة العصر ,لعماد الديف األصفياني.
(قسـ شعراء المغرب ك االندلس) ,الجزء الثاني ,تحقيق آذرتاش آذرنكش  ,نفحة ك زاد عميو دمحم المرزكقي ,دمحم
العركسي المطكؼ ,الجيبلني بف الحاج يحي ,الدار التكنسية لمنشر  ,تكنس  ,ط  ,1971 ,1ص .271ك كاف جده أبك
يحي دمحم بف صمادح كاليا عمى مدينة كشقة ك أعماليا في أياـ الخميفة= =المؤيد ىشاـ بف الحكـ األمكؼ ,ك كاف كالده
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ك اشتير بمدح رؤسائيـ ( ،)16ك يذكر ابف الحداد في كاحدة مف رسائمو مشي ار إلى سبب فرار
طَم ُعَنا ِم ْف أُُف ْق َك َم ْر ِج َعنا إلى تَ َحُّق ْق كاِ ْف
أسبلفو مف كادؼ اآلشات إلى المرية فيقكؿ ..." :ك َم ْ
اغتَصبت أَمبلَ َكنا أَسماء كاس َتَمبت جم ِ
ِ
اى َيرنا
الك َ
ط ْف ,ك ْ َ َ ْ ْ
َك َان ْت أ َْيدؼ الفتَ ْف قد أ َْزَع َج ْت أ ْ
َسبلََفَنا عف َ
ْ َ َ ْ َْ ََ
()17
الصك ِف ِب ُزرَقِتيا ك ِجم ِ
ِ
ِ َّ ِ
اميا."...
َع َذ َر ْت أ ْ
اء ,فقد أ ْ
ْ
َف أ َْبَق ْت َما أ َْبَقى مَي َ
اه َّ ْ
َ
إال الّمَف َ

 .3تحصيمو العمـ ك مكانتو األدبية:
إف المتأمل في النتاج االدبي المتميز لمشاعر يعتقد أف مثل ىذه السعة في العمـ إنما
ىي نابعة مف اختبلؼ المشارب ك تعدد المناىل التي أخذ منيا العمـ مف أساتذة كعمماء...إال
أف العكس تماما ما جرػ مع شاعرنا ,فقد قضى ابف الحداد شبابو غير مستقر في كنف
عائمة تحقق لو الكسط العممي المحفز لتحصيل العمـ فتتيح لو الحمقات العممية التي تييئ لو
سبل اإلطبلع ,ك تيسر لو الطريق نحك عالـ العمـ ك األدب ,كالكاقع أف مثل تمؾ الظركؼ
كانت أضعف مف أف تحطـ صرحو المشيد ,بحيث لـ تقف عقبة في كجو الخط الذؼ رسمو
شاعرنا لنفسو في سبيل تحقيق ىدفو المنشكد ,فيي رغبة جامحة في العمـ لـ يكف خمفيا ما
يحفز تدفقيا ك ينشط انثياليا غير عزيمتو القكية التي كانت تعزز سعيو الحثيث

–في كل

مرة -لمكاجية ىذه الصعاب باالعتماد عمى نفسو في تككيف ثقافتو الخاصة التي استعاف في
سبيل تككينيا بما تيسر لديو مف كتب ,ك قد تميز ابف الحداد مف ىذه الزاكية عف كثير مف

أبك األحكص بف معف كزي ار في كنف عبد العزيز ببمنسية ,ك تكفي سنة  443ىػ .انظر :الذخيرة (ؽ ,1ـ ,2ص 663ك
ما بعدىا) ,انظر:ابف االبَّار :الحمة السيراء( ,ج ,2ص ,)81الكافي بالكفيات (ج ,5ص ,)45كعمي بف سعيد :المغرب
في حمى المغرب ،الجزء الثاني ،حققو كعمق عميو ،شكرؼ ضيف ،دار المعارؼ ،مصر ،ط( ،2د.ت) ،ص.195
( )16ينظر :الذخيرة (القسـ األكؿ’ المجمد الثاني) ,ص  ,692المجمد السابع ص ,26ك السيد عبد العزيز سالـ ،تاريخ مدينة
المرية اإلسبلمية ,ص.177
( )17ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة ( ,القسـ األكؿ ,المجمد الثاني) ,ص .697 ,696
13

()18
ِِ
اؼ ,كال
ك
ث
م
ت
ح
ر
ب
ال
ك
اؼ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ََ ْ
أدباء عصره ,ك ىك ما يؤكده في ىذه الرسالة قائبل":إّني َل ْـ أ َِرْـ َد َر ْ
أ ِ
ِ ِ
ِ ِ
اء" ( , )19لترتسـ في أذىاننا جزءاً مف شخصية ىذا
ْ
اء ك ال ى ْج َرةٌر لْمُف َي َم ُ
ُعمَم ْت لي ر ْحَمةٌر لْم ُعَم َم ُ

الشاعر التي تتميز بحبو لمعمـ كالحاحو الصارـ ك طمكحو الجامح لمنيل مف مختمف

المعارؼ ,فقد استطاع أف يأخذ بأسباب العمـ ك الرقي ما ساعده عمى بمكغ مأربو حتى عند
شأكا عظيما مف الرفعة ك التبجيل ,فمـ يمزمو
مميكو المعتصـ بف صمادح الذؼ بمغ عنده ً
شاعر مثمما كاف عميو ابف الحداد ,فيقكؿ ابف بساـ "ك لزمو (أؼ لزـ المعتصـ) جممة مف
فحكؿ شعراء الكقت كأبي عبد هللا بف الحداد" (.)20
ك أكثر مف ذلؾ فحب ابف الحداد لمعمـ ككلعو الشديديف بو جعبله يككف مشاركا في عمكـ
كثيرة منيا الفمسفة ك الرياضيات ك الفمؾ ك اليندسة ك عمكـ الفقو ك عمـ العركض ,ىذه
المعارؼ التي ال ريب أنيا انعكست عمى نتاجو األدبي الشعرؼ منو ك النثرؼ عمى حد
سكاء ,مما يمزـ لقارئو أف يككف عمى صمة بيا  ,كما ىيأت لو ثقافتو الكاسعة كشاعريتو الفذة
اف يثرؼ شعره بابتكار معاف جديدة لـ تطرؽ قبمو ك لـ يسبق إلييا (.)21
ىذا ك لمشاعر مصنفات عديدة تدؿ عمى إلمامو بآثار العمكـ ك المعارؼ (, )22ك إف لـ
يتسنى لشاعرنا أف يستقي مكنكف عممو مف أساتذة ك عمماء األندلس ,فقد كاف ىك منيبل

( )18دارؼ.
( )19ابف بساـ الشنتريني ,الذخيرة( ,القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,ص).698
( )20ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة ( ,القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,ص)733
( )21انظر ديكاف ابف الحداد ،الصفحات....256 ,252 ,122 :
( )22سكؼ نضع ىذه المصنفات في مكاضعيا مف ىذا الفصل.
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غزي ار لكثير ممف خاضكا في ميدانو ك جالكا في حمبتو ,فقد أخذ منو جممة مف أعبلـ العصر
الذيف تكجكا بشرؼ التتممذ عمى يديو ,ك أكثرىـ شيرة ابف الصفار.

()23

ك لعل ذلؾ ما جعل "ابف الحداد" يككف محط إعجاب ك تقدير المؤلفيف الذيف حاز عمى
جانب كبير مف اىتماميـ ,ك يمكف اإلستنامة إلى شيادات بعضيـ في ذلؾ ,فيا ىك ابف بساـ
عبد هللا َى َذا َشمس َ ِ ٍإ
اف
اف أ َُبك ُ
كسيرة ,كِديك َ
يقدمو في ذخيرتو فيقكؿ" :ك َك َ
ظي َيرة ,ك َب ْح َر َخَب ٍإر َ
ُْ
يق الم ِ ِ
ِ
ابف
الص ِ
ضك َح ُّ
ض َح في َ
ض َر َب فييا ِب ْقد ِح ْ
المتَ َيّم ِل ك َ
عارؼ ُك ُ
شيكرةَ ,ك َ
عاليـ َم َ
بح ُ
طر ِ َ
تَ َ
طع ك أَصاَلة م ْن ِزع,تَرػ ِ
َّف في مَن ِ
َش َع ِ
ازِع ِو ك
ُمقِبل إلى َجبلََل ِة َمْق َ
الع َمـ ُّ
ينـ عمى أ ْ
َ ْ
اره ك َيتََبي ُ
َ
َ
()24
آثَ ِ
ارِه."...
ك مما يبرز مكانتو األدبية عند المقرؼ قكلو" :ىك شاعر مادح ,ك عمى أيؾ الندػ
صادح ,لـ ينطقو إال معف أك صمادح  ,فمـ يرـ مثكاىما ك لـ ينتجع سكاىما ,ك اقتصر عمى
المرية ك اختصر قطع اليمامة ك خكض البرية ,فعكف فييا ينثر درره في ذلؾ المنتدػ ك
يرشف أبدا ثغكر ذلؾ الندػ ,مع تميزه بالعمـ ك تحيزه إلى فئة الكقار كالحمـ ,كانتمائو إلى آية
سمف ,ك مذ ىبو مذاىب أىل الشرؼ ,ك كاف لو لسف كركاء يشيداف لو بالنباىة ك يقمداف
كاىمو ما شاء مف الكجاىة".

()25

ك يقكؿ العماد األصفياني في حقو" :مف شعراء المغرب المتأخريف ,سألت القاضي,
الفضل عنو ك قكلو حجة فقاؿ :كاف في الصمادحية

()26

ك ىك أديب فاضل ,ك ليس في

()23ىك أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف سميماف بف عبد هللا التجيبي األكركيكلي المعركؼ بابف الصفار ,انظر ترجمتو في
نفح الطيب (ج ,4ص.)306
( )24ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة (القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,ص.)692 ,691
( )25المقرؼ التممساني :نفح الطيب( ,المجمد الرابع ,ص)49
( )26ىي قصكر المعتصـ بف صمادح.
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العرب أشعر منو" ( )27كيفتخر بو ابف سعيد المغربي فيقكؿ" :مف السمط
اآلماد المجمي في حمبات األفذاذ ك األفراد ".

()28

المستكلي عمى

()29

ك قد تمكف ابف الحداد بفضل ىذه المنزلة مف تبكؤ مكانة المستحق بيف الشعراء الفحكؿ
ك مصاؼ المشاىير في األندلس يقكؿ ابف الخطيب "شاعر مفمق ك أديب مشيكر ,مشار
إليو في التعاليـ ,منقطع القريف منيا في المكسيقى "
"الشاعر المشيكر أبك عبد هللا دمحم بف الحداد".

()30

كيقكؿ فيو صاحب النفح أيضا:

()31

( )27األصفياني ,العماد ,خريدة القصر كجريدة العصر(,قسـ شعراء المغرب ك االندلس) ,الجزء الثاني ,ص.271
( )28ىك سمط الجماف ك سميط المرجاف ألبي عمرك بف اإلماـ األندلسي ,انظر البغدادؼ ,ايضاح المكنكف في الذيل عمى
كشف الظنكف عف أسامي الكتب ك الفنكف ,استانبكؿ ,1947,الجزء الثاني ,ص.27
29
المغرب ,الجزء الثاني ,ص.143
المغرب في حمى َ
( ) عمي بف سعيدُ :

( )30لساف الديف دمحم بف الخطيب :االحاطة في اخبار غرناطة ,الجزء الثاني ,تحقيق عبد هللا عناف ,الشركة المصرية
لمطباعة كالنشر  ,القاىرة ,ص.333
( )31المقرؼ التممساني :نفح الطيب( ,المجمد الرابع ,ص).48
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 .4عالقتو بشعراء عصره ك بمف حكلو مف الناس:
نتكضح مف خبلؿ شعر" ابف الحداد" سكء العبلقة التي كانت تربطو باثنيف مف شعراء
عصره ك ىما  :السميسر ( )32ك ابف المبانة(  , )33حيث كاف ىذا األخير ينافس "ابف الحداد"
بقكة في مدح المعتصـ بف صمادح ك مف قكلو فيو (: )34
أال يا ابف معف ,ما لمجدؾ غاية



ك ال لمػكاف أنت فيػػو مػراـ

قد اتفقت فيؾ المذاىب كميا



فمـ يبق في شرع الكراـ خصاـ

ك قد كقعت حادثة

()35

تؤكد سكء العبلقة التي كانت بيف الشاعريف ,ك ذلؾ حيف اغار ابف

المبانة عمى قصيد ابف الحداد الذؼ يقكؿ فيو :عج بالحمى حيث الغياض العيف (.)36
( )32ىك أبك القاسـ خمف بف فرج األلبيرؼ المعركؼ بالسميسر ,كاف باقعة عصره ك أعجكبة دىره ...لو طبع حسف,
كتصرؼ مستحسف في مقطكعات األبيات ك خاصة إذا ىجا ك قدح ,أما إذا طكؿ ك مدح فقمما رأيتو أفمح ,كلو مذىب
استفرغ فيو مجيكد شعره ,كاف مف شعراء إلبيرة غرناطة ,ثـ غادرىا كلجأ إلى ببلط المعتصـ بف صمادح .انظر ترجمة
في الذخيرة (ؽ 1ـ ,2ص  ,)282المغرب (,ج  ,2ص  ,)100الخريدة(ج  ,2ص  ,)167نفح الطيب (ج  ,3ص ,112
 ,)291 ,127أخبار كتراجـ أندلسية ,مستخرجة مف معجـ السفر لمسمفي ,أعدىا ك حققيا إحساف عباس ,دار الثقافة,
بيركت ,لبناف ,ص.83 ,28
) ُْ أتْ تكز دمحم تي عيسى تي دمحم اللخوي الذاًي ،الوعزّف تاتي اللثاًحً ،سثح إلى أهَ الشتغالِا تثيع اللثي ،تْفي تويْرقح.
أًظز تزجوتَ في الذخيزج (ق 3م  ، 2ص ّ ،)702 ،666الوغزب (ج 2ص  ّ ،)409الخزيذج (ج 2ص  ) 107فْاخ
33
( الْفياخ (ج ،4صً ّ ،)31 ،27فح الطية (ج ،4ص.)222
( )34ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة( ,القسـ الثالث ,المجمد الثاني ,ص.)699
()35انظر ىذه الحادثة في نفح الطيب (ج ,4ص.)50 ,49
()36انظر ديكاف ابف الحداد  ,ص.265
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ك قد ساىـ أكار الخصكمة -بيف الشاعريف -في خصكبة خياؿ "ابف الحداد" ,حيث
ارتجل أبياتا يطمب فييا مف المعتصـ أف يحكـ بقطع لساف "ابف المبانة" الذؼ سرؽ
قريضو,ألف يده اليمنى في ىذا المقاـ لـ تقـ بيذه الميمة إنما لسانو مف فعل ذلؾ ك فييا
يقكؿ:

()37

حاشا لعدلؾ يا ايف معف أف يرػ



في سمؾ غيرؼ درؼ المكنكف

ك إليكيا تشكك استبلب مطييا:



عج بالحمى حيث الخماص العيف

فاحكـ ليا ك اقطع لسانا ال يداً



فمساف مف سرؽ القريض يميف

ك مف جانب آخر تقيـ ىذه الحادثة دليبل كاضحا عمى تمكف "ابف الحداد" مف ممكة
الشعر ,ألف مف أىـ بكاعث االرتجاؿ في الشعر "الممكة المسانية ك االقتدار المغكؼ المتأتي
مف الحفع الغزير لدكاكيف الشعر العربي ,مع كجكد المحفزات التي تنشط تدفق الشعر
كانثيالو,كاىتماـ األمراء في مجالسيـ بالشعر,كاقامة المنافسة كاإلمتحاف المقصكد لمشعراء,
إختبا ار لقدراتيـ ,ك استمتاعا ك تأنسا بأدبيـ "

()38

 ,كما ىك الشأف مع المعتصـ بف صمادح

ك شعراء ببلطو.
ك إذا كانت تمؾ فحكػ عبلقتو مع "ابف المبانة" ,فإف عبلقتو مع السميسر تذىب إلى
أبعد مف ذلؾ ,بحيث تكضح لنا ىذه العبلقة شدة العداء ,ك مدػ استفحاؿ الخصكمة التي

( )37المصدر السابق ,ص.263
( )38حميدة صالح البمداكؼ :قراءات أندلسية -في الجيكد النقدية كالظكاىر الفنية كالتجربة الشعرية
التكزيع ,عماف ,األردف ,ط ,2009 ,1ص.55
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-

دار الضياء لمنشر ك

كانت بيف الشاعريف ,ك قد كاف اليجاء -ىذه المرة -كسيمتيـ في ذلؾ ككنو فف خالص
لمتعبير عف معاني اإلزدراء ك البغض.

()39

كقد عرؼ السميسر ىجاء األندلس ( )40بيذا الفف الذؼ ضرب فيو بسيـ كبير مف القدح
ك الشتـ ك السباب ك القذؼ ,ك ذلؾ بشيادة مترجميو.

()41

كقد كرد عنو أنو ىجا "ابف الحداد" بيجاء فيو الكثير مف اإلمتياف لشخصو كاإلسراؼ
في احتقاره ,ك فيو يقكؿ:

()42

قالكا ابف حداد فتى شاعر



قمت ك ما شعر ابف حداد؟

أشعاره مثل فراخ الزنى



فتش تجد أخبث أكالد.

ك قد أثار ىذا اليجاء حفيظة "ابف الحداد" ك غضبو ,فرد عميو ببيت كاحد مف اليجاء,
يحمل كل معاني السخرية ك التيكـ بخصمو السميسر ,فيو مف الفحش ك اإلبتذاؿ ما يجعل
أنفسنا تربأ عف تسجيمو كامبل ,ك ىي سمة خاصة بشعراء االندلس الذيف إذا ما ىجكا

( )39ينظر :أحمد الشايب ,األسمكب دراسة ببلغية تحميمية ألصكؿ األساليب األدبية مكتبة النيضة المصرية ,ط

,13

 ,1999ص.88
( )40انظر :فكزؼ عيسى:اليجاء في األدب األندلسي ,دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،االسكندرية ،مصر ،ط

 ،2007 ،1ص

كاحساف عباس :تاريخ األدب األندلسي ,عصر الطكائف كالمرابطيف ,دار الثقافة  ,بيركت  ,لبناف ,ط ,1979 ,5ص.139

( )41انظر مثبل الذخيرة (ؽ ,1ـ ,2ص.)289 ,282
( )42ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة( ,القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,ص.)894
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أفحشكا،

( )43

ما ينزؿ بشعرىـ إلى الدرؾ ك ييبط بو إلى المنحدر ,ك في ىذا البيت يقكؿ

معربا عف عدـ مباالتو بو:

()44

...........................



ففي رميمينا عنو لنا شغل.

إال أف ما تجدر االشارة اليو في ىذا الصدد ,ىك أف مثل ىذا المكف مف الشعر عند
شارعنا لـ يكف يعبر عف حقيقة أخبلقية ماثمة في سجيتو ,ك ال عف نزعة متأصمة في داخمو,
إنما نجد أف كل ما كرد لو فيو لـ يكف إال مف قبيل ردات فعل كانت بمكجب استفزاز مف قبل
خصمو السميسر ,ك آية ذلؾ اف الشاعر ليس لو في فف اليجاء –عمى مستكػ ديكانو كمو-
سكػ ىذا البيت الذؼ قالو في السميسر ,ك ثبلثة ابيات أخرػ قاليا في مميكو المعتصـ بف
صمادح بعد ما ساءت األحكاؿ بينيما.
أما عف عبلقة "ابف الحداد" بمف حكلو مف الناس ,فإف المتأمل في شعره يمحع أف لو
مكقفا خاصا إزاءىـ ,كيبدكا أف عمق ما كاف يعاينو مف قسكة في الحياة ,قاده إلى عدـ
اقتناعو بجدكػ مخالطتيـ أك مصافاتيـ ,فيا ىك الشاعر يؤثر الكتاب عف الناس ,فخير
جميس في الزماف ىك الكتاب الذؼ يحمي صاحبو مف مخالطة غيره ك يعكد عميو بالنفع
كالفائدة ك في ذلؾ يقكؿ:

()45

ذىب الناس فانفرادؼ أنيسي



ك كتابي محدثي ك جميسي

()43ينظر :مصطفى الشكعة :األدب األندلسي مكضكعاتو ك فنكنو ,دار العمـ لممبلييف ,بيركت ,لبناف ,ط
ص.55
()44ديكاف ابف الحداد ,ص.243
()45المصدر السابق ,ص229 ,228
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,1983 ,5

صاحب قد أمنت منو مبلال



ك احتبلال ك كل خمق بئيس

ليس في نكعو بحي ك لكف



يمتقي الحي منو
()46

بالمرمكس

ك يقكؿ في بيت آخر ك قد قطع الرجاء في ثقة الناس ك مصافاتيـ ,فيجمع بيف
استحالة اتصافيـ بالكفاء ك الصفاء ك بيف استحالة كجكد غراب ابيض فيقكؿ:
ك الناس أغربة إذا قايستيـ



()47

كأخك المصافاة الغراب األبيض.

 .5خركجو مف المرية ثـ عكدتو الييا:
كاف "عبد هللا بف الحداد" قريبا جدا مف ممؾ المرية "المعتصـ بف صمادح" ,مكاليا
لو,مؤيدا لمذىبو كسياسيتو ,كيبدكا أف حميمية ىذه العبلقة قد حممت الضغينة في نفكس
خصكمو ك حاقديو الذيف أصبحكا ال يفتئكف يمدكف لو أسباب الكيد ك الكقيعة ( )48محاكلة منيـ
منافستو مدح المعتصـ بف صمادح ,لعكامل تباينت بكاعثيا كأسبابيا كاختمفت كسائميا ك
()46المرمكس :الميت,يقاؿ :رمسو يرمسو اذا دفنو ك سكػ عميو األرض ,لساف العرب (رمس) ,كقد عمق الدكتكر إحساف
عباس عمى ىذه األبيات بقكلو :كىك صاحب قصيدة سماىا "حديقة الحقيقة" ,كيبدك أنو عرض فييا لفمسفتو الزىدية.
انظر إحساف عباس  ,تاريخ الدب األندلسي ,عصر الطكائف ك المرابطيف ,ص.132
( )47ابف الحداد ،الديكاف :ص.231
( )48فقد كانت لشاعرنا صبلت مضطربة ببعض شعراء عصره ,كذلؾ عمى النحك الذؼ فصمنا فيو القكؿ في العنصر
السابق.
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غاياتيا ,إال أف أبرزىا كاف الظفر بأعمى المناصب ككف " الشعر كاف مف العناصر التي تقدـ
المرء في الحياة السياسية ك ترقى بو إلى المناصب الرفيعة".

()49

ك قد كاف غرض المدح مطيتيـ في ذلؾ ,ك فيو البف الحداد قصيدتاف ميمكزتاف مف
أشير ما قاؿ في المعتصـ بف صمادح )50 ( ،ك قد تييأت األسباب لخصكمو بخصكص ىذا
النظـ حيث ذىبكا -بدكاعي الضغينة ك التشفي -إلى التقميل مف شأف ىذه القصائد التي
أخذكا عميو أنو ىمز في إحداىما ما ال ييمز.

()51

ك قد حممت ىذه المآخذة "ابف الحداد" أيما محمل ,فرد عمييـ بأدبو

– شع ار ك نث ار-

متحديا كل مف حكلو مف خصكـ ك أعداء ,معتمدا في ذلؾ عمى أسمكب السخرية كاإلستيزاء
ككذا الفخر بشعره طريقا ألداء غرضو ,ك لمشاعر رسالتاف في ىذا الشأف يكرر مصطمح
الحسد في كمييما يقكؿ في أكالىا يدفع التيمة عف نفسو" :ك لـ أمتدح المعتصـ طالب جدػ,
كال راغب ندػ ,عمى أف جميعنا رائد في رياض إنعامو ,ككارد في حياض إكرامو ,ك لكني
منيت بقردة حسدة أعجزتيـ محاكاتي ك أعكزتيـ محاذاتي"...

()52

ك في رسالة أخرػ يحث فييا المعتصـ بف صمادح عمى عدـ اإلكتراث بأقكاؿ حساده
فيقكؿ" :ك ىذه نزغات الحاسديف ,ك نتغات ( )53المنافسيف ,فاعرض عف فندىـ ,ك ال تحفل
( )49إحساف عباس :تاريخ األدب األندلسي – عصر سيادة قرطبة -دار الشركؽ لمنشر ك التكزيع ,عماف ,األردف ,ط ,1
 ,1991ص.82
( )50يقكؿ فييما صاحب الخريدة ":ك لو القصيدتاف الميمكزتاف ,ككل كاحدة أكثر مف مائة بيت ,كليست في العرب أشعر
منو" .انظر الخريدة (ج ,2ص.)271
()51انظر :الذخيرة (ؽ  ,1ـ ,2ص,)711ك النفح (ج ,5ص.)503
( )52ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة( ,القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,ص.)697
( )53النتغ :العيب.
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بعندىـ ( )...فبل تسمع ممف يقصد إسماعؾ كيعتمد إيجاعؾ ,فمكال فحصت لما انتقصت,ك
لك تحققت لما تدفقت." ...

()54

أما مف ناحية الشعر فقد رد عمييـ بشعر أعرب ليـ فيو عف آيات فيمو كشعره يقكؿ:
()55

عجبت لغمازيف عممي بجيميـ



كاف قناتي ال تميف عمى الغمز

تجمت ليـ آيات فيمي ك منطقي



مبينة اإلعجاز ممزمة العجز

ك الحت ليـ ىمزية أكحدية



ككيل بيا كيل لذؼ اليمز ك الممز

رمكىا بنقص بينت فيو نقصيـ



ك مف لمس األفعى شكا ألـ النكز

ك إف انكرت افياميـ بعض ىمزىا



فقد عرفت أكبادىـ صحة اليمز

ك يقكؿ يفخر بيذه القصيدة اليمزية:

()56

ففي أنفس الحساد منيا ىزاىز



ك في ألسف النقاد منيا زىازه.

( )57

( )54ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة ( ,القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,ص.)701
()55لديكاف ابف الحداد  ,ص.224 ,223
()56ابف الحداد ،الديكاف :ص304
( )57اليزاىز كاليزىزة :تحريؾ الببليا كالحركب عمى الناس ,ك زىازه :كممة غير عربية استعمميا الشاعر بصيغة جمع " ِزْه"
ك " ِزْه" ,ك ىي كممة تقكليا الفرس عند استحساف شيء.
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كمع ذلؾ فقد تحققت مآرب حاسدؼ "ابف الحداد" بخركجو مف مكطنو المرية,ك لكف

–

ىذه المرة-بسبب مطالبة نالتو أخفى نفسو ألجميا فترة,فمـ يجد الشاعر مف ار مف فراؽ كطنو ك
ما أصعبو عمى نفسو,حيث «فر عنو إلى ابف ىكد ( )58صاحب سرقسطة

()60( )59

"

خكفا مف المعتصـ ك حقناً لدمائو منو.
ك قد شرح ابف عبد الممؾ ىذه المطالبة بقكلو " :ك ذلؾ أف أخا "البف الحداد" قتل رجبل
فقبض ,ك نالت الشاعر بسببو مطالبة أخفى نفسو مف أجميا حينا ,ففصل إلى مرسية (  )61ك
نفذ منيا إلى سرقسطة سنة

 461ىػ "

( )62

ك في ببلط بني ىكد لقي "ابف الحداد" مف

االستقباؿ ما لـ يتيسر لغيره مف الكافديف ,حيث حضي بحضكة ك جاىا كبيريف فقد " أكرمو

( )58ىك المقتدر أحمد بف المستعيف سميماف بف احمد بف ىكد,عميد بني ىكد كعظيميـ,كلي سرقسطة سنة

438ىػ ,بعد

مكت أبيو سميماف ,ك كاف لو الغزكات المشيكرة ,ك الكقائع المذككرة ,إال انو ضرب رعيتو ضريبة ماؿ لمركـ ,...استمر
في الحكـ إلى أف تكفي سنة  475ىػ .انظر نفح الطيب( ,ج ,2ص)441
( )59سرقسطة :تقع سرقسطة في الشماؿ الشرقي مف اسبانيا كيخترقيا نير ايبرك(ابره)عند نيايتيا,كتمتاز سرقسطة بالشكارع ك مياديف
أحياء كبيرة جدا كمباني عالية ضخمة لككنيا مدينة كبيرة يجدىا الزائر اليكـ أنيا مدينة أكربية حديثة ,قد تخمت مف طابعيا
األندلسي,كترتبط بمكاصبلت حديدية مع مدريد كبمنسية كبرشمكنة,كتعتبر سرقسطة أكبر مركز تجارؼ كصناعي كمف منتجاتيا
المصنكعات الحديدية كاآلالت ك الزجاج .انظر صفحات مف تاريخ المدف األندلسية ,ص.85

( )60ابف سعيد المغربي :المغرب ,الجزء الثاني ,144 ,كانظر اإلحاطة (ج ,2ص.)337
( )61تقع مدينة مرسية في كادؼ شقكرة يشقيا نير شقكرة مف الكسط ,كتقع قنطرة كبيرة عمى ضفتي نير شقكرة ك عمى
الضفة األخرػ مف النير ,كتعتبر مرسية مف المدف الصناعية كالتجارية كالزراعية في اسبانيا .انظر صفحات مف
تاريخ المدف األندلسية  ,ص.106
( )62ابف بساـ الشنتربني :الذخيرة (القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,ص.)692
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صاحبيا المقتدر بف ىكد ك ابنو المؤتمف مف بعده ك مكث عندىما
فييما غير قصيد".

 464-461ىػ ك لو

()63

ك رغـ كرـ الضيافة ك حفاكة اإلستقباؿ المذيف حظيا بيما إال أف المقاـ في سرقسطة لـ
يينأ "البف الحداد" الذؼ كاف شديد التعمق بكطنو المرية ,ىذه المدينة التي ال طاقة لو
باإلبتعاد عنيا ,ما جعمو يكاجو صعكبة في التكيف كاإلندماج في الكسط الجديد الذؼ كضع
فيو قس ار ,ك قد ترؾ كل ذلؾ ألماً ك حزناً ك م اررة في مكنكف الشاعر الذؼ لـ يكف يتصكر أف
يصل بو األمر إلى ىذا النحك مف األلـ ك المعاناة النفسييف ك ىك خارج كطنو المرية,
كلمشاعر رسالة بعث بيا إلى صديقو الفقيو الحديدؼ (  )64يصكر لو فييا ما ألـ بو كىك بعيدا
عف مكطنو المرية ,يقكؿ....":كما زلت قد تسنمت أكج ذكراؾ ,كتكسمت نيج عمياؾ,أصبك
إليؾ صبك اليائـ ,كأضمأ نحكؾ ضمأ الحائـ...كالزمف يأبى إال المي ,فينيد العكائق إلي ,إلى
أف دىمني مف ضركب خطكبو بعجائب ,ك استقبمني مف صنكؼ صركفو بغرائب ,قذفتني مف
سمائي ,ك سقتني غير مائي ,فأيدؼ التغرب تتعاطاني ,كأقداـ النكب ال تتخطاني ,كهللا يحسف
العقبى كيعقب الحسنى بمنو"...

()65

ك في شعر "ابف الحداد" تصكير ليذا المكقف الذؼ انسجـ مع عاطفة الحزف كاأللـ,فيا
ىك يثني عمى المقتدر بف ىكد الذؼ قدر مجيئو إليو ,ك كافئ متجيو نحكه بالعطايا ,ك مع

( )63ايميل بديع يعقكب :مكسكعة األدب كاألدباء في ركائعيـ (العصر االندلسي األكؿ) ,الجزء التاسع ,ص.59
( )64ىك أبك بكر يحي بف الحديدؼ ,تكفي مقتكال مف قبل القادر باهلل يحي بف إسماعيل بف المأمكف بف ذؼ النكف الذؼ
كاف سيء الرأؼ ...انظر ترجمتو في الذخيرة (ؽ ،4ـ ,1ص ,)156 ,151ك المغرب (ج ,2ص.)13
( )65ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة(,القسـ األكؿ ,المجمد الثاني) ,ص.703 ,702
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ذلؾ بقي الشاعر عاتبا عمى الزمف الذؼ أبعده عف مكطنو المرية ممقيا بالبلئمة عمى عاتقو
كاصفا ىذا الفرار باألفدح يقكؿ:

()66

كافأت متجيي بكجيي نحككـ



ك نكاظر األمبلؾ نحكؼ طمح

أياـ ركعني الزماف بريبو



ك أجد بي خطب الفرار األفدح

كىنا نمحع أف بحبكحة الحياة ك ترؼ المعيشة التي يحياىا "ابف الحداد" في كنف بني
ىكد في سرقسطة لـ تثف رغبتو في إبداء تأسفو عمى فراؽ كطنو الذؼ ال يبغي بديبل عنو ,ك
اف تكفرت لو كافة أسباب العيش بعيدا عنو ,ك ال يصدر ذلؾ

إال عف حب جارؼ متأصل

في نفس الشاعر ,ك انتماء عميق لبمده ,ك الكاقع أف نمكذج ابف الحداد ىذا يعكس صفة
أندلسية عامة تؤكد مدػ تعمق األندلسي بأرضو ك تكرس شدة انتماءه لمكطف  ,فقد ظل
األندلسي "متعمقا بكطنو ميما قست ظركفو عميو ,ك ميما أحس باختبلؿ األمف فيو ,كضياع
اإلستقرار كجكر الحكاـ ك تفشي الفتف ك الفكضى في أرجائو ,ك ال بديل لو عنو حتى لك
تييأت لو فرص المجد ك الشيرة في ببلد أخرػ".

()67

فيا ىك الشاعر يفضل المرية مكطف نشأتو ليس عمى سرقسطة فحسب ,ك إنما حتى
عمى مصر كنيميا ك العراؽ ك فراتيا يقكؿ:

()68

ك كـ خطبتني مصر في نيل نيميا



ك رامت بنا بغداد كرد فراتيا

( )66ابف الحداد ،الديكاف ،ص.180
( )67دمحم سعيد دمحم :دراسات في األدب األندلسي ,منشكرات جامعة سبيا,ليبيا ,ط ,2001 ,1ص.109
()68ابف الحداد ،الديكاف ،ص 167,168
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ك لـ أرض أرضا غير مبدإ نشاتي



ك لك لحت شمسا في سماء كالتيا

ك في مكطف آخر يصف الشاعر إحدػ حاالت تممؾ الشكؽ ك الحنيف منو يتخمميما
حس حزيف ال يمبث أف ييز الشاعر ى از ,ك ىك يذكر المرية التي لـ تعد بو طاقة عمى
احتماؿ فراقيا ,ك ىك إف أخفى اشتياقو إلييا ك أسفو عمييا أنفاسو تفضحو ك في ىذا المقاـ
يقكؿ:

()69

أخفي اشتياقي ك ما أطكيو مف أسف

عمى المرية ك األنفاس تظيره.

ك ىكذا ظمت صكرة ىذه المدينة الجميمة اليادئة تراكده ك ىك في سرقسطة ,فبعده عنيا
بث في نفسو دكاعي الحنيف الييا ك الشغف بيا ك الرغبة في العكدة إلييا ,فكانت ىذه النزعة
تتأجج في نفسو كمما تذكر مكطنو المرية ,ك ما يحكيو ىذا الكطف مف أحبة "فالحنيف تعبير
عف رغبة ذاتية صادقة في رؤية المكطف الذؼ نشأ فيو الشاعر ,ك ما فيو مف أىل ك
أصحاب مشكبة بخمجات كجدانية ك أحاسيس مرىفة تثير االسى ك الندـ لفراقو" )70( ".كنزعة
الحنيف ضاربة بجذكرىا في المجتمع األندلسي مستكلية عمى أعماقيـ ,فتبلحع أف اإلحساس
بالغربة ,يستبد بالشاعر األندلسي حتى حيف يرحل مف مدينة إلى بالغربة  ,يستبد بالشاعر
األندلسي ,حتى حيف يرحل مف مدينة الى أخرػ داخل االندلس نفسيا"

()71

()69المصدر نفسو ,ص210
( )70دمحم عكيد دمحم ساير الطربكلي :المكاف في الشعر األندلسي مف عصر المرابطيف حتى نياية الحكـ العربي ,ص.294
( )71فاطمة طحطح :الغربة كالحنيف في الشعر األندلسي,منشكرات كمية األدب,الرباط ,الدار البيضاء ,ط
ص.50
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,1993 ,1

ىذه الظركؼ ك غيرىا دفعت "ابف الحداد" إلى أف يككف أكثر تحامبل عمى ممدكحو بعد
أف نفض يديو مف حكاـ المرية الذيف لـ يعد يثق بيـ البتة ,ممزما نفسو القناعة ك ترؾ ميمة
مدحيـ يقكؿ في ذلؾ:

()72

لزمت قناعتي ك قعدت عنيـ



ك كنت سمير أشعارؼ سفاىا

فمست أرػ الكزير ك ال األمي ار
فعدت لفمسفياتي سمي ار

ك يبدك الصراع أظير ما يككف بعدما ارتفعت نبرة الخطاب إلى اليجاء -ىذه المرة -ك
()74

فيو يشير الشاعر إلى قمة جكد المعتصـ ك بخمو بالعطايا عمى شعراء ببلطو )73( ،يقكؿ:
يا طالب المعركؼ دكنؾ فاتركف

دار المرية ك ارفض ابف صمادح

رجل إذا أعطاؾ حبة خردؿ

ألقاؾ في قيد األسير الطائح

لك قد مضى لؾ عمر نكح عنده

ال فرؽ بينؾ ك البعيد النازح

ك قد ساىمت ىذه األبيات في تصعيد غضب المعتصـ ك اغتياظو مف شاعره ,ليأخذ
ق ارره بنفيو مف المرية تماما ,ك لحسف حع شاعرنا لـ تتكقف نياية المطاؼ عند ىذه المحطة,
فمحنتو لـ تدـ طكيبل عمى ىذه الحاؿ ,فسرعاف ما رؽ قمب ممدكحو لحالو بعدما سمع نظمو
فيو بكممات تحمل مف رقيق المعاني ما كجدت طريقيا الميسر إلى قمبو ,يعتذر لو فييا ابف
الحداد عما بدر منو ك يصف نكائب الدىر ك صركفو ك ىك بعيدا عف مكطنو المرية ,فأطمق
()72ابف الحداد ،الديكاف ،ص 220
( )73ك قد أشار ابف االبَّار في حمتو إلى بخل المعتصـ بقكلو :كرغـ اتصافو بقمة الجكد كعمى ذلؾ قصده العمماء كاألدباء .انظر
الحمة السيراء (ج ,2ص.)83

()74ابف الحداد ،الديكاف ،ص184
28

المعتصـ سراح أخي "ابف الحداد" ك أمر بمحاقو بو خارج المرية ,ك ذلؾ في قصيدة طكيمة
يقكؿ ابف الحداد في بعضيا:

()75

الدىر ال ينفؾ مف حدثانو

ك المرء منقاد لحكـ زمانو

.......................................

.....................................

ك سما إلى الممؾ الرضي ابف صمادح

فأدالني بالسخط مف رضكانو

ك ىكػ بنجمي مف سماء سنائو

ك قضى بحطي مف ذرػ سمطانو

ك ىكذا ك بعد رحمة طكيمة إلى سرقسطة لـ تستغرؽ طكيبل " :عاد ابف الحداد إلى
المرية ,ك حسف بعد بيا مثكاه ,ك أكرمو المعتصـ ك أجزؿ قراه".

()76

 .6جانب مف شخصية ك مذىبو:
نجد في بعض المصادر التاريخية ما يفيد أف "ابف الحداد" كاف عمى قدر كافر مف
الظرؼ ك الفكاىة ك الدعابة ,ك في شعره ما يكضح لنا ىذا الجانب مف حياتو يقكؿ:

حدادا لبست عمى فقده؟

فيبل خسفت ك كاف الخسكؼ

()75ابف الحداد ،الديكاف ,ص.302 ,301
()76ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة( ,القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,ص.)728
()77ابف الحداد ،الديكاف ،ص.207
()78خسكؼ القمر ك كسكفو :ذىاب ضكئو.
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()78

()77

ك حكؿ ىذيف البيتيف جاء عمى لساف "ابف الخطيب" قكلو" :حدث بعض المؤرخيف ,مما
يدؿ عمى ظرفو (أؼ ظرؼ ابف الحداد) ,أنو فقد سكنا (  )79عزي از عميو ,ك أحكجت الحاؿ إلى
تكمف سمكة ,فمما حضر الندماء ,ك كاف قد رصد الخسكؼ بالقمر ,فمما حقق أنو قد ابتدأ أخذ
العكد كغنى (  )80ك ذكر البيتيف ,ك جعل يرددىا ك يخاطب البدر ,فمـ يتـ ذلؾ إال ك اعترضو
الخسكؼ ,ك عظـ مف الحاضريف التعجب.

()81

أما فيما يتعمق بالمذىب الذؼ ينتمي اليو ابف الحداد  ,فيك المذىب المالكي ,ك ذلؾ
عمى غرار أىل األندلس  ,حيث يحرص أىل ىذه الببلد عمى السير كفق مبادئو التي ىي
القرآف كالسنة ,عمى أف مف"أىـ العكامل التي حممت األندلسييف عمى اإلعجاب بالمذىب
المالكي,كالتمسؾ بو ك التعصب لو ,مكافقتو لطبيعتيـ العقمية ,فيك مذىب يعتمد عمى النص,
كال يفسح المجاؿ كثي ار لمعقل ,كىك مذىب يكره التفريع كالتفمسف ك المنطق ,ك ما أشبو ذلؾ
مما شاع في المذىب الحنفي مثبل ,ك مف ىنا كافق المذىب المالكي طبيعة األندلسييف
()82

النافريف مف التفريع,المبغضيف لمتفمسف,الكارىيف لممنطق" .

 .7آثاره ككفاتو:
يعتبر "ابف الحدا"د مف أشير شعراء الفترة ممف ترككا أث ار كاضحا في الحياة األدبية,
خاصة في جانبيا الشعرؼ ,حيث خمف الشاعر ديكانا شعريا ضخما يضـ مختمف األغراض
التي تبرىف عمى تشبعو بممكة شعرية فريدة غذتيا المبلحظة الدقيقة كالنظرات الحاذقة ما يدؿ
()79السكف :المرأة ألنيا يسكف إلييا ,لساف العرب (سكف).
( )80كككنو مكسيقا ار مغنيا فإف ذلؾ ينبئنا عف جانب آخر مف شخصيتو يدؿ عمى أنو كاف متعدد المكاىب ,كما أف لو
أبياتا أخبر المقرؼ أنيا مف أشير ما كاف يتغنى بو باألندلس فأنظرىا ديكاف ابف الحداد ,ص.249 ,248
()81انظر :اإلحاطة( ,ج,2ص  .)334ك انظر نفح الطيب (ج ,7ص.)26
()82أحمد ىيكل :األدب األندلسي مف الفتح حتى سقكط الخبلفة ,دار المعارؼ ,اإلسكندرية ,ط( ,14د.ت) ,ص.80
30

عمى عميق خبرة بالمغة كالشعر,كىك معجـ شعرؼ فيو مف القيـ الفنية كالفكرية كالحضارية ما
استقطب أسماع المتذكقيف كاستدعى اىتماـ المعنييف مف النقاد كالمؤلفيف القدماء أمثاؿ "ابف
بساـ الشنتريني" الذؼ أخذ عمى عاتقو تدكيف أكبر جزء منو في مصنفو الذخيرة ,فيا ىك
يقكؿ" :ك قد كتبت في ىذا الفصل بعض ما قاؿ فييا (أؼ في نكبرة ) مف ممحو ,ك رائق
أكصافو ك مدحو ,كسائر شعره ,بعد تقديـ فصكؿ مف نثره ,ك ما يقر بتفضيمو ,ك يشيد لو
بجممة اإلحساف ك تفصيمو" ( )83كيقكؿ ابف سعيد "ك ديكاف شعره كبير جميل" ( )84ك يقكؿ ابف
شاكر الكتبي" :لو ديكاف كبير"( )85اما المقرؼ فيقكؿ" :ديكاف مرتب عمى حركؼ المعجـ" .

()86

ك نتاج الشاعر النثرؼ  -ك إف كاف يسي ار -ال يقل مكانة عف نتاجو الشعرؼ نببل
كافادة ,حيث يذكر صاحب النفح أف " لو في العركض تصنيف مشيكر مزج فيو بيف األنحاء
المكسيقية ك اآلراء الخميمية

()87

"

(.)88

ك يضيف "ابف بساـ" عمى ما ذكره المقرؼ فيما يتعمق بكتابو في العركض يقكؿ":كلو
في العركض تأليف كتصنيف مشيكر معركؼ ,مزج فيو بيف األنحاء المكسيقية كاآلراء
الخميمية ,ك رد فيو عمى السرقسطي ( )89كنقض كبلمو فيما تكمـ عميو مف األشطار" (, )90كاذا

( )83ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة (القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,ص.)693
( )84ابف سعيد المغربي :المغرب (الجزء الثاني ,ص.)144 ,143
( )85ابف شاكر الكتبي :فكات الكفيات( ,المجمد الثالث ,ص.)283
( )86المقرؼ التممساني :نفح الطيب( ,المجمد السابع ,ص.)26
( )87اآلراء الخميمية  :تأليفو في العركض ,ك ىك مستنبط في عمـ األعاريض الميممة عند العرب.
( )88المقرؼ التممساني :نفح الطيب( ,الجزء السابع ,ص.)26
( )89ىك سعيد بف فتحكف أبك عثماف السرقسطي ,نسبة إلى مدينة سرقسطة كاف إماما في النحك ك المغة ,ك لو أدب ك

65عمـ ك

تصرؼ في حدكد المنطق,الممقب بالحمار ,كىك مشيكر...انظر ترجمتو عند :أبك دمحم بف أبي نصر = فتكح بف عبد هللا األزدؼ
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كانت كل المصنفات التي ترجمت لمشاعر-كما اشرنا فيما سبق -لـ تشر إلى زمف كالدتو,
فإنيا تعرضت لزمف كفاتو,حيث تتفق معظميا عمى أنيا كانت سنة ثمانيف كأربع مائة ىجرية
480ىػ.

()91

 .IIعصر عبد هللا بف الحداد:
ينتمي "عبد هللا بف الحداد" إلى القرف الخامس ىجرؼ ,الحادؼ عشر مسيحي ,ك ىك
عصر امتد إثنتيف ك ستيف سنة ,مف سقكط الدكلة األمكية سنة

422ىػ ,ك ينتيي باستيبل ء

المرابطيف ()92عمى األندلس بقيادة يكسف بف تاشفيف ( )93سنة  484ق.ػ
ك يعرؼ ىذا العصر بعصر ممكؾ الطكائف أك دكيبلت الطكائف ( )94ك ىك عصر ظل
يعاني حالة مف اإلضطراب ك عدـ اإلستقرار ما دفع بعض الباحثيف إلى نعتو بعصر
التناقضات.

()95

الحميدؼ األندلسي ,جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس ,تح الدكتكرة ركحية عبد الرحماف السكيفي ,دار الكتب العممية ,بيركت ,
لبناف ,ط,1997 ,1ص.205

( )90ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة (,القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,ص.)692
( )91انظر مثبل :فكات الكفيات (ج ,3ص.)283
( )92نشأت دكلة المرابطيف بالمغرب ,ك يكسف بف تاشفيف ىك أكؿ سمطاف ليا.
()93ىك طارؽ بف عمرك ,كيقاؿ ابف زياد ,أكؿ مف غ از األندلس سنة اثنتيف كتسعيف مف اليجرة  ,ككاف مكلى مكسى بف
نصير ,تكلى حكـ األندلس مف سنة

92ىػ711 ,ـ 93/ىػ712 ,ـ ,كىك بربرؼ األصل.انظر ترجمتو في الجذكة,

ص.217
( )94بعد سقكط الخبلفة األمكية قامت عدة ممالؾ مستقمة تقسمت األندلس معيا إلى طكائف عمى رأس كل طائفة ُمميؾ.
( )95ينظر :عدناف المقراني ،نقد األدياف عند ابف حزـ األندلسي ,المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ,ىكندف ,فرجينيا,
الكاليات المتحدة األمريكية ,ط ,2008 ,1ص.27
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ك في ىذا الصدد يمكننا عرض أىـ الظركؼ التي أحاطت بيذا العصر في أبرز
مستكياتو لنتكضح فيما إذا كاف ليذه التسمية مف مسكغ يبرر إطبلقيا ,ك إلى أؼ مدػ يمكنيا
الكفاء بالغرض المنشكد ليا ,ك لنبدأ بالمستكػ األكؿ.

أ .المستكى االجتماعي:
تزخر األندلس بعطاء حضارؼ ك فكرؼ ك ثقافي لـ يكف إال كجيا مف أكجو تنكع
عناصر مجتمعيا العرقي  ,حيث تعرؼ ىذه الببلد تنكعا عرقيا كبي ار لـ يكف كليد فترة معينة
مف تاريخيا ,انما نجده منذ القديـ الغابر مف عيكدىا ,حيث تجمع مختمف المصادر ك
المراجع عمى أف أكؿ مف سكف األندلس مزيج مف الكمت ك اإليبيريي ف (  ,)96ك ما لبث ىذا
االسـ أف أطمق عمى الجزيرة كميا نسبة إلييـ ,ك في القرف العاشر قبل الميبلد احتميا
الفينيقيكف الذيف أسسكا عدة مستعمرات عمى سكاحميا ,ثـ خضعت شبو الجزيرة لمقرطاجييف
منذ القرف الخامس قبل الميبلد ك أسسكا مدينة قرطاجفة التي ازدىرت في عيدىـ ,كفي القرف
الثالث قبل الميبلد اجتاحيا الركماف الذيف قضكا عمى نفكذ القرطاجنييف ,ك أسسكا مدينة
طالقة  , Italicaك جعمكىا مف أىـ مراكزىـ العمرانية في جنكب إبارية ,كاستطاعكا أف
يييمنكا عمى األندلس لمدة طكيمة إلى أف اجتاحت الببلد قبائل الفنداؿ الجرمانية في أكائل
القرف الخامس الميبلدؼ ,ثـ اجتاحتيا قبائل أخرػ مف الجرماف يطمق عمييـ اسـ القكط ,
فاستقركا بيا ك اتسع ممكيـ فييا ,ثـ دخميا العرب المسممكف الفاتحكف سنة 92ىػ711/ـ

()97

( )96ك قد كقع الخبلؼ حكؿ أصميـ كقيل  ,ك مف ىذا اإلسـ اشتق اسـ "ىباريا" الذؼ كاف اإلسـ األكؿ لتمؾ الببلد ,ثـ
صار اسبانيا بعد ذلؾ.انظر مصطفى صادؽ الرافعي :تاريخ آداب العرب (ج  ,)2الصحكة لمنشر كالتكزيع ,القاىرة,
ط ,2008 ,1ص.225
( )97ينظر :السيد عبد العزيز سالـ ,تاريخ المسمميف كآثارىـ في األندلس ,ص ,51ك ما بعدىا.
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ك قد أضاؼ الفتح االسبلمي

–بدخكلو األندلس -عناصر جديدة تنقسـ إلى قسميف

أحدىما مسمـ ك اآلخر غير مسمـ ,فأما العنصر المسمـ فيشمل :العرب ,البربر ,المكلديف,
المسالمة,المكالي ,فيما يشمل العنصر غير المسمـ العجـ أك المستعربيف مف النصارػ
كالييكد.
-

العرب:

()98

ماجت األندلس بالعرب الذيف كفدكا إلييا مع جيكش الفتح االسبلمي عمى شكل طكالع,
ككل طالعة كانت تسمى باسـ قكادىا ,فكانت طالعة مكسى بف نصير,ثـ طالعة الحر بف عبد
الرحماف الثقفي ,ك كاف أغمب عرب ىاتيف الطائفتيف مف اليمنييف ,كسمكا بالبمدييف أك أىل
البمد ,ألنيـ استقركا في ببلد األندلس ,كاعتبركا أنفسيـ مف أىميا كأصحابيا )99( ،ك بعد فترة
ليست بقصيرة كفدت طالعة بمج بف بشر )100( ،كأغمبيـ مف العرب القيسييف ,ك قد سمي عرب
ىذه الطالعة بالشامييف تميي از ليـ عف البمدييف ,ك لقد بدأ النزاع ينشب بيف البمديف كالشامييف
منذ أف أتـ الشاميكف ميمتيـ في األندلس ,ك أرادكا االستقرار فييا ,ثـ تحكؿ ىذا النزاع إلى

( )98العرب أحد الشعكب السامية ,نسبة إلى ساـ بف نكح ,كىي األمـ التي ذكرت التكراة أنيا مف نسمو ,ك تسمى لغاتيا
بالمغات السامية أيضا,كالعربية كالعبرانية,كالسريانية كالحبشية ,كاآلرامية كغيرىا كىي تسمية استحدثيا بعض المتأخريف
مف عمماء المغات .انظر :مصطفى صادؽ الرافعي :تاريخ آداب العرب (ج ,)1ص 46ك ما بعدىا.
( )99يذكر ابف االبَّار أف العرب البمديكف مف الجند األكؿ ,بقي عمى ما بأيدييـ مف أمكاليـ لـ يعرض ليـ في شيء منيا,
فمما أركا ببلدا شبو ببلدىـ خصبا ك تكسعة سكنكا كاغتبطكا كتمكلكا .انظر :الحمة السيراء( ,ج ,)1ص.63
( )100ىك بمج بف بشر بف عياض القشيرؼ ,كاف كاليا عمى طنجة كما كاالىا,قتل في األندلس عمى يد األمير عبد الممؾ
بف قطف,الذؼ مات ىك اآلخر بعده بشير أك نحكه في سنة خمس كعشريف كمائة.انظر ترجمتو في جذكة
المقتبس,ص.159
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صراع بيف العصبية اليمنية ك العصبية القيسية،

( )101

ثـ كفدت الطالعة الثالثة :ك ىي مف

الشامييف -أيضا -في صحبة أبي الخطار حساـ بف ضرار الكمبي.

()102

فتكزعت قبائل العرب عمى أمر ىذا الكالي في نكاحي األندلس ,فنزلت قبائل دمشق في
قرطبة ك قبائل فمسطيف في شذكنة كالجزيرة الخضراء ،ك قبائل حمص لبمة كاشبيمية ,كقبائل
قنسريف في جياف ,ك قبائل األردف في رية ك مالقة ,كقبائل اليمف في طميطمة ,كقبائل مصر
في ماردة ك لشبكنة )103 ( ،ك ىذه "المنازؿ" التي نزليا العرب في سائر أنحاء األندلس كانت
تتميز بأنيا أخصب مناطق الببلد ك أطيبيا "

()104

ك كاف العرب يعيشكف كالسادة الركماف ك القكط ,إذ كانكا يمتمككف إقطاعيات كبيرة
يكمكف أمر زراعتيا كرعايتيا الى الفبلحيف اإلسباف أك المكلديف مف العامة,بينما يقيمكف في
ضيعاتيـ أك مجاشرىـ أك منياتيـ بالقرب مف المدف ,فكانكا بذلؾ يتمتعكف بحياة الترؼ ك

( )101ينظر ,السيد عبد العزيز سالـ ,تاريخ المسمميف كآثارىـ في األندلس ,ص  120ك طالعتا مكسى بف نصير ك بمج بف
بشر تعرفاف باألندلس بالجندييف .انظر الحمة السيراء( ,ج ,1ص.)64
( )102أبك الخطار الكمبي ,ىك الحساـ بف ضرار بف سبلماف بف خيثـ بف جعكؿ بف ربيعة بف حصف بف ضمضـ بف عدؼ بف جناب,
كلي إمارة األندلس سنة خمسيف ك عشريف ك مائة ,مف ِقبل حنظمة بف صفكاف بف نكفل الكمبي كالي إفريقيا لياـ بف عبد الممؾ
ثف لمكليد بف يزيد بف عبد الممؾ,ك كاف مف أشراؼ قبيمتو ,ك قد حضر القتاؿ في أياـ فتح المسمميف ألفريقية ك كاف فارس الناس
بيا كىك الذؼ يقكؿ:
قيسا دماءنا
أََفأْتُ ُـ بني مركاف ً

ك في هللا ,اف لـ تنصفكاَ ,ح َك ٌرـ َع ْد ُؿ

انظر ترجمة في الحمة السيراء( ,ج ,1ص ,61ك ما بعدىا) ك جذكة المقتبس( ,ص.)177
( )103ينظر :دمحم بف األبَّار ،الحمة السيراء( ,ج ,2ص.)62 ,61
( )104السيد عبد العزيز سالـ :تاريخ المسمميف ك آثارىـ في األندلس ,ص.05
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النعيـ

( )105

لذلؾ كانكا يحسكف إحساسا قكيا بنكع مف األرستقراطية نابع مف غمبتيـ عمى

اإلسباف ك البربر,كادخاليـ في اإلسبلـ ,ك أيضا مف لغتيـ التي تفكؽ غيرىا مف
()106

العناصر.

البربر:يعتبر البرير في مقدمة العناصر التي دخمت األندلس ضمف حممة طارؽ بف زياد,
فكاف ليـ دك اًر خطير الشأف في فتح األندلس ,كما كادت أنباء النصر الذؼ أحرزه طارؽ
عمى القكط تصل إلى المغرب حتى امتؤلت شبو الجزيرة بيؤالء المياجريف,بغية التماس
الغنائـ أك االستقرار في ىذه الببلد الغنية.

()107

فاستقر البربر في األماكف التي تكزعت عمى طكؿ الطريق التي سمكيا كل مف طارؽ ك
مكسى ,ك قد تميز البربر باختيار أماكف تبلئـ طبيعتيـ ,حيث سكف غالبيتيـ في مناطق
الببلد الجبمية التي تشابو أماكف سكناىـ األصمية في شماؿ إفريقيا.

()108

أما مف الناحية العقمية كاف البربرؼ يجتيد في التعرب ,يتعمـ العربية ,ك يقبل عمى
دراسة اإلسبلـ ك التفقو فيو ,ك مف الناحية المعاشية ارتبطك

ا بجيرانيـ مف أىل الببلد عف

طريق المصاىرة ,فاختمطكا بأىل الببلد اختبلطا كثيقا ,ك منيـ مف اتخذ لو اسما عربيا زيادة
( )105ينظر :المرجع نفسو ,ص.122
( )106ينظر :عبد العزيز عتيق ،األدب العربي في األندلس,دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر,بيركت( ,د.ت),
ص.132
( )107ينظر ،حسيف مؤنس ،فجر األندلس – دراسة في تاريخ األندلس مف الفتح اإلسبلمي إلى قياـ الدكؿ األمكية-
الشركة العربية لمطباعة كالنشر ,القاىرة ,ط ,1959, 1ص.378
( )108ينظر :عبد الكاحد ذنكف طو ،دراسات أندلسية  ,دار المدار اإلسبلمي ,بيركت ,لبناف ,2004 ,ص  ,78 ,77كانظر
حسيف مكنس :فجر األندلس ,ص.388
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في التعرب,كما كانكا أسرع اندماجا في البيئة الجديدة ,كمع الزمف أصبحت غالبيتيـ في جممة
العرب األندلسييف كما كاف ليـ أعظـ األثر في بناء األندلس اإلسبلمي ,حيث لعبكا دك ار ىاما
في تاريخ األندلس ,إذ يرجع إلييـ الفضل األعظـ في نشر اإلسبلـ ,كالجياد في سبيمو ,فقد
كانكا لمعرب أعكاناً في تغمغل االسبلـ في سائر أنحاء الببلد,األمر الذؼ يجعل الطابع البربرؼ
ظاىرة كاضحة في جنكب األندلس حتى الكقت الحاضر.

()109

 المكالي:ينحدر المكالي في األندلس مف أصكؿ متعددة

(،)110

ك دخل األندلس عدد كبير منيـ

يصل إلى ألفاف في طالعة بمج بف بشر (,)111كبدخكؿ ىذا األخير زاد عددىـ ,كذلؾ بانضماـ
مف كاف في األندلس مف مكالي بني أمية إلييـ ,كبذلؾ دخمكا في كالء البيت األمكؼ مف أىل
الببلد ,فكاف ليـ دكر خطير الشأف في إقامة دكلة عبد الرحماف الداخل األمكية ,كىكذا لعب
المكالي دك ار ىاما في تاريخ األندلس في العصر اإلسبلمي ,فقد اعتمد عمييـ بنك أمية ,ك

( )109انظر :السيد عبد العزيز سالـ  ،تاريخ المسمميف كأثارىـ في األندلس ,ص  ,125كعبد العزيز عتيق ,األدب العربي
في األندلس ,ص .134ك حسيف مكنس :فجر األندلس ,ص.396
( )110يرجع أصل المكالي في األندلس إلى عدة أصكؿ ,األكؿ بيزنطي كاليو يرجع أصل المكالي الذيف اعتنقكا اإلسبلـ في
المشرؽ ,ك رافقكا الشامييف الذيف جاءكا إلى األندلس بقيادة بمج بف بشر القشيرؼ ,أما األصل الثاني كالثالث لممكالي
فيرجع إلى شماؿ إفريقيا ,حيث كاف بعضيـ مف األفارقة كالبعض اآلخر مف البربر المكالييف لمعرب الذيف اعتنقكا
اإلسبلـ ك رافقكا العرب إلى األندلس .انظر:عبد الكاحد ذنكف طو :دراسات أندلسية ,ص.79 ,78
( )111ينظر :السيد عبد العزيز سالـ :تاريخ المسمميف ك آثارىـ في األندلس ,ص.19
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قمدكىـ أىـ مناصب الدكلة لتفانييـ في اإلخبلص ليا ,فكاف منيـ الكزراء كالكتاب ك القكاد ك
القضاة

(.)112

فكانت حالة ىؤالء المكالي ,بأصكليـ المتعددة جيدة جدا ,حيث تممككا األراضي
كالممتمكات ك كاف ليـ نفكذ عظيـ بيف بقية المستقريف في األندلس ,ك يرجع السبب في ذلؾ
إلى طبيعة الظركؼ التي مرت عمى العرب في األندلس خبلؿ عصر الكالة ,كانشغاليـ بالنزاع
فيما بينيـ ,مما سمح لممكالي بتككيف مركز اجتماعي ممتاز,كالتكحد في كتمة كاحدة يسعى
إلى كسب تأييدىا كل األطراؼ في األندلس.
-

()113

المسالمة:
يعتبر المسالمة العنصر المسمـ الرابع الذؼ ينظـ إلى جانب العناصر اإلسبلمية السابقة

مف عرب ك بربر ك مكالي ,ك ىـ االسباف الذيف اعتنقكا اإلسبلـ عقب الفتح ,ك ما لبث أف
أصبح ىذا العنصر يشكل السكاد األعظـ مف مجمل سكاف األندلس المسمـ نتيجة السياسة
السمحة التي انتيجيا المسمميف إزاءىـ ,فالفاتحيف لـ يتعرضكا ألىل الذمة بضر ,ك لـ
يفرضكا عمييـ الديف االسبلمي قي ار,جريا عمى سياسة ال إكراه في الديف ,ثـ إنيـ كانكا
يعتبركنيـ مف أىل الكتاب  ,ك قد دخل كثير مف ىؤالء إلى االسبلـ بمحض إرادتيـ ( ،)114ك
عمى ىذا النحك دخل كثير مف أىل األندلس اإلسبلـ ,ك أصبحكا في عداد المجمكعة
اإلسبلمية ك تبلشى كل شيء يتصل بأصميـ.

()115

()112انظر :حسيف مؤنس ،فجر األندلس ,ص  ,397كالسيد عبد العزيز سالـ :تاريخ المسمميف كآثارىـ في األندلس,
ص.126
( )113ينظر :عبد الكاحد ذنكف طو ،دراسات أندلسية  ,ص.80
( )114ينظر :السيد عبد العزيز سالـ ،تاريخ المسمميف ك آثارىـ في األندلس :ص .127
( )115ينظر :حسيف مكنس ،فجر األندلس ,ص.423
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ك قد كانت أحكاؿ ىؤالء في العيد القكطي عمى درجة كبيرة مف السكء كالشقاء ,بحيث
بدا اإلسبلـ في نظرىـ كمخرج مف المتاعب التي كانكا يئنكف تحت ثقميا ,ك منقذا مف
الظركؼ القاسية التي يعيشكف في ظميا

()116

,كقد كاف ليذه المعاممة أثر عميق في قياـ

ركابط كثيقة بيف المسمميف كالمسيحييف اإلسباف أساسيا المصاىرة ,فنشأ بذلؾ جيل جديد
يعرؼ بالمكلديف.

المكلديف:
كىك العنصر الناشئ مف عممية التزاكج بيف المسمميف عقب الفتح االسبلمي كأىل الببلد
األصمييف ,مع احتفاظ كثير منيـ بأسمائيـ القديمة أمثاؿ :بنك انجميف ,ك بنك الجريج ,ك بنك
القبطرنة ,ك بنك مردنيش ك بنك غرسية ك بنك ردلف.

()117

ك ظل اسـ المكلديف يطمق عمى ىذا العنصر مف الناس حتى نياية القرف الثالث
اليجرؼ ,ثـ تبلشت ىذه التسمية ك ذلؾ بسبب اختبلط الناس ك تحكؿ أىل الدكلة اإلسبلمية
في األندلس إلى أندلسييف دكف تمييز ,مما أكسب الحياة اإلسبانية طابعا أكثر إسبلمية.

 العجـ أك المستعربكف:كاف لفع العجـ أك عجـ األندلس يطمق عمى نصارػ اإلسباف الذيف آثركا البقاء عمى
دينيـ المسيحي دكف اإلسبلـ ,كما كانكا يسمكف أيضا بعجـ الذمة ك أىل الذمة "ك كاف عدد
()116انظر :حسيف مؤنس ،فجر األندلس ,ص.430
( )117ينظر :السيد عبد العزيز سالـ ،تاريخ المسمميف ك آثارىـ في األندلس ,ص.129 ,128
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أىل الذمة أكثر بكثير مف المسالمة كالمكلديف أكؿ األمر ,ثـ لـ يزؿ ىؤالء األخيريف يزيد
حتى أصبحكا معظـ سكاف األندلس".

()118

ك قد تعمـ أىل الذمة المغة العربية ,ك استخدمكىا إلى جانب لغتيـ األعجمية الدارجة
المعركفة بالركمانسية ( )119ك ليذا فيـ يسمكف أيضا "بالمستعربيف" ,ك قد عكمل ىذا العنصر
معاممة جيدة مف قبل المسمميف سيما فيما يتعمق بالجانب الديني ,حيث تمتعكا بكامل حرياتيـ
في إقامة شعائرىـ ك طقكسيـ الدينية ,ك يعتبر شعر عبد هللا بف الحداد في محبكبتو
النصرانية (نكيرة) نمكذج فذ ليذه المعاممة.

الييكد:يشكل العنصر الييكدؼ نسبة معتبرة في األندلس ,كتعد المراكز الحضارية المتقدمة
مكاف تمركزىـ مثل طميطمة ( )120ك غرناطة ()121التي كانت تزخر بأكبر جالية ييكدية سميت
( )118حسيف مؤنس :فجر األندلس ,ص.429
( )119الركمانسية ليجة عامية مشتقة مف المغة البلتينية ,كقد تككنت منيا المغة االسبانية فيما بعد.انظر عبد الكاحد ذنكف
طو :دراسات أندلسية ,ص.81
( )120تقع مدينة طميطمة جنكبي مدينة مدريد,كتبعد عنيا خمسة كسبعكف كيمك متر,كتشمل عدة قرػ منيا(كادؼ
الحجارة,اقميش ,طمبيرة ,ترجالة ,قكنية ,)...كتمتاز مدينة طميطمة بأىمية مكقفيا الحربي اإلستراتيجي حيث تطل عمى
مشارؼ المدف األندلسية الشمالية الكسطى,كتعرؼ اآلف بالثغر األكسط بالنسبة السبانيا كتمتاز بكعرة أراضييا ك
جباليا ك حصكنيا العتيدة .انظر صفحات مف تاريخ المدف األندلسية ,ص.69
( )121تقع غرناطة عمى البحر المتكسط التي تمتد مف قمـ الجباؿ (سبيرانيفادا) ,جبل شيمر حتى شكاطئ ككستاديل سكؿ,
كتحتل مساحة خمسة آالؼ ميل مربع,كتحدىا مف الشماؿ قرطبة ك جياف كمف الجنكب البحر كمدينتي المرية كمرسية
مف الشرؽ كمالقة مف الغرب يركييا نير الكادؼ الكبير ك فركعو نيرثنسيل كنير ديكجرنادؼ الصغير ,كتمتاز غرناطة
بسحر مناظرىا الطبيعية الجميمة ......,انظر صفحات مف تاريخ المدف األندلسية ,ص.50
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لذلؾ بغرناطة الييكد ,ك لقد عكمل الييكد قبل الفتح بقسكة شديدة ,حيث أسرؼ القكط في
سياسة اإلضطياد ,ك اعتبركا الييكد جميعا أرقاء يجب تكزيعيـ عمى المسيحييف ,كعممكا عمى
فصل أكالدىـ عنيـ ك تنصيرىـ ,كما حرمكىـ مف إقامة شعائرىـ الدينية،

( )122كليذا كقف

الييكد مكقف إيجابيا مع الفتح العربي اإلسبلمي لؤلندلس ,كاشترككا مع المسمميف في حماية
المدف التي سيطركا عمييا بعد الفتح ,فمقي الييكد بذلؾ معاممة جيدة مف قبل المسمميف ,كاف
ذلؾ حتى سقكط الخبلفة األمكية في األندلس.
كىكذا كاف المجتمع األندلسي مزيجا مف عناصر كأجناس كثيرة,امتزجت بعضيا ببعض
امتزاجا تسرب في عقكليـ ,كما تسرب في دمائيـ ,فكانت ليـ نزعة عقمية جديدة ساىـ في
تككينيا بيئة طبيعية غنية حافمة بشتى المناظر كصكر الجماؿ ,ك كاف مف أثر ذلؾ كمو أف
أصبحت ليـ مميزات عقمية خاصة ,ك صفات لـ تكف لغيرىـ.

( )123

ك قد تكزعت ما بيف

صفات ِخْم ِقَية ك ُخُم ِقية:
فأما الجانب ِ
الخمقي :فمف أىـ خصائصو بياض البشرة المشرب بحمرة ,ك يمتزجاف
فيصيراف سمرة في الجنكب ,ثـ القكاـ المعتدؿ ك الشعر الذؼ يغمب عميو السكاد ,كل ذلؾ مع
الكسامة في المبلمح ك الجماؿ في التككيف ( ،)124ك ىي صفات أكثر ما كانت تميز العنصر
المكلد الذؼ كاف ثمرة تزاكج العناصر المسممة مع أىل الببلد األصمييف مف اإلسباف الذيف

( )122ينظر :السيد عبد العزيز سالـ ,تاريخ المسمميف كآثارىـ في األندلس ,ص.133
( )123انظر :عبد العزيز عتيق ،األدب العربي في األندلس :ص

,136ك أحمد ىيكل ،األدب األندلسي ,ص  .51كينفرد الدكتكر

يكسف شريف برأؼ خاص حكؿ ىذا الشأف مفاده أف ىذا التمازج ك اإلختبلط في العناصر كاف كباال عمى المجتمع األندلسي
سيما مف الناحية السياسية  ,حيث كاف سببا في انقساـ األندلس كانييار الحكـ العربي فييا .,انظر يكسف شديفات :المكشحات
األندلسية ,دار جرير ,عماف  ,األردف ,2008 ,ص.174

( )124ينظر :أحمد ىيكل ،األدب األندلسي مف الفتح إلى سقكط قرطبة ,ص.51
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كانكا قد دخمكا اإلسبلـ ,أما الشعر األشقر ك العيكف الزرؽ ك الخضر فيي صفات اإلسبانييف
المستعربيف الذيف لـ تختمط دماءىـ بدماء المسمميف  ,كقد كاف ليذه المكاصفات عند مسممي
األندلس أث ار كبي ار في نفكسيـ  ,حيث غيرت أذكاؽ ك نظرة أغمبيـ لمجماؿ ,ك قد انعكس ذلؾ
عمى الجانب األدبي في الببلد مما أذكى في نفكس الشعراء التغني بشقرة شعكرىف كزرقة
عيكنيف ك عجمة ألسنتيف ،كىك ما يقرره جكدت الركابي في قكلو" :شاع عندىـ التشبو
بالشعر األشقر كالعيكف الزرؽ لكثرة ما كانكا يصيبكف مف سبي فرنجة الشماؿ كىك شقر في
الغالب"

()125

ففي تفضيل الشقرة كالشعر األشقر يقكؿ ابف حزـ األندلسي :دعني أخبرؾ إنني أحببت
في صباؼ جارية لي شقراء الشعر ,فما استحسنت مف ذلؾ الكقت سكداء الشعر ,ك لك أنو
عمى الشمس أك عمى صكرة الحسف نفسو ,ثـ أنشد شع ار في تفضيل الشعر األشقر قائبل:
()126

يعيبكنيا عندؼ بشقرة شعرىا

فقمت ليـ ىذا الذؼ زانيا عندؼ

يعيبكف لكف النكر ك التبر ضمة

لرأؼ جيكؿ في الغكاية ممتد

ك ىل عاب لكف النرجس الغض عائب

ك لكف النجكـ الزاىرات عمى البعد

أما عف صفاتيـ الخمقية فتنقسـ إلى قسميف ,قسـ يتعمق بالعادات ,ك قسـ آخر يخص
صفاتيـ العقمية ك النفسية ,فأما القسـ الخاص بالعادات االجتماعية الخاصة بالمجتمع
األندلسي نذكر:
( )125جكدت الركابي :في األدب األندلسي ,دار المعارؼ ,مصر ,ط,1975 ,4ص.122
( )126عمي بف دمحم بف حزـ :رسائل ابف حزـ األندلسي  ,المجمد األكؿ ,الجزء األكؿ ,تحقيق إحساف عباس ,المؤسسة
العربية لمدراسات كالنشر ,بيركت ,لبناف ,دار الفارس لمنشر كالتكزيع ,عماف,األردف ,ص.132 ,130
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( )1حب النظافة:
فقد كاف كمف األندلسييف شديدا بالنظافة ,مع حب شديد لمتأنق ,ك ميل كاضح إلى
اعتناء بنظافة ما
الزينة ,ك عف ىذه الصفة ينبئنا المقرػ بقكلو" :ك أىل األندلس أشد خمق هللا
ً
يمبسكف ك ما يفرشكف ك غير ذلؾ مما يتعمق بيـ ,كفييـ مف ال يككف عنده إال ما يقكتو يكمو,
فيطكيو صائما )127 ( ،ك يبتاع صابكنا يغسل بو ثيابو ,كال يظير فييا ساعة عمى حالو تنبك
العيف عنيا ".

()128

( )2الميل إلى التأنق:
يميل األندلسييف ميبل كاضحا إلى التأنق ك الزينة ,ك يظير ذلؾ مف خبلؿ انفرادىـ
بتقاليد في الزؼ تخالف ما كاف عميو أىل األقاليـ االسبلمية األخرػ ,فالغالب عمييـ ترؾ
العمائـ ,أما المعممكف بحكـ مناصبيـ كالفقياء كالقضاة يتخذكف عمائـ مغايرة تماما لما كاف
عميو المشارقة ,كىـ ال يعرفكف أشكاؿ العمائـ المشرقية ,كاف أركا عمى رأس مشرقي داخل إلى
ببلدىـ شكبل منيا أظيركا العجب ك االستظراؼ دكف أف يحاككه ,ألنيـ لـ يعتادكا كلـ
يستحسنكا غير أكضاعيـ ،كما كانت مبلبسيـ تتخذ تفاصيل كىيئات خاصة بيـ ال يكاد
يعرفيا إخكانيـ في المشرؽ ,فكثي ار ما يتزيا سبلطينيـ ك جنكدىـ بزؼ النصارػ المجاكريف
ليـ ,ككاف معظـ عكاميـ يستعممكف الطيمساف ( )129كال يضعو عمى رأسو منيـ غير عظماء
( )127يطكيو صائما ,يقضيو صائما.
( )128المقرػ التممساني :نفح الطيب( ,ج ,1ص.)208
( )129الطيمساف :ثكب مكصكؿ بو غطاء الرأس.
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الشيكخ ,ككثي ار ما يمبسكف غفائر ( )130الصكؼ الحمر كالخضر ,أما الصفر فيي مخصكصة
لمييكد,أما الذؤابة

()131

تحت األذف اليسرػ.

,ال يرخييا إال العمماء ,كال يصرفكنيا بيف األكتاؼ ,كانما يسدلكنيا مف

()132

أما األندلسيات فيغمب عمى زييف األناقة كالبذخ ,كالتفنف في الزينة كأشكاؿ الحمي,حيث
سعت المرأة األندلسية جاىدة لئلستعانة بكسائل الزينة المختمفة مف المبلبس كتسريحة
الشعر,كاستعماؿ الخضاب كالتطيب كلبس الحمي لترضي غركر الرجل ,كتفكز بقمبو ,فاىتمت
المرأة األندلسية بشعرىا ,فعمدت إلى تمشيطو,ك تسريحو ك صبغة كتخضيبو ك تزيينو
باألمشاط ك األحجار الكريمة ك التيجاف المرصعة بالجكاىر ,كازداد تفننيف بتسريحة شعكرىف
عندما دخل زرياب ( )133إلى األندلس.

()134

( )130غفائر :جمع غفيرة ك ىي لباس يغطي العنق ك القفا.
( )131الذؤابة :ىي الشعر المضفكر مف شعر الرأس.
( )132انظر :نفح الطيب (ج  ,1ص ,)223 ,222ك أحمد ىيكل :األدب األندلسي ,ص  ,52كعبد العزيز عتيق :األدب
العربي في األندلس ,ص.142 ,141
( )133زرياب :ىك أبك الحسف ,عمي بف نافع  ,كىك صبي أسكد المكف كلد سنة

160ىػ  177 -ـ  ,ك كممة زرياب تعني

بالفارسية الذىب الخالص ,أصبحت فيما بعد لقبا لذلؾ المكسيقي البارع الذؼ ترددت ألحانو في جنبات بغداد ,عاصمة
الفف كالحضارة كالعمـ ,ثـ طارت ىذه األلحاف محمقة في اآلفاؽ,حتى كاف ليا صدػ رقيق يبلمس أسماع أىل
األندلس ,ك قد كفد عمييا في كالية عبد الرحماف بف الحكـ سنة

206ىػ ,ك أسس مدرسة مكسيقية مستعينا بأبنائو

كجكاريو ,كىك تمميذ إبراىيـ المكصمي ,تكفي سنة 230ىػ .انظر ترجمة عف حياتو بالتفصيل عند دمحم كماؿ ,زرياب,
دار ربيع لمنشر ك التكزيع ,سكريا( ,د.ت).
( )134ينظر :دمحم صبحي أبك حسف ،صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر الطكائف كالمرابطيف ,ص
اإلطبلع عمى صنكؼ األزياء عند المرأة في ىذا القرف انظر المرجع نفسو ,ص 82كما بعدىا.
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 .82 ,81كلممزيد مف

ك قد أشار لساف الديف بف الخطيب أف المرأة في األندلس قد بمغت مف التفنف في الزينة
في عصر الطكائف كصل إلى حد مف التماجف يقكؿ" :ك قد بمغف مف التفنف في الزينة ليذا
العيد ك المظاىرة بيف المصبغات ,كالتنفيس بالذىبيات ك الديباجات ,كالتماجف في أشكاؿ
الحمي إلى غاية نسأؿ هللا أف يغض عنيف فييا عيف الدىر."...

()135

ككاف مف أىـ ظكاىر مخالفة األندلسييف لممشارقة في تقاليد الزؼ اتخاذىـ البياض لكنا
يرمز لمحداد بدؿ المكف األسكد ,ك حكؿ ىذا المضمار يقكؿ:

()136

ك يقكؿ شاعر آخر مشبيا النرجس في بياضو المشرب بصفرة بالعاشق الحزيف يقكؿ:
()137

ك نرجس تظرؼ اجفانو

كمقمة قد دب فييا الكسف

كأنو مف صفرة عاشق

يمبس لمبيف ثياب الحزف

أما فيما يتعمق بصفات المجتمع األندلسي العقمية كالنفسية ,فإف أىـ ما يميز المجتمع
األندلسي عف غيره بخصكص ىذا الشأف ىك انجذابيـ نحك التحرر كاإلنطبلؽ ,كىي صفة
أندلسية ُخص بيا مجتمع عصر الطكائف أكثر مف غيره ,ك فيو يتمتع األندلسي بقدر مف

الحرية غير قميل بمغ بو مبمغا بعيدا مف التطرؼ ,حيث برزت إلى الكجكد أشكاؿ مف السمكؾ
( )135لساف الديف بف الخطيب :اإلحاطة (ج ,1ص.)139
( )136أبك الحسف الحصرؼ :الديكاف،
( )137فكزؼ عيسى :في األدب األندلسي ,دار المعرفة الجامعية ,اإلسكندرية ,ط ,1,2009ص.44
45

ك ألكاف مف المعامبلت لـ تكف لتعرؼ مثل ىذا التكسع عمى ىذا النحك مف اإلفراط إال
بمكجب ىذا التحرر الزائد الذؼ شيدتو الببلد ,فنراه في أحاييف كثيرة يسير مع ما ىك مناؼ
لمعادات كالتقاليد االجتماعية السائدة ,كلعل ذلؾ كاف احدػ إف ارزات الظركؼ السياسية
()138العصيبة كاألكضاع االقتصادية المزرية التي عاشيا األندلسي ,حيث فرض عميو -
ذلؾ -ظركفا اجتماعية كلدت لديو ميبل شديدا إلى المتعة ,ك تعطشا عميقا لمذة ,فانساؽ
المجتمع في تيار جارؼ مف العبث ك المجكف ,كألكاف مف التساىل ك االبتذاؿ ,كمف ىنا
يمكف أف ترتسـ في أذىاننا صكرة كاضحة عف "الشخصية األندلسية التي عاشت في ظبلؿ
ىذه الظركؼ ,شخصية قد عانت نكعا مف القمق جعميا تسعى إلى ما يشعر باألمف أك إلى
ما يسكف عمى األقل بعض ىذا القمق ,ك ربما كاف ذلؾ مف أسباب ما يعرؼ مف ميل
األندلسييف إلى ألكاف مف المتعة ك صنكؼ مف الميك".

()139

ك مف بيف مظاىر ىذا التحرر المفرط عندىـ اإلدماف الشديد عمى معاقرة الخمرة,
كالكاقع أف مثل ىذه الظاىرة لـ تكف خاصة بفئة دكف أخرػ ,أك طبقة دكف غيرىا,انما ىي
عادة أحاطت بكاقع ىذا المجتمع فمست كل طبقات الشعب ,ك كامل شرائح
المجتمع,فتكسطت بذلؾ حمقات األدباء ك الشعراء ,كتبكأت مجالس الممكؾ كاألمراء الذيف
رضخكا ليذه الحياة البلىية فساد الفساد ك عـ المجكف ,فالخمرة

–كما ال يخفى عمى أحد-

"تترؾ عبلمات بارزة في طباع اإلنساف كتصرفاتو ,كبالتالي في مجرػ حياتو االجتماعية,اذ
مف المعركؼ أف الخمرة تسرؼ في الجسـ ,فتسمب القمب كالعقل ك تمجـ اإلرادة ,ك تضعضع
الكعي ك اإلدراؾ ك مع الكقت تصبح مف العادات الممزمة ,بل مف المتطمبات الحياتية
الضركرية ,كىنا البد أف تنعكس عمى المجتمع كعامل ظاىر في تقكيض المبادغ كالقيـ

( )138ك ىك ما سنأتي عمى تفصيمو الحقا في الجانب الخاص بالمستكػ السياسي.
( )139أحمد ىيكل :األدب األندلسي ,ص.50
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االجتماعية ,فينحرؼ اإلنساف في سمككو ,كيضيع عف نيج الصكاب ,كغالبا ما يندفع عشكائيا
إلى الخكض في أمكر تافية ك أحيانا إلى ارتكاب الجرائـ".

()140

ك لعل ذلؾ تماما ما كاف مف ممكؾ الطكائف –ك ىـ القدكة -ىؤالء الممكؾ الذيف طالما
حفل سجميـ بالمجكف كالحب كالغزؿ ,فرضخكا ليذه الحياة البلىية منعتقيف في ذلؾ تماـ
اإلنعتاؽ مف القيكد االجتماعية بجرأة كاممة كاندفاع مطمق دكف أؼ كازع ديني أك رادع
اجتماعي ,فقد عرؼ مثبل عف "ممكؾ بني عباد أنيـ كانكا بعد تصريف أمكر الحكـ يعكفكف
عمى المذات ,فيرشفكف كؤكس الخمرة ,ك يعبكف منيا حتى تمعب برؤكسيـ ,كتذىب بعقكليـ,
ككـ مف رؤكس لعبت بيا كعقكؿ أذىبتيا ك أضاعتيا".
يقكؿ ( )142المعتمد بف عباد

()141

()143

د ار بعثت مفصبل بجماف

أك ركضة مسكية الريحاف

ال بل عركسا قد زففت تكلدت

ما بيف فكر ناقد ك بناف

سمعا ألمرؾ إذ دعكت إلى التي

تدع القمكب قميمة األحزاف

!

( )140جكدت مدلج :الحب في األندلس – ظاىرة اجتماعية بجذكر مشرقية ,دار لساف العرب ,بيركت ,لبناف ,ط ,1985 ,1
ص.124 ,123
( )141المرجع نفسو ,ص.122
( )142المعتمد بف عباد :الديكاف ,تح ,األستاذ رضا الحبيب السكيسي ,الدار التكنسية لمنشر ,تكنس ,1975 ,ص.64 ,63
( )143ىك المعتمد عمى هللا أبك القاسـ دمحم بف المعتضد بف القاضي أبي القاسـ بف عباد مف قبيمة لخـ ,خمف أباه عمى اشبيمية بعد
كفاتو سنة  ,461ك كاف راعيا لؤلدب ك مستكث ار حكلو مف الشعراء ,كلد سنة  431ىػ ,ك= خمع مف الحكـ مف قبل المرابطيف
سنة  484ىػ .انظر ترجمتو في :الحمة السيراء (ج ,2ص 52ك ما بعدىا) ,كمقدمة ديكاف المعتمد بف عباد.
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أما الكؤكس فقد جرت ما بيننا

بيدؼ غزاؿ ساحر األجفاف

خنث يسقيني المداـ بطرفو

ك بكفو ك متى أشأ غناني

فعبل ,لعمرؾ ,لـ أكف ألضيعو

ك ال تحسبنا مف بني سيكاف

ك ىا ىك ممؾ المرية "المعتصـ بف صمادح" يحف إلى الخمرة التي أعرض عنيا فترة
في أبيات ترسـ لنا صكره ذلؾ المجكف الذؼ كاف منغمسا فيو حتى النخاع يقكؿ: )144( :
عسى دىرنا أف يكف الخطكبا

ك يجعل منؾ لكأس نصيبا

كشت حادثات الميالي بيا

فأعرضت عنيا ك كانت حبيبا

ك يقكؿ أيضا:

()145

ىجر المداـ ك كاف يألف كصميا

ممؾ جميل في الممكؾ عظيـ

فاصفرت األقداح مف جزع ك لك

يسطعف لـ يأرج ليف نسيـ

ك لـ تقتصر معاقرة الخمرة عمى الحكاـ كاألمراء ك القادة حسب ,إنما كانت عادة أظير
ما تككف عند الشعراء الذيف أقبمكا عمييا إقباؿ أبك نكاس كاألخطل في المشرؽ فاتخذكىا مذىبا
خاصا اعتنقكه في حياتيـ البلىية.

( )144ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة (القسـ األكؿ :المجمد الثاني ,ص.)687
( )145ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة (القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,ص.)687
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ك يعد الغناء مف أىـ مظاىر التحرر البارزة التي عرفتيا األندلس ,حيث نشطت حركتو
في الببلد فعـ فييا كشاع ,ك قد تغمغل ىذا الفف في أعماؽ األندلسييف ,فكاف لو في نفكسيـ
مكانة عالية فتعمقكا بو ك انغمسكا في أجكائو ,فحاز بذلؾ عمى قدر كبير مف إعجابيـ ,فيا
ىك ابف عبد ربو يقكؿ في شأنو":مراد السمع ,كمرتع النفس ,كربيع القمب ,كمجاؿ اليكػ ,ك
مسبلة الكئيب ,ك أنس الكحيد ,ك زاد الراكب ,لعظـ مكقع الصكت الحسف مف القمب ,ك أخذه
بمجامع النفس"

()146

ك لقد شيد ىذا الفف نشاطا كبي ار سيما مع قدكـ زرياب فبكصكلو إلى األندلس عفى
عمى آثار مف سبقو بتجديداتو ,ك بدعو في الغناء ك اآلداب العامة ,ك أقاـ معيدا في قرطبة
يتدرب فيو الفتياف ك الفتيات عمى الغناء ,كاشتير بأنو جدد في المكسيقى بزيادة كتر خامس
في عكده ,كاخترع لو مضراباً اتخذه مف قكادـ النسر معتاضا بو مف مرىف الخشب,كابتكر
كسائل عدة الختيار األصكات كتدريبيا كتعميميا.

()147

كقد أشاد جممة مف المستشرقيف بفضل عرب األندلس بالكثير مف اآلالت المكسيقية في
()148

أكربا،

ك قد كاف ىذا الفف في القرف الخامس اليجرؼ أكثر كجيا ك أشد إشراقا مف كل

العصكر التي سبقتو ،في أجكاء كانت مف الناحية السياسية قميمة اإلستقرار كثيرة اليزات حيث

( )146أحمد بف عبد ربو :العقد الفريد ,الجزء السادس,شرح األساتذة :أحمد أميف ,كأحمد الزيف ,كابراىيـ األبيارؼ ,مطبعة
لجنة التأليف كالترجمة ك النشر ,القاىرة(,د.ت) ,ص.03
( )147ينظر:عيسى خميل محسف ،أمراء الشعر األندلسي,دار جرير لمنشر كالتكزيع,عماف,األردف ,ط

 ,2007 ,1ص .81

كمصطفى صادؽ الرافعي ,تاريخ آداب العرب ,ج ,2ص.223
( )148انظر عمى سبيل المثاؿ ال الحصر :زيغريد ىكنكو :شمس العرب تسطع عمى الغرب ,ترجمة فاركؽ بيضكف ,ككماؿ دسكقي ,دار
األفاؽ الجديدة ,بيركت ,ط ,1981 ,6كليفي بركفينساؿ :حضارة العرب في األندلس ,ترجمة ذكقاف قرقكط ,منشكرات دار مكتبة
الحياة  ,بيركت,لبناف( ,د.ت) ,ص 54ك ما بعدىا.
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"راح ىؤالء يبحثكف عف كسيمة تنسييـ ما يحدث عمى األرض مف مشاكل ,ال بل عف مسكف
يبدد ىمكميـ ,فكانت ضالتيـ المنشكدة في مجمس غناء أك حمقة سماع أك جماعة ندماء,
فشغفكا بالمكسيقى ,ك تعمقكا بالغناء حتى اصبح ذلؾ مف عادتيـ الحياتية )149( ".فكانت مثل
ىذه األجكاء البلىية مرتعا تخبط فيو المجتمع االندلسي –في تمؾ اآلكنة -خبط عشكاء.
كفي ظل ذلؾ التحرر الذؼ بمغ حد اإلنفبلت ,إلى جانب اإلنحراؼ الخمقي كآثاره
المأساكية عمى المجتمع األندلسي ,برزت المرأة األندلسية لمعياف مستغمة ىذا االنحراؼ الذؼ
أضعف شخصية الرجل الحاكـ كالقاضي كالقائد كالجندؼ كالتاجر كاإلنساف العادؼ.

()150

لذلؾ فإف صنكؼ التحرر كأشكاؿ اإلنطبلؽ الذؼ عرفتو المرأة في األندلس عز أف
يككف لو نظير في أؼ مجتمع آخر ,ىذا ما تؤكده األبحاث كالدراسات التي تناكلت ىذا
الجانب مف حياة المرأة األندلسية )151( ،ك كميا تجمع عمى أنيا كانت "تتمتع بكضعية أكثر

( )149جكدت مدلج :الحب في األندلس – ظاىرة اجتماعية بجذكر مشرقية -ص.127
( )150ينظر المرجع نفسو :الحب في األندلس – ظاىرة اجتماعية بجذكر مشرقية ,-ص.177
( )151انظر عمى سبيل المثاؿ ال الحصر :جكدت مدلج:الحب في األندلس ص
األندلسي ،أغراضو كخصائصو الفنية ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،ط

 ،117سعد بكفبلقة ،الشعر النسكؼ
 ،1995 ،1ص  ،64إحساف=

=عباس :تاريخ األدب األندلسي ،عصر الطكائف كالمرابطيف ،ص  ،120-119دمحم صبحي أبك حسيف :صكرة المرأة
في األدب األندلسي في عصر الطكائف كالمرابطيف ،ص.33
 جكدت مدلج :الحب في األندلس ,ص.117 سعد بكفبلقة :الشعر النسكؼ األندلسي ,أغراضو ك خصائصو الفنية ,ص.64 إحساف عباس :تاريخ األدب األندلسي  ,عصر الطكائف ك المرابطيف ,ص.120 ,119 دمحم صبحي أبك حسيف :صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر الطكائف ك المرابطيف ,ص.3350

ليبرالية مف كضعية أخكاتيا في المشرؽ " ( )152حيث "تمتعت بحريتيا في ظل بيئة جديدة لـ
ترتبط تقاليدىا بأثقاؿ كقيكد ارتبطت بيا بيئة المشرؽ ,كاستطاعت أف تتجاكز الحدكد الخانقة
التي أحاطت بالمرأة العربية ,كالتي جعمت المجتمع يحاسبيا عمى قكليا كفعميا ,كيقف ليا
بالمرصاد ليمنعيا عف التحرؾ كالتحرر بالرغـ مما تخممو مف تبدؿ كانحبلؿ في فترات معينة
"( ،)153فقد كاف المجتمع األندلسي يسمح لممرأة أف تمارس عددا مف األنشطة اإلجتماعية ك
الدينية ك الثقافية بكل حرية ,جعميا تككف أكثر تحر ار مف مثيبلتيا في المشرؽ ,كسائر البمداف
اإلسبلمية األخرػ.

()154

ك مف مظاىر ذلؾ أف المرأة األندلسية تمتقي الرجاؿ في ساحات الدرس ك في السمر
األسرؼ ,فمـ تكف النساء األندلسيات سجينات القكاعد أك حبيسات البيكت ,بل شاركف الرجاؿ
في مناحي الحياة المختمفة (  )155إال أف الممفت في ىذا الصدد ىك أف طائفة كبيرة مف نساء
األندلس قد ذىبف بيذه الحرية إلى حدكد متطرفة سيما في الجانب األدبي ( ،)156كلـ يكف ذلؾ
إال كجيا مف أكجو ذلؾ التساىل اإلجتماعي الذؼ عرفتو الببلد سيما في ىذه الفترة.

( )152سممى الخضراء الجيكسي :الحضارة العربية اإلسبلمية في األندلس ,مركز دراسات الكحدة العربية ,ط

,1998 ,1

ص.980
( )153جكدت مدلج :الحب في األندلس – ظاىرة اجتماعية بجذكر مشرقية -ص. 117
( )154ينظر :دمحم صبحي ابك حسيف ،صكره المرأة في األدب األندلسي في عصر الطكائف كالمرابطيف ,ص.31
( )155لمزيد مف اإلطبلع عمى مظاىر التحرر النسكؼ في المجتمع األندلسي ,انظر دمحم صبحي أبك حسيف ,صكرة المرأة
في األدب األندلسي في عصر الطكائف ك المرابطيف ,ص 32ك ما بعدىا.
( )156سكؼ نعرض لقبس مف ذلؾ في المستكػ الثقافي.
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ب .المستكى السياسي:
بعد سقكط دعائـ الخبلفة األمكية ك انفراط عقدىا باألندلس سنة

 422ىػ ,ك ذلؾ

بانييار الدكلة العامرية بعد قياـ المركانييف بالثكرة التي أطاحت بعبد الرحماف شنجكؿ بف
المنصكر آخر العامرييف ,كاف مف نتائج ذلؾ أف اضطرمت لظى فتنة دارسة بيف أبناء البمد
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الكاحد )157 ( ،كانت مؤش ار ينبئ ببداية النياية لزكاؿ سمطاف المسمميف ال عف قرطبة فحسب
( )157بانتياء حكـ االسرة العامرية سنة  399ىػ ,بدأت فترة قصيرة,تعتبر الفترة الباقية مف العصر األمكؼ باألندلس ,كىي فترة مميئة
بالفتف كاإلضطرابات تصارعت فييا العناصر المختمفة مف الدكلة,كالبربر كالصقالبة ك أىل قرطبة,كلـ تستمر ىذه الفترة أكثر مف
اثنيف كعشريف سنة,تمكف في مطمعيا بنك أمية مف استعادة نفكذىـ طيمة سبع سنكات (  407-399ىػ) مع إثنيف مف الخمفاء ىما
:دمحم الثاني الميدؼ سنة  399ىػ ,كسميماف المستعيف سنة 400ىػ ,كذلؾ بمحاكلة دمحم بف ىشاـ بف عبد الجبار األمكؼ الممقب
بالميدؼ أف يتخمص مف الدكلة العامرية,كنجح الميدؼ نجاحا مكقتا ,كقتل عبد الرحماف بف أبي عامر,كتسمـ السمطة التي لـ
يميمو فييا أمكؼ آخر كىك سميماف المستعيف الذؼ قصد أف ينتزع الخبلفة مف الميدؼ,مستعينا في ذلؾ بالبرابرة ,فكانت ىذه
الثكرة ش اًر كبيبل عمى األندلس,فقد حركت جميع طبقات المجتمع األندلسي كسرعاف ما تحكلت ىذه الثكرة إلى حرب أىمية عاتية,
ككاف انتصار البربر كىـ القكة التي اعتمد عمييا سميماف المستعيف في التغمب عمى غريمو دمحم بف ىشاـ ,كأنصاره مف أىل
األندلس في سنة  403ىػ بداية لمفتنة ك سببا في تفريق الببلد كتممؾ أصحاب الطكائف,كبعد بني أمية استقر الحكـ في أسرة
حمكد األدارسة (الشيعية)طيمة سبع سنكات أيضا(  414-407ىػ),حيث تحالف عمي بف حمكد مع خيراف العامرؼ فأنزؿ اليزيمة
بسميماف المستعيف ,كدخل منتص ار إلى قصر قرطبة ,كبكيع بالخبلفة كاستمر حكمو سنتيف انتيت بقتمو ,كتكلى الخبلفة بعده أخكه
القاسـ بف حمكد,كبعد ثبلث سنكات ثار يحي بف حمكد في سبتة ضد عمو القاسـ بف حمكد الذؼ ما لبث أف فر إلى
اشبيمية,فدخل يحي قرطبة كبكيع بالخبلفة,كسرعاف ما خمعو البربر كأعادكا القاسـ بف حمكد ليتكلى الخبلفة ثانية,كلكف خبلفتو لـ
تستمر أكثر مف ثمانية أشير,حيث ضجر اىل قرطبة مف تسمط البربر كسكء إدارة القاسـ بف حمكد,فأعمنكا الثكرة,كاجمعكا عمى رد
الخبلفة إلى بني أمية,ثـ عاد بعدىا بنك أمية طيمة ثماني سنكات (  422-414ىػ) ,فتكلى الخبلفة ثبلثة منيـ كىـ :عبد الرحماف
الخامس= =المستظير باهلل سنة (  418ىػ)كىذا االخير ىك آخر خمفاء بني امية في االندلس الذيف سقطت دكلتيـ سنة(

422

ىػ),حيث بكيع عبد الرحماف بف ىشاـ بف عبد الجبار بالخبلفة(,كىك أخك الخميفة السابق دمحم الثاني 414ىػ)كلقب بالمستظير ,ك
سرعاف ما ثار عميو اىل قرطبة,كبايعكا امكؼ آخر بالخبلفة كىك ىشاـ الثالث بف دمحم بف عبد الممؾ ,ك تمقب بالمعتد باهلل ,ك ما
اف دخل االندلس حتى عاد البربر إلى التسمط ,فانقمب عميو اىل قرطبة كحاصركه داخل قصر الخبلفة ,ك بخمع ىشاـ الثالث
(المعتد باهلل) سنة (  422ىػ) سقطت الخبلفة االمكية في األندلس ,كىي الخبلفة التي اسسيا عبد الرحماف األكؿ (الداخل) سنة
( 138ىػ) أؼ قبل مائتيف كاربع ك ثمانيف سنة ىجرية مائتيف ك خمس ك سبعيف سنة ميبلدية ,ك تحكلت االندلس إلى دكيبلت
مستقمة حيث استقل كل زعيـ بناحية ,ك اطمق عمى نفسو اسـ الممؾ ,فعرفت تمؾ الفترة بعصر ممكؾ الطكائف ( 478-422ىػ).
لمزيد مف التفاصيل حكؿ خبر ىذه األحداث انظر:
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إنما عف األندلس قاطبة ,فكاف مف الطبيعي تحت كطأة ىذه الفرقة التي لـ تجد القيادة
الحاسمة التي تجمع شمميا ك تمـ شعثيا،

()158

أف ينتيي األمر بالتشتت بعد الجماعة

كاإلندثار بعد التكحد ,حيث انقسمت الببلد إلى دكيبلت صغيرة مستقمة تعرؼ بدكيبلت
الطكائف كيعرؼ حكاميا بممكؾ الطكائف "ك قد استغل ىؤالء حالة الببلد السياسية ,فبسطكا
نفكذىـ عمى المناطق التي تكالييـ ,ك عممكا جميعا عمى تأسيس ىذه الكيانات كالحفاظ عمييـ
في أسرىـ ,ك انقسمت األندلس مف الناحية اإلقميمية إلى عدة مناطق قامت فييا أىـ دكيبلت
الطكائف في الببلد "

()159

كقد كصل عدد الممكؾ ك األمراء في رأؼ بعض المؤرخيف إلى

ثبلثة ك عشريف(, )160كاف أشيرىـ بنك عباد في اشبيمية ,بنك األفطس في بطممكس ,بنك زيرؼ

 السيد عبد العزيز سالـ :تاريخ المسمميف ك آثارىـ في األندلس ص  347ك ما بعدىا.
* عصاـ دمحم شبارك :األندلس مف الفتح العربي المرصكد إلى الفردكس المفقكد ,ص 203ك ما بعدىا.
*أحمد مختار العبادؼ :في تاريخ المغرب ك األندلس ,دار النيضة العربية ،بيركت ،لبناف( ،دت) ،ص 195كما بعدىا.
 ليفي بركفينساؿ :حضارة العرب في األندلس ,ص.23
( )158يرػ عبد العزيز عتيق أف السمطة العميا في مختمف العيكد التي تعاقبت عمى حكـ األندلس بيد األمير أك الخميفة ,ك قد اعتاد
االندلسيكف ك المشرقيكف أال يعتمدكا عمى أنفسيـ في النظاـ كتدبير الشؤكف  ,كانما اعتادكا االعتماد عمى رجل قكؼ حازـ يحكميـ
ك يقكدىـ ,ك لذلؾ ترػ األمكر تستقيـ ما داـ عمى رأس الدكلة رجل قكؼ حازـ,فإذا زاؿ كاف اإلضطراب كالفكضى,ككاف ىذا في
األندلس أقكػ ,ألف سكانيا ذكؼ عناصر مختمفة .انظر ,عبد العزيز عتيق :األدب العربي في األندلس ,ص.137

( )159خميل إبراىيـ السامرائي كآخركف:تاريخ العرب ك حضارتيـ في األندلس,دار المدار اإلسبلمي,بيركت ,لبناف,2004 ,
ص .225 ,224كانظر أحمد أميف :,ظير اإلسبلـ ,الجزء الثالث ,دار الكتاب العربي ,بيركت ,لبناف ,ط ,2005 ,1
ص.387
( )160انظر :عصاـ دمحم شبارك ،األندلس مف الفتح العربي المرصكد إلى الفردكس المفقكد ,ص.212
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في غرناطة ,ك بنك ذؼ النكف في طميطمة ,كبنك ىكد في سرقسطة ,كالعامريكف (أعقاب
المنصكر بف أبي عامر) ,في دانية ( )161ك بمنسية ك المرية.
ك ىكذا نجد أف الخبلفة في األندلس قد تعددت بتعدد ممكؾ الطكائف ,ك اصطدمت
مصالحيا لقرب المسافات بينيا ,كىذا يعتبر مظي اًر مف مظاىر الفكضى ك عامبل مف عكامل
الفتنة في تمؾ الفترة ,كعمى الرغـ مف أف أئمة المسمميف كانكا قد أجازكا تعدد الخبلفة
لمضركرة ك المصمحة ,ك ىي اتساع رقعة اإلسبلـ ك تباعد أطرافو ك صعكبة المكاصبلت
فيو ,إال أنيـ اشترطكا في ذلؾ كجكد مسافة كبيرة بيف الخميفة ك اآلخر منعا لمتصادـ
كالتشاحف ,ك لحماية المسمميف مف شركر الفتنة ,إال أف األندلس في ىذه الفترة قد خرجت عف
ىذا األصل الشرعي ألنيا أجازت العقد لخمفاء عديديف في صقع متضايق األقطار فتكبدت
بذلؾ كزر ىذا العمل مف فتنة ك اضطراب.

()162

ك في رسائل "ابف حزـ األندلسي" تصكي ار ليذا الكاقع المرير يقكؿ" :فضيحة لـ يقع في
العالـ إلى يكمنا مثميا,أربعة()163رجاؿ في مسافة ثبلثة أياـ في مثميا ,كميـ يتسمى بامرأة أمير
المؤمنيف ,ك يخطب ليـ بيا في زمف كاحد"...

()164

( )161تقع دانية في جية بعيدة مف شاطئ البحر المتكسط ,تحدىا الجباؿ مف جميع النكاحي ,كيرجع أصل دانية إلى أياـ الركماف
حيث كانت بمدة قديمة باسـ (دانيـ) ,سقطت عمى أيدؼ األسباف سنة (

 646ىػ) .انظر صفحات مف تاريخ المدف األندلسية,

ص.109 ,108

( )162ينظر :أحمد مختار العبادؼ :تاريخ المغرب ك األندلس ,دار النيضة العربية ,بيركت ,لبناف( ,د.ت) ,ص.259
( )163شيد المثمث الصغير في جنكب األندلس الذؼ يطل عمى مضيق جبل طارؽ ,قياـ أربعة خمفاء ,كل منيـ يتسمى بأمير
المؤمنيف ,أحدىـ خمف الحصرؼ في اشبيمية ,كقد أقامو بنك عباد خميفة عمى أنو الخميفة األمكؼ ىشاـ الثاني المؤيد  ,عمما أف
ىذا األخير تكفي قبل اثنيف ك عشريف سنة ,ك ثبلثة خمفاء مف آؿ حمكد ىـ :دمحم بف القاسـ في الجزيرة الخضراء ,كدمحم بف
إدريس في مالقة ك إدريس بف يحي بف عمي بف بشتر ...انظر :عصاـ دمحم شبارك :األندلس مف الفتح العربي المرصكد إلى
الفردكس المفقكد ,ص .214 ,213
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ك إف مف مثار اليزء ك دكاعي السخرية أف يمقب كل كاحد مف ممكؾ الطكائف .باسـ
كاف يتداكؿ عند الخمفاء العباسييف في بغداد كالخمفاء الفاطمييف في القاىرة
مثل:المنتصر,المستعيف ,المعتصـ ,المتككل ,المظفر ,المقتدر ,المؤتمف ,المعتد,المنصكر,
الظافر ,المأمكف...
ك في ىذا الصدد يقكؿ ابف رشيق القيركاني

()165

متيكما:

مما يزىدني في أرض أندلس

سماع مقتدر فييا ك معتضد

ألقاب مممكة في غير مكضعيا

كالير يحكي انتفاخا صكلة
()166

األسد

ك قد عرفت األندلس في ظل اضمحبلؿ عرػ الكحدة كاإلنقساـ ,فترة قاسية مف فترات
تاريخيا المشؤكـ ,عاف فيو أبناءىا فترة بائسة عكرت صفكه

–عمى مداىا -جممة مف

المنغصات شممت جل المياديف ك األصعدة كالضعف السياسي ك التفكؾ اإلجتماعي ك
التدىكر االقتصادؼ.

()167

( )164ابف حزـ األندلسي :رسائل ابف حزـ األندلسي ,المجمد األكؿ ,الجزء الثاني,ص.97
()165ىك أبك عمي الحسف بف رشيق القيركاني األزدؼ ,شاعر كناقد ,مصنف ,كأديب فاضل ,كلد سنة

 390ىػ بالمسيمة,

مف أشير مصنفاتو كتاب العمدة في محاسف الشعر كآدابو ك نقده....انظر مقدمة ديكاف ابف رشيق القيركاني ,شرح
صبلح الديف اليكارؼ ك ىدػ عكدة ,دار الجيل ,ط ,1بيركت.1996 ,
( )166ابف رشيق القيركاني :الديكاف ,ص.66
( )167تدىكرت الببلد في ىذا القرف في أغمب األصعدة ما عدا الصعيد الثقافي الذؼ شيد حركة ك نشاطا كبيريف ,فمف
السنف المطردة في حياة الدكؿ كتطكرىا أف الدكلة المتقدمة في بعض جكانب الحياة ,تككف في الغالب متقدمة ,في كل
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فقد شيدت ىذه الفترة اضطرابات كىزات سياسية لـ يسبق لؤلندلس أف شيدتيا مف
قبل ,كذلؾ طيمة الكجكد اإلسبلمي فييا,فقد كاف العصر محفكفا باألىكاؿ,تكتنفو الصعكبات ك
تحدؽ بو األخطار مف كل حدب كصكب ,كقد دبت ىذه األكضاع أكصاؿ العامة مف
الشعب ,بعدما بدأ الصراع يحتدـ بيف ممكؾ الطكائف الذيف أصبح شغميـ الشاغل ك ىميـ
الكحيد تسمق مقاليد الحكـ كالظفر بالممؾ ك اإلستئثار بالسمطة عمى حساب السكاد األعظـ
مف الشعب ,ىذا الحكـ الذؼ لـ يكف لركح تحمل عبئ المسؤكلية ليـ فيو أدنى نصيب ,حيث
ذىبكا في التعامل مع أمكره مذاىب شتى مف صكر اإلستيتار كالتخاذؿ كالتآمر.
لذلؾ فاف المتأمل في الصعيد السياسي ليذا القرف ,يجد انو يصكر طرفا ميما كجانبا
خطي ار مف أخبلؽ الممكؾ ك سمكؾ األمراء القادة الذيف طالما فطركا عمى الخديعة كالجبف
كالتخاذؿ كالكبرياء ك العناد ,فكاف ذلؾ مف أظير صفاتيـ ك ألصقيا بيـ.
فقد تيتؾ الممكؾ ك األمراء باألكضاع غير مباليف بما يجرؼ عمى مسرح األحداث,
منغمسيف في ذلؾ خمف أىكاءىـ الشخصية ك ميكليـ الخاصة ,آخذيف بأسباب التحرر
كالرخاء كالسعة في العيش ,فتعددت أصناؼ الميك كأشكاؿ المجكف عندىـ بيف الحب المفرط
كالشرب األكثر إفراطا ,كألكانا مف البذخ ك اإلسراؼ قل أف يككف ليا نظير.
فقد كاف الحب مثبل مف أبرز المظاىر التي أحاطيا الممكؾ بقدر كبير مف الرعاية
كاإلىتماـ ,ك يعتبر المعتمد بف عباد مف أكثرىـ حبا لزكجتو الركميكية اعتماد

(  ,)168ىذا

جانب ك ال تنطبق ىذه السنة عمى عصر ممكؾ الطكائف ,إذ نشيد فيو الضعف السياسي ك التفكؾ االجتماعي في
الكقت الذؼ نشيد فيو اإلزدىار الحضارؼ كالثقافي .انظر :دمحم صبحي أبك حسيف :صكرة المرأة في األدب األندلسي
في عصر الطكائف ك المرابطيف ,ص.02
( )168ىي زكجة المعتمد بف عباد ,تكفيت بإغمات قبل المعتمد بأياـ .انظر ترجمتيا في االحاطة (ج ,2ص)119 ,109
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الحب المفرط الذؼ أكثر ما قاده إلى المزالق ك األكىاـ )169 ( ،فكاف "مف أبرز المظاىر لتمؾ
النعمة التي كاف ممكؾ بني عباد يرفمكف بيا ك يباىكف الممكؾ مف حكليـ ,ك ىك بالتالي مف
أبرز المظاىر لتمؾ الحياة المترفة التي أليت الممكؾ ك القادة عف أمكر الدكلة كقضاياىا
المصيرية ,إذ كانكا في حبيـ يميكف غير آبييف بخطكرة الحاؿ ك تأزـ المكقف ,ففيما كانت
الدكلة ميددة باإلنييار كالضياع ,كنا نجد الممؾ القائد في مجمس ليكه بيف كأس كقينة  ,أك
ميتما بأمكر صغيرة منصرفا إلى استرضاء حبيبو أك منادمة خميمو".

()170

كىكذا لـ

يجد الممكؾ حرجا في العبث بممتمكات األمة ,فكثر البذخ ك اإلسراؼ في األمكر التي ال
()171
ارضاء لنزكاتيـ الخاصة
الحدائق
ك
طائل منيا كاقتناء الجكارؼ كتشييد القصكر
ً
كمصالحيـ الشخصية تارة ,كلمحبكباتيـ تارة أخراة كىكذا "أخذكا يتطمعكف في حياة الترؼ ك

البذخ التي عرفت بيا بغداد ,ك تحكلت عكاصـ األندلس إلى بغدادات صغيرة كثيرة ,كسمت
ىميـ إلى التأنق كالتشبو بالممكؾ ,فاستغرقكا في الترؼ ك الرفاىية تظاى ار بالعظمة ك الممؾ "
()172

( )169ىناؾ حادثة تقكؿ بأف اعتماد زكجة المعتمد كانت سببا في مقتل أبك بكر بف عمار ,حيف ىجاىا بأبيات يخاطب
فييا "ابف عباد" ,حيث أكغمت صدر المعتمد بف عباد عمى كزيره المقرب ابف عمار فقتمو .انظر حادثة قتل ابف عمار
في الحمة السيراء ج  ,2ص.158 ,157
( )170جكدت مدلج :الحب في األندلس ,ص.170
( )171ك قد تعرض شاعرنا "ابف الحداد" لكصف قصر ممدكحو المعتصـ بف صمادح فمنحنا صكرة رائعة عنو .انظر ديكاف "ابف
الحداد" ,ص  270ك ما بعدىا.

( )172السيد عبد العزيز سالـ :تاريخ مدينة المرية اإلسبلمية ,ص .174كانظر إحساف عباس :تاريخ االدب العربي ,عصر
الطكائف كالمرابطيف ,ص 39ك ما بعدىا.
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ككتب األندلس التاريخية تكتع بتمؾ األخبار التي تسرد صكر ىذا البذخ الذؼ كاف
لغير الضركرؼ في األعـ األغمب مف أحكالو ,ك يعتبر يكـ الثمج

( )173

ك حادثة الطيف

( )174

صكرة كاضحة لذلؾ.
ك في شعر المعتمد بف عباد إشارة إلى حادثة الطيف كىك في أسره بأغمات عندما رأػ
بناتو ك قد غير الفقر كالجكع صكرىف ,ك أقداميف حافية ك آثار نعيميف عافية حيث يقكؿ:
()175

فيما مضى كنت باألعياد مسرك ار

فساءؾ العيد في أغمات مأسك ار

ترػ بناتؾ في األطمار جائعة

يغزلف لمناس ما يممكف قطمي ار

يطأف في الطيف ك األقداـ حافية

كأنيا لـ تطأ مسكا ك كافك ار

كالممفت أف مثل ىذه الظركؼ التي أحاطت بالمعتمد ممؾ اشبيمية ال تختمف عف
الظركؼ ك العكامل التي أحاطت بمعظـ ممكؾ األندلس ك حاكمييا.
( )173تخبر كتب التاريخ أف اعتماد زكجة المعتمد ,فتنت بمنظر الثمج يسقط في قرطبة ,فأرادت أف ترػ مثل ذلؾ في
اشبيمية حيث ال يقع الثمج أبدا ,فغرس ليا المعتمد بساتيف مف المكز التي إذا أزىرت كاف ألكراؽ زىرىا الناصع البياض
منظر الثمج .انظر النفح (ج ,1ص.)440
( )174ك تركؼ كتب التاريخ أيضا أف اعتماد رأت ذات يكـ باشبيمية نساء البادية يبعف المبف في القرب ,كىف رافعات عف سكقيف في
الطيف ,فقالت لممعتمد :أشتيي أف أفعل أنا ك جكارؼ مثل ىؤالء النساء ,كلكف المعتمد أبى أف تمشي سيدة القصر في الكحل,
فأمر بالعنبر ك المسؾ كالكافكر ك ماء الكرد ,كصب الكل طينا في القصر ,كجعل ليا قرابا ك حباال مف ابرسيـ ك خرجتا ىي ك
جكارييا تخكض في ذلؾ الطيف. ,انظر النفح (ج ,4ص.)272
( )175انظر المعتمد بف عباد ،الديكاف ،جمع كتحقيق رضا الحبيب السكيسي ،الدار التكنسية لمنشر ،تكنس ،ط( ،1دت) ،ص .169
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كاذا كاف جانب كبير مف حياة الممكؾ كاألمراء قد انقضى في ىكذا عبث ك استيتار,
فإف ىناؾ جانب أكبر قد انقضى في الحركب كالمنازعات كالمؤام ار ت السياسية الخسيسة فيما
بينيـ ,كلعل طمكحيـ لمظفر كاإلمتبلؾ مف أجل تثبيت أقداميـ في ممالكيـ ,ككذا إظيار
الغمبة ك التفكؽ مف جممة ما كقف خمف تحامل ىؤالء الممكؾ عمى بعضيـ ,كتشجيع أطماع
بعضيـ ضد بعض ,كذلؾ لمحصكؿ عمى أكبر قدر مف المدف كالحصكف كالقبلع لذلؾ فبل
ضير –في سبيل الكصكؿ إلى ما يصبكف إليو -أف يسمؾ كل كاحد منيـ طريقا يضمر فيو
لآلخر شتى أنكاع التآمر كمختمف أسباب التكايد متى كجد لذلؾ فرصة سانحة  ,كقد تحكؿ
ذلؾ إلى صكر مف الحقد كالكراىية عمى أعظـ جانب مف الجبلء كالكضكح.
كلعل مف أبرز صكر التربص ك أشكاؿ الترقب ما كاف بيف المعتمد بف عباد ممؾ
اشبيمية ك المعتصـ بف صمادح أمير المرية مف عداء مستفحل كاف مف أىـ دكاعي تعجيل
القضاء عمييـ.
ك مف الصكر التي تكضح العداء المستفحل بيف المميكيف تيكـ المعتمد بف عباد مف
زؼ المعتصـ بف صمادح ,ىذا األخير الذؼ كاف يتزيا بحمل العمامة ك لبس البرنس ,يقكؿ
معرضا بو:

()176

ىكف السباؿ ك خزؼ رب البرنس

كلقد ذكرت فزاد عيني قرة

كتعتبر مخططات ىؤالء الممكؾ الرامية إلى سياسة التكسع (تكسع طائفة عمى حساب
أخرػ) ,مف أبمغ المعالـ التي تكضح صكر الغدر كالخيانة كمظاىر الخديعة كالمكر التي
انتيجيا ىؤالء الممكؾ ,باعتبارىا كسيمتيـ المثمى في تحقيق أىدافيـ التي تضمف ليـ الشرعية

()176انظر :الحمة السيراء (ج ,2ص ,)87ك المعتمد بف عباد :الديكاف ,ص.75
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ك الممؾ ,ك مف صكر ذلؾ طمع المعتصـ بف صمادح في ضـ مدينة غرناطة ك اإلطاحة
بمميكيا باديس ,بتطرؼ مع كزير غرناطة الييكدؼ يكسف بف نغراة

()177

إال أف باديس سرعاف ما اكتشف عمل كزيره الييكدؼ ,فقتمو ك صمبو عمى باب المدينة
ك في ىذه الحادثة قتل اآلالؼ مف العنصر الييكدؼ.

()178

كما عمد المعتمد بف عباد إلى اإلستيبلء عمى مدينة قرطبة بنية ضميا إلى اشبيمية
سنة  462ىػ ,يقكؿ بف عباد بعد ما تـ لو ذلؾ:

()179

مف لمممكؾ بشأك األصيد البطل

ىييات إذ جاءتكـ ميدية الدكؿ

خطبت قرطبة الحسناء إذ منعت

مف جاء يخطبيا بالبيض ك األسل

ك كـ غدت عاطبل حتى عرضت ليا

فأصبحت في سرػ الحمي ك الحمل

ك قد كانت لشعراء األندلس المشيكريف مشاركات حكؿ تشجيع سياسة التكسع ىذه التي
انتيجيا ىؤالء الممكؾ ,إذ لـ يكف شعرىـ بمنأػ عف ىذا التأثير السياسي ,فانعكست ىذه
األكضاع عمى أشعارىـ لضماف أكبر قدر مف األعطيات.

()180

( )177انظر مثبل :السيد عبد العزيز سالـ ،تاريخ المسمميف كآثارىـ في األندلس ،ص .133
( )178انظر :الذخيرة (ؽ  ,1ـ  ,)2ص  769 ,766ك اميميك غرسية غكمث :مع شعراء األندلس ك المتنبي ,ترجمة د:
الطاىر أحمد مكي ,دار الفكر العربي ,القاىرة,ط ,2004 ,7ص.97
()179المعتمد بف عباد :الديكاف ,ص.105
( )180انظر مثبل :ابف زيدكف ،الديكاف ،حققو كبكبو كشرحو كضبط بالشكل أبياتو حنا الفاخكرؼ ،دار الجيل( ،دت) ،ص
 326كما بعدىا.
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ك لعل مف صكر الخزؼ كاليكاف التي سجميا التاريخ عمى ىؤالء الممكؾ أنيـ كانكا
يدفعكف الجزية لممكؾ النصارػ ,لقاء الحفاظ عمى مدنيـ ك ممالكيـ ,أك تكسيع رقعتيا ,كىك
أمر أنيؾ ممكؾ الطكائف كثي ار سيما عمى المستكػ اإلقتصادؼ ,كاف كل ذلؾ عمى حساب
ككاىل الرعية التي أثقمكىا بالضرائب ,ضاربيف بمصالح الببلد ك مقدرات األمة عرض الحائط
دكف أدنى حرج أك غضاضة ,ك األسكأ مف ذلؾ كمو أنيـ لـ يتكرعكا حتى في التحالف مع
الفرنج النصارػ عدكىـ المشترؾ ,ضد بعضيـ البعض "ك أصبحت تمؾ المحالفات جزًءا مف
السياسة الخارجية لدكيبلت الطكائف( ,)...حتى باتت المحالفات تشكل خط ار كبي ار عمى
معظـ الدكيبلت ماديا نتيجة دفع األمكاؿ الكبيرة لتمؾ الدكيبلت مقابل مساعدات
معينة,...كمعنكيا لتدخميا في سياسة الدكيبلت القائمة في األندلس ,حتى فقدت الدكيبلت
استقبلليا الذاتي ,بل أصبح رؤسائيا يرسمكف سياساتيـ العدائية لمنيل مف الدكيبلت
األخرػ,ككاف ذلؾ ىدؼ سعت إليو الممالؾ اإلسبانية الشمالية ,ك منذ البداية إلضعاؼ كل
طرؼ مف الطرفيف المتنازعيف" ()181حربيا كاقتصاديا ،عمى نحك ما فعل المعتمد بف عباد
عندما أرسل كزيره أبا بكر بف عمار

()182

إلى ألفكنسك يطمب منو المساندة لقاء مبالغ مالية

باىضة ,كيمنيو باقتحاـ غرناطة كاقتساميا ,بحيث تككف قصبة المدينة مف نصيب المعتمد
بف عباد ,ك أللفكنسك القمعة الحمراء بكل ما تمكيو مف ذخائر ككنائس...
كقد شيدت األندلس جراء ىذه المحالفات صراعات كمآسي بحيث ال تكاد حرب تضع
أكزارىا حتى تضطرـ أخرػ أكبر منيا كأفدح ,أباح الممكؾ مف خبلليا دـ الرعية ,ككبدتيـ
( )181خميل إبراىيـ السامرائي ك آخركف :تاريخ العرب ك حضارتيـ في األندلس ,ص.250 ,249
( )182ىك دمحم بف عمار بف الحسيف الفيرؼ يكنى أبا بكر ذك الك ازرتيف ,كزير المعتمد بف عباد ,ثـ سفي ار لو لدػ الفرنج ,ثـ
ما لبثت اف ساءت العبلقة بينو ك بيف المعتمد فقتمو المعتمد بيديو سنة  479ىػ .انظر ترجمتو في الحمة السيراء (ج,2
ص .)165 ,131ك انظر :مقدمة ديكاف دمحم بف عمار األندلسي :تح مصطفى الغديرؼ  ,منشكرات كمية اآلداب ك
العمكـ اإلنسانية  ,المغرب.2001 ,
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خسائر فادحة لـ يكف فييا ليـ أدنى طائل ،كاف ذلؾ في مقابل نيضة عارمة لدكؿ المسيح
في اسبانيا بمساندة فرنسا كالبابكية ,حيث أفاد مف ذلؾ الكضع المضطرب أمير قشتاؿؼ إسمو
ألفكنسك السادس برباطة جأش كصبلبة ال نظير ليما ( )183حيث كاف يمح في نفس ىذا الممؾ
القشتالي حافز قكؼ ,كىك الطمكح إلى إعادة الممؾ إلى اسبانيا ,ك قد أخذ ىذا الحافز يتعاظـ
في نفسو إلى أف أتيحت لو الفرصة المكاتية أخي ار في طبق مف ذىب ,حتى إف المعتمد بف
عباد ممؾ اشبيمية "جاءتو رسالة مف الممؾ ألفكنسك السادس ,كعمييا لقب (امبراطكر جميع
اسبانيا) أك ذك الممتيف (اإلسبلـ كالمسيحية),فقاـ المعتمد بشطب ىذا المقب لمممؾ ,ك قاؿ
لمرسكؿ غاضبا (المسممكف أحق بيذا اإلسـ) ,ك لكف احتجاج المعتمد لـ يكف لو قيمة عمى
أرض الكاقع ,ألف األحكاؿ في األندلس بمغت في ذلؾ الكقت أقصى درجات الضعف ك
الفساد حتى خيل لبعض األندلسييف أف العالـ عمى كشؾ الزكاؿ كأف الزماف عمى آخره"،

()184

كىكذا أصبحت األندلس عرضة القتحاـ قكات ىذا الممؾ ك محك اًر ليجماتو المدمرة ,ك كانت
بربشتر أكؿ مدينة تسقط في يده سنة  456ىػ ,ك لـ نجد مف بيف حكاـ دكيبلت الطكائف مف
سارع إلى إنجادىا ,ك كأنيـ ال يعنكف بأمر مف ىذا القبيل ,بل "إف المقتدر بف ىكد لـ يحرؾ
ساكنا عندما سقطت بربشتر في يد النكرماندييف,لككنيا مف أمبلؾ أخيو يكسف ,ككاف بينيما
نزاع شخصي ,حتى أجبر أخي اًر أماـ غضبة ك ثكرة الشعب إلى إرساؿ قكاتو ,كتطيير المدينة
مف دنس ىؤالء ,حيث افمتت بربشتر مف الخطر الذؼ أحاط بيا ,بعد أف رضخت تحت
اإلحتبلؿ ما يقارب السنة" ( )185كليس في ذلؾ أبمغ مف رسالة (ابف عبد البر)

()186

التي كتبيا

()183ينظر :ليفي بركفينساؿ ،حضارة العرب في األندلس ,ص.23
( )184كديع أبك زيد :تاريخ األندلس مف الفتح اإلسبلمي حتى سقكط الخبلفة في قرطبة,األىمية لمنشر كالتكزيع,عماف,
األردف ,ط ,2005 ,1ص .318
( )185ينظر :خميل إبراىيـ السامرائي ك آخركف ،تاريخ العرب ك حضارتيـ في األندلس ,ص.249
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عمى لساف أىل مدينة بربشتر يصكر فييا حالة التمزؽ التي حالت دكف تحقيق الكحدة في
صكرة تثير األلـ كالحزف كاألسى في النفكس ,يقكؿ " ...ك لك كاف شممنا منتظما ,ك شعبنا
ممتئما ,ك كنا كالجكارح في الجسد اشتباكا ,ك كاألنامل في اليد اشتراكا ,لما طاش لنا سيـ,
كال سقط لنا نجـ ,ك ال ذؿ لنا حزب ,ك ال فل لنا غرب ,ك ال ركع لنا سرب"...

()187

ك حكؿ سقكط المدينة (بربتشر) يقكؿ ابف العساؿ ,ك قد امتؤلت نفسو بالحقد كالضغينة
ك التمرد عمى ىذه األكضاع السائدة  ,كىك يرػ النساء كقد انتيكت حرماتيف ,كانكشف
حجاب الستر عمييف بعد أف كف مصكنات محجبات يقكؿ:

()188

ك لقد رمانا المشرككف بأسيـ

لـ تخط لكف شأنيا اإلصماء

ىتككا بخيميـ قصكر حريميا

لـ يبق ال جبل ك ال بطحاء

كمصكنة في خدرىا محجكبة

قد أبرزكىا ما ليا استخفاء

ك لعمرؼ إلف مثل ىذه المكاقف المعتمدة مف قبل الحكاـ ,لتدعك إلى األسف كتبعت
عمى الخجل سيما إذا ما قكرنت بتؾ المكاقف المشرفة التي أحرزىا حكاـ األندلس في
صراعيـ مع األعداء عمى مدػ العصكر السياسية السابقة "فالخبلفة األمكية في األندلس
كانت طكاؿ عيدىا بمثابة المغناطيس الذؼ يسد أبكاب جباؿ(البرتات

)Purineosفي كجو

أؼ تدخل أكركبي يأتييا مف ىذه النكاحي الشمالية ,فمما زالت الدكلة االمكية زاؿ ىذا
( )186ىك أبك دمحم عبد هللا بف يكسف بف عبد هللا بف عبد البر النمرؼ القرطبي ,تكفي سنة
الذخيرة (ؽ ,3ـ ,1ص ,)125ك المغرب (ج ,2ص.)402
()187ابف بساـ الشنتريني :القسـ الثالث ,المجمد األكؿ ,ص.76
()188انظر ترجمة ابف العساؿ ك أبياتو في المغرب (ج ,2ص.)21
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458ىػ .انظر ترجمتو في

المغناطيس ,ك أخذ النفكذ الفرنسي بشتى صكره ك أشكالو السياسية ك الثقافية ك الدينية
يتغمغل في شماؿ اسبانيا باعثا فييا ركحاً صميبية جديدة ضد المسمميف".

()189

ك يتطكر خطر األكضاع السياسة في األندلس بتطكر ركح التخاذؿ ك التمزؽ
كاإلستسبلـ التي ميزت جل ممككيا ,حيث لـ تمبث ىذه األكضاع الميينة ك المكاقف المشينة
أف فتحت شيية الخطر المسيحي إلى إسقاط أكبر قدر مف المدف األندلسية  ,فكانت كجيتيـ
المكالية مدينة طميطمة" ,قمب األندلس".
ك فعبل سقطت عاصمة القكط الغربييف -أخي اًر -في يد ألفكنسك السادس ,كغدت مف
جديد مسيحية ,كلكف ىذه المرة إلى األبد ,كىي التي كانت فيما مضى ,مرك از مف أكثر مراكز
الحضارة العربية اشعاعاً.

()190

ك سقكط ىذه المدينة الكبيرة في يد النصارػ ,شكل لدييـ مكسبا كبي اًر ,حفزىـ لئلستيبلء
عمى عدد مف المدف األخرػ ,حيث اتخذىا ألفكنسك السادس منذ ذلؾ الحيف عاصمة لدكلتو
كمرك اًز يغير مف خبللو عمى مدف األندلس المجاكرة ,لذلؾ كاف سقكط طميطمة في يد
النصارػ كارثة ك نكبة كبيريف لئلسبلـ في األندلس ,ككف ىذه المدينة تحتل مكقعا استراتيجيا
ىاما حيث تقع في قمب األندلس ()191كاإلستحكاذ عمييا يعني تمزيق المسمميف إلى قسميف,
كبالتالي تفريق شمميـ ,كقد عبر الشاعر الطيطمي "ابف العساؿ" عف
()189أحمد مختار العبادؼ :في تاريخ المغرب ك األندلس ,ص.201, 200
( )190ينظر :ليفي بركفينساؿ :حضارة العرب في األندلس ,ص.23
( )191لطميطمة مكقع جغرافي سياسي ىاـ تمتاز بو عف طرككنة عاصمة اسبانيا الركمانية ك قرطبة عاصمة اسبانيا
اإلسبلمية ,فيي عمى ىضبة مرتفعة في كسط شبو الجزيرة تقريبا ,يستطيع الحاكـ منيا مراقبة البمد كمو ك اإلتصاؿ
بأطرافو عمى سبيل أسيل مما يستطيعو الحاكـ المقيـ بقرطبة ,كىي تقع عمى صخرة عند منحنى مف منحنيات نير
تاجة ,كال يصل إلييا العدك المياجـ إال مجيدا ,كقد أطمق اإلسباف عمى ىذه المنطقة الجديدة المحتمة إسـ قشتالة
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ذلؾ أصدؽ تعبير يقكؿ:

()192

شدكا ركاحمكـ يا أىل أندلس

 فما المقاـ بيا إال مف الغمط

الثكب ينسل مف أطرافو ك أرػ

 ثكب الجزيرة منسكال مف الكسط

ك ما أصاب بمداف األندلس عمى أيدؼ األعداء سيما سقكط المدينة العظيمة طميطمة
جعل ممكؾ الطكائف يشعركف بجسامة المكقف ك حجـ المصيبة ك عمق الخطر الذؼ بات
يحدؽ بيـ ,ك ىكذا بدأ الخكؼ يدب في أكصاليـ ,بعدما بدأت دكليـ تسقط الكاحدة تمك
األخرػ في يد ىذا الممؾ القشتالي الذؼ لـ يستثني في ذلؾ عدكا مناىضا ك ال صديقا مكاليا
ألف اليدؼ الذؼ كاف يصبكا إليو أكبر مف ذلؾ بكثير ,لذلؾ نجد أف خبر سقكط مدينة
طميطمة قد نزؿ عمى ىؤالء الممكؾ نزكؿ الصاعقة عمى حد قكؿ ليفي بركفينساؿ الذؼ يصفو
بقكلو" :كقد ىبط سقكط طميطمة عمى أكاديميات األمراء ىذه ىبكط الصاعقة ,إذ ىكػ
باألمراء المسمميف إلى األرض ,أكلئؾ األمراء الذيف بددكا قكاىـ بعضيـ ضد بعض في
مشاحنات دامية ,ك أفرغكا رصيدىـ المخصص لمحرب"...,

()193

ك قد أحدث ىذا الحدث ىزة عنيفة في الحياة اإلجتماعية األندلسية تزعزعت ليا قمكب
األحرار ك صقمت عمى إثرىا قرائح الشعراء الذيف حز في نفكسيـ ىذا الكاقع السياسي
المتردؼ ,فكاف الشعر السياسي -آنذاؾ -مرآة تعكس أحداث العصر ك البيئة كالكاقع  ,فمـ
الجديدة  .Castilla la Nuevaانظر:حسيف مؤنس:فجر األندلس,ص ,07ك أحمد مختار عبادؼ :في تاريخ المغرب
كاألندلس ,ص.201
( )192المقرؼ التممساني :نفح الطيب (الجزء الرابع ,ص.)352
( )193ليفي بركفينساؿ :حضارة العرب في األندلس ,ص.24
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يكف ىذا النكع مف الشعر بمنأػ عف تأثير ىذه األكضاع السياسية ,حيث نجده في كل مرة
يعكف عمى ايقاظ الضمير القكمي لممسمميف باستصراخ الممكؾ ك الحث عمى الجياد في
()194

أكضح صكرة مف صكر اليجاء

 ,ك مف بيف ىؤالء الشعراء "السميسر" الذؼ يعد أكثر

شعراء عصر الطكائف جرأة ك جسارة ,حيث عبر بحق عف ضمير األمة ,ك كاف صكتو
الغاضب صكت الشعب بأسره.

()195

فيا ىك صكتو يرتفع بما فاضت بو نفسو مف غضب ك حقد عمى ىؤالء الممكؾ الذيف
خذلكا اإلسبلـ بخطاب فيو مف الترىيب الضمني لمعدك بقدر ما فيو مف الترغيب الظاىر
لمثكرة عمى ىؤالء الممكؾ يقكؿ:

()196

ناد الممكؾ ك قل ليـ

ماذا الذؼ أحدثتـ

أسممتـ االسبلـ في

أسر العدػ ك قعدتـ

كجب القياـ عميكـ

إذ بالنصارػ فمتـ

( )194لقد كاف اختبلؿ األحكاؿ السياسية في األندلس,مف أكبر العكامل التي كجيت الشعراء إلى ىجاء ممكؾ الطكائف ,فقد
غضب الشعراء لما أصاب االندلس مف تمزؽ ,ك لما رأكه مف تنازع الحكاـ ك انصرافيـ عف مصالح الرعية ,كانشغاليـ
بإرضاء أىكائيـ ك إشباع غرائزىـ ك نزكاتيـ ,فكاف الشعر ليـ بالمرصاد ,يفضح تصرفاتيـ كيكشف زيفيـ كخداعيـ ,ك
مما يدؿ عمى ركاج اليجاء السياسي في عصر الطكائف أف أحداً مف الحكاـ لـ يسمـ مف ىجاء الشعراء حتى بني
عباد ,حكاـ اشبيمية الذيف عرفكا بالفضل ك تشجيع األدب حيث قيل في ذميـ شعر كثير .انظر :فكزؼ عيسى ,اليجاء
في األدب األندلسي ,ص.39
( )195ينظر :فكزؼ عيسى ،اليجاء في اأادب األندلسي ,ص.49
()196ابف بساـ الشنتريني :الذخيرة في محاسف اىل الجزيرة ,القسـ األكؿ ,المجمد الثاني ,ص.885
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ال تنكركا شق العصا

فعصا النبي شققتـ

ك يستمر السميسر في تكجيو انتقاداتو إلى ىؤالء الممكؾ مشي ار الى المصير المؤلـ
الذؼ ىك بانتظارىـ معتمدا عمى أسمكب التيديد ك الكعيد يقكؿ:

()197

رجكناكـ فما أنصفتمكنا

ك أممناكـ فخذلتمكنا

سنصبر ك الزماف لو انقبلب

ك أنتـ باإلشارة تفيمكنا

ك كاف مف نتائج ىذه الظركؼ السياسية أف أفرزت لكنا جديدا مف ألكاف الشعر العربي,
ك ىك ما يسمى برثاء المدف  ,كلـ يكف ظيكر ىذا المكف مف الرثاء إال إحدػ إف ارزات
إحساسيـ القاىر بتأزـ الحاؿ ك فداحة المكقف ك سكء الكضع ,ك تأثر عميق باألحداث,
حيث ركز"شعراء رثاء المدف عمى إظيار المأساة الدينية ,كالتفجع عمى الحالة البائسة التي
حمت باإلسبلـ,كىـ بذلؾ يميبكف مشاعر المستنجد بيـ أكال ,ك عمكـ المسمميف الذيف يسمعكف
أصكاتيـ ,ك ركزكا عمى الجانب الديني ليدفعكا ىؤالء لئلسراع لمنجدة غيرة عمى دينيـ الذؼ
يتعرض لمخطر ,فبل مجاؿ لمتقاعس ك البلمباالة "
لسقكط طميطمة شاعر مجيكؿ يقكؿ في رثائيا:
لثكمؾ كيف تبسـ الثغكر

()198

ك مف بيف الذيف أبدكا استياءىـ

()199

سرك اًر بعدما بئست ثغكر

( )197الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة ,القسـ األكؿ ,المجمد األكؿ ,ص.378
( )198دمحم سعيد دمحم :دراسات في األدب األندلسي ,ص.95
( )199المقرػ التممساني :نفح الطيب( ,ج ,06ص.)240
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ك يعزك الشاعر ما حل بطميطمة إلى تجاكز حدكد هللا مف إرتكاب لممعاصي كاقتراؼ
لمذنكب ,ك انغماس في الممذات ك انتشار لمظمـ ك الفساد ,ك شكاىد ذلؾ كثيرة في الشعر
األندلسي السياسي.

()200

ك يقكؿ أبا اسحاؽ األلبيرؼ يرثي ألبيرة:

()201

يضيع مفركض ك يغفل كاجب

ك إني عمى أىل الزماف لعاتب

أتندب أطبلؿ الببلد ك ال يرػ

أللبيرة منيـ عمى األرض نادب

لعيدؼ بيا مبيضة الميل فاغتدت

ك أياميا قد سكدتيا النكائب

ك ما كاف فييا غير بشرػ ك أنعـ

فمـ يبق فييا اآلف إال المصائب

ك غير ىذه الشكاىد كثير ليس ىذا مكضع بسطيا ,ك لكف يمكف أف نشير إلى أف رثاء
المدف لـ يكف كقفا عمى العصر الذؼ تغطيو الدراسة (عصر الطكائف),إنما امتد ىذا المكف
مف الشعر امتداد حرب اإلسترداد كما كاف يسمييا اإلسباف آنذاؾ (  ،)La Reconquistaك
عند ذلؾ فقط تكجيت األنظار

–بعدما تيقف ممكؾ الطكائف استحالة مقاكمة العدك بسبب

تخاذليـ ك تناحرىـ -إلى يكسف بف تاشفيف ( ,)202قائد الدكلة المرابطية بالمغرب" ,فإلى ىذا
األمير اضطرت األندلس أف تتكجو طكعا أك كرىا ,كاف كاف عمميا لـ يخل في الحقيقة مف

( )200انظر مثبل نفح الطيب (ج ,4ص ,)484كالمغرب (ج ,2ص...)21
()201أبك إسحاؽ األلبيرؼ :الديكاف ,مؤسسة الرسالة ,تح :دمحم رضكاف الداية ,بيركت ,ط ,1976 ,1ص.74 ,73
) يْسف تي تاشفيي تي اتزاُين تي تْهزخ أهيز الوسلوييّ ،لذ في الصحزاء الوغزتيح ،كاى رجال عادال هقذاها حسي السيزج
202
ّالسلْك ،تْفي سٌح  ،ٍ500اًظز تزجوتَ في اإلحاطح (ج ،4ص .)347
(
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()203

بعض التأفف ,لتتكسل مف أجل دفع الخطر المسيحي الداىـ أكثر مف أؼ كقت مضى "
 ,حيث قرر ممكؾ الطكائف ك في مقدمتيـ المعتمد بف عباد ممؾ اشبيمية االستنجاد

بالمرابطيف في محاكلة لكضع حد لسياسة ألفكنسك التكسعية عمى حساب األراضي األندلسية,
ك لـ يأؿ يكسف بف تاشفيف جيدا في مسعى الجياد في سبيل هللا لنصرة اإلسبلـ,ك الذكد
عنو إعداداً السترجاع طميطمة مف أيدؼ النصارػ مف جديد  ,حيث عبر بقكاتو إلى األندلس
في ربيع األكؿ مف عاـ

479ىػ 1086/ـ ,ك بتكحيد الجيكد بينو ك بيف ممكؾ الطكائف,

اتجيت القكات المشتركة كجية سيل الزالقة شماؿ بطميكس

()204

بحماس جيادؼ كبير يمني

النفس بالنصر أك االستشياد في سبيل هللا ,كاف ذلؾ في ظركؼ كانت فييا سرقسطة تحت
كطأة الحصار ك تضييق الخناؽ الذؼ ما لبث أف رفع عنيا بمجرد كصكؿ أنباء أللفكنسك
السادس تفيده بيذه اإلستعدادات العسكرية التي يشنيا المسمميف ضده ,حيث سارع إلى إرساؿ
صريخو إلى دكؿ أكربا التي ىبت بإرسالو باإلمدادات ,ككقعت معركة الزالقة

()205

عاـ

479ىػ 1086ـ ,أؼ بعد سقكط طميطمة في يد ألفكنسك السادس بعاـ كاحد ,ك في ىذه
المعركة سجل المسمميف نص ار باى ار خمده التاريخ عمى الرغـ مف عدـ استرجاع طميطمة مف
سيطرة اإلسباف ,ك بعد ىذه المعركة ازداد عبث اإلسباف المكجكديف في حصف لييط،

( )206

( )203ليفي بركفينساؿ :حضارة العرب في األندلس ,ص.25
( )204تقع مدينة بطميكس جنكب مدينة اشبيمية في منحنى كادؼ ديانة عمى مقربة مف الحدكد البرتغالية ك يرجع تأسيس
مدينة بطميكس إلى العصر الركماني ,سقطت في أيدؼ القشتالتييف سنة 620ىػ,ك ال تزاؿ ىذه المدينة تحتفع بطابعيا
األثرؼ العربي االسبلمي.
( )205انظر أخبار ىذه المعركة مثبل في ظير االسبلـ (ج ,3ص)491
( )206كاف قائد ىذا الحصف غرسية خيمنث ,كفرقتو التي يبمغ عددىا

 12الفا مف القشتالييف يغيركف يكميا عمى منطقة مرسية

كالمرية,فيخربكف العمراف ,كينتسفكف المزارع ,كيقتمكف مف يقابمكنو مف المسمميف,كبسبب ىذه الغارات المتكاصمة أصبحت مرسية
كلكرقة ميددتيف بغزك كشيؾ .انظر :عبد العزيز سالـ ،تاريخ مدينة المرية اإلسبلمية ,ص.83 ,82
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"حيث قاـ غرسية خيمنث قائد حصف لييط بشف غاراتو المدمرة عمى إمارات المرية ك مرسية
ك لكرقة  ,فنشر الخراب في ىذه المنطقة كحكؿ أراضييا إلى صح اركات ,ك نتج عف ىذه
الغارات المتكاصمة أف أصبحت إمارتا مرسية ك لكرقة ميددتيف بغزك قشتالي محتكـ  ,كافتقد
أىالي األندلس األمف ك السبلـ"

()207

ك قد بات مف الضركرة بمكاف االستنجاد بأمير المرابطيف يكسف بف تاشفيف مرة أخرػ,
ك لـ يجد يكسف بداً مف اإلستجابة إلى النداء الصارخ مف أبناء اإلسبلـ فعبر إلى األندلس
ثانية في ربيع األكؿ مف عاـ 481ىػ 1088 /ـ ,متجيا صكب حصف الييط بعد أف تكافدت
إليو جيكش ممكؾ الطكائف ,ك قد أحكمت القكات االسبلمية الحصار عمى ىذا الحصف ,ك
مع ذلؾ انتيى بالفشل.

()208

ك رجع يكسف بف تاشفيف إلى المغرب بعد أف ترؾ حاميات مرابطية باألندلس تتصدػ
ليجمات اإلسباف ك خاصة في الشرؽ ,ك بعد حصار لييط كانت ليكسف عكدة اخرػ الى
االندلس لدكاعي كانت لو فييا أسبابو ( ,)209حيث جاز إلى األندلس لممرة الثالثة في سنة
483ىػ ,ك ىك ينكؼ ىذه المرة القضاء عمى دكيبلت الطكائف ك تكحيد كممة األندلس ,كتأليف
جبية أندلسية مغربية متحدة لمكاجية خطر النصارػ المتزايد (  ,)210ك بدأ يكسف بنكبة عبد
( )207السيد عبد العزيز سالـ :تاريخ مدينة المرية اإلسبلمية ,ص.84 ,83
( )208انظر :الذخيرة ( ,ؽ ,1ـ ,1ص ,)734 ,733ك السيد عبد العزيز سالـ :مدينة المرية االسبلمية  ,ص.84
( )209كاف مف أىـ نتائج العبكر الذؼ قاـ بو يكسف بف تاشفيف (حصار الييط),إلى األندلس اكتشاؼ اختبلؼ كممة المسمميف ,حيث
أظير الممكؾ ما كانكا يخفكنو عف ابف تاشفيف مف منازعات كخبلفات ,حيث كانكا يتراشقكف التيـ أمامو,ك يحكمكنو في خبلفاتيـ,
ككقعت بيف المعتمد بف عباد ك المعتصـ بف صمادح مشاجرات بشأف بعض الحصكف كانصرفا دكف اتفاؽ بينيما ...انظر السيد
عبد العزيز سالـ :تاريخ مدينة المرية اإلسبلمية ,ص 82ك ما بعدىا.

( )210ليفي بركفينساؿ :حضارة العرب في األندلس ,ص.25
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هللا صاحب غرناطة فعزلو عف عرشو ك نفاه إلى مكناسة ,ثـ أردفو بأخيو تميـ صاحب مالقة,
كفي سنة  484ىػ أرسل أربعة جيكش مرابطية إلى األندلس لمنازلة ممكؾ الطكائف كحصارىـ
في ببلدىـ ,حيث أمر بمحاصرة اشبيمية ك دخكليا كالقبض عمى المعتمد بف عباد الذؼ سيق
أسي ار إلى أغمات ك تكفي فييا سنة  ,)211 ( 488ثـ اإلستيبلء عمى بطميكس ك إسقاط دكلة
المتككل عمى هللا عمر بف المظفر بف األفطس الذؼ كاف مصيره أسكأ مف المعتمد ممؾ
إشبيمية ,إذ قتل ىك ك إبناه في أكاخر سنة  488ىػ ,كبعد بطميكس عيد يكسف بف تاشفيف
إلى فتح كل مف رندة ك مرسية ك قرطبة كالمرية...

()212

كمما يؤثر عف المعتصـ بف صمادح أنو لما حاصر المرابطكف بمده ,ك ىك يعالج
سكرات المكت قاؿ :ال الو إال هللا ,نغص عمينا كل شيء حتى المكت ,.فدمعت عيف حظية
لو فأنشدىا بصكت خافت ك ىك يحتضر.
ترفق بدمعؾ ال تفنو

()213

فبيف يديؾ بكاء طكيل

ك بيذه الصكرة ضـ يكسف بف تاشفيف ىذه الدكيبلت تحت حكمو لتعرؼ األندلس بعد
ذلؾ فترة جديدة مف فترات تاريخيا تسمى بفترة المرابطيف ,استطاع ىذا الحاكـ في غضكنيا
أف يعيد –إلى حد ما -لؤلندلس مجدىا كرىبتيا كقكتيا ,بكل ما قدمو لئلسبلـ مف مكاقف
بطكلية ك تضحيات جساـ تدعكا لمفخر ك اإلعتزاز ك اإلكبار.

( )211انظر مثبل :ليفي بركفينساؿ ،حضارة العرب في األندلس ,ص.25
( )212ينظر :السيد عبد العزيز سالـ ،تاريخ مدينة المرية اإلسبلمية ,ص 82ك ما بعدىا.
()213انظر :الذخيرة (ؽ ,1ـ ,2ص ,)734المغرب (ج ,2ص ,)196الحمة السيراء (ج ,2ص.)84 ,83
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ك ىكذا أفل نجـ ممكؾ الطكائف باألندلس بدخكؿ يكسف بف تاشفيف إلييا ,ك تسجل
تمؾ الصكرة التي انتيكا إلييا صفحة ميينة في تاريخ اإلسبلـ ك المسمميف ,فقد ىدـ ممكؾ
الطكائف الجيد الذؼ عكف مف كاف قبميـ عمى بناءه عبر سمسمة جيكد مضنية استغرقت
سنيف طكيمة ظل فييا مشعل النصر ك الجياد في حكزة مسممي األندلس ردحا طكيبل مف
الزمف.

 المستكى الثقافي:
شيدت األندلس في القرف الخامس ىجرؼ ظركؼ سيئة لمغاية ,مست جميع األصعدة
باستثناء الجانب الثقافي الذؼ بمغ أكجو في ىذه الحقبة ,فقد كاف ىذا اإلزدىار الثقافي ك
األدبي في ضكء عدد مف المتغيرات السياسية كاإلجتماعية كخضـ مائج مف الكقائع
كاألحداث ففي مقابل ذلؾ اليدـ اإلقتصادؼ ك السياسي...كاف البناء العممي كالثقافي  ,كىك
أمر يحمل عمى التساؤؿ  :ك ىك كيف تييأ لؤلندلسييف مف الكقت ما ينفقكه في بناء الثقافة
كازدىار العمـ في ظل كل تمؾ المآزؽ السياسة كالمزالق االجتماعية كاإلقتصادية ,فمف
المعمكـ أف "الرقي في مجاؿ العمكـ كالفنكف كاآلداب كثيق الصمة بأحكاؿ األمـ السياسية
كاإلجتماعية كاإلقتصادية"،

214

" فمف السنف المطردة في حياة الدكؿ كتطكرىا أف الدكلة

المتقدمة في بعض جكانب الحياة تككف في الغالب متقدمة في كل جانب ,كال تنطبق ىذه

) صالح الذيي دمحم عثذ التْاب :هذارس الشعز العزتي في العصز الحذيث ،دار الكتاب الحذيث ،القاُزج ،هصز ،ط،1
(  ،2005214ص .11
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السنة عمى عصر ممكؾ الطكائف ,إذ نشيد فيو الضعف السياسي ك التفكؾ اإلجتماعي ,في
الكقت الذؼ نشيد فيو اإلزدىار الحضارؼ ك الثقافي "

()215

فعكسا لكل التكقعات لـ تكف الثقافة األندلسية ببل ريب في يكـ مف األياـ أكثر ازدىا ار
ك خصبا منيا خبلؿ ىذا القرف المترع باإلضطرابات السياسية التي ىزت أعماقو المنازعات
الداخمية ,فكاف عصر انحطاط سياسي الزمو تجدد في نتاج الفكر ال مثيل لو (, )216ىذا النتاج
الفكرؼ ك األدبي المتميز الذؼ "لـ يقل في كمو ك كيفو عما نتجتو ببلد المشرؽ اإلسبلمي ك
عممائو الذيف قامت عمى مؤلفاتيـ ىياكل المدنية في مياديف العمكـ كالمعارؼ ك الثقافات
المختمفة " ( ,)217لذلؾ فإف أكثر ما عثر عميو في التراث األندلسي مف الكتب كاألخبار يرجع
تأليفو إلى عيد ممكؾ الطكائف ( ,)218كقد بمغت الحركة األدبية ذركة نضكجيا كازدىارىا سيما
مف جانبيا الشعرؼ ,فقد كاف قرض الشعر صفة أندلسية مشتركة ,تنسحب عمى جميع طبقات
الشعب مف غير استثناء ,فالشعر عندىـ يحظى باىتماـ كبير مف قبل ىذه األكساط بحيث
يشكل ضركرة ال يمكف اإلستغناء عنيا بحاؿ ,كىكذا تميز "المجتمع األندلسي عف غيره أنو
مجتمع يكاد يككف كمو شعراء ,ك كاف الحس الشعرؼ سمة مشتركة بيف أفراده "

(, )219حتى

أف شعر البديية ك اإلرتجاؿ نجده قد كثر في ىذا العصر ,ك قد دلت كثرة الشكاىد عميو عمى
أثر الشعر ك مكانتو لدػ أىل األندلس ,حيث جاءت مبلئمة لتفتح القرائح ك اإلبداع الشعرؼ,
فكانت لقاءاتيـ ك مجالسيـ ال تكاد تكتمل إال برياضة الشعر محاكرة ك مساجمة عبركا مف
( )215دمحم صبحي أبك حسيف :صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر الطكائف ك المرابطيف  ,ص.02
( )216ينظر :ليفي بركفينساؿ ،حضارة العرب في األندلس ,ص.24
( )217مصطفى دمحم السيكفي :تاريخ االدب األندلسي,الدار الدكلية لئلستثمارات الثقافية,القاىرة,مصر ,ط

,2008 ,1

ص.31 ,30
( )218ينظر :دمحم رجب البيكمي ،األدب األندلسي بيف التأثر كالتأثير ,مكتبة الدار العربية لمكتاب ,ط ,2008 ,1ص43
( )219دمحم صبحي أبك حسيف :صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر الطكائف ك المرابطيف ,ص.07
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خبللو عف خمجاتيـ كتأمبلتيـ (,)220كقد كانت الطبيعة األندلسية الفاتنة إحدػ عكامل
استنطاؽ ىذه الممكة كصقل ىذا الحس ,فيذه البيئة تعد " لمشعر تربة خصبة فنما فييا زرعو,
ك أينع ثمره ,كفاح عطره في كل أنحاء األندلس ,ك بيف مختمف طبقات الشعب"

()221

ك عمى

ذلؾ فإف "القرف الخامس اليجرؼ أؼ الحادؼ عشر المسيحي كاف العيد الذىبي بالنسبة
لمشعر مف حيث النكعية كالكمية"

()222

,ك بالتالي فإف ىذا القرف يمثل الصدػ األكؿ لتككيف

الشخصية األندلسية ,كما يمثل أكج النمك الحضارؼ ك الثقافي ليذه الببلد ,فقد كانت القركف
الثبلثة السابقة مرحمة انصيار لمعناصر المككنة لممجتمع األندلسي ,ك امتزج بعضيا ببعض,
أما القركف التي تمت القرف الخامس فقد تدخمت عناصر خارجية السيما في أياـ المرابطيف ك
المكحديف في حياة ىذا المجتمع السياسية ك اإلجتماعية ك الثقافية.

()223

ك الكاقع أف اإلزدىار العممي ك الثقافي الذؼ شيدتو األندلس في ىذا القرف لـ يكف كليد
ىذه الفترة ,إنما نجد أف الظركؼ قد تييأت لو منذ عصكر األندلس المتعاقبة بفضل جممة
مف العكامل أىميا الرحبلت المتبادلة بيف المشرؽ ك المغرب

( )224

,أما في ىذه الحقبة -

( )220ينظر :حميدة صالح البمداكؼ ،قراءات أندلسية في الجيكد النقدية ,ص.55
( )221يكسف دمحم عيد :الحكاسية في األشعار األندلسية ,المؤسسة الحديثة لمكتاب ,طرابمس ,لبناف ,ط ,2003 ,1ص.173
( )222حمداف حجاجي :محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطكائف ,منشكرات زرياب ,ط ,1993 , 1ص.29
( )223ينظر :مصطفي دمحم السيكفي ,تاريخ األدب األندلسي ,ص.33
( )224كانت الرحبلت بيف المشرؽ ك المغرب قبل ىذه الفترة مف بيف أىـ العكامل التي أسيمت في بمكغ العمـ ذركتو في
النضج ك اإلزدىار ,حيث عرفت األندلس بفضل ىذه الرحبلت حركة ك نشاطا لـ يدب إلييما الخمكؿ ,ك ذلؾ منذ
دخكؿ نخبة مف األعبلـ إلييا ,ك مف بينيـ زرياب المغني الذؼ أحدث ضجة فنية كبيرة في األندلس ,ك العالـ الكبير
أبك عمي القالي الذؼ بمغ منزلة عظيمة عمقت تعمق األندلسييف بما جاء بو مف عمـ كأدب ,كأكثر كتبو شيرة في
األندلس كتابو األماني ك نكادره .لممزيد مف اإلطبلع عمى الحياة الثقافية في االندلس قبل ىذا العصر  ,انظر :أحمد
أميف :ظير اإلسبلـ( ,ج ,3ص 366ك ما بعدىا ,ص 433ك ما بعدىا)
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تحديداً -نجد أف تشجيع أمراء الطكائف لمعمـ ك األدب قد أدػ دك اًر جكىريا في نمك الحياة
الفكرية ك العممية في الببلد ,فقد حظي األدب -مثبل -ك سيما الشعر بجانب كبير مف "تقدير
حكاـ الدكلة لو ,ال ألنو يتغنى بأمجادىـ ك حسب  ,بل ألف أكثرىـ شعراء يعرفكف مكاقع
الجماؿ في صكر التعبير ,ك يستمتعكف بيا ك يحاكلكف اإلستزادة منيا "

()225

ك قد رفع مكقفيـ ىذا مف شأف األدب ك العمـ في أعيف الناس ,ك شجع منيـ ذكؼ
(،)226

إنشاء أك تأليفا
الطمكح ك المكاىب عمى اإلشتغاؿ بيما ك التنافس في اإلبداع ك اإلبتكار
ً
فقد كانت قصكر ىؤالء الممكؾ منتديات زاىرة لمختمف العمكـ ك اآلداب ك الفنكف ,فقد ضمت
ببلطاتيـ مف الكتاب ك الشعراء ك أقطاب العمـ ما لـ تعرؼ األندلس لو مثيل مف قبل ك مف
أكثر المدف شيرة في ىذا المضمار كانت مدينة اشبيمية ,حيث شيدت في عيد المعتضد ك
ابنو المعتمد استق ار ار ثقافيا ك أدبيا كبيريف ,فيذا "المعتضد يجعل يكما مف أياـ األسبكع -
اإلثنيف -لمشعراء يفدكف بو عميو ,فيطارحيـ الشعر ك يستمع إلييـ ,ك يجيز السابق بينيـ
كيشحذ ىميـ لمنظـ "،

()227

ك كاف ابنو المعتمد شاع اًر مف طبقة عالية يدعك الشعراء ك

العمماء ك الفبلسفة إلى ببلطو ,ك اجتمع في ببلطو مف األدباء ما لـ يجتمع مثميـ في ببلد
أمير مف األمراء أك ممؾ مف الممكؾ.

()228

ك لـ تكف المرية أقل شأنا مف اشبيمية في ىذا المضمار ,حيث كانت تنافسيا في الثقافة
ك العمـ في أمنع معاقميا الحصينة ,فقد كاف ابف صمادح ك ذكيو

( )229

مف أىل األدب

()225إحساف عباس :تاريخ األدب األندلسي ,عصر سيادة قرطبة ,ص .80
( )226ينظر :عبد العزيز عتيق ،األدب العربي في األندلس ,ص.156
( )227جكدت الركابي :في األدب األندلسي ,ص.92
( )228ينظر :العسمي بساـ ،المعتمد ك ابف تاشفيف ,دار النفائس ,بيركت ,ط ,1981 ,1ص 126ك ما بعدىا.
( )229انظر :حكؿ شاعرية أبناء المعتصـ بف صمادح ,الحمة السيراء( ,ج ,2ص ,88ك ما بعدىا)
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كالمعارؼ ,ك مما يؤثر عنو أنو كاف يعقد المجالس بقصره لممذاكرة ,ك يجمس يكما في كل
( )230

جمعة لمفقياء ك الخكاص ,فيتناظركف بيف يديو في كتب التفسير ك الحديث،

,كاذا ما

تفحصنا كتب التراجـ األندلسية القديمة نجد إقرار غير كاحد منيـ بممكتو الشعرية كشاعريتو
الفذة ,ك مف بيف ىؤالء نذكر مثبل :ابف بساـ ,ابف سعيد ,ابف األثير،

( )231

ك بذلؾ رفع

المعتصـ لمشعر رايتو ك عزز لو مكانتو في عالـ األدب ,فكاف لمشعراء ك الكتاب عنده سكؽ
نافقة ,فقصده فحكؿ الشعراء في ىذا العصر ,ك ضـ ببلطو زمرة مف مشاىير عمماء ك أدباء
عصره ,كعمى رأسيـ شاعرنا المشيكر عبد هللا بف الحداد الذؼ استفرغ فيو جل أمداحو ()232ك
كاف ىؤالء الشعراء يؤثركف ببلطو عمى ببلط المعتمد بف عباد نفسو ,مف أمثمة ذلؾ أنو أرسل
كزيره أبا األصبع بف األرقـ إلى المعتمد بف عباد ,فأعجبت المعتمد محاكلتو ,ككقع في قمبو,
فأراد إفساده عمى صاحبو ,ك أغراه باإلقامة عنده ,فأبى أبك األصبع ك قاؿ :ما رأيت مف
صاحبي ما أكره فأكثر عند غيره ما أحب ,كلك رأيت ما أكره لما كاف مف الكفاء تركي لو في
حيف فكض إلي أمره ,كحممني أعباء دكلتو ,فاستحسف ذلؾ ابف عباد،
()234

المظفر

( )233

ك تميز

صاحب بطميكس بعممو الكاسع ,كاىتماماتو األدبية ,حيث كاف يميل إلى األدب ك

يتذكؽ ركائع الشعر كقد اشتير مف خبلؿ مصنفو الشيير (المظفر) الذؼ يقع في نحك مائة
مجمد تعد مكسكعة ادبية كتاريخية عظيمة ك لـ تشغمو الحركب ك ال المممكة عف ىمة األدب

( )230انظر :الحمة السيراء (ج ,2ص ,)82ك المغرب (ج ,2ص.)196
( )231انظر :الذخيرة (ؽ ,1ـ ,2ص ,)733 ,732المغرب (ج ,2ص ,)196الحمة السيراء( ,ج ,2ص.)84
()232ابف االبَّار :الحمة السيراء( ,الجزء الثاني ,ص.)83 ,82
( )233ينظر :السيد عبد العزيز سالـ ،تاريخ مدينة المرية اإلسبلمية ,ص.176
( )234ىك دمحم بف عبد هللا بف دمحم بف مسممة التجيبي بف األفطس ,الممقب بالمظفر ,تكفي سنة
السيراء( ,ج ,2ص.)97 ,96
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( ,)235ك لـ يكف ابنو عمر الممقب بالمتككل عمى هللا )236( ،أقل عناية باألدب ك الشعر مف
كالده المظفر ( , )237أما المقتدر بف ىكد صاحب سرقسطة  ,فقد كاف آية في عمـ النجكـ ك
اليندسة ك الفمسفة.

()238

ك اىتـ أمراء الطكائف في مدف مختمفة

( )239

بالثقافة بصفة عامة ك باألدب بصفة

خاصة ,ك لكف بنسب متفاكتة أفاد كل منيـ فيو عمى نحك مخالف لآلخر.
ك إف كاف ازدىار الثقافة عمى ىذا النحك مف التطكر سيما األدبي

–في ىذه اآلكنة-

يرتبط ارتباطا كشيجا بمختمف الظركؼ ك األحداث السياسية التي أخذت بيده نحك الصقل
األمثل ك األكمل ,مما كاف لو أثره االيجابي في الميداف الثقافي لمببلد ,جعل أدب ىذا
العصر يتميز بنكع مف التفرد ك الخصكصية لـ تكف سائدة عبر عصكر األندلس المتعاقبة
مف قبل

()240

 ,ذلؾ أف "أدب كل عصر إنما يؤلف كحدة ليا خصائصيا ك كيانيا

()241

المستقل"

( )235ينظر :احمد أميف ،ظير اإلسبلـ (الجزء الثالث ,ص.)389
( )236ىك عمر بف دمحم بف عبد هللا بف األفطس ,قتل ىك ك ابناه الفضل ك العباس ذبحا مف قبل جنكد يكسف بف تاشفيف
سنة  487ىػ عمى مقربة مف بطميكس .انظر الحمة السيراء (ج ,2ص.)102 ,96
( )237انظر :أخبار المتككل األدبية في الحمة السيراء (ج ,2ص 103ك ما بعدىا).
( )238مصطفى صادؽ الرافعي :تاريخ آداب العرب( ,الجزء الثاني ,ص.)228
( )239مثل دانية ,قرطبة ك ألبكنت ,ك طميطمة ك مرسية ,ك غرناطة...
( )240لطالما كانت الظركؼ سيما السياسية عامبل ىاما مف عكامل ازدىار الثقافة ك األدب ,كما ىك حاؿ الفتنة التي
حدثت قبل ىذا العصر ,فكاف أف نتج عنيا ظيكر مادة غزيرة في تصكير غربة الشعراء كحنينيـ إلى مدنيـ التي رحمكا
اء بنار ىذه الفتنة كأىكاليا ,كتصكير أزماتيـ التي خمت في ظل األمف كاالستقرار ك اجتماع شمل األحباب,
عنيا اكتك ً
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كيعد تنافس أمراء الطكائف عمى الشعراء أىـ عامل سياسي ساىـ في تقدـ عجمة ىذا
المجاؿ نحك األماـ ,فقد كاف تنافس الممكؾ في اجتذاب الشعراء الييـ لممباىاة بمدائحيـ ليـ,
ك الفخر بأف كل كاحد منيـ تضـ مجالسو أكبر عدد مف العمماء ك األدباء ,ك بالتالي تثبيت
أركاف دكلتيـ ك إضفاء الييبة كالسمطاف عمييا مف خبلؿ شعر ىؤالء الشعراء ,كلبث األفكار
السياسية التي كاف يتبناىا الممكؾ باعتبار الشعر مف الكسائل اإلعبلمية الميمة في تمؾ
اآلكنة ,كقد أخذ الشعراء عندما إشتد عمييـ الطمب يقطعكف األندلس طكال ك عرضا ,ينتجعكف
قصكر األمراء لمظفر بصبلتيـ ك الفكز بأعطياتيـ )242( ،كالظفر بأعمى المراتب ,فكاف الشعر
طريقا لنيل الحظكة عند ممككيـ ككف الشعر مف العناصر التي تقدـ المرء في الحياة السياسية
ك ترقى بو إلى أعمى المناصب في تمؾ اآلكنة ( ,)243كبذلؾ ارتقت منزلة الشعراء الذيف كجدكا
مف رعاية الممكؾ ك األمراء ما بعث فييـ الرضا كاالستقرار فقد كاف ليـ مف "ممككيـ كجاىة
كركاتب جارية ,ك المجيدكف منيـ ينشدكف في مجالس عظماء ممككيـ المختمفة ,ك يكقع ليـ
الصبلت عمى أقدارىـ"

()244

حتى أنيـ يساىمكف في صنع ق اررات الحكـ ,بحيث يشغمكف

المناصب الرفيعة كالكزير ابف عمار ,ك ابف زيدكف ,ك ابف عبدكف...,فقد لقي ابف زيدكف
مثبل "حفاكة بالغة حيف نزؿ اشبيمية ,ك غمره المعتضد بف عباد بعطاياه ,ك جعمو مف المقربيف
فظير ما يعرؼ بشعر الغربة ك الحنيف عند كثير مف الشعراء منيـ :ابف دراج ,ابف زيدكف ,ابف شييد ,ابف
حزـ...,انظر :فاطمة طحطح ،الغربة كالحنيف في الشعر األندلسي ,ص.44
( )241دمحم زكي العشماكؼ :قضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحديث ,دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ,بيركت ,ط
(د.ت) ,ص.59
( )242انظر :دمحم سعيد دمحم ،دراسات في األدب األندلسي ,ص

 ,25ك السيد عبد العزيز سالـ :تاريخ مدينة المرية

اإلسبلمية ,ص.174
( )243ينظر :إحساف عباس ،تاريخ األدب األندلسي ,عصر سيادة قرطبة ,ص.80
( )244عبد العزيز عتيق :األدب العربي في األندلس ,ص.148
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إليو,ثـ عاممو معاممة الصديق ,فصار ييدؼ إليو ,ك يتقبل ىداياه ,ك قرب الشعر بينيما أكثر,
إذ كل منيما شاع اًر" ( )245فأصبحت المدائح –عمى ذلؾ – تجارة رائجة نتيجة ىذه "األكضاع
السياسية التي كانت تتطمب نظـ القصائد لمدح الممكؾ ,كتمجيد تمؾ األحداث كخاصة
اإلنتصارات عمى األعداء ،كالتنافس السياسي ,كتكسع بعضيـ عمى حساب بعض ,كاظيار
القكة أماـ األعداء ,كذلؾ مف أجل تزييف الممالؾ ,كاضفاء طابع الكيانات المستقمة عمى كل
مممكة ,فكاف البد لممديح مف اإلزدىار ,ك خاصة المديح السياسي الذؼ يبلزـ الحكاـ"،

()246

ك في مقابل المدح ك الحماسة ازدىر اليجاء ك الرثاء ,...فقد كاف مكقف الشعر أثناء ردات
فعمو إزاء ىذه األكضاع السياسية ,مف أبرز ك أجمى بكاعث ازدىار األدب في تمؾ الفترة,فقد
كانت ىذه الظركؼ مرتعا لمشر أعاف األدباء ك الشعراء عمى إضراـ أكار القرائح ك نيراف
الشعر ,كما ظير في ىذا القرف لكف شعرؼ جديد يعرؼ برثاء المدف.

()247

أما العنصر النسكؼ في األندلس فمـ يكف بمنأػ عف ىذا التأثير الثقافي كاألدبي الذؼ
شيدتو الببلد,إذ أكثر ما يميز ىذا القرف عف غيره

–سيما في ىذا الميداف -مساىمة فاعمة

لممرأة التي اقتحمت ىذا الباب كأدلفت ساحتو ,عمى نحك ممحكظ لـ تعرؼ األندلس لو مثيل
مف قبل ,فقد نالت المرأة األندلسية نصيبا كاف ار مف التعمـ ,حيث كاف "تعميـ المرأة في األندلس
أم ار مألكفا ,إذ كاف األندلسيكف يبعثكف بالفتيات إلى المدارس األكلية منذ الصغر ,لكي
يتعممف نفس المكاد التي تدرس لمصبياف عادة ,كبعضيف فيما بعد كف يكاصمف التعميـ العالي,
كيحصمف عمى اإلجازات التي يحصل عمييا الرجاؿ عادة ,كبعضيف كف يدرسف الفقو ك عمكـ
الديف ,ك أخريات يدرسف األدب كمكاد أخرػ ,كلـ يقف نشاطيف عند حد الدراسة في اسبانيا
( )245فكزؼ خضر:ابف زيدكف  -شاعر الحب المعذب ,-الدار المصرية المبنانية ,القاىرة ,ط ,2002 ,1ص.53
( )246دمحم شياب العاني :الشعر السياسي األندلسي في عصر ممكؾ الطكائف ,دار دجمة ,عماف ,األردف ,ط ,2008 ,1
ص.165
( )247انظر :العنصر الخاص بالمستكػ السياسي مف ىذا الفصل ,ص
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فحسب ,كانما رحمت بعضيف إلى الخارج لمدراسة كالرجاؿ سكاء بسكاء"

()248

ك كاف بعض

األمراء ك األعياف يعينكف معممات ألكالدىـ لتمقي مختمف العمكـ ,فيذا "ابف حزـ" كاف قد
تمقى ثقافتو األكلى عمى يد نساء قصر أبيو حيث يقكؿ ..." :كىف عممنني القرآف ,ك ركينني
كثي ار مف األشعار ,ك دربنني في الخط"

()249

ك قد ارتبط بيذا العصر أسماء كثير مف نساء األندلس لمعف في آفاؽ العمكـ ك
الفنكف ,فكاف ليف مساىمات فاعمة في عمكـ الطب كالصيدلة ك الفمؾ كالحساب كالتاريخ
كعمـ الكبلـ ك الغناء

( )250

كأكثر ما كاف اىتماـ المرأة منصب عمى المجاؿ األدبي ,ك مف

صكر ذلؾ ظاىرة تحكؿ بيكت بعض النساء إلى أندية تجمع رجاؿ العمـ كاألدب كالسياسة,
فالمرأة العربية الحرة في األندلس استطاعت أف تمعب دك اًر ىاما في األدب العربي يشبو دكر
المرأة الفرنسية في األدب الفرنسي إباف القرنيف السابع ك الثامف عشر ,ك ىذا دليل عمى أف
النساء العربيات سبقف الغربيات في جعل منازليف أندية أدبية كيعتبر ىذا السبق مف
الخطكات اليامة في مجاؿ تحرر المرأة العربية.

()251

ك يرػ احمد أميف أف لمنساء األندلسيات أث ار كبي ار في األدب مف ناحيتيف األكلى :ما
ليف مف جماؿ ك فتنة حركا في نفكس األدباء الغزؿ كالنسيب ,ك الثانية :كاف منيف األديبات
البلئي ساىمف في الحركة األدبية بما أنتجف مف أدب

( )252

ك قد كاف الشعر الشق األكثر

غ ازرة مف إنتاجيف ك قد لقيت ىذه الظاىرة سبيميا الميسر مع "ظيكر ممكؾ الطكائف ,ففي
( )248سعيد بكفبلقة :الشعر النسكؼ األندلسي ,أغراضو ك خصائصو الفنية ,ص.27
()249ابف حزـ األندلسي :رسائل ابف حزـ األندلسي( ,ج ,1ص.)166
( )250ينظر :دمحم صبحي أبك حسيف ،صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر الطكائف ك المرابطيف ,ص.30
( )251انظر :جكدت مدلج ،الحب في األندلس ,ص ,119ك سعد بكفبلقة ,الشعر النسكؼ األندلسي ,ص.28
( )252ينظر :أحمد أميف ،ظير اإلسبلـ( ,الجزء الثالث ,ص.)525
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زمنيـ اخذ الشعر يتسرب إلى دكر الحريـ في القصكر  ,ك قد أخذت النساء مف بنات الممكؾ
كاألمراء ك الجكارؼ عمى اختبلؼ طبقاتيف يفقيف ىذا المكف مف األدب ك يحسف نظمو "

()253

 ,بعد أف حاكلت اإلنسانية كبح جماح عبقريتيا ك نبكغيا فيو منذ أمد بعيد ,حيث " تعرضت
المرأة الشاعرة لعكائق صعبت اقتحاميا مممكة الشعر التي يتسيدىا الفحكؿ ,فأسيمت ىذه
العكائق في منع األنثى مف قكؿ الشعر كما أسيمت في تغييب الشعر النسكؼ ك عدـ
االحتفاء بو ,ك أفضى ذلؾ أيضا إلى محدكدية األغراض الشعرية التي طرقتيا المرأة "

( )254

,ك ىكذا لـ يكف الشعر كفقا عمى الرجل فحسب ,إنما نجد لممرأة فيو -أيضا -نصيب كبير,
حيث أبدت مشاركة قكية ارتقت بيا إلى مصاؼ فحكؿ الشعراء في أحاييف كثيرة ,إال أف ما
يؤخذ عنيا فيو أنيا ذىبت بو إلى حد بعيد يتناقض تماما مع طبيعتيا األنثكية حتى أصبح
ضربا مف التطرؼ ك جنسا مف التمحل ,سيما في باب الغزؿ الذؼ بمغ في "زمف ممكؾ
الطكائف حالة مزرية في انحطاط ألفاظو ك معانيو ,ك عبر بذلؾ عف حياة العصر المتيتؾ "
()255

 ,حيث كاف عدد غير قميل منيف "شاعرات جزئيات ال يكتفيف بالتمميح دكف التصريح,

ك ال باإلشارة دكف اإلعبلف عندما يتغزلف ,ك قد تغزؿ عدد كبير منيف بالرجاؿ تماما كما
يتعزؿ الرجاؿ فييف

()256

كمف بينيف اـ الكراـ بنت المعتصـ بف صمادح

"()257

,ك كانت قد

( )253جكدت الركابي :في األدب األندلسي ,ص.97
( )254عمر بف عبد العزيز السيف :الرجل في شعر المرأة ,دراسة تحميمية لمشعر النسكؼ القديـ ,كتمثبلت الحضكر
الذككرؼ فيو ,مؤسسة االنتشار العربي ,بيركت ,لبناف ,ط ,2008 ,1ص.111
( )255جكدت الركابي :في األدب األندلسي ,ص.121
( )256دمحم صبحي أبك حسيف :صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر الطكائف ك المرابطيف ,ص.34
( )257ابنة ممؾ المرية المعتصـ بف صمادح ,مف بيت أدب ,ك كانت تنظـ الشعر...انظر ترجمتيا في المغرب (ج
ص.)203 ,202
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عشقت فتى مشيكر بالجماؿ مف دانية يعرؼ بالسمار ,ك قالت فيو شع اًر ,ك لما بمغ المعتصـ
خبره خفى أمره مف ذلؾ الحيف ,ك فيو تقكؿ:

()258

يا معشر الناس أال فأعجبكا

مما جنتو لكعة الحب

لكاله لـ ينزؿ ببدر الدجى

مف أفقو العمػػكؼ لمترب

حسبي بمف أىكاه لك أن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

فارقني ت ػػابعو قمبي

كما ظير عدد مف الشاعرات األندلسيات الرجبلت البلئي نظمف شع اًر مكشكفا مميئا
بأسباب البذاءة كالترخص ,كألفاظ السكقة ,كأسماء عكرات الجنسيف ,كتجاكزف التحرر إلى ما
يعرؼ بالثكرة عمى األعراؼ كالتقاليد

(

,)259ك نذكر مف ذلؾ نزىكف بنت القبلعي

()260
الغرناطية  ,ك ىي شاعرة متحررة ماجنة ,ال تكترث لما يخدش شرفيا ,كال تعرؼ حداً

لحريتيا ك أكثر ما يتجمى ذلؾ في ىجائيا المفحش ك خركجيا عف المألكؼ ,ك ىي بذلؾ
تمنح صكرة كاضحة عف المجتمع األندلسي في تمؾ الفترة حيث المجكف كاالبتذاؿ )261( ،كمف
بيف الشاعرات المتيتكات كالدة بنت المستكفي (  )262ك ليا شعر يقف أكثره عمى نقيض العفة

( )258انظر :المغرب (ج ,2ص ,)202ك نفح الطيب( ,ج ,4ص).170
( )259دمحم صبحي أبك حسيف :صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر الطكائف ك المرابطيف ,ص.36
( )260نزىكف بنت أبي بكر دمحم بف أحمد بف خمف بف عبد الممؾ بف غالب الغساني ,كاف كالدىا دمحم بف خمف القميعي
قاضيا .انظر ترجمتيا في المغرب (ج ,2ص.)120
()261ينظر :سعد بكفبلقة ,الشعر النسكؼ األندلسي ,ص.123
( )262كالدة بنت دمحم بف عبد الرحماف الناصر الممقب بالمستكفي ,شاعرة متيتكة مجاىرة بممذاتيا ,تكفيت سنة
انظر ترجمتيا في الذخيرة (ؽ ,1ـ ,1ص)429
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 484ىػ,

ك الصكف(, )263ك ما ذلؾ إال انعكاسا لما كاف عميو المجتمع األندلسي –في تمؾ اآلكنة -مف
تحرر زائد دفع بيف إلى ىذا النكع مف التصريح ك التكضيح المذيف طالما كانا كقفا عمى
الرجل دكف غيره في فترات سابقة.
كذلؾ كانت الحركة المغكية كالنحكية في ىذه الفترة مكاكبة لمنشاط األدبي ,حيث لمع في
ىذا المضمار زمرة مف عمماء المغة كالنحك أشيرىـ أبك عبيد عبد هللا بف أبي مصعب عبد
العزيز بف دمحم بف أيكب بف عمرك البكرؼ ,ك قد كاف إماما لغكيا ,امتاز عمى أىل عصره
بثقافتو المغكية العالية حتى عد مف مفخرة األندلس ك آخر عمماءىا في عصره ,مف مصنفاتو
"الآللي في شرح أمالي القالي" "كفصل المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ البف سبلـ" ك "اشتقاؽ
األسماء" ك غيرىا كثير.

()264

ك كذلؾ أبك الحسيف سميماف بف دمحم بف عبد هللا السبائي المعركؼ بابف الطراكة ,مف
أفذاذ النحك في األندلس قاطبة ,بحيث لـ يكف بيا أحفع لكتاب سبكيو منو ,مف مصنفاتو
كتاب الترشيح في النحك ()265ك مف تبلمذتو الذيف أخذكا عميو النحك عمي بف إسماعيل بف
سعيد بف أحمد بف لب بف حزـ الخزرجي،

( )266

 ,كأبك بكر دمحم بف أغمب بف أبي الدكس,

( )263انظر مثبل :الذخيرة (ؽ ,1ـ ,1ص)430
( )264انظر ترجمتو ك أخباره في  :الذخيرة (ؽ  ,2ـ  ,1ص  ,)238 ,232كالمغرب (ج  ,1ص  ,)348 ,347الحمة السيراء
(ج ,2ص.)187 ,180
( )265انظر ترجمتو ك أخباره في المغرب (ج  ,2ص  ,)208ك نفح الطيب (ج  ,2ص  )142ك (ج  ,3ص )384ك (ج ,4
ص.)332
( )266انظر ترجمتو في أخبار ك تراجـ أندلسية ,ص.81
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كىك مف أىل مرسية ,ككاف عالما بالعربية كاآلداب،

( )267

,كما لمع نجـ أبك الطاىر يكسف

بف دمحم األشكركي الذؼ كاف مفخرة أىل األندلس ك إماميا في المغة.

()268

كقد سطع نجـ أسماء عمماء كثر في كل مجاؿ مف مجاالت العمكـ ,ففي عمـ الفقو برز
أبك عبد هللا دمحم بف خمف بف سعيد بف كىب المعركؼ بابف المرابط ,كقد ألف كتابا كبي ار في
شرح البخارؼ  , )269(،ك في عمـ الحديث ظير القاضي الشيير أبك عمي حسيف بف دمحم بف
حيكف الصدفي ,المعركؼ بابف سكرة ,كاف عالما بالحديث كطرقو ,عارفاً بعممو كأسماء رجالو
ك نقمتو حافظا لمصنفات الحديث ,ك ذاك اًر لمتكنيا ك أسانيدىا كركاتيا.

()270

ك أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف مكسى بف كضاح القيسي المرسي ,ك قد كاف مف
أظرؼ الناس ك أحسنيـ أدبا ,قدـ المشرؽ طالبا لمعمـ ,ك رجع إلى األندلس ك انتفع بو كبما
ركاه(,)271ك في عمـ الجغرافيا نبغ أبك العباس أحمد بف عمر بف أنس بف دلياث الزغبي
العذرؼ،

( )272

كأبك عبيد البكرؼ ,ك يعد مف أقدر جغرافيي األندلس عمى اإلطبلؽ ,ك لو

مصنفيف مشيكريف في ىذا العمـ ك ىما" :المسالؾ ك الممالؾ" ,ك "معجـ ما استعجـ مف
البقاع ك األماكف".

()273

( )267انظر ترجمتو ك أخباره في المغرب (ج ,2ص ,)72ك نفح الطيب( ,ج ,4ص.)31 ,30
( )268انظر ترجمتو ك أخباره في المغرب (ج ,2ص)447ك في الذخيرة (ؽ ,3ـ ,2ص.)912 ,909
()269انظر :ترجمتو ك أخباره في نفح الطيب (ج ,2ص.)90
( )270انظر ترجمتو ك أخباره في نفح الطيب (ج ,2ص.)92 ,90
( )271انظر ترجمتو ك أخباره في أخبار ك تراجـ أندلسية ,ص ,116 ,115ك نفح الطيب (ج ,2ص.)219
( )272انظر ترجمتو ك أخباره في جذكة المقتبس ,ص.120
( )273ينظر :المقرؼ التممساني :نفح الطيب( ,الجزء الثالث ,ص.)185 ,184
85

ك في عمـ العركض سطع نجـ "عبد هللا بف الحداد" ,ك فيو أدرؾ شاعرنا بمكغ الغاية ك
كماؿ المراد ,ك بخصكصو صنف كتبا قيمة ك ذات إفادة.

( )274تقدـ الحديث عف ىذه الكتب مف ىذا الفصل ,ص

.
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()274

غزيرة تمؾ -ىي -الدراسات التي أتت عمى تناكؿ القضية األسمكبية سيما ما تعمق منيا
بتتبع جذكر ىذا العمل مف الناحية التاريخية )275( ،ك قد شغل ىذا الجانب حي از غير يسير
مف إسيامات المنظريف ك جيكد عمماء األسمكب الذيف أخذكا عمى عاتقيـ نفض الغبار ك
إماطة المثاـ عف تمؾ القضايا التي شكمت المرحمة األكلى ك الطكر التمييدؼ لعمـ األسمكب,
ك ىي مسائل بات مف الضركرؼ -اآلف -تجاكزىا إلى محاكلة تقصي بعض المفاىيـ
األساسية التي تشكل محكر الدراسة األسمكبية ,ك ىي تعنى أساسا برصد مكضكع األسمكبية
ك أىـ اتجاىاتيا ,ثـ محددات األسمكب ك نظرياتو...
بداية ال بد لنا مف إحاطة شاممة حكؿ "عمـ األسمكب" نقف مف خبللو عمى تحديد
مفيكـ خاص ننطمق منو في ىذه الدراسة ليككف قاعدة لما سيقاـ عميو مف قضايا ك مسائل
تستحق البحث ك المناقشة.
()1

األسمكبية مصطمحا كمفيكما:
إف كممة أسمكبية داؿ مركب مف جذره (أسمكب)

كاألسمكب مشتق أصبل مف الكممة اليكنانية (

 ,Styleكالحقتو (ية) ( )ique

( )276

,)Stilusكىك المثقب الذؼ يستخدـ في

الكتابة(,)277
( )275كصمت المؤلفات األسمكبية في رأؼ يكسف أبك العدكس إلى أكثر مف ستة آالؼ مؤلف .انظر :أحمد دركيش:
األسمكب ك األسمكبية ,مدخل في المصطمح كحقكؿ البحث كمناىجو ,مجمة فصكؿ ,الييئة المصرية العامة
لمكتاب,القاىرة,المجمد  ,5العدد ,1أكتكبر/نكفمبر/ديسمبر  ,1984ص  ,63انظر :يكسف أبك العدكس :األسمكبية

–الرؤية

كالتطبيق ,-دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة ,عماف ,األردف ,ط ,2007 ,1ص.07
( )276عبد السبلـ المسدؼ :األسمكبية كاألسمكب (نحك بديل ألسني في نقد األدب) ,الدار العربية لمكتاب ,ليبيا ,تكنس,
 ,1977ص.39
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"ك تظير صكرتيا المصغرة في الكممة االيطالية (")Stilleto

(. )278

ك قد كاف "فكف درجابمنتش" أكؿ مف أطمق ىذا المصطمح سنة

" 1875عمى دراسة

األسمكب عبر اإلنزياحات المغكية ك الببلغية في الكتابة األدبية ,أك ىي ما يختاره الكاتب مف
الكممات ك التراكيب ,ك ما يؤثره في كبلمو عما سكاه ألنو يجده أكثر تعبي ار عف أفكاره ك رؤاه
"( , )279فيما يرجع فضل شيكع ىذا المصطمح في أكساط الدراسات األسمكبية العربية

–نقبل

ِ
المسدؼ ,حيث يستعمل مصطمح "عمـ األسمكب" كذلؾ
كترجمة -إلى الدكتكر عبد السبلـ
ّ
مرادفا لؤلسمكبية.

()280

أما الباحث األسمكبي سعد مصمكح فيؤثر مصطمح "األسمكبيات" عمى"عمـ األسمكب
كاألسمكبية"  ,كايثاره إياه عمى األكؿ (عمـ األسمكب) ,فؤلنو أخصر ك أطكع في التصريف,
كأما كجو ايثاره عمى الثاني (األسمكبية) فؤلنو جاء عمى سنة السمف في سؾ المصطمحات
الشبيية كالرياضيات ,كالطبيعيات,...كألنو يتسق بيذا المبنى مع مصطمح المسانيات
كالصكتيات.

()281

( )277ينظر :جكرج مكلينيو :األسمكبية ,ترجمة بساـ بركة ,المؤسسة الجامعية لمدراسات ك النشر ك التكزيع ,بيركت ,ط ,2
 ,2006ص.07
( )278ستيفف أكلماف :دكر الكممة ,ترجمة كماؿ بشر ,دار غريب ,القاىرة ,ط( ,12د.ت) ,ص.191
( )279نكر الديف السد :األسمكبية كتحميل الخطاب-دراسة في النقد العربي الحديث ,-الجزء األكؿ ,دار ىكمة لمطباعة
كالنشر ك التكزيع ,الجزائر ,2010 ,ص.11
( )280ينظر :المرجع نفسو ,ص.11
( )281ينظر :سعد عبد العزيز مصمكح ،في الببلغة العربية ك األسمكبيات المسانية
ط ,2006 ,1ص.21
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–آفاؽ جديدة ,-عالـ الكتب الحديث,

كاألسمكبية ترتبط ارتباطا كثيقا بعمـ المسانيات ,كىي ترتكز عمى الكبلـ الذؼ يعتبر
القسـ الثاني مف ثنائية (دؼ سكسير ( )1913 -1857المغة كالكبلـ )Langue.Parole /

()282

كيشتمل ىذا الكجو (الكبلـ) عمى مستكييف مف األستخداـ أكليما :اإلستخداـ العادؼ أك
النفعي ,ك ثانييما :اإلستخداـ األدبي أك الفني ,ك يعني ذلؾ أنو في داخل ثنائية النظاـ
المغكؼ التي أكردىا دؼ سكسير تكجد ثنائية أخرػ متفرعة عنيا

(.)283

اللغة

النظام اللغوي
الخطاب العادي (النفعي)

الخطاب (الكالم)
الخطاب األدبي (الفني)

ك قد ركز( شارؿ بالي  )1947 -1865 Charles Ballyعمى الكجو الثاني مف ثنائية
أستاذه سكسير ,فكاف بذلؾ المؤسس الحقيقي لعمـ األسمكب ,كاعتبرت أبحاثو –مف ثـ -فاتحة
الدراسات األسمكبية حيث "بحث في عبلقة المغة بالفكر ك الجكانب العاطفية في لغة الشخص
( )282فرؽ سكسير بيف المغة كالكبلـ ,فالمغة عنده مجمكعة مف العبلمات المختزنة في حقل الجماعة المعينة ,أما الكبلـ
فيك كجو مف أكجو النشاط اإلنساني ,كىك تحقيق فعمي حي لتمؾ الصكرة المختزنة في ذىف الجماعة ,حيث يقكـ بو فرد مف
أفراد الجماعة محققا مف خبللو نشاطا إنسانيا باإلمكاف رصده ,كالبحث فيو بما يكشف عف سمات نفسية ك اجتماعية كثقافية
كحضارية أما المغة فيي كعاء ىذا النشاط كأداتو .انظر :أحمد كشؾ :المغة كالكبلـ-أبحاث في التداخل كالتقريب, -دار
غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,القاىرة ,2004 ,ص ,10ك انظر :ستيفف أكلمف ،دكر الكممة في المغة  ,ص.36
( )283فتح هللا أحمد سميماف ،األسمكبية –مدخل نظرؼ ك دراسة تطبيقية ,-مكتبة اآلداب ,القاىرة ,2004 ,ص.17 -16
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العادؼ ,فمثل اتجاىو ما عرؼ باألسمكبية التعبيرية ,كقد أقاـ بالي دراستو األسمكبية عمى
أساس لغكؼ رصيف كرثو عف أستاذه"

()284

كاىتماـ بالي بالمحتكػ العاطفي لمغة جعمو ال ييتـ

بالجكانب الجمالية  ,ك مف ثـ ركز عمى المغة المنطكقة ,ك ىك ما صرفو عف العناية بالمغة
األدبية ,ك تصنيفو لئلمكانات الكامنة أك المثارة في المغة شده إلى دراسة القكة التعبيرية في
المغة الجماعية دكف اىتماـ بالتطبيقات الفردية ليا ,ك عميو رفض بالي احتكاء األعماؿ
األدبية ضمف درسو األسمكبي فقصر نظريات األسمكبية عمى المغة العادية المستعممة دكف
المغة الشعرية.

()285

ك مف خبلؿ ما تقدـ نخمص إلى تحديد أكلي لؤلسمكبية مفاده أنو "فرع مف المسانيات
الحديثة مخصص لمتحميبلت التفصيمية لؤلساليب األدبية أك لبلختيارات المغكية التي يقكـ بيا
المتحدثكف ك الكتاب في السياقات -البيئات -األدبية ك غير األدبية"

(.)286

فكيف يمكف أف ُي َّ
حدد المنيج أك العمـ ,ك ميداف دراستو ما زاؿ يعاني غمكضا كضبابية

 ,فاألسمكب -كما نعمـ -مصطمح تجاذبتو كتحمقت بدائرتو مفاىيـ كثيرة تفاكتت فيما بينيا

تفاكتا كبي ار ك ىي كثرة تدلل في كجو مف كجكىيا عمى ترسيخ المصطمح ك أىميتو مثمما ىي
تعبير عف لبسو ك نسبيتو (,)287حيث بات كضع مفيكـ محدد لؤلسمكب مف الصعكبة بمكاف,
كبالتالي فإف "أؼ بحث في األسمكبية يككف بإزاء ساحة نظرية صعبة الكلكج ,التساع مدلكؿ
( )284سامي دمحم عبابنة:التفكير األسمكبي -رؤية معاصرة في التراث النقدؼ كالببلغي في ضكء عمـ األسمكب الحديث ,-عالـ الكتب
الحديث ,عماف ,األردف ,2007 ,ص.12 -11

( )285ينظر :يكسف أبك العدكس ،األسمكبية –الرؤية ك التطبيق ,-ص.45
( )286المرجع نفسو ,ص.35
( )287جمع كيمي ساندرز (  )Willy Sendersمثبل في كتابو نظرية األسمكب المسانية ثمانية ك عشريف تعريفا لؤلسمكب.
انظر :مكسى سامح ربابعة ،األسمكبية  -مفاىيميا ك تجمياتيا ,-دار الكندؼ ,األردف ,ط ,2003 ,1ص.22
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األسمكب ,ألنو عائـ ك يصعب تحديده" ( ,)288كىك اتساع فيو مف المبالغة ك الغمك ما دفع
بعض الدارسيف إلى إنكار كجكده أصبل فاألسمكب بالنسبة لػ :ب كرؼ مثبل )1969( B.Gray
ليس إال اختبلقا مف اختبلفات العمماء ,االختبلؽ الذؼ ال يقابمو شيء في الكاقع

()289

,ك ال

ريب أف طمس المفيكـ عمى ىذا النحك مف اإلنكار يفيد بمكت األسمكب ,ك بالتالي مكت
األسمكبية التي ىي في الكاقع عمـ دراسة ىذا األسمكب.
ك إطبللة شاممة حكؿ مجمل المفاىيـ التي أتت عمى تحديد األسمكب تكضح مدػ
غمكضو ك تعدد زكايا النظر إليو ,ك الحتكاء مختمف القضايا التي أثيرت بشأنو يمكننا أف
نستند إلى اتجاىات ثبلثة تمثل أىـ األبعاد كأبرزىا في نظرية األدب نحاكؿ أف نستجمع مف
خبلليا خبلصة ذلؾ الجدؿ في أىـ جكانبو اتصاالً ك أكثره إضاءة ,ك ىك ما سنأتي عمى
تفصيمو في العنصر اآلتي:
()2

نظريات األسمكب:
رغـ اختبلؼ زكايا النظر إلى األسمكب إال أنيا تؤمف جميعا بثبلثية عممية االتصاؿ

"فميس مف نظرية في تحديد األسمكب إال اعتمدت أصكليا إحدػ ىذه الركائز

ِ
طب ك الخطاب) أك ثبلثتيا متعاضدة متفاعمة" ( , )290ك يمكف أف
المخا َ
الثبلث(المخاطب ,ك َ

نبدأ باالتجاه األكؿ:

( )1نظرية األسمكب مف زاكية المنشئ:
( )288عمي شناكة آؿ كادؼ :األبعاد األسمكبية ك التقنية في رسكـ التعبيرية التجريدية ,دار صفاء لمنشر ك التكزيع ,عماف,
األردف ,ط ,2011 ,1ص.13
( )289ىنريش بميت :الببلغة ك األسمكبية –نحك نمكذج سيميائي لتحميل النص ,-ترجمة د :دمحم العمرؼ ,إفريقيا الشرؽ,
المغرب ,إفريقيا الشرؽ ,بيركت ,لبناف ,1999,ص.51
( )290عبد السبلـ المسدؼ :األسمكبية ك األسمكب ,ص.57
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ركز فريق كبير مف عمماء األسمكب عمى األسمكب مف جانب مؤلفو ,فأكلكه عناية
خاصة تفيد بأنو مرآة عاكسة لتصكرات صاحبو ك أفكاره ك نظرتو لمكجكد ,ك ىي نظرة انبثقت
مف تعريف بكفكف الشيير حيف قارف بيف األسمكب ك المعارؼ األخرػ بقكلو" :إف المعارؼ ك
الكقائع ك المكتشفات تنتزع بسيكلة  ,ك تتحكؿ ...ىذه األشياء إنما تككف خارج اإلنساف ,ك
أما األسمكب فيك اإلنساف نفسو ,ك لذا ال يمكف أف ينتزع ,أك يحمل ,أك يتيدـ" (, )291ك يصبح
األسمكب مف ىذه الزاكية بمثابة "لكحة اإلسقاط الكاشفة لمخبآت شخصية اإلنساف ,ما ظير
ض ِم ْف فاألسمكب جسر إلى مقاصد صاحبو"
منيا في الخطاب ك ما بطف ,ما صرح بو كما ُ

()292

ك قد أثار النظر إلى األسمكب مف جية المنشئ (الباث) خبلفا كبي ار شاغبل بذلؾ حي از
كاسعا مف القضايا ,ك لعل أىميا تناكال كأبرزىا ترددا يرجع أساسا إلى مصدر األسمكب كما
إذا كاف صاد ار عف حالة كعي أـ عف الخياؿ كالبلكعي,فتعريف األسمكب عمى "أنو اختيار
كاع يسمطو المؤلف عمى ما تكفره المغة مف سعة ك طاقات" )293( ،يقكؿ بصدكر األسمكب عف
حالة كعي كاممة ك "كفقا لقصد أك نية مسبقة" ( )294ك ىي نظرة تتناقض مع ما قيل بشأف
اإلبداع الصادر عف البلكعي ,ك تحديد األسمكب بأنو عممية اختيار مقصكدة يعني بالضركرة
أف "العممية تتـ في حالة مف الكعي بكامل الظركؼ المحيطة ,ك بالتالي فإف الحيل التي
سيقدميا المؤلف ستككف مقصكدة لغرض ما ,فيككف األسمكب حينئذ قاد ار عمى كشف

( )291انظر :عبد السبلـ المسدؼ ،األسمكبية ك األسمكب ,ص

 ,63ك بيير جيرك :األسمكب ك األسمكبية  ,األسمكب

كاألسمكبية ،ترجمة ،منذر عياش ،مركز االنتماء القكمي ،بيركت  ،لبناف( ،دت) ،ص.22
( )292المرجع نفسو ,ص.64 -63
( )293المرجع نفسو ,ص.74
( )294فتح هللا أحمد سميماف :األسمكبية –مدخل نظرؼ ك دراسة تطبيقية ,-ص.54
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شخصية صاحبو ك نظرتو لمكجكد" ( )295ك ىي آراء يذىب إلييا مف يقكؿ أف" :األسمكب ىك
فمسفة الذات في الكجكد" ( ,)296أك مف ينظر إليو عمى أنو "قناة العبكر إلى مقكمات شخصيتو
ال الفنية فحسب بل الكجكدية مطمقا"

()297

,ك ىي فكرة نقف عمى مثميا عند مكريو حيث

يقكؿ" :األسمكب بالنسبة لنا ىك مكقف مف الكجكد ك شكل مف أشكاؿ الكينكنة"

(.)298

ك قد سجمت عمى ىذه النظرة في تحديد األسمكب جممة مف اإلنتقادات ,ظمت تصب
كميا في رافد كاحد مفاده أنو ليس مف الممكف الجزـ بأف كل مل يكتشف مف سمات في
النص كاف قد أدركيا المنشئ لحظة الكتابة,فثمة سمات تكتشف بعد كتابة النص أؼ عند
القراءة ,إذ أف القراءات تتعدد ك في كل قراءة اكتشاؼ لسمات أسمكبية جديدة ,كليس
بالضركرة بل مف االستحالة بمكاف أف تتطابق مع ما سطره المنشئ لحظة إنتاج اإلبداع ,فبل
تكجد قراءتاف متشابيتاف تماما ألف كل قراءة تمثل صاحبيا ,فالقارغ يتممس ظركفو الخاصة
فيما يق أر ,لذلؾ عمى المحمل األسمكبي أال يتمادػ في اإلعتقاد أف كل ما يعثر عميو في
النص كاف المبدع كاعيا لو في تمؾ المحظة الحرجة ,فالمنشئ فيفاجئ بتمؾ القراءة تماـ كما
يفاجئ بو غيره(,)299كما تطرح ىذه النظرة قضية أخرػ غاية في األىمية ,كىي أف ىذا الكعي
يعني اإلقرار باالختيار عمى إطبلقو,ما يحيل إلى فصل بيف المغة كالفكر,كىما في مجاؿ
األدب خاصة شيء كاحد ال انفصاـ فيو,كالبد مف أف يؤدؼ أيضا إلى اإلعتقاد بأف ثمة فك ار
مجردا يقع في الذىف أكال مف قبل أف يظير في كبلـ ,كمثل ىذا أف صح في المسائل العممية
بعض األحياف,فإنو ال يصح في األدب إطبلقا,ألف ما في األدب مف لغة ك فكر متداخبلف
( )295سامي دمحم عبابنة :التفكير األسمكبي ,ص.14 -13
( )296عبد السبلـ المسدؼ :األسمكبية ك األسمكب ,ص.66
( )297المرجع السابق ,ص.68
()298سامي دمحم عبابنة :التفكير األسمكبي ,ص.14
( )299ينظر :عشتار داكد ،األسمكبية الشعرية ,دار مجدالكؼ لمنشر ك التكزيع ,عماف ,األردف ,ط ,2007 ,1ص.20
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ببل انفصاـ كالمحمة عمى أف يككف ىذا النسيج مف الدقة بحيث يصعب التمييز بيف
طرفيو,كىكذا فبل مناص مف اإلقرار بكحدة عضكية بيف المغة كالفكر،

()300

غير أف ذلؾ ال

يعني بأؼ حاؿ مف األحكاؿ أننا نؤيد الجانب المعاكس الذؼ يرػ أف األسمكب ناتج اختيارات
(,)301فركالف بارت-مثبل-يقكؿ عف

البلكعي كأنو ينظر إليو كصيغة خيالية فريدة

األسمكب":إنو الجانب الخصكصي في الطقكسي  ,ينبثق مف األعماؿ الميثكلكجية لمكاتب ,
كينتشر خارج مسؤكليتو" (,)302كىك رأؼ فيو غير قميل مف اإلجحاؼ في حق المنشئ كامكاناتو
اإلبداعية ,ألف النص اإلبداعي كفق ىذا المنظكر ال يعدك أف يككف "كتمة مف العقد
النفسية"( ،)303ك يمكف أف نشير إلى أف تعميل اإلختيار كاعيا كاف أك غير كاع عمى أىميتو
فيك ليس باألمر الميسكر دائما,إذ ال يمكف تفسير اختيارات المنشئ ,كلِ َـ َل ْـ يختر أؼ عنصر
لغكؼ مما ىك في سممو ,لذلؾ يرػ سعد مصمكح بأف "التنبؤ بيذه االختيارات يقع خارج
متناكؿ الباحث األسمكبي ,بعد أف يككف النص قد مثل أمامو في صكرتو األخيرة ".

()304

كلعل أىـ نقد يكجو إلى ىذه النظرية-عمكما( -األسمكب مف زاكية المنشئ),يتمثل
أساسا في أف التحميل األسمكبي قد ينطمق مف خمفيات عف المنشئ كذلؾ بإسقاط ظركؼ
حياتو عمى النص أكال كعمى المنشئ ثانيا ذلؾ المنشئ الذؼ كاف تحت كطأة ظرؼ خاص

( )300ينظر:أحمد دمحم كيس ،اإلنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية,مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع,
بيركت ,لبناف ,ط ,2005 ,1ص.76 -75
()301ينظر :سامي دمحم عبابنة ،التفكير األسمكبي ,ص.14
()302ركالف بارت:الدرجة الصفر لمكتابة,ترجمة دمحم برادة,دار الطميعة لمطباعة كالنشر,بيركت,لبناف ,كالشركة المغربية
لمناشريف المتحديف ,الرباط ,المغرب ,ط ,1982 ,2ص.34
()303عشتار داكد :األسمكبية الشعرية ,ص.20
( )304سعد عبد العزيز مصمكح :األسمكب دراسة لغكية إحصائية ,ص.41
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عند كتابتو النص ال يعممو إال ىك (, )305ىذا فضبل عف أف ىذا التصكر لؤلسمكب قد ال يككف
ترجمة صادقة لسيككلكجية صاحبو ,بحيث يقف عاج از بإزاء بعض األساليب كالتي يمجأ فييا
ياء" ( )306ألف الذات المعرفية
المنشئ إلى "إخفاء مشاعره كأفكاره المذىبية خكفا أك ىركبا أك ر ً
تتغمب أحيانا عمى ذات المبدع الحقيقية إذ أنا الشاعر ليست دائما األنا الشعرية ,فقد يبدك
المنشئ حامبل لمبادغ كأفكار عمى العكس تماما مما ىي عميو مبادئو كأفكاره في كاقع الحاؿ,
األمر الذؼ يتطمب مف المحمل األسمكبي االنطبلؽ مف معيار فني بحت.
()1

()307

األسمكب مف زاكية المتمقي (القارئ):
ينظر إلى األسمكب مف ىذه الزاكية بكصفو مجمكعة مف اإلستجابات تتكلد لدػ القارغ

عمى أساس أف األسمكب "قكة ضاغطة تتسمط عمى حساسية القارغ بكاسطة إبراز بعض
عناصر سمسمة الكبلـ كحمل القارغ عمى اإلنتباه إلييا,بحيث إف غفل عنيا تشكه النص ,كاذا
حمميا كجد ليا دالالت تتميز بو"

(,)308كىك تصكر قائـ عمى مبدأ التفاعل بيف النص

كالمتمقي"فميس ثمة إحساس بقيمة النص إال بمتمقيو ,فالنص كالقارغ عنصراف مؤثراف كل في
اآلخر ,األكؿ يؤثر مف حيث أنو أداة لئلقناع ك التأثير,كىما غاية كل شكل فني ,كتأثير
الثاني يتمثل في أنو يبعث الحياة في النص كيبث فيو الركح" ( ,)309كىك أمر يؤكد أف رد فعل
القارغ عنص ار أساسيا في تجديد األسمكب الذؼ ينيض-ىنا بكظيفة التأثير عمى المتمقي,كىي
عممية تقتضي اعتماد تقنيات خاصة يعتمدىا المنشئ حتى يتمكف مف تحقيق غايتو ,ك كفقا
ليذا المنظكر يصبح األسمكب في مرتبة تالية ألفكار مجردة ,كلذلؾ حدد األسمكب عند بيار
()305ينظر:عشتار داكد ،األسمكبية الشعرية ,ص.22
()306فتح هللا أحمد سميماف :األسمكبية –مدخل نظرؼ ك دراسة تطبيقية ,-ص.15
()307ينظر :عشتار داكد ،األسمكبية الشعرية ,ص.23 -22
()308ينظر :يكسف أبك العدكس ،األسمكبية –الرؤية ك التطبيق ,-ص.37
()309فتح هللا أحمد سميماف :األسمكبية –مدخل نظرؼ ك دراسة تطبيقية ,-ص.23
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جيرك بأنو"مجمكعة ألكاف يصطبع بيا الخطاب ليصل بفضميا إلى إقناع القارغ كامتاعو كشد
انتباىو كاثارة خيالو" ( ,)310أك كما جاء عند فمكبير حيث يعرؼ األسمكب بأنو "سيـ يرافق
الفكرة كيخز متقبميا" ( ,)311كبالتالي"ليست لمعمل األدبي أية أىمية في ذاتو ,كتبدأ أىميتو مف
المحظة التي يمتقي فييا بالجميكر ,فيك منشغل عف النص في ذاتو برسـ خط بياني يمثل
استجابات القارغ" ( ,)312كما يؤكد ىذا االتجاه في تحديد مفيكـ األسمكب أف ميمة األسمكب
يجب أف تتجاكز اإلمتاع كالتأثير عمى القارغ إلى إقناعو الذؼ غالبا ما ينتيي بعممية استفزاز
ينجـ عنيا ردة فعل تتمثل بسمككيات تظير عمى المتمقي ( , )313ك إف كاف عنصر اإلقناع-
ىنا -يطرح قضية ىي مف األىمية بمكاف عمى صعيد ميمة العمل األدبي الذؼ يركز –كفقا
ليذه النظرة -عمى جانب التكصيل ك اإلخبار ,ك ىي غاية تخرج عف نطاؽ ميمة العمل
بناء عمى ذلؾ فالمعنى األدبي ال
األدبي الذؼ أكثر ما يعنى بالجانب الجمالي لمنص ,ك ً
يتمركز في البنية فحسب كما جاء في الطرح الذؼ قدمو جاكسكف ,ك إنما في فيـ القارغ
ليذه البنية عف طريق العبلقة التي تنشأ بيف الرسالة ك المخاطب ( , )314ك الكاقع أف النظر
إلى األسمكب مف ىذه الزاكية تكرس كظيفة النص اإلفيامية اإلدراكية عمى حساب الكظيفة
الشعرية الكامنة في النص ,ك عميو فإف أىمية القارغ البد أف ال تككف عمى ىذا النحك مف
التركيز ,كاف كاف ذلؾ-أيضا -ال يعني إغفاؿ قيمة ىذا الضمع الفاعل (القارغ) في عممية
االتصاؿ,لذلؾ كاف أكلى "اإلستعانة بو لمعكدة مف خبللو إلى النص ,ألف ارتباط العمل
()310عبد السبلـ المسدؼ :األسمكبية ك األسمكب ,ص.79
( )311المرجع نفسو ,ص.82
()312عشتار داكد :األسمكبية الشعرية ,ص.41
( )313ينظر :سامي دمحم عبابنة ،التفكير األسمكبي ,ص  ,16ك فتح هللا أحمد سميماف :األسمكبية –مدخل نظرؼ ك دراسة
تطبيقية ,-ص.22
( )314ينظر :مكسى سامح ربابعة ،األسمكبية –مفاىيميا ك تجمياتيا ,-ص.17 -16
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اء بتعدد تمؾ
اإلبداعي بالقارغ يجعل منو عممية متجددة بتجدد القراءات ,فيبدك أكثر ثر ً
القراءات ك اختبلفيا مف قارغ إلى آخر ,إال أف ىذه القراءات المتعددة ال تعني إغفاؿ سمطة
النص ,ألف الداللة تتحرؾ في الحدكد التي يفرضيا النص عمييا ,مف أجل أف يحفع ىذه
األشكاؿ مف الغمكض كالتشكيش"

(.)315

( )2األسمكب مف زاكية النص:
ىناؾ اتجاه ثالث ينظر إلى األسمكب مف جية النص ,ك يرػ أصحاب ىذه النظرة أف
األسمكب "مسألة تقنية في بناء الكممات ككضعيا" ( ,)316كعمى ىذا األساس يككف األسمكب
نظاما "لنص مخصكص ال يقبل القياس عميو ,ك ال يكلد نتيجة لقياسو عمى نظاـ سابق عميو
كجكداً"( , )317لذلؾ فاألسمكب عند ريفاتير معمق بالنص حيث يرػ أنو "ليس ثمة أسمكب أدبي
إال في النص"

()318

 ,ك ال يخرج األسمكب عف نطاؽ النص عند ىيل ,فيك عنده "الرسالة

التي تحمميا العبلقات المكجكدة بيف العناصر المغكية ال في مستكػ الجممة ك إنما في إطار
أكسع منيا كالنص أك الكبلـ" (,)319كىك عند ستارك بنسكي "مسبار القانكف المنظـ لمعالـ
الداخمي في النص"

()320

 ,بينما نجد ىيمسمف يفتح أفقا أرحب لمفيكـ األسمكب في إطار

النص ,حيث يجعل النص بنية دالة " فبمجرد تعبير اإلنساف عف فكرة ما شع ار بدؿ التعبير
عنيا نث ار يعد تنبييا لممتقبل إلى أف النص –فضبل عما يحممو مف دالالت أكلية تككف بنية
()315عشتار داكد :األسمكبية الشعرية ,ص.44
( )316سامي دمحم عبابنة :التفكير األسمكبي ,ص.18
( )317منذر عياشي :مقاالت في األسمكبية ,منشكرات اتحاد الكتاب العرب ,ط ,1990 ,1ص.104
()318انظر :مكسى سامح ربابعة ،األسمكبية

–مفاىيميا ك تجمياتيا ,-ص  ,15ك عبد السبلـ المسدؼ :األسمكبية ك

األسمكب ,ص.79
()319عبد السبلـ المسدؼ :األسمكبية ك األسمكب ,ص.87
( )320المرجع نفسو ,ص.186
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رسالتو-قد استحاؿ في صياغتو داال متصبل بنظاـ إببلغي آخر غير النظاـ األلسني
البسيط"(, )321كمختمف ىذه اآلراء التي يتبناه البنيكيكف تؤكد عمى أىمية التركيب البنيكؼ حيث
تتحد في اعتقادىا أف "األسمكب ىك كتمة متكاممة بمعنى أنو ىك الكل الشامل لمسمات التي
تتخمل العمل ,ك التي تشكل األسمكب ,ك تمؾ السمات تتميز بأنيا يؤثر بعضيا عمى بعض,
ك بأنيا تضع الكحدة المتكاممة كأف عبلقاتيا بعضيا ببعض أكبر مف عبلقة تجاكر بيف
عناصر متفرقة منعزلة" ( , )322ك ىي نظرة انبثقت مف رؤية جاكبسكف لمكظيفة الشعرية التي
تقكـ عمى مبدأ االختيار كالتكزيع ,حيث يرتبط التكزيع عنده بصكرة مباشرة بالصياغة (, )323
كذلؾ ما دعى مارتيني لمقكؿ "أف ثمة أسمكبا بمجرد تكفر الصياغة" (, )324كاألسمكب بذلؾ يقكـ
بإعطاء خصكصية ك فرادة لمعمل األدبي دكف غيره نتيجة ما يشيعو مف نظاـ يظير عمى
شكل نسيج لمعمل األدبي بنكعيو الصكتي ك الداللي ,ك ىما ال يحتاجاف عادة إلى التطابق
سكػ في األدب عمى حد رأؼ بيردسمي

( ,)325ك ىكذا غدا كل مف األسمكب ك النص

متبلزميف في عرؼ البنيكييف ,فاألسمكب عندىـ ليس شيئا خارجا عف النص ,بل ىك عنصر
مف عناصره ,فالنص ىك الميداف الكحيد الذؼ يبنى فيو األسمكب ك ال أسمكب إال في
النص(. )326
ك يمكف الكلكج في تشعبات األسمكب عمى كفق ىذا المنظكر في اآلتي:

( )321المرجع نفسو ,ص.88
( )322سامي دمحم عبابنة :التفكير األسمكبي ,ص.18
( )323ينظر :المرجع نفسو ,ص.18
( )324جكرج مكناف :مفاتيح األلسنية ,ترجمة الطيب البككش ,مؤسسة سعيداف لمطباعة ك النشر ,سكسة ,1984 ,.ص.37
( )325سامي دمحم عبابنة :التفكير األسمكبي ,ص.19
( )326ينظر :دمحم بف يحي ،السمات األسمكبية في الخطاب الشعرؼ ,ص.34
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 .3األسمكب انحراؼ:

()327

اإلنحراؼ مما كثر الكبلـ بشأنو في الدراسات األسمكبية ,حيث حظي بكثير مف العناية
ك اإلىتماـ ,حتى أف مف تعريفات األسمكب المعتمدة ك التي ليا مف الشيكع نصيب كاؼ بأنو
انحراؼ( , )328ك مف ىؤالء :ماركزك ,سبيتزر ,ك بييرجيرك (, )329كعميو عد "عمـ األسمكب" أك
"األسمكبية" عند ٍإ
نفر مف أىل االختصاص بأنو عمـ اإلنزياحات ( ,)330فاألسمكب عند ركالف
بارت ىك كل خارج عف القانكف (, )331ك ىك عند تكدكركؼ "لحف مبرر ما كاف يكجد لك أف
المغة كانت تطبيقا كميا لؤلشكاؿ النحكية األكلى" ( ,)332ك يعرفو ريفاتير "بككنو انزياحا عف
النمط التعبيرؼ المتكاضع عميو" ( ,)333أما عند جاكبسكف فيك "االنتظار الخائب"
( )327ىي الترجمة التي يبدك أنيا شاعت أكثر مف غيرىا لممصطمح (

( ,)334ك

 )Diviationالمكجكد في المغتيف األنجميزية

كالفرنسية ,ك لكنو في االنجميزية أكثر دكرانا ,ك ترجمتو باالنحراؼ ىي فيما يبدك أصح ترجمو لو ,ك يقع مصطمح اإلنزياح
في مرتبة ثانية بعد اإلنحراؼ مف حيث شيكع استعمالو لدػ األسمكبييف كالنقاد جميعا ك لقد كثرت المصطمحات المرادفة لو
كثرة كاسعة بحيث جاكزت األربعيف مصطمحا منيا  :التجاكز,االختبلؿ ,اإلطاحة ,المخالفة ,الشناعة ,االنتياؾ ,خرؽ السنف,
المحف ,العصياف ,التحريف ,اإلزاحة ,الكسر ,األصالة ,المفارقة...انظر :أحمد دمحم كيس :اإلنزياح مف منظكر الدراسات
األسمكبية ,ص 08ك ما بعدىا ,ك لمزيد مف اإلطبلع عمى تفاصيل كل مصطمح انظر المرجع نفسو  ,ص 34ك ما بعدىا.
( )328انظر :مكسى سامح ربابعة ،األسمكبية

–مفاىيميا ك تجمياتيا ,-ص  ,35ك عبد السبلـ المسدؼ :األسمكبية ك

األسمكب ,ص.93
( )329ينظر :عبد السبلـ المسدؼ ،األسمكبية ك األسمكب ,ص.102
( )330ينظر:أحمد دمحم كيس ،االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ,ص.07
( )331ينظر :سامي دمحم عبابنة ،التفكير األسمكبي ,ص.19
( )332عبد السبلـ المسدؼ :األسمكبية ك األسمكب ,ص.99 -98
( )333المرجع نفسو ,ص.103
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ييدؼ ىذا اإلنحراؼ إلى إحداث المفاجأة "التي تصدـ متقبل الرسالة ,ك تحدث تشكيشا لو,
فكمما كانت السمة األسمكبية متضمنة لممفاجأة ,فإنيا تحدث خمخمة ك ىزة في إدراؾ القارغ
ككعيو ,لذلؾ فإف قيمة كل ظاىرة أسمكبية تتناسب مع حدة المفاجأة التي تحدثيا تناسبا
طرديا"(,)335كىي مفاجأة تككف نتيجة "تكلد البلَّمنتظر مف خبلؿ المنتظر" ( ,)336ك يرػ ريفاتير
أنيا "كمما كانت غير منتظرة كاف كقعيا عمى نفس المتقبل أعمق"

(" ,)337إذا إف األسمكب

يشكل تأثيره في القارغ مف خبلؿ ما يحدثو مف مفاجأة ك عدـ تحقيق التكقع ,ك بذلؾ يسكد
االنتظار الخائب ,الف الفجكات التي تتخمق في النص تككف فجكات ال ينتظرىا القارغ ,ك
كمما كانت األشياء غير منتظرة ك غير متكقعة فإنيا تشكل تأثي ار كبي ار في القارغ ,مما يحدث
التكاصل بينو ك بيف النص األدبي" ( , )338ك لذلؾ فإف " َم ْف َل ْـ ُيرزؽ متعة الدىشة يككف في
حكـ مف ىك غير مكجكد ,ألف الكجكد قريف الدىشة ,ك اإلحساس بالدىشة ىك البرىاف عمى
الكجكد"( ,)339كاف كاف مصطمح اإلنحراؼ يتداخل إلى حد بعيد مع مصطمح اإلختيار عند

( )334جكرج مكناف :مفاتيح األلسنية ,ص.135
( )335مكسى سامح ربابعة :األسمكبية –مفاىيميا ك تجمياتيا ,-ص.17
( )336عبد السبلـ المسدؼ :األسمكبية ك األسمكب ,ص.86
( )337المرجع نفسو ,ص.89
( )338مكسى سامح ربابعة :جماليات األسمكب ك التمقي -دراسة تطبيقية ,-دار جرير لمنشر ك التكزيع ,غماف ,األردف,
ط ,2008 ,1ص.183 -182
( )339أحمد دمحم كيس :اإلنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ,ص.160
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بعض أىل االختصاص ,كال يختمف عنو إال في قبس ضئيل يسير ( ,)340حيث تتجمى أبرز
مظاىر اإلختيار مف خبلؿ اإلنزياحات المختمفة ,سيما عند جاكبسكف  ,ك ىك ما سنقف عميو
في حينو ,عمما أف جاكبسكف لـ يستعمل قط كممة األسمكبية ك قمما استعمل كممة األسمكب,
إنما استعمل مصطمح الكظيفة الشعرية بديبل عف األسمكبية (.)341
كقد عرؼ مفيكـ اإلنحراؼ تقدما ممحكظا باستخدا ـ ىذيف المحكريف(اإلختيار كالتأليف),
فاإلختيار ىك "اإلنتقاء مف بدائل متعددة"

()342

,ك االنحرافات التي تحدث عمى ىذا المحكر

تتمثل في اإلنزياح اإلستبدالي ,ك تمثل االستعارة عماد ىذا النكع مف اإلنزياح ,ك تعني ىنا
االستعارة المفردة حص اًر ,تمؾ التي تقكـ عمى كممة كاحدة ,تستعمل بمعنى مشابو لمعناىا
األصمي ك مختمف عنو( ,)343غير أف ىذا المحكر مقركف بمحكر مبلزـ لو ىك محكر التأليف
إذ إف "الشاعر يمكف أف يختار ك يؤلف ما يختار ضمف بنية يرػ أنيا المناسبة أك األكثر
مبلئمة مع ىدفو ك رؤيتو ,ك ىذا أمر عائد إلى قدرة الشاعر ك كفاءتو المغكية"

( , )344أما

( )340مف أىـ الفركؽ بيف اإلختيار ك اإلنحراؼ أف اإلختيار يكجد في المغة الجارية ك إف لـ يكف سمة مميزة ليا كما ىك
في المغة الفنية ,في حيف أف االنحراؼ يخص المغة الفنية ,فالخركج عمى الطرؽ المتعارفة في التعبير معيب اجتماعيا
كلكنو مقبكؿ إذا كاف لو غرض فني ,كذلؾ اإلختيار مرتبط بالقائل أك المبدع ك قمما يشعر بو المتمقي إال انو يرتاح لو,
فإذا أراد أف يعيد الكبلـ أك يأتي بمثمو لـ تسعفو قريحتو ,كليذا سمي الكبلـ الذؼ غمبت عميو خاصية االختيار-السيل
الممتنع , -أما اإلنحراؼ عمى العكس فيك يصدر عف المبدع بصكرة عفكية إذا انطمق مف التعبير كلكف المتمقي يشعر
بو شعك ار قكيا في جميع األحكاؿ...انظر :شكرؼ دمحم عياد ،المغة كاإلبداع- ,مبادغ عمـ األسمكب العربي-
انترناشيكناؿ ,ط ,1988 ,1ص.78
( )341بيير جيرك :األسمكب ك األسمكبية  ,ص.05
()342مكسى سامح ربابعة :األسمكبية –مفاىيميا ك تجمياتيا ,-ص.14
()343ينظر :أحمد دمحم كيس ،اإلنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ,ص.112 -111
()344مكسى سامح ربابعة :األسمكبية –مفاىيميا ك تجمياتيا ,-ص.15
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االنحرافات التي تحدث عمى ىذا المحكر فيي اإلنحرافات التركيبية "ك يحدث مثل ىذا
اإلنزياح مف خبلؿ طريقة في الربط بيف الدكاؿ بعضيا ببعض في العبارة الكاحدة أك في
التركيب ك الفقرة ,ك مف المقرر أف تركيب العبارة األدبية عامة ك الشعرية منيا عمى نحك
خاص يختمف عف تركيبيا في الكبلـ العادؼ أك في النثر العممي ,فعمى حيف تكاد تخمك
كممات ىذيف األخيريف إفرادا ك تركيبا مف كل ميزة أك قيمة جمالية فاف العبارة األدبية أك
التركيب األدبي قابل ألف يحمل في كل عبلقة مف عبلقاتو قيمة أك قيما جمالية ,فالمبدع
الحق ىك مف يمتمؾ القدرة عمى تشكيل المغة جماليا بما يتجاكز إطار المألكفات ,ك بما يجعل
التنبؤ بالذؼ سيسمكو أم اًر غير ممكف ,ك مف شأف ىذا إذف أف يجعل متمقي الشعر في
انتظار دائـ لتشكيل جديد"

(.)345

كلذلؾ نجد "اإلنزياح خاصية مبلزمة لمشعر الذؼ يسعى باستمرار إلى اكتشاؼ ما
تختزنو المغة مف طاقات بديمة تشرع الرؤيا عمى حدكد الممكف كالمحتمل" ( ,)346ألف الجنس
الشعرؼ غالبا ما يميل إلى استخداـ المفارقة كالمبس كتغيير المعنى،كالترابط غير العقبلني في
المقكالت النحكية,)347( ...كمف شأف ذلؾ –أيضا-تكليد االنطباع الجمالي لدػ المتمقي ،كلذلؾ
عرفت األسمكبية فيما عرفت بو أنيا "عمـ يعنى بدراسة الخصائص المغكية التي تنتقل بالكبلـ
مف مجرد كسيمة إببلغ عادؼ إلى أداة تأثير فني" (,)348ما مؤداه أف "البعد الجمالي أساسي في
المباحث األسمكبية،إذ الصمة بيف التأثير الفني لمكبلـ ك السمة الجمالية كثيقة"

()349

,ك لذلؾ

()345أحمد دمحم كيس :اإلنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ,ص.120
( )346دمحم العياشي كنكني :شعرية القصيدة المعاصرة –دراسة أسمكبية -عالـ الكتب الحديث ،عماف ،األردف ،ط ،2010 ،1ص .55

()347ينظر :أكستيف كاريف كرينيو كيميؾ ،نظرية األدب ،ترجمة محي الديف صبحي,المجمس األعمى الرعاية الفنكف ،سكريا،
 ،1972ص.25
(  )348عبد السبلـ المسدؼ :األسمكبية كاألسمكب ،ص .156
(

349

) مسعكد بكدكخة :األسمكبية ك خصائص المغة الشعرية ،عالـ الكتب الحديث ،عماف األردف ،ط  ،2011 ،1ص .08
102

فإف األسمكبية عند كارؼ فكسمر ىي جزء ال يتج أز مف الجمالية أك عمـ الجماؿ (األُستطيقا،
,)350()L’esthetiqueكيمكف لؤلسمكب في ضكء ما تقدـ أف" يكلد أشكاال ال متناىية مف المغة،
كعند ىذا الحد يصبح األسمكب ىك االستعماؿ الخارج عف اإلستعماؿ في مقابل ثنائية
سكسير المغة /الكبلـ ،ك اإلنجاز /القدرة ،كما جاء عند تشكمسكي" (,)351ك ىك ما يجعمنا نفرؽ
بيف لغة فنية تقكـ بأداء كظيفة جمالية تيدؼ إلى االمتناع ،كلغة أخرػ غير فنية تقتصر
كظيفتيا عمى النقل كالتكصيل كاإلببلغ ،بمعنى اإلستعماؿ الخاص لمغة عف اإلستعماؿ
الشائع أك المألكؼ ،كلذلؾ فاألسمكب عند جاف ككىف"ىك كل ما ليس شائعا ك ال عاديا ك ال
مطابقا لممعيار العاـ المألكؼ" (,)352ك قد اعتبره ليك سبيتزر"انحرافا فرديا بالقياس إلى قاعدة
ما"(,)353كال شؾ أف تحديد األسمكب بكصفو انحرافا يعني بالضركرة كجكد معيار يقاس عميو
مدػ االنحراؼ ،أؼ التي تمثل القاعدة ،ك ىذا بالضبط ،ما دعى جيرك إلى عد األسمكبية
"دراسة لممتغيرات المسانية إزاء المعيار القاعدؼ"

()354

 ,كما الحع جاكبسكف أف "المرسمة

الشعرية تجاذب مستمر بيف المحافظة عمى المعايير كخرقيا"

(.)355

كىنا تكمف مشكمة ىذا المفيكـ لؤلسمكب ،إذ ليس ثمة معيار دقيق يمكف أف نقيس عميو
مختمف ىذه االنحرافات ،كلعل ذلؾ ما جعل تكدكركؼ

–مثبل -يكشف عف ثبلثة أشكاؿ

لئلنحرافات:اإلنحراؼ الكمي مف خبلؿ تكرار حدكث السمة األسمكبية ,االنحراؼ النكعي عف
(

350

مداخل لتحميل الخطاب ،-عالـ الكتب الحديث ،عماف ،األردف ،ط  ،2011 ،1ص .31

) ينظر :صابر محمكد الحباشة ،األسمكبية ك التداكلية- ،

( )351سامي دمحم عبابنة :التفكير األسمكبي ،ص .20
( )352جاف ككىيف :بنية المغة الشعرية ،ترجمة دمحم الكلي ك دمحم العمرؼ ،دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،1
 ،1986ص.15
( )353المرجع نفسو ،ص .15
( )354بيير جيرك :األسمكب ك األسمكبية ،ص .08
( )355فاطمة طباؿ :النظرية األلسنية عند ركماف جاكبسكف ،ص .78
103

القاعدة ،ك اإلنحراؼ عف نمكذج ما في النص ( , )356لذلؾ نجد أف المعايير قد تعددت بشكل
كبير ،ك لعل أبرزىا:
()1

المعيار الملكو:
حيث يرػ معظـ األسمكبيف أف المعيار الذؼ يمكف االستناد إليو في تحديد االنزياح ىك

المستكػ العادؼ لمغة ،أؼ ما ارتضاه عمماء النحك كالتصريف ك ما أقره المغكييكف

( ,)357ك

مف البيف أنو معيار غير ثابت ،كذلؾ بفعل الزمف الذؼ يط أر عميو ،فإذا كاف لنا أف نعرؼ
المغة الشائعة في ىذا العصر فإف معرفتنا ليا في ما مضى مف أعصر أمر يكاد يككف
متعذرا؛ فبل يمكف أف نقيس اإلنزياحات القديمة عمى ما نستعممو اآلف مف لغة مكتكبة كانت
أك منطكقة ،فما كاف يعد انزياحا في الماضي ربما لـ يكف كذلؾ اآلف ،كالعكس صحيح
أيضا( ,)358فضبل عف ككنو معيا ار يقصر قراءة األدب عمى نخبة مميزة مف القراء ذكؼ
الثقافة العالية بالمغة كبتاريخيا ،كما أنو معيار يركز جل اىتمامو عمى القيمة الذاتية
لئلستخداـ المغكؼ ،ك يغفل تماما قيمتو المكتسبة مف النص

(.)359

( )2معيار للة النثر في األجناس األدبية:
ك يبدك أف فكرة االنزياح عف ىذا النكع مف المعيار،كانت متأصمة في كتابات فاليرؼ
النقدية ،فيك في معرض مقارنتو بيف الشعر كالنثر يرػ في تشبيو النثر بالمشي كالشعر
بالرقص ،فإف كاف المشي كسيمة تقكد إلى غاية فإف الرقص ىك الكسيمة كالغاية معا ،كاذا
كاف الرقص يستخدـ نفس األرجل كاألعضاء التي يستخدميا المشي فإف الخبلؼ بينيما ىك
( )356ينظر :سامي دمحم عبابنة ،التفكير األسمكبي ،ص .21
( )357ينظر :فتح هللا أحمد سميماف ،مدخل نظرؼ ك دراسة تطبيقية ،ص .21
( )358ينظر :أحمد دمحم كيس ،االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ،ص .133 ،132
( )359ينظر :عشتار داكد ،األسمكبية الشعرية ،ص .28
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في الطريقة التي يتـ كل كاحد منيا بيا ،ككذلؾ الشأف في الشعر ،فيك إذ يستعمل نفس
الكممات التي يستعمميا النثر ،فإنما يمتاز مف النثر بأنو يتناكؿ األلفاظ عمى نحك مف
التركيب كالتكجيو يخالف ما يتناكلو النثر،ثـ إف المشي كالنثر في أف صاحبو يسمؾ أقصر
الطرؽ ك أقكميا ك أقميا عكجا ك منعطفات ليصل إلى بغيتو التي يرجكىا دكف تريث ك ال
تذبذب ،ك لكف الرقص بخبلؼ ذلؾ ،ال يحمك إال إذا أكثر القائـ بو مف الركحات ك الغدكات،
كأفرط في المف كالدكراف،كأمعف في الجيئة كالذىاب،حتى يصح القكؿ بأف الخط المستقيـ ىك
سبيل الماشي ك الناثر ،كالخط المنحرؼ ىك سبيل الراقص كالشاعر (, )360ك قد خمص ككىف
إلى اعتقاد راسخ بأف الشعر إنما ىك نقيض النثر

(.)361

غير أف اإلعتماد عمى ىذه الكجية في تحديد المعيار ،أمر ال يخمك مف مبالغة ،ألف
أؼ شعر ال بد لو مف أف يتضمف عناصر تقترب مف النثر إف لـ تكف نثرية حقا

()362

,ك

بالتالي فيك معيار يقف عاج از بإزاء بعض الظكاىر األدبية ،كالعمل الركائي ،كالقصصي ،أك
الشعر المسرحي ،الذؼ قد تتجمى فيو مظاىر اإلنحراؼ مف استعارة كمجاز ككناية ك تخييل،
كغيرىا ،بشكل يكحي بأف الحد الفاصل بيف ما ىك شعرؼ ك غير شعرؼ عنصر غير
مستقر(.)363
( )3المعيار السياقي:
قد يؤدؼ بنا الحديث عف النثر بما ىك معيار خارجي لئلنزياح إلى معيار آخر ىاـ
كقكؼ يمتاز عف سابقو بأنو معيار داخمي كذلؾ ىك السياؽ
()360أحمد دمحم كيس :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ،ص .87
()361ينظر :جاف ككىف ،بنية المغة الشعرية ،ص  49ك ،92ك انظر 187
()362أحمد دمحم كيس :اإلنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ،ص.136
( )363مكسى سامح ربابعة :األسمكبية مفاىيميا ك تجمياتيا ،ص .53
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 ، contexteأؼ أف اإلنزياح

ينماز كيتضح مف خبلؿ سياقو الذؼ يرد فيو ،فعند مدرسة لندف المغكية

–مثبل -الكممة ال

معنى ليا خارج السياؽ الذؼ تظير فيو ،كاستعماليا ضمف غيرىا مف الكحدات المغكية ىك
الذؼ يمنحيا معنى ما (,)364كيرجع المعيار عند ريفاتير إلى النص نفسو حيث يرػ أف
"السياؽ ىك المعيار فبدال مف أف يبحث عف المعيار في أشياء خارج السياؽ كجد أف السياؽ
نفسو يمكف أف يككف ىك المعيار" (,)365لذلؾ فيك يعرؼ السياؽ األسمكبي بقكلو" :السياؽ
األسمكبي ىك نسق لغكؼ يقطعو عنصر غير متكقع ،كالتقابل الذؼ ينتج عف ىذا االقتحاـ ىك
المثير األسمكبي".

()366

كىك معيار أكثر اعتداال مف سكاه ككنو ال يسقط عمى النص ما ىك خارج عف نطاقو،
فيبدك مقحما ال يحقق متطمبات األسمكبية ،إذ ال بد كفق منظكر ىذا المعيار أف تطفك
انحرافات سياقية عمى سطح النص األدبي حتى إف كاف األسمكب غاية في النمطية،

()367

كنحف إذ نتحدث عف ىذا النمط المعيارؼ ال بد أف يطالعنا ميكائيل ريفاتير بآرائو القيمة في
ىذا الميداف ،حيث عمد إلى تجنب رد المعيار الذؼ يحدث عنو اإلنحراؼ إلى شيء كاقع
خارج النص ،كانما جعمو في النص نفسو ،كميز في ذلؾ بيف نكعيف مف السياؽ ىما :السياؽ
األصغر كالسياؽ األكبر.
()1

السياؽ األصلر:

()364أحمد دمحم كيس :االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ،ص .137
( )365مكسى سامح ربابعة :األسمكبية مفاىيميا ك تجمياتيا ،ص .37
()366سامي دمحم عبابنة ،التفكير األسمكبي ،ص .21-20
()367عشتار داكد :األسمكبية الشعرية ،ص .31
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ىك مع اإلنحراؼ أك المخالفة يككناف معا مسمكا أسمكبيا ،كالمسمؾ األسمكبي عند
ريفاتير ىك ثنائية بنيكية ،تعتمد عمى التضاد ،كطرفاىا السياؽ كالمخالفة؛ كيمثل ريفاتير ىذه
الكحدة بالمعادلة التالية:
*نسق أصغر  +مخالفة = مسمؾ أسمكبي.

()2

السياؽ األكبر:
كفيو يتجاكز التأثير األسمكبي حدكد القطبيف (سياؽ  +مخالفة) ،ليشغل سمسمة لغكية

ممتدة يككف السياؽ األصغر جزءا منيا ،كال تنحصر داخل حدكد الجممة النحكية أك عدد
معيف مف الجمل ,إنما تتحدد نيايتيا شعكر القارغ كما تتحدد بدايتيا بقدرتو عمى التذكر،
كيعيف ريفاتير شكميف أساسييف ليذا السياؽ األكبر:
*سياؽ  +مسمؾ أسمكبي  +سياؽ.
*أك :سياؽ  +مسمؾ أسمكبي يبتدغ سياقا جديدا  +مسمؾ أسمكبي.

()368

كارتكاز ىذا المعيار السياقي عمى مسألة قطع السياؽ بعنصر غير متكقع يقكـ عمى
تشكيل المفاجأة التي أكالىا ريفاتير أىمية كبيرة ،ألنيا تغدك منبيا أسمكبيا ال بد لو أف يحدث
استجابة ما لدػ المتقبل ( , )369كقد أرجع عبد السبلـ المسدؼ قيمة اإلنزياح في األسمكب إلى
الصراع القائـ بيف المغة ك االنساف فيك عاجز عف اإللماـ بكل طرائقيا كنكاميسيا ...كىي

( )368ينظر :شكرػ دمحم عياد ،المغة كاإلبداع ،ص .92
( )369ينظر :مكسى سامح ربابعة ،األسمكبية ،مفاىيميا كتجمياتيا ،ص .18
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كذلؾ عاجزة عف اإلستجابة لكل حاجتو في نقل ما يريد نقمو ...كما االنزياح عندئذ سكػ
احتياؿ اإلنساف عمى المغة كعمى نفسو لسد قصكرىا كقصكره معا

()370

 ,ذلؾ أف المغة قد

تضيق ،غير أف ذلؾ ليس بقاعدة ال تتخمف ،فالمغة إذ تضيق بالمستعمل العادؼ (, )371فإنيا
ال تقف بالفناف،ألنو ينبغي أف يككف قد عرؼ مسالكيا كخفاياىا ،كىك بفنو يفتح ىذه المسالؾ
كالخفايا ،إذ مف شأف الفف أف ينتصر عمى المضايق بأف يتكىـ مرة ك أف يتقكؿ أخرػ ،كبأف
ينشئ عبلقات جديدة مرات أخر

()372

 ,كمما يؤكد قيمة ىذا اإلجراء أف اتجاىات كمدارس

عديدة قد شاركت في تبنيو ،فيك مكجكد عند السريالية ك الشكبلنية الركسية ك مدرسة براغ ,ك
في البنيكية ،ك مدرسة النحك التكليدؼ التحكيمي.

()373

غير أف ذلؾ لـ يشفع ليذا العنصر خمكه مف النقد سيما في ظل الدراسات األسمكبية،
فقد شف بعض الباحثيف ىجكما عنيفا عمييا،إذ يركف أنيا عاجزة عف كشف القيمة األسمكبية
يقكؿ جكرج مكلينيو" :إذا عزؿ اإلنزياح ،كحتى – في نياية األمر -إذا حددت ىكيتو ،فمف
يككف لنا الحق في اإلعتقاد بأننا كشفنا عف انزياح ذؼ داللة أدبية عمى كل حاؿ ،ىذا ىك
المكـ األساسي الذؼ يجب أف نكجيو إلى أسمكبية االنزياح،حتى لك كصمت إلى المقاصد
النيائية التي يطمبيا ىذا البحث ،فإنيا تظل بعيدة عف القيمة األسمكبية ألنيا ال تطمبيا
( )370ينظر :عبد السبلـ المسدؼ ،األسمكبية كاألسمكب ،ص .102
( )371ك ربما كاف سبب ذلؾ عدـ خبرتو بيا أك ربما كاف السبب عدـ كضكح الرؤيا في الذىف ،كفي ىذا يقكؿ كركتشو" :ليس صحيحا
ما نسمعو ممف يزعمكف أف لدييـ أفكار كثيرة ىامة ك لكنيـ ال يصمكف إلى التعبير عنيا ,ففي الحقيقة لك كانت لدييـ ىذه األفكار
لصاغكىا في كممات جميمة عذبة المسامع فدلكا بذلؾ عمييا ,فإذا بدت األفكار مستعصية ىزيمة حيف يريدكف التعبير عنيا ،فذلؾ
ألنيا كاىنة ىزيمة في كضكحيا في أذىانيـ" .انظر دمحم غنيمي ىبلؿ :النقد األدبي الحديث ،دار الثقافة كدار العكدة ،بيركت،
 ،1973ص .287

( )372ينظر :أحمد دمحم كيس ،اإلنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ،ص .77
( )373ينظر :المرجع نفسو ،ص .90
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()374

البتة".

 ,ذلؾ أنو "ليس كل انحراؼ يظير قيمة فنية تكشف عف قدرة عمى اإلبداع

كالخمق ،فيناؾ انحرافات ليس ليا قيمة كبيرة مف الناحية الفنية ( )...كعمى األساس فميس
كل انحراؼ يعزز شعرية النص كيسمك بو فكؽ ما ىك عادؼ كمألكؼ ،إذ إف بعض
االنحرافات ال تتعدػ ككنيا أخاديع أسمكبية دكف أؼ دكر شعرؼ".

()375

ك رغـ جل المآخذ التي أخذت عمى اإلنحراؼ ،إال أنو ال ينبغي أف نقمل مف قيمة ىذا
العنصر ك دكره الفاعل في دراسة النص األدبي كالشعرؼ عمى كجو أخص حيث "يجسد
اإلنحراؼ قدرة المبدع في استخداـ المغة ك تفجير طاقاتيا كتكسيع دالالتيا كتكليد أساليب
كتراكيب جديدة لـ تكف دارجة أك شائعة في اإلستعماؿ ،فالمبدع يشكل المغة حسبما تقتضي
حاجتو غير آبو بالحدكد كاألنظمة كالدالالت الكضعية ،فيك يعمد إلى اإلنتقاؿ مما ىك ممكف
إلى ما ىك غير ممكف مف خبلؿ استخدامو الخاص لمغة".

()376

 .4األسمكب إضافة :
ثمة اتجاه أسمكبي آخر يذىب إلى تعريف األسمكب بأنو إضافة جممة مف الخصائص
األسمكبية ينتقل الكبلـ عمى إثرىا مف التعبير المحايد غير المتأسمب الى التعبير المتأسمب،
ك اإلضافة – ىنا -تعني ":التحسيف كالزخرفة كالتجميل لمتعبيرات المحايدة البريئة مف أية
أسمبة ممكنة".

()377

,لذلؾ فإف " كل أشكاؿ التحسينات كالزخارؼ في األسمكب ،كالفكائد

الداللية الناتجة عنو التي تكسب النص الشعرؼ ميزتو كفرادتو ستؤدؼ حتما إلى إنتاج أثر
مف نكع ما في نفس القارغ المتمقي ،كىذا األثر يكمف خمفو مقصد لمشاعر يريد إببلغو
( )374جكرج مكلينيو ،األسمكبية ،ص .167
( )375مكسى سامح ربابعة :األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا ،ص .57
( )376المرجع السابق ،ص .58
( )377سامح مكسى سامح ربابعة :األسمكبية -مفاىيميا كتجمياتيا ،-ص .22
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()378

لممتمقي"

 ,كبالتالي فإف الغاية التي يقصدىا المنشئ يسعى مف خبلليا إلى أف " يككف

تعبيره عمى ىذا النحك ،كليس عمى نحك آخر ،كبخاصة إذا كاف األسمكب المعايف ىك
األسمكب األدبي ،فإف ذلؾ يعني أف ىناؾ فرقا شاسعا بيف المغة المقصكدة عبر أسمكبيا ك
إضافتيا كالمغة المجردة مف اإلضافة "

()379

 ,ككفقا ليذا المنظكر ال تعدك ميمة الباحث

األسمكبي أف تتجسد في "تعرية التعبير مف القشكر التي تغمفو لمكصكؿ إلى لبو ،أك إلى
المعنى المجرد ،فميمتو معاكسة لميمة المنشئ"

()380

 ,كاف كانت ميمة ىي مف الصعكبة

بمكاف ألف " القارغ يتعامل مع اإلضافة عمى أنيا حقيقة أسمكبية أك كاقعة أسمكبية منتيية
كمتحققة ،كال يجكز المساس بيا كانما يجب السعي إلى تأكيميا كتعميميا".

()381

 .5األسمكب اختيار:
كنا قد أثرنا في عنصر سابق

– األسمكب مف زاكية المنشئ

– قضية مف األىمية

بناء عمييا استقصاء مصدر األسمكب فيما كاف ينبع عف قصد ككعي مف قبل
بمكاف ،تـ ً
المنشئ أك عف غير كعي ،كلكف إذا كاف األسمكب بغض النظر عف مصدره ،ىك عممية
اختيار ،فما الذؼ يشممو ىذا االختيار في نظر أصحاب ىذا االتجاه ؟.
األكلي في نظره فيك
ينقسـ اإلختيار عند غراىاـ ىكؼ إلى قسميفّ ،أكلي كثانكؼ ،فأما ّ
"اختيار المكضكع بالمعنى الكاسع " )382( ،كىك يرتبط بدكره بالجانب المعجمي ،فثمة عبلقة
( )378سامي دمحم عبابنة ،التفكير األسمكبي ،ص .249
( )379سامح مكسى سامح ربابعة :األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا ،ص .23
( )380عشتار داكد :األسمكبية الشعرية  ،ص .34
()381مكسى سامح سامح ربابعة :األسمكبية -مفاىيميا كتجمياتيا ،-ص 23
( )382غراىاـ ىكؼ :األسمكب كاألسمكبية  ،ترجمة كاظـ سعد الديف ،دار آفاؽ عربية  ،العراؽ ،بغداد،1985 ،ص .24
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كثيقة تربط ىذيف النكعيف مف اإلختيار ،إذ أف اختيار المنشئ لمكضكع معيف سيحصر بدائمو
المعجمية في نطاؽ ذلؾ المكضكع ،فكممات كالزىكر كاألشجار كالطيكر مثبل  ....نجدىا
تتداعى دكما في نص يتحدث عف الطبيعة ،فالخيارات اإلستبدالية ىي رىينة اختيار ّأكلي ىك
اختيار المكضكع (  , )383ثـ اإلختيار الذؼ يتـ "بيف المصادر المعجمية المتنكعة ,ك بناء
الجمل في لغة معينة ,ك ىذا االختيار ثانكؼ" ( ,)384كاألسمكب مف ىذه الزاكية ىك "الكظيفة
المركزية المنظمة لمخطاب ،كىك يتكلد مف تكافق عمميتيف متكاليتيف في الزمف ،متطابقتيف في
الكظيفة ىما:اختيار المتكمـ ألدكاتو التعبيرية مف الرصيد المعجمي الذؼ لمغة ،ثـ تركيبيا
تركيبا تقتضي بعضو قكاعد النحك ،كما يسمح ببعضو اآلخر التصرؼ في اإلستعماؿ " (, )385
كاجتياز خط المضايق ىذا يعني بالضركرة دخكال في دائرة اإلنزياح ما يعني أف ىناؾ عبلقة
كثقى بيف اإلختيار كاإلنزياح ،فالثاني نتاج األكؿ  ،كالمنشئ حيف يمجأ إلى اإلنزياح يككف-
غالبا – ذا مبررات فنية كغايات جمالية

()386

,ألف" ما يختاره المبدع البد أف يسيـ في إثارة

()387

انتباه القارغ كدىشتو".

-اتجاىات األسمكبية:

( )383عشتار داكد :األسمكبية الشعرية  ،ص .18-17
()384غراىاـ ىكؼ :األسمكب كاألسمكبية ،ص .24
( )385يكسف دمحم الككفحي :المغة اإلبداعية – دراسة أسمكبية لعماؿ جبراف خميل جبراف ،العربية -عالـ الكتب الحديث ،عماف ،األردف،
ط ،2011 ،1ص .46
( )386ينظر  :فتح هللا أحمد سميماف ،األسمكبية -مدخل نظرؼ كدراسة تطبيقية ، -ص .21
( )387مكسى سامح ربابعة :جماليات األسمكب كالتمقي ،ص .182
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 -األسمكبية التعبيرية الكصفية:

()388

بناء عمى طركحات أستاذه سكسير ،فقد
يعتبر شارؿ بالي"األب المؤسس لعمـ األسمكبً ,
"كانت البداية الحقيقية مرتبطة بعمـ المغة ،كىذا االرتباط ال يحتاج إلى شرح كتكضيح فما
زالت األسمكبية تعتمد حتى اآلف عمى معطيات األلسنية "

()389

 ,كلكف بالي " تجاكز ما قاؿ

بو أستاذه ،كذلؾ مف خبلؿ تركيزه الجكىرؼ كاألساسي عمى العناصر الكجدانية لمغة" (, )390
فاألسمكبية عنده تدرس تعابير المغة مف زاكية محتكاىا العاطفي ،أؼ تعبير األقكاؿ عف
الحساسية عبر المغة ،كعمل األقكاؿ في الحساسية ،فأسمكبية بالي تدرس المساف المتحدث بو،

فمذلؾ تككف الميجات المحكية مدكنة مبلئمة بل كمثالية لتطبيق األسمكبية التعبيرية نظ ار إلى

ح اررة التعابير فييا كعفكيتيا كقيمتيا العاطفية العالية )391 ( ،كىذه القيـ العاطفية ال ينبغي أف

تككف محصكرة في الصكر المحدكدة التي اىتمت بيا الببلغة التقميدية ،فميس جماؿ التعبير
مقصك ار عمى المجاز كحده ،فقد تككف الصكر الحقيقية كالبسيطة في بعض المكاقف ذات

محتكػ عاطفي كبير.

()392

كقد كضح بالي الكيفية التي يتـ بيا تحديد الجانب العاطفي أك الشحف الكجداني في

المغة،فبيف أف ىناؾ طريقتيف مختمفتيف لتمييز الخصائص المعبرة لمغة ما ،فإما أف نقارف

كسائل التعبير فييا بكسائل التعبير في لغة أخرػ ،كاما أف نقارف بيف األنماط التعبيرية

( )388تسمى باألسمكبية الكصفية ألنيا تتبع المنيج الكصفي القائـ عمى جمع العينات حكؿ الظاىرة المدركسة  ،كتحميميا
كاخضاعيا لمنيج إحصائي قبل الكصكؿ منيا إلى نتائج عممية كىك مف خبلؿ ىذا منيج كاف يقترب مف ركح العمـ.
أنظر أحمد دركيش ،دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث،دار غريب ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة (،د ت)،
ص .32
( )389سامي دمحم عبابنة :التفكير األسمكبي ،ص .12
( )390مكسى سامح ربابعة :األسمكبية - ،مفاىيميا كتجمياتيا ،-ص .10
( )391ينظر :صابر محمكد الحباشة ،األسمكبية كالتداكلية ،ص .31
( )392ينظر  :أحمد دركيش  ،دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث ،ص .31
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األساسية في المغة نفسيا (,)393كتركيز االىتماـ عند بالي بالمحتكػ العاطفي لمغة جعمو
يصرؼ العناية بالجكانب الجمالية كاألدبية ،لذلؾ لـ يكف لمعقل األدبي مكقعا في أسمكبيتو،

كيرجع ذلؾ في نظره إلى "ككف األدب يتـ بصكرة مختمفة ،إذ تتـ فيو عممية اختيار كاعية
باإلضافة إلى قيمتو الجمالية المتميزة ".

()394

كبذلؾ ظمت أسمكبية بالي ىي أسمكبية المغة كالسيما أسمكبية األدب ،حيث جعل الجانب
التأثيرؼ ليس في المغة مف حيث ىي استعماؿ ،كانما مف حيث ىي ظاىرة قائمة في المغة
بشكميا العاـ ( ,)395يقكؿ غراىاـ ىكؼ ":إف بالي ىك المبدع الحقيقي لمصطمح عمـ األسمكب
كلكنو لـ يقصد بو دراسة األسمكب األدبي" ( ,)396كلذلؾ تمقت جيكد بالي نقدا عنيفا مف قبل
كنا
أتباعو المذيف تجاكزكا األطر التي حددىا بالي في أسمكبيتو ،يقكؿ مارسيل كريسك  " :لقد ّ

عمى اتفاؽ مع بالي حتى اليكـ كلكننا سننفصل عنو اآلف  ،فالعمل األدبي بالنسبة إلينا ىك

كسيمة اتصاؿ بكل بساطة ،كاف كل الجماليات التي يضيفيا الكاتب عمى العمل األدبي ليست
أكثر مف كسيمة لضماف اىتماـ القارغ بصكرة أتـ" (,)397كمع ذلؾ فقد أضاؼ ىذا المنيج نقاط
إيجابية كثيرة إلى حقل الدراسات األسمكبية أىميا:

()398

 تكسيع مجاؿ البحث عف القيمة األسمكبية كعدـ اقتصارىا عمى الصكر الببلغية التقميدية.

( )393ينظر  :مكسى سامح ربابعة ،األسمكبية-،مفاىيميا كتجمياتيا ،-ص .11
( )394سامي دمحم عبابنة :التفكير األسمكبي ،ص .12
( )395ينظر  :مكسى سامح ربابعة ،األسمكبية -مفاىيميا كتجمياتيا ، -ص .11
( )396غراىاـ ىكؼ :األسمكب كاألسمكبية ،ص .37
( )397المرجع السابق ،ص .39
( )398ينظر :أحمد دركيش  ،دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث ،ص .32
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 تكسيع دائرة البحث في المستكيات المغكية كاإلىتماـ بالمغة المنطكقة مف الناحية األسمكبية
.
 اإلعتماد عمى المنيج الكصفي العممي في مجاؿ الدراسات النظرية،لكف ىذه االىتمامات
بدكرىا تركت في منيجو بعض الثغرات.
()3

تركيزه عمى "المحتكػ العاطفي" في األسمكب صرفو عف االىتماـ بالقيمة

الجمالية في كثير مف األحياف.
()4

اإلىتماـ بالمغة المنطكقة ،ابتعد بو عف المغة المكتكبة ،كىي في الكاقع مجاؿ

الدراسات األدبية.
()5

اىتمامو بالتنظير شغمو عف التطبيق عمى أعماؿ المعاصرة.

 األسمكبية البنيكية الكظيفية:
كىي أكثر اإلتجاىات األسمكبية شيكعا حتى اآلف ،كىي مقاربة تنطمق أساسا مف النص
باعتباره كيانا لغكيا قائما بذاتو كمنغمقا عمى نفسو،كقد كاف لجيكد جاكبسكف  -الذؼ انطمق
مف مقكالت الشكبلنييف الركس – دك ار بار از في إرساء دعائـ ىذه األسمكبية الجديدة ،حيث
يصف النص األدبي بأنو " :خطاب تركب في ذاتو كلذاتو "،

()399كذلؾ انطبلقا مف تركيزه

عمى الكظيفة الشعرية ()400التي تتحدد مف خبلؿ عمميتي اإلختيار كالتركيب المذيف يعتمداف
عمى مبدأ التعادؿ ،كلذلؾ يقكؿ " إف الكظيفة الشعرية تكمف في إسقاط مبدأ التعادؿ مف مبدأ
االختيار عمى مبدأ التركيب" (,)401حيث يقكـ اإلختيار كالتركيب –ىنا-بكظيفة أساسية تقكـ
( )399عبد السبلـ المسدؼ :األسمكبية كاألسمكب ،ص.89-88
( )400كىي إحدػ كظائف المغة الست التي حددىا جاكبسكف مف خبلؿ معالجتو لقضية المغة كاإليصاؿ ،لئلطبلع عمى ىذه الكظائف
كشرحيا عند جاكبسكف ،أنظر  :فاطمة طباؿ بركة  :النظرية األلسنية عند جاكبسكف  ،ص  181كما بعدىا
( )401فاطمة طباؿ بركة:النظرية األلسنية عند جاكبسكف  ،ص  ،188كمكسى سامح ربابعة :األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا ،ص .13
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()402

عمى االنتقاء أك االنتخاب مف بدائل متعددة،كتتخذ التراكيب أشكاال كاحتماالت كثيرة.

محكر اإلختيار ( اختيار مف مجمكعة)

محكر التركيب
الجدكؿ  :فئة التعادؿ
كبناء عمى ذلؾ ال يمكف تعريف األسمكب خارجا عف الخطاب المغكؼ كرسالة أؼ
ً
كنص يقكـ بكظائف إببلغية في اإلتصاؿ بالناس،كحمل المقاصد إلييـ،ما يعني أف الرسالة
ىي التي تخمق أسمكبيا ،كبالتالي فإف التحميل البنيكؼ لمخطاب يدؿ عمى أف كل نص يؤلف
بنية كحيدة يستمد منيا الخطاب مردكده األسمكبي  ،كالذؼ ىك خاص بو دكف غيره

()403

,

كالمغة التي تحمل كممات أؼ مرسمة شعرية تتكقف عف التصريح كاإلفصاح عف مغزاىا كىذا
التكقف يفقد متمقي المرسمة قدرتو عمى الكشف عف مضمكنيا ،فيمعب دكر المعايف الذؼ
يحاكؿ أف يستخمص مف المرسمة ذاتيا السنف المستعممة في كتابتيا كلذلؾ يتحكؿ األسمكب
إلى صياغة ال تعبر عف نفسيا بسيكلة متناىية ( ,)404كلعل ذلؾ يرجع – أيضا – إلى نظرة
األسمكبية البنيكية إلى الكممة نفسيا ،فالكممة في منظكرىا ليس كمجرد بديل عف الشيء

( )402ينظر  :مكسى سامح ربابعة ،األسمكبية -مفاىيميا كتجمياتيا ،-ص .14
( )403ينظر:عدناف بف ذريل ،المغة كاألسمكب  ،دار مجدالكؼ لمنشر كالتكزيع ،دمشق ،ط، 2006 ،2ص .141-140
( )404ينظر :مكسى سامح ربابعة ،األسمكبية – مفاىيميا كتجمياتيا ،-ص .15
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المسمى,كال كتفجير عاطفة ،إنيا تتجمى في ككف الكممات كنحكىا كمعناىا ،كشكميا الخارجي
كالداخمي ليست عبلمات غير مبالية لمكاقع ،بل عبلمات تممؾ كزنيا الخاص كقيمتيا الذاتية.
()405

كالى جانب جاكبسكف يعتبر ميشاؿ ريفاتير-أيضا –مف الميتميف باألسمكبية البنيكية
كمف أبرز  ,فمنذ أف أصدر كتابو محاكالت في "األسمكبية البنيكية سنة  "،1971اعتبر قطعا
زعيـ األسمكبية البنيكية ،حيث كاف لو الفضل في الكشف عف أبعادىا كدالالتيا

(,)406كلعل

اإلسياـ الكبير الذؼ قدمو ىذا الرجل يتمثل في تكجيو األسمكبية البنيكية نحك العبلقة بيف
الخطاب كالمتمقي ،بعد أف كانت تنصب أساسا عمى الخطاب دكف أف يحظى الطرؼ
الثاني(المخاطب) في العممية التكاصمية باالىتماـ الكافي

( ,)407فإذا كاف األسمكب عند

جاكبسكف ىك تكافئ أك تعادؿ في المزج بيف جدكلي اإلختيار كالتكزيع  ،فاألسمكب عند
ريفاتير يتككف مف تأسيس نمط معيف مف اإلنتظاـ المغكؼ الذؼ يؤدؼ إلى إثارة تكقعات لدػ
القارغ ،كبالتالي فيك مصد ار ميما مف مصادر التأثير األدبي

( ,)408كبيذا التحديد يككف

ريفاتير قد تجاكز طرح جاكبسكف ،فمف منظكر ىذه الرؤية " لـ يعد األسمكب مجرد تحديد
الظكاىر األسمكبية كتعيينيا ،كانما انصب اإلىتماـ عمى دكر القارغ كما يمارسو األسمكب
عميو مف سمطة كتأثير ،إذ ال يشكل األسمكب حضكره الفاعل إال مف خبلؿ القارغ الذؼ

( )405ينظر  :فاطمة طباؿ بركة  ،النظرية األلسنية عند جاكبسكف  ،ص .252
( )406مكسى سامح ربابعة :األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا ،ص .15
( )407ينظر  :دمحم بف يحي ،سمات األسمكب في الخطاب الشعرؼ ،عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2011 ،1
ص.19
( )408ينظر:عدناف بف ذريل ،النص كاألسمكبية بيف النظرية كالتطبيق ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،2000 ،ص .89
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أصبح ركنا فاعبل كأساسيا في الدراسات األسمكبية" ( ,)409كيتكقف ذلؾ عمى غاية الباث في
عممية اإلببلغ األدبي ،حيث تتمثل في تكجيو المتقبل تكجيا يقكده إلى تفكيؾ الرسالة المغكية
عمى نحك معيف مخصكص ،فيعمد الباث عندئذ إلى شحف تعبيره بخصائص أسمكبية تضمف
لو ىذا الضرب مف الرقابة المستمرة عمى المتقبل في تفكيكو لممضمكف المغكؼ (,)410حتى إلف
البحث المكضكعي – في منظكره -يقتضي أف ال ينطمق المحمل األسمكبي مف النص
مباشرة ،كانما ينطمق مف األحكاـ التي يبدييا القارغ عميو ( ,)411لتبقى فؾ شيفرة النص ميمة
تستند إلى المتمقي دكف سكاه " ،فالمنشئ يعبر عف ذاتو كال يكتب ليا ,فإنشاؤه نابع مف نفسو
كليس مكجيا ليا"(.)412
أما المبلحظات التي كجيت إلى األسمكبية البنيكية،بكجو عاـ ،فيي إفراطيا في
اإلعتناء بالشكل دكف المعنى ،أؼ اإلىتماـ بالبنية دكف الداللة ،كىي مسألة ميمة في
األبحاث المغكية خاصة ،كما أخرجت فضاء الخطاب مف دائرة اىتماماتيا ,فحرمت الفعل
األدبي كالمغكؼ مف جانب ميـ مف حياتو ،كالمقصكد ىنا بفضاء الخطاب كل العكامل
كالمؤثرات كالظركؼ التي تساعد عمى فيـ الخطاب األدبي ،كالكلكج إلى أس ارره كالكشف عف
عمقو كجمالياتو.

()413

 األسمكبية النفسية ( :ليكسبتزر :) 1960-1887 léospitzer
( )409مكسى سامح ربابعة :جماليات األسمكب ك التمقي – دراسات تطبيقية  ،ص .177
( )410ينظر :مكسى سامح ربابعة ،األسمكبية كمفاىيميا كتجمياتيا ،ص .19
( )411ينظر  :دمحم بف يحي  ،سمات األسمكب في الخطاب الشعرؼ  ،ص.20
( )412فتح هللا أحمد سميماف:األسمكبية  ،مدخل نظرؼ ،كدراسة تطبيقة ،ص .22
( )413ينظر:رابح بكحكش  ،األسمكبيات كتحميل الخطاب ،منشكرات جامعة باجي مختار،عنابة (،د ت )،ص .41
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يقكـ مشركع أسمكبية سبيتزر عمى الذاتية أك اإلنطباعية "فكل قكاعده العممية منيا
كالنظرية قد أغرقت في ذاتية التحميل ،كقالت بنسبية التحميل بعممانية البحث األسمكبي.

()414

كينطمق سبيتزر مف مقكلة بكفكف الشييرة ( األسمكب ىك الرجل) " ليحدد مف خبلؿ
األسمكب نفسية الكاتب كميكلو كنزعاتو ،كالتركيبة النفسية التي جعمت مف أدكاتو المغكية
تتشكل بيذه الطريقة أك تمؾ ،فركح الكاتب تمثل النكاة المركزية التي يدكر حكليا نظاـ األثر
كمو ،كىي النظاـ الشمسي المتحكـ في عناصر النص جميعيا".

( ,)415كطريقتو في ذلؾ

"تتمثل في الذىاب مف المحيط إلى المركز ،كالمحيط ىك الدقائق المغكية كالمركز ىك ركح
األثر أؼ الذىاب مف سطح النص(الناحية المغكية) إلى عمقو (التجربة) التي أكدعيا
الكاتب"( " ,)416كقد تجمى مثل ىذا األمر في بناء صمة كثيقة بيف عالـ المغة كاألدب مف
خبلؿ العناصر النفسية التي تتمثل انعكاساتيا في عمل األديب"
بني عمييا سبيتزر أسمكبيتو النفسية كىي:

()417

,كىناؾ خمس مرتكزات

()418

 .Iكجكب انطبلؽ الدراسة األسمكبية مف العمل األدبي ذاتو ( النص).
 .IIأف العمل األدبي ال يمكف الكصكؿ إليو إال مف خبلؿ الحدس كالمكىبة.

( )414ينظر:عبد السبلـ المسدؼ ،األسمكبية كاألسمكب ،ص .17
( )415يكسف أبك العدكس  :األسمكبية ،الرؤية كالتطبيق ,ص.118
( )416المرجع نفسو ،ص .120
( )417مكسى سامح ربابعة :األسمكبية ،مفاىيميا كتجمياتيا ،ص .12-11
( )418انظر  :أحمد دركيش ،دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث ،ص , 38كمكسى سامح ربابعة ،األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا،
ص .12
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 .IIIإف المغة تعكس شخصية المؤلف ،كتظل غير منفصمة عف بقية الكسائل الفنية
األخرػ التي يممكيا.

 .IVضركرة التعاطف مع العمل األدبي كأطرافو األخرػ.
 .Vإقامة التحميل األسمكبي عمى تحميل أحد مبلمح المغة في النص األدبي
ك تأخذ عمى ىذه األسمكبية مآخذ مؤداىا أف مثل ىذه التحميبلت األسمكبية تتكجو غالبا
نحك ترجمة الكاتب كركح العصر أك الطابع الكطني لشعب مف الشعكب أكثر مما تتكجو إلى
النصكص نفسيا( , )419لذلؾ فإف مف أخطاء أسمكبية سبيتزر عند (جكييل تاميف) أنيا ذاتية
تعمقت في معظـ األحياف بالبحث فيما يرمي إليو المؤلف ،كلما كانت مغرقة في األبعاد
النفسية بطل أف يككف ليا قانكف كاختصاص عممي صارـ.

()420

 .6األسمكبية اإلحصائية:
تركز األسمكبية اإلحصائية عمى اإلحصاء الرياضي أثناء عممية التحميل األسمكبي
لغرض "قياس معدالت تكرار المثيرات أك العناصر المغكية األسمكبية ،كيسعى التحميل
األسمكبي في النياية إلى تحديد السمات األسمكبية لمنص األدبي أك النصكص المدركسة،
كتتميز ىذه السمات بمعدالت تكرار عالية نسبيا،كليا أىمية خاصة في تشخيص اإلستخداـ
المغكؼ عند المبدع ،كليس التحميل اإلحصائي لمنص األدبي بعيدا عف كصف التأثيرات
اإلخبارية الداللية ك الجمالية لتمؾ الجكانب المغكية في النصكص " ( ,)421كيذىب أصحابيا
( )419ينظر  :ىنريش بميت ،الببلغة كاألسمكبية-نحك نمكذج سيميائي لتحميل النص -ترجمة دمحم العمرؼ ،إفريقيا الشرؽ ،بيركت،
لبناف ،1999 ،ص.53
( )420رابح بكحكش :األسمكبيات كتحميل الخطاب ،ص .36
( )421نكر الديف السد :األسمكبية كتحميل الخطاب(ج  ، )1ص  ،114كسعد عبد العزيز :في النص دراسات أسمكبية إحصائية ،ص
.53
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إلى أف اإلحصاء كسيمة مكضكعية ترقى بالظاىرة إلى نتائجيا المنطقية ,كمف الذيف اقترحكا
نماذج لئلحصاء األسمكبي " زمب " zemb ،الذؼ أطمق مصطمح القياس األسمكبي كيقكـ
عمى إحصاء كممات النص كتصنيفيا حسب نكع الكممة ككضع متكسط ىذه الكممات عمى
شكل نجمة ،كىكذا تنتج أشكاؿ كنماذج متنكعة يمكف مقارنة بعضيا ببعض

(,)422كقد

اعتمد"أ.بكزيماف"» « A.Busemannفي اإلحصاء عمى معادلة التعبير بالحدث كالتعبير
بالكصف ،كيقكـ ىذا النمكذج عمى إحصاء عدد الكممات التي تنتمي إلى النكع األكؿ كعدد
كممات النكع الثاني ،ثـ إيجاد خارج قسمة المجمكعة األكلى ،عمى المجمكعة الثانية ،كمف
خبلؿ ذلؾ يحكـ عمى أدبية النص  ،فارتفاع حاصل القسمة يعد مؤش ار عمى أدبيتو،
كانخفاضو يقربو مف العممية

(.)423

كىنا تبرز فاعمية ىذا النمكذج في " قياس مدػ انفعالية كعقبلنية المغة المستخدمة في
النصكص  ،ثـ كمقياس لتشخيص األسمكب األدبي )424( ،ىذا كقد سجمت بعض اآلراء حكؿ
ىذا المنظكر تكزعت بيف السمب كاإليجاب فمنيـ مف يرػ بأف لو جكانب "تبتعد عف أدبية
الصياغة كشعرية النص ،كال تقدـ لمقارغ أىـ خصائص النص كىي التأثير
كاإلمتاع"(,)425كذلؾ بأنيا أسمكبية " تسمـ النص إلى ضغط مسمط مف إجراءات إرتكازية
جامدة ك جافة تتصف بالعجز كالقصكر عف الكشف المعمق لفضاءات النص الجمالية ،التي
تثمر مف خبلؿ التبلحـ الداخمي لجزيئاتو ،كاأللكاف التي تفرزىا حركة أكاصره البنائية".

()426

( )422ينظر :المرجع نفسو ،ص .104-103
( )423ينظر :سعد عبد العزيز مصمكح ،األسمكب -دراسة لغكية إحصائية ،-ص.74
( )424عبد القادر عبد الجميل :األسمكبية كثبلثية الدكائر الببلغية ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2002 ،1ص.127
( )425يكسف أبك العدكس :األسمكبية – الرؤية كالتطبيق –  ،ص .152
( )426عبد القادر عبد الجميل  :األسمكبية كثبلثية الدكائر الببلغية  ،ص .128
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بينما نجد فريقا آخر يخالف ىذه النظرة  ،بحيث ينتصر لممنيج اإلحصائي شريطة أف
تظل اإلفادة منو في حدكد المعقكؿ فيي في نظرىـ" تعمل عمى تخميص ظاىرة األسمكب مف
الحدس الخالص لتككل أمرىا إلى حدس منيجي مكجو ،كمف ىذه الزاكية يمكف لئلحصاء
أحيانا أف يكمل مناىج أسمكبية أخرػ بشكل فعاؿ" (.)427
كما سجمت األسمكبية اإلحصائية نتائج عممية ىامة عمى مستكػ تحميل النصكص يقكؿ
برلند شبمنر:لقد حققت المناىج اإلحصائية الرياضية في التحميل األسمكبي نجاحا كبي ار في
مجاؿ التحقق مف شخصية المؤلف ،كىذا يعني بياف صاحب العمل األدبي في النصكص
مجيكلة المؤلف ،كذلؾ النصكص التي يثار خبلؼ حكؿ مؤلفيا ،كما يمكف لمباحث
األسمكبي المعتمد عمى اإلحصاء تصنيف جممة مف النصكص ضمف مدرسة أدبية
معينة( ,)428كيؤكد سعد مصمكح أىمية المنظكر اإلحصائي بعد أف طبق معادلة " بكزيماف"
عمى مجمكعة مف نصكص األدب العربي ":كاننا لعمى يقيف مف أنو مقياس دقيق إلى حد
بعيد ك أننا بذلؾ قد أثبتنا أف صدقو عمى األدب العربي ال يقل عف صدقة عمى غيره مف
اآلداب ،كما أنو مقياس كاعد متعدد الكظائف كبسيط في آف معا".

()429

كيبقى أف نشير إلى أف األسمكبية اإلحصائية مف بيف أىـ كأنجح االتجاىات األسمكبية
الف"استمارة اإلحصاء في تحميل الخطاب ميما كاف جنسو يمكف مف دراسة الظكاىر دراسة

( )427ىنريش بميت :الببلغة كاألسمكبية ،ترجمة دمحم العمرؼ ،ص .60
( )428ينظر :نكر الديف السد ،األسمكبية كتحميل الخطاب( ج  ، ) 1ص.105
( )429سعد عبد العزيز مصمكح :األسمكب دراسة لغكية إحصائية ،ص .140
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مكضكعية ،ذلؾ أنو ال يخرج عف إطار الخطاب المدركس ،كال يقدـ قكالب جاىزة يمكف
صبيا أك إطبلقيا عمى أؼ خطاب آخر".

()430

 .7األسمكبية الصكتية . ( phonostylistique) :
كيقابل ىذا اإلصطبلح في العربية ( عمـ الجماؿ الصكتي) ،كىك عمـ " ييتـ بالجانب
الصكتي كالفكنكلكجي في النصكص الجميمة ،حيث يساعد في كشف التكظيف الصكتي
لتجسيد الخياؿ كتحقيق الصكرة ،شارحا أبعاد التكرار كالتقابل كالتكازؼ في مستكػ األصكات
المفردة كمستكػ السياؽ" ( ,)431كألف األدب كباقي الفنكف ال يتـ فيمو إال مف خبلؿ تعاليـ
لغتو الفنية ،ككسائمو الجمالية ،فإف أؼ تحميل جمالي مشركع لؤلدب،ال يتحقق إال مف خبلؿ
مادتو (األصكات كاأللفاظ ) ،أؼ عف طريق تحميل القالب المغكؼ ك الصكتي لمعمل
األدبي(,)432كمكضكع األسمكبية الصكتية يتحدد في مجاليف :الصكتية اإلنطباعية التي تيدؼ
إلى إحداث أثر عمى السامع  ،كاألسمكبية في صكتية التعبير ،كتعنى بالربط بيف الرمز
كمدلكلو ،فالمغة تقبل التحميل في مستكييف(المستكػ الصكتي كالداللي) ،كالشعر يمتمؾ
خصكصية المستكييف معا ،فيك بنية صكتية داللية

()433

 ,ألف "الجانبيف الصكتي كالداللي

يتسانداف معا في الشعر بحيث ال يمكف فصل أحدىما عف اآلخر ،كىذا ىك السبب الذؼ

( )430نكر الديف السد :األسمكبية كتحميل الخطاب( ج  ، ) 1ص .126
( )431دمحم صالح الضالع :األسمكبية الصكتية ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة  ،2002 ،ص.15
( )432ينظر  :المرجع نفسو  ،ص .20
( )433ينظر  :ماىر ميدؼ ىبلؿ ،رؤػ ببلغية في النقد كاألسمكبية  ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر ،2006 ،ص .140-139
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يجعل ميمة ترجمة الشعر ميمة مستحيمة" (,)434ك تدكر األسمكبية الصكتية في فمؾ جممة مف
المتغيرات يمكف رصد أكثرىا سيركرة في البحث األسمكبي في اآلتي:

()435

 - 1.2الفكنيمات ( الكحدات الصكتية).
 - 2.2الصيغ الصكتية المكحية.
 - 3.2الكزف العركضي.
 - 4.2القافية ( قافية الصدارة ،نظـ التقفية).
 - 5.2السياؽ الصكتي لمكحدات الصكتية.
 - 6.2الجانب الصرفي كالكحدات الصرفية.
 - 7.2الجانب النحكؼ.
 - 8.2الجانب الببلغي.
كيمكف لمشاعر أف يختار مف ىذه المتغيرات ما يخدـ غرضو الفني كيشكل أسمكبو
الخاص،عمى أف ال تمتقي كميا في أثر أدبي كاحد ،كاال تحكلت القصيدة إلى صنعة صكتية
كثيرة الزخارؼ المفظية دكف تكظيف جميل لمغرض.

()436

 .1الفرؽ بيف األسمكبية كالعمكـ األخرى:

( )434مسعكد بكدكخة :األسمكبية كخصائص المغة الشعرية ،ص .28
( )435انظر :سعد عبد العزيز مصمكح  :في النص األدبي – دراسات أسمكبية إحصائية -عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع  ،ط ،2002 ،3
ص  ، 30-29كدمحم صالح الضالع :األسمكبية الصكتية ،ص  28ك ما بعدىا.
( )436ينظر  :دمحم صالح الضالع ،األسمكبية الصكتية ،ص .28
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إف األسمكبية اليكـ تريد أف تككف عممية تقريرية ،تصف الكقائع كتصنفيا بشكل
مكضكعي منيجي (,)437كالكاقع أف مثل ىذه اإلعتبارات المنيجية ميزت البحث األسمكبي،
فجعمتو مفارقا لبعض العمكـ سيما التي تشترؾ معو في مكضكعو الذؼ يعنى أساسا بالخطاب
األدبي ،كمف بيف ىذه العمكـ نذكر:
- 2.2الفرؽ بيف األسمكبية كالمسانيات:
تعد األسمكبية إحدػ إف ارزات المسانيات التي تمخضت مف رحميا ،حيث أشعل سكسير
ش اررة ضجة لسانية كبرػ قمب المعادلة عمى إثرىا ،فتكمف مف تغيير النظرة إلى ىذه المغة
التي تـ ليا الكلكج إلى إلى حقل العمـ المكضكعي ،يقكؿ استيفاف أكلماف في ىذا الصدد " إف
األسمكبيات اليكـ ىي مف أكثر فركع المسانيات صرامة( )...كلنا أف نتنبأ بما سيككف لمبحكث
األسمكبية مف فضل عمى النقد األدبي كالمسانيات معا"(,)438كفي نفس السياؽ يقكؿ برند شبمنر
أف "األسمكبية فرع مف عمـ المغة النظرؼ ،حيث تحتل مكانيا بجانب النظرية النحكية ،فالذؼ
يناظر النظرية األسمكبية في داخل عمـ المغة التطبيقي إنما ىك البحث األسمكبي" (,)439كالكاقع
أف مثل ىذا التداخل بيف العمميف كاف قد أدػ إلى نكع مف الخمط بينيما ،كىك أمر شغل حي از
غير قميل مف جيكد الباحثيف المذيف عكفكا عمى التفرقة بيف مجالي العمميف كتكجياتيما ،كمف
أىـ الفركؽ التي خرجكا بيا نذكر:
أ .أف الدراسات المسانية تعنى أساسا بالجممة ،أما األسمكبية فيي تعنى باإلنتاج الكمي
لمكبلـ.

( )437ينظر  :عدناف بف ذريل ،المغة كاألسمكب ،ص .131
( )438رابح بكحكش :األسمكبيات كتحميل الخطاب ،ص .47
( )439يكسف أبك العدكس ،األسمكبية – الرؤية كالتطبيق ،-ص .40
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ب .أف المسانيات تعنى بتنظير إلى المغة كشكل مف أشكاؿ الحدكث المفترضة أما األسمكبية
تتجو إلى المحدث فعبل.

()440

ج .أف عمـ المغة عمـ يدرس ما يقاؿ ،في حيف أف األسمكبية تدرس كيفية ما يقاؿ.
د .أف المسانيات تقتصر عمى تأميف المادة التي يعمد إلييا المتكمـ أك الكاتب ليفصح بيا
عف فكرتو ،أما عمـ األسمكب فيك يرشد إلى اختيار ما يجب أخذه مف ىذه المادة

لمتكصل إلى نكع معيف مف التأثير في السامع أك القارغ.

()441

كل ،فيك يتعمق بالغاية أك اليدؼ مف كبل
أما الفرؽ بيف المحمل المغكؼ كاألسمكبي في ّ

العمميف " فالذؼ نظر إلى النص الذؼ يعمل فيو عمى أنو نص لغكؼ المراد منو معرفة

أساليب الكاتب لمخركج بقكاعد لغكية عممية قابمة لمتعميـ فيك باحث لغكؼ ،كالذؼ نظر إلى
النص عمى أنو نص لغكؼ المراد منو معرفة أساليب الكاتب كتمايزه عف غيره مف الكتاب،
كتحديد طريقتو الخاصة في المنيج كالمعالجة مف خبلؿ التحميل الصكتي أك الصرفي أك
النحكؼ أك الداللي  ،فيك محمل أسمكبي".

()442

- 3.2الفرؽ بيف األسمكبية كالنقد األدبي:
إف مف بيف أىـ االتجاىات التي ناد بيا البحث األسمكبي ىي أف" األسمكبية بمثابة
القنطرة التي تربط نظاـ العبلقات بيف عمـ المغة كالنقد األدبي " (, )443كتعد الدراسة األسمكبية
( )440ينظر :مكسى سامح ربابعة ،األسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا ،ص .09
( )441ينظر  :يكسف أبك العدكس ،األسمكبية كالببلغة  -مقدمات عامة  ، -األىمية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط
ص .162
( )442يكسف أبك العدكس  :األسمكبية – الرؤية كالتطبيق  ، -ص .50
( )443عدناف بف ذريل :المغة كاألسمكب ،ص .184
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،1999 ،1

– بناء عمى ذلؾ

– عممية نقدية ترتكز أساسا عمى الظاىرة المغكية ،كتبحث في أسس

الجماؿ المحتمل قياـ الكبلـ عميو ،لذلؾ فالصمة بيف العمميف كثيقة ،فكل منيما يصف كيحمل
كيركب كيفسر ( ،)444كمع ذلؾ ال نعدـ بعض نقاط الفرؽ بيف العمميف ،كىك ما يمكف تحديده
فيما يأتي:
 أف النقد عمـ ال يغفل مختمف األكضاع السياسية أك التاريخية أك االجتماعية المحيطة
بالنص ،أما األسمكبية تدرس األثر األدبي بمعزؿ عف ىذه الظركؼ.

()445

 أف المغة في النقد ىي أحد العناصر المككنة لمنص األدبي فحسب ،فيما ينصب اىتماـ
األسمكبية عمى لغة النص كال يتجاكزىا.

()446

 أف نظرة الناقد إلى النص األدبي تككف نظرة فاحصة تعتمد عمى ثقافة الناقد النفسية...
كعمى خبراتو المكتسبة ليستطيع بالتالي إصدار حكـ معيف عمى نص كتقييمو ،أما نظرة
األسمكبية لمنص جمالية تأتي مف خبلؿ الصياغة ،كميمتيا فحص النص األدبي في
تركيباتو المغكية لمكشف عف ىذه القيمة الجمالية.
- 4.2

()447

الفرؽ بيف البالغة كاألسمكبية:
تعتبر الببلغة مف بيف أكثر العمكـ تقاطعا مع عمـ األسمكب ،ككنيا ترتكز عمى أىـ

المبادغ كالمقكمات التي كثي ار ما تقكـ األسمكبية اليكـ عمييا ،فالتجربة التاريخية دلت عمى أف
األسمكبية ال تتعارض مع الببلغة ،كانما عمى العكس ىي تتسع ليا كتعتمد عمييا ،األمر

( )444ينظر :يكسف أبك العدكس ،الببلغة كاألسمكبية ،ص .184
( )445ينظر :فتح هللا أحمد سميماف ،األسمكب – مدخل نظرؼ كدراسة تطبيقية،-ص .36
( )446ينظر :يكسف أبك العدكس ،األسمكبية -الرؤية كالتطبيق ، -ص .53
( )447ينظر :المرجع نفسو ،ص .53

126

الذؼ يظل يكسب اإلتجاه الببلغي في األسمكبية مشركعيتو كيحفع لو قكتو كركنقو

(،)448

فاألسمكبية كالببلغة يقيماف منذ زمف عبلقات كطيدة تتقمص األسمكبية أحيانا حتى ال تعدك أف
تككف جزءا مف أنمكذج التكاصل الببلغي ،كتنفصل حينا عف ىذا األنمكذج ،كتتسع حتى
تكاد تمثل الببلغة كميا باعتبارىا مختزلة ( ،)449كلذلؾ يقر جيرك بأف األسمكبية ببلغة حديثة
ذات شكل مضاعف ،إنيا عمـ التعبير ،كىي نقد األساليب الفردية ،كمف ثـ فالببلغة فف
لمتعبير األدبي ،كقاعدة في الكقت نفسو ،كىي أيضا أداة نقدية تستخدـ في تقكيـ فف كبار
()450

الكتاب

,كىذه العبلقة بيف األسمكبية كالببلغة تتمثل أساسا في أف محكر البحث في

كمييما ىك األدب ،إال أف النظرة إلى ىذا األدب ،تختمف في المنظكر الببلغي عنو في
المنظكر األسمكبي كذلؾ مف خبلؿ:
- 1.3

أف الببلغة مكجكدة قبل كجكد النص في صكرة مسممات كاشتراطات ،أما

األسمكبية فتتعامل مع النص بعد أف يكلد ،فكجكدىا تاؿ لكجكد األثر األدبي.

- 2.3

أف الببلغة عمـ معيارؼ ينطمق مف قكانيف مسبقة مطمقة،كيعتبر الخركج عمييا

خركج عف الحرمة الببلغية،أما األسمكبية ال تنطمق مف افتراضات جاىزة(كصفية) (,)451
كتعتبر مسألة المعيارية مف أىـ المسائل التي شغمت باؿ المنظريف األسمكبييف الذيف

انقسمكا سبيميا إلى فريقيف :فريق أعرض كميا عف الببلغة كقكاعدىا كتحميبلتيا ،كفريق

( )448ينظر :عدناف بف ذريل ،المغة كاألسمكب ،ص .151
( )449ينظر :رابح بكحكش ،األسمكبيات كتحميل الخطاب ،ص .49
( )450ينظر :بيار جيرك ،األسمكب كاألسمكبية ،ص .05
( )451ينظر :فتح هللا أحمد سميماف ،األسمكبية – مدخل نظرؼ دراسة تطبيقية ، -ص.30
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ظل يصطنع تحميبلتيا كيستميميا أسرار األسمكب معتب ار أف األسمكبية ال تستغني عمى
الببلغة كالنقد األدبي.
- 3.3

()452

تيدؼ الببلغة إلى تقكيـ العمل األدبي حتى يصل إلى غايتو المرجكة ،كيبمغ

بو المنشئ ما يسعى إليو مف إيصاؿ الفكرة أك المعنى كالتأثير كاإلقناع كبث الجماليات
في النص األدبي ،كبعد خركج النص إلى الكاقع تقكـ بتقييمو لتحكـ بمدػ مطابقتو لما
قعدتو كقننتو ،كالى أؼ مدػ راعى صاحبو القكاعد الببلغية كقكانينيا ،أما األسمكبية
فميس مف شأنيا الحكـ عمى قيمة العمل المنقكؿ بالجكدة أك الرداءة.
- 4.3

()453

يغمب الطابع التفكيكي عمى الببلغة أؼ تجزؼء الظاىرة ،حيث ظمت عمكـ

الببلغة الثبلثة(المعاني ،البياف ،البديع) منفصمة ،كلـ يتح ليا مجاؿ التبلقي في إطار

كاحد مخصب يفيد في تحميل شمكلي يتناكؿ بنية النص عامة ،ككاف ذلؾ بمثابة تمييد
لحمكؿ األسمكبية في مجاؿ اإلبداع كبديل يحاكؿ تجاكز الدراسة الجزئية القديمة ،كاقامة
بناء عممي يبتعد عف الشكمية الببلغية التي أرىقتيا مصطمحات الببلغييف بتفريعات
كادت تغطي عمى كل قيميا الجمالية ،فيما تغمب تصكرات البنية كالمنظكمة في
()454

الدراسات األسمكبية .
- 5.3

أف الببلغة تنظر إلى المغة عمى أنيا شيء ثابت في حيف أف األسمكبية تسجل

ما يط أر عمييا مف تغير كتطكر فيما يسمى باألسمكبيات السككنية كاألسمكبيات الحركية،

حيث يدرس الظكاىر المغكية بطريقتيف:طريقة أفقية تصكر عبلقة ىذه الظكاىر بعضيا

( )452ينظر :عدناف بف ذريل ،المغة كاألسمكب ،ص .140
( )453ينظر :يكسف أبك العدكس ،األسمكبية -الرؤيا كالتطبيق ،-ص .73
( )454ينظر :المرجع نفسو ،ص .70
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ببعض في زمف كاحد ،كطريقة رأسية تمثل تطكر كل ظاىرة لغكية عمى مر
()455

العصكر.
- 6.3

تقكـ الببلغة عمى ثنائية األثر األدبي ،بمعنى فصل الشكل عف المضمكف،

فعندما درست الشكل تناكلت األلفاظ كالجممة كالبيت مف الشعر ،كعندما تناكلت المعنى

نظرت إليو نظرة ضيقة كىي مدػ ارتباط ذلؾ المعنى بالمفع الذؼ كضع فيو ،دكف

نظر إلى السياؽ كالنص كمدػ التغير الذؼ يصيب األلفاظ عندما تكضع في نص أك

سياؽ معيف ،فيما تنظر األسمكبية لمنص عمى أنو كياف لغكؼ كاحد بدكالو كمدلكالتو ،كال

مجاؿ لمفصل بينيما أك لبحث أحد الجانبيف دكف اآلخر.
_

()456

إف المتمقي عند الببلغة ال يشكل إال جانبا مف جكانب مقتضى الحاؿ ،أما المتمقي في

األسمكبية يسيـ بتمقيو كتذكقو في بعث الحياة في النص.
 .3السمة األسمكبية كعمل المحمل األسمكبي :
إف لكل نص أسمكبا كالميزة الخاصة التي يتميز بيا كل عمل إبداعي تشكل أسمكبا
خاصا يعرؼ صاحبو فك ار كعاطفة ككجدانا مف خبلؿ تمؾ المغة التي نسجت بيا تمؾ
الخصكصيات المغكية

()457

كتندرج ىذه الخصكصيات في إطار ما يسمى بالمتغيرات

األسمكبية التي تعني" مجمكعة السمات المغكية التي يعمل فييا المنشئ باإلختيار أك
اإلستبعاد ،كبالتكثيف أكالخمخمة كبإتباع طرؽ مختمفة في التكزيع ليشكل بيا النص ،كحيف
إذف تصبح المتغيرات األسمكبية سمات مميزة أك مكائز"

( ،)458كلذلؾ فإف مف أىـ أىداؼ

( )455ينظر :المرجع نفسو ،ص.77
( )456ينظر :فتح هللا أحمد سميماف ،األسمكبية -مدخل نظرؼ كدراسة تطبيقية  ، -ص .32
( )457ينظر :يكسف دمحم الككفحي ،المغة اإلبداعية -دراسة اسمكبية ألعماؿ جبراف خميل جبراف العربية, -ص.09
( )458سعد عبد العزيز مصمكح  :في النص األدبي – دراسات أسمكبية إحصائية ، -ص.27
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المحمل األسمكبي محاكلة استجبلء ىذه السمات مف خبلؿ" التركيز عمى الكحدات األسمكبية
في النص ،لتمييز الكحدات المغكية التي ال تقع ضمف المعطيات األسمكبية،ألف النص يحتكؼ
عمى بعض الظكاىر التي يمكف أف تعد أسمكبا كيحتكؼ عمى كحدات لغكية ،ال يمكف أف
تحتكؼ عمى سمات أسمكبية "

( )459

,كمسألة التمييز ىذه ليست مف السيكلة بمكاف ،كانما

تقتضي التركيز ألف عممية التشكيل األسمكبي عممية معقدة تقابمو صعكبة مماثمة مف جانب
الباحث عند محاكلتو فؾ تداخبلت النسيج ،كتشخيص الخصائص المائزة كاستكناه
دالالتيا

()460

كىنا يكمف الفرؽ بيف التشكيل األسمكبي كالتشخيص األسمكبي " فاألكؿ عمل

تركيبي يقكـ بو المنشئ ،أما الثاني فنشاط تحميمي يقكـ بو الباحث ،كىدؼ األكؿ إنتاج النص
 ،أما ىدؼ الثاني فيك الكشف عف اليكية األسمكبية لمنص ،كمادة األكؿ ىي المتغيرات
األسمكبية ،أما مادة الثاني فالتصكرات كاإلجراءات المنيجية"

( ,)461كفي ىذه الحالة فإف

التحميل األسمكبي يطرح األسئمة اآلتية:
 - 1.3ما السمات الفردية التي تميز النص ؟.
 - 2.3ماىي الرسالة التي يكد المؤلف إرساليا ،ككفق أية صيغة؟.
 - 3.3ما الكسائل التعبيرية التي يعتمدىا الكاتب في رسالتو األدبية...؟.
كلئلجابة عمى ىذه األسئمة يجب أف تككف " دراسة األسمكب دراسة تعددية تتسع
لممناىج التي تقكػ عمى كشف ىذا اإلنتظاـ المغكؼ ،جكانبو ،حركاتو ،مميزاتو ،إيقاعيتو،

( )459مكسى سامح ربابعة :األسمكبية – مفاىيميا كتجمياتيا ، -ص .16
( )460ينظر :سعد عبد العزيز مصمكح ،في النص الشعرؼ – دراسات أسمكبية إحصائية ،ص .35
( )461المرجع السابق ،ص .44
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كعمى الخصكص مبلءمتو مقتضى الحاؿ كالمكاقف كشاعريتيا".
األسمكبي عمى مناىج متعددة أىميا:

( ,)462كيعتمد التحميل

()463

أ .منيج التحميل النصي اإلحصائي.
ب .منيج الكممات المفاتيح .
ج .منيج التكرار النمطي.
د .منيج االنزياح أك العدكؿ.
ق .منيج االختيار النحكؼ....إلخ.
كعمى الدارس األسمكبي كفق ىذه المعطيات أف يبمغ الصفاء الذؼ لمجيد الخالق عند
األديب ،فيبلشي التقاليد كما تتحكـ بيا مف معيارية فنية كجمالية ،كيظل مع اإلبداع كاألصالة
مع معاصرتو الحية لتجربة الحياة كالفكر كالفف كافة.

()464

( )462عدناف بف ذريل ،المغة كاألسمكب ،ص .176
( )463ينظر :يكسف أبك العدكس  ،األسمكبية – الرؤية كالتطبيق  -ص .72
( )464ينظر :عدناف بف ذريل :المغة كاألسمكب  ،ص .176
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الفصل الثاني:
المستكى الصكتي
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* تمييد:
يرتبط اإليقاع بحياتنا اإلنسانية كحاجاتيا؛ إذ يمتمؾ صفة ككنية ،كيظير في
عينا ،كدكراف األفبلؾ
حبات المطر يترؾ
ال ّ
طبيعة بأشكاؿ ُم ّ
ً
إيقاعا ُم ّ
تعددة فسقكط ّ
فالصكت كالحركة إذا ما تناسبا
عبر أنظمة ُم ّ
حددة يشير إلى إيقاع خاص ً
أيضاّ ،

جذر في
( ،)465كيأخذ اإليقاع كجيا أعمق ليككف ًا

فإنيما يحّققاف اإليقاع
مع ّ
الزمف ّ
كل منيا ،ككنو قاسما
مما يجعمو ُع ًا
نصر أساسيِّا في ّ
ّ
كل الفنكف عمى اإلطبلؽ ّ
قادر عمى تفجير خصائصيا أك خصائص ٍإ
عدد منيا في
مشتركاً بيف جميع الفنكف؛ ًا

كل فف مف كاحدة أك أكثر مف الحكاس
الفف اإلبداعي الكاحدً ،ا
إطار ّ
نظر النبثاؽ ّ
( ،)466كاذا كاف اإليقاع متج ّذ ًار
ينبثق عنصر اإليقاع منيا مجتمعة
الخمس؛ في حيف
ُ
بالشعر اّلذؼ ىك
النفس
اإلنسانية عمى نحك ال يخمك منو نشاط عادؼ ،فكيف ّ
في ّ
ّ
(،)467
الفف الجميل
أحد الفنكف الجميمة ،ك ّ
أشدىا حاجة إلى اإلفادة مف كاّفة إمكانات ّ

الصكر
كمف ُىنا ارتبط اإليقاع بكاّفة عناصر ّ
الشعر حيث " تخّمل الّمغة كالمكسيقى ك ّ
الشعرؼ،
ص ّ
كاألخيمة كالكممات كالحركؼ بما يمكف الحديث عف إيقاع لغكؼ في ّ
الن ّ
كايقاع مكسيقي كزني ،كايقاع صكرؼ ،كايقاع لكني ،كايقاع صكتي ،كايقاع معمارؼ،
()468

 ،لذلؾ يعتبر

مجرد ،كايقاع جزئي كايقاع كّمي"...
كايقاع محسكس ،كايقاع ّ
إيقاعية
الشعر ،حيث تنتظـ فيو األصكات كفًقا ألنساؽ
اإليقاع مف أىـ عناصر ّ
ّ
النثرؼ
( ، )469فيك عامل ييب الكبلـ
مّ
طردة مالقيـ ّ
يميزهُ عف الكبلـ ّ
الزمنية كىك ما ّ
مظي ار مف مظاىر العظمة كالجبلؿ ،كيجعمو مصقكالً مي ّذبا تصل معانيو إلى القمب

الرغبة إلى قراءتو كانشاده ،كترديد ىذا اإلنشاد
ككل ىذا يثير ّ
منا ّ
ّ
بمجرد سماعوّ ،

األسمكبية كالصكفية ،دار غريب لمطباعة كالنشر ،القاىرة  ،مصر ،2002 ،ص
( )465ينظر :أماني سميماف داكد،
ّ
ّ
466
لمنشر كالتّكزيع ،عماف ،األردف ،ط،2006 ،1
( )ينظر :عمكؼ الياشمي :فمسفة اإليقاع في ّ
الشعر العربي ،دار الفارس ّ
ص.22
467
اإليقاعية في شعر الجكاىرؼ ،دار دجمة ،عماف ،األردف ،ط
محمد شكر قاسـ :البنية
ّ
( )مقداد ّ
ص.12
468
الشعر العربي ،ص.21
( )عمكؼ الياشمي :فمسفة اإليقاع في ّ
469
الصكفية ،ص.35
( )ينظر :أماني سميماف داكد ،األسمكبية ك ّ
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،2010 ،1

()470
السمع ىك المنفذ الكحيد إلى القمب ،إذ السبيل إلى
كيعتبر
،
ار
ار كتكرًا
مرًا
ّ
السماع ،كال منفذ إلييا إالّ مف دىميز اإلسماع،
استثارة خفايا الُقمكب إالّ بقكادح ّ

فالنغمات المكزكنة تخرج ما فييا ،كتظير محاسنيا أك مساكييا ،فبل يظير مف
ّ
()471
فإف
القمب عند التّحريؾ إالّ ما يحكيو ،كما ال يرشح اإلناء إالّ بما فيو
 ،لذلؾ ّ
طبع
النغمات المكزكنة إنساف غير سميـ في غمع ال ّ
حركو اإليقاعات ك ّ
اّلذؼ ال تُ ّ

()472
عما
عبير
الت
ك
اح
ك
باألر
مك
الس
عمى
ة
ر
قد
مف
المكسيقى
في
لما
"
،
النفس
ّ
كجفاء ّ
ّ
ّ
()473
الشعر مف بيف ما تعتمد عميو عمى
ُيعجز التّعبير عنو
 ،كتعتمد المكسيقى في ّ
النسيج.
المكسيقى
اخمية أك مكسيقى ّ
الخارجية أك مكسيقى اإلطار ،كالمكسيقى ّ
الد ّ
ّ

 -Iاإليقاع الخارجي:
الصادرة مف نسق الكزف العركضي كالقكافي؛ اّلذؼ ُيمثّل
كيقصد بو المكسيقى ّ

مكحدة
قكاعد
كل ّ
ّ
الشعراء في نظـ قصائدىـ ،فيي قاعدة ّ
عامة يمتزـ بيا ّ
أساسية ّ
طة يمكف أف نقف عندىا ىي
الشعرؼ القديـ في إطارىا
 ،ك ّأكؿ مح ّ
ص ّ
ُيبنى ّ
الن ّ
الكزف:

 -1الكزف:
النثرؼ؛ كىك أحد
نميز بكساطتو بيف الجنس ّ
الشعرؼ ك ّ
الكزف ىك المعيار اّلذؼ ّ
الخاصة كالقالب اّلذؼ ينتظـ
العامةّ ،إنو صكرتو
ّ
مظاىر اإليقاع كجزء مف قاعدتو ّ

الخفية كمظير
في إطاره؛ كىك بذلؾ "نقطة ارتكاز كاضحة لتمؾ الحركة الكاسعة
ّ
()474
أف الكزف
كتجسدىا"
غني مف مظاىر تجّمييا
 ،كال يختمف عنو سكػ مف حيث ّ
ّ
ّ

470
الشعر ،مكتبة األنجمكمصرية ،القاىرة ،ط ،1965 ،1ص.16
( )ينظر :إبراىيـ أنيس ،مكسيقى ّ
471
الديف ،الجزء الثاني ،المكتبة التّجارّية ،مصر( ،د.ت) ،ص.268
( )ينظر :أبك حامد الغزالي ،إحياء عمكـ ّ

472
اإليقاعية في شعر الجكاىرؼ ،ص.12
محمد شكر قاسـ ،البنية
ّ
( )ينظر :مقداد ّ
473
الفني في شعر محمكد حسف إسماعيل ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية( ،د.ت) ،ص
السعدني :التّصكير ّ
( )مصطفى ّ

.181

474
الشعر العربي ،ص .34
( )عمكؼ الياشمي :فمسفة اإليقاع في ّ
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()475
الكمي اّلذؼ
الجانب
مف
ده
تحد
كمتساكية
منتظمة
إيقاعية
يتأّلف مف كحدات
ّ
ّ
ّ
تييؤ في نفس المتمقي ذؼ
يجعل ُحمكلة التّكقع تككف محدكدة "عف طريق إحداث ّ

( )476كىذه الكحدات تُعرؼ
الحساسية المرىفة الستقباؿ تتابعات جديدة مشابية"،
ّ
تتكرر كفق شكل خاص ُيصاغ البيت
بالتّفعيبلت ّ
تتردد عمى نحك خاص كمنتظـ ّ
تكتسب القصيدة في إطاره
حدد
عمى ىيكمو دكف زيادة أك نقصاف ضمف قالب ُم ّ
ُ
مما يسمح
معيف مكسيقي ال ينضب؛ حيث يعمل عمى تنبيو ال ّذىف كجمب اإلنتباه ّ
()477
فإف مف أكتي أذنا مرىفة مرنت
تذكقو كاالستجابة لو
لؤلذف ّ
لذلؾ " ّ
الشعرية مف ّ

نغمية
أف البيت ّ
عمى ُحسف اإلصغاء ّ
يتككف مف ّ
لمشعر تدرؾ ّ
عدة كحدات ّ
الشعرؼ ّ
المكسيقية"(.)478
يتكرر اإليقاع في الجممة
ّ
تتكرر فيو كما ّ
ّ
الشاعرة عف التّعبير
كىذا القالب كاف كاف
محدكدا إالّ ّأنو ال ُيعيق ال ّذات ّ
ً
كعفكيةّ ،إنما ىك المدخل المكسيقي اّلذؼ ننفذ مف خبللو إلى التّجربة
بانطبلؽ
ّ
كصب
الشاعر كخاطره
الشعرّية ،إذ يتّسع الستيعاب المعاني المتدّفقة في كعي ّ
ّ
ّ

لبث كاّفة األحاسيس كتسجيل
تجربتو في إطاره ،حيث يمنحو ًا
قدر مف الحركة ّ
ِ
األخيمة ،ال
كيميب
ّ
عمق المشاعر ُ
الصكر ح ّدة ُ
كي ّ
ُمختمف المكاقف كاألحداث " ،فيزيد ّ

الحادة
بالصكر
بل ّإنو ُيعطي ّ
ّ
الشاعر نفسو خبلؿ ّ
عممية اإلبداع نشكة تجعمو يتدّفق ّ
()479
كل كزف،
ك التّعابير المبتكرة المميمة"
أف ّ
 ،ذلؾ ّ
تعدد الكحدات اّلتي يتأّلف منيا ّ
العركضية فيو مع لغتو فيذه
الشاعر مف اختيار القالب اّلذؼ تتكافق الكحدات
تمكف ّ
ّ
ّ
إف
العركضية ليست ىي اّلتي تتبادؿ مكاضعيا تقديما
"المقاييس
كتأخيرا ،بل ّ
ّ
ً

475
تسمى التّفعيبلت منيا ما ىك خماسي (فعكلف) كمنيا ما ىك سباعي (مفاعيمف) أربعة منيا
( )ىذه الكحدات اإليقاعية ّ
ِ
كل تفعيمة تنتظـ في كحدات أصغر منيا (األسباب ،األكتاد،
الستة البكاقي فركع عنيا ،كما ّ
أف ّ
أصكؿ إلبداء َىا بأكتاد ك ّ

السكنات
كل الكحدات مف متكاليات
ّ
الفكاصل ،كمف ثُ ّـ تتساكؽ ّ
إيقاعية متناسبة زمنيِّا كمحككمة بقانكف تتكالى فيو الحركات ك ّ
محمد عبد الحميد :في إيقاع شعرنا العربي كبيئتو ،دار الكفاء،
ص ّ
في البيت الشعرؼ ّأكالً كفي ّ
الن ّ
الشعرؼ ثانيا .أنظر ّ
اإلسكندرية ،ط ،2005 ،1ص .41

476
محمد شكر قاسـ :البنية اإليقاعية في شعر الجكاىرؼ ،دار دجمة ،عماف ،األردف ،ط ،2010 ،1ص.50
( )مقداد ّ
477
النشر كالتّكزيع ،القاىرة ،ط ،1ص .19
( )عبد العميـ إبراىيـ :صفكة العركض ،دار غريب لم ّ
طباعة ك ّ
478
محمد بكزكاكؼ :تاريخ العركض العربي مف التّأسيس إلى االستدراؾ ،دار ىكمة ،الجزائر ،ط ،2002 ،1ص .24
( ) ّ
479
النشر،
الشعر العربي (األكزاف كالقكافي كالفنكف) ،دار الكفاء لدنيا ال ّ
( )حسف عبد الجميل يكسف :مكسيقى ّ
طباعة ك ّ

اإلسكندرية ،مصر ،ط ،2009 ،1ص .22

135

المنشئ ىك اّلذؼ يختار مف الكبلـ الكحدات اّلتي تنتظـ مع اإليقاع ،بحيث ترد

متحركات يمييا
متحركاف يمييما ساكف أك ثبلثة
متحرؾ يميو ساكف أك
إما
ّ
ّ
ّ
عمى ىيئة ّ
( ، )480كيتكّقف ذلؾ عمى
الشعرؼ"
السابقة لتأليف البيت ّ
ثـ اتّجاه الكحدات ّ
ساكفّ ،
كتمكنو مف ناصيتيا ،كعمى ىذا
الشعرّية ّ
صرؼ في لغتو ّ
مدػ ُقدرة ّ
الشاعر في التّ ّ
األساس " يأخذ الكزف
بفنية الّمغة كطاقاتيا البلّمحدكدة ،كقدرتو
أسمكبيتو مف ارتباطو ّ
ّ
الشعكرّية"(.)481
في التّعبير عف متطّمبات الحالة ّ
الفئة

البحر

عدد األبيات

األكلى

الكامل

191

النفس
نسبة ّ
%29،50

الطكيل

166

%25،60

البسيط

119

%18،36

المتقارب

33

%05،09

السريع
ّ

28

%04،32

25

%03،85

الخفيف

09

%01،38

الرمل
ّ

02

%0،30

02

%0،30

الثانية

الكافر

الثالثة

المجتث

الشعرّية –
الحداد" في البحكر ّ
-جدكؿ نسب نفس شعر "ابف ّ

البحر

عدد األبيات

عدد التاـ

نسبتو

عدد المجزكء

نسبتو

الكافر

25

11

%01،69

14

%02،16

الكامل

191

188

%29،01

01

%0،15

480
العركضية ،دار المعرفة ،اإلسكندرية ،ط ،1996 ،1ص .34
الرمالي :العر ّبية كالتّطبيقات
ّ
الرحمف ّ
( )ممدكح عبد ّ
481
كمكزعكف ،عماف ،األردف ،ط،2010 ،1
الصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية – دار دجمة ناشركف ّ
( )جاسـ دمحم ّ

ص .150
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الرمل
ّ

02

0

0

02

%0،30

الحداد" إلى الجزء كالتّماـ في استخداـ البحكر–
 جدكؿ نسب نفس شعر "ابف ّظف تسعة أبحر
الحداد " ،قد ك ّ
أف " ابف ّ
مف خبلؿ ىذيف الجدكليف نمحع ّ
تضـ – حسب ترتيب تكظيف البحكر – ثبلث فئات ،زاكج فييا بيف األبحر
شعرّية ّ
()482
النكع
المتقارب،
مل،
الر
الكامل،
عنده،
ؿ
األك
ع
ك
الن
ضـ
،
المركبة
البسيطة ك ّ
أما ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
السريع ،الكافر ،الخفيف ،المجتث ،كمف خبلؿ
الثّاني ،فيشمل :ال ّ
طكيل ،البسيطّ ،

قميدية (الفئة األكلى)،
استعمالو ليذه األكزاف نمحع سيطرة المجمكعة الكزنية التّ ّ
الرفيعة بيف
(الكامل ،الطكيل ،البسيط) ،حيث حافظت ىذه البحكر عمى مكانتيا ّ

السريع ،الكافر)،
بحكر ّ
الشعر العربي عنده ،كما قّمت نسبة ظيكر (المتقاربّ ،
الحداد "
الرمل ،ك
ّ
يتحرر " ابف ّ
المجتث) بشكل الفت ،كبذلؾ لـ ّ
كتضاءلت نسبة ( ّ

كيؤكد ذلؾ اتّجاه "ابف
مف قيكد األكزاف
متزما بقيكدىا كشركطياّ ،
ّ
الخميمية ،بل ّ
ظل ُم ً
امة ،بنسب تفكؽ
الحداد" الجارؼ إلى استعماؿ األكزاف ال ّ
ّ
طكيمة كاإليقاعات التّ ّ

السابقيف.
البحكر المجزكءة كما ىك ّ
مكضح في الجدكليف ّ
احتل مكانة
لمنظر كثرة دكراف ّ
أف البلّفت ّ
عمى ّ
الشاعر في بحر الكامل ،حيث ّ
ظا ،حيث اكتسح
تفاعا ممحك ً
متقدمة عف غيره مف البحكر ّ
ّ
سجبلً بذلؾ ار ً
الشعرّية ُم ّ
كىنا ُيمكف أف نتساءؿ ،ما اّلذؼ دفع
الديكاف ُم ًا
معظـ ّ
حرز المرتبة األكلى في شعرهُ ،
طكيل ،كىك البحر األكثر
الحداد" إلى إيثار ىذا البحر اّلذؼ ضارع بو حتّى ال ّ
"ابف ّ
الدرجة
شيكعا كاستعماالً في ّ
الشعر العربي؟ ،كما يحمل عمى التّساؤؿ أكثر ىك ىذه ّ
ً

الشعر العربي،
العالية في نسبة استخدامو في أكثر الغرضيف
أىمية في ّ
ً
شيكعا ك ّ
شكبلف مف
الحداد" ،كىما المدح كالغزؿ ،سيما ك ّأنيما ُي ّ
كركدا في شعر"ابف ّ
كاألكثر ً

الشاعر ،فالمدح عنده كسيمة إلى بمكغ المجد
جانبا شديد الحساسية في حياة ّ
ّ
األىمية ً

482
يتككف مف تكرار تفعيمتيف
الصافي :ىك اّلذؼ ُيبنى عمى تفعيمة كاحدة ّ
متكررة ،أما البحر المرّكب :فيك ّ
( )البحر البسيط أك ّ
الفني لمقصيدة العر ّبية – ديكاف المطبكعات
السد ّ ،
طكر ّ
مختمفتيف ،أنظر مثبل :نكر ّ
الشعرّية العربية – دراسة في التّ ّ
الديف ّ
الجامعية ،ابف عكنكف ،الجزائر ،ط ،1995 ،1ص .92
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ٍإ
الصادقة
كالمعالي كاآلماؿ ،كينطكؼ الغزؿ عنده عمى فيض مف المشاعر ّ

الرقيقة.
كاألحاسيس ّ
الشفافة كالعاطفة ّ

يصا في
أليس مثل ىذه األسباب كفيمة بأف تدفع شاعرنا إلى أف يككف حر ً
الدفق مف األحداث كالخكاطر
اختيار أكزانو اّلتي
كل ىذا ّ
ّ
يصب في إطارىا ّ

تنـ
كالمشاعر ،سيما ك ّأنو عمى معرفة كبيرة بعمـ العركض اّلذؼ لو فيو مؤّلفات كثيرة ّ
عمى خبرة كاسعة كمعرفة عميقة بيذا العمـ(.)483
المكسيقية اّلتي مف شأنيا
المميزات
ّ
فما ىي – إذف – الخصائص اإليقاعية ك ّ
أىميا.
ًا
أف تحمل
الحداد" ّ
شاعر بارًعا "كابف ّ
لتسنـ ىذا البحر في أغمب ّ
مركياتو ك ّ

ألنو يشتمل
الكامل أحد البحكر
سماه الخميل كامبل " ّ
ّ
الخميمية الستّة عشر ،كقد ّ
( ،)484كقريب مف ىذا قكؿ
الشعر"
عمى ثبلثيف حركة لـ تجتمع في غيره مف ّ
الشعر شيء
سمي كامبلً لتكامل حركاتو ،كىي ثبلثكف حركة ،ليس في ّ
التبريزؼّ " :
لو ثبلثكف حركة غيره ،كالحركات كاف كانت في أصل الكافر مثل ما ىي في

فإف
الكاملّ ،
عمى أصمو،
لذلؾ كامبلً

في الكامل زيادة ليست في الكافر ،كذلؾ ّأنو تكّفرت حركاتو كلـ يجئ
فس ّمي
كالكامل تكّفرت حركاتو كجاء عمى أصمو ،فيك أكمل مف الكافرُ ،
()485
أف أضربو أكثر مف أضرب سائر
"
إف سبب التّسمية ىك ّ
" كقيل ّ

البحكر ،فميس بيف البحكر بحر لو تسعة أضرب كالكامل"

()486

 ،كمثل ىذه

طكيمة
المكاصفات جعمتو يقف في مكاجية دائمة كمنافسة مستمرة مع البحكر ال ّ

الصدارة " فممكامل مكانة مغايرة ،إذ
األخرػ كالبسيط كال ّ
طكيل حكؿ استحقاؽ مركز ّ

الشعرية القديمة التّبجيل كالتّقديـ ،فيك مف
الشعر القديـ ُحضكر مكثّف ،كفي ّ
ّإنو في ّ

()483أنظر ىذه الرسالة.

484
الديف عبد الحميد ،دار
محمد محي ّ
( )أبك عمي الحسف بف رشيق :العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده( ،ج ،)1تحّ /
الجيل ،بيركت ،لبناف ،ط ،1981 ،5ص .122

()485الخطيب التبريزؼ :الكافي في العركض كالقكافي ،شرح كتعميق /دمحم أحمد قاسـ ،المكتبة العصرية ،بيركت ،لبناف،
 ،2004ص .46

الجامعية ،الجزائر ،ط ،2007 ،1ص .88
()486لكحيشي ناصر :الميسر في العركض كالقافية ،ديكاف المطبكعات
ّ
138

دكما عمى صراع مف أجل
أف تاريخ ّ
بحكر الفئة األكلى ،بل يبدك ّ
الشعر العربي قادـ ً
طكيل"(.)487
صدر بيف الكامل كالبسيط كال ّ
التّ ّ

المكحدة البسيطة اّلتي تعتمد تكرار تفعيمة كاحدة،
الصافية
ّ
كالكامل مف البحكر ّ
ف
نغما
ككحدة التّفعيمة فيو تجعمو يحتفع بنفس الكتيرة ّ
الصكتية اّلتي تشيع في الكز ً
الصافية ذات
محببة ّ
لمنفس " فمف المشيكر ّ
خاصة ّ
أف البحكر ّ
رقيًقا كمكسيقى ّ

مكسيقية مف البحكر الممزكجة أك اّلتي ال
غالبا ما تككف أكثر
ّ
التّفعيبلت المتشابية ً
تتشابو تفعيبلتيا" ( ، )488كتنشأ ىذه المكسيقى عف تكالي سببي التّفعيمة في بدايتيا

عممية
(سبب ثقيل  +سبب خفيف) ،بحيث يحفع لمكزف ً
سيل ّ
نكعا مف اإلنسياب ُي ّ
الشاعر إلى أف يككف أكثر استرساالً في خطابو ما يجعمو قالب غني
التّعبير كيدفع ّ
الشعراء عمى
الستيعاب مختمف المشاعر
الشعرّية "فقد نظـ ّ
اإلنسانية كالتّجارب ّ
ّ
مما يجعل القكؿ
الكامل في أغراض شتّى كالحماسة كالفخر كالمديح كالغزؿ ّ

متعددة كمختمفة قكالً ال يجانب الحقيقة"(.)489
بمبلءمتو ألغراض ّ
يتشكل مف تفعيمتيف إحداىما
طكيل فيك مف البحكر
أما بحر ال ّ
المركبة المزدكجة ،حيث ّ
ّ
ّ

خماسية (فعكلف) كاألخرػ
كىك بذلؾ ينفرد
ّ
ّ
تتكرر ّ
سباعية (مفاعيمف) ّ
مرتيف في ّ
كل شطرَ ،
اإليقاعية ليا طاقات
عف البحكر األخرػ ثبلثية األجزاء عدا البسيط منيا "كىذه التّشكيبلت
ّ
الشعر
عالية قادرة عمى استيعاب التّ ّنكع األسمكبي ،كليا مف المركنة في تكظيف أغراض ّ
المختمفة"(.)490
الشعر العربي ،كحكؿ سبب تسميتو طكيبل نجد
ما جعمو يككف مف أطكؿ بحكر ّ
ألنو ليس في
سمي طكيبلً لمعنييف ،أحدىما ّأنو أطكؿ ّ
الشعرّ ،
الخطيب التّبريزؼ يقكؿّ " :

طكيل يقع في أكائل أبياتو
أف ال ّ
ّ
الشعر ما يبمغ عدد حركفو ثمانية كأربعيف حرفاً غيره ،كالثّاني ّ

487
لمنشر كالتّكزيع ،سكرية،
( )خميس الكرتاني :اإليقاع في ّ
الشعر العربي الحديث - ،خميل حاكؼ نمكذجا  ، -دار الحكار ّ
ط ،2005 ،1ص .251

488
النص األدبي ،دار الفكر ناشركف كمكزعكف ،عماف ،األردف ،ط،4
( )عبد القادر أبك شريفة كآخركف :مدخل إلى تحميل ّ
 ،2008ص .84

489
لمنشر كالتّكزيع كالطباعة ،عماف ،األردف ،ط ،2009 ،2ص .175
( )إبراىيـ خميل :عركض ّ
الشعر العربي ،دار المسيرة ّ
490
الصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية –  ،ص .151
( )جاسـ دمحم ّ
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()491

 ،كما ينسب

فسمي لذلؾ طكيبلً"
السبب ّ
األكتاد كاألسباب بعد ذلؾ ،كالكتد أطكؿ مف ّ
ألنو طاؿ بتماـ أجزائو" ( ، )492كقد استقطبت مكاصفات ىذا اإليقاع
العمدة إلى الخميل قكلو " ّ
ُ
الشعر
كركدا في ّ
الشعراء كأذكاقيـ ما جعمو يككف مف أشير اإليقاعات ّ
إعجاب ّ
الشعرّية ً
العربي القديـ ()493محتبلّ المرتبة األكلى في أكزانيـ ( ،)494فيك مف "أغناىا مكسيقى كأجمميا

نغما كأقدرىا عمى تناكؿ أكبر قدر مف األفكار كتصكير أكبر قدر مف العكاطف" ( ، )495كمنبع
المكسيقية اّلتي أشار إلييا  -عبد الممؾ  -ىك ذلؾ التّكاتر اإليقاعي بيف تفعيمتيف
ىذه القيـ
ّ
مرتيف اثنيف ،حيث
الصكت ّ
يتـ فييما "تمديد ّ
مختمفتيف إحداىما خماسي كاآلخر سباعي ّ

بالضـ أىكف كأيسر
الصكت الممتد مضمكما أؼ نصف مفتكح (فعك)ّ ،
الصكت ّ
كمد ّ
يبتدغ ّ
مده ألصيبت الحنجرة باليبس كالكمل كاإلنقطاع،
مده بالفتح اّلذؼ لك
استمر ّ
الناطق في ّ
مف ّ
ّ

بالضـ
كمف أجل ذلؾ ألفينا ىذا اإليقاع العربي الفخـ يقكـ عمى المراكحة
اإليقاعية بيف ّ
مد ّ
ّ
كمد بالفتح ،فعك ،مفا"( ، )496كفي التّقطيع العركضي يمثّل ىذيف المقطعيف الكتد المجمكع في
ّ
الصبلدة كالقسكة،
كل تفعيمة ،كمف المعركؼ عف ىذا الكتد ّأنو " يتّ ُ
بداية ّ
صف بشيء مف ّ
لمشاعر
ثـ إلى أف
يتحكـ في الكممة اّلتي يرد فييا ،كيرفض أف يسمح ّ
ّ
كيجنح مف ّ
()497
ف
تصرًفا
أكثر
ليكك
اعر
الش
كتسعف
تماسكو
ظـ
لمن
تحفع
حركات
مف
فيو
لما
طيو"
بتخ ّ
ّ
ّ
ّ
بالتّراكيب كاأللفاظ.

طكيل إلى بحر البسيط نجده يحتل المرتبة الثالثة بعدىما،
كاذا ما تجاكزنا الكامل كال ّ

الشعر العربي ،كأعظميا أبية كجبللة كاليو يعمد أىل
فيك" مف أطكؿ البحكر في ّ
()498

الرصانة"
ّ

طكيل كال يختمف عنو إالّ مف حيث ّأنو
الزاكية يشترؾ مع بحر ال ّ
كىك مف ىذه ّ

()491الخطيب التّبريزؼ :الكافي في العركض كالقكافي ،ص.17
()492ابف رشيق :العمدة ،ص .122

493
الشعر ،ص.59
( )ينظر :إبراىيـ أميف ،مكسيقى ّ
()494ينظر :المرجع نفسو ،ص .196

()495عبد الممؾ مرتاض :األدب الجزائرؼ القديـ ،ػ دراسة في الجذكر ،دار ىكمة ،الجزائر ،1995 ،ص .215

( )496رشيد بف قسمية :األسمكب في المية العرب لمشنفرػ –دراسة في البنية المغكية ،-مذكرة ماجستير في عمكـ المساف
العربي ،كمية اآلداب كالمغات قسـ األدب العربي ،2009-2008 ،ص .32

497
الشعر المعاصر ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،لبناف ،ط ،2000 ،11ص .101
( )نازؾ المبلئكة :قضايا ّ
498
لمنشر كالتّكزيع كاإلعبلـ ،بيركت ،لبناف ،ط  ،2002 ،1ص
القضية
الفمسطينية ،بيساف ّ
ّ
( )ميرفت دىاف :نزار قباني ك ّ

.169
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الخماسية
اعية كفاعمف
ّ
السب ّ
عيتيف ،كىما مستفعمف ّ
يتككف مف تفعيمتيف فر ّ
ّ
( )499
،كذلؾ ما جعل عدد أصكاتو كمقاطعو
األصميتيف (فعكلف مفاعيمف)
طكيل
تفعيمتي بحر ال ّ
ّ
المستنبطتيف مف

ألنو انبسط عمى
تككف في تطابق تاـ مع بحر ال ّ
سميو بسيطا " ّ
طكيل ،كىك ما جعل الخميل ُي ّ
()500
ألف األسباب
طكيل كجاء كسطو فعمف كآخره فعمف"
مدػ ال ّ
أيضا " ُس ّمي بسي ً
طا ّ
 ،كقيل ً

فسمي
الس ّ
باعية فحصل في ّأكؿ ّ
السباعية سببافّ ،
كل جزء مف أجزائو ّ
انبسطت في أجزائو ّ
طا النبساط الحركات في عركضو كضربو" ( ،)501كرغـ نقاط
سمي بسي ً
لذلؾ بسي ً
طا ،كقيل ّ

تحدد
أف ىناؾ جممة مف الخصائص المكسيقية اّلتي ّ
التّقاطع اّلتي يشترؾ فييا البحريف إالّ ّ
النقاط.
بعض الفكارؽ بينيما ،كتكمف فيما يأتي مف ّ

باعية ،كنمحع
أف التّفعيمة
الخماسية في ال ّ
طكيل ُم ّ
ّأكليماّ :
الس ّ
ّ
قدمة عمى التّفعيمة ّ
الخماسي ،كالتّقديـ في ىذا
ّ
النقيض مف ذلؾ في البسيط إذ ّ
السباعي عمى الجزء ُ
يتقدـ الجزء ّ

عممية
األخير ال ّ
شؾ لو تأثير في اإليقاع يكحي بنكع مف الثّقل عمى ُمستكػ الكزف أثناء ّ
التّكاتر بيف التّفعيمتيف.
تغير مكقع األسباب كاألكتاد بيف البحريف جعل البسيط
العممية
أف
ثانييماّ :
العكسية في ّ
ّ
ّ

طكيل عف طريق المراكحة اإليقاعية بيف الكتديف
نكعا مف المكسيقى اّلتي يتكّفر عمييا ال ّ
يفقد ً
تغير في نظاـ المقاطع
فعك ،مفا ،كما مف شأف ىذا التّغير المكقعي أيضا أف ُي ّ
ؤدؼ إلى ّ

الصكتية بيف البحريف.
ّ
الشعراء اّلذيف
كلعل ىذه الفكارؽ المكسيقية بيف البحريف كاف ليا دكرىا في تحديد مسار ّ
ّ
أف ذلؾ ال يمكف أف ُيقّمل مف شأف كقيمة بحر البسيط
كانكا أكثر ميبل لبحر ال ّ
طكيل ،إالّ ّ
ردحا طكيبلً مف
ظل ُينافس ال ّ
اّلذؼ ّ
طكيل كالكامل في ريادة البحكر العر ّبية عند الُقدماءً ،
الشعراء لما في تفاعيمو مف ُقدرة فائقة عمى استيعاب
الزمف فيك "مف األكزاف المفضمة لدػ ّ
ّ

499
األصميتيف (فعكلف ،مفاعيمف)
طكيل
أف تفعيمتي بحر البسيط (مستفعمف ،فاعمف) متفرعتيف عف تفعيمتي ال ّ
( )اليخفى ّ
ّ
كعممية التفريع تككف بتقديـ األسباب عمى األكتاد كاآلتي:

* فعكلف  لف فعك 0// 0/

= (فاعمف).

* مفاعيمف  عيمف مفا( = 0// 0/0/مستفعمف).

()500ابف رشيق :العمدة ،ص .122

()501الخطيب التبريزؼ :الكافي في العركض كالقكافي ،ص .31
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أيضا
يميزه ً
الصكر ،كمف ثُ َّـ التّعبير عف شتّى االنفعاالت كالعكاطف ،كما ّ
المعاني كاألفكار ك ّ
()502
جيير".
ًا
تعبير خطابيِّا
الشاعر ًا
عبر عنيا ّ
ّ
قكية ّأنى كاف نكعيا ُي ّ
أف "نغمو يتطّمب عاطفة ّ

السريع ،الكافر)،
أما بحكر الفئة الثانية عند "ابف ّ
الحداد" ّ
فتتككف مف بحر (المتقاربّ ،
ّ
النظـ عميو في الشعر
كيأتي بحر المتقارب عمى رأس قائمة بحكر ىذه الفئة ،حيث كثر ّ
القديـ كثرة ال تُقارف ببحكر الفئة األكلى (كالكامل ،الطكيل ،البسيط) ك" ُس ِّمي متقارًبا لتقارب
كل كتديف سبب كاحد فتتقارب األكتاد" ( )503؛ كىك
أكتاده بعضيا مف بعض ّ
ألنو يصل بيف ّ

متكررة (فعكلف) ،حيث يفرز مثل
مف البحكر ّ
الصافية اّلتي تتألف مف تفعيمة كاحدة ّ
الشعرّية ّ
أف فيو
ىذا التّكرار مكسيقى كاضحة كنبرة صكتية عالية ،يشترؾ فييا مع بحر الكامل ،مع ّ

النغمة
المكسيقية الغنائية الكاضحة ،إالّ
إيقاعا أكثر جماالً كسبلسة مف الكامل ال تخمك مف ّ
ً
ّ
النظـ
لمناظـ كالكامل ما يجعمو "مف أيسر البحكر لمف ُيريد ّ
ّأنو  -مع ذلؾ  -ال يميف ّ
()504
النفس"
كأعصاىا لمف ُيحاكؿ اإلحساف كاإلتقاف لما يتطّمبو مف سبلمة الطبع كامتداد ّ

كل شطر مف شطريو.
نظ ار ّ
لتكزعو كفق أربعة أجزاء في ّ
مر ّتيف
الشعرّية المزدكجة
ّ
السريع فيك مف البحكر ّ
المركبة مف التّفعيمتيف مستفعمف ّ
أما ّ
ّ
ألنو
يعا لسرعتو في ال ّذكؽ كالتّقطيعّ ،
كفاعمف ّ
مرة كاحدة في ّ
كل شطر مف شطريو ك" ُس ّمي سر ً

ألف الكتد المفركؽ ّأكؿ لفظو
كل ثبلثة أجزاء منو ما ىك عمى لفع سبعة أسبابّ ،
يحصل في ّ
()505
الرجز اّلذؼ
السبب أسرع في الّمفع مف الكتد"
 ،كيشترؾ إيقاع ىذا البحر مع ّ
سبب؛ ك ّ

النظـ عميو ،كذلؾ في تكرار الكحدة (مستفعمف) في الحشك؛
النمط اّلنثرؼ لسيكلة ّ
يقترب مف ّ
أف نسبة شيكع ىذا البحر في
السريع ال مجزكء لو ،لذلؾ نجد ّ
كما يمنع اختبلطيما ىك ّ
أف ّ
األشعار القديمة ضّمت ضئيمة ِّ
جدا ،ما جعل إيقاعو يكاد يككف غر ًيبا عمى اآلذاف ،فحيف
شعر مف ىذا البحر نشعر باضطراب في المكسيقى ال تستريح إليو اآلذاف ،إالّ بعد
"ننشد ًا
ردد كتميل إلى ما
ِمراف طكيل ،كذلؾ لقّمة ما ُنظـ منو ،كاآلذاف تعتاد ّ
النغمات الكثيرة التّ ّ
502
الصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية ،-ص .158
( )جاسـ دمحم ّ

()503الخطيب التبريزؼ :الكافي في العركض كالقكافي ،ص .100

504
لمنشر كالتّكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2002 ،1ص
( )إبراىيـ عبد الجكاد :العركض بيف األصالة كالحداثة؛ دار ّ
الشركؽ ّ
.91

()505الخطيب التبريزؼ :الكافي في العركض كالقكافي ،ص .73
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()506
الدائرة العركضية ،كتفعيمتو
الشعر
بحكر
مف
فيك
افر
ك
ال
ا
أم
،
ألفتو"
الصافية حسب ّ
ّ
ّ
أف عادة
الصدر كالعجز ،غير ّ
تتكرر ستّة ّ
الرئيسية ىي "مفاعمتف" التي ّ
ّ
مرات عمى مستكػ ّ
تحكلت تفعيمة
ّ
الشعراء في ىذا الكزف قد جرت عمى غير ما ُكضع لو في األصل ،حيث ّ

الضرب إلى فعكلف نتيجة خضكعيا لعّمة القطف اّلتي تجمع بيف زحاؼ
العركض ك ّ
()508
كىنا تظير
العصب ()507كعّمة الحذؼ
البحكر المزدكجةُ ،
 ،ما جعل الكافر يككف مف ُ
ٍإ
افر لتكّفر
سمي الكافر ك ًا
فاعمية العّمة اّلتي بمكنتيا تحكيل البحر مف صاؼ إلى مزدكج؛ ك" ّ
ألنو ليس في األجزاء أكثر حركات مف مفاعمتف ( ،)...فقيل ُس ِّمي كاف ار لكفكر
حركاتوّ ،
َ
()509
الرقيقة المتناغمة اّلتي تصمح ألغراض شتّى "(، )510
عر
الش
بحكر
مف
افر
ك
ال
ك
"
؛
أجزائو"
ّ
ّ
الحداد" منو كاف عمى قّمة حيث كرد في ديكانو مف ىذا الكزف مقطكعات
أف نظـ "ابف ّ
إالّ ّ
تكزعت بيف غرضي الغزؿ كالحكمة.
قصيرة ّ
تقدـ نمحع أف ىناؾ تقارب شديد بيف بحكر الفئة األكلى فرغـ الكثافة
في ضكء ما ّ

أف درجة التفاكت بينو كبيف
العالية اّلتي شيدىا تكظيف بحر الكامل عند "ابف ّ
الحداد" إالّ ّ
أف أحدىما
كل منيما في خصائص
ال ّ
مكسيقية كثيرة أبرزىا ّ
ّ
طكيل ال تكاد تذكر ،رغـ تبايف ّ

أف نظمو في إطارىما
صافي التّفعيمة كاآلخر مزدكج التّفعيمة -،كما كضحنا سابقا -إالّ ّ
انطباعا ّأنو قد نظـ عمى منكاؿ بحر كاحد ،حيث كاف أداءه فييما عمى درجة عالية
ُيعطي
ً

أف بعضيا يتجاكز المائة
مف الجكدة كاإلتقاف ُمحتف ً
كل منيما بطكؿ ّ
النفس ،حتّى ّ
ظا في ّ
()511
مما ُيقيـ دليبلً عمى
سبكو
ة
كقك
متانتو
عمى
بقي
نسجو
فإف
فييما
أطاؿ
ميما
كىك
،
بيت
ّ
ّ
ّ
أؼ نكع كاف مف
الشعراء اّلذيف بمكنتيـ تطكيع لغتيـ
ّأنو مف فحكؿ ّ
ّ
كصب أحاسيسيـ في ّ
األكزاف.

()506إبراىيـ أنيس :مكسيقى الشعر ،ص .90

507
يتحرؾ .أنظر الخطيب
كسمي
معصكبا ّ
فمنع مف أف ّ
ً
( )زحاؼ العصب :كىك ما ُس ّكف خامسو؛ ّ
ألف حركتو أُخذت ُ
التبريزؼ ،الكافي في العركض كالقكافي؛ ص .41

()508الحذؼ :ىك ما سقط مف آخره سبب خفيف .أنظر الخطيب التبريزؼ ،الكافي في العركض كالقكافي؛ ص .18
()509الخطيب التّبريزؼ :الكافي في العركض كالقكافي ،ص .40
510
الشعر العربي ،ص .82
( )إبراىيـ خميل :عركض ّ

511
الصفحات  108إلى  138ك 140إلى .152
( )أنظرّ :ديكاف ابف الحدادّ ،
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فف
الحداد" عمى ّ
أيضا إحجاـ "ابف ّ
النظـ في منكاؿ ّ
كما نمحع مف خبلؿ ما تقدـ ً
السمة
المكشحات ،كذلؾ عمى غرار كبار شعراء عصره ،مع ّأنو مظير حضارؼ جديد يعكس ّ
الشاعر"فحيف نستعرض اإلنتاج
لمشعر األندلسي كاف قد قطع أشكا ً
طا بعيدة في زمف ّ
العامة ّ
ّ
األندلسييف في القرف الخامس ىجرؼ ،كما قبمو
الشعراء
األدبي اّلذؼ ُرِك َؼ لنا عف مشيكرؼ ّ
ّ

عمار ،كابف
أمثاؿ ابف ىانئ كابف ّ
دراج القسطمي كابف برد األصغر كابف زيدكف كالكزير ابف ّ
الشعراء
كل مف ىؤالء ّ
ّ
الحداد ،ال نكاد نظفر لكاحد منيـ بأثر في المكشحات ( ،)...كقد رأػ ّ
النادر مف األحياف ثُ َّـ
نفسو أسمى مف أف ينظـ فييا أك يشتير بيا ،كلعّميـ قد حاكلكىا في ّ

()512
حدد
 ،كاف كاف أكثر مف ُي ّ

مكشحات"
طغت آثارىـ
األدبية األخرػ عمى ما نظمكه مف ّ
ّ
ىذه الكجية عندىـ – في رأينا -ىك ّأنيـ يصدركف عف أصل كاحد ،كيرتككف مف معيف أدبي
الشديد لممكركث القديـ اّلذؼ ال يكادكف يحيدكف عنو قيد أنممة ،كمع
كاحد يتمثّل في انجرافيـ ّ
ذلؾ فقد كاف ليذا الفف األندلسي الجديد تأثيره غير المباشر في نفكسيـ ،كاذا ما ُسقنا شعر
النظـ عمى بحر
يتأكد لنا ذلؾ بشكل كاضح ،حيث آثر شاعرنا ّ
الحداد" كنمكذج سكؼ ّ
"ابف ّ
الصافية اّلتي تعتمد عمى كحدة
الكامل في معظـ شعره ،كال يخفى ّ
أف الكامل مف ُ
البحكر ّ
طكر المكسيقي اّلذؼ شيدتو
التّفعيمة ،كشاعرنا ُ -ىناُ -يساير ركح العصر مف خبلؿ التّ ّ
الصافية دكف الممزكجة،
ظل ىذا الفف اّلذؼ ُي ْؤِث ُر أصحابو ّ
األندلس في ّ
النظـ عمى األبحر ّ

التمحيف لمتّغني باألشعار المنسكجة عمى منكالو ،كىك أمر
ألنو ٌر
نمط مف شأنو أف ّىل عممية ّ
ّ
ظركؼ الحضارّية الجديدة اّلتي
دؿ عمى شيء ّإنما يدؿ عمى تأثّر
األندلسييف العميق بال ّ
ّ
إف ّ

طرأت عمى المجتمع األندلسي ،حيث فرضت عميو بعض التّغيير حتّى عمى المستكػ األدبي
أف
ًا
تحرؾ حتّى
شاعر شديد التعّمق بمكركثو القديـ "كابف ّ
الحداد" ،كما ّ
استطاعت فييا أف ّ

طكيل في المرتبة الثّانية ،كبدرجة تفاكت بسيطة ِّ
أف
كركد ال ّ
جدا مع الكامل لدليل كاضح عمى ّ
يشده كالجديد اّلذؼ يستيكيو.
ظل ّ
"ابف ّ
الحداد" في صراع شديد بيف القديـ اّلذؼ ّ

512
الشعر ،ص.227 ،226 ،
( )إبراىيـ أنيس :مكسيقى ّ
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أسمكبية
الحداد" يمكف أف نمج إلى ّأكؿ سمة
كبعد ىذا الكصف لؤلكزاف في شعر "ابف ّ
ّ
()513
ظاىرة
الزحافات كالعمل
 ،فقد برزت ىذه ال ّ
يمكف مبلحظتيا في عنصر الكزف كىي ظاىرة ّ
الشاعر
في أكزاف شعره حتّى أصبحت ظاىرة
أىميتيا ،فمف خبلليا تظير ُقدرة ّ
أسمكبية ليا ّ
ّ
تفؾ
األسمكبية في تناكؿ معظـ أغراضو ّ
كلعل ىذا اإلجراء مف بيف المفاتيح اّلتي ّ
ّ
الشعرّيةّ ،
الدرس العركضي عند
تتبع ّ
شفرات المعنى كتفتح مغاليقو ،كنحف في إطاره لسنا في سياؽ ّ

جمالية
الدارسيف؛ كاّنما إلبراز ما تنبئ عنو ىذه التّقنية مف قيـ
تتبع الخبلفات بيف ّ
ّ
العرب ،كال ّ
تجمياتو فيناؾ
كايحائية عمى ّ
حد سكاء ،فيك إجراء يبرز الجانب الجمالي مف خبللو في أبرز ّ
ألف ىذا
"ألكاف مف التّغيير يمحق األسباب كاألكتاد بكصفيا كحدات
صغرػ ذلؾ ّ
ّ
صكتية ُ
شؾ ُيحدث إيقاعات جديدة أك تنكيعات
التّغيير سكاء ألحق باألسباب أـ باألكتاد ّ
فإنو ال ّ

النغمي" ( ، )514فمثل ىذا التّغيير اّلذؼ يحدث في نسق
نسبية عمى ىامش البحر ّ
مكسيقية ّ
ّ
العدكؿ بيا عف المسار
الكزف البنائي –إذف -يعمل عمى تحريؾ بنية ّ
الن ّ
ص مف خبلؿ ُ

تتردد في إطار الكزف
األصمي كمف شأف ذلؾ كّمو أف " ُيخّفف مف سطكة ّ
النغمات ذاتيا اّلتي ّ
()515
الجيد يأتي مف خبلؿ
الكاحد مف ّأكؿ القصيدة إلى آخرىا"
 ،ذلؾ ّ
أف "األداء المكسيقي ّ

كتمكف أكتارىا
الدكائر
التّنكيع داخل ّ
العركضية ك ّ
ّ
أف تنكيع ىذه المكسيقى كاختبلؼ طبقاتيا ّ
المكسيقية
تتنكع بكاسطة ىذه الُقدرات
غمية يتيح ّ
كأنيارىا ّ
ّ
الن ّ
لمشاعر إثراء تجربتو ميما ّ

()516
العركضية اليعني ّأنو
الدائرة
المتكّفرة"
فإف خركج ّ
الشاعر عف أصكؿ تفاعيل ّ
 ،كلذلؾ ّ
ّ
لمحس أثناء صياغة
أف في ذلؾ إعماؿ لم ّ
كسر ّ
النظاـ أك ش ّذ عف القاعدة ،سيما ك ّ
طبع كاشراؾ ّ
()517
كيقرر (ابف رشيق) ذلؾ
الشعراء فييا"
الشعرؼ بحيث "ترد
طبيعيو ال يد ألكثر ّ
العمل ّ
ّ
ّ ،

513
أما العّمة فيي تغيير ال يمحق ثكاني
( ) ّ
الزحاؼ ىك تغيير يمحق ثكاني األسباب فقط ،سكاء كاف السبب خفيفا أك ثقيبلًّ ،
محمد الممياني األحمدؼ نكيكات :المتكسط الكافي
األسباب فقط ،بل يمحق األكتاد كاألسباب أك كمييما .أنظر :مكسى بف ّ

المؤسسة الكطنية لمكتاب ،ط ،1983 ،3ص .33 ،24
في العركض كالقكافي،
ّ
514
محمد عبد الحميد :في إيقاع شعرنا العربي كبيئتو ،ص .41
( ) ّ

515
النقد الحديث ،دار األندلس ،بيركت ،ط،2
النقد العربي القديـ (في ضكء ّ
( )يكسف حسيف بكار :بناء القصيدة في ّ
 ،1983ص .172
516
محمد عبد الحميد :في إيقاع شعرنا العربي كبيئتو ،ص.32 ،31 ،
( ) ّ
517
النقد العربي القديـ ،ص .172
( )يكسف حسيف بكار :بناء القصيدة في ّ
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الشعر
ألنني
الديف أكفق إالّ في ّ
إذ يقكؿّ ":
كل أمر مف أمكر ّ
ُ
كجدت تكّمف العمل بالعمـ في ّ
.
طبع دكف العركض أجكد
فإف عممو بال ّ
خاصةّ ،
ّ

الجمالية اّلتي مف شأف ىذه التّقنية
تنبيكا إلى الكظيفة
ىذا كنمحع ّ
أف الُقدماء ً
ّ
أيضا قد ّ
النّقاد القدماء في ذلؾ شرائط عمى الشاعر التّ ّقيد بيا كاإلنصياع
حدد ّ
تؤدييا ،كقد ّ
أف ّ

صكر
لضكابطيا فكانت بمثابة األساس اّلذؼ استندكا إليو ،كىي أف يككف كركده ً
بعيدا عف ُ
المغاالة كاإلفراط فيا ىك أبك الحسف العركضي يقكؿ":كالكبلـ المنظكـ أحكج ،كىـ إلى ما

الزحاؼ كلـ يكثر،
خف كزنو كعذب ذكقو كحسف مسمكعو أميل ،كأحسف ّ
الشعر ما تعادؿ فيو ّ
ّ
تاميا ،فإذا
فيككف ال ّ
نابيا ،كقد جاء في ّ
طبع عنو ً
السمع مف ّ
الشعر أكزاف مزاحفتيا أحسف في ّ

يظف َم ْف ال
جاء منيا شيء عمى التّماـ نبا عنو ال ّ
السمع حتى ّ
طبع ،كلـ تكف لو عذكبة في ّ
()518
الزحاؼ
معرفة لو باألكزاف ّأنو مكسكر"
كيقرر الخطيب التبريزؼ ذلؾ قائبل " كرّبما كاف ّ
ّ ،
في ال ّذكؽ أطيب مف األصل" ( ،)519كال يقف ىذا اإلجراء عند ىذه الحدكد ،ففضبل عف
أف اإليقاع ليس
مساىمتو في ِخدمة الجانب الجمالي مف خبلؿ تنكيع ّ
أيضا ّ
ص يثبت ً
الن ّ
ؤدؼ دكره في كثير مف األحياف في تعزيز
بالداللة بحيث ُي ّ
العرػ مقطكع األكصاؿ ّ
ّ
منفؾ ُ
الشاعر كيسمح بالكلكج أكثر إلى عالمو
نفسية ّ
عبر إلى ّ
حد بعيد عف ّ
الجانب اإليحائي اّلذؼ ُي ّ
النظر
أف "عمـ العركض يدرس قكاعد اإليقاع كتقنياتو كضكابطو دكف أف ُيمعف ّ
ّ
الداخمي ذلؾ ّ
()520

الجماليات مف كظائف كتأثير"
جمالياتو كما قد يككف ليذه
في
ّ
ّ
عممية تغيير
كذاؾ التّأثير في مدػ استنباط مختمف الجكانب
اإليحائية اّلتي ّ
تتمخض عف ّ
ّ
()521
المككنات اّلتي يتأّلف منيا الكزف
الشعر عمى الكشف عف
بعض
 ،بحيث تُعيف دارس ّ
ّ

كتكمف ىذه الكظائف

الشعرؼ ما مف شأنو أف يكحي بمبلمح
النسيج ّ
طيات ّ
مختمف األبعاد ّ
الداللية الكامنة في ّ

518
كقدـ كلو زىير غازؼ زاىد ،ىبلؿ ناجي،
محمد العركفي ،الجامع في العركض كالقكافي ،حّققو ّ
( )أبك الحسف أحمد بف ّ
لمنشر كالتّكزيع ،القاىرة ،ط ،1999 ،2ص .198
عصمى ّ

()519الخطيب التبريزؼ :الكافي في العركض كالقكافي ،ص .15

()520عبد الممؾ مرتاض :دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليبلؼ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،ابف عكنكف ،الجزائر،
ط ،1988 ،1ص .158

521
الجامعية ،اإلسكندرّية ،مصر ،ط،1
الشعر ،دار المعرفة
الرحمف ،المؤثرات
اإليقاعية في لغة ّ
ّ
ّ
( )ينظر :ممدكح عبد ّ
 ،1994ص.17
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()522
الصكتية تقكـ
البدائل
فتمؾ
"
،
تجددة"
أسمكبية ككنيا "ظاىرة
أسمكبية تمنح ّ
أبعادا ُم ّ
ص ً
ّ
ّ
الن ّ
ّ
يج ِّسد
عمى تسريع ّ
الصكتي لمتّفاعيل ،كما ّأنيا تمنح ّ
ص ُب ً
الن ّ
عدا إيحائيِّا كدالليِّاَ ،
الزمف ّ
()523

األسمكبية"
السرعة عمى كفق سياقاتو
المكقف ّ
ّ
الشعرؼ اّلذؼ يتطّمب مف ّ
الشاعر مف التّسّمل مف إكراىات العركض اّلتي قد تعيقو عف التّعبير
تمكف ّ
التّشكيبلت أف ّ
الشعرّية،
حرؾ في القصيدة لعرض مختمف تجاربو ّ
ّ
بعفكية ،بحيث تتيح لو إمكانية كاسعة لمتّ ّ

 ،فمف شأف ىذه

الشعر القديـ نفسو ظيرت مثل ىذه
كما تتيح لو حرية التعبير عف مكامف نفسو "كفي ّ
الشاعر بيف حركة نفسو كاإلطار
الزحافات كالعمل كلـ يكف ليا مف ُم ّبرر إالّ أف يكّفق ّ
ّ

()524
الحداد" يجد ّأنو ال يبتعد
لذلؾ
،
الخارجي"
فإف ممعف ّ
النظر في ىذا اإلجراء عند "ابف ّ
ّ
طكاعية
ص ،كذلؾ بدافع ما يكّفره مف االنسياب كال ّ
الداللة العميقة اّلتي يؤكؿ إلييا ّ
عف ّ
الن ّ
الشاعر
تعج في كيانو ُليسيـ بذلؾ في ِخدمة غرض ّ
لذلؾ ّ
الدفق الكبير مف االنفعاالت اّلتي ّ
مف الناحية الداللية سيما كأف تجاربو في أغمب مكضكعاتو تحمل قد ار كبي ار مف األسى

الخاصة قبل أف
الشاعر في حياتو
كالحسرة كاأللـ ،فمثل ىذه المشاعر كاألحاسيس يكابدىا ّ
ّ
الحداد" في إبداء انفعالو عمى صعيد الكممات
يكابدىا في ميداف اإلبداع ،لذلؾ لـ يقتصر "ابف ّ
قضية
فحسب ّإنما لجأ إلى صعيد البناء ّ
أف " ّ
الشكمي لمقصائد ،ذلؾ ّ
ص يرقى إلى تناكؿ ّ
الن ّ
أيضا" ( ، )525حيث
في شكمو بصرؼ ال ّ
عما قد يككف في مضمكنو مف تناكؿ لذلؾ ً
طرؼ ّ

الصكائت اّلتي
ُيسيـ ىذا البناء أك ّ
الشكل في إنتاج داللة ّ
الن ّ
ص لذلؾ "ينبغي مراعاة ُبنية ّ
بالسياؽ
الكمي
تجعل مف ّ
ّ
فاعمية تمارس أثرىا عمى صعيد األداء الّمغكؼ المقترف ّ
النقص ّ

()526
الحداد" كفقا
الداللي"
 ،كعمى ىذا األساس ستككف دراستنا لؤلكزاف ّ
الشعرّية لشعر "ابف ّ
ّ
الشاعر كتجربتو ال ّذاتية.
الشعرؼ ،كمدػ اإلفادة منيا في التّعبير عف حالة ّ
لحركة الكزف ّ

522
الصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية – ،ص .153
محمد ّ
( )جاسـ ّ
()523المرجع نفسو ،ص .151

524
الرحمف
الديف إسماعيل :التّفسير ّ
( )عز ّ
النفسي لؤلدب ،مكتبة غريب ،ط( ،4د.ت) ،ص ،72كأنظر ً
أيضا :ممدكح عبد ّ
الرمالي :العر ّبية كالتّطبيقات العركضية ،ص .31
ّ

تفكيكية لقصيدة أيف ليبلؼ ،ص .158
()525عبد الممؾ مرتاض :دراسة سيميائية
ّ
526
أسمكبية -عالـ الكتب الحديث ،عماف ،األردف ،ط،1
العياشي كنكني :شعرّية القصيدة العر ّبية المعاصرة – دراسة
ّ
( )دمحم ّ
(د.ت) ،ص .84
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الحداد"؛ فبعد التّقطيع العركضي لكاّفة
نتكضحو في شعر "ابف ّ
كلعل ذلؾ ما سكؼ ّ
ّ
كصك ار مختمفة،
األبحر اّلتي اشتمل عمييا ديكانو نمحع ّأنو قد أخذ عنده أشكاال ُم ّ
تعددة ُ

فإف التّحميل سيطكؿ أبحر الفئة األكلى
كسنقتصر عمى األبحر اّلتي طغت عمى ديكانو لذلؾ ّ
(الكامل ،الطكيل ،البسيط) ،لتككف بعض نماذجو قيد المناقشة ،كلنبدأ ببحر الكامل:
طرد
الحداد" في ىذا البحر إلى ُجممة مف التّرخيصات
العركضية التي ت ّ
لقد عمد "ابف ّ
ّ
فإف التّغيير اّلذؼ لحق ىذا البحر
الصافية ّ
ما بيف زحاؼ كعّمة ،كبما ّ
أف الكامل مف البحكر ّ

الشعرؼ ،كقد كردت
مس التّفعيمة الكحيدة (متفاعمف)
مرات عمى مستكػ البيت ّ
المكررة ّ
ست ّ
ّ
ّ
مرة) ،جاءت سالمة في (ثبلث
ىذه التّفعيمة في ديكاف "ابف ّ
الحداد" في( سبع عشرة كألف ّ

لمزحاؼ نكع كاحد كىك زحاؼ
مرة) أؼ بنسبة(  ،)%43،55خضع منيا ّ
كأربعيف كأربع مائة ّ
اإلضمار( ،)527كذلؾ في (ست كثمانيف كأربعمائة تفعيمة) كبنسبة (  ،)%56،44كلنكعيف مف

()528
مرة)،
)
85
(
ة
ر
م
كثمانيف
خمس
(
في
النقص كتتمثّل في عّمة القطع
العمل أحدىما مف عمل ّ
ّ
الزيادة كتتعّمق بعّمة التّرفيل ()529في (ثبلث مكاضع فقط
كبنسبة( ،)%08،35األخرػ مف عمل ّ

( ))3كبنسبة( ،)%0،29كىك ما يمكف تمخيصو في الجدكؿ اآلتي:
التّفعيمة

متفاعمف

العدد

1017

السالمة
ّ

443

المضمرة

النسبة

486

%56.44

عّمة القطع

85

النسبة

%08.35

عّمة الترفيل

03

النسبة
ّ

0.29

الحداد" ليذا البحر قد جاء
أف استعماؿ "ابف ّ
تأسيسا عمى ما كرد في ىذا الجدكؿ نمحع ّ
ً
الشكل الثاني فقد جمع
أساسييف
في شكميف
أما ّ
استقل ّ
ّ
ّ
الشكل ّ
األكؿ منو بزحاؼ اإلضمارّ ،

الحداد" يخضع لػ"الكثير
فيو بيف زحاؼ اإلضمار كعّمة القطع ،فكزف الكامل في شعر "ابف ّ
حيكية كُقدرة عمى التّعبير عف جميع الحاالت ،كأف تفعيمة
مف ّ
مما يجعمو ذا ّ
الزحاؼ كالعمل ّ
ِ
ىادئا
السكاكف تفعيمة بطيئة الحركة تتطّمب
بالنسبة إلى
مكضكعا ً
( ُمتََفاعمُ ْف) ّ
ً
ّ
المتحركات ك ّ
الشاعر التّرخيصات
الصادر عف نفس حزينة ،كحيف يستثمر ّ
لتجسيد االنفعاؿ اليادغ ّ
الصكتي أقصر مسافة كأسرع في تقديـ أكبر زخـ مف
فإنو يجعل مف ّ
العركضية ّ
ّ
الزمف ّ

()527اإلضمار :ىك ما سكف ثَ ِانَي ُو ،أنظر :الخطيب التبريزؼ ،الكافي في العركض كالقكافي ،ص .48
528
المتحرؾ ،أنظر :مكسى األحمدؼ نكيكات :المتكسط الكافي في
الساكف كتسكيف ما قبمو
ّ
السابع ّ
( )عمة القطع :كىي حذؼ ّ
العركض كالقكافي ،ص .33

()529المرّفل :مازيد عمى اعتدالو سبب خفيف ،أنظر :الخطيب التّبريزؼ ،الكافي في العركض كالقكافي ،ص .48
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()530
نتحسس ذلؾ في نماذج مف شعر
أف
كيمكف
،
تجسد اإلحساس"
الشحنات
ّ
ّ
ّ
العاطفية اّلتي ّ
فف المدح(:)531
الحداد" كلنبدأ ّ
"ابف ّ
األكؿ حيث يقكؿ في ّ
بالشكل ّ
متَ َؤلْلِئ ي ْثِني العيك َف نك ِ
َّ
كالش ِ
َمػ ػ ػ ِػل
اك ًسػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ع َم ْف َيتَأ َّ
مس تَ ْع ِك ُس َل ْح َ
َ
ُ ٌر َ
ِ
النك ِائب ن ِ
ِ
ُي ْجَم ِي ِب ْ ِ
كي ْك َحػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػل
اظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌرػر
َال َيتَّقي َرَم َد َّ َ َ َ
صْف َحتَْيو ُ
مرَكد َ
ِ
َّ
َّ
اء منيا األ َْنمػُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػل
فاضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًة
احتَ ُو ال ّذ َراعُ ِإ َ
ككأف ر َ
ككأنما األ َْن َك ُ
كأف ِ
خاطره َّ ِ
َّ
يل َس َج ْن َج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػل
اف في َح ْكَب ِائ ػ ػ ػ ػ ِػو
صَّكُر األكك ُ
الصق َ
َُ
تَتَ َ
ِ
ؾ ُّ
ؾ َج ْحفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ ُل
الش ْي ُب ُم ْزِم َع َغ ْػزَكٍإة
يعا أََّن َيا َل َ
كاِذا َأر َْت َ
َكَّد ْت َجم ً
ِ
ِ
َع َزُؿ.
األمكر َج َر ْت عمى ِمْق َد ِارَىا
كلك
ؾ َّ
ماؾ األ ْ
الس ُ
السبلح َل َ
ُ
َح َم َل ّ
كتقطيعو العركضي:

متفاعمف مستفعمف متفاعمف

مستفعمف متفاعمف متفاعمف

متفاعمف متفاعمف متفاعمف

متفاعمف مستفعمف مستفعمف

مستفعمف متفاعمف متفاعمف

مستفعمف متفاعمف متفاعمف

متفاعمف مستفعمف مستفعمف

متفاعمف متفاعمف متفاعم ػػف

متفاعمف متفاعمف مستفعمف

متفاعمف متفاعمف مستفعمف

مستفعمف مستفعمف متفاعمف

متفاعمف مستفعمف متفاعمف

الشاعر في
ص عبر ثبلث عشرة
مكضعا ،كقد كاف ّ
تكرر زحاؼ اإلضمار في ىذا ّ
الن ّ
ّ
ً
كل بيت ما
تكزيعو عمى درجة عالية مف التّكازف ،حيث كرد ىذا ّ
الزحاؼ ّ
مرتيف اثنتيف في ّ

الشاعر الفائقة
نبيء عف قدرة ّ
عدا البيت الخامس اّلذؼ جاء فيو في ثبلثة مكاضع ،كىك أمر ُي ُ
عمى ىندسة مكسيقى شعره سيما في مكاضيعو اّلتي تقل فييا درجة االنفعاؿ ،كقد أحدثت ىذه
الرتابة ،كشاركت في زيادة سرعة
االنزياحات مراكحة إيقاعية عمى ُمستكػ الكزف دفعت عنو ّ
اإليقاع ،حيث لعبت ىذه الكتيرة دكرىا في أداء الغرض اّلذؼ سيقت مف أجمو ،كذلؾ في

المعنكية
المادية ك
السياؽ إ براز ُجممة مف القيـ
تجسيد مقاصد ّ
ّ
ّ
الشاعر اّلذؼ حاكؿ في ىذا ّ
الشجاعة ،كاإلقداـ ،)...كقد أكرد مجمكع ىذه
النفسّ ،
لممدكحو مثل (الجماؿ ،الكرـ ،طيب ّ
530
الصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية – ،ص .161
محمد ّ
( )جاسـ ّ
531
الديكاف ،ص .246 ،245
( )ابف الحدادّ ،
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جسدة في التّفعيمة
الصفات كالخصاؿ بأسمكب ُمسترسل تطّمب ً
نكعا مف الحركة اّلتي كردت ُم ّ
ّ
الحيكية
الشعراء تمؾ التّرخيصات العركضية في إضفاء طابع
(مستفعمف) حيث" يستثمر ّ
ّ
()532

الشاعر".
فضبلً عف استيعاب المضمكف المطركح أماـ ّ

الشعرّية اّلتي
الشاعر اّلتي ُشحنت بنكع مف المبالغة ّ
النسق مع لغة ّ
كما تكافق ىذا ّ
الرابع،
استعاف في إيرادىا بجممة مف األساليب ّ
األكؿ كالثّاني كالثّالث ك ّ
كفف المجاز في البيت ّ

يحاءا بالمعنى،
كأسمكب ّ
الشرط في البيتيف الخامس ك ّ
السادس ،كىك ما زاد ىذا اإلجراء إثارة كا ً
الشاعر
الشاعر في تطكيعو لمتّفاعيل اّلتي عممت عمى إبراز أسمكب كلغة ّ
كىنا تبرز مقدرة ّ
ُ
الشعرية.
ّ

النكع
األكؿ أيضا باب ّ
كمف نماذج ّ
الشككػ اّلذؼ أكثر ما يتّصل بفف المدح ،ىذا ّ
الشكل ّ
الشعر اّلذؼ رسختو ظركؼ حياتو القاسية كأكضاع معيشتو األكثر قسكة ،فيا ىك يشكك
مف ّ
()533

معا فيقكؿ:
ّ
الدىر كالممدكح ً
َّ
ؾ ِم ْف َح َدثَ ِانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو
الد ْى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػر ال َي ْنَف ُ
َف َد ِع َّ
ػاف َفِإَّن ُو ل ػ ػ ػ ػػـ َي ْعتَم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِْد
الزَمػ ػ ػ ػ ػ َ
ِ
ِف
ص ْكبػِػ ػ ػ ػ ِػو
ص ْ
ص بنافع َ
كالم ْز لـ َي ْخ ُ
ُ
لكػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػف لَِباريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو َب َكاطػ ػػِ ُف ِح ْك َمػ ػ ػ ػ ٍإػة
َك َعمِ ْم ُت َّ
الس ْعي ليػ ػ ػ ػ ػػس ِب ُم ْن ِج ػ ػ ػ ػ ػ ٍإػح
أف
َّ َ
ِ
الج ػ ػ ػ ػ ِّػد ليس بنافػ ػ ػ ػ ٍإػع
كالج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّػد ُدك َف َ
كسما إلى المْم ِؾ ِّ
ص َم ِاد ٍإح
ضى ُ
الر َ
ابف ُ
ُ
ََ
ِ
سماء َسَن ِائػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو
كى َكػ ِبَن ْج ِم ػ ػ ػ ػػي مف
َ
كتقطيعو العركضي:

مستفعمف مستفعمف متفاعمف

متفاعمف متفاعمف مستفعمف

مستفعمف مستفعمف متفاعمف
مستفعمف مستفعمف متفاعمف

ػاد لِ ُح ْك ِـ َزَم ِان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِو
الم ْرُء ُم ْنَق ٌر
ك َ
ِِ
َحدا كال ِب َي َك ِانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو
ِب َج َبللو أ ً
طكَف ِانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
أُْفًقا كلـ َي ْختَ ْر أَ َذػ ُ
ِ
ِ
َك َك ِانػ ػ ػ ِػو
ظاىر
في
األضداد مف أ ْ
َع َكانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو
ماال يكك ُف َّ
الس ْع ُد مف أ ْ
الرْم ُح ال يمضي بغير ِسَن ِان ػ ػ ػ ػ ػ ِػو
ك ُّ
َفأَداَلِني ُّ ِ
ض َك ِانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو
بالس ْخط مف ِر ْ
َ
ط ِانػ ػ ػ ِػو.
ضى ِب َح ِّ
طي مف ُذ َرػ ُسْم َ
كَق َ
مستفعمف مستفعمف متفاعمف

متفاعمف متفاعمف متفاعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

مستفعمف مستفعمف مستفعمف

مستفعمف مستفعمف مستفعمف

( )532جاسـ دمحم الصميدعي :شعر الخكارج –دراسة أسمكبية ،-ص .156
( )533ابف الحداد ،الديكاف ،ص .302 ،301
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متفاعمف مستفعمف متفاعمف

مستفعمف مستفعمف مستفعمف

مستفعمف مستفعمف متفاعمف

مستفعمف مستفعمف متفاعمف

متفاعمف مستفعمف متفاعمف

متفاعمف مستفعمف مستفعمػف

متفاعمف مستفعمف متفاعمف

متفاعمف مستفعمف مستفعمػػف

كلعل تصاعد سرعة
يكشف ّ
الشاعر في ىذا ّ
الن ّ
ص عف عظيـ ألمو كعميق معاناتوّ ،
فسية كيترجـ
ّ
مؤشر ّ
مرة ( ،)29يعكس ىذه الحاؿ ّ
الن ّ
يتكرر نحك تسعة كعشريف ّ
الزحاؼ اّلذؼ ّ
قدر مف الحركة ساىمت في رسـ المشيد الحزيف
الشاعرة ًا
تقّمباتيا فيذا التّشكيل أعطى لم ّذات ّ
اشتد
اّلذؼ استثمره ّ
الشاعر في التّعبير عف لكاعج نفسو القمقة المضطربة ذلؾ ّأنو "كّمما ّ

الزحاؼ" ( ، )534ككركدهُ بيذه الكثافة العالية جعمو يككف
جبلء كأقكػ
أكثر
االنفعاؿ إالّ ككثر ّ
ً
الرجز ذك التّفعيمة (مستفعمف) ،كىي تفعيمة تساكؼ
ّ
فاعمية لدرجة كاد فييا أف يتداخل مع بحر ّ

كل مف
تفعيمة الكامل المضمرة؛ كىك ما نممحو بشكل كاضح في القصيدة سيما في عجز ّ
الكّمي
الرابع كالخامس عمى التّكالي ،كىك تشكيل مرتبط بالكفاء لممعنى ُ
البيت الثّالث ك ّ

الحداد" مف خبللو عف عمق التّكتّر كدرجة اإلنفعاؿ الّمذيف سيط ار
لمقصيدة ،حيث يكشف "ابف ّ
عمى نفسو ،بحيث لـ يعد بمكنتو كبح جماح عذاباتو فارتفعت شككاهُ اّلتي نبعت مف كحي

بعفكية
مس الحزف شقاؽ قمبو فانطمق كراء مشاعره كاندفع نحكىا
ّ
كجدانو المتأّلـ بعد أف ّ
تعج بمشاعر العتاب كاأللـ كالحرقة كالحسرة لما آؿ إليو مف
كاضحة ،كىك يصف حالو اّلتي ّ
كرس "ابف
الدىر كىكاف ّ
الزماف نتيجة سخط ممدكحو عميو كضمف ىذا ّ
ذؿ ّ
النسق اإليقاعي ّ
ّ
النفي أسمكبو األمثل في ذلؾ ،فقد
جيدا ّبيًنا لتركيض أفكاره كتأكيد معاينو ،كقد كاف ّ
ّ
الحداد" ً
مكنو مف اإللماـ بالمعنى اّلذؼ يطمح إلى
الشعرية حيث ّ
الشاعر لخدمة تجربتو ّ
سخره ّ
ّ
داللية ذات عطاء ال
تـ شحنو ضمف أنساؽ كز ّنية جديدة تحمل طاقات ّ
إيصالو ،حيث ّ

الشاعر كساىـ بشكل كاسع في نقل الحالة الشعكرّية سعيا كراء
ض ْب انسجـ مع تعبير ّ
َي ْن َ
الداللة المطمكبة.
إحراز ّ

ط
الشاعر المتأّلمة أيف سنح ّ
كلعّمنا بحاجة إلى شاىد آخر يغكص بنا في مكامف نفس ّ
()535
المرة في نظمو الغزلي يقكؿ:
الرحاؿ ىذه ّ
ّ
534
الشرؽ ،بيركت ،لبناف ،2001 ،ص .94
الشعر المعاصر ،إفريقيا ّ
( )حسف الغرفي :حركية اإليقاع في ّ
535
الديكاف ،ص .190
( )ابف الحدادّ ،
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ِ ِ
اس ِم َػيا
َك َار ْت ُجُفكني م ْف ُن َكْي َرَة َك ْ
ِ
ِ
ص ُح لَِقاِب ٍإ
ض
الماء أ َْنت كما َي ّ
ك ُ

نار تُ ِ
كك ُّل َن ٍإ
ار تُْرِش ُػد
ًا
ض ُّل ُ

ِ
الح َشا تَتََكَّق ُد.
كالنار أ َْنت كفي َ

كتقطيعو العركضي:

مستفعمف مستفعمف متفاعمف مستفعمف متفاعمف مستفعمف
مستفعمف متفاعمف متفاعػػمف مستفعمف متفاعمف متفاعم ػػف.
ثت قمبو األلـ كخطت في
في ىذيف البيتيف ّ
يبث ّ
الشاعر حزنو كألمو تجاه محبكبة أكر ْ
حبيا كقد تمّمكو شعكر بالم اررة كاإلحباط ،ذلؾ الحب
نفسو قسمات حزف عميقُ ،
كىنا يصف ّ
الشاعر
أف ّ
تخب نيرانو (ك ّ
النار أنت كفي الحشا تتكّقد) ،رغـ ّ
اّلذؼ اشتعل بيف جكانحو فمـ ُ
كجيا مف المستحيل كضرًبا مف
عمى يقيف تاـ كعمـ ُمسبق ّ
بأف ما ُيريد الحصكؿ عميو ً

أف
األكىاـ ،كقد كاف زحاؼ اإلضمار في خدمة غرض ّ
الشاعر مف ىذه ّ
الناحية ،ذلؾ ّ
الشاعر ،ففي إطار
الزحاؼ عف غيره ّأنو ُيصبغ البحر بمكف عاطفة ّ
تميز ىذا ّ
المندكحة اّلتي ّ

دفعا
الكامل قد يمثّل ىذا ّ
الصكامت ،كىك أداء مف شأنو أف ُيعطي ً
الزحاؼ سككف إحدػ ّ
لمشاعر مف خبللو التّعبير بطريقة تككف أكثر ُسرعة كاسترساالً ،كمف جية
يتسنى ّ
لئليقاع ّ

مدكية
عبر في ىذه
المركية ّ
ثانية قد يتكافق مع حرؼ ّ
الشعرية عف صرخات ّ
ّ
المد اّلذؼ ّ
عكست م اررة التّجربة كلكعة المعاناة ما جعمو ينزع ذلؾ المنزع الحزيف اّلذؼ الءـ حالو

تعكيضا نفسيِّا لما يعانيو مف حاالت
الشاعر يجد في ذلؾ
ككأف ّ
كنفسيتو تماـ المبلءمةّ ،
ً
ّ
الزحاؼ اّلذؼ كرد مكافًقا
النكع مف ّ
جيدا أثر ىذا ّ
البؤس كالحرماف كالمعاناةُ ،
كىنا يظير ّ

استدعاءا لمثل ىذه
المد اّلذؼ منح مسافة كاسعة لممعنى ،اّلذؼ تحممو األلفاظ األكثر
لصكت ّ
ً
لمزحاؼ
المشاعر المريرة في مثل (كارت ،جفكنيً ،ا
األكؿ ،كىك ما ّ
أف " ّ
يؤكد ّ
نار )...في البيت ّ
فاعمية
لمشاعر اّلذؼ يعمد إلى تكصيل ذلؾ عبر
فسية ّ
ألنو يرتبط بالحالة ّ
خاصةّ ،
ّ
الن ّ
ّ
أىمية ّ

()536
تضل
بيف
كذلؾ
باؽ
ط
ال
أسمكب
عمى
اعر
الش
اعتمد
اء
ر
اإلج
ىذا
يز
ز
كلتع
،
الزحاؼ"
ّ
ّ
ّ
ّ
النار
األكؿ لتكضيح الفرؽ بيف نار محبكبتو اّلتي
تضل كبيف حقيقة ّ
ُ
ّ
كترشد في البيت ّ

الشعكر تسكقو
األصمية اّلتي تيدؼ صاحبيا فترشده إلى مبتغاه (ككل نار ترشد) ،كمثل ىذا ّ
ّ

536
الشعر المعاصر ،ص .94
( ) حسف الغرفي:حركية اإليقاع في ّ
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كبعد المناؿ ،لذلؾ كاف
عاطفة ّ
دب اليأس كالقنكط في أعماقيا لما القتو مف ُحرقة الجكػ ُ
الشاعر إلى التّكّقف عندىا ،كىك ما
إيذانا بإعبلف الحقيقة اّلتي طالما سعى ّ
البيت المكالي ً

استقر في
يصح لقابض) ،كىك معنى قد
يظير جميِّا في سياؽ البيت الثّاني في قكلو (كما
ّ
ّ
كترسخ في كيانو ما جعمو يككف دقيًقا في أدائو بما يستقيـ مع التّجربة ال ّذاتية
ذىف ّ
الشاعر ّ
جدؼ يعمل عمى تعميق الحالة الكجدانية اّلتي
عب ُر عنيا ،ففي ىذا التّشكيل مضمكف ّ
اّلتي ُي ِّ

كفنّية حيث احتفع ىذا البيت
يشف عف أبعاد
الشاعر
يعانييا ّ
جمالية ّ
كيتكبد آالميا ،كما ّ
ّ
ّ
كل مف التّكازف
بمكسيقاه المكّقعة كنغمو المؤثّر كجمالو ّ
الفني الج ّذاب ،كذلؾ مف خبلؿ مراعاة ّ
نكعا
األكؿ بيف عناصر ّ
األكؿ كالثّاني ،حيث نمحع ً
الشطريف ّ
الصكتي في البيت ّ
التّركيبي ك ّ
يؤكد عمى جانب
الصكتي كاألداء الّمغكؼ في إطار ىذا البحر ما ّ
مف التّفاعل بيف ّ
النسق ّ
الشاعر بمكسيقاه كدليل أيضا ألثر الفعل المكسيقي في نفسو.
كبير مف اىتماـ ّ

الشاعر فيو بيف زحاؼ اإلضمار كعّمة القطع،
الشكل الثّاني ليذا البحر فقد جمع ّ
أما ّ
ّ
()537
كفيو يقكؿ مف الغزؿ:
ِ
يق ُم َج ِانًبا لِ ُعُقكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػِ ِػو
َف َذ ِر العق َ

أُُفق محِّمى بالَقك ِ
اض ِب كالَقن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَػا
ٌر ُ َ
َ

حجبكؾ إالَّ ِمف تََّكى ِـ خ ِ
اطػ ػ ػ ػ ػ ِػرؼ
ْ ُ َ
َ َُ َ
كالقارض ِ ِ
الك َرػ
ص ْب ِرؼ ك َ
َ
اف َجم ٌر
يل َ

كَذ ِر الع َذيب ع َذيب ِ
الض ِ
ذات َّ
ػاؿ
ُ َْ ُ َْ
َ

ػار ال ِ
طِ
طاؿ
الم ْعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
َغَي ِد اْل ِم ْع َ
لِ ْؤل ْ

ِ ()538

ؾ ِإالَّ ِم ْف تََبُّكِء َبالِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
حم ْك َ
َك َ
طيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف َخيػ ِ
اؿ؟
فمتى أ َُر ِّجي َ
منؾ َ ْ َ َ

()539

كتقطيعو العركضي:
متفاعمف متفاعمف متفاعمػػف

متفاعمف مستفعمف متفاعمف

ِ
متفاعمف متفاعمف متْفاعػػػلْ
مستفعمف مستفعمف مُمتْفاعلْ

537
الديكاف ،ص .249 ،248
( ) ابف الحدادّ ،
( )538العقيق :ىك أحد األعقة المكجكدة في ببلد العرب ،كىي أكدية عادية شقتيا السيكؿ* .العذيب :ماء بيف القادسية

كالمغيثة.

( * )539المعطاؿ :التي لـ يكف عمييا حمي.
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متفاعمف مستفعمف متفاعمف

متفاعمف مستفعمف متَتفاعػػػػلْ

مستفعمف متفاعمف مستفعمف

متفاعمف مستفعمف متَتفاعلْ.

تكرر عشرة
في ىذه الكحدات
ّ
اإليقاعية نمحع تصاعد كتيرة زحاؼ اإلضمار اّلذؼ ّ
الضرب فقد أصابيا عّمة القطع ،حيث
مرات في مكاضع مختمفة مف ّ
أما تفعيمة ّ
الن ّ
ّ
صّ ،

الصكتي باختزاؿ
شاركت ىذه العّمة في إثارة ُسرعة اإليقاع كتخفيف ثَقل الكزف كتقميص ّ
الزمف ّ
النكع مف العمل يجمع بيف الحذؼ كاإلسكاف
ألف ىذا ّ
الصكتية ليذه الكحداتّ ،
بعض القيـ ّ
المتحرؾ ،ىذا فضبلً عف زحاؼ اإلضمار
معا ،حذؼ ساكف الكتد المجمكع ثُ ّـ إسكاف ما قبمو
ّ
ً
دؿ ىذا التّكثيف في األداء عمى انفعاؿ
األكؿ كالثاني ،كقد ّ
المتمكقع في ضربي البيتيف ّ

كلعل مصدر ىذا اإلحساس سيما في
ّ
الشاعر كقدرتو الفائقة عمى إثارة االنفعاؿ لدػ المتمّقيّ ،
الشكؽ كظمأ
الشاعر الغزلي يرجع إلى ّأنو ينبثق مف نفس ُمحترقة متأّلمة تُعاني ّ
نظـ ّ
ِ
فسية اّلتي انعكست عمى ذبذبات ىذا
مما يتطّمب
إيقاعا يتبلءـ مع تمؾ األجكاء ّ
ً
الن ّ
الحرماف ّ
اإليقاع ككتيرتو ،فقد فتح لو مثل ىذا التّشكيل آفا ًقا َحّمق مف خبلليا في فضاء كاسع ،رفع مف
ٍإ
الدرجات
الستار عف
فيض عاطفي عارـ ،بعدما بمغ بو العشق درجة عالية مف ّ
خبللو ّ
ظل غياب ىذه المحبكبة اّلتي قطف مف أجميا ثمار الّمكعة كالمعاناة
العاطفية
ّ
الحادة في ّ
تحكالً عنو ،كلخدمة
بسبب ّ
صدىا لو كاعراضيا عنو ،كىك شعكر ال يممؾ لنفسو تغيي ار لو أك ّ
خاصة
الشاعر أللفاظو
المعنى كتجسيد المكقف جاء تكظيف ّ
ً
تكظيفا ك ّ
اعيا يحمل دالالت ّ
تدؿ عميو لفظة
ّ
تدعـ المعنى اّلذؼ يقصده حيث استعاف بإحدػ مضارب المثل ،كىك ما ّ

سمبية تكحي باليأس كالقنكط في الكصل،
بكل ما تحممو ىذه الّمفظة مف إيحاءات ّ
(القارضاف) ّ
كلعل ذلؾ ما يكحي بو ذلؾ "الفيض المتكاتر في التّفعيمة األخيرة مف العجز (متفاعل) بدؿ
ّ

الشعكر أك ىك إشارة إلى خمل كقع في حياة
تحكؿ طفيف في ّ
(متفاعمف) ،كفي تمؾ إشارة إلى ّ
الشاعر"(.)540
ّ
كيمكف
بالنسبة لبحر ال ّ
طكيل فقد تراكح شاعرنا بيف ّ
أما ّ
الزحاؼ كالعّمة – أيضاً – ُ
ّ
تكضيح نسبة كركدىما في ىذيف الجدكليف:
540
النشر كالتّكزيع ،الجزائر ،ط،1
منكفي :دراسة
تحميمية في شعر ابف سيل األندلسي ،دار ىكمة لم ّ
طباعة ك ّ
محمد بف ّ
ّ
( ) ّ
 ،2002ص .237
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التّفعيمة
فعكلف

744

403

مفاعيمف

738

457

281

المجمكع

1482

860

622

التّفعيمة
مفاعيمف

العدد

السالمة
ّ

المقبكضة

نسبة القبض

341

%45.83
%37.76
%83.59

العدد

المحذكفة

نسبة الحذؼ

738

06

% 0.81

ىاما قاربت بو
حي ًاز ِّ
المبلحع مف خبلؿ ىذيف الجدكليف ّ
أف التّفعيبلت المزاحفة َشغمت ّ
()541
فعكلف في كاحد
زحاؼ القبض
عمى التفعيمة ُ
نصف التّفعيبلت اإلجمالي ،حيث دخل َ
مكضعا (  ،)341كبنسبة كصمت إلى (  ،)%45،83كالتّفعيمة مفاعيمف
كأربعيف كثبلثمائة
ً
أما التّفعيبلت
كذلؾ في سبعة كثمانيف كمائتيف
ً
مكضعا (  ،)287كبنسبة بمغت ( ّ ،)%37،76
المعمكلة فتبقى ضئيمة ِّ
جدا بالمقارنة مع التّفاعيل المزحكفة حيث أصابت عّمة الحذؼ ىذا
فإف
البحر في ستّة مكاضع فقط (  ،)06كذلؾ في قصيدة كاحدة فقط ،كعمى ىذا األساس ّ

ظف بحر
نظرة سريعة لجممة ىذه التّغيرات كفيمة بأف تمنحنا
الشاعر قد ك ّ
بأف ّ
انطباعا أكليِّا ّ
ّ
ال ّ ِ
الشعراء حكالي نصف شعرىـ عمى ىذا البحر لـ يكف يجرؼ
ألف "نظـ ّ
صكر مختمفة ّ
طكيل ب ُ
بالزحافات
عمى كتيرة كاحدة ،بل أف ّ
الشعراء لجأكا إلى التّرخيصات العركضية المتمّثمة ّ

ص
كتية تقكـ عمى تسريع ّ
الصكتي لمتّفاعيل كما ّأنيا تمنح ّ
الص ّ
الن ّ
الزمف ّ
كالعمل ،فتمؾ البدائل ّ
السرعة عمى كفق سياقاتو
جسد المكقف ّ
ُب ً
عدا إيحائيِّا كدالليِّا ُ
الشعرؼ ال ّذؼ يتطّمب مف ّ
كي ّ

()542
السياؽ الكزني ليذا البحر ال ّذؼ انحصر عند
،
األسمكبية"
كلعل ذلؾ ما نمحظو مف خبلؿ ّ
ّ
ّ
األكؿ منيا في العركض المقبكضة مع
صكره الثّبلث المعركفة ،يتمثّل ّ
الشكل ّ
شاعرنا في ُ

541
الساكف ،انظر  :الخطيب التبريزؼ :الكافي في العركض كالقكافي ،ص.17
( ) القبض :ما سقط خامسو ّ
542
الصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية – ،ص .151
( ) جاسـ دمحم ّ
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أما
الضرب المقبكض نمط ّ
الصحيح ،فيما تمثّل العركض المقبكضة ك ّ
ّ
الشكل الثّانيّ ،
الضرب ّ
الضرب المحذكؼ.
ّ
الشكل األخير ّ
فيحدد في صكرة العركض المقبكضة ك ّ
يقدميا ىذا البحر لتجسيد مختمف
كتية التّي ّ
كقد استثمر "ابف ّ
الص ّ
الحداد" كاّفة الكسائل ّ
ٍإ
بعض مف نماذج ىذه األشكاؿ لرصد بعض
الشعرّية ،كيمكف فيما يمي أف نقف عند
تجاربو ّ
األكؿ كنأخذ فيو قكلو مف المدح(:)543
األسمكبية
المبلمح
بكل شكل ،كلنبدأ ّ
ّ
الخاصة ّ
بالشكل ّ
ّ

م ِفيض األ ِ
َيادؼ فك َؽ أ َْدَنى كأ َْرَفػ ػ ػ ٍإػع
َ ُ

َف ِمف جكِد ِه ما في الغم ِ
مف َحًيا
امة ْ
ْ ُ
ََ َ

تَ َؤل َأل َك ِ
ارِـ ُّ
اإل ْف ِرْن ِد في ص ِ
الني ػ ػ ػ ػػَى
َ
اف َم ْعش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػٍَإر
كا ْف َكَل َي ْت فيو أُ َذ ْي َي ُ
فيؾ َجبلَل ػ ػ ػ ػ ػ ًة
ؾ أَ
َخ ْذَنا الَق ْك َؿ َ
ك ِم ْن َ

الغك ِادؼ َش ِ
الغ ْكِر ك َّ
الن ْج ػ ِػد
ام ٌرل َ
كص ْك َب َ َ
َ

ك ِم ْف ُن ِ
الغ َازَل ِة ِم ْف كْقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػد
كرِه ما في َ

ِ
الكْقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػد
ُ
كك ِّرَر َك ْ
اإلب ِريز في َجاح ِـ َ

()544

ِ
الخمػػِْد
ضػ ػ َػل لؤلنكار في ُمْقَمة ُ
فبل َف ْ

الكْرِد إالَّ مػ ػ ػ ػ ػ ػػف ِ
طاب ماء ِ
الكْرِد.
كما َ ُ

كتقطيعو العركضي:

فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعيم ػػف

فعكلف مفاعيمف فعكؿ مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكؿ مفاعيمف

فعكؿ مفاعيمف فعكلف مفاعمف

فعكؿ مفاعيمف فعكلف مفاعيمف

فعكؿ مفاعيمف فعكلف مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعيمػف

فعكؿ مفاعيمف فعكؿ مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعيمف.

مرات) في
مرات (
ّ 7
تضـ ىذه األبيات أربعيف تفعيمة ،كرد زحاؼ القبض فييا سبع ّ
ّ
الزحاؼ ذاتو أصاب التفعيمة مفاعيمف،
التّفعيمة (فعكلف) مف أصل عشريف (  20تفعيمة) ،ك ّ

المتأمل في ىذا
كذلؾ في خمسة ( 05مكاضع) فقط مف أصل عشريف (  20تفعيمة) أخرػ ،ك ّ
543
الديكاف ،ص .202 ،200
( ) ابف الحدادّ ،
544
الصافي.
( ) اإلبريز :ال ّذىب الخالص ّ

156

الشعرّية،
الشاعر مف طاقات ىذا البحر في تجسيد تجاربو ّ
النسق اإليقاعي يمحع مدػ إفادة ّ
ّ
الصكتي
ففضبلً عف الكظيفة
ّ
الجمالية اّلتي نيض بيا ىذا التّمكيف اإليقاعي في تحقيق التّّنكع ّ

الشاعر اّلتي تكحي بنكع مف الخفكت في
أيضا فضاءات صكتية رصدت لنا حالة ّ
فقد منح ً
يؤكد التّعالق مع
الشكل ّ
الزحاؼ ،كاإليحاء بيذا ّ
درجة اإلنفعاؿ نتيجة انخفاض ّ
مؤشر ّ

المادية
الشعرؼ ،فيذه األبيات تأتي في سياؽ ذكر بعض فضائل ممدكحو
ص ّ
مضمكف ّ
ّ
الن ّ
كمحاسنو
الشاعر تفاعبلً
المعنكية ،فيك ممؾ جكاد في عطائو ،خالص في نكره ،كقد أبدػ ّ
ّ

أيضا ،كىك
الناحيتيف
ًا
كبير في طرح ىذه المعاني اّلتي كّفق في أدائيا مف ّ
اإليقاعية كالمجازّية ً
ّ
ما نرصده في البيتيف الثّاني كالثّالث ،حيث اعتمد شاعرنا عمى األداء المجازؼ اّلذؼ كسى

الشمس
الشعرّية أيف جعل الغمامة تمتمئ ًا
مطر مف جكده ،فيما جعل ّ
نكعا مف المبالغة ّ
معانيو ً
ُّ
الزحاؼ
كلعل مثل ىذا األداء ما زاد في تصعيد كتأثيث كتيرة ّ
تستمد نكرىا مف إشراقة كجيوّ ،

الزحاؼ أربع
تكرر ّ
في ىذيف البيتيف ال نجده في غيرىما مف أبيات ىذه المقطكعة ،حيث ّ
الفنّية إلى
مس التّفعيمة (فعكلف) ،كما حرص ّ
الشاعر عمى أف يككف اإليقاع كسيمتو ّ
مرات كقد ّ
كل مف ىذيف البيتيف ،كمثل ىذا التّكافؤ
كرر ّ
مثل ىذا الكصف ،حيث ّ
النسق نفسو في ّ
الشكل
تجسمت معالميما ضمف ىذا ّ
كالتّكازف يكحي بنكع مف اليدكء كاالستقرار الّمذيف ّ
اإليقاعي.

الشاعر عمى نمط مكسيقي آخر ،كىك
كما يظير مف خبلؿ بحر ال ّ
طكيل اعتماد ّ
الضرب المقبكض مثمو ،كىك تشكيل لو مف المركنة المكسيقية
العركض المقبكضة مع ّ

أحبيا إلى
طكيل
صكر البحر ال ّ
كال ّ
طاقة التّعبيرّية ما جعل ىذا ّ
ً
شيكعا ك ّ
الشكل يككف أكثر ُ
النفكس كأقبميا في اآلذاف( ،)545كمف أمثمة ذلؾ قكلو(:)546
ّ
كما َّ
الد ْى ُر إالَّ َلْيَمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًة ُم ْدَل ِي ّمػ ػ ػ ػ ػػَ ٌرة

ط ُة دائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍإػر
ؾ في األ َْمبلَ ِؾ ُنْق َ
َكأََّن َ
سماح كاقداـ ِ
كحمػ ػ ػ ػ ػ ػػْـ ِ
كعّفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌرػة
َ َ ٌر
ٌر
ٌر

ِ ٍإ
ص ْب ُح َيا اْل ُمتََب ػػالػِ ُج
َ
كك ْك ُف ابف َم ْعف ُ
خطكط َخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػك ِارُج
كأ َْمبلَ ُك َيا منيا
ٌر
ض ػ ػ ِػل م ِ
ازُج
ُم ِز ْج َف فأ َْب َدػ ُم ْي َج َة َ
الف ْ
َ

545
الشعر ،ص .62
( ) ينظر :إبراىيـ أنيس :مكسيقى ّ
546
الديكاف ،ص .176 ،175
( ) ابف الحدادّ ،

157

اؾ ِم ْف َف ْ ِ
الع َكالِ ِـ ِط ُيب ُو
ص َ
ضل َ
فقد َ

اع أ َّ
العبلَ فكأَنيػ ػ ػػا
َحم ْتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػؾ ُ
َم َس ٍإ َ

ِ
المس َّ ِ
ػح؟
كىل َي ْكتُ ُـ ْ َ
ؾ الذك َّي َل َكاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
م َر ٍإ
السيا كمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ ِ
ارُج.
حي ُث ُّ
اؽ ْ
َ
َ

كتقطيعو العركضي:

فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكؿ مفاعمف

فعكؿ مفاعيمف فعكؿ مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعمف

فعكؿ مفاعيمف فعكلف مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكؿ مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكؿ مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكؿ مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكؿ مفاعمػف.

الزحاؼ عمى تفاعيل
ص نمحع
تصاعدا ممحك ً
النمط ال يقتصر ّ
ظا ،ففي ىذا ّ
في ىذا ّ
ً
الن ّ
تحكلت التّفعيمة (مفاعيمف) في
العركض فحسب ّإنما يشمل حتّى تفاعيل ّ
الضرب ،حيث ّ

كل بيت يسيـ
كمييما إلى (مفاعمف) كالكاضح ّ
أف حذؼ الكحدة الخامسة في مكضعيف مف ّ
اإليقاعية ،ىذا فضبلً عف التّفعيمة
النبضات
في اختصار ّ
الصكتي كيعمل عمى تسارع ّ
ّ
الزمف ّ
)08
تعرضت لزحاؼ الحشك في ثمانية (
(فعكلف) اّلتي
تختص بمنطقة الحشك ،حيث ّ
ّ
الداللي حيث جاءت استجابة
أف ىذه الحركة
اإليقاعية قد رافقت البعد ّ
مكاضع ،كيبدك ّ
ّ
الشاعر فيو بأسمكب االسترساؿ في عرض
الشعرؼ اّلذؼ احتفع ّ
ألسمكب ىذا المضمكف ّ

تجمياتيا
الصفات في أكضح ّ
صفات مميكو المعتصـ بف صمادح األخبلقية كقد برزت ىذه ّ
أف "تشكيل
السرعة
في البيت الثّالث ،حيث ُيعطي
تضمنيا التّشكيل ذلؾ ّ
ً
ّ
انطباعا مف ّ
()547
النفسية".
ًا
خضكعا
القصيدة المكسيقي يخضع
مباشر لحالة ّ
الشاعر ّ
ً
كفي سياؽ آخر يقكؿ:

()548

547
النشر ،اإلسكندرية،
الصّباغ :في نقد الشعر العربي المعاصر – دراسة
جمالية – دار الكفاء لدنيا ال ّ
طباعة ك ّ
ّ
( ) رمضاف ّ
 ،2002ص .172
548
الديكاف ،ص .215
( ) ابف الحدادّ ،
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ظ َّل َقْمِبي ُم ْؤ ِمًنػا
َف َ
َفَيا َع َجًبا أ ْ
َ
كح ْس ُن َيا
أ َُر ِّجي لِ ُسْم َك ِاني ُن ُش ًا
كر ُ

ِ
فأنت ِ
ؼ ُك ْن ُي ُو
َ
ضم ٌرير ليس ُي ْع َر ُ
َّ
الزم ِ
اف تَ َح ُّك ٌرػـ
كليس عمى ُح ْك ِـ َ

ظ َّل ِبالكص ِل ِ
كاف َار.
ِب َش ْرِع َغ َر ٍإ
اـ َ
َ ْ

ِ
اإللحاد أف ليس ِ
ناش َار.
ْؼ ذؼ
َي َرػ َأر َ

َفمِـ صيَّركا في اَْلمع ِرَف ِ
ات َّ
الض َم ِائ َػرا؟
َْ
َ ُ

ِ
عمى َح َس ِب األفعاؿ ُي ْج ِرؼ
مصاد َار.

كتقطيعو العركضي:

فعكؿ مفاعيمف فعكؿ مفاعمف

فعكؿ مفاعيمف فعكلف مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعمػػػف

فعكؿ مفاعيمف فعكؿ مفاعمف

فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعمف

فعكؿ مفاعيمف فعكؿ مفاعمف

فعكؿ مفاعيمف فعكلف مفاعػػػػمف.

طى ست عشرة ( )16
ص
إركاما كاضحا لزحاؼ القبض ،حيث غ ّ
المبلحع في ىذا ّ
الن ّ
ً
مس الكحدة العركضية (فعكلف) ثماني
تفعيمة مف أصل اثنيف كثبلثيف (  )32تفعيمة ،حيث ّ

مرات أخرػ كلك نظرنا إلى التّفعيبلت
مرات كالتّفعيمة (مفاعيمف) ثماني ( ّ )08
(ّ )08
أيضا مع التّفاعيل المزحكفة،
تكررت بشكل متعادؿ ً
الصحيحة (فعكلف مفاعيمف) لكجدنا ّأنيا ّ
ّ

أف درجة التّكازف فيما بيف التفاعيل المزحكفة مف جية ،ثُ َّـ درجة التّكازف فيما بيف
كىنا نمحع ّ
الداللي في
كل منيما مع درجة التّكازف ّ
التفاعيل الصحيحة كالمزحكفة مف جية أخرػ ينسجـ ّ

الشاعر بيف الكصل كاليجر كبيف اإليماف
السياؽ اّلذؼ تعادلت فيو األحاسيس في نفس ّ
ىذا ّ
الضمائر كالمعرفات.
كالكفر ،كبيف ّ
النشكر كاإللحاد ،كبيف ّ
الشاعر مف خبللو تجسيد
أما بحر البسيط فيك ال يختمف عف ال ّ
طكيل؛ حيث استطاع ّ
ّ
الزحاؼ
مستثمر بعض التّرخيصات
ًا
الشعرّية،
بعض تجاربو ّ
العركضية اّلتي راكح فييا بيف ّ
ّ

كل منيما في ىذيف الجدكليف:
كالعّمة ،كيمكف تكضيح نسبة كركد ّ
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التّفعيمة
مستفعمف

428

290

فاعمف

416

95

321

المجمكع

844

385

459

التّفعيمة
فاعمف

السالمة
ّ

العدد

المخبكنة

نسبة الخبف

138

%32.24
%77.16
%109.40

العدد

المقطكعة

نسبة القطع

416

12

%2.88

ىاما،
حي ًاز ِّ
مف خبلؿ ىذيف الجدكليف نمحع ّ
أف التّفعيبلت المزحكفة قد شغمت ّ
حيث دخل زحاؼ الخبف ()549عمى التّفعيمة (مستفعمف) في ٍإ
ثماف كثبلثيف كمائة بيت

( ،)138كبنسبة (  ،)%32،24كما دخمت عمى التّفعيمة فاعمف بشكل الفت في
أما
مكضعا ،كبنسبة بمغت (
)321
كاحد كعشريف كثبلثمائة (
ً
ّ ،)%77،16
تـ تكظيفيا بنسبة ضئيمة ،حيث أصابت عّمة القطع تفاعيل
التّفعيبلت المعمكلة فقد ّ

 ،)12كبنسبة(  ،)%01،42كقد كرد في

مكضعا فقط (
ىذا البحر في اثني عشرة
ً
أما الثّاني فقد
األكؿ كقد شمل الخبف فيو العركض ك ّ
الضرب ً
شكميف اثنيفّ ،
معاّ ،
معا
كلعل اجتماع ّ
اجتمع فيو العركض المخبكف ك ّ
الضرب المقطكعّ ،
الزحاؼ كالعّمة ً

الشاعر،
كشدة اإلضطراب اّلتي تُسيطر عمى ّ
في ّ
حدة اإلنفعاؿ ّ
الشكل الثّاني يترجـ ّ

549
المتكسط الكافي في العركض كالقكافي ،ص
الساكف ،أنظر مكسى األحمدؼ نكيكات،
ّ
( )الخبف :ىك حذؼ ثاني الجزء ّ
.25
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مغاير
ًا
نينا
أف "حذؼ بعض أحرؼ التّفعيمة يقصر ّ
مما يخمق ر ً
إذ ال يخفى ّ
النغمات ّ
النفسية"(.)550
أدؽ مخالج ّ
الشاعر ّ
مما يعادؿ ّ
لممألكؼ في البحر الكاحد ّ
األكؿ قكلو:
كمف أمثمة ّ
الشكل ّ

()551

شاى ْد َت ُم ْعتََر ػؾػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػًا
تَ َك ُاد تَ ْغَنى ِإ َذا َ
ظ ٍإة ِم ْنؾ ي ْثنى ِ
الق ْرُف ُم ْن َع ِف ػ ػ ػ ػ ػ ًار
ِبَم ْح َ
َ َُ

ُّ
كس ُم ْح ِج َم ٌرة
أَ ْق َد ْم َت َح ْي ُث ُ
الك َماةُ الش ُ

كما احتَدػ المكت نْفسا مف نُف ِ
كس ِي ُـ
ُ
َ
ُ َ ً

ػاؿ َد ُـ
اـ أك ُي ػ ػ
َع ْف أ ْ
سػ ػ ُ
َف ُي َس َّل ُح َس ٌر
ِ
َّ
ػذـ
ؾ ػػ
كأف َل ْح َ
ظَ
فيػ ػ ػ ػ ػ ق صارٌرـ َػخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
كد تَ ْزَد ِح ُـ
المَن َايا ُّ
َك ُج ْدت ُ
الس ُ
حيث َ

()552

َّ
الجكِد أك ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػرُـ.
كس ْيُف َ
ؾ َك ْع ُب ُ
إال َ

كتقطيعو العركضي:

ػف
متفعمف فاعمف مستفعمف َتف ِػعػمُم ْ

مستفعمف فعمف مستفعمف َتفِعمُم ْف

مستفعمف فاعمف مستفعمف َتفِعمُم ْف

ػػػػػف
متفعمف فاعمف مستفعمف َتفِعمُم ْ

ػف
متفعمف فاعمف متفعػمف َتف ِػعمُم ْ

ػف
متفعمف فعمف متفعمف َتفعِػلػػػػػػػػػػُم ْ

متفعمف فاعمف مستفعمف فػَتِعمُمػػف

مستفعمف فعمف مستفعمف َتف ِػػلُم ْف.

يتّضح مف خبلؿ الكحدات اإليقاعية ليذا النص شيكع زحاؼ الخبف اّلذؼ أصاب ُكبلِّ
ّ
ّ ّ
تحكلت التّفعيمة (فاعمف) إلى ( َف ِعمُ ْف) ،باإلضافة إلى
مف تفعيمتي العركض ك ّ
الضرب ،كفييما ّ
تحكلت
أيضا إلى نفس ّ
تعرض تفاعيل الحشك ً
الزحاؼ ،حيث ّ
ّ
مس التّفعيمة ( ُمستفعمف) اّلتي ّ
تحكلت تفعيمة الحشك (فاعمف) إلى ( َف ِعمُ ْف) ،كليذه التّفعيمة دكر بالغ
إلى (متفعمف) ،فيما ّ
طكيمة األخرػ
األىمية عمى مستكػ الحركة اإليقاعية لبحر البسيط قد ال تتكّفر في األكزاف ال ّ
ّ
550
النشر ،اإلسكندرّية ،مصر ،ط،2
الشعر العربي ،دار الكفاء لدنيا ال ّ
السعكد :،اإليقاع في ّ
طباعة ك ّ
السعكد سبلمة أبك ّ
( )أبك ّ
 ،2003ص .07
551
الديكاف ،ص .251 ،250
( )ابف الحدادّ ،
552
عفر إذا
منعفر في التّرابُ ،يقاؿ َعَف َرهُ في التّراب يعفره ًا
ًا
الشجاعة كالحرب * .منعف ار :أؼ
النظير في ّ
( )* القرف :الكفء ك ّ
دسو.
ّ
مرغو فيو أك ّ
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النادر ِّ
جدا أف يدخل زحاؼ القبض عمى تفعيمة حشك
كال ّ
طكيل – مثبلً – ذلؾ ّأنو مف ّ
طكيل (مفاعيمف)؛ فيما يمكف لزحاؼ الخبف أف يدخل عمى تفعيمة حشك البسيط (فاعمف)،
ال ّ
كحيكيتو ،كىكما نمحظو في سياؽ ىذه
كىذه المندكحة تسيـ في زيادة تصاعد كتيرة البسيط
ّ
األبيات اّلتي تساكؽ فييا ىذا التّشكيل مع المضمكف الحماسي اّلذؼ كرد في إطاره؛ كىنا

متعدد األلكاف
أف
الترخيص العركضي ليذا الشكل قد ساىـ في تشكيل مجاؿ صكتي ّ
نمحع ّ
ْ
الستيعاب مثل ىذه التّجربة ،كذلؾ مف خبلؿ تجسيد فضاءات صكتية قادرة عمى احتكاء ذات

الشاعر كالتعبير عف مختمف مكاقفو ،فتخمق بؤر شعرّية بإمكانيا إحداث أثر في نفس المتمقي
ّ
ككعيو.
الشكل الثّاني فيمكف أف نمثل لو بقكلو(:)553
أما ّ
ّ
ِ
ك َّ
الح ِّب طالبػةٌر
فس َ
فيؾ ثَب َار ُ
الن ُ

ِ
ِ
ِ
ار
منؾ أ َْنػ َػك َا
الع ْي ُف تَ ْجني َ
إ ْف كانت َ

يا م ْشِبو ِ ِ
الج ْع ِد ِّؼ تَ ْس ِمَي ًة
الممؾ َ
ُ َ َ

ِ
ار.
الب ْد ِرِّؼ أَنػْػ ػ ػ ػ ػ َك َا
كم ْخج َل الَق َم ِر َ
ُ

أ ِْ
َكِني عنو تَ ْكِرَيػ ًة
اؾ َكأ ْ
ُخفي َى َك َ

كىل يبلَـ َع ِم ُيد الَقْم ِ
ػب ِإ ْف َك َارػ؟
ُ ُ

()554

كتقطيعو العركضي:

مستفعمف فعمف مستفعمف َتفِعمُم ْف

مستفعمف فاعمف مستفعمف َتف ْػػػػػلُم ْف

مستفعمف فعمف مستفعمف َتفِعمُم ْف

ػف
متفعمف فعمػف مستفعمف َتفعْلُمػػػػػػػػػػػ ْ

مستفعمف فعمف مستفعمف َتفِعمُم ْف

ػػػػػػف.
مستفعمف فعمػف مستفعمف َتفعْمُم ْ

ِ
معا ،حيث أصاب زحاؼ
تعرضيا ّ
المبلحع عمى تفاعيل ىذه األبيات ّ
لمزحاؼ كالعّمة ً
فتحكلت التّفعيمة (فاعمف) إلى ( َف ِعُم ْف) ،كتمركزت عّمة القطع في
الخبف عركض األبيات ّ

تحكلت التّفعيمة (فاعمف) إلى( َف ْعمُ ْف) ،فيما
خكاتيـ األبيات ُمستكلية عمى منطقة ّ
الضرب ،كفيو ّ
مس العركض ،كىك
تعرضت تفعيمتي الحشك (مستفعمف) ك(فاعمف) إلى نفس ّ
الزحاؼ اّلذؼ ّ
ّ
553
الديكاف ،ص .218
( )ابف الحدادّ ،
الجعدؼ :الممؾ البخيل.
( *)554الممؾ
ّ
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الشاعر
النسق الكزني المتصاعد ُيعطي
انطباعا يعكس درجة إنفعاؿ ّ
أف ىذا ّ
شؾ ّ
الخبف ،كال ّ
ً
فسية اّلتي تترجـ
إزاء ىذا المشيد العاطفي ،حيث جاء ىذا التّشكيل صدػ لمحالة ّ
الن ّ
الشاعر أماـ جماؿ محبكبتو ما جعمو يمجأ إلى أسمكب المبالغة في
اضطراب كانفعاؿ ّ
يشكل
ألف الكجو ّ
الكصف فحسف كجو ىذه المرأة ُيمثّل عنده مبدأ الجماؿ كمصدره األصميّ ،
المكضكع األساسي لبلىتماـ الجمالي ( ،)555ففي مثاؿ البيت الثّالث ُيحاكؿ البدر أف يسمك

ذميما ُيمممـ نفسو في خجل (يا مخجل القمر
إلى جماؿ كجو محبكبتو كضياءه غير ّأنو ير ّتد ً
يتكضح مدػ
كىنا ّ
البدرِّؼ أنكا ار) ،كنجد ىذا االضطراب قد امتد إلى المستكػ األفقيُ ،
الشاعر ،حيث تكافقت تفاعيل ىذه األضرب مع ىذه
الصكتي عند ّ
انصيار األداء الّمغكؼ ك ّ
الشعرّية (أنكار ،إف
بكل ما تحممو مف تجانس صكتي كاف لو أثره في إغناء التّجربة ّ
ّ
الدكاؿ ّ

()556
حيز
أف ىذا الجماؿ قد شغل ًا
ار)
كارػ ،أنك َا
أف في ىذه ّ
الدكاؿ عّمة القطع؛ كيبدك ّ
سيما ك ّ
تمح عميو داخل ىذا المنجز
ًا
كبير مف ال كعيو كال شعكره ،لذا ظّمت ىذه األحاسيس المنفعمة ّ

النياية
الشعرؼ،
ّ
فتكضحت معالميا عمى مستكػ الكزف مف بدايتو كصكالً إلى نقطة ّ
ّ
(القافية).

منية
أف نقص الكحدات ّ
يتّضح في ضكء ما تقدـ مف نماذج في شعر "ابف ّ
الحداد" ّ
الز ّ
يتيح راحة
نتيجة ّ
لمزحافات كالعمل ُينشئ نكعاً مف اإلسراع ،فالمعركؼ ّ
السككف ُ
أف مكضع ّ

المادة
الشاعر لتفعيبلت متتالية
لمنفس لدػ المتكّمـ ،فعند اختزاؿ ىذا ّ
ّ
ينعكس ذلؾ عمى ّ
ُ
تفسر باإلسراع كاإلضطراب )557( ،ذلؾ
غكية المنظكمة ،كمف ثُ َّـ ُي ُ
حدث تأثي اًر في ّ
الّم ّ
الداللة قد ّ

أف قدرتو في ىذا
أف "المرء كاف كاف يستطيع في ّ
النفس الكاحد أف ينطق بمقاطع كثيرة إالّ ّ
ّ
النطق
نفسية ،كحيف يككف ىادئاً كادعاً أقدر عمى ّ
محدكدة ُيسيطر عمييا ما ىك فيو مف حالة ّ

متميفاً
بمقاطعو الكثيرة دكف أف يشكبيا إبياـ في لفظيا ،كىك ّ
أقل قدرة عمى ىذا حيف يككف ّ

555
الشعر العربي القديـ – المركز
الشعرّية كالثقافة – مفيكـ الكعي الكتابي كمبلمحو في ّ
الديفّ ،
البنا ّ
( )ينظر :حسف ّ
عز ّ
الثّقافي العربي – بيركت ،لبناف ،ط ،2003 ،1ص .230

556
السياؽ أنو أحد
( )ال نعتقد ّ
األكؿ كالثّالث يدخل في صميـ عيب اإليطاءّ ،إنما يبدك في ىذا ّ
أف تكرار القافية في البيتيف ّ
الداللي.
تمظيرات الجانب ّ
557
الشعر ،ص .72
الرحمف ،المؤثرات االيقاعية في لغة ّ
( )ينظر :ممدكح عبد ّ
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()558
الشكل ليس
سريع التَّنّفس كما ىك الحاؿ في اإلنفعاالت"
أف "المعنى كعناصر ّ
 ،ما ّ
يؤكد ّ
بمعزكليف عف بعضيما البعض ،بل تكاد تككف لحظة ميبلدىما كاحدة"(.)559

تعد مف أكثر القضايا اّلتي أثارت جدالً َكبي اًر
ننكه في ىذا المقاـ إلى قضية ّ
كينبغي أف ّ
فانصب كثير
األدبية،
الساحة
في الكسط األدبي ،حيث شغمت ىذه
ّ
القضية ّ
ّ
ّ
حي از ك ً
اسعا في ّ

( ،)560حيث

فظل االختبلؼ في شأنيا قائما منذ القديـ
مف اىتماـ ّ
النقاد ك ّ
الدارسيف حكليا ّ
دكامة مف الجدؿ حكؿ ما إذا كاف ُىناؾ عبلقة كثيقة تربط بشكل أك بآخر بيف
سقطكا في ّ

الشأف أثرىا في
بحر بذاتو كبيف غرض أك فكرة بعينيا ،كقد كاف لآلراء القديمة في ىذا ّ
الرؤية الحديثة اّلتي مفادىا االنتصار لمقديـ ،كنجد أحمد الشايب مف بيف ىؤالء؛ فيا ىك
ّ

بالدراسة كالتّحميل إلى ىذا
يتكجو ّ
كجو دارس األسمكب قائبلّ " :
إف عمى دارس األسمكب أف ّ
ُي ّ
ظاىر ،كىما الكزف كالقافية ،ليرػ ىل كفق الشاعر في اختيار ىذا أك
العنصر المكسيقي ال ّ
ُ
ذاؾ لقصيدتو؟ كىل كافق البحر الغرض اّلذؼ احتكػ القصيدة؟"

()561

الدارسيف
 ،ككثير مف ّ

()562
كمحمد شكرؼ
،
الدرب أبرزىـ إبراىيـ أنيس
مف ذىب ىذا المذىب كسار عمى ىذا ّ
ّ
()563
تصدكا لمعارضة اآلراء المعتنقة
عياد  ،كفي المقابل نجد نف ار كبي اًر مف كبار الباحثيف قد ّ
ّ
مف ِقبل ىذه الفئة ،فحاكلكا أف ينقضكا كجيات كثيرة مف أنظارىـ ،حيث أنكركا عمييـ ىذه

كل
الفكرة إنكا اًر ِّ
محمد حماسة يدحض دعاكػ ىؤالء بشأف ىذه القضية فيقكؿّ " :
تاما ،فيا ىك ّ
ألف
الحس
المدربّ ،
ما قالو ىؤالء ال يعدك أف يككف آراء ّ
ّ
ذاتية تقكـ عمى ال ّذكؽ الخاص ك ّ

558
الشعر ،ص .175
( )إبراىيـ أنيس :مكسيقى ّ
559
الشعر العربي القديـ – دراسة نقدية تحميمية لظاىرة االغتراب –  ،دار المطبكعات الجامعية،
( )كاميميا عبد الفتّاحّ :

االسكندرية ،مصر ،ط ،2008 ،1ص .440

560
الدكتكر عبد العزيز
تبنكا ىذه اآلراء نذكر مثبلً :ابف طباطبا العمكؼ :عيار ّ
النقاد القدماء اّلذيف ّ
( )مف بيف ّ
الشعر ،تحقيق ّ
بف ناصر المانع ،مكتبة الخانجي ،القاىرة( ،د.ت) ،ص .08 ،07

النيضة المصرية ،القاىرة ،ط،3
()561أحمد الشايب :األسمكب دراسة ببلغية تحميمية ألصكؿ األساليب
األدبية ،مكتبة ّ
ّ
 ،1999ص .12
562
الشعر ،ص .175
( )أنظر إبراىيـ أنيس ،مكسيقى ّ
563
عياد ،مكسيقى الشعر العربي( ،مشركع دراسة عممية) ،دار المعرفة ،القاىرة ،ط،1978 ،2
محمد ّ
( )أنظر :شكرؼ ّ

ص.16
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()564

 ،كفي معرض

عممية صارمة"
أسرار الجماؿ في ّ
الفف ال يمكف أف تخضع لمقاييس ّ
الشعرية ال ُيستطاع تحديد
إف"األكزاف ّ
التّعميق عمى المكقف نفسو تقكؿ كاميميا عبد الفتّاح ّ :
الشعرية أك مكضكع القصيدة ،فالكزف الكاحد يتّسق مع أكثر مف
المناسب منيا لؤلغراض ّ
()565
أف الغرض الكاحد أيضاً ينظـ عمى أكثر مف بحر "فيناؾ
غرض أك مكضكع"
 ،كما ّ
()566

 ،فقد

الشعر العربي"
الشعراء عمى أغمب أبحر ّ
أغراض شعرّية كاحدة كالغزؿ نظـ فييا ّ
ثـ نكع التّفعيمة
"أثبتت ّ
الدراسات اإلحصائية أنو ال يكجد ارتباط مطرد بيف نكع البحر ،كمف ّ
()567
ٍإ
الحداد"
معينة أك أفكار بذاتيا"
الدراسة اّلتي كصمنا إلييا في شعر "ابف ّ
 ،كنتيجة ّ
كمعاف ّ

صحة استقراء نتائج الفئة الثانية؛ كتسيـ في ذات الكقت في تعزيز تفنيد مزاعـ الفئة
ّ
تؤكد ّ
مكزعة في أغراض مختمفة؛ كاذا ما
األكلى ،فقد تمكف شاعرنا مف تكظيف تسعة أبحر كاممة ّ

أف شاعرنا قد اتّخذه كزنا لطائفة كبيرة
أخذنا بح اًر كالكامل ،كىك األكثر تكظيفاً في شعره نجد ّ
()568
كل غرض نشكة في التّعبير كطكاعية في األداء كتفاعبل
في
لو
يجد
فكاف
،
مف األغراض
ّ
الشاعر المطبكع ىك اّلذؼ ينظـ األشعار في
أف " ّ
في ترجمة األحاسيس ،كىك أمر ُي ّ
ؤكد ّ
الفنية"(.)569
بحكرىا
ّ
المتعددة كمف غير حاجة إلى عمـ يدرسو غير سميقتو ّ

بصحة ما تذىب إليو تمؾ اآلراء ،بل تبقى نتائج
كبناء عمى ذلؾ ال يمكف أف نجزـ
ّ
التدقيق ،فيي آراء ال تقكـ عمى أسس ثابتة
عامة مازالت تبحث عف مزيد مف اإلثبات ك ّ
ّ

يمكنيا مف اإلستقرار عمى دالالت بعينيا،
كصحيحة إذ ليس ليا مف العمممية الثابتة ما ّ
مجرد تخمينات ال تنيض عمى ثابت كال تقكـ عمى برىاف بحيث لـ ترؽ بعد
كبالتّالي تبقى ّ

الصدد مف
إنما ّ
تعمقيا كبراىيف تثبتيا كال أدؽ في ىذا ّ
تظل تفتقر إلى أدّلة ّ
إلى مرتبة اليقيفّ ،
الرثاء أك المدح أك
رأؼ حسف عبد الجميل يكسف اّلذؼ يقكؿ":ليس ىناؾ بحر أليق لنظـ ّ

564
الشعرية ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،
الضركرة ّ
محمد حماسة عبد الّمطيف :لغة ّ
الشعر – دراسة في ّ
( ) ّ
ط ،2006 ،1ص.644

565
الشعر العربي القديـ – دراسة نقدية تحميمية لظاىرة االغتراب – ص .441
( )كاميميا عبد الفتّاحّ :
566
الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ،1994 ،1ص
الشعر ،دار المعرفة
الرحمف :المؤثرات االيقاعية في لغة ّ
ّ
( )ممدكح عبد ّ

.45

567
الصكتية ،ص .49
الضالع:
محمد صالح ّ
ّ
األسمكبية ّ
( ) ّ
()568كىذه األغراض ىي :المدح ،الغزؿ ،الشككػ ،اليجاء ،الكصف ،الحكمة ،الرثاء... ،
569
محمد بف منكفي :دراسة تحميمية في شعر ابف سيل األندلسي ،ص .106
( ) ّ
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لكل تجربة شكميا كايقاعيا
الفخر ،كلكف نظـ المكضكع الكاحد في بحكر مختمفة يجعل ّ
المتميز"(.)570
ّ
القافية:
- 2
الشعر العربي القديـ؛ فيي بمثابة األساس اّلذؼ تبنى
أىـ خصائص ّ
تعتبر القافية مف ّ
يـ
عميو ركائز البيت ّ
الشعرؼ ،كىي كاف كانت كممة كاحدة إالّ ّأنيا عنصر أساسي كجزء ُم ّ

الشعرؼ؛ لذلؾ فيي تُسيـ في تحريؾ القصيدة كضبط
ص ّ
في تككيف البناء المكسيقي العاـ ّ
لمن ّ
النغمي في القصيدة"( ،)571عف
الصكتي كالتّناسب ّ
إيقاع الكزف فتساعده عمى "إحداث التّناسب ّ
()572

ىاما مف المكسيقى الشعرّية"
طريق ما يخّمفو تكرارىا مف نغمة
تككف جزءاً ِّ
مكسيقية ّ
ّ
جمية " ّ
الصكتي
تكتسب كظيفة
الشعرؼ – إذف-
ص ّ
 ،فالقافية في ّ
ّ
الن ّ
ُ
جمالية بحتة مف خبلؿ نسقيا ّ
ظـ تتعاظـ مف ِخبللو درجة
المكحد كالمتجانس ،كاّلذؼ يقكـ أساساً عمى ضابط إيقاعي ُمن ّ
ّ
الفاعمية ّ ِ
أف القافية عبارة عف الزمة
الشعرّية في العمل ّ
قمة ىرـ ّ
الشعرؼ ،ذلؾ ّ
ّ
الفنّية لتبمغ ّ
تتجسد عبر جممة مف الكقفات اإليقاعية تتشابؾ كتتعانق لتشارؾ في تككيف سمسمة
ّ
صكتية ّ

معينة
السامع كتأسر إحساسو بعد كحدات
مكسيقية بمثابة حقكؿ
مغناطيسية ّ
كبلمية ّ
ّ
ّ
ّ
تشد أذف ّ
النفكس
السمسمة الشرياف اّلذؼ تتدّفق عبر ذبذباتو ىذه األنغاـ اّلتي تطرب ليا ّ
كتمثّل ىذه ّ

حد كبير عمى تكثيف درجة التّكّقع لدػ المتمّقي اّلذؼ
كتترّنـ ليا األسماع ،كتعمل إلى ّ
()573
تتكضح لنا
زمنية منتظمة"
"يستمتع بيذا التّ ّ
كىنا ّ
ُ ،
ردد اّلذؼ يطرؽ اآلذاف في فترات ّ

تعد نقطة التقاء
ابطية ،فالقافية ّ
الكظيفة الثانية اّلتي تضطمع بيا القافية ،كىي الكظيفة التّر ّ
مكسيقية
يشد مفاصل القصيدة بنيايات
كىمزة كصل بيف األبيات ،بحيث " ّ
تشكل ثابتاً إيقاعياً ّ
ّ

ألنيا
مزيجة ،فبل يجكز بحاؿ مف األحكاؿ فصل إيقاع القافية عف الكحدة
اإليقاعية لمقصيدة ّ
ّ
(،)574
تكحدياً كاضحاً"
مارس دك اًر ّ
الصكت تك ار اًر ُمنظبطاً ،كىي بذلؾ تُ ُ
مؤسسة عمى تكرار ّ
ّ
570
الشعر العربي (األكزاف كالقكافي كالفنكف) ،ص .23
( )حسف عبد الجميل يكسف :مكسيقى ّ
571
النشر ،اإلسكندرّية ،ط ،2004 ،1ص
( )زيف كامل الخكيسكي كآخركف :في الّمغة كاألدب ،دار الكفاء لدنيا ال ّ
طباعة ك ّ

.11

572
الشعر ،ص .246
( )إبراىيـ أنيس :مكسيقى ّ
()573المرجع نفسو ،ص .246

574
اإليقاعية في شعر الجكاىرؼ ،ص .129
محمد شكر قاسـ :البنية
ّ
( )مقداد ّ
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النغمية مف ّأكؿ القصيدة
النغـ كتصعيد الكتيرة ّ
كمف شأف ىذه الكظيفة أف تضمف إستم اررّية ّ
الشاعر مف خبلليا التقاط أنفاسو
طة
حتّى آخرىا ،كما تعتبر القافية مح ّ
يتكخى ّ
مكسيقية ّ
ّ
كتجديد طاقتو قبل استئناؼ سمسمة شعرّية جديدة ،لذلؾ نجد أف ىذا العنصر المكسيقي قد
خاصة
حظي بجانب كبير مف اىتماـ القدماء كعنايتيـ ،حيث ّ
تتبكأ القافية عندىـ مكانة ّ

ع جكدة القافية كاف كانت كممة كاحدة
أىميتيا بقكلو" :فح ّ
كمنزلة عالية ،فيا ىك الجاحع ّ
يحدد ّ
ع سائر البيت" ( ،)575كىي عند "ابف رشيق" مع الكزف في رتبة كاحدة ،فيي جزء
أرفع مف ح ّ

لؤلكؿ بدكف الثاّني؛ إذ ىي شريكة الكزف
ال ّأ
كمل ّ
كل منيما اآلخر فبل كجكد ّ
يتجز منو بحيث ُي ّ
سمى
بالشعر ،كال ُي َّ
بالشعر يقكؿ" :القافية شريكة الكزف في االختصاص ّ
في االختصاص ّ
شع اًر حتّى يككف لو كزف كقافية"( ، )576أما عند الخميل فيي "مف آخر حرؼ ساكف في البيت
()577

إلى أكؿ ساكف يميو في الحركة التي قبل الساكف األكؿ"

كال يحيد المحدثكف عف الُقدماء مف حيث االحتفاء بالقافية سيما مف حيث قيمتيا
كلعل جميعيـ يتّفقكف عمى ما انتيى إليو إبراىيـ أنيس في تعريفو لمقافية ،كذلؾ
ّ
المكسيقيةّ ،

ككف
ّ
بأنياّ " :
عدة أصكات ّ
تتكرر في أكاخر األسطر أك األبيات مف القصيدة ،كتكرارىا ىذا ُي ّ
ترددىا
الشعرّية ،فيي بمثابة الفكاصل
جزءاً ِّ
ىاما مف المكسيقى ّ
السامع ّ
ّ
المكسيقية يتكّقع ّ
ٍإ
عيف مف مقاطع
كيستمتع بيذا ّ
زمنية ُمنتظمة ،كبعد عدد ُم ّ
التردد اّلذؼ يطرؽ اآلذاف في فترات ّ
()578
ص سميح أبك مغمي مآثرىا المكسيقية في قكلو:
ذات نظاـ خاص ُيسمى الكزف"
كي ّ
ُ ،
مخ ُ
ع عمى نغمة ُمكحدة لمقصيدة أك المقطكعة ،كتحافع عمى انتياءة كاحدة لؤلبيات،
"تحاف ُ
المكسيقية في
القكة
كتضبط اإليقاع كالمكسيقى ضمف ِكحدة
ّ
ّ
مكسيقية كاممة ،كتزيد ّ

()579
النغمي كالجمالي ليقف عند حدكد
التّعبير"
 ،كيتجاكز ىذا الجانب المكسيقي حدكد األثر ّ
الزاكية ليست حمية أك زينة فحسب ّإنما ىي
الداللي؛ كالقافية مف ىذه ّ
الجانب اإليحائي ك ّ

الشاعر أف يمتمس الحذر في انتخاب قكافيو
الشعرؼ ،لذلؾ عمى ّ
ص ّ
النابض لجسد ّ
القمب ّ
الن ّ

()575ميرفت دىاف :نزار قبانيكالقضية الفمسطينية ،بيساف لمنشر كالتكزيع كاالعبلـ ،بيركت ،لبناف ،ط ،2002 ،1ص .54
()576ابف رشيق القيركاني :العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده ،ص .132

()577ابف منظكر :لساف العرب ،دار صادر ،بيركت ،لبناف ،ج ،15ط ،1990 ،1ص .195
578
الشعر ،ص .246
( )إبراىيـ أنيس :مكسيقى ّ

()579سميح أبك مغمي :العركض كالقكافي ،دار البداية كدار المستقبل ،عماف ،األردف ،ط ،1ص .55
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(ّ ،)580إنما

لمجرد اإللزاـ بالقافية
بما يخدـ معانيو ّ
الشعرّية كمقاصده ّ
الن ّ
ظمية ،فبل يأتي بيا ّ
تم ًما
يجب أف تدخل في صميـ العمل ّ
الجممة ُ
نص اًر أساسيِّا في ُ
كجزًءا ُم ّ
الشعرؼ ،فتككف ُع ُ
(، )581
كأنيا الشيء المكعكد المنتظر"
لمعنى القصيدة" .فتقع الكممة مكقعيا مف القافيةّ ،
أف البيت مجمكب مف أجل القافية ،بل يككف البيت مبنيِّا عمييا ،كال
"بحيث ال يشعر المرء ّ
مسدىا في كممات
ُيمكف االستغناء عنيا فيو ،كتككف كذلؾ نياية
يسد غيرىا ّ
طبيعية لمبيت ال ّ
ّ
()582
العباسي تحت ما
العصر
منذ
ىا
بجذكر
ح
تمك
ة
ر
الفك
ىذه
مثل
كانت
ف
ا
ك
،
البيت قبميا"
ّ

سمى بترشيح المعنى لمقافية(.)583
ُي َ

الشعرؼ
أف "لمقافية فاعمية
أسمكبية كاضحة المعالـ في تككيف التّركيب ّ
مما ّ
تقدـ ّ
ّ
يتّضح ّ
الشعرية"( ، )584كفي شعر "ابف الحداد" يمكف أف نحصر قكافي الشعر عنده
كصياغة الجمل ّ
عمى أساس أسمكبي خالص ضمف ثبلثة عناصر ُجز ّئية كىي :القكافي باعتبار الحركؼ،
القكافي باعتبار الختاـ ،القكافي باعتبار عدد الحركات ،كلكف قبل ذلؾ نكرد ىذا الجدكؿ

الرمكز اآلتية لعناصرىا:
بأشكاؿ القافية عند "ابف ّ
الحداد" ،كيمكف أف نعتمد عمى ّ

الركؼ :ر
ّ

الردؼ :د
* ّ

* التّأسيس :س

الدخيل :خ.
* ّ

()580بمعنى أف تككف خالية مف اإليغاؿ.

581
محمد غنيمي أبك ىبلؿ :النقد األدبي الحديث ،نيضة مصر ،القاىرة ،ط ،1997 ،1ص .163
( ) ّ
582
لمنشر كالتّكزيع ،دمشق ،سكريا ،ط ،2000 ،1ص
الشعر العربي
( )إيميا فرنسيسّ :
المغنى – دراسة نقدية  ،-قدمس ّ
ّ
.193
583
الميسر في العركض
العباسيكف ّأكؿ مف استعمل عبارة "ترشيح المعنى لمقافية" ،أنظر مثبل لكحيشي ناصر:
( )يعتبر ّ
ّ
الجامعية ، ،الجزائر ،ط ،2007 ،1ص .150
كالقكافي ،ديكاف المطبكعات
ّ
584
الصميدعي ،شعر الخكارج – دراسة أسكلبية – ص .176
محمد ّ
( )جاسـ ّ
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* الكصل :ك

* الخركج :ج.

* ىاء الكصل :ىػ

الرقـ
ّ

الشكل
ّ

(د +ر +ك)

257

02

(ر +ك)

214

%34،07

03

(س +خ  +ر +ك)

88

%14،01

04

(د +ر +ق  +ج)

34

%05،41

05

(ر +ىػ  +ج)

17

%02،70

06

(ر +ىػ)

02

%0،31

07

(د +ر +ىػ)

02

%0،31

08

(ر)

04

%0،63

09

(د +ر)

03

%0،47

01

-

*
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عدد األبيات

(د +ر +ك)
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العدد

عدد األبيات

النفس
نسبة ّ
%40،92

النفس
جدكؿ أشكاؿ القافية كنسب ّ

المقيد
ّ

النسبة
ّ

فييا –

المفتكح

العدد

النسبة
ّ

المضمكـ

العدد

النسبة
ّ

المكسكر
النسبة
ّ

العدد

16

%02،54

94

%14،96

104

%16،56

(ر +ك)

214

64

%10،19

152

%24،20

41

%06،52

(س+خ+ر+ك)

88

26

%04،14

56

%08،91

06

%0،95

(د+ر+ىػ+ج)

34

34

%05،41

/

34

%05،41

(ر+ىػ+ج)

17

17

%02،70

07

10

%01،59

(ر+ىػ)

02

02

%0،31

/

/

(د+ر+ىػ)

02

02

%0،31

/

/

(ر)

04

04

%0،61

(د +ر)

03

03

%0،46

-

%01،11

النفس فييا
جدكؿ أشكاؿ القافية ّ
الركؼ كنسب ّ
مكزعة عمى مجارؼ ّ

-

الحداد" تتّخذ ليا تسعة أشكاؿ
أف القافية عند "ابف ّ
يتّضح مف خبلؿ ىذا الجدكؿ ّ
مكسيقية كبيرة ،كىك أمر ُينبئ عف
حافظت عمى َثراءىا اإليقاعي باحتكاءىا عمى إمكانات
ّ

مفت اإلنتباه إلى قكافي الشعر
يتميز بو ّ
الشاعر ،إالّ أفّ ما ُي ُ
الحس المكسيقي العالي اّلذؼ ّ
ّ
المكسيقية اّلتي أخذت مجراىا التّعبيرؼ كمممحيا
ظكاىر
الحداد" ىك شيكع بعض ال ّ
عند "ابف ّ
ّ
الحداد" التّقفكؼ ،كىك ما ُيمكف معاينتو في اآلتي:
ميز نظاـ "ابف ّ
األسمكبي اّلذؼ ّ

-1.2القافية باعتبار الحركؼ:

169

المد في قكافي "ابف
السابق ارتفاع ممحكظ في نسبة حركؼ ّ
نمحع مف خبلؿ الجدكؿ ّ
الردؼ كالتّأسيس ،حيث تبمغ ىذه األصكات كحدىا أكثر
ّ
الحداد" ،كىك ما يمثل في ُعنصرؼ ّ

الديكاف ،كذلؾ في ثمانية كثبلثيف كثبلثمائة بيت (
مف نصف قكافي ّ
األكؿ:
( ،)%53،82كلنبدأ بالعنصر ّ

 ،)338كبنسبة

 -.1.1.2القكافي المؤسسة:
تحرؾ (" ،)585كاّنما ُس ّمي
الركؼ بحرؼ ُم ّ
التّأسيس ىك أف تأتي ألف ساكنة قبل حرؼ ّ
المؤسسة عند "ابف
أس لمقافية" ( ،)586كالقكافي
كأنيا ّّ
ألف األلف ىينا لممحافظة عمييا ّ
تأسيسا ّ
ّ
ً

()587
الحداد"،
الحداد" سممت مف سناد التّأسيس
 ،كقد شمل ىذا ّ
النكع مف القكافي عند "ابف ّ
ّ
ثمانية كثمانيف (  )88بيتاً ،أؼ بنسبة (  )%14،01مف مجمكع القكافي ،كتكرار القكافي

حد كبير في ابراز الجانب
الحداد" استدعى تماثبل صكتيِّا ساىـ إلى ّ
المؤسسة في شعر "ابف ّ
ّ
()588
يشكل مممحاً أسمكبيِّا ،كمنيا قكلو :
مما ّ
ّ
الداللي كتعميقو ّ
ناسؾ َة الو ػ ػ ػ ػ ػ ػكػ
ػػ
أفاتك َة األلحاظ

ِ
ع َع ْيَن ْي ِؾ خاطػ ػػئ
كلكف َل ْح ُ
َكِر ْعت ْ

دماؤ ُى ْـ
كآؿ اليكػ َج ْر َحى ػ
كلؾػ ػ ػ ْف ُ
ُ

مآؽػ ػ ػغ
الج ػ ػ ػ ػ ػرك ُح ػ ػ
ُد ُـ ػ ػ ػ ػ ػكعٌر َىك ٍإ
اـ ك ُ

شػَا
الح ػ ػ
فكيف أ َُرِّفي َكْم َـ َ
ط ْرِف َ
ؾ في َ

ِ
الج َكػ
كمف أيف أرجك ُب ْرَء َنْفسي مف َ

()589

غ؟
ف ػ ػ ػ ػػَّد ر ػ ػ ػ ػ
الم َي ػ ػ
ػػ
اؼػ ػ ُ
كليػس لتمزيق ُ

السْق ِـ بارغ؟
كما ُّ
كل ذؼ ُسْق ِـ مف ُّ

مطية
يسجل التّشكيل التّقفكؼ في ىذه المقطكعة نغماً مكسيقيِّا جميبلً منبعو ال ّ
طبيعة ّ
الن ّ
ّ
تحددىا
اّلتي يقتضييا ىذا ّ
النكع مف القكافي اّلتي تضرب اآلذاف بعد مسافات عركضية ثابتة ّ

الداللة المرادة ،حيث تمثّل ىذه
جممة مف المقاطع يسعى ّ
الشاعر مف خبلليا إلى إبراز ّ
585
محمد العركضي ،الجامع في العركض كالقكافي ،ص
( )أنظر مثبل :أبك الحسف أحمد بف ّ
كتاب الكافي في العركض كالقكافي ،ص .121

 ،275كالخطيب التّبريزؼ:

()586الخطيب التبريزؼ  :كتاب الكافي في العركض كالقكافي ،ص .122

()587سناد التّأسيس كىك أف يأتي الشاعر ببيت مؤسس كآخر غير مؤسس .أنظر :عبد القادر عبد الجميل ،ىندسة المقاطع
الصكتية كمكسيقى الشعر العربي ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،1998 ،1ص .383
588
الديكاف ،ص .146 ،145
( )ابف الحدادّ ،
589
الشمل كاستيبلد البنيف * ،الكمـ :الجرح.
بالرفاء كالبنيف ،أؼ بالتئاـ ّ
( )* أرفيُ :يقاؿ  :رّفأه ترفيئاً أؼ قاؿ لوّ :
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الشاعر
نفسية
الصبابة ،أيف أطمق ّ
محصميا ّ
األصكات ثمرة حالة ّ
شدة الكجد كألـ الفراؽ كفرط ّ
ّ
حكـ في
مد كطاقة بعدما لـ يعد يممؾ لنفسو قدرة التّ ّ
بكل ما يحممو مف ّ
الصكت ّ
العناف ليذا ّ

السيطرة عمى مشاعره كقد أصابتو المحبكبة بمحاظيا كرمتو بسياميا ،حيث تناسب ىذا
قمبو ك ّ

تضمنتيا كممات القكافي في مثل (خاطئ ،مآقئ ،رافئ  ،)...فيي
الدالالت اّلتي
الصكت مع ّ
ّ
ّ
مرات أخر... ،
ترتبط بمفيكـ الخطأ تارة ،كدمع العيكف أخرػ ،كاستحالة إلتآـ الجركح ّ

بكل ما يحممو مف ٍإ
النفي.
معاف تفيد ّ
عمق ىذه ّ
الداللة ّ
كأسمكب اإلستفياـ ُي ّ
كيقكؿ أيضاً(:)590

كأَ ْ ِ
ادج
اج َك ْى َي الوػ ػ ػ ػك ُ
طَم َعت األبر َ
َغ ارِبيب ح ْزٍإف ِ
بالف َر ِ
اؽ َش َكاحػ ػ ػ ػ ػ ػػِ ُج
َ ُ ُ

النك ِ
نكػ أ ِ
اع ُج
َج َرت األ َ
ََ ْ
َفبلؾ َك ْى َي َّ َ
عتِني ِبَب ْي ػ ػفػ ػ ػػِ َػيا
َ
يس ُح ِس ٍإف َرَّك ْ
ط َك ِاك ُ

()591

ِ
كأفػ ػ ػما
ض ٍإب فكؽ ُك ْث ٍإب ػَّػ
َم َكائ ُس ُق ْ

كعاؿ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُج
ػػ
اف ِب ِي َّف
تَ َح َّم َل َن ْع َم ٌر

()592

َّ
كج ُوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْـ
كما َح َزِني أال تَعك َج ُح ُد ُ

ِ
كر َّ
عائج
منيف
ُ
الم ْزُر ُ
الي ْكَد ُج َ
َلك َ

لو ِمف ُ ِ
ضػ ػ ػ ػكارُج.
المْقَمتَْي ِف ػ
ْ
ظَبات ُ

كأف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػما
الك ْجَنتَْي ِف َّػ ػ
ُم َ
ض َّرُج ُب ْرَد َ

أحدث تكاتر التّأسيس في ىذه المقطكعة تَماثبل صكتيَّا شارؾ في مضاعفة اإليقاع
عينة ألقت بظبلليا عمى المعنى ،حيث
الضرب عمى نغمة
كابراز رغبة ّ
الشاعر في ّ
مكسيقية ُم ّ
ّ
كل بيت،
احتفظت ألفاظ القكافي بايقاع ممدكد ساىـ في تخفيف سرعة اإليقاع في آخر ّ
كشدة
الجك العاطفي اّلذؼ يكشف ّ
الشاعر فيو عف مقدار حاجتو لمكصاؿ ّ
لينسجـ مع تسمسل ّ

مؤسساً ()593مف أصل خمسة أبيات
الصدكد ،كما ّ
أف تكرار الكاك ثبلث مرات ّ
ما يقاسيو مف ّ

590
الديكاف :ص .175 ،173
( )ابف الحدادّ ،

591
النكػ :الكجو اّلذؼ ينكيو المسافر مف قرب أك ُبعد ،أؼ يريده كيقصده.
( )ّ * -
(َّ * -)592
لعمكه.
السحاب ّ
السحاب ،كىك جبل بقرب َعرفة يركد فكؽ ّ
النعماف :ىك نعماف ّ

المؤسس" ،كليذا
(-)593
المؤسس :ىك الحرؼ اّلذؼ قبل ألف التّأسيس ،كقد أطمق عميو ّ
محمد بف يحي اسـ " ّ
الدكتكرّ :
ّ
محمد بف يحي :سمات
الحرؼ في رأيو – كنحف نميل إلى رأيو – تأثي اًر كبي اًر في تمكيف صكت ألف التّأسيس .أنظرّ :
الشعرؼ ،ص .92
األسمكب في الخطاب ّ
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الندبة حيث
ّ
المقطع (كا) اّلتي تشبو كاك ّ
يعزز ىذه ّ
الداللة؛ فيي مع ألف التأسيس ّ
تككف َ
فجع عمى رحيل المحبكبة.
السياؽ ّ
تكحي في ىذا ّ
بالنداء كالتّ ّ
كيقكؿ في باب الشككػ:

()594

كمالي ال أسمك ُمرًادا ك ِى َّم ػ ًة
َ
كما أ َّ
مبادغ
َخ َرْتِني عف تََن ٍإاه
ُ
َّ
ناقض ِفػعُم ُو
كلكنو ّ
الم ُ
الد ُ
ىر ُ

غ
ػػ
كطابت
كقد َك ُرَم ْت َنْف ٌرس
ْ
ضآضػ ػ ػ ػ ُ

()595

غ
ػػ
قص َر ْت ِبي عف تََب ٍإاه
كال َّ
مناشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

فذك الفضل منح ّّ
ط كذك َّ
النقص نامئُ.
ُْ َ

الشعرؼ ليذه
النسيج ّ
أضفى التّجانس المكسيقي ألصكات التّأسيس تكافقاً كتآلفاً عمى ّ
كمؤداه
المد مف مساحة
بكل ما يتضمنو ّ
الصكت ّ
ّ
األبيات ّ
صكتية عالية برزت فيو داللة ّ

الشاعر مف
المعنكؼ ،فقد جاء جرسيا ُمتناسباً مع ما تتضمنو األبيات مف دالالت ،أيف يبدك ّ
ألمت
خبلليا إزاء آىات متكاصمة كصرخات عالية شاركت في تصعيد المعاناة ّ
النفسية اّلتي ّ

الدىر الخؤكف في سكء عدلو كقّمة إنصافو
بو كىك يشكك ّ
-2.1.2القكافي المردكفة:
ألف
الردؼ ىك ٌر
ّ
ألنو
"كاّنما ُس ّمي ردفا ّ

الركؼ كال يجكز سقكطيا البتة (،)596
ياء أك ك ٌراك سكاكف قبل حركؼ ّ
أك ٌر
الردؼ
ممحق في إلتزامو،
ٌر
بالركؼ ،فجرػ مجرػ ّ
كتحمل مراعاتو ّ
ّ

()597
الشاعر ثبلثة أشكاؿ،
ألنو يميو كممحق بو"
النكع مف القكافي عند ّ
 ،كاتّخذ ىذا ّ
لمراكبّ ،
ّ
الشكل الثّالث فقد زاكج فيو
أما ّ
منيا القافية اّلتي تمتزـ ردؼ األلف ،كأخرػ تمتزـ ردؼ الياءّ ،

الردؼ بالياء ،ذلؾ ّأنو يجكز
ّ
الردؼ بالكاك مع ّ
الشاعر بيف ردفي (الكاك كالياء) ،حيث يتبادؿ ّ
الشاعر بيف الكاك كالياء إذا كانتا ردفيف في تقفية القصيدة
الشعر العربي أف يعاقب ّ
في نظـ ّ
()598
الدراسة اإلحصائية ليذه األصكات.
الكاحدة
 ،كىذا جدكؿ يشير إلى ّ

594
الديكاف ،ص .146
( )– ابف الحدادّ ،
(* -)595الضآضئ :ج ضؤضؤ كضؤضكء ِ
كضئضئ ،كىك األصل كالمعدف.
ُ
ُ

596
محمد العركفي ،الجامع في العركض كالقكافي ،ص .273
( )ينظر :أبك الحسف أحمد بف ّ
()597الخطيب التبريزؼ :كتاب الكافي في العركض كالقكافي ،ص .120

()598ينظر :المصدر السابق ،ص .120
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نكع القافية

العدد

النسبة

القافية المردكفة باأللف

163

%25،95

القافية المردكفة بالكاك كالياء

76

%12،10

القافية المردكفة بالياء

10

%01،59

القافية المردكفة بالكاك

06

%0،95

أف القافية المردكفة باأللف ىي أكثر ما يشيع في
إف ما
نمحظو مف خبلؿ ىذا الجدكؿ ّ
ّ
ُ
()599
مد كليف اتّسع مخرجيا عف أختييا:
شعره ،كاأللف تخرج مف أقصى الحمق  ،كىي حرؼ ّ

()600
السمع ( ،)601لذلؾ فقد
في
ا
كضكح
ات
ك
األص
أكثر
تجعميا
فييا
يف
م
ال
كصفة
،
الكاك كالياء
ّ
ً
ّ
الدالالت اّلتي
الحداد" مساحة
صكتية كبيرة تناسبت مع ّ
احتّمت القافية المردكفة في شعر "ابف ّ
ّ

الشعرّية ،كلمتمثيل عمى ذلؾ نأخذ لو ابيات مف الحكمة تحمل معاني
أكحت بيا مضامينو ّ
االستجداء ،كذلؾ مف قصيدة مدح طكيمة تضـ أربعة كثبلثيف بيتاً يقكؿ في بعضيا(:)602

ِ
ِ
ات ِحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر ِ
اف
ُى َّف األ ََماني ُم ْدمَن ُ

الفتَ ِ
الفتَى
اء عف َ
ضى َزَم ُف َ
َك ِإذا ْانَق َ

سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ ِ
الصَبا
ال تُ ْخ َد َع َّف فما ِإل ْح َ ػ ػ
اف ّ
يادةُ األَْقـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ ِار َب ْدء ُشي ِ
كرَىا
كز َ
ُ ُ

ِ ِ ِ
ِ
يف تَكاف
اما الَ َت ح َ
َفصل اعت َز ً

()603

اؤهُ ِس ػ ػيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَاف
فب ػ ػقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؤه كفن
ََ َ ُ ُ َ ََ ُ ّ

ِ ِِ
ِ
سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاف
الح َّ ػ ػ
ع َك ٌر
ض كال ل ُرَكائو ُ
كتَعُّقب األَعَق ِ
اب ُّ
صػ ػ ػ ػ ػاف
بالنْق َ ػ
َ ُ

599
الرحمف بف األنبارؼ ،أسرار العر ّبية ،تحقيق ،فخر صالح قدارة ،دار الجيل ،بيركت ،ط،1
( ) -ينظر :أبك البركات عبد ّ
 ،1995ص .359
600
المفصل في صنعة
الزمخشرؼ،
( ) -أنظر :أبك البركات ابف األنبارؼ ،أسرار العر ّبية ،ص  ،362كمحمكد بف عمر ّ
ّ
اإلعراب ،تحقيق ،عمي بك ممحـ ،دار كمكتبة اليبلؿ ،بيركت ،ط ،1999 ،1ص .548
601
غكية ،مكتبة األنجمكمصرية ،مصر ،1999 ،ص .27
( ) -إبراىيـ أنيس :األصكات الّم ّ
602
الديكاف ،ص .286 ،285
( )– ابف الحدادّ ،

()603الت :أؼ ليس الكقت كقت إعياء ككبلؿ* .التكاني كالكنا :الضعف كالفتكر.
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َّ
قػ ػك أََّك ٌرؿ
الح َم ِل اّلذؼ ػ
كالش ْم ُس في َ
ِ
ِ
ق
الصَبا ػ ػ
لكفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَّ ُ
الصَبا َزَم ُف ّ
ليس ّ

تَسمك كما تَنح ُّ
ط في ِ
ي ػ ػ َزاف
الم ػ ػ ػ
َْ
ُْ

َقمع ِ
الع َدػ ِ
الخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالَّف
كرَع َاي ُة ػ ػ
ُْ

ٍإ
متدة حيث
مكجات
يتضمف
في ىذه األبيات أضفت القافية المردكفة إيقاعاً
صكتية ُم ّ
ّ
ّ
الحداد" فييا
عبر "ابف ّ
منحت األبيات إليقاعاً متكاصبلً بما يتناسب مع داللة المقطكعة اّلتي ّ
السياؽ إلى
قضية غاية في
الشباب اّلتي دعا ّ
األىمية تتعّمق بفترة ّ
ّ
عف ّ
الشاعر في ىذا ّ
كنفسية
الردؼ ُىنا تجسيداً صكتياً لمساحة زمنية
ّ
تتكلى ،كقد مثّل ّ
ضركرة اقتناصيا قبل أف ّ
تحمميا ىذه األلفاظ في مثل ( تك ِ
الخبلّف)...حيث
الح ّسافّ ،
النقصاف ،الميزافُ ،
افّ ،
سيافُ ،

طى معظـ
حددة ترسيخاً لذلؾ اإليقاع الممدكد اّلذؼ غ ّ
زمنية ُم ّ
جاء ّ
المد اّلذؼ يرتفع في أكقات ّ
تكرر في الحشك م ار اًر في أكثر مف
الردؼ فييا مفتاحاً صكتيِّا ،سيما ك ّأنو ّ
األبيات ،ما يجعل ّ
الكجكد
طة
خمس كعشريف (  )25مح ّ
ّ
إيقاعية ُمنسجماً في ذلؾ مع بناء نظـ الكبلـ ،كمع ُ
الفني
الداخمي ّ
مما جعل أبياتو تحتفع بمكسيقاىا المؤثرة كنغميا المكّقع كجماليا ّ
ّ
لمشاعرّ ،
األخاذ.
ّ
كيقكؿ في باب الغزؿ:

()604

تحت غمامات الّمِثام ػ ػ ِ
ػات

الح ْسف مف بينيـ
ك ّ
شمس ُ
مس ُ
الش ُ

ِ
كناظرؼ ُم ْختً ػِػلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌرس َل ْم َحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َىا
شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا َن ٌرار ُن َكْي ِر ػ ػ
الح َػ ػ
ؼػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَةٌر
كفي َ
كال تنطفي كقتاً ككـ ُرْمتُ َيا
ِ
الم ْن َح ػَػفػ
َف َح ِّي ّ
عني َرَشاَ ُ

عاتػؼ
ض ِرُـ َل ْك ػ ػ ػ
َكَل ْم ُح َيا ُي ْ

عِّمْقتُو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا م ػفػ ػ ػ ػ ػ ُذ سني ِ
َّات
َُ
َ ُْ
ُ

ِ
كل أ َْكَق ِاتي
بل تمتظي في ّ

كاِ ْف أََبى َر ْج َع تَ ِحيَّات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼ.

يمتد
اعتمد ّ
الردؼ ،كىك مجاؿ إيقاعي ّ
الشاعر في قكافي ىذه األبيات عمى صكت ّ
الصكتي عمى تشكيل
الصكت بو بما ُيحيل إلى أبعاد ّ
داللية عميقة ،حيث أسيـ بناءىا ّ
ّ
طاغ باأللـ
الشاعر إيصاليا إلى متمّقيو ،سيما ك ّأنو في كضع نفسي ٍإ
يكد ّ
الصكرة اّلتي ّ
ّ
604
الديكاف ،ص .160
( )ابف الحدادّ ،
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الضرب
الردؼ فييا عمى ّ
كالحسرة ،كىي مشاعر تنسجـ مع مكضكع ىذه األبيات اّلتي عمل ّ
النص مف حالة تكحي باإلحباط  ،حيث تناسبت
كرس مف خبللو ما يشيع في ّ
عمى كتر كاحد ّ
الردؼ
مع رغبة ّ
الشاعر ّ
الدائمة في نداء المحبكبة كاستعطافيا كرجائيا ،كما ّ
أف كتيرة حرؼ ّ
مما أسيـ
المدية فرضت عمى ّ
الركؼ كفي ّ
ّ
الشاعر إطالة نطق حرؼ ّ
مده ،فبدا صكتو عالياً ّ

تحياتي)...
في تعزيز المعنى(لكعاتي ،أكقاتيّ ،

النمط فحسبّ ،إنما نجد لو
الحداد" في القكافي المردكفة عمى ىذا ّ
كلـ يتكّقف "ابف ّ
مما
الصكتيف بيذا ّ
الشكل ّ
نماذج أخرػ راكح فييا بيف حرفي المد (الكاك كالياء) ،كالمعاقبة بيف ّ
()605
مممكسا ،جاء تساكقاً كتكازًايا مع ما يشيع في شعره مف معاف يقكؿ:
ُيعطي ترتيباً نغميِّا
ً
الناس فانفرِادؼ أَِن ِ
يسي
َذ َى َب ّ ُ
صاحب قد أ ِ
ِ
َم ْن ُت ِم ْن ُو َمبلَالً
ٌر
كلؾػ ػ ػ ْف
ليس في َن ْك ِعو ِب َح ٍإي ػ
ّ

ِ
يسػ ػ ػ ػؼ
ككتَاِبي ُم َح ِّدِثي َك َجمِ ػِػ

بئيػ ػ ػس
كل ُخْم ٍإق ػ ػ
كاختبلالً َك َّ

ِ
بالم ْرُمكس.
َيْمتَقي َ
الح ُّي منو َ

()606

الشعرؼ بفعل تمؾ المراكحة
الردؼ في ىذه األبيات في تحريؾ المشيد ّ
ساىمت أصكات ّ
خيـ عمى األبيات كىك
كجو الفمسفي كالتّناقض الفكرؼ اّلذؼ ّ
الص ّ
كتية اّلتي ّأدت إلى إفراز التّ ّ
ّ

طباؽ اّلذؼ يقكـ عميو البيت الثّالث بيف الحي كالمرمكس.
يكضحو ال ّ
ما ّ
ّ
كيقكؿ في باب الغزؿ:

()607

ُّيا َّ
اليتُك ُف
ُرَكْي َد َ
الد ْم ُع َ
ؾ أَي َ

َف ُدك َف ِعَي ِ
َى َكػ ُع ُيك ُف
اف َم ْف أ ْ

ُسِتُّر ما أُالَ ِقي
إلى كـ ذا أ َ

كما أُخ ِف ِ
بيػ ػ ػ ُف
يو ِم ْف َش ْكِقي َي ػ ػ
ْ

نكيرةُ بي نكيرةُ ال سكاىا

كال َش َّ
قيػ ػ ػ ػ ػ ػ ُف.
الي ػ ػ
ؾ فقد َك َ
ضح َ

ِ
بظاىرؼ ِحْم ٌرـ كَف ْي ٌرـ
ظ ُّف
ُي َ

كِدخَم ُة ِ
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػك ُف
باطني فيو ُج ُػ ػ
ْ

( –)605المصدر السابق ،ص .229 ،228

606
ىدية،
الدكتكر إحساف عباس عمى ىذه األبيات فقاؿ :يبدك ّأنو عرض فييا لفمسفتو ّ
الميت ،كقد عّمق ّ
الز ّ
( ) * -المرمكسّ :
طكائف كالمرابطيف ،ص .132
أنظر تاريخ األدب األندلسي – عصر ال ّ
607
الديكاف ،ص .264
( )– ابف الحدادّ ،
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صكتية في قكافي ىذه األبيات تراكحت بيف ردفي (الكاك ،الياء)،
تحكالت
ّ
نمحع ّ
كالمراكحة
متنكعاً نابعاً
اإليقاعية ليذا ّ
ّ
الشكل مف القكافي في ىذا المثاؿ يمنح المقطكعة إيقاعاً ّ
فسية
الضربة
تحكالت ّ
الشاعر ّ
مف ّ
الن ّ
ّ
اإليقاعية اآلتية بيف الفينة كاألخرػ ،حيث تكاءمت مع ّ
بالتمميح كالعقل بالكىـ كالبكح بالكتماف ،كىي ٍإ
معاف تطفح في سطح
اّلتي يمتزج فييا التّصريح ّ
األبيات كتطفك في فضائيا.

الحداد" ال يختمف في استخدامو
أف "ابف ّ
نمحع مف خبلؿ ما ّ
الرغـ مف ّ
تقدـ ّأنو عمى ّ
الشعراء القدماء
لمقكافي
الشعر العربي ككف " ّ
المؤسسة كالمردكفة عمى شكل استخداميا في ّ
ّ
كثي اًر ما عمدكا إلى كممات طكيمة فخمة متجاكبة األطراؼ في القافية" (َّ )608
أف تكظيفيا
إال ّ
جمالية ،مف خبلؿ القيمة
في شعره بيذه الكثافة العالية جعميا تطكؼ مقصداً أسمكبيِّا كغاية
ّ

تؤدييا ىذه األصكات ،حيث أضفى التّجانس المكسيقي عمييا تآلفا كانسجاما
كتية اّلتي ّ
الص ّ
ّ
الشعرّية شكبل كمضمكناً ،كىنا
امتدت خيكطو لتمتحـ بتجربتو ّ
الحداد" ّ
الشعرؼّ ،
مع نسيج "ابف ّ

الداللي ،حيث تعتمد كممات القكافي في ىذه
نتكضح قيمة ىذه األصكات في استثمار البعد ّ
ّ
الشاعر مف خبلليا إزاء آىات
المد في بناءىا الّمفظي أداة لمتّعبير كاإليحاء يبدك ّ
ّ
النماذج عمى ّ
تترسخ في ذىنو
السامع نغمة ثابتة ّ
ُمتكاصمة كصرخات عالية ترتفع في أكقات منتظمة تمنح ّ

الشاعر مف خبلليما حالة األلـ كالمعاناة
النكع مف القكافي
يصعد ّ
ترجع أساساً إلى طبيعة ىذا ّ
ّ
المد مف كضكح سمعي ارتبط في أغمب األحكاؿ
اّلتي
بكل ما يتكّفر عميو ّ
تحتبس في كيانوّ ،
ُ
فسية ،فكانت الستعطاؼ المحبكبة تارة ،كالستجداء الممدكح طك اًر كشككػ
بمكاقف ّ
الشاعر ّ
الن ّ

النكع مف القكافي
تؤدييا حركؼ ىذا ّ
كتية اّلتي ّ
ّ
مما ّ
الص ّ
يكضح القيمة ّ
الدىر أطكا اًر أخرػّ ،
برمتيا،
ثـ القيمة اإليحائية اّلتي تحّققيا لمقصيدة أك لمتّجربة ّ
( ّ
الشعرّية ّ
الردؼ كالتّأسيس) كمف ّ

النغمي اّلذؼ يتناغـ مع
عمق التّكاصل بيف المعنى كالمبنى؛ كاإليقاع ّ
كمف شأف ذلؾ كّمو أف " ُي ّ
()609
الحداد".
األحاسيس كالمشاعر"
 ،كىك ما بدا كاضحاً في ىذا ّ
النكع مف القكافي عند "ابف ّ
-2.2القافية باعتبار الختاـ:

608
الرؤية الببلغية كالممارسة الشعرّية – بيركت ،لبناف ،2001 ،ص .155
الصكتية – في ّ
محمد العمرؼ :المكازنات ّ
( )ّ -
609
الشعر العربي ،دار الكفاء ،ص .100
السعكد :اإليقاع في ّ
السعكد سبلمة أبك ّ
( ) -أبك ّ
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الشعر مف أثر
الشعراء اىتماما كبي اًر بختاـ القكافي ،نظ اًر لما يخّمفو الختاـ في ّ
لقد أكلى ّ
مما "يعمق بكعي المتمّقي كسمعو" ( ،)610كما
مكسيقي ُيسيـ في إنتاج رنيف مف نكع خاص ّ

الحداد" كما يتّضح مف
جمالية
الشعرؼ أبعاداً
ص ّ
يكسب ّ
جمة ،كىك عند "ابف ّ
ّ
ّ
الن ّ
ُ
كداللية ّ
()611
كل مف القافية المطمقة ذات الكصل المفتكح ،كالكصل
السابق
يضـ ّ
خبلؿ الجدكؿ ّ
ّ
المقيدة.
المضمكـ ،كالكصل المكسكر ،ككذلؾ القافية ّ
-1.2.2الكصل المضمكـ:

الركؼ
الضـ (الكصل المضمكـ) عمى نيايات قكافي "ابف ّ
يطغى ّ
الحداد" ،حيث كرد ّ
عنده مضمكماً في نصف أشعاره تقريباً ،حيث بمغت نسبة استخدامو لو تسعة كثبلثمائة بيت
( ،)309أؼ ما نسبت( ،)%49،20كىي نسبة عالية ِّ
مؤشر أسمكبي ،حاد بو
تعد بمثابة ّ
جدا ّ

الشعر العربي في
الشعر العربي فمطالما "اتّجو ّ
الحداد" عف ال ّذكؽ المكسيقي العاـ في ّ
"ابف ّ
()612
يكد
،
أزىى عصكره إلى المجرػ المكسكر أكثر مف غيره مف أنكاع أخرػ"
كلعل ّ
الشاعر ّ
ّ
الضمة أقكػ
أف يثبت مقدرتو
اإليقاعية ككذا ّ
أف ّ
حكية مف خبلؿ ىذا االستعماؿ ،سيما ك ّ
الن ّ
ّ
لمعمدة في الكبلـ ،كىي ثبلث :الفاعل ،المبتدأ،
الحركات كأثقميا في ّ
النطق ،فقد إختيرت ُ
الخبر ،كيرجع سبب ىذا االختيار إلى قّمة المرفكعات في العر ّبية(.)613

الضـ يناسب الفخامة كالعكاطف
قكة جعمت " ّ
كما تتمتّع بو ىذه الحركة مف ثقل أكسبيا ّ
()614
يجسد "الفخر كاالعتزاز كالشمكخ كالتّعالي" ،كىك أمر نستشعره
ما
أكثر
فيك
لذلؾ
،
القكية"
ّ
ّ

الحداد" ،حيث يقكؿ يفخر بقكة شعره:
في كثير مف شعر "ابف ّ
ؾ مغربة
كتمؾ َع ْنَقاؤنا َكا َف ْت َ

()615

ِ
العْقباف ك ِ
الح َدأُ
ِب ُح ْسنيا فاستكػ َ ُ

()616

الصكفية ،ص .68
(-)610أماني سميماف داكد:
ّ
األسمكبية ك ّ
( -)611أنظر الجدكؿ :ص،مف ىذا الفصل.

612
الشعر العربي ،ص .275 ،274
السعكد :اإليقاع في ّ
السعكد سبلمة أبك ّ
( ) -أبك ّ
( -)613ينظر :ككليزار كاكل عبد العزيز ،دالالت أصكات الميف في المغة العربية ،دار دجمة ،عماف ،األردف ،ط،2009 ،1

ص.186

614
كمكزعكف ، ،عماف ،األردف،
ص األدبي ،دار الفكر ،ناشركف ّ
( ) -عبد القادر أبك شريفة كآخركف :مدخل إلى تحميل ّ
الن ّ
ط ،2008 ،4ص .82
615
الديكاف ،ص .136
( )–ابف الحدادّ ،
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بدع مف َّ ِ
ِ
الحَمى َع َج ٌرب
ْ ٌر
النظـ َم ْكش ُّي ُ
فػ ػ ػ ػ ِ
كؾ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّؿ م ْختَ ِرٍإع َّ
س ُم ْبتََد ٍإع
لمن ػْػ ػ
ػػ
ُ
أ َْن َشأْتُيا لمعقكؿ ُّ
صِب ػ ػ ػ
الزى ِر م
ي ػ ػ ػ ػ ػةٌر
َ
ْ ُْ َ

الفحكؿ كما حاككا كما َح َكأُكا
تُْن ِسي
َ
لمرك ِح ركح ك ِ
الح َج ػ ػػ َح َجػ ػ ػ ػأُ
فمنو ُّ َ ْ ٌر
لمنُف ِ
الخ ػ ػ ػ ػ ػ َّرُد َّ
كأنيا ُّ
َّ
شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأُ
الن َػ ػ
كس ُ

لـ ِ
شػ ػٌرر
يأت قبمي كلف يأتي بيا َب َػ ػ

بػػَأُكا
كح َّق أف َي ْخَبأُكا عنيا كما َخ ػ ػ ػ
ُ

كث َّ
غًا
ظ ِـ ُم ْجتَ ِر ػ ػ ػ
الن ْ
ض ُت منيا ُل ُي َ
َقَب ْ

ِ
تَأُر
كغير ِب ْد ٍإع مف ّ
الض ْرغاـ ُم ْج ػػَ
ُ

()617

ِ
ْسػاةٌر
كفي القريض كما في الغيل َمأ َ

الب ْي ِـ قد َجػ َأُ
ػزكا
كالقكـ َح ْكٌرز بمرعى َ

ِ
كدهُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُـ
كج ْم ُع
بعض قكافييا َي ُؤ ُ
َ

كلك ُم ُنكا بمنانيو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا إ ًذا َكَدأُكا

ِ
ِ
معػ ػ ػ ػكا
أْ
َش َجى مسام َع ُي ْـ تيياً بما َس ُ
كيقكؿ أيضا:

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌرف إذا قػ أركا.
ليـ َع ػ ػ
كال تََق ُّر
ْ ْ

()618

آللئُ إالَّ أ َّ
ػص
َف ِف ِك ْر َؼ ػ ػ
غاغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌر

ِ
كعْم ِمي دأماء كن ْ ِ
ِ
ٌر ُ
طق َي َشاطػئُ
َ

تجاكز ح َّد الكى ِـ ك َّال ِ
المَنى
َ َ َْ
ْ
محع ك ُ

ِ
كأ ْ
المتبللئُ
َع َشى الح َجى ألالؤه ُ

اس ػ ػ ٌرػر
األنصار كىي خك ِػ ػ
َفتَ ْتَب ُع ُو
ُ

األبصار كىي خكاس ػػئ
كتنقمب
ُ
ُ

كالنسيء كخاطرؼ
كلكاله كانت ّ

لمم َح َّرِـ ناس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼء
لوػ ػ ػ ػ ػ ػا َكُفَق ْي ٍإـ ُ

ىك الح ُّب لـ أُخ ِرجو إالّ ِ
لمجد ِه
ْ ُْ
ُ

النَف ِ
ِ
َعبلَ ِؽ َّ
خابػغ.
اسة ػ ػ ػ
كم ْثمي أل ْ

أما في باب الحماسة نجده يقكؿ في المقتدر بف ىكد(:)619
ّ
( * -)616العنقاء :طائر عظيـ معركؼ اإلسـ مجيكؿ الجسـ* .الحدأ :ج ِحدأة كىي طائر مف أصيد الجكارح كاف يصيد
السبلـ.
عمى عيد سميماف عميو ّ

(* -)617الضرغاـ :األسد.

( –)618ابف الحداد ،الديكاف ،ص .148
(–)619المصدر نفسو ،ص .178
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ضمك ٌرف لو َّ
الف ْت ُح
ص ُر ك َ
َم َ
اؤ َ
ضُ
الن ْ
ؾ َم ْ ُ

الي ْم ُف ك ُّ
الن ْجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُح
كس ْع ُي َ
ؾ َمْق ُرك ٌرف بو ُ
َ

إذا كاف َس ْع ُي ْ
المرِء ّ َك ْح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػدهُ
صػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػارِه
اإلسبلـ َزْن َد ْانِت َ ػ
بؾ ا ْقتََد َح
َ
ُ

ؾ َن ٌرار ُشِّبوػ ػ ػ ػػَا ذلؾ الَقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْد ُح
كبِ ُ
يض َ

كجمى ظبلـ ُ ِ
ؾ ِبغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػُ َّػرٍإة
الكْف ِر م ْن َ
َ
َ

ِ
فبل مي ٌر َّ
اعو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَػا
جة إال َ
إليؾ ن َز ُ
ُْ

تَدانت ِ
أقاصي ما َن َحاهُ كما َي ْن ُح ػ ػ ػ ػ ػػك
ََْ

ىي َّ
ػح
الش ْم ُس كال ِي ْن ِد ُّؼ َيْق ُد ُم َيا ُّ
الص ْبػ ُ

ِ
اؾ َل َيا َك ْش ُح.
اؿ ُي ْ
ط َكػ عف س َك َ
كما َز َ

كيقكؿ في نفس الباب كذات الممدكح(:)620
ِ
ِ ِ
ػاـ
َم َساع َ
يؾ في َن ْح ِر َ
الع ُدّك س َو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

ؾ في ىا ِـ َّ ِ
ػاـ
َأ
كرُْي َ
َ
الضبلؿ ُح َسػ ُ

ط َة َم ْنػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػزالً
الب ِسي َ
ؾ الَ تَ ْر َ
َكأََّن َ
ضى َ

ػاـ
طِّن ْب ُو ػ ػ
إذا لـ ُي َ
عميػ ػ ػ ػ َ
ؾ َقتَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

ِ
ػج
كَل ْم ُح َ
ؾ ُي ْرِدؼ الق ْرَف َك ْى ُك ُم َد َّجػ ػ ػ ٌر

كأنؾ ِخْم َت َّ
َّ
الش ْم َس َخ ْكداً فمـ َي َز ْؿ

ِ
السْم َـ منؾ َسبلَ َم ػ ًة
كقد َي ْح َس ُبك َف ّ

كِذ ْكر ِ
ش َك ْى َك لُ َو ػ ُاـ
الج ْي َ
َُ
ؾ ُي ْثني َ
ُيَقِّن ُعيا َّ
ؾ لِثَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُاـ
بالنْق ِع ػ ػ
مف ػ ػ ػ ػ ػ َ
َ

ِِ ِ
ػاـ.
كر َّب َمَن ٍإ
ُ
اـ َد َّب فيو حـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

-2.2.2الكصل المكسكر:
يأتي الكصل المكسكر في المرتبة الثانية بعد الكصل المضمكـ عند" ابف َّ
الحداد"؛ ليبمغ
تشكل ما يقارب ربع
خمسة كتسعيف كمائة بيتا(  )195أؼ بنسبة(  ،)%31،05كىذه النسبة ّ
يدؿ عمى َّ
أىمية عف سابقو (الكصل المضمكـ) ،بحيث
ّ
أف ىذا الكصل ال ّ
الديكاف ،ما ّ
يقل ّ
السمبية اّلتي تنتظـ الشاعر بما يتناسب مع
يمكف أف يككف ّ
مؤش ار عمى ىيمنة المشاعر ّ
ميمة
الشاعر َّ
تسيل عمى ّ
مضمكف تجاربو ّ
الشعرية ،فحركة الكسر بما تمتاز بو مف طكاعية ّ

(–)620المصدر نفسو ،ص .253
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عما تجيش بو نفسو مف معاناة كانفعاالت ()621بما "يعكس لنا جكانب اإلنكسار كاليدـ
التّعبير َّ
الشاعر تمؾ الممزكجة باليأس ك التّغراب"( )622كمف أمثمة ذلؾ قكلو(:)623
مزؽ في ذات ّ
كالتّ ّ
صْف َح َة َخ ِّد ِه
كقد َج َر َح ْت َع ْيَن َ
اؼ َ

كآم ُل مف َد ْم ِعي إالََن َة َقْمِبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِق
ُ
ِ
ِ
ؽػ ػ ػػَ ُػو
ُس ِع ُد ُكْر ػ ػ
كاِّني بذات ْ
األيؾ أ ْ

طٍإإ فاختار َق ْتمِي عمى َعـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػْ ٍإػد
عمى َخ َ
ِ
الصْػمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِد
الح َج ِر َّ
كالَ أَثٌَرر لْم َغ ْيث في َ

فيل عند ِ
ذات َّ
الط ْك ِؽ ما لِْم َي َكػ ِع ْن ِدؼ

()624

جرسا
أضفى الصكت المكسكر في قكافي ىذه األبيات (عمدّ ،
الصمد ،عندؼ ً )...
صكتية
النص تناسقا كجماالً أفرزتو رتابة ىذه الحركة عبر مساحة
مكسيقيِّا متجانسا أكسب ّ
ّ

مما أحاؿ إلى تماثل صكتي جميل ،تناسب مع إيقاع الحشك اّلذؼ
ُم ّ
عينة مف نياية ّ
كل بيتّ ،
ِ
الغيث ،الحجر ،األيؾ،
خده ،خطإ ،قتمي ،دمعي ،قمبو،
تكرر الكسر فيو مرًارا ،كذلؾ في ( ّ
ّ
البث كالحزف كالحرقة" ( ، )625فقد تبلءـ
ذات ال ّ
يدؿ عمى "اإلنييار ك ّ
طكؽ  ،)...كككف الكسر ّ
الشاعر عف َّ
شدة حزنو كمبمغ ألمو مف جفاء ىذه
عبر فييا ّ
ذلؾ مع داللة المقطكعة اّلتي ُي ِّ
عمدا ما جعل َّ
يختار دمكعو شفيعا بينيما
الشاعر
المحبكبة اّلتي َّ
قررت أف تقتمو بيجرىا لو ً
ُ

دكف جدكػ.

كيقكؿ أيضاً(:)626
َع ِج ْب ُت لِ َغ َّم ِ
يف ِعْم ِمي ِب َج ْيمِ ِي ْـ
از َ

ِ
َّ
كم ْن ِطقي
تَ َجم ْت ليـ ُ
آيات َف ْيمي َ

َّة أ َْك َح ِد ػ ػَّػ
الح ْت َل ُي ْـ َى ْم ِزي ٌر
ؼػ ػ ػ ػ ػةٌر
ك َ

ِ
ِ
الغ ْم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِز
يف عمى َ
َكا َّف َقَناتي ال َتم ُ
مَبِّيَن َة ِ
اإل ْع َج ِ
الع ْج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػز
از َمْم ِزَم َة َ
ُ

ككيل بيا كيل لِ ِذؼ اليم ِز ك َّ
المـ ػ ػ ػ ػ ػػِْز
َ ْ ٌر
َ َ ْ ٌر
َْ

( -)621ينظر :ككليزار كامل عبد العزيز ،دالالت أصكات الّميف في العربية ،ص.182
622
الشعر العربي ،ص.213
( ) -عبد القادر عبد الجميل :ىندسة المقاطع َّ
الصكتية كمكسيقى ِّ
( –)623ابف الحدادِ ،
الديكاف :ص .198،199
ّ
624
الممتف.
الشجر الكثيف
( ) *-األيؾّ :
ّ
625
الصكفية ،ص.69
( ) -أماني سميماف داكد :األسمكبية ك ّ
626
الديكاف ،ص.224 ،223
( )–ابف الحدادّ ،
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ِ ٍإ
ص ُي ْػـ
َرَم ْك َىا بَنْقص َبيََّن ْت فيو َنْق َ

َكم ْف َلم َس األَْف َعى َش َكا أََلـ َّ
الن ْكػ ػ ػ ػ ػ ِػز
َ َ
َ

ِ
الي ْمػ ػ ػ ػ ِػز.
َكا ْف أ َْن َك َر ْت
بعض َى ْم ِزَىا فقد َع َرَف ْت ُ
أفيام ُي ْـ َ
أكباد ُى ْـ ص َّح َة َ
ُ
يظير َّ
الصمب ذؼ اليمة العالية كاإلرادة القكية (إف قناتي
الشاعر في ىذا المقاـ َّ
الرجل َّ

ممف يفضي بمف يق أر َّ
ص في عجالة مف أمره إلى ترجيح ىذه َّ
الداللة
الن َّ
ال تميف عمى الغمز) َّ

اإليجابيَّة عمى كجييا اإليجابي ،غير َّ
متأزماً كحالة
أف كاقع الحاؿ يعكس َّأنو يبطف كاقعاً ّ
يرد عمى
نفسيَّة ُمزرية ،بمغت بو مبمغاً بعيداً مف الحزف كدرجة عالية مف اإلستياء كىك ّ
الركؼ( ،الغمز،
منافسيو ال ّذيف عابكا عميو شعره؛ كىك شعكر تؤِثّثو الكسرة اّلتي الزمت صكت َّ
العجزَّ ،
مزؽ
الممز ،النكز ،اليمز )...فكانت بمثابة المعادؿ المكضكعي لمعنى اإلنكسار كالتّ ّ
َّ
الحداد" ،كىك ما يكضحو أسمكبي التَّيديد كالكعيد َّالمذيف لجأ
النفسي اّلمذيف يعانييما "إبف ّ
َّ
الشاعر إليو (كيل بيا كيل).

األىمية في اإليحاء
أف لمكسرة دك اًر شديد
كيتكضح مف خبلؿ ما سبق مف أمثمة ّ
ّ
تتضمف داللة في
صكتية تزيينية أك
مجرد ظاىرة
بالمعنى ،ما ّ
إيقاعية ،كاّنما ّ
ّ
ّ
يؤكد ّأنيا ليست ّ
()627

برمتيا
الّمفع ذاتو كالبيت كّمو كالقصيدة ّ

-.3.2.2الكصل المفتكح:
الحداد" عشرة كمائة بيت ( 110بيت)،
بمغت األبيات اّلتي كرد الكصل فييا مفتكحاً عند "ابف ّ
تعد منخفضة مقارنة مع
الديكاف ،كىي نسبة ّ
أؼ ما نسبتو (  ،)%17،51مف مجمكع قكافي ّ
النطق "اىتزاز
يميز ىذه الحركة عف غيرىا مف حيث ّ
الكصل المضمكـ كالمكسكر ،كما ّ
الكتريف دكف حدكث انسداد في أؼ جزء مف أجزاء الجياز الصكتي" ( )628ما يجعميا أكضح

مما ُيسمع غيرىا مف
مف أختييا ّ
الض ّمة كالكسرة ،بحيث تسمع بكضكح مف مسافة أبعد كثي اًر ّ

()627دمحم بف منكفي :دراسة تحميمية في شعر ابف سيل األندلسي ،ص .118

628
الجامعية ،اإلسكندرية ،ط،1
مؤسسة الثّقافة
( ) -صالح سميـ عبد القادر الفاخرؼّ :
ّ
الص ّ
كتية في الّمغة العر ّبيةّ ،
الداللة ّ
 ،2007ص 141
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()629
كلعل ذلؾ ما جعل الفتح أكثر ما "ينسجـ مع الكضكح كالكشف" ( ، )630كىي
األصكات ّ ،
الحداد" ،كمف أمثمتيا قكلو(:)631
معاني تشيع في شعر "ابف ّ

اعِتي َكَق َع ْد ُت َع ْن ُي ْـ
َل ِزِم ُت َقَن َ
َش َع ِ
ارؼ َسَفاىاً
مير أ ْ
ُ
ككنت َس َ

األمير
َا
فمس ُت أ ََرػ الكز َير كال
ْ

َفعدت لَِفْمس ِفي ِ
َّاتي َس ِميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َار.
ُْ ُ َ

كيقكؿ أيضاً(:)632
حيثُما ُكنت َ ِ
ِ
يما
َْ َ ْ َ
ظاعناً أك ُمق َ

ِ
ِ
ِ
ِ
يمػػا.
ُد ْـ َرفيعاً كع ْش َمنيعاً َسم َ

النمكذجيف ،حيث ُيحاكؿ
ارتبط صكت الفتحة فيما تقدـ بداللة األبيات في كبل ّ
السير في منكالو؛
تكضح المبدأ اّلذؼ اختار ّ
ّ
عينة ّ
الشاعر فييما أف يكصل رسالة ُم ّ
الشاعر ّ
الصريح اّلذؼ
حيث لجأ إلى الفتح المتمثّل في كصل األبيات ،كىك ما يتناسب مع المعنى ّ

عبر بكضكح لـ يقـ فيو أدنى حساب
قصد إليو ّ
الشاعر في نظرتو إلى الممكؾ كاألمراء ،حيث ّ
ثـ في المثاؿ
لمخكؼ أك الكجل عف حقيقة ما ّ
يكنو ليـ بعد أف نفض يديو مف ّ
ميمة مدحيـّ ،

حل كحيثما ارتحل ،ما
الثاني ّ
أف عمى اإلنساف أف يككف عزيز ّ
يؤكد ّ
النفس كريميا ،أيف ما ّ
كعزتيا ككبريائيا.
قكة نفس ّ
الشاعر ّ
يكضح في ىذا المقاـ ّ
-4.2.2القافية المقيدة:

الديكاف في
الساكف ،فقد كردت في سبعة أبيات فقط مف مجمكع ّ
أما القكافي ذات ّ
الركؼ ّ
ّ
خص باب الغزؿ
الحداد" ،أؼ بنسبة ( ،)%01،11كىي نسبة ضئيمة ّ
شعر "ابف ّ
جدا ،حيث ّ

النمط مف القكافي مع حاالت شتّى
في خمسة أبيات كالكصف في بيتيف فقط" ،كيتّفق ىذا ّ
تعمق مف
لمتّجربة ّ
كيميزىاّ ،
كل حاؿ تككف بمثابة نياية ّ
الشعرّية ّ
كلكنيا عمى ّ
حادة لمبيت ّ
بحدة التّجربة".
اإلحساس ّ

()633

( -)629ينظر :إبراىيـ أنيس ،األصكات الّمغكية ،ص .87 ،86
630
الصكفية ،ص .72
( ) -أماني سميماف داكد :األسمكبية ك ّ
631
الديكاف ،ص .220
( )–ابف الحدادّ ،

( -)632المصدر نفسو ،ص .255

633
لمنشر ،القاىرة ،مصر ،ط ،1998 ،1ص .88
الدار الثّقافية ّ
الصكتي لممعانيّ ،
( ) -حسف عبد الجميل يكسف :التّمثيل ّ
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كمف أمثمتيا قكلو(:)634
المدامع ك َّ
فيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػر
الز ػ ػ
ِإ َّف
َ
ظ ِاه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اًر
ُخ ِفي َ
َف َعبلَ َـ أ ْ

الرضا مف س ِ
ِ
اخ ٍإط
َى ْب لي ِّ َ
َ

َعَمَنا ما في َّ
الض ِم ْير
قد أ ْ
ظ ِيي ْػر؟
َسَق ِمي َعَم َّي بو َ

ي ْػر.
بساحِت ِو األ َِس ػ ػ
َقْمِبي
َ

كيقكؿ أيضا(:)635
َش ُكك ِإَليؾ مد ِ
ِ
امعػاً
َف أ ْ
ْ َ ََ
َم ْف لي ِبأ ْ

ِ
ِؽ
ؾ تَ ْحتَػػر ْ
ؾ كأ ْ
َضمُعاً ِب َ
تَ ْيمي َعَم ْي َ

ِؽ لِي يا مف َغدا َقْمب اس ِم ِو متَص ِحفاً ما ِ
ِؽ
َفتَر َّ
ض ُّدهُ ما ِفي َيػر ْ
َْ َ ُ ْ
ُ َ ّ َ

()636

كيقكؿ في كصف ميد(:)637
جدير أف ُي َس َّمى أُُف ْق
َم ْيٌرد ٌر
إنساف َع ْي ٍإف بو
كأنو
ُ

َّ
ػق
فإف فييا َك ْكَكباً يأتم ْ

ِ
األجصار ال تنطِب ْق.
شاخص ُة

الحداد" كردت لتمثّل معادؿ
المقيدة في شعر "ابف ّ
يبدك مف خبلؿ ىذه األمثمة ّ
أف القافية ّ
تجسد معنى
المقيدة مف قيمة
السككف ّ
ّ
بكل ما تحممو القافية ّ
النفسي كالجمكد المعنكؼّ ،
صكتية ّ
ّ

السككف كالثّبات ،حيث عكست اإلحساس باأللـ كالحزف
الحصر ك
المحدكدية ك ّ
ّ
الضيق ك ّ
تعبر عف حالة
كالمعاناة ،كىي معاف تتّفق مع ما يشيع في األبيات مف مشاعر كأحاسيس ّ

النفسي كاألسى اّلذؼ كقع
عمق مف اإلحساس بالعجز كالحصر كاألسر ّ
الحزف كاألسى معاً " ُلي ّ
يتعرض ليا اإلنساف ،كعجزه
فيو ّ
الشاعر بسبب فتنة المحبكبة اّلتي تمثّل إحدػ الفتف اّلتي ّ

()638
الزفير) ،
عف مكاصمة المرأة الفاتنة"
إف المدامع ك ّ
كمثاؿ ذلؾ قكلو في المقطكعة األكلى ( ّ
(قمبي بساحتو األسير) ،كمثل قكلو (أشكك إليؾ مدامعا) (أضمعاً بؾ تحترؽ) في المقطكعة
634
الديكاف ،ص .222
( )–ابف الحدادّ ،
( -)635المصدر نفسو ،ص .239

636
الشيء عمى خبلؼ ما أراد كاتبو.
( )* -التّصحيف :ىك أف يق أر ّ
637
الديكاف ،ص .240
( )–ابف الحدادّ ،

638
الصكتي لممعاني ،ص .91
( ) -حسف عبد الجميل يكسف :التّمثيل ّ
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الثّانية ،كىي ٍإ
بكل
معاف طالما حاكؿ ّ
الشاعر االنفبلت كاالنطبلؽ منيا عبر القكافي المطمقة ّ
حدؼ كالمقاكمة اّلتي يتّصف
الصمكد كالتّ ّ
ما يشيع فييا مف حركة ساىمت في تأكيد معاني ّ

المحدكدية في مثاؿ المقطكعة الثّالثة؛ أيف لجأ
الشاعر ،كما تشيع بعض مبلمح األسر ك
بيا ّ
ّ
كل منيما معنى
ّ
الشاعر فييا إلى كصف ميد في بيتيف ُمكتفياً فييما بفعميف فقط ،يتضمف ّ

الصفة في إحداىما كذلؾ في قكلو (ال
أف ّ
الحركة؛ غير ّ
الشاعر سرعاف ما ينفي ىذه ّ
تنطبق).

الحداد" يميل ميبل كاضحاً يتماشى مع ال ّذكؽ المكسيقي
أف "ابف ّ
نمحع في ضكء ما ّ
تقدـ ّ
المقيد (المضمكـ،
العاـ في ّ
الشعر العربي إلى اختيار القكافي ذات الكصل المطمق دكف ّ

المكسكر ،المفتكح) ،حيث يصل عدد مختاراتو منيا إلى (أربع عشرة كستمائة (  )614بيتا
كلعل ذلؾ يرجع إلى قيمة الحركة
شعريِّا ،بيف قصيدة كمقطكعة ،كبنسبة ( ّ ،)%97،77
الصفة المكسيقية في الكبلـ،
كدكرىا في الكبلـ ،فالحركات "ليا أثر كاضح في إضفاء ّ
()639

 ،فكيف إذا

السياؽ"
فأصكات الّميف القصيرة تدخل ضمف جز ّئيات قيمة الّمفظة ضمف ّ
نص شعرؼ كفي خاتمتو تحديداً ،بحيث تؤدؼ فيو "كظيفة أشبو
كانت ىذه الحركات ضمف ّ

سمى بالتّناغـ اليرمكني"(.)640
النتاجات
بكظيفة اآلالت
المكسيقية في ّ
ّ
ّ
الكبلسيكية كاّلتي تُ ّ
-3.2القافية باعتبار عدد الحركات:

يتكضح الجانب األسمكبي لنظاـ شعر
مف خبلؿ تناكؿ القافية باعتبار عدد الحركات ّ
ابف الحداد التقفكؼ ،حيث تشتمل في شعره القافية المتكاترة كالمتداركة كالمتراكبة ،كىي ثبلثة

()641
الصكائت كما
بحسب
لمقافية
كتي
الص
البناء
خبلليا
مف
يبرز
،
أنكاع مف أصل خمسة
ّ
ّ

( -)639ككليزار كاكل عبد العزيز :دالالت أصكات الّميف في العر ّبية ،ص .188
( -)640المرجع السابق ،ص .188

( -)641القافية باعتبار عدد الحركات خمسة أنكاع ىي :قافية المتكاكس ،قافية المتراكب ،قافية المتدارؾ ،قافية المتكاتر،
محمد العركفي :الجامع في العركض كالقكافي ،ص .115 ،114
قافية المترادؼ .أنظر أبك الحسف أحمد بف ّ
ظف في شعره القافية المترادفة ( )00 /في ثبلثة أبيات
الشاعر اإليقاع المتكسط بيف الخفيف كالثّقيل ،حيث ك ّ
كقد اختار ّ
فقط ،فيما لـ ترد عنده القافية المتكاكسة إطبلقا (.)0////0/
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الصكامت ،كما يترتّب عمى ىذا البناء مف أثر مكسيقي يكحي بتجربة
يركبيا مف ّ
()642
سجمت القافية المتكاترة في شعره أعمى نسبة كركد.
ّ
الشاعر  ،كقد ّ
-1.3.2القافية المتكاترة:
ألف
كسمي متكات اًر ّ
المتكاتر ىك القافية اّلتي يتكالى فييا ساكناف مفصكؿ بينيما بحركةّ ،
الساكف ،كليس ُىناؾ مف تتابع الحركات ما في المتدارؾ كما فكقو ( ،)643كقد
ّ
المتحرؾ يميو ّ

الحداد" نسبة عالية في عدد تكاترىا ،كذلؾ في
سجل ىذا ّ
النكع مف القكافي في شعر "ابف ّ
ّ
النكع مف القكافي
سبعة كسبعيف كمائتي (  )277بيتاً كبنسبة (  ،)%36،14كتكظيف ىذا ّ

النكع مف القكافي عند "ابف
النسبة البلّفتة ّإنما يرجع إلى البناء اّلذؼ يقكـ عميو ىذا ّ
بيذه ّ
تمكف مف خبلليا
الشاعر اّلذؼ ّ
طيعة في يد ّ
ّ
الحداد" ،ذلؾ ّ
أف ىذه البنية البسيطة ( )/0 /أداة ّ

الشعرّية ،كذلؾ بأسمكب مسترسل نابع مف صميـ تصاعد
مف تفريغ مختمف شحنات تجاربو ّ
()644
الشاعر لـ يزؿ في كضع نفسي ِّ
يييئُ لو سرد معظـ أحداث
أف ّ
اإلنفعاؿ  ،ما يدّلل عمى ّ
كتعدد جكانبيا ،حتّى األكثر م اررة منيا كعنتاً ،كفيما
تجاربو ّ
الشعرّية عمى اختبلؼ أبعادىا ّ
النكع مف القكافي ،ففي باب الغزؿ
الشعرّية اّلتي
يمي نستحضر بعض التجارب ّ
تضمنيا ىذا ّ
ّ

يقكؿ(:)645

كالقارضاف جميل صبرؼ كالكرػ

فمتى ّأرجي منؾ طيف خياؿ؟

الصبر(:)646
كيقكؿ أيضاً كىك في طريق فقداف ّ
ّأييا الكاصل ىجرؼ

أنا في ىجراف صبرؼ

أؼ نفع
ليت شعرؼ ّ

لؾ في إدماف ضػ ّػرؼ.

( –)642ينظر :قط نسيمة ،جماليات القصيدة الغزلية في شعر عبد هللا بف الحداد ،رسالة ماجستير ،كمية المغات كاآلداب،
جامعة دمحم خيضر بسكرة،2009 ،

( -)643ينظر :أبك الحسف أحمد العركضي ،الجامع في العركض كالقكافي ،ص .115

( –)644ينظر :قط نسيمة ،جماليات القصيدة الغزلية في شعر عبد هللا بف الحداد ،ص .155
645
الديكاف ،ص .249
( )–ابف الحدادّ ،
( -)646المصدر نفسو ،ص .221
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-2.3.2القافية المتداركة:
كس ّمي متداركا
المتدارؾ ىك القافية اّلتي يتكالى فييا
ّ
متحركاف ( )0//0 /بيف ساكنيفُ ،
ألف الخيل كغيرىا إذا جاءت
لتكالي حرفيف
متحركيف بيف ساكنيف ،كالتّدارؾ دكف التّراكبّ ،
ّ

()647
القافكية
البنية
تصاعد
أف
ف
البي
كمف
،
متداركة ،كاف أحسف مف أف يركب بعضيا بعضاً
ّ
ّ
ّ
النكع مف
لؤلبيات في القافية المتداركة قد ّأدػ إلى تراجع عدد األبيات المشتممة عمى ىذا ّ

الحداد" في اثنيف كثبلثيف كمائتي (  )232بيتاً ما نسبتو
القكافي ،حيث كردت في شعر "ابف ّ
النفسي
أيضا بداية تراجع ذلؾ ّ
حمل ّ
يفسر ً
الزخـ المعنكؼ ّ
كقكة التّ ّ
( ،)%36،94كىك ما ّ
الشاعر – في باب الغزؿ – قد بات قمبو
الّمذيف طالما تمتّع بيما في القافية المتكاترة ،فيا ىك ّ
الصبر بعد أف كاف يصفو بالجميل في القافية المتكاترة ،فاسمع إليو كقد
تحمل ّ
عاج اًز عمى ّ
أخذ الممل ينحت في صخرة صبره الكبير

يقكؿ(:)648
كقمبي مف حمي التّجّمد عاطل

()649

ىكػ في غزاؿ ذؼ نفار مرّعث

-3.3.2القافية المتراكبة:
المتراكب كصف يمحق القافية متى تكالت فييا ثبلث متحركات ( )0///0 /بيف ساكنيف

ألف
ألف الحركات تكالت فركب بعضيا بعضاُ ،كىذا دكف المتكاكسّ ،
سمي متراكباً ّ
كاّنما ّ
()650
الشئ ِ
ٍإ
النكع عند "ابف
بعض دكف اإلضطراب
بعضو عمى إثر
مجيء ّ
 ،كقد بمغ ىذا ّ

النحك
بيتاً ،ما نسبتو (  ،)%19،01ككركده بقّمة عمى ىذا ّ

الحداد" ،عشريف كمائة ( )120
ّ
الشاعر قد استيمؾ ما بو مف طاقة في القافيتيف المتكاترة كالمتداركة ،أيف
أف ّ
ّإنما ُيدّلل عمى ّ

بالشاعر ،كىك
كقمة اإلنياؾ اّلتي استفحمت ّ
لتكضح حالة ّ
جاءت القافية المتراكبة ّ
شدة الكىف ّ
( -)647ينظر :أبك الحسف أحمد العركضي ،الجامع في العركض كالقكافي ،ص .115
648
الديكاف ،ص .171
( )–ابف الحدادّ ،
649
تقرطت.
المقرطُ ،يقاؿ :ترعثت المرأة إذا ّ
( ) * -المرعثّ :
( )650ينظر :أبك الحسف أحمد العركضي ،الجامع في العركض كالقكافي ،ص .115
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متحركات كاممة تعكس
الصكتي ليا حيث تتكالى فييا ثبلث
ّ
أمر يبدك مف خبلؿ التّركيب ّ
الحداد"
نفسية "ابف ّ
إحساساً بالمجاىدة كالمقاكمة ك ّ
الكد كاإلرىاؽ ،فيي بنية تكاد تتطابق مع ّ

الشاعر
الشعرّية المريرة اّلتي خاضيا ّ
ترسبات مختمف التّجارب ّ
المتمكجة المرىقة ،بفعل آثار ّ
ّ
الشاعر بذلؾ قد انتقل إلى مرحمة
سابقاً ،سيما عمى المستكييف العاطفي كاإلجتماعي ،ليككف ّ

()651
الشاعر فييا عمى مقاكمة
أشد خط ار كصعكبة مف سابقاتيا
 ،كىي مرحمة لـ يعد يقكػ ّ
كتحممو كىك معنى يتضح في ىذه األبيات مف الغزؿ يقكؿ(:)652
الصبر
ّ
ّ

يا غائبا خطرات القمب محضػره

لست أقدره
الصبر بعدؾ شيء ُ
ّ

تركت قمبي كأشكاقي تفط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرهُ

كدمع عيني كأحداقي تح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّدرهُ

ك كنت تبصر في تدمير حالتنا

تبصػ ػره.
ػ
مما كنت
إذف ألشفقت ّ

يشكل مممحاً
الحداد" ّ
أف ىذا ّ
النمط مف القكافي عند "ابف ّ
كل ما تقدـ ّ
المبلحع في ضكء ّ
لمشاعر ،فكّمما تصاعدت البنية التّقفكية لؤلبيات
فسية ّ
أسمكبيِّا ،كيرتبط ارتباطاً كثيقا بالحالة ّ
الن ّ

كّمما انحصرت في أغراض بعينيا ،بحيث يكاد يتكاءـ فييا كل غرض مع طبيعة التّركيب
()653
أف القافية المتكاترة قد شممت أكبر قدر مف المكضكعات
الصكتي لمقافية
 ،حيث نمحع ّ
ّ

()654
أما القافية المتداركة فقد شيدت انخفاضاً محسكساً في
،
الشاعر
الشعرّية اّلتي طرقيا ّ
ّ
ّ
()655
معدؿ ىذا
النكع مف القكافي
تردد المكضكعات المشتممة عمى ىذا ّ
فيما تقّمص ّ
معدؿ ّ
ّ

()656
كلعل ذؾ ما
ردد تماما في القافية المتراكبة اّلتي انحصرت في ثبلث مكضكعات فقط
التّ ّ
ّ ،

( )651قط نسيمة :جماليات القصيدة الغزلية في شعر عبد هللا بف الحداد ،ص .156
( )652ابف الحداد ،الديكاف ،ص .209

653
كسب،
( ) -ما عدا شعر المدح اّلذؼ حافع عمى نفس الكتيرة في أنكاع القكافي الثبلثةّ ،
كلعل ذلؾ يرجع إلى ّأنو كسيمة لمتّ ّ
الشاعر.
كىك بذلؾ بعيد عف المشاعر اإلنسانية
المتأصمة في نفس ّ
ّ
654
مركية ،كشعر الكصف في خمس
مركية كشعر المدح في اثني عشر ّ
( ) -حيث شممت شعر الغزؿ في ثماني عشر ّ
مركية كاحدة
مركيات ،ك ّ
مركيتيف ،كاليجاء كالتينئة في ّ
مركيات ،كالفخر في ّ
الشككػ في ثبلث ّ
مركيات ،كالحكمة في أربع ّ
ّ
ٍإ
كل.
في ّ

655
الشككػ
مركيات ،ك ّ
مركية ،كالفخر في ست ّ
مركية ،كالمدح في إحدػ عشر ّ
( ) -كقد شمل :شعر الغزؿ في خمسة عشرة ّ
مركية كاحدة.
مركيتيف ،كاليجاء في ّ
مركيات ،كالكصف في ّ
مركيات ،كالحكمة في ثبلث ّ
في أربع ّ

كمركية كاحدة في الفخر.
كمركيتيف في شعر المدح،
مركيتيف في شعر الغزؿ،
( -)656كذلؾ في
ّ
ّ
ّ
187

فسية اّلتي يككف
تعبر عف الحالة
العضكية ك ّ
ّ
الن ّ
ّ
أىمية القافية في تجسيد المعنى بحيث " ّ
يؤكد ّ
الشاعر"(.)657
عمييا ّ
-3الركو(:)658
مف أبرز حركؼ القافية عمى اإلطبلؽ ،فيك الحجر األساس اّلذؼ تقكـ عميو القافية

تسمى كاليو
كبمثابة البلّزمة
ّ
المكسيقية اّلتي ّ
تتكرر مف آخر ّ
كل بيت مف أبيات القصيدة ،كبو ّ
المعرؼ
الشنفرػ إذا كاف الحرؼ األخير داالً في
فيقاؿ دالية
المية ّ
كسينية البحترؼ ك ّ
ّ
ّ
تُنسبُ ،
القصيدة األكلى كسيناً في الثّانية كالماً في الثّالثة ،لذلؾ ما فتئت قصيدة مف قصائد العرب
َّ
المكرر في أكاخر
الصكت
قديماً إالَّ احتكتو "فبل يككف ّ
ّ
الشعر مقّفى إال بأف يشتمل عمى ذلؾ ّ
ٍإ
حينئذ أصغر
تكرر كحده كلـ يشترؾ معو غيره مف األصكات ُع ّدت القافية
األبيات ،كاذا ّ

()659
ؤدؼ
الشعرّية"
صكرة ُممكنة لمقافية ّ
عينة – إذف ُ -ي ّ
 ،فتك ارره عبر مساحات إيقاعة ُم ّ
مكسيقية رائعة كنغما
مما يخمق عذكبة
كظيفة
خاصة تُسيـ في ضبط إيقاع ّ
ّ
ّ
الشعر ّ
إيقاعية ّ

نغمية تأسر
النفس مكقعا لطيفاً بحيث " ّ
إيقاعيِّا جميبلً يقع في ّ
يشك ُل مع كحدة الكزف كحدة ّ
()660
الشعرؼ
كتشد انتباىو"
الركؼ طاقتو الفاعمة في اىتزاز البيت ّ
المتمّقي ّ
كما ّ
أف "لحرؼ ّ

ركؼ مكقعو كأثره في تأكيد المعاني المراد اإلفصاح عنيا
كارتجاجو أك استق ارره كىدكئو إذ ّ
لكل ّ
()661
خاصة جعمتو
الشاعر المبدع"
مف ِقبل ّ
 ،كقد منحت ىذه الخصائص حرؼ ّ
الركؼ ميزة ّ

النّقاد جميعاً"(.)662
يككف "مح ّ
األكؿ بيف عناصر القافية عند ّ
الشعراء ك ّ
ط الغناية ّ

الحداد" في شعره كاحد كعشريف صكتاً كركؼ ،كىي عمى التّكالي:
كقد استخدـ "ابف ّ
657
النشر ،القاىرة،
أمية – دار قباء لم ّ
ص ّ
طباعة ك ّ
( ) -عبده بدكؼ :دراسات في ّ
الشعرؼ – عصر صدر اإلسبلـ كبني ّ
الن ّ
ط ،2000 ،1ص .182
658
الركاء :الحبل اّلذؼ ُي ُّ
شد عمى
ألف أصل ركػ في كبلـ العرب لمجمع كاالتّصاؿ ك ّ
الركؼ ركيِّا ّ
الض ّـ ،كمنو ّ
سمي ّ
( )ّ -
األحماؿ كالمتاع .أنظر مثبل :الخطيب التبريزؼ :كتاب الكافي في العركض كالقكافي ،ص .117
659
الشعر ،ص .247
( ) -إبراىيـ أنيس :مكسيقى ّ
( -)660زيف كامل الخكيسكي كآخركف :في الّمغة ك األدب ،ص .54

( -)661فاضل عكاد الجنابي :المنقذ في عمـ العركض كالقافية ،دار قنديل ،عماف ،األردف ،ط ،2009 ،1ص ،469
.470

662
الشعرؼ ،ص .158
محمد مصطفى أبك شكارب:
ص ّ
جماليات ّ
ّ
الن ّ
( )ّ -
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طاء ،العيف،
الضاد ،ال ّ
الراءّ ،
اليمزة ،الباء ،التّاء ،الثّاء ،الجيـ ،الحاءّ ،
السيفّ ،
الداؿّ ،
الزاؼّ ،
النكف ،الياء ،الكاك ،الياء.
القاؼ ،البلّـ ،الميـّ ،

الركؼ
ّ

ر

ـ

1

1
2

النكف
ّ

اليمزة

126

3
4

الداؿ
ّ

65

%10،35

التاء

50

%07،96

5

الراء
ّ
الباء

45

%07،16

28

%04،45

7
8

البلّـ

15

%02،38

الكاؼ

14

%02،22

9

الياء

14

%02،22

10

الميـ

14

%02،22

11
12

الثّاء

10

%01،59

الجيـ

10

%01،59

13
14

طاء
ال ّ

09

%01،43

القاؼ

09

%01،43

15

السيف
ّ

07

%01،11

06

%0،95

06

%0،95

05

%0،79
%0،79

2

3

4

6

177

%28،18
%20،06

16
17

الضاد
ّ
الياء

18

الزاؼ
ّ
العيف

05

20

الكاك

03

%0،47

21

الياء

03

%0،47

19
5

عدد األبيات

النفس
نسبة ّ

الركؼ شيكعاً في شعر
أف حرؼ ّ
يتّضح مف خبلؿ ىذا الجدكؿ ّ
النكف أكثر حركؼ ّ
الحداد" حيث بمغ سبعة كسبعيف كمائة بيت ( 177بيت) ،كبنسبة (  ،)%28،18كىك مف
"ابف ّ
الحركؼ اّلتي "تجيء ركيِّا بكثرة ،كاف اختمفت نسبة شيكعيا في أشعار العرب"

()663

بينما

( ،)664كلـ

النادرة في مجيئيا ركيِّا
جاء ركؼ الكاك في ثبلث أبيات فقط ،كىك مف الحركؼ ّ
الصاد ،كىك ما يتّفق مع
الشاعر األصكات التّالية ركيِّا :الخاء ،ال ّذاؿ ،ال ّ
يستخدـ ّ
ظاء ،الغيفّ ،
الشعر العربي عند إبراىيـ أنيس؛ إذ عادة ما يندر مجيء
الركؼ في ّ
اإلطار العاـ لحركؼ ّ
663
الشعر ،ص .248
( ) -إبراىيـ أنيس :مكسيقى ّ

( -)664ينظر :المرجع نفسو ،ص .248
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()665
ضيقة تمثّمت في استخدامو حرؼ
ىذه األصكات ركيِّا  ،كلـ ُيخالف ّ
الشاعر إالّ في أحكاؿ ّ
الباء بنسبة محدكدة ِّ
جدا ،لـ تتجاكز ثبلثة أبيات ،مع ّأنو مف الحركؼ اّلتي تجيء ركيِّا

()666
النادرة في
بكثرة
كما استخدـ أصكات الثّاء ك ّ
الزاؼ بنسب متقاربة مع ّأنيا مف الحركؼ ّ
()667
الركؼ قد ال يبعد عف حدكد
ظل استخدامو ليما
مجيئيا ركيِّا
ً
محدكدا في ّ
 ،كمع ذلؾ ّ

استخداميا في الشعر العربي.

أف الممحع اّلذؼ تجدر اإلشارة إليو ىك كركد حرؼ اليمزة كركؼ في المرتبة
غير ّ
النكف مباشرة ،في ستّة كعشريف كمائة بيت ( 126بيت) ،رغـ قّمة شيكعيا ركيِّا في
الثانية بعد ّ

يميز شعر "ابف
ّ
مما ّ
يعد مممحاُ أسمكبيِّا ّ
الشعر العربي ،كذلؾ بنسبة (  )%20،06مف شعرهّ ،
الحداد" ال يمكف تجاكزه بحاؿ.
ّ
الحداد" في قصيدتيف اثنتيف كاف نفسو فييما طكيبلً،
فقد كردت اليمزة ركيِّا عند "ابف ّ
حيث جاءت األكلى في تسعة كثمانيف بيتأً (  89بيتاً) ،كبمغت الثّانية خمسة كثبلثيف بيتا

()668
الحداد" حيث يقكؿ األصفياني
قصيدتاف
كىما
،
( 35بيت)
مما اشتير بيما "ابف ّ
ّ
()669
الشاعر
فييما":كلو القصيدتاف الميمكزتاف"
أف ّ
كلعل شيرة ىتيف القصيدتيف ترجع إلى ّ
ّ ،

ظف فييما صكتاً مف أعسر أصكات العر ّبية نطقاً ،فاليمزة مف أصكات أقصى الحمق عند
كّ
()671
الناطق بيا يحتاج إلى جيد
المزمار عند المحدثيف
القدماء ( ،)670كمف فتحة
فإف ّ
كلذلؾ ّ
ْ

ككأنو يختنق ،كقد
يحس ّ
فإف ّ
عضمي كبير ُلنطقيا "ففضبلً عف ُبعد مخرجيا ّ
الناطق باليمزة ّ
أدرؾ القدماء صفة اليمزة ىذا ،كلذا فقد حاكلكا التّخّمص منيا بجعميا حرؼ ليف حيناً،

( -)665ينظر :المرجع نفسو ،ص .248
( -)666ينظر :المرجع نفسو ،ص .248
( -)667ينظر :المرجع نفسو ،ص .248

668
األدبية كأجمميا صياغة كأبمغيا فصاحة كأقكاىا نسجاً كآنقيا أسمكباً ،كتعتبراف مف
النصكص
( ) -كىما قصيدتاف مف أرقى ّ
ّ
أجكد ما قيل في عرب األندلس قاطبة.

( –)669عماد الديف األصفياني :خريدة القصر كجريدة العصر( ،ج ،)2ص .271

( -)670أنظر مثبلً :أبك البركات ابف األنبارؼ ،أسرار العر ّبية ،ص .359
671
الشعر ،ص  ،28كككليزار كاكل عبد العزيز ،دالالت أصكات الّميف في العر ّبية،
( ) -أنظر مثبلً :إبراىيـ أنيس ،مكسيقى ّ
ص .117
190

()672
تميز
كاسقاطيا كحذفيا مف الكبلـ حيناً آخر"
 ،كقد تعمل مثل ىذه المكاصفات – اّلتي ّ

أف الحركؼ اّلتي
الصكت – عمى تراجع الجانب المكسيقي كخفكتو في ّ
الشعر؛ ذلؾ ّ
ىذا ّ
تعد "حركفاً رديئة المكسيقى ،تأباىا اآلذاف
تتطّمب ُجيداً َعضميِّا أكثر مف الحركؼ األخرػ ّ
ِ
الصفة الحركؼ
النطق تمتاز
السيمة ّ
ّ
بالمكسيقية في حيف تفقد ىذه ّ
كال تستسيغيا؛ فالحركؼ ّ
()673
الشعر ليس إالّ نتيجة لشيكع ىذا
النطق"
عيف في ّ
الصعبة ّ
 ،كلذلؾ ّ
فإف شيكع ركؼ ُم ّ
ّ
الشعر ليس إالّ
عيف في ّ
كحسف إيقاعو ،كندرة ركؼ ُم ّ
ّ
الركؼ في أكاخر كممات الّمغة لسيكلتو ُ
الركؼ في أكاخر كممات الّمغة لك اززتو كنبكه اإليقاعي(.)674
نتيجة لندرة ىذا ّ

منيكا
مل شاع ار ً
فإذا كاف اختيار حرؼ ّ
بناء عمى ىذا األساس فما اّلذؼ َح َ
الركؼ ّ
يتـ ً
ظف مف األصكات ما ُيجيد نفسو كيجعميا تميل إلى االختناؽ زيادة
الحداد" إلى أف يك ّ
"كابف ّ
ِ
كلعل األكثر مف ذلؾ كّمو ّأنو
عمى ضيقيا ،في قصيدتيف م ْف أطكؿ ما قاؿ كأجكد ما نظـ؟ ّ ،
()675
يعد
لجأ في إحداىما إلى ىمز ما ال ُييمز إغراقاً منو كافراطا في اليمز
 ،كاف كاف ذلؾ ّ

الشعراء اّلذيف ال تأسرىـ القكاعد
عمك ّ
مممحاً أسمكبيِّا آخر ّ
عمك "ابف ّ
الحداد" عمى الّمغة ّ
يؤكد ّ
النسق الّمغكؼ
عممية الخركج عف ّ
كالقكانيف ،كىك أمر يحّقق الجانب ّ
الفني المنشكد مف ّ

كيعمق التّجربة مف جية ثانية ،ما جعل ركؼ
المعركؼ مف حيث يحّقق الكزف مف جيةّ ،
السابق يككف
الصكتي لشعره .لذلؾ ّ
فإف اإلجابة عمى التّساءؿ ّ
اليمزة يككف بمثابة المفتاح ّ
كاآلتي:

الرئيس – حسب تقديرنا – يرجع إلى المكانة العالية اّلتي يحتّميا ممدكحو
*ّ
السبب ّ
إف ّ
الشعراء
النكادر اّلتي يعجز غيره مف ّ
تعد مف ّ
يخصو بأبيات ّ
المعتصـ في نفسو ،حيث آثر أف ّ
الشعرّية الف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّذة كاقتداره
ثـ ّإنو يثبت لمنافسيو مف جية أخرػ ممكتو ّ
عمى الخكض فيياّ ،
يؤكده في قكلو (:)676
عمى إقتحاـ أكثر األصكات صعكبة ،كىك ما ّ
ِ
اـ ِع ْن ِدؼ َذ َخ ِائ َار
ابف َم ْع ٍإف ُم َح َّمٌرد
كلكال أبك َي ْح َي ُ
َل َما كانت األَّي ُ
( -)672ككليزار كاكل عبد العزيز ،دالالت أصكات الّميف في العر ّبية ،ص .117
( -)673المرجع نفسو ،ص .117
674
الشعر ،ص .248
( ) -ينظر :إبراىيـ أنيس ،مكسيقى ّ
675
يصح فييا اليمز.
( ) -حيث ىمز "ابف ّ
مما ال ّ
الحداد" ثبلثة أبيات ّ
676
الديكاف ،ص .216
( )– ابف الحدادّ ،
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ِ ِِ ِ
فبل تُْنك ُركامّني َبديعاً َف َمجػ ػ ػ ػ ػ ُدهُ
كيقكؿ أيضا(:)677
آللئُ إالَّ َّ
ص
أف ِف ْك ِر َؼ ػ ػ ػ
غاغػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌر
ُخرجو إالّ ِ
لمجد ِه
الح ُّب لـ أ ِ ْ ُ
ىك ُ

الف ػ ػػََك ِاد َار.
إلي ّػ ػ
نك ِاد ُر قد أ َْك َح ْت َّ
ِ
طْقي شاط ػ ػ ػغ
كعْم ِمي دأماء كن
ٌر ُ ْ َ
َ
ك ِمثمي أل ْ ِ َّ
اسة َخابئ.
َعبلَؽ النَف َ

()678

كيقكؿ أيضا(:)679
()680
ِ
ِ
ِ
ففي أ َْنُف ِ
النَّق ِاد منيا َزَى ِ
ازُىر
الح َّساد منيا َى َزاىٌرز كفي أَْل ُس ِف ُ
س ُ
أف ىناؾ مكاضيع أخرػ كالغزؿ كالشككػ ...قد أخذت نصيباً
السبب الثّاني فيرجع إلى ّ
أما ّ
*ّ
كاف ار مف ىتيف القصيدتيف ،كىي مضاميف شعرّية تحمل مشاعر
إنسانية تتّصل إتّصاالً كثيقاً
ّ
أف ىذه األحاسيس قد دفعتو ال شعكرياً إلى اختيار ىذا
بمعاناة ّ
الشاعر ّ
فسية ،كيبدك ّ
الن ّ

فمما كانت "اليمزة حرؼ حمق
الص ّ
كتية مثل ىذه األحاسيس ّ
الحرؼ اّلذؼ تبلءـ خصائصو ّ
عبرة
مخرجو أقصى الحمق ،فيي قريبة في مخرجيا مف أنفاس ّ
الشاعر اّلتي تخرج مف صدره ُم ّ
()681
أف ىذيف الغرضيف مف بيف أكثر األغراض اّلتي
عف إحساسو باأللـ كالم اررة"  .لذلؾ نجد ّ
اليـ كأبمغ درجات
لجأ ّ
الشاعر فييا إلى ىمز ما ال ُييمز ،بحيث ّ
تتكضح أقصى حاالت ّ

الشاعر ،ففي باب الغزؿ أخذ عميو ىمز ما ال ييمػ ػ ػ ػ ػ ػػز.
األسى اّلذيف يعانييما ّ
كفيو يقكؿ(:)682
دماؤى ْـ
كلكف
كآؿ اليكػ َج ْر َحى ْ
ُ
ُ

مآؽػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػغ
الج ُرك ُح ػِػ
ُد ُمكعُ َىك ٍإ
اـ ك ُ

()683

( -)677المصدر نفسو ،ص .150 ،148
678
الدأماء :البحر.
( )ّ * -

679
الديكاف.304 ،
( )– ابف الحدادّ ،

680
الشاعر بصيغة جمع " ِزْه"
لمناس * .زىازه :كممة غير عر ّبية استعمميا ّ
( ) * -اليزاىز كاليزىزة :تحريؾ الببليا كالحركب ّ
ك "زه" كممة تقكليا الفرس عند استحساف شئ ،ككاف يستعمميا كثي اًر كسرػ أبك شركاف.

681
الجامعية ،اإلسكندرّية ،ط
الشعرؼ تحميل كتقكيـ – دار المعرفة
ص ّ
ذكؽ األدبي – ّ
ّ
الن ّ
( ) -عثماف مكافي :في التّ ّ
 ،2008ص .113
682
الديكاف ،ص .145
( )–ابف الحدادّ ،
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،1

الدىر حيث يقكؿ(:)684
كما أخذ عميو ذلؾ أيضا في شككػ ّ
َّ
ض ِف ْعُم ُو
كلكنو ّ
المنا َق ُ
الد ُ
ىر ُ

فذك الفضل منح ّّ
النْق ِ ِ
ط كذك َّ
ُْ َ
ص َنامئُ

()685

أف كركده في مكضع الختاـ
الركؼ مف البيت ،ذلؾ ّ
أما السبب الثّالث فيعكد إلى مكقع ّ
* ّ
لمشاعر مف التقاط بعض أنفاسو قبل أف يمج بيتا آخر ،كلذلؾ قّمما نجد ىذا
سمح ّ
الحرؼ في مكاقع أخرػ مف حشك األبيات.
اإليقػاع الداخمػي:
يعد اإليقاع الداخمي جزءا مسيما ك عامبل ميما في تفاعل النصكص الشعرية
كاثارتيا ،ك ذلؾ عمى النحك الذؼ تفعمو مكسيقى اإلطار أك أبعد تأثي ار منيا في أثناء كثيرة،
فيي تحمل مف الخصكصية اإليقاعية ما يجعميا تتجاكز الكزف ك القافية ،بحيث تقكـ عمى
نظاـ صكتي متعدد الركافد متنكع األنماط يبرز فعالية ىذا الجانب مف الناحيتيف المكسيقية ك
الداللية،كالجناس ك الترصيع ك التصدير..الخ كغيرىا ،كىي أنماط تقكـ أساسا عمى كجو
اختيارؼ يتحقق بمكجبو عنصر المفاجأة الذؼ يعيف عمى خمق عامل التشكيق ك اإلثارة لدػ
المتمقي،كىك ما تكاد تفتقده المكسيقى الخارجية التي تنيض إجماال عمى نحك يكاد يككف
حتميا إلزاميا.
ك اإليقاع الداخمي -بناءا عمى ما تقدـ -يعتبر فضاء مكسيقيا تبرز مف خبللو بصمة
الشاعر الخاصة التي تعد بمثابة الفيصل األسمكبي الذؼ نفرؽ مف خبللو بيف قصائد الشعراء
( -)683مآقئ أصميا ٍإ
الرفع عمى ّأنو خبر المبتدأ (الجركح) ،كالمنقكص
مآؽ ،كليس اليمزة ّ
منكف في حالة ّ
ألنيا اسـ منقكص ّ
كمأؽ العيف مجرػ
أؽ،
الجر ،كبقيت في حالة ّ
النصب ،مفردىا َم ٌر
ُ
الرفع ك ّ
عرؼ بأؿ التّعريف ُحذفت ياؤه في ّ
المنكف إذا لـ ُي ّ
ّ

الدمع منيا.
ّ
684
الديكاف ،ص .146
( )–ابف الحدادّ ،
منكف مرفكع ،كىك اسـ فاعل بمعنى مرتفع ،مشتق مف فعل َن َمىُ ،يَن ِّميُ ،يقاؿ:
( -)685نامئ أصميا ٍإ
ناـ ّ
ألنيا اسـ منقكص ّ
السعر إذا ارتفع كغبل.
نمى
ُ
َ
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التي تشترؾ في الكزف ك القافية معا،ذلؾ أف "الشاعر صاحب قضية ،كلكنو يختمف عف
أصحاب كل قضية في أنو يمتمؾ أدكات فنية يستطيع بيا كصف ما ال يكصف بالطرؽ
العادية مف الشاعر ،فيبسط أمامنا نفسو الداخمية ك كأننا نراىا،

كنعاني ما تعاني  ،ك ىنا يكمف فارؽ أساسي بيف الشعراء"

()686

فيذا اإلطار -إذف  -إحدػ أىـ الفضاءات المكسيقية التي تتيح لمشاعر فرص
التعبير عف تجاربو الشعرية ،فيي بمثابة أصداء تمقي بظبلليا عمى المعنى ،بحيث تسيـ في
فتح شيية اإليحاء المكسيقي في اقتحاـ دالالت أكثر تشعبا ك أبمغ عمقا ،كبالتالي فيي لغة
الشاعر الخاصة التي غالبا ما يؤثرىا حتى عمى المغة المباشرة ،ألنيا أكثر ما تككف ممبية
لئلحساس الداخمي الذؼ يبرز مف خبللو الشعكر الباطني الذؼ يييمف عمى الذات الشاعرة،ك
ساذجا كُ ِممبلً حيف يككف مجرد إيقاع مقصكد
طا ك
تفسير ذلؾ بأف "إيقاع القصيدة يككف بسي ً
ً
لذاتو ،كال ُيعبَّر حقيقة انفعاؿ متكقد في الذات .

المبدعة ك لذا سرعاف ما تمحو النفس ك تمل منو،أما اإليقاع المتأثر باالنفعاؿ كالمتخّمق في
ضكء معطياتو ،بأنو سيككف لو تأثير كاضح تتجمى مبلمحو في عمق تأثيره في المتمقي،
عبر عف كحدة االنفعاؿ التي تؤثر في كحدة القصيدة"
كمدػ غناه ك ثرائو،كألنو ُي ّ

()687

ك عميو يعتبر اإليقاع الداخمي إحدػ المداخل التي ننفذ مف خبلليا إلى استكناه عالـ
الشعراء الشعرؼ ،ك"ابف الحداد" نجده قد أجاد في المكسيقى الداخمية عمى نحك صنيعو في
مكسيقى الشعر الخارجية ،فشعره يدلنا إلى أؼ مدػ كاف يعتمد عمى ىذا الجانب في التعبير
عف معانيو ،ك لتكضيحيا كتأكيدىا نجده يعمد إلى غير كاحد مف الكسائل اإليقاعية التي
()686كاميميا عبد الفتاح :الشعر العربي القديـ-دراسة نقدية تحميمية لظاىرة االغتراب ،ص.261

()687عبد الحميد دمحم :في إيقاع شعرنا العربي ك بيئتو ،دار الكفاء ،ط ،1اإلسكندرية ،2005 ،ص.77
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تدلل عمى قدرتو الفذة في ىذا المضمار،لذلؾ سكؼ نضع أيدينا عمى أىـ الكسائل المكسيقية
تكسل بيا الشاعر في إنشاء قصائده إلبراز مختمف مقكماتيا الجمالية ك أبرز عناصر
التي ّ
صناعتو الفنية التي نستخمص مف خبلليا مختمف الخصائص األسمكبية التي يتميز بيا
النص الحدادؼ ،لذلؾ فإف اىتمامنا سيتركز عمى النظـ اإليقاعية التي شكمت مبلمح أسمكبية
مشحكنة بالبعد الداللي في سياؽ النص الشعرؼ ،ك أبرز تمؾ الظكاىر اإليقاعية في شعره
نذكر:
 التكرار. التجمعات الصكتية. كالمناسبة اإليقاعية. التماثل الصكتي-1التكػرار:
إف التكرار أسمكب شائع منذ القدـ ،حيث نجد ىذا األسمكب األصيل في غير قميل مف
كبلـ العرب ك أشعارىـ ،ك مع ذلؾ نجد أف درجة االىتماـ بو ك مقدار العناية بو مفِ قبل
عمماء الببلغة في القديـ محسكما يقكـ عمى أساس اعتقاد راسخ بأف التكرار مجرد ظاىرة
عرضية بسيطة ال تسيـ بشكل فاعل في بناء العمل الشعرؼ ما حدا بيـ إلى ترؾ الخكض
فيو ك عدـ االلتفات إليو إال عرضا ،ك إف كاف ذلؾ لـ يصدر عف إىماؿ مقصكد عندىـ،
إنما يدخل في صميـ نظرة نقدية معينة ك فيـ خاص لمشعر أممتو الظركؼ األدبية الخاصة
بكل عصر ،فقد "كاف أسمكب التكرار ثانكيا في المغة إذ ذاؾ،فمـ تقـ حاجة إلى التكسع في
تقكيـ عناصره ك تفعيل دالالتو"

()688

ك ىك إف كجد فإف محكر االىتماـ فيو أغمب ما يككف

()688نازؾ المبلئكة :قضايا الشعر المعاصر ،دار العمـ لممبلييف ،ط ،11بيركت ،لبناف ،2000،ص.275
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حكؿ ما يؤديو ىذا األسمكب مف فكائد معنكية،ك فحكػ الرأؼ في ذلؾ عند الزمخشرؼ قكلو:
()689

"ك فائدتو العظمى التقرير ،كقد قيل :الكبلـ إذا تكرر تقرر ".

كما نجده قد ميز بيف فكائد التكرير ك التقرير في قكلو":ك اعمـ أف التكرير أبمغ مف
التأكيد،ألف التأكيد يقرره إرادة معنى األكؿ ،ك عدـ التجكز"

()690

غير أف لعممية اإلبداع الفني ليذا األسمكب عند المحدثيف كجيا آخر غير الذؼ ذىب
إليو القدماء فيك عندىـ مظي ار ال يقتصر عمى تكرار الكممة ك العبارة فحسب ،إنما ينطمق
مف الصكت نفسو ،كذلؾ خبلفا لمقدماء الذيف كاف محط التركيز عندىـ بيذا العنصر ينصب
()691

عمى الناحية الكصفية ...دكف الكظيفية .

فقد أجمع معظـ الدارسيف أف تكرار صكتا بعينو عند شاعر ما إنما ينزع تحت داللة
يتفكؽ الجرس الصكتي عمى منطق المغة ،فيخرج
ما تعكس شعك ار داخميا لدػ الشاعر ،فقد ّ
عف قيد الصكت المحض إلى داللة تحرؾ المعنى ك تقكيو ()692ك يعد التكرار بذلؾ مممحا
بار از ك مظي ار مف أبرز مظاىر األسمكبية الحديثة،حيث يحظى بفكائد جمة ك مكاسب ال
حصر ليا ،إذ يؤدؼ دك ار فاعبل في بناء مكسيقى القصيدة كما يبرز قدرة الشاعر عمى
الصياغة ك إحكاـ البناء ،ذلؾ أف "الصكت يحمل في طياتو إيقاعا ك جرسا مكسيقيا معينا ،ك
إذا تكرر كفق نسق معيف أعطى لكنا أخر مف ألكاف اإليقاع ك النسق بدكره ظاىرة تتضح مف
()689الزركشي :البرىاف في عمكـ القرآف ،تح:أبي الفضل الدمياطي ،دار الحديث ،القاىرة( ،دط) ،2006،ص.627
()690المصدر السابق ،ص .628

( )691لمعرب القدماء جيكد مشككرة في الدرس الصكتي تذكر ليـ ك ال تنكر عمييـ،حيث نالت الدراسات الصكتية نصيبا

كاف ار مف إىتماـ الدارسيف العرب تنـ عف فيـ مبكر دقيق لطبيعة الصكت المغكؼ بكل ظكاىره المتعددة،كما تدؿ عمى معرفة
تامة بالجياز النطقي ك أعضائو.

()692ينظر ،ماىر ميدؼ ىبلؿ :رؤػ ببلغية في النقد ك األسمكبية ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر ،2006 ،ص،155

ك أنظر مثبل :مراد عبد الرحماف مبركؾ :مف الصكت إلى النص -نحك نسق منيجي لدراسة النص الشعرؼ ، -دار الكفاء
لدنيا الطباعة كالنشر ،االسكندرية ،مصر ،ط  .2002 ،1ص 275ك عدناف حسيف قاسـ:االتجاه األسمكبي البنيكؼ في نقد

الشعر العربي،الدار العربية لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،ط ،2001 ،1ص .170
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خبلؿ التميز ك التكرار ،فالتشكل ك التكرار أساس الكجكد النسقي"

()693

الذؼ يمنح النص

نكعا مف المكسيقى العذبة المتساكقة مع انفعاالت الشاعر ك عكاطفو إذ "ال يكفي لتحكؿ
()694

االنفعاؿ إلى عاطفة أف يحدث مرة كاحدة ،كلكف ال بد لحصكؿ ذلؾ أف يتكرر حدكثو"
مما يؤدؼ إلى ظاىرة أسمكبية تشكل لبنة أساسية مف لبنات العمل األدبي ك بالتالي فإف
"السمة األسمكبية ليذا النظاـ اإليقاعي ذك كظيفة مزدكجة صكتية ك داللية ميمة ،إذ أنيا
تتجاكز الكظيفة التككينية كالجمالية لتتصل بجممة مف الكظائف التي ترتبط بأىمية الدكر

الفاعل في إنتاج النص ك في صيركرة اإليقاع أيضا ()695ك لذلؾ نجد جكرج مكلينيو يحدد
أىمية التكرار بقكلو :أنو "الكسيمة الكحيدة التي ال خبلؼ حكليا الكتشاؼ كاقعة لغكية ك
تحديدىا في البرغماتية األدبية

()696

كقد كاف عالـ األصكات في شعر ابف الحداد بما يشيعو مف قيـ مكسيقية كايقاعات
خاصة متنكعة مف بيف أدكات الشاعر التي بنى مف خبلليا عالمو الشعرؼ ،بما يشكل أسمكبو
الخاص الذؼ نرصده مف خبلؿ ظاىرة التكرار ،كقد شمل عنده :
أ-

تكرار الصكت مفردا.

ب  -تكرار الصكت مركبا.

()693فضيمة مسعكدؼ :التك اررية الصكتية في القراءات القرآنية ،قراءة نافع أنمكذجا ،دار الحامد لمنشر كالتكزيع

 ،عماف،

األردف ،ط ،2007 ،1ص.46، 45

()694يكسف دمحم الككفحي :المغة اإلبداعية -دراسة أسمكبية ألعماؿ جبراف خميل جبراف العربية ،ص .15

()695جاسـ دمحم الصميدعي :شعر الخكارج -دراسة أسمكبية -دار دجمة ناشركف ك مكزعكف ،ط ،1عماف األردف،2010 ،
ص.187

()696جكرج مكلينيو :األسمكبية ،ص.183
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-1.1التكرار الصكت مفردا:
يعتبر الصكت

()697

مقكـ أساسي في بناء العمل الفني ،إذ ليس بإمكاف المبدع

الكلكج إلى عالـ النص دكف االعتماد عمى ىذا العنصر الفاعل في تككيف بنيتو الكمية ،حيث
يحظى ىذا المقكـ المغكؼ بميمة إنتاج المقاطع الصكتية ()698التي تؤدؼ بدكرىا إلى إنشاء
الكممة ك ثـ الجممة كمف الجمل يكلد النص.كلعل ذلؾ ما يمكف أف نرصده في شعر"ابف
الحداد" ،ك يمكف أف ننكه قبل أف نمج إلى سمات الصكت مفردا عند الشاعر،إلى أف الصكت
بمفرده ال يحمل في ذاتو أية قيمة داللية أك أسمكبية إال في نطاؽ السياؽ الذؼ مف شأنو أف
يحدد المعنى الذؼ يكحي بو ،حيث تمعب فيو األصكات بأنكاعيا ك صفاتيا ك ترتيبيا دك ار
خطي ار في تجسيد الصكرة ك رسـ المكقف الشعكرؼ المنبعث مف صميـ ىذا السياؽ ،ك
بالتالي فالصكت-معزكال-يبقى رىيف السياؽ الذؼ يرد فيو ،حيث تتعدد دالالت األصكات
بتعدد السياقات النصية (")699فبل يمكف بأؼ حاؿ مف األحكاؿ أف تككف لؤلصكات المفردة
معاني بذاتيا ،ك لكنيا تكتسب تمؾ المعاني مف كجكدىا في السياؽ الذؼ يصبغيا
()700

بمكنو".

()697الصكت نشاط عضكؼ حركي ،تنشا عنو قيـ صكتية ،ك الحرؼ ىك تمؾ الكحدة المغكية المعينة التي تكجد عند مكقع
معيف يقف عنده الصكت يطمق عميو اسـ المخرج،انظر:عبد الغفار حامد ىبلؿ :الصكتيات المغكية ،دراسة تطبيقية عمى
أصكات المغة العربية ،دار الكتاب الحديث ،ط  ،1القاىرة ،2009 ،ص  ،80كانظر احمد مختار عمر :دراسة الصكت
المغكؼ ،عالـ الكتب ،ط ،4القاىرة ،2006 ،ص.203

()698ينظر :عمي السيد يكنس :جماليات الصكت المغكؼ ،دار غريب ،القاىرة ،ط ،2002 ،1ص.68

( )699تضاربت اآلراء حكؿ ىذه القضية،فيناؾ مف الدارسيف مف يؤمف عمى غرار بعض النقاد القدماء أمثاؿ ابف جني بأف
ىناؾ عبلقة بيف بعض مظاىر الدكاؿ معزكلة ك إطار الداللة ،كمف بيف ىؤالء نذكر:صالح سميـ عبد القادر ألفاخرؼ:
الداللة الصكتية في المغة العربية،مؤسسة الثقافة الجامعية ،ط

 ،1اإلسكندرية ،2007 ،ص ،152ك انظر في نقد ىذه

النظرية:عدناف بف ذريل :المغة كاألسمكب ،ص  ،115كالسعيد ىادؼ :داللة المفع عمى المعنى في المغة العربية  ،مجمة

الدراسات المغكية ،جامعة منتكرؼ ،قسنطينة ،الجزائر ،العدد  ،2002 ،01ص ،23إلى ص  ،33كابراىيـ أنيس :مكسيقى
الشعر ،ص  .158كرابح بكحكش :المسانيات ك تطبيقاتيا عمى الخطاب الشعرؼ ،دار العمكـ لمنشر ك التكزيع ،عنابة،
الجزائر ،2006 ،ص.44

()700دمحم صالح الضالع :األسمكبية الصكتية ،ص .30
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ذلؾ أف "القيمة األسمكبية لمصكت المتكرر ليست ثابتة ،بل ىي تنشأ مف كضع الصكت
مكضعو مف الجممة الشعرية،كمف تردده في كممات متجاكرة أك متقاربة منسجما مع الحالة
العاطفية المسيطرة عمى الشاعر"

()701

ك معنى ذلؾ أف الصكت المفرد " يدخل في عبلقات

تركيبية مع غيره مف األصكات ليشكل نسقا دالليا جديدا يكتنفو المفع الذؼ يكتنز الطاقة
التعبيرية التي تتكافق مع التكترات النفسية التي تتكثب مف الصنيع الفني في إطار الداللة
الكبرػ التي يحمميا النص"

()702

بحيث تنتقل "األصكات مف داللتيا األكلية إلى ما تشيعو في

صمب النص مف معاف،قد ال يحمميا النص أصالة ك إنما يقكـ الصكت بشحنيا في المفع ك
العبارة ك التركيب عف طريق التكتر الحاصل مف المعاكدة ك التكرار ك الييمنة"

()703

ك يبقى

ذلؾ كمو كقفا عمى الشاعر الذؼ"بمقدكره أف يستخدـ األصكات ذاتيا لمتعبير عف أجكاء الحزف
ك الفرح ،ك ىك في ىذا قريب مف الرساـ الذؼ يستخدـ األلكاف الكاحدة لمتعبير عف الفقر ك
()704

الغنى"

الصكت

تكراره

الباء (ب)

801

الجيـ (ج)

324

الداؿ (د)

742

الذاؿ (ذ)

141

()701نجكػ محمكد صابر :دراسات أسمكبية كببلغية ،دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر،اإلسكندرية ،مصر ،2008،ص
.05

()702حبيب مكنسي :تكترات اإلبداع الشعرؼ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،ط ،1الجزائر ،2009،ص.15
()703المرجع نفسو ،ص.31

()704جكزيف ميشاؿ شريـ :دليل الدراسات االسمكبية ،المؤسسة الجامعية لمدراسات ك النشر ك التكزيع ،بيركت ،لبناف ،ط،1
 ،1984ص.111
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الراء (ر)

1025

الزاؼ (ز)

165

الضاد (ض)

188

الظاء (ظ)

91

العيف (ع)

627

الغيف (غ)

130

البلـ (ؿ)

1372

الميـ (ـ)

1609

النكف (ف)

1714

المجمكع

8929

-األصكات المجيكرة-
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الصكت

تكراره

التاء (ت)

1016

الثاء (ث)

113

الحاء (ح)

526

الخاء (خ)

156

السيف (س)

588

الشيف (ش)

212

الصاد (ص)

218

الطاء (ط)

198

الفاء (ؼ)

686

القاؼ (ؽ)

461

الكاؼ (ؾ)

562

الياء (ق)

965
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-األصكات الميمكسة-
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نمحع مف خبلؿ الجدكليف السابقيف غمبة ساحقة لؤلصكات المجيكرة التي شكمت
مجمكع ما قدره  8929صكتا ،كالصكت المجيكر ىك الذؼ " ييتز معو الكتراف الصكتياف
نتيجة انقباض فتحة المزمار كضيق مجرػ اليكاء ،كاقتراب الكتريف الصكتييف اقترابا يسمح
لميكاء بالتأثير فييما باالىتزاز"( ،)705كلذلؾ سميت مجيكرة لمنع النفس أف يجرؼ معيا لقكتيا
كقكة االعتماد عند خركجيا()706كبالتالي نجد أف "الجير صفة صكتية تكحي بالقكة أك الرفض
()707

كالتحدؼ ،كالجير يتناغـ مع ارتفاع الصكت"

 ،بحيث يرتبط بخصكصية الكضكح

السمعي ،كلعل ذلؾ ما يجعمو " يتكافق مع المعاني التي يجير بيا الشاعر كيريد
()708

تكصيميا"

كما نجد استخداـ الشاعر ألصكات اليمس بنسبة ال تقل كثي ار عف أصكات

الجير حيث شكمت ما مجمكعو  5701صكتا ،كمف صفات اليمس أف الصكت " ال ييتز
معو الكتراف الصكتياف نتيجة انبساط فتحة المزمار ،كاتساع مجرػ اليكاء ،كابتعاد الكتريف
الصكتييف ،بحيث ال يؤثر اليكاء فييما باالىتزاز"( ،)709كلعل استخداميا عند " ابف الحداد"
بنسبة أقل مف األصكات المجيكرة يرجع إلى أنيا أصكات تتطمب كمية أكبر مف ىكاء الرئتيف
مما يتطمبو الصكت المجيكر ،فيي مجيدة لمتنفس( ،)710ما يجعل اليمس يتناغـ مع

()705عبد الغفار حامد ىبلؿ :الصكتيات المغكية ،ص  ،185كانظر عبد القادر عبد الجميل :األصكات المغكية ،ص .118

كانظر صالح سميـ عبد القادر الفاخرؼ :الداللة الصكتية في المغة العربية.141 ،

()706ينظر :ميرفت يكسف كاظـ المحياكؼ ،الدرس الصكتي عند أحمد بف دمحم الجزرؼ ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف ،ط ،2010 ،1ص.113

()707يكسف أبك العدكس :األسمكبية ،ص .262

()708عبد الرحماف مبركؾ :مف الصكت إلى النص ،ص.15708

()709عبد الغفار حامد ىبلؿ :الصكتيات المغكية ،ص  .185كانظر :عبد القادر عبد الجميل :األصكات المغكية ص ،118

كانظر صالح سميـ عبد القادر الفاخرؼ :الداللة الصكتية ،ص 141
()710ينظر :ابراىيـ أنيس ،األصكات المغكية ،ص .32
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انخفاض الصكت كىدكئو،

()711

كلعل ذلؾ ما جعل األحرؼ الميمكسة قميمة الشيكع في

الكبلـ ،فخمس الكبلـ يتككف مف أحرؼ ميمكسة كباقي الكبلـ أحرؼ مجيكرة.

()712

المبلحع مف خبلؿ شعر "ابف الحداد"استخدامو لبعض األصكات استخداما خاصا
يؤكد عمى قدرتو في التبلعب باألصكات ،كذلؾ بصرؼ الطرؼ عف نسبة شيكع ىذه
األصكات المكضحة في الجدكؿ السابق،حيث ساىـ ىذا االستخداـ في الكشف عف إستغبلؿ
الشاعر لطاقات الحركؼ الصكتية إلحداث الفاعمية المكضكعية في صياغتو الشعرية ،كفق
أنماط تؤكد عمى أنيا مممحا أسمكبيا لدػ الشاعر ،كذلؾ باستخدامو لحركؼ معينة كردت
تساكقا مع الجك االنفعالي ك نسق األحداث المعبر عنيا ،بحيث ساىمت في اإلفصاح عف
مجمل المكاقف ك مختمف العكاطف ،فنجده يعزز حرؼ القافية في حشك األبيات بترديد
الحرؼ ذاتو– حينا-أك يكثف إستخداـ حركؼ معينة في حشك األبيات مع إختبلؼ حرؼ
القافية أك يقكـ بتكثيف حرؼ معيف في بعض األشطر ،ك تكثيف حركؼ أخرػ في األشطر
المقابمة ليا.
ك لنبدأ بصكت النكف ،كىك مف األصكات المجيكرة التي أدت دك ار كبي ار في
تككيف المكسيقى الداخمية لشعر " ابف الحداد" ،كيمكف أف نشير إلى أنو قد احتل
الرتبة األكلى في ترتيب األصكات الصامتة في شعر " ابف الحداد" ،حيث تكرر...ك
النكف " صكت مجيكر متكسط بيف الشدة ك الرخاكة ،ففي النطق بو يندفع اليكاء مف
الرئتيف محركا الكتريف الصكتييف ،ثـ يتخذ مجراه في الحمق أكال ،حتى إذا كصل إلى
الحمق ىبط مف التجكيف األنفي محدثا في مركره نكعا مف الحفيف ال يكاد
()713

يسمع"

ك مثل ىذه المكاصفات جعمت صكت النكف يككف مرتبطا بالبكاء أك ما

()711ينظر :يكسف أبك العدكس ،األسمكبية  ،ص .262

()712أنظر :ككليزار كاكل عبد العزيز ،دالالت أصكات الميف ،ص  .118 ،117كرابح بكحكش :المسانيات كتطبيقاتيا عمى
الخطاب الشعرؼ ص .21

()713إبراىيـ أنيس األصكات المغكية ،ص.66
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يسبب البكاء ،مثمما أنو يتناسب مف حيث قيمتو اإليقاعية مع التعبير عف ىذا المعنى
ك أدائو()714كمف شكاىد تكرار ىذا الصكت في شعر " ابف الحداد" قكلو:

()715

الكثيػ ِ
ػاف
ػب َ
ُد َكْي َف َ
الف ْرِد ُق ْ
ض ٌرب ك ُك ْثَب ػ ػ ُ

ِ
ِ ِؽ
ػاف
الك ْجد َس ْج ٌرع َك ِإ ْرنػَػ ػ ُ
عمييا ل ُكْر َ

ظَم ِل األَْفَن ِ
كط عم ػ ػػى َنًقػ ػ ػ ػ ػ ػػا
اف ُخ ٌر
كفي ُ

ِ
ِ
ػاف
الجَن ػ ػ ػػى َل ْد ُف التػ ػػَأَُّكِد فينػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
يع َ
َمن ُ

كفػ ػػي م ْكِن ِ
المَن ْمن ػ ػػَ ِـ أَحػْػ ػ ػ َػكُر
س َّ
الرْق َـ ُ
َ

ُّ ِ
َف م ِ
ػاف
صال َ
َجفػَػ ػ ػ ػ ُ
يت الظَبى م ْن ُو أ ْ
َكأ َّ َ َ

ِ
يؾ َشاكػًِػي ػ ػ ػػا
اؿ َ
ط ْرِفي الَ ُي َكاف َ
كمػ ػ ػػا َب ُ

ؾ في ُك ِّل
كَ
ط ْرُف َ

()716

األحاِي ِ
ػاف؟
يف َك ْسنػ ػَ ػ ػ ػ ُ

إلتقط الشاعر عبر ىذه األبيات لكحة نفسية معبرة تمثل إحدػ حاالت تفريغ مشاعر
الكبت ك القير المذيف يعانييما الشاعر ،حيث يصف حالو التي تعج بمشاعر الشككػ ك
العتاب ك األلـ ك الحرقة لما يتعرض لو مف صدكد مفِ قبل ىذه المحبكبة لنرػ فيو الحبيب
الضعيف الذؼ بدأت كطأة الجماؿ تفعل فيو فعميا فك ار ك جسدا كىي معاف ينطق بيا كل
بيت ،ك ينسجـ فييا مع صكت النكف الذؼ ساىـ في أداء جك مكسيقي مشبع بالحزف ،مكزعا
عبر كاحد ك عشريف محطة استطاع الشاعر مف خبللو أف يخمع إحساسو الحزيف عمى متمقيو
ك نممس ىذا التكجو مف خبلؿ عبلقة ىذا الصكت(النكف) باأللفاظ التي سيقت في إطاره
حيث نجد أف الشاعر قد ربطو بأكثر األلفاظ داللة عمى الحزف مجسدا في إحدػ أكثر
األصكات حزنا عمى كجو األرض قاطبة كىك صكت الحماـ(إرناف) ،ك ىي لفظة تحمل رنيف
يتضمف معنى األنيف".إذ مف المسمـ بو لدػ الشعراء ك غير الشعراء أف تغريد ىذا الطائر

()714ينظر :أماني سميماف داكد:األسمكبية ك الصكفية ،ص.85
()715ابف الحداد ،الديكاف ،ص.261، 260

(*)716الخكط:الغصف الناعـ*،النقا:القطعة مف الرمل تنقاد محدكدبة.
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رمز الكآبة ك الحزف كالبكاء ()717مما أسيـ في " الكشف عف العبلقة القائمة بيف نكح الحماـ
ك بيف المحتكػ البلشعكرؼ المكبكت"

(.)718

كيكظف "ابف الحداد" صكت النكف في رثاء كالدة المعتصـ بف صمادح في قصيدة
تتككف مف إثنيف ك ثبلثيف بيتا(  )32يقكؿ:

()719

ىيي ػ ػ ِ
ػات َم ػ ػػا تُ ْغِني الَقَناِب ُل ك الَقنػ ػ ػ ػػَا
َْ َ

ِ
ك ِِ
المن ػػَػػى
الم ْشرفّيػ ػػَ ُة فػ ػ ػ ػ ػػي ُمبلََقػ ػ ػػاة َ
َ

ِ
اؽ كاِ ْف َجػ ػ ػ ػ ػ ػ َػرػ
اؽ العتَ ُ
َف َعػ ػ ػ ػ ػبلَ َـ تُ ْستَ ُ

كجريف ج ِ
اى َد ًة َك َن ْي َف َك َما َكَنػ ػ ػ ػ ػ ػػى؟
َ ََْ َ َ

ِ
ص َفِإَّن َيػ ػ ػ ػ ػػا
ػاب الػ ػ ػ ّػدالَ ُ
َك َعبلَ َـ تُ ْجتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

ِ
ط َعنػ ػػَػػا؟
َف تَ ْ
َل ْي َس ػ ػ ػ ػ ْػت َم َكان َع ُس ْمػ ػ ػ ػ ِػكِه أ ْ

ِإ َّف ِ
ؾ ُك ْن ُييػ ػ ػ ػ ػػَا
المنَّيػ ػ ػ ػ ػ ػ َة ليس ُيػ ػ ػ ػ ػ ْػد َر ُ
َ

َفَن َك ِاف ػ ػ ػ ُذ األَْف َيا ِـ َقػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػد َكَقَف ْت ُىن ػ ػ ػ ػ ػ ػَ ػػا

كِف ػ ػ ػ ػ ػػي ُكػ ػ ػ ِّػل َشي ٍإء لِ ْؤلََنا ِـ ُمح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَ ِّذٌرر
ْ
ْ

َّ
ػب َم ْدَين ػ ػ ػ ػ ػ ػَ ػػا
َمػ ػػا َك َ
اف َح ػ ػ ػػذ َرهُ ُش َع ْي ػ ػ ػ ػ ػ ٌر

َك َحَياتُنػ ػ ػ ػػَا َسَف ٌرػر َك َم ْك ِط ُنَنػ ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػ َّػرَد ػ

َل ِك ػ ػ ػ ػػف َك ِرىَنا أ ِ
الم ْك ِطػ ػ ػنػ ػ ػ ػػَا
ْ ْ ْ
َف ُنحػ ػ ػ ػ َّػل َ

()720

يشارؾ "ابف الحداد"في ىذه األبيات ممدكحو أحزانو ك يشاطره آالمو ك يقاسمو أتراحو،
ك ىك في مكاساتو ينطمق مف قضية أساسية ترتكز عمى حتمية الفناء ،فالحياة رحمة قصيرة ك
اإلنساف ذائق حتفو ال محالة،يسكؽ ذلؾ كمو في جك مف اإليماف كالحكمة المذيف ممكا عميو
منطقو ك حزنو ،ك قد تناسب حرؼ النكف في ىذه القصيدة مع الحدث الجمل الذؼ يعمق فيو
الشاعر مشاعر الحزف ك األلـ،مكر ار في تسع كعشريف مرة ،يقطر النكف في كل مكضع منيا

()717حمداف حجاجي :محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطكائف ،ص.95

()718يكسف اليكسف :دراسة الغزؿ العذرؼ-دراسة في الحب المقمكع -ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،ط،1981 ،1
ص.51

()719ابف الحداد ،الديكاف ،ص.280 ،279

720
َعَيا.
الرائع * َكَنى :كّمض ك أ ْ
( )العتاؽ :ج العتيق ك ىك الفرس ّ
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ألما ك كفاء ك صدقا ،ما كسـ القصيدة "بمكسيقى حزينة ك بمسحة أنيف"،

()721

حيث استأثر

بالقافية ك تكرر في الحشك م ار ار مما جعل القافية صدػ ألصكات النكف المكررة في باقي
القصيدة ،حيث امتاز بفاعميتو األسمكبية ،ك كأنو متكلد مف سياؽ األبيات ،كقد اتسع ىذا
الترديد ك امتد بصكت المد(األلف) مف آخر كل بيت،كىك تشكيل لـ يكف مقصكدا لذاتو ،إنما
ىك صدػ إنعكاس إلحساس الشاعر المرىف ،فتكرار النكف عمى مثل ىذه الشاكمة ساىـ في
محاكاة الحالة النفسية التي تشف عف عمق األسى ك ىكؿ الفجيعة بما يتكافق صكتيا مع
تجربة الفقد ك الكمد ك الضيق.
ك الشاعر عمى مدار ىذه األبيات يصف (المكت)الذؼ كقف العقل البشرؼ حائ ار
أمامو متسائبل حكؿ حقيقتو ك جكىره،كقد شكمت البؤرة الشعرية لتساؤالت الشاعر سيما في
البيتيف الثاني ك الثالث فضاء صكتيا نابعا مف باطنية اإليقاع ،كمف خكاصو الداللية
المرتبطة بالمكت الذؼ ال راد لو ك ال منجد منو ،ك قد أدػ فيو صكت النكف دكر بارز في
تعميق المعنى ك أداء الداللة في مثل (إف جرػ ،كجريف ،ك نيف كما كنى ،ليس مكانع ،أف
تطعنا.)...
ىذا ك يعتبر صكت الياء مف األصكات الميمكسة ،التي شاع دكرانيا في شعر "ابف
الحداد" كىك "صكت رخك ميمكس ،عند النطق بو يظل المزمار منبسطا دكف أف يتحرؾ
الكتراف الصكتياف ،كلكف اندفاع اليكاء يحدث نكعا مف الحفيف يسمع في أقصى الحمق أك
داخل المزمار"،

()722

ك قد ساىـ الياء بشكل فاعل في نقل تجارب الشاعر سيما العاطفية

المحبكبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ة
ػػػ
منيا،حيث كرد في ىيئة ضمير يعكد عمى شخص

()721أماني سميماف داكد :األسمكبية ك الصكفية ،ص.86
()722إبراىيـ أنيس :األصكات المغكية ،ص.88
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يقكؿ:

()723

َيػ ػػا َغ ِائًبا َخ َ
ط َر ُ
ات الَقْم ِب ُم ْح َ
ض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػرهُ

ِ
َّ
الص ْب ُر َب ْع َد َ
ؾ َش ػ ػ ْػي ٌرء َل ْس ُت أَ ْق ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ُرهُ

ِ
تَرْكت َقْمِبػ ػ ػ ػػي كأ ْ ِ
َ َ
َش َكاقػ ػ ػ ػ ػ ػػي تُْفطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػرهُ
َ

ِ
كدمع عيِنػ ػ ػػي كأ ِ
َ َ ْ َ َْ
َ ْ
َح َداق ػ ػ ػ ػػي تُ َح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػد ُرهُ

ص ِر ِفي تَ ْد ِم َير َحاَلتَنػَػ ػ ػػا
ل ػ ػ ػػك ُك ْن َت تُْب ُ

َشَفْق ػ ػ ِ
ِ
إذف َأل ْ َ
ػت م َّم ػ ػ ػ ػػا ُك ْن َت تُْبص ػ ػ ػ ػ ُػرهُ

ػؾ ال تَ ْحمػػَى ِبَم َّذِتيػَػ ػ ػ ػػا
فالع ْيػ ػ ػ ُػف ُد َ
كنػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
َ

َك َّ
الد ْى ػ ػ ُػر َب ْع َد َ
صُفػ ػ ػ ػػك تَ َك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّػد ُرهُ
ؾ الَ َي ْ

يمجأ "ابف الحداد" في ىذه األبيات إلى تكرار حرؼ الياء في ثمانية مكاضع،متمرك از في
منطقة القافية حيث شارؾ في تحقيق التكافق الصكتي بيف صكرتي العركض ك الضرب في
بيتيف متتالييف مجسدا مف خبلؿ أسمكب التصريع في البيت األكؿ ك أسمكب الترصيع في
البيت الثاني،

()724

ففي البيت األكؿ جاءت قافية الصدر (محضره) مكافقة لصكرة قافية

العجز(أقدره) ،كفي البيت الثاني جاءت قافية الصدر (تفطره) مكافقة لصكرة قافية
إيقاعي
ة
العجز(تحدره) ،كقد أضفت ىذه التكافقات ضربات
أفرزت بدكرىا بعدا إيحائيا"لـ يكف إال عكسا لحاؿ الشخصية الشعرية التي كاف الفزع يمضيا،
ك األلـ يمزقيا ،ك الشقاء يطحنيا طحنا ،فصكت الياء ليس مجرد صكت طائر ،كانما ىك
داللة قكية عمى حاؿ"،

()725

سيما ك أف الشاعر في مكقف لـ يعد يقكػ فيو عمى الصبر،ك لـ

تعد بو طاقة عمى تحممو فيي إذف "أصكات تعكس ىاءات كمعانييا آىات ك أسرارىا آيات
مف الشعر الباكي بدكنما دمع ك الشاكي بدكنما شككػ ،ك المصكر لمحاؿ بكاسطة

()723ابف الحداد ،الديكاف ،ص .210 ،209

()724سكؼ نأتي عمى تفصيل ىذيف األسمكبيف اإليقاعييف في صفحات الحقة.

()725عبد المالؾ مرتاض :دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليبلؼ ،ص.168
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()726

الحاؿ"،

كما جاء أسمكب النفي في ىذا السياؽ معز از لمثل ىذه المعاني التي تجسدىا

ألفاظ تتضمف صكت الياء في مثل(:لست أقدره،ال تحمى بمذتيا،ال يصفك تكدره.)...
ك في سياؽ آخر يقكؿ:

()727

ِ ِ ِ
المنػ ػَ ػ ػ ػػى
صا َف َح ْتني في مَن َ
اىا َي ُد ُ
فكـ َ

ككـ ى َّب عرؼ َّ
الم ْي ِك ِم ْف َع َرَف ِات َيػا
َْ ُ
َ

ِ
اـ ُح ْس ٍإف َع ِي ْدَننػ ػِ ػ ػػي
َعي ْد ُت بي ػ ػػا أ ْ
َصَن َ

كع ْبػ ػ ػ ػ َػد َمَن ِات َي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
اىػ ػ ػ ػػا َ
َى ًكػ َع ْب َد ُع َّز َ

َش َك ِاق ػ ػ ػػي ِإَل ْي َيػ ػ ػ ػ ػ ػػا َكأَتَّقػ ػ ػِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
أ ُِى ػ ػ ػ ػ ُّػل ِبأ ْ

ػق تَُق ِات َيػ ػ ػ ػ ػػا
الح ِّب َح ػ ػ ػ ػ َّ
َش َرِائ َع َيا ِفي ُّ

يكرر الشاعر صكت الياء في ىذه المقطكعة المؤلفة مف ثبلثة أبيات أربع عشرة
مرة ،تتكفر سبعة مرات منيا عمى تناسب صكتي قادـ مف اتصاليا باأللف كما في(مناىا،
عرفاتيا ،بيا ،عزاىا ،مناتيا ،شرائعيا ،تقاتيا) ،ك سبعة مرات دكف اتصاؿ باأللف كما
في(ىب ،الميك ،عيدت ،عيدنني ،ىكػ ،أىل ،إلييا) ،ك قد كردت الياء في أغمب األلفاظ
ضمي ار يعكد عمى غائب ىي المحبكبة ك تكرارىا بيذه الكثافة إنما يعزز داللة غياب المحبكبة
ك بعدىا ال يكحي بشيء مف اإلرىاؽ ك التعب المذيف ناال الشاعر ،يدلل عمييما ما يشيع في
األبيات مف نبرة تكحي بمبمغ مشاعر الضعف كالخضكع ك االستكانة ليكػ ىذه المحبكبة بمغ
بو مبمغا بعيدا مف التذلل ك العبكدية ،كقد ساىـ الياء في تعميق ىذه الداللة ،فيك"حرؼ
حمقي عميق يكاد يخرج مف أعماؽ الجياز الصكتي ،ك ىك نتيجة لذلؾ يحمل في طياتو
داللة ىي التعبير عما يكمف في النفس مف حزف ك ألـ كشقاء"،

()726المرجع نفسو ،ص.168

()727ابف الحداد ،الديكاف ،ص.164

()728عبد الممؾ مرتاض :دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليبلؼ ،ص.162
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()728

ك يعزز ىذه الداللة

تكرار صكت األلف التي تتمك الياء في معظـ األلفاظ بحيث ترتبط بنفس عميق يكحي
(.)729

بالتأكه

ك مف األصكات التي اعتمد الشاعر عمى تكرارىا بعناية تشكل مممحيا األسمكبي
الخاص بشعره صكت الراء ،ك ىك صكت منحرؼ يخرج مف طرؼ المساف" كيتـ حدكثو
باندفاع اليكاء حتى مكضع المساف فكؽ المثة باتجاه الحنؾ ،ك يتردد مرات عدة ،ك عندىا
يسمع صكت الراء"،

()730

كىك صكت معدكد مف الصكامت األقكػ مف حيث الكضكح

السمعي،ك يدؿ عمى التكرار في أكثر أحكالو كيفما كاف مكقعو في الكممة،

()731

"كىذا التكرار

يعطيو ميزة مكسيقية خاصة،ك فيو إيماءات تتضمف التمسؾ كعدـ التسارع في االنتياء"،

()732

"ك كأنو ال يكتفي بحركة كاثقة ،ك إنما ىك في حاجة إلى المعاكدة المستمرة حتى يتأكد مف
(.)733

فعمو"

كنجد المكاصفات الصكتية ليذا الحرؼ قد خدمت غرض الشاعر مف الناحيتيف
المكسيقية ك الداللية ،كىك ما يتكضح في ىذا الصنيع الشعرؼ الذؼ يقكؿ فيو ك الحرقة
تنساب في شرايينو ألما ك حسرة:

()734

أََي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ َرَّك َع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػني َّ
ػاف ِب َرْيِب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو
الزَم ػ ػ ػ ػ ػ ُ
َ

طػ ػ ػػب ِ
كأ ِ
الف َر ِار األَْف ػ ػ ػ ػ َػد ُح
َج َّد ب ػ ػ ػػي َخ ْ ُ
َ َ

ِ
ِ
ْمنػِػ ػ ػ ػ ػ ػػي
ص ْرُف ُو مف َمأ َ
َكَلئ ػ ػ ػ ػ ػ ْػف أَتَان ػ ػ ػ ػػي َ

ِ
ِ
َّ
ػح
كي ْجمػّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ػارًة ُ
فالد ْى ُر ُي ْجمػ ػ ػ ػ ػ ُػل تَػ ػ ػ ػ ػ َ

()729ينظر أماني سميماف داكد :األسمكبية ك الصكفية ،ص.84

()730فيد خميل زايد :الحركؼ -معانييا ،مخارجيا ،كأصكاتيا في لغتنا العربية ،دار يافا العممية ،ط ،1عماف ،األردف،
 ،2008ص.15

()731ينظر :صالح سميـ عبد القادر الفاخرؼ :الداللة الصكتية في المغة العربية ،ص.150
()732يكسف أبك العدكس :األسمكبية -الرؤية ك التطبيق ، -ص.262

()733حبيب مكنسي :تكترات اإلبداع الشعرؼ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،ط ،1الجزائر ،2009 ،ص.14
()734ابف الحداد ،الديكاف ،ص.180
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تكزع حرؼ الراء في معظـ الدكاؿ المككنة لؤلبيات ،عمى نحك مرتيف في كل شطر
مرة كاحدة ،ك قد ساىـ الراء مف خبلؿ ىذه

عدا الشطر األكؿ مف البيت الثاني ،ك فيو كرد

األنساؽ في رسـ الصكرة النفسية لمشاعر إلى حد كبير ك ىك ما نستشفو مف خبلؿ عبلقة
ىذا الصكت بداالت البنية المغكية الكارد فييا ،فالمستمع لصكت ىذه الراءات ال يممؾ إال أف
يربط بيف صكتيا ك بيف المعاني التي كردت فييا ،حيث تكحي كميا بعمق األلـ النفسي ك
مضا ،كىك يشكك صركؼ الدىر ك جكره
تمضيا ّ
المعاناة الركحية التي تمزؽ نفس الشاعر ك ّ
بعيدا عف مكطنو المرية ،كىنا نمحع أف جرس ىذا الصكت ك النغـ المصاحب لو منح
البيتيف مذاقا مكسيقيا جميبل انسجـ مع ما تضمنو النص مف دالالت ،كذلؾ في مثل
(ركعني ،بريبو ،الفرار ،صرفو ،الدىر ،تارة.)...
ك في مكضع آخر يقكؿ:

()735

ِ
ِِ
ِ
َفػ ػ ػ ػ ػبلَ تُْنكػ ػ ػ ُػركا مّنػ ػ ػػي َبد ً
يعاَ ،ف َم ْجػ ػ ػ ػ ُػدهُ

ػي الن ػ ػ ػ ػ ػػََّػك ِاد َار
َن َك ِاد ُر َقػ ػ ػ ػ ْػد أ َْك َحػ ْػت ِإَل ػ ػ ػ ػ ػ َّ

ِ
ٍإ
ػج َذ َراهُ َّ
ػف
َي ُحػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّ
الد ْى َر َعاؼ َك َخائػ ػ ػ ػ ٌر

ِ
ِ
ػر
المشاع َا
يج
ُج ُم ً
كعا كما كا َفى الحج ُ

ف ػ ػ ػ ػ ُػزْر َم َّك ػ ػ ػ ًة َم ْي َم ػ ػ ػ ػػا ِا ْقتََرْف َت َمآَِثمػًػ ػ ػػا

ػر
َكُزْر أُْفَقػ ػ ػ ػ ُػو َم ْي َمػ ػػا َش َك ْك َت َمَفاق ػ ػ ػ ػ ػِ َا

ِ ِ
ِ
ػكر َجبلَلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَ ًة
تَيي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػـ بمػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ َرآهُ العصػ ػ ػ ُ

كتَحسد أَكالَىػ ػ ػ ػػا عمي ػ ػ ػ ػ ػػو األَك ِ
ػر
اخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َا
ْ ُُ ْ َ
َ

في ىذه األبيات بث الشاعر صكت الراء في ثبلث عشرة مكضعا ،حيث انتشرت
أصداءه مكائمة حرؼ الركؼ الذؼ زاده المد اتساعا ك عمقا ،كتك ارره عمى ىذا النحك يشير
إلى أف فكرة تسيطر عمى الشاعر يريد مف خبلليا تأكيد كرـ ممدكحو كجكده عمى رعية ،ك
ىنا ال يجد أمامو خي ار مف حرؼ الراء كصكت يفي بيذا الغرض بكل ما يحممو مف صفات
صكتية تفيد التكرار ك االستمرار ،لذلؾ فإف تك ارره لـ يكف في مجممو عمى نحك مطرد ،إنما
حرص الشاعر عمى أف يأتي بو ضمف كممات مكررة مراعيا انتظاـ حركة الصكت كفق كيفية
()735المصدر السابق ،ص .217، 216
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معينة ،كىك ما يظير في البيت الثالث في الداؿ( ُزْر) في بداية كل شطر ،حيث يحمل في
ذاتو داللة تفيد معنى التردد ،مؤكدا مف خبللو أف زيارة ممدكحو المعتصـ تخفف الفقر ك

تقضي عميو ،كما تخفف مكة المآثـ.
عمى المؤمف ك تمحيا ،معتمدا في ذلؾ عمى كحدة التركيب بيف الشطريف ،كىك تشكيل كاف
لو كقع متميز في نفس الشاعر يبدك أكثر تفاعبل مع المكقف ك أكثر تأث ار بالحالة مما لك
استعمميا في تشكيل غير ىذا التشكيل.
ك جاء صكت الراء في سياؽ الغزؿ مشحكنا بمعاني التعرض ك اإلعراض كذلؾ في
قكلو:

()736

ظ َّل َقْمِبي ُم ْؤ ِمن ػً ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
أف َ
َفَيػ ػ ػ ػ ػػا َع ْجًبػ ػ ػػا ْ

اـ َ ِ
صػ ػ ػ ِػل َكافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػًِار
ِب َش ْرِع َغ َر ٍإ
الك ْ
ظ ػ ػ ػ َّػل ب َ

ِ ِِ ِ
كح ْسنػػَُيػ ػػا
ػكراُ ،
أ َُرّجػ ػ ػػي لسْم َكانػ ػ ػ ػ ػػي ُن ُشػ ً

يرػ أر ِ
اإلْلح ِاد أَف َليس ن ِ
ػر
اشػ َا
ْؼ ذؼ ِ َ ْ ْ َ َ
ََ َ َ

ِ
ػت ِ
ؼ ُك ْن ُي ػ ػ ػ ُػو
َفأ َْن ػ ػ ػ ػ َ
ضم ٌرير َل ْي َس ُي ْعػ ػ ػ َػر ُ

َفمِػػـ صيَّركا في المع ِرَف ِ
ات َّ
الض َمائ ػ ػػِ َػرا؟
َْ
ْ َ ُ

تكرر صكت الراء في ىذه األبيات ثبلث عشر مرة ،ك تك ارره عمى ىذا النحك كاف لو
دكره البارز في تعميق الفكرة ك إبراز الشعكر نك لك نظرنا إلى الشطر الثاني مف كل بيت
نجده قد تكرر تسع مرات ،ثبلثا في كل شطر ،كىذا التكثيف المتصعد إنما يدكر حكؿ نقطة
مركزية جكىرية يسعى الشاعر إلى تأكيدىا ،حيث نجده يصر عمييا ك يصمـ عمى إبرازىا
في كل مرة ،حتى كأنو ال يرغب باالنتقاؿ عنيا ،استطاع الشاعر مف خبلليا أف يحيل عمى
جممة مف األجكاء النفسية التي تصكر الصراع النفسي العاطفي المرير الذؼ يرتبط في ىذا
السياؽ بالصراع بيف الكصل ك اليجر ،كلعل ىذا ما عبر عنو في مستيل ىذه األبيات
بقكلو(فيا عجبا) ،حيث يعجب مف قمبو الذؼ ما زاؿ يؤمف بمحبكبة شريعة الحب ك الغراـ
عندىا ال تقر بالكصل ك ال تعد لو أدني اعتبار ،ك قد تناسب الراء–ىنا -مع مكضكع
()736المصدر السابق ،ص.215
211

األبيات التي يصكر الشاعر عبرىا عناد المحبكبة ،أيف تكاءـ النغـ المكرر مع دالالت تأكيد
الصد كالتصدؼ ،سيما كأنو"حرؼ قمق يتعثر فيو المساف لما فيو مف حركة التكرير عند النطق
بو ،ك ىذا القمق مف صميـ تجربة الشاعر" ()737ك يأتي المد بعد صكت الركؼ(الراء)-ىنا-
ليمد ىذه المعاناة ك يحققيا في النطق"ليضخـ الشعكر بالم اررة ك الحزف ك األلـ"

()738

سيما

كأف "أطكؿ زمف يستغرقو الراء إذا كاف في مكقع النياية"(.)739
ىذا ك يعتبر صكت الميـ مف بيف أىـ األصكات التي شاركت في تشكيل المكسيقى
الداخمية لمشاعر عمى نحك تتكضح مف خبللو قيمة ىذا الصكت مف الناحية األسمكبية ،ك
الميـ مف الحركؼ التي تخرج مف بيف الشفتيف في سيكلة ك يسر ،كال يتطمب النطق بيا أؼ
جيد عضمي حيث يتـ حدكثو"باندفاع اليكاء بطريق النفس مف الحمق ك الشفتاف منطبقتاف ك
الحنؾ الميف منخفض ليمر اليكاء بطريق النفس نحك فراغ الخيشكـ ،ك المساف في مكضعو
دكف تغيير ،ك الكتراف يتذبذباف ،ك يسمع الصكت مع خركج اليكاء مف األنف"

()740

كذلؾ ما

يجعل "طريقة النطق بو تتراكح بيف انضماـ الشفتيف ك انفجارىما،ك كأنو يكحي بعممية
الكتماف ك البكح"،

()741

كمف أمثمتو في شعر"ابف الحداد" قكلو:

()742

الع ُّز مف ٍإ
ممِؾ لو ِ
ذات ك مف سَم ػ ػ ػ ٍإ
ػف
َ ٌر
َ

َف َح ْس ُب ُك ِّل

الس ْرِك مف َيمػ ػػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍإػف
ػكـ َّ
َن َم ْت ُو َب ْد ًار نجػ ػ ػ ُ

النج ػ ػ ػ ػ ػُ ػػك ِـ َّ
كما َك ِم ْث ِل ُّ
الحي ػ ػػَػ ػأُ
النْق ُع ك َ

تَ َك َّسب ػ ػػَػػا َعصْػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػرهُ َفخػْػ ػ ًا
ػر ُ
صػ ػ ػ ػ ُػرهُ
كع ْن ُ

َعَمى ِب ِو َسب ػػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأُ
فقػػد َعبلَ َ
ؾ األ ْ
الفَم َ

ِ
الج ػ ػ ػ ػ ػ َأُ
ػز
اليك ُف ك َ
الممكؾ ُ

()737عبده بدكؼ :دراسات في النص الشعرؼ-،العصر الحديث ،-دار قباء لمطباعة ك النشر ك التكزيع القاىرة( ،دت)،
ص.76

()738حسف الغرفي :حركية القصيدة في الشعر العربي المعاصر ،ص.43

()739محمكد فتح هللا الصغير :الخصائص النطقية ك الفيزيائية لمصكامت الرنينية في العربية ،عالـ الكتب الحديث ،ط،1
عماف ،األردف ،2008 ،ص.143

()740فيد خميل زايد:الحركؼ-معانييا ،مخارجيا ك أصكاتيا في لغتنا العربية ،ص.19

()741عبده بدكؼ :دراسات في النص الشعرؼ ،عصر صدر اإلسبلـ ك بني أمية ،ص.72
()742ابف الحداد ،الديكاف ،ص.128
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ِ
ِ
ص َم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا د ُم ُو أ َْبػ ػ ػ ػ ػ َػدػ َ
كعام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػرهُ
إ َذا ُ

ِ ِ
ضنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَ ػ ػ ػ ػأُ
كم ْن َ
َفمْم ُمبػي ػ ػ ِػر َ
يف ُم ْستَ ْخًفػ ػػى ُ

م ػ ػِ ػ َػف األَُلى َمَم ُككا ُّ
الد ْنَيا ك َما َب َر ُح ػ ػ ػكا

يبنكف أ ِ
كما فػَػتػ ػ ػ ػَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأُكا
َسميػَػ ػ ػ َة ُ
َُْ َ ْ
العْمَيا َ

ِ ٍإ
ص ػ ػ َػكٍإر
َف ُ
منيـ ك في ُ
الح ْس ُف في سَير ْ

ِ
ضأُكا
ْ
إف ُمك ِج ُدكا َم َج ُدكا أك ُركض ُئكا َر َ

ابتدعػ ػكا
صِن ِ
الجكد ك ُ
يع ُ
ك أبدعكا في َ

َف ُكَّم َما ُسِئُمكا مػ ػ ػ ػ ػ ػػف ُم ْع َكٍإز س ػ ػ ػ ػ ػػَػ ػ ػ ػ ػ ػ َػؤلُكا

الم ْزُف ُم ْستَ ِيم ػ ػً ػ ػػا
لك ُ
ص ُ
كب ُ
الى ْـ مػػَػ ػ ػػا َي ُ

متػ ػ ػ ػ ػػى َرَكػ ُسيًَّبا مف َكْبمػ ػ ػ ػِ ػ ِػو َمتػ ػػَػ ػأُكا

ِ
ػاد ُمْمتَحػ ػ ػِ ػ ػ ػ ػ ػ ٍإػـ
ػار ُمْمتَئ ػ ػ ػ ػ ػػـٍإ ،آسػ ػ ػ ػَ ػ ػ ُ
أَ ْقمػ ػَ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

كم ْختػ ػ ػ ػ ػ ػػَػ ػ ػ ػ َػؤلُ
َي ُر ُ
كعَن ػ ػػا ُم ْج َتَمى مني ػ ْػـ ُ

ِ
ػاى ْـ مناياىـ ِإ َذا َح َممُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا
كم ػ ػ ػ ػ ْػف ُمنػ ػ ػػَ ُ

ِ
ِِ
ِ
الخب ػ ػ ػَ ػ ػ ػ ػأُ
الييَّاب ػ ػ ػػَػة ُ
كليس ب َ
الجالػ ػ ػ ػ ػػو َ

الَ َي ْعب ػ ػ ػ ػ ػ ػَأُك َف ِب َم ْك ٍإر فػ ػ ػ ػِ ػػي ُمَق ِاك ِميػ ػ ػ ػِ ػ ػ ػ ْػـ

السيػ ػ ػَِّد ِ
اف ُم ْعتػ ػػَبػ ػ ػ ػ ػَأُ
َسػ ػ ػ ػ ػ ِػد ِب َّ
كليس لؤل َ

طكا كتََركا ِفي األ َْر ِ
ض َش ِانئ ػِ ػيػِػ ْػـ
إذا َخ ُ َ ُ

كم ْن َس ػ ػ ػ ػ ػ َأُ
ػر
كلمخطكب بيػ ػ ػ ػ ػػا َم ْس ًرػ ُ

تكرر صكت الميـ في ىذه القصيدة ك احد ك خمسيف مرة [

 ،]51كىك ما منح

القصيدة قيمتيا األسمكبية ،ك الميـ–كما مر بنا -مف الحركؼ السائمة أك المائعة ،كىك كفقا
لمخرجو يتضح فيو الصكت فيساعد عمى إبراز نغمة القصيدة ك اإلفصاح عف مختمف
األحاسيس ك المكاقف ،كىك ما يتكضح في سياؽ ىذه الرؤية الشعرية التي قامت عمى تكرار
حرؼ الميـ عمى نحك بارز مما شكل كثافة صكتية أدت إلى رفد اإليقاع الداخمي بثراء
إيقاعي ساىـ في جمب انتباه المتمقي بمثل ىذه القيـ التي أسبغيا الشاعر عمى ممدكحو آؿ
صمادح،حيث تتعمق في معظميا ببعض المكاصفات الحسية ك المعنكية مثل(الحسف ك
الجماؿ ،العزة ك المجد،الرفعة ك السمك ،الجكد ك الكرـ ،الجرأة ك الشجاعة )...كما حرص
الشاعر عمى تكظيف ىذا الصكت كفق تنسيقات صكتية ضمف ألفاظ متجانسة في معظميا
أدت دك ار بار از في تعزيز مكسيقى األبيات كأف يأتي بو في بداية كل كممتيف مف كل شطر
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في مثل(:مستخفى ،منضنأ)(،مكجدكا ،مجدكا)( ،ممتئـ ،ممتحـ)( ،مجتمى ،مختبأكا)( ،مناىـ،
مناياىـ)( ،مسرػ ،منس أر).
ك في سياؽ مماثل يقكؿ:

()743

ك مػ ػػَػ ػػا َّ
الدىػْػ ػ ػ ُػر ِإالَّ َلْيَم ٌرة ُم ْدَل ِيم ػ ػَّ ػ ػ ػ ػػةٌر

ِ
ِ ٍإ
ػج
َ
المتََبال ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ص ْب ُحيا ُ
كك ْك ُف ْابف َم ْعف ُ

ط ػ ػ ػ ػ ُة دائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍإػر
ؾ ِف ػ ػ ػ ػ ػػي األ َْم َبل ِؾ ُنْق َ
َكأَّن َ

خطكط َخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػك ِارُج
كأ َْم َبل ُك َيا منيػ ػػا
ٌر

ػاح َكاِق ػ ػ ػ ػْػ ػ ػ َػد ٌراـ َك ِحمػ ػ ػػٌْرـ َك ِعف ػ ػ ػ ػ ػَّ ػ ٌرػة
َس َمػ ػ ػ ػ ٌر

ض ِل م ػَ ػ ِ
ػازُج
ُم ِز ْج َف َفأ َْب َدػ ُم ْي َج َة َ
الف ْ

اؾ ِم ْف َف ْ ِ
طِّيبػ ػ ػ ػػُ ُػو
الع َكالِ ِـ َ
ص َ
ضل َ
َفَق ْد َ

ِ
ِ
المس َّ ِ
ػح؟
كىل َي ْكتُ ُـ ْ َ
ؾ الذك ُّي َن َكاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

ػاع أ َّ
الع ػ ػ ػبلَ َف َكأََّنيػػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
َحم ْتػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػؾ ُ
َمس ػ ػ ػَ ٍإ َ

ٍإ ِ
السيا ك مع ػَ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػارُج
َ
َم َراؽ إَلى َح ْي ُث ُّ َ

إف البنية الصكتية لممقطكعة الشعرية تقكـ عمى تكرار صكت الميـ في عشريف
مكضعا ،ك قد صدر ىذا التكرار الصكتي عف نفس ىادئة انعكست عمى لغة الشاعر،
فجاءت صكرة لحركة نفسو التي أكدعيا في نسيجو المكسيقي ،حيث بث ىذا الصكت جكا
مكسيقيا متمي از ساىـ في شحف ألفاظ األبيات بثراء إيقاعي تمثل في تشكيل أنساؽ صكتية
تراكمت عمى المستكػ الداللي لتكحي بمدػ إعجاب الشاعر بفضائل ممدكحو محكر
اإلىتماـ ،ك ىي مآثر كرد حرؼ الميـ في معظميا في مثل(سماح ،إقداـ ،حمـ.)...،
ك المبلحع في ىذيف النمكذجيف–كغيرىما كثير –أف "ابف الحداد" أكثر ما يكظف ىذا
الصكت في المكضكعات التي يحاكؿ فييا مدح مميكو ببعض الصفات المعنكية كفي مقدمتيا
الجكد ك الكرـ ،كىك مكضكع يرتبط ارتباطا كثيقا بمشاعر االستجداء التي نميزىا ضمنيا في
مثل ىذه المكضكعات ،ما يؤكد انسجاـ حرؼ الميـ مع مثل ىذه المكاضيع ،التي غالبا ما
يميل الشاعر فييا إلى حالة مف االستعطاؼ بطريقة تكحي بنكع مف االنكسار ك الحزف ك
()743المصدر السابق ،ص.175
214

األلـ ،سيما ك أف صكت الميـ يأتي مف انطباؽ الشفتيف ك يخرج مف األنف،كىي صفات
جعمتو مف األصكات الشجية التي تكحي باأللـ

()744

كما اعتنى "ابف الحداد "بتكرار كثير األصكات االحتكاكية التي تنتمي إلى مجمكع
األصكات الصفيرية ،إذ تبدك كثافة استخدامو بعض األصكات الصفيرية كالثاء ك الصاد ك
السيف ك الشيف سمة في شعره،مع اختبلؼ ىذه األصكات في نسبة كضكح صفيرىا،فأعبلىا
صفي ار السيف ك الصادر ()745إذ إف مجرػ ىذيف الصكتيف يضيق جدا عند مخرجيا ،فتحدث
عند النطق بيا صفي ار عاليا ،ك يشركيا في نسبة عمك ىذا الصفير غيرىا مف
األصكات)746(،ك في شعر "ابف الحداد" أكثر ما ترتبط أصكات الصفير بمعاني اإلستسرار
في مثل قكلو:

()747

الس ْع ُد ِنْمتػػُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػو
َم ٌرل ِإ ْف ُي ْس ِع ِد َّ
كل ػ ػػي أ َ

النْف ِ
كيْفيـ ِس ػ ػ ػ ُّػر َّ
س في َرَم َازتػػَِي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ُ َُ

ِ ِ
ِ
الصَبا
المَنى َما نيل في َم ْي َعة ّ
كأ ْ
َسَنى ُ

األشياء بعد َف َكاتػَِيػ ػ ػ ػ ػػا
كىػ ػ ػػل تَ ْح ُس ُف
ُ

في ىذيف البيتيف تشيع أصكات الصفير في عشرة مكاضع (يسعد ،السعد ،يفيـ ،سر،
النفس ،أسنى ،الصبا ،تحسف ،األشياء ،فكاتيا )...كىي أصكات ترتبط في ىذا المقاـ بمعنى
اإلستسرار ،كذلؾ في قكلو(سر النفس) ،كلعل ما يعزز ىذا المعنى قكلو (رمزاتيا) ،إذ غالبا
ما يرتبط معنى السر بالرمز ك اإلشارة ك اإليماء ،حيث يؤكد الشاعر بأنو ليس بحاجة إلى
اإلفصاح عف معاناة نفسو ،ألف ما يرتسـ حالو الخارجي مف تأكه ك دمكع ك أسقاـ ك نحكؿ
إنما ىي صكرة تعكس حالة نفسو الداخمية ك ترمز إلى معاناتيا ،ك عسى أف يككف كعي
محبكبتو بذلؾ في مستكػ تطمعاتو فتجكد بكصميا ك قربيا ،كىك ما عبر عنو في الشطر
()744ينظر :دمحم جاسـ الصميدعي :شعر الخكارج-دراسة أسمكبية ، -ص.174
()745ينظر :إبراىيـ أنيس :األصكات المغكية ،ص.74

()746انظر :إبراىيـ أنيس األصكات المغكية ،ص ،74ك فيد خميل زايد :الحركؼ معانييا ،مخارجيا ك أصكاتيا في لغتنا
العربية ،ص.18 ،17

()747ابف الحداد ،الديكاف ،ص .168
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األكؿ مف البيت األكؿ كما يحرص الشاعر عمى بمكغ ىذا المراـ قبل فكات األكاف ك تكلي
الشباب"فكأف الصفير خارج مف الشاعر ليدؿ عمى تأزـ حالتو النفسية بشكل يتناسب مع
داللة الحزف ك التجربة المأساكية العميقة"
ك في سياؽ آخر يقكؿ:

()748

()749

ِ ِ
َحَمى َف ِّز ِيدؼ ك َح ِّدثػ ػ ػ ػػِػػي
َحديثػ ػُػؾ َم ػػا أ ْ

ػاؿ الم َثمػ ػ ػِػ ِ
الفرِد الجمػ ػ ػ ػ ِ
َع ِف َّ ِ
ػث
ُ ّ
الرَشإ َ ْ َ َ

كال تَس ػ ػأ ِ
َمي ِذ ْك َراهُ َفال ِّذ ْك ُر ُم ْؤِنسػػِػ ػ ػ ػ ػ ػػي
ْ

كاِف بع َث األشكاؽ ِمف ُك ِل مبعػ ِ
ػث
َ ْ ّ َْ َ
ْ ََ

كباهللِ َف ِ
ارقػػِػ ػ ػ ػػي َخ ْب َل َنْف ِسي بَقكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو

كفي َعْق ِد ك ْج ِدؼ ِ
باإل َع َادة َف ُان ِفثػ ػ ػ ػػي
َ

كَقْمب ػ ػ ػ ػِ ػػي ِمف حْم ِي التَجُّم ِد ع ِ
اط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌرػل
َ َ
َ ْ َ

ار مرَّع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ٍإ ِ ِ
ػث
كػ فػػي غزاؿ ذؼ نَف ٍإ ُ َ
َى ً

سيصبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح سرؼ كالصبػػاح مشي ػ ػ ػ ار

كيمسي حديثي عرضة المتح ػ ػ ػػدث

بذكرؼ بيف ٍإ
َكَي ْغ َرػ ِ
كأس ك ركضػ ػ ػ ػ ٍإػة

كين ِشد ِشع ِرؼ بيف م ْثنى ك ِمث ػم ػ ػ ػ ِ
ػث
َ ًَ
ُْ ُ ْ
ْ َ

في ىذه األبيات يكرر "ابف الحداد" أصكات الصفير تسعا ك عشريف مرة[  ،]29ترددت
فييا أصكات عالية الصفير تحمميا صكتي السيف كالصاد (،التسأمي ،مؤنسي ،نفسي،
سيصبح ،سرؼ ،الصباح ،يمسي ،كأس.)...
كما يكرر الشاعر أصكات صفيرية أخرػ أقل عمكا ك حدة مثل صكت الثاء الذؼ
تكرر في المقطكعة ثبلث عشرة مرة[  ،]13ما بيف ركؼ ك حشك في(حديثؾ ،حدثي ،المثمث،
مبعث ،فانفثي ،مرعث ،حديثي ،المتحدث ،مثنى ،مثمث )...فيما كرر صكت الفاء ذات
 ،]8كما كرر صكت الشيف في خمسة

الصفير المنخفض أيضا في ثمانية مكاضع[

محطات[ ]5ك لعل تبايف درجات ىذه األصكات بيف نبرة إيقاعية عالية ك أخرػ منخفضة
()748يكسف أبك العدكس :األسمكبية -الرؤية ك التطبيق ، -ص.263، 262
()749ابف الحداد ،الديكاف ،ص.169
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تثير اإلحساس بحدة المكقف الشعكرؼ ك قكتو ،حيث أصبحت ىذه المقطكعة أشبو بسيمفكنية
حزينة متفاكتة األنغاـ متنكعة األلحاف ،فما إف تعمك حدة الصفير في حشك األبيات حتى
تنخفض في نياية كل بيت ،عمى نحك ينسجـ مع المعنى الذؼ تحممو األبيات ك درجة
العاطفة ك التصكير ،حيث تتفق مع سياؽ ىذه األبيات التي يعاني الشاعر فييا ح اررة الكجد
ك ألـ الشكؽ ك لكعة الفراؽ ،كىي مشاعر لـ تعد بو طاقة عمى تحمل إخفائيا ك التستر
عمييا ،فكما مر بنا حكؿ أصكات الصفير سابقا أنيا "تنسل ىاربة مف بيف األسناف ،ك الفـ ال
يكاد يككف مغمقا ،كىذا يحدث في كثير مف األحياف لمف يعانكف مف إعياء نفسي أك
()750

جسمي"

ك لعل ذلؾ ما جعل الشاعر يتنبأ بأف حبو ليذه المرأة سيفتضح ليككف أحدكثة
المتحدثيف ك أنشكدة المغنيف في األندلس،كقد كردت السيف في ىذا السياؽ الكجداني لتحمل
معنى التخفي ك اإلستسرار(سرؼ) التي سرعاف ما ترتبط بمعنى يفيد التشيير كالتصريح ك ىك
ما عبر عنو صكت الشيف بكل ما يحممو مف قيـ صكتية تفيد التفشي في قكلو(مشي ار ،فينشد
شعرؼ ،األشكاؽ ،)...ك الشيف بيذه الخصكصية يتميز عف غيره مف أصكات الصفير ،حيث
"يتـ حدكثو باندفاع اليكاء حتى مكضعو مف المخرج ك طرؼ المساف قريب مف المثة ك
سطحو محدب في انبساط يقابل سقف الحنؾ ،كالنفس ينفذ مف جانبي المساف في صكت
خاص بو يتميز عف غيره"

()751

ىذا فضبل عف بعض األلفاظ األخرػ التي تسيطر عمى الشاعر تحمل معنى التشيير
في مثل(:حديثؾ ،حدثني) في البيت األكؿ ك(حديثي ،المتحدث) في البيت الرابع ك(ذكراه،
الذكر) في البيت الثاني ك(يغرػ بذكرؼ) في البيت السادس،فيكرر ىذه األلفاظ مضيفا بيا
إيقاعا صكتيا ناتجا عف تكرار أصكات اليمس(الحاء ،التاء ،الكاؼ) ىذا فضبل عما بينيا مف
()750عثماف مكافي :في التذكؽ األدبي-النص الشعرؼ تحميل ك تقكيـ ، -دار المعرفة الجامعية ،ط ،1اإلسكندرية،2008 ،
ص.85

()751فيد خميل زايد:الحركؼ،معانييا ،مخارجيا ك أصكاتيا في لغتنا العربية،ص.14
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تجانس صكتي أضفى نغما إيقاعيا زاد في إثراء الداللة كتأكيدىا ،فإذا أضيف إلى ما تقدـ
تك ارره لمقاؼ في المقطكعة ذاتيا في (األشكاؽ ،قكلو ،عقد ،قمبي ،فارقي )...بما يحممو القاؼ
ك ىك الصكت الميكؼ الميمكس الصمب المفخـ مف دالالت تكمل المعنى الذؼ يكحي بو
النص ،ك كأف "ابف الحداد"يحاكؿ أف يعمك بصكتو حتى يكشف ما يكنو مف أسرار تعد
بضمكعو طاقة عمى طييا.
كما استخدمت بعض أصكات القمقمة في شعر "ابف الحداد" بطريقة فنية طريفة كايقاع
متميز نحك القاؼ في قكلو:

()752

ِ
ػق
ِب َخ ِافَق ػ ػ ػ ػ ِػة الُق ْر َ
ط ْي ػ ػ ػ ػ ِػف َقْم ُب َ
ؾ َخاف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

ِ
كعف َخ َر ِ
ػق
س الُقْمَب ْي ِف َد ْم ُعػ ػ َ
ػؾ َناط ػ ػ ػ ػ ُ

كفي م ْشر ِ
الص ْد َغ ْي ِف لِْمَب ْد ِر َم ْغ ػ ػ ػ ِػر ٌرب
ِؽ َّ
َ

ِ
ِؽ
لمع ْي ِف شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار ُ
كلِْمف ْكػ ػ ػ ػ ِػر َحاالَ ٌرت ك َ

ِ
ام ػ ػ ٍإػة
صى َ
ػاء ك َس َ
كبيف َح َ
اليا ُقكت َمػ ػ ػ ُ

ِ
ظب ػ ػ ػ ػ ػػاء َّ ِ
َّ
ػق
الس َكابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ُم َحؤلَةٌر َع ْنػ ُػو ال ّ َ ُ

ػق
كح ْشػ ػ ُػك ِقباب َّ
َح ػ ػ َػكػ ُمَق ْر َ
طػ ػ ػ ػ ػ ٌر
الرْقـ أ ْ
َ

طُفو الَقر ِ
كم ػػا آس رك ٍإ ِ
اطػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػق
ضعْ ُ َ
ُ َْ

لقد كاف لصكت القاؼ في ىذه المقطكعة ك ىك يتردد ست عشرة مرة[  ،]16في أربعة
أبيات أم ار ممفتا مسجبل حضك ار بار از ك ىيمنة كاضحة ك كأنو يريد أف يتميز عف باقي
األصكات بما لو مف حضكر طاغ تحكـ في حركيتو نظاـ تعبيرؼ ك بنائي دقيق كمحكـ
عكس بعض تمظيرات الجانب األسمكبي.
فيذه األصكات بتتابعيا السريع البلىث سيما في البيتيف األكؿ ك األخير كاف ليا
كظيفة ىامة في اإليحاء بالمعنى ،إذ يجسد انطباعا يعكس كلكع الشاعر بجماؿ محبكبتو،
حيث يصكر قمة االنفعاؿ ك شدة التكتر الذيف سجميما حسف ىذه المرأة كجماليا في نفس
الشاعر الذؼ كقف مكقف المذىكؿ ،ك ىذا الشعكر إنما ىك صدػ لمحالة النفسية التي
()752ابف الحداد ،الديكاف ،ص.238 ،237
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تكتنف الشاعر مف اضطراب ك انفعاؿ اتجاه ىذا الجماؿ الخارؽ ،كقد حقق ىذا التشكيل
الصكتي إيقاعا منسجما مع المعنى العاـ لممقطكعة ،ليجسد ىذا التناسق بيف البناء الصكتي
ك المستكػ الداللي الذؼ سمؾ في سبيل تككيده مسمؾ التسامي في االنسجاـ بيف الصكت ك
الداللة،ك أكثر ما يتكضح ذلؾ في البيت األكؿ الذؼ يؤلف نظاما ىندسيا منتظما أسيـ في
إظيار شعرية النص  ،كذلؾ عبر الثنائيات (القرطيف ،القمبيف) ك(خافق ،ناطق) ،كىذا
التفاعل بيف الجانبيف الصكتي ك المكقعي في البيت نجـ عنو تفاعل داللي كاف لو دكر شديد
الكضكح في تكفير فرص نجاح حقيقية في الكشف عف ىذا المشيد.
كما أحدث تكرار ىذا الصكت نغما تعاضد مع تقنية الترصيع المتكازؼ في كل مف
الثنائيتيف ،فضبل عف تكرار النسق الذؼ خمف مكسيقى رائعة مما أدػ إلى إثراء النسق
المكسيقي المرافق لجزيئات التجربة الشعرية ،كمثل ىذه اليندسة المعمارية اإليقاعية التي
تحكمت في البيت تجعمنا نؤكد عمى أف "الشعراء ميندسكف لكل منيـ طريقتو في بناء
(.)753

الحركؼ"

كما حرص الشاعر عمى أف يأتي بو ضمف كممات متجانسة بعثت جماال مكسيقيا
مؤث ار ك جميبل ناتجا عف تكرار ىذا الصكت الميمكس(القاؼ) في مكاضع متقاربة في
مثل(:مشرؽ ،شارؽ)( ،مقرطق ،القراطق) ،فأضاؼ ىذا النغـ إيقاعا مكسيقيا تستسيغو األذاف
ك تتقبمو األذكاؽ ،كفيو تأكيد كاضح عمى المعنى المطركح ،كبيذا يككف الشاعر قد حقق
مكسيقى عالية في ىذه األبيات ساىمت في إبراز الجانب األسمكبي الذؼ "يكشف فيو الشاعر
عف قدراتو الخاصة في إحداث أصكات بعينيا تتكرر في كل بيت عمى حدة ،فتخمق في
داخمو تجانسا صكتيا"( )754ك يقكؿ في سياؽ مغاير:

()755

()753حسف عبد الجميل يكسف :عالـ المرأة في الشعر الجاىمي ،دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ،القاىرة ،ط،1989 ،1
ص.100

()754مكسى سامح ربابعة :قراءات أسمكبية في الشعر الجاىمي ،دار الكندؼ ،األردف ،ط ،1،2001ص.23
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ِ
كىاميـ ِفػ ػػي الج ُذكِع ُّ
الش ِّـ
ضاحيػَّػ ػ ػ ػػةٌر
ُ
َ َُْ

كأنيػ ػ ػ ػػا بَقػ ػ ػ ػ ػ ػػع ِ
الغ ْرَب ػ ػ ػ ػ ِ
الر َخػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػـ
ػاف ك َّ
َّ َ َ ُ

الرْك ِب تَ ْح ِسبػ ػػَُيػ ػ ػ ػػا
َم َك ِاثػ ػبلً ف ػػي سبيل َّ

ِ
الرْكب عف أَجس ِادىا ِ
الق َم ػ ػ ُػـ
َْ َ
تُ َساء ُؿ َّ َ

ِ
ِ
ػاف َك ِاقعػػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ًة
كق ػ ػ ػ ػػد تُم ُّـ بيػ ػ ػ ػػا الغ ْرَبػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

َّ
كأني ػ ػ ػ ػ ػػا فػ ػ ػ ػػكؽ َم ْحُمكَق ِات َيػ ػ ػػا لِمػػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػـ

ط ػ ػ ػ ػ ػػق الييَئ ِ
ِ
ات قائمػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌرػة
ص َكام ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ػت ُن ُ ُ َ ْ
َ

عْقب ػ ػػى ع ِ
ِ
النقػ ػَ ػ ػ ُػـ
صاة اِبف َم ْع ٍإف ىذه ّ
َُ
َُ

يكرر الشاعر صكت القاؼ في ىذه المقطكعة عشر مرات[  ،]10ك قد أدػ ترديده
في ىذا السياؽ إلى شحف اإليقاع بمعاني القكة ك تفخيـ المكقف  ،حيث ساىمت ىذه
األصكات في رسـ ىذه الصكرة الحربية الرائعة التي يصف فييا الشاعر أعداء ممدكحو كىـ
يخسركف الرىاف في معمعة الحرب ضد ممدكحو المعتصـ مشبيا رؤكسيـ المحمكقة-
مصمكبة -ك الغرباف مجتمعة فكقيا بخصبلت مف الشعر ،حيث نمحع أف أغمب الكممات
التي ساىمت في تصكير ىذا المشيد تتضمف صكت القاؼ الذؼ بث نكعا مف القكة ك الحدة
ك الصبلبة التي ساىمت في إشاعة ىذا الجك الذؼ انسجـ مع ما يسعى الشاعر إليو حيث
نقل بكضكح ضراكة المعركة ك كذا اليزيمة التي ألحقيا جيش المعتصـ بأعدائو.

-2.1تكرار الصكت في إطار المفظ:
أما تكرار الصكت في إطار المفع فيقع عند "ابف الحداد" تحت مظمة تكرار األلفاظ أك
الكممات ك يعتبر المظير الثاني مف مظاىر التكرار ،ك يجسد ىذا النكع مف التكرار أبرز
مظاىر إلتحاـ المفع ك معناه ،حيث يتحد فيو الداؿ ك المدلكؿ في أبرز معالـ النمطية ك
()755ابف الحداد ،الديكاف ،ص.252 ،251
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الكضكح ،كالتكرار النمطي أك المحض"أسمكب يقكـ عمى إعادة استخداـ كممة أك عبارة بمفظيا
ك معناىا ،في مكضع آخر أك مكاضع أخرػ في سياؽ .
نص أدبي كاحد" )756( ،ك يجسد تكرار األلفاظ في شعر "ابف الحداد" محطات إيقاعية تشكل
لو أسمكبو الخاص مف حيث الجانب البنائي الذؼ تمظير عنده في شكل كاحد فقط يحتل
المستكػ األفقي ،ك ىذا النكع مف التكرار ىك عبارة عف" تكرار كممة كاحدة أك أكثر في بيت
()757

كاحد"،

كمف أىـ دالالت ىذا النمط اإليقاعي أنو يسيـ في إفادة معنى التككيد ،ك تعد

ىذه الداللة مف أشير دالالت التكرار ،كأكثرىا شيكعا ك انتشا ار بيف أنكاعو المختمفة ،ذلؾ أف
"التأكيد مف أىـ دالالت اإليقاع في التكرار األفقي ،كىك شريؾ أساسي في الداللة المتخمقة
عف جميع نماذج ك أشكاؿ أسمكب التكرار بصفة عامة"،

()758

ك ال يقتصر ىذا النكع مف

التكرار عمى تركيز المعنى ك تككيده حسب،إنما أيضا يمنح األبيات نكعا مف المكسيقى التي
تنـ عف عميق الصمة بيف القيـ الجمالية ليذه األصكات المكررة ك بيف األثر الداللي لمسياؽ،
كمع ذلؾ فإف تكظيفو في االستخداـ الشعرؼ ال بد أف يككف محدكدا ال يبعد عف حدكد
اإلستعماؿ المعقكؿ ،ألف المبالغة فيو تجعل النتاج الشعرؼ سقيما عقيما يطالعو القارغ
متحامبل عمى نفسو كمتشكقا أف يفرغ منو في عجل لكثرة النمطية فيو ك شدة الكضكح ذلؾ
أف "التكرار المحض دكف أدنى تغيير في الداللة الجزئية يكقع النص الشعرؼ في الحشك
الذؼ نرصده في المغة الدارجة"

()759

لذلؾ فإف " التكرار كأسمكب شعرؼ يجب أف يرد في

مكانو مف البيت حيث يستدعيو السياؽ النفسي ك الجمالي ك اليندسي معا ،ك إال أضر
()760

بالقصيدة".

()756دمحم مصطفى أبك شكارب :جماليات النص الشعرؼ ،دار الكفاء ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ،2005 ،1ص.163
()757المرجع نفسو ،ص .165
()758المرجع نفسو ،ص .165

()759عشتار داكد :األسمكبية الشعرية ،ص .65

()760نازؾ المبلئكة :قضايا الشعر المعاصر ،ص.284
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ك الشاعر حيف يكرر كممة ما في سياؽ النص الشعرؼ إنما يسعى إلى أف يؤكد
حقيقة ما تمح عميو أكثر مف غيرىا بحيث "يضع في أيدينا مفتاحا لمفكرة المتسمطة عمى
الشاعر ،كىك بذلؾ أحد األضكاء البلشعكرية التي يسمطيا الشعر عمى أعماؽ الشاعر
فيضيئيا بحيث نطمع عمييا" (.)761
ك بالتالي "فممتكرار جانباف مف األىمية ،فيك أكال يركز المعنى ك يؤكده ،ك ىك ثانيا
يمنح النص نكعا مف المكسيقى العذبة المنسجمة مع انفعاالت الشاعر في ىدكئو أك غضبو
أك فرحو أك حزنو"،

()762

"مما يؤدؼ إلى حدكث ترابط بيف المفظة المكررة كسياقيا النفسي ك

األسمكبي مما يخدـ كحدة المكضكع ك القضية المنعاة إلى القارغ"،

()763

فيذه "السمة

األسمكبية ذات كظيفة داللية ميمة تتجاكز مجرد الدكر المغكؼ المباشر الذؼ يؤديو الداؿ ك
المدلكؿ لتتصل بجممة مف الكظائف الشعرية التي أصبحت محصمة لمبنية المكسيقية ك
الميكانيزـ التصكيرؼ معا"،

()764

لذلؾ فإف استخدامو لدػ "ابف الحداد"جاء عمى الكجو الذؼ

يحدده الذكؽ ك بالقدر الذؼ يتطمبو المعنى ،كذلؾ في (

حدث شعرؼا) أؼ
ا
إثنيف ك أربعيف

بنسبة( )%06،68مف الديكاف ،ك سنقكـ بتحميل بعض النماذج الشعرية لدػ "ابف الحداد"
نرصد مف خبلليا أىمية ىذا النكع مف التكرار كظاىرة أسمكبية في بناء اإليقاع الشعرؼ العاـ.
يقكؿ في باب الغزؿ:

()765

َك َار ْت ُجُفػ ػ ػ ػ ػػكِني ِمػ ْػف ُن َكْي َرَة َكِإ ْس ػمػَِي ػ ػ ػػا

نار تُ ِ
كل ن ػ ػ ػ ػ ٍإ
ػار تُْرشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػِ ُػد
ًا
ضػ ػ ػ ػ ػ ُّػل ك ُّ

كالمػػاء أَنػ ػ ػ ِ
ػت ك ما ي ِ
ػح لَِقابػِػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍإ
ػض
صػ ُّ
ُ ْ
َ

النػ ػ ػ ػػار ِ
الحشا تَتََكقػَّػ ُػد.
أنت ك ف ػ ػ ػػي َ
ك َّ ُ

()761المرجع السابق ،ص.277، 276

()762يكسف أبك العدكس :األسمكبية -الرؤية ك التطبيق ، -ص.259

()763جاسـ دمحم الصميدعي :شعر الخكارج-دراسة أسمكبية ،-ص.188
()764المرجع نفسو ،ص.194

()765ابف الحداد ،الديكاف ،ص.190
(*)766كارت:أخفت
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()766

في ىذيف البيتيف يكرر الشاعر لفظة(النار)التي تعد في ىذا السياؽ المفع المحكرؼ
ك بؤرة النص ككل ،حيث تكرر ثبلث مرات بدت رغبة الشاعر مف خبللو كاضحة في بث
معاف مخصكصة تتعمق بخصكصية عبلقتو بالمحبكبة ،فيذا الداؿ المكرر يحمل طاقة
انفعالية ذات درجة عالية مف التأثير ك االنفعاؿ ،حيث يبعث تك ارره شعك ار بكطأة معاناة
الشاعر الذؼ استطاع مف خبللو أف يعبر عف رؤيتو لحقيقة الحرماف الذؼ يعيشو ،فتجده
يدرج ىذه الرؤية العاطفية عمى نحك تصاعدؼ معتمدا في ذلؾ عمى التكرار كنقطة تتجمع
فييا المعاني ك تتكثف تدريجيا بشكل متتاؿ ،فإذا كاف الشاعر قد استغل داؿ النار في
البيت األكؿ ليشبو بو إسـ حبيبتو(نكيرة) التي تضل مف اىتدػ إلييا ،فإف مؤشر داللة الكممة
نجده قد تصاعد في البيت الثاني أيف جعل الشاعر ىذه النار مجسدة في شخص المحبكبة
ذاتيا حيث حذؼ أداة التشبيو معتمدا عمى التشبيو البميغ في قكلو(النار ،أنت) ،ثـ إف تكرار
النار بما فيو مف تشديد النكف تقكية لمنغـ ك تركيز لممعنى ك ضغط عمى الداللة ،داللة الحب
المستحيل الذؼ نفخ الشاعر في ناره(ما يصح لقابض)( ،في الحشا تتكقد).

كفي سياؽ آخر يقكؿ:

()767

ِ ِ
ِ
ِ
صك ِارُمػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػو
تُ ْغني أََياديػ ػ ػ ػػو مػ ػ ػ ػػا تُ ْغني َ

ِ
الفنػ ػَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأُ؟
ػبلؿ ك َ
كلِْم َغَناء ى ػ ػ ػ ػػك اإلق ػ ػ ػ ػ ُ

()768

إف التكرار في ىذا التشكيل يكحي بأف الشاعر يدكر في فمؾ فكرة ما ال يريد أف
يخرج عمييا ،بل يعززىا كمما أتيح لو ذلؾ حيث كرر داؿ(الغنى) ثبلث مرات بشكل يتكاءـ ك
ينسجـ مع فكرة البيت ك داللتو ،حيث نقل عف طريق تبلعبو بالمفع المجسد مف خبلؿ
التكرار مبمغ إعجابو بسخاء ممدكحو ك شجاعتو ،فبينما تكثر أياديو عطاءا عمى المحتاجيف
تكثر سيكفو في قتل األعداء ،ثـ يأخذ مف ىذا الداؿ(تغني)المصدر (الغناء)فجعل أمر
()767ابف الحداد ،الديكاف ،ص118

(*)768اإلقبلؿ :القمة*،الفنأ :الكثرة.
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الغنى ك الفقر مف خبللو بيده ،فيك إف أراد أغنى الناس أك أفقرىـ ،كىك تشكيل يحمل قيمة
مكسيقية تقع أنغاميا عمى اآلذاف ما يجعل كثي ار منيا يعمق في أذىاننا.
ك يقكؿ أيضا:

()769

آؿ لُبنى مك ِ
ك يػ ػ ػػا حَّب َذا م ػ ػ ػػف ِ
اطػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌرػف
َ
َْ َ َ

ِ
َ
كيا َحَّب َذا مف أرض لُ ْبَنى َم َكاط ػ ػ ػ ػ ػ ػئُ

كرد التكرار المفظي عند "ابف الحداد" في ىذا السياؽ مستمطفا ذا أىمية في تعزيز
المعنى ،كتعميق داللتو ك تأكيدىا ،فقد كرر لفظة "يا حبذا"في كبل الشطريف ،كىك تكرير أفاد
تنبيو ذىف القارغ عمى أىمية إيحاءات المفظة فيما تؤديو مف معاف تفيد في ىذا السياؽ
إعجاب الشاعر بمكاطف محبكبتو ك مكاطئيا التي كررىا في ىذا السياؽ باسـ(لبنى) ،فجل
ألفاظ ىذا البيت ال تعدك أف تخرج عف حدكد التكرار الذؼ أبدػ الشاعر مف خبللو جانبا
كبي ار مف االىتماـ بالمكقع البنائي لمدكاؿ المكررة ،كما أكصمو إلى المتمقي في ىذا المنجز لـ
يكف ليتـ بيذه الصكرة لك لـ يعمد إلى ىذا النكع مف التكرار ما جعمو يككف جزءا مف المعنى
ك طرفا مف الداللة.
كفي سياؽ آخر يقكؿ:

()770

الزم ِ ِ
َّ
ػر
يع َش ْممِي َجائ ػِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًا
اف َجم ُ
ص ْدعُ َ
َ
كيقكؿ أيضا:

ِ
ِإ َّف َّ
ػح
ػاف َم ْمَم ٌر
الزَم ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ؾ ال ُي ْسجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

()772

َّ
الزم ػ ػ ػ ِ
ػاف َعَي ِان ِيػ ػ ػ ْػـ َك َعَياَلي ػُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػـ
َقْم ُب َ

ك َك َذا َّ
َعَي ػ ػ ػ ػ ِ
ػاف
الزَم ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػاف ُم َغِّي ػ ػ ػ ػ ػ ُػر األ ْ
َ

()769ابف الحداد ،الديكاف ،ص.142
()770المصدر السابق ،ص.181

(*)771ال يسجح :ال يحسف العفك.

()772ابف الحداد ،الديكاف ،ص.287
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()771

كىنا نمحع أف الشاعر قد عمد إلى تكرار لفظة"الزماف"في كل مف البيتيف ،ك ىك تكرار
يتضمف نكعا مف االنسجاـ بيف المعنى السياقي ك دقة المفع ك قد آثر الشاعر تكرار ىذا
الداؿ دكف غيره مف الدكاؿ ألنو أقكػ في تجسيد المعنى المنشكد ،كأدؽ في إشاعة نغـ مؤثر
في النفس متناسب مع مكقف الشاعر ك حالو،فمطالما ارتبط لفع (الزماف)بمفيكـ الغدر ك
الجكر ك التقمب ك عدـ االستقرار عمى حاؿ ،كفي ىذه السياقات الشعرية عمل الصكت
الناجـ عف ىذا التكرار في إثارة عاطفة ممتمئة بالحزف ناجمة أيضا عف دقة اختياره لمكممات
الدالة المكحية التي عضدت ىذا المفع المكرر ،ففي مثاؿ البيت األكؿ نجده قد سبق
داؿ(الزماف) بفعل (صدع) ،ك في أصكات ىذه الكممة قيمة معينة تساعد عمى التشكيل
الصكتي لمصكرة السمعية ،أما في البيت الثاني فقد سبقو بفعل(قمب) بكل ما يحممو مف
أصكات قكية ساىمت إلى حد كاسع في تصكير الصكرة السمبية الضخمة التي يطمح إلى أف
يحمميا إلى المتمقي ،فيما فعمو الزماف المتقمب بحساده ،كىك ما يؤكده في الشطر الثاني بقكلو
(الزماف مغير األعياف) ،كالتكرار في مثاؿ ىذيف البيتيف يحمل قيمة عضكية تخدـ المعنى ك
اإلحساس معا ،لما يتضمنو مف قيمة مكسيقية ك ما يشيعو مف مناخ صكتي مؤثر.
الصكتية:
-2ال ّتجمعات ّ
الصكتي
ظاىرة
أسمكبية تحّققت في شعر "ابف ّ
ّ
الحداد" بكسائل عديدة أبرزىا الجناس ّ
الشكميف ّأنيما يمتقياف عمى ُمستكػ كاحد مف حيث إعادة
كالتّصدير ،كمف خصائص ىذيف ّ

الداللة ،كما تتبايف مف حيث التشكيل البنائي مف
الداؿ كمعناه المعجمي مع اختبلؼ في ّ
ّ
رد األعجاز عمى
أف " ّ
كتية في المكاقع البنائية ،فمف المعركؼ ّ
الص ّ
خبلؿ اختبلؼ الكحدات ّ

()773
أف
الصدكر تجنيساً مكقعيِّا"
ك "الفرؽ بيف التّصدير كالتّجنيس ىك فرؽ مكقعي فقط ،إذ ّ
ّ
المكررة في التّجنيس فترد
أما الكممة
الكممة
ّ
ّ
المكررة في التّصدير تمتزـ دائما كضع القافيةّ ،

773
الشعر،
الشعرية – نحك كتابة تاريخ جديد لمببلغة ك ّ
الرؤية الببلغية كالممارسة ّ
الصكتية في ّ
محمد العمرؼ :المكازنات ّ
( )ّ -
ص .66
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()774
كل شكل إيقاعي منيما
كل المكاقع"
 ،كاختبلؼ ّ
الشكميف مف زاكية المكقع يجعل ّ
في ّ
بكل ظاىرة منيما إلى
يرصد حركة
ّ
مما يؤكؿ ّ
تشكيمية لداالت التكرار مختمفة عف األخرػّ ،

النظر إلى المكقع البنائي لداالت ىذه
أف " ّ
بكل شكل ،ذلؾ ّ
خاصة ّ
إنتاج دالالت جديدة ّ
السياقية بداالت البنية الّمغكية الكاردة
ال ّ
يظل قاص ار إف لـ يكشف عف عبلقاتيا ّ
ظاىرة ّ

فييا"،

()775

كمف خبلؿ ذلؾ يمكف تحديد فرقا آخر بيف الشكميف بحيث يسمح األكؿ

مييأة إلنتاج دالالت
مما يجعمو بنية مفتكحةّ ،
لمسياؽ الكارد بعد تك ارره باالمتداد ّ
(الجناس) ّ
المكررة
فإف اختصاص الّمفظة
جديدة قد ّ
أما الثاني (التّصدير) ّ
ّ
تمتد إلى أكثر مف بيت كاحدّ ،
مما يفسح
بمكضع القافية فيو لو دكره البارز في تحديد المعنى في إطار البيت الكاحدّ ،
المجاؿ ألنماط تصديرّية أخرػ بإنتاج ٍإ
معاف ُمختمفة في مكاضع أخرػ مف القصيدة ،كلذا

بتعدد أشكالو كأنماطو
الصريح ّ
متعددة ،كذلؾ ّ
الشعرؼ بدالالت ّ
نجده ُيسيـ في إثراء ّ
أىمية
كمدلكالتو ،كاختبلؼ خصائص ىذه الكسائل اإليقاعية بيذا ّ
الشكل لو دكره في رصد ّ
الصكتية ،فيي تعمل عمى
الصكتي المتكّلد بفعل قيميا ّ
جمع ّ
اإليقاع في الكشف عف التّ ّ

الصكت مع
تصعيد الجانب اإليقاعي بطاقة
ّ
مكسيقية عالية ّ
تككف إيقاعاً داخميِّا يبرز تفاعل ّ
الشعرؼ بما ُيسيـ في تفعيل المعنى كتأكيد
ص ّ
الداللة ،بحيث تعمل عمى إثراء دالالت ّ
ّ
الن ّ
األسمكبية – إذف – يقكـ عمى
الصكر
الحالة ّ
ّ
الشعكرّية ،فالتّككيف الّمفظي كالمعنكؼ ليذه ّ
الدكاؿ إلحداث الفاعمية
أنساؽ إيقاعية تكشف عف مدػ استثمار ّ
الشاعر لطاقة أصكات ّ

متميزة بما تحدثو مف
الصياغة ّ
الشعرية فيي ّ
لغكية ّ
تعد "بمنزلة محطات ّ
ّ
المكضكعية في ّ
السياؽ اّلذؼ
إيقاع خاص يعتمد عمى التّشاكل ّ
الصكت ضمف نسيج ّ
الدالي أؼ التّماثل في ّ

مما يجعميا نقطة انطبلؽ لحركة المعنى في أعماؽ البنية
يشبعيا بعبلقاتو
ّ
المكضكعيةّ ،
()776
داللية قادرة عمى إدىاش المتمّقي مف
الّمغكية"
 ،إذ كثي اًر ما يمجأ ّ
الشاعر إلى "خمق بؤر ّ
ألف
الصيغة
خبلؿ االبتعاد عف التّكرار ّ
قكة تأثيرىاّ ،
ّ
المكررة كثي اًر مف ّ
النمطي اّلذؼ ُيفقد ّ
إيقاعية مف
الخاصية ُبغية تحقيق إمكانات
شبع ليذه
ّ
ّ
المتمقي يككف قد كصل إلى حاؿ التّ ّ

774
الشعر ،عالـ الكتب الحديث ،عماف ،األردف ،ط،2010 ،1
الصكتية في لغة ّ
محمد عبد هللا القاسمي :التك اررات ّ
( )ّ -
ص .94
775
الضمير كالتكرار ،عالـ الكتب الحديث ،عماف ،األردف ،ط ،2010 ،1ص .129
( ) -فايز القرعاف :ببلغة ّ
(-)776المرجع السابق ،ص .126
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الداللي لمتّعبير" ( ، )777كبالتّالي
الداللية ،كتفسح المجاؿ لمجانب ّ
الرؤية ّ
تكسع حقل ّ
شأنيا أف ّ
يتجسد عبر
فإف ىذه ال ّ
ظاىرة "تعمل عمى رصد ّ
ّ
الداللة مف خبلؿ التّداعي المكسيقي اّلذؼ ّ

معينة
كتية ك ّ
تقنية التّراكـ ،فضبل عمى ذلؾ ّ
نص ما تحمل حقيقة ّ
الص ّ
الداللية في ّ
فإف الكثافة ّ
الشعرّية كحركتو
الشاعر إيصاليا ،كىي تؤكد عمى حقيقة داخمية تتّصل بتككيف تجربتو ّ
يريد ّ
()778
األكؿ.
ال ّذاتية اّلتي يعانييا"
 ،كلتكضيح ذلؾ يمكف أف نبدأ بالعنصر ّ

-1.2الجناس:
الحداد" يمكف أف نشير
كقبل أف نمج إلى دكر الجناس كقيمتو
األسمكبية في شعر "ابف ّ
ّ
متمي ًاز حيث شغل
إلى قيمة ىذا ّ
مكقعا ّ
الشكل البديعي عند القدماء ،إذ يحتل الجناس عندىـ ً

النقدية القديمة ،غير أف ذلؾ اإلىتماـ الكاسع كالعناية البالغة في
حي ًاز كاسعا في المؤّلفات ّ
ّ
متطرفة في تناكلو
دراستو سيما مف حيث المبالغة في التّصنيف كالتّقسيـ قد قادىـ إلى حدكد
ّ

الفني يستخرجكف قيميا الجمالية ،فانساقكا
متناسيف بذلؾ " ّأنيـ أماـ ظكاىر
أسمكبية في األداء ّ
ّ
طل
مما أفسد عمييـ ىذا المبحث كع ّ
إلى تنكيعات تقكـ عمى الفرض ك ّ
التكىـ أحياناً ّ
فائدتو" ( ، )779كرغـ انسياب معظـ الببلغييف القدامى كانسياقيـ خمف ىذه التّقسيمات
طف إلى نقطة جكىرية تتعّمق بعبلقة الجناس بالمعنى ،كىك ما
كالتّصنيفات نجد منيـ مف تف ّ

يتـ إالّ
يؤكده ّ
ّ
الشيخ عبد القاىر الجرجاني بقكلو" :ما يعطي التّجنيس مف الفضيمة أمر ال ّ
معيب
ُبنصرة المعنى إذ لك كاف بالّمفع كحده لما كاف فيو ُمستحسف ،كلما ُكجد فيو إالّ
ٌر

()780
أف الجناس ما ىك إالّ استجابة لنداء المعنى ،فإف لـ
ُمستيجف"
فالجرجاني يؤكد عمى ّ
ككأنو جسد ببل
الداللي ليصير الّمفع ُم ّجرداً ّ
يكف كذلؾ يفقد ّ
ص مضمكنو المعنكؼ كفحكاه ّ
الن ّ

ركح يقكؿ في ذلؾ" :التجد جناسا مقبكالً كال سجعا حسناً حتّى يككف المعنى ىك اّلذؼ طمبو
كاستدعاه كساقو نحكه ،كحتّى تجده ال تبتغي بو بدالً كال تجد عنو ِحكالً"(. )781
777
الصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية  ، -ص .203
محمد ّ
( ) -جاسـ ّ
( –)778المرجع نفسو ،ص .195 ،194

779
األسمكبية ،الييئة المصرّية العامة لمكتاب ،1984 ،ص .226
محمد عبد المطمب :الببلغة ك
ّ
( )ّ -
780
محمد الّم ّحاـ ،دار الفكر العربي ،بيركت ،ط،1
( )عبد القاىر الجرجاني :أسرار الببلغة في عمـ البياف ،تحقيق سعيد ّ

 ،1999ص .10 ،9

( -)781المصدر نفسو ،ص .11
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النظرة إلى التّجنيس كعبلقتو بالمعنى عند المحدثيف ،ككّمما ارتفع
كقد تأثّثت ّ
الداللي
عدد الحركؼ المتجانسة – في نظرىـ – زاد ّ
مؤشر المستكػ اإليقاعي ك ّ

بالنسيج
الداللي كاف أكثر اتّصاالً ّ
معاً ،ككّمما كاف التّجانس مرتبطاً بالمستكػ ّ
ص كما يريده مف
ّ
الصكتية يأتي ممبيِّا لمعطيات ّ
الن ّ
الشعرؼ؛ فيك فضبلً عف قيمتو ّ
ِ
الصكتي كبيف األثر
الصمة بيف القيـ
ضح ّ
معنى بحيث ُي َك ّ
ّ
الجمالية لمتّجانس ّ
شدة ّ
الداؿ
لمسياؽ ،فباإلضافة إلى "دكره في إحداث اإليقاع
المتميز يقكـ بربط ّ
ّ
ّ
الداللي ّ

بالمدلكؿ ،كتكطيد الّمحمة بينيما قصد إثارة كتحريؾ انفعاالت المتمقي"

()782

 ،بحيث

الصكت
"يعمل عمى إيصاؿ المعنى إلى الكعي ،كال سيما في اإلنشادّ ،
ألف ّ
تمكجات ّ
ُىنا التي مصدرىا الجناس ترخي بظبلليا عمى فيـ المستكػ الفكرؼ كالعاطفي

()783
مما
لمقصيدة"
 ،كيعتبر التّجنيس بذلؾ نمطاً إيقاعيِّا يسيـ في تحريؾ المعنى ّ
تشكل
ص تشابياً فكنيميِّا ّ
داللية ،فتنظيماتو اإليقاعية تضفي عمى ّ
ُيحيل إلى أبعاد ّ
الن ّ

كيسيـ في التّعبير عف الحالة
تجمعاً صكتيِّا ُيعطي إيقاعاً ّ
متمي اًز ُينبئ عف المعنى ُ
ّ
الشاعر حكؿ حركؼ بعينيا مف خبلؿ تكرار
لمشاعر ،فدكراف ّ
النفسية ّ
الشعكرّية ك ّ

الشاعر حيث "يضع في
نفسية قابعة في كياف ّ
ّ
الصكتية نفسيا ُينبئ بحالة ّ
المادة ّ
الشاعر ،فضبلً عف اإلنسجاـ اإليقاعي كقيامو بكظيفة
أيدينا الفكرة المسيطرة عمى ّ
()784

ظاىرة عند
 ،كتتخذ ىذه ال ّ

ص اّلتي يرد فييا"
داللية ثرّية ضمف سياقات ّ
ّ
الن ّ
الناقص ،جناس اإلشتقاؽ كشبو
الحداد" ثبلثة أشكاؿ :الجناس التّاـ ،الجناس ّ
"ابف ّ
 )164ما
بع كستّيف كمائة مكضعاً (
اإلشتقاؽ ،كقد كردت بأنكاعيا الثّبلثة في أر ٍإ

نسبتو (.)%26،11

أسمكبية غاية في األىمية في شعر "ابف
التقنية اإليقاعية ظاىرة
لتشكل ىذه
ّ
ّ
ّ
الدراسة اإلحصائية ليذه التّقنية.
الحداد" ،كىذا جدكؿ يشير إلى ّ
ّ

()782رابح بكحكش :المسانيات كتطبيقاتيا عمى الخطاب الشعرؼ ،ص .67

783
لمنشر كالتّكزيع ،سكرية ،ط ،2009 ،1ص .152
الشعرؼ عند
( ) -أحمد مبارؾ الخطيب :االنزياح ّ
المتنبي ،دار الحكار ّ
ّ
784
الصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية  ، -ص .198
محمد ّ
( ) -جاسـ ّ
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جناس اإلشتقاؽ جناس شبو اإلشتقاؽ
63

39

الجناس التّاـ
22

الناقص
الجناس ّ

المجمكع

42

164

يشكل نسبة
أف جناس اإلشتقاؽ كشبو اإلشتقاؽ ّ
نمحع مف خبلؿ ىذا الجدكؿ ّ
فأما
كركد عالية في شعر "ابف ّ
الحداد" عمى ما عداه مف أنكاع التجنيس األخرػّ ،

األكؿ فيك نكع مف "المجانسة بيف كممات ترجع إلى أصل معجمي كاحد"
ّ
النكع ّ
ص ،إذ يمكف أف
تعدد أشكاؿ تحّققو في ّ
يميز ىذا ّ
النكع مف الجناس ّ
كمما " ّ
الن ّ
ّ ،

()785

عدة ألفاظ
ثـ يككف التّجانس بيف ّ
يشتق مف المادة الكاحدة أكثر مف كممة ،كمف ّ
()786
تنكع
يغ
الص
تنكعت
ما
م
كك
كليس بيف الّمفظتيف فقط"
ّ
الصرفية لممشتقات ّ
ّ
ّ
كشدتو ،ما يجعميا "تمثّل مأتى لئليقاع
تنكع تزداد معو كتيرة اإليقاع ّ
اإليقاع ،كىك ّ

الرحـ اإليقاعي ،في حضكرىا يككف حضكر اإليقاع
ِّثرا؛ بل ّ
إف المشتّقات بمرتبة ّ
()787
النكع الثّاني فيك متفرع عف جناس االشتقاؽ
جميِّا كفي غيابيا يككف خافتاً"
أما ّ
ّ ،
()788
النكع "يتعّمق بالمجانسة بيف كممتيف مف
كيعرؼ بجناس شبو االشتقاؽ
؛ كىذا ّ
ُ
الصكتي التّاـ كىيئة اشتقاقيما تكىـ
أصميف
معجمييف مختمفيف ،غير ّ
ّ
أف تجانسيما ّ

ّأنيما مف أصل كاحد"(.)789

-1.1.2جناس اإلشتقاؽ:
متميزة تسيـ بشكل كاسع في زيادة
كىي تقنية
صكتية ليا كقع جميل كنبرة ّ
ّ
الصكتي كالترجيع المكسيقي لؤلصكات قكاسـ
تصاعد اإليقاع ،بفعل اإلرتداد ّ

مجرد
قكة
النكع مف الجناس ّ
يتميز ىذا ّ
ّ
المشتركة ،لذلؾ ّ
إقناعية كليست ّ
بأنو "ذات ّ

785
الشعرية – ص .205
الرؤية الببلغية كالممارسة ّ
الصكتية – في ّ
محمد العمرؼ :المكازنات ّ
( )ّ -
786
الشعر ،ص .71
( ) -دمحم عبد هللا القاسمي :التك اررات الصكتية في لغة ّ

787
لمنشر كالتّكزيع ،سكرية ،ط ،2005 ،1ص.122
( ) -خميس الكرتاني :اإليقاع في ّ
الشعر العربي الحديث ،دار الحكار ّ
788
الصكتية ،ص .205
محمد العمرؼ ،المكازنات ّ
( ) -ينظرّ :

( -)789المرجع نفسو ،ص .215
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()790
اإليقاعية
الدكر األسمكبي ليذه األنساؽ
لفظية"
نتبيف ّ
ّ
كيمكف فيما يمي أف ّ
حمية ّ
الشعرّية كذلؾ في قكلو(:)791
النماذج ّ
في تشكيل تجربة ّ
الشاعر مف خبلؿ بعض ّ

َّ
كـ ،فمك َسػ ػ َػرػ
حميـ كقد َخف ْت ُحمُ ٌر
ٌر
َج َك ٌراد َل َك أ َّ
بارػ َي ِم َين ُو
الج َ
كد َ
َف ُ

َذ ِك ّّي لك َّ َّ
ِ
ػاءهُ
أف الش ْم َس تَ ْحكؼ َذ َك َ

كلك في ِ
الح َد ِاد الِب ِ
يض ِح َّدةُ ِذ ْىِن ِو

ِبع ْن ِ ٍإ ِ
ص َّع ػ ػ ػ ػ ػ َدا
صر نار حْم ُم ُو ما تَ َ
ُ ُ
الن ِ
اس َس ْرَم َدا
الح ْر ِب في ّ
َل َك َ
اف َق َرُار َ
الضمآف ِ
لمماء َـ ػ ػ ػ ػ ْكِرَدا
َل َما َك َج َد َّ ْ ُ

ِ
الم َس َّػرَدا
صا َ
داكد ّ
غ ُ
الدالَ َ
ص ُ
َل َما َ

()792

إيقاعية متنكعة تتمثّل في الجناس االشتقاقي
تشتمل ىذه األبيات عمى مبلمح
ّ
األكؿ ،ك(جكاد/
عبر مشتقات ّ
كل كممة كما في (حميـ /حمكـ /حممو) في البيت ّ

حدة) في البيت
الجكد) في البيت الثّاني( ،
ذكي /ذكاءه) في البيت الثّالث( ،الحدادّ /
ّ
يؤدؼ إلى نغمات مكسيقية متناغمة ناتجة عما في الكممات مف تقارب
مما ّ
ّ
الرابعّ ،

النحك اّلذؼ رتّبت عميو نسق
تجمعيا عمى ّ
في األصكات ،فيي مشتقات ّ
يتككف مف ّ
الشعرّية في ىذه
الصياغة ّ
جميل يكحي ّ
السمع ،فقد جاءت ّ
كيرسخيا في ّ
بالداللة ّ

مكجية لممبالغة في المدح كتعظيـ شأف الممدكح ،كقد أدػ جناس االشتقاؽ
األبيات ّ
الحداد" لكصف
تعرض "ابف ّ
في ىذا المقاـ دكره في تأدية ىذا الغرض ،حيث ّ

الشاعر
ممدكحو في سياؽ شحنت المبالغة في التّعظيـ معانيو ،كىك إجراء قصده ّ
لمفت انتباه المتمّقي إلى ممدكحو اّلذؼ انفرد بحممو كرجاحة عقمو ،كما انفرد بجكده

كحدة ذىنو
إف الجكد ال يمحق بو ،فيككف تاليا لو ،كىك في ذكاءه ّ
كعطاءه حتّى ّ
التنكع في الخصاؿ
أسطع مف نكر ّ
أحد مف ّ
الشمس ك ّ
السيف ،كقد تطّمب ىذا ّ
حد ّ

الجك العاـ لؤلبيات ،كفضبل عف المبالغة ساىـ
نكعاً مف األصكات تتبلءـ مع ّ
الشاعر عمى ممدكحو ككف
جناس االشتقاؽ في ترسيخ كتأكيد المعاني اّلتي أسبغيا ّ
النغـ المنبعث
يب مف ّ
ىذا ّ
يتميز ّ
النكع مف الجناس ّ
بأف لو "نغـ مكسيقي ُمطرب ،قر ٌر
790
الشعرية – ص .217
الرؤية الببلغية كالممارسة ّ
الصكتية – في ّ
محمد العمرؼ :المكازنات ّ
( )ّ -
791
الديكاف ،ص .192 ،191
( )–ابف الحدادّ ،

المسرد :المثقكب مف طرفو.
(-)792
ّ
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األساسية ليذا الّمكف مف اإليقاع تكمف في
أف القيمة
مف تكرار كممة بعينيا ،كيبدك ّ
ّ
()793
اشتق منيا الّمفظاف المتجانساف".
المادة اّلتي
إلحاح ّ
الشاعر عمى ّ
ّ

كفي سياؽ آخر يقكؿ(:)794
طَم ٌرب
ؾ إف تَ َع َّذ َر َم ْ
الع ْي ُ
شأْ
َضَن ُ
كَ

اؾ في م َ ِ ِ
ِ ِ
ضن ٍإ
ضَنى
كـ م ْف َ
طالِبو َ
َ

نرصد مف خبلؿ سياؽ البيت حضك ار لمجناس اإلشتقاقي مف خبلؿ تكرار
النسق تعكد إلى
الصكتية ليذا ّ
ّ
الداؿ ( ّ
الضَنؾ) في ىذا البيت ّ
مرتيف ،كالتّجمعات ّ
لغكؼ كاحد ،كقد تجانست أصكات ىذه األلفاظ مع كممة القافية (ضنى) اّلتي
جذر ّ
أف تتابع
مما زاد في تفعيل المعنى ،ذلؾ ّ
تشترؾ معيا في معظـ الحركؼّ ،
تصاعدية تمثّل
إيقاعية تسير بكتيرة
الشكل حّقق حركة
األصكات المتجانسة بيذا ّ
ّ
ّ

الشعرّية تتعّمق في ىذا المقاـ بالفقر كالحاجة ،كلك
تكقيعا لحالة مف أحكاؿ التّجربة ّ
الصمة
نظرنا إلى أصكات األلفاظ اّلتي تحكييا الكممات المتجانسة لكجدنا ّأنيا شديدة ّ

النغمة أك مف حيث الكقع كاإليحاء،
اء مف حيث الجرس ك ّ
بيذه ّ
الداللة (الفقر) ،سك ً
النطق أكحى بمدلكؿ الكممة اّلتي كرد فييا مف حيث
بشدتو كصعكبتو في ّ
فالضاد ّ
ّ

فإف ىذا الحشد الفكنيمي
الضيق ك ّ
الشدة كاإلجياد ،كبالتّالي ّ
الضنؾ عمى ّ
تدؿ كممة ّ
ّ
إيحائية في التّعبير عف ىذه التّجربة كما ساىـ في تعميق
لؤلحرؼ منح البيت ُقدرة
ّ
بشدة الحياة إف ىي تع ّذرت مطالب
السياؽ ّ
اإلحساس بالمعاناة حيث أكحى في ىذا ّ

العيش فييا ،فكـ مف معسكر شقي كجيد كتعب سعيا لتحقيق مطالب عيشو ،كالتحاـ

الشعرية كأضفى عمييا طابع اإلثارة
الداللة ّ
السياؽ أثرػ ّ
الصكت بالمدلكؿ في ىذا ّ
ّ

793
النص الشعرؼ ،ص .175
محمد مصطفى أبك الشكارب :جماليات ّ
( )ّ -
794
الديكاف ،ص .280
( )– ابف الحدادّ ،
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الصكتي اّلذؼ
النكع مف اإليقاع مف تكثيف ّ
كاإلستجابة "إذ ال يخفى ما ليذا ّ
لمنظاـ ّ
الشعرّية"(.)795
يفضي إلى نظاـ داللي يستجيب لجكىر
الفاعمية ّ
ّ
كيقكؿ أيضا(:)796
ِ
ؾ ُغِّي َب في َل ْح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِد ِه
َشقيُق َ

َّ
كؼ
َف َيبل َخ َسْف َت ككاف ُ
الخ ُس ُ

ِؽ يا َب ْد َر ِم ْف َب ْع ِد ِه؟
كتُ ْشر ُ
ِح َداداً َلِب ْس َت عمى َفْق ِػد ِه؟

مادة كاحدة
السياؽ في البيت الثّاني ،بيف كممتيف مف ّ
يتجسد التّجانس في ىذا ّ
ّ
أما الثّانية فقد كردت إسماً ،كجناس
( خػ سػ ؼ) ،حيث كردت األكلى فعبلًّ ،
الشاعر في سياؽ
اإلشتقاؽ في ىذا البيت جاء استجابة لنداء المعنى حيث أكرده ّ
تخيـ عميو مبلمح الحزف كاألسى ،أيف لجأ إلى البدر يطمب منو أف يشاركو حالة

الشاعر مف
الحزف اّلتي ألمت بو ،كقد كاف تكرار مادة (خسف) في خدمة غرض ّ
جك مجازؼ مشحكف بمعاني الّمكـ كالتّكبيخ اّلتي خرج
ىذه ّ
الناحية ،كاف ذلؾ في ّ
أف "ترديد األصكات ُيكازيو ترديد لئلنفعاؿ المصاحب ليا
إلييا االستفياـ ذلؾ ّ

()797
الصكتية اّلتي تحمميا ىذه األلفاظ (خسفت/
كالمتجانس معيا"
 ،فال ّ
طاقات ّ
تعمق في نفس المتمّقي
الخسكؼ) كما تقكـ بو مف دكر داللي بالغ الخطكرةّ ،
الشاعر بمصيبتو في فقد مف يحب ،إذ ال يخفى ما لمخسكؼ مف ارتباط
إحساس ّ

األعـ
تدؿ عمى الحزف في
بالمعاني اّلتي تدكر حكؿ العتمة كال ّ
ظممة كاألفكؿ اّلتي ّ
ّ
األغمب مف أحكاليا.
كفي سياؽ آخر يقكؿ(:)798
الر ْح َم َف ُم ْستَ ْكَد ِعي
َستَ ْكِدعُ َّ
أْ

الن ِ
َضُم ِػعي.
َش ْكقاً َك ِم ْث ِل ّ
ار في أ ْ

795
الصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية  ، -ص .200
محمد ّ
( ) -جاسـ ّ
796
الديكاف ،ص .207
( )–ابف الحدادّ ،

797
الشعر العربي القديـ – دراسة نقدية تحميمية لظاىرة االغتراب –  ،ص .467
( ) -كاميميا عبد الفتّاحّ :
( )798ابف الحداد ،الديكاف ،ص .236
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كيقكؿ أيضاً(:)799
ِ
ِ
ِ
الصَبا
َماَل ْت َم َعاطُف ُي َّف م ْف ُس ْك ِر ّ

ِ
طا
َف تَ ْسُق َ
كد َىا أ ْ
يف ُق ُد َ
َم ْيبلً ُيخ ُ

()800

كتية اّلتي شكّمت نظاـ اّلتجنيس في مثاؿ ىذيف البيتيف
ّ
الص ّ
إف أبرز الكحدات ّ
نائية األكلى
ىي (أستكدع /مستكدعي) ك( مالت /ميبل) ،حيث يقكـ التّجانس في الثّ ّ
شكل
عمى تكرار حرؼ العيف ،اّلذؼ كرد ُىنا قاسما مشتركاً مع كممة القافية ،كقد ّ
شدة كقعو عمى
ذلؾ تراكما صكتيا ساىـ في تقكية
مما زاد في ّ
ّ
فاعمية التّجانس ّ

الشاعر فييا في حالة مف الضعف
الشعكرية اّلتي يبدك ّ
المتمقي ،كتأكيد الحالة ّ
أما
كاإلستكانة حياؿ ىذا الحب ما جعمو يمجأ إلى هللا سبحانو ُمستكدعاً إليو أمرهّ ،

الصكتي
التّجانس بيف الثّ ّ
جمع ّ
نائية (مالت /ميبل) في مثاؿ البيت الثّاني فقد كاف التّ ّ
فيو عمى درجة عالية مف اإليحاء ،حيث ُينبئ بأقصى حاالت الميبلف كالتّأرجح اّلتي

شدة لينو نتيجة ذلؾ السكر
كسمت ىذه القدكد الجميمة حتى كادت أف تسقط مف ّ
الصبا.
عبر عنو ّ
الشاعر ّ
اّلذؼ ّ
بأنو سكر ّ
الفتكة ك ّ
ٍإ
خاصة كمدلكالت
الحداد"
كما يرتبط جناس اإلشتقاؽ في شعر "ابف ّ
بمعاف ّ
عينة كمثاؿ ذلؾ قكلو(:)801
ُم ّ
ىاجني؟ أك لعّميا
ىاجيا ما َ
فيل َ

ِ
ِ
الك ْخد مف نيراف َك ْجدؼ لكاجئُ
إلى َ

()802

كقكلو في سياؽ آخر(:)803
ِ
ياج ُي ْـ
اجكا ُس ُككِني فاستََد ْم ُت ى َ
َى ُ

الحَي َك ِ
َّ
اف.
الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َر َ
إف َ
اؾ َدالََل ُة َ

يقكـ جناس اإلشتقاؽ في مثاؿ ىذيف البيتيف عمى الجذر (ىاج) ،كيرتبط ىذا
أما
األكؿ (ىاجيا) عمى ركاب ّ
الجذر بجممة مف ّ
الضمائر تعكد في البيت ّ
الشاعرّ ،
( –)799المصدر نفسو ،ص .232

800
أجسادىف.
الرداء ،كالمراد
ّ
( ) -جمع معطف ك ّ
801
الديكاف ،ص .141
( )– ابف الحدادّ ،
802
السرعة.
( ) -الكخدّ :

( )803ابف الحداد ،الديكاف ،ص .289
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الضمير (ىـ) في مثاؿ
الثّانية (ىاجني) فتعكد عل ال ّذات ّ
الشاعرة نفسيا ،فيما يعكد ّ
الشاعر كمنافسيو ،كقد أضفت ىذه التّقنية في مثاؿ كبل
البيت الثّاني عمى أعداء ّ

الصكتية بيف
الصكتي القائـ عمى المشابية ّ
البيتيف تشابيا فكنيميِّا يعتمد عمى التّرديد ّ
النفسي اّلذؼ
المتجانسات ،كقد أسيـ ذلؾ في التّعبير عف الحاؿ الكجداني كالمكقف ّ

األىمية في إبراز
الصكتي لو مف
يدكر في كياف ّ
ّ
الشاعر كخاطره ،فيذا التّجانس ّ
الشاعر قد زاكج بيف المتجانسات بيف فعل كفعل ،كقد
الداللة
المتكخاة ،سيما كأف ّ
ّ
ّ

يدؿ عمى الحركة كاالستمرار
ساىـ ذلؾ في إعطاء داللة الحركة ككف الفعل ّ
بكل ما تحممو مف إيحاءات تستحضر معاني الحركة،
يدعميا ّ
كالتّ ّ
جددّ ،
مادة (ىاج) ّ
السرعة أيف لجأت
السياؽ اّلذؼ ّ
يدؿ في مثاؿ البيت ّ
األكؿ عمى ّ
كىك ما يكحي بو ّ
الشاعر مف اضطراـ نيراف
الشاعر ُمسرعة نحك مرابع المحبكبة خكفاً عمى ّ
ركاب ّ

الشاعر عمى
يؤكد ّ
كجده كشكقو ،كال يبعد ىذا المدلكؿ عف سياؽ البيت الثاني ،كفيو ّ
الشعر اّلذؼ يعتبره
أف الحركة داللة عمى الحياة ،كقد أثار األعداء قريحتو عمى نظـ ّ
ّ
السككف كالحراؾ.
شكبل مف أشكاؿ الحركة (ىاجكا سككني) مطابقاً في ذلؾ بيف ّ
معينة يقكؿ(:)804
كيستخدـ مشتقات الفعل (أرػ) لئليحاء بدالالت ّ
ْؼ الخك ِارِج ِف ْرَقةٌر
َ
كك ْـ َق ْد َأر ْ
َت َأر َ

َف ُك ْن َت َعمِيِّا في حر ِ
كب ُش َرِاتيا.
ُُ

كقكلو أيضاً(:)805
ِ
أف تَ ْشتََّد َشكَك ُة مار ٍإ
ِؽ
يف ْ
إذا خ َ
ْ َ

الرْم ُح.
ف ك ُّ
ْؼ إالَّ ما َأرَػ َّ
الس ْي ُ
فبل َأر َ

إف التّأثير المكسيقي في مثاؿ ىذيف البيتيف كاضح ِّ
جدا ،كىك ناجـ عف أسمكب
ّ
األكؿ ،ك (رأؼ /رأػ) في النمكذج الثّاني
التّجنيس اإلشتقاقي (رأت /رأؼ) في المثاؿ ّ

عينة تتّصل
حيث يتّكئ ّ
الشاعر فييما عمى ّ
النكاة (رأػ) في تجسيد تجربة شعرّية ُم ّ
الرؤية في
كل مف البيتيف ،ذلؾ ّ
أف ّ
بالحرب ،بحيث تتناسب كطبيعة الحدث في ّ

كىنا شبو
األكؿ تتعّمق بممكؾ ال ّ
طكائف المناىضيف لممدكحو المعتصـُ ،
مثاؿ البيت ّ
( )804المصدر السابق ،ص .166
( –)805المصدر نفسو ،ص .179
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الشاعر ممدكحو بالصحابي الجميل عمي بف أبي طالب رضي هللا عنو ،كىك
ّ
الرؤية في
يخكض الحرب مع ىؤالء ّ
الشراة اّلذيف إرتأكا الخركج عميو ،فيما تتعّمق ّ

الرمح ،فإذا
عبر عنو ّ
مثاؿ البيت الثّاني بالحرب نفسيا ،كىك ما ّ
بالسيف ك ّ
الشاعر ّ
ٍإ
الرماح ،كما
ما ّ
بالسيكؼ ك ّ
اشتدت شككة أعداء الممدكح فبل مناص عندئذ مف قتاليـ ّ

إيقاعية متصاعدة
ساىـ الجناس اإلشتقاقي في مثاؿ ىذيف البيتيف في تشكيل ىندسة
ّ
األكؿ كأربع مرات في مثاؿ البيت
الراء ّ
ست ّ
بتكرار حرؼ ّ
مرات في مثاؿ البيت ّ
الراء دكر كبير في تشكيل مكسيقى
الثّاني ،كقد ّأدػ الترجيع المكسيقي لحرؼ ّ
الشاعر في ىذه
كتية ،فقد إختاره ّ
داخمية ساىمت في إثراء البيتيف مف ّ
الص ّ
الناحية ّ
المكاضع مستثم اًر صفة التّكرار فيو ليككف أكثر داللة عمى المعنى كأبمغ في تصكير

الصكرة المقصكدة.
ّ

الدالالت اّلتي ساىـ جناس اإلشتقاؽ في تشكيميا قكلو(:)806
كمف ّ
ط في َي َد ْؼ ُك ِّل ِذ ْم ٍإر
الخ ِّ
َك ِم َف َ

َّ
ِ
صاد
ف َخط َيا عمى البحر ُ
أَل ٌر

()807

كقكلو أيضا(:)808
الصك ِـ خ َّ
َّ
فكأف َب ْي َف َّ
طَ
َ
ط َن ْح َكهُ

ِّ ِ
اف منو ُّ
النػك ُف.
َخطا َخفيِّا َب َ

َّ
ط/
الصكتي لبعض الحركؼ مف الثّنائيتيف (الخ ّ
ّ
يتميز ىذه البيتيف بالتكثيف ّ
ِّ
الشاعر
طيا) ،ك(خ ّ
خّ
أف ّ
الصكتية ىي ّ
طط /خطا) ،كالمبلحع في ىذه المتجانسات ّ
ط) برسـ بعض الحركؼ كذلؾ في كبل البيتيف ،حيث كردت الثّنائية
يقرف الجذر (خ ّ
الشاعر إلى حرؼ األلف اّلذؼ جعمو كناية عف
األكلى في سياؽ حربي أشار فيو ّ
تقكس فخ ّ
الرمح (الخ ّ
طكا بو حرفاً
طكؿ متف ّ
ط) اّلذؼ إذا ما استعممو رماة المعتصـ ّ
الصاد ،فيما كردت متجانسات البيت الثاني في سياؽ ديني أشار فيو
أشبو بحرؼ ّ

( –)806المصدر السابق ،ص .189
807
الشجاع.
( ) -ال ِّذمرّ :

808
الديكاف ،ص .278
( )–ابف الحدادّ ،
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ط
ظـ اّلذؼ إذا ما بدأ في التّبلشي لـ يعد سكػ خ ّ
الشاعر إلى شير رمضاف المع ّ
ّ
بشر بقدكـ عيد الفطر.
مما ُي ّ
يبيف منو حرؼ ّ
خفي ّ
النكفّ ،
يتفرع عف جناس االشتقاؽ نكعاً آخر ُيعرؼ بجناس شبو
ككما ذكرنا سابقاّ ،
االشتقاؽ.
-2.1.2جناس شبو اإلشتقاؽ:
الحداد" قكلو(:)809
كمف أكجيو في شعر "ابف ّ
خميمي ِم ْف َق ْي ٍإ
س ْب ِف َع ْيبلَ َف َخّمَِيا
َّ

ِرَكاِبي تُ َع ِّرْج َن ْح َك ُم ْن َع َر َج ِاتو ػ ػ ػ ػػَا

َذ َرِاني ،كا ِذ َراء ُّ
ق
الد ُمكِع َل َع ػَّػلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ُ

ِ
ىاج ِم ْف ُذ ُك َرِاتيا
ُي َس ّك ُف ما قد َ

ِ
ِ
الي ِم ِ
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼ
يف َفِإَّن ِػ ػ
ِب َع ْيش ُك َما َذات َ
َفَق ْد َعِبَق ْت ِر ُ ُّ
امى َكأََّنـ ػ ػ ػػَا
يح الن َع َ

كتَْيم ِ ِ
المتََّي ِـ َم ػْ ػفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػزٌرؿ
اء لْمَقْمب ُ
َ ُ
كط في َمَناِب ِت َعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َّزٍإة
ىنالؾ ُخ ٌر

الرْك ِح ِم ْف َعَق َد ِاتوػ ػ ػػَا
اح لِ َش ِّـ َّ
أ ََر ُ

اح في َنَف َح ِات َيػا
َسبلَ ُـ ُسَم ْي َمى َر َ

بتسميـ عمى َسَم َم ِات َيػا
كجا
ٍإ
َف ُع َ

()810

ض َبَن ِات َيا
الخ ِّ
اؿ الَقَنا َ
ط ِّي َب ْع َ
تَ َخ ُ

(.)811

كل أبيات المقطكعة ما عدا البيت
السياؽ ُيغ ّ
طي جناس شبو اإلشتقاؽ ّ
في ىذا ّ
معجمية
الشاعر سبعة تجنيسات مكىمة اإلشتقاؽ مف أصكؿ
األكؿ ،حيث ك ّ
ظف ّ
ّ
ّ

الركح) في البيت الثاني مف
متباينة ،حيث تختمف معنى األلفاظ في ّ
الزكجيف (أراحّ /
الريح ،كما يختمف المعنى
الراحة كاألر ّ
يحية ،كتعني الثّانية نسيـ ّ
حيث تعني األكلى ّ
الزكجيف (ذراني ،إذراء) في البيت الثّالث ،فكردت ذراني بمعنى أتركاني ،كاذراء
في ّ
النفسية فييما عمى
الدالالت الشعرية ك ّ
الدمكع كسيبلنيا ،كقد عممت ّ
بمعنى إذراؼ ّ
الشاعر ،بصكرة تحمل معاني اليدكء
تجسيد أكثر الحاالت الكجدانية تقمبا عند ّ
( –)809المصدر السابق ،ص .163 ،161

( -)810التيماء  :الفبلة ،كأرض تيماء :أرض قفرة ميمِكة م ِ
ضّمة.
ُ
ُ
811
الناعـ.
( ) -الخكط :الغصف ّ
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شـ منازؿ المحبكبة كىك ما
الشاعر خفة كأريحية
كاإلستقرار ،حيث تأخذ ّ
ّ
بمجرد ّ
جسده البيت الثاني ،كما تحمل معاني الحزف كالتشاءـ كما ىك مجسد في البيت
ّ

الثّالث ،كىك تنكع في المشاعر يتطّمب نكعا مف األصكات تتناسب مع ىذه األجكاء
الشاعر في
الكجدانية المتقمبة اّلتي كاف جناس شبو اإلشتقاؽ في خدمتيا ثـ يمجأ ّ
النكع مف الجناس ،كالمبلحع ّأنو كّمما
الرابع كالخامس إلى تكثيف ىذا ّ
البيتيف ّ

كل
عممية المجانسة ازداد المعنى تفاعبلً كتأثيثاُ ،أيف يجمع ّ
تصاعدت ّ
الشاعر في ّ
الرابع،
بيت منيما بيف نكاتيف مختمفيف (ريح /راح) ك(سبلـ /سميمى) في البيت ّ

كمما يزيد في تقكية التّجانس
ك(تيماء /المتيـ) (تسميـ /سمماتيا) في البيت الخامسّ ،
تـ تكرير لفع
الرابع بتجانس مماثل لو في البيت الخامسْ ،
الصكتي تدعيـ البيت ّ
ّ
فقد ّ
كل بيت ،ففي
السبلـ) في كبل البيتيف ،حيث اختمفت الكممات المجانسة ليا في ّ
( ّ
أما في البيت الخامس
البيت ّ
الرابع كردت لفظة (سبلـ) مجانسة لمفظة (سميمى)ّ ،

تجمعا صكتيِّا زاد
فقد كردت (تسميـ) مجانسة لمفظة (سمماتيا) ،كىذا التّكرار ّ
شكل ّ
تعمق فكرة ُكجدانية تدكر في فمؾ
في تثبيت المعنى كتأكيد الحالة الشعكرّية ،حيث ّ
شدة
الشاعر ّ
ّ
السبلـ عمى محبكبتو "نكيرة" ،بما يعكس ّ
تؤكد تكقو إلى إلقاء ّ
تحية ّ
أف اختيار كممات (سميمى /سمماتيا) ضمف كممات
شكقو ليذه المرأة الغائبة ،ذلؾ ّ

الرابع مثبل يثير اإلحساس بقيمة
أخرػ ممكنة مثل (نكيرة ،لبينى )...في البيت ّ
الزكجيف (راح،
المكقف اّلذؼ أضفاه جرس ىذه األلفاظ عمى معنى البيت ،كما ّأدػ ّ

المتيـ) في كبل البيتيف دكرىما في تعزيز ىذا المكقف العاطفي ،فما
ريح) ،ك(تيماءّ ،
لمريح أف تعبق لكال أف راح سبلـ ُسميمي في نفحاتو ،كما كاف لسبلمو أف يصل
كاف ّ

أما في
محبكبتو لكال ىذه التّيماء (أراضي المحبكبة) اّلتي تسكف ذلؾ القمب ّ
المتيـّ ،
المكسيقية اّلتي سبقت ىذا
سجل تراجعاً ممحكظاً لتمؾ الكتيرة
ّ
في ّ
السادسُ ،
البيت ّ
الشاعر لكصف
الزكجيف (خكط ،الخ ّ
يتعرض فيو ّ
البيت ،كذلؾ عبر ّ
طي) ،حيث ّ
قدىا
فيشبو ّ
محاسف محبكبتو نكيرة ّ
طّية
الرماح الخ ّ
الجميل بالقضباف ك ّ

النحيف (الخكط) كقد استكػ في ذلؾ الجسد
ّ
طي).
(القنا الخ
ّّ
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كيقكؿ أيضاً(:)812
الخْم ِد تُْمَقى الم َك ِ
كدك َف ِجَن ِ
اف ُ
ُ
ارهُ
َ

مراد ىكػ حَّفت بو مرد ِ
الع َدػ
ُُُ
َ َ ُ ًَ َ

طكىا تَك ػ ػ ِ
َّ
ق.
كلكنو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَا َّ
اغػ ػ ػ ُ
لما ْ
امتَ َ ْ َ َ

يػ ًة
الخ ْي ِل فييا َس ِج ػَّػ
كما ُخَيبلَ ُء َ

الزكجيف (مرادُ /م ُرُد) كبيف
يكمف جناس شبو اإلشتقاؽ في ىذيف البيتيف بيف ّ
طغاة ،كما
(خيبلء/الخيل) ،حيث دّلت المراد عمى المكضع كدّلت ُم ُرُد عمى العتاة ال ّ
الخيبلء في البيت الثّاني عمى الكبر كالعجب ،فيما دّلت الخيل عمى الفرس،
دّلت ُ
فإف اختبلفيا في
كىنا نمحع ّأنو رغـ اتّفاؽ كممات التّجانس في ّ
كتية ّ
ُ
الص ّ
المادة ّ

كل كممة منيا
المعنى المعجمي قد ساىـ في تقكية اإلختبلؼ ّ
الداللي بينيا ،ذلؾ ّ
أف ّ
يتكضح مف خبلؿ
تحمل معنى جديداً يكاكب ّ
كىنا ّ
الداللة المسكقة كيتجاكب معياُ ،

بأف طريق (مراد) الكصكؿ إلى محبكبتو نكيرة محفكؼ بمخاطر
األكؿ ّ
زكجي البيت ّ
الزكجيف (خيبلء/
أما ّ
الكشاة ( ُم ُرد) كما ىي جناف ُ
الخمد محفكفة بالمكارهّ ،
األعداء ك ُ
الخيكؿ في
الخيل) ،في البيت الثّاني ّ
الخيبلء ليست مف صفة ُ
أف ُ
فيؤكد مف خبلليا ّ

شيء؛ ّإنما ىي سكء قيادة الفكارس – في طريقيا إلى ىذه الجناف – مف جعميا
تضل طريقيا المرسكـ كتحمميا عمى أف تبدك عمى ىذه الييئة المقيتة.
ّ
كيقكؿ في بيت آخر مف الغزؿ(:)813
َفيا َشجر ٍإ
ات أَ ْث َم َر ْت ُك َّل َل َّذ ٍإة
َ ََ

ِ
جن ِ
الغ ِادؼ
اؾ َل ِذ ٌر
يذ َل ْك َجَن ْيت عمى َ
ََ

()814

أما في باب المدح فيسكؽ ىذه األبيات قائبلً(:)815
ّ
( )812ابف الحداد ،الديكاف ،ص .304 ،303
( –)813المصدر نفسو ،ص .205

814
المحبيف.
الرقيب اّلذؼ يغتدؼ بكرة لمراقبة
ّ
( ) -الغادؼّ ،
815
الديكاف ،ص .250
( )– ابف الحدادّ ،
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شاى ْد َت ُم ْعتََرًكا
تَ ُ
كاد تَ ْغَنى إذا َ

ظ ٍإة ِم ْنؾ ي ْثنى ِ
الق ْرُف ُم ْن َع ِف اًر
ِبَم ْح َ
َ َُ

اؿ َد ُـ
َع ْف أ ْ
اـ أك ُي َس ُ
َف ُي َس َّل ُح َس ٌر
ؾ فيو ِ
َّ
صارٌرـ َخ ِػذ ُـ
كأف َل ْح َ
ظَ

()816

الصكتي لبعض الحركؼ مف خبلؿ
في ىذيف المثاليف تتميز األبيات بالتّكثيف ّ
اإلشتقاقية ،كذلؾ بيف
كل بيت عف طريق المجانسة شبو
ّ
تكرار نكاتيف ُمختمفتيف في ّ

معنى كمكقعاً إالّ ّأنيا
كل نكاة منيا ً
سلُ /يساؿ) ،كرغـ اختبلؼ ّ
(جناؾ /جنيت)ُ ( ،ي ّ
عممت عمى خمق نكعاً مف التّكازف اإليقاعي عف طريق ما بينيما مف ُمجانسة

كل لفظيف متجانسيف ،كقد
ّ
جسدت أغمب األصكات فييا قكاسـ مشتركة بيف ّ
صكتية ّ
الداللي عمى خدمة المعنى ،ففي مثاؿ البيت
الصكتي كالتّبايف ّ
عمل ىذا التّكافق ّ
تـ الّمقاء بيف
الشاعر تمؾ ّ
األكؿ يخاطب ّ
الشجرات اّلتي أثمرت ّ
ّ
كل ل ّذة يكـ ّ
الرقيب اّلذؼ لكاله لكاف جناىا أكثر ل ّذة
الحبيبيفّ ،
متمنًيا عمييا أف تجني عمى ّ

أما في مثاؿ البيت الثّاني فقد كرد جناس شبو اإلشتقاؽ في سياؽ يمدح فيو
كطيبةّ ،
ٍإ
يسل
ّ
الشاعر جماؿ لحاظ ممدكحو القاتمة إلى ّ
حد ُيحجـ كىك في أرض المعترؾ أف ّ
السيف خير قياـ فيردؼ بذلؾ دماء أعداءه
سيفو مف غمده ّ
ألف لحظو يقكـ مقاـ ىذا ّ

يكضحو البيت المكالي لو.
ميد اًر ،كىك معنى ّ

الصكتي كاإلختبلؼ المعجمي اّلذؼ
كالمبلحع في ضكء ما ّ
تقدـ ّ
أف التّجانس ّ
الداللي
يقكـ عميو جناس شبو اإلشتقاؽ في ىذه ّ
النماذج قد ساىـ في تقكية الجانب ّ
النكع مف التّجنيس عمى اإليحاء عف
في غير قميل مف العمق كاإلحساس بُقدرة ىذا ّ
الشعكرّية.
الصكتي اّلذؼ كاف في خدمة المعنى كتصكير الحاؿ ّ
جمع ّ
طريق ذلؾ التّ ّ

الحداد" عمى الجناس التّاـ
كفضبلً عف ىذيف ّ
النكعيف مف الجناس اتّكئ "ابف ّ
النكعيف مف الجناس نسبة تكظيف معتبرة مقارنة
كغير التّاـ ،حيث عرؼ ىذيف ّ

الكضكح كاف لو
بالجناس اإلشتقاقي كشبو اإلشتقاقي ّ
مما يجعمو مممحاً أسمكبيِّا شديد ُ
الداللي معاً.
الصكتي ك ّ
دكره في استنطاؽ الجانبيف ّ
-3.1.2الجناس التاـ:
( )816المصدر السابق ،ص .250
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النكع قكلو(:)817
كمف أمثمة ىذا ّ
كالخْمق مف مَم َك ِ
ات ُّ
ظَم ٍإـ
الظْم ِـ في ُ
َ ُ
َ
ِ ِ
َح َك َس َن ْث ُر َّ
الن ْث ِر َد ْي َد ُن ُو
م ْف ُك ّل أ ْ

ض ْت ِىَنأٌر ِم ْف َب ْع ِد َىا ِىَنأُ
كقد َم َ

()818

ؼػَ َأُ
ػر
ؼػ ػػََرػ ُل ْدَن ُو ُم ْس َتْمِئماً ػ ػ ػ
إذا ػ ػ ػ

()819

الصكتي لمكممات المتجانسة ،كقد جاء التّماثل
ّ
يتميز ىذيف البيتيف بالتّكثيف ّ
مكزعا بيف جناس تاـ مماثل في
الصكتي متمرك اًز في ّ
كل بيتّ ،
األكؿ مف ّ
الشطر ّ
ّ

نائييف
األكؿ (ال ّ
ظمـ /ظمـ) كآخر ُمستكفى في البيت الثّاني (نثر ّ /
النثر) ،كالثّ ّ
البيت ّ
السطحي مف حيث
الصكت ك ّ
النطق معاً ،كىذا التّماثل ّ
كما ىك كاضح يتشاكبلف في ّ
ياقية لؤلبيات ،كقد نجـ ذلؾ عف
الصكت نتج عنو إختبلفاً عميقاً في ّ
الس ّ
الداللة ّ
ّ

الداللي بيف كممتيف
االستعماؿ المجازؼ ،كىك "نكع مف الجناس يقكـ عمى االختبلؼ ّ
()820
الشاعر إلى
حقيقية كثانييما مجازّية"
متجانستيف إحداىما
إذ " كثي اًر ما يمجأ ّ
ّ
( ، )821كىنا
جنيسية"
الصراع بيف طرفي
العممية التّ
ّ
ّ
استعماؿ الجناس المجازؼ لتقكية ّ
كل بيت استعممت استعماالً حقيقيِّا ،فيما
نمحع أف كممة التّجنيس األكلى مف ّ
ظمـ) األكلى
استعممت كممة التجنيس الثّانية استعماالً مجازيِّا ،حيث تعني لفظة (ال ّ

الدجنة ،كما كردت لفظة
األكؿ الحيف كالجكر ،فيما تعني الثّانية العتمة ك ّ
مف البيت ّ
النثر) بمعنى
(نثر) األكلى مف البيت الثّاني بمعنى التّكزع كاإلنتشار كجاءت الثّانية ( ّ

قكة عبلقة المشابية بينيا
األسد ،كرغـ االختبلؼ ّ
الداللي بيف المتجانسات إالّ ّ
أف ّ
كّلدت جناساً معنكيِّا تعاضد مع الجناس الّمفظي في البيتيف معاً ،فالعبلقة تبدك
ُّ
السياؽ بكثرة
ظمـ
كاضحة بيف (ال ّ
←الجكر) ك(الظمـ ← ّ
الضبلؿ) ،حيث ينبىء ّ
الضبلؿ الّمذيف كانا سائديف قبل أف ينتصر بنك صمادح عمى أعدائيـ،
ال ّ
ظمـ ّ
كشدة ّ
كما تبدك العبلقة بيت (نثر

منطقية ِّ
جدا في
النثر ←األسد)
←اليجكـ كاالندفاع) ك( ّ
ّ

( –)817المصدر السابق ،ص .134 ،133
818
الضبللة.
( ) * -ال ِينأُ :أصل الكبلـ ِى ْف ٌرء ،كىي ال ّ
طائفة مف الّميل ،قد يقصد بيا ّ
819
الدرع * ،ي أر :يدفع.
الدأب كالعادة * ،المستمئـ :البلّبس ّ
الديدفّ :
يرده شيءّ * ،
( ) * -األحكس :الجرغ اّلذؼ ال ّ
820
الشعر ،ص .64
الصكتية في لغة ّ
محمد القاسمي :التك اررات ّ
( ) -عبد هللا ّ
( -)821المرجع نفسو ،ص .66
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البيت الثّاني ،حيث شبو جنكد مميكو المعتصـ باألسد في شجاعتيـ كاقداميـ نحك

الصكتي في اإليحاء بالمعنى كتكضيح الفكرة.
كىنا ّ
خصكميـُ ،
تتكضح قيمة التّجمع ّ
كفي سياؽ آخر يقكؿ(:)822
ِ
بنافع
الج ِّد ليس ٍإ
كالج ُّد ُدك َف َ

الرْم ُح ال يمضي بغير ِسَن ِان ِو.
ك ُّ

الصكتية نفسيا ،بحيث
في ىذا البيت تمت عممية المجانسة بتكرار ّ
المادة ّ
النكع مف التّكرار الّمفظي يعانقو تكرار معنكؼ ،غير
أف ىذا ّ
يتبادر إلى ذىف القارغ ّ

الشديد
السياقي ليذه األلفاظ المتجانسة يبرز الفرؽ ّ
ّ
أف العكدة إلى المفيكـ المعجمي ك ّ
أف لفظة التّجنيس األكلى (ال ِج ُّد) كردت داّلة عمى
الناحية
بينيما مف ّ
المعنكية ،ذلؾ ّ
ّ
ع؛
الج ُّد) ،داّلة عمى الح ّ
اإلجتياد في األمر ،فيما كردت لفظة التّجنيس الثّانية ( َ

الصكتي لبنية التّجنيس إلى عبلقة تكاممية ال
كالبنية الّمغكية – ُىنا – تخرج التّماثل ّ
الشطر
الشاعر إلى تدعيمو في ّ
تتحّقق فييا األكلى إالّ بكجكد الثّانية ،كىك ما سعى ّ

الرمح بمنزلة
السناف ،حيث جعل ّ
الثّاني عف طريق العبلقة اّلتي أقاميا بيف ّ
الرمح ك ّ
ِ
كالرمح اّلذؼ
الج ّد)؛ فاجتياد اإلنساف إذا لـ يقترف بح ّ
ع كاف ّ
(الج ّد) كسنانو بمنزلة ( َ
ال ِسناف لو ،كقد ساىـ ذلؾ في تمكيف جانب آخر مف الّمكحة اّلتي يتكامل بيا
النكع
تصكير الحاؿ ّ
الشعكرّية اّلتي فرضت ىيمنتيا عميو ،فباإلضافة إلى دكر ىذا ّ
الداؿ بالمدلكؿ ،كتكطيد الّمحمة
مف التّجنيس في "إحداث اإليقاع
المتميز يقكـ بربط ّ
ّ
بينيما قصد اإلثارة كتحريؾ انفعاالت المتمقي"(.)823

كفي سياؽ آخر يقكؿ:

()824

فراح نحك َد ِـ األبطاؿ تَ ْح ِس ُب ُو

راحاً ليا بالَقَنا الع َّس ِ
اؿ ُم ْستََباُ
َ

()825

822
الديكاف ،ص .302
( )–ابف الحدادّ ،
823
الشعرؼ ،ص .67
( ) -رابح بكحكش :الّمسانيات كتطبيقاتيا عمى الخطاب ّ
824
الديكاف ،ص .135
( )– ابف الحدادّ ،

( * -)825الراح :الخمر * ،مستبأ :مف استبأ الخمر إذا سبأىا أؼ شراىا ليشربيا.
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يقكـ ىذا البيت عمى الجناس التّاـ المستكفى ،كذلؾ بيف الفعل (راح) في بداية
الشطر الثّاني؛ كقد ساىـ ىذا التماثل المكقعي
األكؿ ،كاالسـ راحاً في بداية ّ
ّ
الشطر ّ

الصكتي ،كعممية المجانسة كاضحة في قكلو (راح) ،كقد
في إحداث نكع مف التّكازف ّ
عكض لفظة (راح) بألفاظ أخرػ قد
كاف بمكنة ّ
الشاعر كىك في مقاـ الحرب أف ُي ّ

يختل كزف البيت،
تككف أكثر داللة عمى ىذا المقاـ مثل (ثار ،ىاج )...دكف أف
ّ
الشاعر عمد إلى تكظيف ىذا الفعل لتحقيق التجانس الصكتي الذؼ أفرز
أف ّ
غير ّ

تجمعا صكتيا ساىـ بدكره في تقريب المعنى كتكضيح الفكرة ،حيث خمع عمى البيت

يدؿ أكثر مف غيره عمى تحديد
الصكتية ك
ّ
المعنكية معاً ،فالفعل(راح) ّ
نكعاً مف اإلثارة ّ
السياؽ بقكلو (نحك دـ
حدده ّ
الكجية كتعييف المسمؾ ،كىك ما ّ
الشاعر في ىذا ّ
دؿ عميو
األبطاؿ) ليقيـ بذلؾ عبلقة
ّ
منطقية بيف ىذا المتّجو (دـ البطاؿ) اّلذؼ ّ
ِ
الراح)،
كل ( ّ
الدـّ /
الحمرة في ّ
الفعل (راح) ،كبيف كممة التّجنيس الثّانية (راحاً) بجامع ُ
ينصب مف أجسادىـ بسمر رماحو
الشاعر ممدكحو كقد جعل دـ أعدائو
يشبو ّ
حيث ّ
ّ

أف
ال ّذكابلّ ،
كىنا نمحع كيف ّ
كأنيا خم اًر ابتاعيا كأدارىا كؤكسا عميو كعمى ندمائوُ ،
أف
ّ
الشاعر كاف دقيقاً في اختيار ألفاظ ىذا ّ
يدؿ عمى ّ
الصكتي ما ّ
النكع مف التّجانس ّ
الصكتي
المعنى ىك اّلذؼ طمب ىذه المتجانسات اّلتي كانت في خدمة الجانبيف ّ

الداللي معاً.
كّ

كتية في سياؽ يفخر فيو بشعره
كيعتمد ّ
الص ّ
الشاعر عمى نفس الكحدات ّ
يقكؿ(:)826
لمنْف ِ
ككل م ْختََرٍإع َّ
س ُم ْبتََد ٍإع
ُّ ُ

لمرك ِح ركح ك ِ
الح َجى َح َجأُ
فمنو ُّ َ ْ ٌر

()827

شكمت نظاـ التّجنيس التّاـ في ىذا البيت ىي
الصكتية اّلتي ّ
ّ
إف الكحدات ّ
المميزة مختمفتاف في
الصكتية
ّ
( ّ
الركحَ /رْك ٌرح) ،كالكممتاف متّفقتاف في نكع الكحدات ّ

النفس ،ككردت ركح الثّانية دالة عمى
الركح األكلى كردت داّلة عمى ّ
ّ
الداللة ،ذلؾ ّ
أف ّ
الصكتية بتقنية التّصدير ،كذلؾ
الراحة ،ثُ ّـ يمجأ ّ
ّ
الشاعر إلى تدعيـ ىذه الكسيمة ّ

826
الديكاف ،ص.136
( )–ابف الحدادّ ،
(ِ * -)827
الح َجى :العقل ،الحجأُ :الفرح.
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ِ
الصكتية عمى تككيف
بيف الثّ ّ
نائييف (الحجىَ ،
الح َجأ) ،كقد عممت ىذه التّجمعات ّ
إيقاعية متصاعدة تقكـ عمى تكرار حركؼ بعينيا سيما حرؼ الحاء اّلذؼ
ىندسة
ّ

تكر ار في أربعة مكاضع ،ما إف تختـ بو كممات
يمثّل قاسماً مشتركاً بيف التّقنيتيف ُم ّ
أف
السياؽ ّ
التّجنيس حتّى تبدأ بو كممات التّصدير ،غير ّ
أف البلّفت لمنظر في ىذا ّ

كل مف التّجنيس كالتّصدير دكف فاصل بيف
ّ
الشاعر قد ّ
كرر اإليقاع بتكرير كممتي ّ
المراد كذلؾ بما
ّ
كل ثنائية ،بصكرة تعكس دكر التّقنيتيف في التّأكيد عمى المعنى ُ

لمنفس كالعقل معاً،
يثيره جميل نظـ ّ
الشاعر كبديع شعره مف راحة كنشكة كالتذاذ ّ
الصكتي قد ّأدػ دكره في تجسيد المعنى ،بحيث
أف ىذا ّ
كىنا نمحع كيف ّ
ُ
التمكيف ّ

يجعل المتمّقي أكثر تفاعبلً ك استجابة لمثل ىذا التّشكيل .
-4.1.2الجناس الناقص:

الصكتية إلى ضربيف،
أما الجناس غير التّاـ
فينقسـ حسب مخرج الكحدة ّ
ّ
()829
()828
تنكعت رتبة الكحدة
 ،كجناس مضارع
جناس الحق
 ،كفي شعر "ابف ّ
الحداد" ّ
ثـ
الصكتية
المميزة في كبل ّ
ّ
النكعيف ،فكردت في بداية الكممة ّ
ّ
مرة ،كالكسط أخرػّ ،
األكؿ.
مرات أخر ،كلنبدأ ّ
في نياية الكممة ّ
بالنكع ّ
أ -

الصكتية في بداية الكممة:
اختالؼ الكحدات ّ

-1.4.1.2الجناس الالّحق:

الحداد" قكلو(:)830
كمف أمثمة ىذا ّ
النكع مف الجناس في شعر "ابف ّ
ِ
َثيػبلَ ِت
َقْمِبي في ذات األ ْ

ات كركع ِ
ِ
ات.
َرِى ُ
يف َل ْك َع َ َ ْ َ

كقكلو(:)831
( )828األزكاج الدنيا في ىذا النكع مف التجنيس تتبايف في الداللة كتختمف في الكحدات الصكتية مف حيث النكع ،كتتباعد في
المخرج .أنظر مثبل :رابح بكحكش ،المسانيات كتطبيقاتيا عمى الخطاب الشعرؼ ،ص .72

(–)829ابف الحداد ،الديكاف ،ص .156
()830المصدر السابق ،ص .256
(–)831المصدر نفسو ،ص .205

243

ِ
ِ
الك ِادؼ
أيا َش َج َرات َ
الح ِّي مف َشاط ِئ َ

لمدن ِ
ِ
ِ
الص ِادؼ.
ف َّ
الحَيا ُسْقَياؾ َّ َ
َسَقاؾ َ

كقكلو أيضاً(:)832
ِ
كس َب ْي َف ِدَي ِ
ارَنا
كس تَ ُج ُ
الم ُج ُ
فمك َ

َمت َلدي ِ ِ ِ
الن َير ِ
اف.
ؾ عَب َادة ّ
أ َّ ْ َ ْ َ

فف التّجنيس بيف
النسيج ّ
يميز ّ
الشعرؼ في ىذه األبيات براعة استخداـ ّ
ّ
إف ما ّ
الصادؼ) ،ك(المجكس /تجكس) ،كىي ثنائيات تباينت
(لكعات /ركعات)( ،الكادؼّ /
الداللة ،حيث تختمف لكعات عف
الصكتية في المخرج كاختمفت في ّ
فييا الكحدات ّ
األكؿ ،أيف كردت األكلى دالة عمى الحرقةُ ،حرقة القمب،
ركعات في مثاؿ البيت ّ

أما في ثنائية البيت الثاني ،فقد كردت الكادؼ
ككردت ركعات داّلة عمى الخكؼّ ،
دالة عمى المكاف كىك إحدػ أكدية المرّية ،كدّلت كممة التّجنيس الثّانية عمى معنى
الضمأ ،كما ّدلت لفظة المجكس في مثاؿ البيت الثّالث عمى كاحدة مف
العطش ك ّ
كلعل البلّفت
األمـ القديمة ،فيما كردت الثّانية دالة عمى معنى التّ ّ
ردد لمحربّ ،

طريفة اّلتي تجّمت في البيت الثّالث
الشعرية ال ّ
لمخاطر في ىذه األبيات ىي الّمحمة ّ
كتية في
مف خبلؿ ّ
الص ّ
الدكر اّلذؼ قاـ بو الجناس ،حيث ساىمت ىذه الكسيمة ّ

الشاعر كجكده ،كذلؾ في
استثمار بعض الجكانب التّاريخية في تجسيد كرـ ممدكح ّ

النار كتميل إلى
قكلو (المجكس تجكس) ،فالمجكس كاحدة مف األمـ اّلتي كانت تعبد ّ
فإنيا تفعل ذلؾ ال مف
الحرب كالعدكاف ،غير ّأنيا إذا ما جاست بيف ديار المعتصـ ّ
الضرر كاألذػ بببلده ،كاّنما لتعبد ناره اّلتي تستعر بصفة دائمة في
أجل إلحاؽ ّ
أرجاء المرية.
كتية في كسط الكممة:
الص ّ
ب  -اختالؼ الكحدات ّ
الحداد" قكلو(:)833
كمف أمثمة ىذا ّ
الشكل عند "ابف ّ
ِ
آساد ُمْمتَ ِح ٍإػـ
أقمار ُمْمتَئـٍإُ ،
ُ

كم ْختَ َؤلُ.
َي ُر ُ
كعَنا ُم ْج َتًمى منيـ ُ

(–)832المصدر نفسو ،ص .295

833
الديكاف ،ص .131
( )– ابف الحدادّ ،
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كقكلو(:)834
األنصار كىي خك ِاس ُر
َفتَ ْتَب ُع ُو
ُ

األبصار كىي خكاسئُ.
كتنقمب
ُ
ُ

كقكلو أيضاً(:)835
ِ
اؾ ِب ُم ْن َك ٍإر
َكاص ْل أ َ
اؾ كا ْف أَتَ َ
َخ َ

َفخمكص َش ٍإ
يء َقَّم َما ُيتَ َم َّك ُف.

الصدارة إلى كسط الكممة،
في ىذه األمثمة تغيرت رتبة الكحدة ،فانتقمت مف ّ

ِ
الحيكية اّلتي
الشعرّية
النكاة ّ
الصكتية ىي ّ
ّ
تغيرت أـ لـ ّ
ك"سكاء ّ
تتغير تبقى الكحدة ّ
()836
ميما في ىذه
الدالالت كتُحدث اإليقاع المثير"
تكّلد ّ
حيث ّأدت دك اًر حيكيُّا ّ
الصكتي بيف األزكاج (األنصار/
السياقات ّ
الشعرّيةّ ،
ألف اختبلفيا في المخرج ّ
ّ
الداللي
األبصار)( ،أخاؾ /أتاؾ)( ،ممتئـ/
ٍإ
حدة التّبايف ّ
ممتحـ) ،قد ساىـ في زيادة ّ
أما أخاؾ في
بيف األزكاج ،فدّلت األنصار عمى ّ
النصرة ،كاألبصار عمى ّ
الرؤيةّ ،

أما
مثاؿ البيت الثّاني فقد دّلت عمى معنى
ّ
األخكة كأتاؾ عمى المجيء أك الحضكرّ ،
ممتئـ في مثاؿ البيت الثّالث فقد دّلت عمى المكاف ،مكاف االجتماع ،كدّلت ُممتحـ
الصكتية اّلتي
عمى مكاف اإللتحاـ ،كىي أرض المعترؾ ،كقد ّأدت ىذه التّجمعات ّ
أفرزتيا أصكات ألفاظ التّجنيس دكرىا في اإليحاء بالمعنى في ىذه األمثمة ،كاذا ما

الشاعر قد زاكج فيو بيف ال ِجناس البلّحق (ممتئـ/
أف ّ
أخذنا نمكذج البيت األخير نجد ّ
()837
الشطر الثاني بيف (مجتمئ/
المصحف
األكؿ ،كالجناس
في ّ
ممتحـ) في ّ
ّ
الشطر ّ
ِ
السمـ
مختؤل) اّلمتيف كردتا بمعنى الجبلء كالخفاءّ ،
فالشاعر إذ يجمع بيف إلتئاـ ّ
يبكغ آؿ المعتصـ
كالتحاـ الحرب فئلستحداث الّمذة كالمتعة لدػ المتمقي ،حيث ّ
ِ
كعُمِّكا َعف غيرىـ مف
السمـ أكثر مكانة ُ
الصفات ،فيـ في ّ
أكمل الخصاؿ كأجمل ّ

( –)834المصدر نفسو ،ص .149
( )835المصدر نفسو ،ص .259

836
الشعرؼ ،ص .73
( ) -رابح بكحكش :الّمسانيات كتطبيقاتيا عمى الخطاب ّ
( –)837ىك شكل تتفق كمماتو في نكع الصكامت كتختمف في النقط كالداللة .أنظر :رابح بكحكش ،المسانيات كتطبيقاتيا

عمى الخطاب الشعرؼ ،ص .77
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فرساف ُميابي الجانب ُينزلكف ال ّذعر كالخكؼ في أكساط
كىـ في الحرب
ٌر
الممكؾُ ،
أعدائيـ سكاء كانكا ظاىريف أك ُمتستّريف.
الصكتية في نياية الكممة:
جػ  -اختالؼ الكحدات ّ
ِ
المميزة مف البداية إلى الكسط ،فنياية الكممة،
كتية
ّ
الص ّ
كىنا تنتقل الكحدة ّ
النمط في شعر "ابف
اللية ،كمف أمثمة ىذا ّ
البنيكية ك ّ
ّ
الد ّ
كتية ك ّ
الص ّ
لتؤدؼ كظيفتيا ّ

الحداد" قكلو(:)838
ّ

كعمِ ْم ُت َّ
الس ْعي ليس ِب ُم ْن ِج ٍإح
أف
َّ
َ
َ

َع َك ِان ِو.
ماال َي ُكك ُف َّ
الس ْع ُد مف أ ْ

كقكلو(:)839

ط ُـ
يكـ لؤلعبل ِـ ُمْمتَ َ
َف َكْي َح ُي ْـ َ

ِ ِ
طأُ.
لمج ْرِد ُمْمتَ َ
عميي ُـ كبِي ْـ ُ

كقكلو أيضاً(:)840
النْقع ِ
كش ْي ُب الَقَنا ُّ
ساط ٌرع
ُ
كالنْقب ك َّ ُ

ِ
ِ
غ.
المْق َرَبات َى َكاف ُ
ناء ،كأيدؼ ُ
ى ً

النقع)،
النقبّ /
السعد) ،كفي (ممتطـ /ممتطأ) ك( ّ
السعيّ /
نجد في ثنائيات ( ّ
المميزة في آخر الكممات ،كقد تباينت في المخرج كالمعنى
كتية
ّ
الص ّ
الكحدات ّ

صكتية اختمفت ايحاءاتيا باختبلؼ
تجمعات
كتشكل ىذه الثّنائيات
الداللي معاً
ّ
ّ
ّ
ّ
ىاما حيث ربط الفعل
األكؿ ّأدػ الجناس دك اًر كظيفيِّا ِّ
السياؽ ،ففي مثاؿ البيت ّ
ّ

أف الجناس ُىنا قد
فمما كاف اجتياد اإلنساف يتكّقف عمى الح ّ
ّ
ع فقد اتّضح ّ
بالنتيجةّ ،
ع) في
اليمف كالح ّ
السعي) في ّ
األكؿ ّ
السعد ك ُ
الشطر ّ
بالنتيجة كىي ( ّ
قاـ بربط الفعل ( ّ

الزكج (ممتطـ /ممتطأ) حيث تبرز مف
ّ
الشطر الثّاني ،فيما تفرز داللة المقابمة في ّ
خبلليا شجاعة ممدكحو المعتصـ كبطكلتو كىك في خضـ الحرب اّلتي يخكض
838
الديكاف ،ص .300
( )–ابف الحدادّ ،
( –)839المصدر نفسو ،ص .121

( –)840المصدر السابق ،ص .151
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القكية ترفسيـ بحكافر
غمارىا ّ
ضد األعداء ،فرماحو المتتالية تطعنيـ ،كخيكلو ّ
الشاعر قد نجح في خمع صفة الّمطـ مف اإلنساف إلى
أف ّ
كىنا نمحع كيف ّ
أقداميا؛ ُ

الرماح.
ّ

النقع)
النقبّ /
نائية ( ّ
الصكتي في الثّ ّ
أما في مثاؿ البيت الثّالث فقد كاف لمتّجمع ّ
ّ
الشاعر تقديميا في
دكره الكبير في اإليحاء بالمعنى ،كذلؾ في صكرة حر ّبية أجاد ّ

النكع مف التّجنيس؛ فقد كردت كممة التّجنيس
نغمات
حماسية رائعة عف طريق ىذا ّ
ّ
ِ
أما كممة التّجنيس
األكلى بمعنى القطع المتفرقة مف الجرب اّلذؼ يخرؽ جمد اإلبلّ ،
النقب في ىذا
أف ّ
الثالنية ( ّ
الساطع ،كالمبلحع ّ
النقب) فقد كردت بمعنى الغبار ّ
أسنة القنا،
شبو ّ
الشاعر مف خبلليا بريق ّ
السياؽ كردت مشحكنة بالمجاز حيث ّ
ّ

أف أكزار الحرب قد بمغت
السياؽ يبدك ّ
كذلؾ بجامع االحمرار في ّ
كل ،كفي ىذا ّ
النقع) اّلتي ساىمت في إثارة
عبرت عنو كممة التّجنيس الثّانية ( ّ
ّ
أشدىا ،كىك ما ّ

مرات في سياؽ ىذا
المعنى اّلذؼ يريده ّ
الشاعر ،كقد ّأدػ صكت القاؼ بتك ارره أربع ّ
كشدة
قكة ّ
البيت دكره في تجسيد معالـ الحرب ّ
الصكت مف ّ
بكل ما يتّصف بو ىذا ّ

تجكد في مثل ىذه المكاقف.

تـ تكظيفيا في شعر "ابف
النكع الثاني مف أنكاع الجناس ّ
أما ّ
ّ
الناقص اّلتي ّ
فس ّمي بالجناس المضارع:
ّ
الحداد" ُ
-2.4.1.2الجناس المضارع:
أ -

الصكتية في ّأكؿ الكممة:
اختالؼ الكحدات ّ

النمط في شعر "ابف
كتية المتّحدة في المخرج ليذا ّ
الص ّ
كمف أكجو الكحدات ّ
الحداد" ىذه األمثمة ،يقكؿ في باب المدح(:)841
ّ
َّ
ط ِعف فييـ كممتَ ِ
ص ٌرع
َ
كصاؿ ُم ٌر ْ ُ ْ

ِ
كم ْن َيػ أُز.
منيـ ُ
فساؿ ُم ْن َيزٌرـ ْ

كقكلو يفخر بشعره(:)842
(–)841المصدر السابق ،ص .123
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كالزمت سمت َّ ِ
ام ٍإة
ُْ ََْ
الص ْمت ال عف َف َد َ

لمس ْم ِع كالقمب مالئ
َفمِي
منطق َّ
ٌر

()843

كقكلو أيضاً(:)844
يف ٍإ
ذات ى ْد ٍإب مف المج ِاد ِ
حاؾ
ُ ُ
ََ

ى ْدب ٍإ
باؾ لِ َد ْم ِع ِو ِا ْس َع ُاد
ُ َ

()845

الشعرؼ في مثاؿ ىذه األبيات مف ثنائيات متماثمة في الكزف،
يتشكل الخطاب ّ
ّ
الصاد
تامة (صاؿ /ساؿ)( ،سمت /صمت) باختبلؼ حرفي ّ
كبينيما مجانسة غير ّ
السيف في مثاؿ البيتيف األكؿ كالثّاني ،كبيف (حاؾ /باؾ) باختبلؼ حرفي الحاء
ك ّ
الصكتية في اإليحاء
كالباء في مثاؿ البيت الثّالث ،كقد ساىمت ىذه التّجمعات ّ

الشاعر في بيت كاحد بيف نكعيف اثنيف
األكؿ أيف زاكج ّ
بالمعنى؛ سيما في البيت ّ
الناقص (المضارع كالبلّحق) ،كذلؾ بيف (صاؿ /ساؿ) ك(منيزـ/
مف أنكاع الجناس ّ

الصكتي عمى تصاعد المعنى كثراءه؛ حيث تختمف
مني أز) ،كقد عمل ىذا التّ ّنكع ّ
ِ
أف لفظة
كتية
المميزة لكممات التّجنيس ،ذلؾ ّ
ّ
الص ّ
حركة المعنى فيو باختبلؼ الكحدة ّ
صاؿ تحمل في ثناياىا ٍإ
الشجاعة كالبسالة لذلؾ فقد كردت في
بالقكة ك ّ
معاف ترتبط ّ
عبر مف خبلليا عف
سياؽ
يتضمف ىذا المعنى في قكلو (م ّ
طعف /ممتصع) ُلي ّ
ّ
بالرماح كيضربكنيـ
شجاعة جيش المعتصـ بف صمادح كىـ يطعنكف أعداءىـ ّ

ٍإ
تدؿ عمى
السياؽ
بمعاف ّ
بالسيكؼ ،فيما اقترنت لفظة التّجنيس (ساؿ) في ىذا ّ
ّ
عدكه اّلذؼ مضى فيو األسر
اإلنكسار كاليزيمة اّلتي ّ
سجميا ىذا الجيش عمى ّ

عبرت عنو لفظتي التّجنيس (منيزـ /مني أز).
كالقتل ،كىك ما ّ
ب-


كتية في كسط الكممة:
الص ّ
اختالؼ الكحدات ّ

النمط قكلو(:)846
كمف أمثمة ىذا ّ

842
الديكاف ،ص .148
( )–ابف الحدادّ ،
843
الفدامة :قّمة الفيـ كالفطنة.
( ) * -سمت :ال ّ
طريقَ * ،

844
الديكاف ،ص .188
( )–ابف الحدادّ ،
845
السفينة.
الي ْدب :شعر أشفار العينيف * ،المجاديف :جمع مجداؼ كىك خشبة في رأسيا لكح عريض تدفع بيا ّ
( )ُ * -
846
الديكاف ،ص .130
( )–ابف الحدادّ ،
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إيماف َكْف ِد ِى ُـ
كب ْي َت َكْف ِرِى ُـ
ُ
َ

ِ
الكَرػ تُ َكأُ.
َف ُي ْـ
ُ
مياسير مف َح ْمد َ

كيقكؿ أيضا(:)847
الزم ِ
ِ
الي ْـ
َقَم َب َّ َ ُ
اف عَي َان ُي ْـ كعَي ُ

كك َذا َّ
َعَي ِ
اف.
َ
الزَم ُ
اف ُم َغِّي ُر األ ْ

كيقكؿ أيضا(:)848
السن ِ
اء
َفَب ِّش ْر
سماء َّ
السَنا ك َّ َ
َ

بنجـ ى ًدػ الَح في ِ
آؿ ُىكِد.
ُ
َ

كمعنكية
صكتية
صكتية بينيا عبلقات
تتخّمل أمثمة ىذه األبيات تجانسات
ّ
ّ
ّ
األكؿ ،ك(عيانيـ /عياليـ) في
كذلؾ بيف األزكاج (كفرىـ /كفدىـ) في مثاؿ البيت ّ

السناء) في مثاؿ البيت الثّالث ،كقد كاف اإلقتصاد
السماءّ /
مثاؿ البيت الثّاني ،ك( ّ

اللية
السياقات مف ّ
كتية ك ّ
الد ّ
الص ّ
الناحيتيف ّ
في الّمفع في خدمة األداء الشعرؼ ليذه ّ
األكؿ عف كرـ كنكاؿ آؿ المعتصـ ،فكّمما كثرت
معاً ،حيث ّ
عبرت أزكاج البيت ّ

الكفكد عمييـ كّمما زادت أرزاقيـ إتّساعاً كأمكاليـ كفرة ،كما لعب التّجنيس في البيت
ىاما في اإليحاء بالمعنى ،حيث ساىمت كممات التّجنيس فيو تمخيص
الثّاني دك اًر ِّ

السياؽ إالّ أف انتقـ مف أعداء
مكقف الشاعر حياؿ ّ
الزماف اّلذؼ ما كاف منو في ىذا ّ
تمت المجانسة
أما البيت الثّالث فقد ّ
مميكو المعتصـ فقمب عيانيـ كعياليـ معاًّ ،
العمك كالمنزلة
الّم ّ
السناء)ّ ،
ككل منيما كرد داالّ عمى ّ
السماءّ /
فظية فيو بيف األزكاج ( ّ
الرفعة كالمجد كالشرؼ،
تدؿ عمى ّ
ّ
السناء ّ
فالسماء ّ
تدؿ عمى ّ
العمك ،ك ّ
الرفيعةّ ،

السناء) ،كبينيما عبلقة
كالمبلحع ّ
السناّ /
تامة بيف لفظتي ( ّ
أف ُىناؾ مجانسة غير ّ
صكتية متقاربة كذلؾ مف حيث اختبلؼ الّمفظتيف في صكت كاحد ،كىك زيادة اليمزة
ّ
السناء)؛ فالّمفظتاف تحمبلف نفس الجذر كالمصدر لذلؾ فيما
في الكممة الثّانية ( ّ

الداللي بينيما
مما يجعل مسافة االختبلؼ ّ
الصكامتّ ،
الصكائت ك ّ
متقاربتاف في عدد ّ
الضياء،
السنا تعني ّ
النكر ك ّ
العمكّ ،
السناء يعني ّ
الرفعة ك ّ
فإف ّ
تككف قصيرة ،فإذا كاف ّ

كلعل تكثيف استعماؿ
كال يخفى ما بيف المتجانسيف مف عبلقة
ّ
معنكية كطيدةّ ،
( –)847المصدر نفسو ،ص .287
( –)848المصدر نفسو ،ص .203
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السيف
التّجانس في ىذا البيت بيذا ّ
الشكل بيف كممات تعتمد كّميا عمى تكرار حرؼ ّ
تعبر
كتية ككذا ّ
الداللية ،حيث ّ
الص ّ
في أكائميا قد ساىـ في تقكية ّ
عممية المجانسة ّ

الشاعر عمى مكلكد كقد
السمك كالعمك كىي مكاصفات أسبغيا ّ
كل منيا عف ّ
ّ
الرفعة ك ّ
الي َدػ.
سطع في آؿ ىكد (نجـ ىدػ) لييتدكا بو إلى طريق المعرفة ك ّ
النكر ك ُ

كتية في آخر الكممة:
الص ّ
جػ  -اختالؼ الكحدات ّ
الشكل قكلو(:)849
كمف أمثمة ىذا ّ
ِ
يف ِب َخ ِاذ ٍإؿ
ص ْكا ُم ْستَْنصر َ
َع ُسكا َف َع َ
كيقكؿ أيضاً:

أخذؿ أ ْ
َخ ُذ َ
الح ْي ِف ما منو الجئُ
ك َ

()851

المنى
العَمى تُ ْجَمى ُ
َح ْي ُث ُ
كآثار ُ
كيقكؿ أيضاً:

()850

ِ
كساعي ُة الم َ ِ ِ
ػح.
تُ ْجَنى
طالب تُْن َج ُ
َ َ

()852

ِ
ػاء
َ
كن ْ
ص ٌرل إذا تَ َّـ منو ْانتض ُ
كفي سياؽ آخر يقكؿ:

َفكيح ِ
الع َدا ِم ْف مِب ٍإ
ير ُمِبيػ ِػد.
َْ َ
ُ

()853

يش ٍإػة
إذا ِش ْئ َت تَْن ِكيبلً كتَْن ِك َيد ِع َ

كم ْي َد َدا.
ؾ أْ
َف َح ْس ُب َ
َف تَ ْي َكػ ُسَم ْي َمى َ

(–)849المصدر السابق ،ص.151

(* -)850الحيف :اليبلؾ ككقت األجل.

851
الديكاف ،ص .182
( )– ابف الحدادّ ،
( –)852المصدر نفسو ،ص .204
853
الديكاف ،ص .191
( )–ابف الحدادّ ،
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تجانسية بيف (عسكا /عصكا)( ،تجمى/
ثنائيات
ّ
ّ
تشكل أمثمة ىذه األبيات ّ
جل كحداتيا في
تجنى)( ،مبير /مبيد)( ،تنكيل ،تنكيد) ،كىي أزكاج اتّحدت ّ

تجنيسية ،كقد
كل لفظة
ّ
الصكامت كعددىا كترتيبيا ،كاختمفت في الحرؼ األخير مف ّ
ّ
مما ساىـ في إغناء دالالت
عمل ذلؾ عمى ترسيخ التّبايف ّ
الداللي بيف المتجانسات ّ
األبيات ففي مثاؿ البيت األكؿ يختمف المعنى في لفظة (عسكا) عف المعنى في

الشاعر أعداء ممدكحو المعتصـ اّلذيف خالفكا
لفظة (عصكا) في سياؽ يخاطب فيو ّ
(عصكا) أكامر ىذا الممؾ ِّ
اشتد (عسكا) مستغيثيف في
أف عكدىـ قد قكؼ ك ّ
ظنا منيـ ّ
الشاعر
عبر عنو ّ
ذلؾ بحميف ضعيف مصيره المكت المحتَّ ُـ ال محالة ،كىك ما ّ
بمفظة (أخذؿ) اّلتي جانس بينيا كبيف ما قبميا (خاذؿ) جناسا اشتقاقيِّا ،كبيف ما

الناقص ،أما المتجانسات (تجمى/
بعدىا (أخذ) بنكع آخر يدخل في دائرة الجناس ّ
ليكضح مف خبلليما
تجنى) في البيت الثّاني فقد قرنيا ّ
الشاعر بػ(العمى /المنى) ّ

السمك اّلتي أدركيا كىك في كنف المقتدر بف ىكد أيف بمغ مناه كارتقى
حالة ّ
الرقي ك ّ
الصكتية قد قكيت في البيتيف
إلى سّمـ المجد ك ّ
الشرؼ ،فيما نجد ّ
أف عممية المجانسة ّ
الرابع ،كذلؾ بيف (مبير /مبيد) ،كبيف (تنكيل /تنكيد) ،كذلؾ بسبب الكزف
الثّالث ك ّ
مف جية كبسبب تكرير اإليقاع بتكرير المتجانسيف دكف فراغ لفظي بينيما مف جية

الداللي بيف المتجانسات في كبل
أخرػ ،كقد ساىـ ذلؾ في تقّمص حدكد التّبايف ّ
ستل سيف ممدكحو مف
أف مصير األعداء اليبلؾ كاإلبادة
البيتيف ،ذلؾ ّ
ّ
بمجرد أف ُي ّ

بمجرد أف
المحب التّنكيل كالتّنكيد
أف مصير
غمده في مثاؿ البيت الثّالث ،كما ّ
ّ
ّ
السياؽ باسـ ُسميمى كميدد.
ييكػ إمرأة مثل نكيرة اّلتي رمز بيا في ىذا ّ
-2.2ال ّتصدير:

الحداد"
أىـ األشكاؿ
اإليقاعية اّلتي اتّكئ عمييا "ابف ّ
ّ
كيعتبر التّصدير إحدػ ّ
الشعرّية ،حيث لجأ في كثير مف قصائده إلى التّكثيف مف استعماؿ
في صياغتو ّ

()854
شكل أعمى
الشكل البديعي
اّلذؼ طاؿ معظـ أجزاءه ّ
ىذا ّ
الشعرّية ،بحيث يكاد ُي ّ

( -)854أنظر مثبلً في تناكؿ القدماء لمتّصدير :الخطيب القزكيني :اإليضاح في عمكـ الببلغة ،دار الجيل ،بيركت،

العمدة( ،ج ،2ص  3كما بعدىا).
 ،1996ابف رشيق القيركانيُ :
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طة ،ما
بكل أنماطو عبر خمس كعشريف كمائة مح ّ
نسبة كركد فييا ،حيث ّ
تكرر ّ
أسمكبية
تشكل ظاىرة
اإليقاعية
أىـ اإلجراءات
الميمة اّلتي ّ
ّ
ّ
ّ
جعمو يككف مف بيف ّ

بارزة.

اإليقاعية شكل يقكـ عمى تكرار كممات متقاربة الحركؼ
الناحية
كالتّصدير مف ّ
ّ
صكتية تسيـ بشكل كاسع في
تجمعات
كّ
كيكّلد ّ
ّ
ترددىا كفق أنماط ّ
النغـُ ،
معينة ّ

الشعر،
تتحرؾ عمى مساحة ّ
تشكيل المعنى كأداءهّ " .
الصدر بنية ّ
فرد العجز عمى ّ
مما تمنح المتمّقي
كترتبط معياريِّا في تشكيبلت ،كحركة اإلتّساؽ
ّ
اإليقاعية عركضيِّا ّ
( ،)855كيسيـ رد العجز عمى
العمق كظيفيِّا"
السطح ،كداخل ُ
فرصة التّجكاؿ بيف متف ّ
الصدر فضبل عف ذلؾ في "تطكير أدائية النظاـ القافكؼ بحيث تصبح القافية

تتكيجا لنظاـ صكتي ال يكتمل دكنيا ،مكف ار لمنص إمكانيات التقرير كالتماسؾ"
كتية
أف ىذه ال ّ
صكر التّصدير في شعر "ابف ّ
الحداد" ّ
ُ
الص ّ
ظاىرة ّ
كيستفاد مف تتبع ُ
البنائية انطبل ًقا مف
المستكيات
ّ
ّ
تتميز بالتّنكع ،حيث اتّخذت في شعره عدداً مف ُ

مركز تنتيي عنده بنيتو
تشكيميا البنائي لكحداتيا التّك اررّية اّلتي تعتمد عمى القافية ًا
ٍإ
كل
احداّ ،إنما لجأ إلى
أنماط ُمختمفة ينسجـ ّّ
فالشاعر فيو لـ يمتزـ نم ً
التّك اررّيةّ ،
طا ك ً

الصكتي لمبيت ،كيتفاعل مع المعنى المطركح ،حيث اتّخذت أبنية
منيا مع التّشكيل ّ
ار ثنائيِّا كثبلثيِّا...
الشكل تكرًا
ىذا ّ
األكؿ
الداؿ
المكرر في ّ
ك ّأكؿ ىذه المستكيات ،المستكػ اّلذؼ يرد فيو ّ
ّ
الشطر ّ
كمرة في القافية ،كقد جاء ىذا المستكػ في ثبلثة أنماط بنائية تشكّمت
مف البيتّ ،

الشطر
النمط اّلذؼ يرصد الكحدة التّك اررّية في أثناء ّ
كفقا لكحدة التّكرار األكلى ك ّأكليا ّ
الشعرّية نبرز مف خبلليا تأثير ىذه
النماذج ّ
األكؿ ،كسنحاكؿ الكقكؼ عمى بعض ّ
ّ
الحداد" في سياؽ المدح:
ال ّ
الصكتية ،كلنبدأ ّ
األكؿ يقكؿ "ابف ّ
بالنمط ّ
ظاىرة ّ

لمنشر كالتّكزيع ،عماف ،األردف ،ط،1
الدكائر
األسمكبية
( -)855عبد القادر عبد الجميل:
الببلغية ،دار صفاء ّ
كثبلثية ّ
ّ
ّ
ّ
 ،2002ص .583 ،582

( -)856دمحم مصطفى أبك شكارب :شعرية التفاكت –مدخل لقراءة الشعر العباسي ،-دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،
اإلسكندرية ،مصر ،ط ،2002 ،1ص .123
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()856

ِ
انتصارِه
اإلسبلـ َزْن َد
بؾ ا َقتََد َح
َ
ُ

نار ُشِّب َيا ذلؾ الَق ْد ُح.
كبِ ُ
يض َ
ؾ ٌر

ثـ
أف الكحدة (اقتدح) جاءت في أثناء ّ
المبلحع في ىذا البيت ّ
الشطر ّ
األكؿّ ،
الشطر الثّاني بالكحدة التّك اررّية (القدح) كىتيف
الشعرّية في ّ
الصياغة ّ
اختتمت ّ

الدكاؿ اّلتي تقيـ
الصكتي ،كيدكر حكليما عدد مف ّ
الكحدتيف يجمع بينيما اإلشتقاؽ ّ
قك ًما صكتيِّا
معيما عبلقات سياقية كاسعة ،ذلؾ ّ
أف "أسمكب التّصدير باعتباره ُم ّ
الشعرؼ"
ركيبية في إنتاج المعنى ّ
المقكمات األخرػ ّ
الداللية كالتّ ّ
يتفاعل مع ّ
دعمة بصكرة مجازية في قكلو في الشطر
لذلؾ فقد كردت ىذه ال ّ
كتية ُم ّ
الص ّ
ظاىرة ّ

األكؿ (بؾ اقتدح اإلسبلـ زند انتصاره) ،حيث جعل لئلسبلـ زندا كقد اقتدحت
ّ
النار ،كقد ساىـ ذلؾ
أف ّ
الزند ىك رأس العكد اّلذؼ تقدح بو ّ
نصرا ،كما ال يخفى ّ
ً
الشاعر مف خبلليا تأكيد شجاعة ممدكحو
الصكرة اّلتي يسعى ّ
ً
أيضا في تكضيح ّ

كنصرة ،فارتفعت رايتو كشمخت عاليا،
عمكا كضياء ُ
كبأسو الّمذيف ازداد اإلسبلـ بيما ّ
النصر اّلذؼ أحرزه
ككأف ّ
أف لفظة القدح – ُىنا – تكحي بسرعة اإلضطراـّ ،
سيما ك ّ
مما زاد في تعميق داللة
ممدكحو في سبيل اإلسبلـ لـ يستغرؽ منو كقتا طكيبلًّ ،
الشجاعة
الشطر الثاني ليثبت ىذه ّ
ضد األعداء ،كيأتي ّ
كقكتو ّ
شجاعة الممدكح ّ
الشاعر فيو سيف ممدكحو كىك يقاتل بحزـ كرباطة جأش
يصكر ّ
ّ
كيؤكدىا ،حيث ّ

الناظر إليو فتجعمو في حالة إلتباس بحيث ال
ككأنو نار مضطرمة تذىب ببصر ّ
ّ
الشاعر
السيف) كذلؾ مبالغة مف ّ
يميز بيف قدح ّ
ّ
الناريف (قدح نار الحقيقة كقدح نار ّ
الصكتية
السياؽ استطاع ّ
الشاعر مف خبلؿ التّجمعات ّ
في الكصف كفي ىذا ّ
النصر ال يككف إالّ
أف اقتداح نكر ّ
ألسمكب التّصدير أف يشير إلى داللة مفادىا ّ

باقتداح نار الحرب.

كفي سياؽ آخر يقكؿ(:)858
ال تُ ْخدع َّف فما ِإلحس ِ ِ
الصَبا
ََ
اف ّ
َْ

ِ ِِ
ِ
الح َّس ِ
ػاف.
ع َك ٌر
ض كال ل ُرَكائو ُ

857
الديكاف ،ص .178
( )–ابف الحدادّ ،
(–)858المصدر نفسو ،ص .285
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(،)857

ِِ
المَنى
كاخَم ْع عمى َرْي َعانو ُحَم َل ُ

ِ
َفمح ِ
األشياء في َّالرْي َع ِ
اف.
اس ُف
ََ

أما كممة التّكرار
ّ
إف داؿ التّكرار ّ
األكؿ في ىذا المثاؿ التّصديرؼ (إحساف)ّ ،
عممية التّكاصل اّلتي
الح ّساف) ،ككممتي التّكرار – ُىنا – مرتبطاف مف خبلؿ ّ
الثّانية ( ُ
الصكت كفي حركة
تجمع صكتي مف خبلؿ عبلقة التّماثل اإليقاعي في ّ
ّأدت إلى ّ

النفي،
السياؽ اّلتي كضعت في إطار ّ
المعنى ،كتظير ىذه العممية مف خبلؿ داالت ّ
الشباب كحبلكة
الحساف) ليس لو
ّّ
عكض ،فجماؿ ّ
ٌر
الصبا) ك (ركائو ّ
فكل مف (إحساف ّ
الشعكرّية إلى البيت الثّاني مف خبلؿ
الدفقة ّ
يعكضاف بثمف ،كقد تكاصمت ّ
ّأيامو ال ّ
الريعاف) ،كاستخداـ أسمكب التّصدير بيذه
التّقنية نفسيا كذلؾ بيف لفظتي (ريعانوّ /

السامع إلى الفكرة اّلتي
ّ
الصكتي كأثار انتباه ّ
الكيفية كثّف اإلحساس بالتّماثل ّ
الحساف
الشاعر ،فإذا كاف ريعاف ّ
يقصدىا ّ
الصبا) بمثل ىذا الجماؿ ك ّ
الشباب ( ّ
فاألكلى أف يتمتّع بيا اإلنساف فيقتنص ىذه الفرصة قبل أف تتكّلى.
كيقكؿ أيضاً:

()859

الري ِ
كر تَ َع ُّ
ض ُو
كفي َزْن ِد ِه َّ
َّاف ُس ٌر
أ ِ
ف ػ ػ ػ ػؼ
أف َي ْنَق َّد لِ ًينا َفأ َْنثَ ِػ ػ
ُحاذ ُر ْ
َ

َفَي ْدمى كما ثَار َّ
الش َرُار مف َّ
الزْن ِد
َ
َ
ي ػ ػ ػ ٍإؽ مف تثَِن ِ
يو ُم ػْ ػفػ ػ َق ِّػد.
ِبَقْم ٍإب َش ِف ػ ػ ػ
َّ

مرتيف،
تككنت مف تكرار الكحدة ( ّ
ّ
الزند) ّ
األكؿ ّ
إف بنية التّصدير في البيت ّ
الزنػػد
الداؿ
المكرر مختمفة في ىذا المثاؿ ّ
أف داؿ ّ
أف معاني ىذا ّ
الشعرؼ ،ذلػؾ ّ
غير ّ
ّ
الكف ،في حيف جاء الثّاني بمعنى
في ّ
األكؿ جاء بمعنى مكصل ال ّذراع في ّ
الشطر ّ
كىنا
العكد اّلذؼ تُقدح بو ّ
النار األمر اّلذؼ يجعميما متماثميف صكتًا مختمفيف داللة ُ

ظاىرة التّك اررّية
الشاعر لم ّ
كيفية استغبلؿ ّ
الصكتي لبنية التّصدير عف ّ
جمع ّ
يكشف التّ ّ
المادة
الداللي معا فرغـ اتّفاؽ الكممتيف في ّ
الصكتي ك ّ
اّلتي أثرت البيت مف الجانبيف ّ
الداللي
فإف اختبلفيما مف جية المعنى قد ساىـ في تقكية اإلختبلؼ ّ
الصكتية ّ
ّ
الدكاؿ بكحدتي التّكرار خمق عبلقة تماثل عميقة بيف
أف تعميق بعض ّ
بينيما ،إالّ ّ

الشاعر بيف زند
السياؽ مف خبلؿ عبلقة المشابية اّلتي أقاميا ّ
الّمفظتيف ّ
يكضحيا ّ

( –)859المصدر السابق ،ص .198
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الزند اّلذؼ تتطاير ناره أثناء
يعضو كبيف ّ
السكار ّ
محبكبتو كقد تناثرت دماءه ك ّ
الصكتي
أما البيت الثاني فقد تصاعدت نبضاتو ّ
الد ّ
اللية بفعل التّكثيف ّ
اقتداحوّ ،

معضدة بتقنية التّجنيس بيف
ينقدّ /
اّلذؼ ّأدتو تقنية التّصدير ( ّ
منقد) اّلتي كردت ّ
الشاعر مف خبلليما عبلقة تبادلية مف جية التّعميق ،حيث
تثنيو) ،كقد أقاـ ّ
(أنثنيّ /

ينقد) ،بزند المحبكبة في حيف ارتبطت كممة القافية
ربط كممة التّصدير األكلى ( ّ
فإف كممة القافية ىنا تبقى رىينة كممة التّصدير
منقد) بقمب ّ
( ّ
الشاعر نفسو ،كبالتّالي ّ
ينشق قمب
سيؤدؼ حتما إلى أف
األكلى ،فإذا ما
فإف ذلؾ ّ
انشق زند المحبكبة ّ
ّ
ّ
ثـ عكس األمر في تقنية التّجنيس فجعل الكممة
ّ
الشاعر رحمة بيا كاشفاقا عميياّ ،

األكلى (أنثني) مرتبطة بشخصو ،فيما ارتبطت كممة التّجنيس الثّانية بزند المحبكبة
لمنكاتيف قد ساىـ في إضفاء
أف ىذا التّكرار المنتظـ ّ
شؾ ّ
تثنيو) ،كال ّ
كذلؾ في قكلو ( ّ

معا ،فقد
الصكتي كالتبلحـ ّ
الداللي ،كذلؾ عمى مستكػ البيتيف ً
نكع مف اإلنسجاـ ّ
يمتد عمكديِّا في نيايات
نكعا مف التّفاعل بيف إيقاع القافية اّلذؼ ّ
أحدث "التّصدير ً
مما ساىـ في إغناء اإليقاع العاـ لمبيت
األبيات ،كاإليقاع ّ
الداخمي في حشك األبيات ّ

كتغذيتو"(.)860

األكؿ كىذه
النمط الثاني فتأتي كممة التّصدير األكلى فيو ّأكؿ ّ
أما ّ
الشطر ّ
ّ
السياؽ في فضاء كممتي التّكرار كتغمق بنيتو ،كمف أمثمتو
البنية التّصديرية تضع ّ

الحداد" قكلو:
في شعر "ابف ّ

()861

ِ
ِ
األمبلؾ ُم ْج ِفَم ًة
ؾ
ُ
تَح ُيد عف أُْفق َ

كال تُح ِكـ ُ َّ
المْقكة ِ
الح َدأُ
حيث َ ُ
َّ ُ

()862

الداؿ
الداليف (تحيد) في ّأكؿ البيت ك ّ
تككنت بنية التّصدير في ىذا البيت مف ّ
ّ
الصكتي ليذه البنية في تصكير شجاعة
جمع ّ
(الحدأ) في آخره ،كقد ساىـ التّ ّ

860
الشعر ،ص .78
الصكتية في لغة ّ
محمد عبد هللا القاسمي :التك اررات ّ
( )ّ -
861
الديكاف ،ص .120
( )–ابف الحدادّ ،

( * -)862مجعفمو :مسرعة في اليزيمة كاليرب * ،الّمقكة :العقاب الخفيفة السريعة اإلختطاؼِ * ،
الح َدأُ :جمع ِح َدأة كىك
ّ
ُ
ُ
طائر معركؼ مف الجكارح.
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الداؿ
أف ّ
الممدكح كىيبتو مع األعداء ،ىذا فضبل عف معاني ىذه األلفاظ ،ذلؾ ّ
معا.
الناحيتيف
(تحيد) يتضمف معنى الحياد كاإلنحراؼ مف ّ
المعجمية ك ّ
ّ
السياقية ً
تجر أذياؿ اليزيمة كاالنكسار؛
فكل الممكؾ تحيد عف طريق الممدكح مسرعة ّ
ّ
الصكرة اّلتي ساىمت
الداللة في ّ
كقد تعمقت ىذه ّ
الشطر الثّاني ،كذلؾ عبر ىذه ّ
ِ
الشاعر مميكو بعقاب خفيف
شبو ّ
كممة التّصدير الثانية (الح َدأُ) في نقميا إلينا ،حيث ّ
الشاعر إذ
الحركة (الّمقكة) ،كغيره مف الممكؾ طيكر خائفة تتحاشى اإلقتراب منو ،ك ّ
يستعمل – في ىذا السياؽ – لفظة ( ِ
فإنو قد
الحدأُ) في إفادة معنى اليركب كالخكؼ ّ
ّ
أفاد بذلؾ نفس الغرض المعنكؼ اّلذؼ ّأدتو كممة التّصدير األكلى (تحيد) مف حيث
منطقية بيف
الشاعر أف ُيقيـ عبلقة
تدؿ عمى الحياد كاإلنحراؼ ،كبذلؾ استطاع ّ
ّ
ّ
داّلي التّصدير انتيى بإحداىما مف حيث ابتدأ ،كىي كظيفة مف أبرز كظائف ىذا
أىميا.
ّ
النمط ك ّ
كيقكؿ يفخر بشعره:

()863

صِبَي ًة
أ َْن َشأْتُ َيا لمعقكؿ ّ
الز ُ
ىر ُم ْ

لمنُف ِ
الخ َّرُد َّ
كأنيا ُّ
الن َشأُ
ّ
كس ُ

()864

الداؿ (أنشأتيا) اّلذؼ
تمت بيف ّ
شؾ ّ
ال ّ
أف ّ
عممية التّصدير في ىذا البيت قد ّ
الشطر الثّاني اّلذؼ اختتمت بو
النشأ) في ّ
جاء في ّأكؿ ّ
الداؿ ( ّ
األكؿ ،ك ّ
الشطر ّ
فإف الكممة األكلى ال
الصياغة ّ
الصكتي بيف الكممتيفّ ،
الشعرّية ،كرغـ التّجانس ّ
ّ
الداللي إلى نقل التّجربة إلى
حكؿ ّ
تحمل معنى الكممة الثّانية ،كقد أفضى ىذا التّ ّ

الداخمي لمبيت ،كتنكيع دالالتو عبر تكرار
دائرة مغمقة عممت عمى تدعيـ اإليقاع ّ
مما ُيسيـ في مكاكبة المعنى المراد كالتّساكؽ
لفظتيف متجانستيف في مكاقع ُمختمفة ّ

أف قكلو (أنشأتيا ،
السياؽ بالمجاز ذلؾ ّ
معو ،فقد شحنت كممتي التّصدير في ىذا ّ
ككل القصائد ،فيي
أف القصيدة اّلتي أنشأىا ّ
مصبية) يشير إلى ّ
الشاعر ليست ّ

النّيرة كما تشتاؽ
لخصكبة أفكارىا ك ِج ّدة معانييا تشتاؽ لمف يفيميا مف ذكؼ العقكؿ ّ

863
الديكاف ،ص .136
( )–ابف الحدادّ ،
864
الخّرد :ج خريدة كىي البكر لـ تمسس.
( )ُ * -
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تكضحو كممة التّصدير الثّانية اّلتي كردت في
تحب ،كىك معنى ّ
الككاعب لمقاء مف ّ
بكل ما تحممو مف معنى يصيب القصد ،كقد ّأدػ ىذا
سياؽ التّشبيو ( ّ
النشأ)ّ ،

معا ،كيرجع
لممفردة
الصكتي ك ّ
ّ
المكررة إلى تنامي ُ
الداللي ً
البعديف ّ
جمع ّ
التّ ّ
الصكتي ُ
األكؿ ،كفي
الشاعر كممة (أنشأتيا) في ّ
ذلؾ إلى طبيعة اإلختيار ،فقد اختار ّ
الشطر ّ

سّمميا العديد مف األلفاظ اّلتي يمكف أف تقكـ مقاميا كأف يقكؿ أّلفتيا مثبلً دكف أف
يختل الكزف أك يتأثر المعنى ،كىنا يتكضح أف ىذه التجمعات الصكتية التي أفرزتيا
ّ
تقنية التصدير قد ساىمت بشكل كاسع في تحرؼ التأثير الداللي كلفت انتباه
القارػء إلى المعنى المقصكد.
األكؿ بحيث
النمط الثّالث ففيو تأتي كممة التّصدير األكلى آخر ّ
أما ّ
الشطر ّ
ّ
يشكل نقطة
الداليف
مما ّ
لكل مف ّ
ّ
يصبح ثمة تكافئ في المكقع البنائي ّ
المكرريف ّ
()865
تماثل إيقاعي في نيايتي الشطريف كمف أمثمتو قكلو في باب المدح:
ِ
إنعامو ط أركا.
كم ْعتَُفكف عمى
ُ

ِ
سي ِ
أت
َّاف منو ُفتُك ٌرح في الع َدػ طر ْ
َ

السياؽ ىي (طرأت) ،كقد جاءت خاتمة
ّ
إف كحدة التّصدير األكلى في ىذا ّ
ماثل كحدة التّصدير الثّانية (طرأك) كقد كردت خاتمة
ّ
األكؿ ،كىي بذلؾ تُ ُ
الشطر ّ
الصكتي
ّ
الشطر الثاني ،كىذا التّماثل المكقعي أسيـ كثي ار في تحقيق نكع مف التّكازف ّ
األكؿ ،فقد
النصر في ّ
حد سكاء ،ففيما ط أر عمى العدػ تحقيق ّ
الداللي عمى ّ
كّ
الشطر ّ
عزز ىذا التكازف
ط أر المعتفكف عمى إنعاـ الممدكح في ّ
كلعل ما ُي ّ
الشطر الثّانيّ ،
الشاعر بيا بيتو ،فقد استكػ عند
سياف) اّلتي
استيل ّ
السياؽ لفظة ( ّ
ّ
المعنكؼ في ىذا ّ
بالنصر
سر ّ
ممدكحو شيئاف تحقيق ّ
العدك كاعطاء المحتاجيف فكما ُي ّ
النصر عمى ّ
عية.
عمى أعدائو ّ
أيضا بما ّ
سر ً
يقد ُ
مو مف أعطيات لمر ّ
فإنو ُي ّ
كيقكؿ حكؿ قصيدة أخذ عميو ّأنو ىمز فييا ما ال ُييمز:
بعض َى ْم ِزىا
َكاِ ْف أ َْن َك َر ْت
أفيام ُي ْـ َ
ُ

()866

ِ
الي ْم ِز.
فقد َع َرَف ْت ُ
أكباد ُى ْـ ص َّح َة َ

865
الديكاف ،ص .118
( )–ابف الحدادّ ،
( –)866المصدر السابق ،ص .224
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الصكت كفي حركة
ّ
السياؽ عبلقة التّماثل اإليقاعي في ّ
تتكضح في ىذا ّ
أف البلّزمة التّك اررية
ثنائيتي التّصدير (ىمزىا /اليمز) ،ذلؾ ّ
معا مف خبلؿ ّ
المعنى ً

الصكتي
فيو
مكقعا تركيبيَّا ك ً
ّ
تحتل ً
احدا كما تحمل المدلكؿ نفسو ،كىذا التّكافق ّ
صكتية شحنت فضاء ىذا البيت بثراء داللي،
كالتّركيبي بيف المفردتيف خمق كثافة
ّ

الشاعر ،حيث سعى مف
السامع إلى الفكرة اّلتي يقصدىا ّ
ساىـ في إثارة انتباه ّ
أف اليمز اّلذؼ أنكرتو أفياميـ
خبلليا إلى إثبات قدراتو ّ
الشعرّية لمنافسيو ُمعتب ار ّ

أقرت بو دخائميـ
فاعتبرتو
ً
مخالفا لممعيار ّ
النحكؼ كالّمغكؼ ىك اليمز نفسو اّلذؼ ّ
الفنية كالجمالية كال ّذكقية.
كسرائرىـ فاعتبرتو سميما مف ّ
الناحية ّ

الشطر الثاني
أما المستكػ الثّاني فيك اّلذؼ ترد فيو كممة التّصدير األكلى في ّ
ّ
الداؿ
مف البيت كقد ّ
بنائييفّ ،
األكؿ :يأتي فيو ّ
تشكل ىذا المستكػ في نمطيف ّ
النمط ّ
النمط
األكؿ في ثنايا ّ
تتفكؽ عمى ّ
الشطر ،كىك نمط تكاد ّ
ّ
معدالت تك ارره ّ
المكرر ّ
أف
الحداد" ،كيتّضح مف خبلؿ ىذا ّ
الصياغة الشعرّية لدػ "ابف ّ
النمط ّ
الثّاني في ّ
حينا
يتغير في البنية الّمغكية فيقترب مف كممة القافية ً
مكقع كممة التّصدير األكلى ّ

الصكتي،
حينا آخر ،كىك أكثر نمط تبرز مف خبللو
كيبتعد عنيا ً
ّ
جمع ّ
خاصية التّ ّ
()867
كمف أمثمتو قكلو:
أت عاتباً
إعتابا كدار ُ
فدارْي ُت ً

كلـ ُي ْغِني ِّأني م َد ٍإار م ِ
دارغ.
ُ
ُ

مكررتيف صكتا
نمحع في ىذا البيت ّ
أف كممتي التّصدير (مدار /مدار ُ
غ) ّ
الدىر،
كمعنى ،حيث ساىـ ىذا التّكرار الّمفظي في تأكيد حقيقة
معنكية تفيد بقساكة ّ
ّ

الدىر ليس لو
فإف ذلؾ ال ُيغني عنو ً
ألف ّ
شيئا ّ
ألح في مبلطفتو ّ
فيك ميما سايره أك ّ
إعتابا/
تعضده كممات التّجنيس في ّ
معتب كىك ما ّ
األكؿ (داريت /كدارأت)ً ( ،
الشطر ّ
الصكتي لمفردات التّصدير مع التّراكـ
ً
عاتبا) ،كقد تعانق الحشد المتكّلد مف التّراكـ ّ
كل
الصكتي لبعض األصكات في البيت سيما ( ّ
الراء ،التّاء) ،حيث ّ
الداؿّ ،
تكرر ّ
ّ

انسجاما إيقاعيَّا
الصكتي
صكت منيا أربع ّ
مرات في البيت ،كقد أفضى ىذا التّكازف ّ
ً
ساىـ في تكثيف اإلحساس بالمعنى.

( )867المصدر نفسو .ص .147
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أيضا:
كيقكؿ ً

()868

ِ ِ
طائر
كَقْمِبي عمى
أغصاف َد ْكح َ
ؾ ٌر

ينكح كي ْشدك كاليكػ ِ
نائ ٌرح َش ِاد.
َُ ُ َ ُ
َ

فميكضح
الشاعر إذ يعتمد تقنية التّصدير في ىذا البيت بيف (يشدك /شاد)
إف ّ
ّ
ّ
السعادة تبعا – في ذلؾ – لتقّمب عالـ
مف خبللو حالة قمبو اّلذؼ يتقّمب بيف الحزف ك ّ

الحب كاليكػ ،كقد استند في ذلؾ عمى تقنية التّجنيس بيف (ينكح /نائح) ،حيث
ّ
إيحاء
انسجاما صكتيِّا رائعا يكحي بالمعنى
الضرباف مف البديع فيكّلداف
يختمط ىذاف ّ
ً
ً

أمينا.
كامبلً كينقل العاطفة نقبلً ً

األكؿ أكؿ
الداؿ
أما النمط الثّاني مف ىذا المستكػ فيك اّلذؼ يرد فيو ّ
ّ
المكرر ّ
ّ
األكؿ مف خبلؿ إحداث عبلقة التّكاصل :كمف
ّ
الشطر ،كىك نمط يمتقي ّ
النمط ّ
()869
الحداد" قكلو يصف أجزاء مف قصر المعتصـ:
أمثمتو في شعر "ابف ّ
الي َد ْي ِف تَأََي َّػدا
كالمْقَمتَْي ِف أك َ
ُ

ِم ْف َد ِائ ٍإر كم َك َّع ٍإب ك م َعي ٍإ
َّف
ُ
ُ

ِ
ِ
يف
الح ْس ُف َي ْعض ُد أ َْم َرهُ التَّ ْحس ُ
ك ُ
ٍإ
كيس ُو التَّ ْح ِجي ُػف
كم َح َّجف تَْق ُ
ُ

()870

ساحر في مجمس أنس كشرب:
ًا
كيقكؿ يصف
رؤس ِ
ِ
الق ِ
ؼ فكؽ
ياف
ُي َرْف ِر ُ
اح ِم ْف ِس ْح ِرِه
كفي َقِّي ِـ َّ
الر ِ

()871

الن ِ
ظ ُر ما ُي ْذ ِى ُل َّ
اظ َار
َفتَْن ُ

ِ
خك ِ
ػر.
الخاطػ َا
اط ُر َكَّل َي ِت
ََ

( )868المصدر السابق ،ص .206

(–)869المرجع نفسو ،ص .272 ،271

870
محج ٌرفُ :م ْع َكّّج.
( )َّ * -
( )871المصدر السابق .ص .214 ،212
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محجف/
الح ُ
سف /التّحسيف)ّ ( ،
في مثاؿ ىذه األبيات ّ
تكررت المفردات ( ُ
الناظر)( ،خكاطر /الخاطر) في المثاؿ
األكؿ ،ك(تنظرّ /
التّحجيف) في المثاؿ ّ

ؤدؼ
ص
الثاني ،محدثة تجانسا صكتيَّا مف شأنو أف يضفي عمى ّ
تشابيا فكنيميَّا ُي ّ
الن ّ
ً
مما يخمق نغما مكسيقيَّا بفعل تكرار المفردة عينيا،
إلى زيادة التّشابو مع القافية ّ

مما
الصكتي في ىذه األمثمة يبدأ مف سطح البنية ليصل إلى أعماقياّ ،
كالتّماثل ّ
يرسخ مفيكـ الجماؿ
يعمل عمى تأكيد المعنى العاـ كاب ارزه ،ففي سياؽ المثاؿ ّ
األكؿ ّ
يرسخ
سنا
اّلذؼ يتميز بو قصر مميكو المعتصـ كقد زاده التّحجيف ُح ً
كبياء ،كما ّ
ً
الساحر في
مفيكـ ّ
النظر كمكقف ال ّذىكؿ بسحر ىذه الخكاطر اّلتي يقكـ بيا ىذا ّ
سياؽ المثاؿ الثّاني.

مرات كمف ضمنيا
أما المستكػ الثّالث فيك اّلذؼ يرد فيو ّ
مكر ار ثبلث ّ
الداؿ ّ
ّ
أف ىذا المستكػ نادر الكركد
أىـ بنية تصديرّية مثيرة لئلنتباه ،غير ّ
القافية كيعتبر ّ

الصكتي في
الحداد" ،كقد ّ
الصياغة ّ
الشعرّية لدػ "ابف ّ
تشكمت فيو ظاىرة التّجمع ّ
في ّ
األكؿ
مرة كاحدة في ّ
بنائييف األكؿّ :
النمط اّلذؼ يرد فيو ّ
نمطيف ّ
الداؿ المكرر ّ
الشطر ّ
النمط اّلذؼ يرد فيو الداؿ
كمرتيف في ّ
أما الثاني فيك ّ
مف البيتّ ،
الشطر الثانيّ ،
النمط
كمرة كاحدة في ّ
مرتيف في ّ
الشطر الثّاني ،فمف أمثمة ّ
األكؿّ ،
المكرر ّ
ّ
الشطر ّ
()872
األكؿ قكلو:
ّ
ِ
ض ْع َم ْرَبأً
فبل تَ َ
لمجيش تَْن َي ُدهُ

َّ
الس ْع ُد ُم ْرتََبأُ
صر ُم ْرتَِبئٌر ك َّ
فالن ُ

()873

تجسد بفعل تقنية
المبلحع في ىذا البيت ّ
أف ىناؾ انثياالً فكنيميَّا ك ً
اضحا ّ
النمط اّلذؼ يقكـ عمى تكرار الكحدة
التّصدير ،مف خبلؿ التّشكيل المثير لصكرة ىذا ّ
أف ىذه الحركة اإليقاعية المتصاعدة تثير
الشؾ ّ
مرات متتابعة ك ّ
(المربأ) ثبلث ّ
الشعرؼ في ىذا المقاـ ،كىك ما ُينبئ بو سياؽ البيت
اإلحساس
بأىمية المكقف ّ
ّ
ضد األعداء،
النصر اّلذؼ أحرزه ممدكح ّ
جسد اإلحساس العارـ بم ّذة ّ
الشاعر ّ
حيث ُي ّ

872
الديكاف ،ص .120
( )–ابف الحدادّ ،
873
عدك* ،
( ) -المربأ :المرقبة ،أك مكضع ّ
الربيئة ،كىك الطميعة اّلذؼ يقكـ فكؽ مربأ مف األرض ينظر لمقكـ لئبلّ يدىميـ ّ
تنيده :تمؤله.
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النصر ىك مف
ألف ّ
الرباياّ ،
فيك ليس بحاجة إلى إقامة مراقب لمجيش ترتفع عمييا ّ
الصكتية بصكرة استعارية في
يقكـ بيذه
الميمة ،كقد استعاف في تدعيـ ىذه ال ّ
ظاىرة ّ
ّ

إنسانا يقكـ فكؽ مربإ
النصر ،فيجعمو
يشخص ّ
النصر مرتبئ) ،حيث ّ
الشاعر ّ
قكلو ( ّ
ً
عما قريب.
السعد اّلذؼ سيحّقق ّ
مف األرض يراقب ّ
بالنظاـ في تكزيع كممات
يتميز ّ
أما ّ
النمط الثاني مف ىذا المستكػ ،فيك نمط ّ
ّ
()874
الحداد" قكلو:
التّصدير فيو ،كمف أمثمتو في شعر "ابف ّ
ِ
بالسْم ِـ قد َى ِجَئ ْت
ىاجكا ُ
ظ َ
ُ
باؾ اّلتي ّ

الي َجأُ
ؼ َي ْس ُك ُف منيا ال ِّ
َف َس ْك َ
ظ ْـ ُء ك َ

()875

تـ تكزيع كممات التّصدير بشكل متكافئ ،كىك تشكيل ساىـ في
في ىذا البيت َّ
ثـ
تصاعد الحركة
ّ
اإليقاعية ،حيث بدأت الحركة في الّمفظة األكلى ىادئة (ىاجكا) ّ
القمة عف طريق كممة
سارت في مستكػ صاعد (ىجئت) إلى أف كصمت إلى ّ
بأىمية
الصكتي عمى تعميق اإلحساس
ّ
القافية (اليجأ) ،كقد عمل ىذا التشكيل ّ

الصكر مف
المكقف ّ
الشعرؼ يؤثّثو اإلطار المجازؼ اّلذؼ كرد فيو كذلؾ لما ليذه ّ
يتكضح مف خبلؿ التجمع
فاعمية في نقل المضمكف اّلذؼ يريده ّ
الشاعر ،بحيث ّ
ّ

الصكتي لكممتي التّصدير األكلى كالثّانية (ىاجكا /ىجئت) قكة كبطش سيكؼ
ّ
الممدكح كقد أثار األعداء حفيظتيا لمقتاؿ ،ككأنيـ لـ يعممكا ّأنيا متعطشة لذلؾ حتّى
السمـ ،فمف ييدأ ليا باؿ حتّى تشبع مف لحكميـ كترتكؼ مف دمائيـ ،كىك ما
في ّأياـ ّ

ظـء مطابقة
الشاعر بينيا كبيف ال ّ
تجسده كممة التّصدير الثالثة (اليجأ) اّلتي أقاـ ّ
ّ
الصكتية التي تكلدت بفعل ىذه
معنكية حتّى ّ
يتكضح المعنى ،كما ّ
تدؿ التجمعات ّ
الدائـ لمكاجية األعداء.
البنية عمى حسـ كصرامة الممدكح كاستعداده ّ
أيضا:
كيقكؿ ً

()876

اء َى َّد َـ َما َبَن ْكا
فِإذا َبَنى األ ْ
َع َد ُ

ِ
ك َّ
يع َي ْي ِد َـ َما َبَنى.
الد ْى ُر ال َي ْسط ُ

874
الديكاف ،ص .125
( )–ابف الحدادّ ،
875
الي َجأُ :الجكع.
( ) * -ال ّ
ظبى :جمع ُ
ظبَّة كىي ّ
حد ّ
السيفَ * ،
876
الديكاف ،ص .282
( )–ابف الحدادّ ،

261

مرات
السياؽ عمى الجذر (بنى) ثبلث ّ
اعتمدت ألفاظ التّصدير في ىذا ّ
الداللي اّلذؼ
الصكتي في ىذا البيت يناظر التّكازف ّ
متتابعة بشكل متكازف ،كالتّكازف ّ

الصكتي اّلذؼ نتج عف حركة
الكجكه،
يسعى ّ
فالتجمع ّ
ّ
الشاعر إلى تحقيقو بكجو مف ُ
الصكتي أللفاظ التّصدير ىاىنا جاءت ُمعمقة لممحتكػ متعّمقة بالحاؿ اّلذؼ
التّشكيل ّ

الشاعر أف يظير ممدكحو في إطاره ،بحيث يحمل داللة البناء مقابل اليدـ،
يريد ّ
الضعف كالقدرة مقابل العجز.
القكة مقابل ّ
ك ّ
كفي سياؽ آخر يقكؿ:

()877

ٍإ ِ
ِ ِ
ٍإ
شانئ
م ْف ُك ّل ذؼ َح َسد ُيشانئُ

إف التَّحاسد ِ
باع ُث َّ
الش ْن ِ
آف.
ّ َ َُ

كتية في ىذا البيت ،فتكرار الجذر ( ش نػ ء)
الص ّ
يعتبر التّصدير أساس البنية ّ
مرات متتابعة ساىـ في إشاعة حركؼ أكثر مف غيرىا ساىمت في تركيز
ثبلث ّ
تكر ُس مفيكـ
الص ّ
كتية في البيت ّ
اإلىتماـ إلييا صكتًا كمعنى ،فيذه الكثافة ّ
الشيف بما فيو مف
التّباغض كالتّشانئ اّلتي سادت العبلقات
اإلنسانية ،كصكت ّ
ّ
امتد بصكت
فشي يكحي بانتشار ىذا ّ
التّ ّ
الشعكر بيف ّ
الناس؛ كقد اتّسع ىذا المفيكـ ك ّ

الشاعر إلى التّجنيس بيف
المد (األلف) كذلؾ في مكاضع البيت الثّبلثة ،كما عمد ّ
ّ
الشاعر في تكضيح
أف التّصدير كاف في خدمة ّ
كىنا نجد ّ
كل مف (حسد /التّحاسد)ُ ،
ّ

الناس) كما اعتمد عمى التّجنيس في تأكيد ظاىرة
سيئة (البغض بيف ّ
ظاىرة أخبلقية ّ
أف
كل منيما نتيجة
كىنا يتّضح ّ
طبيعية لؤلخرػُ ،
ّ
أسكأ (الحسد) بحيث ُيمثّل ّ
تأكد مف خبللو المكقف
الصكتي بيف التّقنيتيف قد نتج عنو تفاعل داللي ّ
التّشاكل ّ
الشاعر.
اّلذؼ طرحو ّ

عما تشيعو ظاىرة التّصدير
يتكضح مف خبلؿ مختمف ىذه ّ
النماذج ّأنو فضبلً ّ
تؤكد مكقفو الفكرؼ كتكجيو
الحداد" مف طاقة مكسيقية عالية ،فيي ّ
في شعر "ابف ّ
الصكتي
في ُرؤية األشياء كتفسيرىا "فظاىرة التّصدير ال تقتصر عمى تقكية الجانب ّ

(–)877المرجع نفسو ،ص .289
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الشعر عبر اإلقتصاد في الكممات كالتّكثيف مف كممات أخرػ ،بل تساىـ في
في ّ
()878
الداللة كابرازىا عبر تحقيق التّرابط كالتّبلزـ بيف طرفي البيت"
إنتاج ّ
الحداد"
كتية اّلتي اتّكئ فييا "ابف ّ
مما ّ
تقدـ ّ
الص ّ
جمعات ّ
أف ظاىرة التّ ّ
نمحع ّ
عمى شكمي التّجنيس كالتصدير قد شكّمت مممحاً أسمكبيِّا ساىـ في إثراء نصكص

الشاعر ،فيي ليست أدكات جمالية أك شكمية فحسب ّإنما تتجاكز حدكد التّزييف
ّ
عبر مف خبلليا عف
كالتّصنيف
لتتحكؿ إلى إحدػ كسائل ّ
الفنية اّلتي ّ
الشاعر ّ
ّ

يتـ إب ارزه بفعل ىذه
مختمف تجاربو ّ
أف ّ
الصكتي ك ّ
الشعرية ،ذلؾ ّ
النسق ّ
الداللي اّلذؼ ّ
ص لخمق مكازنات
التّقنيات
تجمع العناصر المتشابية في ّ
ّ
الن ّ
األسمكبية يعمل عمى ّ
داللية كاحدة تكشف المعنى
صكتية مف خبلؿ إركاـ ىذه المكازنات في ُبؤرة ّ
ّ
()879

المراد

.

-3المناسبة اإليقاعية:
صكر مف اإليقاع المبني عمى التّماثل
يتكّفر شعر "عبد هللا بف ّ
الحداد" عمى ُ
َّ
الصكتي
كالتكاتر كالتّشاكل ،ما جعل شعره يككف عمى درجة عالية مف التّكافق ّ

مفت في طريقة "ابف
كاإلنسجاـ المكسيقي كالمناسبة
مما ُي ُ
ّ
اإليقاعية ،كىك مممح ّ
فإنو
الحداد" ّ
النسق مف مكسيقى عالية جميمة؛ ّ
الشعرّية ،كالى جانب ما ُيضفيو ىذا ّ
ّ

تتفجر
يمتقي في الكقت ذاتو مع ُمختمف المكاقف حيث ُي ِّ
عبر مف خبلليا عف عاطفة ّ
كييتز ليا كيانو؛ فتتدافع لديو في نغمات متكافقة جميمة ،كىك مممح
في صدره،
ّ
إيقاعي نرصده مف خبلؿ ظاىرتي التّصريع كالتّرصيع ،كىما مف األنساؽ اإليقاعية
الحداد".
الميمة اّلتي ستكشف عف بنية
خاصة بشعر "ابف ّ
ّ
أسمكبية ّ
ّ
 – 1.3التصري :

878
الصكتية  ،ص .97
محمد عبد هللا القاسمي :التك اررات ّ
( )ّ -
879
الصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية  ، -ص .203
محمد ّ
( ) -جاسـ ّ
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الشاعر بيف شطرؼ البيت الكاحد في مطمع القصيدة
كالتصريع ىك أف يجانس ّ

( ،)880كالتّصريع في المطالع "مظير

لمضرب كزًنا كقافية
أؼ يجعل العركض
مشابيا ّ
ً
الخصكص ،كىك إف لـ
سمية منيا عمى كجو ُ
الر ّ
أىـ مظاىر القصيدة العر ّبية ك ّ
مف ّ

الشعراء إحترامو"،
يكعا ُيمزـ ّ
ممزما في ّ
الشعر العربي ،إالّ ّأنو شاع ُش ً
يكف ً
الشاعر كاجادتو
ًا
غدا ذلؾ التّقميد
تمكف ّ
الشعر كدليبلً عمى ّ
معيار في نظـ ّ
صنعتو،

()882

()881

حتَّى

قدر مف اإليقاع مف خبلؿ اتّفاؽ التّركيب المقطعي
كيضفي التّصريع ًا
()883

فإف
ففضبل عف "تحفيزه لمتّكقع لدػ المتمّقي ّ

الصكتي لعركض البيت كضربو،
ّ
نصر مف
كركده في المطمع أك اإلستيبلؿ يخمع عميو كظيفة أخرػ بنائية إذ يغدك ُع ًا
ص كتفجيرىا"،
عناصر بناء كتصعيد شاعرّية ّ
الن ّ

()884

ذلؾ أف " المطمع ستار ينفتح

ستتكزع عميو
الركح اّلذؼ
ّ
عمى المقصد مف ّ
ص ،بينما األبيات البلّحقة ىي ّ
الن ّ

لب كجكىر ،المطمع نافكرة
ص ّّ
ص كتاب ،ىك إطار ك ّ
المعاني ،المطمع عنكاف ك ّ
الن ّ
الن ّ

النفس كتطّمعاتيا كأشكاقيا
تفصميا األبيات عمى سبيل العرض ألحكاؿ ّ
المعاني اّلتي ّ
يتـ تفريع معانيو كمبلبساتو في أبيات القصيد"(.)885
( )...المطمع ّّ
كل ُّ
الحداد" حضكر نسبي؛ حيث كرد في ثمانية كثبلثيف
كلمتَّصريع في شعر "ابف ّ

مركية شعريَّة (
()38
مكضعا مف أصل كاحد كسبعيف ّ
ً

 )71ما نسبتو ( ،)%06،05

كبيرا ،حيث بمغ أربعا كعشريف بيتًا
احتل سياؽ الغزؿ في ىذه ّ
كقد ّ
النسبة جزًءا ً

( -)880ينظر :عبد العزيز عتيق ،عمـ العركض كالقافية؛ دار اآلفاؽ العربيَّة ،القاىرة ،2004 ،ص .28كابراىيـ خميل:
الشعر العربي ،دار المسيرة َّ
طباعة ، ،عماف ،األردف ،ط ،2009 ،2ص.64
لمنشر كالتَّكزيع كال ِّ
عركض ِّ
881
الشعرؼ ،ص.182
محمد مصطفى أبكشارب :
( )َّ -
النص ّ
جماليات ّ
ّ
882
الشعرؼ ،ص.59
( ) -ينظر :دمحم بف يحي ،سمات األسمكب في الخطاب ّ

الصكفية ،ص.54
األسمكبية ك
( -)883ينظر :أماني سميماف داكد،
ّ
ّ
884
اإليقاعية في شعر الجكاىرؼ ،ص.218
محمد شكر قاسـ :البنية
( ) -مقداد َّ
ّ

885
العذرؼ في ديكاف جميل ُبثينة؛ دار صامد َّ
لمنشر كالتَّكزيع ،تكنس ،ط،2005 1
( ) -عبد الكىاب ّ
الرقيق :أدبية الغزؿ ُ
ص.29
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مصرًعا أيف كرد في ثبلث عشرة (
ّ

 )13قصيدة ُمستقّمة بيذا الباب

()886كأحد عشر

الشاعر بيا قصائده
لمقدمات غزلية افتتح ّ
( )11قصائد كردت كمطالع ّ

()887
الشكمية
المدحية
الناحيتيف ّ
كضح قيمة مكضكع الغزؿ عند ّ
الشاعر مف ّ
؛ ما ُي ّ
ّ

الحداد" قكلو(:)888
الداللية ،كمػ ػ ػػف أمثمتو في شعر "ابف ّ
كّ
ِ ِ
طى
الخ َ
الحب َرات َيْقص ْرَف ُ
أَ ْقَبْم َف في َ

ِ
ِ
طا.
يف الَق َ
الكَار ش َ
كي ِر َ
ُ
يف في ُحَمل َ

كيقكؿ أيضا(:)889
َتعَم ُـ أ َّ
َف لِي َنْف ًػسا َعػميَم ْو
أْ

َش َكا ًقا ُم َػب ِّر َح ًة َد ِخػيَم ْػو.
َكأ ْ

كيقكؿ أيضا(:)890
َفعسى تَ ِع ُّف لنا مياه ِ
العي ُػف.
ََ ُ
ََ

ِ
بالحمى ُ ِ
عج ِ
يف
ياض الغ ُ
حيث الغ ُ
ُْ
َ

كافق َّ
الضرب مف خبلؿ
الشاعر في ىذه المطالع بيف صكرتي العركض ك ّ

األكؿ ،ك(عميمو،
الصدكر كاألعجاز ( ُ
الخطى ،القطا) في مثاؿ البيت ّ
إتّفاؽ قكافي ّ
َّ
كىنا استفاد
الغيف،
ُ
دخيمو) في مثاؿ البيت الثّاني ،ك( ُ
العيف) في مثاؿ البيت الثالثُ ،

الصكتية في نقل
"ابف ّ
الحداد" مف التّكافقات اإليقاعية اّلتي تتيحيا إمكانات التّصريع ّ
تتميز بيا
خاصة إيقاعية ّ
تجاربو لممتمّقي سيما ك ّأنيا ترد في مفتتح القصيدة ،كىي ّ
ىذه التّقنية دكف غيرىا مف مظاىر اإليقاع األخرػ ،بحيث تعمل عمى التّأسيس

886
الصفحات ،241 ،237 ،236 ، 235 ،222 ،221 ،205 ،169 :
( ) -انظر ىذه األبيات في ديكاف ابف الحدادّ ،
.309 ،308 ،293 ،264 ،247

( -)887إرجع إلى ىذه األبيات في ديكاف ابف الحداد ،الصفحات،230 ،209 ،196 ،180 ،173 ،161 ،140 ، 108 :

.298 ،265 ،260

888
الديكاف ،ص.232
( )– ابف الحدادّ ،
( -)889المصدر نفسو ،ص .247

( -)890المصدر نفسو ،ص.265
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كغالبا ما يككف ىذا الجانب
(،)891
ً

كحسو المكسيقي
لقافية القصيدة في ذىف المتمّقي ّ
األكؿ ،حيث
المكسيقي في خدمة الجانب ّ
الداللي ،كىك ما نمحظو في مثاؿ البيت ّ
طى) اّلتي تكحي بنكع
الشاعر عبلقة
الخ َ
يقيـ ّ
منطقية بيف لفظة التّصريع األكلى ( ُ
ّ

مف البطئ في طريقة المشي ،كبيف لفظة التّصريع الثانية (القطا) ذلؾ الحيكاف اّلذؼ

ُيعرؼ بثقل مشيو.
اإليقاعية ،ىي تكرار
ظاىرة
لمنظر بخصكص ىذه ال ّ
أف الممحع البلّفت ّ
غير ّ
ّ

طكر آخر،
طكرا ،كمتباعديف ًا
ّ
الشاعر لقافية العركض ك ّ
الضرب في بيتيف متتالييف ً

األكؿ
يعد
الناحية في شعره ،كمف نماذج ّ
مممحا أسمكبيِّا مف ىذه ّ
مما ّ
ً
النمط ّ
ّ
قكلو(:)892
غائبا َخ َ
ط َر ُ
ات الَقْم ِب َم ْح َ
يا ً
ض ُرهُ

ؾ شي ٌرء َل ْس ُت أَ ْق ِد ُرهُ.
الصبر بعد
َّ ْ ُ َ ْ َ َ ْ

ِ
َحػ َػد ِاقػػي تُ َح ِّد ُرهُ.
َش َكاقي تف ِّ
كت َقمِبي َكأ ْ
تََر َ
ط ُرهُ َكَد ْم َع َع ْيػني َكأ ْ
األكؿ (محضره) متناسبة إيقاعيِّا لقافية
ُ
كىنا جاءت قافية عركض البيت ّ
طره) ُمنسجمة مع قافية
الضرب (أقدره) ،كما كردت قافية عركض البيت الثّاني (تف ّ
ّ

ِ
مما ساىـ في
الضرب ( ّ
ّ
تحدره)ُ ،
كىنا تجاكز الشاعر البيت إلى بيتيف ُمتتالييفّ ،
الداللي اّلذؼ يكحي في
تعزيز الجانب اإليقاعي اّلذؼ ّأدػ بدكره إلى إثراء الجانب ّ
الشاعر في ُحِّبو ،كقد ساىـ صكت الياء في
ىذا المقاـ بكطأة الحاؿ اّلذؼ ُيعانيو ّ

ظاىر كاإليقاع الجميل العابر
الصكت ال ّ
ذلؾ في أداء "كظيفة داللية عميقة تتجاكز ّ
()893
إلى البرىنة عمى ُكجكد شيء ما ذؼ شأف"

الصكفية ،ص.54
( -)891ينظر :أماني سميماف داكد ،األسمكبية ك
ّ
892
الديكاف ،ص.209
( )–ابف الحدادّ ،

تفكيكية لقصيدة أيف ليبلؼ ،ص .160
سيميائية
( -)893عبد الممؾ مرتاض :دراسة
ّ
ّ
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الشككػ قكلو(:)894
النمط الثّاني فمف أمثمتو في باب ّ
أما ّ
ّ
ػنف ُّ ِ
َّ
حدثَ ِان ِو
الد ْى ُر ال َي َ
ؾ م ْف َ
.........................
ِ
سماء َسَنائو
َك َى َكػ ِبَن ْج ِمي مف

ِ
ػح ْك ِـ َزَم ِػان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِق
الم ْػرُء ُمػ ْػنػَق ٌراد ل ُ
ك َ
................................
طي مف ُذرػ سْم ِ
طان ِو.
ضى ِب َح ِّ
كَق َ
َ ُ

األكؿ مف ىذه القصيدة بمفظة العركض (حدثانو)
يأتي ّ
الشاعر في البيت ّ

الشكل اإليقاعي
الضرب (زمانو)َّ ،
الشاعر ىذا ّ
ثـ يتجاكز ّ
لتتناسب إيقاعيِّا مع لفظة ّ
ليعكد إليو بعد ُجممة مف األبيات بيف (سنائو ،سمطانو) ،كالتّكافق اإليقاعي في ىذا

أف تناسب اإليقاع بيف
ّ
جنبا إلى جنب مع التّكافق ّ
الداللي ،حيث نمحع ّ
النمط يسير ً

الحداد"
الداللة في كبل البيتيف أيف ُيشير "ابف ّ
األكؿ كالثّاني قد استدعى نفس ّ
البيت ّ
طو.
الدىر الجائر اّلذؼ ىكػ بنجمو كقضى بح ِّ
إلى ُحكـ ّ
كفي باب الغزؿ يقكؿ(:)895
قػْمِبي في َذ ِ
ات األَثَ ْػيبلَ ِت
............................
َفػمف خدكِد َقػم ِر ٍإ
يات
ْ ُُ
َ

ػات كركع ِ
رِىيف َلػكع ٍإ
ػات.
َْ َ
َ ُ َْ
............................
ػض َّػي ِ
كد ُغ ِ
عمػى ُق ُػد ٍإ
ػات.

أيضا(:)896
ك يقكؿ ً
اؾ
عيس َ
َع ػس َ
ػاؾ ِبػح ِّ
ػق َ
...........................

م ِػريػحػ َة َقػْم ػِبػي َّ
اؾػ ػ ػؼ
الش ِ ػ
َ َ
.........................

894
الديكاف ،ص.302 ،301
( )– ابف الحدادّ ،
(–)895المصدر نفسو ،ص.159 ،156

( -)896المصدر السابق ،ص.242 ،241
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كعػند َّالرك ِ
اؾ
ض َخ َّػد َ
ْ

ؼػػػػػػػػػػػػػ ِ
ػاؾ.
كمػف َرَّيػاهُ َر ػَّػ ػ

الضرب( األثيبلت ،ركعات) في
ُيكافق ّ
الشاعر إيقاعيِّا بيف صكرتي العركض ك ّ

كيعيد
األكؿ؛ يتكّقف عنو ليعكد إليو ّ
مرة أخرػ في (قمرّياتُ ،غصنيات)؛ ُ
المثاؿ ّ
الضرب (عيساؾ،
ّ
النمط نفسو في المثاؿ الثّاني أيف ُيكافق بيف صكرتي العركض ك ّ

خداؾ،
ّ
ليجدد الكتيرة اإليقاعية نفسيا في البيت المكالي كذلؾ بيف ( ّ
الشاكي) ،يتركو ّ
ري ِ
الشاعر ينتقل مف شككػ
الحب في البيت
أف ّ
َّاؾ) ،كفي ىذيف ّ
النمكذجيف نمحع ّ
ّ
ٍإ
أيضا،
كل ً
كل نمكذج ،إلى كصف جماؿ محبكبتو في البيت الثّاني في ّ
األكؿ مف ّ
ّ
الركض
يتعرض إلى جماؿ الخدكد كاستقامة القدكد( ،مف خدكد قمريات ،عند ّ
أيف ّ

خداؾ.)...
ّ

بركز في شعره مف
الحداد" يبدك أكثر ًا
كىذا ّ
النمط مف التّكافقات عند "ابف ّ

يتكرر في مقطكعات عديدة سيما المتكسطة كالقصيرة
األنماط األخرػ؛ حيث ّ
ككضكحا.
بركز كأكثر جبلء
مما يجعل األثر اإليقاعي فيو يككف أقكػ ًا
ً
األكزاف ّ

الشعكرّية عند
كالتّكافق اّلذؼ تتناسب فيو الكتيرة
فسية ك ّ
الدفقة ّ
اإليقاعية مع ّ
الن ّ
ّ

تقتصر عمى ىذا المظير كحسبّ ،إنما تتجاكزه إلى مظير إيقاعي
الحداد" ال
"ابف ّ
ُ

إيقاعا كأكثر ُعمًقا ،كىك ما نرصده في ظاىرة التّرصيع.
أشد
آخر ّ
ً
 – 2.3الترصي :

يتكخى فيو تصيير مقاطع األجزاء
التّرصيع ظاىرة أسمكبية ككسيمة إيقاعية " ّ

في البيت عمى سجع أك شبيو بو أك مف جنس كاحد في التّصريف"

()897

؛ فيك

الشعرؼ ،بحيث يرفع مكسيقى
ص ّ
السمك بالقيمة اإليقاعية ّ
لمن ّ
أسمكب ُيسيـ في ّ
داللية مف جية أخرػ؛ فمجيء
القصائد نحك آفاؽ ّ
فنّية مف جية كأغراض ّ
897
محمد خفاجي ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،د،ت) ،ص.80
( ) -قدامة بف جعفر :نقد ّ
الشعر ،تحقيق عبد المنعـ ّ
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يشكل
مما يبرز األثر اإليقاعي اّلذؼ ّ
المنظكمات اإليقاعية فيو كفق نسق خاص ّ
دكر دالليِّا شديد الخطر
الشاعر حيث "يمعب التّرصيع ًا
إحدػ ُمنطمقات تشكيل ُرؤية ّ

حد المعنى"،
األىمية في التّأكيد عمى ّ
ك ّ

()898

تجددا كنشاطا داخميِّا
كما يكسب ّ
النص ّ

تتجاكز مف خبللو ُحدكد القافية اّلتي تقتصر عمى الجانب الخارجي ،فالترصيع

أف القافية تعمل بيف بيت
كيشابو بيف كممة ككممة ،عمى حيف ّ
"يعمل داخل البيت ُ

كبيت"

()899

؛ كمف شأف ذلؾ أف ُيخّمف كتيرة إيقاعية بطيئة قد تفسح المجاؿ أماـ

عجل أثناء القراءة إذ
تأمبلً ُّ
القارغ ليككف أكثر ُّ
كتبص ًرا ،كتحكؿ بينو كبيف عممية التّ ّ
()900

"يعمل التّرصيع بتكثيفو ُلفرص الكقف عمى إبطاء حركة القصيدة"

الحداد"؛ حيث اشتمل عمى
اجا ًا
كبير في شعر "ابف ّ
كقد شيد ىذا األسمكب رك ً
 ،)86كبنسبة
نكعيف اثنيف ،فكقع التّرصيع المتكازؼ في ستة كثمانيف بيتا (

احتل المتكازف المرتبة الثانية بعد المتكازؼ مكّقعا في ( كاحد
( ،)%13،69فيما ّ

يشكل ظاىرة
مما ّ
كسبعيف (  )71بيتا كبنسبة(  )%11،30مف مجمكع ّ
الديكاف؛ ّ
الداللي
الحداد"؛ ليا أىميتيا في استنطاؽ الجانبيف الجمالي ك ّ
أسمكبية في شعر "ابف ّ
ّ
أف ىذا األسمكب المكسيقي ال يقتصر عمى خمق التّكافق
عمى ّ
حد سكاء؛ ذلؾ ّ

أىـ ُس ُبل تكضيح المعنى
ّ
الصكتي كالتّناسب اإليقاعي حسبّ ،إنما ىك إحدػ ّ
الدكر األساسي ليذه التّقنية عند "ابف
كتصكير المكقف كتعميق الفكرة؛ لذلؾ فإف ّ
بالنكع
الحداد" نجدىا قد
الداللة؛ كلنبدأ ّ
استقرت حيث يتطّمب المعنى كتستدعي ّ
ّ
ّ
األكؿ:
ّ

-1.2ال ّترصي المتكازو:
898
الشعرؼ ،ص.158
محمد مصطفى أبك شكارب:
ص ّ
جماليات ّ
ّ
الن ّ
( )ّ -
899
النشر كالتّكزيع ،القاىرة ،مصر ،2000 ،ص.109
الشعرّية ،دار غريب لم ّ
النظرّية ّ
طباعة ك ّ
( ) -جكف ككىفّ :

900
الشعر-
الشعرية نحك كتابة تاريخ جديد لمببلغة ك ّ
الرؤية الببلغية كالممارسة ّ
الص ّ
كتية -في ّ
محمد العمرؼ :المكازنات ّ
( )ّ -
ص.233
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شيكعا كاثارة؛ كىك أف " تتّفق فيو
التّرصيع المتكازؼ مف أكثر أنكاع التّرصيع
ً
تؤدؼ إلى إثراء
صكتية
الركؼ؛ يحمل خصائص
كببلغية ّ
ّ
ّ
الكممات في الكزف ك ّ

ِ
أخاذة ،كايقاع عذب يقرغ العيف جماالً كاألذف
الصياغة ّ
الشعرّية بنغمات نفسية ّ
ّ
()901
الناتجة عف تساكؼ صيغ الكممات
الرنة
بيانا"
المكسيقية ّ
ً
ّ
؛ مف خبلؿ " تشكيل ّ

حكية"
البنى ّ
الن ّ
كُ

()902

الصكتي
كيعمل ىذا التّناسق اإليقاعي ّ
المشكل بفعل التّكازؼ ّ

كتية اّلتي
ص ّ
عمى تماسؾ أطراؼ ّ
الص ّ
الن ّ
الشعرؼ عبر سمسمة مف التّجانسات ّ
مككف
تتّصل بجمالية الّمغة كطاقاتيا
ّ
اإلبداعية ،كبالتّالي يعتبر التّرصيع المتكازؼ " ّ

بدءا مف العبلقات
ص ّ
الداخمية في ّ
أسمكبي يعمل عمى تنسيق العبلقات ّ
الن ّ
الشعرؼ ً
ركيبية؛ ككصكالً إلى ضبط اإليقاع ،كىك ما ُيمكف أف ُيمفت انتباه القارغ ضمف
التّ ّ

أنماط معينة مف التّماثبلت الصكتية اّلتي تقع بيف البيت أك البيتيف مما ي ِّ
مممحا
شكل
ّ
ّ ُ
ً
ّ
()903
الحداد" إلى ترصيع مفرد كآخر مزدكج
أسمكبيا".
 ،كينقسـ ىذا ّ
النكع عند "ابف ّ
ً

الركؼ ،كنمثّل لمتّرصيع المفرد بقكلو:
الصيغ في الكزف ك ّ
تتّفق فيو ّ
أيضا:
كيقكؿ ً

()904

الفتَ ِ
الفتَى
اء َع ِف َ
ضى َزَم ُف َ
كا َذا ْانَق َ
أيضا:
كيقكؿ ً

اؤهُ ِس َّػي ِ
ػاف.
بقاؤهُ كَف َػن ُ
َف ُ

()905

فإذا َرَمػْق ِت َف َك ْحي ُحِّب ِػؾ ُم ْن َػزٌرؿ
ُ
أيضا:
كيقكؿ ً

طْق ِ
ػت ف َّ
ػإن ُػو َتْم ِقػي ُػف.
كاذا َن َ

()906

901
الشعرؼ؛ ص.93
سانيات كتطبيقاتيا عمى الخطاب ّ
( ) -رابح بكحكش :الّم ّ
كانظر في تعريف التّرصيع كأنكاعو :يكسف أبك العدكس :الببلغة كاألسمكبية ،ص 148كما بعدىا.

902
مؤسسة حمادة كدار الكندؼ ،األردف ،1998 ،ص.141
ص ّ
( ) -مكسى سامح ربابعة :قراءة في ّ
الن ّ
الشعرؼ الجاىميّ ،
( –)903جاسـ دمحم الصميدعي :شعر الخكارج –دراسة أسمكبية ،-ص .180
904
الديكاف ،ص.285
( )–ابف الحدادّ ،
( -)905المصدر نفسو ،ص.268
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إ َذا تَجَّمػى إلى أ َْب ِ ِ
ص ِػعُقكا
َ
صارى ْـ َ
َ
أيضا:
كيقكؿ ً

كا ْف تَ َغْم َغ َل في ِ
أفكارِى ْـ َى َمأُكا

()907

()908

كركع ِ
ٍإ
ات.
َرِىػي ُػف َل ْػك َعػات ِ ْ َ

َقْمػِبػي في َذ ِ
ات األَثَ ْػيبلَ ِت

كىنا نمحع َّ
كل
أف "ابف ّ
الحداد" لـ يقتصر عمى تماثل الحرؼ األخير مف ّ
ثنائية؛ َّإنما عمد إلى تماثل الحرفيف األخيريف كذلؾ بيف (بقاؤه؛ فناؤه) في مثاؿ
األكؿ ك(رمقت ،نطقت) في مثاؿ البيت الثّاني ،كقد تتصاعد لتصل إلى ثبلثة
البيت ّ
الشأف في المثاؿ الثّالث بيف (أبصارىـ ،أفكارىـ) ،كبيف(لكعات،
أحرؼ ،كما ىك ّ

النكع مف
الرابع ،كقد إستطاع ّ
الشاعر مف خبلؿ ىذا ّ
ركعات) في مثاؿ البيت ّ

الصكتي ليكحي بجكانب ُميمة مف تجاربو
التّرصيع أف يك ّ
ظف طاقات التّكرار ّ
تكزعت بيف الممدكح تارة كبيف المحبكبة أخرػ.
ّ
الشعرّية ّ

أىـ األنماط
أما القسـ الثّاني مف ىذا ّ
ّ
النكع فيك التّرصيع المزدكج ،كىك إحدػ ّ
الحداد" في بناء قصائد شعره؛ حيث اعتنى بأف يرد
المكسيقية اّلتي اعتمد عمييا "ابف ّ
ّ
الداخمية مف خبللو بشكل
في أبياتو بطريقة
ىندسية ُمن ّ
ظمة؛ كما برزت القكافي ّ
ّ
الصكتي
أكضح؛ تعاضدت فيو مع القكافي
ّ
الخارجية ،بحيث « ُيؤدؼ ىذا التناسق ّ

إلى قيمة جمالية قادرة عمى منح الّمغة قيمتيا ا

ألسمكبية عبر خمق نسيج داللي
ّ

كتركيبي ُمتناسق يمنح اإليقاع قيمة معنكية بحيث ُيصبح جزًءا مف التّجربة

( -)906المصدر نفسو ،ص.110

( -)907ىمأكا :بمعنى خرقكاُ ،يقاؿ ىمأ الثّكب ىمأً إذا خرقو كأببله.
908
الديكاف ،ص.156
( )–ابف الحدادّ ،
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الشعرية"
ّ

()909

()910

الحداد" يقكؿ:
 ،كاألبيات اآلتية تمثّل بعض أركع أكجيو عند "ابف ّ

فػمػف خػدكد قمػريات

غصنيػات.
َعَمى قدكد
ّ

تركيبا ،بحيث تنتيي
يتضمف ىذا البيت ثنائيتيف ُمتماثمتيف صكتًا ،متطابقتيف
ً
الشطريف
فإف التّكافؤ يكاد يككف ِّ
تاما بيف ّ
كل كاحدة منيا بقافية كاحدة ،ككما يبدك ّ
ّ

الشطر الثاني ،كقمرّيات في
األكؿ نجد قدكد في ّ
ففي مقابل خدكد في ّ
الشطر ّ
الصكتي ليذا البيت نجـ
األكؿ ُمقابل غصنيات في ّ
ّ
الشطر ّ
الشطر الثاني ،كالتّكازؼ ّ

كتية كالتّركيبية
الص ّ
عنو تشابو داللي ،فيذه التّشكيمة المكسيقية مف خبلؿ المساكاة ّ

أف درجة
ليا أثرىا الفاعل في تككيف معادلة ىذا البيت المعنكية ،حيث تكحي إلى ّ

األكؿ ُيعادؿ درجة
انفعاؿ كحيرة ّ
الشاعر إزاء جماؿ محبكبتو في التّشكيل المكسيقي ّ
الدىشة كالحيرة في التّشكيل المكسيقي الثّاني.
ّ
أيضا:
كيقكؿ ً

()911

ِ
َس ُمك ُم َرًادا ك ِى َّم ًة
كمال َي ال أ ْ
َ
كما َّ
مبادغ
أخ َرْتِني عف تََن ٍإاه
ُ

كطابت ضآضئ؟
كقد َك ُرَم ْت َنْف ٌرس
ْ
ٍإ
ػاه من ِ
اشئُ.
كال َق َّ
ص َر ْت ب ػػي عف تَبػ َ َ

تناهٍ ،إ
نمحع أف الكحدات المرصعة في البيت الثّاني ( ٍإ
تباه) ك (مبادغ ،مناشئ)،
ّ

متماثمة صكتًا كتنتيي بقافية كاحدة كتركيب نحكؼ كاحد ،كىذا التّناسق اإليقاعي
بث مكسيقى
حّقق إيقاعا منسجما مع المعنى العاـ لمبيت ،حيث ساىـ في ِّ

كيباىي بمكلده كمنشئو مف بني
اإلستعطاؼ كالعتاب ،أيف يفاخر ّ
الشاعر بمبادئو ُ
909
الصميدعي :شعر الخكارج -دراسة أسمكبية – ص.184
محمد ّ
( ) -جاسـ ّ
910
الديكاف ،ص.159
( )–ابف الحدادّ ،

(–)911المصدر السابق ،ص.146
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ادحية ،كقد كرد
الدكلة
قيس؛ كمع ذلؾ لـ يرتقي إلى ما كاف يتطمع إليو في ّ
الصم ّ
ّ
كلعل لجكء
عمقا لمفكرة ّ
سياؽ ّ
كمعزًاز ليذه ّ
الرؤيةّ ،
النفي في بداية ّ
كل شطر ُم ّ
األكؿ؛ حيث فتح أماـ
ّ
الشاعر إلى ىذا ّ
النمط مف التّكازؼ كاف بفعل تأثير البيت ّ

األكؿ مكقفا
ّ
لمكلكج إلى مثل ىذا ّ
الشاعر ً
النمط اإليقاعي ،حيث حمل البيت ّ
بابا ُ
الداللية
السياؽ أكقع ّ
الشاعر تحت تأثير ىذه الحركة ّ
تضمف معنى التساؤؿ ،كىذا ّ
ّ

النمط المتماثل لذلؾ
اّلتي استقطبتو إلى أف استقرت في البيت الثّاني في مثل ذلؾ ّ

الداللية،
الصكتية ك ّ
فإف قيمة ىذا النكع مف التّرصيع " ّ
ّ
تتحدد بفعل تمؾ العبلقات ّ
()912
الصكت مع
تفاعل
كيف
نمحع
نا
كى
كليس فقط إلى تركيب الجمل أك ترتيبيا"
ُ
ّ
ترصيعية في البيت تستثمر تفعيمتي
كل ِكحدة
التركيب في إنتاج ّ
الداللة سيما ك ّ
ّ
أف ّ

تيبا
ال ّ
الصكائت المرتبة تر ً
طكيل (فعكلف ،مفاعمف)؛ ىذا فضبل عف اتّفاقيا في ّ
كل ّ
تكر ار في
ك ً
الصكامت خاصة حرفي التّاء كالميـ اّلذيف ّ
احدا ،ككذا بعض حركؼ ّ

عجمية.
كل ِكحدة ُم ّ
بداية ّ

الشاعر في قكلو:
كيبدك أسمكب التّرصيع أكثر ًا
بركز عند ّ
ِب ِ
ؾ َخ ِاف ُق
خاف ػَق ِػة الُقػ ْػر َ
طػ ْػي ِػف َقْم ُب َ

()913

س الُقْمبػي ِػف دمعؾ ن ِ
اط ُق.
َ
كعف َخ َر ِ َ ْ

في ىذا البيت تحّقق اإلزدكاج بيف ستّة كحدات أساسيةِّ ،
تشكل مجمكعة مف
ّ

كل ىذا ّأدػ إلى
الثنائيات "القائمة عمى اإلزدكاج ّ
الفني ً
بعيدا عف التكرار المعيبّ ،
( )914؛ كيتنامى ىذا الحشد مف القكافي
لكف مف التّقابل ككسيمة دقيقة ُمنسجمة"
الشعرؼ يككف شديد
النفس ّ
مما جعل ّ
مؤشر ّ
ّ
الداخمية ليصل باإليقاع إلى ذركتوّ ،
كمما زاد في ترابط ىذه األجزاء كتبلحميا
التّصاعد منذ بداية البيت إلى خاتمتوّ ،

912
الصميدؼ :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية -ص.186
محمد ّ
( ) -جاسـ ّ
913
الديكاف.237 ،
( )–ابف الحدادّ ،

914
الفنية ،اإلسكندرّية ،ط ،1999 ،1ص.07
( ) -عبد الكاحد ،حسف ّ
الشيخ :البديع كالتكازؼ ،مكتبة كمطبعة اإلشعاع ّ
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ركيبية ذاتيا ،حيث
كأنيا كحدات متشابية إلتزاميا المكقع ّ
ّ
الصيغة التّ ّ
النحكؼ نفسو ،ك ّ
المككنة لمبيت ،كذلؾ مف حيث المكقع اّلذؼ
تحّقق التّعادؿ بيف األطراؼ الثّبلثة ُ
كل طرؼ ،فمكقع القرطيف ُيكازؼ مكقع الُقمبيف ،كمكقع قمبؾ ُيكازؼ مكقع
يحتّمو ّ

الصكتي
سمعؾ ،كمكقع خافق ُيكازؼ مكقع ناطق ،كىذا التعادؿ المكقعي كالتكازؼ ّ

تدؿ عمى
أف ألفاظ التّرصيع فيو
أفرز بدكره تماثل داللي؛ سيما ك ّ
تتضمف داللة ّ
ّ
النكع مف التّكازؼ
التّحكؿ ككثرة الحركة مثل :خافق ،ناطق " ...إذ ّ
يتشكل ىذا ّ

قائما عمى تشارؾ داللي كتركيبي "(.)915
ُمحدثًا تنمي ً
طا ً

أف التّرصيع المتكازؼ
تقدـ مف نماذج في شعر "ابف ّ
مما ّ
الحداد" ّ
نمحع ّ
ص لغكيِّا كصكتيِّا
بقسميو المفرد كالمزدكج ىك "كسيمة مف الكسائل التّحميمية ّ
لمن ّ

كجماليِّا؛ ىذا باإلضافة إلى تأدية المعنى بصكرة غير ُمباشرة عف طريق اإليحاء أك
التّقابل أك التّكازؼ"(.)916

-2.2المتكازف:
الركؼ
ىك لكف مف ألكاف التّرصيع يتّفق فيو الكزف دكف ّ

()917
أف
؛ كيبدك ّ

الحداد" تتمكف بيذا التّشكيل المتكازف ،حيث تزداد فيو
الصياغة ّ
الشعرّية لدػ "ابف ّ
ّ
رحابة استخدامو ليذه القيـ
اإليقاعية ،التي جعمت طريقتو الشعرّية تككف أكثر جماالً
ّ

ِّ
كسب بناء التّرصيع عمى المستكػ
مما ُي ُ
كفنا "فالتّماثل بيف الكممات مف جانب الكزف ّ

915
الصميدعي :شعر الخكارج –دراسة أسمكبية -ص.181
محمد ّ
( ) -جاسـ ّ
916
الشيخ :البديع كالتّكازؼ ،ص.26
( ) -عبد الكاحد ،حسف ّ
917
الشعرؼ ،ص.96
( ) -ينظر :رابح بكحكش ،الّمسانيات كتطبيقاتيا عمى الخطاب ّ
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()918

جمالية تستثير انفعاؿ المتمقي كشعكره"
أبعادا ذات مدلكالت
السمعي ً
ّ
البصرؼ ك ّ
()919
الحداد" قكلو:
كمف أمثمتو في شعر "ابف ّ
َف َك َّأنما ِ
ط
ظبلَ ُـ أ َْي ٌرـ أ َْرَق ٌر
اإل ْ
َ

اإلصب ِ
َّ
َضَب ُح.
اح ذ ْئ ٌرب أ ْ
ككأن َما ِ ْ َ ُ

طي التّرصيع
يشكل ىذا البيت النمكذج المثالي لمتّرصيع المتكازف؛ حيث يغ ّ
ّ
األكؿ ليا ما يكازييا في القسـ الثّاني
فكل كحدة
ّ
فيو معظـ البيتّ ،
صكتية في القسـ ّ
النسق ،كىذا التّناسب الكزني التاـ بيف عناصر الشطريف ساىـ في إبراز
مف حيث ّ

عمًقا لممحتكػ ،كما
الصكت ك ّ
الداللة ،حيث كرد التّرصيع المتكازف ُم ّ
التّفاعل بيف ّ
قكييا
صف بو حياة ّ
تتّ ُ
الشاعر مف ضنؾ أصبح معيا إظبلمو كاصباحو ّ
سيافُ ،ي ّ

الداللي القائـ عمى المقابمة بيف كممتي التّرصيع (اإلظبلـ ،اإلصباح) كما
اإلختبلؼ ّ

مما
أف داّل ْي التّكرار ( ّ
ّ
كأنما) في بداية ّ
كل شطر قد ساىما في تعزيز التّكازفّ ،
الصكتي في البيت.
أضفى
إنسجاما إيقاعيِّا ساىـ في تأثيث التّكازف ّ
ً
أيضا:
كيقكؿ ً

()920

ِ
َّ
ؾ
الي َدػ َمْم ٌر
ُم َمم ٌر
ؾ ىك مف َس ْمت ُ

العمى َم َؤلُ
كك ٌر
احد ىك في َش ْيد ُ

()921

الصكتي ،تشكل كتمة
يقكـ ىذا البيت عمى ثبلث ثنائيات تعتمد عمى التّكازف ّ
المككنة لمبيت كذلؾ بيف
داللية متراصة؛ بحيث تحّقق التعادؿ بيف األطراؼ الستّة
ّ

(سمت ،شيد)( ،اليدػ ،العمى)( ،ممؾ ،مؤل) ،كقد ساىـ ىذا األداء اإليقاعي في
الصفات اإليجابية اّلتي
تفعيل الصائب ّ
الداللي ،كذلؾ في كيفية إبراز بعض ّ

918
الشعرؼ الجاىمي ،ص.142
ص ّ
( ) -مكسى سامح ربابعة :قراءة في ّ
الن ّ
الحداد،الديكاف ،ص.180
( –)919ابف
ّ

( –)920المصدر السابق ،ص.114
( )921المصدر نفسو ،ص .114
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،

الرفعة
اجتمعت في ممدكح ّ
الشاعر ّ
مؤكدة معنى اليدؼ كاليداية؛ كما ُيكازييا مف ّ

الداللي.
كالمجد ك ّ
الصكتي ك ّ
الشرؼُ ،محّققا بذلؾ أعمى درجات اإلنتظاـ ّ
أيضا:
كيقكؿ ً

()922

كم ْن َسػ َػر ٌرب
فييـ ُ
كلمَقنا ُمَن َي ًكػ ْ
َّ
ط ِعف فييـ كممتَ ِ
ص ٌرع
كصاؿ ُم ٌر ْ ُ ْ
َ

ُّ
ِ
ييـ َك ُم ْنَب َأُر.
كلمظبى ُم ْنَبرػ ف ْ
ِ
كم ْن َي َأُ
ػز
منيـ ُ
فساؿ ُم ْن َيزٌرـ ْ

()923

يتضمف ىذيف البيتيف مجمكعة مف الثّنائيات المتماثمة مف جانب الكزف ،كذلؾ
ّ
ظبى)( ،منيكػ ،منبرػ)ُ ( ،منسرب ،منب أر) ،كفي البيت
األكؿ بيف (لمقنا ،ال ّ
في البيت ّ
الشاعر في ىذه
الثّاني بيف ( ُم ّ
عف ،منيزـ)( ،ممتصع ،مني أز) ،كرغـ نزكع ّ
ط ٌر

الداللة يمعباف
تكحد ّ
فظية إالّ ّ
الثنائيات نحك المغايرة الّم ّ
ّ
تكحد الكزف فضبلً عف ّ
أف ّ
الصكتي كالتّماثل اإليقاعي اّلذؼ
ًا
اضحا في حسـ األثر ّ
دكر ك ً
الفني لمصمحة التّكازف ّ

عمل عمى ِخدمة اليندسة المعمارية ليذيف البيتيف.

الشاعر
معينة بنى عمييا ّ
تتكرر في شعر "ابف ّ
الحداد" صيغ صرفية ّ
كما ّ
ِ
استغل
صناعة التّرصيع المتكازف كمف بينيا صيغة فاعل كصيغة مفعكؿ؛ حيث
ّ

الصيغ اّلتي تحمل داللة
كتية كال ّ
ّ
الص ّ
طاقات المكسيقية ليذه ّ
الشاعر اإلمكانات ّ
األعـ األغمب مف أحكاليا؛
المفعكلية في
الفاعمية ك
تدؿ عمى
ّ
ّ
صرفية ّ
ّ
قكية مف حيث ّ
ّ

الصكتية
فيي تُسيـ في استحداث الترصيع المتكازف مف حيث تتكازف فيو
ّ
المككنات ّ
الصكتي المحض في تفعيل عممية التّكازف
تك ُازًنا ِّ
تاما إذ تعمل عمى تأكيد ّ
الدكر ّ
بالداللة؛ فمف أركع أكجو صيغة فاعل نكرد قكلو:
الصكتي كاإليحاء ّ
ّ

( –)922المصدر نفسو ،ص.123 ،122

923
بالسيف.
العدك ّ
( ) * -الممتصع :اّلذؼ يضرب ّ
924
الديكاف ،ص.108
( )–ابف الحدادّ ،
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()924

ِ
الك ْج ِد ِس ْحٌرر ِم ْن ِؾ أـ َح َكٌرر
َكباع ُث َ

طأُ؟
َكَق ِات ُل َّ
الص ِّب َع ْمٌرد ِم ْن ِؾ أ َْـ َخ َ

الشاعر في ىذا البيت عمى صيغة (فاعل) التي تشكّميا الكحدات
اعتمد ّ
الصكتية
المتكازنة (باعث ،قاتل)؛ كىذا التّماثل التاـ بيف ال ّ
طرفيف مف ّ
الناحية ّ

اإليقاعية نجـ عنو تقابل داللي ،حيث عمل التّرصيع المتكازف عمى إبراز حالتيف
ك
ّ

كمما زاد في
لشخصية المحبكبة مف خبلؿ استغبلؿ ظاىرة ال ّ
ّ
طباؽ (باعث= قاتل)ّ ،
مما ساىـ في
تقكية التّرصيع المتكازف كقكع الكممتيف المتطابقتيف في المكقع نفسوّ ،

المرصعتيف مف حيث دّلت (باعث) في
الداللي بيف الكممتيف
تقكية اإلختبلؼ ّ
ّ
األكؿ عف البعث كاإلحياء ،كدّلت قاتل في اإلستخداـ الثّاني عف القتل
اإلستخداـ ّ

أيضا
كاليبلؾ فجماؿ ىذه العيكف ىي سبب بعث نشكة الحب في نفس ّ
الشاعر كىي ً
الصكتي ليذا البيت كاف لو دكره في تفاعل
كىنا نمحع ّ
سبب ىبلكيا؛ ُ
أف المستكػ ّ
الداللية اّلتي
الصيغة في إبراز الجكانب ّ
المستكػ ّ
الداللى ،حيث ساىمت ىذه ّ

كل شطر؛ فقد عممت ىذه المكسيقى عمى إثارة إحساس الحب في ذىف
يختزنيا ّ

كل المعاني
الشاعر ،فشكّمت صيغة ىذه األلفاظ (باعث ،قاتل) ًا
ّ
مركز تنبثق منو ّ

األكؿ كجعل الحديث كّمو ُمنصبِّا بعدىا عمى
عية فجعل باعث في بداية ّ
الفر ّ
الشطر ّ
متزما في ذلؾ بالتّرصيع المتكازؼ عبر كحدتيف اثنتيف (سحر،
جماؿ محبكبتو ُم ً

صف بيا المحبكبة ،ثـ جعل
ميزة تتّ ُ
كل كاحدة مف الكحدات صفة ُم ّ
حكر) ،كتحمل ّ
نصبا عمى ىذه المرأة
كممة (قاتل) بداية ّ
الشطر الثّاني ،كجعل الحديث كّمو بعدىا ُم ً
عتمدا عبرىما
نفسيا؛
ممتزما بالترصيع المتكازف عبر كحدتيف اثنتيف (عمد ،خطأ) ُم ً
ً
الداللة المطمكبة.
عمى تقنية ال ّ
طباؽ لتكضيح ّ

أما مف صكر صيغة مفعكؿ في التّرصيع المتكازف قكلو يمدح مميكو المعتصـ:
ّ
مَمؾ اْلُقمُػكب ِب ِسػيػرٍإة عػم ِػري ٍإ
َّة
َ َ
َ
َ َُ

ِ
الم ْس ُنك ُف.
المْف ُر ُ
كض ك َ
َي ْحَيا ب َيا َ

(–)925المصدر السابق ،ص.277
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الشاعر عمى تكزيع كممات التّرصيع (المفركض ،المسنكف) في ىذا
إف قدرة ّ
ّ

النسق؛
عبرة جاء فييا المعنى صدػ ليذا ّ
البيت بمثل ىذا التّكازف؛ كّلد مكسيقى ُم ِّ

الصرفية فيو عمى تقكية الجانب اإليقاعي اّلذؼ ّأدػ بدكره
الصيغ ّ
حيث ساىـ تماثل ّ
الصكتي اّلذؼ تبلزـ
إلى تعميق الجانب المضمكني ،فيك ٌر
نمط تعبيرؼ يعتمد التّكازف ّ
السياؽ عمى ترسيخ أىـ
مع التّكازف ّ
الداللي ،حيث يعمل إيقاع التّرصيع في ىذا ّ
دينية في ممدكحو كىي تحقيق مبدأ المساكاة في اتّباع ما فرضو هللا تعالى
صفة ّ
الرعية؛ مقتديا بذلؾ بسيرة عمر بف
عمى عباده كما ّ
سنو ليـ في سياستو مع ّ

الشاعر بأداة العطف (الكاك)
الخ ّ
جسده ّ
طاب رضي هللا تعالى عنو كأرضاه ،كىك ما ّ
اّلتي ربط بيا بيف كممتي التّرصيع ،كىك نمط يبرز أىـ صكر التّفاعل بيف التّكازف
ُ

أيضا:
الصكتي ك ّ
معا ،كيقكؿ ً
الداللي ً
ّ

()926

َتْميك كأ ْ ف
الي َكػ
َح َزُ مثل َما َح َك َـ َ
ُ

ِ
الم ْح ُزك ُف.
الم ْس ُر ُ
كر ك َ
ال َي ْستَكؼ َ

تمثل كممتي (المسركر ،المحزكف) ثنائية التّرصيع في ىذا البيت ،فيك تشكيل
ترصيعية مثيرة ّأدت إلى تقكية اإليقاع
متكافئ خرج بيذا البيت إلى ُبنية تكازنية
ّ
ييتز ليا
السياؽ أعمى درجات التّكازف اّلذؼ ال تميل معو كّفة كال ّ
اّلذؼ مثّل في ىذا ّ
ميزاف ،حيث ساىـ في زيادة حركة التّكازف اإليقاعي ،كمف ثُ َّـ تعميق اإلحساس

عدا صكتيِّا
بأىمية المكقف ّ
الشعرؼ ،فقد منح التّرصيع المتكازف لتجربة الحب ىاىنا ُب ً
ّ
الحزف في
دكر شديد
متمي ًاز لعب ًا
األىمية في تأكيد ّ
ّ
كايقاعيِّا ّ
ترس ُخ إيقاع ُ
الداللة اّلتي ّ
بكل ما يحممو مف ايحاءات تستحضر
ىذا البيتّ ،
يدعميا اعتماد التّضاد في البيت ّ

الصد كاليجر في ذىف المتمّقي ،كفي سبيل نقل ىذا اإلحساس
معاني استمرار ّ
اسعا ،كىي صيغة مف أكثر
بفاعمية أكثر
استغل ّ
ّ
ّ
الشاعر صيغة مفعكؿ استغبلالً ك ً
تمكف،
الصرفية ًا
السامع أكمل ّ
تأثير في نفكس المتمقيفّ ،
لتمكنيا في نفس ّ
الصيغ ّ
ّ

( –)926المصدر السابق ،ص.268
278

فيي صيغة مثيرة تشحف المتمقي باإلنفعاالت كاألحاسيس نفسيا اّلتي يعيشيا
الشعرؼ بثراء داللي يكشف في ىذا
ص ّ
ّ
الشاعر ،حيث أسيـ في شحف فضاءات ّ
الن ّ

محب ُمع ّذب حزيف كمحبكبة عابثة
حب غير متكافئة بيف ِّ
السياؽ عف معادلة ّ
ّ
الشاعر إلى أف يختار ليا مكقع الختاـ ،حيث جعميا في
كلعل ذلؾ ما دفع ّ
الىية؛ ّ

مما يثير في القارغ دكاعي األسى
السمع؛ ّ
آخر البيت لتككف آخر ما يركف في ّ
كالمعاناة كيعمل عمى جمب عاطفتو كاستمالة قمبو كالتّأثير عمى أحاسيسو.

أف استخداـ تقنيتي التّصريع كالتّرصيع بيذه
نخمص في ضكء ما ّ
تقدـ إلى ّ
ُ

حيكية شعره
ال ّ
طريقة المثيرة ،تشير باعتناء ّ
الشاعر كاىتمامو بمكسيقاه بما يعكس ّ

الشاعر عمى أف ُيكّفر
تجدده ،فمف خبلؿ ىذه األساليب
المكسيقية حرص ّ
ككذا ّ
ّ

أف "عناصر
كل ما مف شأنو أف يضمف لو عذكبة ّ
النغـ كجماؿ اإليقاع؛ ذلؾ ّ
لنظمو ّ

حدد في
الجماؿ المكضكعي يتمثّل في األشياء اّلتي تتّسـ ّ
بالنظاـ كالتّنسيق كالتّ ّ

الخصائص الجكىرّية اّلتي يتألف منيا الجماؿ"

()927

كما كردت ىذه األنساؽ

الشعرّية ،حيث ساىمت
الحداد" ّ
اإليقاعية ُمتساكقة مع ّ
النظـ الخاص ألبيات "ابف ّ
ّ
كرؤػ عميقة
في تكضيح الفكرة اّلتي تدكر في ذىنو ،فجاءت ً
صدػ لقيـ فكرّية ُ

ليؤكد مف خبلليا عمى أفكار
قنية في شعره ّإنما
لمحياة ،فمجكء ّ
ّ
الشاعر لمثل ىذه التّ ّ

الحداد" أمامو أنجع مف ىذه
تسيطر عميو كيريد إيصاليا إلى القارغ ،كلـ يجد "ابف ّ
التّشكيبلت كأسمكب ُيؤدؼ ىذا الغرض.
-4ال ّتماثل الصكتي:

الصكتي؛ كذلؾ باعتماده عمى نمط
حفل شعر "ابف ّ
الحداد" بظاىرة التّماثل ّ
الشاعر
معيف ،برزت مف خبللو ىذه ال ّ
ظاىرة بشكل كاضح؛ حيث استخدـ ّ
مكسيقي ّ

امتدادا ،كذلؾ مف خبلؿ استثمار أصكات الّميف
الصكت
المقاطع ال ّ
ً
طكيمة اّلتي تمنح ّ

927
األدبية ،-ص.30
فف األسمكب – دراسة كتطبيق عبر العصكر
( ) -حميد آدـ ثكينيّ :
ّ
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اليسر في
الثّبلثة المعركفة (األلف ،الكاك ،الياء)؛ كالّميف صفة تجمع بيف السيكلة ك ُ

الصكتي ،كذلؾ بسبب الطبيعة اإلنتاجية ليذه األصكات .حيث يخرج تيار
التحقيق ّ
ألؼ تضييق أك ّأية إعاقة ،فيخرج ُح ِّار
اليكاء المنتج ليا دكف أف ّ
يتعرض ّ

طميقا(.)928

مما
فمخرج ىذه األصكات –إذف -يككف ك ً
اسعا في أثناء نطق ىذه الحركؼ؛ ّ

( ،)929كقد ّأدػ ذلؾ كّمو ألف

الصكت بو
قابمية عمى المد عند ّ
يميزىا ّ
بأف ليا ّ
ّ
مد ّ
الضكضاء؛ كليا القدرة عمى
تككف مكسيقية ُمنتظمة قابمة لمقياس ،كخالية مف ّ

اإلستمرار ( ،)930كيمكف تكضيح التكرار الكمي ليذه األصكات مف خبلؿ الجدكؿ

اآلتي:
الصكت
ّ

األلف

الكاك

الياء

المجمكع

تك ارره

2321

547

878
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الشاعر قد أظير فتنة
أف ّ
إنطبل ًقا مف ىذا الجدكؿ نمحع كمنذ الكىمة األكلى ّ

الشاعر
عددا غير قميل مف قصائد ّ
بارزة ألصكات الّميف؛ كقد طالت ىذه األصكات ً

الحداد" ال ُيمكف اإلغضاء عنو أك
مممحا ًا
يشكل
مما ّ
بارز مف مبلمح شعر "ابف ّ
ً
ّ
أسمكبية بارزة في شعره؛ ككركدىا
تجاكزه بحاؿ ،كذلؾ بأف يرشحيا ألف تككف ظاىرة
ّ
928
لمنشر كالتّكزيع ،عماف،
الصرؼ صكتية بيف ُ
القدماء كالمحدثيف؛ الكراؽ ّ
محمد شكاىنة ،القكاعد ّ
( ) -ينظر :سعيد ّ
لمنشر ، ،عماف،
كتيات؛ دار كائل ّ
األردف،ط ،2007 ،1ص  .70كانظر ً
الص ّ
محمد اسحاؽ العناني :مدخل إلى ّ
أيضاّ :

غكية ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،1
األردف ،ط ،2008 1ص80؛ كعبد القادر عبد الجميل :األصكات الّم ّ
غكية ،ص.26
 ،1998ص ،280كابراىيـ أنيس :األصكات الّم ّ
(–)929ينظر :ككليزار كاكل عزيز ،دالالت أصكات الّميف في الّمغة العر ّبية ،ص.44
930
محمد الجزرؼ ،ص.235
( ) -ميرفت يكسف كاظـ المحياكػّ :
الصكتي عند أحمد بف ّ
الدرس ّ
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حد
جمالية
عنده بيذه الكثرة البلّفتة كالكثافة العالية ّإنما لخدمة حاجة
كداللية عمى ّ
ّ
ّ

الصكتي بما
سكاء؛ حيث تنيض ىذه ال ّ
ظاىرة بكظيفة أساسية في تحقيق اإلنسجاـ ّ
فإف "أثرىا ليس معزكالً عف
خصكصية
تحممو مف
صكتية غاية في الجماؿ كعميو ّ
ّ
ّ

فنيا كجدانيِّا تكقع الحكاس عمى ٍإ
معاف لـ
الداللة؛ كذلؾ ّأنيا حينما تؤثّر فينا ًا
ّ
تأثير ّ
َّ
النفس ىذه
ألنيا تكقع عمى ّ
الصكتية ّ
نكف لندركيا إال مف خبلؿ إيقاع ىذه ُ
الحركؼ ّ
الحس كالكجداف"(.)931
ال ّذبذبات التّناغمية كتطبعيا عمى مشاعر ّ

ألنو ُيعطيو
فإف " ُكجكد صكت الّميف في ّ
الشعر يمنحو حركة مؤثّرةّ ،
لذلؾ ّ
عما يختمج
مد صكت الّميف يستطيع ّ
المعنى المراد؛ كمف خبلؿ ّ
الشاعر أف ّ
يعبر ّ

كيجيش في صدره مف عكاطف كأحاسيس ،كىذا ما ال تحّققو األصكات
الساكنة"(. )932
ّ

الحداد"؛ كاعتماده
لذلؾ فقد لقيت ىذه األصكات سبيميا
الميسر إلى شعر "ابف ّ
ّ
أف "الكاقع
الشكل ّإنما ُيدّلل عمى مبمغ ميمو إلييا كارتباطيا
عمييا بيذا ّ
بنفسيتو ذلؾ ّ
ّ
الكجكه -كفي
المجيد المتشابؾ ال ُ
يفرز إال ً
شبييا بو –بكجو ما مف ُ
إنتاجا إبداعيِّا ً
الركحية كالتّشكيل
ذات الكقت يككف ىذا اإلنتاج شديد الثّراء في المضمكف كالتّجربة ّ
ظاىرؼ ،فيككف ىك اإلنتاج البطيء الجييد اّلذؼ لـ يتكّلد إالّ بعد صراع
ال ّ

()933
مددا
اعر
الش
عاشيا
التي
القاسية
ة
الحياتي
ركؼ
ظ
ال
ختمف
م
كانت
فقد
؛
عنيف"
ّ
ّ
ً
ّ
ُ
كبث آالمو كزفراتو الممتاعة؛ ىذه اآلىات اّلتي تنبع مف أعماؽ
إلنبعاث آىاتوّ ،

الشاعر فصدر عنو في شعره مف
بشدة المعاناة ،كىك شعكر
استقر في نفس ّ
ُممتمئة ّ
ّ
ككأننا نسمع مف خبلليا
خبلؿ ىذه المقاطع ال ّ
لمنداء ّ
طكيمة التي فسحت لو المجاؿ ّ
931
الرسـ كاإليقاع -عالـ الكتب الحديث ،عماف،
( ) -عمر عبد اليادؼ عتيق :ظكاىر أسمكبية في القرآف الكريـ –التّركيب ك ّ
األردف ،ط ،2010 ،1ص.338

( -)932ككليزار كاكز عزيز :دالالت أصكات الّميف ،ص.113

933
تحميمية -ص.481
نقدية
( ) -كاميميا عبد الفتّاحّ :
ّ
الشعر العربي القديـ –دراسة ّ
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أف
رجع صدػ نفسو الممتاعة بفضل التّرجيع المكسيقي لممقاطع نفسيا ،سيما ك ّ

مما جعل ىذا
المد تتّصف بطكؿ مدة اإلستغراؽ ّ
الزمني ّ
حركؼ ّ
لمنطق بياّ ،
ِ
عزز المعنى
التّشكيل المكسيقي
النداءات المتتالية اّلتي تُ ّ
تجسيدا حقيقيِّا لجممة ىذه ّ
ً
الشاعر ،كتُعيف عمى الكشف التّعبيرؼ اّلذؼ يبتغيو عف طريق تمؾ
اّلذؼ يريده ّ

كقكة اإلسماع
الصائتة ال ّ
"ال ّ
طكيمة إلمتبلكيا صفة الجير ّ
طاقة الكامنة في األصكات ّ
السمعي"(.)934
الكضكح ّ
العالية كدرجة ُ
أىمية
كسنقكـ بتحميل بعض ّ
النماذج في شعر "ابف ّ
الحداد" نرصد مف خبلليا ّ

ىذه األصكات كدكرىا في استنطاؽ الجانب اإليحائي ،كىك ما ُيمكف مبلحظتو في
()935

ك َّ
فيؾ
النْف ُس َ

الشعرؼ اّلذؼ يقكؿ فيو:
الصنيع ّ
ىذا ّ
()936
ِ
ِ
ِ
ِ
ار
نؾ أ َْن َك َا
طالبة
الح ِّب
ٌر
الع ْي ُف تَ ْجني م َ
إ ْف كانت َ
ثَب َار ُ
أ ِْ
َكِني عنو تَ ْكِرَي ٌرػة
اؾ َكأ ْ
ُخفػي َى َك َ
ِ
الممِ ِؾ الػ َػج ْع ِد ِّؼ تَ ْسػ ِػمَي ًة
يا ُم ْشب َو َ

كىل ُي ػبلَ ُـ َع ِم ُيد الَق ػْم ِب ِإ ْفَ ك َارػ؟
()938
َك م ْخ ِج َػل ال ِ
ار
َفػ ػ ػ ػ ػ َك َا
ػقمر ال َػب ْد ِرِّؼ أ ْػ
ُ

()937

ستمر ُيحاكؿ مف خبللو الكشف عف
في ىذه األبيات يبدك ّ
الشاعر في حالة خطاب ُم ّ
طا
حبو دكف أف يصل إلى استقرار أك ثبات؛ كقد اعتمد في أثناء ذلؾ نم ً
مكاجده كأسرار ّ

صكتيِّا مديِّاّ ،أدػ تضافره إلى تشكيل نسيج صكتي متكامل ساىـ في رفد نغـ مكسيقي شارؾ

كتعدد معانيو
في إنشاء نكع مف التّماثل كالتّجانس "كىذا التّماثل ُيسيـ في تَشكيل اإليقاعّ ،

()939
أف ىذا األداء
الصكتي لو"
كتشكيل القيمة الجمالية ّ
؛ لذلؾ نجد ّ
لمن ّ
ص مف خبلؿ األداء ّ

934
الصكتية؛ ص.351
( ) -عبد القادر عبد الجميل :ىندسة المقاطع ّ
935
الديكاف ،ص.218
( )–ابف الحدادّ ،

( -)936ثبار :بكسر الثاء ،المكاظبة.
937
ىده العشق.
( ) -العميد :اّلذؼ ّ
( -)938الجعدؼ :البخيل.

939
الشعرؼ ،ص.154
ص ّ
ص –نحك نسق منيجي لدراسة ّ
الصكت إلى ّ
الن ّ
الن ّ
( ) -مراد عبد ّ
الرحمف مبركؾ :مف ّ
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الشاعر المشحكنة
قد تكافق مع ما
السياؽ مف دالالت ،حيث تبلءـ مع عاطفة ّ
تضمنو ّ
ّ
كلعل ما تحممو
بأدفاؽ العاطفة إزاء جماؿ محبكبتو اّلذؼ طالما كاف منبع شقاءه ّ
كسر آىاتو؛ ّ
الشاكمة (ثبار ،طالبة ،تجني ،أخفي،
النسق في مثل ىذه ّ
ؤيد ىذا ّ
ألفاظ األبيات مف داللة ُي ّ

ىكاؾُ ،يبلـ ،عميد ،كارػ ،يا مشبو ،أنكا ار)...

بسرعة مع ىذه
كمثل ىذه األلحاف الحزينة قد تجد صداىا لدػ المتمّقي اّلذؼ يتجاكب ُ
كجدانية أك أصكات
بأنيا "أصكات
الصادقة؛ كلذلؾ ُيطمق عمى ىذه األصكات ّ
ّ
المشاعر ّ

طبيعي عف اإلنفعاالت" (.)940
التّعبير ال ّ

كيقكؿ في معرض ىجائو لممدكحو المعتصـ بف صمادح:

()941

ِ
فاترَك ْف
يا َ
الب المعركؼ ُد َ
كن َ
ؾ ُ
ط َ

دار الم ِري ِ
َّة ك ِ
ص َم ِاد ِح
ارفض َ
بف ُ
َ َ

ػاؾ َحػ َّػب َة َخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْرَد ٍإؿ
َعػ َ
َر ُجػ ٌرػل إذا أ ْ
ط َ

ير َّ
أَْلَقػاؾ في َقي ِد ِ
األس ِ
اغػ ػ ػ ػ ِح
الط ػِػ
َ
ْ

ِ
لك قد َم َ
ضى َل َ
ؾ ُع ْم ُر ُنك ٍإح ع ْن َدهُ

بينؾ كالبعي ِػد َّ
الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِازِح.
ال َف ْػر َؽ َ

()942

تكزعت في
مد طكيمة؛ ّ
لفظية ذات حركؼ ّ
تعتمد ىذه األبيات عمى مكسيقى ّ

طة في مثل (طالب ،دكنؾ ،إذا أعطاؾ،
طي أكثر مف عشريف مح ّ
أرجاء األبيات لتغ ّ
ألقاؾ ،األسير ،مضى ،البعيدَّ ،
اإليقاعية
أف ىذه الحركة
شؾ ّ
النازح)...؛ كال ّ
ّ

النمط المكسيقي
المتصاعدة تثير اإلحساس بحدة المكقف ّ
كقكتو؛ فيذا ّ
الشعكرؼ ّ
الشاعر إلى إيصالو،
الداخمي عمى الكشف التّعبيرؼ اّلذؼ يطمح ّ
ُيعيف في بناءه ّ

الصرخات اّلتي تكحي بنداء
حيث يمتقي ّ
السياؽ مع معنى اآلىات ك ّ
المد في ىذا ّ
الشاعر بو أبياتو (يا طالب) حيث تساكؽ
الصريح اّلذؼ
استيل ّ
ضمني ّ
يعززه ّ
ّ
النداء ّ
( -)940ككليزاز كاكر عزيز :دالالت أصكات الّميف ،ص.114

941
الديكاف.184 ،
( )–ابف الحدادّ ،
ِ
طف ،قالع لمبْم َغـ ،ممِيف ى ِ
( -)942الخردؿ :حب شجر ِّ
اض ٌرـ.
مسخ ٌرف مم ّ ٌر
ٌر َ ٌر ُ ّ ٌر َ
ّ
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الشعراء؛
الشاعر فيو مكاقف ممدكحو المشينة تجاه ّ
السياؽ اّلذؼ يشكك ّ
مع ُمقتضى ّ
بث
بخ
حيث كاف ليذه األصكات اّلتي ترتب ُ
السمعي دكرىا في ّ
ط ُ
الك ُ
ّ
ضكح ّ
صكصية ُ
الجك الذؼ يسكده اإلحباط كاأللـ كالمعاناة.
ىذا ّ

الشاعر ىذه األصكات في ٍإ
أشد رحابة؛ فحضكر
نسق أكثر
كيستخدـ ّ
امتدادا ك ّ
ً
ِ
ىيف؛ حيث تنيض عمى
ىذه األصكات
غي َر ّ
قسما مف َج َسد ىذه القصيدة ْ
ّ
يحتل ً
طكيمة فييا بدكر بارز في استحداث إيقاع حزيف
كثافة
صكتية تقكـ الحركات ال ّ
ّ
(:)943

كئيب شجي يقكؿ
ّ

ِ
َعس َ ِ
ػاؾ
يسػ َ
اؾ ب َح ِّق ع َ
َ

الش ِ
اكي
م ِريحة ق
مبي ّ
ُ ََ َ َ

فإف الحسػػف َقػػد كالَّ
َّ ُ ْ َ ْ َ

ِ
إحيائي كِاىبلكي
ِؾ

كىا َأنا ِم ْن ِؾ في َبْم َكػ

كال َفرج لِبْم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك ِ
اؾ
َ ٌر َ
َ

ِ
يع ُسْم َك ًانػػا
كال أسط ُ

َش َراكي
فقد أ َْكثَْق ِت أ ْ

فكـ أ َْب ِكي عميؾ َد ًمػػا

يف لمباكػػي!
كال تَ ْرِث َ

فيل تَِد ِريف ما تَْق ِ
ضي
َ

عمى عيِن َّي عين ِ
اؾ؟
َ ْ َ َْ

كما ي ْذ ِك ِ
يو مف ن ػ ػ ػ ػ ػ ٍإ
ػار
ُ

الذ ِ
بقمبي ُنكر ِؾ َّ
اكي؟
ُ

....................

..................

ُن َكْي َرةُ إف َقَميػْ ِت فِإ ْنػ
ِ
المَنِّبَئتَػػا
َ
كع ْيَناؾ ُ

اؾ أَىػػك ِ
نِني أ ِ
اؾ
َ
ْ
َى َك ْ َ
ِ ِ
ض َق ْتبلَ ِؾ.
ؾ أَّني َب ْع ُ

943
الديكاف :ص .242 ،241
( )–ابف الحدادّ ،
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كجدانية ممتيبة
عاطفية
الحداد" في ىذه القصيدة عف ُشحنة
يكشف "ابف ّ
ّ
ّ

الشككػ
الشككػ
ييب
كسل البلّئـ ،ك ّ
"بمعاني ّ
المتذمرة كالحيرة الكاكية كالتّ ّ
ّ
ّ
المتمظية كالتّ ّ
()944
 ،كىي ٍإ
الشبكة مف
الصاعق"
الشاعر عبر ىذه ّ
معاف عذرّية خالصة نثرىا ّ
ّ
الدكاـ كالبلّمحدكدية
المقاطع ال ّ
ص ِّ
طكيمة اّلتي أضفت عمى ّ
جكا مف اإلستمرار ك ّ
الن ّ

ساىـ في بث حالة مف البطئ في اإليقاع بما يسمح لقارغء القصيدة معو أف

كل
"يتميل في قراءة كمماتيا ُّ
تميبلً ً
كل كممة؛ بل عند ّ
شديدا ،يكاد يقف فيو عند ّ

حرؼ مف حركفيا كحركة مف حركاتيا ،كما يفرض عميو أف يعمك كييبط مع
()945

السياؽ
؛ حيث انسجـ ىذا ّ
النمط مع مقتضى ّ

تذكًقا"
أصكاتيا؛ ّ
يتذكقيا ّ
ككأنو ّ
أف األلفاظ اّلتي تمزميا أصكات الّميف
خمفيات التّجربة ّ
الشعرّية؛ سيما ك ّ
كتكافق مع ّ

الشاكي ،كالّؾ ،إىبلكي،
تنتمي إلى حقل يسكده الحزف منح ألفا ً
ظا مثل( :عساؾّ ،
نفسية
أكلعني ،لكالؾ ،بمكػ ،بمكاؾ ،أشراكي ،أبكي ،تقضي ،قتبلؾ  )...مساحة ّ

حبو ليذه المرأة؛ حيث
عميقة تنبئُ عف عميق المأساة اّلتي ُيعناييا ّ
الشاعر إزاء ّ

النكاح يعمك أنينو مف داخل أعماقو؛ فتزداد درجاتو
تكحي ىذه األصكات بنكٍإع مف ّ

أف أصكات الّميف "ليا
كّمما إنتاب ّ
الشاعر شعكر بكطأة المكقف كسكء الحاؿ؛ سيما ك ّ

تحمل أكبر ٍإ
قياسا باألصكات األخرػ؛
الشحنات
قدر مف ّ
ّ
ّ
القابمية عمى ّ
العاطفية ً
(.)946
كتكجعو"
المدات مع زيادة انفعاؿ ّ
كيزداد عدد ّ
الشاعر ّ

كعا في ىذه القصيدة
الصكائت ال ّ
شي ً
طكيمة ُ
كيعتبر صكت األلف أكثر ىذه ّ
صكتية
مد
تكرر عمى نحك تسع عشرة مرة (
بكل ما يحممو مف طاقة ّ
ّ
حيث ّ
ّ ،)19

944
العذرؼ في ديكاف جميل بثينة ،ص .66 ،65
الرقيقّ :
( ) -عبد الكىاب ّ
أدبية الغزؿ ُ
945
لمنشر ،مصر،
المكضكعية ،الشركة المصرّية
الفنّية ك
محمدّ :
العالمية ّ
الشعر الجاىمي ،قضاياه ّ
ّ
ّ
( ) -إبراىيـ عبد ّ
الرحمف ّ
ط( ،1د.ت) ،ص .242

( -)946ككليزار كاكل عزيز :دالالت أصكات الّميف في الّمغة العر ّبية ،ص .114 ،113
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أف "األلف تطكؿ
الصكت في ّ
القكة ذلؾ ّ
النطق في أعمى درجات ّ
عالية ليحّقق ىذا ّ
النطق بيا في حاجة إلى زمف أطكؿ مف غيرىا"(.)947
كتمتد حتّى يصبح ّ
ظكاىر
أىـ ال ّ
كقد انعكس تكتّر ّ
الشاعر كانفعالو عمى اإليقاع متجّميا في إحدػ ّ
تجسيدا ليذا
اللية كىي ظاىرة التّدكير ()948؛ كىي إحدػ المكاطف األكثر
كتية ّ
ً
الد ّ
الص ّ
ّ
اإلمتداد؛ كىك ما يمثل في البيت الثّاني في لفظة ( َكالَّ ِؾ)؛ كالبيت األخير في لفظة
ِ
الصكتية
المنبئتاؾ) أيف ُيطمق ّ
( ّ
الشاعر العناف لزفراتو كآىاتو عبر ىذه المسافة ّ
الشعكرّية
الدفقة ّ
ّ
الشاسعة اّلتي ّأدػ مف خبلليا ىذا اإليقاع الممدكد دكره في مكاصمة ّ
يؤكد ّأنو صكت
الشاعر كبح جماحيا ما ّ
اّلتي انطمقت مف عقاليا ،فمـ يكف بمقدكر ّ

صكتية ال ينفذ سخاؤىا
ؤداه حيث "يشتمل عمى طاقة
ميمتو حتَّى ينتيي ُم ّ
ّ
ال تنتيي ّ
()949
ِ
ِ
أف
المردد لو"
المصكت بو ك ّ
 ،لذلؾ نجد ّ
كال ينقطع عطاءىا إالّ بانقطاع َنَفس ّ
خاصة التّدكير بمعنى (المكت) في كبل البيتيف ،حيث جعمو في
شاعرنا قد ربط ّ
الشاعر فييما
تكزعو بيف الحياة كالمكت منح ّ
البيت الثّاني بداؿ (اليبلؾ) في سياؽ ّ

الكالية لجماؿ محبكبتو اّلذؼ يممؾ كحده ُسمطة إحيائو أك إىبلكو ،كجعمو في البيت
بأف محبكبتو قد اختارت أف تحكـ عميو
األخير بداؿ (القتل) كفيو يجزـ ًا
أخير ّ
أف
كىنا نمحع ّ
بالمكت ،ليككف بذلؾ أحد ضحايا ما تفعمو عيناىا القاتمة بعاشقييا؛ ُ

تجسدت عف طريق التّدكير في ىذه األبيات – تزداد
كتيرة اإلستصراخ  -اّلتي ّ
ردد ىذا المعنى (المكت)؛ كلتعزيز ىذه التّقنية (التّدكير)
تصاعدا لدػ ّ
الشاعر كّمما ّ
ً

الشاعر إلى حشد ُمتكاصل مف حركؼ العطف اّلتي ربط مف خبلليا بيف معانيو
لجأ ّ

947
اإليقاعية في شعر الجكاىرؼ ،ص .161
محمد شكر قاسـ :البنية
ّ
( ) -مقداد ّ
948
أف تماـ
ككناتو ّ
( ) -البيت ّ
صبح شركة بيف قسميو أؼ شطريو ؛ ك معنى ذلؾ ّ
الد ّ
اخمية كممة تُ ُ
المدكر ىك ال ّذؼ تحكؼ ُم ّ
الشطر يككف بجزء مف كممة.
كزف ّ

النحك ك المعنى ك اإليقاع ،ص .07
انظر أحمد كشؾ ،التدكير في ّ
الشعر ؛ دراسة في ّ
الشعر المعاصر ؛ دار العمـ لممبلييف ،بيركت ؛ لبناف ط 2000 ،11؛ ص .112
كانظر :نازؾ المبلئكة :قضايا ّ

( )949عبد الممؾ مرتاض :دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليبلؼ ،ص .169
286

الشاعر،جعمتو يككف في خطاب مستمر ال
نفسية
تستبد في كياف ّ
ّ
ما يؤكد أف حالة ّ

النقطة
يكد اإلنقطاع عنو ؛ قاده إلى الدكراف في حمقة مغمقة انتيى فييا إلى نفس ّ
ّ
اّلتي ابتدأ

منيا اليبلؾ

القتل).

الحداد" يشي باىتماـ
الصكتي عند "ابف ّ
في ضكء كل ما ّ
تقدـ نخمص إلى ّ
أف المستكػ ّ
يتكضح مف خبللو أسمكبو المكسيقي الخاص اّلذؼ
كبير كاعتناء شديد بالمكسيقى ،بحيث ّ

مكسيقي ٍإ
عاؿ ،كشعكر إيقاعي
مما يقيـ دليبلً عمى ّأنو يتمتّع بإحساس
ّ
يتميز بو عف غيرهّ ،
ٍإّ
أف
ُمرىف قّمما نجده عند غيره مف ّ
الشعراء ،ارتقى بو إلى درجة عالية مف البراعة ،كما ّ
تصنع ّإنما صدر عف انفعاؿ صادؽ كاف لو
استعمالو لممكسيقى لـ يصدر عف تكّمف أك ّ

()950
أشد الفنكف
مما
إيحاءا"
األثر الفاعل في صياغة اإليحاء كأداء المعنى ككف "المكسيقى ّ
ّ ،
ً
ِ
جنبا إلى جنب مع تجاربو ،تغضب
يعني ّ
الصمة بحياتو ،تسير ً
أف المكسيقى في شعره كثيقة ّ

الشاعر العربي
كتفرح ،ترؽ كتميف بحسب ما تقتضيو ظركفو كمكاقف حياتو ذلؾ "اإليقاع لدػ ّ
(.)951
خارجية"
شكمية
ّ
عممية اإلبداع لديو ،كليس كاجية ّ
جزء مف ّ

950
الشعر ،دار صادر ،بيركت ،لبناف ،ط ،1996 ،1ص .58
فف ّ
عباسّ :
( ) -إحساف ّ
951
النحك كالمعنى كاإليقاع  ، -ص .05
( )  -أحمد كشؾ :التّدكير في ّ
الشعر – دراسة في ّ
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الفصل الثالث:
المستكى التركيبي
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إف التراكيب تبحث في مستكػ العبلقات القائمة بيف الفكنامات داخل الجمل بغية ؿحظيا كتحديدىا ،ك بيف
المكرفيمات كذلؾ لتككيف كتمة لغكية منسجمة ذات داللة تؤديغرضا معينا( ،)952فيك مقكـ أساسي يسيـ في
الكشف عف اإلنسجاـ الحاصل بيف المفردات  ،فيك مستكػ يعتمد عمى " ما يقكـ بيف الكممات مف عبلقات
مف شأنيا أف يسيـ في تكليد األدبية أك تكليد الشعرية

"

( ،)953ذلؾ أف "تركيب العبارة يساىـ بخمق إيقاع

منسجـ لو نكية خاصة مميزة يحسيا المستمع كيتذكقيا "( ،)954لذلؾ يعتبر الكقكؼ عند لغة الشعر كتراكيبو
القاعدة األساس التي ننطمق منيا لرصد مختمف المثيرات األسمكبية  ،حيث تتفق الدراسات األسمكبية عمف
دكر التركيب الفاعل في عممية الخمق الشعرؼ  ،إذ ال يمكف ألية صياغة لغكية أف تنيض مف دكنو.
كما يسيـ البناء التركيبي في استكناه البعد الداللي لمنصكص  ،ذلؾ أف فيـ أؼ نص شعرؼ إنما يككف
مف خبلؿ التركيب  ،ككذا السياؽ الذؼ يرد فيو ىذا التركيب ،فالتحميل األسمكبي إنما يرتكز عمى الجمل
كالتراكيب لرصد أؼ بعد داللي في النصكص الشعرية ذلؾ أف

"

أؼ بحث يحاكؿ تحديد الداللة دكف

اإلعتماد عمى النحك يعد ال قيمة لو  ،كالجمل المبنية كفق قكاعد النحك ىي التي ليا معنى داللي ألف
النحك يدلنا عمى بناء الكممات كتصريفيا كاظيار عبلقاتيا"(. )955
كفي ىذا المستكػ ( التركيبي) كظف "ابف الحداد" طرقا متنكعة كاستخدـ أساليب مختمفة في نظـ
أشعاره نستطمع مف خبلليا أىـ البنى األسمكبية عف طريق رصد الكيفية التي يتشكل بمكجبيا النص
الحدادؼ،ك مف بينيا التقديـ كالتأخير أك (الخمخمةالتركببية) ،اإللتفات  ،تراكـ األفعاؿ  ،النفي  ،الشرط ،
النداء  ،اإلستفياـ .....الخ  ،كقد تأكد مف خبلؿ ىذا المستكػ الدكر األدائي الراقي ليذا الشاعر ،تكضح
مف خبللو قدراتو الشعرية ك إبداعو الفني المتميز،ك سنقف فيما يمي عند أبرز المنبيات األسمكبية التركيبية
التي شكمت مممحا متمي از عند "ابف الحداد".

()952ينظر :صالح بمعيد ،التراكيب النحكية كسياقا تيا المختمفة عند اإلماـ عبد القاىر الجرجاني ،ديكاف المطبكعات
الجامعية ،بف عكنكف ،الجزائر  ،1994 ،ص . 102-101
()953

أحمد دمحم كيس :اإلنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية ،ص. 09

()954يكسف أبك العدكس :األسمكبية -الرؤية كالتطبيق -ص.259
()955صالح بمعيد  :التراكيب النحكية كسياقاتيا المختمفة عند اإلماـ عبد القاىر الجرجاني ،ص .194
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التقديـ ك التأخير:
يعدمبحث التقديـ ك التأخير مف أكثر مباحث التركيب تحقيقا لئلنزياح ،ىذا األخير الذؼ يعتبر "
مف أىـ مباحث األسمكبية في الكشف عف العممية اإلبداعية في النصكص ،كذلؾ لكثرة إعتماد المبدعيف
عميو لغرض خمق دالالت جديدة ك إثارة المتمقي" ( ،)956ذلؾ أف " الجدة كالغرابة التي يحققيا اإلنزياح ىي
مبدأ جمالي لو أبعاد سيككلكجية ىامة"(.)957
ك التقديـ كالتأخير عمى ىذا األساس كسيمة أسمكبية لمتغييرات التعبيرية فيك انحراؼ أك عدكؿ عف
النمط العادؼ لمجممة بقصد تحقيق تأثير أسمكبي معيف

()958

لذلؾ فيك يقع في "بؤرة مباحث األسمكب

الدائرة حكؿ التركيب  ،كيكتسب ىذا المبحث أىمية خاصة مف حقيقة أنو يخضع في كل لغة لمطابع
الخاص بيا فيما يتعمق بترتيب األجزاء داخل الجممة فييا  ،كىك تكنيؾ لغكؼ مرتبط بالشعر منذ نشأتو ،
كيحفل بو الشعر عمىمدىعصكره ِ ،إ ْذ يعد ط ار از أسمكبيا يمكف تتبعو في نتاج كل شاعر عمى حدة  ،مما
يعد خصيصة أساسيةفي بنية عالمو الشعرؼ"

()959

 ،كمف ىنا ندرؾ أف " أساس المغة ال يقكـ عمى ما

تحتكيو مف الكممات ،كانما يقكـ عمى تركيبيا الخاص "(.)960
كعمى ىذا األساس فإف اإلنحراؼ كالعدكؿ عف البناء األصمي لمجممة قد يتيح لممبدع مساحة
كاسعة مف القدرة عمى إيصاؿ رسالتو لممتمقي إذا استدعى ىذا اإليصاؿ انحرافا ( ،)961كذلؾ مف خبلؿ "
منح الحرية لممبدع كي ينسق كينظـ الدكاؿ داخل الجممة كفق ما ييكػ تحقيًقا لمتأثير الذؼ يريد تحقيقو
"()962بحيث " يفسح مجاؿ تصريف القكؿ كىندسة األسمكب  ،كيجعل األديب متمكنا مف نقل أحاسيسو
كمشاعره في تركيب لغكؼ رصيف  ،كتعبير في متقف،فيك يمنح المتكمـ قدرة عمى إنجاز القكؿ كتكزيع
()1

جاسـ دمحم الصميدعي  :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية  ، -ص 72

()957

مسعكد بكدكخة  :األسمكبية كخصائص المغة الشعرية  ،ص . 40

()958

ينظر:عمي أبك القاسـ عكف  ،ببلغة التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ  ،دار المدار اإلسبلمي  ،بيركت  ،لبناف، ،ط

( ، 1ج  ، 2003 ، )1ص . 45
()959

مختار عطية :التقديـ كالتأخير كمباحث التركيب – بيف الببلغة كاألسمكبية -دار الكفاء لدينا الطباعة كالنشر ،

اإلسكندرية  ،مصر  ، 2005 ،ص . 113
()960

صالح بمعيد :التراكيب النحكية كسياقاتيا المختمفة عند اإلماـ عبد القاىر الجرجاني  ،ص . 102

()961

ينظر :مختار عطية ،التقديـ ك التأخير كمباحث التراكيب – بيف الببلغة كاألسمكبية  ، -ص 58

()962

المرجع نفسو  ،ص . 114
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االىتمامات ،كتنسيق التعبير ،فبالتقديـ كالتأخير يستطاع المزاكجة بيف األساليب كالمفاضمة بيف األشياء،
كالمغايرة بيف التراكيب ،فيك يكسع القدرة عمى التخاطب "(.)963
لذا يعد التقديـ كالتأخير " مظي ار مف مظاىر كثيرة تمثل قدرات إبانة أك طاقات تعبيرية يديرىا
المتكمـ الّمقف إدارة حية ككاعية  ،فيسخرىا تسخي ار منضبطا لمبكح بأفكاره ألكاف أحاسيسو كمختمفخكاطراه
"( ،)964أيف يمعب " دك ار بار از ايصاؿ المعنى المراد  ،كتحقيق ببلغة الجممة مف خبلؿ إعادة تكزيع
األلفاظ بما يتناسب مع الداللة المطمكبة لدػ المتكمـ كالسامع "(.)965
"فيك في الحق طاقة أسمكبية ذات معيف الينضب،كفيو تتجمى إمكانات المبدع في الصياغة
كالتعبير"( ،)966ذلؾ أف الجانب الداللي أكثر ما يتكضح عبر ما تحدثو كمماتو مف تأثيرات تعبيرية مف
خبلؿ صياغة التراكيب كالمفردات كيتـ ذلؾ عبر جممة مف اإلنحرافات التي تعمل عمى تحريؾ بنية المغة
كالعدكؿ فييا عمى المألكؼ مف النظاـ القاعدؼ ،كذلؾ بخرؽ المألكؼ في العبلقات المغكية مف حيث تقكـ
عمى انتياؾ مألكؼ اإلسناد ،بحيث يجسد فاعمية النص الشعرية عبر تكظيف خاص لممفردات مما يكشف
عف الرؤية اإلبداعية كما يكتنفيا مف دالالت كمعاف بعينيا يمكف تممسيا مف خبلؿ تشكيل الشاعر كطرؽ
تعبيره التي غالبا ما تقكدنا إلى فيـ النص الشعرؼ مف عدة جكانب ،أيف تؤدؼ تعبي ار فنيا بديعا مما يسكغ
الخركج عف القكاعد ،كيعمل عمى استثارةالقارغ كتحفيز ذىنو" ففف التقديـ كالتأخير كاف كلف يبرح كراء
الكثير مف عبقرية األسمكب ك حيكيتو" ()967حيث يحقق " أىدافا جمالية ال يحققيا اإللتزاـ بالرتبة العادية
لمعبارة"(.)968
لذا فإف ىذا البناء التركيبي إنما ييدؼ إلى " الكشف عف المبلمح األسمكبية كراء ىذه الخمخمة مف
تنـ عف نضج اإلبداع لدػ الشاعر كسعة تجربتو ،
خبلؿ الكشف عف أثره الداللي كقيمو األسمكبية ك التي ّ
فيقدـ ما حقو التأخير ك يؤخر ما حقو التقديـ ليضفي جماال كركنقا عمى أشعاره  ،إذ إف قفز التعابير فكؽ
()963عمي أبك القاسـ عكف :ببلغة التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ ،ص .57
()964

مختار عطية :التقديـ كالتأخير ك مباحث التراكيب – بيف الببلغة ك األسمكبية -ص .81

()965

المرجع نفسو  ،ص .63

()966

النقدؼ ك الببلغي،مطبعة اتحاد ُكتًاب العرب،دمشق،ط. 2006 ،1
أحمد دمحم كيس  :االنزياح في التراث ّ

()968

فتح هللا أحمد سميماف  :األسمكبية – مدخل نظرؼ كدراسة تطبيقية – ص .29

()967

المرجع نفسو  ،ص .174
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الحكاجز المعمنة لمغة كدخكؿ عالـ جديد مف التراكيب المغكية ينقل المغة مف مستكاىا العادؼ كيمنحيا
ميزتيا كتفردىا "

()969

لذا فقد تنبو النقاد القدامى ليذه الفكرة منذ القديـ ،كىك ما جاء عمى لساف كبير نقاد

األدب العربي القديـ ( عبد القاىر الجرجاني )  ،كذلؾ في قكلو  " :كال تزاؿ ترػ شع ار يركقؾ مسمعو،
كيمطف لديؾ مكقعو ،ثـ تنظر فتجد سبب أف راقؾ ك لطف عندؾ أف ُقّدـ فيو شيء كحكؿ المفع مف مكاف

إلى مكاف " (،)970كحكؿ نفس المقاـ يقكؿ ( أبك سعيد)  " :اعمـ أف الشاعر قد يضطر حتى يضع الكبلـ
في غير مكضعو الذؼ ينبغي أف يكضع فيو فيزيمو عف قصده الذؼ اليحسف في الكبلـ غيره"(.)971
ك عمى ىذا سندرس ىذه الظاىرة ككنيا شكمت مممحا بار از في شعر " ابف الحداد" فقد عمد
الشاعر إلىإيثارىذا المؤشر األسمكبي في التعبير عف معانيو حيث صار ىذا األسمكب أصبل مف أصكؿ
شعره ،ك المبلحع في شعر" ابف الحداد " أف تنكع التجربة الشعرية جعمت ىذه الظاىرة تتخذ عنده أكثر
مف شكل أدائي ذلؾ أف " الطبيعة الفكرية كالنفسية لمغرض الشعرؼ تؤثر عمى التركيب المغكؼ ك أحيانا
تتدخل في إختيار مفرداتو كذلؾ مف خبلؿ رؤية الفناف كتجربتو التي خاضيا "(.)972
ك قد استطاع الشاعر في كل ذلؾ أف يكافق بيف لغتو كبيف منزعو النفسي ذلؾ أف الشعر يكتسب

جمالو مف ترتيب األلفاظ كالمفردات ترتيبا يعمل عمى إبراز المعنى في أحسف صكره كأجمل تجمياتو كذلؾ
بإختيار التشكيل الذؼ يككف بالداللة أليق كبالمعنى أنسب" فالشاعر يختار كينتقي كيعبر كفق إحساساتو
الداخمية كتجيء صكره التعبيرية صدػ لعالمو الداخمي"

()973

 ،سيما إذا تعمق األمر بالتقديـ كالتأخير

الذؼ يعد "نافذة تطل منيا المشاعر اإلنسانية لممتكمـ  ،ألنو يستطيع أف يظير أحاسيسو ك يبث خكاطره
()969
()970

االصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية – ص.117
جاسـ دمحم ّ

ؼ

عبد القاىر الجرجاني  :دالئل اإلعجاز في عمـ المعاني ،صححو الشيخ  ،دمحم عبده كالشيخ دمحم محمكد التركز

الشفؽيطي ،عمق عميو دمحم رشيد رضا ،دار المعرفة لمطباعة ك النشر ك التكزيع ،بيركت ،لبناف ،ط  ،2001 ،3ص .85
()971

أبك سعيد السيرافي :ضركرة الشعر  ،تح ،رمضاف عبد التكاب  ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر  ،بيركت  ،لبناف

 ،ط  ، 1985، 1ص .173
()972

منير سمطاف  :بديع التراكيب في شعر أبي تماـ  ،الكممة كالجممة  ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية  ،مصر ،ط

1997
ص .364
()973
حمكني،محمد بكحمدؼ:تحميل لغكؼ أسمكبي لنصكص مف الشعر القديـ،منشكرات بكنة لمبحكث ك
الر
الرحيـ ّ
عبد ّ
ّ
الدراساتعنابة ،الجزائر،ط،2009، 1ص . 36
ّ
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،3

منخبلؿ نقمو لما ىك مناط اىتمامو مف مكقع آلخر ففي تحريؾ العنصر الكبلمي تحريؾ لؤلثر
النفسي"(.)974
ك مف أبرز تجمياتو في شعر "ابف

أف ىذا النكع مف التقديـ "ال بد لو
الحداد" تقديـ المفعكؿ بو ذلؾ َ

الجممة ك مف العربية التي كقر في الذىف العربي أف األصل فييا أف
مف أف يحمل انحرافا ما عف سمت ُ
يككف الفاعل متقدما عمى المفعكؿ"( ،)975ك مف أمثمة ذلؾ قكلو في سياؽ الغزؿ(:)976
ِ ِ
ِ
تَمَّنى م َدػ ْقر َ ِ
غ
الع كتَ ْي َكػض َيا َع ْي َنُيو عُي ُف َجكاِز ُ
ط ْيي ُعْفٌرر تك ُ
َ َ

()977

أحدث الشاعر في ىذا البيت منبيا أسمكبيا قائما عمى الخرؽ التركيبي،حيث شيد ىذا البيت
تشكيشا لرتبة الجممة كمجاكزة معياريتيا مف خبلؿ إبراز المخصكص،حيث تحكؿ التركيب األصمي
(فعل+فاعل+مفعكؿ بو) إلى (فعل +مفعكؿ بو  +فاعل)كقد أعطى ىذا التشكيل حيكية لمبيت كما أسيـ
في تحقيق كقع داللي مؤثر عمق إحساس الشاعر كزاد مف فاعمية الشعرية ،فيذا اإلجراء التركيبي أدػ
دك ار بار از في تصعيد درجة االنفعاؿ الذؼ تبدت مف خبللو بعض أبعاد تجربتو العاطفية ذلؾ أف "
اإلنفعاؿ ىكمبعث الشاعر الختيار كمماتو ك انتقاءىا لتعبر عنو ،ك ىك الذؼ يؤثر في تشكيل الكممات
بطريقة معينة ك مف خبلؿ تشكيميا بكيفيات معينة " ( ،)978فإعجاب الشاعر بجماؿ محبكبتو نكيرة جعمو
ينزع نحك ىذا التشكيل الذؼ يشير مف خبللو إلى إبراز بعض القيـ الجمالية التي تتمتع بيا ىذه المرأة ك
ترتكز أساسا في طكؿ العنق ك اتساع العيكف كجماليا  ،فيذه الحالة اإلنفعالية المتأججة فرضت عمى
الشاع نكعا مف التعابير تتسارؽ مع تمؾ الحالة حيث عمل ىذا التشكيل عمى جعل التراكيب المنزاحة
تستجيب لمتداعيات النفسية لمشاعر بإحداث نكع مف التكافق بيف ىذه التراكيب كبيف صدػ نفسو " فإذا

()974

عمي أبك القاسـ عكف ببلغة التقديـ ك التأخير ،في القرآف الكريـ ،ص .50

()975

أحمد دمحم كيس :اإلنزياح في التراث النقدؼ ك الببلغي ،ص. 170

( )976ابف الحداد ،الديكاف،ص .144
()977

ِ
تكتف بالرطب عف
مدػ قرطيو :مسافتو  - ،عفر تكالع :ظباء أعناقيا طكيمة -،الجكازغ  :جمع جازئة كىي التي

الماء
ك تطمق عمى الكحش بأسره الستغنائو بالعشب عف كثرة الماء.
()978

دمحم عبد الحميد :في إيقاع شعرنا العربي ك بيئتو،ص .77
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كاف مف شأف المفعكؿ أنيتأخر عف الفاعل فإنو قد يتقدـ تككف الغاية مف ذلؾ مزيدا مف العناية ك
اإلىتماـ "(.)979
كما أف مضمكف الكحدات المغكية التي مسيا اإلنزياح منح البيت بعده الفني الجمالي  ،حيثأحدث
ىذا النسق التركيبي تماثبل مكسيقيا تاما بيف شطرؼ البيت  ،فالتركيب األدبي قابل ألف يحمل في كل
طريقة مف القكؿ قيمة أك قيما جمالية تتحدد مف خبلؿ صكرة اإليقاع  ،ك مف خبلؿ ىذا التفاعل يتضح
أف " إيقاع الشعر فيو مف إيقاع المغة الكثير "

()980

 ،كما أف اإليقاع" يتيح لمغة حرية التصرؼ ببعض

العناصر الصكتية في السمسمة الكبلمية ك استخداميا لغايات أسمكبية"(.)981
ألف الكممات تتألف تآلفا غير متكقع،ك تتحرر نتيجة التراخي في أكاصر التركيب كتنخرط في
عبلقات جديدة تستجيب لتطمبات أخفى ىي تطمبات المكسيقى ك التعبير " ( ،)982مايؤكد أف " اإلنحراؼ
في المغة الشعرية لو تأثير جمالي كفني مقصكد  ،ك ىذا األمر يستطيع أف يكشف عف الفركؽ بيف المغة
اليكمية ك المغة الشعرية "

()983

 ،حيث تتـ عممية إستيبلؾ طاقة النص ك فيـ مغزاه مف خبلؿ إدراكنا

لتمؾ اإلستخدامات الفنية إدراكنا لرمكز البناء ك منظكمتو ك أيضا مف خبلؿ رصد الكظائف الجمالية
لؤلصكات األلفاظ(.)984
()985

كيقكؿ في مدح مميكو المعتصـ:
ِ ِ ِِ
إذا َج َبل َّ
ض ٌرح
ص َر م ْف خ ْرصانو َك َ
الن ْ

()986

ص َدأُ
َع َبل الغزال َة مف َقسطالو َ

يتضمف ىذا البيت ظاىرة التقديـ  ،حيث قدـ الشاعر المفعكؿ بو ك الجار المجركر معا ( النصر
مف خرصانو ) في الشطر األكؿ  ،ك (الغزالة مف قسطالو) في الشطر الثاني  ،كفي كبل التركيبيف يسعى
()979

أحمد دمحم كيس :االنزياح في التراث النقدؼ ك الببلغي ،ص.74

()980

أحمد كشؾ :التدكير في الشعر – دراسة في النحك ك المعنى ك اإليقاع، -ص.06

()981

ماىر ميدؼ ىبلؿ :رؤػ ببلغية في النقد ك األسمكبية  ، ،ص .161

()982

فايز عارؼ القرعاف  :تقنيات الخطاب الببلغي ك الرؤيا الشعرية  ،ص .178

()983

مكسى سامح ربابعة:األسمكبية –مفاىيميا كتجمياتيا –ص52 .

()984

ينظر:دمحم صالح الضالع ،األسمكبية الصكتية ،ص .20

()985
()986

ابف الحداد،الديكاف  ،ص.134
الخرصاف :جمع خرص كىك الرمح الغزالة  :الشمس القسطاؿ بفتح القاؼ :الغبار الساطع في الحرب.
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الشاعر إلى إبراز قكة مميكو ك شجاعتو في إقتحاـ األىكاؿ ،ك قد كاف النصر مؤش ار كاضحا عمى ذلؾ
حيث جبل النصر فكاف حميفو بفضل قكة رماحو كصبلبتيا في الشطر األكؿ  ،أما الغبار فقد عبل الشمس
فجعميا تحتجب عف إرساؿ أشعتيا إلى األرض مممحا آخر مف مبلمح ىذا النصر المؤزر في الشطر
الثاني ،كىنا يتكضح أف ىذا التركيب قد ساىـ أكثر مف غيره في تكضيح الفكرة التي تدكر في ذىف
الشاعر ذلؾ أف " العناية بالمتقدـ ىي مبعث التقديـ ك التأخير ،مركزه الذؼ تدكر في فمكو الخكاطر ،ك
بؤرتو التي تتجاذب معيا النفكس ك تتنافر "()987ك مف نماذج ىذا اإلجراء األسمكبي في شعر " إبف الحداد"
قكلو :

()988

اك ُـ
ام ِي ُىكناً َك َخ َسًفا َى َك ُ
لقد َس َ

َفتَ َعب ََّدا
الص ِّب أ َْي
ك الَ َغ ْرَكِع ُّز َّ

ينيض النص عمى إحداث خرؽ في سياؽ البنى التركيبية لممتتاليات المسانية مف خبلؿ التحكؿ
مس رتبة الجممة الفعمية ك ذلؾ بتقديـ الحاؿ بقكلو ( ىكنا ك خسفا) عمى صاحب الحاؿ ( ىكاكـ) ،
الذؼ ّ
حيث أضفى ىذا المؤشر األسمكبي عمى التركيب دفقة شعكرية ساىمت في إيصاؿ الداللة المطمكبة ،
كذلؾ في محاكلة لتأكيد األىمية في المعنى باألكلية كالتقديـ " فالتقديـ يككف لغرض يتعمق بالمعنى
النفسي ،كدليل عمى أف المقدـ ىك الغرض المعتمد في الذكر " ()989ك بتقديمو حالة اليكف ك الخسف عمى
اليكػ إنما لتكضيح مبمغ ضعفو كمقدار إنكساره أماـ ىذا الحب القاىر.
فالشاعر كمف خبلؿ إنتياؾ النمط التعبيرؼ المألكؼ إنما مراعاة منو إلى صدػ نفسو التي
تستجيب إلى ىذه الطريقة في تشكيل النسيج الشعرؼ أكثر مف غيرىا ذلؾ أف " المبدع ال.يستمد لذتو مف
التعبير عف عكاطفو كحدىا  ،بل ينضاؼ إلى ذلؾ إستيبلؤه عمى مقاليد لغتو كسيطرتو عمى أبنيتيا في
تشكيل الجمل كالعبارات بغية إضفاء عمى األنساؽ التركيبية بعدا إيحائيا يشد إنتباه المتمقي ك يشحذ ذىنو
"()990ك يقكؿ في سياؽ آخر(:)991
()987

عمي ابك القاسـ عكف  :ببلغة التقديـ ك التأخير في القرآف الكريـ  ،ص.143

()988ابف الحداد،الديكاف  ،ص.191
()989

محمكد سميـ دمحم ىياجنة  :الخطاب ِ
الد يني في الشعر العباسي ' في نياية القرف الرابع اليجرؼ' عالـ الكتب الحديث
ّ

()990

جاسـ دمحم الصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية – ص .119

 ،عماف  ،االردف  ،ط ، 2009 ، 1ص.119
()991

ابف الحداد،ديكاف  ،ص .165
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ِ
اىد في َذ ِ
ات َّ
الن َدػ َب ْي ُت َمالِ َيا
ُي َج ُ

ش ِإالَّ ِمف أ ُ ِ
ف ُعفاَِتيا .
ك ال َج ْي َ
ْ
َك ّ

إف البيت يقكـ عمى إحداث خمخمة إنحرفت بو عف األصل في المعيار النحكؼ  ،حيث تقدـ
المفعكؿ بو ك المضاؼ إليو ( ذات الندػ ) عمى الفاعل المتأخر ( بيت )  ،إذ أصل الترتيب ( يجاىد
بيت ماليا في ذات الندػ )  ،ك الغرض األساسي مف خبلؿ ىذا التقديـ إنما إبراز أىـ صفة كانت تتميز
بيا ىذه المرأة ( المرثى عمييا )،ك ىي الكرـ السخاء ،ك لعل ذلؾ ما دفعو إلى إختيار ىذه الصفة ( الكرـ
) في قكلو ( ذات الندػ ) بدؿ أف يذكر اسميا ذلؾ أف" عناية المتكمـ تزداد بالمقدـ ك تقل مع
المؤخر"

()992

 ،كقد ِاستطاع الشاعر مف خبلؿ ىذه الخمخمة الصادرة عف تقديـ المفعكؿ ك المضاؼ إليو

كتأخر الفاعل إلى محاكلة لفت إنتباه المتمقي ك إشعاره بيزة عاطفية تكقع أحاسيسو.
ّ
كعمىنسيج ىذا العمل اإلنزياحي يقكؿ الشاعر(:)993
ْؼ الخك ِارِج ِف ْرَق ٌرة
ك َك ْمَق ْد َأر ْ
َت َأر َ

َف ُك ْن َت َعمِيِّا في حر ِ
كب ُشرِاتيا
ُُ

()994

إف تقديـ المفعكؿ بو ك المضاؼ إليو ( رأؼ الخكارج ) ك تأخير الفاعل ( فرقة ) في ىذا البيت ،
فيو إنزياح عف منظكمة األساليب المغكية المتعارفة  ،ك ذلؾ بما أحدثو ىذا التشكيل مف مفاجأة لممتمقي
بمخالفتو الترتيب المنطقي المتكقع ،فيذا النسق التركيبي المنزاح الذؼ يغمف فضاءىذا البيت محمل
الشاعر عمى مميكو ك قكة
بشحنات إيحائية شكمت بؤرة داللية ساىمت في بركز نسق داللي أضفى فيو ّ
بأسو المقدرة عمى المطاكلة ففي تقديـ (رأؼ الخكارج ) في ىذا البيت أىمية أكبر مف غيرىا ،حيث تحمل
ىذه العبارة مضمكنا تاريخيا ىاما في تاريخ اإلسبلـ تعبرفي كجو ما مف الكجكه عف أف كل عصياف أك
تمرديسفر خركج عف طكع الحاكـ،كما تنبئ مف جية عف اليزيمة الساحقة التي تمقتيا فرقة الخكارج لقاء
مناىضتيا لسيدنا عمي – كرـ هللا كجيو ، -لذلؾ يؤكد الشاعر مف خبلؿ ىذا التركيب أف أؼ رؤية تحاكؿ
تماما
أف تحذك حذك ىذه الفرقة إنما ىي تعمف عف خسارة محسكمة،حيث سيقف ليا المعتصـ بالمرصاد ً
تصنيع سيدنا عمي-كرـ هللا كجيو -مع فرقة الخكارج كىك ما حاكؿ الشاعر تأكيده في الشطر الثاني مف

البيت.
()992
()993
()994

عمي أبك القاسـ عكف :ببلغة التقديـ ك التأخيير في القرآف الكريـ  ،ص .10
ابف الحداد،الديكاف  ،ص .166
الخكارج  :جمع الخارجي  ،ك ىك كل مف خرج عمى اإلماـ الحق الذؼ اتفقت الجماعة عميو.
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فيذا البيت –إذف -يعتبر إنعكاسا كاضحا لخمجات نفس الشاعر كسب ار عميقا لمكنكناتو بفعل طاقة
إنفعالية جسدت لنا بعض رؤاه ك أفكاره  ،كاف كانت لـ تأت عفكالخاطركانما ىي طاقة نفسية داخمية في
كعي الشاعر عبر عنيا مف خبلؿ ىذا اإلجراء التركيبي المتميز.
ك الكاضح في شعر"ابف الحداد "سيما في شعر الغزؿ برك از أكثر لتقدـ الخبر عمى المبتدأ ،ك ىك
تشكيل قاـ بدكر ىاـ في تجسيد الحالة الشعكرية إلدراؾ مكاضع األىمية في الخطاب الشعرؼ ذلؾ أف كقع
جماؿ ىذه المرأةإرتباطو بالحالة النفسية لديو كسع مف دائرة ىذا التشكيل في شعره لذالؾ نجد َّ
أف السياقات
كل ما يتعّمق بيذه المرأة قد ككنت إنزياحات تركيبية ممحكظة أىميا ىذا النسق
ّ
صّية اّلتي يرد فييا ّ
الن ّ
التركيبي الذؼ كانت لو قيمتو األسمكبية الكاضحة في شعره.

ك مف أمثمة ذلؾ قكلو:

()995

لعّم َؾ بالك ِادؼ المَقَّد ِ
س شاطئُ

فكالع ْن َبر ال ِي ْنِد ِّؼ ما أنا كاطئ
َ

()996

ك يقكؿ أيضا :

ِ
َضُم ِعي لو
ك في ذلؾ الكادؼ َرًشا أ ْ

ِ
ناس ،كُق ِ
مر ّّؼ فؤ ِادؼ َل ُو َك ْك ُف
ك ٌر

لجأ الشاعر في مثاؿ ىذيف البيتيف إلى إستخداـ خرج فيو عف النمط التعبيرؼ المألكؼ اإلستعماؿ
المنطقي لمغة  ،...حيث قدـ الخبر الذؼ كرد في ىيئة شبو جممة (بالكادؼ المقدس) في مثاؿ البيت األكؿ
عمى المبتدأ المؤخر( شاطئ) ،كما قدـ الخبر ( في ذلؾ الكادؼ ) في مثاؿ البيت األكؿ عمى المبتدأ
المؤخر (رشا)
ك قد عني الشاعر مف خبلؿ ىذا التقديـ إلى تنبيو المتمقي إلى أحد األمكنة العاطفية ك ىي الكادؼ (،)997
حيث يجسد ىذا التشكيل كحدة الفكرة المترسبة مف كحدة الشعكر ك السياؽ الّمذيف يعطياف تصك ار لتصاعد
حالة نفسية تأكد عمى حنيف الشاعر ليذا المكاف الطبيعي الذؼ أقاـ معو حالة مف الكجد تشبو تمؾ التي
بيف العاشقيف ،ممايشير إلى تعمقو الكجداني بيذا المكاف الذؼ يحكيمحبكبتو نكيرة ذلؾ أف " المكاف أكثر
()995

ابف الحداد ،الديكاف  ،ص .140

()996

المصدر نفسو  ،ص .257

()997

ك أغمب الظف أف الشاعر أراد كادؼ المرية المشيكر.
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مف منظر طبيعي إنو حالة نفسية " ( ،)998لذا فإف ليذا التشكيل مف الطاقة التعبيرية ما يجعمو أنسب مف
غيره سيما السياقات العاطفية.
()999

ك في سياقات أخرػ يقكؿ :

ِ
الك َّ
اح ِر ُّؼ ُل َب َانِتي
ض ِ
ك في ثَ ْغر َؾ َ

اف
َف َ
ص ْد َي ُ
آء ك َ
ص ْد ٌر
قمبي َ
ظْم ُم َؾ َ

()1000

ك يقكؿ أيضا:

ِ
ام ٍإة
ماء َك َس َ
ك بيف َح َ
صى الياقكت ُ
ك في سياؽ آخر يقكؿ :

الس َكاِب ُق.
ُم َح َّؤلةٌر َع ْن ُو ال ِّ
اء َّ
ظ َب ُ

()1001

ِ
ِ َّ
ك في َمْمعب ُّ
الص ْد َغ ْيف ُ
لمح ْس ِف ُ
أبيض ناص ٌرعتَ َخمَم ُو ُ
أحمر َقانئُ
إف النصكص التي أمامنا مبنية عمى خرؽ مألكؼ اإلسناد في العبلقات المغكية ،إذ يؤسس
الشاعر لغتو عمى نسق مف اإلنزياح حيث قدـ الخبر الذؼ كرد في شكل شبو جممة ( في ثغرؾ الكضاح )
عمى المبتدأ المؤخر ( رؼ لبانتي ) في مثاؿ البيت األكؿ (،بيف حصى الياقكت) عمى ( ماء كسامة)،في
مثاؿ البيت الثاني ( في ممعب الصدغيف) عمى (أبيض ناصع) في مثاؿ البيت الثالث"كمثل ىذا العدكؿ
ال يعني عدكال عف األفصح إلى األقل فصاحة،ك ّإنما ىك يعني عدكال عف األصل الذؼ يقتضيو المنطق

الفطرؼ لمغة إرضاءا لمؤشر آخر غير منطقي،مؤشر كجداني"(.)1002

كقد ساىـ ىذا التحكؿ في تعميق الفكرة التي أراد الشاعر التعبير عنيا حيث يبرز ىذا التركيب
بعض القيـ الجمالية التي تتحمى بيا محبكبة الشاعر متمثمة في بياض األسناف التي طالما كاف" بياضيا
()998

حناف دمحم مكسى حمكدة :الزمانية ك بنية الشعر المعاصر  ،عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيع  ،عماف ،األردف

،ط،2006، 1ص .22
()999

ابف الحداد،الديكاف  ،ص .261

()1000

المصدر نفسو ،ص .237

()1001

المصدر نفسو ،ص .144

()1002

أحمد دمحم كيس :اإلنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية،ص .126
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محبكب لمداللة عمى النصاعة كطيارة الجكؼ " ()1003كذلؾ في مثاؿ البيت األكؿ ك الثاني  ،كفي اتساع
الصدغيف في مثاؿ البيت الثالث ك مثل ىذا التركيب ال ّذؼ يبرز فيو الشاعر ىذه القيـ الجمالية أتاح لو
فرصة إلستحداث اإلنفعاؿ الداخمي الذؼ كاف مصدره جماؿ ىذه المرأة الفاتف  ،حيث يعكس الحالة النفسية
التي كاف عمييا الشاعر ىنا يتكضح أف لغة الشاعر قد سايرت حبو الكبير ليذه المحبكبة في التعبير عف
مقدار حبو ليا كاعجابو بجماليا .
يتكضح مما سبق أف ىذا النكع مف التشكيل يتردد كثي ار عند شاعرنا ،ك ىذا نابع عف مدػ كلعو
بيذا التركيب إذ ليس مف تركيب آخر قادر عمى القياـ بما قاـ بو ىذا التركيب مف دكر في تجسيد تجاربو
الشعرية عمى نحك ما رأينا فيما سبق مف أمثمة .
نمحع فيما تقدـ أف ىذا المنزع األسمكبي إنما يخمق في النصكص طاقة شعرية تؤكد عمى حضكر
الفاعمية التأثيرية في الخطاب  ،ذلؾ أف أؼ جانب داللي ألؼ نص إنما يتكضح عبر ما تحدثو كمماتو مف
فاعمية تعبيرية تنبئعف الحالة النفسية لمذات الشاعرة تجاه الحدث المعبر عنو مف خبلؿ صياغة التركيب
كالمفردات إذ" يرتبط التقديـ كالتأخير إرتباطا كثيقا بفكر الشاعر ك مشاعره،ذلؾ أف تغيي ار في
حركةالصياغة يتبعو بالضركرة تغيير في الفكر الذؼ يجسده ،فالتقديـ كالتأخير مف عناصر التحكيل حسب
،فيغير في الترتيب،ك ينقل المفظمف مكقع أصمي لو إلى مكقع
إرادة المتكمـ في نقل المعاني التي يقصدىا
ّ
جديد مغي ار بذلؾ نمط الجممة ناقبل معناىا إلى معنى أكثر تركي از ك أشد إيضاحا(.)1004

كمايمقي التقديـ ك التأخير مزيدا مف الضكء عمى الدكر األدائي الراقي لمشاعر ،ك ذلؾ مف خبلؿ
قدرتو ك إبداعو الفني المتميز،ك ىك ما نمحظو عند شاعرنا الذؼ أطمق العناف لقممو مف خبلؿ ىذا المؤشر
األسمكبي متجاك از بذلؾ قكاعد المغة متصرفا بيا كيفما شاء ،محمقا مف خبلليا في فضاء كاسع غير ممتزـ
المميز الذؼ يجعمو في قائمة
بالقيكد التي تفرضيا المغة  ،مما يدؿ عمى مكىبة فائقة فذة ليا أسمكبيا
ّ
الشعراء المبدعيف المميزيف الذيف يحظكف بقدرة فائقة في تطكيع المغة إلى ما يصبكف إليو.

()1003

دمحم أبك صبحي حسيف  :صكرة المرأة في األدب األندلسي ،في عصرالطكائف ك المرابطيف ،ص .75

()1004

سالـ عبد الرازؽ سميماف المصرؼ :شعر التصكؼ في األندلس ،ص .223
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اإللتفات:
" اإللتفات ظاىرة أسمكبية تثرؼ النصكص األدبية بالدالالت التي تنتجيا مف خبلؿ تفاعل
ضمائرىا مع الدالالت النصية" ( ،)1005ك بكصفو" إنتقاال مف ضمير إلى ضمير يؤدؼ كظيفة أك فائدة
()1006

ببلغية ترتبط بالمتمقي"

إذ فائدتو إظيار الممكة في الكبلـ ك اإلقتدار عمى التصرؼ فيو تطرية لنشاط

السامع ك إيقاظ اإلصغاء إليو إلظيار فائدة تخص كل مكضع

()1007

كما تتجسد ىذه الفائدة في أف "

الضمير يكشف جانبا مف عكالـ النص الخفية ،ألف الضمائر ليست إال بؤ ار أسمكبية تنسرب مف خبلليا
أطياؼ النص المتكاشجة لتحقيق كينكنة معينة يقتضييا سياقو " (،)1008ك لمرجعيةىذا الضمير -في ذلؾ-
دك ار شديد األىمية في تنظيـ عممية تبادؿ الضمائر " فتجعل منو ليس مجرد مراكغة أك لعبة لغكية،ك إنما
ىك تحقيق إنعطافة أسمكبية كاعية تمنح النص دفعة داللية مكثفة يستدعييا تتابعو السياقي لذا كاف عزؿ

()1005

فايز عارؼ القرعاف :في ببلغة الضمير ك التكرار –دراسات في النص العذرؼ -عالـ الكتب الحديث ،عماف األردف

،ط ،2010 ،1ص.05
()1006
()1007

المرجع نفسو،ص .11
ينظر :شككت عمي عبد الرحمف دركيش ،اإللتفات قكيا في القرآت القرآنية  ،عماف ،األردف،ط

.51،52
()1008

عشتار داكد :األسمكبية الشعرية  ،ص . 164
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()1009
إنما تختمف تبعا إلختبلؼ
الضمير عف مرجعيتو يشكل بت ار لئلجراء األسمكبي"
 "،فاألساليب الشعرية ّ
بنية الضمير التي تفرز في كل أسمكب كظيفة معينة"(.)1010

مما يؤكد عمى " قدرة نمط انتياؾ المطابقة الضميرية عمى اإلببلغية مف منطمق تقنيةالتحكيل
بيف الضمائر،ك ذلؾ أننا نجدىا قد أنتجت الدالالت داخل النصكص الشعرية مستفيدة مف حركة التحكيل
بيف الغياب ك الحضكر"

()1011

التي تؤدؼ إلى خركج غير متكقع يمفت انتباه القارغ أك السامع مما"يؤدؼ

إلى حالة مف التيقع الذىني ك النشاط العقمي ،ك يبعد عف المتمقي ما قد يصيبو مف ممل نتيجة السير عمى
نمط كاحد مف أنماطالتعبير"

()1012

كما أف ىذه " الضمائر تساعدنا في المقاربة الكصفية لمادة ىذه

القصائد ،بما أنيا تتصل إتصاال عضكيا بتركيب الجممة مع اإلسـ كما مع الفعل ،ك نظ ار لمعبلقات التي
تقيميا بيف أجزاء القكؿ الشعرؼ ،ك ىي العبلقات التي يقكـ عمييا جزئيا أك كميا المعنى الشعرؼ"(.)1013
ك ىنا يتكضح أىمية السياؽ في تحديد مختمف الدالالت التي تأتي ىذه الضمائر في إطارىا ،ك
قد تختمف مف سياؽ إلى آخر"فاستخراج ىذه الدالالت يجب أف ينطمق مف خبلؿ إدراؾ عبلقة الضمائر
اإللتفاتية بالداالت النصية التي تشكل األرضية األساسية إلنتاج الداللة ،ذلؾ أف الضمير منفصبل عف
سياقو ال يحمل داللة ما تضاؼ إلى مدلكلو الذؼ كضع ليشير إليو ،فيك في العادة يستخدـ ليشير إلى
يصبح فاعبل في إنتاج الداللة ،ك
مدلكلو مرجعو( )....غير أف الضمير عند غرسو
ّ
بالداالت النصية ُ

عندما يتحكؿ الضمير -العائد إلى مرجعو األصيل -إلى مرجع آخر مكىـ لممتمقي بأنو ليس ىك المرجع
األصيل بكساطة تغير الضمير عمى كفق تقنية اإللتفات يصبح أكثر قدرة عمى المشاركة في إنتاج

()1009

المرجع نفسو،ص.164

()1010

دمحم العياشي كنكني  :شعرية القصيدة العربية المعاصرة –دراسة أسمكبية –عالـ الكتب الحديث،عماف،األردف،ط

1

،2010،ص.261،262
()1011

فايز عارؼ القرعاف :في ببلغة الضمير ك التكرار ،ص .31

()1012

شعيب محي الديف سميماف فتكح :خصائص األسمكب في شعر ابف الركمي،دار الكفاء لمطباعة ك النشر،اإلسكندرية،

مصر(،ردت)،ص .313
()1013

شربل داغر :الشعرية العربية الحديثة -تحميل نصي -دار تكبقاؿ لمنشر  ،الدار البيضاء ،ط ،1988، 1ص.68
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الداللة(،)...فالكقكفعمى ظاىرة اإللتفات –إذف -مف حيث إنتاج الداللة يجب أف يككف كقكفا عمى استكناه
الداالت السياقيةالتي تشارؾ ىذه الظاىرة في إنتاجيا"(.)1014
ّ
لذلؾ ينأػ اإللتفات عمى ىذا األساس عف أف" تككف لو غاية محددة تجرؼ عمى منكاؿ كاحد ،ك
تصمح لكل إلتفات،فميس األمر كذلؾ ،كانما ينبغي أف يبحث كل إلتفات عمى حدة ،ك ال شؾ أف لمسياؽ
أىمية كبرػ في بياف قيمة كل إلتفات" ( ،)1015ك بعبارة أخرػ فإف " التبادؿ الحاصل في استخداميا ليس
إنقطاعا تاما ألنو ال يحدث إال ألف داللة النص إقتضت ذاؾ التشكل،ك بيذا فإف تقنية (تبادؿ الضمائر)
ال تتجاكز حدكد التحقق الكصمي رغـ اإلنعطافة المتحققة في سياقيا ،لكف ليس باإلمكاف رصد ذاؾ
الكصل عمى سطكح النصكص األدبية دكف الغكص إلى أعماقيا النصية"(.)1016
ك قد تعاممت ىذه الدراسة مع الضمائر مف خبلؿ نمط كاحد رئيس يعتمد عمى انتياؾ المطابقة
بيف الضمائر مف حيث الغياب ك الحضكر ،أؼ انتفاء المطابقة بيف الضمير ك المرجع غيابا ك حضك ار
في الخطاب فرصدت أربعة أنساؽ أسمكبية ىي:
 اإلنتقاؿ مف الغيبة إلى الخطاب . اإلنتقاؿ مف الخطاب إلى الغيبة . اإلنتقاؿ مف التكمـ إلى الغيبة . االنتقاؿ مف الخطاب إلى التكمـ.ك مف أمثمة النسق األكؿ قكلو يمدح مميكو المعتصـ(:)1017
َغ ُّر في مجده األعمى ك ُّغ َّرِت ِو ُّلم ِب م ْنح ِسف ك َّ
أ َّ
ع ُم ْن َخ َسأُ
الم ْح ُ
ّ ُ َ ٌر
ك في سناه ك مسناه ك ِ
نائمِ ِو ُّ
ض َن ْأ
لمش ْي ِب ك ُّ
الس ْح ِب ُم ْستَ ْحًيا ك ُم ْن َ
ََ ُ َْ ُ
ِ
الحَفأُ
أف تُ َشاِب َي ُو ك ليس تَ ْشتِب ُو
لمممكؾ
ك
إختفاء ْ
ُ
العيداف ك َ
ٌر
ِ
بالسابقات لو
ؼ
ك ُ
الك ُّل ُم ْعتَ ِر ٌر

ِ
بالحق ُم ْن َزَكأُ
َك َم ْف َزَكا فمو ّ

()1014

فايز عارؼ القرعاف :في ببلغة الضمير ك التكرار،ص.12،13

()1015

أحمد دمحم كيس  :اٌرإلنزياح في التراث النقدؼ ك الببلغي ،ص .181

()1016

عشتار داكد :األسمكبية الشعرية ،ص .186،187

()1017

إبف الحداد،الديكاف،ص .111،128
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ِ
َّ
ؾ
الي َدػ َمْم ٌر
َم َمم ٌر
ؾ ىك مف َس ْمت ُ
ص ُو
َيُق ّل أف َي َ
العيُّك ُؽ أ َ
طأَ َ
َخ َم َ

العمى مؤل
كك ٌر
احد ىك في َش ْيد ُ
طأُ
ك ُّ
كل َمْم ٍإؾ عمى أعقاِبو َي َ
ِ
األمبلؾ ما َى َنأُكا
ثل َم ْي َنِئ ِو
ُ
َفم َ

حكػ المح ِ
اس َف في ٍإ
قكؿ كفي َع َم ٍإل
ََ
ََ
ِ ِ
ص ِرِى ُـ
ك المالككف سكاهُ م ْث ُل َع ْ
قناة ِّ
الد ْى ِر قائم ًة
ككيف َيْمَقى َ
اف عمى ٍإ
ك ما َّ
حاؿ ِب ُم ْعتَِد ٍإؿ
الزَم ُ

نكر ُىًدػ
اء ك
فالد ْى ُر َ
ّ
المعصكـ ُ
ُ
ظْم َم ُ
زم ْت
ك ُ
حيث ما أ َْزَم َع ْت ُعْم َي َ
اؾ ك إعتَ َ

ِ
فبل تَ َ
ض ْع َم ْرَبأً لمجيش تَ ْن َيُدهُ
األمبلؾ ُم ْج ِفم ًة
تَ ِح ُيد مف أُْف ِق َؾ
ُ

َح َداثُ ُو َد َنأُكا
فكّمما َد َنأ ْ
َت أ ْ
كَفكَق َنا لِ ِق ِس ِي ُّ
الش ْي ِب ُم ْن َح َنأُ؟
ْ
ّ
َكأََّنما أَىُمو في َش ْخ ِ
ص ِو َد َن ْأكا
َ ْ ُ

ِ
ضأُ
الشمس في أنكارىا تَ َ
يء ك ُ
ُيض ُ
ِ
الح َدأُ
َح َدا َج َحافَم َؾ التَّ ُ
أييد ك َ
ِ
الس ْعُد ُم ْرتََبأُ
ىء ك َّ
ّ
فالن ُ
صر ُم ْرتَب ٌر
حيث َّ
المَقكة ِ
الح َدأُ
ك ال تُ َح ِّكُـ ُ
ُ

َكأ َّ
بالرَدغ َك َمأُ
اإلقباؿ َي ْع ِطُف َيا
َف ُس ْم َر َؾ ك
إلييـ َّ
ُ
َبناَ ُف َق ْك ٍإـ ْ
ككـ لِبأ ِْس َؾ فييـ مف م ِ
ّلِ ْمي ِث ِم ْف َس ْم ِع َو َرْكعٌر ك ُم ْجتَنأُ
صاؿ َك ًغى
َ
ْ
َ
ِ
َّ
ظ َب َ َّ
الي َجأُ
بالسْم ِـ ْقد َى ِج َئ ْت
ىاجكا ُ
َف َس ْك َ
ُ
اؾ التي ّ
ؼ ُي ْس ُك ْف منيا الظ ْـ ُء َك َ
ِ
َفبلَ ِؾ ُم ْجتَ َأُر
لؤلمبلؾ ُمْقتََن ٌرع
ك بالمعاقل
ك مالو ِب ِس َكػ األ ْ
عز مف ٍإ
ِ
ذات ك مف سَم ٍإ
ِ
ؾ لو الِ ُّ
اليك ُف كالج أز
ف
َمْم ٌر
َف َح ْس ُب ّ
كل الممكؾ ُ
َ
الس ْرِك مف َي َم ٍإف
نجكـ َّ
َن َم ْت ُو َب ْد اًر ُ
َ
ص ُرهُ َف ْخ ًار ُ
تك َ
صرهُ
كع ْن ُ
تسبا َع ُ

الن ُج ُك ِـ َّ
ك ما َك ِم ْث ِل ُّ
الح َيأُ
النْق َع ك َ
َعَمى بو َس َبأُ
فقد عبلَ َ
الفَم َؾ األ ْ

إف بنية اإللتفات في ىذه األبيات تتشكل مف عدد مف األنساؽ بمغت ثبلثة أنساؽ تناكب فييا
الداالت (أغر)( ،عمياؾ)( ،أعاديو) كقد كاف ضمير الغياب أكؿ
ضمي ار الغياب ك الحضكر ،كذلؾ في ّ

نسق بدأ الشاعر بو صياغتو الشعرية ،حيث تمثل في الداؿ(أغر) ،ثـ تتابعت بعض الدكاؿ التي كظف
فييا الضمير ذاتو في األبيات الثاني ،الثالث ،الرابع ،الخامس ،السادس،السابع،الثامف ك الحادؼ عشر ،ثـ

تحكلت منو إلى ضمير الخطاب في الداؿ الثاني ( عمياؾ) الذؼ انبثقت منو بعض الدكاؿ التي تحمل
نفس الضمير ك ذلؾ مف البيت الثالث عشر إلى البيت السابع عشر ،ثـ تحكلت مف ىذا الضمير الى
ضمير الغياب في الداؿ (لو) ك الذؼ بدكره انبثقت منو بعضالدكاؿ التي تتضمف ضمير الغياب ك ذلؾ مف
البيت الثامف عشرة الى البيت األخير.
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ك الشاعر مف خبلؿ النسق األكؿ حاكؿ أف يجسد بعض المآثر التي يتمتع بيا ممدكحو،ك لتأكيد ىذه
الصفات ربط الشاعر ىذا الضمير بحشد مف الداالت الدالة عمييا في مثل (مجده)( ،سناه)،
(مسناه)(،نائمو) تقابميا داالت أخرػ تدؿ عمى ضعف أعدائييكنيـ ،ك ذلؾ في مثل (تشابيو)
(،أخمصو)(،أعقابو)(،سكاه)(يمقى) ،غير أف المبلحع أف الشاعر يعمد إلى تدعيـ ىذه األلفاظ ببعض ألكاف
البياف كالتشبيو ،ك اإلستعارة  .......كىك أداء منح نسق اإللتفات بعدا عميقا جعل الداللة تككف أكثر
غك ار ك أبعد تأثيرا ،حيث ذىب الشاعر مذىب اإليغاؿ في تجسيد بعض المفارقات التي تميزه عف غيره ،
سيما عف ممكؾ عصره ،حيث إعتمد عمى التشبيو المقمكب في البيت الثاني جاعبل مميكو أكثر إشراقا
كرفعة مف الشيب ،ك أكثر إغداقا مف ىطكؿ المطر كما اعتمد عمى التشبيو في البيت الثالث في محاكلة
لتأكيد انفراد ممدكحو بيذه الصفات دكف سائر ممكؾ العصر،إذ بعيد عف ممكؾ الطكائف قاطبة أف تماثل
المعتصـ ،فكما ال يشتبو العكد ك البردؼ ،كذلؾ يختمف المعتصـ عف باقي ممكؾ األندلس ،كما اعتمد
عمى اإلستعارة التصريحية حيث جعل مميكو في مرتبة األفبلؾ عمكا ك مجدا ،بل إف العيكؽ ذاتو يقل أف
يطأ أسفل قدميو تأكيدا عمى مرتبة العمك التي يحتميا مميكو المعتصـ.
أما في البيت الثاني عشر(

)12فقد شيد النص تغي ار في نسق الضمائر الذؼ ترتب عنو أيضا

تغي ار في الصفات التي حاكؿ الشاعر إسباغيا عمى مميكو المعتصـ ،حيث تحكؿ الشاعر إلى ظير
الخطاب الذؼ ظير في الداؿ (عمياؾ) ،حيث أبرز مف خبللو شجاعة المعتصـ كاقدامو ،كأىمية
ىذىالصفة سيما في الظركؼ السياسية التي مرت بيا األندلس آنذاؾ تطمب مف الشاعر تشكيميا في
لحظة الحضكر مف خبلؿ ضمير ِ
الخطاب ،حيث عمد إلى تراكـ صفة الشجاعة المنطمق مف الداؿ
(عمياؾ ) ،ك ذلؾ عبر داالت جديدة أخرػ بما تحممو ىذه الداالت مف معاني تستحضر معنى القكة ك
البأس ك اإلقداـ في مثل ( جحافمؾ ،أفقؾ ،سمرؾ ،بأسؾ ،ظباؾ.).......،
ثـ يتحكؿ الشاعر مف ضمير الخطاب إلى ضمير الغياب مجددا ،كيندرج ىذا الضمير في إطار
مدحو لممكيتو بصفة المجد كالرفعة المذيف إبتدأ الشاعر بيما أبياتو ،كلعل عكدتو إليو ىك قكة بمثابة تأكيد
صارـ
ك قاطع عمى ىذه الصفة التي يجب أف تتكفر في كل مف بمغ مرتبة الممؾ أك الحكـ كالتي يرقى إلييما
مميكو المعتصـ.
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ك انتقاؿ الشاعر مف ضمير الغائب في المجد إلى الخطاب في الشجاعة عكدة إلى الغائب في
المجد،مف شأنيأف يعمل عمى تنشيط ذىف المتمقي ككعيو في كل مرة إلى مختمف الصفات المادية ك
المعنكية التي يتحمى بيا مميكو المعتصـ.
كفي نص مدحي مماثل يقكؿ(:)1018
ْس ك الج ِ
َفتَى اَلبأ ِ
كد َّالم َذ ْي ِف تََب َارًيا
ُ
ِ
ِ
ٍإ
كح ِاتـ
تَدُيف َي َداهُ د َ
يف َك ْعب َ
ِ
اىد ِ ِ
الندػ بيت ِ
ماليا
في َذات َّ َ َ ْ ُ
ُي َج ُ
تخاليا
إَ َذا الِب َد ُر
ْ
انثالت عمييا َ
ْؼ الخك ِارج ِف ْرَق ٌرة
ككـ َق ْد َأر ْ
َت َأر َ
ْ
ضاؤه
ِب َع ْزِـ أَِب ٍإّي ال ٌري َرُّد َم َ
ال شؾ في أف نسق اإللتفات  -ىنا

إلى ٍإ
ص َب ِاتيا.
غاية َح َا
از لو َق َ

الدىر كصل ِ
صبلَِتيا
َف َح ْت ٌرـ عمييا َّ ْ َ َ ْ ُ
ش ّإال مف أ ُّ ِ
ف ُعَف ِاتيا
كال َج ْي َ
َك ّ

()1019

بأيدؼ مكالييا رؤكس عداتيا

َف ُك ْن َت عميا في ح ِ
ركب ُش اَرِت َيا .
ُ
ؾ َع ْف َح َرَك ِاتيا.
ؾ َ
األفبل ُ
ك ىل تُ ْمَم ُ
– يتشكل في الداالت (لو )( ،كنت ) ،ذلؾ أف الصياغة قد

تحكلت مف ضمير الغياب (ىك) في الداؿ األكؿ الذؼ ارتبط بالداؿ( لو )،إلى ضمير الخطاب في الداؿ
الثاني ،ك يبدك أف ىذه الصياغة قد أثارت معاني داللة الغياب (يداه) ،فيذا الداؿ يشكل صفة أساسية مف
صفات الممدكح بحيث يحمل معاني الخير ك الجكد ك الكرـ سيما ك قد كرد في سياؽ حديثو عف بعض
أعبلـ الجكد ك الكرـ
( كعب ك حاتـ )  ،فيك ممؾ بذ أقرانو مف ممكؾ الطكائف في البأس ك الجكد معا  ،كىك في جكده كنكالو
عمى ديف كعب ك حاتـ إذ صبلتو لمعفاة متكاصمة طكاؿ حكمو  ،ثـ ينتقل الشاعر إلى ضمير الخطاب (
ُك ْن َت ) ليؤكد مف خبللو عمى شجاعة ممدكحو  ،فيك رجل شجاع مغكار ،ك ىي شجاعة مف نكع آخر،إذ
تعادؿ شجاعة عمي رضي هللا تعالى عنو ،حيث جعل مميكو في مرتبة قتالية كاحدة مع ىذا الصحابي

الجميل ضد مناىضيو مف فرؽ الخكارج ،ك تكظيف مثل ىذه الحكادث التاريخية سيما في تاريخ اإلسبلـ
جعمت الشاعر يستحضر ضمير الخطاب بما فيو مف خصائص تدلل عمى الحضكر  ،فقكؿ الشاعر
( ُك ْن َت )  ،الذؼ ربطو مباشرة بسيدنا عمي كرـ هللا كجيو  ،يمنح داللة أعمق تؤكد عمى صفة الشجاعة ك

البأس لذلؾ نرػ أف الشاعر يعكد إلى ضمير الغياب مباشرة بعد أف يتجاكزىذه الحادثة التاريخية الميمة،ك

()1018
()1019

المصدر السابق ،ص .167-165
ِ
بدر :ج َب ْد َرة ك ىي كيس فيو ألف أك عشرة آآلؼ درىـ أك سبعة آالؼ دينار.
ال ُ
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ذلؾ دائما في سياؽ حديثو عف الشجاعةفي قكلو (مضاؤه) ،حيث لجأ الشاعر إلى أسمكب اإلستفياـ الذؼ
حاكؿ مف خبلليإبراز داللة عميقة تنبئ عف قكة مميكو كشجاعتو،فيك ممؾ ذك عزيمة قكية ،المضاء في
نفسو طبيعة راسخة متأصمة تأصل حركة األفبلؾ التي التممؾ إال أف تتحرؾ بشكل دائـ.
ك ىنا استطاع الشاعر أف يجسد لنا بعض القيـ المادية اّلتي تشكل صفات كمالية اتصفت بيا
الذات الممدكحة ،جسد الضمير فييا دك ار شديد األىمية في تكضيح أىمية كل مكقف.
()1020

كفي سياؽ الغزؿ يقكؿ:

كارت جُفكِني ِمف نكيرةَ ِ
كاسميا
ْ َُ ْ َ
ََْ ُ
ك الماء أ َْن ِت ك ماَ ي ِ
ص ُّح لِقاِب ٍإ
ض
َ
ُ
إف بنية األلتفات

نار تُ ِ
ض ُّل ك ُّكل ٍإ
نار تُ ْرِشُد
ًا
ك النار أ ِ
َنت ك في الح َشا تَتَ َّ
كقُد
َ

–ىنا – تتمثل في الداليف (كاسميا)الذؼ يمثمو ضمير الغياب (ىي)،ك الداؿ

( ِ
أنت)الذؼ يجسد ضمير الخطاب المباشر ،ذلؾ أف الصياغة الشعرية تناكلت اإلسـ الظاىر ( نكيرة) ،
ك ضمير الغياب (الياء) بكصفو ضمي ار ينبئ عف لحظة الغياب  ،ثـ تحكلت الصياغة الشعرية مف
تغييبو إلى جعمو حاض ار في الخطاب  ،مف خبلؿ تكرار ضمير الخطاب( ِ
أنت) مرتيف في البيت الثاني،
قد ساىـ ىذا النسق في تككيف دالالت أكثر عمقا ترتبط بتككيف األنساؽ اإللتفاتية داخل النص.
ك المبلحع في ىذا النص أف ضمير الغياب قد أنتج دالالت ال تختمف عما أنتجو ضمير
ِ
الخطاب ،إال بشكل يسير يتعمق بدرجة العمق الداللي في كل ،حيث يؤكد السياؽ الذؼ كرد فيو ضمير
الخطاب إنما ىك أكثر تأثي ار كعمقا مف السياؽ الذؼ كرد فيو ضمير الغياب ،حيث جاء كل مف الضميريف
في سياؽ مجازؼ مشحكف بالمجاز أيف كرد ضمير الغياب معمقا بأداة التشبيو (الكاؼ)  ،فمعاممة ىذه
المرأة تشبو اسميا المشتق مف مصدر النار  ،إذ كل نار تيدؼ السارؼ فترشده إلى المبتغى عدا نار نكيرة
فإنيا تؤدؼ إلى التيمكة ،أما ضمير الخطاب فقد كرد في إطار التشبيو البميغ أيف انتقمت الصياغة بضمير
الغائب إلى الحضكر (الخطاب) ،ك ذلؾ عبر دخكليا سياقا زمنيا جديدا ىك الزمف الحاضر ك ىك يتكافق
مع الخطاب ،ك فضبل عف السياؽ المشحكف بالمجاز المذيف كردا في ىذيف الضميريف سيما المخاطب ،
فقدكرد أيضا في سياؽ مفعـ بالتضاد مما ساىـ في تأثيث ىذا الخطاب الشعرؼ  ،حيث تـ تعميق ضمير
الغياب بالداليف ( تضل كترشد) في البيت األكؿ  ،فيما ُعمق ضمير الخطاب في الداليف ( الماء ،النار)
()1020

ابف الحداد،الديكاف ،ص .190
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محكر فاعبلً تدكر حكلو داالت تحقق
ًا
مما يؤكد أف ىذيف المرجعيف ( الغياب ك الخطاب) إنما يشكبلف

المعاني ك الدالالت ،حيث ساىمت في تعميق اإلحساس بأىمية ىذا المكقف العاطفي الذؼ يؤكد الشاعر
مف خبللو أف محبكبتو نكيرة إنما ىي امرأة بعيدة المناؿ .
ك المبلحع أف نسق اإللتفات الذؼ يؤكؿ مف الغائب الى المخاطب في مكضكع الغزؿ عاليا ما
يمجأ الشاعر فيو إلبداء قيـ جمالية ليذه المرأة يسعى مف خبلليا إلى لفت إنتباه المتمقي اإللييا مف خبلؿ
تغيير الضمير مف الغائب إلى المخاطب.
()1021

ك مف أمثمة ذلؾ قكلو:

ض ٌرب ك ُك ْث َباَ ُف
ُد َكْي َنالكثَيب َ
الف ْرِد ُق ْ
كط عمى َنًقا
ظل َاألَْفناَ ِف ُخ ٌر
كفيُ َ
كن ِ َّ
َح َكْر
ك في َم ْ
من َ
س الرْق ِـ اُل َ
من ِـ أ ْ

ِ
ِ ِؽ
اف
الك ْجد َس ْج ٌرع ك ِإ ْرَن ُ
عمييا ل ُكْر َ
ِ
ناف
الج َنى َل ْد ُف التَأ َُّكِد َف ْي ُ
َمني ُع َ
ُّ
َّ
اف
كأف
َ
َجَف ُ
مصاليت الظبى منو أ ْ

عمى ص ْد ِغ ِو َّ
الش ْعرػ َتُمك ُح ك َتمتَ ِظي
ُ
ك في ثَ ْغ ِر َؾ َّ
اح ِر ُّؼ ُل َب َانتي
الكض ِ

()1022

ِ
اف
اء تزىى َك ْتزَد ُ
كفي َن ْح ِره َ
الج ْكَز ُ

()1023

()1024

اف
َف َ
ص ْد َي ُ
آء ك َ
ص ْد ٌر
قمبي َ
ظْم ُم َؾ َ

إف نسق اإللتفات في ىذا السياؽ يتشكل مف ضمير الغياب المتمثل في الداليف ( صدغو ،نحره)  ،ك مف
ضمير ِ
الخطاب المتضمف في الداؿ (ثغرؾ،ظممؾ)  ،كقد تعمق بيذه األلفاظداالت أخرػ تشير إلى قيـ
جمالية فيذه المرأة تضع نكعا مف الزينة عمى صدغيا يممع لمعاف كككب الشعرػ ،ك في عنقيا قبلدة
تممع لمعاف الجكزاء في كبد السماء ،ك ىي معالـ مادية تضيف جماال فكؽ جماليا الطبيعي ،ثـ تنتقل
الصياغة الشعرية الى كصف ثغرىا،فيك مكرد عذب زالؿ ظل قمبو إليو في ظمأ دائـ إذ ظمت كعادتيا

()1021

ابف الحداد،الديكاف ،ص.261-260

ُّ
تستكف فيو مف الحر  .الرقـ :ضرب مخطط مف الكشي ك الرقـ المنمنـ :المرقكـ المكشى – .
()1022المكنس :مكلج الظباء
األحكر  :مف اشتد بياض عينيو -ك سكاد سكادىما.
()1023

الشعرػ :كككب نير يطمع بعد الجكزاء ك طمكعو في شدة الحر.

()1024

المبانة :الحاجة * الظمـ :ماء األسناف * صدآء ك صداء :ركية لـ يكف عندىـ ماء عذب مف مائيا ،ك الركية :البئر

ذات الماء.
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باخمة ال تجكد بثناياىا ،ك لعل ارتفاع معدؿ كتيرة المؤشر الداللي ،ك ذلؾ بانتقاؿ الشاعر مف كصف
شعرىا ك عنقيا الى التغمغل في دقائق
ك جييا قد استدعى مف الشاعر اإلنتقاؿ مف ضمير الغياب الى ضمير ِ
الخطاب ،فتكظيف ىذا الضمير
ىا ىنا يؤكد عمى أف السياؽ الذؼ كرد فيو أكثر أىمية مف األكؿ  ،ك ذلؾ إلستدعاءه صفة الحضكر ،
فالحرماف المادؼ الذؼ يعيشو الشاعر فضبل عف المعنكؼ جعل ىذا الضمير أكثر مناسبة إلستشعار
القرب الزماني
ك المكاني معا  ،كما أتاح لو كصف ثغر ىذه المرأة الذؼ يتميز بطيارة الجكؼ كبياض األسناف.
الحداد" فينتُج داللة جديدة سيما في مكضكع
حكؿ مف المخاطب إلى الغائب لدػ "إبف ّ
أما نسق التّ ّ
ّ
الحضكر كىي داللة (القمب) كتتّخذ ىذه الداللة ُبعد المكاف مجاالً
الغزؿ مبنية عمى حركة الغياب ك ُ
كيفية تككنيا نأخذ قكلو(:)1025
الشعرّية
الصياغة ّ
،كحتى ندرؾ ّ
لتككينيا في ّ
ّ
كإَني في رَّيػاؾ ك ُ ِ ِ
الجكانح ناشئ
اجد ِريحػي ْمَف َرك ُح اليكػ بيف َ
َ
ّ

()1026

كلي في الس َرػ مف ِ
نارِى ْـ َك َم َن ِارِى ْـ
ُ

ػكـ طػكافػ ػػئُ.
ُى َداةٌر ُح َداةٌر ك ّ
الن ُجػ ُ

ِ
كح ْم َح َػم ْت
لذلؾ ما َحَّن ْت ِركػابي َ

ِع ارِبي أ َْك َحى َس ْي ُرَىا المتباطئ.

ىاجني؟ أكلعّمػػيا
ىاجيا ما َ
فيل َ

ِ
الكخد مف نيراف َك ْجدؼ لكاجئُ
إلى َ

ُرَك ْيداً فذا كادؼ ُل َب ْي َنى كاّنو

َل ِكرد ُلبان ِاتي ك ِإني َل َ ِ
ّ
ُْ َ َ
ظامئُ

()1027

ك ياَ حَّب َذا مف أرض ُلبنى مك ِ
اطئ.
َ
َْ ُ َ

ك يا حَّب َذا مف آؿ ُلبنى مك ِ
اط ٌرف
َ
َْ َ َ
مياديف تييامي كمسرح ِ
ناظ ِرؼ
ُ
ََُْ

()1025
()1026
()1027

فمِ َّ
مش ْك ِؽ
غايات بو كمبادغ.
ٌر
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ّ
السرعة.
الكخد ّ :
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الشعرية قد
الصياغة ّ
إف ّ
النسق اإللتفاتي  -ىنا – تشكل في ّ
الداّليف ( :رّياؾ)ّ ( ،إنو)  ،إذ ّ
ّ
إف ّ
الداؿ الثّاني
تحكلت منو إلى ضمير الغياب (ىك) في ّ
غرست ضمير الخطاب ( ْأن َت) في ّ
ثـ ّ
الداؿ ّ
االكؿّ ،

الضميريف ىك الكادؼ ( كادؼ لبيني).
 ،كمرجع ّ

الريا) ك ىك
حيث استخدـ الشاعر في السياؽ قكلو ( رّياؾ) في مخاطبة إحدػ مظاىر الطبيعة ( ّ

الشاعر ،كمف
طيب كاستخداـ ىذا
الريح ال ّ
بأىمية ىذا المكاف في ذات ّ
الضمير في مخاطبة الجماد يكحي ّ
ّ
ّ
الصمة.الحميمة التّي تربطو بو كقد ساىـ ُبعد المسافة بينو كبيف ىذا المكاف في
ثـ عمق العبلقة ك ّ
ّ
أف لو إرتباطات نفسية تتّصل
تأجيجمشاعر ح اررة ّ
الشكؽ ك الحب  ،كتنطمق أىمية ىذا المكاف مف حيث ّ

كلعل ُبعد المسافة بينو كبيف ىذه المرأة قد
بالجانب العاطفي حيث ّ
تذكره رّياه بريح محبكبتو نكيرة الغائبة ّ ،
الشكؽ ليذا المكاف الذؼ تقيـ محبكبتو نكيرة بينأحضانو،ك
تييج مشاعر ح اررة الكجد ك ّ
ساىـ في ّ

بالداالّتالمكانية
الصياغة ّ
السياؽ فجاءت ّ
الشعرية ما يكضح معالـ البعد المكاني في ىذا ّ
قد رصدت ّ
الشاعر ركابو كسيمة لمكصكؿ إلى ىذا المكاف في أقرب اآلجاؿ ،ك ىناؾ
(ركابي عرابي) ،أيف يستخدـ ّ
جسد المحكر األساس اّلذؼ إنطمقت منو معظـ
أف ضمير الخطاب اّلذؼ بدأ ّ
يتّضح جميا ّ
الشاعر بو أبياتو ّ
الشاعر أف ّيدلل مف خبلليا ّأنو في طريقو إلى ىذا المكاف اّلذؼ يستأنس فيو عمى
األحداث اّلتي أراد ّ

الشاعر بعد ذلؾ إلى تغيير نسق الخطاب إلى الغائب بعدما تيّقف مف
األّقل بريح نكيرة ،ك سرعاف مايمجأ ّ

الضمير في ىذا الخطاب قد ساىـ في تجسيد داللة (القمب) ،ك
كصكلو إلى كادؼ لبينى ،كىنا
أف ّ
يتكضح ّ
ّ

ىك ما نمحظو مف خبلؿ قكلو (رّياؾ) حيث استخدـ ضمير الخطاب (ؾ) ك ىك بعيد عف ىذا المكاف اّلذؼ

الركاب
االسياؽ مف إقتراب كصكؿ ّ
ّ
الشاع ارلى ىذا المكاف مف خبلؿ سرعة ّ
ثـ ينبئ ّ
تذكره رّياه بريح نكيرةّ ،
عممية
كىي في طريقيا إلى ىذا المكاف ،ليطالعنا ّ
الشاعر بضمير الغائب بدؿ ضمير الخطاب ،كىنا نمحع ّ

الضمير في بنائيا ،أيف إستدعت داللة (القرب) ضمير الغياب  ،ك استدعت داللة (البعد)
عكسية ساىـ ّ
ّ

ضمير ( الحضكر).

حكؿ مف التّكّمـ إلى الغيبة نكرد قكلو(:)1028
أماّ مف أمثمة نسق التّ ّ
ِركاَِبي تُ َع ِّرْج َن ْح َك ُم ْن َع َر َج ِاتػيػا

خميمي ِم ْف َق ْي ِ
س بف َع ْيبلَ َف َخَّم َيا
َّ
ِبعي ِش ُكما ِ
ِ
اليميف َف ِّإنن ػ ػػِي
ذات
َْ َ
()1028

الرْك ِح ِم ْف َعَق َد ِاتػيػػا
اح لِ َش ِّـ َّ
أ ََر ُ
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ِ
ض َب ِات َيػا
األعبلَ ُـ م ْف َى َ
أما ِإَّنيا ْ
َ
ِ
المتََّيػ ِـ َم ْن ػ ػ ِػزٌرؿ
ماء لمَقْمب ُ
كتَ ْي ُ

الع ْي ُف َع َف َع َب َرِاتيا؟
ف تَ ُك ُّ
َف َك ْي َ
ف َ
يـ عمى َسَم َم ِاتي ػ ػػا
عك َجاَ ِبػتَ ْسِم ٍإ
َف ُ

()1029

الص ْب ُر َقْم َب ُو
إف تُ ْس ِعدا َم ْف أ َْسَم َـ َّ
ك ْ
ف َب َان ٍإة
َف َب َانتُيا اَ َ
اء َم ْأَل ُ
لغ ْي َن ُ

ِ ِ
ِ
صاتيا
ُي َع ّر ْس ب َد ْك ِح اَ َلباف م ْف َع َر َ
الغ َر َاـ اَ َلب ْرَح ِم ْف ثَ َم َرِاتي ػػا
َج َن ْي ُت َ

ِ
الشعرية ِم ْف
الصياغة ّ
ّ
الداالّت ( َّ
تتشكل بنية اإللتفات في ىذا ّ
النص مف ّ
خميمي)(،قمبو)ُ (،
جنيت) ،إذ ّ
تحكلت ّ
بالداؿ الثّاني ،عكدة إلى
األكؿ إلى ضمير الغياب (الياء) المرتبط ّ
ضمير التّكّمـ(الياء) المرتبط ّ
بالداؿ ّ
الضمائر جميعا إلى ذات المرجع ىي ال ّذات
جددا مف خبلؿ ّ
ضمير الغياب ُم ّ
الداؿ الثّالث ،كتؤكؿ ىذه ّ
الضمائر،
الشاعرة التي تُ ّ
الشعرؼ لم ّذات ّ
أف ىذا التّحكؿ يتكافق مع المكقف ّ
ّ
شكل مرجع ّ
الشاعرة ،كيبدك ّ

الن ّ ِ
ص
كليذا المكقف تأثيرفي تككيف البنية اإللتفاتية ،كفي ذات الكقت لو تأثير آخر في تككيف صياغة ّ
الشكؽ ك الحنيف لمحبكبتو نكيرة،كىك
الشاعر آثار تفاقـ مشاعر ّ
األكؿ بدت عمى ّ
ّ
الشعرية ،ففي البيت ّ
ِ
النفسية لمشاعر ،كىك ما
ظل رفيق ّ
مما ساىـ في تصعيد الحالة ّ
شكؽ ّ
الشاعر ُمبلزـ لو دكف انقطاعّ ،
يتجّمى كاضحاً مف خبلؿ سياؽ النداء الذؼ ّأدػ كظيفة ساىمت في إبداء أحاسيس األلـ كالمعاناةمف حرقة

يؤكد ح اررة ىذا الشكؽ كآالمو ،فيذه المرأة بعيدة منو غائبة عنو ،
الشكؽ كطكؿ الفراؽ  ،كفي النص ما ّ
ّ
الشاعر يستنجد بخميميف لو ِم ْف قيس بف عيبلف أف يسمحا لراحمتو إلى أف تتّجو نحك منعرج
كىك أمر جعل ّ
الكادؼ أيف تقيـ نكيرة  ،كيبدك أف ىذا ِ
الخطاب قد َّ
بث نكعاً مف اإلرتياح في نفس الشاعر أيف شيد النص
ّ

يتضمف نفس
الشعرية إلى البيت الثّاني ال ّذؼ
الصياغة ّ
ؤشر ّ
حدة ُم ّ
إنخفاضاً محسكساً في ّ
ّ
الشكؽ في إنتقاؿ ّ
حيث ُيبدؼ الشاعر سركره ك ارتياحو إذ
ضمير التّكمـ الذؼ
الشاعر بو خطابو ( ّإني  ،أراح ) ُ ،
إستيل ّ
ّ
ِ
اشتـ عقداتيا.
تأخذه خّفة ك أر ّ
يحية أكثر كّمما إقترب م َف المحبكبة ك ّ

تضمف
الرابع الذؼ
الصياغة ّ
الشعرية إلى البيت ّ
ّ
غير ّأنا نجد ىذا التّكتّر يككف أكثر إنخفاضاً في إنتقاؿ ّ
الصياغة عف اإلحالة األكلى
ضمي ار يرجع إلى الذات ّ
الشاعرة  ،ك ىك ضمير الغياب الذؼ انحرفت بو ّ

الشعرؼ الذؼ يطرؽ
أف ىذا اإلنحراؼ في اإلحالة قد انسجـ مع المكقف ّ
المتمثمة في ضمير التكّمـ ،كيبدك ّ
الشكؽ
جسد مكقفا عاطفيا مكّمبلً بمعاني ّ
ّ
فالسياؽ مف ضمير التكّمـ ّ
الصبرّ ،
الشاعر مف خبللو معنى ّ
الشاعر يمجأ إلى تغييب
كلعل ذلؾ ما جعل ّ
لمصبر في نفس ّ
الشاعر فيو مكاف ّ ،
كاأللـ كالفراؽ ليس ّ

()1029

تيماء  :أرض قفرة ميمكة مضّمة.
الفبلةُ  ،كأرض
اء َ :
ُ
التّْي َم ُ
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()1030

الرغبة فيو"
أف" استعماؿ الغيبة في اإلخبار ىك تغييب لمحدث في ّ
الصبر سيما ك ّ
حد ذاتو  ،كعدـ ّ
ّ
الشكؽ الّمذيف يعيشيما الشاعر لحظة
بحيث بدا تطابق كاضح بيف الحضكر (أنا) مع معنى المعاناة ك ّ

،

السياؽ ،إذ لطالما أسمـ الشاعر نفسو لو
الصبر المفقكد في ىذا ّ
الحاضر  ،ككذا ضمير الغياب مع معنى ّ
تجسد
في الماضي  ،كما َ
السياؽ ىك رجكع الشاعر إلى ضمير التّكّمـ التي ّ
الصبر في ىذا ّ
يؤّكد غياب ّ

مرة أخرػ معاناتو مع ىذه التي لـ
الداؿ( َج َن ْي ُت) ،أيف ّ
لحظة الحضكر في البيت الخامس مف خبلؿ ّ
يؤكد ّ
حبو ليا سكػ الغراـ البرح كالعشق القاتل .
َي ْج ِف مف ّ

الضميرية – أيضا –
ك يعتبر النسق الرابع مف أبرز أنساؽ اإللتفات حيث يقع في نمط إنتياؾ المطابقة ّ

تحكؿ إلى ضمير تكّمـ يقكؿ(:)1031
بكصفو ضمير خطاب ّ
ُىـ في َ ِ
ضكا
َّمكا أـ َق َّك ُ
ضمير َؾ َخي ُ
ْ

ِ
ضكا
أع َر ُ
ك م َنى ُجُفكِن َؾ أَْقَبُمكا أـ ْ

مف َّ
الزم ِ
َىمِػ ِػو
ػاف كأ ْ
اؾ َ
ك ُى ُـ ِر َ
ض َ

ِ
ضكا
َسخطكا  ،كمازعمت ُك َشاتُ َؾ ،أ َْـ َر ُ

استَ َم َّر ِقبلَ ُىػ ػ ػػـ
أْ
َى َك ُ
اى ُـ كا ِف ْ

ِِ
ض
الم ْب َغ ُ
ك ِم َف َ
العجائب أف ُي َح َّب ُ

()1032

النيى َع ْنيـ كَيأ ِ
ُّ
الي َكػ
ْم ُرني َ
ُْ َ ُ
تَ ْن َيى َ

ك َّ
ض
الم َنى تَتَ َع َّر ُ
النْف ُس تُ ْع ِر ُ
ضكُ

الشاعرة بشّقييا المخاطب كالمتكمـ ،
ترتكز البنية المضمكنية ليذا الخطاب حكؿ ال ّذات ّ

جاعمة مف ىذه المنظكمة التّركيبية صكرة تعكس معاناتو متخذة نكيرة سبيبل ليذا البكح ككف "المرأة ىي
األقرب إلى ذات الشاعر كمف خبلليا يبكح بما يعانيو مف آالـ "(.)1033

الداللي مف خبلؿ الضمير إبراز مأزقية المكقف الذؼ يقفو الشاعر ،حيث يكشف عف
كييدؼ ىذا ال َ
طرح ّ

الشاعر القائـ عمى العذاب كالتشكؽ كاأللـ كاإلكتكاء بنار اليكػ كالحب ،كلـ يكف ذلؾ
السامي ليذا ّ
الجانب ّ
إال صدػ نفس عفيفة صادقة تحاكؿ أف تسعى ِباستمرار ألف تتشبث بحبيا األسمى الذؼ يندفع أماميا
بكل معاني الّمكعة كاأللـ
محّمقا فتسعى لمكصكؿ إليو،كمف ّ
الرؤػ التي بثيا الشاعر في ىذا السياؽ تعبيره ّ
()1030

الرحمكني  ،دمحم بكحمدؼ :تحميل لغكؼ أسمكبي لنصكص مف الشعر القديـ ،ص .36
الرحيـ ّ
عبد ّ

()1032

خيمكا نصبكا خياما ّقكضكا :نزعكا األعكاد كاألطناب.
ّ

()1031
الديكاف ،ص .231 ،230
ابف الحدادّ ،

()1033

جاسـ دمحم الصميدعي  :شعر الخكارج ػ دراسة أسمكبية ػ ص .66
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عف عدـ اإلستغناء عف محبكبتو نكيرة ميما كاف مكقفيا منو ،ك ىنا يرصد الشاعر جميع اإلفتراضات
ض ِم َير ْؼ الخطاب ك التكمـ ،ك ترجع كّميا إلى
الكجدانية القائمة عمى التّضاد كىي ألفاظ ُغ ِر َس أغمبيا في َ
ّ

الشاعرة،ك ىنا نمحع كيف تسيطر المفارقة في ىذه األبيات مف خبلؿ إبراز مكقف
مرجع كاحد ىي ال ّذات ّ

الشاعر تجاه ذاتو المضطربة التّي يحاصرىا بأسمكب ينيض عمى التّضاد التّاـ عمى ما نراه في األبيات
ّ
ألننا نرػ ىذه األبيات عبارة عف جممة كاحدة،ك
النفس حتى ّ
األربعة اّلتي انطمقت دفعة كاحدة دكف أخذ ّ

النفسي ليذه ال ّذات.
الضّدؼ إلى الكشف عف الكضع ّ
الضميريف في سياؽ ّ
النسق ّ
ىنا ساىـ كضع ىذيف ّ
الشعرّية – ىنا -تكشف عف الذات المخاطبة التي ظيرت في
شؾ َّأننا ُندرؾ أف األبيات ّ
كال ّ

الداؿ (ضميرؾ) الذؼ تفرعت عنو ىذه الداالت (جفكنؾ)( ،رضاؾ)( ،كشاتؾ) ،كمف خبلؿ ىذا الضمير
ّ

الذؼ عمد الشاعر بو إلى مخاطبة نفسو نستشعر نكعا مف أساليب التّجريد التي تّتّكئ عمى ىذا النكع مف
الخطاب ،كذلؾ قبل أف ينتقل الشاعر إلى ضمير التكمـ  ،ك كأف الشاعر ينشئ حكا ار مع ذاتو ليبث مف
خبللو آالمو كلكاعجييذا الخطاب الخاص يجسد مكقفا نفسيا معينا تجاه ىذا المكقف العاطفي ،ككأف
الداخمي) ،الذؼ يممؾ
البيتيف األكؿ كالثاني ىنا يستمداف أىميتيما بفعل تقنية الحكار الداخمي (المكنكلكج ّ

جكا دراميا ساىـ في تجسيد أىمية
قدرة كبيرة عمى اإليحاء ،حيث إستطاع الشاعر مف خبللو أف يخمق ّ
الحدث المتمثل في شدة الحب ككثرة الكجد ،إذ يستثمر الشاعر إمكانياتو التعبيرية فيكشف عف مختمف
أف البنية اإللتفاتية ال تنحصر عند ىذا
التّداعيات العاطفية إنطبلقا مف حاجاتو النفسية كالركحية ،غير ّ

طبة إلى متكّممة حاضرة كفاعمة في
تتحكؿ مف ككف ال ّذات مخا َ
الحد مف العبلقات بيف الضمائر  ،كاّنما ّ
حممو الخطاب كل تمؾ اإلىتمامات العاطفية التي حمميا
الحدث كذلؾ بضمير آخر ىك ضمير التكّمـ ،كقد ّ

الداالت
لممخاطب ( األنت)  ،كذلؾ لمحاكلة المحافظة عمى إدامة حالة الحب كالعشق كىك ما تجسده ىذه ّ
ٍإ
ماض في القمب في جميع األحكاؿ ،ككأف الشاعر
(أىكاىـ ،يأمرني اليكػ )  ،فحب الذات المتكممة لنكيرة

عبر الشاعر
األكؿ كالثّانيكذلؾ
بمجرد أف ّ
ّ
بيذا األداء يكشف الّمثاـ عف نفسو بعدما كاف محتجبا في البيتيف ّ
()1034
أف
الشاعر العاطفية
عف حبو بمفع اليكػ  ،كىك لفع يعني الكثير في إطار تجربة ّ
 ،كىنا نمحع ّ

مما يسيـ في
اإلحساس باأللـ متكر اًر بتكرار ظيكر الضمير في ( أنت ،أنا ) ،فاألنت تعاني كاألنا تتألـ ّ
تحقيق التّكازف بيف ال ّذاتيف ،المستترة المخاطبة كالحاضرة المتكّممة أيف تمعب ىذه الضمائر دكر المحرؾ

()1034

ك ىك ما سكؼ نمحظو في الفصل المكالي.
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الرئيس مف خبلؿ إقامة الحكار مع ذاتو مف خبلؿ ضمير الخطاب (ؾ) ،كمع اآلخر مف خبلؿ ضمير
ّ
يجسداف ذاتاً كاحدة.
المتكمـ ما يؤكد ّ
أف األنا كاألنت في ىذا الخطاب ّ

تراكـ األفعاؿ:
مممحا مممكسا ضمف خيارات الشاعر لمختمف المكاقف الحياتية ،حيث
الحداد"
يشكل الفعل في شعر" ابف ّ
ً

النسق مسمكا لغكيا كطريقا أسمكبيا ساىـ في بناء قصائده كتشكيل لغتو عمى نحك يتناسب
يجسد تراكـ ىذا ّ

النص دالالت زمنية كتصكيرية مختمفة ،كليا دكر في
أف" األفعاؿ تمنح ّ
الرؤػ الشعرية ذلؾ ّ
مع مختمف ّ
أف الفعل ممكف أف
تحريؾ المشيد الشعرؼ الذؼ لو قدرة كبيرة عمى الحركة ك النمك كالتفاعل حتى لنشعر ّ
يمثل أكضاعا مختمفة "(.)1035

النصكص الفكرية
كما تنقل األفعاؿ الفضاء الشعرؼ إلى طاقة تنبض بالحياة تسيـ في حركية ّ

لمرسالة
كالجمالية كفي خمق بؤر شعرية مف شأنيا أف تثير األثر الشعرؼ كالفكرؼ لدػ المتمقي ،إذ يضمف ّ

ص بمنحو طابعاً ديناميِّا يخضع المتمقيعمى
األدبية قد ار مف التأثير عمى المتمقي عبر تحريؾ دالالت ّ
الن ّ

عمميتي إستقطاب كجذب لتمؾ المؤثرات التي يسعى الشاعر إلى تفعيميا.
إثره إلى ّ

الحداد" ىيمنة كاضحة لمجممة الفعمية حيث تشكل نسبة عالية يمكف
كيظير مف خبلؿ شعر "ابف ّ

تكضيحيا في الجدكؿ الآلتي:
الجممة

المجمكع

النسبة المئكية

الفعمية

433

%68.94

االسمية

193

%30.73

()1035

الصميدعي :شعر الخكارج-دراسة أسمكبية -ص .102
جاسـ دمحم ّ
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ ارتفاع نسبة تكظيف الجممة الفعمية حيث تتجاكز ضعف الجممة
اإلسمية ،ك ىنا تكمف أىمية الفعل في العمل األدبي مف حيث يدؿ عمى "حدث يكحي بالتفاعل ك الصراع،
فضبل عف قابمية األفعاؿ لممزج بيف الحدث ك الزمف في المفع ذاتو"(.)1036
ك أىمية األفعاؿ لدػ "ابف الحداد" تنطمق مف أىمية المضمكف الشعرؼ الذؼ يريد نقمو ،ىك مضمكف
حافل باألحداث ك المغامرات اإلنسانية التي تحمل قد ار مف األسى ك المعاناة عاش الشاعر خبلليا تحت
كطأة ظركؼ نفسية مزرية ك انشغاؿ عارـ باليمكـ ،مما يتطمب قد ار مماثبل مف األفعاؿ التي مف شأنيا
اف تسيـ في تحريؾ المشيد الشعرؼ.
ك إذا ما رصدنا مقدار حضكر كل فعل عمى ِح َدة لكجدنا أف الماضي يشكل نسبة تكظيف عالية عند "اف

الحداد" ،ثـ يأتي المضارع بزمف الحاضر ،ثـ يميو فعل األمر ،أخي ار المستقبل ،ك نسبة الحضكر التي
يحظى بيا كل فعل تظير مف خبلؿ ىذا الجدكؿ:
المجمكع
208

النسبة المئكية
%33.12

األفعاؿ
الحاضر

157

%25

المستقبل

41

%06.52

27

%04.29

الماضي
المضارع
األمر

يعكس لنا ىذا الجدكؿ بكضكح سيطرة الزمنيف الماضي ك الحاضر ،حيث شغبل حي از كبي ار مف
شعر "ابف الحداد" ،إذ يعد ىذيف الزمنيف إحدػ كسائل الشاعر الفاعمة في سرد جانب كبير مف التجارب
الشعرية التي تمثل لديو قد ار كبي ار مف األىمية ،ك ذلؾ مف خبللنظرتو لمحياة ك الككف عبر مختمف
األحداث التي خاض غمارىا مع َم ْف حكلو ،ك رغـ نسب التفاكت بيف الزمنيف إال أف الحاضر يجسد

امتدادا لمزمف الماضي حيث لـ نرصد في شعره تغي ار ُيذكر يتـ بمكجبو رصد مكاطف اإلختبلؼ عف الزمف
الماضي ،حيث َل ِقي الشاعر فيو ضالتو في كثير مف المكضكعات الشعرية ،أما الزمف المستقبل فيشكل
َ
نسبة ضئيمة في شعره تناسبت مع نظرتو ليذا الزمف ،ك ذلؾ بمنظكر يمكنو التشاؤـ ال مجاؿ لؤلمل فيو
يذكر ،استقى مبلمحو ك مؤشراتو مف الزمنيف الماضي ك الحاضر معا.
()1036

المرجع السابق ،ص .102
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ك ميما يكف مف أمر النسب ،فإننا نمحع أف الفعل بكجو عاـ قد شكل كسيمة إببلغية أساس
ساىمت في اإلفصاح عما يدكر في كياف الشاعر مف مشاعر ك أحاسيس ،جاء خطابو الشعرؼ معب ار
عنيا.
ك قبؤلف نقف عند بعض النماذج مف شعره يمكف أف نشير إلى " دكر السياؽ في صرؼ زمنية
يحمميا داللة
األفعاؿ أؼ أنو يحكؿ داللة الفعل بأف يفرغيا مف الداللة المخصكصة ليا قبل النص ك ّ
()1037
أف "المقاربة األكليةلمكلكج إلى عالـ النص تشكل مف
أخرػ تنسجـ ك داللة النص العامة"
 ،ذلؾ ّ
خبلؿ السياقات النصية التي تتطمب قد ار مف الرؤية التي يتسمح بيا األسمكبي"(.)1038

يقكؿ في سياؽ الفخر(:)1039
بحسِنيا فاستكػ ِ
العْقباف ِ
الح َدأُ
ُ
ُْ َ

ك تمؾ َع ْنقاؤنا َكاَف ْت َؾ ُم ِع ْزَب ٌرة
ِ
ِ
الحَمى َع َج ٌرب
ب ْدعٌر مف النظ ِـ َم ْكش ُّي ُ
ك ُك ُّل م ْختَرع َّ
لمنْفس ُم ْبتَدع
ُ

تُْن ِسي الفحكؿ ك ما حاككا ك ما َح َكأُكا

لمرك ِح ركح ك ِ
الح َجى َح َجأُ
فمنو ُّ َ ْ ٌر

ِ ِ ُّ
ص َبي ًة
أ َْن َشأْتُيا لم ُعقكؿ الزْى ِر ُم ْ

الخ ِ
لمنُف ِ
كأنيا ُّ
الن َشأُ
رد ّ
كس ُ

لـ يأ ِ
ْت قبمي ك لف يأتي بيا َب َشٌرر
َقبضت منيا ُليك َث َّ ِ
جترئا
َْ ْ
النظ ُـ ُم ً
ُ

َف َي ْخ َبأُكا عنيا كما َخ َبأُكا
َك ُّح َّق أ ْ
الضرغاـ ُمجتَ أُر
ك ُغير ِب ْدع مف َ

الب ْي ِـ قد َج َأُزكا
القكـ َح ْكٌرز بمرعى َ
ك في القريض كما في الغيل َمأ َ
ْس َدةٌر ك ُ
كد ُى ُـ
يؤ ُ
ك َج ْم ُع بعض قكافييا ُ

لكمُنكا بمبانييا إذاً كدأكا
ك ُ

ِ
ِ
ييا بما َس ِم ُعكا
أْ
َش َجى مسام َع ُي ْـ ت ً

ليـ َع ْي ٌرف إذا ق أركا .
ك الَ تقر ْ

()1037

المرجع السابق ،ص .104

()1038

المرجع السابق ،ص .74

()1039

ابف الحداد ،الديكاف ،ص  136الى .138
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يقكـ البناء المفيكمي ليذا الخطاب عمى نسق الجممة الفعمية ،حيث يرتكز عمى شبكة مف األفعاؿ
التي تجسد رؤية الشاعر الخاصة عبر خمق فضاء شعرؼ شكل رؤػ منفردة في سياؽ التجربة الشعرية.
ك قد أدػ تراكـ األفعاؿ دكره في تجسيد تجربة الشاعر التي ارتبطت بدكافع ذاتية ،أيف استثمر
الشاعر طاقات ىذه األفعاؿ في تجسيد غرضو في إبداء مكىبتو األدبية ك الشعرية الفذة التي َب َّز بيا أقرانو
قبضت ،يؤكدىـ،
مف شعراء العصر ،ك ذلؾ مف خبلؿ األفعاؿ (تنسي ،ما حاككا ،ما حكأكا ،أنشأتيا،
ُ

أشجى ،كدأكا ،)...ك قد كاف لمتقارب النسبي بيف أفعاؿ الماضي ك الحاضر دك ار في تفعيل داللة النص
التي يؤكد الشاعر مف خبلليا عمى فحكلتو الشعرية دكف سائر معاصريو ،ك ىك ما يكضحو مف خبلؿ
شعر يرقى إلى
الفعميف (يخبأكا ،خبأكا) ،أيف يؤكد أف األندلس ما عرفت مف قبل ك لف تعرؼ اليكـ أيضا ًا

مستكػ جكدة شعره ك إحكامو ،لذلؾ فمف البدييي أف يخفي شعراء األندلس قصائدىـ كما أخفكىا مف قبل
احتقا ار ليا ك استصغا ار لشأنيا أماـ عظمة قصائده ،ك ىذه الداللة تتجاكز الماضي إلى الحاضر ك

المستقبل ،ك ذلؾ مف خبلؿ تحكيل الزمف الصرفي الذؼ يؤدؼ كظيفة الصيغة إلى الزمف النحكؼ الذؼ
يؤدؼ كظيفة السياؽ( ،)1040حيث نمحع أف الماضي في قكلو (لك منكا) ك (إذا ق أركا) قد تحكؿ الى حاضر
بحكـ السياؽ الذؼ كرد فيو بدخكؿ أداة الشرط عميو ،ذلؾ أف كبل مف عمميتي اإلختيار ك القراءة في ىذا
السياؽ يمتد ليستغرؽ الزمف الحاضر تاكيدا عمى استمرار إخفاؽ حساده في النسج عمى منكاؿ ىذه
القصيدة باستمرار اإلختبار ،ك كذا استمرار اإلعجاب ك الحسد معا بقراءة ىذه القصيدة محكمة السدػ ك
المحمة ،كما انصرؼ المضارع عف داللتو الزمنية ك ذلؾ مف الزمف الصرفي إلى الزمف النحكؼ بدخكؿ
أساليب الطمب عميو في قكلو( :لـ يأت ،لف يأتي ،ال تقر ،)...ك تحكيل صيغ األفعاؿ إلى الحاضر ثـ
إلى المستقبل جاء متناسبا مع ما تدكر األبيات حكلو مف استمرار فحكلة الشاعر في نظـ الشعر ك
استاثاره دكف غيره بنسج القصائد ك إحكاـ البناء.
ك في سياؽ المدح يقكؿ:

()1041

ِ
اعيؾ في نحر اَلعد ٍإك ِسياـ ك أرْيؾ في ىا ِـ َّ
الظ ِ
بلؿ ُح َس ْاـ
َ ًْ ُّ َ ُ َ ُ َ
َم ًس َ
َ
ك َلمحؾ يرِدؼ ِ
الق ْرَف ك ْى َك ُم َد َّج ٌرج
ْ ُ َ ُْ
()1040
()1041

ِ
ِ
ياـ
الج ْي َ
ك ذ ْك ُر َؾ ي ْثني َ
ش َك ْى َك ُل ُ
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ِ
اـ
بو
رضى البسيط َة َم ْن ِزالً اذا ْلـ ُي ّ
َك َّأن َؾ ال تَ َ
َ
طن ُ
عميؾ َقتَ ُ
ِ
َّ
ِ
لثاـ
كدا فمـ َي َزْؿ ُي ّ
قن ُع َيا باّلنْق ِع َ
شم َس َخ ً
َكأََّن َؾ خْم َت ال ْ
منؾِ ُ
ِ
ِ
ِ
ماـ
السْم َـ منؾ َسبلَ َم ًة ك ُر َّب َم َن ٍإ
ك قد َي ْحسُبك َف ّ
اـ َد َّب فيو ح ُ
في ىذه األبيات نرصد تكظيفا مكثفا لمفعل المضارع عمى نحك يبدك فيو ىذا الزمف أكثر جبلء ك
أقكػ فاعمية ،ك ىذا الزمف يشحف النص بالحيكية كما يضمف لو مزيدا مف اإلستمرار ك التجدد ،ك لذا
نجده قد تناسب إلى حد كبير مع ىذا الطرح الداللي الذؼ يسعى الشاعر مف خبللو إلى إسباغ القكة ك
كأف األرض ُجعمت لو ألف تككف ساحة لمكغى ال غير ،ك ىك ما يجسده البيت
الشجاعة عمى مميكو ،ك ّ

يطنبو) أيف يساير الشاعر بيف
الثالث الذؼ استخدـ الشاعر فيو فعميف يؤكالف إلى المستقبل (ال ترضى ،ال ّ
الزمنالمعنى ،فشجاعة مميكو ك إقدامو ال تقتصر عمى الزمف الماضي ك الحاضر ك حسب ،إنما تتجاكز

ذلؾ إلى المستقبل ،ك ىنا دخمت بعض أساليب الطمب عمى الفعل المضارع حيث جردت صيغتو مف
الناحية السياقية عف داللتيا الصرفية في الحاضر ،ك حكلت صرؼ الفعل نحك الزمف المستقبل ،ك ىك
أداء أشد في الثبكت ك أنفى لمشؾ ،ثبكت الشجاعة ك اإلقداـ ك نفي صفتي الجبف ك اإلستسبلـ ،ك كل
ذلؾ مرىكف بالسياؽ ،فتكثيف األفعاؿ المضارعة-إذف-ساىـ في تنشيط فاعمية الخياؿ الشعرؼ سيما في
قكلو لمحؾ يردؼ القرف ،....ك ذكرؾ يثني الجيش ،....ك ىذا األداء جعل الشعكر يتخطى الكاقعي
المألكؼ إلى شعكر باطني عميق ينبئ عف القكة التي يتميز بيا مميكو فإذا بممحة تُردؼ بخصكمو ميما
تسمحكا ك إذا بذكر خصالو الحربية بيف أكساط جيكش األعداء يكسر شككتيـ ك يثني عزيمتيـ ميما كانت
كثرتيـ ،ك بالتالي تمنح ىذه األفعاؿ لمنص جكا ديناميا مميئا بالحركة مما يجعل مف ىذه التجربة الشعرية
تجربة متجددة حية تستمد ىذه الحياة مف استشراقيا نحك المستقبل ك تمؾ الحيكية في ىذا النص بما
ينسجـ مع أجكاء الحماسة ك الحرب ،ك لعل حركؼ العطف (الكاك) ك (الفاء) بصفة الربط التي تتسـ
بيا قد ساىمت في بث جك مف التسارع تناسب مع ما في األبيات مف إيحاء بداللة السرعة التي سايرت
تتابع األفعاؿ.
()1042

ك في سياؽ الغزؿ يقكؿ

ٍإ
ِ
فأؼ َج َن ٍإ
المحاس ِف في ُج ْنِد؟
الح مف تمؾ
ُّ
اف ُلـ َي ْ
دع َن ْي َب َل ْك َعة ك قد َ
()1042ابف اؿحداد ،الديكاف ،ص  197الى .199
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ِ
حب ِمف الُقر ِط يصبلَىا حباب مف ِ
ِ ِ َّ ِ
العْقِد
نار ُح َبا ٍإ َ ْ َ ْ َ َ َ ٌر
ص ْدغو المْيم ِّي ُ
ك في ُ
ك في زن ِ
الش اُرر مف َّ
الري ِ
َّاف ُسٌركر تَ َع ُّ
الزْنِد
ده َّ
ض ُو َف َي ْد َمى كما ثَاَر َ
َْ
ُح ِاذ ُرأفَ ْينَقَّد لِ ًينا َفأ َْن ِثني
أَ

ِبَقْم ٍإب ش ِفٍإيق مف تثن ِ
يو ُم ْنَقِّد
َ
ََ

صْف َح َة َخّد ِه
كقد َج َر َح ْت َ
عي ْن َ
اؼ َ
ِ
إالن َة َقْمِب ِو
آم ُل مف َد ْمعي َ
ك ُ

َعَمى َخ ٍإ
طإ فاختار َقتْم ِي عمى َع ْمدٍإ

ِ ِ
الص ِمد.
الح َج ِر َّ
ك ال أثَر لْمغيث في َ

إف الرؤية الداللية ليذا النص تيدؼ إلى إبراز أىمية المكقف الذؼ ينطكؼ تحتو ىذا المنجز
الداللي ،حيث تقع الذات الشاعرة-ىنا -تحت تأثير مكقف عاطفي لطالما أرؽ الشاعر ك كاف سببا بار از
في قطفو ثمار مأساة الحب ك لكعة الكجد ،إنو جماؿ ىذه المرأة الخارؽ.
ك في ىذا النص نستخمص شحنات عاطفية مكثفة تجاه الحدث الذؼ أراد الشاعر التعبير عنو ،ك
ذلؾ بما تتيحو المغة مف إمكانات تجسد رؤيتو نحك جماؿ محبكبتو ،فنحف أماـ دفقة عاطفية ك رؤية
شعكرية تمثل قمة المعاناة النفسية التي يعيشيا الشاعر ،اتكئ "ابف الحداد" في سبيل إبرازىا عمى نسق مف
األفعاؿ التي أبرز مف خبلليا ىذه الرؤية الشعرية ،أيف لعبت ىذه األفعاؿ دك ار بار از في إبراز جماؿ ىذه
المرأةالذؼ ركز الشاعر فيو عمى الجانب المادؼ ،فإذا قرطاىا يستمداف لمعانيما مف لمعاف قبلدتيا التي
تزيف جيدىا بيا ،ك إذا بالسكار الذؼ ترتديو ك ىك يعض زندىا ك كأنو نار تتطاير أثناء اقتداح الزند ،ك
المبلحع أف الداللة تتجسد في ىذه األبيات
ك تستمد حيكيتيا بفعل ىذه األفعاؿ التي تمتمؾ قدرة كبيرة عمى التعبير ،سيما كأف ىذا المجاؿ ىك ىاجس
الشاعر الكحيد الذؼ ظل يراكده في كيانو ،ك يدفعو نحك كثير مف المعاناة ك األلـ ،سيما ك أف العبلقة بيف
الشاعر ك محبكبتو نكيرة عبلقة قائمة عمى أساس مف المناقضة الكجدانية ك ىك ما نرصده مف خبلؿ
نسق ىذه األفعاؿ (جرحت عيناؼ ،فاختار قتمي ،ك آمل مف دمعي. )...
ك يقكؿ:

()1043

ْت ُمتَّ َج ِيي ِب َك ْج ِيي َن ْح َكُك ُـ
َكاَفأ َ
َ
()1043

ِ
ط َّم ُح
ك نكاظر
األمبلؾ َن ْح ِك َؼ ُ
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ِ ِِ
أَيَّاـ َرَّك َعني َّ
ط ُب الِف ِارر األَْف َد ُح
َجَّد ِبي َخ ْ
الزماَ ُف ب َريبو ك أ َ
َ
ِ ِ
ْمِني
ص ْرُف ُو مف َمأ َ
ك َلئ ْنأَتَاني َ

َّ
فالد ْى ُر ُي ْج ِم ُل تارًة ك ُي َجِّم ُح

()1044

ِ
ط ك َك َّأنما ِ
َّ ِ
َض َب ُح
اإل
ظبلمأ َْي ٌرـ أ َْرَق ُ
صباح ذ ْئ ٌرب أ ْ
ُ
َ
ًف َكأَن َما اإل ُ
َّ
إف َّ
َّ
ؾ ال َي ْس َج ُح
اف ُم َمم ٌر
الزَم َ

ع َّ
جائر
شممِي ًا
اف جميع
ص َد َ
الزَم ُ
َ
ْ َ

()1045

َّ
ضى
ضى ِبحطي عف َسمائي ك ْاقتَ َ
َفَق َ

ِر َ ِ
طّمِ ُح
يح َرَك ِائِبي ك تُ َ
حبلً تُط ُ

ك َّالدىر ي ْكبح ك اعتَّز ِ
امي َي ْج َم ُح
ُْ َ َ ُ

الم َدػ
َي َم ْمتُ َيا َس َرُق ْس َ
ط ًة َك ْى َي َ

ِ
طالِ ِب تُْن َج ُح
الم َ
العَمى تُ ْجَمى ك آثاُر اُل َ
َح ْي ُث ُ
منى تُ ْج َنى ك َساعي ُة َ
َف َع ْي َد َؾ ِفي َّ
ك َّالنْف ُس تُكِقُنأ َّ
الندػ
منى ِم ْف َب ْح ِر ج ِ
كد َؾ ُي ْمتَ َرػ
َف َح َيا اُل َ
ُ
َعتَِق ْدهُ شريع ًة
ك ِّ
الشعر ِإ ْف َل ْـ أ ْ

م ٍإ
ط َم ُح
ط َم َح ْتإليو َك تَ ْ
كؼ ِب َما َ
ُ
ك َس َنا ُّ
الض َحى ِم ْف َزِن ْد َم ْجِد َكُيْق َد ُح
ِ ِ
ِ
ُصِب َح
أ َْمسي إلييا بالحفاظ ك أ ْ

ِ
ِ
اج َت ْمي َت تَ ُّ
كض ُح
إج ٌر
َفِبس ْح ِرِه َم ْي َما َ
ابة ك لف ْكرِه َم ْي َما ْ
دع ْكتُ َ
الكمِ ِـ ِ
آللئا
العّمِي ً
َفا ْذ َخ َر ِم َف َ

ِ
يج َب ُح
َي ْبأَػ بيا ج ُيد العبلء كَ ْ

()1046

يقكـ النص عمى عدة مكضكعات رئيسة كل كاحد منيا تحصيل حاصل لما قبمو ك نتيجة حتمية
لو
ك الجمع بينيا في ىذا النص خمق طاقة شعرية ساىـ نسق الجممة الفعمية في تككينيا ،ذلؾ أف السمة
ركعني ،أجد ،أتاني ،يجمل ،يجمح ،صدع ،ال يسجح ،قضى ،اقتضى ،تطيح،
التراكمية لؤلفعاؿ (كافأتّ ،
تطمح ،يممتيا يكبح ،يجمح ،تجمى ،تجنى ،تنجح )...خمقت جكا مف اإلثارة النفسية ك عممت عمى تأثيث
الفاعمية الشعرية لؤلبيات ،ك كذا عمى تحريؾ دالالت النص التي عبر عنيا الشاعر في ىذه األبيات،
()1044
()1045

ُيجّم ُح :جّمح عمى القكـ ،حمل عمييـ ك المجالحة ىي المكاشفة بالعداكة.

يسجح :يحسف العفك.

()1046

يبأػ :يفخر؟ *يجبح :يفرح.
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حيث أقاـ عبلقة ترابطية بيف ىذه المكضكعات التي كردت استجابة مع تداعيات التأزـ النفسي ك المعاناة
الركحية التي عصفت بالشاعر بعد أف أصبح مطاردا مف ببلده المرية إلى سرقسطة ،فصيغ ىذه األفعاؿ
سيما المضارعة منيا شكمت البؤرة الرئيسة التي تـ مف خبلليا إطبلؽ عناف الجانب الداللي ليذه
األحداث ،حيث كردت ىذه األفعاؿ انعكاسا مباش ار لتمؾ اإلرتباطات النفسية العميقة حيث تكشف بكضكح
عف ذلؾ الجانب النفسي القائـ عمى األلـ ك المعاناة.
الداللة النصية ليذه األبيات كاضحة في حرص الشاعر الشديد عمى تغيير ظركفو نحك آفاؽ
ك ّ

يسعى إلى أف تككف أرحب مما كانت عميو في المرية ،ك تغيير المكاف في ىذا السياؽ ترتب عنو تغيير
محسكس في الزماف ،حيث حاكؿ الشاعر تجاكز الماضي المرير نحك مستقبل يككف أفضل معتمدا في
ذلؾ عمى تكظيف خاص لصيغ األفعاؿ سيما المضارعة ،ففي باب الشككػ مثبل نجده يعتمد في البيت
السابع (  )07عمى فعميف يقكـ كبلىما عمى عبلقة داللية تقكـ عمى التضاد في (يكبح،يجمح) أيف
تتكضح مف خبلليما حالة المد ك الجزر التي خاضيا الشاعر مع الدىر الذؼ حاكؿ أف يقف حائبل دكف
تحقيق غايتو في سرقسطة لكال عزيمة قكية تسمح بيا الشاعر عززىا تطمعو الشديد نحك آفاؽ العمى ك
المجد ،ك ىك ما تكضحو األفعاؿ (طمحت ،تطمح) ،حيث يشمل ىذيف الفعميف كبل مف الماضي ك
المستقبل ،إيغاال في شدة طمكحو الذؼ ىك عمى قدر كفاء ىذاالممدكح في نكالو ،حيث يعطي مف يستحق
العطاء ك عمى قدر النكاؿ بالعطايا يككف الجكد بالشعر ،ك ىنا يصف الشاعر شعره بالرفيع إذ فيو مف
السحر ك الركعة ما يستحق أف يفخر بو جيد ممدكحو ك يفرح ك ىك ما يظير مف خبلؿ الفعميف (يبأػ،
يجبح).
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نسق النفي:
يعد أسمكب النفي بكصفو أحد خيارات التركيب مف بيف أبرز األساليب التركيبية التي حرص "ابف
الحداد" عمى تكظيفيا ضمف تجاربو الشعرية ،فقد اتكئعمى ىذا النكع مف التراكيب فكاف أسمكبياألمثل في
التعبير عف مكضكعات شعرية ك مضاميف نفسية جمة لـ يؾ بمقدكره التعبير عنيا إال مف خبللو ،لما لو
مف " قيمة إيحائية ك أسمكبية في بنية النص ك ما يضيفو مف أثر جمالي عمى الصكرة التي يظير فييا لما
يحممو مف طاقة داللية ك تعبيرية قادرة عمى اإلفصاح عف ىمكـ الشاعر ك آمالو"( ،)1047ك بكصفو أسمكب
يسيـ في تعقيد الجممة ك تحكيميا مف بسيطة إلى مركبة ( ،)1048فمجكء الشاعر إلى ىذا البناء يؤدؼ إلى
تقميص سياقات النص مف خبلؿ الحذؼ الذؼ يستند إلى ترؾ ما ىك متكقع ذكره لدػ القارغ ك السامع،
ذلؾ أف القيمة األسمكبية ليذه البنية تكمف في قدرتيا عمى اختزاؿ الخطاب ك تشكيل لغتو عمى نحك يرتبط
بقدرة الشاعر الفنية(.)1049

()1047

جاسـ دمحم الصميدعي :شعر الخكارج-دراسة أسمكبية-ص .110

()1048

الصكفية ص .105
ينظر :أماني سميماف داكد،األسمكبية ك ّ
الصميدعي ،شعر الخكارج-دراسة أسمكبية -ص .111،110
ينظر :جاسـ دمحم ّ
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ك قد كثر استخداـ "ابف الحداد" ألسمكب النفي فكرد فيما يقارب (بيتا)ك بنسبة تقدر ب(  )%كرد
النسق التركيبي في شعره عمى ىذا النحك إنما يشي برسكخ
النفي في بعضيا أكثر مف مرة ،ك ىيمنة ىذا ّ

ىذا التركيب أسمكبا فنيا أصيبل في شعر "ابف الحداد" ك مف أدكات النفي التياستخدميا الشاعر :ال  ،لـ ،

ليس  ،غير ...الخ ،ك أبرز األنماط الشعرية التي يبرز فييا ىذا النسق األسمكبي قكلو يمدح مميكو
المعتصـ:

()1050

ك ِ
اختفاءأف تُشاِب َي ُو
لمممكؾ
ٌر

ِ
الحَفأُ
ك ليس تَ ْشتَِب ُو الع ُ
يداف ك َ

()1051

األمبلؾ ما َى َنأكا
َف ِم ْث ُل َم ْي َنِئ ِي
ُ

المحاسف في ٍإ
َحكػ
قكؿ ك في َع َم ٍإل
َ

سي ُّ
قناة َّ
الش ْي ِب ُم ْن َح َنأُ
الد ْى ِر قائم ًة ك َف ْكَق َنا لِ ِق ِ
ك كيفَ يْمَقى َ
ّ
يِ
ضيء ك َّ
ضأُ
الش ُمس في أنكارىا تَ َ
ُ
ُ

اليًدػ
ظمماء ك
فالد ُىر
ّ
المعصكم ُنكر ُ
ُ
ُ
رـ
َف َخ ِّل ما قيل عف َك ْعب ك عف َى ٍإ

َفمِؤلََق ٍإ
اكيل ُم ْن َي ٌرار ك ُم ْن َي أٌرر
َّ
َّ
الن َبأُ
صُد ُؽ َ
ك قمما في التنائي َي ْ

ك تمؾ أبناء َغ ٍإ
يقيف ليا
يب ال َ
ُ
ك ما اختباَر ٍإ
كخبأر ك ما َممِ ٍإؾ

َّإال ِا ُ ٍإ
قكما ك ما َذ َأُركا
بف َم ْعف ك َذ ْر ً

ِ
ِ
ِ
رم ُو
تُ ْغني أياديو ما تُ ْغني صكا ُ

ك لِْم َغن ِ
اإلقبلؿ ك اَل َفنأُ
اء ىك
َ
ُ
َّ
المْقكة ِ
الح َدأُ
حيث َ ُ
ك ال تُ َح ِّكـ ُ

تَ ِحيد عف أ ِ
ؾ ُم ْجفمِ ًة
ُفق َك َ
ُ
األفبل ُ
الح ْي ُف يظير في كادؼ سكاِ ِلف ِي ْـ
ك َ
قكنو َل َجأَ
ىناؾ َي ْبغك َف لكَ يْم َ

ِ
البيض ُم ْن َك َمأُ
كما بو في ثغكر

ك ما لِ َخْم ٍإق عف المقدكر ُمْمتَ َجأُ

ِ
اع ْكا ما تُراعيو ك ما َكؤلُكا
قكاؾ حتى في َجزائ ِي ُـ ك ما َر َ
رَ
اع ْي َت تَ َ
الش ِمس ما في ُن ِ
ف
َّب ّ
كرَىا َكَم ٌر
ُم َذى ُ

طأُ
الش ْي ِب ما في َس ْي ِرَىا َخ َ
ك راي ُة ُ

()1050
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الحفأ :ج.حفأة ك ىي البردؼ ،ك البردؼ نبات يطكؿ فكؽ ذراع.
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ك بالمعاقل لِؤلَم ِ
بلؾ ُمْق َتن ٌرع
ُ ْ

ِ
ِ
سكػ
األفبلؾ ُم ْجتَ َأُر
ك مالوِ ب َ

الس ِ
الن ُجك ِـ َّ
رك مف َيم ٍإف ك ما َك ِم ْث ِل ُّ
الح َيأُ
نجكـ َّ
النْق ُع ك َ
َ
َن َم ْت ُو َب ْد ًار ُ
ِ
ِ ِ
ضنأُ
يف ُم ْس ْ
تخَفى ك ُم َن َ
ص َماد َح ُو ْأب َدػ ك عام َرهُ َفمْممبِير َ
إذا ُ
دنياك ماَ برحكا يبنكف ِ
ِ
العْم َيا ك ما َفتَاُكا
م َف األَُلى َمَم ُككا اُل ْ َ
أسم َية ُ
َ ُ َُْ َ ْ
ص َك ِارُم ُي ْـ إببلً ك قد َس َرُحكا
ك ما َ

ك ال ِا ْفرْنُد َىا ُع َرػ ك قد َى َنأُكا

ِ
كمُقكا
ك ال عكامْم ُي ْـ ً
غيدا ك قدَ َ

ِ َّ
تيا شِيًبا ك قد َح َنأُكا
ك ال أَسن َ

ِ
مناياى ْـ إذا َح َمُمكا
ناى ْـ
ُ
ك م ْف ُم ُ

()1052

()1053

ِ
الخبأُ
الييَّابة َ
ك ليس بالجالو َ

()1054

ال يعبأُكف ِبمك ٍإر فيمق ِاك ِم ِيـ ك ليس لؤلَسِد بالسِي ِ
داف ُم ْعتَبأُ
َُ
ََْ َ َْ
َّ
ْ
ْ

()1055

يعمل البناء التركيبي القائـ عمى تكثيف أدكات النفي في سياؽ ىذا النص عمى تأدية دكر
أساسيمحكرؼ يتجسد مف خبلؿ ثنائية النفي ك اإلثبات ،النفي مف خبلؿ األدكات (ال ،ما ،ليس )...أما
اإلثبات فيك ضمني يتجسد بفعل نفي سيء الصفات عف مميكو المعتصـ ،ك قذ بمغ كركد بعض ىذه
األدكات أكثر مف مرة في البيت الكاحد ك ذلؾ في األبيات (السادس ك الثاني عشرة ،ك الثالث عشرة،
التاسع عشرة ك الثامف عشرة ك التاسع عشرة ،ك الكاحد كالعشريف).
ك التشكيل التركيبي في ىذا النص الشعرؼ يكمئ بأداء داللي خاص تـ عرضو مف خبلؿ ىذا
األسمكب ،ذلؾ أف نظرة شاممة ك عامة ليذا النص تجسد اتجاه الداللة نحك جانبيا السمبي مف خبلؿ
التراكيب المغكية الدالة عمى النفي ( ليس تشتبو ،ما ىنأك ،ال يقيف ليا ،ال تحكـ ،ما لخمق ،ما رعكا ،ال
كؤلكا ،ما كمثل ما صكأرميـ ،ليس إفرندىا ).........فالنفي يحمل عادة إيحاءات سمبية ،غير أف نظرة
دقيقة تكجو السياؽ فتخرج بو إلى مسار داللي إيجابي يستشعره القارغ فيدرؾ المكانة العالية كالمنزلة
الرفيعة التي يتبكءىا مميكو المعتصـ ،فيك ممؾ كريـ ،متسامح  ،شجاع ،يقضي بالعدؿ كيجكد عمى الرعية
()1052

طلكىا باليناء أؼ القطراف.
ىنأكا :أؼ ىنأكا العرػ ؼ

()1053

كمقكا :أحبكا.

()1054

*الجالو :اسـ فاعل لفعل َجَم َو ،يقاؿَ :جَم َو فبلناً إذا رده عف أمر شديد* .الخبأ :مف إلتزـ بيتو ك استتر.

()1055

السيداف :ج.سيد ك ىك الذئب.

323

كىك ما يجمعو في قكلو ( حكػ المحاسف في قكؿ كفي عمل ،فمثل مينئو األمبلؾ ما ىنأكا ) ،كىك ما
يفيد أف بنية النفي في ىذا النص "تمارس حساسيتيا عمى البنية الخبرية في اتجاىيف :إذ تفرض حضكرىا
عمى الجممة ،سمبا كايجابا ،فثنائية النفي كاإلثبات إذف رىينة ذلؾ التعامل المغكؼ المتعمق بمجمكعة
التصكرات كالمفيكمات التي تنقل إشارات المرسل كرمكزه "(.)1056
فالناتج الداللي  -إذف -المترتب عف نفي صفات كاثبات أخر عمل عمى إحداث أعمق األثر في
القارغ عبر تكثيف فاعمية اإلببلغ كالتمقي ،كقد كاف اإلئتبلؼ القائـ بيف البنى التركيبية كالصكتية دكر في
تعزيز ىذه الفاعمية ،كيبرز ىذا اإلئتبلؼ مف خبلؿ تكازؼ البنى الصكتية مع البنى التركيبية سيما في
األبيات (الثالث عشرة ك الرابع عشرة) كتتكضح بشكل بارز في البيتيف الثامف عشرة ك التاسع عشرة ،
كقد ساىـ ىذا التشكيل في كبل البيتيف في تجسيد نسق تركيبي يتضمف دالالت أعمق تكشف عف تخاذؿ
األعداء أماـ شجاعة مميكة كاقدامو كىك في ساحة الكغى.
كما اتسعت البنية عمى مدلكالت أعمق مف خبلؿ استنادىا عمى الصياغة الشرطية المتأسسة
بفعل األداة (إذا ) في البيتيف (السادس عشرة كالعشريف ) حيث عممت عمى تفعيل المسار األسمكبي لنسق
النفي.
كما يستخدـ الشاعر أسمكب النفي في سياقات يضرب فييا عمى كتر الحزف ،كيمكف أف نتممس
ذلؾ في بعض النماذج التي يقكؿ فييا في سياؽ الشككػ(:)1057
َّ
ؾ مف َحدثَ ِان ِو
الد ْى ُر ال َي ْنَف ُ

الم ْرُء ُمنَق ُاد لِ ُح ْك ِـ َزَم ِان ِو
كَ

َّ
الزماَف َّ
فإن ُو لـ َي ْعتَ ِم ْد
َف َد ِع َ

ِِ
أحدا كال ِب َيك ِان ِو
ِب َجبلَلو ً

كاُل ْ ِف
طكِف ِان ِو
ص ِ
ص ْكبِ ِيأُفًقا كلـ َي ْخ ْتر أَ َذػ ُ
ص ْ
بنافع َ
مز لـ َي ْخ ُ
ِ ِ
يو بك ِ
اط ُف ِح ْك َم ٍإة
ْ
لكف لباَ ِر َ
الس ْعي َل ْي َس ِب ُم ْن ِج ٍإح
كعمِ ْم ُت أ فَّ
َ
َّ َ

()1056
()1057

ِ
في ِ
األضداد ِم ْف أَ ْككاَِن ِو
ظاىر
ماال يككف َّ ِ ِ
َعك ِان ِو
ُ
الس ْعد م ْف أ ْ

الصميدعي  :شعر الخكارج –دراسة اسمكبية –ص.111
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ِ
الجِّد
كالجُّد ُدك َف َ

ِ ِ()1058

الرْم ُح ال يمضي بغير ِس َنانو
ك ُّ

بنافع
َل ْيسَ ٍإ

يميز ىذا النص السمة التراكمية ألدكات النفي،حيث كردت ىذه األدكات أكثر مف مرة في البيت
الكاحد،كذلؾ في ثبلثة أبيات مف أصل خمسة تكزعت بيف الحركؼ (ال،لـ  ،ليس  )........كالمككنات
المسانية المككنة لبنية النفي ىا ىنا تجعل جكىر السياؽ الشعرؼ في دائرة السمب بفعل اإلجراءات التركيبية
في جمل مثل( :الدىر ال ينفؾ مف حدثانو ،...........كعممت أف السعي ليس بمنجحِ ،........
الجُّد دكف
ُ
الجِّد ليس بنافع ،...........الرمح ال يمضي بغير سنانو.............الخ).
َ
كالشاعر-ىنا -يكد إثبات حقيقة مريرة ساىـ أداء النفي فييا في تجسيد كقع داللي مؤثر،حيث
يختزف ىذا النمط طاقة ىائمة مف الدالالت المفعمة بالسمبية ،حيث يشي بإيحاءات كثيرة تدكر حكؿ معاناة
الشاعر فالمتمعف في فحكػ األبيات يدرؾ أف الدىر أكثر تمؾ التأمبلت ضغطا عمى ذات الشاعر ،أيف
يدرؾ حالة اليأس كمكقف اإلحباط المذيف يتخبط الشاعر فييما ما جعمو يضيق ذرعا مف جكر الدىر كقمة
ضيف ما يبعث مزيدا مف الحزف عندما يجعل كل ما يحصل لو مف متاعب إنما ىك قريف
عدلو ،ثـ ُي ُ

الحع ما يزيد في تقميب المكاجع ،حيث اندفع الشاعر يتحدث عف مكاره الدىر مبر از في ذات الكقت سكء
حظو ،حيث يعمد إلى ندبو بطريقة كاضحة مثل النفي فييا الجانب األبرز  ،كذلؾ في كل مف البيتيف
الرابع ك الخامس أيف يجعل السعد كالجد مككنيف أساسييف ال يمكف لممرء أف يرقى دكنيما ميما بمغت

مساعيو أك ارتقت قدراتو
كىنا يتكضح أف كركد ىذه المعاني بصيغة النفي منحيا معنى أبمغ كأدؽ مف كركد المعنى المراد
بصيغة اإلثبات .
كفي سياؽ الغزؿ يقكؿ(:)1059
آت ِ
كلـ ِ
الكنا َئس َع ْف
من ِؾ في َبْم َكػ
كىا أناِ ْ
كال ِ
يع ُسْم َك ًانا
أسط ُ
ْ
()1058

تَقكػ فيي َّف لك ِ
الؾ
ً
َ
كالَ َفرج لِبْمك ِ
اؾ
َ ٌر
َشراكي
فقد ٍإأكثَْق ِت أ ْ

الجِّد :الحع.
َ

( )1059ابف الحداد ،الديكاف  ،ص .241
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فكـ أ َْب ِكي عميؾ َد ًما

يف لِمباَ ِكي
كال تَرِث َ

إف جكىر السياؽ الشعرؼ ليذا النص يعكس المكقف الخاص الذؼ إنطكت تحتو األبيات ،كىك
مكقف يترجـ حالة كجدانية تنـ عف اليأس كضيق األفق  ،حيث تييمف عمى النص ليجة مؤثرة كنغمة
حزينة منكسرة تفيض بمكا عج اليكػ كالحرماف  ،بحيث تجسد تعبي ار صادقا عف تمؾ االحاسيس
كالمشاعر التي تدؿ عمى معاني اإلستكانة ك الضعف ،كقد كاف نسق النفي في خدمة الشاعر مف ىذه
الناحية ،حيث يكشف مف خبلؿ ىذا اإلجراء التركيبي الفاعل عف تداعياتو الفكرية انطبلقا مف حاجاتو
النفسية كالعاطفية،فقد جسد ىذا النسق بكضكح ما آلتإليو األكضاع عمى الركح اآلخر مف المأساة مسيما
بذلؾ في إشاعة جك مف األسى ك الحزف ،حيث عكس معاناة الشاعر الذؼ تكتنفو حالة غير عادية مف
التكتر كاإلنفعاؿ مبر از تفاقـ حالة الحزف كاإلحباط في نفسو أيف أبدػ تفاعبل ىع ىذا النمط تفاعبل يؤدؼ
إلى البكاء كالعيش بحاؿ الكجد ،كذلؾ في قكلو ( لـ آت الكنائس ،-ال فرج لبمكاؾ..ال أستطيع سمكانا-كال
ترثيف لمباكي).........كىذه الحالة النفسية المزرية ىي مف استدعت ىذا النمط ِم َف التعبير دكف غيره،

ككأنيا تمح عمى الشاعر مف الداخل كتستصرخو مف األعماؽ إلى درجة لـ يعد اإلثبات معو يفي بالغرض

المنشكد لو.

ىذا كيستخدـ الشاعر النفي كأسمكب يؤكد مف خبللو معظـ دالالتو الشعرية سيما في سياؽ الغزؿ
()1060

يقكؿ:

أ َْترؾ مف أَىكػ كأَم ِ
ضي َك َذا ؟
ْ
َ ُ َ ْ َْ
كالَ نأَػ َشخصؾ عف ِ
ناظ ِرؼ
َ
ْ ُ َ

كهللاِ ما أَم ِ
ضي كَقْمِبي َم ِعي
ْ
طُق َؾ عف َم ْس ِم ِعي
ِح ًينا كال ُن ْ

في ىذا السياؽ يبدؼ الشاعر تمسكو بمحبكبتو نكيرة  ،متكأً في ذلؾ عمى أسمكب النفي في ِكبلَ
البيتيف مستخدما الكممات األدكات ( ما  ،ال )  ،ففي البيت األكؿ استخدـ الشاعر أسمكب القسـ كأسمكب
()1060
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تأكيدؼ يعزز مف خبللو أسمكب النفي (ما أمضي )الذؼ كرد في ىذا السياؽ كأسمكب يؤكد ترسيخ الصدؽ
مبدأ لعذريتو  ،حيث جعل هللا سبحانو كتعالى شاىدا عمى كفاءه فيما يطكيو بيف ضمكعو ،ككأنو يبحث
عف تزكية ربانية إلبداء صدؽ مشاعره  ،كما اعتمد الشاعر في البيت الثاني عمى االداء (ال) في كبل
الشطريف (ال نأػ شخصؾ  ( ،)...........كال نطقؾ  )............لينفي مف خبللو فكرة بعده عف
المحبكبة مثبتا في ذاؾ الكقت أف ال غنى لو عنيا ميما بمغت درجة النفكر ،كميما اتسعت مساحة البعد ك
زمف اليجر ،فيي تظل محبكبة الشاعر التي طالما ممكت عميو فكره كحكاسو فصكرتيا الجميمة تسكف
ناظريو فبل تكاد تفارقيا كصكتيا العذب يركف في سمعو فبل يكاد يجانبو " ،فداللة النفي تعمل عمى إبراز
البعد المكجب لؤلبيات عمى الرغـ مف قياميا عمى البعد الداللي المنفي"(.)1061
فالسياؽ -إذف -يحتكـ إلى إثبات ضمني لمعظـ الصفات اإليجابية كالحب كالكفاء الصدؽ -
كالبعد كالخيانة كالغدر -كقد أثبت أسمكب النفي في ذلؾ فاعمية كبيرة في
كيستند إلى نفي سيء الصفات ُ

تسجيل ىذا المكقف كمف ثـ تعميق اإلحساس بأىمية المكقف الشعرؼ ،كقد جسدت ىذه المرأة فيو المحكر

األساس الذؼ تدكر حكلو كل مقاصد الشاعر العاطفية.

()1062

كيقكؿ أيضا :

َّة
نار ُن َكْيري ٌر
الح َشا ٌر
كفي َ
ال تنطفي كًقتا ككـ ُرْمتُ َيا

ُعّمِْقتُ َيا منذ ُسَّنَّيِات
بل َتمتظي فيُ ِّكل أ َْكَق ِاتي

فالشاعر ىنا يعتمد عمى ثنائية النفي كاإلثبات ،غير أف نظرة متأنية لجكىر السياؽ النصي يؤكد
يجسداف كظيفة كاحدة  ،أحدىما مكمبلً لآلخر
أف كبلِّ مف ّ
ىيمنة الداللة المتماثمة،ذلؾ ّ
النفي كاإلثبات ىنا ّ
النارالمضطرمة في داخمو اتجاه محبكبتو نكيرة
أف ّ
ً
كل منيما بخبلصة كاحدة مفادىا ّ
كمؤكدا لو ،حيث يخرج ّ

النفي(ال تنطفي) يماثل دالليا تركيب اإلثبات(بل تمتظي) ،كاف كاف
ّإنما ىي في إضطراـ مستمر،فتركيب ّ
()1061
) )1062
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تـ مف خبللو
تؤكد عمى قكة لييب تمؾ ّ
الداؿ(تمتظي) يحمل داللة أعمق ّ
ّ
النار المضطرمة في كيانو ،حيث ّ
الداللة التّي بدأىا الشاعر
إبراز عنصر التكثيف الّمغكؼ ال ّذؼ أقيـ مف أجل التّأكيد ،كتكمف قيمتو في تأكيد ّ

فإف سياؽ النفي المتحقق ىا ىنا يقكـ عمى الثّنائية التّكميمية
بنفي إنطفاء نارالحب التّي تشتعل في قمبو ،لذا ّ

مما ساىـ في عكس الصراع النفسي في ذات الشاعر.
التّأكيدية ّ

الشرط :
نسق ّ
النص الذؼ
اؿ ؿغكية في ّ
تقكـ عناصر التشكيل الّمساني لنسق الشرط عمى إكتشاؼ عناصر البنية ّ

الداللية عبر ترابط األفكار كاتّساؽ األنساؽ الّمسانية كانسجاـ المعاني
يعمل عمى تجسيد الكظيفة الشعرية ك ّ

النفسية كاإلجتماعية
أف العمل األدبي تتقاطعو لحظتاف ،مكقف فكرؼ بأبعاده ّ
مما يعني ّ
ّ
المعبر عنياّ ،
ظاىرة الجمالية بصيغ داللية عديدة يتعامل معيا المبدع
فني إبداعي يقكـ عمى إبراز ال ّ
،كمكقف ّ

النص األدبي ماىك إالّ إعادة لتشكيل الّمغة في()..........تُحقق
( ).........مفعمة كاحساس مرىف ،ك ّ

الشاعر عمى جممة تركيب أك كممة
لمشاعر
النفسي الذؼ يكشف فيو إلحاح ّ
ّ
مقصديتو ،فضبل عف مدلكليا ّ
ّ
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النص عف خصكصية الحالة التّي تسكف نفس الشاعر ( ،)1063حيث يبرز حقيقة بعض التّجارب
في سياؽ ّ
الشرط فييا فاعميتيا المثمى في نقميا إلى المتمّقي.
يجسد أسمكب ّ
ّ
الشعرية التي ّ

الحداد " أحد المبلمح األسمكبية البارزة كالرئيسة ،حيث اتكئ الشاعر عميو في
ك ّ
الشرط عند " ابف ّ

كثير مف تعابيره الشعرية ،إذ نجد ىذا األسمكب يكاد يطكؿ معظـ ديكانو ليحمل داللة تفيض انفعاال ك
الشرطية في (أربعة ك مائة
تأثي اًر حيث تظير الجممة ّ

 )104مكضعاً مف شعره ،كبنسبة ( ،)%16.56

اكيبالشرطية ،كغنى ىذه التراكيب في ذاتيا
الحداد " بالتر ّ
كفي ذلؾ كّمو دليل كاضح عمى غنى شعر" ابف ّ

الشعر بما
السبل المفضية إلى تكثيف البنية
الحركية في ّ
كتعدد ألكانيا كداللتيافالتّركيب ّ
ّ
الشرطي مف أىـ ّ
الشعر ك تجدده.
يعكس حيكية ىدا ّ

الشعرية ،غير أف
ضـ معظـ المكضكعات ّ
ك المبلحع أف نسق ّ
الشرط في ّشعر" ابف ّ
الحداد " قد ّ

الشرطي بشكل كاضح في سياقي المدح ك الغزؿ الم ّذيف
النسق ّ
لمنظر أف ارتفاع نسبة استخداـ ّ
البلّفت ّ

الشعرّييف في ذاتيما،
شكبل أخصب إطار الستخدامو ،ك لعل ذلؾ يرجع إلى" طبيعة ىذيف المكضكعيف ّ
ّ
الشعراء كبح جماحيا
حاكؿ ّ
الصفات التّي ُي ُ
كما يحمبلف مف قدر كبير مف المبالغة كالتزّيد كالغمك ،تمؾ ّ
يتميز بو مف
الشرطي ،فضبل عف إتّساؽ التّركيب ّ
باالستفادة مف داللة التقييد في التركيب ّ
الشرطي بما ّ

المتحابيف  ،كتُعنى القصيدة في
المد كالجزر التّي تحكـ العبلقة بيف
جزاء مترتب عمى فعل مع حركة ّ
ّ

()1063

دمحمالصميدعي  ،شعر الخكارج – دراسة أسمكبية -ص .133
ينظر :جاسـ
ّ
329

تعد أساسا لمتّعامل بينيما
سياؽ الغزؿ بالتّعبير عنيا  ،كعبلقة العطاء كالمنح بيف الشاعر كممدكحو التّي ّ

"(.)1064

الشاعر  ،ككذا
الداللة التّي تدكر في ذىف ّ
كعمى ىذا األساس تكمف قيمة نسق ّ
الشرط في تجسيد ّ

إيقاظ ذىف المتمقي مف خبلؿ ىذا األسمكب إلى أف يككف فاعبل في العمل األدبي بدمجو في خضـ العمل
شكمت األدكات ( إذا ك إف كلك )
عدة  ،كقد ّ
اإلبداعي ،كقد استخدـ الشعراء في التركيب الشرطي أدكات ّ

في شعر " ابف الحداد " مممحا أسمكبيِّا شديد الكضكح  ،ندرج فيما يمي بعض أركع نماذجيا يقكؿ في مدح
مميكو المعتصـ(:)1065
الغكاةُ ِب ِو
َكِى ّم ٌرة َف ْك َؽ ما َ
ظ َّف ُ

ِ
الغ َكأُ
إف أ َ
َمك َف َ
كاَل ْقكُـ آم َن ٌرة ْ

اؿ َّ
كلك يركـ ِن َز ِ
الط ْكِد َيْبُم ُغ ُو
َُ ُ

ِ
ص َياصيو كما َزَنأُكا
أك َي ْنزُلكا مف َ

ِ
ِ
إذا صماد ُ
حو أ َْب َدػ كعام َرهُ

ض َنأُ
يف ُم
كم ْن َ
فمممبير َ
ستخفى ُ
ُ
ً
يبنكف أ ِ
العْم َيا كما َفتَأُكا
َسم َي َة ُ
َُْ َ ْ

رحكا
مف األَلى َمَم ُككا ّ
َ
الدنيا كما َب ُ

ِ
إف ِ
ضأُكا
ْ
مكجُدكا مجدكا أك ُركضئكا َر َ

ِ ٍإ
ص َكٍإر
فاُل ُ
حسف في سير منيـ في ُ
كب اُل ُم ْزُف ُم ْستَ ِيماً
لك ُ
ص ُ
الى ُـ ما َي ُ

متى َرَكػ ُسيَّباً مف َكْبمِ ِو َمتَأُكا

كأبدعكا في صنيع الجكد كابتدعكا

سؤلُكا
فكّمما ُسِئمكا مف ُم ْع َكٍإز َ

ِ
أف اليك َج ما َركبكا
ضكا خ َ
ْ
مت ّ
إف َق ّك ُ

أكخّي ُمكا ِخْم َت أ َّ
الشي َب ما َخ َبأُكا
َ
َف ْ

ِ
نئيـ
إذا َخ َ
طكا كتَركا في األرض شا ُ

ِ
كلمخطكب بيا َم ْس ًرػ ك ُم ْن َس أُر

()1066

َفِإ ْف َرم ْي َت ِب ِي ْـ أقصى َّ
الن َدػ َبَمغكا
َ

كاف منيت ِبيـ ُشكس ِ
الع َدػ َن َكأُكا
َ َْ َ
َ

()1067

()1064
()1065

الشعرؼ – ص .84
النص ّ
دمحم مصطفى أبك شكارب  :جماليات ّ
ابف الحداد ،الديكاف  ،ص  126إلى .134

()1066

كعجمكا في العطاء.
سؤلكا  :أعطكا ّ

()1067

العدك نكاية أؼ غمبتو.
نكأكا ُ :يقاؿ َن ْ
كي ُت في ّ
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ِ ِ ِ
إذا َج َبل َّ
ض ٌرح
ص َر مف خرصانو َك َ
الن ْ

ص َدأُ
َعبلَ الغزالة مف قسطالو َ
تمئ ِماً َي َْأر
إذا َير َػ ُل ْد َن ُو ُم ْس َ

ِ
الن ِ
نو
َح َك َس َن ْث َر ّ
دي َد ٌر
ثرَ ْ
مف ُكل أ ْ

الشرط عبر األدكات(إذا،إف ،لك ) حيث عمل ىذا
يقكـ ىذا النص عمى االستخداـ المكثّف لنسق ّ
النسق عمى تجسيد الداللة التي يسعى الشاعر إلى إيصاليا  ،ككذا دمج المتمّقي في العمل اإلبداعي مف
ّ

تضمنتيا األبيات.
الرؤػ التّي
خبلؿ مختمف ّ
ّ

الداللي مف خبلؿ تجسيد
ك قد ساىـ تراكـ أدكات الشرط عمى مستكػ األبيات في تكثيف الجانب ّ

معظـ مكاقف الشاعر نحك مميكو المعتصـ  ،فالعبلقة بيف الجانبيف شكمت مممحا مممكسا في رؤػ" إؼ
الحداد" ك قناعاتو نحك المعتصـ ،حيث انعكس ذلؾ عمى خيارات لغتو الشعرية فكاف لمنسق الشرطي فيو
أثره البالغ ك دكره الفاعل في تجسيد معظـ الجكانب الداللية بفاعمية أكثر  ،فإسباغ الشاعر معظـ مكاقف
التعظيـ ك التبجيل ك الشجاعة ك الكرـ  ......عمى مديحو لـ يكف ليككف عمى ىذا النحك مف التأثير لكال
تركيز الشاعر عمى مثل ىذا النسق الشرطي الذؼ ارتقى بخطابو الشعرؼ درجة عالية في سممي اإلبداع ك
معا .
اإلقناع ً
فقد ساىـ نسق الشرط

–ىنا -في تحقيق كظيفتيف أساسيتيف  ،حيث ساىـ في دعـ الداللة مف

خبلؿ رصد مختمف الرؤػ الشعرية ،كما أفاد مف الطاقات المكسيقية التي تكفرىا بعض البنى في ىذا
النص سيما في األبيات الثامف ك العاشر ك الحادؼ عشر أيف كشف نسق الشرط عف حقيقة المكقف
الشعرؼ بطريقة أعمق داللة ك أكثر جماال.
ِ
ِ
السمة التراكمية لتعكس قصر
ك بالعكدة إلى أبيات الشاعر نجد أف األنساؽ الشرطية لـ تأت بيذه ّ
الفاعمية الشعرية إنما لتؤشر بسمة أسمكبية بارزة عممت عمى دعـ الداللة ك إحكاـ النسيج التركيبي،ك أف
إخبلؿ أؼ سمة مف ىذه السمات يؤدؼ إلى حدكث خمل داللي ألف السياؽ العاـ الذؼ يحكـ النص أدػ
إلى إبراز ىذا النسق(.)1068
()1069

ك يقكؿ أيضا في سياؽ يمدح فيو مميكو :

()1068
الصميدعي،شعر الخكارج-دراسة أسمكبية-ص. 141
ينظر :جاسـ دمحم ّ
( )1069ابف الحداد،الديكاف  ،ص .110،111
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إذا َّ
ِِ
ص ِعُقكا
َ
أبصارى ْـ َ
تجمى إلى َ

إف تَ َغْم َغ َل في ِ
أفكارِى ْـ َى َمأُكا
ك ْ

فييـ ِائتَمركا
ؾ ًا
أغَم َ
لك َ
المْم ُ
ع َ
أمر ُ

مني ُـ َرَدأُكا
لك اقتضى ُ
الجيش َرِّدا ُ

()1070

لقد ساىـ أسمكب الشرط في جعل الداللة الشعرية في ىذا النص تككف اكثر فاعمية،ك ذلؾ مف
خبلؿ تكاشج أكثر مف أداة (إذا ،إف  ،لك )  ،جسدت نكاة الداللة الشعرية في ىذا النص.
فيذا النسق التراكمي ألدكات الشرط قد منح النص قيمة لسانية ،حيث استطاع الشاعر مف خبلؿ
ىذه األدكات التي ساقيا أف يعمق المعنى الذؼ أراد أف ينقمو إلى المتمقي بطريقة تنقل السامع إلى حالة
تكضح ىيبة ممدكحو.
ذىنية عميقة يتصكر مف خبلليا صكرة متفردة لشجاعة ك بسالة مميكة مف شأنيا أف ّ
ك تقكـ مفردات النسق الشرطي في ىذا النص عمى األفعاؿ ،ك ذلؾ بيف (تجمى ،صعقكا ) ،ككذا
بيف
( تغمغل ،ىمأكا ) ك (أغمع ،ائتمركا ) ( ،اقتضى  ،ردأكا ) ،مما عمل عمى تصعيد الجانب الداللي
لؤلبيات سيما ك أف ىذه األفعاؿ تدلل عمى شجاعة مميكو تُؤكد عمى ىيبتو ،كيتجمى ذلؾ بكضكح في
البيت األكؿ حيث تجسد أفعاؿ الشرط ( تجمى ،تغمغل ) مبلمح التكثب ك اإلقداـ المذيف يتميز بيما ىذا
الممؾ ،فيما يتكضح مف خبلؿ األفعاؿ التي كردت في مكضع جكاب الشرط ( صعقكا  ،ىمأكا ) صكرة
الخكؼ مبلمح الجبف التي تتممؾ أعداء المعتصـ الذيف خركا مغشيا عمييـ مف سماع صكت المعتصـ،
كما أبمكا ثيابيـ لمجرد كقكع صكرتو في أفكارىـ.
مكحدا استقى فنيتو ك جمالو بفعل الكظيفة الشرطية
ىذا ك اتخذ الشرط في ىذا النص نسقا تركيبيا َّ
التي ساىمت في تأكيد ما كاف الشاعر يسعى إلى إيصالو ،ك ذلؾ بيف ( تجمى  ،تغمغل  ،أغمع ،اقتضى
)،ك بيف األفعاؿ التي تحتل مكضع جكاب الشرط ( صعقكا  ،ىمأكا  ،ائتمركا ،ردأكا).

()1070

ابيـ،يقاؿ ىمأَ الثَّكب َى َمأً إذا خرقو ك أببله.
ىمأكا :أؼ ىمأكا أثك ُ
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ك في سياؽ المدح دائما يقكؿ يمدح مميكو المعتصـ :
إذا ما ِإْلتَمست ِ
الغ َنى ِ
بابف َم ْع ٍإف
َْ َ
ك م ْف يرج َشمس العَمى مف َن ِج ٍإ
يب
َ ُْ ُ ْ َ ً

َِ
إلتماسا
َح َم ْد َت منو
ظف ْر َت ك أ ْ
َ
ِ
ماسا
فميس َي َرػ َم ْف َر َجاهُ ش َ

إف ىذا النص يحمل فكرة رئيسة تشكل محكر األبيات ،بحيث تشير إلى كرـ ممدكح الشاعر
كجكده ،ك ىذه الفكرة تعد المكلد الداللي لما يجسده مف أىمية في النص ،فالتعالق الشرطي

– ىنا –

ينيض عمى نفس النسق الذؼ يعمل عمى إكتماؿ فعبللشرط كجكابو  ،ففي البيت األكؿ جاء جكاب الشرط
متكافقا مع فعمو ( إذا ما إلتمست .......ظفرت ك أحمدت ) ،ك كذلؾ البيت الثاني ( مف يرُج  .....فميس
– ىنا – كرد متكاشجا مع داللة
يرػ) ،فالتماثل الصكتي بفعل تكرار النسق الذؼ يدؿ عمى الشرط
النص،لذا فإف أؼ خمخمة تحدث بيف أجزائو يؤدؼ حتما إلى شمل في المعنى العاـ لمنص ،فالمبدع ال
يمكنو أف يعبر عف تجاربو الشعرية إال مف خبلؿ التركيب ذلؾ أف " التركيب ليس نسقا صكريا ُيدرس

باستقبلؿ عف النسق الداللي"

()1072

إنما ىك " طريق إبداعي آخر مكصكؿ بحبل الداللة التي تمثل المطمب

األخير البادؼ في ثكب فني ُيحّقق الجماؿ ك المتعة ك اإلثارة "(.)1073
ك ىنا يتضح أف التّبلحـ بيف الصكت ك التركيب ك الداللة قد عمل عمى تفاعل النص ك إبراز
القيمة األسمكبية لمنسق الشرطي في تكليد الداللة ك تعميقيا.
كما يظير عمى السياؽ العاـ لمنص شيكع الجممة الفعمية ( الماضية ك المضارعة ) استخداـ
األفعاؿ عمى ىذا النحك مف التكثيف ك بتنكيعاتو الزمنية المختمفة زاد في تفعيل الجانب الداللي لؤلبيات
مما أدػ إلى دينامية المشيد الشعرؼ ،ك كذا السمك بالدكر الذؼ يؤديو النسق الشرطي ،ذلؾ أف صياغة
جممة جكاب الشرط ك فعمو بجممة فعمية يزيد مف قيمة الكظيفة الشرطية التي تتقكػ نتيجة اقتراف األداة
بصيغ فعمية(.)1074
()1071
()1072

ابف الحداد،الديكاف ،ص .225
دمحم غاليـ الحاج :المعنى ك التكافق-مبادغ لتأ صيل البحث الداللي العربي ،عالـ الكتب الحديث ،عماف ،األردف،ابف

الحداد،ط ،2010،1ص .236
()1073

أحمد كشؾ :التدكير في الشعر-دراسة في النمك ك المعنى ك اإليقاع ،ص .05

()1074

ينظر :جاسـ دمحم الصميدعي،شعر الخكارج – دراسة أسمكبية – ص.141
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كما يتكضح في النسق الشرطي عند "ابف الحداد " شبكة مف العبلقات المرتبطة بالمستكيات
الثبلثة
( الصكتي ،التركيبي ،الداللي) ،ك مف شأف ىذا التعانق أف يمنح النص الشعرؼ أسمكبو المميز.
يقكؿ "ابف الحداد" في سياؽ يفخر فيو بشعره(:)1075
ِ ٍإ
ص ُي ْـ
َرَم ْك َىا ب َنْقص َبي ََّن ْت فيو َنْق َ

ك م ْف َلم َس األ ْف َعى َش َكا أََلـ َّ
الن ْك ِز
َ َ
َ
الي ْم ِز
فقد َعرَف ْت َ
أكب ُاد ُى ْم َ
صح َة َ

بعض َى ْم ِزَىا
يـ َ
َكاِ ْف أ َْن َ
ام ْ
كر ْت أَْف َي َ

في ىذا النص يستمد تركيب الشرط أىميتو الشعرية عبر تمؾ التراكمات القائمة عمى األداة (
َم ْفِ،إ ْف) أيف يتجسد بكضكح ذلؾ التعانق بيف النسق الشرطي المستكيات األخرػ ،فيتبيف التجانس الصكتي
بيف(لمس ،شكا)،في البيت األكؿ،ك بيف (أنكرت ،عرفت) في البيت الثاني ،ك جميع ىذه التجمعات

الصكتية إنما تندرج ضمف السياؽ الشرطي المؤسس لؤلبيات ،حيث ساىـ في تفعيل حركة النص ك إثراء
دالالتو،ففي البيت األكؿ تجسد لنا أداة الشرط ( َم ْف) دكرىا في تجسيد الترابط الشرطي بيف فعل الشرط

(لمس) (عرفت) ك جكابو(شكا) ،في البيت األكؿ ،كبيف فعل الشرط (أنكرت) ك جكابو ك في البيت الثاني
ففضبل عف التبلحـ التركيبي ك الصكتي الذؼ جسده ىذا االقتراف فقد خمق أيضا تبلحما دالليا ،حيث كرد
كجكاب الشرط (شكا) في البيت األكؿ نتيجة حتمية تحصيل حاصل لفعل الشرط (لمس) ،ذلؾ أف شككػ
األلـ لـ يكف إال بعد لمس األفعى التي كنى الشاعر بيا في ىذا السياؽ عف شعره،أما في البيت الثاني
فقد ساىـ التناقض الداللي بيف فعل الشرط (أنكرت) كجكابو ( عرفت) ،في تكضيح داللة العمـ ك الفيـ
المذيف يتميز بيما الشاعر دكف سائر شعراء العصر ك ىنا يتكضح جميا أف االقتصاد في الكممات عبر
نسق الشرط الذؼ اتكئ الشاعر عميو في ىذا الخطاب قد ساىـ في إعطاء النص طاقات داللية ذات أبعاد
عميقة تجسد رؤية الشاعر ك مكقفو.
()1076

كفي سياؽ الفخر يقكؿ

:

ِ
كد ُى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػـ كلك ُمُنكا بمبانييا إ ًذا َكَدأُكا
ض َقكافييا َي ُؤ ُ
كج ْم ُع َب َع ُ
َ

()1077

()1075

ابف الحداد،الديكاف ،ص .224

()1076

ابف الحداد،الديكاف  ،ص.138-137
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ِ
ِ
ِ
عيف إذا َق َأُركا .
أْ
ييا بما َسم ُعكا ك ال تََق ُّر َل ُي ْـ ٌر
َش َجى مسام َع ُي ْـ ت ً
إف نيكض السياؽ الشرطي عمى أداتي (إذا كلك) في ىذا النص عمل عمى تفعيل دالالت
النصيي دالالت قائمة في كياف الشاعر ككجدانو مجسدا مف خبلليا مكىبتو الشعرية الخارقة التي تحدػ
منافسيو مف خبلليا.
النسق الشرطي  ،ففي األبيات األكؿ ك الثالث
ك قد جسد الشاعر فاعمية الداللة عبر حركية ىذا ّ

ك الرابع كرد جكاب الشرط ك فعمو في كل منيا تاما ،فيما تقدـ جكاب الشرط عمى جممة الشرط كفعميا في
البيت الثاني (ال تقر ليـ عيف )،كأتى فعل الشرط في نياية البيت( ق أركا ) ،كىذا التقديـ لـ ِ
يأت الشاعر
بيعبثا إنما إلفادة األىمية لممقدـ ،فمك أخر لصرؼ اإلخبار إلى فعل الشرط المؤخر (ق أركا ) ك كاف القصد
بذلؾ إلى الحديث عف القراءة في الكقت الذؼ يكد مشاعر الغيض التي تممكت منافسيو.
()1078

ك في سياؽ يمزج الشاعر فيو بيف مدح مميكو المعتصـ ككصف قصره يقكؿ

:

ِ
يف
ِك ْس َرػ ك أ ْ
نارىا شير ُ
َخ َب ْت َ

كرهُ
ص َرْتوُ ُ
الف ْر ُس َقّد َس ُن َ
لك أ َْب َ

طكؿ بقاَِئ ِو خرَقت َلو سمع َّ ِ
اع ِب ِ
ميف
كا َذا َد َعا َد ٍإ
السما آ ُ
َ
ََ ْ ُ َ ْ َ
ذك ِائ ِو
كاف أ َْد َنى ِب ْش ِرِه َك َ
َل ْك َ

ِ
ض َب ِاه ُقُي ُكف
ص ِل َ
ماش َح َذ ْت ُ
ل َّمن ْ

الب ْح ِر ِم ْث َل َنكالِ ِو
َل ْك َك َ
اف ُل ُّج َ

مش ُح ْك ُف
َغ َم َر ُّ
كرهُ اَل ْ
الرَب ّى َم ْس ُج َ

في ىذا النص يكتسب تركيب الشرط أىميتو الشعرية عبر تمؾ التراكمات القائمة عمى األداتيف
(إذا،لك) في بداية كل بيت ،فعبلقة الترابط الشرطية – ىنا – قد تحققت في البيت األكؿ بيف فعل الشرط
(أبصرتو) كجكابو ( قدس،ك أخبت )  ،ك بيف فعل الشرط دعا جكابو (خرقت ) في البيت الثاني،ك بيف
الشرط (كاف) كجكابو
الرابع بيف فعل ّ
فعل الشرط( كاف) ك جكابو (شحذت) في البيت الثّالث،كفي البيت ّ
(غمر) ،فالدكاؿ التي تقكـ مف خبلؿ ىذا الترابط تحمل مؤشرات داللية تؤكد مبلمح الجكد ،ك الذكاء

الّمذيف يتحمى بيما ممدكح الشاعر،كما تكضح مبمغ الحب الذؼ تكنو الرعية ليذا الممؾ الجكاد فالفضاء
التعبيرؼ – ىنا -عكس إحساس إعجاب الشاعر بأخبلؽ مميكو المعتصـ سيما بصفة الجكد ك الكرـ ،ك
()1077
()1078

كدأكا :ىمككا.
ابف الحداد،الديكاف ،ص .277-273
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ىك ما يتضح في كل مف البيتيف األكؿ ك الرابع حيث حاكؿ الشاعر تأكيد ىذه الصفة مف خبلؿ أداة
ِ
أف ىذه الصفة في مميكو
الشرط لك التي تشير إلى المستقبل ،ك ذلؾ في كبلَ البيتيف،أيف يؤكد الشاعر ّ

ليست كليدة ظركؼ آنية إنما تنصرؼ إلى المستقبل ك كذلؾ األمر بالنسبة لصفة الذكاء،ك ىنا تتضح

فعالية الشرط في تجسيد المعاني في إطار مجازؼ ساىـ في إعطاء الداللة مفيكما أعمق  ،سيما في
البيتيف الثالث ك الرابع ،فذكاؤه أكثر حدة مف نصل السيف كسخاؤه أكثر تدفقا مف لج البحر ،فبل النصل
يرتقي إلى حدة ذكائو ك ال البحر يسمك إلى أف يككف بمثل جكده كعطائو.
كيستخدـ الشاعر نسق الشرط في سياؽ الغزؿ يقكؿ(:)1079
أَىكاىـُ ك ِإنإس َّ ِ
بلى ُـ
تم ّر ق ُ
ْ ُ
ّ
()1080

كيقكؿ أيضا

ِ
ِ
ض
الم ْب َغ ُ
ك م َف العجائب أف ُي َّح َّب ُ
:

نكيرة ِإف َقْم ِ
يت فِإف
ََ ْ َ ُ ْ

نِني أَىكاِؾ أَىك ِ
اؾ
َ
َْ
َْ

إف السياؽ القاغـ بفضل أداة الشرط( إف) عمل عمى تجسيد الداللة عمى ىيئة خاصة ىي داللة
لطالما ظمت قائمة في كعي الشاعر ككجدانو  ،كقد جسد الشاعر فاعمية ىذه الداللة عبر حركية ىذا
النسق الشرطي مف خبلؿ عبلقة التضاد القائمة بيف أطراؼ ىذا النسق ك ذلؾ بيف فعل الشرط كجكابو في
ِكبلَ المثاليف،ذلؾ أف جكاب الشرط (أىكاىـ ) الذؼ كرد مقدما عف فعمو في مثاؿ البيت األكؿ يحمل داللة
ِ
ستمر قبلىـ) ليقف عمى نقيض داللة الحب األكلى  ،كما
الحب كالعشق في المقابل يأتي جكاب الشرط (ا ّ
تنيض بنية الشرط في مثاؿ البيت الثاني مف خبلؿ األداة( إف ) ،ك تحكـ عبلقة الترابط الشرطية-ىنا -

عبلقة تنيض عمى التضاد بيف فعل الشرط المؤخر (أىكاؾ) ،ك جكابو المقدـ ٌر( ِ
قميت)،فالدكاؿ التي تقكـ مف
خبلؿ ىذا الترابط تحمل مؤشرات داللية تكحي بنكازع عاطفية حادة ،حيث يتضح مف خبلؿ عبلقة
التناقض التي تقكـ عمييا بنية الشرط

– ىنا – مدػ ىياـ الشاعر بمحبكبتو نكيرة في مقابل بغضيا

لو،حيث يشير سياؽ الخطابيف أف كره ىذه المرأة لو كبعدىا عنو ىما تماما عمى قدر حبو ليا ك غرامو
بيا ،ك ىك ما تكضحو نبرة التحدؼ ك اإلصرار المذيف لجأ إلييما الشاعر فرغـ يقينو التاـ مف أف حبو مف
طرؼ كاحد إال أف ذلؾ ِ
يثف "ابف الحداد" عف مكاصمة حبو ليا  ،كما أف مشاعر البغض ك الكره المذيف
()1079
()1080

ابف الحداد،الديكاف ،ص .231
المصدر نفسو،ص .242
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تكنيما لو لـ يقفا عقبة في كجو استمرار غرامو بيا ،ك ىك ما يتضمنو فعل الشرط المقدـ (كاف استمر
قبلىـ) في مثاؿ البيت األكؿ  ،كىك أكثر كضكحا في مثاؿ البيت الثاني مف خبلؿ تكرار فعل الشرط
المؤخر (أىكاؾ)مرتيف ،ك ىنا يتكضح أف الشاعر قد كّفق في إيصاؿ فكرتو إلى المتمقي ،ك كاف لنسق
الشرط دك ار فاعبل فيو ،ذلؾ أف "كثي ار ما تتكقف قيمة الشاعر عمى قدرتو في استغبلؿ اإلمكانات الفكرية
طاقات المكحية في ىذه المغة في خمق إحساس لدػ
الكامنة في المغة ك نجاحو في ضكء تكظيف ال ّ
المتمقي يعادؿ إحساسو ىك حاؿ عممية اإلبداع"(.)1081
نخمص في ضكء ما تقدـ مف أمثمة إلى أف الشرط نسق تركيبي يجسد المعاني عمى ىيئة تتجاكز
مف خبلليا معانييا السطحية ك تحكليا إلى منافذ تنفتح عمى دالالت تتكاسع كمما تكغمنا في أعماؽ
السياؽ.
ىذا كقد صاغ "ابنالحداد"قكلو الشعرؼ صكغا تتداعى فيو بعض األساليب ك تتشابؾ ،بحيث تعمل
عمى رصد مختمف الرؤػ الشعرية بأدائيا بما يناسبيا مف الصيغ التعبيرية حيث حاكؿ الشاعر أنيستغل
كل طاقات المغة اإلبداعية التي تكشف ما في النسيج الشعرؼ مف دالالت كامنة تعطي النص عبلقات
أكسع
ك اندماج أكبر ،كما تسيـ بشكل كبير في التأثير عمى المتمقي ك مف بيف ىذه األساليب نذكر.
 – 1النػػػػػػػػػػػػػػػداء :
يحتل النداء مكانة متميزة بالنسبة لمشعر ،إذ يعد أحد كسائل المغة الفاعمة في بنائو الفني الفكرؼ
معا
كالنداء ىك " طمب إقباؿ المدعك إلى الداعي بأحد حركؼ مخصكصة " ( ،)1082فاألصل في النداء -إذف-
ىك الطمب ،غير أف ىذا الغرض قد ال يتحقق في كثير مف المكاقع التي يرد فييا النداء ،كخاصة األعماؿ
األدبية ،فقد يخرج النداء عف كضعو األصمي ليؤدؼ كظائف أخرػ تستفاد مف السياؽ(.)1083

()1081

دمحم مصطفى أبك شكارب :جماليات النص الشعرؼ ،ص .81

()1082

عبد العزيز عتيق :عمـ المعاني ،بيركت  ،دار النيضة العربية ،1974،ص .125

) )1083

ينظر  :مكسى سامح ربايعة  ،جماليات األسمكب ك التمقي ،ص .51
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ك ىكذا ينحرؼ النداء عف أصمو ك في انحرافو ىذا ينقسـ النداء إلى قسميف اثنيف ،األكؿ ك ىك
()1084

مناداة ما ال يصح في ندائو مخاطبة ما ال يعقل ،ك الثانية عدـ داللة النداء عمى الطمب

.

ففي كبل األسمكبيف نمحع الخرؽ الداللي لذلؾ النداء  ،ك ىذا الخرؽ ىك الذؼ يمجأ إليو كثير مف
األدباء ك الشعراء لتتـ عممية اإلبداع بشكل يكسر القاعدة المألكفة في التعبير(.)1085
ك قد أبيح لمشاعر مثل ىذا الخرؽ ك استجيز لو ،إذ كثي ار ما يخرج بو إلى إعتبارات داللية أبمغ
يككف الكسر معيا أدؿ عمى المعنى المراد ك أككد لو ،حيث يفتح لمشاعر آفاقا يحمق مف خبلليا في فضاء
كاسع كذلؾ مف خبلؿ شبكة منبيات أسمكبية " تفاجئ المتمقي بطاقات النص اإلنفعالية ك الفكرية "

()1086

التحسر ك
،إضافة إلى ما يطبع بو النص مف دالالت نفسية ك جمالية إذ يعد" النداء نقمة إلى إظيار
ّ
الندب ( ).....كتسميع المخاطب ما يختمج في النفس مف مشاعر الشكؽ ك الحنيف ك ىك أيضا إشراؾ
لمغير في التجربة "(.)1087
ك أسمكب النداء شائع في سياقات المضمكف الشعرؼ عند "ابف الحداد" ،حيث يشكل ظاىرة حيث
يشكل ظاىرة كاضحة منتشرة في جميع أجزاء ديكانو ،حيث يتردد أكثر مف ثبلثيف

 30مرة ك

نسبة% 04.77ك إف كاف ظيكره يبدك أشد كضكحا في سياؽ الغزؿ الذؼ ترتفع نسبتو فيو إلى ،%02.52
ك قد استخدـ "ابف الحداد" عددا مف األدكات الدالة عمى النداء ( يا ،أيا ،اليمزة )ك ىي أدكات" ينبو بيا
))1084
) )1085

ينظر :يكسف دمحم الككفحي ،المغة اإلبداعية،ص .88
ينظر  :مكسى سامح ربايعة ،جماليات األسمكب ك التمقي ،ص .51

) )1086

ينظر  :يكسف دمحم الككفحي ،المغة اإلبداعية،ص .88

) )1087

فاطمة طحطح :الغربة ك الحنيف في الشعر األندلسي ،ص .80
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المنادػ الستقباؿ أمر ما ك ىك الجكاب،ك يككف بمد الصكت الذؼ يختمف ارتفاعا ك انخفاضا بحسب
القرب أك البعد أك طبيعة االنفعاؿ(.)1088
كما استغنى في مكاضع أخرػ عف األداة مفضبل سبيل النداء السياقي الذؼ نممس فيو المنادػ
ك مكضكع النداء دكف أداة دالة صراحة عمى ىذا األسمكب.

ك المتكمـ أك صاحب الخطاب في ىذه المكاطف جميعا ىك "ابف الحداد" ،أما الطرؼ الثاني
جل مكضكع النداء ،ك
لتركيب النداء (المنادػ )فغالبا ما يككف المحبكبة المنادػ الرئيسي في الديكاف في ّ
ىك إف كجيو إلى غيرىا فأغمب ما يككف ذلؾ مرتبطا بأحكاؿ حياتو العاطفية  ،فإذا كاف المنادػ الخميل
عبر عف معنى اإلستصراخ أك اإلستنجاد الذؼ يفتح المجاؿ لمبكح بعذابات النفس ،ك إذا كاف عنص ار غير
عاقل صار النداء مناجاة تشف عف اليزيمة ك اإلنكسار ،كاذا كاف العاذؿ أك الكاشي كشف عف تذمر
الشاعر ك تأذيو ،ك في كل الحاالت يرفع النداء النقاب عف فيض عاطفي جامح يحتاج إلى عممية تفريغ
سريعة ك ىكذا نتبيف أف النداء يؤدؼ كظيفة تنفيسية ألنو يفجر البكح بالحس الكجداني(.)1089
ك لقد كاف لمنداء ما يميزه عند "ابف الحداد" ،إلنحرافو عف القكاعد المألكفة عبر ىذا األسمكب،حيث
حاد بالنداء عف أصل دالالتو التي كضع ليا ك ىي الطمب،ك ذلؾ عند مخاطبتو ماال يعقل ندائو يقكؿ
يخاطب الدمع(:)1090
اليتُك ُف
ُرَكْي َد َؾ أَيُّيا اَلّد ْم ُع َ

))1088

َى َكػ ُعُي ُكف
َفُدك َف عياف َم ْف أ ْ

()1091

عاطف فضل  :تركيب الجممة اإلنشائية – في غريب الحديث -عالـ الكتب الحديث ،عماف  ،األردف  ،ط

،2004،ص .282
) )1089

ينظر:عبد الكىاب الرقيق ،أدبية الغزؿ العذرؼ في ديكاف جميل بثينة  ،ص .57

) )1090

ابف الحداد ،الديكاف ،ص .264

) )1091

اليطكؿ المنصب.
اليتكف َ :
339

1

في ىذا النص خص "ابف الحداد" ِ
الخطاب لنداء غير العاقل ،مما ينبئ عف عميق األسى ك
المعاناة المذيف يشعر الشاعر بيما ،سيما إذا كاف المقصكد ( المنادػ) في ىذا الخطاب أم ار مما يؤثث
دكاعي األسى
ك يميب مشاعر الشجف ك الحزف كالدمع ،حيث ينتمي ىذا الداؿ (الدمع) إلى حقل يسكده الحزف ك يعمو
اإلحباط ،فيذا الخطاب يتصل بمكقف عاطفي متأزـ،ك لطالما شكمت عائقا ككقفت حجر عثرة في كجو
شعراء الغزؿ فنغصت عمييـ مسار حياتيـ العاطفية ك ىـ الكشاة  ،سيما إذا كاف ذلؾ يتعمق بشاعر
عفيف ك مخمص مثل "ابف الحداد" حيث يصفيـ الشاعر بقكلو ( عيكف) كىذا الكصف يؤكد عمى أنيـ
عمى استعداد دائـ ك تأىب مستمر تراقب تحركات الشاعر ك ترصد ما يحدث في الساحة مف مكاقف ك
أحداث ،لذلؾ كاف الكشاة سببا آخر مف أسباب زيادة فجكػ البعد ك القطيعة بيف الشاعر ك محبكبتو
نكيرة،ك ذلؾ فكؽ ما كاف يتعرض لو مف صد
ك إعراض ك بغض مف ِقبل المحبكبة ذاتيا ،كقد ساىـ كل ذلؾ في تأثيث نبرة الخطاب الذؼ زكده النداء
ف الشاعر لدمعو ( باليتكف) إنما ىك تعبي ار
صُ
بطاقة عالية عبرت عمى صعكبة المكقف كسكء الحاؿ َف َك ْ
عمى شدة حزنو ك مبمغ ألمو ك كثرة البكاءانثياؿ الدمكع جعل الشاعر يستيل خطابو بقكلو ركيدؾ ،حيث
يطمب مف دمكعو التي تنيمل أف تتأنى كتتميل فبل تكتشف مايطكيو صدره مف حب ك غراـ ليذه المرأة
،كما يؤكد ىذا الخطاب مف جية أخرػ أف الشاعر قد فقد السيطرة عمى مشاعر الحزف فمـ تعد بو طاقة
عمى إخفاءىا أك التستر عمييا،ك ىنا نمحع أىمية أسمكب النداء الذؼ حممو الشاعر بطاقة تأثيرية عالية
ساىمت في تأثيث مشاعر الحزف ك األلـ كما عمقت دكاعي اإلنفعاؿ لدػ المتمقي فيذا " البناء المغكؼ
لمنص يعد ركيزة مف ركائز التعبير المغكؼ لمكصكؿ إلى أدؽ المشاعر ك العكاطف ك المكاقف"(.)1092
ك في سياؽ آخر يخاطب الشاعر ما ال يعقل نداءه مما زاد أسمكب النداء عنده عمقا إثارة يقكؿ(:)1093
أيا َشجر ِ
الح ِي ِم ْف شاطئ الك ِادؼ
ات
َ ََ
َّ
ٍإ
رت ُك َّل َل َّذ ٍإة
ِفيا َش َج َرات أَ ْث َم ْ
()1092
()1093
()1094

لمدن ِ
ِ
ِ
الص ِادؼ
ف َّ
الح َيا ُسْقياَؾ ّ َ
َسَقاؾ َ

يذ َلك جني ِت عمى ِ
ِ ِ
الغادؼ
َج َناؾ َلذ ٌر ْ َ َ ْ

()1094

يكسف دمحم الككنحي  :المغة اإلبداعية – دراسة أسمكبية ألعماؿ جبراف خميل جبراف العربية -ص .92
ابف الحداد،الديكاف  ،ص .205
المحبيف.
الغادؼ  :الرقيب الذؼ يغتدؼ بكرة لمراقبة
ّ
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في ىذا النص يخاطب الشاعر أحد عناصر الطبيعة ( الشجرات ) ،ك إف كانت " ظاىرة مخاطبة
الشعراء لمظاىر الطبيعة مف أشجار ك نجكـ ككركد كصخكر كأمكاج البحار ظاىرة عامة في األدب
العاطفي في مختمف العصكر "

()1095

 ،إال أف الممفت – ىنا – ىك إختيار الشاعر ألسمكب النداء في

مخاطبتيا  ،أيف يستثمر مدػ كقكة ىذا األسمكب مف خبلؿ أداتو األكثر شيرة ك فاعمية ك ىي ( يا) ك
المعركؼ أف " الياء تخرج مف بيف الشفتيف ك يتطمب النطق بيا (يا) انفراج الشفتيف ،ك انفتاح الفـ مما
يؤدؼ إلى خركج نفس طكيل ،ك ىذا يؤدؼ إلى ارتفاع صكت المتكمـ أك المنشد"

()1096

 ،ليسيـ النداء –

بذلؾ -في تجسيد حالو نفسية لدػ الشاعرلـ يؾ بكسعو التعبير عنيا إال بفضل لجكءه إلى ىذا األسمكب،
ك المبلحع في ىذا النص أف الشاعر يكظف صيغة النداء في بداية كل بيت حتى ينبو ِم ْف خبلؿ ذلؾ

صدراف بصيغة نحكية كاحدة ىي النداء
إلى أف ىناؾ خطب ما في مضمكف النص  ،فالبيتاف – إذف – ُم ّ

 ،ك المنادػ فييا كاحد (أيا شجرات،فيا شجرات)  ،ك نداء ىذه األشجار بصيغة ( شجرات) مرتيف ك أربع
ِ
ِ
ِ
ِ
جنيت) ىك نكع مف اإلصرار عمى حقائق يريد
جناؾ،
،سقياؾ،
سقاؾ
مرات بصيغة الخطاب في مثل (
الشاعر أف يعبر عنيا ،ذلؾ أف النداء يفيد كجكد األشياء ( المنادػ ) ماديا كاف أك معنكيا ،لذلؾ فإف
األشياء الجامدة أيضا قد تشعر المنادػ بالراحة ك الطمأنينة  ،ألنو يستحضر في ذىنو ما يأنس بيك
يطمئف لو(.)1097
كقد كانت ىذه الشجرات مما يأنس "ابف الحداد " بذكره كيطمئف لتذكره حيث تحتل مكانة متميزة
في ذىف الشاعر ك قمبو ،ففضبل عف أنيا تنبت في المرابع التي تقيـ فييا نكيرة ( شاطئ الكادؼ) ،ليا
الفضل أيضا في إلتقاء الحبيبيف ،ففي ظبلليا الكارفة عرؼ "ابف الحداد " أجمل لحظات السعادة بالقرب
مف نكيرة (،)1098حيث يستحضر شاعرنا مف خبلليا ساعات المقاء التي يشتـ منخبلليا عبق الذكريات،

يأنس بحبو الذؼ نبت في تمؾ المرابع التي كانت حضنا دافئا ك مسرحا كاسعا يبث الشاعر فيو شكقو ،ك
()1095

عبد العزيز شرؼ اليمشرؼ :شاعر الحب ك الطبيعة  ،الدار المصرية البئانية ،القاىرة ،ط ، 2006 ،1ص .69

()1096

عثماف مكافي  :في التذكؽ األدبي – النص الشعرؼ تحميل ك تقكيـ – دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية  ،ط

،1

،2008ص .131
()1097

ينظر :يكسف دمحم الككفحي ،المغة اإلبداعية في أعماؿ جبراف خميل جبراف العربية  ،ص .90

()1098

الذيف عقدىما الشاعر في مخيمتو ،ك ذلؾ لعدـ تكفر
ك إف ؾ اّف نعتقد أف ذلؾ ضربا مف األماني ك نسجا مف الخياؿ ْ

غزلو عمى إشارات أخرػ تعضد ىذا الرأؼ ،فمعل ُبعد نكيرة عنو في أرض الكاقع دفعو إلى الخياؿ حيث راح" ابف الحداد "
يرسـ ىذا المكقف العاطفي في خيالو.
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ُيطفئ فيو لظى ركحو بمقاء َم ْف يحب ،ذلؾ أف " أجمل ما في الغزؿ األندلسي ىك ىذه النغمة المحزنة
التي يبكي فييا الشاعر أياـ سعادتو بالقرب ِم ْف الحبيب ك َي ِح ُّف إلى أيامو اآلفمة التي قضى الدىر أف
تككف ذكرػ لحب مقيـ "

()1099

 ،فمـ يكف مف الشاعر إال الدعاء ليا بالسقيا ،ك ذلؾ ردا لجميميا معو (

سقاؾ الحيا سقياؾ لمدنف الصادؼ)،ك ىنا نمحع تمؾ العبلقة الكطيدة بيف الشاعر ك بيف تمؾ الشجرات ،
تتكضح ىذه العبلقة أكثر في البيت الثاني أيف يتمنى الشاعر لك أف ىذه الشجرات قدتتـ جميميا فيككف
نغص لذة ىذا
جناىا بذلؾ أطيب ك ال ألذ لك أنيا جنت عمى ( الغادؼ) الذؼ يحاكؿ – ككل مرة – أف ُي ّ

يتكرر ثانية.
المقاء الذؼ استطابو الحبيبيف،ك قد ال يتسنى لو أف
ّ

ك مما تقدـ نمحع كيف أف االلتحاـ بيف النداء ك بيف ىذه التجربة الشعرية قد أماط المثاـ عف
كثير مف الجكانب النفسية التي ندرؾ مف خبلليا قيمة ىذه الكسيمة المغكية ( النداء) التي حاكؿ الشاعر

أف يعبر عف أحاسيسو مف خبلليا بأكبر ٍإقدر مف التأثير.

()1100

ك يستخدـ الشاعر أسمكب النداء في سياؽ يرثي فيو كالدة مميكو المعتصـ يقكؿ
ِ
أ ِ
المْم ِؾ اّلذؼ
َ
َعقيَمةَ األ َْم َبلؾ ك ُ

:

ِ
الس َنا.
يب َّ
َلِب َس َّ
اء بو َجبلَب َ
الس َن ُ

يبدأ الشاعر خطابو بنداء يكحي بأمر جمل مستخدما في ذلؾ أداة النداء ( اليمزة ) التي غالبا ما
تستعمل لنداء القريب حيث ساىـ ىذا األسمكب في التعبير عف متطمبات الحالة الشعكرية ،فالنداء باليمز
ىا ىنا مممح لطيف يعكس مبلمح القرب الشديد ك الحضكر القكؼ لمشاعر بجانب مميكو المعتصـ سيما
في ىذه المحنة العصيبة ،كما يعكس مكانة ىذه المرأة التي كانت قريبة جدا مف ابنيا المعتصـ ك كذا مف
الرعية الذيف تحتل مكانة عظيمة في نفكسيـ ،ك قد عممت أداة النداء ( اليمزة) عمى تصعيد داللة الحزف
التي حاكؿ الشاعر أف يضعنا مف خبلليا في إطار حالتو النفسية الحزينة ،ذلؾ أف النداء " باليمز مما
()1099
()1100

جكدت الركابي :في األدب األندلسي ،ص .121،122
ابف الحداد،الديكاف  ،ص .283
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يكحي باألثر النفسية ،كىك طمب الشاعر ألنيس قريب ،ك أكثر ما يككف ىذا الطمب عند اإلنساف حيف
يستشعر الحزف ،كما كاف ىذا اإلستيبلؿ الذؼ ميد لمشعراء سبيل اإلفضاء عف مكنكف النفس ك بث
ىمكـ تمتقي جميعيا عند مكابدة الفقد " ( ،)1101لذلؾ لـ يكف استخداـ النداء في ىذا السياؽ مف قبيل
التكسب بالمدح بقدر ما كاف ثمرة حالة نفسية ال شعكرية اتخذت مف النداء كسيمتيا التنفيسية.

ؤ يقكؿ أيضا(:)1102
أَيُّيا الك ِ
اص ُل َى ْج ِرؼ
َ

ِ ِ
ص ْب ِرؼ
أنا في ى ْج اَرف َ

َؼ َنْف ٍإع
َل ْي َت ِش ْع ِرؼ أ ُّ

َل َؾ في ِإ ْدم ِ
ض ِّرؼ
اف َ
َ

في ىذا النص يستيل الشاعر أبياتو بأسمكب النداء ،ك ىك نداء مما تقشعر لو األبداف ،إذ فيو نقمة
عاطفية مؤثرة صكر الشاعر فييا الحب ك عذابو أجمل تصكير ،حيث يجسد االسترحاـ ك اإلستسبلـ
ككجع العاشق ،لذلؾ يتميز أسمكب النداء في ىذا الخطاب بتحريؾ شعكر السامع ك إثارة عكاطف الشفقة
في كيانو حيث يؤدؼ دكره في االنجذاب السمعي ك النفسي ،فيك نداء تنبعث منو أنغاـ صادقة تميبيا
العاطفة ك يشدىا الكجداف  ،سيما ك أنو أنيف مف انفصمت عرػ آمالو ك انقطعت أكصاؿ رجائو ،إنو نداء
لآلخر بنبضات متكاصمة ك تنيدات عميقة تحمل بيف ثناياىا شككػ آالـ مبرحة بيف ضمكع قكاميا لظى
الشكؽ ك ألـ الحرماف

()1101

حميدة صالح البمداكؼ  :قراءات أندلسية – في الجيكد النقدية ك الظكاىر الفنية ك التجربة الشعرية –التكزيع ،عماف

 ، ،ص .128
()1102

ابف الحداد،الديكاف ،ص .221
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ك ىك نداء – أيضا – فتح الشاعر بو المجاؿ لمبكح بآالـ النفس ك تباريح اليكػ،ك زفرات بائس نشأتيا
الم اررة
ك تنيدات قانط بثتيا لكعة مف أتمفو الصبر ك الجمد ،فكانت (أشبو بصرخة كال صدػ صرخة سرعاف ما
()1103

 ،منادػ عبر عنو الشاعر

كجو إلى غائب إلى منادػ بعيد)
يبتمعيا الخبلء ،إذ ىي صكت ُم َّ
بالكاصل ىجرؼ بدؿ نكيرة  ،ك ىك أداء يكحي باليجراف المتكاصل ك البعد المستمر ،كلعل ما يؤنث ىذه
المشاع إستعانة "ابف الحداد " بمغة األضداد المغكية بيف ( الكصل ،اليجر) ك ( النفع ،الضر) .

أسمكب اإلستفياـ:
اإلستفياـ أسمكب مف أدؽ األساليب تعبي ار ك أرقيا تأثيرا ،بحيث يشكل فضاء تأمميا يجعل الذىف
اء دالليَّا غير محدكد يجعمو يمتمؾ قدرة طيبة في إقحاـ
في حركة دائبة ك متكاصمة،إذ يمنح النص ثر ِّ
المتمقي في صميـ التجربة الشعرية ،فيك أسمكب مف شأنو أف يثير لدػ المتمقي عنصر المفاجأة الذؼ يعد
منحى أسمكبيا بارزا،ك
بدكره أحد نتائج االختيار البلمتكقع ،لذلؾ " يشكل اإلستفياـ في الدراسات المغكية ً
ذلؾ لككنو أسمكبا تمتاز بو األعماؿ األدبية ك اإلبداعية ،فاإلستفياـ يحمل في تركيبو ك أدكاتو دالالت

تمكف المبدع مف التعبير عف أفكاره ك مشاعره "

()1104

 ،لذا ال ينفصل اإلستفياـ عف نسيج التركيب إنما

()1103

عبد الكىاب الرقيق  :أدبية الغزؿ العذرؼ في ديكاف جميل بثينة ،ص .57

()1104

يكسف دمحم الككفحي :المغة اإلبداعية – دراسة أسمكبية ألعماؿ جبراف خميل جبراف ،العربية،ص .55
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ىك منصير فيو ك متفاعل معو ذلؾ أف " دالالت اإلستفياـ ال تقتصر عمى نكع األداة أك نكع عناصر
جممة اإلستفياـ أك ترتيب تمؾ العناصر ،بل يتعدػ ذلؾ إلى رؤية السائل المسؤكؿ"(.)1105
كتكمف أىمية اإلستفياـ في أف جممتو التي تتحكؿ في معناىا إلى جممة أخرػ منفية أك تعجبية أك
إق اررية،تحافع عمى دالالتيا حيث يظل اإلستفياـ في نسيج البنية ،ك عندماتقكؿ أف السائل ال يطمب جكابا
فإننا النزعـ أف اإلستفياـ ىنا ليس مكجكدا كىذا يعني أف بنية اإلستفياـ الببلغي بنية مفتكحة ك مغمقة
في آف كاحد ،أؼ طمب ك مصادرة طمب  ،فكأف السؤاؿ يتطمب إجابة ،كمف ىنا تكمف ببلغة اإلستفياـ ،
كىذا ما يميزه عف األسمكب اإلخبارؼ ،فالدكر الذؼ يمعبو اإلستفياـ ال يتحقق بدكنو ،فيك يعبر بدرجة
دقيقة عف ككامف النفس مف عكاطف ك مشاعر ك أفكار ( ،)1106ك بالتالي فيك " يكمئ بمساحة تعبيرية
مفتكحة تستكعب دالالت متعددة تككف قادرة عمى اإلحاطة بأسئمة الشاعر ك إنتاج شعرية النص مما يؤدؼ
إلى مضاعفة طاقة النص اإليحائية ك اتجاه النسق الشعرؼ نحك مركز النص "(.)1107

ك ىذا األسمكب عند " ابف الحداد " يأتي إما بمعناه األصمي الذؼ يعني اإلستفسار ك اإلستعبلـ ،
إما أف يتحكؿ مف أصل كظيفتو ىذه إلى ٍإ
معاف ببلغية يخرج فيو االستفياـ إلى دالالت عدة ال يمكف
استنطاقيا إال مف خبلؿ السياؽ الذؼ ترد فيو ،ذلؾ أف " اإلستفياـ يكسب النمط النحكؼ لمجممة أسمكبا
سياقيا يجعمو يتغير بتغير السياؽ اإلرتباطات التي يرد فييا " ( ،)1108ك المعنى الثاني الذؼ يخرج فيو
اإلستفياـ عف معناه األصمي ىك الذؼ يشيع في شعر "ابف الحداد " ،ذلؾ أف مف أىـ مميزات ىذا
األسمكب أنو يعبر عف أحكاؿ التجربة ك الرؤية الشعرية بطريقة فنية تكشف عف طبيعة المكاقف التي
تستدعي الشعر عنده،ك الكيفية التي يختارىا الشاعر لمتعبير ،كما يجعل المتمقي جزءا فاعبل في العمل
الذؼ أكثر ما تبرز مف خبلؿ عممية التأكيل.

()1105

المرجع نفسو ،ص .56

( )1106ينظر :المرجع نفسو ،ص .56
()1107
()1108

جاسـ دمحم الصميدعي :شعر الخكارج – دراسة أسمكبية – ص .93
صالح بمعيد :التراكيب النحكية ك سياقاتيا المختمفة عند اإلماـ عبد القاىر الجرجاني، ،ص .159
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يشكل اإلستفياـ في شعر " ابف الحداد " أسمكبا بار از تناسب مع أغمب سياقاتو النصية تناسبا
عكس معظـ مكاقف الشاعر النفسية ،حيث اتخذ منو كسيمة ميمة في الكشف عف رؤياه لممتمقي،كقد طاؿ
ىذا األسمكب ....حدثا شعريا أؼ ما نسبة % ....كفيما يمي نضيئ بعض جكانب ىذه الظاىرة ك فاعميتيا
الداللية في شعر " ابف الحداد " ،فيا ىك الشاعر يصف انبياره بجماؿ محبكبتو نكيرة مف غير إمعاف في
التصريح  ،أيف يجعل التساؤؿ سبيبل لو في إبداء ىذا اإلعجاب ك ترسيخ حالة الكمل مف الجفاء البغض
مستدركا في ذات الكقت أنو يجيل عمة صدىا ما جعمو يمقي جممة مف التساؤالت التي طرحيا في ىذا
األسمكب اإلستفيامي يقكؿ(:)1109
لك ِ
ثيب اَل ْفرِد أ َْـ َن َشأُ ؟
أ ََرْب َر ٌرب ِبا َ
ِ
الك ْجِد ِس ْحٌرر ِم ْن َؾ أـ َح َكٌرر ؟
َ
كباع ُث َ

ك مع ِ
صٌرر في الّمِثاَ ِـ اَل ْكِرد أ َْـ َرَشأُ ؟
ُْ
طأُ ؟
ك َق ِات ُل َّ
الص ِّب َع ْمدٌر ِم ْن َؾ أـ َخ َ

إف ىذا النكع مف الخطاب التضميمي قديـ إعتمده شعراء العرب ابتعادا عف الغمك المبالغة  ،ك
ميبلً إلى اإلقتصاد في إثارتيـ لمشؾ بالتساؤؿ المحير  ،ك ىك دليل حذؽ الشاعر كميارتو  ،ك يعد مف
ممح الشعر
ك ظرؼ الكبلـ ،ك لو في النفس حبلكة حسف مكقع بخبلؼ ما لمغمك ك اإلغراؽ(.)1110

()1109
()1110

ابف الحداد،الديكاف ،ص.108
ينظر:حميدة صالح البمداكؼ :قراءات أندلسية – في الجيكد النقدية ك الظكاىر الفنية ك التجربة الشعرية،2009 ،ص

.147
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ك نظ ار لما يحققو ىذا النكع مف اإلستفياـ في شد انتباه القارغ ك إثارة فضكلو  ،ك كذا دمجو في العمل
اإلبداعي سيما ك أف ىذا القالب " يستدعي الحكار ك حضكر اآلخر "

(،)1111فإنؾ تجد أيضا في "البدء

باإلستفياـ سبيل اإلقناع ك الحصكؿ عمى االستجابة السريعة لما تسأؿ عنو،ك الدليل القاطع لما تريد
()1112

اإلستفسار عنو "

لذا فقد آثر "ابف الحداد" أف يككف خطاب اإلستفياـ َم ْف يتصدر ىذه القصيدة الطكيمة

()1113حيث كانت

ىيمنة االستفياـ شديدة الكقع في البيتيف األكؿ ك الثاني،ك فييما يكظف الشاعر سمسمة استفيامات متكالية

متعاقبة بدأىا بيمزة االستفياـ التي تعد " أدؽ أداة لتنبيو القارغ أك السامع لمتابعة ك تقصي النتيجة ك
استمياـ الفكرة المتخيمة " ( ،)1114سيما ك أنو يطرؽ مكضكعا عاطفيا شديد الكقع في نفس الشاعر،إذ
يحمل في طياتو مضمكنا يشي بأسف شديد ك حزف عميق جعبل الشاعر يككف في دىشة ك تعقب ال
حدكد ليما ،لذلؾ لـ يقتصر ىذا االستفياـ عمى البيت األكؿ حسب بل امتد ليشمل البيت الثاني في نمط
كاحد ك نسق منظـ مما ساىـ في تعميق فكرة الشاعر ،كزاد مف إحساسو بالحيرة تجاه محبكبتو نكيرة ك
جماليا ،فالمكسيقى القائمة عمى األسمكب التشكيكي – ىنا –أشبو بحركة حزف ك لكعة بسبب ىذا التناقض
الذؼ يحسو الشاعر في مكنكنو ،حيث جاء ىذا األسمكب انعكاسا لحالتو النفسية التي جعمتو يككف دقيقا
في اختيار األسمكب الذؼ قدـ ىذا المكقف العاطفي مف ِخبللو .
ك قد أضاؼ الطباؽ عمى أسمكب اإلستفياـ ُبعدا آخر ليصف مف خبللو عمق معاناتو النفسية

سيما في البيت الثاني ،ك ذلؾ بيف ( قاتل /باعث) ك ( عمد /خطأ) ،مما أصبغ عمى ىذا المكقف طابعا
مستمطفا " لما يقكـ بو اإلستفياـ مف دكر مؤثر يحقق قيما فنية جمالية عمى مستكػ الشكل ك المضمكف
"(.)1115

()1111

المرجع نفسو ،ص .150

()1112

عيسى إبراىيـ السعدؼ :اإلستفياـ ك اإلعجاز القرآني – أس ارره ك أنكاعو ك صكره – دار عمار لمنشر ك التكزيع

،عماف  ،األردف ،ط ،2009 ،1ص.77،78
()1113

تتضمف ىذه القصيدة تسعة ك ثمانيف بيتا.

()1114

حميد آدـ تكيني :فف األسمكب – دراسة ك تطبيق عبر العصكر األدبية -دار صفاء لمنشر ك التكزيع ،عماف،

األردف ،ط  ،2006 ،1ص .429
()1115

سالـ عبد الرزاؽ سميماف المصرؼ :شعر التصكؼ في األندلس ،ص .231
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ك في سياؽ آخر يقكؿ(:)1116
صْف َح َة َخِّد ِه
ك قد َج َر َح ْت َع ْي َن َ
اؼ َ
آم ُل ِم ْف َد ْم ِعي َإال َن َة َقْمِب ِو
ك ُ
ِ
ِ
ِ
ُس ِعُد ُكْرَق ُو
ك ّإني بذات األ َْيؾ أ ْ
نكيرة

طٍإإ فاختار َق ْتمِي عمى َع ْمٍإد
عمى َخ َ
ِ ِ
الصْمِد
الح َج ِر َّ
ك ال أَثٌَرر لْم َغ ْيث في َ
فيل عند ِ
ذات َّ
الط ْك ِؽ َما لِْم َيكػ ِع ْنِدؼ ؟

ِ
تمني ك حيرة إزاء محبكبتو
تحمل ىذه األبيات نبرات عدة تدلل عمى ما في مكنكف الشاعر مف ّ

ك يتضح ىذا المفيكـ عبر استغبلؿ أسمكب اإلستفياـ الذؼ عبر سيما في البيت الثالث عف إحساس طاغ
بالمقارنة بيف حاليف فييما مف التضاد ك التناقض مايصل إلى حد المغارقة الشعكرية بيف محب معذب
صيغ سؤاال استفياميا اإلجابة عنو مؤكدة بعيدة كل البعد عف االحتماؿ أك التأكيل
ك محبكبة عابثة ،حيث ُي ُ

يعمـ ُمسبقا أف نكيرة لف تبادلو الحب ،إنما ىي صكرة معادلة طريفة في دنيا الحب إذ يقابل حبو
فالشاعر ُ
بحبيا
ك ذلؾ فيما إذا كانت تكف لو نفس مشاعر الحب التي يشعر بيا ،كلـ يجد " ابف الحداد" خي ار مف ىذا

األسمكب اإلستفيامي التحسرؼ اّلذؼ ُيساءؿ فيو ك يتساءؿ كسيمة لبمكغ مساعية فيذا األسمكب جعل
الشاعر يخرج مف مستكػ البساطة إلى مستكيات أخرػ أكثر عمقا ،ألف السامع – ىنا – ال يممؾ إال أف
ّ
يعقد مقارنة بيف الشعكريف ،األمر الذؼ يجعمو يعي مبمغ حب الشاعر ليا ،ك يدرؾ في المقابل منتيى
عبث المحبكبة بو ،ك لعل ىذا ما جعل شاعرنا يككف دقيقا في إختيار األلفاظ التي أسقط عمييا ىكاجسو
الكجدانية فشبو محبكبتو بذات الطكؽ (الحماـ)  ،ك ذلؾ إلرتباط صكت ىذا الطائر بالمشاعر التي تؤجج
دكاعي األسى ك الحزف إذ " مف المسمـ بو لدػ الشعراء ك غير الشعراء أف تغريد ىذا الطائر رمز لمكآبة
كالحزف ك البكاء" ( ،)1117ك ليذا يعد " اإلستفياـ بديبل أسمكبيا عف ٍإ
معاف عديدة أمكنيا أف تظير في

()1116

ابف الحداد ،الديكاف ،ص .198،199

()1117

حمداف حجاجي  :محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطكائف  ،ص.95
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صص لو يعطيو قكة في التعبير
أساليب خاصة بيا ،إال أف تقديـ المعنى بأسمكب غير األسمكب الذؼ ُخ ّ
،قد ال تتييأ لممعنى في أسمكبو الخاص "(.)1118
ك في سياؽ آخر يقكؿ(:)1119
يا ما لِ َد ْى ِرؼ َل ْي َس َي ْعُد ُؿ ُح ْك ُم ُو

الع ْدك ِ
اف ؟
الع ْد َؿ في ُ
اؿ َ
أَتَ َراهُ َخ َ

ظي في الح ُ ِ
َأك َّ
صّمًِيا؟
رد َح ِّ
ُ
ظكظ ُم َ

أف كاف ِذ ْىِني َساِب َق األَ ْذ َىِاف

َّ
اء ْت ِفي التَّ َس ُابق َحْم َبةٌر
َىبل تََن َ

()1120

ِ
كل ِرَى ِ
اف؟
حتّى ُيب َِّّرَز َر ُّب ّ

في ىذا النص ترد أسئمة الشاعر في ىيئة حكار داخمي مع ذاتو  ،فيك ال يسعى لئلجابة ك إنما
كرد اإلستفياـ – ىنا – سعيا لتكضيح مدػ أسفو ك شدة حزنو ك لكعتو ،حيث تنبثق مف خبلؿ تمؾ
التساؤالت صرخة الشاعر التي يريد البكح بيا ،فالسمة األسمكبية ليذا اإلستفياـ ىي ذات كظيفة داللية
تتجاكز الدكر المغكؼ المباشر إلى تكظيف االستفياـ بداللتو المجازية لتجسد قضية نفسية يعيشيا الشاعر
ك التكظيف المجازؼ
جمادا كىك
 في ىذا السياؽ – يؤكد عمى أف الشاعر ال يسعى لتمّقي جكابا عف تساؤالتو ككنو يخاطب ًالدىر فاإلجابة حتما غائبة مما ساىـ في تأزـ الحالة النفسية لمشاعر ،حيث يتساءؿ دكف أف يككف عمى
يقيف مف الحصكؿ عمى جكاب لجممة ما لديو مف أسئمة ك المبلحع في ىذا التركيب اإلستفيامي أف
اءا أسمكبيا تمثل في التضميف ،أيف يتعانق البيت األكؿ مع بقية األشطر
الشاعر قد إتكئ عمى إجر ً
الشعرية األخرػ ،ك مف شأف ىذا اإلجراء أف يمنح لمشاعر مساحة أرحب لعرض آىاتو ك بالتالي تحريؾ
أركاف النص تماشيا مع المعاني النفسية
ك الشعكرية لمشاعر عبر ىذا المنبو األسمكبي ك ىك ما يمكف تكضيحو كفق الترسيمة اآلتية :

()1118

يكسف دمحم الككفحي  :المغة اإلبداعية – دراسة أسمكبية ألعماؿ جبراف خميل جبراف العربية، -ص .59

()1119

ابف الحداد ،الديكاف ،ص.289،290

()1120

المصمي :تالي السابق.
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أتراه خاؿ العدؿ في العدكاف ؟
أف كاف ذىني سابق األذىاف؟

طي في الحظكظ مصميا ؟
أكرد خ ّ

ىبل تناءت في التسابق حمبة حتى يبرز رب كل رىاف ؟
إف ىذا النسق اإلستفيامي القائـ عمى التضميف الذؼ يمتد في ىذه األبيات يجسد إنفعاالت
الشاعر التي يحاكؿ التنفيس عنيا بشتى الكسائل ،فزخـ المشاعر عند الشاعر ك شدة تفاعمو مع الحدث
جعل سيطرتو عمى إحتكاء ذلؾ الدفق الشعكرؼ يكاد يككف بعيد األفق ما جعمو يمجأ إلى استخداـ تقنيات
فاعمة في المغة استطاع أف يبرز أسمكبو مف خبلليا كشف رؤياه لمقارغ.
إف ىذا النص الذؼ قاـ عمى التضميف ال يخرج عف إطار التركيب اإلستفيامي الذؼ كرد كاضحا
في البيتيف الثاني ك الثالث مما عمل عمى مضاعفة قكة ذلؾ التركيب في نقل أحاسيس الشاعر.
ك يقكؿ الشاعر في مقدمة قصيدة رثاء طكيمة في كالدةالمعتصـ بف صمادح يتحدث فييا حكؿ
حتمية المكت ك إلزامية الفناء  ،ك ذلؾ قبل أف يمج إلى صميـ مكضكع الرثاء الذؼ تتضح معالمو مف
()1121

خبلؿ الندب ك التأبيف ك العزاء يقكؿ

:

ىيي ِ
ات ما تُ ْغِني الَقناِب ُل ك الَق َنا
َْ َ

الم ْش َرِفَّي ُة في مبلقاه المنى
ك َ

َفع َبل تُستَ ِ
إف َج َرػ
اؽ ك ْ
اؽ العتَ ُ
َ ْ ُ

ك جري ِف ج ِ
اى َد ًة َكَن ْي َف َك َما َكَنى ؟
َ ََْ َ

اب َّ
الدالَُص َف َّإن َيا
َ
كعبلَ َـ تُ ْجتَ ُ
َّة
َف تَتْم ُك
الحياة َمِني ٌر
َ
الَ ُبَّد أ ْ
ِ
ض ِائ ٍإع
َك تَُركا ك َما َعم ُمكا ِب ِكْت ٍإر َ

()1121

ِ
ط َع َنا؟
َف تُ ْ
َل ْي َس ْت َم َكان َع ُس ْم ِرِه أ ْ
ِ
ؾ أ َّ
َم ْف َش َّ
الم ْكِى َنا ؟
َف َ
الي ْكَـ ُي ْزجي َ
طالِب بالتُّر ِ
اث األ َْزُم َنا؟
َ
َم ْف َذا ُي َ ُ

ابف الحداد،الديكاف  ،ص  279إلى .281
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يبدك الشاعر في سياؽ ىذا النص أنو أماـ أمر جمل كىك المكت ،ىك ما يكضحو مستيل قكلو (
ىييات) التي أعربت في ىذا الخطاب عف تيكيل الخطب ك إعظاـ المصيبة ،كما ساىمت في إضفاء جك
مف الفجيعة حيث يسكؽ الشاعر قضية المكت التي طالما أرقت اإلنسانية ،كىذا " ابف الحداد " يرمي فيو
بدلكه ،فشيكع أمر المكت في ىذه الحياة زاد في خشية الناس منو ك تكثيف اإلىتماـ بشأنو ،كذلؾ في
محاكلة لئلنفبلت مف مخالبو ك تجنب إدراكو ليـ،األمر الذؼ جعميـ ينقطعكف بشتى الكسائل إلى صنع
مختمف األسمحة التي تقييـ منو ،مع أنيـ عمى يقيف تاـ أف ذلؾ لف يغني عنيـ شيئا إذا َى َّـ عمييـ المكت
كنزلت بيـ المنية كىك أمر عمق إحساس الشاعر بالحيرة كما زاد مف تكتره ك إنفعالو إزاء ىذه القضية

التي لـ تجد اإلنسانية ليا ُبّّد مف الخبلص منيا أك
التّنصل مف شباكيا ،ك قد استثمر الشاعر أسمكب اإلستفياـ الذؼ كاف في خدمتو في تكضيح مبمغ دىشتو
كمدػ إستنكاره،كذلؾ عبر ٍإ
بركز أكثر لنسق التراكمات نتيجة استخداـ أداة االستفياـ (عبلـ) في بداية كل

مف البيتيف الثاني ك الثالث ،ك المكقف الشعرؼ المنبثق مف ىذه التساؤالت قائـ عمى شدة الحيرة ك الحسرة
معا حيث ينبئ ىذا األسمكب عف مدػ الحيرة التي تنتاب الشاعر حكؿ حقيقة المكت ك كنو المنية ك ىك
يراىا تقطف أركاح البشر دكف سابق إنذار.
ك المتأمل لسياؽ النص يمحع تكظيفا مكثفا لصيغة الفعل المضارع (تغني ،تستاؽ ،تجتاب ،تطعنا
،تتمك ،يرجي  ،يطالب  ) .........ك صيغة اإلستفياـ (عبلـ ) تشكل المركز الذؼ انبثقت منو ىذه
األفعاؿ المضارعة التي تعمقت نحكيا بالجممة اإلستفيامية ،مما شكل مؤش ار أسمكبيا أدػ إلى العدكؿ
بصيغة المضارع إلى المستقبل بعد دخكؿ حرؼ اإلستفياـ عميو.
إف حضكر األفعاؿ المضارعة التي إنضكت تحت اسـ اإلستفياـ (عبلـ) ك حضكر أداة الربط ( الكاك)
،ساىـ في تتابع األفعاؿ مما أضفى عمى الجانب الداللي ُبعدا أسمكبيا تعاضد مع الجانب التركيبي ،حيث
اءا أسمكبيا ساىـ في تعميق أكاصر الجانب الداللي .
أكسبت تمؾ األفعاؿ المتتابعة النص إجر ً

إف ىذه األفعاؿ المضارعة " ك ما تحممو مف حركة تكحيبتفاعل الصراع فضبل عف قابميتيا لممزج
بيف الحدث ك الزمف في المفع ك ما تحممو مف شعكر بفاعمية الحدث "

(،)1122حيث تدلل عمى معنى

اإلستمرار،إستمرارسنة هللا في الككف،ذلؾ أف المكت يعقب الحياة ميما طاؿ أمد اإلنساف  ،كلعل ذلؾ ما
()1122

جاسـ دمحم الصميدعي :شعر الخكارَج -دراسة أسمكبية ، -ص.95
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نمحظو عند "ابف الحداد" الذؼ نجده يقكؿ مستدركا في البيت الرابع أيف يستخدـ أسمكب اإلستفياـ في
الشطر الثاني منو ،حيث يخرج في ىذا السياؽ إلى معنى التقرير الذؼ يتعدػ إلى التأكيد عبر األداة
اإلستفيامية ( َم ْف) يقطعأيف الشؾ باليقينمينتيي إلى حقيقة مفادىا أف اإلنساف ميما صاؿ أك جاؿ في ىذه

الحياة ،فيك ال شؾ عمى مكعد مع المكت قريب كاف أك بعيد  (،البد أف تتمك الحياة منية ) ،ذلؾ مصداقا

لقكلو تعالى" كل نفس ذائقة المكت" ()1123يتضح مف خبلؿ ما تقدـ إلى أف اإلستفياـ عند " ابف الحداد"

"يحمل أغراضا داللية ال يمكف التعبير عنيا بغير ذلؾ األسمكب ،ألنو ُيمِثّل الغرض المغكؼ الذؼ يتميز
بظبلؿ داللية تميزه عف غيره ،فالغرض المغكؼ يقضي بأف يككف لكل أسمكب معنى مستقل بو  ،ال يشاركو
فيو سكاه  ،كقد نجد تعبي ار دالليا في أسمكب اإلستفياـ تحدده الظركؼ الكبلمية ،ىذا التعبير أكجدتو
اإلمكانات التركيبية التي تفترض في التعبير عف ىذا المفيكـ ،فتقكلب الدالالت في عدد مف الصكر
التعبيرية كىذا يؤدؼ إلى التمييز الداللي ك إختصاص كل تعبير بظبللداللية تميزه ِم ْف
غيره " (.)1124

()1123سكرة آؿ عمراف  ،اآلية .185
()1124

يكسف دمحم الككفحي  :المغة اإلبداعية – دراسة أسمكبية – ألعماؿ جبراف خميل جبراف العربية ،ص .69
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كيمكف االعتماد عمى مبدأ الحقكؿ الداللية في تصنيف شعر "ابف الحداد"،بما ينسجـ بقسط كافر
مع نظرة األسمكبية إلى الداللة،ك الحقل الداللي ىك"مج ـ كعة مف الكممات ترتبط داللتيا ك تكضح تحت
،كما أف الغاية القصكػ مف تحميل الحقل الداللي"جمع كل الكممات التي تخص حقبل لفع عاـ يجمعيا"
 ،كبمعنى أدؽ تقكـ قذقمعينا،ك الكشف عف صبلتيا الكاحد منيا باآلخر،كصبلتيا بالمصطمح العاـ"
الحقكؿ الداللية عمى "تقسيـ مفردات المغة إلى طبقات مف الكحدات المعجمية كل كاحدة منيا تحدد مجاال
تصكريا تتميز داخمو مجاالت فرعية ،ك تدؿ عمى ق ذق المجاالت الفرعية مفردات مف معجـ المغة،ك
.يعتبر كل مجاؿ فرعي تدؿ عميو مفردة معينة بمثابة معنى لوذق المفردة"
لذلؾ يمكف أف تسيـ الحقكؿ الداللية في الكشف عف العبلقة الداللية بيف

األلفاظ مف خبلؿ"

اقتراف كركد الكممات ك ارتباطو بكركد كممات أخرػ ،ك يظير معناىا أك يزداد كضكحا مف ىذا االرتباط
 ،إذ ال يمكف أف تتصكر أف " الكممات محجكبة عف غيرىا ك معزكلة عنيا غير مرتبطة بكممات
 .ذلكأف"الداللة ،ألف"قيمة المفع ال في كينكنتو الذاتية ك في التركيب المنتظـ فيو"

"

أخرػ "

المعجميةلمفظة ال يمكف أف تعطينا إال معنى محددا مف داللتيا ك ىنا يبرز دكر السياؽ لما لو مف أىمية
كبيرة في تحديد المعنى ك تكجييو مف حيث المفيكمالمعجمي ،عمى أف ىذا ال يعني تعددا في معنى
المفظة بقدر ما ىك تحديد لممفيكـ ،فعمى الرغـ مف أف كل كممة تتضمف معنى أساسيا ك معنى
سياقيا،ؼف السؼاؽ ىك الذؼ يحدد المعنى ك يستدعي لمفع في كل حالة مفيكما محددا،كال يزدكج المعنى
إ
األساسي ك المعنى السياقي ألف ىناؾ دائما معنى كاحدا لكل حالة ،إنو المعنى السياقي،فالكممة بضمف

الداللة،منشكرات عالـ الكتب ،القاىرة ،ط ،1992 ،3ص .79
أحمد مختار عمر :عمـ ّ
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الداللي العربي-عالـ الكتب الحديث ،عماف ،األردف،2010 ،
دمحم غاليـ الحاج :المعنى كالتّكافق-مبادغ لتأصيل البحث ّ
ص.159



النشر التّكزيع،عماف،
الداللية في كتاب
المخصص البف سيدة الينابيع لم ّ
رازؽ جعفر ّ
طباعة ّ
الزيف جاكؼ:نظرّية الحقكؿ ّ
ّ
ط ،1األردف ،2010،ص.68


المرجع نفسو،ص.68
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ؼف"المعجـ المغكؼ لمد االت في الفص الشعرؼ ىك الذؼ سياقيا تقابل صك ار مفيكميةكاحدة"
،ك بالتالي إ
.يطفك عمى سطح البنية أكال،كيؤكؿ دالالت بنائية عميقة مستمدة مف السياؽ المغكؼ"
ك شعر "ابف الحداد" يميط المثاـ عف النظاـ األسمكبي لمغتو الشعرية،ك ىك ما يمكف رصده مف
خبلؿ ىذه الحقكؿ:
/1الحقل الكجداني:
اتكئ "ابف الحداد" في شعره عمى الحقل الكجداني بشكل كاضح ،ذلؾ أف الصياغة الشعرية عنده
تتكئ عمى د االت تنتمي إلى معجـ يستدعي المعاني الكجدانية العاطفية ،معتمدا عمى فف الغزؿ الذؼ
يعتبر مف أكثر األغراض اتصاال بالمشاعر اإلنسانية ،ك ذلؾ بما يف ضح بو مف أحاسيس كجدانية ك
انفعاال ت عاطفية،حيث كانت أشعاره في ىذا الباب تعبي ار فنيا صادقا النفع االتو ،فالغزؿ "كاف ك لـ يزؿ
نداء القمب الـ ؿتاع التي يصف فييا العاشق كل أحاسيسو ك خمجاتو ك تصكراتو كجكارح قمبو،كألنو ك الحب
تكأماف يكمبلف بعضيما بعضا،فمكال الحب لـ ا ارتفعت ح اررة الغزؿ بل بقي يابسا في مكقد بارد،ك لكال
 ،كقد استطاع الغزؿ لما انتفض الحب انتفاضة الحياة،بل بقي عظاما دفينة في ىيكل الجسد الفاني"
"ابف الحداد" مف خبلؿ ىذا الفف أف يعيش تجربة كجدانية عبر مف خبلليا عف شعكره المرىف،
كاحساسيالراقي ك عاطفتو النبيمة ،ذلؾ أف لغة الحب تشير إلى كاقع مف نكع فريد لطيف،ألنو كاقع ذاتي
داخمي ،ال تبتغي فيو المغة الفيـ ك حسب ،ك إنما

تتجاكزه إلى التعبير عف عالـ العاطفة ك إلى محاكاة

كاقع الشعكر ك اإلحساس بمجاراة عالـ القمب ك الكجداف بما يتمكف بو مف ألكاف كيزخر بو مف أجكاء ( ،)4ك
تنبئ تجربة "ابف الحداد" العاطفية مف خبلؿ مسيرة قصيدتو الغزلية أ نو قد كمف بامرأة نصرانية ركمية لـ
يحب غيرىا ،ك قصائده في ىذه المرأة تكاد تككف ديكانا كامبل مف الشعر فيو مف المغامرات ك األحداث ما
كاف لو أثره الكبير عمى النتاج الخبلؽ الذؼ جاء بو "ابف الحداد"  ،ك كانت فيو ىذه المرأة ـ صدر اإللياـ
ك سر اإلبداع ،فقد استطاع "ابف الحداد" أف ينقل بعض المشاعر التي تييمف عمى نفسو ك تختمج في
ضرغاـ الدرة :التطكر الداللي في لغة الشعر ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط  ،2009 ،1ص .17



نصية ،عالـ الكتب الحديث ،األردف ،2004،
الرؤيا ّ
الشعرية ،دراسات ّ
فايز عارؼ القرعاف :تقنيات الخطاب الببلغي ك ّ
ص.178


جكدت مدلج :الحب في األندلس ظاىرة اجتماعية بجذكر مشر ّقية ،ص .83،82
الجامعية ،الجزائر،
كحية في اإلسبلـ ،ديكاف المطبكعات
()4ينظر :عبد الحميد خطاب:
ّ
الر ّ
ّ
إشكالية الحب في الحياة الفكرّية ك ّ
ط ،2004 ،1ص.41
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صدره نحك محبكبتو ،بحيث تمكف مف اإللماـ بمعنى الحب الذؼ يقصده عمى نحك خاص بو،سيما ك أف
في شعره ما يدؿ عمى حب صادؽ ك عكاطف مخمصة ك مشاعر ممتيبة ،فانطمقت لغتو في مخاطبتيا
تعبر عف لكاعج المكدة ك الحب ك الكجد ما جعل تركيز "ابف الحداد" يبدك كاضحا عمى الحقل الكجداني
الذؼ يحتفع شعره برصيد ثر مف ألفاظو ،بحيث تؤكد طريقة تكظيفيا في شعره عمى سيطرتيا عمى شعكره
حيث استخدميا لمتعبير بطرائق مختمفة عف أحاسيس ك مكاقف عاطفية مختمفة تكضح بعض تمظيرات
الجانب األسمكبي،ذلؾ أف الشاعر"يحاكؿ أف يبرز التجربة الشعكرية أك الكجدانية في شعره،فتبدك بذلؾ لغتو
الشعرية لغة عاطفية تخضع لمذات الشاعرة فتشف عف الحالة الكجدانية" (،)1كيعتبر داؿ (الحسف) مف بيف
أىـ األلفاظ التي ساىمت في تشكيل ىذا الحقل.
1ػ لفظ الحسف:
لقد كثر كركد لفع الحسف في شعر "ابف الحداد" ،حيث تكرر عشريف مرة ،كقد خص "ابف الحداد"
في شعره الجماؿ البشرؼ ك محبكبتو عمى كجو التحديد ،إذ ال يخفى
كحع بيئتيا مف الجماؿ الطبيعي ،ك لعل ذلؾ يرجع إلى اختبلؼ

أفلؤلندلس حع مف الجماؿ البشرؼ
األجناس في ىذه البيئة مف أمشاج

متباينة عمى اختبلؼ أع ارؽىا ك أديانيا ك لغاتيا.
ك فيما يبدك مف شعره أف محبكبتيامرأة تبمغ الغاية في الحسف ك النياية في الجماؿ ،فيي امرأة
جميمة الكجو بيية المنظر يخطف حسنيا األبصار ك يسترؽ القمكب ،ك ككف ىذه المرأة تنتمي إلى العرؽ
ؼف جماليا يتميز بسمات ك ميزات تختمف عف معايير الجماؿ العربي ،فقد عرؼ عف
النصراني إ
النصرانيات مف جماؿ ك بياض بشرة ك اصفرار شعر ك زرقة عيكف ،ك ىي صفات يحبيا العربي كثي ار
(
ق
) ،ك فيما يبدك مف شعره أيضا أف ىذا الجماؿ مف نكع خاص تختمف فيو كل االختبلؼ 1ألنيا جديدة عمي

حتى عف أخكاتيا النصرانيات المكاتي يشتركف معيا ىذه األكصاؼ الخاصة بالنصارػ ك في شعر "ابف
الحداد" تكضحت الحالة الكجدانية بما أحدثو لو جماؿ ىذه المرأة مف مكاره الحب ك

أشراؾ التعمق ،فكاف

ىذا المعمـ(الجماؿ) مصدر أساسي مد الشاعر بذخيرة ال تنفذ مف صنكؼ اإللياـ"،فالجماؿ عنصر خطير

()1

نصية ،ص.187
فايز القرعاف :تقنيات الخطاب الببلغي ،دراسات ّ
()1ينظر:أحمدأميف ،ظير اإلسبلـ(،ج ،)3ص .384
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الشأف في العشق ،فإذا لـ يكف كذلؾ سقط الحب مف درجة العشق إلى الشيكة الحيكانية ،ك انتفى االنتخاب
)2.الحبي ،أؼ لكال اإلعجاب بالجماؿ لـ ا كاف الشخص الكاحد يختص بحبو شخصا معينا دكف غياله "

(

()3

كمف أمثمةألفاظ الحسف في شعر "ابف الحداد" يصف جماؿ محبكبتو النادر يقكؿ:
ِ ِ
الح ْس ِف أ َْب َح ُث
كما ِ ْزل ُت عف ماىيَّة ُ

ِ
ف معًنى غير حسِن ِؾ س ِ
اح َار
فمـ أُْل َ ْ
َ ُْ
َ

فيك جماؿ أخاذ لـ يجد عاشقو لمثمو نظير  ،ما جعمو في بحث دائـ عف كنيو كأس ارره  ،كفي حيرة
مستمرة عف سحره ك  ،........كاقتراف لفظة "ساح ار" بالحسف ىنا يكحي بصفة جمالية آسرة في ىذه المرأة،
باأللباب يكرث الحزف ك الذؿ يقكؿ:
ك
كىك جماؿ يأخذ

()4

يقكؿ:

()1

ٍإ
ِ
فأؼ َج َن ِ
المحاس ِف في ُج ْنٍإد؟
الح ِم ْف تمؾ
ُّ
اف لـ ُي َد ْ
ع َن ْي َب َل ْك َعة كقد َ
ك ىنا كردت لفظة الحسف في صيغة الجمع (محاسف) ،فيي امرأة تامة أنبتيا هللا سبحانو ك تعالى
عمى غاية الكماؿ ك الجماؿ ،بحيث تجتمع فييا كل معايير ك أصناؼ الجماؿ ،ما جعميا تأخذ بمجامع
قمكب محبييا ك تأسر أنظارىـ.
ç2ك يقكأليضا:
أَْقبْمف في ِ ِ ِ
طى
الخ َ
الح َبرات َيْقص ْرَف ُ
ََ
ِ
،ع ِّكَد ُح ْسُن ُو
الج ِّك ُ
الج َكػ ال َ
س ْر ُب َ

()2

ِ
ِ
طا
يف الَق َ
الكَراش َِ
ك ُؼر َ
يف في ُحَمل َ
القل ِ
طا
َف َي ْرتَ ِعي َح َّب ػ
كب ك َيْمُق َ
أْ

مشرقية،ص .169
جكدت مدلج :الحب في األندلس-ظاىرة اجتماعية بجذكر
ّ
()3

2المصدر نفسو،ص.232
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الديكاف ،ص .215
الحدادّ ،
ابف ّ
()4المصدر نفسو ،ص .305

ك في ىذا السياؽ يربط "ابف الحداد" لفع "الحسف" بالداؿ (عكد) في البيت الثاني ،فقد عكدىا
ىذا الحسف عمى أف تخطف قمكب عاشقيو ،ك ىنا يشبييا بالقط ا التي بدؿ أف ترتعي الحب ارتعت حب
القمب.
تحكؿ متيـ ؼق كحسف ىذه المرأة عز بحكزتيا مكيف أكرث متيميو الذؿ ك اليكاف ك ىك أيضا عمة
مف حياة البيجة ك السمكػ إلى حياة البمكػ الشككػ ك ىييات ما بينيما منفرؽ

()3

كفي ذلؾ يقكؿ:
!أرػ َّ ِ
ِ
َّما
َ
كل ذؼ َسْم َكػ رآؾ ُمتَي ً
ك يقكؿ أيضا :

البْمكػ ِبحسِن ِؾ ك َّ
الش ْؾَكػ
فما أكثر َ َ ُ ْ

4

ك لـ ُي ْجِد تَ َذُّلمِي َغ ْي َر تػػََذُّل ٍإل

الح ْس ُف ِعُّز لِْم ِحس ِ
اف َم ِكيػ ػ ُػف.
َك ُ
َ

ك لعل كل ما فعمو بو ىذا الحسف ك الجماؿ مف معاناة ك ألـ سير الشاعر إلى أف يسمؾ مسمكا
منح فيو الكالية ليذا الجماؿ الذؼ لـ يعد بمقدكره مقاكمتو ك في ذلؾ يقكؿ1:جديدا
إف الحسف قد كالَّ
َف َّ ُ ْ َ َ

ِ
إحيائي ك ِإىبلكي
ِؾ

فسمطة ىذا الجماؿ لو سطكتو عمى النفكس ك فعمو في القمكب ،فيك مف يحيي ك مف يميت،ك ىك
مقاـ ينطبق مع مقاؿ "ابف القيـ الجكزية" في ركضو حيث يقكؿ":الجماؿ سمطاف عمى القمكب ،ك إذا بدا
راع القمكب بسمطانو ،كما يركعيا الممؾ ك نحكه ممف لو سمطاف عمى األبداف ،فسمطاف الجماؿ ك المحبة
عمى القمكب ،كسمطاف الممكؾ عمى األبداف ،فإذا كاف السمطاف الذؼ عمى األبداف يركع إذا بدا ،فكيف
الذؼ ىك أعظـ منو"2.بالسمطاف
ك مف صكر تكظيف داؿ الحسف أيضا قكلو:

3

كر ك ُح ْسُنيا
َأر ِجؼ لِ ُسْمك ِاني ُن ُش ًا
4المصدر نفسو،ص. 305
1
2
3

الحداد،الديكاف،ص.241
ابف
ّ

المحبيف كنزىة المشتاقيف ،ص.30
ابف القيـ الجكزية :ركضة ّ
الديكاف ،ص.215
ابف الحدادّ ،
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يرػ رأؼ ذؼ اإللحاد أف ليس ِ
ناش َار.
ََ

يكضح الشاعر في ىذا البيت رأؼ النصارػ في قضية البعث ك النشكر ،مستخدما في ذلؾ لفظة
"الحسف" التي أصبحت لدػ "ابف الحداد" بمثابة ىكية يرمز بيا إلى الديف النصراني ،حيث كظف الشاعر
لفظة حسنيا ك في سمميا العديد مف األلفاظ مثل رأييا أك دينيا.......ذلؾ أف دينيا النصراني ىك الذؼ ال
يقر بمبدأ النشكر ك ليس حسنيا فيذه المرأة تمتمؾ مكاصفات جماؿ خاصة تدؿ عمى نصرانيتيا ك بالتالي
فيي تذىب مذىب دينيا النصراني الذؼ تتفق نظرتو ك نظرة

اإللحاد التي ال تؤمف بالبعث ك ال تقر

بالنشكر،ك مثل ىذه الرؤية جعمت "ابف الحداد"ينتقل مف سياؽ يمني لسمكانو فيو النشكر إلى سياؽ خرج
فيو عف ممة السمكاف ،ك قد كاف الحسف في ذلؾ

()1

السبب األكلكاألخير كفي ىذاالسياؽ يقكؿ:

الص َب َاب ِة ِ
ّّ
فكل إلى ديف َّ
صابئُ
َ

ِ َّ
السْمك ِ
اف َم ْب َع ُث ُح ْسِن ِو
َم َحاممة ُّ َ

()2

فمبعث حسف ىذه المرأة ك جماليا جعل الشاعر ؼ ضؿ عف ممة اإلسبلـ كىك ما تكضحو لفظة
(محا)،ليدخل في ديف جديد آخر يتصل بالحسف ك ىك ديف الصبابة ك العشق ،ك ىك ما تد ّؿؿ عميو لفظة
(صابئ) التي عبر الشاعر مف خبلليا عف حالتو النفسية مما جعل ىذه المفردة تنسجـ مع عنصر

المفاجأة ك ما جعل داللتو أيضا تككف أقرب إلى إحداث األثراألسمكبي ،فيذا التبلعب الداللي بالكممة جعل
ليا قيمة أسمكبية لـ تكف تح ضػ بيا لك أنيا كردت في غير ىذا السياؽ،ك الذؼ يشير في عمكمو إلى
معنى التحكؿ عف الديف األصل.
ك لعلخركج "ابف الحداد" مف ديف اإلسبلـ ك اعتناؽ ديف جديد ىك ديف الصبابة ك اليكػ جعمو
يرسـ لدينو تعاليـ جديدة يقكـ عمييا ،ك قد كاف الجماؿ في

مقدمة ،ىذه التّعاليـ ،كفي ىذا البيت

()3

النظـ كركعة القريض يقكؿ:
يجكد"
ابنالحداد"بدرر ّ
ّ
كح َد َّ ُ ُح ْس َن َيا
ُم َثمِثَ ٌرة قد َّ

ِ
الح ْزُف.
الك ْجُد ك ُ
َفثَُّني في َقْمبي بيا َ

()3المصدر نفسو،ص143

()2
الديف ،كجمعو صابئكف.
صابئ :الخارُج عمى ّ
( )3ابف الحداد ،الديكاف ،ص.256
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في ىذا البيت يصكر "ابف الحداد" حالة كجدانية اقتبسيا مف ديف محبكبتو النصراني الذؼ اعتمد
فيو عمى مبدأ التثميث ،حيث يبدؼ قدرة خارقة عمى التبلعب باأللفاظ ك عبقرية كاسعة في ابتكار المعاني
ؼ
مصطنعا لحبو أقاليـ ثبلثة (الحسف،الكجد،الحزف) محققا بذلؾ التثميث الكجداني العاطف

()4

.

ك يعتبر كل عامل مف ىذه األقا فيـ العاطفية تحصيل حاصل لمعامل الذؼ يسبقو ك ىك ما يمكف
تكضيحو في ىذا الشكل:
الحسف
ُ

الحزف

الكجد

ك ىذا االبتكار يأتي مكاكبا لركح العصر ك لمتطمبات التطكر البيئي الذؼ ترتد منابعو إلى
الطبيعة ،ك كذا المنطكقات المعرفية ك الكعاء الثقافي لمشاعر ك أصكلو الدينية ،ك بذلؾ يضع "ابف الحداد"
بصماتو الخاصة التي يختمف فييا شعراء األندلس عف المشارقة"فرغـ ككف معظـ معاني الشعراء شائعة
كمطركقة مف قبل المشارقة ،فإنيـ ابتكركا معاني جديدة مف كاقع بيئتيـ

األندلسية مما يدؿ عمى قكة

()4ينظر :نسيمة قط ،جماليات القصيدة الغزلية في شعر عبد هللا بف الحداد األندلسي ،ص
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 ،ما يجعمنا نقرر حقيقة سامقة،ك ىي

أف "الشاعر يمتثل لشرطيف :عدـ شخصيتيـ كمدػ نضجيـ"

االنقطاع عف الماضي،معاالستجابة لظرؼ العصر حتى أصبح مجددا مبتك ار كتراثيا محافظا في آف".
كشعر "ابف الحداد" ؼفضح بالمعاني التي يتحدث فييا عف شريعة الحب كالغراـ ما يشكل مممحا
أسمكبيا في شعره كما سنرػ.

كما يتضح أف "ابف الحداد" ممتزـ بأداء تعاليـ ىذه الشريعة الجديدة (شريعة الغراـ) كل االلتزاـ،
فيك يعبد أىـ إقنيـ فيو ك ىك الحسف يقكؿ:
ِ ِ
َصناـ ُح ْس ٍإف َع ِي َد ْتِني
َعي ْد ُت ب َيا أ َ
ك في ىذا السياؽ يربط "ابف الحداد"

اىا ك َع ْب َد َم َن ِات َيا
َى ًكػ َع ْب َد ُع َّز َ

الحسف بداؿ الصنـ،ليؤكد أنو ال يحيد عف عبادة حسف

محبكبتو قيد أنممة،فيك صنـ مقدس قداسة أصناـ العزػ ك المناة قديما ،ك ىنا يستخدـ "ابف الحداد" إحدػ
األلفاظ الكجدانية األكثر داللة عمى الميل كىي( اليكػ).
أما اسـ المحبكبة فقد تردد كثي ار لدػ "ابف الحداد" حتى شكل مممحا أسمكبيا كاضحا في شعره.
2ػ اسـ المحبكبة:
لقد تكرر اسـ المحبكبة في شعر "ابف الحداد" أكثرمف عشر مرات،ك اسـ ىذه المرأة عمى الحقيقة
غير أف ىذا االسـ لـ يرد في شعره تماما،إنما نجده يكني عنو بأسماء أخرػ مف بينيا :لبنى،

جميمة

طكائف كالمرابطيف ،ص.308
دمحم صبحي ُأبك ُحسيف :صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر ال ّ

الرابع ىجرؼ-عالـ الكتب الحديث،
الديني في ّ
محمد ىيا جنة :الخطاب ّ
الشعر العباسي-إلى نياية القرف ّ
محمكد سميـ ّ
عماف ،األردف ،ط ،2009، 1ص .215


سكؼ نضع ذلؾ في مكضعو إنشاء ّ تعالى.
الديكاف ،ص164.
ابف الحدادّ ،

بساـ الشنتريني ،ال ّذخيرة في محاسف أىل الجزيرة(،القسـ األكؿ،المجّمد الثّاني) ،ص.709
ينظر :ابف ّ
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 ،ك كثي ار ما نجده يذىب مذىب التعمية التصحيف ،فيعمي ك يصحف رام از لبينى ،سميمى ،ميدد،نكؼرة
بذلؾ إلى اسـ ىذه المرأةالنصرانية،ك ىذه الظاىرة في شعره تشكل قضية اجتماعية غاية في الخطر ك
األىمية " فإغفاؿ الشاعر اسـ حبيبتو الحقيقي استبدالو بأسماء أخرػ ما ىك إال نتيجة مكاجية سمبية ليذا
الحب مف قبل المجتمع(،)......لكف "ابف الحداد"لـ ؼأ بو لتمؾ المعارضة،كما لـ يمق االستنكار أؼ صدػ
.في نفسو ألف حبو كاف األكبر ك صكت قمبو كاف األقكػ"

ك إف كاف "ابف الحداد" في ذلؾ أيضا يحذك حذك غيره مف الشعراء القدامى ك ذلؾ بصيانة
اسمالمحبكبة ك اجتناب التشيير بو يقكؿ "ابف بساـ" في ذلؾ":ككاف يسمييا نكؼرة كما فعمو الشعراء الظرفاء
في الكناية عمف أحبكه ك تغيير اسـ مف عمقكه"1.قديما
ك يقكؿ "ابف سعيد" أيضا":كاف ييكػ ركمية يكني عنيا بنكؼرة ك لو فييا شعر كثير"

2

بما يعكس القيمة العالية التي كانت تحتميا ىذه المرأةفي نفس "ابف الحداد" ،كيقكؿ:

3

ك الَ أَزاؿ بإْلغ ِازؼ أُع ِم ِ
يو
َُ َ
َّ

ُس ِم ِ
يو
إسـ إْل ِفي َف َدأًْبا ال أ َّ
ُ
ص ْن ُت َ
ك يقكؿ أيضا:

4

َما ال ّذؼ ِبي َفِإَّني ال أُس َّم ِ
يو
أ َّ
َ

كز ج َّم ًة ِف ِ
ِ
يو.
ْ
لكف َسأُْلقي ُرُم ًا َ

أنظر الصفحات.306 ،305 ،264 ،242 ،191 ،190 ،160 ،142 :



جكدت مدلج :الحب في األندلس-ظاىرة اجتماعية بجذكر مشرقية ،-ص.247،246



1
الشنتريني :الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة(،القسـ األكؿ،الجزء الثّاني) ص.693
ابف بساـ ّ
2
المغرب في حمى المغرب:الجزء الثاني،ص.144
ابف سعيد عمي بف مكسىُ :
3
اد،الديكاف،ص.308
الحد َ
ابف َ

4المصدر نفسو ،ص.309
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كنجد "ابف الحداد" في شعره أكثر ميبل إلى اسـ نكؼرة،فالشاعر عندما يمجا إلى تكرار اسـ ما،فغالبا
ما يككف لتعريف القارغ مف جية،كلتكسيع داللتو داخل األبنية السياقية مف جية أخرػ،كىك بيذا المعنى
منو نقطة ارتكاز يقكـ شعره في غالبيتو عمييا5 .يجعل

ك يبدك أف اختيار الشاعر ليذا االسـ لـ يكف عبثا أك مف قبؼؿ الصدفة،إنما استعاف بما فيو مف
إيحاءات كجدانية ساىمت في التعبير عما تجيش بو نفسو مف

آالـ الكجد ك تباريح األشكاؽ ك لكعة

الجكػ،ذلؾف "صكرة النا ر مف أكثر الصكر تك ار ار عند شعراء الحب فنار الشكقستظل تحرؽ
أ
الصادؽ،ذلؾ ألنيا صكرة ح اررية تعكس كىج النار المشتعمة في قمكبيـ"1قمكب"
" العاشقيف ماداـ ىناؾ حب صادؽ"

2

كلذلؾ نممح تمؾ العبلقة الكثيقة التي تربط ىذا االسـ "نكؼرة" بمسيرة الشاعر الكجدانية ،فيك يتكفر
عمى طاقة داللية ك حمكلة انفعالية عالية ساىمت إلى حد بعيد في خدمة مكاقف الشاعر الكجدانية بحيث
ينطبق ىذا االسـ تماـ المطابقة مع شخصية ىذه المرأة التي

أليمت "ابف الحداد" فجعمت نار قمبو في

اضطراـ دائـ،فمصدر ىذا االسـ "نكؼرة" مف النار،لذلؾ نجد الشاعر غالبا ما يقرف ىذا االسـ بيذه الصفة
لمنشر ك التّكزيع،عماف ،األردف ،ط،1،2004ص61
ينظر:فيد ناصر عاشكر،التكرار في شعر محمكد دركيش،دار الفارس ّ
.5
()1

2

النشر،
الديف أحمد دراكشةُّ :
الرؤػ ك األدكات عند شعراء القرف الثّاني اليجرؼ،دار الكفاء لدنيا ال ّ
طباعة ك ّ
صبلح ّ
اإلسكندرية ،مصر ،ط ، 2008 ،1ص.494

المرجع نفسو ،ص.495
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"النار"،كىك مممح يعد منبيا أسمكبيا يفتح فضاءا تأمميا داخل المنجز الشعرؼ لدػ "ابف الحداد"،ك مف
3أمثمةذلؾ قكلو:
َّة عَّمْقتُيا منذ سنَّيػ ػ ِ
ِ
ػات
َُ
ك في َ
الح َشا َن ٌرار ُن َكْيري ٌر ُ َ
كؤلكَقاتي.
بل تمتظي في ِّ

ال ِ
تنطفي َكْقتًا ككـ ُرْمتُ َيا

في ىذا السياؽ تبدك تمؾ العبلقة الكثيقة بيف اسـ المحبكبة ك بيف النار التي نسبيا الشاعر
إلييا(نار نكؼرية)،فيذه النار مف نكع آخر أليبت مشاعر الشكؽ ك الكجد في ضمكع الشاعر فجعمتيا في
اضطراـ دائـ،حيث ظمت ىذه المشاعر تبلزـ "ابف الحداد" طيمة حياتو ،فح اررة ىذا الحب لـ تخفك مع
األياـ حيث بقي على حالو فمـ تطمسو اؿسنكف ك لـ تطك صفحتو األياـ(منذ سنيات )،ك ىك ما يؤكده في
البيت الثاني في قكلو( :ال تنطفي )(،بل تمتظي )،فيذا الحب رافقو منذ الصبا،ك قد أخذ يقكػ ك يشتد مع
مركر األياـ ك السنكف حتىبمغ عنفكانو،ك ىك دليل قاطع عمى أف "ابف الحداد" إذاأحب ك ىكػ لـ يحكلو عف
حبو شؼءآخر.

ك يقكؿ في سياؽ آخر يربط اسـ محبكبتو بالنار:
كارت جُفكِني مف نكيرة ِ
كاسموػا
َُ ْ َ َ
ََْ ُ

ار تُ ِ
كل َن ٍإار تُ ْرِشػ ُػد
َن ًا
ض ُّل ك ُّ

ِ
ِ
ٍإ
ِ
الحشاَ تَتَ َكَّقُد.
الماء أ َْنت كما َيص ُّح لَِقاِبػػضك ّ
النار أ َْنت ك في َ
ك ُ
يكضح ىذا السياؽ عمق العبلقة التي تربط بيف المحبكبة ك بيف اسميا نكيرة الذؼ

أصمو مشتق

مف النار،غيرأف نار المحبكبة مف نكع آخر تتناقض مع طبيعة الدكر المنكط بيا ،فيي تضل بدؿ

أف

تيدؼ كذلؾ ما يكضحو قكلو (كارت جفكني )،ثـ يزداد ارتفاع المؤشر الداللي بزيادة لفع (النار) في ىذا
السياؽ،كىك ما يكضحو البيت الثاني ،ك فيو ينسب ىذه النار ليس

إلى اسـ المحبكبة حسب ك إنما إلى

الحداد،الديكاف ،ص.160
ابف
ّ

3
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شخصيا ،فيي النار ذاتيا (النار أنت) حيث تمتيب في الضمكع ك تتكقد في األحشاء مما يدؿ عمى تأزـ
المكقف ك سكء الحاؿ،ك ىك ما يؤثثو الطباؽ بيف (ترشد ،تضل) ك (الماء،النار).
ك في مثاؿ آخر نجده يقكؿ:
تخُبك ِبُق ْر ِب نكيرة
نار األسى َ ْ
ك ُ

َّ ِ
ِ
المأكػ؟
ك َم ْف لي ْ
بأف أكؼ إلى َجنة َ

يرتبط مفيكـ (النار) في ىذا المنج ز الشعرؼ بمفيكـ الكصل كاليجر ،ذلؾ أف في قرب المحبكبة
منو تنعـ بجنة الكصل،ك في بعدىا عنو ىبلؾ بنار اليجر ،ك لكف ىييات مف القرب ىييات فيي في بعد
دائـ ك ىجر مستمر مطابقا في ذات الكقت بيف الجنة ك النار لتكضيح الداللة.
ىذا ك يرتبط اسـ نكيرة بمفيكـ الجماؿ في شعر "ابف الحداد"،ىذا الجماؿ الذؼ كاف
األسباب الرئيسة التي ترتب عنيا ىذا اإلسـ ،فمطالما

إحدػ أىـ

أشعل نار الكجد في قمب الشاعر ك آؿ بو

إلى
اليبلؾ.

1كفي ذلؾ يقكؿ:
كمف جرح ْتو مْقَمتَ ِ
اؾ ُن َكْي َرةٌر
َ ْ ََ َ ُ ُ

َس َكا.
فميس َُؼر ِّجي ِم ْف ِج َر ِ
اح األسى أ ْ

ك ىنا يقترف اسـ نكيرة بالعيكف ك األلحاظ(مقمتاؾ) ثـ تقترف ىذه العيكف بالجركح (جرحتو ،جراح
األسى) ،حيث يربط ىذه الجركح باألسى ،فيي جراح حزف ال رجاء لمف استيدفتو جماؿ عيكف ىذه المرأة
في التئاميا ،ك ال أمممو بالشفاء يرجى.
2ك يقكؿ أيضا:
اح ُن َكْي َرٍإة
فم ْف لِ ُجُفكِني ِت
باؿَـ ِ
َ

ِ ِ
الم ْح َيا؟
الم ْرَدػ ل َنْفس َي ك َ
َفتَاةٌر ىي َ

في ىذا المقاـ يرتبط اسـ نكيرة بالجماؿ ك الحسف ،حيث تمج أ الذات الشاعرة إلى استخداـ حاسة
 ،أداة أك كسيمة لمتمتع بيذا الجماؿ ،غير أف الشاعر في ىذا السياؽ يختار (الممح) بدؿ 3النظر(جفكني)

المصدر نفسو ،ص.190
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(النظر) مما يدؿ عمى أف فرص إمعاف النظر في جماؿ ىذه المرأة ضئيمة جدا ،مما يزيد في عمق آالـ
أمرحيائو أك قتمو مطابقا في ذلؾ
الشاعر ك معاناتو ،ما جعمو ييب السمطة ك الكالية ليذه المرأة التي بيدىا إ
بيف المردػ ك الـ حاؼ.
كما كاف اإلخبلص في الحب ك اليكػ مف المعاني التي قرفىا "ابف الحداد" باسـ محبكبتو نكيرة،
4ك يعمد في ذلؾ إلى انتقاء ألفاظ ذات إيحاءاتمؤثرة يقكؿ:
نكيرة  ،بي نكيرةُ ال ِسكاىا

ؾ فقد كضح ِ
ك ال َش ّّ
يف.
اليق ُ
َ َ َ َ
5ك يقكؿ أيضا :
اؾ أَى ػ ػػك ِ
نِني أ ِ
اؾ
َ
ْ
َى َك ْ َ

نكيرةِ ،إف َقْم ِ
يت َفِإ ْنػ ػ
َُ َ ُ ْ

تكرر اسـ نكيرة مرتيف في مثاؿ البيت األكؿ في سياؽ قصر فيو "ابف الحداد" حبو ليذه المرأة التي
مرة كاحدة دكف غيرىا ،ك ىنا يقطع الشؾ باليقيف
استحكذت عمى قمبو ،أيف يؤكد انو ينقطع كميا إلى ا أ
مستخدما عبارة "ال سكاىا" مطابقا في ذلؾ بيف الشؾ ك اليقيف.
كما يكضح نمكذج البيت الثاني أف مشاعر الكره ك اؿ قمى التي تكنيا نكيرة لو ( ِ
قميت) لف تثنو
لحظة كاحدة عف مكاصمة ىكاه ليذه المرأة ك حبو ليا ،فالشاعر الزاؿ يكف لمحبكبتو

-رغـ الصد ك

اليجر -مف الكد ك الكفاء ما ال يمكف أف يتسرب أكأف يتطرؽ الشؾ إليو.
نمحع مف خبلؿ ما تقدـ مف أمثمة أف تكرار اسـ المحبكبة عمى ىذا النحك إنما ىك ظاىرة أسمكبية
في شعر "ابف الحداد" تد ؿؿ عمى تعمق الشاعر بيذا االسـ ك استحكاذه عمى اىتمامو ،فيمح عميو ك يكرره ك
يردده بأسماء عديدة أىميا اسـ نكيرة ،حتى ؾأف ىذا االسـ قد أضحى الزمة داللية في شعره تحمل حمكلة
شعكرية عالية ،فما تبرح في االختفاء حتى تعاكداإللحاح عميو مجددا ك برداء أكثر جدة ك أعمقأث ار ،ك
تبدك ىذه الظاىرة كاضحة عند شعراء الغزؿ "خاصة أنأغمب ىؤالء الشعراء قد قاسى ألـ الغياب ك لكعة

كىك مجاز مرسل المراد بو العيكف.

3
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فراؽ الحبيبة ك نار الحرماف التي إذا تأججت في صدره ال يجد أنيسايأنسإليو ك ال مبلذا يمكذ بو غير اسـ
.حبيبتو ،فيمقي بشعره في يـ ىذا االسـ مثمما ألقى ىك بنفسو في يـ صاحبتو"
فتكرار ىذا االسـ –إذف -يفضيإلى دالالت نفسية ليا مغزاىا عند شعراء الغزؿ ،فمثل ىذا الدكراف
المستمر حكؿ اسميا إنما يدؿؿ عمى حاجة في نفسو يكد التعبير عنيا ،حيث أصبح اسـ ىذه المرأة بمثابة
معادؿ مكضكعي حكؿ شخص المحبكبة نفسيا دفع الشاعر إلى إسقاط مشاعره ك أحاسيسو عميو ،حيث
نقترح تفسير ىذا األمر مف كاقع اليجر ك عدـ الكصل ،كمف ىنا برزت رغبة الشاعر في التعكيض عف
إحساسو المفقكد" إذ يعكض الشاعر بذلؾ عما يعانيو مف صد ك حرماف ،فيشبع جكعو ك تميفو إلى القرب
.ك الكصاؿ"

محددا بذلؾ أيضا كاحدة مف أعبلـ الحب التي تحدث عنيا "ابف حزـ األندلسي" في طكقو ىي " أفؾ
،مؤكدا في ذات الكقت صكرة الحبيبة الكاحدةكإحدػ أسس 1تجد المحب يستدعي سماع اسـ مف يحب"
العذرية فييا ،ذلؾ أف مف أىـ خصائص الغزؿ العذرؼ تعمق الشاعر بامرأة كاحدة دكف أف يككف عمى يقيف

الشعرؼ ،ص.171
النص ّ
جماليات ّ
دمحم مصطفى أبك شكاربّ :

الحب في األندلس،ص249
جكدت ُمدلجُ :


كقدـ لو ككضع فيارسو
محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي:طكؽ الحماـ في األلفةك ّ
األالؼ ،عّمق حكاشيو ّ
أبك ّ
النشر كالتّكزيع،بيركت،لبناف،2006،ص.58
نزار كجيو فمكج،شركة بف شريف األنصارؼ لم ّ
طباعة ك ّ
1
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مف كجكد حب متبادؿ ،فيك حب ثابت في الكجداف ،محفكر في خفقات القمب ،باؽ في جميع

األحكاؿ

2فمف "عبلمات الحب الثبات عميو ك عدـ التقمبفي اليكػ" .
ذلؾ أف الحب يككف في أنقى صكره "حيف يككف لشخص كاحد دكف شريؾ ،ك حيفُ يعنى المحب
3لمتضحية مف أجل محبكبو ،ك ىذه ىي بذاتيا صفات العابد في أعمى درجاتو".
 -3اليكى:
ىذا ك يستخدـ "ابف الحداد" داال آخر مف دكاؿ الحقل الكجداني ممثبل ىذه المرة في جذر
(اليكػ) ،الذؼ يعتبر مف أكثراأللفاظ الكجدانية تك ار ار في شعر "ابف الحداد" ،حيث تردد في

أكثر مف

عشريف مكضعا ،ك يعتبر لفع اليكػ إحدىأىماأللفاظ الكجدانية التي عبر الشاعر مف خبلليا عف مكاقفو
العاطفية.
كؼ ييكػ ىكػ ،منو
الي ُّ
كؼ بالضـ ،ك فعمو َى َ
ك اليكػ ميل النفس إلى الشيء ك مصدره ُ
 ،فيك حب ػ إذف ػ تميل معو النفس إلى التيمكة ،دكف التفكير في العكاقب المترتبة عمى ما ىك

السقكط

مقدـ عميو ،سيما إذا كاف صاد ار مف نفس صادقة محترقة بنار الكجد ك الحب ،لذلؾ "فاليكػ ىك أكؿ
،ك يتخذ ىذا الداؿ عند الشاعر مممحا أسمكبيا كاضحا،مراتب الحب"

العرب،الدار العر ّبية لممكسكعات،بيركت،لبناف،ط ،1999 ،1ص.348
الحب عند
ّ
عادؿ كامل اآللكسيُ :
3
المرجع نفسو،ص .324
2
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حيث يقرف ىذا الداؿ بمكاقف كجدانية متعددة يتحدد فييا كل مكقف بمعنى معيف ؾأف يقرف اليكػ
1بمفيكـ اإلصرار عمى األمرك الثبات عمى المكقف يقكؿ:
اف ُم ْستَ ْكِد ِعي
َستَ ْكِدعُ َّ
الر ْح َم َ
أْ

َش ْكِّقا َك ِم ْث ِل َّ
أضُم ِعي
الن ِار في ْ

أ َْترؾ مف أَىكػ ك أَم ِ
ضي َك َذا؟
ْ
َ ُ َ ْ َْ

ك َّ ِ ما أَم ِ
ضي ك َقْمِبي َم ِعي
ْ

ك ال نأَػ َشخصؾ عف ِ
ناظ ِرؼ
َ
ْ ُ َ

طُق َؾ عف َم ْس َم ِعؼ
ِح ًينا ك ال ُن ْ

يكضح ىذا السياؽ مبمغ إصرار الشاعر ك تعمقو بيكػ ىذه المرأة التي أليب ىكاىا في ضمكعو
نار الشكؽ ك الكجد ،ك تتضح داللة اإلصرار عمى ىذا الحب مف خبلؿ لجكءىإلىإحدىأىمأدكات التككيد ك
ىك القسـ (ك هللا ) ،حيث أقسـ الشاعر بمفع الجبللة (هللا) سبحانو تعالى ،ك ذلؾ في الشطر الثاني مف
البيت الثاني ،ثـ يعمق ىذا القسـ بتركيب النفي

(ما أمضي) مؤكدا في ذلؾ عمى تأييد قمبو اتجاه ىذا

المكقف ،ك ىنا ينفي الشاعر مفيكـ الص رـ ك القطيعة التي بدت ك كأنيا مثبتة في سياؽ الشطر األكؿ
مف خبلؿ الدكاؿ (أترؾ ،أمضي )....ثـ يمتد أسمكب النفي إلى البيت الثالث مؤكدا مف خبللو نبرة
اإلصرار ػ ىذه ػ ليعمف أف ىذه المرأة باقية في كيانو لؤلبد ،فمنظرىا الجميل ال يبرح عيكنو ك صكتيا
األجمل ال يكاد يفارؽ سمعو؛ ك لعل الداؿ (حينا) يؤكد ىذه الداللة.
2ك في سياؽ آخر يكظف الشاعر داؿ (اليكػ) ليؤكد مف خبللو فكرة ثباتو عمى الحب يقكؿ:
اىـ ك ِ
إستمر ِقبلَ ُىػ ػ ُػـ
إف
َّ
أْ
َى َك ُ ُ

ِ
ض
ك ِم َف
العجائب أ ْ
الم ْب َغ ُ
َف ُي َح َّب ُ

ِ
ُّ
الي َكػ
تَ ْن َيى الن َيى َع ْن ُي ْـ ك َيأمرني َ

ك َّ
ض.
الم َنى تَتَ َع َّر ُ
النْف ُس تُ ْع ِر ُ
ضكُ

ابف الحداد،الديكاف،ص.236
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نفسو،ص.231
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يكظف الشاعر لفظة اليكػ (أىكاىـ) في البيت األكؿ ليؤكد مف خبلليا عمى مكاصمة حبو ليذه
المرأة ميما استمرت مشاعر البغض التي تكنيا لو حيث يعمق الداؿ

(أىكاىـ) بالتركيب (ك إف استمر

قبلىـ) ،ثـ ؼعزز الشاعر ىذا المكقف في الشطر الثاني مف نفس البيت في سياؽ يشير إلى معنى الحيرة
أيف يؤكد انو مف االستحالة بمكاف أف يتحكؿ المبغض إلى حبيب ك العدك إلى صديق (مف العجائب) ،ك
ىي معاني يفرزىا الطباؽ بيف (أىكاىـ،قبلىـ)(،يحب،المبغض) ،ثـ يكرر الشاعر لفظة (اليكػ) ،في البيت
الثاني أيف بمغت فيو حدة الطباؽ أقصاه ،ك ذلؾ مف خبلؿ ديباجة المقابمة التي شممت بيتا بكاممو،حيث
يعمف الشاعر مف خبلليا استسبلمو أماـ سمطاف ىذا اليكػ ،ك ذلؾ بيف (تنوػ،يأمرني)( ،النوػ،اليكػ)،
(النفس،المنى)( ،تعرض ،تتعرض) ،ك ىي عبلقة داللية يمكف تكضيحيا في المخطط اآلتي:

أىكاىـ

استمر قبلىـ


⁼

⁼


المبغض
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يحب

ك في سياؽ آخر يقكؿ:
الر ِط ِ
يب ك في الن ػ
ص ِف َّ
ك في ُ
الغ ْ

ػاؾ
الم ْرتَ ِّج ِع ْ
طَف ػ ػ َ
نػػََقا ُ

الرْك ِ
اؾ
كعند َّ
ض َخ ػ ػ ػ َّػد َ

ك مف ريَّاه ريػ ػ ػ ػ ػ ِ
اؾ
َ ُ َّ َ

كيرةُِ ،إ ْف َقَم ْي ِت َفِإ ْنػ ػ ػ ػ
ُن َ

اؾ أَى ػ ػ ػػك ِ
نِنػػي أ ِ
اؾ
َ
ْ
َى َك ْ َ

يكضح ىذا السياؽ تصميـ الشاعر في تشبثو عمى مكاصمة حبو ليذه المرأة ميما بمغت مشاعر
قبلىا مبمغيا منو ،أيف يعمق التركيب (إفقميت)بإحدىأىمأساليبالتأكيد ك ذلؾ مف خبلؿ األداة(إف) التي تفيد
معنى التككيد ،ك كذا مف خبلؿ

أسمكب التكرار ،حيث كرر لفظة اليكػ مرتيف اثنيف معمقة بضمير

الخطاب (الكاؼ)أيف يؤكد حقيقة حبو في إطار خطاب آثر الشاعر أف يككف مباشرا ،ك مثل ىذا المكقف
في ىذا السياؽ إنما ىك نابع مف حالة كجدانية لطالما عاف "ابف الحداد" كيبلتيا ،ك ىي مبمغ الحسف
كالجماؿ التي تتمتع بيما ىذه المرأة.
كما يرتبط داؿ (اليكػ) عند شاعرنا بألفاظتنتميإلى حقل الحزف ،ك ذلكفي قكلو:
كػ
تميكك َ
أحزُف َ
الي َ
ُ
مثل ما َح َكـ َ

ِ
الم ْح ُزك ُف.
الم ْس ُر ُ
كر ك َ
ال َي ْستَكؼ َ

يتكضح في سياؽ ىذا البيت مبمغ سعادة المحبكبة ك قمة تعاسة ذات الشاعر ك ىي داللة اعتمد
"ابف الحداد" لتكضيحيا عمى أسمكب الطباؽ ،ك ذلؾ في كبل الشطريف بيف

(تميك أحزف) في الشطر

األكؿ ،ك بيف (المسركر،المحزكف) في الشطر الثاني،كما أحدثت بنية الطباؽ في ىذا البيت صياغة بنية
جديدة ىي بنية رد العجز عمى الصدر الذؼ شكل بنية مغمقة تثير داللة اإلغبلؽ فيو عمى معنى الحزف
كعدـ التحكؿ عنو عند الشاعر،ففيما تنعـ المحبكبة بالسركر كالمرح يتخبط ىك في غياىب الشقاء ك
الحزف ،كىي مشاعر شكل اليكػ فييا طرفا محكريا ،حيث لعب دك ار مركزيا في ىذا السياؽ ،فيك مف حكـ
بغير العدؿ (مثل ما حكـ اليكػ ) ،ك ىك ما يكضحو التركيب (ال يستكؼ )أيما تكضيح ،فيناؾ فرؽ شاسع
بيف مف ىك مسركر اله ك عابث ،ك بيف مف ىك حزيف يتكبد المكاجع ك يصطمي بنار الحب ك الكجد.

الديكاف ،ص242
ابف الحدادّ ،
المصدر نفسو ،ص.268
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ك يقكؿ أيضا:
َفُدك َف ِع َي ِ
َى َكػ ُعُيك ُف .
اف َم ْف أ ْ

اليتُك ُف
ُّيا َّ
الد ْم ُع َ
ُرَكْي َد َؾ أَي َ

يستخدـ "ابف الحداد" في ىذه الصياغة الشعرية لفع اليكػ (مف أىكػ) مجسدا محبكبتو نكيرة مف
خبللو ،ما يؤكد أف ىذا الداؿ يتناسب أكثر مف غيره مع الجك الكجداني الذؼ كرد فيو ،ك أكثر تكاءما مع
ما يدؿ عمى حب صادؽ ك عكاطف مخمصة ك مشاعر ممتيبة ،ك ىك سياؽ يحث الشاعر فيو دمكعو أبف
تتميل ك ىي تنصب خكفا مف

أف ينكشف أمرنكيرة أماـ العياف ،ك أيأثر أكبر في النفس ك أعمق في
الشعكر ك ألصق بالصدؽ مف ىذا.
ك يقكؿ أيضا:
لقد س ِ
اكػ ُػـ
قكًنا ك َخ َسًفا َى َك ُ
امني ُ
َ َ
ِ
ِ
يشٍإة
نكيد ِع َػ ػ
إذا ش ْئ َت تَ ْنكيبلً ك تَ َ

أف َيتَ َعَّب ػ ػ َػدا
ك ال َغ ْرَك ِع ُّز َّ
الص ِّب َ
أف تَ ْي َكػ ُس َلؼمي ك َم ْوػ ػ ػ َد َدا.
َف َح ْسُب َؾ ْ

يرتبط داؿ (اليكػ)في ىذه الصياغة الشعرية بالمعاني الدالة عمى األسى ك الحزف ،ك تحديد ىذه
الداللة ينبثق مف طبيعة التعميق النحكؼ لداؿ (اليكػ) حيث تعمق بالداليف المترادفيف (ىكنا ك خسفا) اؿّؿذيف
بسامني)،ك ىنا يكضح السياؽ أف اليكػ قد أذؿ الشاعر ك كمفو المشقة ك اليكاف ،الدليل عمى أف
تعمقا ػ(
لفع اليكػ يرتبط بمعنى الحزف تعميق داؿ العز بداؿ كجداني آخر غير اليكػ ىك داؿ يرتبط بمعنى
الحزف ك ىك داؿ الصب ،أيف ارتفع بحبو إلىأسمى درجات العشق ليصل إلى رتبة المتنسؾ الزاىد المتعبد
تشديدا في التذلل ،ك سياؽ البيت الثاني يعزز ىذه الداللة عبر نفس الداؿ (اليكػ) ،ك ذلؾ اعتمادا عمى
أسمكب الشرط الذؼ تكضحت مف خبللو قمة مشاعر الحزف ك األسى عبر دالي (التنكيل ك التنكيد ) ،فما
عمى المحب إالأف يقع في ىكػ ىذه المرأة التي رمز بيا

(بسميمى ك ميدد ) حتى يستعذبو اليكػ ك
يستذلو.

ك إف كاف مثل ىذا السياؽ يصكر لنا إحدػ عبلمات الحب التي رسميا "ابف القيـ الجكزية" في
ؾفة المحب لمحبكبو ك خضكعو ك ذلو لو ،ك الحب مبني
ركضو حيث يقكؿ "مف عبلمات المحبة است ا
الديكاف ،ص.264
ابف الحدادّ ،
المصدر نفسو.191،
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عمى الذؿ ،ك ال يأنف الذؼ ال يذؿ لشيء ذلو لمحبكبو ،ك ال يعده نقصا عيبا ،بل كثير مف يعد ذلؾ
ع از"
ك معنى الذؿ في اليكػ متأصلفي شعر "ابف الحداد" ،كمنأمثمتو قكلو:
َّ
َّ
الي َكػ
َفالنْف ُس تَ ْزَد ُاد النَفاس َة ك َ
ٍإ
ِ
ض َّميا
ك َل ُر َّب ذؼ أ َْيد َس َعى ل َي ُ

ضى ليا ِبيػك ِ
اف
ُىك ٌرف  ،ك ما أ َْر َ
ََ
َفرم ْتو ِبااليي ِ
اء ك االيي ػػَ ِ
اف
ََ ُ
َ
ك قكلو أيضا:

تُ َ ِ ِ
ِ
ص ْكُن َيا
طالُبني َنْفسي بما فيو َ
ضبلُل َيػا
كك َّ ما َي ْخَفى َع َّ
مي َ

ِ
َع ِ
يع َيا
صؼ ك َي ْس ُ
َفأ ْ
طك َش ْكُق َيا َفأُط ُ
كمنيا تَيكػ فبل أ ِ
يعي ػَا
َستَط ُ
ْ
ك َّ َ ْ َ

يشكل اليكػ في ىذه األمثمة المحكر األساسي الذؼ تدكر حكلو داللة الضعف ك اليكاف ،حيث
يرتبط بد االت تنتمي إلى ىذه الداللة ك ذلؾ في قكلو (اليكػ ىكف ) ،ك في (اإليياء ،اإليياف) ،ك لعل ما
يؤكد داللة الضعف في ىذه األمثمة ىك مكقف النفس التي تحاكألف تسعى دائما إلىاألنفة ك العز ك لكف
دكف جدكػ ك ذلؾ في قكلو (ما أرضى ليا بيكاف ) في المثاؿ األكؿ ،ك قكلو في المثاؿ الثاني (تطالبني
نفسي بما فيو صكنيا ) مؤكدا ذلؾ عف طريق أسمكب القسـ في قكلو (ك ك هللا ما يخفى عمي ضبلليا ) ،ك
ىنا تشير الصياغة الشعرية إلى ىكاف ك ذؿ المحب الذؼ ميما اعتصمت نفسو أك تحصنت فإنيا سرعاف
ما تستسمـ أماـ سمطاف اليكػ الذؼ غالبا ما يرمي بيا في غياىب الضبلؿ ك اإليياف.

ك مف دالالت ألفاظ الحب في شعر "ابف الحداد" أنيا تنتقؼ إلى التمسؾ بالحب تمكينو مف قمبو ،
يقكؿ:
التكزيع،القاىرة،مصر،ط ،1
ال ّ
طاىر لبيب :سكسيكلكجيا الغزؿ ُ
محمد حافع دياب ،سينا لمنشر ك ّ
العذرؼ العربي ،ترجمةّ ،
، 1994ص. 90


الديكاف.287 ،
الحدادّ ،
ابف ّ
المصدر نفسو،ص .235
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الن ِ
البة
يؾ َِب
الح َّب َ
ط ٌر
فس ف َ
ث َار ُ
ك َّ ُ

ِ
ِ ِ
ار
نؾ أ َْن َك َا
الع ْي ُف تَ ْجني م َ
إف كانت َ

في ىذا السياؽ يقيـ "ابف الحداد" عبلقة تبلزمية ػ أساسيا الشرط ػ بيف الحب ك الجماؿ ،حيث
يقرف مفيكـ المكاظبة في الحب (ثبار الحب ) بمفيكـ المد اكمة في التمتع برؤية ىذا الجماؿ (العيف تبني
منؾ أنكا ار) ،فإدماف النظر في جماؿ ىذه المرأة ػ إذف ػ يحث النفس إلىاالنقطاع كميا ليذا الحب ،ك يجعميا
عمى أىبةاالستعداد لمتضحية مف أجمو ،ك لعل ذلؾ ما يعزز ك يكثق فكرة أف حسف ك جماؿ ىذه المرأة ىك
أكؿ مبدأ مف بيف المبادغ الثبلثة التي تنيض عمييا شريعة الحب عند "ابف الحداد".
ك قد أخذت لغة الحب عند "ابف الحداد"كضعا جديدا لـ نعيده مف قبل مف خبلؿ داؿ

(الحب)،

حيث رسمت ىذه المرأة نظرتو لمحياة ك مذىبو في الحب يقكؿ:
أ ُِى ُّل بأشك ِاقي إلييا ك أَتَِّقػ ػػي

ِ
الح َّب َح َّق تَُق ِات َيا .
َش َرائ َع َيا في ُ

في ىذا البيت يحرص "ابف الحداد" مف خبلؿ داؿ (الحب) عمى تجسيد حالة كجدانية عف طريق
انتقاء ألفاظ ذات أبعاد دينية تنـ عف نكع مف التقديس ك التبجيل ليذا الحب ،حيث سنت ىذه المرأة لحبو
شريعة خاصة (شرائعيا في الحب) جعمتو يمتزـ بمبادئيا ،ك ىك ما يدؿ عميو داؿ التقكػ الذؼ كرد في ىذا
البيت في أسمكب رد العجز عمى الصدر(أتقي،تقاتيا) كىك أسمكب

ينغمق عمى معنى التقكػ في ىذا

الحب ،فيك ال يخالف مبادغ ىذه الشريعة إنما يمتزـ بأداء تعاليميا أكمل االلتزاـ سعيا منو في كسب رضا
المحبكبة ،ك ىك ما يدؿ عميو التركيب (حق تقاتيا) ،ك لفع التيميل (أىل) يعزز ىذه الداللة بكل ما يحممو
مف معاني تفيد مفيكـ التمبية ،حيث كرد مقركنا في ىذا السياؽ بداؿ

(الشكؽ) ليعمق مف خبللو مفيكـ

الطاعة ك يكثق فكرة اإللتزاـ بيذه الشريعة التي أبدػ "ابف الحداد" شكقو ك تميفو في تمبية أك امرىا ك
اإلمتثاؿ لمبادئيا.

الديكاف ،ص .218
الحدادّ ،
ابف ّ
المصدر نفسو،ص. 164
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ك معاني "ابف الحداد" غنية بمثل ىذه الدالالت ألنيا نتاج إحساسو الذؼ كاف عمى درجة متناىية
مف ِ
اإلرتقاء في الحب ك السمك في المشاعر ،ك في ىذه

األمثمة يستخدـ الشاعر في سياؽ الحب داؿ

(الكحي) الذؼ كظف مف خبللو كاقعة نزكؿ الكحي عمى األنبياء تكظيفا فنيا غاية في الحسف ك الجماؿ،
يقكؿ:
ك في ِشرع ِة التَّْثمِ ِ
يث فرد مح ِ
اس ٍإف
َْ
ُْ َ َ

ط ْرِف ِو َك ْح َيا .
الح ِّب ِم ْف َ
تََن َّزَؿ َش ْرعُ ُ

ُيظير ىذا السياؽ أف لمحب عند "ابف الحداد" مف القداسة ما جعل لو دينا خاصا بو

(شرع

الحب) ،لو أسسو التي ينيض عمييا ك أىميا(الكحي) ،ك داؿ الكحي في ىذا السياؽ يحتفع بكثير مف
األبعاداإليحائية التي تتجاكز حدكد المعنى العاطفي لتصل بو إلى آفاؽ بعيدة مف التقديس ك التبجيل،
حيث أعطى لمنص بعدا عميقا يعزز معنى التسامي في الحب الذؼ بمغ بو أقصى مراتب السمك ك المثالية
أيفيبكغ"ابف الحداد" محبكبتو المنزلة الرفيعة ك المرتبة العالية ك المكانة العظيمة ،فشريعة الحب أنزلت مف
()2

طرفيا عمى المحبيف كحياك ينحك الشاعر المنحى نفسو ،ك يسير عمى النيج ذاتو حيث يقكؿ:
فإذا َرْمْق ِت َف َك ْحي ُحِّب ِؾ ُم ْن َزٌرؿ
ُ
يقترف داؿ الحب في ىذا السياؽ بداؿ الكحي بصفة مباشرة دكف فراغ لفظي
الكحي ينزؿ مف لدف حب ىذه المرأة ،ك ىنا نمحع

ك إذا ن َ ِ
ِ
يف
َ
طْقت فإنو تْمق ُ
َ
(كحي حبؾ ) ،فيذا

إلغاء لفع الشريعة ما يدؿ ؿ عمى مباشرة

النزكؿ،كماأضاؼ الشاعر في ىذا السياؽ خطكة أخرػ تتصل بعنصر الكحي ،ك ىي التمقيف ،ك ىنا لـ
يكتفي "ابف الحداد" بنزكؿ الكحي فحسب

إنماأيضا بكيفية تمقينو عمى المحبيف ،ك ىي عممية تستدعي

الحضكر ،ك لعل ذلؾ ما جعل الشاعر يربط داؿ (الحب) بضمير اؿخطاب (حبؾ) ،كما ربط األفعاؿ التي
تدؿ عمى التنزيل كالتمقيف بنفس الضمير (رمقت،نطقت).
نمحع مف خبلؿ ىذه األمثمةأف داؿ (الحب) قد ساىـ في إبراز حقيقة الشعكر الداخمي الذؼ يييمف
عمى الشاعر ك ما يكتنفو مف أحاسيس سامية ،حيث نبعت ىذه المعاني مف كحي عفتو ك طيارة نفسو بما
ينـ عف الشعكر الطاىر المقصد النبيل ك يدؿؿ عمى صفاء الجكىر ك نقاء السريرة مثبتا أف حبو يفكؽ حب
كل المحبيف.
الديكاف ،ص.306
الحدادّ ،
ابف ّ
( )2المصدر نفسو ،ص.268
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5ػ القمب:
يشكل القمب المحكر األساسي الذؼ يدكر حكلو الحقل الكجداني ،حيث تردد في سياقات "ابف
الحداد" في أكثر مف خمس ك ثبلثيف مكضعا ،مشكبل مممحا أسمكبيا كاضحا في شعره ،ك تكظيفو بيذه
الكثرة العالية إنما يرجع إلىأف القمب ىك المنبع أك المصدر الذؼ يحكؼ كل ىذه المشاعر

اإلنسانية ك

العاطفية سيما عند شاعر شديد الحساسية " ؾابف الحداد" أيف تتداعى العكاطف عنده مف القمب ك تنطمق
المغة مف عمق المشاعر ،لذلؾ بدت رغبة الشاعر ػ منخبللو ػ كاضحة في بث معاف مخصكصة تتعمق
بخصكصية عبلقتو بالمحبكبة ،ك قد كرد عند "ابف الحداد"

بألفاظ مختمفة منيا :القمب ،الفؤاد ،الحشا،

الجكافح ،الجناف ،الضمير ،....بحيث تتحدد أنماط استخداـ ىذه الدكاؿ ك تتنكع دالالتيا كفق السياؽ الذؼ
ترد فيو،ك قد كظفو "ابف الحداد" لمتعبير عف بعض الجكانب الكجدانية العاطفية التي شكل القمب فييا
مكضكع الكجد ك الحب كاف يقكؿ:
ِ
المتََّي ِـ َم ْن ِزٌرؿ
اء لمَقْمب ُ
ك تَ ْي َم ُ

بتسميـ عمى َس َمـا ِت َيا
كجا
ؼ
ٍإ
َ
عُ َ

يكضح القمب في ىذا السياؽ حالة كجدانية ليا عبلقة كثيقة بالمكاف الذؼ تقيـ فيو المحبكبة
التي اء) ،ك قد أصبح بمثابة المنزؿ الذؼ يقبع في ىذا القمب الذؼ ارتبط في ىذا السياؽ ب ػ(المتيـ) ،ك
( ـ
ما يدؿؿ عمى 2التتيـ ىي درجة عالية مف درجات الحب تصل إلى مرحمة التعبد في الحب ك التذلل فيق،
عمق المشاركة الكجدانية ك الركابط العاطفية التي تربط القمب بيذه المرأة ك بالمكاف الذؼ تقطف فيو.
ك في سياقات أخرػ يرتبط داؿ القمب ببعض الجكانب العاطفية التي تتصل بالقمب كالخفقاف
3يقكؿ:
ِبخاَف ِ
ِ
ػق
قة الُق ْر َ
َ
ط ْي ِف َق ُمب َؾ َخافػ ُ

س الُقْمبي ِف دمعؾ ن ِ
اط ُق
ك عف َخ َر ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ
4ك يقكؿ أيضا:

اد،الديكاف ،ص.162
الحد ّ
ابف ّ
ينظر:ابف القيـ الجكزّية،ابف الّقيـ الجكزية كنزىة المشتاقيف،ص.25
3
الحداد،الديكاف،ص.237
ابف ّ
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َقْمبػػِي ،أ ِ ِ ِ ِ
كيف؟
َما لح َراكو تَ ْس ُ
َ

ِ
الم ِعير ُخُفكَقػو
يا رَّب َة الُق ْرط ُ

اب االنفعاؿ التي تتممؾ قمبو مستثم ار في
في مثاؿ ىذيف البيتيف يعبر الشاعر عف حالة االضطر ك
ذلؾ حالة القمق ك االضطراب الذؼ تبدك عمى القرط ك ىك في أذنالمرأة ،ك قد اعتمد"ابف الحداد" عمى ىذا
المشيد الخارجي ليعبر مف خبللو عف كيفية كقعو مف الجانب النفسي الداخمي ،حيث ربط ىذه الصكرة
المادية(خفقاف القرط)ؿينتيي إلى صكرة معنكية (خفقاف القمب) ،ك ىنا تأتي مزية ىذا الربط في الجمع بيف
العناصر المتباعدة (المادية ك المعنكية ) ،حتى ؿتغدك متحدة في مخيمة الشاعر مف خبلؿ إحساسو ك
عكاطفو.
1كما يرتبط القمب في شعر "ابف الحداد" بمعاني األسرك في ذلؾ يقكؿ:
الرضا ِمف س ِ
ِ
اخ ٍإط
َى ْب لي ّ َ ْ َ

َقْمِبي ِبساحِت ِو ِ
األسيػ ْػر.
َ َ

ك ىنا يرتبط داؿ "القمب" بمعاني األسر(األسير) ،فقمب الشاعر أسير ىذه المرأة التي شبييا في
ىذا السياؽ بالعدك ك قد جعمو أسير حرب فيذه المحبكبة قد أخذت القمب معيا ،تاركة ذات الشاعر تعاني
م اررة الفراؽ ك ألـ البعاد ،فالقمب مشدكد إلييا أسير لدييا ،ك لعل داؿ (ساحتو) في ىذا السياؽ يسيـ في
تعميق الداللة ،حيث يتكضح مف خبللو أف قمبو أسير حرب ،ما يعزز مبمغ السخط ك مشاعر القمى التي
تكنيا ىذه المرأة لمشاعر ذلؾ أنأسر العدك أكثرأنكاعاألسركطأة عمى األسير الذؼ يككف تحت كطأة قيده
أكثر ذال ك انكسارا ،ك لعل الطباؽ بيف (الرضي ،السخط) يؤكد ىذه الداللة.
2ك قريب مف ىذا المعنى قكلو:
َقْمِبي في َذ ِ
يبل ِت
ات األثَ
َ

رِىيف َلكع ٍإاتكركع ِ
ات .
َ ُ ْ َ ََ ْ َ

يرتبط داؿ القمب في ىذا السياؽ بالمكاف (ذات األثيبلت ) ،فقمبو في ذلؾ المكاف الذؼ أكثر ما
تردد فيو المحبكبة ،ك ىك مكاف لو أىميتو الخاصة عند "ابف الحداد" أيف يتسنى لو مف خبللو رؤية ذلؾ
ؼسر
الجماؿ المشع ك الحسف المتدفق ما جعل قمبو يككف رىيف الخكؼ ك أسير المكعة ذلؾ أف "الجماؿ أ

المصدر نفسو،ص .268
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اد،الديكاف،ص.222
الحد ّ
ابف ّ

1

اد،الديكاف،ص.156
الحد ّ
ابف ّ
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القمب فيحس القمب بأنيأسير ،ك البدلتمؾ الصكرة التي بدتمو ،فيرتاع كما يرتاع الرجل إذا أحس بمف يأسره،
كليذا إذاأمف الناظر مف
1ذلؾ لـ تحصل لو ىذه الركعة"
2ىذا ك يقترف داؿ (القمب) بمعاني القسكة ك األلـ ك مف أمثمة ذلؾ نسكؽ قكلو:
َّ
تَرْكت َقْمِبي ك ْ ِ
َ َ
أش َكاقي تَُفطػ ػ ُرهُ

ِ
أحداقي تُ َحِّد ُرهُ .
ك َد ْم َع َع ْيِني ك
3ك قكلو

ِ
الج ِّك ،عُِّكَد ُح ْسُن ُو
الج َكػ ال َ
س ْر ُب َ

طا .
أف َي ْرتَ ِعي َح َّب القمكب ك َيْمُق َ
4ك قكلو أيضا:

ِ
مقاص ٌرػر
كال تَ ْح ِسُبكا ِغ ًيدا َح َم ْت َيا

ػف َيا جآجػػئ .
ض ِّـ َْت
كب ُ
فتمؾ ؽؿ ٌر

يبلحع في األبيات السابقة اندماج داؿ (القمب) بألفاظ تحمل معاني القسكة الشككػ ،ك ىي
معاني سمؾ الشاعر فييا أسمكب التصريح طك ار ك أسمكب التمميح أطكاراأخر ،كما ىك الشأف في مثاؿ
البيت الثالث ،حيث كرد المعنى مجسدا عف طريق التمثيل،

إذأقاـ الشاعر عبلقة داللية منطقية بيف

ؼ) ك(القمب) مف جية ك بيف (المقاصر) ك (الصدكر) مف جية أخرػ مشي ار إلىأنو ليس كل الفتيات
(اؿغ د
المكاتي تأكييف القصكر ىف بالضركرة فتيات

حسناكات جميبلت ،كما أنو ليس كل قمب يحكيو صدر

بالضركرة قمبا صافيا سميما مف شكائب الحقد الكراىية ،ك ىنا داللة كاضحة عمى قسكة ذلؾ القمب الذؼ
تحممو ىذه المرأة.
كما كرد داؿ (القمب) بألفاظأخرػ تدؿ عميو ،ك كل داؿ منيا ينتمي إلى مدلكؿ يرتبط بسياؽ
خاص بو ك تصب كميا في اإلطار الكجداني ،ك مف بينيا داؿ (الفؤاد) الذؼ ارتبط في شعر "ابف الحداد"
بمعاف تدؿ عمى
القيـ الجكزّية:ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف،ص.30
ابف ّ
2
اد،الديكاف،ص.209
الحد ّ
ابف ّ
1

المصدر نفسو،ص.232

3

المصدر نفسو،ص. 142

4
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1التعمق،يقكؿ:
ش أَضُم ِعي لو
ك في ذلؾ الك ِادؼ َر ًا

ِ
اس ،ك ُق ْم ِر ّّؼ فؤ ِادؼ لو َك ْك ُف
ك َن ٌر

يعبر داؿ (الفؤاد) في ىذا السياؽ عمى معنى عاطفي يحمل عمقا في األفكارك غ ازرة في المعاني
ك دقة في التصكير ،حيث يثبت "ابف الحداد" مف خبللو عف شدة تعمقو بيذه المرأة ك ذلؾ بطريقة أسمكبية
الرش ك
فذة ،زادىا التكفيق في اإلسقاط قكة ك إيحاء ،مف خبلؿ التناسب في إيجاد العبلقة المنطقية بيف ( أ
المحبكبة) ،ك بيف (الكناس ك أضمع الشاعر ) ،فيذه المرأة ك إف كانت بعيدة عنو جسدا (ذلؾ الكادؼ )،
فإنيا قريبة منو ركحا (فؤادؼ لو ك كف) ،فحبيا متغمغل في األعماؽ مقره الضمكع ك مأكاه الفؤاد.
2ك في سياؽ آخر يقكؿ:
م َش ِ
اـ ك كعب ُة ِف ْت َن ٍإة
اع ُر تَ ْي َي ٍإ
َ

حجاجيا ك دعاتيا
فؤادؼ مف َ

يقترف (الفؤاد) في ىذا السياؽ ببعض الدكاؿ الدينية التي استثمرىا الشاعر لمتعبير عف حالة
كجدانية تنبئ عف تعمق الشاعر بيذه المرأة ،ك مف بيف ىذه الدكاؿ داؿ (الكعبة) ،فكما أف الكعبة المشرفة
في الديانة اإلسبلمية تستقطب أالؼ الحجاج مف المؤمنيف مف كل سنة ،كذلؾ فاف جماؿ محبكبتو كعبة
فتنة تستقطب أالؼ المحبيف ك العاشقيف الذيف ؼخبكف نحكىا حجاجا ك ذلؾ مف كل كقت ،ك ىنا يجعل
الشاعر فؤاده احد حجاجيا الذيف يحرصكف عمى

تتانا بيذا
أداء مشاعر التيياـ ىذه ،ك ذلؾ تعمقا ك ا ؼ

الجماؿ الذؼ إطار قمبو عف محمو ك ذىب بعقمو عف مستقره.
كما كرد داؿ (القمب) بجذر (الجناف) ،ك قد ارتبط ىذا الداؿ بالمعاني التي تدؿ عمى الجماؿ ك
مف أمثمة

اد،الديكاف،ص.257
الحد
ابف ّ
ّ

1

المصدر نفسو،ص.163

2

379

1ذلؾ نرصد قكلو:
فأؼ َج َن ٍإ
ع َن ْي َب َل ْك َع ٍإة
ُّ
اف لـ ُي َد ْ

ِ
المحاس ِف في ُج ْنِد؟
الح في تمؾ
ك قد َ
2ك يقكؿ أيضا:

ضا
اكى َ
أع َدػ َج َافِني َف َح َ
ط ْرُف ُو َم َر ً
ْ

ِ
ص ُرهُ َجَم َدا
ك َغ َّرهُ أ ْ
َف ُي َحاكي َخ ْ

يرتبط داؿ (الجناف) في ىذه األمثمة بالمعاني التي تتصل بجماؿ ىذه المرأة ك حسنيا ،ذلؾ في
قكلو (تمؾ المحاسف ) في مثاؿ البيت األكؿ ،ثـ يسمؾ الشاعر سبيل التفصيل في مثاؿ البيت الثاني حيث
نجده أكثر دقة في تحديد مبلمح ىذا الجماؿ ،حيث حدد الكجو بالعيكف في قكلو

ق) ،ك حدد القكاـ
(طرؼ

بمنطقة الخاصرة في قكلو (خصره)  ،ك يبدك أف ىذا الجماؿ قد خمف آثاره الجانبية عمى الشاعر الذؼ
ظل قمبو مسبيا مطكيا عمى جمراتو ،ك ذلؾ في قكلو (ليب لكعة) في مثاؿ البيت األكؿ ك قكلو (أعدػ)
التي تدؿ عمى اإلعياء ك التعب في مثاؿ البيت الثاني.
ك مفاأللفاظ التي تدؿ عمى القمب لفظي (الحشا ك الضمكع) ،ك مف أمثمتيانسكؽ قكلو:
كفي الح َشا نار نكي ِرَّي ػ ٌرػةعّمِْقتُيا من ُذ س َّنيػ ػ ػ ػ ِ
ػات
َ
ٌر ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ
4ك قكلو:
اؾ ال ِّ ِ
ِِ
الح َشا
جس َج َذ َ
ظ ّل عف ُمْميب َ
ك َس َ

ك سْمسل َذاؾ ِ
الماء عف ـ ْ ِ
الك ْجِد
َ ََ َ
ضرِـ َ
ُ
()5

ك قكلو أيضا:

الديكاف ،ص.197
ابف ّ
الحدادّ ،
2
المصدر نفسو،ص.193
1

المصدر نفسو ،ص.160



المصدر نفسو ،ص.196

4

()5
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المصدر نفسو ،ص .239

َش ُكك إليؾ مد ِ
ِ
ِؽ؟
امػ ػ ًػعا تَ ْي ِمي
بأف أ ْ
بؾ تَ ْحتَر ُ
َ ََ
َم ْف لي ْ
عميؾ ك أضُم ًعا َ
َ

مف األلفاظ التي تدؿ عمى القمب في ىذه األمثمة لفع (الحشا) في مثاؿ البيت األكؿ الثاني ،ك
لفع (الضمكع) في مثاؿ البيت الثالث ،ك قد استعاف الشاعر بما في ىذه

األلفاظ مف إيحاءات كجدانية

لمتعبير عما تجيش بو نفسو مف لكاعج الحب ك آالـ الكجد ،ك تباريح األشكاؽ ،لذلؾ نجد الشاعر يقرف
ىذه الدكاؿ بالنار كما في مثاؿ البيت األكؿ ك ذلؾ في قكلو (في الحشا نار نكيرية) ،كما يقرنيا باأللفاظ
التي تتصل بالنار مثل االلتياب ك االضطراـ االحتراؽ (مميب الحشا ) ،ك (ـ ضرـ الكجد) في مثاؿ البيت
الثاني ،ك(أضمعا بؾ تحترؽ) في مثاؿ البيت الثالث.
الشكؽ:
يعتبر داؿ (الشكؽ) مف األلفاظ التي تتصل بالحقل الكجداني ،ك لقيت حضك ار معتب ار فيو ،ك
الشكؽ سفر القمب إلى المحبكب ،ك الشكؽ ك االشتياؽ نزاع النفس إلى الشيء ،ك ألف الشكؽ إنما يككف
لمغائب ،فبل معنى لو مع الحضكر ،ك ليذا إنما يقاؿ لمغائب :أناإليؾ مشتاؽ ،ك أما مف لـ يزؿ حاض ار مع
المحب فبل يكصف بالشكؽ إليو (،)1ك لعل ذلؾ ما جعل داؿ (الشكؽ) يكاد يككف ضركريا في شعره ككنو
شعكر ظل يبلزـ الشاعر فبل يكاد يفارقو ذلؾ أف المحبكبة في غياب دائـ ك بعاد مستمر.
()2

يقكؿ:
آؿ ُلبنى مك ِ
ك يا حَّب َذا مف ِ
اطػ ػ ٌرػف
َ
َْ َ َ
امي ك مسرح ِ
مياديف تَيي ِ
ناظرؼ
ََُْ
ُ َ

ك يا حَّب َذا مف أرض ُلبنى مك ِ
اطئ
َ
َْ َ َ
ِ
فممِ َّش ْك ِؽ
غ
ٌر
غايات بو ك َمب ػ ػػَاد ُ

يرتبط داؿ (الشكؽ) في سياؽ ىذيف البيتيف بالمكاف الذؼ تقيـ فيو المحبكبة ،ك ذلؾ في قكلو
ؼنشكؽ الشاعر ليذا
(مياديف تييامي) ،ك ىذه المياديف يطفئ الشاعر لظى ركحو برؤية مف يحب ،لذلؾ إ
المكاف لو ما يبرره (مسرح ناظرؼ) فيك الفضاء الذؼ يجد في رحابو متنفسو أيف يتسنى لو ترقب المحبكبة
ك التمتع بجماليا األخاذ.
()1

ابف القيـ الجكزية ،ركضة المحبيف ك نزىة المشتاقيف ،ص.28
()2

381

الديكاف ،ص.142
ابف ّ
الحدادّ ،

ك في سياقات أخرػيقكؿ:
ِ
ِ
َح َد ِاقي تُ ّ
َ
كد ْم َع َع ْيني ك أ ْ
حد ُرهُ

َش َك ِاقي تَُف ِّ
تَ َرْك َت َقْمِبي كأ ْ
ط ُرهُ

ك يقكؿ:
أَتَعَمـ أ َّ ِ
َش َكاًقا ُم َب ِّر َح ًة َد ِخيَم ْو
فسا َعمِيَم ْيك أ ْ
َف لي َن ً
ْ ُ
ك يقكؿ أيضا:
اف ُم ْستَ ْكِد ِعي
َستَ ْكِدعُ َّ
الر ْح َم َ
أْ

َشكًقا َك ِم ْث ِل َّ ِ
َضُم ِعي
الن ِار في أ ْ

يتصل داؿ الشكؽ في ىذه األمثمة بالمعاني السمبية ،أيف تعتمل لكاعج ك قسكة الفراؽ في صدر
الشاعر ما جعل قمبو يككف في شكؽ جارؼ ك ألـ شديد ،ك ىي مشاعر عبر عنيا بألفاظتتفاكت مف حيث
أثرىا الذؼ خمفتو في نفسو ،فاألشكاؽ بمغت بو مبمغا بعيدا جعل قمبو يتفطر حزنا في مثاؿ البيت األكؿ،
كما جعمت نفسو تتبرح ألما في مثاؿ البيت الثاني ،ك بمغ الشكؽ بو حدكدا متطرفة في مثاؿ البيت الثالث
أيفخذ منو الشكؽ إلييا مأخذه فباتت نا ار تتآكل في قمبو (
أ

أضمعي) ،ذلؾ أف"الشكؽ ىك حرقة المحبة
كالتياب نارىا في قمب المحب "

5ك لعممثل ىذه المشاعر جعمت الشاعر يمجأإلىأسمكب اإلستفياـ في قكلو:
إلى كـ ذا أُسِتّر ما أال ِقي؟ ك ما أ ْ ِ ِ ِ
يف.
ُخفيو م ْف َش ْكِقي َيِب ُ
َ ُ
في ىذا السياؽ االستفيامي يتساءؿ الشاعر إلى متى سيظل يخفي عذابات

الصد البعد (ما

أالقي) ،ك شكقيإلييا سرعاف ما يكشف تستر ضمكعو ،ك ىي داللة عززىا أسمكب الطباؽ بيف ( أخفي ك
يبيف).
اد،الديكاف،ص.208
الحد ّ
ابف ّ



المصدر نفسو،ص.247



المصدر نفسو،ص. 236



المحبيف كنزىة المشتاقيف،ص.28
القيـ الجكزية،ركضة
ّ
ابف ّ
اد،الديكاف،ص.264
الحد ّ
ابف ّ
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مف خبلؿ ما تقدـ مف أمثمة تتعمق بيذا الحقل ،نمحع أف"ابف الحداد" قد بقي أسير ىذا الحب الذؼ
رسمت ىذه المرأة خطو العريض ،ك ما يتفرغ عنو مف صد ك ىجر ك رفض إعراض ،ك ىي دالالت اتكئ
عمييا ىذا الحقل (الكجداني) بشكل كاضح ،حيث اعتمد "ابف الحداد" عمى

ألفاظالصرـ ليفيد منو في

التعبير عف تذهلل ك حزنو في سياؽ تجربتو الشعرية ،مف بيف ىذه األلفاظ(اليجر ،الفراؽ ،البيف ،الغياب،
الفؼ ،اإلعراض ،النفكر ،النكػ ،).......أما الكصل فقد بقي بعيد المناؿ ظل الشاعر يتطمع إلى
البعاد ،أ
الكصكؿ إليو دكف جدكػ ،فقد قطف "ابف الحداد" مف أجل ىذه المرأة ثمار المكعة ك المعاناة ،ك لـ يكف
ذلؾ إال بسبب صدىا لو ك إعراضيا عنو ،حيث القى مف أشكاؿ الصرـ ك القطيعة ما أذكى شعمة الشعر
ك أليب مكىبة النظـ في التعبير عف عكاطفو ك مشاعره الصادقة الجارفة نحك ىذه المرأة فانصرؼ يقذؼ
ما يحس بو قمبو مف حزف ك الـ ك م اررة النصراؼ المحبكبة عنو ك بركد عاطفة الحب لدييا تجاىو ،فبد ا
في شعره ذلؾ الشاكي المتألـ الذؼ يئف لفراؽ حبيبتو ك ىجرىا ،ك ىكذا كانت مكاقف الحب ك الكد طبيعة
متأصمة في نفس الشاعر ال تكاد تفارقو ،ك في المقابل نجد مكاقف اليجر ك الصد طبيعة أكثرتأصبل في
نفس ىذه المرأة التي بقي الغمكض يمف معظـ جكانب حياتيا ،بحيث ال يكاد يعرؼ عنيا شيئا مف مكقفيا
سكػ الصد المطمق أكالسمبية الكاممة.
ك أمثمة ألفاظ اليجر في ىذا الحقل كثيرة ،غير أف ما نمحظو في أغمبيا أنو يستخدـ ألفاظ الكصل
لينتيي إلى معاني البعد ك القطيعة الذيف يكاجييما في حبو ليذه المرأة،ك لمتمثيل عمى ذلؾ نأخذ قكلو:
أَيُّيا الك ِ
اص ُل َى ْج ػ ِػرؼ
َ َ
َؼ َنْفػ ػ ٍإػع
َل ْي َت ِش ْع ِرؼ أ ُّ

()2

ِ ِ ِ
ص ْب ِرؼ
أ ََنا في ى ْج َراف َ
َل َؾ في ِإ ْدم ِ
ض َّػرؼ.
اف َ
َ

في ىذا السياؽ نمحع أف لفظة الكصل (الكاصل) مف حيث داللتيا المعجمية تشير إلى تحقيق
الكصل ك الكصاؿ ،إالأف تعمق الكصل بداؿ اليجر (ىجرؼ) جعل الكصل يككف منفيا ك مؤديا إلى معنى
الصرـ ك القطيعة ،ك ىنا جعل الشاعر ىذه المفظة الجكىرية (اليجر) مرك از لمجذب مف عدة زكايا صكتية
ك داللية ،حيث كشف مف خبللو عف مقدار حاجتو لمكصاؿ ك شدة ما يقاسيو مف الصدكد ،سيما ك

أف

اليجر عنده يأخذ لو مفيكما خاصا بو ،فإذا كاف مفيكـ اليجر عند باقي شعراء الغزؿ عادة ما يككف

عباس ،تاريخ األدب األندلسي،عصر الطكائف ك المرابطيف،ص.205
ينظر:إحساف ّ



()2
اد،الديكاف،ص. 221
الحد ّ
ابف ّ
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ؼف ىذا المفيكـ ال ينطبق عمى تجربة
النقطاع بعد كصل ،ككف اليجر يأتي في مرحمة تالية بعد الكصل إ
"ابف الحداد" العاطفية ألنو لـ يعرؼ مع ىذه المرأة لذكؽ الكصل سبيل ،ك لعل ذلؾ ما جعل معاني الحرقة
ك المكعة ك األسى تزداد تعاظما ك تفاقما في ىذا السياؽ كمما تيقف مف ىذه الحقيقة أيف يؤكد أف عذاباتو
ك معاناتو إنما ىما نابعيف مف إحساسو بالصد ك اليجر المتكاصميف ،ك ىنا نمحع قدرة الشاعر الخارقة في
تطكيع لغتو لصالح معانيو ،ك يظير ذلؾ مف خبلؿ التشكيل (الكاصل ىجرؼ) ،ك ىك تشكيل يكحي
باليجراف المتكاصل لدرجة لـ يعد لمصبر في نفسو مكاف ،ك ىك ما طرحو الشاعر في الطرؼ المقابل مف
البيت في الشطر الثاني كإحدػ نتائج ىذا اليجر أيفؼستخدـ لفظة اليجر نفسيا (ىجراف صبرؼ) ك كاف
استقرار مفيكـ اليجر في كياف الشاعر جعل ىذا الداؿ (اليجر) يسيطر عمى نفسو ك يمح عمييا حتى كأنو
لـ يجد بديبل ليا لمتعبير عف حالة الممل ك الكمل ك فقداف الصبر التي تنتابو ،ك ظل

اإلحساسباأللـ

يتضاعف في نفس الشاعر كمما تضاعفت شدة اليجر ك تصاعدت ك كتيرة البعد ،ك ىك ما يجسده البيت
الثاني في قكلو (ليت شعرؼ)أيف يتمنى أف يعرؼ مدػ جدكػ ىذه المرأة مف ضرىا الدائـ لو ك إف "كانت
عبارة ليت شعرؼ مف التعبيرات الجاىزة المتداكلة في كبلـ العرب نثره ك شعره ،إالأف الشاعر استغل ما
.

في ىذه العبارة مف طاقة ليعبر بيا عما يحس بو مف ليفة ك حسرة"

ك ىك ما يظير في الشطر الثاني مف البيت في قكلو ( إدماف ضرؼ) ك لفظة إدماف ىنا تحمل
شحنة داللية عميقة بحيث تدؿ عمى ا لديمكمة ك االستمرار فضبل عف التركيب النحكؼ الذؼ يكحي بيذه
الداللة (الكاصل ىجرؼ) ،ك ىذه المشاعر نجد أف لغة األضداد قد ساىمت في تأثيثيا بشكل كاسع ك ذلؾ
بيف (اليجر ك الكصل) في البيت األكؿ ،ك بيف (النفع ك الضر) في البيت الثاني ليصل إلى داللة أعمق
نمتمسيا عمكديا تفيد أف في الكصل يتـ نفعو ك في اليجر يككف ضره.
ك يقكؿ أيضا:
ِ
الغ َراـ ِبم ْع ِر ٍإ
ض
كَال َغ ْرَك ْ
أف أَص َل َ َ ُ

غير الم ِح َّب لِما يد ِ
يف .
اف َيد ُ
َ َُ ُ
َْ ُ

السمات األسمكبية في الخطاب الشعرؼ ،ص.127
محمد بف يحيّ :
ّ
اد،الديكاف،ص.268
الحد ّ
ابف ّ





384

في ىذا البيت تغير المعنى المعجمي لداؿ الكصل (أصل) التي لـ تدؿ عمى تحقيق التكاصل بقدر
ما دلت عمى اليجر المطمق ،ك ذلؾ لتعميقيا بالداؿ (معرض) ،لتنتج بذلؾ معنى معاكس لداللة الكصل
منافيا لو.
3ك في سياؽ آخر يقكؿ:
ظ َّل بالك ِ ِ
اؼار
ِب َش ْرِع َغ َر ٍإ
اـ َ
صل َك ػ َ
َ ْ

ظ َّل َقْمِبي ُم ْؤ ِم ًػفا
َف َ
َف َيا َع َجًبا أ ْ
ِ ِ
كرا ،ك ُح ْسُن َيا
أ َُر ِّجؼ ل ُسْم َكاني ُن ُش ً

يرػ رأؼ ذؼ اإللحاد أَف ليس ن ِ
اش َار.
َ
ْ
ََ

في ىذيف البيتيف كظف الشاعر لفظة الكصل التي تؤكؿ مف خبلؿ السياؽ إلى معنى اليجر ،ك
إذا كاف الشاعر ػ فيما سبق مف أمثمة ػ قد كظف
فإنو في ىذا المثاؿ يستغل

ألفاظ الحقل الكجداني لمداللة عمى اليجر ك القطيعة،

ألفاظ الحقل الديني لمداللة عمى نفس المكقف حيف عمق الشاعر الداؿ

(الكصل) بالداؿ (كاف ار) ،ك ىذا الطرح الداللي المغاير لممألكؼ يفتح النص عمى مدلكالت عميقة تجسد
فكرة الشاعر،حيث احتفع "ابف الحداد" بداؿ الكفر مف حيث يعبر عف عدـ

اإليماف مف الناحية الدينية

ليككف في خدمة الناحية العاطفية الداؿ عمى معنى اليجر ذلؾ أف "الكممة تكتسب أبعادا جديدة أك تحصر
.يعني أف"القيمة الكبرػ لمفظة الشعرية ال تتحقق في في إطار خاص أك تنتقل إلى مكاقع لـ تألفيا قبل"
 ،ك ىنا يعبر الشاعر عف معاني المكعة ك األسى ذاتيا ،ك إنما في مكانيا المناسب الذؼ تجيء فيو"
لما يبلقيو مف حرقة الجكػ كبعد المناؿ أيف قابمت

إيمانو بالكفر ك كصمو باليجر مطابقا في ذلؾ بيف

(مؤمنا ك كاف ار ) ،ك قد كردت ىذه المعاني في سياؽ تعجبي أبدػ الشاعر فيو استغرابو (فيا عجبا ) كيف
ظل قمبو مؤمنا بشريعة (شريعة الغراـ) تكفر بالحدأىـ المبادغ التي اعتنق الشاعر ىذه الديانة مف أجميا ك
ىي (الكصل) ،فيي شريعة مف نكع خاص تأمر بالقسكة ك الصدكد مخالفة في ذلؾ باقي الشرائع التي
تنص عمى التسامح كالعدؿ ك اإلحساف.
كما نمحع أف تكظيف الداؿ (كاف ار) لـ يكف إال مممحا مف مبلمح تأثر "ابف الحداد" بديف محبكبتو
النصراني الذؼ يكفر بمبادغ اإلسبلـ ك منيا مبدأ النشكر ك ىك ما يكضحو البيت الثاني في قكلو (يرػ
اؿـ صدر نفسو،ص.215

3

الشعر ،ص.09
الداللي في لغة ّ
طكر ّ
ضرغاـ ّ
الدّرة :التّ ّ

محمد ىياجنة :الخطاب َّ
الرابع اليجرؼ-ص.217
محمكد سميـ
الديني في ّ
ّ
الشعر ّ
العباسي-الى نياية القرف ّ
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رأؼ ذؼ اإللحادأف ليس ناش ار )،فكما أف ديانتيا النصرانية تكفر بتعاليـ دينو

اإلسبلمي ك ال تؤمف بو،

التبيف الديني قد ساىـ كثي ار في اتساع
كذلؾ ىي تكفر بكصمو ك ال تؤمف بو ،ك ىذه العبلقة تكضح أف ا
دائرة المفارقة العاطفية بيف الشاعر ك محبكبتو نكيرة يبدك أف ىذه المشاعر قد ساىمت كثي ار في تصاعد
مؤشر الياجس العاطفي الذؼ بمغ بو مبمغا
بعيدا مف المغ االة في التعبير ذلؾ أف "صدؽ العاطفة ال يبمغ حد المغ االة في المشاعر إال في مكاقع
.الغزؿ العفيف المنبعث مف ح اررة الشكؽ ك ضـ أ الحرماف"

نمحع في ضكء ما تقدـ مف أمثمة أف مصطمح الكصل الذؼ ينتيي سياقياإلى معنى اليجر قد كرد
في شعر "ابف الحداد" في ثبلثة مكاضع ،ك ىنا نممح إشارةإلى الديف النصراني الذؼ يقكـ عمى

مبدأ

التثميث ،ك كأنو يربط ىذا المبدأ باليجر ارتباطا ضمنيا يكحي باف حب النصرانيات ىك حب يكاد يككف
بعيد المناؿ ،ك لعل ذلؾ ما نممحو في قكؿ "ابف بساـ" حيف قاؿ :ك كاف

أبك عبد هللا قدُ مني بصبية

بف "ابف نصرانية ذىبت بمبو كل مذىب ك ركب إليياأصعب مركب
،ك قكلو (أصعب مركب ) يكحي أ
بحبفتاة مف غير دينو .
ألنيشغف ّ
الحداد" قد تجشـ دربا صعبالـ سمؾ مميئا بالمخاطر،ذلؾ ّ
كما تكشف ىذه األمثمة عف حقيقة الذات الشاعرة التي لـ تستجب لفكرة اليجر ،حيث تشغميا
اليمكـ مف ذلؾ الحب الذؼ أحاط بيا مف كل جانب ،ك ىي داللة يمكف تكضيحيا في اآلتي:
الكاصميجرؼ

معرض

ىجر

أصل

ىجر
حميد آدـ ثكيني :فف األسمكب ،ص.405



ينظر :إبف بساـ الشنتريني ،الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة (ؽ،1ج،)2ص. 693
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كاف ار

الكصل

ىجر

ك مف معاني اليجر في شعره أيضا قكلو:
نكػ أَجر ِت األفبلؾ كِىي الن َّك ِ
اع ُج
َ َ َ
ََ ْ َ
اكيس ُح ْس ٍإف َرَّك َعتني ِب َب ْيِنػػيا
َ .
طك ُ

ع ِت األب ار َج َكق َؼ اليك ِاد ُج
ك أَ ْ
ط َلَ
اؽ َشك ِ
ِ
ٍإف ِ ِ ِ
اح ُج
َغ َار ُ
بيب ُح ْز بالف َر َ

تشكل ىذه األبيات تصكي ار لمرحمة التي قامت بيا المحبكبة لتبتعد عف الشاعر ك تفارقو ،ك ىنا
يستغل ىذه الرحمة ليحدد مبلمح اليجر ك الصد ،لذا كاف مف الطبيعي

أف تتشكل داللة اليجر التي تشي

باالرتحاؿ ك االبتعاد عف المكاف ،ك قد كانت النكاعج ك اليكادج مف بيف أىـ كسائل اليجر المعتمدة في ىذا
السياؽ ،ك لذا إؼف العبلقة الشعكرية أك الكجدانية عمى مستكػ المكاف بيف الشاعر ك نكيرة مقطكعة ،كأكثر ما
يتضح ذلؾ مف خبلؿ أسمكب التضخيـ الذؼ لجا إليو الشاعر ،حيث ضخـ صكرة النكاعج ك اليكادج التي
فاقت األفبلؾ ك األبراج سرعة ارتفاعا ،ك صكرة األفبلؾ ك البركج في ىذا السياؽ تشكل عائقا لحركة لحاؽ
الذات الشاعرة بيذه النكاعج ك اليكادج ،ك لعل أسمكب التضخيـ يتكافق مع عمق إحساس الشاعر بالحزف
الشديد الذؼ قاده إلى التكتر ك اإلحباط ذلؾ أف "التكتر الزائد يخمق حالة مف ضيق األفق بحيث يركز الفرد
كل انتباىو عمى العائق الذؼ أماميك يصبح غير قادر عمى التكصل لطرؽ جديدة أك لتككيف أىداؼ بديمة"
.

اد،الديكاف ،ص.173
الحد ّ
ابف ّ



النص،ص.94
الضمير ك التّكرار،دراسات في ّ
فايز عارؼ القرعاف:في ببلغة ّ
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ك لعل ىذه المشاعر دفعت الشاعر إلى إسقاط مشاعره ك أحاسيسو عمى كل ما يصادفو ،فكانت
بعض الحيكانات طرؼ المقابمة ك

اإلسقاط ،ك ىك ما يعرؼ بالمعادؿ المكضكعي ،ك مف بيف ىذه

الحيكانات الط ا ككس ك الغراب ،ك ىك ما نمحظو في البيت الثاني ،حيث تتقاطع ىذه الحيكانات في كثير
مف صفاتيا مع ىذه المرأة مف حيث يعرؼ طائرالطا ككس بسحر جمالو ك ميمو إلى المطا كلة ك العنجيية ك
الكبرياء،ك مف حيث يعرؼ الغراب بالتشاؤـ ك الخبث ،ك قد اقترنت ىذه الحيكانات بمفيكـ الصد ك اليجر
ك الحزف في ذىف الشاعر ما جعمو يسقط مشاعره ك أحاسيسو عمييا ،ك يتكضح ذلؾ مف خبلؿ التعميق
النحكؼ ،حيث كرد الطاككس في ىذا السياؽ معمقا بدالي (الركعة ك البيف ) كما كرد الغراب معمقا بدالي
(الحزف ك الفراؽ ) ،ك ىي معاني ساىمت في تعميق مشاعر الحزف لدػ الشاعر سيما طائر الغراب الذؼ
"يشير في أكثراألحيافإلى معنى التشاؤـ الذؼ يجمبو ،ذلؾ أف
 ،ك ىك ما يكضحو الداؿ (شكاحج) ،ك ىنا يتشاءـ "ابف



صياحو يعمف الفراؽ ك القطيعة بيف

المحبيف"

الحداد" لدػ رحيل محبكبتو مما يذكره بأصكات الغرباف التي تنذر دائما بالفراؽ ،ذلؾ أنو "ليس بجديد عمى
الشعراء أف يتفجعكا لمحظات البيف ،ك دنك ساعة الفراؽ ،فمنذ الجاىمية ك الشعراء يبككف ك ينتحبكف ،ك
تتأجج قمكبيـ بنيراف األسى مف فرط الكجد ك الصبابة في المحظة التي يقفكف فييا لتكديع محبكباتيـ"
ك يقكؿ أيضا:
ضكا
ضميرؾ َخيَّمكا أـ َق َّك ُّ ػ
ىـ في َ
ك ِ
مف َّ
الزماف ك أَىمِػػو
ىم
َ
رضاك َ

رضػ ػكا
َع ُ
كِ َمفػ ُجفكنؾ أَقبُمكا أـ أ ْ
ضكا
َس ِخ ُ
طكا؛ كما َزَعمت ُكشاتؾ ،أـ َر ُ

أَىكاىـ كاِ ِف َّ ِ
بلىػ ػ ُػـ
ْ
استمر ق ُ

ك ِم َف الع ِ
ػض
جائب أف ُي َّ
الم َ
بغ ػ ُ
َ
َ
حب ُ
ك َّ
ض
فس ُ ْ
الم َنى تتعػ َّػر ُ
تع ُ
الن ُ
رض ك ُ

ُّ
اليكػ
أم ُرني َ
تَ ْن َيى الن َيى َعنيـ ك َي ُ
في ىذا السياؽ يشكك "ابف الحداد" لكعة البي ف ك حرقة الصد أيف يعيش حالة كجد شديدة صدر
مف مكقف المحبكبة القاطعة لكل كصل ،ك ىي معاني اختار ليا الشاعر ركيا يعد مف

أصعباألصكات

بحيث لـ يأت بو في غير ىذه األبيات في ديكانو كمو ،ذلؾ أف "صكت اإلطباؽ في الضاد يجسد معنى
الضمير كالتّكرار،ص.95
فايز عارؼ القرعاف:في ببلغة ّ
طكائف كالمرابطيف،ص.153 ،152
محمد صبحي أبك حسيف:صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر ال ّ
ّ

ابف الحداد،الديكاف،ص.231،230
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التحكؿ ،كيناسب أكثر ما يناسب معنى االعتراض ،لما يستمزمو نطقو مف إطباقاألسناف ،ك كقكفيا حاج از
 ،ك رغـ ذلؾ نجد



ك لما يحممو أيضا مف "داللة عمى الضياع ك الضجيج ك الضبلؿ "أماـ الصكت"

الشاعر يكاصل التعمق بحبو ك اإلخبلص لو ،أيف اظير لكنا جديدا مف ألكاف التصبر ،عمى أمل المقاء
بالمحبكبة كاحراز الكصل ك النكاؿ منيا ،ك انصرمت ك بعدت ك أعرضت ،ك ىنا نمحع أف لغتو قد سايرت
شعكره ك حبو العميق ليذه المرأة ،ك ذلؾ مف خبلؿ أسمكب المقابمة الذؼ ظل يمح عميو إلحاحا لـ يستطع
الشاعر منو فكاكا ،فحبيا يعشش في أعماؽ الكجداف سكاء خيمت أ ـ قكضت ،ك ىي تسكف العيكف سكاء
أقبمت أمأعرضت ك كاف الشاعر يقيـ عبلقة مفارقة بيف ىذه الدكاؿ ،ك ذلؾ بيف (خيمت) التي تؤكؿ إلى
معنى اإلقباؿ(أقبمت) مقابل الداؿ (قكضكا) الذؼ يؤكؿ إلى معنى البعد ك
السياؽ بداؿ آخر يشير إلى الصرـ ك القطيعة ك الفراؽ ،ك ىـ

اإلعراض(أعرضكا) ،ثـ يأتي

(الكشاة) الذيف عمق مف خبلليـ فجكػ

المفارقة العاطفية بينو ك بيف محبكبتو بكصفيـ زارعي البغضاء ك مكلدؼ

العداكات ك مثيرؼ الفتف بيف

األحبة ،حيث عمق الداؿ (سخطكا) بالتركيب (كما زعمت كشاتؾ) فؾأ ف نكيرة بذلؾ قد التفتت لمكشاة ك
" ناجـ في

إف ظاىرة التّضاد ك ما تكّلده مف مكسعي ّإنما ىك
الكائديف كأخذتبأقكاليـ ،ك ىنا ُيمكف القكؿّ :
الشاعر
تعبير صادًقا عف أحاسيس
أحياف كثيرة ِم ْف ّأنيا كانت ًا
الشاعر أك لسبب تجربة ّ
داخمية يعانييا ّ
ّ

النجاح باإلخفاؽ"
.المريرة اّلتي كانت ًا
كثير ما تخفق فيصطدـ لديو الفأؿ بالتّشاؤمك األمل باليأس ك ّ

ك إف كانت مثل ىذه المشاعر

تنأػ بغيره عف ىذا الحب فإنيا منحت "ابف الحداد" دفعة

إضافيةأقكػ نحك االستمرار عمى ىذا الحب كمكقف يقكـ عميو استمرار حبو ليا ،فإذا بعبلقتو بيذه المرأة
قسكتيا ك م اررتيا لـ
ال تزاؿ قكية ك إذا بحبو الكبير لنكيرة يغمب عميو ،ك إذا بمثل ىذه األحاسيس عمى ا
تزده إال صبلبة كأصالة ،فعمقت إحساس الحب نحك ىذه المرأة ك نظرتو نحكىا ميما كاف شعكرىا نحكه
جاعبل منيا محجة يقصدىا المحبكف كما يقصد الحجيج مكة في مناسؾ الحج

(منى جفكنؾ ) ،ك لعل

استعماؿ خطاب الجمع في ىذا السياؽ يؤكد مبمغ تقديره تقديسو ليذه المحبكبة.
ك مف داالت اليجر في شعر "ابف الحداد" داؿ (النفكر) ،ك ذلؾ في قكلو:
تحميمية لظاىرة االغتراب،ص.458
تغذية
ّ
كامميا عبد الفتاح:الشعر العربي القديـ،دراسة ّ



الصكتي لئلعجازالقرآني،ص.24
محمد إسماعيل ،عمراف إسماعيل فيتكر:قراءة جديدة لنظاـ التّك اررفي البناء ّ
طالب ّ
لمنشر كالتكزيع،ط،1عماف ،األردف ،1983،ص.311
تنبي،دار الفكر ّ
الم ّ
ّ
عبد الفتّاح صالح نافع:لغة الحب في شعر ُ

اد،الديكاف،ص.171
الحد ّ
ابف ّ
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كَقْمِبي ِمف حْم ِي التَّجُّمِد ع ِ
اط ٌرل
َ َ
ْ َ

ار مرع ِ
ىكػ ِفي َغ َز ٍإ
اؿ ِذؼ ِن ٍَإ
َّث
ف َُ
ًَ

يؤكد السياؽ أف عذابات الشاعر ك معاناتو ك كل أحزانيإنما ىي نابعة مف إحساسو بالصد ك
اليجر المتكاصميف ،ك ىي مشاعر جعمت الشاعر يختار ليا حيكاف الغزاؿ الذؼ

أسقط عميو ما في ثنايا

نفسو مف أحاسيس ك صراعات داخمية يشكك مف خبلليا بعدا ك م اررة سيما ك

أف الغزالف تعد أجمل

،ك لعل ذلؾ ما جعل الحيكانات أجسادا ك أطيبياأفكاىا ك أكثرىا نفكرا ،باإلضافةإلىأنيا مخمكقات طاىرة
ىذا الحيكاف يقترف في ذىف الشاعر بفكرة الصد اليجر ،ككنو يمثل قكاسـ مشتركة بينو ك بيف محبكبتو
ليس في الجانب الحسي المتمثل في الحسف ك الجماؿ فحسب ،ك إنما حتى في الجكانب المعنكية أيضا
كصفتي النفكر ك الطير الذيف يرمزاف لمتمنع ك الصد ،ك ىك ما يتكضح مف خبلؿ السياؽ حيث كرد
الغزاؿ معمقا بالداؿ (نفار) ،ك يبدك أف ىذا المكقف قد بات اكبر مف قدرة احتماؿ الشاعر ما جعمو يككف
عاج از عمى مكاصمة الجمد ك الصبر ،ك ىك ما يفيده الداؿ (عاطل) الذؼ كرد معمقا بالصبر.
ىذا ك يرتبط مفيكـ اليجر عند الشاعر باأللفاظ الدالة عمى المعاني المستحيمة ،ك مف أمثمة ذلؾ
قكلو:
الصِب ِ ِ
َف تَ ْدُنكا
َب ٌر
الحنيف ِّي أ ْ
عيد َعَمى َّ ّ َ

يحي ِ
ك بيف الم ِس ِ
َّة
َّات لي َ ا
سمري ٌر
َ

في ىذا السياؽ يصف الشاعر جفاء محبكبتو نكيرة ،حيث كاف دقيقا في تخير ألفاظو التي يدلل
بيا عمى معانيو ،فقد لجا الشاعر إلى اختيار بعض األلفاظ مف عدة أبداؿ متاحة ،يبدك أف حسف إسقاط
محكر االختيار عمى محكر التأليف في ىذا السياؽ ىك الذؼ اكسب ىذه الصياغة الشعرية جماليا ك
لطفيا ك ميز السياؽ بخصائص داللية عميقة ،حيث كاف

بإمكاف الشاعر أف يصف محبكبتو بقكلو

سمرية) ،غير أف الداؿ سا مرية في ىذا السياؽ يحمل طاقة مكثفة ك مكقعا شعريا
(ركمية) مثبل بدؿ ( ا
غنيا بالدال الت ك اإليحاءات الكاشفة عف فكار الشاعر بكل ما يتضمنو مف أبعاد نفسية ك ظبلؿ مكحية
تشع بما يحممو مف شحنات عاطفية دال الت انفعالية تكحي بما ىك مستحيل أك غير ممكف،ك ىك مدلكؿ

ينظر:عبد اإللو الصائغ  ،الزمف عند الشعراء العرب قبل اإلسبلـ،عصمة لمنشر ك

التكزيع ،القاىرة ،ط ،1996، 3
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اد،الديكاف،ص.256
الحد ّ
ابف ّ
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،فاهلل سبحانو ك تعالى كاف قد عاقب السامرؼ – أحد رجاؿ بني اقتنصو "ابف الحداد"مف القرآف الكريـ
إسرائيل-بالكحشة ك االنفراد،فبل يمس إنسانا ك اليمسو إالأدركتيما الحمى معا،فكاف يتحاشى الناس إذا رآىـ
ك ينادييـ أف ال مساس،كىنا يشير"ابنالحداد"إلى استحالة دنك أك اقتراب محبكبتو منو مبادلتو الحب
السمرؼ .
كاستحالة دنك أحد مف ىذا ا
ك يؤكد السياؽ أف ىذا المكقف تنفرد بو نكيرة دكف غيرىا،ك دليل ذلؾ

أف الشاعر اختار

سمرية) إنما نجده قد خص محبكبتو بمفظة السامرؼ دكف
السمريات لي ا
لفع(المسيحيات) فمـ يقل (ك بيف ا
غيرىا مف المسيحيات المكاتي يعتنقف معيا نفس الديانة،كما أف قكلو(بيف)في ىذا السياؽ يؤكد أنيا كاحدة
سمرية)مف بيف مجمكعة مف النساء(المسيحيات )،كما تتميز بو مف قسكة ك جفاء يجعميا تبتعد عف
( ا
تعاليـ اإلسبلـ الحنيف التي تدعك إلى التسامح ك الميف ك الرفق في المعامبلت اإلنسانية سيما في الحب
(الحب الحنيفي )،مطابقا في ذلؾ بيف بعيد كتدنك لتكضيح ىذه الداللة.

الحقل العقائدو:
يأتيالحقل العقائدؼ في المرتبة الثانية مف اىتماـ التجربة الشعرية لدػ" ابف الحداد "،كمف خبللو
تظير قدرة الشاعر الفائقة في تكضيح فكره كمنيجو المذيف تميز بيما عف غيره،مما يشكل ظاىرة أسمكبية
بارزة في شعره،ك يسير ىذا الحقل في اتجاىيف

أساسييفىما:اإلتجاه اإلسبلمي،ك االتجاه النصراني ،فأما

الديف اإلسبلمي فنتحسس مف خبللو المبادغ العربية ك

المآثراإلسبلمية في ىذه الحضارة ك ذلؾ عبر

في ا نتحسس بعض مظاىر الحياة الحضارية الجديدة مف خبلؿ الديف النصراني الذؼ
مختمف األغراض ـ
استقى أكثر مادتو الشعرية مف الجانب الحضارؼ الجديد ليذا المجتمع،كذلؾ عبر غرض كاحد ك ىك
الغزؿ،فقد كاف تعمقو الشديد بمحبكبتو نكيرة ك شدة امتزاج ركحو بيا سببا بار از في خدمة ىذا الحقل
،كلنبدأباالتجاىاإلسبلمي.
اإلتجاىاإلسالمي:

السامرؼ في القرآف الكريـ في سكرة طو.96 ،95،
قصة ّ
أنظر ّ
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ففيما يتعمق بالديف اإلسبلمي فنمحع أف"ابف الحداد"قد عمد إلى خمع الركح العاـ لمديف اإلسبلمي
عمى أغمب مكضكعاتو ،حيث مدت ىذه النزعة ظبلليا عمى أغمب مكضكعاتو،

فقد كاف"ابنالحداد"يتنفس

مناخ اإلسبلـ ك المغة العربية ذات الصمة الحميمة بالجذكر العربية اإلسبلمية لذلؾ كشف أخذ "ابف الحداد"
مف معيف المعتقد اإلسبلمي في صياغة تجاربيالشعرية عف قناعة ركحية متجذرة ككازع ديني راسخ،ككذا
عف اىتماـ جزئي بالجكانب الدينية التي تشي بتشبع بالفكر اإلسبلمي باتجاه مزيد مف الكعي ك اإلدراؾ ك
العمق في ىذا الديف في ببلد كانت النزعة

اإلسبلمية فييا-رغـ تعدد األدياف-ىي العمكد الفقرؼ لثقافة

الشاعر ك محكر تفكيره ك اىتمامو،كتكظيف"ابنالحداد"لممعتقداإلسبلمي في شعره كاف تكظيفا فنيا يسعى مف
خبللو إلى خدمة تجاربو ك تعزيز مكاقفو،بحيث يعطي لمنطكؽ كبلمو بعدا

إشاريا دينيا ،ك بعدا يحمل

نكعا مف القداسة ك الصدؽ لما يقكؿ.
ك يعتبر القرآف الكريـ أىـ رافد أصيؤلليـ الشعراء ك أغنى تجاربيـ ك دعـ أفكارىـ ،ك أثرػ
ـ كاقفيـ،فمقد غمرت كجداف الشعراءسيما –شعراء األندلس-مجمكعة مف األفكار ك القيـ اإلسبلمية التي
أصبحت جزءا مف إبداعيـ ،حيث ظير أثره مباشرة في نتاجيـ الشعرؼ ،فسالت ألفاظو عمى ألسنتيـ ك
منطكؽ كبلميـ دكف تكمف أك تصنع ،ك قد عكس ىذا التكظيف سيطرة المثل

اإلسبلميةبتأثير المعنى

 ،ك ممكتو في األداء الشعرؼ لتكظيف المعاني القرآنية ،فبل مرية أف القرآني عمى ثقافة الشاعر األندلسي
"القرآف الكريـ قد بير العرب ،ك اخذ بمباب عقكليـ ك أفكارىممأخذاإلعجاب ك اإلعجاز لما ؼنـ ازك يمتاز
بأسمكبو الفني المعجز ،ك قيمو الفكرية ك التشريعية السامقة ،ؼ أ كبكا عمى مدارستو ك حفظو ك العناية بو
شكا عظيما ( ،)......كما ظيرت ألفاظو ك لغتو السامقة عمى منطكؽ كبلميـ ،ك ال شؾ في
عناية بمغت أ
أف الشعراء أكثرتأث ار بألفاظو ك تراكيب جممو".
ك لمقرآف الكريـ أثره الكبير في شعر "ابف الحداد" ،حيث استقى معظـ ألفاظو مف ىذا المصدر ،كىي ألفاظ
تنقسـ في جميعيا إلى قسميف :ألفاظ تشير إلى بعض اآليات القرآنية المعركفة يتكضح مف خبلليا تأثر
الشاعر بأساليب القرآف ك مضامينو ،ك

ألفاظأخرػ عامة مبثكثة في ثنايا القرآف الكريـ كتضـ بعض

األلفاظ التي تتصل بالعقيدة اإلسبلمية اتصاال كثيقا ،ك كميا تؤدؼ دك ار بار از في تشكيل الخطاب الشعرؼ

لمشاعر األندلسي ،سيما
النبكؼ الشريف ك البيئةاإلسبلمية ّبرمتّيا أثر كاضح في اإلنتاج األدبي ّ
لمقرآف الكريـ كالحديث ّ
سيما العمكـ اإلسبلمية.
يعتبر أىل األندلس مف الكلعيف بالعمـ ك أىمو ّ


الرابع اليجرؼ-ص.216
الديني في ّ
محمد ىياجنة:الخطاب ّ
الشعر ّ
العباسي-إلى نياية القرف ّ
محمكد سميـ ّ
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لدػ "ابف الحداد" ،حيث جعميا في خدمة غرضو الذؼ يسعى مف خبللو إلى إضفاء القدسية ك التصديق
لمنطكؽ كبلمو ،ك ذلؾ لما تحممو معاني القرآف الكريـ مف دال الت تثرؼ النص ،ك تضفي عميو الكقار ك
التأثير ،ك يتضح ذلؾ جميا في كثرة ما نيل مف معيف آؼ الذكر الحكيـ ،حتى أصبح ذلؾ ظاىرة بارزة في
نتاجو الشعرؼ.
فيا ىك يستند إلى مرجعيات دينية يقتبسيا مف القرآف الكريـ في تأكيد دالالتو يقكؿ في مدح مميكو
المعتصـ:
ِ
َىمِ ِو
الم ْك ُر إال ِبأ ْ
ك ليس َيح ُ
يق َ

ككـ ُمكقد َي ْغ َشاهُ ِم ْف َك ِْؽد ِه َلْف ُح .

ك لعل أبرز ما يمكف استدعاؤه مف اآليات التي تشكل عبلقة تناصية مع ىذا البيت ىك قكلو
 ،ك تنطكؼ ىذه اآلية الكريمة عمى مضمكف يؤكد أف سبحانو كتعالى ":ك ال يحيق المكر السيئإالبأىمو"
عاقبة أؼ مكركه ال تنقمب إال عمى صاحبو ،ك قد استميـ "ابف الحداد" ىذا المضمكف ليعبرعف رؤية تخدـ
كجية نظره ،حيث يشير إلى انيزاـ أعداء المعتصـ الذيف أشعمكا نار الحرب فكانت –بذلؾ -كباال عمييـ.
ك يستند "ابف الحداد" في محاججتوأعداء مميكيإلى القرآف الكريـ فيقكؿ:
ِ
اس َق ْكٌرـ ِب َع ْيِد ِى ْـ
َفبلَ تَ ْك َرْى ْف إ ْف َخ َ

الخ ْي ُر في الشيء َّالذؼ أ َْن َت َك ِارهُ .
َع َسى َ

ك ىك قكؿ لو ما يسكغو في القرآف الكريـ ،إذ يرد سريعا إلى الذاكرة ما جاء في قكلو تعالى" :ك
.عسى أف تكرىكا شيئا ك ىك خير لكـ"
ك قد ساىـ ىذا التكظيف في تدعيـ الحدث الذؼ ساقو الشاعر ،ك يدكر

أساسا حكؿ مخالفة

األعداء لمعيكد التي أبرمكىا مع مميكو المعتصـ ،ك ىنا استند "ابف الحداد" عمى مضمكف ىذه

اآلية

الكريمة في شد أزرمميكو ك األخذ بيده ،فعسى أف ينعكس كيد العدك بالخير عمى مميكو.

اد،الديكاف ،ص.179
الحد ّ
ابف ّ

سكرة فاطر:آية .43


اد،الديكاف ،ص.304
الحد ّ
ابف ّ

البقرة:آية .216
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فالشاعر –إذف -ؼغرؼ مف معيف المرجعيات التي تكرس دال التو مستندا في ذلؾ عمى صمة
5الخطاب الشعرؼ بشكل عاـ بأصكؿ دينية ك شرعية ،ففي باب الغزؿ نسكؽ قكؿق:
َلعَّمؾ ِباْلك ِادؼ المَقَّد ِ ِ
س َشاطئُ
َ َ َ
ُ

ِ
ِِ
َف َكاْل َع ْن َب ِر الي ْند َّؼ ما أنا َكاطئُ

ك في صدر البيت قكؿ مقتبس مف القرآف الكريـ ،إذ يقكؿ الحق جبل ك عبل مخاطبا نبيو مكسى
عميو الصبلة ك السبلـ":إنيأنا ربؾ فاخمع نعميؾ إنؾ بالكاد المقدس طكػ".
فمضمكف ىذه اآلية الكريمة يتمحكر حكؿ قدسية المكاف الذؼ يطئو سيدنا مكسى عميو الصبلة ك
السبلـ ،كقد انسجـ ىذا المضمكف مع ىذا المكقف العاطفي الذؼ ح

اكؿ الشاعر فيو إضفاء نكعا مف

 ،كما ساىـ التركيب القدسية كالتبجيل عمى ىذا المكاف الذؼ تقطف فيو محبكبتو نكيرة (كادؼ المرية)
(العنبر اليندؼ) في تعميق معنى القداسة ليذا المكاف ،ك ىنا يتعجب الشاعر مف نفسو كيف كطئت قدماه
ذلؾ المكاف المقدس الذؼ تضكع منو رائحة العنبر اليندؼ.
ك يقكؿ أيضا:
ك با ّ َف ْارِقي َخْب َل َنْف ِسي ِبَق ْكلِ ِو

باالع َاد ِة َف ْانُفِثي
كفي َعْقِد َك ْجِدؼ
َ

يتكئ الشاعر في ىذا البيت عمى ألفاظ دينية مثل :فارقي ،عقد ،فانفثي ،...... ،ك ىي

ألفاظ

مستكحاة مف سكرة الفمق ،فنظرة عابرة تكحي بأنو يمتح مف قكؿ هللا سبحانو ك تع الى " مف شر النفاثات
 ،غير أف المتمعف في ىذا الخطاب الشعرؼ يجد انو يقف عمى نقيض

المبادغ التي نص في العقد"

عمييا الخطاب الديني الذؼ تقكـ عميو ىذه اآلية الكريمة ،ذلؾ أف الخطاب الديني يأمر بالتعكذ مف شر
النفاثات المكاتي ينفثف في العقد بشيء تقمنو مف غير ريق ،غير

أف"ابف الحداد" يمج أإلى عبلج السحر

بالسحر ،فسحره بحب نكيرة ال يمكف أف يشفى إال بسحر مماثل ،ك ىك النفث في عقد كجده بحديث نكيرة

اد،الديكاف،ص.140
الحد
ابف ّ
ّ

5

طو:آية. 12



المرّية)
ك أغمب ال ّ
ظف أف الكنيسة التي تقطف فييا محبكبتو نكيرة تقع بيذا الكادؼ (كادؼ ّ



اد،الديكاف،ص.170
الحد
ابف ّ
ّ
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(بقكلو) ،ك ىي داللة يسعى الشاعر إلىتأكيدىا عف طريق القسـ باسـ الجبللة هللا (ك باهلل) التي استيل بيا
خطابو أيف يستحمف الشاعر ىذه الساحرة برب العباد أف تحقق لو ىذا المسعى.
ك في سياؽ آخر يقكؿ:
َّة
أكحِدي ٌر
ك الَ َح ْت َل ُي ْـ َى ْم ِزي ٌر
َّة َ

ككؼؿ ِبيا كيل ِلِذؼ اليم ِز ك َّ
الم ْم ِز
َ ٌر َ َ ْ ٌر
َْ

 ،ليدلل بذلؾ عمى قكة ال شؾ أف الشاعر –ىنا -أحاإللى قكلو تعالى  ":كيل لكل ىمزة لمزة"
حجتو المستمدة مف القرآف الكريـ ،سيما ك أنو في سياؽ يرد فيو عمى أعدائو الذيف عابكا عميو قصيدتو
 ،ك لعل نبرة التيديد ك الكعيد التي تتضمنيا اآلية الكريمة جعل تكظيف ىذه اآليةيتكاءـ مع ما اليمزية
يريد الشاعر الكصكؿ إليو ،أيفيتكعدأعداءه بتصدييـ بيذه القصيدة التي حاكلكاأف يغتابكا مضامينيا،
ك قكلو (أكحدية) يعزز مدلكؿ التصدؼ حيث يؤكد الشاعر مف خبلليا عمى تفرد ىذه القصيدة في عالـ
اليمزة) الذؼ تقكـ عميو القصيدة كرد متجانسا مع اسـ ىذه السكرة
األدب ،ىذا ك نمحع أف حرؼ الركؼ ( َ
اليمزة) ،مما ساىـ في إعطاء النص أبعادا داللية أعمق.
الكريمة ( ُ

ك نجد ىذا النيج كاضحا في سياقات أخرػيقكؿ يفتخر بشعره:
َّ ِ
الم َنى
تَ َجا َ
كز َحَّد َ
الك ْى ِـ ك الم ْحع ك ُ
نصار كىي َخ َك ِاسٌرر
َف ْتت َب ُع ُو األ ُ
يئ كخ ِ
كلكاله كانت َّ ِ
اط ِرؼ
كالنس ِ َ

ِ
َكأ ْ
ؤىالمتَبللػئُ
َع َشى الح َجى ألال ُ
ِ
كتنقمب األ ُ
ُ
بصار كىي َخكاسئُ
ِ
ف
َليا َك َُْي
لم َح َّرِـ َناسػ ػػئُ
ؽ ٍإـ ؿُ

اد،الديكاف ،ص .149،148
الحد ّ
ابف ّ

اد،الديكاف،ص.223
الحد ّ
ابف ّ


اليمزة:آية .01
سكرة ُ



بأنو ىمز فييا ما ال يممز.
كذلؾ ّ
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إفاأللفاظ التيتأسس عمييا العمل اإلبداعي في ىذا المثاؿ ال شؾ في أنو يتكسل بمجمكعة مف
النصكص القرآنية ،إذ التأثربآؼ الذكر الحكيـ الذؼ يـ تح الشاعر مف معينو كاضح جمي ،ففي البيت الثاني
يتكئ "ابف الحداد" عمى المعاني الدينية ممكحا بما جاء في سكرة الممؾ مف تصكير هللا سبحانو ك تعالى
لصكرة مف صكر إعجازه في .........
ك قد استميـ "ابف الحداد" ىذه الصكرة لتكضيح قكة بيانو ك ببلغتو في قكؿ الشعر الذؼ إذا ما
حاكلكا محاكاتو انقمب البصر إلييـ خاسئا حسيرا ،كما يكظف "ابف الحداد" لفظا قرآنيا آخر في البيت
الثاني (النسيء) تكظيفا يتكاءـ مع ما يريد الكصكؿ إليو ،ليؤكد مف خبلؿ ذلؾ فضل مميكو عميو في صكغ
ىذه المدائح ،فمكاله

لتأخر خيالو عف صكغ ىذه المدائح،

أخرت
كما ّ

فقيـ شير محرـ

فأحّمتو.............................ك قد تكائـ ىذا التكظيف مع ما يريد الكصكؿ إليو.

أما مف األلفاظ التي تتصل بالعقيدة اإلسبلمية فنذكر الحج ك متعمقاتو ،ك ىك الركف الخامس مف
أركاناإلسبلـ ،ك الحج مف األلفاظ التي كثر استعماليا في آؼ الذكر الحكيـ مثل قكلو تعالى ":ك أذف في
ؼتيف مف كل فج عميق"
 ،ك قكلو تعالى ":الحج أشير الناس بالحج يأتكؾ رجاال ك عمى كل ضامر أ

الحج ،آية.25:
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معمكمات"

 ،ك قد استخدميا الشاعر في شعره استخداما فنيا يضرب بجذكره في منابع ك ركافد دينية

إسبلمية ،ك مف أمثمةاستخدامو قكلو:
اؼ ِ
الد ِىر ع ٍإ
ف
َ
كخائ ٌر
َي ُح ُّج َذ َراهُ َّ ُ َ

جمكعا كـا كاَفى الحجيج الم َش ِ
اع َار
ُ ً
َ
ُ َ

َف ُزْر َم َّك ًة َم ْي َما ِإ ْقتَ َرْف َت َم ِآث ًما

اؽَار
كك َت َمَف ػِػ
َكُزْر أُفَقو َم ْي َما َش ْ

في ىذا النص ترتكز رؤية الشاعر المؤيدة لمميكو عمى ركيزة أخبلقيةأساسية ك ىي الكرـ ،انطمق
في تجسيدىا مف منظكر ديني ،فالشاعر يعبر عف كثرة العفاة ك الخائفيف الذيف يتكافدكف عمى ذرػ مميكو
مف كل مكاف طمعا في مكاىبو ك أعطياتو ،ك في سبيل تدعيـ ىذا المشيد لج أ الشاعر إلى صكرة الحج
(يحج ،الحجيج) ،الذؼ تتكافد عميو الحجيج مف كل حدب ك صكب

ألداء ىذه الشعيرة طمعا في نيل

الثكاب ،ك لعل كممة (كافى) بما تحممو مف معنىإ يجابي تأكيد عمى ىذه الداللة ،ك تمتد صكرة المقابمة بيف
صكرة الحج كبيف صكرة الممدكح إلى البيت الثاني ،كىنا نجد الشاعر يستخدـ الداؿ (مكة) بدؿ (الحج)
إلعطاء داللة أكسع لمفيكـ الثكاب ك العفك ،فتكسيع ىذه الداللة في صدر البيت مف ش أنو أف يدعـ فكرة
أف زيارة مكة

الشاعر في عجزه ،حيث يسعى مف خبلليا إلى المبالغة في كرـ ممدكحو ك جكده ،ذلؾ

تمحك المآثـ ميما تعاظمت تماما كما تقضي زيارة المعتصـ عمى المفاقر ميما استشرءت ،كما أف المقابمة
بيف الصكرة األكلى في الصدر تمنح الصكرة الثانية في العجز نكعا مف القداسة ،مما يعطي صكرة
لمممدكح تكاد تصل ىذه المرتبة مف التقديس ك السمك لمآثره.
كمما يتصل بالحج نجد الشاعر يكظف ألفاظا أخرػ تدلل عمى الجك الشعائرؼ اإلسبلمي في
مثل:الكعبة،الحجاج،الدعاة،منى،عرفات....

يقكؿ في باب الغزؿ:
م َّش ِ
ككعَب ُة ِف ْت ػَػف ٍإػة
اع ُر تَ ْي َي ٍإ
اـ َ
َ

ادؼ ِم ْف ُح َّجا ِج َيا ك ُد َع ِات َو ػا
فؤ َ
البقرة ،آية .197



اد،الديكاف ،ص .217
الحد ّ
ابف ّ
اد،الديكاف،ص.164،163
الحد ّ
ابف ّ
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ككـ ى َّب عرؼ َّ
الم ْي ِك ِم ْف َع َرَف ِات َيا
َ ُْ ُ

ِ
ِ
الم َنى
صاَف َح ْتني في م َن َ
اىا َيُد ُ
فكـ َ

.....................................................................................................
.....................................................................................................
............
ك مف األلفاظ التي تتصل بالعقيدة اإلسبلميةاإليماف ك الكفر ،ك ككف الشاعر يعيش في بيئة مف
ؼف مثل ىذيف المفع تيف ليما ما يسكغيما في شعره ،حيث تجسـ ذلؾ الصراع السياسي
أصل نصراني ،إ
كالحربي بيف المسمميف ك بيف غيرىـ مف النصارػ ،سيما

أنو –أيضا -قد كمف

بامرأة تعتنق الديف

النصراني ،ك اإليماف ك المؤمف –أيضا -مف األلفاظ التي كردت في القرآف الكريـ كثي ار مثل قكلو تعالى":
ِ
 ،ك الكفر كممة كانت تستعمل عند العرب بمعنى "التغطيةَّ  ،
الم ْؤ ِمنِي َأفَْنُف َس ُي ْـ ك أ َْم َكاَل ُي ْـ"
إف هللا ْ
اشتَ َرػ م َف ُ
 ،ك قد كرد الكفر ك كفرت الشيء أكفره بالكسر أؼ استره ،الكافر الميل ،ألنو يستر بظممتو كل شيء"
بيذا المعنى عند "ابف الحداد" في
سياؽ يمدح فيو المقتدر عمى حسف ببلئو ضد

أعداءاإلسبلـ مف النصارػ حيث كشف بسيفو (اليندؼ)
دياجي الحيف ك جعل الكفر يعطي ذمتو ك ذلؾ في قكلو:

ِ
ِ ِ
القْد ُح
ش َوا َذلِ َؾ ػَػ
نار ُِّب
ص ِارِىك ِب ُ
يض َؾ ٌر
ب َؾ إ ْقتََد َحاإلسبلـ َزْن َد ْإنت َ
الكْف ِر ِم ْن َؾ ِب ُغ َّ ٍإرة
كجَّمى َ
ظبلَ َـ ُ
َ

ىي َّ
الص ْب ُح .
الش ْم ُس ك ال ِي ْنِد ُّؼ َيْقُد ُم َيا ُّ

ثـ استعمل الكفر في اإلسبلـ بمعنى "نقيض اإليماف ،آمنا باهلل ك كفرنا بالطاغكت ،الكفر نقيض
الشكر،ك الكفر :الجحكد ،ك قاؿ بعض أىل العمـ الكفر أربعةأنحاء ،كفر إنكار أبف ال يعرؼ هللا أصبل ك
"

ك المبل حظ أنياجميعا معاف لمكفر عمى ال يعترؼ بو ،ك كفر جحكد ،ك كفر معاندة ،ك كفر نفاؽ

.االصطبلح اإلسبلمي ،إذ كردت جميع ىذه المعاني في آؼ الذكر الحكيـ
سكرة التكبة،آية.111



لساف العرب ،ج ،12ص ،121 ،120باب كفر.



اد،الديكاف،ص.178
الحد ّ
ابف ّ



ابف منظكر:لساف العرب،ج،12ص 118باب (كفر).



النساء ،آية .137
أنظر مثبل:سكرة القصص آية،سكرة البقرة ،آية،06سكرة ّ
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ك قد كاف دالي اإليماف ك الكفر في خدمة مقاصد الشاعر الشعرية في سياقات أخرػ ك مثاؿ ذلؾ
قكلو في سياؽ الرثاءمعزيا مميكو المعتصـ:
ك لعؤلكثراأللفاظ اتصاال بالعقيدة ك أحفميا بالداللة في شعر"ابف الحداد" لفظة (السجكد) ،ك ىي
لفظة تتصل بالعبادة ،ك ليا في أذىاف الناس إيحاءات كثيرة تكحي بالقداسة ك التعظيـ ك اإلجبلؿ ،سيما ك
أنيا سمة خاصة باهلل الخالق سبحانو ك تعالى دكف غيره ،ك مف أمثمة تكظيف ىذا الداؿ في شعر "اب ف
الحداد"قكلو في باب الغزؿ:
العُيك ُف
إذا َما َب َدا َس ْرَبَم ْت ُو ُ

كدا
َك َخ َّر ْت ُك ُجكهٌر إليو ُس ُج َ
ك يقكؿ في باب الكصف:

صرْت ُو ُ
َل ْك أ ْ
الف ْر ُس َقَّد َس ُن َ
َبَ َ
كرهُ
ص ْن ِع ِو
أك َل ْك َب َدا ُّ
لمرك ِـ َم ْع َج ُز ُ

َخ َب ْت َن َارَىا ِش ِ
يف
ِك ْس َرػ كأ ْ
ير ُ
السجكد إليو ُقس َ ِ
يف
أ َْب َدػ ُّ ُ َ
ط ْنط ُ
ْ

تحمل لفظة (السجكد) في مثاؿ ىذيف السياقيف دالالت عميقة الغكر ،بحيث تعمق معنى التعظيـ
ك اإلجبلؿ ك التقديس ،تعظيـ جماؿ محبكبتو نكيرة في المثاؿ األكؿ ،ك تعظيـ جماؿ قصر مميكو
المعتصـ في المثاؿ الثاني ،ك يبدك مف خبلؿ السياقيف

أف جماؿ محبكبتو نكيرةأكثر عظمة مف جماؿ

القصر ،ك ىك ما نمتمسو مف خبلؿ سياؽ كل مثاؿ ،حيث تبلحـ داؿ (السجكد) في سياؽ الغزؿ بالفعل
(خرت) ،فيما أسند ىذا الداؿ في المثاؿ الثاني بالفعل ( أبدػ) ،ك ال يخفى ما في الفعل (خر) مف داللة
تكحي بسرعة خارقة في السجكد تعبر عمى درجة عالية مف التقديس ك التعظيـ ك
(أبدػ) الذؼ أسنده الشاعر لمقصر في المثاؿ الثاني ،ك ىنا نمحع

اإلجبلؿ مف الفعل

أف دائرة الداللة تتكسع باتساع رؤية

الشاعر التي يؤمف بيا نحك جماؿ محبكبتو عمى نحك ما رأينا في حقكؿ سابقة.

الديكاف ،ص.284
الحدادّ ،
ابف ّ

الديكاف ،ص. 195
الحدادّ ،
ابف ّ


المصدر نفسو ،ص. 274،273



الرسالة ،ص......
أنظرىذه َّ
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كما ينيض شعر "ابف الحداد" عمى

إضفاء ىالة القداسة في بعدىا الديني ،حيث تنيل الذات

الشاعرة مف الصفات األخبلقية التي كرد ذكرىا في القرآف ك ىي التقكػ ،ك ىي صفة دينية تعتبر مف
األخبلؽ الدينية الفضمى التي نص عمييا الديف اإلسبلمي الحنيف ،ك مف األلفاظاإلسبلمية التي كردت في
ؼف خير الزاد التقكػ"
مف أمثمة تكظيف ىذه الصفة األخبلقية في القرآف الكريـ قاؿ تعالى ":ك تزكدكا إ
شعر "ابف الحداد" قكلو:
ِ
ِ
يف
ؾ تَ َمَّم َك ُو التَُّقى ك ّ
َمم ٌر
الد ُ

الد ْن َيا تََب َّكَء ُن ْزَل َيا
ىك َجَّن ُة ُ

يحاكؿ الشاعر في ىذا السياؽ أف يكرس صفات الديف ك الكرع عمى مميكو المعتصـ ،حيث ركز
عمى أىـ صفة دينية عمى الممؾ أف يتحمى بيا ك ىي (التقكػ) ،ك "التقكػ تعني الخكؼ منو ك اإلقباؿ
عمى طاعتو ك اإلدبار عف معصيتو،ك التقكػ تتطمب مف المسمـ العزـ مجاىدة النفس ،فيي ليست باألمر
.اليسير"
ك لذلؾألح الشاعر عمى ىذه القيمة الدينية دكف غيرىا ،فيي جكىر اإلسبلـ ك ركحو كعصبو ،ك
ألنيا مف أبرز القيـ الدينية التي نص عمييا الديف اإلسبلمي الحنيف ،ك لعل ارتباطيا بالداؿ (الديف) في
شف
ىذا السياؽ يؤكد ىذه الداللة ،ك ترسيخ ىذه الصبغة األخبلقية عمى مميكوإنما تشي بدالالت ترفع مف أ
الحاكـ ،بحيث تبرز مكانتو األخبلقية ك االجتماعية ك الدينية التي يحاكؿ الشاعر في ىذا السياؽ أف
يضفي مف خبلليا الشرعية الدينية عمى ممدكحو ،سيما أنيا صفة أخبلقية كانت قد أفمت معالميا ك غابت
في ىذا القرف في خضـ مف القيـ الفاسدة المغمكطة الزائفة
كما أناإللحاح عمى ذكر التقكػ لو كجيا دالليا آخر يحمل مضمكنا لبقية الحكاـ كي يتخذكا مكقفا
يرتدكا عمى إثره لممثل السامية التي يجب عمى الممكؾ ك الحكاـأف يحتكمكا إلييا.

البقرة ،آية .197



الديكاف ،ص. 275
ّ

الرؤػ ك األدكات عند شعراء القرف الثّاني اليجرؼ،ص. 184
صبلح ّ
الديف أحمد دركشةّ :


أنظر ص
400

الرسالة .
ك ما بعدىا مف ىذه ّ



ىذا ك قد كظف "ابف الحداد" بعض

األعبلـ الدينية تكظيفا ساىـ في تعميق دالالت منطكقو

الشعرؼ مثل :سيدنا عمي رضي هللا عنو ك عمر ك أبكبكر رضي هللا عنيما ،ك مف أمثمة ذلؾ قكلو:
الخ َكا ِرِج ِف ْرَق ٌرة
َكَك ْـ َق ْد َأر ْ
َت رأؼ َ

َف ُك ْن َت َعمِيِّا في حر ِ
كب ُش َرِات َيا
ُُ

يؤكد "ابف الحداد" في ىذا البيت عمى المكانة القيادية لمميكو المعتصـ بف صمادح ،ىنا يستخدـ
الشاعر صكرة رمزية اتكئ فييا عمى حادثة تاريخية ،كاف فييا اإلماـ عمي بف أبي طالب رضي هللا عنو
الدافع المحكرؼ لتجسيدىا ،ك ذلؾ لما عرؼ عف ىذا الصحابي الجميل مف مكاقف بطكلية سجل فييا
انتصارات جساـ ضد األعداء ،كما اعتمد الشاعر عمى ألفاظأخرػ مثل (الخكارج ،الشراة )........لتصكير
مكقفو مف بقية ممكؾ الطكائف المناىضيف لمميكو المعتصـ بف
(الخكارج) مف العداء الشديد الذؼ كانكا يكنكنو

صمادح لما عرؼ عف ىذه الفرقة

ؿلئلماـ عمي بف أبي طالب رضي هللا عنو ،ك ذلؾ لما

تختزنو ىذه األلفاظ (الخكارج ،الشراة) مف طاقة تشتغؿ عمى إثارة الحس الحربي  ،ك ىذه الدقة في اختيار
األلفاظ سيما (الشراة) ،إنما تعكس الكعي العميق بالرؤية الدينية لدػ "ابف الحداد" ،فيذه المفظة تكحي
بدالالت عميقة شغمت بيا ىذه الفئة ،حيث تعكس نظرة ىذه الفرقة (الخكارج) لمحياة ،ك ىي نظرة "تكرس
مبدأ التضحية ك االستماتة في طمب الحق ك نصرتو ،ك بالتالي نشره ،إذ ال تستحق الحياة البقاء بجانب
 ،ممتزميف بما تحممو ىذه المفظة مف العقيدة ،ك عمى ىذا األساس –بمعتقدىـ -ىـ الشراة ال غيرىـ"
معنى في اآليات القرآنية التي تنتمي لمحقل الداللي الذؼ سيقت مف أجمو مثمقكلو تعالى  ":إف هللا اشترػ
 .كقكلو تعالى ":مف الناس مف يشرؼ نفسو ابتغاء مرضاة مف المؤمنيف أنفسيـ ك أمكاليـ باف ليـ الجنة"
.هللا"

ك تتجمى ىذه الركح أكضح ما تككف عمى نحك ما نرػ في قكلو:

الديكاف ،ص.166
ابن الحدّادّ ،

العباسي،ص. 259
الديني في ّ
محمد ىياجنة:الخطاب ّ
الشعر ّ
محمكد سميـ ّ

التّكبة:آية .111


البقرة:آية . 207



اد،الديكاف،ص.277
الحد ّ
ابف ّ
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ممؾ الُقمكب ٍإ ِ ٍإ
الم ْسُنك ُف
المْف ُ
َ َ
َ َ
ركضك َ
بسيرة ُع َمريَّة َيحيا بيا َ
ك قكليأيضا:
منو صكرةُ ِس ٍإ
العم ػ َػر ِ
بيؾ َّ َّ
اف.
يرة ْتن َ
َ
كب َد ْت إليناِ ُ ُ َ َ
عما َسن ُو ُ َ
يقيـ ا ؿشاعر رؤيتو المؤيدة لمميكو مف خبلؿ التأكيد عمى الصفات الدينية التي ينفرد بيا مميكو
المعتصـ عف بقية الممكؾ ،فيركز عمى أىـ صفة دينية كأخبلقية تسترعي انتباه الرعية ،ك ىي إقامة العدؿ
مف حيث ىي صفة جميمة قمما تتكفر في الحاكـ،ك يستشيد –ىنا -بالخميفة

أمير المؤمنيف عمر بف

الخطاب –رضي هللا عنو -لينكه بمنيج حكـ مميكو المستمد مف اإلسبلـ ،حيث أرادأف يسبغ عميو االلتزاـ
بمنيج مف سبقو مف الخمفاء الراشديف ،عامبل بما فرضو هللا تعالى عمى عباده ك بما سنو ليـ،ك ذلؾ مف
خبلؿ اختياره لؤللفاظ (سيرة عمرية) في المثاؿ األكؿ نسبة لعمر بف الخطاب –رضي هللا عنو -ك قكلو
في مثاؿ البيت الثاني (العمراف) التي يريد الشاعر مف خبلليا

الصحابييف الجميميف ( أبك بكر الصديق،

استقى "ابف الحداد" مضمكنو مف عمر بف الخطاب) رضي هللا عنيما ك أرضاىما ،ك ىك داؿ إسبلمي
الذؼراده ،التاريخ اإلسبلمي
 ،ك قد استطاع الشاعر مف خبلؿ ىذه األلفاظ التي ساقيا أف يجمي المعنى أ
ك ذلؾ بإضفاء الشرعية الدينية لمميكو بإمامتو لممؤمنيف في األندلس سيما ك أف سيرتو كانت محمكدة بيف
الرعية

.

نمحع مف خبلؿ تكظيف الصحابة في شعر "ابف الحداد" أنو لـ يعتمد عمى صحابيا دكف آخر ،ما
يدؿ بأف استخدامو ليـ –رضي هللا عنيـ -لـ يكف مف منطمق طائفي أك مذىبي معيف يغمب مذىبا دكف
آخر ،إنما جاء ىذا التكظيف لخدمة معانيو ،حيث استثمر الشاعر الحمكلة الداللية

ليذه األسماء في

تاريخ اإلسبلـ ،ك مف ثـ استبطاف أبعادىا الداللية مف حيث أسبغ عمى مميكو بعض المكاصفات الخمقية
التي نص عمييا الديف اإلسبلمي الحنيف مفيدا مف شجاعة سيدنا عمي –رضي هللا عنو -ك مف تقكػ ك

المصدر نفسو،ص.292



العمريف-لساف العرب(عمر).
حيث قالكا لعثماف يكـ ّ
الدار:تسمؾ سيرة ُ
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عدؿ سيدنا أبي بكر ك سيدنا عمر –رضي هللا عنيما -ما يؤكد مدػ كعيو في اختيار األلفاظ الدالة عمى
المكانة الدينية ك القيادية المنكط بالحاكـ التحمي بيا.
اإل تجاه النصراني:
إف كمف "ابف الحداد" بامرأة مسيحية تعتنق الديف النصراني ،قد ساىـ في منح شعره أبعادا عقائدية
تدخل بشكل بارز في تككيف تجاربو الشعرية سيما العاطفية ،ك يعتبر ىذا البعد مف أبرز المعالـ التي تنـ
عف الطابع الحضارؼ الجديد في األندلس ،بحيث يعد أحد أىمإف ارزات الحضارة األندلسية الجديدة "فيذا
النكع مف الغزؿ بد أ يتميز بمكنو المحمي الذؼ يزيده كضكحا انعكاس الطابع الحضارؼ في المعجـ
 ،كما يعتبر ىذا البعد أيضا إحدىأىـ المقكمات التي تدؿ عمى خصائص الغزؿ في الشعر

الشعرؼ"

الحدادؼ ،فمع ذيكع ىذه الظاىرة التي عرفت شيكعا كبي ار في األندلس بفعل تأثير الحضارة الجديدة إالأف
"ابف الحداد" كاف أكثر اختصاصا بو مف سائر الشعراء ،ك يرجع ذلؾ إلى أف تجربتو مع ىذه المرأة كانت
مف نكع خاص ،ما جعل ىذه الظاىرة تشكل أسمكبا خاصا ينفرد بو "ابف الحداد" خالص لو ك كقف عميو
عمى نحك ال يماثمو فيو احد غيره ما جعمو يرقى إلى أف يككف نمكذجا فذا ليذه التجربة ،إذأبرز المح اكالت
الشعرية التي صبت في صميـ ىذا الديف (النصراني) إنما تنصرؼ إلى ىذا الشاعر ،حيث بمغ استخداـ
ألفاظ ىذا الحقل في شعره مبمغا لـ يعرؼ لو نظير في الشعر

األندلسيإلى الحد الذؼ جعميا سمة غالبة

عميو ،حيث ماؿ الشاعر إلى استخداـ األلفاظ الدالة عمى الديف النصراني المستمدة مف الجك المسيحي
متغمغبل في معظـ شعره ،فانثالت العبارات ك األلفاظ التي تشكل ىذا الحقل الذؼ يعبر عف ىذه البيئة
األندلسية عاكسا أبرز مبلمح ىذه الحضارة ،مف ىذه المصطمحات التي شاعت في شعره الغزلي ،ذكر
الكنائس ك األديرة ك عيسى عميو السبلـ ك الصمباف ك الرىباف ك النساؾ ك الصكامع ك البيعات ك يكـ
الفصح ،ك المنساة الزفار ك القسا كسة ك قرع النكاقيس ك األناجيل .......ك ىك أمر نتحسس مف خبللو
بعض معالـ ىذا الديف ،حيث استطاع "ابف الحداد" مف خبلؿ ىذه المقكمات أف يشكل لنا صكرة عامة عف
حياة النصارػ في األندلس بكل ما تتضمنو ىذه الحياة مف دقائق تتعمق بالديف النصراني ،فعندما يحدثنا
" ،ك Mozarapsالشعراء عف ىذه العبلقات "إنما يقدمكف لنا معمكمات ذات قيمة عف ىؤالء المستعربيف "

النشر ك التّكزيع،تيزؼ
الشعر األندلسي قبل سقكط قرطبة،دار األمل لم ّ
ىني:مظاىر التّجديد في ّ
طباعة ك ّ
عبد القادر ّ
كزك،الجزائر(،دت)،ص56
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عف لباسيـ ك أزيائيـ ،ك عف الحرية التي كانكا يتمتعكف بيا في ؽياـ ىـ بشعائرىـ الدينية ك عف اختبلط
المسمميف األندلسييف بيـ اختبلطا كبي ار".
ك مف نماذجو ك أكؿ سمة أسمكبية تتصل بالعقيدة النصرانية يمكف أف نقف عندىا ىي التثميث
في شعر "ابف الحداد" قكلو:
ث َق ْد َك َّح َد ّ ُ ُح ْس َن َو ػ ػا
ُم ّلَِثَةٌر

ِ ِ
الح ْزُف
الك ْجُد ك ُ
َفثَُن َّي في َقْمبي بيا َ
ك يقكؿ أيضا:

كِفي ِشرع ِة التَّْثِم ِ
يث َفرد مح ِ
اس ٍإف
َْ
ُْ َ َ
َ

ط ْرِف ِو َك ْح َيا
الح ِّب ِمف َ
تََن َّزَؿ َش ْرعُ ُ
كؼقكؿ أيضا:

ِ
َحَمى َف ِز ِيدؼ َك َحِّدِثي
َحديثُ َؾ َما أ ْ

ِ
ِ
ش َ ِ
ثؿِث
الر َِإ
َع ِف َّ
الم َّ
الف ْرد َ
الج َماؿ ُ

يعتبر مبدأ التثميث القاعدة األساس التي تنيض عمييا عقيدة التشريع عند النصارػ" ،فيناؾ مف
 ،ك ذلؾ في االعتقاد في ثبلثة أقافيـ متساكية في الفرؽ النصرانية التي تربط الكحدانية باألقانيـ الثبلثة"
 ،ك المبلحع مف خبلؿ ىذه النماذج أف مصطمح التثميث الجكىر اإلليي :األب ،ك اإلبف ك الركح القدس
عند "ابف الحداد" قد تردد في ثبلثة مكاضع،ك ذلؾ بحسب عدد عناصر ىذا المبدأ ،متسمسبل بصفة

الركابي:فياألدب األندلسي ،ص.50
جكدت ّ



ك يستخدـ ابف حزـ

أثناء نقده لؤلدياف مصطمح تثميث كمقابل اشتقاقي ك عقدؼ لمصطمح (تكحيد) عمى كزف تفعيل ،ك لـ



يستخدـ ثالكث الذؼ يقابمو مصطمح كحدانية ،أنعر:عدنانالمقراني:نقد األدياف عند ابف حزـ األندلسي،المعيد العالمي لمفكر
اإلسبلمي،الكاليات المتحدة األمريكية،ط،2008 ،ص،36كحكؿ نقد إبف حزـ األندلسي،لعقيدة التّثميث أنظر نقد األدياف عند

إبف حزـ األندلسي ص 32ك ما بعدىا .
اد،الديكاف ،ص. 256
الحد ّ
ابف ّ

المصدر نفسو،ص. 306


المصدر نفسو،ص. 169



طباعة ك
المسيحية-دراسة
تيمية مف
نقدية-دار الكفاء لدينا ال ّ
تحميمية ّ
ّ
ّ
صابر عبده أبا زيد:مكقف الغزالي ك ابف ّ
النشر،اإلسكندرية،ط،2007، 1ص. 37
ّ


ينظر:عدناف المقراني ،نقد األدياف عند ابف حزـ األندلسي،ص.82
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منتظمة حيث كرد مرة في أكؿ البيت ك أخرػ في كسطو ك ثالثة في خاتمة البيت ،ما يؤكد في كجو مف
الكجكه استغراؽ محبكبتو نكيرة في ىذا الديف استغراقا تاما ،كما يبدك مف ناحية أخرىأف "ابف الحداد" قد ربط
مصطمح التثميث –في كل ىذه اؿمكاضع -بجماؿ محبكبتو النصرانية ،ك ذلؾ في قكلو (كحد هللا حسنيا)
في مثاؿ البيت األكؿ ك (فرد محاسف) في مثاؿ البيت الثاني ،ك (الفرد الجماؿ) في مثاؿ البيت الثالث
مما يمنحناتصك ار ممحكظا عف الجماؿ الخارؽ الذؼ كانت تتميز بو المرأة النصرانية دكف غيرىا مف
األجناساألخرػ.
ك قد التقط "ابف الحداد"صكرة نادرة في البيت األكؿ ك ىك يصكر إحدػ تجاربو العاطفية مستميما
ىذا المبدأ في رسـ ىذه الصكرة.
ك يعتبر الصميب الذؼ يتقمده النصارػ أىـ معمـ يرمز إلىمبدأالتثميث،كمف نماذج كركده في شعر
"ابف الحداد"قكلو :
كأكَل َعِني ِبصْم َب ٍإ
اف
َ
ُ

اف ك ن َّس ِ
اؾ .
َكُرْى َب ٍإ َ ُ

كىنا تمحع أف الصمباف تقع في قائمة العناصر الدينية التي أبدػ الشاعر كلعو ك فتنتو الشديديف
بيا.
ك مما يتصل بمبدأ التثميث ذكره لمنبي عيسى عميو السبلـ،باعتباره احد أىـ المعالـ التي تدخل في تشكيل
النصرػ،كقد تـ كركده عند "ابف الحداد" في مكاضع كثيرة يقكؿ:
ا
مبدأ التثميث عند
عا ٍإ
مر
َك َع ِّر َجا َيا َفتَ ْي َ

العيس ِكي ِ
الفتَي ِ
ات ِ
َّات
ِب َ َ
َ
كيقكؿ أيضا :

ِ
ِ ِ
يس ِكيَّة
كأُ ْذى ُل َنْفسي في َى َكػ ع َ

النْفس ِ ِ ِ
ِبيا َّ ِ
الوْد اَؼ
َ َ
الحنيفيَّة َ
ضمت َّ ُ َ

الصفحة مف ىذه الرسالة .
أنظر ّ

ابف الحداد،الديكاف،ص.241


المصدر نفسو،ص. 157



المصدر نفسو،ص.306



405

في مثاؿ ىذيف البيتيف يذكر الشاعر النبي عيسى عميو السبلـ في سياؽ ينسب فيو محبكبتو إلى
النبي عيسى عميو السبلـ،حيث كرد في صيغة الجمع (العيس ا كيات)،ك نكيرة كاحدة منيف في مثاؿ البيت
األكؿ،ك في صيغة المفرد(عيسكية )في مثاؿ البيت الثاني،ما يؤكد المرتبة العالية ك المنزلة الرفيعة ك
اؿـ كانة العظيمة التي يحتميا ىذا النبي ضمف اعتقادات النصارػ
ك في مكاضع أخرػ يقكؿ:
س ٍإ
َفَمـ َيأِْت ِيـ ِعيسى ِبِد ِ
كة
يف َق َ ا
ْ
ْ َ

ضًنى ك َيْم ُيك ِب ُم ْك َر ِث
َف َيْق ُس َك َعَمى ُم ْ
ك يقكؿ أيضا:

ػاؾ ِبح ِق ِعيس ِ
عس ػ ػ ِ
اؾ
َّ َ
ََ

ـ ِريح َة َقْمِبي َّ
الشاكػ ػػي
ُ َ
َ

في ىذيف المثاليف كرد ذكر النبي عيسى عميو السبلـ في سياؽ يثني الشاعر فيو عمى الديف
المسيحي الذؼ يعتبره ديف تسامح ال ديف قسكة ألف مبادئو تنيض عمى تعاليـ المسيح عميو الصبلة ك
السبلـ ك ىك ما يؤكده قكلو(لـ يأتيـ عيسى بديف قس اكة)ك قكلو(بحق عيساؾ)،ذلؾ أف مبادغ الحق ك
العدؿ المذيف ينادؼ بيما عيسى عميو الصبلة ك السبلـ تقف عمى نقيض مبادغ اليجر ك الصد المذيف
صممت ىذه المرأة السير عمى منكاليما.
ك ما يؤكد ذلؾ إحجاـ الشاعر مف نسب ىذه المرأة لسيدنا عيسى عميو السبلـ في المثاؿ األكؿ
ليؤكد أف تعاليمو براء مما تسير ىذه المرأة في نيجو.
ك مما يتصل بالجانب العقائدؼ عند النصارػ الزؼ النصراني ،ك ىك زؼ خاص بالمتدينيف مف
النصارػ،ك قد تكضح في شعر"ابف الحداد" مبلمح ىذا الزؼ مف خبلؿ تغزلو بامرأة تنتمي لمديف النصراني
،ك لذلؾ تميز زؼ ىذه المرأة ،بل ك تنتمي إلى الطبقة المتدينة فقد كانت"نكيرة راىبة تعمل في اؿكنيسة"
ؼ مما يمنحنا صكرة كاضحة عف بعض مبلمح الزؼ النصراني الخاص
بنمط غاية في الخصكص ة

بامرأة

اد،الديكاف،ص.171
الحد ّ
ابف ّ



المصدر نفسو،ص. 241



اؿ رابطيف،ص .97
طكائف ك ـ
محمد صبحي أبك حسيف:صكرةالمرأة في األدب األندلسي في عصر ال ّ
ّ
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الديف عند المسيح،ك يعتبر ارتداء المثاـ أكؿ سمة خاصة بيذا الزؼ ذلؾ

أف "الراىبات َّ
كف يضعف قماشا
أبيض عمى كجكىف" .

ك يظير ذلؾ فيقكلو:
ِ ِ ِ
الكِث ِ
يب َ ِ
الكْرِد أ َْـ َرَشأُ؟
أ ََرْب َر ٌرب ِب َ
الف ْرد أ َْـ َنشػ ػأُ؟ َك ُم ْعصٌرر في الّم اَثِـ َ
ِ
الك ْجِد ِس ْحٌرر ِم ْن ِؾ أ َْـ َح َكٌرر؟
َ
كباع ُث َ

طػأُ
ك َق ِات ُل َّ
الص ِّب َع ْمٌرد ِم ْن ِؾ أ َْـ َخ ُ

ك في ىذا المثاؿ فتبيف نصرانية محبكبتو نكيرة ك مف ثـ رىبانيتيا ك ذلؾ مف خبلؿ ىذا التركيب
األسمكبي ،ذلؾ أف تساؤؿ كل شطر مف البيت الثاني يجيب مباشرة عف تساؤؿ كل شطر مف البيت
األكؿ ،فقكؿ الشاعر (ك باع ث الكجد سحر منؾ أك حكر ؟) يجيب عف تساؤؿ الشطر األكؿ مف البيت
نش؟) ،حيث يؤكد الشاعر أف جماؿ محبكبتو نكيرة ك حسنيا ىك
األكؿ في قكلو ( أربرب بالكثيب الفرد أـ أ
الذؼ يبعث مشاعر الكجد لدػ الشاعر في كل مرة ك لعل صيغة فاعل (باعث) تكحي بمكاصمة ىذا الفعل
في نفس الشاعر مف حيث اختمطت عميو األمكر فشبييا بالربرب تارة ك بالنشإ تارة أخرػ ،ثـ يؤكد عمى
أنيا تنتمي إلى الرىباف حيث ترتدؼ المثاـ (المثاـ الكرد) ىي التي تقتل مشاعر الصب ك الصبابة عنده،كىك
ما يجسده قكلو (قاتل) أيف يتساءؿ فيما اذا كاف ىذا الصد ك اليجر قد صد ار مف المحبكبة عف قصد ك
النصراني ىك المسؤكؿ األكحد في ذلؾ.
عمد أـ أف دينيا ّ
ك يقكؿ في مكضع آخر تتكضح مف خبللو مقدرتو الفنية ك أسمكبو البارع الذؼ يعتبر نمكذجا
فريدا لشخصيتو:
ك َّ
الش ْم ُس َش ْم ُس اْل ُح ْس ِف ِم ْف َب ْيِن ِي ْـ

اؿثَؿام ِ
تَحت َغ ِ ِ
ات
ْ
مامات ّ َ
َ

المرجع نفسو،ص. 97



ابف الحداد،الديكاف،ص.108



المصدر نفسو،ص.160
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األبيض عمى فميا

في ىذا البيت يصكر "ابف الحداد" محبكبتو ك ىي تضع المثاـ

(غماماتالمثامات) بأنيا شمس الحسف ك قد احتجبت في نقاب الغماـ ،سيما مع أقرانيا النصرانيات المكاتي
تبزىف حسنا ك جماال حتى ك إف لـ يضعف المثاـ ك ىك ما يكضحو قكلو (مف بينيـ).
ك لمشاعر سياقات أخرػ نستشف مف خبلليا أف محبكبتو نكيرة كانت ترتدؼ المثاـ ،معتمدا في
ذلؾ عمى بعض متعمقات مصطمح المثاـ يقكؿ:
حجب ِت سن ِ
صِرؼ
اؾ َع ْف َب َ ػ ػ
َ َْ َ َ

ؼػ ػ ػ ِ
َّ
س ِ
الشم ِ
اؾ
سَـ
َك َف ْك َؽ ْ

ك ىنا يكضح الشاعر أف جماؿ محبكبتو أكثرإشراقا ك ضياءا مف نكر الشمس فبل الحجاب يقف
حاج از أماـ انبعاثو ك ال الخمار يمكف ليأف يحكؿ دكف انتشاره ،فيك جماؿ مشع أقكػ مف أف يحجبو خمار
أك يستره لثاـ.
ك يقكؿ أيضا:
ِِ
يو الب ْدر ك َّ
الم ْي ُل ك َّ
الد ْج ُف
تَ َج ّم َع ف َ ُ َ

ِ
الج ْك ِف ُح ْس ٌرف َكأََّن َما
كَ
ط َّي الخ َم ِار َ

في ىذا السياؽ يصف الشاعر جماؿ محبكبتو الذؼ حجبو الخمار (طي الخمار) ،فتجمع فيو كجو
مضيء ضياء البدر ك شعرأسكد دجف سكاد الميل ،معتمدا في ذلؾ عمى عنصر الخياؿ الذؼ "يعمل عمى
استاثرة الرصيد الثقافي عنده ،ك استرجاع الحالة الشعكرية التي انبعثت مف التجربة".
كما يعتبر ارتداء (الزنار) مف أىـ المبلمح المتعمقة بالزؼ الديني عند النصارػ ك قد ظير في
شعر "ابف الحداد" في قكلو:
ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ص ُف
َفم ْف تَ ْحتو د ْع ٌر
ص َكم ْف َفكِقو ُغ ْ

ِ
ِ ِ ُّ َّ ِ
ص َب َابِتي
َك في َم ْعقد الزنار َعْقُد َ

الديكاف،ص.242



المصدر نفسو،ص. 256



لمنشر كالتّكزيع،مصر،ط،2000، 1
عدناف حسيف قاسـ:التَّصكير ّ
الشعرؼ-رؤية نقدية لببلغتنا العر ّبية-الدار العربية ّ



ص. 36
اد،الديكاف،ص.256
الحد ّ
ابف ّ
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يتكضح مف خبلؿ ىذا البيت أفمتديني النصارػ كانكا يرتدكف الزنار يعقدكنو في منطقة الخصر،
ك في تمؾ العقدة تنعقد صبابة الشاعر (عقد صبابتي) ،فيك المكاف الذؼ يفصل بيف ردؼ (دعص)
المحبكبة ك قكاميا (غصف) ،ك ىنا أبدػ الشاعر حالة عاطفية كانت ىذه المرأة فيو مجاؿ استشارة فجرت
لديو ىذه المعادلة مف النظـ عمى مثل ىذا المستكػ العالي ك الراقي في آف معا.
كما فتكضح مف خبلؿ شعر "ابف الحداد" فيما يتصل بالزؼ الديني

أفالمرأة الراىبة في

الحمي ،ك في ذلؾ يقكؿ:
األندلس كانت تختمف عف باقي نساء النصارػ أ
بشف ارتداء أنكاع ُ
أُُفق محًمى ِبالَقكاَ ِ
ض ِب ك الَق َنا
ٌر ُ َ

ط ِار ال ِ
ؼ ِ
طِ
اؿ
غ َِد
الم ْع َ
الم ْع َ
لِ ْؤلَ ْ

ك في ىذا السياؽ ينفي الشاعر صفة التحمي عف ىذه المرأة (ال المعطاؿ) ،ثـ يضع الشاعر
محبكبتو مكاف ىذا الحمي إذ ال حاجة لكضعيا مادامت تقكـ –ىي -مقاـ الحمي ،حيث ازداد بيا المكاف
الذؼ تعيش فيو ( أفق محمى) ركعة ك جماال بسحر عينييا التي تفعل فعل السيكؼ القاطعة ،ك بقكاميا
التي تتأكد لينا تأكد الرماح.
ك مما يتصل بالجانب العقائدؼ عند النصارػ عنصر الشعائر الدينية ،حيث نمحع مف االىتماـ
بيذه الشعائر عند "ابف الحداد" ما يكحي بعظـ تأثيرىا فيو ،فيذا العنصر يعد أكثر ما
يميز شاعرنا عف غيره ،إذ ال يكاد أحد مف شعراء عصره يبمغ مبمغو بخصكص ىذه الظاىرة ،حيث حفل
 " ،مما يمنحنا صكرة كاضحة عف شعره بذكر الشعائر ك الطقكس الدينية عند المسيحييف ك عباداتيـ
 ،ك أكؿ ما يمكف طريق إحياء المسيحييف ك المسيحيات لشعائرىـ الدينية كما كانت معركفة عندىـ"
إدراجو بخصكص ىذا الشأف قك المكاف الذؼ تؤدؼ فيو الشعائر ك ىك (الكنيسة) ،ك تحتل الكنيسة في
شعر "ابف الحداد" رقعة مكانية كاسعة ،ك البيئة ىي التي تفرض دائما نكع األمكنة التي يتناكليا الشاعر ك
تحدد
 ،ك قد كرد مصطمح (الكنيسة) في شعره في ثبلثة مكاضع يقكؿ:دالالتوا
المصدر نفسو،ص.248



ينظر:جكدت مدلج ،الحب في األندلس،ص.247



جكدت الركابي:األدب األندلسي،ص.52



طكائف حتّى نياية الحكـ العربي ،ص.40
الشعر األندلسي-مف عصر ال ّ
محمد ساير ال ّ
طربكلي:المكاف في ّ
عكيد ّ
محمد ّ
ّ
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عا ِم ٍإر
تؼ َ
َك َع ِّر َجا َيا َف َ ْ

العيس ِكي ِ
الفتَي ِ
ات ِ
ات
َ َ
ِب َ َ

َفِإ َّف ِبي لِ ُّمرك ِـ ُرك ِمَّي ًة

الكِنيس ِ
ِ
ات
تَ ْكن ُس َـا َب ْي َف َ َ

أ َِى ِ
ضَّم ٌرة
الي َكػ َ
يـ فييا ك َ
ُ

يع ك ِبيع ِ
ب ي نص ك ِ
ات
ام ِ
َ
ََْ َ َ

في ىذا السياؽ كرد لفع (اؿكنيسة) مرتيف (تكنس/الكنيسات) ،كرد ذلؾ في سياؽ يكضح الشاعر
فيو أف لو محبكبة تنتمي إلى فئة الركـ( ،بي لمركـ ركمية) ،غير أف ما يميز ىذه المرأة عف باقي جنسيا
ىي أنياامرأة متدينة تقيـ في الكنائس (تكنس) ،ك تعمل بصفة مستديمة عمى خدمة شؤكف ىذا المكاف ثـ
يعبر عف الكنيسة بألفاظأخرػ كالصكمعة كالبيعة في البيت الثالث ،ليؤكد عمى أف ىيامو بيذه المرأة جعمو
"دائـ التردد عمى األديرة ك الكنائس المنتشرة في

أحياء النصارػ عمو يحظى برؤياىا ك يمتع ناظريو
5بجماليا األخاذ"

قد كرد لفع الكنيسة في سياؽ آخر يكضح عمق المشاركة الكجدانية ك الركابط العاطفية التي
تربطو بيذا المكاف يقكؿ:
الك َن ِائ َس َع ْف
َكَل ْـ آ ِت َ

َى ًكػ ِفي ِي َّف َل ْكال ِؾ.

يؤكد الشاعر في سياؽ ىذا البيت أف دخكلو الكنائس إلقامة شعائر الديف النصراني ،لـ تكف بدافع
اعتناؽ ديف النصارػ بقدر ما كانت تنبع مف صميـ التكؽ إلى اعتناؽ ديف الجماؿ ك عقيدة الحسف الذيف
طالما تغنى بيما "ابف الحداد" .
،ؼف أكؿ
إ



ك لما كاف لكل مكاف مفردات لغكية خاصة تدؿ عميو ك ال تقاؿ

مفردة تتصل بالكنيسة ىك (عيد الفصح)،ك يعتبر ىذا العيد

إال في حضرتو

أىـ مناسبة شعائرية تؤدػ في ىذا المكاف

(3الكنيسة)،ك قد تردد ىذا المصطمح في شعر" ابف الحداد" في ثبلثة مكاضع ،كمف أمثمةقكلو:
اد،الديكاف ،ص.157
الحد ّ
ابف ّ



دمحم صبحي أبك حسيف:صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر الطكائف ك

المرابطيف،ص.96

5

اد،الديكاف،ص.241
الحد ّ
ابف ّ



طكائف حتّى نياية الحكـ العربي،ص.22
الشعر األندلسي-مف عصر ال ّ
محمد عايد ساير ال ّ
طربكلي ،المكاف في ّ
ينظرّ :



اد،الديكاف ،ص.158
الحد ّ
ابف ّ
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ِ
ِ
ِ
ص ٍإح َل ُي ْـ
أُْفص ُح َك ْحدؼ َي ْكَـ ف ْ
كَق ْد أَتَ ْكا ِم ْن ُو إلى َم ْكِع ػ ٍإػد

الدكيح ِ
ات
َب ْي َف األ ََرْي َ
طى ك ُّ َ ْ َ
يق ِ
ِ ِ ِِ
ات
َك ا ْجتَ َم ُعكا فيو لم ػَ

يسجل سياؽ ىذيف البيتيف اىتماـ الشاعر بيذا اليكـ (يكـ عيد فصح النصارػ)،ك ما يدلل عمى
ذلؾ قكلو ( أفصح كحدؼ) كلفظة كحدؼ –ىنا-عميقة الداللة لما تتضمنو مف دالالت متعددة األبعاد،فيي
تشير مف جية إلىأف الشاعر كاف يشارؾ المسيح في أداء ىذه الشعيرة ذلؾ مف كل سنة  ،ك لكف مسافة
مكانية بعيدة بينيما ،ففي األثناء التي يؤدؼ فييا المسيحيكف شعيرة ىذا العيد في الكنائس ،نجد " ابف
الحداد" يؤدؼ ىذه الشعيرة بأحاسيسو مراقبا تفاصيميا دقائقيا مختمسا النظر بيف األريطي ك الدكيحات
،كما تشير ىذه المفظة مف جية أخرػإلىأف نكيرة متمسكة بعنفكانيا مستمرة في صدىا ك إال ما الذؼ يدفعو
عمى االختبلس سيما في ىذا اليكـ .
كمف المفردات التي ترتبط ارتباطا كثيقا بالكنيسة فضبل عف الفصح القس ك متعمقاتو ،كالقس ىك
رجل الديف الذؼ يصمي بالنصارػ،كقد كرد في شعر "ابف الحداد" ثبلث مرات،مرتيف بمفع القس،كمرة
يقكؿ:
كاحدة بمفع األسقف
ِ
ِ
صي َعَمى الَق ِّ
صِتي
س ِق َّ
كال ُبَّد م ْف َق ّ
يف َقسػ ػا ٍإ
َفَمـ َيأِْت ِيـ ِعيسى ِبِد ِ
كة
ْ
َ
ْ َ

ِ
المتَ َغِّك ِث
َع َساهُ ُم ِغ َ
الم ْد َنف ُ
يث ُ
ضًنى ك َيْم ُيك ِب ُم ْك َرِث .
َف َيْق ُسك َعَمى ُم ْ
كيقكؿ أيضا:

كك ِّل َق ٍّإ
ظ ِي ٍإر لمتَُّقػػى
س ُم ْ
ُ
سرُح في ِع ِين ِي ْـ
ك ُ
عين ُو َ ْ
تَ
أؼ َم ْرٍإء َسالِ ٍإـ ِم ْف َى ًكػ
ك ُّ

ات ك إخبػ ِ
بيإنص ٍإ
ِِ
ػات
َْ
آ َْ
كالِّذ ْئ ِب بؼِغي َفرس نعج ِ
ات
ْ َ َْ َ
َْ
كَق ْد رأػ ِتْمؾ ُّ
الظ َّبي ػػات
َ
َ َ

يتكضح مف خبلؿ ىذيف النصيف أنأىـ قيمة أخبلقية يتميز بيا القس ىي أنو رجل يتحمى بالتقكػ
ك الكقار ك التسامح ك اؿصبر معا  ،كىي معاف نتممسيا مف خبلؿ السياؽ  ،ففي المثاؿ األكؿ يتكضح
اد،الديكاف،ص.171
الحد ّ
ابف ّ



المصدر نفسو،ص.159،158
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أف القس ىك المنقذ الكحيد الذؼ لج أ الشاعر إليو عندما اشتدت بو عذابات الحب ك آالـ الكجد ،ك لعل
الداؿ (مغيث) بما يكتسبو مف حمكلة داللية غاية في

اإليجابإنما تكضح ىذه الداللة ،كما أنألفاظ مثل

قصي ك قصتي تكضح أف قصة "ابف الحداد" مع ىذه المرأة تستغرؽ كقتا طكيبل لسردىا ،ك ىنا تتكضح
قيمة أخبلقيةأخرػ ليذا القس ك ىي الصبر ك القدرة عمى اإلنصات سيما مع غير فئة النصارػ ،ثـ يؤكد
الشاعر أف ىذه القيـ التي يتمتع بيا القس إنما ىي نابعة مف أصل الدينالمسيحي الذؼ تقكـ مبادئو عمى
تعاليـ المسيح عميو الصبلة ك السبلـ ،كما تطر ؽ "ابف الحداد" إلى ىذه القيمة

األخبلقية (التقكػ) في

المثاؿ الثاني ،مستخدما الداؿ (التق ػ) لتكضيح ىذه الداللة  ،مدعما ذلؾ ببعض الدكاؿ في مثل
(إنصات،إخبات) ،فيذا القس يؤدؼ الصبلة في ىؤالء النصارػ في جك ديني شعائرؼ يشع فيو اليدكء ك
يعمو الخشكع ،ثـ يكضح السياؽ أف ىذه القيمة األخبلقية لمقس لـ تكف إال مف جانبيا الظاىرؼ فقط ،إذ
يبطف القس غير ما يظير ،فسرعاف ما ضاعت ىذه القيـ

األخبلقية ك ىك يترقب جماؿ الفتيات

النصرانيات المكاتي حضرف ألداء الصبلة ،ك لعل الداؿ ( تصرح) ،بما يختزنو مف طاقة ىائمة مف الدالالت
يؤكد ىذا المكقف ،حيث يدؿ ىذا الداؿ عمى اتساع دائرة ىذه الرؤية التي عمت جميع الفتيات النصرانيات
ك مف بينيف نكيرة ،كما تدؿ مف جية

أخرػ عمى عمق النظر الذؼ بمغ بو درجة عالية مف السرحاف

كصمت إلى حد الذىكؿ ،ك قد ساىـ ىذا المشيد في تخصيب خياؿ الشاعر ،حيث برع في تصكير ىذا
المكقف الذؼ استمد عناصره مف الطبيعة الحية ،مشبيا القس بذئب يريد افتراس نعاج القطيع ،ليقع بذلؾ
في تناقض تاـ مع ىذا المقاـ الذؼ يقفو أماـ ىذا الجمع الغفير مف متعبدؼ النصارػ ،ك لعل ذلؾ ما دفع
الشاعر إلىأف يمتمس العذر ليذا القس (ك أؼ مرء سالـ مف ىكػ؟) ،عمى أف البحث عمى الذرائع ليذا
القس عمى مثل ىذا النحك إنما يؤكد عمى الجماؿ الخارؽ الذؼ تتمتع بو ىذه المرأة ،فيك جماؿ ال يممؾ
كل مف رآه إالأف يقف مذىكال أماـ سحره حتى لدػ رجاؿ شديدؼ االتصاؿ بالديف كاألسقف ك القساكسة،
ك ىنا يصل الشاعر بيف معاناة نفسو ك مشاعره ك بيف معاناة غيره ك مشاعرىـ ممف كقعت أنظارىـ عمى
ىذا الجماؿ .
ك مما يتصل بالكنيسة أيضا ( اإلنجيل) ،ك ىك الكتاب المقدس لدػ النصارػ ،ك قد كرد ذكره في
شعر "ابف الحداد" ثبلث مرات ،ك مف أمثمتو في شعره قكلو:
ف أ ََن ِ
اجيمِ ِي ْـ
ص ْح َ
َكَق ْد َتَم ْكا ُ

اف ك أَصك ِ
ٍإ
ِ ِ
ات
ب ُح ْسف أَْل َح َ ْ َ
الديكاف. 159 ،
ّ
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ف ِر َي َعا ِف ِ
يرِى ْـ
َي ِز ُيد ِفي َْف
في ىذا السياؽ يربط الشاعر ( اإلنجيل) بالداؿ (تمكا) ،ك مفيكـ

ِ
ِ
ِ
ص َب َابِتي
َعّني َك في َ
ض ْغط َ
التبلكة في ىذا السياؽ يشير

إلىإشاعة جك مف اليدكء ك الخشكع بيف المصميف،كما يشير إلى طريقة معينة فييا مف التناسق ك النظاـ
دمكعو تعتبر دليل قاطع عمى صدؽ مشاعره نحكىا مف ناحية ك عمف حنثيا في ىذا اليميف مف ناحية
أخرػ ك في ذالؾ
ك يقكؿ أيضا :
اإلن ِج ِ
يل ِإِّني َل َم ِائ ٌرف
َكأَْق َس َـ ِب ْ

ِ
يؾ َد ْم ِعي ِم ْف ُم ِح ٍإّق ُم َحَّن ِث
َكَناى َ

نمحع مما تقدـ أف تغزؿ الشاعر بامرأة تعتنق الديف النصراني ،يعتبر ظاىرة أكثر ميبل لمتجديد،
كصمة الشعر بركح العصر ،ك بخصائص الفف ك

اإلبداع فيو ،كما تنـ عف ثركة "ابف الحداد" المغكية،

كثراء قامكسو المفظي ،كما كتدؿ أيضا عمى نكع جديد مف الصياغة ساىـ في التعبير عف التجربة تعبي ار
مكحيا ،كأضفىعمى شعره ركنقا لو خصكصيتو الفنية ارتفعت بشعره إلى مستكػ فني لـ يبمغو

أحدا مف

معاصريو ،كما تتضمف ىذه الظاىرة عمى قدر كافر مف الجكانب اإلنسانية ،فقد تفشت في األندلس حتى
تكاد تشمل الحياة االجتماعية فييا بجميع نكاحييا ،إالأفالـ ـ دكحة التي يمكف أف يكصف بيا شاعرنا ىي
أنو كظفيا بكيفية لـ تستقـ لغيره ،حيث تبقى لو فيو شخصيتو المتفردة ك بصمتو الخاصة ،ك لعل ذلؾ
يرجع إلىأف نظـ "ابف الحداد" ينبع مف نفس صادقة ،ك تكظيفو ليذه المغة في شعره إنما جاء بشكل عفكؼ
يترجـ لنا "صدؽ

الشاعر في تغزلو ك بالتالي في حبو،

ألنو ال يعقل أف نممس منو ذلؾ االىتماـ الكبير بتمؾ

الطقكس ك الشعائر،ك ذلؾ اإللماـ بمعانييا حتى بالدقيق منيا ك الجكىرؼ دكف

أف يككف كراء ذلؾ

محرض قكؼ ،ك ىذا الدافع ىك حبو الكبير لنكيرة ك إخبلصو ليذا الحب".

ابف َّ
د،الديكاف،ص. 170
الحد ّ
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كما تفصح ىذه الظاىرة في شعر "ابف الحداد" عف التحرر العقائدؼ ك احتراـ األدياف الذؼ ظفر
بو النصارػ في ظل الدكلة اإلسبلميةاألندلسية التي لـ تقف عائقا أك عقبة أماـ أحقية ك مشركعية ىؤالء
في التعبير عف آرائيـ ،ك حرية ممارسة شعائرىـ ك طقكسيـ الدينية ،لعل ذلؾ يرجع إلىاالنفتاح الذؼ
عرفو المجتمع األندلسيمع مختمف الطكائف ،مما يشير إلى " التسامح الديني الكبير الذؼ كاف يعيشو
.النصارػ في ظل الدكلة اإلسبلميةاألندلسية"
ك قد ساىـ ىذا المناخ مف التسامح في ظل عقيدة التكحيد

اإلسبلمية في تييئةأرضية خصبة

لمتطمع نحك آفاؽ مفعمة بركح التعايش مع مختمف األجناس الغربية النصرانية ،ك قد استطاع "ابف الحداد"
أف يعكس لنا صكرة حية مف صكر ىذا التعايش في شعره الذؼ استفرغ أغمبو في ىذه المرأة النصرانية ،ك
ؼ في شعره قد ارتفعت بو إلى مستكػ فني بمغ فيو درجة عالية مف التميز عف جدارة ك
إف كانت ىذه الص ة
استحقاؽ دخل بيما عالـ فحكؿ الشعراء مف بابو الكاسع ،فقد استطاع "ابف الحداد" أف يكضع ضمف قائمة
المتفرديف ك الئحة المتميزيف الذيف أضافكا فجددكا ك طكركا ،حيث أحرز تقدما مممكسا في ىذا المضمار،
فقد قفز "ابف الحداد" بيذه الظاىرة قفزة نكعية ك كثبة كبيرة مسجبل طفرة متقدمة

أسيمت في تطكير فف

الغزؿ ك دفع عجمتو نحك التقدـ مساي ار بذلؾ التطكر الحضارؼ القائـ آنذاؾ.

حقل العمكـ ك المعارؼ:

جكدت مدلج:الحب في األندلس،ص. 249



طكائف ك المرابطيف،ص. 98
محمد صبحي أبك حسيف:صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر ال ّ
ّ
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يعتبر "ابف الحداد" ذا منزلة عممية ك أدبية عظيمة بيف

أقرانو مف أدباء األندلس ،حيث حفل

عالمو األدبي باستخدامات كثيرة تدؿ عمى إلمامو بآثار العمكـ ك المعارؼ ،حيث كاف مشاركا في عمكـ
 ،ك مف خبلؿ اإلجماع المقتطف مف نصكص مختمفة كثيرة منيا الفمسفة ك الرياضيات ك الفمؾ ك الفقو
يرتسـ لنا جانب معيف مف حياة الشاعر األدبية الحافمة بمختمف العمكـ ،يصفو "ابف بساـ" في ذخيرتو
فيقكؿ ":ك كاف أبك عبد هللا ىذا شمس ظييرة ك بحر خبر ك سيرة ،ك ديكاف تعاليـ مشيكرة ،كضح في
طريق المعارؼ كضكح الصبح المتيمل ( ،).....ترػ العمـ ينـ عمى

أشعاره ك يتبيف في منازعو ك
.آثاره"..........

ك قد شكمت ألفاظ العمكمك المعارؼ معجما بار از اتكئ عميو "ابف الحداد" لتجسيد بعض المكاقف
التي تدخل في صميـ تجاربو الشعرية ،ك ذلؾ بقدر ما يخدـ غرضو الفني أك حاجتو النفسية دكف أف
يستغرقو ذلؾ إلىاإلطناب الذؼ يقكد إلى الممل أك الكمل ،فكانت لمعالجة بعض القضايا األخبلقية حينا ،ك
في سبيل تدعيـ مكقف أكتأكيد فكرة أك تفنيد رأؼ في أحاييف أخرػ كثيرة ،ك يمكف رصد اثنيف
ك ثبلثيف لفظا مف ىذا الحقل تتكرر فيما يقارب خمسا ك ستيف ك ثبلثمائة (

 )365مرة،ك ىذه األلفاظ

ىي :العمـ ،الكتابة ،الحقيقة ،الكتاب ،البحث ،الفيـ ،الفضل  ،الذىف ،الرمز ،التكرية ،التصحف ،الفكر،
المنطق ،المعرفة ،الكنو ،المعنى ،السر ،الحكمة ،السمع ،االدراؾ ،الماىية ،التجارب ،البياف،

النبأ،

االختراع ،العقل ،اإلبداع ،الكىـ ،الدليل ،الشؾ ،الحيرة ،الرؤية ،الخبرة.......

ينظر :إميل بديع يعقكب ،مكسكعة األدب ك األدباء العرب في ركائعيـ (العصر األندلسي األكؿ)  ،الجزء التّاسع ،دار
نكبميس يس ،بيركت ،ط،2006 ،1ص.60


بساـ األندلسي:ال ّذخيرة،القسـ األكؿ،الجزء الثّاني،ص 692 ، 691
ابف ّ
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لتوقكلو يفخر بعممو:
ك مناأللفاظ التي يكررىا بكثرة لفظة العمـ ،ك مف أمث
ِ
يفِعْم ِمي ِب َج ْيمِ ِي ْـ
َع ِج ْب ُت ل َغ َّماز َ

ك َّ ِ
ِ
الغ ْم ِز
يف َعَمى َ
إف َق َناتي الَ َتم ُ
َ

َّ
ات َف ْي ِمي َك َم ْن ِط ِقي
تَ َجم ْت َل ُي ْـ َآي ُ

اإلع َج ِاز ُمْم ِزَم َة اْل َع ْج ِز .
ُم َبِّين َة ْ

كرد لفع العمـ في ىذا النص في سياؽ ُّ
يرد الشاعر فيو عمى منافسيو الذيف عابكا عميو قصيدتو
اليمزية (غمازيف) ،ك قد كصف الشاعر ىؤالء بالجيل ليكضح مف خبلؿ ىذه المطابقة بيف (العمـ) الذؼ
نسبو إليو ك الجيل الذؼ نسبو إلييـ درجة التفاكت العممي ك نسبة المفارقة المعرفية بينو ك بيف غيره ممف
يطعف في ىذه القصيدة التي تتضمف مف آيات الفيـ ك المنطق ما قد ينأػ عف حدكد فيـ ىؤالء ك نطاؽ
إدراكيـ ممزمة العجز عف محاؾاتيا أك النظـ عمى منكاليا.
ك يقكؿ يفخر بعممو أيضا:
ِ
ِ
َم ْت
الم ْكت ُر ْج َعى َفإ ْف أ ُ
إلى َ

ِ
اف م َن ِ
َّ ِ
اؽِبؼ
َفَق ْد ُخّم َد ْت ُخْم َد الزَم َ


ط َار َّ
كأن ُو
ك ِذ ْك ِر َؼ في اآلفاؽ َ

لساف ِطيب ع ْذراء َك ِ
ِ
بكل ٍإ
اع ِب
ّ
ُ َ ََ

أؼ ِعْم ٍإـ َل ْـ تَُب ِّرْز َس َكاِب ِقي؟
ففي ِّ

زكتَ ِائِبي؟ .
فف لـ تَُب ِّر َ
أؼ ٍإّ
كفي ِّ

في ىذا النص كرد لفع العمـ في سياؽ استفيامي يدلل الشاعر مف خبللو نبل شرؼ السبق في
كل العمكـ ك سائر الفنكف،فحسبو مف الفضل في ذلؾ أف تخمد ىذه المناقب عمى صفحات التاريخ.
كيقكؿ أيضا:

اد،الديكاف ،ص . 223
الحد ّ
ابف ّ

المصدر نفسو،ص. 154


الناىد ك الجمع ككاعب .
الكاعبّ :
اد،الديكاف ،ص244
الحد ّ
ابف ّ




416

ِ
الكم ِ
َّ
اؿ كِاَّن َما
ك النْف ُس َعاد َم ُة َ َ
ِ
كالم ْرء ِم ْث ُل َّ
إصدائ ِو
ص ِل ِفي
الن ْ
َ ُ

ِ
الحقائق تَ ْك ُم ُل
الب ْح ِث َع ْف ِعْم ِـ
ِب َ
ك الجيل ي ِ
َّ
صُق ُل
صدؼ ك التَف ُّي ُـ َي ْ
َْ ُ ُ ْ

ينطكؼ ىذا النص عمى قيمة داللية غاية في األىمية تتمحكر حكؿ الحث عمى العمـ التعمـ،كىنا
ب (الحقائق)التي كردت في ىذا السياؽ عبر صيغة الجمع بدؿ صيغة المفرد ليدلل
كرد داؿ العمـ مقركنا ػ
بذلؾ عمى عدـ محدكدية العمـ ك مؤكدا في ذات الكقت أف الحقيقة الكبرػ تكمف في الحقيقة العممية ليس
غير،ثـ يكظف الشاعر داال أخر ينتمي إلى حقل المعارؼ ىك (البحث)،ليؤكد مف خبللو أف البحث عف
ىذه الحقائق العممية كحده ما يحقق كماؿ النفس اإلنسانية،ك يمنع كقكعيا في غياىب الجيل،محددا بذلؾ
طبيعة ىذا البحث باالستم اررية،فيك بحث متكاصل مستمر استم اررية حياة

اإلنساف عمى ىذه األرض

،كلعل اختيار الشاعر لصيغة الفعل المضارع في خاتمة كبل البيتيف يدلل عمى استمرارىذا الحدث كتجدده.
ىذا كيعتبر الكتاب مف بيف األلفاظ التي ساىمت في تشكيل حقل المعارؼ يقكؿ:
الناس َف ْان ِفرِادؼ أَِن ِ
يسي
َ
َذ َى َب َّ ُ
صاحب قد أ ِ
َم ْن ُت ِم ْن ُو َمبلال
ٌر
جاء تكظيف لفع الكتاب ضمف ىذا السياؽ في إطار يبرز الشاعر فيو

ك ِكتَاِبي محِدِثي ك جمِ ِ
يسي
ُ َّ َ َ
ككل ُخْم ٍإق َبِئ ِ
يس .
كاختبلال َّ
إحدػ صفاتو ىي

اإلخبلصكالكفاء،حيث يعتبره "ابف الحداد" خير محدث ك جميس،بحيث يحقق النفع الفائدة لصاحبو كيحميو
مف مخالطة الناس.
قيمة يحفل فييا شعره بالكثير مف القيـ
فشعر عبد هللا بف الحداد-إذنك كما ذكرنا َيعتبر ذخيرة ّ

األدبية ك العممية ك التاريخية التي تدلل عمى جانب عظيـ مف المعرفة  ،ك يعتبر

،الديكاف ص. 228
الحداد ّ
ابف ّ
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األدب سيما مف ناحيتو الشعرية مف بيف أكثر العمكـ التي شيدت اىتماما كبي ار لدػ "ابف
الحداد"،كمف أمثمة ذلكقكلو:
ِ
الشعر إف َلـ أ ِ
يع ًة
ك ّ ُْ ْ ْ ْ
َعتَق ْدهُ َش ِر َ

ِ ِ
ِ
ُصِب ُح
أ ُْمسي إلييا بالحَفاظ ك أ ْ

َفِب ِ
سْح ِرِه َم ْي َما َد َع ْك ُت ِإ َج َاب ٌرػة

ِِ
إج َتَم ْي ُت تََّك ُّ
ض ُح
ك لف ْك ِرِه َم ْي َما ْ

مي آللًِئا
الكمِ ِـ
ذخ ْر ِم َف
فا
الع ِ
َ
َ
َ
ّ

َي ْبأَػ بيا ِج ُيد العبلء َكَي ْج َب ُح

يبدؼ الشاعر في ىذا النص مقدرتو الشعرية التي بمغت مرتبة عالية مف البياف الببلغة،ك ىك ما
يكضحو ىذا الطرح الداللي الذؼ شيد نكعا مف التصاعد عف طريق ىذا التشكيل المجازؼ أيف يؤكد
الشاعر مف خبللو أف شعره ك إف لـ يبمغ بعد تمؾ المرتبة التي ترقى إلييا الشريعة،فيك سحر يجيب طمباتو
بحيث تنعكس صكرة أفكاره في حركفو كاضحة جمية ،ىذا التشكيل لـ يكف
الفاعمة أماـ ىذا المشيد الفخرؼ الذؼ تطمب تكرار مفيكـ الشعر مرة

إال انعكاسا لذات الشاعر
أخرػ في البيت الثالث بداؿ

(الكمـ)لتأكيد فكرة مفادىا أف فصاحة ىذا الشعر رفيع المستكػ يصمح ألف يككف آللئ يفخر بيا جيد مجد
مميكو ك يزىى.
ك يقكؿ أيضا:

آللئُ إال أ َّ
ص
َف ِف ْك ِر َؼ ػ ػ
غاغػ ٌر

ك ِعْم ِمي دأماء ك ن ْ ِ
ٌر ُ
طق َي شاطئُ
َ

كز حَّد الكى ِـ ك َّ
الم ْح ِع ك الـػَُنى
تجا َ َ َ ْ

ِ
كأ ْ
َع َشى الح َجى ألالؤه المتبللئُ

كالزمت سمت َّ ِ
ام ٍإة
ُ ََْ
الص ْمت ال عف َف َد َ

القمب مالئُ .
َفمِي
لمس ِ
منطق َّ
ٌر
مع ك ُ
المصدر نفسو،ص. 182



يفغر*يجبح:يفرح .
يبأػُ :



ابف ا،الحداد،الديكاف ،ص. 148
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1ك في سياؽ الغزؿ يقكؿ:
م َش ِ
اع ُر تَ ْي َياـٍإ ك كعب ُة ِف ْت َن ٍإة
َ

فؤادؼ ِمف حجاَّ ِجيا ك د ِ
عائيا
َ ْ ُ َ ُ
ككـ ى َّب عرؼ َّ
الم ْي ِك ِم ْف َع َرَف ِات َيا
َ َْ ُ

ِ
الم َنى
صَف َح ْتني في م َنا َى َايُد ُ
فكـ َ

2ك يقكؿ أيضا:
ِ
ِ
رضكا .
َع ُ
بمكا اـ أ ْ
ك م َنى ُجفكن َؾ أَق ُ

ِ
ضكا
َّمكا أـ َق َّك ُ
ُى ْـ في ضمير َؾ َخي ُ

في ىذيف النصيف يبث الشاعر ألفاظا ذات إيحاء ديني تتصل بشعيرة الحج مثل
(الكعبة،الحجاج،الدعاة......الخ) ك ىي ألفاظ تحمل دالالت تستدعي في ذىف السامع اإلنشداد إلييا ك
الجبل نحكىا،ك قد إستتمر الشاعر ىذه الداللة لخدمة أبعاد عاطفية،حيث جعل الشاعر محبكبتو كعبة
يطكؼ المحبكب حكليت كما يطكؼ الحجيج الكعبة الشريفة لمداللة عبل عفة كطيارة محبكبتو مف جية ك
كثرة محبيا مف جية ثانية ك ذالؾ لما تتمتع بو المرأة مف جماؿ أخاذ يأخذ باأللباب ك لعل ذالؾ ما جعمو
يضيف الداؿ (فتنو) لمكعبة ،إمعانا في كصف جماؿ ىذه المرأة ك سحرىا،فكما تشد الكعبة قمكب الحجيج
في مناسؾ الحج كذالؾ تشد ىذه المرأة قمكب العاشقي في مشاعر التيياـ ،ك قد جعل قمبو أحد مجيتيا ك
الداعيف إال ىياميا ،ك تأثيثا لذالؾ الجك الشعائرؼ كظف الشاعر بعض األماكنالدينية مستثم ار مدلكليا
الديني المقدس لخدمة غرضو الغزلي،حيث قرف كل مف ىذيف الداليف بضمير الياء الذؼ يعكد عبل
محبكبتو نكيرة (مناىا)(،عرفاتيا)،جاعبل ىذيف ألماكف المقدسة

اد،الديكاف،ص. 163،164
الحد ّ
ابف ّ

1
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في ىذا النص عبر الشاعر عف معنى الشعر بالداؿ ( آللئ)التي استيل بيا أبياتوالشعرية،ك قد
استطاع ىذا الداؿ الذؼ اختاره الشاعر

أف يعبر عف المعنى أكثر مف غيره كالشعر أك القريض أك

النظـ...............ذلؾ أف المؤلؤ بما يستحضره مف معاني تفيد قيمتو المادية الباىضة مف جية ك عناء
استخراجو مف جية أخرػ جعمو يتناسب مع ىذا السياؽ الذؼ يفخر الشاعر فيو بجكدة شعره ،معتمدا عمى
بعض األلفاظ التي تتكاءـ مع طبيعة ىذا الداؿ (آللئ)،كالدأماء،كالشاطئ،
،ؼف الشاعر يغكص
ك الغكص..........فكما يغكص صائد المؤلؤ في عمق البحار ليستخرج منو الآللئ إ
بخيالو (فكرؼ)في بحر ىذا العالـ الشعرؼ(د أماء) ليخرج منو أثمف القصائد أجكدىا عمى اإلطبلقمتجاك از
بيا حد البصر ك العقل الذؼ تعجز العيكف عف رؤيتو ،العقكؿ عمى استيعابو أك إدراكو،ثـ يكظف الشاعر
داؿ (منطق) لتأكيد فكرة مفادىا عدـ جدكػ رده عمى

األعداء ك الخصكـ ماداـ يتبع في نظمو منطقا

خاصا ىك منطق الفصاحة التي تنفذ إلىأسماع البشر ك قمكبيـ معا.
ىذا ك يعتبر (عمـ العركض ) مف بيف أكثر العمكـ اتصاال بعالـ الشعر ك قد عرؼ ىذا العمـ
حضك ار كبي ار في شعر "ابف

الحداد" ،ك مف بيف المصطمحات التي دلت عمى ىذا العمـ في شعره

(العركض ،األكزاف ،الدكائر العركضية ،التحريؾ ك التسكيف ،القافية ).....ك الشاعر إذ يكظف ىذا العمـ
إنما لخدمة أغراضو الشعرية مظي ار في ذات الكقت درايتو بيذا العمـ ك خبرتو بو ك إلماميبأس ارره ،بحيث
ترتسـ مف خبللو الخطكط الدقيقة لمعالـ ثقافتو العركضية ،سيما

أنو صاحب تجربة ممتدة في ىذا

 ،ك إلماـ "ابف الحداد" بالعركض ك األكزاف ال يظير فقط في نتاجو الشعرؼ إنما نجده أيضا في الشأف
نتاجو النثرؼ.
الرسالة .
أنظر ص
مف ىذه ّ
العركضية<< :قد كنت خاطبتؾ في
الحداد"في إحدػ رسائمو التّي بعث بيا إلى أحد أصدقائو،فيستعمل االصطبلحات
يقكؿ "ابف ّ
ّ
كيفية حالو؛كلعّمؾ تصرفو عف محالو،فما أصرت بنيرؾ زبدا
أمرفبلف؛كجمكت إليؾ معو خبرؼ،ك شككت إليؾ عجزؼ ك بجرؼ لتنظر ّ
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تـ
مكاطف إنطمق منيا ىناؾ ذالؾ الحب العفيف ال ّ
طاىر،ففي مناىا صافحتو أيدؼ المنى أيف ّ
الصمح بينيما ك في عرفاتيا
عقد ّ
رؼ
الحب ك العشق ك الحياة مجانسا في ذات الرقت بيف (مناىا ،المنى)ُ (،ع ُ
كفي عرفاتيا عبق ريح ُ

،عرفاتيا)،كما كظف الشاعر الداؿ(منى) في المثاؿ الثاني بكصفو أحد األمكنة المقصكدة أثناء اداء
الحج،مستثم ار ذالؾ لخدمة غرض فني جسد الشاعر مف خبللو مبمغ إىتمامو بيناه المراة التي
مناسؾ ّ

ِ
قكضكا)(،أقبمكا،أعرضكا)
خيمكاّ ،
ستظل عيكنو تبلحقيا سكاء إقتربت منو أك ابتعدت مطمقا في ذالؾ بيف ( ّ

ك ما نمحظو بخصكص ىذا العمـ أف مصطمحاتو ترد في سياؽ يتصل بالخبرات ك التجارب ،ك
ىي سياقات تتفق مع طبيعة ىذا العمـ الذؼ تتطمب معرفتو خبرة كبيرة بعالـ الشعر ك األكزاف ،ك مف أمثمة
ىذا العمـ في شعر "ابف الحداد" قكلو:
ياس ِائمِي َع َّـ ا َزِك ْن ُت مف الػ َػكَرػ
َ

الس ُّر َقد يْف ِ
ِ
ضي إلى ِ
عػالَ ِف
اإل ْ
ك ّ ْ ُ

الخِب ِ
ير ِب َحالِ ِي ْـ
اييا َسق ْ
ط َت َعَمى َ
َ

عند العر ِ ِ
األكز ِ
اف
ػق َ
كض َحَقائ َ
َُ

ُى ِـ َكالَق ِر ِ
يض َك َك ْس ُرهُ ِم ْف َكْزنػِ ِو

ِ َّ ِ
اإلس َك ِ
اف
َي ْبُدك م َف الت ْح ِريؾ ك ْ

كمتى تَ ُح ْل َحاالَهُ َـ ا َع ْف ُك ْن ِييػػَا

اضح ِ
ِ
الع ْرَف ػ ِ
ػاف
أ َْن َك ْر َت منو ك َ

السببا>>......................
كتدا ك
صعدا ك
ال حببا؛كال أثرت لميرؾ عنقا ك ال خبيا،كال سمكت لشعبؾ
الصببا،كال فككت لسعيؾ ً
ً
ً
ً
بساـ األندلسي(ؽ،1ج )2ص 703
أنظر ابف ّ

الديكاف ،ص. 288 ، 287
ّ
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في ىذا النص يكضح الشاعر إحدػ تجاربو الشعرية المتعمقة بالعبلقة التي تربطو بالناس سيما
مف جانبيا التعاممي ،حيث يبدؼ الشاعر أف كثرة ما خبره عنيـ يفضي بو إلىاإلعبلف عنيا بدؿ تركيا طي
الكتماف مطابقا في ذلؾ بيف السر ك اإلعبلف ،ك في سبيل ذلؾ اعتمد الشاعر عمى بعض مصطمحات
عمـ العركض مستميما أبرز خصائص ىذا العمـ ك مميزاتو،حيث اتكئ الشاعر عمى أىـ مقكـ يقكـ عميو
أساسية تعتمد في تحديد الفرؽ بيف

ىذا العمـ ك ىك (الحركة ك السككف)،ك ىك عنصر يعتبر دعامة
األكزاف،كقد ساىـ ىذا الداؿ في رسـ الداللة المطمكبة حيث

تنزؿ في ىذا السياؽ منزلة الخبرة في حياة

الشاعر،فمف خبلؿ ىذه الدعامة يؤكد الشاعر أنو يعتمد عمى ما يكتسبو مف خبرة في التمييز بيف حقيقة
األشخاص مف حيث استقامتيـ أك انحرافيـ عف سمت الصكاب ،تماما كما يعتمد عمـ العركض عمى
الحركة كالسككف لتحديد الفرؽ بيف صحيح الكزف ك مكسكره،ك لتدعيـ ىذه الفكرة نجد الشاعر يكرر ىذا
الداؿ في البيت الرابع بكاسطة الداؿ (حاالىما) حيث يؤكد مف خبللو

أف اجتناب طريقة التحريؾ ك

اإلسكاف في الشعر مف شانو أف يصعب معرفة متزف الشعر مف مكسكره كما يصعب التمييز بيف الناس
بدكف خبرة بيـ ك طكؿ مراس.

1ك يقكؿ معزيا مميكو المعتصـ:
ظـ ُّال ْ ِ
َص َب َح َك ِاف اًر
ْ
رزء أ ْ
إف كاف ُع ْ ُ

ِبتَ َجُّمٍإد ال تُم ِ
س إالَّ ُم ْؤ ِم َنا
ْ
2ك يقكؿ أيضا :

ظ َّل َقْمِبي ُم ْؤ ِمًنا
أف َ
جبا ْ
َق َيا َع َ
َ

ص ِل كاَِف َار .
ِب َش ْرِع َغ اَر ٍإـ َ
بالك ْ
ظ َّل َ

الحداد،اليكاف،ص. 284
ابف ّ

1

المصدر نفسو،ص. 215
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الشاعر ما تحممو
إف لفظي اإليماف ك الكفر في مثاؿ السياقيف يحمبلف طاقة داللية مكثفة،إستطل ّ
ِ
الشاعر مف شحنات ذات أبعاد
ُّ
عـ يكنو ّ
كل منيا م ْف دالالت تقكـ عبل اإليجاب ك ّ
السمب ،حيث تشع ّ
إنسانية عاطّفية .
خضـ مف اإلستعماالت في إنتاج داللة التصبر أيف شخص الشاعر
ك قد كرد ىذيف المفظيف في
ٍّإ
الرزء) ،فجعمو إنسانا كاف ار ال يمكف مقاكمة كفره إال بالصبر المذيف يقكـ عمييا اإليماف في
ىذا المصاب ( ّ

الديانة اإلسبلمية مطابقا في ذالؾ بيف (اصبح/نمسى)(،كاف ار/مؤمنل) .

الشاعر لفظي اإليماف ك الكفر خارج اإليطار اإلسبلمي المألكؼ
أما في مثاؿ البيت الثّاني فقد ك ّ
ظف ّ
ّ
ظفيا في إطار شريعة مف نكع آخر ،ىي شريعة العزاـ ك العشق،كقد كردت داللة اإليماف ك
ليا،حيث ك ّ
الكفر فيو تبعا ليذه الشريعة حيث عبر الشاعر مف خبلؿ الكفر عف اليجرة ك عبر مف خبلؿ اإليماف عف
كصل ،ك بالتالي فإف شريعة الغراـ عند محبكبتو شريعة كافرة بعيدة كل البعد عف القيـ اإليمانية مادامت
ال تؤمف غبل باليجرة ك التكفر غبل بالكصل .
كيقكؿ أيضا:

األيا ِـ تُ ْجِدؼ تَ َج ُارًبا
ك َم ْع ِرَف ُة ّ

ؾ َّ
األشطار َف َّ
الد َك ِائ َار
ك َم ْف َف ِي َـ
َ

ِ
بلب َّ
الد ْى ِر َغاي ُة ِعْم ِم َيا
كلكال ط ُ
في ىذا النص يكضح الشاعر

طا كك ِاف َار .
طكا منيا بسي ً
لما َب َس ُ

أف معرفة نكائب الدىر التي كردت في سياؽ البيت األكؿ

بداؿ(األياـ)إنما يستدعي تجارب ك خبرات حياتية كثيرة عمى اإلنسانأف يككف عمى عمـ ك معرفة بيا،كيدعـ
الشاعر ىذه الفكرة باعتماده عمى بعض القيـ العركضية مؤكدا

أف الخ بير بعالـ الشعر بإمكانيأف يفؾ

الدكائر العركضية بكل سيكلة ك يسر ،ك في ىذا السياؽ استطاع الشاعر

أف يحمل الداؿ(دكائر)حمكلة

داللية فسيحة يكحي بيا اشتراؾ المفع الداؿ عمى عدة معاف،دائرة العركض مف جية  ،كدائرة الدىر ك
اد،الديكاف ،ص. 216
الحد ّ
ابف ّ

الغكيل ك المديد كأبسيط؛كدائرة
الدائرة
العركضية؛كىي خمس دكائر:دائرة المختمف كفييا ّ
الدكائر:جمع دائرة ك المراد ّ
ّ
ّ
السريع كالمنرح ك الخفيف ك
المؤتمف كفييا الكافر كالكامل ،كدائرة المشتبو كفييا اليزج كالرجز ك ّ
الرمل؛كدائرة المجتمب كفييا ّ


.المضارع كالمقتضب كالمجتث ك دائرة المتقارب ك المحدث المتدارؾ
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نكائبو مف جية أخرػ ،ك يعتمد الشاعر عمى عمـ العركض في البيت المكالي،حيث يعقد مقارف بيف دكائر
العركض ك دكائر الدىر ،فرغـ غمكض ىذا العمـ ك ما يعرؼ عنو مف تعقيد ،

إالأفالعركضييف-مع

ذلؾ-استطاعكا أف يبسطكا ىذه الدكائر بحيث جعمكا لكل دائرة بحكرىا ،كىنا نمحع دعكة صريحة مف قبل
الشاعر يطالب فييا الدىر بأ ف يككف بسيطا في تعاممو مع الناس ،بحيث يعامميـ بالحسنى ك ذلؾ ب أف
يبعد عنيـ نكائبو،كىنا يسحب الشاعر داللة ىذه األلفاظ العركضية ـ ف كاقعيا العممي إلى كاقع يرضي
تطمعاتو ك أحبلمو ك آمالو.
ك فضبل عف المعرفة األدبية أبدػ الشاعر معرفة كبيرة بعمـ المغة ،كمف بيف األلفاظ المغكية التي
ترددت في إطار ىذا العمـ نذكر :الضمير،المعرفة ،النكرة  ،الفعل  ،اليمز  ،المصدر ،التنكيف........
ك مف األمثمة التي كردت فييا ىذه األلفاظقكلو :
ِ
كح ْسنػُيػَا
أ َُرِّجيمِ ُسْم َكاني ُن ُ
شكًار ُ

يرػ رأؼ ذؼ اإللحاد أَف ليس ن ِ
اش َار
َ
ْ
ََ

َف ِ
ؼ ُك ْن ُيػ ُػو
أنت
ضمير ليس ُي ْع َر ُ
ٌر

َفمِ ْـ

َّ
الزم ِ
اف تَ َح ُّكػ ٌرػـ
ك ليس عمى ُح ْك ِـ َ

ِ
ِ
ص ِاد َار
عمى َح َسب األفعاؿ ُي ْجرؼ َم َ

ِ ِ
الح ِ
سف أ َْب َح ُث
كماز ُ
لت عف ماىيَّة ُ

صيَّركا في المع ِرَف ِ
ات َّ
الض َـ ػا َِغار
َْ
َ ُ

ِ
معنى غير حسِن ِؾ س ِ
ػر .
اح َا
فمـ أُلف ً
َ ُْ
َ

يستخدـ الشاعر في ىذا النص بعض االصطبلحات النحكية التي ساىمت في خدمة ىذا المكقف
العاطفي الذؼ يشكك فيو محبكبتو النصرانية (نكيرة) ،ك ىنا يشبو ىذه المرأة

بإحدػ المسميات النحكية

(ضمير) الذؼ كرد في البيت األكؿ مرتيف في صيغة رد الصدر عمى العجز (ضمير ،ضمائر) كىي
صيغة تنطكؼ عمى مضمكف داللي يقف عمى نقيض ىذا المسمى(الضمير).
فإذا كاف يعرؼ عف الضمير بأنو معرفة فاف ىذه المرأة ضمير مبيـ نكرة ،ك ىك ما يكضحو
قكلو(ليس يعرؼ كنيو) ،كىك ما جعل الشاعر يمج أإلى ىذا األسمكباالستفيامي الذؼ يعتب فيو عمى النحاة
الذيف لـ يدخمكا الضمائر في باب النكرات ما دامت محبكبتو ضمير ىك كالطيف يغفك كمما ينتبو إليو ك

اد،الديكاف ،ص215
الحد ّ
ابف ّ
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ك يمتد يصحك كمما يغفك عنو ،سيما ك أف "النكرة تعني عند النحات ككف الش ؼء مجيكال ك منكك ار"
استخداـ الشاعر لبعض االصطبلحات الخاصة بعمـ النحك مثل قكلو ( األفعاؿ ،مصادر) ،كىنا يتكضح
إلىأؼ حد كفق فيو الشاعر في التعبير عف ىذا المكقف الشعرؼ دكف
النحكؼ في سياؽ يبرز فيو جكر الزماف ك تحكمو في

أف يفقد الداليف أصل مدلكليما

أقدار البشر(حكـ/تحكـ) ،بحيث يصدر(مصاد ار)

أحكامو عمييـ حسب أفعاليـ(األفعاؿ ).ليؤكد مف خبلؿ ذلؾ أف الدىر قد اصدر عميو حكما بالشقاء لقاء
فعمتو في حب امرأة عمى غير دينو،أما في البيت الثالث يكضح الشاعر عمة حبو ليذه المرأة ك ىك ذلؾ

الحسف الساحر ك الجماؿ الباىر الذؼ يصح أف يككف قاعدة(معنى) لمتعريف بالحسف ك الجماؿ.
ك يقكؿ أيضا:

ال تألف األحكاـ حيفا عنده

فكأنيا األفعاؿ ك التّنكي ُػف .
ّ

ك ىنا يكظف الشاعر اصطبلحات النحك ( األفعاؿ،التنكيف) ليدعـ مف خبلليا أحد أىـ صفات
مميكواألخبلقية ك ىي العدؿ ،فمكقع األفعاؿ مف التنكيف ىي مكقف مميكو مف الجكر قمة العدؿ  ،فكما
األفعاؿ ال يدخميا التنكيف كذلؾ ال يدخل الحيف أك الظمـ في األحكاـ الصادرة عف مميكو المعتصـ.
ىذا ك"البف الحداد" مشاركات كثيرة في عممي اليندسة ك الفمسفة ،ك مف األلفاظ الدالة عمى ىذيف
العمميف :الفمسفة  ،أفبلطكف ،الفكر ،الحكمة ،إقميدس ،األشكاؿ ،فنكف ،خطكط ،الرسـ....،الخ.
أما مف األمثمة التي تؤشر إلى معرفة الشاعر بعمـ الفمسفة قكلو يذـ مدح الممكؾ األمراء يقكؿ:

الشعر القديـ،ص. 43
الرحمكني:تحميل ُلغكؼ أسمكبي لنصكص مف ّ
الرحيـ ّ
عبد ّ

اد،الديكاف ،ص. 277
الحد ّ
ابف ّ
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اع ِتؼ َك َق َع ْد ُت َع ْن ُي ْـ
َل ِزْم ُت َق َن َ

ير
الكز َير ك الَاأل َِم َا
َفَم ْس ُت أ ََرػ َ

ِ
اىا
مير
ُ
أشعارؼ َسَف ً
كك ْن ُت َس َ
يتبيف مف خبلؿ ىذا النص أف الشاعر قد نفض يديو مف ممدكحيو مف الكزراء

َفع ْدُت ِ
ػر
مسف اَّيِتي َس ِميػ ػ َا
ُ
األمراء ،ك قد

ترتب عف ذلؾ تغيير جذرؼ في منحى اىتمامات الشاعر العممية  ،حيث تحكؿ مف عالـ األدب ك الشعر
إلىاالنقطاع كميا إلى الفمسفةك التفمسف ،ك مف خبلؿ ىذا السياؽ يتكضح أف معرفة الشاعر بيذا العمـ لـ
تكف حديثة النشأةإنما تؤكد عمى قدـ عيده بيا،

ك ذلؾ مف خبلؿ الداؿ (عدت) التي تدلل عمى معنى الرجكع بعد الغياب  ،كما يتكضح أف نسبة
ىذا العمـ إلى شخصو (فمسفياتي) تدلل عمى معرفة عميقة

بأصكؿ ىذا العمـ ،كما تدلل مف جية أخرػ

عمى أف لو فمسفة خاصة بو يختمف فييا عف غير
ك يقكؿ أيضا يجمع بيف معرفتو بعممي الفمسفة ك اليندسة معا قكلو في كصف قصر مميكو
المعتصـ بف صمادح:
ككأ َّ
َف ِى ْرِم َس َب َّث ِح ْك َمتَ ُو ػِبِق
َ

كأدار فيو ِ
طك ُف
الف ْك َر أَْفبلَ ػُ
َ

ككأ َّ
ط ِو إ ْق ِلػ ػؼِد ٌرس
َف ر ِاس َـ َخ ِّ
َ

فـ ك ِاثل ْ ِ
فك ُف
ؼ
األش َكاؿ فيو ُػُ
ََ ُ

ِم ْف َد ِائ ٍإر ك ُم َك َّع ٍإب ك ُم َعَّيػ ػ ٍإف

ٍإ ِ
يس ُو التَّ ْح ِج ػيُف
ك ُم َح َّجف تَْقك ُ

ِ
ييا لوػػا ؾالَّ  ،كال تُ ْرَمى بيا َفتَِب ػيُف
َش َـ َخ ْت َف َبل تُ ْح َنى َس َكار َ
ِ
َفينالِؾ التَّ ِ
يس ك التَّ ْث ِم ػيُف
يف كالتَّْثمِ ُ
يث كاْل ػتَ
َُ َ ْ
ضع ُ
يع ك التَّ ْسد ُ
تْربِ ُ
المصدر نفسو،ص. 220
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ككأ َّ
ق
طرِفي َم ْس َم ِعي ،ك َكأ َّػ
َ
َف ْ
َف ُ

صك ٌرت؛ك َش ْكل ُخ ُ ِ ِ ِ
يف
طكطو َتْمح ُ
ُ
َْ

اتكئ الشاعر في ىذا الخطاب الشعرؼ عمى بعض ألفاظ عممي الفمسفة ك اليندسة في كصف
جكدة قصر مميكو المعتصـ بف صمادح ك جمالو ،فيك قصر تـ بناؤه عمى أسس عممية متناىية في الدقة
ك كأنو لـ يشيد عمى ىذه الشاكمة إال بعد دراسات معمقة مف قبل نخبة كبيرة مف العمماء ك الدارسيف ،فيك
إحدىتأمبلتأفبلطكف الفكرية ك لمسات إقميدس اليندسية ،ك في ىذا السياؽ نمحع كيف أف"ابف الحداد" قد
أبدػ معرفتو بأبرز رمكز عممي الفمسفة ك اليندسة ،

أفبلطكف المفكر الفمسفي المشيكر ك

إقميدس

الميندس الرياضي المعركؼ ،كما قرف كل منيما ببعض األلفاظ الدالة عمى كل عمـ منيما ،حيث ربط
الفيمسكؼ أفبلطكف بالداؿ(الفكر) ك ربط الميندس إقميدس بالدكاؿ (الرسـ ،الخط ،األشكاؿ ،الفنكف)....
كما اعتمد عمى بعض األلفاظ الدالة عمى بعض

األشكاؿ الخاصة بعالـ اليندسة في إبداء حسف ىذا
القصر ك جمالو مثل

(دائر ،مكعب ،معيف )...فيما اعتمد عمى ألفاظ ىندسية أخرػ مثل (التضعيف ،التثميث ،التربيع،
التسديس،التثميف )...في إبداء قكة ىذا القصر ك شمكخو.
ىذا ك يعتبر عمـ الرياضيات مف بيف أىـ العمكـ التي عرفت ترددا كبي ار في شعره ،ك ىك ضرب
مف العمـ يتحدث بو الفف في لغتو الخاصة ك كفق معاييره الخاصة ،ك قد استأثر عنده بمكضكع الغزؿ
دكف سكاه ،فقد عبر الشاعر عف حبو لمحبكبتو بجميع السبل ،ك عبر كافة الطرؽ بمغة كاضحة مباشرة
كأخرػ تعمق فييا في أدغاؿ الرمز ك غياىب التمكيو ،حيث يطغى الجانب العممي في ىذا المكضكع عمى
الجانب الذكقيأك الفني ،بحيث يشتمل عمى الكثير مف المصطمحات ك الرمكز العممية التي ال يمكف فيميا
ك تفسيرىا إال بعد مشقة ك عنت ،سيما ك أنياأحكاؿ كجدانية ك مفاىيـ خاصة بالشاعر كحده ،ك قد عبر
عنيا بطريقة يراىا أكثر تعبي ار تأثي ار مف المغة المباشرة ،فقد لجأ الشاعر إلى طريقة الرمز بعدما تيقف أف ما
يكنو لمحبكبتو أعمق مف أف يعبر عنو بمغة كاضحة أك مفيكمة ،ألف ىذه المغة في نظره لـ تعد ت

ؼ
ؼ

بالغرض الذؼ يكد إيصالو ،ألف معانيو في ىذه المرأة ال يستغرقو عقل لفيمو أك لغة لترجمتو ،ىذا فضبل
عف بعض العكامل األخرػ التي تتصل بالجكانب الدينية ك االجتماعية ،فحبو المرأة عمى غير دينو جعمو
427

 ،ك مف أشير المصطمحات



ك يصحف يذىب في غزلو مذىب التكنية بحيث يكني اسميا فيعمي

الدالة عمى عمـ الرياضيات داؿ (الرمز)،ك مف أمثمتو في شعر "ابف الحداد" قكلو:
الس ْع َد ِنْمتُ ُو
كلي أَ َـ ٌرؿِ،إ ْف ُي ْس ِعِد َّ
َ
الص َبا
الم َنى ما نيَؿ في َم ْي َع ِة َّ
كأ ْ
َس َنى ُ

النْف ِ
َك ُيْفيـ ِس ُّر َّ
س في َرَم َازِت َيا
َُ
األشياء بعد َف َك ِات َيا؟ .
كىل تَ ْح ُس ُف
ُ

في ىذا النص يستخدـ الشاعر الداؿ (الرمز) ليكضح مف خبللو حالة عاطفية تشير إلى أف لمنفس
عبلمات تكمئإلى ما تنطكؼ عميو مف

أحكاؿ( ،سر النفس) ،فإذا كانت مظاىر السقـ ك المرض

أحد

اإليماءات الخارجية التي تظير عمى جسد المحب ،فاف كثرة التأكه ىي صفة مبلزمة لمشاعر -ىي أكثر
مظير يكمئإلى ما في نفس الشاعر مف معاناة نفسية داخمية ،ك ذلؾ لما يعانيو مف ىجر دائـ كصد
مستمر ك بعد متكاصل مف قبل ىذه المرأة التي يتمنى في ىذا السياؽ (لي أمل) أف يحالفو الحع في نيل
كصميا ،ك ىك ما عبر عنو الشاعر عبر أسمكب الشرط ( إف يسعد السعد نمتو) ،ك ىك ما يفسره البيت
الثاني أيف يؤكد الشاعر أناألشياء –سيما الكصل -ال تحسف إال في سف الشباب ك ميعة الصبا الذينيمبياف
لو مطالبو كل رغباتو.
ك يسكؽ الشاعر ىذا المصطمح في سياؽ مماثل يقكؿ:
أَتَ ْعَم ُـ أ َّ
َف لِي َنْف ًسا َعمِيمػَ ْو
ط ِي اؿخ ِميَم ِة ِريـ ِإ ْن ٍإ
س
كفي
ُ
َّ

ِ
يل ْق؟
كأ ْ
َش َكاًقا ُم َب ِّر َح ًة َدخ ػَ
َرَم ْز ُت بيا َف َّمم ِو اؿَخ ِميَم ْو! .

يقكـ ىذا النص الشعرؼ عمى الرمز ،ك ىك مدلكؿ عبر عنو الشاعر بكاسطة الداؿ (رمزت)
معتمدا في ذلؾ عمى الداؿ (الخميل ق) الذؼ جعمو الشاعر محكر اإلىتماـ في ىذا النص مكر ار في
مكضعيف اثنيف ،فقد استخدمو الشاعر أداة يرمز مف خبلليا إلى اسـ محبكبتو الحقيقي بكل ما يحممو مف

المعتمر مف الشعر ىك ما ُع ّمي معناه أؼ شبو فتعمى ك تعمى فيو األبصار ك البصائر .
ىك أف ُيق أر الشيءعبل خبلؼ ما أراد كاتبو .
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 ،ك ىنا حركؼ يشترؾ فييا ىذا الداؿ (خميلق) مع اسـ ىذه المرأة الحقيقي (جميلق) ،مبدال الجيـ خاء
نمحع أف الداؿ (الخميلق) في ىذا السياؽ قد ساىـ في تجسيد تجربة الشاعر الشعرية ،ك ذلؾ في بعدىا
العاطفي ،حيث رصد الشاعر مف خبللو فكرة تجسد ما يطكيو ىذا المكاف مف غزالف ىي مف جنس البشر
(ريـ إنس) ،لمتدليل عمى جماؿ

محبكبتو التي تتقاطع في جماليا مع ىذا الحيكاف ،مما زاد في تأثيث مشاعر الصبابة ك الشكؽ في نفس
الشاعر.
ك مما يتصل بعمـ الرياضيات تركيز الشاعر عمى لغة األرقاـ في شعره يقكؿ:
مائة َل ْيتَيػَا
ياَل ْي َت ُمْم ِكي ٌر

َف ِيي إ ْقِتر ِ
احي فافي ِـ التّ ْع ِميْق
َ َ
َ

كليس في األعداد لي ُب ْغ َي ٌرة

اسـ َكاَف َق التَّ ْس ِميػَ ْو
لكف ليا ٌر

يدكر محكر االىتماـ في ىذا السياؽ عمى العدد (مائة) ،ك ىنا يتكضح أف اختيار ىذا العدد تـ
بطريقة لـ تكف اعتباطية مف خبلؿ الداؿ (اقتراحي) ،ك اقتراح الشاعر ليذا العدد دكف غيره مف

األعداد

إلىنو عدد يفي بالغرض الذؼ كظفو الشاعر مف أجمو ،ك ذلؾ ليعمي مف خبللو أحد األسماء التي
يرجع أ
يرمز بيا إلى محبكبتو النصرانية نكيرة ،ك ىك اسـ (ىنيدة) ،ىنيدة ىك اسـ لممائة مف

اإلبل ،ك ىنا

يؤكد الشاعر أف استخدامو ليذا العدد لـ يكف بغية في لغة األعداد بقدر ما ىك حبا لمحبكبتو نكيرة التي
يكافق اسميا مدلكؿ ىذا العدد.

ابنالحداد"اسميا كما تراه ك جرػ في
فصحف"
بساـ"عمى البيت الثّاني بقكلو:كاسميا عمى الحقيقة جميمة
ّ
ّ
كقدعّمق"ابف ّ
بم َداه.أنظر ال ّذخيرة(ؽ،1ـ،2ص. )709
كصفيا َ
طَم َق َ
الج ُمكح فمـ يف شرط الكتاب َ
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ك في سياؽ آخر يقكؿ:
ِ
ِ
الح ْزُف
الك ْجُد ك ُ
َفثُّن َّي في َقْمبي بيا َ

ُم َثِّمثَ ٌرة قد َك َّح َد َّ ُ ُح ْس َن َيا

يصكر الشاعر في ىذا الخطاب الشعرؼ حالة عاطفية نادرة ،حيث جعل كجده ك حزنو اثنيف مف
ثبلثة (الحسف ،الكجد ،الحزف) معتمدا في ذلؾ عمى لغة األعداد (كاحد ،اثنيف ،ثبلثة ).....في تشكيل ىذه
المعادلة العاطفية.


صنت اسـ ِإْل ِفي َفدأْبا ال أُس َّم ِ
يو
ًَ
َ
ُُْ َ

ك يقكؿ أيضا:

ُع َم ْي ِػو .
اؿ َبِإْل َغا ِزؼ أ َ
كال أز ُ

ِ
كصاحِبي َع َدِد ّّؼ قد َرَم َز ُت بو
َفج ْذر أكِل ِو ربع ِ
آلخػ ػ ِػرِه
ُ ْ ٌر
َ ُ

ِبِذ ْك ِر ماتَ ْح ِكؼ َم َب ِاني ػ ِػو
ك ج ْذر ِ
آلخ ِرِه ُرْب ٌرع لِثَ ِاني ِػو
َ ُ
فا ْفيـ َفَقد الَح ِؿألَ ْفيا ِـ خ ِاف ِ
يو .
َ َ
َْ ْ َ

كا َّف ثَ ِان َي ُو ُخ ْم ٌرس لِثَالِِثػ ػ ِػو

ك في سياؽ مماثل يقكؿ:
ِ ِِ
ُس ِّم ػ ػي ِق
أ َّ
َما ال ّذؼ بي َفإ ّفؼ ال أ َ

كز ج َّم ًة ِف ِ
ِِ
يو
لكف َسأُلقي ُرُم ًا َ

ِ
ق
األعدادن ْس َب ػَػ
إذا أ ََرْد َت مف
تُ

َف َج ْذ ُر َّأكِل ِو ُع ْشٌرر لِثَ ِان ػيػ ِق

الج ْذ ِر َارِب َع ُو
كا ْف أ َ
َضْفتَإلى ذؼ َ

أرَيت ثَالِثَو زى ار مع ِان ِ
يو
ََْ
ُ ُ ًْ َ َ

اض ِ
ِ
الرِش ِيد ِبو فقد تَبيَّف م ِ
يو ك َب ِاق ػيِق .
ُخ ُت َّ
صُف ُو أكلِ َع ْت أ ْ
كنْ
َ َ َ

المصدر نفسو،ص256



المصدر نفسو،ص308



اد،لديكاف ،ص. 309
الحد ّ
ا ابف ّ



430

يقكـ ىذيف النصيف عمى بعض المصطمحات المتداكلة في عالـ الرياضيات حيث حاكؿ الشاعر
مف خبلليا أف يكنى عف اسـ محبكبتو الحقيقي الذؼ يكافق بعض األعداد ،حيث جمع الشاعر بيف لغة
األعداد ك الجذكر ك األرباع ك األخماس ك األعشار ،ك قد أسيمت ىذه الدكاؿ في تشكيل مضاميف
شعرية ال يمكف أف نستكعبيا بطريقة ميسرة ما لـ فكف عمى معرفة كاسعة بعمـ الرياضيات الذؼ يستدعي
نكعا مف الغكص في أغكاره ك فض أس ارره،ك مع ذلؾ فقد ساىمت ىذه الدكاؿ مجتمعة في تفجير طاقة
داللة كاضحة مفادىا الحفاظ عمى اسـ محبكبتو الحقيقي ك صيانتو.
نخمص في ضكء ما تقدـ إلىأف تكظيف الشاعر لمرمكز ىي مف دكاعي اىتمامو بعمـ الرياضيات
الذؼ أكثر ما يعتمد عمى الرمز حيث حاكؿ الشاعر استغبلؿ بعض المصطمحات ذات الدالالت المكحية
ليرمز في أغمبيا إلى اسـ محبكبتو الحقيقي ،ك ىي حركة

إبداعية ساىمت في تفجير طاقة الشاعر

اإليحائية ،فكاف ليا دكر بارز في ميمة قيادة القارغإلى الداللة المطمكبة.

كما تعتبر األلفاظ الخاصة بعمـ الفمؾ مف بيف أكثراأللفاظ تك ار ار في حقل العمكـ ك المعارؼ في
شعر "ابف الحداد" ،ك ىي كثرة تنـ عمى قدر كبير مف المعرفة بأصكؿ ىذا العمـ ك مراس طكيل بأس ارره،
فمف خبللو نمحع أف رؤية الشاعر قد اتسعت فاستكعبت الككف مف حكلو لتصل إلى أعناف السماء ،ك مف
األلفاظ الدالة عمى ىذا العمـ في شعر "ابف الحداد" نذكر :الفمؾ ،النجـ ،الكككب ،البدر ،اليبلؿ ،الشمس،
الككف ،اؿثكر ،الشيب ،اؿعيكؽ ،السيا ،السماؾ ،الذراع ،األنكاء ،السراج ،الدرارؼ ،النير ،الشعرػ ،الجكزاء،
النعاـ ،الحمل ،الثريا ،المجرة ،التنيف ........،ىذا فضبل عف بعض أسماءاألشير مثل :كانكف ،أيمكؿ،
تمكز ،نيساف ،آذار ،تشريف......... ،
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السمك ك اإلرتفاء كمثاؿ ك ذالؾ
العمك ك
ّ
ك ألفاظ الفمؾ عند "ابف الحداد" غالبا ما تشير إال ّ

قكلو:

كما لو ِب ِس َكػ األفبلؾ ُـ ْجتَ َأُر

ِ
كبالمعاقل لِ ْؤل َْم َبل ِؾ ُمْقتََن ػ ٌرػع

األع َؿػ بو َس َباُ .
فقد َع َبل َ
الفَم َؾ ْ

ص ُرهُ
تَ َك َّس َبا َع ْ
ص ُرهُ َف ْخ ًار ك ُع ْن ُ

...............................................................................................
ك ما يميز عالـ األفبلؾ مف خبلؿ شعر "ابف الحداد" أنو عالـ حركي ،ك مف أمثمة ذلؾ قكلو ىي
كصف قصر مميكو المعتصـ:
ع ِطَفت حناياه ك ِ
ض َيا
ض ّم َف َب ْع ُ
ُ ْ ََ َ ُ ُ

ا،كسحر ذلؾ التَّ ِ
بعض ِ
يف
ْ
ضم ُ
َْ ً
ْ ٌر

ط ِعاألفبلؾإال َّأنػ ػ ُػو
َكتََقا ُ
َّة لك أََّن َيا َح َرِكَّي ػ ػ ٌرػة
َفَم ِكي ٌر

متَ َاب ِ
ؾ ك ُس ُكػػك ُف
يناف:تَ ُّ
حر ٌر
ُ
ِِ
َّ
ػيف .
أس ك التّّن ُ
العتد منيا ّ
الر ُ

ك يقكؿ في مدح مميكو المعتصـ:
ضػػاؤه
ِب َع ْزِـ أَِب ٍإّي ال ُي َرُّد َم َ

ؾ األفبلؾ عف َح َرَك ِاتيا؟ .
كىل تُ ْمَم ُ

يجمع الشاعر في سياؽ المثاؿ األكؿ بيف تقاطع حنايا قصر مميكو المعتصـ في كيفية اتصالو
ببعضو ك سحر تضمينو مع تقاطع األفبلؾ ،غير أف ما يميز عالـ األفبلؾ عف ىذا القصر ىك انو عالـ
مميء بالحركة ،ك الفارؽ األساسي في كل يتحدد في حركية األفبلؾ سككف الحنايا ،ك ىنا يطابق الشاعر
بيف الحركة ك السككف لتكضيح ىذه الداللة ،ك لتدعيـ ىذه الفكرة لجا الشاعر إلى تكرار الداؿ (حركية) في
البيت الثالث أيف يصف حباب القصر بأنيا فمكية إالأنيا تفتقر إلى الحركة التي إذا ما تكفرت فيو –كما
في األفبلؾ -صار نجـ التنيف معدكدا منيا.

اد،الديكاف ،ص. 128 ،127
الحد ّ
ابف ّ
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ك مف أكثراأللفاظ اتصاال بعمـ الفمؾ لفع (القمر) الذؼ ارتبط بسياقات كثيرة أىمياأنو مددا لمنكر،
ك مف أمثمتو في شعر "ابف الحداد" قكلو في مدح مميكو المعتصـ:
َك َذا َفْم َتُمج َقـ ار ز ِ
ػر
اى ػ ًا
ْ ًَ َ

ِ
الي َكػ
ضار
ًا
ناضر نا َ
ك تَ ْجف َ


يا م ْشبو ِ ِ
الج ْعِد ِّؼ ِ تَ ْس ِم َي ًة
الممؾ َ
ُ َ َ

ك يقكؿ في محبكبتو نكيرة:

ِ
ار
الب ْد ِر ّؼ أ َْن َك َا
ك ُم ْخج َل الَق َم ِر َ

ك يقكؿ في كصف قصر مميكو المعتصـ:
ِ
ضيئ لنا َّ ِ
الجك ُف
اؿَيؿالي ُ
فيو تُ ُ

ِ
ض ْكَء ْيوـ ا
ُى َك ثَال ُث الَق َم َرْي ِف في َ

إف جكىر السياؽ الشعرؼ ليذه األمثمة يعكس المكقف الخاص الذؼ تنطكؼ تحتو الداللة الخاصة
بيذا الداؿ (القمر) ،ك ىي داللة النكر ك الضياء ،ك ىك ما نمحظو مف خبلؿ القرؼنة

المتعمقة بكل مثاؿ ،ففي مثاؿ البيت األكؿ ارتبط القمر بالداؿ (زاى ار) ،ك ارتبط بالداؿ ( أنكا ار) في
مثاؿ البيت الثاني فيما ارتبط بالداؿ (الضكء) في مثاؿ البيت الثالث،ك في ىذا

األخير يبدك أف الداللة

أكثر ما تككف عمقا ،فتكرار الداؿ (الضكء) مرتيف في مثاؿ ىذا البيت (ضكءييما،تضيء) ،تركيز قكؼ
عمى داللة النكر ك الضياء ،كما ساىـ الداؿ (ثالث) في

تأثيث المعنى ،أيف يؤكد

أف قصر مميكو

المعتصـ بف صمادح ال يقل نك ار ك ضياءا عف القمريف ،فإذا ما أسرجت مصابيحو ليبل كاف في المرتبة
الثالثة بعد الشمس ك القمر مف حيث كىج الضياء كثرة النكر.
ك يقكؿ أيضا:
،الديكاف ،ص211
الحداد ّ
ابف ّ
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اد،الديكاف ،ص. 286
الحد ّ
ابف ّ
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ك ِزَي َادةُ األ ْقم ِار َب ْدء ُشي ِ
كرَىا
ُ ُ
َ

كتَعُّقب األ ْعَق ِ
بالنقص ِ
اب ُّ
اف
َ ُ
َ

في ىذا النص يعتمد الشاعر عمى القمر في تجسيد تجربة شعرية تتعمق بفترتي الشباب
كالشيخكخة ،حيث يؤكد أف القمر يككف بد ار تما في بداية الشير،

لينحمق بحيث ال يكاد يرػ ىك في

آخره ،ك القمر في ىذا السياؽ مشحكف بحمكالت رمزية تشير إلى تفضيل مرحمة الشباب ،ىذه الفترة
الخصبة مف حياة اإلنساف عمى مرحمة الشيخكخة ،بحيث تقف كل مرحمة منيا عمى نقيض األخرػ،
ك ىي داللة يسيـ الطباؽ بيف زيادة في أكؿ البيت ك نقصاف في آخره في تكضيحيا.
ك يستخدـ داؿ (البدر )فيقكؿ:
َش ِقيُق َؾ ُغِّي َب في َل ْحػ ػ ِد ِه
َّ
كؼ
َف َيبل َخ َسْف َت ككاف ُ
الخ ُس ُ

يعتمد الشاعر في سياؽ ىذا الخطاب عمى

ِؽ يا َب ْد ُر ِم ْف َب ْعِد ِه؟
ك تُ ْشر ُ
حدادا َلِب ْس َت عمى َفْقِد ِه؟
ً

إحدػ ظكاىر الفمؾ النادرة ك ىي ظاىرة خسكؼ

القمر،مجسدا مف خبللو أكثر تجاربو الشعرية حزنا ك م اررة ،حيث كرر الداؿ(الخسكؼ)مرتيف في البيت
ث ار إحدػ الحاالت الفمكية التي ينتج عنيا ظبلـ دامس ك دجنة قاتمة ،معمنا
الثاني (خسفت،الخسكؼ)مستم
بذلؾ حالة الحداد ،حيث يخاطب البدر أف يمبس رداء الظبلـ (خسفت) بدؿ رداء البياض(تشرؽ)،ليبدؼ
بذلؾ عميق حزنو كحداده عمى المرثى عميو،ك استخداـ الداؿ(لسبت) في ىذا السياؽ يكحي بكضكح عف
ىذه الحالة الفمكية التي يككف القمر فييا في حالة تغطية كمية،ك ىنا يتكضح مدػ معرفة"ابف الحداد"
بظاىرة الخسكؼ ،سيما ك أف ىذه األبيات سيقت في ظركؼ كاقعية تزامنت فييا حدكث ىذه الظاىرة
الفمكية.
،الديكاف ،ص. 207
الحداد ّ
ابف ّ

الرسالة .
الصفحة...................مف ىذه ّ
أنظر ّ
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ك يقكؿ في مدح مميكو المعتصـ
ِ 
ص ُو
َف َي َ
طأَ اَل َعيُّك ُؽ أ ْ
َيق ُّل أ ْ
َخ َم َ

ِ
طأ
كل َمْم ٍإؾ عمى
ك ُّ
أعقابو َي َ

إحدػ الككاكب غير المعركفة ك ىي كككب (العيكؽ)ليسجل مف

يعتمد الشاعر في ىذا الخطاب عمى

خبللو المنزلة الرفيعة ك المكانة العالية التي يحتميا مميكو المعتصـ عف غيره مف الممكؾ ،ك تكظيف الداؿ
(يقل) الذؼ استيل بو البيت يدلل عمى

أنو أكثر عمكا حتى مف العيكؽ الذؼ ناد ار ما

يطأأسفل قدميو

(.أخمصو).ك يقكؿ أيضا:
ِ
ككأ َّ
اض ًة
َ
احتَ ُو ال ّذ َراعُ ِإَف َ
َف ر َ

كاذا أرَْت َؾ ُّ
الش ْي ُب ُم ْزِم َع َغ ْزَكٍإة
َ
ِ
كر َج َر ْت عمى ِمْق َد ِارَىا
األم ُ
كَلك ُ
في ىذا النص اتكئ "ابف الحداد" عمى بعض الدكاؿ

األن ُم ُل .
َ
اء منيا ْ
ككأَ َّن َما ْ
األن َك ُ

ِ
يعا أََّن َيا لؾ َج ْحَف ُل
ّ
كد ْت َجم ً
األع َزُؿ
ماؾ ْ
الس ُ
بلح َ
الس ُ
لؾ ّ
َح َم َل ّ

التي تنتمي إلى عالـ األفبلؾ في مثل

(الذراع،األنكاء،الشيب،السماؾاألعزؿ ).........ك ىي ككاكب ساىمت أكثر مف غيرىا في تجسيد مختمف
التجارب الشعرية التي يطمح الشاعر إلىإيصاليا ،حيث استخدـ الكككبيف الذراع ك األنكاء في تشكيل داللة
عميقة ترتبط بصفة الجكد ك الكرـ ،حيث شبو ممدكحو كىك يكزع األعطيات عمى المحتاجيف بالذراع ك قد

اد،الديكاف،ص. 114
الحد ّ
ابف ّ



األخمص:باطف القدـ ك مارؽ مف أسفميا ك تجافى عمى األرض .



اد،الديكاف،ص. 245،246
الحد ّ
ابف ّ
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اصطفت حكليا تستنير بنكرىا،فيما ساىـ الكككبيف الشيب ك السماؾ األعزؿ في تجسيد داللة مفادىا أف
المكاف المتميزة التي يخطى بيا مميكو المعتصـ ترقى إال كل أصناؼ النجكـ ك أنكاع الككاكب .
ك يقكؿ في باب التينئة:
ِ
الس َنػا ِء َِنبِجـ ىًدػ الَح في ِ
آؿ ُى ِ
كد
الس َنا ك َّ
اء َّ
ْ ُ
َ
َف َب ّش ْر َس َم َ
ِ
السعػ ِ
ػكد
كمْقتََد ٍإح مف ِزَناد ُّ ُ
ُ

النُف ِ
س مف ُشم ِ
ِبمْق َتب ٍإ
كس ُّ
كس
ُ
ُ
ِىبلَ ٌرؿ تَ َّأل َق مف َب ْد ِر َسعػٍْإد

كم ْزٌرف تَ َخَّمق ِم ْف َب ْح ِر ج ِ
كد
ُ
َ
ُ

ِ
الفَِؼر ِ
اب مف َّ
ط َار
يف استَػ َ
ش َي ٌر

إلرد ِاء ُك ِل م ِر ٍإيد عِن ػ ِ
ػيد .
َ
َ
ّ َ

في ىذا النص استطاع الشاعر أف يكظف طاقات بعض الدكاؿ الخاصة بعمـ الفمؾ لتككف في
خدمة المعنى الذؼ يشير في ىذا النص إلى دالالت عدة أىميا داللة النكر الضياء ،ك ذلؾ في مثل النجـ
،الشمس،اليبلؿ،البدر،الشياب،ك تزداد الداللة عمقا في البيت الرابع بتعمق الشاعر في ىذا العمـ حيث
يكظف الشاعر الداؿ (النيريف) ك ىما نجماف ف ؼراف أحدىما السماؾ األعزؿك اآلخر السماؾ الرامح ليؤكد
أف ىذا المكلكد إنما ىك شياب يستطار ش ارره مف ىذيف النجميف النيريف فيردؼ مف

أصابو مف ىؤالء
المتمرديف الثائريف.

ك يكظف أسماء ككاكب أخرػ فيقكؿ :
الش ْع َرػ َتُمك ُح ك َتْمتَ ِظي
ص ْد ِغ ِو ِّ
عمى ُ

ِ
اف
اء تَ ْزَىى ك تَ ْزَد ُ
كفي َن ْح ِره َ
الج ْكَز ُ
ك في سياؽ اخر يقكؿ

كليل ب ِي ٍإ ِ
كم ُو
َ
يـ س ْرتُ ُو ك ُن ُج ُ

ِ
ِ
ٍإ
َجَف ِ
اف
أكس َكاى ُر أ ْ
َأزاى ُر َرْكض َ

كأف الثُّريَّا فيو كأس مد ِ
ام ٍإة
ُ َُ
َّ َ

ِ
الج ْكَزاء ِميَم َة َن ْشك ِ
اف
َ
كقد َماَلت َ ُ

الديكاف ،ص204 ،203
ابن الحدّادّ ،
اد،الديكاف ،ص261
الحد ّ
ابف ّ
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ك في ىذيف المثاليف اتخذ الشاعر(عالـ األفبلؾ) في صكر تعبر عف مراداتي سكقيا المكقف،حيث استثمر
في المثاؿ األكإلشعاع ك كىج ىذه الككاكب في تجسيد ىذا المكقف العاطفي الذؼ يشير فيو إلى جماؿ ىذه
ك في عنقيا قبلدة تممع المرأة ك ىي تضع بعض أدكات الزينة عمى صدغيا فراحت تممع لمعاف الشعرػ
لمعاف الجكزاء ك تزىى كما تزىى الجكزاءفي كبد السماء.
فيما ساىمت أنكاعأخرػ مف الككاكب في رسـ مشيد يجسد الشاعر مف خبللو مجمس أنس كشراب
في إحدػ ليالي السمر المظممة ك قد بانت ككاكب النجكـ فييا في ىيئة كجكه قياف

حسناكاتسكاىر،ك

كككب الثريا بشاربيا (نشكاف)  ،كلعل تكرار الداؿ (ماؿ) في قكلو (مالت،ميمة) في ىذا السياؽ يكحي بنكع
مف التميف ك حاؿ النشكة ك المذة عند شرب الخمر ،مما يعكس

إحدػ حاالت حياة المجكف كالميك التي
4عرفتيا ببلد األندلس في ىذا العصر.

5ك يقكؿ في مدح المعتصـ بف صمادح أيضا:
ِ
الحماـ َّ
كأنمػا
ُس ْم ُت َّ
الس َك َاـ بو َ ُ

أِ
ْف مف ذكؼ َّ
الش ْن ِ
ُخ َذ ْت ِب َشأ ٍإ
آف

اح َّ
كأن َم ػػا
الج َن ِ
كتَِب ْعتَ َيا َ
ذات َ

َفعَم ْت جناحا َقبل في َّ
الط َي َر ِ
اف
َ
َُ ً ْ ُ

السم ِ
ثُرَىا
اء ك َْك
حتّى َغدا َح ْم ُل َّ َ

ِ
ِ
بالح ْم ػبلَ ِف
َحذ َرْي ِف م َّما َح َّل ُ

ك ىنا استغل الشاعر اشتراؾ ُب ْر َجي الحمل ك الثكر في ا إلسـ مع بعض األنعاـ في تجسيد فكرة
ْ
الشاعر التي تكحي في ىذا السياؽ بكرـ ممدكحو ك حسف ضيافتو،حيث بدا ىذيف البرجيف خائفيف مما حل
بثر قديـ مف األعداء
بيذه السكاـ ك الطيكر التي لكثرة ما ذبح المعتصـ منيا بدا ك كأنو يفعل ذلؾ لؤلخذ أ
بشف مف ذكؼ الشنآف)،أككأنو يعاقب ىذه الطيكر الرتكابياإثما في طيرانيا(فعمت جناحا قبل في
(أخذت أ
الطيراف).
الشعرؼ:كككب نير يطمع بعد الجكزاء .



لقد اشرنا إلى قبس مف ذالؾ في صفحات سابقة مف ىذه الرسالة،أنظر الصفحة ....كما بعدىا .

4

الحد َّ
اد،الديكاف،ص. 294
ابف ّ

5
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ك يقكؿ في مدح المعتصـ أيضا:
َّ
ط ُة َد ِائ ٍإر
األم َبل ِؾ ُنْق َ
كأن َؾ في ْ
س ٍإع أ َّ
الع ُبل َّ
فكأنيا
َحم ْت َؾ ُ
َم َ ا َ

خطكط َخَكا ِرُج
ك أ َْم َبل ُك َيا منيا
ٌر
م َر ٍإ
الس َيا َك َم َع ِارُج .
اؽ إلى حيث ُّ
َ

الس َيا في تأكيد مكانة مميكو المعتصـ بف صمادح بيف
اعتمد الشاعر في ىذا السياؽ عمى كككب ُّ
إلىنو ينفرد بمآثر
بقية ممكؾ الطكائف ،فمميكو األصل(نقطة دائرة)،ك ىـ الفرع (خطكط خكا رج) ،يرجع ذلؾ أ
الس َيا.
جعمت منزلتو ترتفع بو إلى سمـ المجد فتبمغ مكانة متميزة مرتبة عالية ترقى بو إلى كككب ُّ
نمحع مف خبلؿ ما تقدـ إلى أف تكظيف مثل ىذه الككاكب ك النجكـ في شعر"ابف الحداد" بيذه
الكثرة  ،إنما يعكس ثمرة ثقافة فمكية معتبرة يحظى بيا الشاعر،استطاع مف خبلليا إلى
ُب ْعٍإدأساسي ك يرمي إلى داللة جكىرية ،ك ككف الشاعر قد كظف

أف ُيَم ٍّإك َحإلى

أغمب أنكاع ىذه الككاكب ك النجكـ في

ممدكحو المعتصـ ك محبكبتو نكيرة ،فيك يشير إلى المنزلة الرفيعة المرتبة العالية ك المكانة العظيمة التي

يرقى إليو كل منيما،حيث جعل مف ىذه النجكـ الككاكب سمكه ـ ا ك رفعتو ـ ا ،ككف النجكـ "ترتبط بمعاف
.كبيرة مثل اإلرتفاع ك السمك"

حقل الحزف:
ك يأتي حقل الحزف في المكقع الرابع مف اىتمامات التجربة الشعرية لدػ "ابف الحداد" ،ذلؾ أف كاقع "ابف
الحداد" النفسي ك الشعكرؼ كاف يحممو في كل مرة عمى الشعكر
مصدر ىذا الحزف الذؼ يعيشو الشاعر مف

باألسى ك الحزف ،ك قد كانت المأساة

أبعاد مختمفة ك جكانب متعددة ،مما ساىـ في تعميق ىذه

إلى لغتو بعدا مأساكيا ،فيناؾ نبرة مف الحزف تمتد لتشمل أغمب شعره في خط كاحد
العاطفة عنده ك أضاؼ
أدتإلى ىيمنة شعكر نفسي يكاد يككف كاحدا في شعره كمو ،ك تعتبر ىذه الف

غـة حقيقة اإلحساس الذؼ
اد،الديكاف .176 ،175
الحد ّ
ابف ّ
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يكتنف حياة "ابف الحداد" الشخصية ،فيي مشاعر شديدة ا إللتصاؽ بركحو ،ك بطبيع تو النفسية المرىفة
الحساسة ،فقد عكست تمؾ الصرخات الميتاجة في شعره م اررة التجربةك لكعة المعاناة ،ما جعمو ينزع ذلؾ
المنزع الحزيف الذؼ الءـ حالو ك نفسيتو تماـ المبل غمة ،مف ثُ َّـ انسابت لغتو ىذه في كثير مف نظمو
انسياب مشاعره ،فجاء شعره صكرة ناطقة لكل ىذه المشاعر ما جعل شعره يأخذأبعادا داللية ىامة اتصمت
اتصاال كثيقا بجممة مف المكضكعات أىميا الرثاء ،الشككػ ،ك الغزؿ  ،فبل بد لمظركؼ التي أحاطت بو
بكل ما تحممو مف قسكة ك ألـ ك تمرد ك غربة
ك حنيف أف تحدد منظكره نحك الحياة كاألشخاص ك الككف ،ك أف تخمف بصماتيا في نتاجو الشعرؼ عمى
اختبلؼ مكضكعاتو ك تعدد مكاقفو ،فإذا ما مدح أك تغزؿ أك رثى انساب ذلؾ المكف المأساكؼ يصبغ أبياتو
ك معانيو بصبغتو ،ما جعل لغة ىذا الحقل تككف انعكاسا طبيعيا لحالتو النفسية ك الشعكرية ،حيث حفمت
بالعديد مف المفردات المغكية التي تعبر عف الحزف الكآبة ك ما يتصل بيما ،بحيث تُ ّشكل مؤش ار أسمكبيا

كاضحا في إنتاج داللة الحزف في شعره ،يعتبر استعماليا مف الكثرة في شعره ما يؤكد ميل الشاعر في
اإللحاح عمييا ،بحيث تككف مرك از لمداللة ك المعنى في النص الشعرؼ.
ك تمتمؾ ألفاظ الحزف في شعر "ابف الحداد" طاقة داللية عالية تثير في

القارغ دكاعي األسى

كالمعاناة ،سيما ألفاظ البكاء التي نجد ليا حضك ار قكيا ،بحيث كانت أكثر ترددا في شعره ،ككف البكاء
أكثراستدعاءا لمحزف ك أشده تعبي ار عنو ،ك

أقكاه داللة عميو ،ك قد ظير في عدد مف الداالت في

مثل:الدمكع ،العبرات ،البكاء،بحيث أسيمت ىذه األلفاظ في إشاعة جك مف األسى ك اإلحباط استكلى
عمى معظـ شعره سيما في غرض الغزؿ الذؼ طالما كانت المرأة فيو مصدر شقائو ك سر آىاتو ،ك سببا
في اساثرة أشجانو
ك تييج أحزانو ،إذ « لٌس من الضروري أن ٌتمثل حزن الشاعر فً قصائد الرثاء،فلٌس فقد عزٌز هو
السبب الوحٌد الذي ٌكرب نفس الشاعر،فقد ٌكون الفشل فً تجربة حب أو الفشل فً الحصول عال
مطلب حٌوي ،أوخٌبة األمل التً تحطم الطموح أو غٌر ذالك من العوامل باعدا لألسى فً نفس
الشاعر»ك مف ىنا كاف إلحاح الشاعر عمى مشاعر الجكػ ك البكاء ك استعذاب األلـ ،ك قد اتصل ىذا
الجك البكائي الدامع اتصاال مباش ار بحالة اليجر ك البعد ،ذلؾ

أف مشاعر الحزف لدػ الشاعر كانت

مستمرة باستمرار حالتي اليجر ك البعد ،ك لذلؾ نجد لغة الحزف –عمى المستكػ العاطفي -عنده ليست
سكػ انعكاسا لعاطفة الحب الكبير الذؼ يكنو لمحبكبتو نكيرة ،حيث أعطى الحرماف دفعة أخرػ لتجربتو
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العاطفية التي سادىا الصدؽ ك غمرىا الكفاء ،ك قد تطمب ذلؾ إيقاعا حزينا تبلءـ مع تمؾ األجكاء النفسية
التي انعكست في ذبذبات نظمو الغزلي أيف نجد "ابف الحداد" فيو يرثى حبو ك يرثى نفسو التي ذابت ىكػ
لو ك ىمكت عشقا فيو ،ذلؾ

أف الغزؿ العفيف " إال مجرد مف يرثي حبو بألفاظ يشع منيا الحب
.كالصبابة"

حيث آثر أف يعبر عمى بعض مكاقف الحزف بمغة البكاء ك الدمكع ،فيا ىك يحدث عف لكاعج
نفسو ،ك يصف نكازعيا ك معاناتيا فيقكؿ:
خميمي ِم ْف َق ْي ِ
س ِ
،خّم َيا
َّ
بف َع ْي َبل َف َ
ِ
ِِ
الي ِم ِ
يف َّ
فإن ػفؼ
ِب َع ْي ش ُك َما ذات َ

ِرَكاِبي تُ َع ِّرُج َن ْح َك ُم ْن َع َر َج ِات َيا
اؿرْك ِح ِم ْف َعَق َد ِات َيا
اح لِ َش ِّـ َّ
أ ََر ُ

ِ
ض َب ِات َيا
األع َبل ُـ م ْف َى َ
َما ِإَّن َيا ْ
أَ

الع ْي ُف َع ْف َع َب َرِات َيا؟
فكيف تَ ُك ُّ
ف َ

َذ َرِاني،كاِ ْذ َراء ُّ
الد ُمكِع َل َعّم ُو
ُ

ِ
اج ِم ْف ُذ ْك َرِات َيا .
ُي َس ّك ُف ما َق ْد َى َ

إناألبيات –ىنا -ترصد مكقف الحزف ك األلـ ،ك ىك إحساس يكاد يييمف عمى المقطكعة كميا،
حيث أسيمت بعض داالت الحزف في إشاعة جك مف األسى ك اإلحباط متمثبل في (العبرات) في البيت
الثالث ك(الدمكع) في البيت الرابع ،ك تعتبر ىذه الدكاؿ الجكىرية مرك از لمجذب مف عدة زكايا صكتية ك
داللية ،أممت عميو المحظة الكجدانية الرجكع إلييأكثر مف مرة ،كما يرتبط ىذا التككيف الداللي بالسياؽ
السابق لو ،حيث كرد معمقا ببعض التراكيب الدالة عمى البعدكالفراؽ ،ك ىنا يخاطب الشاعر خميميف مف
قيس عيبلف أف يسمحك الراكبتو بالجركح نحك مكاطف المحبكبة .
ك قد تممكو إحساس بالم اررة ك اإلحباط عمى فراؽ محبكبتو ،ك تظير معالـ ىذا البعد مف خبلؿ
التركيب ( خليا ركابي تعرج نحكمعرجاتيا) في البيت األكؿ ،ك التركيب ( أراح لشـ الركح مف عقداتيا) في

الفنّية لئلبداع األدبي ،دار الجيل ،بيركت ،1993 ،ص43
عبد العزيز شرؼ:األسس ّ
الديكاف ،ص162 ،161
ّ
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البيت الثاني ،ك التركيب ( إنيااألعبلـ مف ىضباتيا) في البيت الثالث ،ما جعل مشاعر الحزف في ىذا
السياؽ تككف انعكاسا مباش ار لمكقف الصد ك اليجر الذيف طالما ذاؽ "ابف الحداد" منيا األمريف ،ذلؾ أف
ابتعاد المحبكبة عنو قد عمق إحساسيبالحزف ك أكرث قمبو المرض ك

األسقاـ ،مما جعل العيف تككف

سريعة إذراؼ الدمكع عمى ىذه المحبكبة ،ففي ىذا الخطاب الشعرؼ تأكيدا لحالة الحزف ،ذلؾ أف استخداـ
(العيف) ك ىي أداة البكاء المباشرة يكشف عف حقيقة حزف المكقف الذؼ يعيشو الشاعر ،ك زيادة في تككيد
ىذا الحزف نجد أف الشاعر يخاطب العيف أف تجكد بدمكعيا (كيف تكف العيف عف عبراتيا) فكأنما ىي
تعادؿ نفسو في استمرار الحزف ك البكاء ،كرد ذلؾ في سياؽ استفيامي يتساءؿ فيو كيف تتكقف عيناه عف
البكاء ك مسافة البعد بينو ك بيف محبكبتو ما تزاؿ شاسعة ،ك كيف ال تجكد بالدمكع ك ىك ما يزاؿ يعاني
م اررة البعد ك ألـ الفراؽ.
ك ىذه المرأة ال تغيب عف ذاكرتو حتى في أحمؾ الظركؼ ك أصعبيا ،فيا ىك يقكؿ ىك بعيدا عف
مكطنو المرية:
ا،خ َ
ياغائب َ
ط َر ُ
ات الَقْم ِب َم ْح َ
ً
ض ُرهُ

ِ
َّ
الص ْب ُر َب ْع َد َؾ شيئٌر َل ْس ُت أَْقد ُرهُ

تَ َرْك َت َقْمِبي كأشك ِاقي تَُف ِّ
ط ُرهُ

ِ
ِ
ِ
َ
كد ْم َع َع ْيني كأحداقي تُ َحّد ُرهُ

لك ُك ْنت تُب ِ
ص ُر في تُْد ِم َير حاَلتََنا
َ ْ

ِ
ِ
إذنؤل ْ
َشَفْق َت م َّما ُك ْن َت تُْبص ُرهُ

كن َؾ ال تَ ْحَمى ِبَم َّذتيا
فالع ْي ُف ُد َ
َ

ك َّ
صُفك تَ َكُّد ُرهُ .
الد ْى ُر َب ْع َد َؾ الَ َي ْ

عتاب ك شككػ ك تشكؽ ك تحرؽ ك ترج ،مشاعر كميا مفعمة بحزف شديد ك ألـ متكاصل لـ يكف
بمكنة الشاعر كبح جماحيا ،فارتفعت شككاه مف األلـ ك الحرماف ،أيفأطمق العناف لما ظمت جكانحو تكنو
مف الشكؽ ك الحرماف المفعـ بالشككػ ك األلـ ،ك يعتبر التركيب (دمع عيني) في البيت الثاني أكثر تعبي ار
عف ىذه المعاني ،فغياب ىذه المرأة ك بعدىا عنو جعل قمبو تفطره األشكاؽ ك دمعو تسيمو األحداؽ ،فيك"ال
يقكػ عمى الصبر قمبو تذيبو األشكاؽ ك عيناه تحرقيما الدمكع ،بدكف الحبيب ال يمذ العيش ،ك ال يصفك
الدىر ،أنفاسو تفضحو فتكشف ما يضمره ك يطكيو مف اشتياؽ ك "

الديكاف ،ص.210 ،209
ّ
جكدت مدلج:الحب في األندلس،ص. 247
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ك تعتبر ىذه المشاعر انعكاسا لحالتو النفسية التي جعمتو يككف دقيقا في اختيار ألفاظيا ،فيي شديدة
الصمة بداللة الحزف  ،حيث استخدـ الداؿ (تفطره) ليدؿ عمى شدة

األلـ ك المعاناة ،كما كظف الداؿ

(تحدره) ليدؿ عمى كثرة البكاء ك مبمغ الحزف ،باإلضافةإلى التشديد الذؼ يؤكده معنى اإلصرار ،إص ارره
عمى مكقف الحزف الذؼ ترتب عف إصرار المحبكبة عمى مكقفيا معو ،ك قد أدػ صكت الياء في كل ذلؾ
"كظيفة داللية عميقة تتجاكز الصكت الظاىر ك اإليقاع الجميل العابر إلى البرىنة عمى كجكد شيء ما
شف".
ذؼ أ
3ك يقكؿ أيضا:

ِ
ِ
الن َة َقْمِب ِو
كآم ُل م ْف َد ْمعي إ َ
ُ

ِ ِ
الصْمِد
الح َج ِر َّ
َكَال أَثٌَرر لْم َغ ْيث في َ

يشكل ىذا البيت مظي ار لحالة نفسية عبر عنيا الشاعر بمغة مميئة بحيكية المشاعر عمق
غ ازرة المعاني ،ك ح اررة تدفق الشعكر ك قكة

األفكار ،ك

اإلنفعاؿ حيث خدمتو المغة خدمة كبيرة في التعبير عف

شعكره ،فسايرت لغتو الرقيقة نفسيتو الحزينة ك ىك يصف قسكة محبكبتو نكيرة ،مع انتقاء دقيق لمفردات
الد االّت التي تحمل عمقا دالليا كاسعا في إفادة
تحمل الكثير مف اإليحاء ك الرمز ،حيث اتكئ عمى بعض ّ

ىذا المعنى ،فمفظة (الغيث) في ىذا السياؽ فييا مف الداللة ك اإليحاء عمى ما ىك بصدده أكثر مف غيرىا
كمفظة (مطر) مثبل ،حيث استغرقت البنية في إعطاء الدمكع معنى الخير ك النفع ليدلل عمى كثرتيا مف
جية ،ك صدقيا مف جية أخرػ ،كما اختار داؿ (الحجر) ليدلل بو عمى شدة قسكة ك جفاء قمب ىذه

تفكيكية لقصيدة أيف ليبلؼ،ص. 160
عبد الممؾ مرتاض:دراسةسيميائية
ّ



اد،الديكاف ،ص. 199
الحد ّ
ابف ّ
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المرأة ،ك لعل داؿ (الص ؿد) الذؼ أضافو الشاعر لمحجر يعمق مفيكـ القسكة ك يؤكد المعنى ،فقمب
محبكبتو نكيرة لـ يتعع مف ىذه الدمكع فيميف ك يرحـ ،ك رغـ ذلؾ نممح شيئا مف

اإلصرار عمى الصعيد

النفسي لمشاعر الذؼ يرفض اإلستكانة لـ أ ساتو المحققة ك قدره المحتكـ ما يدفع األمل عنده إلىأف يذكر
مثل ىذه المعاني (ك آمل مف دمعي.)...........
ك يقكؿ أيضا:
ِ ِ
ِ
كلكف َل ْح ُ
َكِرْعت ْ
ع َع ْي َن ْيؾ َخاطئُ

أََف ِات َك َةاألْلح ِ
الو ػ ػ َكػ
اظ َ
ناسك َة َ
َ
ق ْـ
كلكف دماؤ ُػ
الي َكػ َج ْر َحى ْ
ُ
كآؿ َ

الج ُرك ُح م ػِ
غ
ُد ُمكعُ َى َك ٍإ
آؽ ُ
اـ ك ُ
َ

ِ
ِ
ش
الح ػَا
رؼ
ؼ َكْم َـ َ
فكيف أُ ّ
ط ْرِف َؾ في َ

كليس لتَ ْم ِز ِ
غ؟
الم َيَّنِد ر ػ
اؼُ
يق ُ

ِ ِ
الج َكػ
كمنأيف أرجك ُب ْرَء َنْفسي م َف َ

غ؟ .
كما ُّ
كل ِذؼ ُسْق ٍإـ ِم َف ُّ
السْق ِـ َب ِار ُ
َ

تترجـ ىذه األبيات حالة كجدانية كردت في سياؽ استفيامي مشحكف بمعاني األلـ المعاناة التي
إال بمجكئو

ؾ بكسعو التعبير عنيا
انتابتالشاعر ،حيث تجسد مظي ار نفسيا لحالة نفسية لدػ الشاعر ،لـ َي ُ
إلى مثل ىذا األسمكبأيف تحكلت الدمكع إلى دماء مف شدة الحزف ،ك ذلؾ في قكلو (دماؤىـ دمكع ىكاـ) في
البيت الثاني ،فيذه الدماء التي تسيل عمى خدكد محبي نكيرة (آؿ اليكػ) إنما سببتيا سياـ عينييا القاتمة،
كما أثار جماؿ ىذه المرأةأكجاع الشاعر ك أسقامو ،ك ىك ما عبر عنو في ىذا السياؽ ب(كمـ ،تمزيق،
ينؾ الجرح مف جديد ،فيك أعمق مف أف يندمل أك يمتئـ ،ك ىنا
السقـ ،)........حيث انقطع الرجاء في أف أ
استطاع الشاعر أف يمزج بيف الجانبيف الحسي ك النفسي بحيث يصكر جماؿ ىذه المرأة ك ما أحدثو ىذا
الجماؿ في نفسو ذلؾ َّ
أف "الحديث عف المرأةأكؿ األمر يككف كصفا لمحاسنيا ك جماليا ،ثـ يتبع ىذا
.كصف ىذا األثر في نفس الرجل ك ىيامو ك غرامو"
ثـ يعاكده ىذا الشعكر باالستكانة ك الضعف فيقكؿ:
َف َك ْـ أ َْب ِكي َعَم ْي ِؾ َد ًما

كَال تَرِثيف لِْمب ِ
اكي
ْ َ َ

الحداد،الديكاف ،ص. 146 ،145
ابف
ّ
أحمد الشايب:الغزؿ في تاريخ األدب العربي،دار المعارؼ لمطباعة ك النشر:تكنس،ط، 1994، 1ص. 15




اد،الديكاف ،ص. 241
الحد ّ
ابف ّ
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اؿ ؿذيف يمماف بو حيث أبدػ الشاعر
في ىذا البيت يصكر "ابف الحداد" حالة الحزف ك اإلنكسار ّ
تفاعبل مع ىذا المكقف أدػ بو إلى البكاء ك العيش بحاؿ الكجد ،حيث كرد داؿ (الحزف) في ىذا السياؽ
مجسدا في داؿ البكاء ( أبكي) ،حيث استحالت الدمكع إلى دماء لفرط بكاءه عمى ىذه المرأة ،ك استمرار
حالة الكجد ك حرقة الشكؽ ك لكعة الحرماف التي يعيشيا الشاعر ،ك كاف ألسمكب التصدير الذؼ

انغمق

عمى معنى الحزف في ىذا السياؽ دك ار في تأكيد ىذه الداللة ( أبكي ،الباكي) ،فيذه المرأة لـ تكترث لحالو
فتحرؾ ساكنا ،كما أف بكاءه لـ يثر لدييا أؼ اىتماـ يذكر (ال ترثيف لمباكي).
 ،كما انسابت في غزلو ،ك إف كاف فف الرثاء عند ىذا ك قد انسابت لغة الحزف في مراثي "ابف الحداد"
شاعرنا لـ يصدر عف قناعة صادقة بعمق المأساة بقدر ما كاف إحدػ

تمظيرات المساندة التي تكشف عف عمق كفاءه لممعتصـ ،إالأف فنية الصياغة في ىذا الفف قد طغت عمى
قكة العاطفة ك صدؽ اإلحساس  ،حيث استطاع الشاعر في إطاره

أنيأخذبأيدينا معو لنعيش أجكاء مف

الجكانب اإلنسانية«فإذا ما كان المرثا ذا صلة بال ّ
شاعر أك بممدكحو قكيت لغة الكجداف ىذه،ك إشتدت ك
سمت بالشاعر إال آفاؽ عميا مف الحب السامي،فإذا عاطفتو تغمر فنو،ك إذا فنو الحزيف يمتحـ مع
مشاعره،ك إذا المغة التي نسمعيا ليست لغة المجامبلت ك المناسبات ك إنما ىي حديث القمب ك صكت
الكجداف» فيا ىك يستخدـ داؿ (الدمع) في ىذا الفف فيقكؿ:

..............................
ظ َباتُ َيػػا
َذا َب ْت ُسُي ُُى
َسىَ ،ف ُ
كؼْـ أ ً
ف ِم ْف َد ْم ٍإع َعَم ْي َيا َم ْد َم ٌرػع
َما َج َّ

..............................
ِ
ِ
األجُف َنا
الجُف ُ
كن ْ
الم َدام َع،ك ُ
تَ ْحؾؼ َ
الح ْزُف ـ ا كالى ُّ
الوتَّ ػَفػا
كع ُ
الد ُم َ
ُ َ

أما الثانية فقد قاليا في كالدة
اقتصر فف الرثاء عند "ابف الحداد"بمركيتف شعرّيتيف فقط،خص األكلى منيا بزكجتو ّ
جدا ال يممؾ قارئيا إال أف يتأثر بيا .
المعتصـ بف صادح حيث رثاىا بقصيدة طكيمة ّ


عبد الفتاح صالح نافع:لغة الحب في شعر المتنبي،ص. 86

444



َفسَق ِ
اؾ ِم ْثل َفدا ِؾ أك َكُدم ِ
ف
كع ػا
َ
ُ
َ

ِ
ِ
ضا ُم ْح َز ػَفا
ُم ْزٌرف ُيع ُيد ثَ َراؾ َرْك ً

ف كاف داؿ (الحزف) فييا قد
يكاد إحساس الحزف –في ىذا السياؽ -يييمف عمى المقطكعة كميا ،إؼ
ؼف لفظا مثل الدمع كرد داال عميو ك معب ار عنو خمس مرات كاممة لي ثؼر الشاعر مف
كرد مرة كاحدة ،إ
خبللو حالة الحزف السائدة ك المفعمة في نفسو (المدامع ،دمع ،مدمع ،الدمكع ،دمكعنا ،)........حيث
تجسد ىذه الدكاؿ دك ار كظيفيا ىاما ُتمثل البنية العامة لمنص ،يكحي بو "ابف الحداد" إلى حالة شعكرية تنـ
عف حزف دفيف ك أسى عمى فقد ىذه المرأة ،ك قد تنبو "ابف رشيق" إلى ظاىرة تكرار بعض المفردات سيما
في مكضكع الرثاء يقكؿ في ىذا المضمار":أكؿ ما تكرر فيو الكبلـ باب الرثاء ،لمكاف الفجيعة ،ك شدة
2القرحة التي يجدىا المتفجع ،ك ىك كثير حيث التمس مف الشعر ُكجد" .

الرثاء ك التّكرار تمؾ التّي"يقف
ك كاضح مفقكؿ"ابف رشيق" ّ
كقكة الّمحمة بيف مكضكع ّ
شدة ّ
الرابطة ّ
الراثيإلى التّكرار عمى نحك غير مسيطر عميو
خمفيا شعكر كثيف كحالة
ّ
متصعدةإلى درجة المأساة تدفع ّ

1
أحيانا"
.
ً

الشاعر بيا عف
عبر ّ
ىذا كتعتبر ألفاظ كالدىر ك ّ
الزمف كالقدر............مف بيف األلفاظ التّي ّ

متأصل عند شعراء العرب منذ القديـ،حيث ظل
الزمف سمكؾ
الدىر أك ّ
أحزانو ك آالمو،كاف كاف شككػ ّ
ّ
ينغص عميو
ه،كيدمره ،ك
الدىر "ذلؾ القاىر الذؼ ال يستطيع أف يتخّمص منو أك
يتصدػ لمكاجيتو؛ف ّ
ّ
ّ
ّ
ظّميقير ّ
الشاعر،،كيحكؿ دكنو،كدكف تحقيق أمانيو أك
لكل ظالـ كغاشـ يقف في طريق ّ
حياتو حتّى أصبح رم از ّ
الزمف منذ دخكليـ إلىاألندلسإلى
تركو يعيش بسبلـ؛كشكا شعراء األندلس كغيرىـ مف شعراء العر ّبية ّ

األندلسي؛فالدىر خركجيـ منيا"
الشعر
الدىر ك صراع اإلنسانمعو،عميقة الجذكر في ّ
ّ
؛حيث"كانت مشكمة ّ
النظيـ؛بينما
ة؛يذىببالشباب؛يبعد عف
العز
ّ
دائما بالمرصاد ي ّذؿ بعد ّ
المكاف؛يفرؽ بيف األحباب؛يشتّت العقد ّ
ّ

أبدا اختبلس لحظات المتعة،حتّىإذا دار
الشاعر األندلسييحاكؿ ً

ابف رشيف القيركاني:العمد في محاسف الشعر ك آدابو ك نقده،ج،3ص. 76

2

فيد ناصر عاشكر:التكرار في شعر محمكد دركيش،ص. 45

1

محمد :دراسات في األدباألندلسي،ص . 179، 178
محمد سعيد ّ
ّ
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ر؛كتفجع عمى
كتحس
تمنى
الز
ّ
ماف،كحانالمشيب؛كتغيرتاألكطاف،كباناألحباب؛بكىبحرقة؛كندبالماضي؛ك ّ
ّ
ّ
ّ

.المعاىد كاألحباب"

الحداد" صكرة ذلؾ اإلنسانالحزيف،بما تشيعو ىذه األلفاظ مف
كيرسـ ىذا الجانب مف شعر"ابف ّ

الزمف في شعره بجممة مف
الدىر ك ّ
الجك ّ
النفسي الحزيف،كقد استأثرت ألفاظ ّ
معاني تكحي بذلؾ ّ
فيمكضعا،كقد كردت ىذه األلفاظ ككسيمة رمزّية
الشككػ،المدح،الغزؿ،الرثاء-،كذلؾ
أىمياّ :
المكضكعات ّ
ً
الحداد"حياؿ مكقفو معو بثكرتو العالية العاصفة ك
لمتّعبير عف معظـ تجاربو ّ
الشعرّية؛حيثيطالعنا"ابف ّ

الدىر كمقارعة
ظمـ كالجكر،حيثكاف"
كبريائو كعنفو في كجو ال ّ
البنالحداد"فيو جكالت كثيرة في منازلة ّ
ّ

الخطكب؛بحيثنجد لو في ىذا البابميجة صادقة ك مؤثّرة كنغمة حزينة منكسرة تعكس تمؾ المعاناة
الدفيف ال ّذؼ يعانيو في مكاجية الحياة كالككف.
الحبيسة كذلؾ األلـ ّ

كل منيما يحمل المعنى
كقدخص"
الدىر ك ّ
كل مف ّ
ّ
بكل لفع رغـ ّ
ّ
أف ّ
خاصة ّ
ابنالحداد" ّ
الزمف بدالالت ّ

ِ
الدىر قكلو
:ذاتوَ ،فم ْف أمثمة داؿ ّ
ِ ٍإ
المتََبالِ ُج .
الد ْى ُر إال َلْيَم ٌرة ُم ْدَل ِي ّم ٌرة
َ
كما ّ
ص ْب ُح َيا ُ
كك ْك ُف ابف َم ْعف ُ
ك في المعنى ذاتو يقكؿ:
ك ما َّ
الد ْى ُر إال َلْيَم ٌرة ُم ْد َليم ػػّ ٌرة

بف سَم ْيم ِ
اف .
َك َش ْم ُس ُ
ض َح َ
اىا أ ْ
َح َمُد ُ ُ َ

مما ىك صدػ ليذا المعنى قكلو:
ك ّ

كر ُىًدػ
ىر َ
ّ
كـ ُن ُ
فالد ُ
الم ْع ُ
ماء ك َ
ص ُ
ظْم ُ

ِ
َّ
ضأُ .
مس في أنكارىا تَ َ
ُيضُيئ ك الش ُ

الشعر األندلسي،ص. 51
الغربة كالحنيف في ّ
فاطمة طحطحُ :

اد،الديكاف ،ص. 175
الحد ّ
ابف ّ


المصدر نفسو،ص. 300



المصدر نفسو،ص. 116
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الداللي ع لى طبيعة التّعميق؛
الدىر داللة التشاؤـ؛ك قد ترتب ىذا ّ
الناتج ّ
في ىذه األمثمة يحمل ّ

الدىر في المثاؿ الثّالث
الدىر في المثاؿ األكؿ ك الثّاني معّمقا بالّميل فيما عّمق داؿ ّ
حيث كرد داؿ ّ

يميز الّميل مف ظممة ك دجنة يكحياف بالّمكف األسكد ال ّذؼ أكثر ما يرتبط بمثل
بداؿ(ال ّ
لما ّ
ظمماء)؛ ك ذلؾ ّ
شدة
كل مف المثاؿ األكؿ ك الثّاني مبالغة في ّ
ىذه المعاني؛ ك قد أضاؼ الشاعر ّ
مدليمة) في ّ
الداؿ( ّ

أف "الّميالي
السكاد ك ع ّم
تة الظبلـ؛ كقنا يقيـ ّ
الشاعر عبلقة كثؼقة بيف ظبلـ الميل ك صركؼ ّ
الدىر ذلؾ ّ
ّ
تعبر أيضا عف شيء يبدك
ال تشير إلى صكرة ال ّ
الرىبة التّي يحمميا لفع الّميل فحسب؛ ك ّ
لكنيا ّ
ظبلـ ك ّ
يتصدػ لو ك يعانده؛ فيي
في صكرة غريـ لمشاعر يقف دكف تحقيق طمكحو؛
ّ

المسؤكلة عما آؿ إليو

عسر
ىذا ك مف باب معرفة األشياء 4الشاعر مف عكز ك رّقة حاؿ؛ فقد صيرت غناه فق ار ك يسره ًا

"

النك ارؿتي أسبغيا
الشاعر إلى إؼ
كالصبح ك ّ
بأضدادىا لجأ ّ
الشمس ك ّ
ادة النقيض معتمدا في ذلؾ عمى دكاؿ ّ
عمى ممدكحيق

الصبح في مثاؿ البيت الثّاني؛
المعتصـ بف صمادح؛ك أحمد بف سميماف مطابقا في ذلؾ بيف الّميل ك ّ
الدىر
النكر كال ّ
كبيف ّ
البيت الثّالث ؛ ليدّلل عبل معنى التطمع ك التفاؤؿ بما يبدد ظممة ىذا ّ
ظبلـ في مثاؿ ّ

الشمس ك ىي في أؾـ ّؿ شركقيا؛ ك في أجلػ
ك دجنتو؛كأكثر مف ذلؾ بل إف نكر مميكيالمعتصـ يسابق ّ

معالـ نكرىا ك ضيائيا كما ىك كاضح في مثاؿ البيت الثالث.
1
الدىر بالجكر ك قمة العدؿ يقكؿ:
ك يرتبط ّ

يا ما لِ َد ْى ِرؼ ليس َي ْعِد ُؿ ُح ْك ُم ُو

ظي في الح ُ ِ
صِّمًيا؟
أكرَّد َح ّ
ُ
َ
ظكظ ُم َ

الع ْدك ِ
اف؟
الع ْد َؿ ِ
اؿ َ
أتَ َراهُ َخ َ
في ُ َ
َف كاف ِذ ْىِني ساِب َق األ ْذ َى ِ
اف
أْ
َ

الشعر القديـ،ص. 92
الرحيـ
الرحمكني،محمد بكحمدؼ:تحميل ُلغكؼ أسمكبي ُلنصكص مف ّ
عبد ّ
ّ
1
الديكاف ،ص290 ،289
الحدادّ ،
ابف ّ

ِ
المتقدـ،ك يقاؿ
ألف رأسو يمي صبلكسط الظي ار
مصميِّا:ك المصِّمي:تالي
ّ
السابق،يقاؿ:صّمي الفرس إذا جاء بعد السابق ّ
ُ
المصمي .
المجمي،ك لمثاني
األكؿ مف الضيل
لمسابق ّ
ِّ
ِّ
4
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الدىر الذؼ أتى
ال يخفى ما في ىذا السياؽ مف مشاعر اليأس ك القنكط ؛ك فيو يشكك الشاعر ّ

كل آمالو ك طمكحاتو؛ أيف ظمت صركفو محيطة بو ك نكائبو مبلزمة لو؛ ما جعل"ابف الحداد" ينسب
عمى ّ
الدىر إلىذاتو؛ك ذلؾ في قكلو(دىرؼ)؛في البيت األكؿ؛ك ىك تركيب ينـ عف اليأس ك ضيق األفق؛ كما
يمنح شعك ار باأللـ ك المعاناة؛ فمف خبللو ضخـ الشاعر معف ػ كثرة الجكر ك استمرار الظمـ الذؼ كقع
عميو؛ كقد سيطر ىذا المفيكـ في ذىف الشاعر حيث استعاف في سبيل تأكيده عمىداؿ (العدؿ)الذؼ تردد
مرتيف في سياؽ البيت األكؿ(ليس يعدؿ حكمو)؛ك(خاؿ العدؿ في الع

دكاف)؛كذلؾ في سياؽ استفيامي

الدىر عميو بالحق في اعتدائو ك قّمة عدلو؛
يتساءؿ فيو الشاعر فيما إذا كاف يقضي ّ
تكرر مرتيف مسيما بذلؾ في
تـ د ىذه المعاني إلى البيت الثاني مستخدما في ذلؾ داؿ (الحع) ال ّذؼ ّ
ك ّ
تأثيث داللة الحزف
؛فككل مرة يسيء دىره التقدير ك ال يحسف التدبير،فقد جعمو تاليا بعدما تيقف بتفكقو
ّ

عمى غيره مف شعراء العصر.

ك قريب مف ىذا المعنى قكلو:
ك مالي ال أسمك ُم َرًادا ك ِى ّـػًَة
َ

طابت ض ػِ
غ
ك قد َك ُرَم ْت َنْف ٌرس ك
ْ
آض ُ

ٍإ ِ
ك ما أ َّ ِ
غ
َخ َرْتني عف تََناه َم ػَباد ُ
الدىر المناَق ِ
 .ك َّ
ق
لكنو ّ ُ ُ َ ُ
ض ف ْع ػُػل ُ

غ
ص َر ْت ِبي عف َبت ٍإاه َم َن ػِػ
ك ال َق َّ
اش ُ

النْق ِ
ط ك ذك َّ
غ
فذك الفضل ُم ْن َح ٌر
ص َنا ِـ ػ ُ
ك في المعنى ذاتو يقكؿ:

الناس ِم ْثل حب ٍإ
اب
ّ
ُ ََ

الدىر ُل َّج ُة م ِ
اء
ك َّ ْ ُ
َ

طُفػ ٍإػكك عاَلـ في ا ِ
نطفاء
َف َعاَل ٌرـ في ُ ّ
ٌر

ابف الحداد،الديكاف،ص. 146



الديكاف. 283 ،
الحدادّ ،
ابف ّ
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كل مف المثاليف األكؿ ك الثّاني بمعنى الجكر كقّمة العدؿ ،حيث كرد معّمًقا
ارتبط الدىر في ّ

بداؿ(المناقض)في المثاؿ األكؿ،ليدّلل مف خبللو أنو يسمؾ غير طريق العدؿ؛ك يقف عمى نقيض المساكاة

لجة ماء) ليؤكد عمى نفس
في حكمو عمى
الناس؛أما في المثاؿ الثّاني فقد كرد ّ
الدىر معمقا بالتّركيب( ّ
ّ
الداللة أيف يقمب الدىر الناس عمى ىكاه ،ك يعبث بيـ كما يريد ك عمى الكجو الذؼ يرضيو كما يقمب الماء
الحباب ،ك ىك ما يتضح في قكلو(الناس مثل حباب)،ك ىنا تأكل الحسرة قمب الشاعر ك ىك يرػ ىذا
الكضع المؤلـ ك المتناقض في آف معا.
الدىر ك عدـ استقرار األحكاؿ إذ في خطكب الدىر فريقاف
حيث أراد لفت اإلنتباه إلى تقمبات ّ

انحط فيو

الدكلة؛ك فريق
السفو ك الجيل إلى المناصب العالية مف ّ
فريق ارتفع فيو األدنياء مف أىل ّ
الفضبلء ك العظماء ك المستحقيف مف أصحاب الكفاءات؛فينعمأكلئؾ عمى الرغـ مف غبائيـ ك قّمة
ُ

إدراكيـ؛ ك يشقى ىؤالء عمى الرغـ مف سبلمة عقكليـ ؛ك ذلؾ عمى عادة األياـ في فعميا مف حيث تخمط
ّّ
طفك،إنطفاء)في المثاؿ الثاني؛"ك
السكء باإلحساف؛ ُمطابقا في ذلؾ بيف (منحط،نامئ)في المثاؿ األكؿ ك ( ّ
يحسو في نفسو ك ما يراه في كاؽعو.
ابف الحداد" في كل ىذا يعبر عما ّ
ك يقكؿ أيضا:
ك َّ
طيع َي ْيِد ُـ ما َب َنى.
الد ْى ُر ال َي ْس ُ

اء َىَّد َـ َما َب َن ْكا
َفإذا َب َنى ْ
األع َد َ

في ىذا السياؽ يصف"ابف الحداد" قكة مميؾقالمعتصـ بف صمادح؛ ك ىك لتكضيح ذلؾ يعتمد عمى أسمكب
جسد َّ
الشطر األكؿ مف البيت فقد لجأ فيو إلى المقارنة بيف
؛فأما ّ
المقارنة الذؼ ّ
الدىر فيو محكراالىتماـ ّ
السياؽ
ممدكحو الذؼ ارتبط بمعاني اليدـ ك اؿؼ
ناء؛ فإذا ما بنى األعداء ّ
صعد ّ
ىدـ المعتصـ صرحيـ،ك قد ّ
ىذه الكتيرة الداللية في الشطر الثاني أيف لجأ الشاعر إلى تغيير أطراؼ المقارنة مستبدال

األعداء في

أشد قكة مف سابقتو ك ىك الدىر الذؼ طالما ارتبط في الذىنية
الشطر األكؿ بخصـ لدكد آخر أكثرعداكة ك ّ
الشاعر في إبراز قكة ك
الشّدة التي ال تقير ،في سياؽ تتضح فيو مبالغة ّ
العربية بالقكة التي ال تجارػ؛ك ّ

الدىر نفسو عف مجاراتو،ك ىك ما يكضحو التركيب(ال يسطيع)،مطابقا في ذلؾ
صبلبة مميكو الذؼ يعجز ّ

الؿ
الد ة
الداليف(بنى)ك(ىدـ) في كبل الشطريف لتكضيح ىذه ّ
بيف ّ
ك تأكيدىا .
المصدر نفسو،ص. 153
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جمة؛فياىك ينسبو
ىذا ك قد ك ّ
ظف"ابف الحداد" داؿ ّ
الزماف كداؿ آخر ّ
عبر بو عف مضاميف نفسية ّ

إلى ذاتو فيقكؿ:

ِ
ِ
َّ
كأف َزَم ِاني إ ْذ َرآني ُج َذ َْلػ
ؼ ُػوؽالني َفمي منو َعُدّّك ُم َمالئُ
ِ
غ
ك لـ ُي ْغ ِففؼ أَّني ُم َد ٍإار ُم َد ِار ُ

أت َع ِاتًبا
فدارْي ُت ِإ ْعتَ ًابا ك دار ُ

الزماف) في التعبير عف لكاعج نفسو
استثمر "ابف الحداد" في ىذا المشيد داؿ( ّ

لعل طبيعة
حيا يرػ ك
المضطربةالقمقة؛أيف لجأ إلى تشخيص ّ
ّ
الزماف فجعمو كائنا ً
يسمع،يحبيبغض؛ك ّ

بالداؿ(قبلني)،ك ىك داؿ ترتّبت عنو مشاعر
تكضح ىذه الداللة،حيث عمق ّ
الزماف ّ
التّعميق في ىذا السياؽ ّ

الداؿ(ممالئ)تأثيثاً لمعنى العداكة ك البغض ،ثـ تمتد
الداؿ(عدك) الذؼ أضاؼ لو ّ
سمبية أخرػ تجسدت في ّ
الزمف ليس لو معتب؛ك ىك ميما سايره أك الطفو
أف ّ
ىذه ّ
الداللة لتشمل البيت الثّاني حيث يؤكد الشاعر ّ

ألنيا
فإف ذلؾ ال ُيغني عف محاكلتو ً
شيئا ّ

حتما ستبكء بالفشل،كقد

اعتمد"ابنالحداد"عمى بعض

الداللة
كل لفظة لتأكيد ّ
اشتقاقات ّ

في(داريت،دارأت)(،إعتابا،عاتبا)(،م ٍإ
غ).
دار،مدار ُ
ُ
1ك قريب مف ىذا المعنىقكلو:
أَيَّاـ َرَّك َعِني َّ
اف ِب َرْيِبػ ػ ِػو
الزَم ُ
َ
................................
ِ
ع َّ
يع َش ْمِمي َج ِائ َار
ص َد َ
الزَم ُ
اف َجم َ
َ
ضى
ضػ ِب َح ِّ
طي عف َس َمائي ك ا ْقتَ َ
َف َق َ

طب ِ
كأ ِ
الفرِار األَْف َد ُح
َجَّد بي َخ ْ ُ
َ
..............................
َّ
إف َّ
َّ
ؾ الَ َي ْس َح ُج
اف ُم َمػػم ٌر
الزَم َ
ِ
ط ػِّلُح
يح َرَكائِبي َك تُ َ
ِر َحبلً تُط ُ

كل
يتّضح في ىذا النص تكتّر ّ
الشاعر العنيف ال ّذؼ ّ
ىز إحساسو تجاه خصـ يختمف عف ّ
تردده عمى
الن
الزماف ؛حيث جعمو ّ
الخصكـ إنو ّ
الشاعر الّمفع المحكرؼ كبؤرة ّ
مرات ،ك ّ
ص،مكر ار ثبلث ّ
ّ

السمبية؛كقد استعاف
ىذه الشاكمة ذك دافع شعكرؼ ال يخفى،فقد حاكؿ الشاعر أف يمنح لو صكرة غاية في ّ
الديكاف ،ص.181 ،180
ّ



اد،الديكاف،ص. 181، 180
الحد ّ
ابف ّ
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الدالالت العاممة في فضاء ىذا
الدكاؿ التي عممت عمى تحريؾ شبكة مف ّ
في سبيل ذلؾ عمى بعض ّ

ركعني،بريبو،خطب،الفرار،
الداؿ( ّ
الزماف) مف خبلؿ ّ
ّ
الدكاؿ( ّ

طي،
األفدح،صدع،جائرا،بح ّ

حمبل
الد االت يمقي الشاعر المسؤكلية كاممة عمى عاتق ّ
قضى،إقتضى ،)..............كعبر ىذه ّ
الزماف ُم ّ
ريبو ك صركفو كزر خركجو ُمكرىا مف كطنو المرّية التّي ال طاقة لو بالخركج منيا،أك اإلبتعاد عنيا قيد
الداللية إلى أقصى درجاتيا في البيت الثّالث حيث يتابع الشاعر شككاه مف
أنممة،ك تتصاعد ىذه الكتيرة ّ
الزمف الجائر فيشبيو بالحاكـ ال ّذؼ ال يحسف العفك عند المقدرة في قكلو(ممّمؾ ال يسجح)؛ فقد كقف لو
ّ

الرفعة؛فعرقل مسيره حتى ك ىك في طريقو إلى سرقسطة حيف
الزماف بالمرصاد ك ىكػ بفجـ ق مف سماء ّ

جعل رحالو تُيمؾ ناقتو في المسير .

السياؽ ىذه الكتيرة الداللية في الشطر الثاني أيف لجأ الشاعر إلى تغيير أطراؼ المقارنة
صعد ّ
ك قد ّ

أشد قكة مف سابقتو ك ىك الدىر الذؼ
مستبدال األعداء في الشطر األكؿ بخصـ لدكد آخر أكثر عداكة ك ّ
الشّدة التي ال تقير ،في سياؽ تتضح فيو مبالغة
طالما ارتبط في الذىنية العربية بالقكة التي ال تجارػ؛ك ّ

الدىر نفسو عف مجاراتو،ك ىك ما يكضحو التركيب(ال
ّ
الشاعر في إبراز قكة ك صبلبة مميكو الذؼ يعجز ّ

الؿ
الد ة
الداليف(بنى)ك(ىدـ) في كبل الشطريف لتكضيح ىذه ّ
يسطيع)،مطابقا في ذلؾ بيف ّ
ك تأكيدىا .
1ك في سياؽ آخر يقكؿ :
الم ْرُء ُم ْنَق ٌراد ِؿُح ْك ِـ َزَم ِان ِػو
َك َ

َّ
الد ْى ُر ال َي ْنَف ُّ
ؾ ِم ْف َح َدثَ ِانػ ػ ِػو

ِِ
أحدا كال ِب َي َكانػػِ ِو
ِب َجبلَلو ً

َف َد ِع َّ
اف فإنو َل ْـ َي ْعتَ ِمػ ػ ْػد
الزَم َ
َكاْلم ْزِف َلـ ي ْخص ِ ِ
ص ْكِب ِو
ْ َ ُ ْ
ص ب َناف ِع َ
ُ

كؼنو.
ط ا
أُْفًقا ك لـ َي ْختَر أ َذػ ُ

المكلد
تأزـ نفسي،كاف داؿ( ّ
صية ليذه األبيات تكشف عف مكقف شعكرؼ ك ّ
الرؤية ّ
ّ
الن ّ
إف ّ
الزمف) ّ

الشاعر مف خبللو بؤرة شعرّية تفعل فعميا في كعي المتّمقي
الشعكرؼ فيو؛حيث خمق ّ
المحرؾ ّ
ّ
الداللي ك ّ
المؤثرات االنفعالية التّي يريد الشاعر إثارتيا ،عف طريق
كأحاسيسو،فيجتذب لتمؾ ّ

اختيار بعض األلفاظ

الكجدانية
التي عممت عمى تحريؾ دالالت ّ
النص ال ّذؼ منحتو طابعا ّ
حيكيا عمل عمى تحريؾ المشاركة ُ
اد،الديكاف،ص. 301
الحد ّ
ابف ّ
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لدػ المتمقي ،بما في بعضيا مف انحرافات لغكية ساىمت في إحداث خمخمة داللية أحالت نفسيا إلى جك
ف
جسدت ىذه المفردات أحاسيسو التي ترتبط بنفسيتو
مف الكآبة ك الحز ،حيث ّ
المرية ك مف بيف أبرز األلفاظ التي ارتبطت
يعيش تحت كطأة ظركؼ ّ
نفسية صعبة ك ىك بعيدعف مكطنو ّ
المضطربة ،سيما ك ّأنو

الزمف مف شأف أحد أك أ ّذلو فإنو يفعل ذلؾ دكف سابق إنذار منو
الزمف) قكلو(جبللو)(ىكانو)،فإذا رفع ّ
بداؿ( ّ

أك تمييز ،ك ىك بذلؾ كالمزف الذؼ

قد يفيد صكبو ناحية ك قد يضر أخرػ،مطابقا في ذات الكقت
الصكب)ك(أذػ الطكفاف).
بيف(الجبلؿ)ك(اليكاف) ك بيف(نافع ّ
حقل الحرب:

أف الصراعات الحر ّبية التي
قذا كقد حظي حقل الحرب بجزء كبير مف شعر"ابف ّ
الحداد" ،ذلؾ ّ

طكائف ك غيرىـ مف
طكائف مف جية ك بيف ممكؾ ال ّ
ظيرت عمى ساحة المشيد األندلسي بيف ممكؾ ال ّ
مرت بيا األمةاإلسبلمية في ىذه البقاع؛
ّ
النصارػ مف جية أخرػ جاءت حتمية لظركؼ سياسية متأّزمة ّ
ياسية دكر كبير في تطكر
أف ليذه ال ّ
حيث بات مف المسّمـ بو ّ
الس ّ
ظركؼ ّ

الشعر الحربي في
حركة ّ

األندلسسيما في ىذه الفترة مف تاريخ األندلس التي كانت

،لذلؾ انبرػ الشعراء في كصف المعارؾ التي
طكلة لمخمفاء ك القادةك
كقعت مف خبلؿ مدائح م ّ

الحرب إحدػ كسائل أك عناصر الحياة فييا
،تفننكا فييا في استعراض ممكاتيـ ك ذخاغرىـ
األمراء ّ

أف
النكع مف ّ
الّمغكية ؛فزخ ـ المعجـ الّمغكؼ ليذا ّ
الشعر بألفاظ ك تعبيرات ال تخرج عف المعاني الحربية،ذلؾ ّ

السبلحبأنكاعو مف
لغة اؿعرب لغة حرب ضر ك
ب طعاف ك نزاؿ في أركع بيانيا كأبرع تشابيييا ،ك صار ّ


الرئيسة في لغة ىذه األشعار
يككف ّ
؛"ك ابف ّ
المادة ّ
الحداد"ؾغيره مف سيكؼ ك رماح كنباؿك أقكاس ك دركع ّ
كرست حضكرىا بشكل صائت سيما
الصراعات كالمنازعات التّي ّ
شعراء العصر لـ يكف بمنأػ عف تمؾ ّ

يصكر حركبو طيمة
بيف ممكؾ ىذه ال ّ
طكائف ،حيث رىف"ابف ّ
الحداد"نفسو ؼ ّ
مجد بطكالت مميكيالمعتصـّ ،
مجسدا بذلؾ أعظـ المكاقف
كجكده تحت أمرتو،حيث نظـ غ رر أشعاره في حركبو مقتحما ميداف الحرب ّ
الرسالة.
الصفحة.....كما بعدىا مف ىذه ّ
أنظر ّ



الشعر،ص. 285
الدرة:التّ ّ
الداللي في لغة ّ
طكر ّ
ينظر ضرغاـ ّ
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أشدىا خط ار ؛مثي ار مف خبلؿ ذلؾ بعض المشاىد الحربية التّي ّتدؿ عمى شجاعة ممدكحو ك
الحربية ك ّ

ضد األعداء ،فمـ يترؾ أم ار مف أمكر الحرب ك
بأسو،فرسـ بذلؾ صكرة كاضحة لغزكاتو كحركبو كغاراتو ّ

ما يتعمق بيا إالك قد ذكره كأسيب في الحديث عنو،فجعمنا بذلؾ نعيشالمكاقع ك نسمع

األصكات ك

الحداد"
أف"ابف ّ
الرماح -ما يثبت ّ
الصييل؛فمف صميل السيكؼ إلى اندفاع الخيكؿ إلى طعف ّ
الصرخات ك ّ
ّ
لكل األغراض؛ فمف رّقة الغزؿ مع محبكبتو نكيرة إلى حماسة الحربمع مميكو
يممؾ ممكة شعرّية ف ّذة تميف ّ

السبلح
المعتصـ؛ كأكؿ ما يمكف تسجيمو بخصكص ىذا الحقل ىي كثرة األلفاظ ّ
الدالة عمى العتاد الحربي ك ّ
السبلح ركيزة البقاء ك األمف
ال ّذؼ كاف مميكو المعتصـ بف صمادح يستخدمو ّ
ضد األعداء،عمىاعتبار ّ
أف " ّ

الصراع ك أسبابو ؛ فمف يتحقق بقاىـ ككجكدىـ إال
كعمادىا ّ
المادؼ في بيئة اشتدت فييا عكامل ّ
بو ،مما جعل قيما مبنية عمى أسس اجتماعية راسخة  ،تأخذ دكرىا في تشكيل جكانب ىذا الصراع  ،بادية
في أدنى حاالتيا ،حينما تككف معادلة الحياة تساكؼ المكت ك التضحية أجميا يعني البقاء(،).....ك ىنا
السبلح ك االىتماـ بو ك
يأتي دكر ّ

إعداده ليككف الكسيمة ك

األداةلذلؾ،كىذا يعني قدرة حامل ق عمى

1
العدك"
 .استخدامو ك براعتو في التعامل بو إثناء مكاجية ّ

السبلح،كمف ىذه األلفاظ:
كقدك ّ
الحداد" جممة مف األلفاظ التّي كردت ّ
ظف"ابف ّ
لمداللة عمى ّ
ابنالحداد"أعمى
السيف في شعر"
يف،الر
الس
ّ
مح،الس ّ
يـ،الدرع،الحيكاناتالحربية،الجيش؛.............ك قد ّ
ّ
سجل ّ
ّ
ّ
التردد؛ ك ذلؾ في اثنيف ك ثبلثيف مكضعا؛كه
نسبة مف ّ

أف
ؼ نسبة تشير إلى ّ

السيف؛ىذه
المستخدمة في ذلؾ العصر عمى غرار العصكر التّي سبقتو تمتو-ىي ّ

الرئيسة
اآللة الحربية ّ

اآللة الحربية التّي


قكة اإلرادة ك اإلقداـ"
عف
ر
ا
تعبي
ك
،
األمكر
في
اإلنتياء
ك
ة
لمقك
ز
ا
رم
"
تعتبر
المادؼ في بيئة
كعمادىا ّ
ّ
ّ
الصراع ك أسبابو ؛ فمف يتحقق بقاىـ ككجكدىـ إال بو ،مما جعل قيما مبنية عمى أسس
اشتدت فييا عكامل ّ

اجتماعية راسخة  ،تأخذ دكرىا في تشكيل جكانب ىذا الصراع ،

بادية في أدنى حاالتيا ،حينما تككف

السبلح ك االىتماـ بو
معادلة الحياة تساكؼ المكت ك التضحية أجميا يعني البقاء(،).....ك ىنا يأتي دكر ّ
ك إعداده ليككف الكسيمة ك األداةلذلؾ،كىذا يعني قدرة حاملق عمى استخدامو ك براعتو في التعامل بو إثناء
العدك " ،لما لو مف كبير أثر في الفتؾ
مكاجية ّ

طعف بيـ،كما تمثّل في "عالـ تحكمو اؿقكة
باألعداء ك ال ّ

ة،إنيا في نياية األمر تعادؿ االطمئناف في البقاء ك
القك ّ
السيادة ك ّ
الفرج ك الخركج مف الكرب ،إنيا تمثل ّ
1

الوزجع ًفسَ،ص. 245، 284
دمحم الدسكقي:البنية التككينية لمصكر الفنية-درس تطبيقي في ضكء عمـ األسمكب-دار العمـ ك اإليماف لمتشر ك



التكزيع،طنطا،ط، 1،2009ص. 120
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.الحياة،فاإلنساف في ىذه الفترة الزمنية ببل سيف معدكـ ذليل"

السيف في
ك لـ يقتصر ّ
فحسب،إنما كرد بألفاظ كعبارات أخرػ ّتدّلل عميو
الداؿ
شعر"
ّ
ابنالحداد"عمى ىذا ّ
ّ

،الميند..........إلخ.
اح،اليندؼ
ند،الصمصاـ،شيبالصّف
صل،الصارـ،الحساـ،اإلفر
الن
ّ
فيمثل:البيض،الظبػّ ،
ّ
ّ
ّ
فمف أمثمة لفع البيض قكلو:
الح ْي ُف يظير في كادؼ َسكالِ ِف ِي ْـ
ك َ

ؾما بو في ثغكر الِب ِ
يض ُم ْن َك َمأُ
ك يقكؿ أيضا:

ِ
نتصارِه
بؾ إ ْقتََد َحاإلسبلـ َزْن َد ا
َ

شيا َذِل َؾ الَق ْد ُح.
نار ُِّب
ك ُ
بيض َؾ ٌر

الصراع الحربي في حمبة الحرب ك قد كاف
في ا
مثؿ ىذيف البيتيف ّ
يكرس الشاعر حضكر صكر ّ
الشعرية تتمحكر حكلو التّفاعبلت
الصياغة ّ
السيف طرفا ىاما في ىذا الصراع ،حيث ُيييمف عمى حركة ّ
الداؿ (ثغكر)التي منحت البيض داللة
الداخمية لمخطاب،حيث كرد في مثاؿ البيت األكؿ مضافا إلى ّ
ّ

الداؿ (منكمأ) بما يتضمنو مف داللة تحمل
حد
تيا،كلعل تكظيف ّ
السيكؼ ك ّ
ّ
مجازية تكحي بجكدة صقل ّ
صمادح في كقائع كانت
الشاعر ىزائـ أعداء المعتصـ بف
يصكر ّ
معنى األكل تؤكد ىذا الفيـ،حيث ّ
الشاعر في مثاؿ البيت الثّاني
نصكلو تأكل مف أجساد أعدائو،ك
يستمر ّ
ّ

الشجاعة ك
بإسباغ صفات ّ

الداؿ مرتبطاً بو عف طريق ضمير
البطكلة عمى مميكو مستخدما(البيض) سبيبل لذلؾ،حيث جاء ىذا ّ

تضطرـ ك

نار
السيكؼ في أيدؼ مميكو ًا
الخطاب(بيضؾ)التّي كردت مقترنة ّ
بالداؿ(نار)؛حيث يجعل ّ
قكة
السيف القاطع ّ
المش ّير في كجو األعداء،حيث ّ
تعبر مف خبلؿ ذلؾ عف ضراكة القتاؿ ك ّ
تشتعل؛ فسيفو ّ
السيكؼ كالحراب،كما يك حؼ مف
شدة اإللتحاـ ال ّذؼ ال ىكادة فيو ك ّ
المجالدة ّ
الشر ر يتطاير إثر مصادمة ّ

ارس مغكار يعشق األىكاؿ ك الميالؾ سيما إذا كانت مف أجل تحقيق ِقيٍإـ
خبلؿ ىذا المشيد ّ
أف ممدكحو ؼ ٌر
سامية ك ُمثُ ٍإل عالية تيدؼ إلى إعبلء كممة ّ ك ال ّذكد عف اإلسبلـ ك رفع اريتو عاليا.
2ك يقكؿ أيضا :

المرجع نفسو ،ص . 122، 121
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ِ
ليـ
ك اآلفقد آف ُش ْيب ّ
الصفاح ْ

ِ
ِ
الخيل ُم ْن َد َأُر.
صافنات
َد ْرٌرء كمف

حمل الكممات فيو مف
عبر ّ
في ىذا البيت ّ
الصفاح)،كذلؾ في سياؽ ّ
السيف بػ(شيب ّ
الشاعر عف ّ
تبث
الركح
شدة المعركة ك ضراكتيا،بحيث ّ
يتخيل ّ
الحماسية ما يجعل المرء ّ
ّ
ّ

بالسيكؼ(شيب
النار في القمكب،حيثاختار ّ
الحماس في الجكارح ك تشعل ّ
الشاعر ّ
الداؿ(درٌرء)التّي ارتبطت ّ

قكة اندفاع جنكد المعتصـ
الصفاح) ،ك ّ
ليكضح ْ
الداؿ(مند أُر)ال ّذؼ ارتبط بالخيلّ ،
مف خبلؿ ىذا اإلشتقاؽ ّ
ّ
شيئا عنيـ؛حيث تساقطت عمييـ نصاؿ جند المعتصـ خيكلو؛بحيث لـ
نحك األعداءاندفاعا لـ يثنيـ معو ً
األعناؽ،كالخيكؿ مف خمفيـ ترفس

،فالسيكؼ مف أماميـ تقطع
تعد أجسادىـ تثبت ك ال أركاحيـ
ّ
تستقر ّ
بالقكة فشكة باالنتصار .
األجساد؛ ك ال يخفى ما في ىذا المشيد مف إيحاء ّ
ف
السيف
ك كثي ار ما نجد "ابف ّ
الحداد" يقر بيف نكعيف اثنيف مف أنكاع اآلالت الحر ّبية ك ىي ّ
الحداد"يعتبر مّممحا أسمكبيا كاضحا نجده في سياقات
الرمح ،كىذا ّ
النمط في شعر الحرب عند "ابف ّ
ك ّ

النمط
شعرّية كثيرة ،ك مف أمثمة ىذا ّ


ك ُفكيق َذاؾ ِ
الماء مف ُش ُي ِب الَق َنا
َ َْ َ َ

قكلو:

ِ
ض.
ض ِر َّ
َح َب ٌرب ك م ْن ُخ ْ
الص َكارـ َع ْرَم ُ
ك يقكؿ أيضا:

ِ
َف تَ ْشتََّد َشكَك ُة مار ٍإ
ِؽ
يف أ ْ
إذاخ َ
ْ َ

مح
يف ك ُّ
فبل رأؼإال َما َرأػ َّ
الس ُ
الر ُ

الشعرية في مثاؿ البيت األكؿ عبل إثارة الج ك الحربي عمى سمسمة مف العبلقات البنائية
الصياغة ّ
اعتمدت ّ
(خضر
حبب)؛ك أسند
تحدد ماىية ىذا البعد؛كذلؾ أف (شيب القنا)أسند إلى ّ
التي ّ
الداؿ( ٌر
اد،الديكاف ،ص.125
الحد ّ
ابف ّ
المصدر نفسو،ص. 231
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كل آلة حر ّبية،
تتكضح إثرىا ا
الشاعر تحمل داللة
الصكارـ)إلى(عرمض)،كىذه األلفاظ التّي اختارىا ّ
ّ
ؼ ّعمية ّ
ّ
الرماح؛ ك العرمض
شبو ّ
الشاعر بيا رؤكس األعداء كىي تطفح فكؽ ّ
فالحبب التّي ّ
النير لـ تكف إال بفعل ّ

السيكؼ.
ال ّذؼ ّ
شبيو بو أشبلءىـ ّإنما ىي بفعل ّ
ك يقكؿ أيضا:

لمعبى ك ُّ
ك ُّ
عتََن ٌرق
الطَمى َل ْث ٌرـ ك ُـ ْ

ض ّّـ ك ُم ْرتَ َشأُ
ك لمَق َنا ك ُ
اؿكَمى َ

ِ
ِ
ييـ ك ُم ْن َس َرٌرب
ني ًكػ ف ْ
ك لْمَق َنا ُم َ

ك ُّ
ِ
ييـ ك ُم ْن َب َأُر
لمظ
بى ُم ْن َب َرػ ف ْ
َ
ِ
صا ِـ ُم ْجتََنأُ
ييا ِم َف َّ
الص ْم َ
ك ُم ْجتَن َ

ضًبا بإليا ِـ ُم ْث ِم َرًة
ك قد َغدكا ُق ُ

النغمات عنده تشتّد ك األلفاظ تقكػ
النص جمع ّ
الشاعر بيف آلتيف حربيتيف ما جعل ّ
في ىذا ّ
الشعرؼ ُمتمكس اًؽمعيا ،فقد
الرنيف ك التّناغـ مع معطيات ىذه الحرب؛ فجاء منجزه ّ
ك تعنف؛ فيك يتبادؿ ّ
السامع يعيش كسط المعمعة
الحداد" مف ّ
أضفى"ابف ّ
الشدة ك ّ
القكة في كصف ىذا المشيد ما يجعل القارغ ّ
الرماح،
السيكؼ ك قعقعة ّ
يصكر ىكؿ المعركة بما فييا مف صميل ّ
؛ حيث ّ

دداً سيما في
ك ما يتّصل بيذا كمو مف حركة كصخب ك غبار كدماء ،ك ّ
مح ّ
كل ذلؾ اتبع نمطاً ّ
الشاعر في ّ

البيتيناألكؿ

الشطر الثّاني بالقنا؛ ك عكس األمر في البيت الثّاني،
ك الثّاني ،حيث ِاستقؿ شطر البيت األكؿ بال ّ
ظبى ك ّ
ك إف كانت مثل ىذه المراكحة تدّلل مف أحد الكجكه عمى أىميةىتيف

اآللتيف الحربيتيف،حيث يحمل كل

أف الّقرائف الّمفظية التّي ارتبطت بيتيف اآلليتيف
منوـ ا نفس الخصائص القتالية في نظر"
ّ
ابنالحداد"،ك يبدك ّ

طمى)،فيما ربط(القنا) (بالكمى) في
السيف) باألعناؽ(ال ّ
الداللة،حيث ربط ّ
قد ساىـ في إنتاج ىذه ّ
الشاعر ( ّ
تأثير عف اآلخر،حيث يجعل مف ِالتقاء
كل منيما ال يقّؿ ًا
البيت األكؿ ،كالمبلحع ىنا أف ّ
الربط ال ّذؼ يخّمفو ّ
العدك
معتنق ِا
لثـ ك
السيكؼ بال ّ
؛كمفلتقاءاألرماح ك ىي تطعف كمى ّ
ٌر
طمى(األعناؽ)كىي تقطع رقاب األعداء ٌر
ّ
المصدر نفسو ،ص119إلى . 123
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ضـ ك مرتشأ)؛ أما في البيت الثاني فقد جاء (القنا) مرتبطا
محبِّا يضـ محبكبتو ليجامعيا بعد غياب طكيل( ّّ
قكة
بػ (منيكػ،منسرب) فيما كرد ال ّ
ظبى مرتب ً
يكضح ّ
طا بػ( ُـ فبرػ،منب أُر)،حيث ّ
الشاعر مف خبلؿ ىذا ّ
الربط ّ
أف األلفاظ في
الرماح؛كىيتيكؼ عمى األعداء ّ
،كحدة السيكؼ كىي تقطع األعناؽ ،كالكاضح ّ
طعنات ىذه ّ

بتمكف ىذه
أف ّداللة ىذه األلفاظ تكحي ّ
السياؽ قد منحت ّ
النص خصكصية داللية أعمق ،ذلؾ ّ
ىذا ّ
المحبيف
تمكف،كىنا نمحع كيف أف ألفاظ الغزؿ ك
الرماح مف األجساد ّأيما ّ
ّ
السيكؼ مف األعناؽ ك ىذه ّ
ّ

الضـ -
تس ّربت في لغة ّ
الشاعر الحر ّبية؛فألفاظ مثل الّمثـ ك العناؽ ّ
العاشقيف-سيما في ّ
البيت األكؿ  -قد ّ
ىي ِم ْف مستمزمات شعر الغزؿ؛
الصياغة ينقميا إلىشعر الحرب فيجيد ّأيما إجادة أ ؼف يغرؼ مف
ك لكف"ابف ّ
الحداد"بقدرتو ّ
الفنية الف ّذة عمى ّ
أف ُلبعد محبكبتو نكيرة فييا كاف لو
الحسي ك التّي مف
المرجح ّ
ّ
معيف التّجربة الغزلية الكجدانية مف جانبيا ّ

الرمح مرتبطة بقرينة لفظية تعتمد عمى
األثر
السيف ك ّ
البالغ،أما في البيت الثّالث فقد كردت داللة ّ
قكة ّ
ّ
الصمصاـ)مقترنا بداللة
الرماح(إلياـ)مقترنة ّ
المجاز ،حيث كردت ّ
السيف( ّ
بالداؿ( ُمثمرة)؛فيما كرد ّ

الببلغية
جتنييا،مجتنأُ)؛ك قد ساىمت ىذه اآللية
الجني( ُم
ّ
ُ

تعبر عف اإلنتصار ال ّذؼ أحرزه المعتصـ عمى أعدائو ك قد
السياؽ في إنتاج داللة ّ
اإلستعارّية في ىذا ّ
نضجت ىامات األعداء التي امتؤلت بيا أحرابو ك قد حاف كقت قطافيا.
تكرر
أف ّ
الشاعر شديد اإلىتماـ بيا أيضا ّ
أما األرماح فيبدك ّ
لمدكر ال ّذؼ تقكـ بو في الحرب،حيث ّ
ّ
مح،السيـ،
القنا،الر
مرة بألفاظ مختمفة في مثل:
في شعره
ّ
ّ .......
ّ

امل،النبل ،اإللياـ.............إلخ
طي،الخرصاف،العك
،السمر،الخ
ّ
األعبلـ ّ
ّّ

الحداد"قكلو:
كمف أمثلتوفيشعر"ابف ّ

ككْيَميـ ْ ِ
َت
يب الَق َنا َى َمأ ْ
إف َشآب ُ
ََ ُْ
.............................
فراح نحك َد َـ األبطاؿ تَ ْح ِسُب ُو

األجساـ ُم ْن َي َمأُ.
حاؽ ِبالبلَّ ِـ ك
ك َ
ُ
.............................
راحا ليا باَلَق َنا الع َّس ِ
اؿ ُم ْستَبػَأُ.
َ
َ ً

الديكاف ،ص121إلى .135
الحدادّ ،
ابف ّ
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قكتو؛حيث ُسبق في البيت
في ىذيف البيتيف كرد القنا مصحكبا بألفاظ
كصفية ّ
تؤكد عمى ّ
ّ
شدتو ك ّ
العساؿ)في البيت الثاني داللة
حدة ىذه األرماح،فيما أضيف ليا ّ
تدؿ عمى ّ
األكؿ ّ
بالداؿ(شآبيب)التي ّ
الداؿ( ّ

تأثيثيا،فحدة ىذه األرماح فد
عمى اضطرابو ك لينو اىت اززه ،ك قد كردت ىذه األكصاؼ في سياؽ ساىـ في
ّ

الشاعر بكاسطة
خرقت أجساد أعداء
مميكو المعتصـ ك ق ّ
جسده ّ
طعتيا إرًبا،كىك ما ّ
تمكف ىذه األرماح اؿّذكابل مف كمى أعداء
يؤكد في سياؽ البيت الثّاني عمى ّ
الداليف(ىمأت،منيمأُ)،فيما ّ
ّ
بتاعيا ك أدارىا عميو ك عمى ُندمائو

بالراح التّي ا
مميكة ك مفاصميـ،ما جعمو ّ
يشبو دمائيـ التّي تنزؼ ّ
ِ
تماما مثمما يتم ّذذ بتعاطيو
إمعاناً منو في كثرة دماء االعداء التّي استباحيا المعتصـ ك ما لبث يتم ّذذ بيا ً
لمخمرة.
لمدكر ال ّذؼ تقكـ بو
أىـ الكسائل الحرّبية التّي أبدػ "ابف الحداد" إىتمامابيا ،كذالؾ ّ
ىذا ك يعتبر الخيل مف ّ
أساسية مف
تج ّسد الُقدرة عبل اإلقتحاـ باعتبارىا معممة
ّ
السريعة لمجيش،ك ُ
في الحرب،فالخيل تُمثّل الحركة ّ

النصر،فقد أثار "ابف الحداد" بعض المشاىد
حد كبير في ضماف ّ
،حيث تُسيـ إال ّ

1معالـ الحرب

الصفاح ،صافنات
الحرّبية عند ّ
الشاعر بأسماء عديدة منيا(:اّلمقكة ،الجرد،شيب ّ
الخيل،اليكج،الجياد.......................الخ) .
2ك مف أمثمة كركده في سعى"ابف الحداد" قكلو:
األمبلؾ ُم ْج ِفَم ًة
تَ ِح ُيد َع ْف أُْف ِق َؾ
ُ

كال تُح َّكـ ُ َّ
المْقكة ِ
الح َدأُ
حيث َ ُ
َ ُ

ط ٌرـ
يكـ لؤلعبلـ ُمْمتَ َ
َف َكْي َح ُي ْـ َ

ِ ِِ
طأُ
لمج ْرِد ُمْمتَ َ
عميي ُـ ك بي ْـ ُ
3
أيضا:
ك يقكؿ ً

ِِ
ِ ٍإ
ض
لمم َن َايا فيو ُم ْر تَ َك ٌر
في َم ْكقف َ

ِ
عبل ِ
لؤلجناد ُم ْن َي َدأُ
الج َي ِاد ك

الصفحة.........كما بعدىا .
أف المعتصـ كاف ُيعاقر الخمرة إلى حد ّ
سيما ك ّ
النخاع؛أنظر ىذه ّ
الرسالة ّ
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النصر فييا ّإنما ىك َّ
كفة جيش المعتصـ،ك ُيعتبرالحيز ِم ْف
الرؤية الحر ّبية،إذا ّ
في ىذا ّ
ضح أبعاد ّ
ص تتّ ُ
الن ّ

الشاعر جحيـ المعركة
كر ّ
أىـ الكسائل الحرّبية التّي ساىمت في إحراز ىذه ّ
صُ
النتائج،فعندما ُي ّ
ّ

الشاعر ىذه
رب
أحيانا في كصفو لخيل الحرب ،ككصف ّ
ً
عبل األعداء،نمحع ّ
تتس ُ
أف بعض أألسماء ّ
قكية البنية سريعة الحركة
ص ُخ
داللية أعمق تُ ّ
الجياد(بالّمقكة ك الجرد) منحث ّ
ؤكد عبل ّأنيا ّ
صكصية ّ
الن ّ
ّ

فظية التّي إستندت إلييا
ّ
تكضعو أك تُ ّ
تبث الرّعب ك الفزع في ُقمكب األعداد،ك ىك ما ّ
ؤكد عميو القرائف الّم ّ

أف ىذه
األكؿ ّإنما ُي ّ
حكـ) في بداية ّ
ىذه األكصاؼ ،فقكؿ ّ
ؤكد عبل ّ
الشطريف مف البيت ّ
الشاعر (تحيد،ال تُ ّ
أف ىذا
الجياد ميابة الجانب إذال يج أر األعداء عبل اإلقتراب منيا أك الكقكؼ في طريقيا المرسكـ،سيما ك ّ

ِ
ميمة،ك ىي تكّمف
تحد حكتيا عائق،كال ال ّ
« ّ
الخيكؿ ال ّ
النكع م َف ُ
طبلؿ يمنع إنطبلقيا،فيي فقد كمفت بأداء ّ
نفسيا ىذا
الشاعر
تأكيدا،ك في البيت الثّاني ك ّ
ظف ّ
،ك قكلو ( ُمجفمة) تزيد ىذه ّ
الداللة ً

1
الديف بإصرار ك عزيمة »
ّ

كل منيا عبل
بالعدك،إذال
لمرماج(األعبلـ)،كسيمة أساس لمفتؾ
ُ
(الجرد)التّي أضافيا ّ
تختمف ك ظيفة ّ
ّ
الداؿ ( ُممتطأُ)
السياؽ،حيث أسند ّ
لمرماح (األعبلـ) ك أسند ّ
الشاعر ّ
األخرػ،ك ىكما ّ
الداؿ (ممتطـ) ّ
يكضحو ّ
الخيكؿ
العدك ك تق ّ
لمجرد،فكما تيمني ِحراب الرماح المتتالية ّ
طعيا ِإ ِاَرًبا،كذالؾ ترفسيـ ىذه ُ
ُ
فتمزؽ أجساد ّ
بأرجميا فتسحق مف أماميا بعدما بمغ َّ
الخيكؿ
الطرد ً
أف الشاّعر قد إتّخذ مف ىذه ُ
َْ
المبلحظة ّ
مبمغا عظيما،ك ُ
تميز ىذه الحرب ،ك ذالؾ في شجاعة جيش
كإحدػ الكسائل التّي أبرز مف خبلليا أحد المفارقات التّي ّ

تكضح
تنفح بنزعة
حماسية صارخة ّ
ّ
المعتصـ ك بسيالة في ُمقابل تراجع األعداد ك إنتكاستيـ في صكرة ُ
بقكاتيـ.
إيغاؿ ّ
الشاعر في تحفيز صفكؼ العدك ك اإلستيانة ّ
ِ
صكر
ك في المثاؿ الثاني ال تحيد ىذه ّ
األكؿ حيث كرد ذكرىا باسـ (الجياد)،ك ُىنا ُي ّ
الداللة عف المثاؿ ّ
دكر
ضد أعدائو حيث كاف لمقياد فييا ًا
جانبا مف المعركة التّي خاضيا مميكو المعتصـ
ّ
"ابف الحداد" ً

طراد فييا ِّ
عظيما
حدا
ك ِّ
اضحا في حسـ المعركة لصالح المعتصـ،حيث تتكاجد في معركة بمغ ال ّ
ً

الشاعر قد إتخذ مف ىذه الخيكؿ كإحدػ الكسائل التّي أبرز مف خبلليا أحد المفارقات التّي
أف ّ
المبلحع ّ
ك ُ
تميز ىذه الحرب،ك ذالؾ في شجاعة جيش المعتصـ ك بسالتو في ُمقابل تراجع األعداء ك إنتكاساتيـ في
ّ

العدكك اإلستيانة بّقكاتيـ .
صكرة تنفخ بنزعو
تكضح إيغاؿ ّ
حماسية صارخة ّ
ّ
الشفي تحقيز صفكؼ ّ
دمحم الدسكقي:البنية التمكينية لمصكرة الفنية-درس تطبيقي في ضكء عمـ األسمكب،ص . 80
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ِ
صكر"ابف
ك في المثاؿ الثّاني ال تحيد ىذه ّ
األكؿ حيث كرد ذكرىا باسـ (الجياد)،ك ُىنا ُي ّ
الداللة عف المثاؿ ّ
اضحا في
ضد أعدائو حيث كاف لمبياد فييا َّا
الحداد" جانبا مف المعركة التّي خاضيا مميكو المعتصـ ّ
ّ
دكر ك ً
طراد فييا َّ
عظيما(مكقف لممنايا) في
حدا
حسـ المعركة لصالح المعتصـ،حيث تتكاجد في معركة بمغ ال ّ
ً
ينماف عف
جعل ىذه الجياد َّ
السكاـ التي تمتطييا جنكد المعتصـ تجكب المعترؾ في سرعة ك إضطراب ّ

ِ
النصر ال ّذؼ إذا ما تحّقق سكنت أركاحيـ ك ىدأت .
استباؽ لنيل ّ
«فبعد أؼ سقطت ِ
الخبلفة

الحداد" في شعره األسطكؿ البحرؼ
ك ِم ْف بيف األسمحة اّلتي أشار إلييا "ابف ّ
طكائف في بطميكس ك ِاشبيمية ك المرّية ك دانية كبمنسية األسطكؿ األندلسي،فيما
األمكية إقتسـ ُممكؾ ال ّ
ّ

طكائف لكثرة عدد
األكؿ بيف قكاعد األسطكؿ األندلسي في عصر ال ّ
بينيـ،كظّمت المرّية تحتّل المركز ّ
خاصة في عصر المعتصـ بف صمادح،فقد حرص المعتصـ
سفنيا ك نشاط دار صنعتيا في اإلنتاج،ك ّ

كل غايتو العناية بأسطكلو،ك كاف ىذا األسطكؿ
عبل إنشاء أسطكؿ طبير ُيراب ُ
ط في خميج حاضرتو ك كاف ّ
1يتألف مف عدد كبير مف الجكارؼ ك الفمؾ ك األجفاف »

النكع مف األسمحة البحرّية في شعر "ابف الحداد" قكلو في حركة سفينة ك ىي تخكض
كمف أمثمة ىذا ّ
ِ
تقذؼ الّميب:
2معركة حر ّبية
الحراقات اّلتي ُ
مظفرة ،ككانت م َف ّ
ّ
َع ِادؼ
ؼ الردػ ِب َيا ِـ األ َ
ص ْر ُ
ىاـ َ
َ
اءت ِب َش ْرِع َيا َك ُع ْيك ٍإف
َكتَر ْ
يف ح ٍإ
ذات ى ْد ٍإب مف المج ِاد ِ
اؾ
ُ ُ
َ
َُ
ُح َح ٌرـ فكقيا مف الِب ِيض ناٌرر
3
الغ َّ
ط في َي َد ْؼ ُك ِّل ِذ ْم ٍإر
َك ِم َف َ

َج َي ْا َد
أْ
َف َس َم ْت َن ْح َك ُى ْـ ليا أ ْ
ك أْبيا ِم ْثل َ ِ ِ
ياد
طائفييا ُس ُ
َ ََ ُ
ٍإ ِ ِ ِ
إس َع ُاد
ُى ْد َب َباؾ ل َد ْمعو ْ
ُك ُّل َم ْف أ ُْرِسَم ْت عميو َرماَُد
أَْل ِ
صاد
ف َخ ّ
ط َيا َعبل البحر ُ

ال شؾ في أف األبيات الشعرية تككس طاقاتيا لتجسيد بعد أساسي ترتسـ في القكة الفاعمة التي يتأسس
عمييا األسطكؿ البحرؼ لجيش المعتصـ ،فيك ذك أىداؼ ك مجاديف ك نقط ك ليب ،.........ك ىي
اإلسبلمية-قاعدة أسطكؿ األندلس –ص . 48،49
السّيد عبد العزيز سالـ:تاريخ مدينة المرّية
ّ
ّ
اد،الديكاف ،ص . 189 ، 188، 187
الحد ّ
ابف ّ

1
2

الدمر:الشجاع .
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مقكمات جعمت أسطكؿ المعتصـ يشارؾ في إقتحاـ معركة بحرية ض بيف ركس جاءت سجاال بيف
أسطكليف كبريف .
كقكة ىذا األسطكؿ تبث الحماس في القمكب ك تشعل النار في الصدكر بما يدفع الجيش دفعا نحك المعركة
مما جعل النصر يحسـ فييا لصالح جيش المعتصـ الذيف تجحفمكا تجحفل األسسكد الذيف إتجيكا في
خيبلء إلقتصاـ األمكاؿ البحرية.
ىذا ك قد إتكئ "ابف الحداد" في ىذا الحقل عبل لغة اليجكـ ،حيث تعرض لشجاعة الفرساف في الحرب،ك
كذا اإلستعداد ك اليجكـ لكل إعتداء غاشـ عمييـ ،ك ذالؾ برباطة جأش تقكـ أساسا عبل حفز الميـ ك
إستنياض العزائـ إلنقاذ أمبلكيـ مف طكاغيت األعداد،ك الدفاع عف حقكقيـ السياسية في ىذه المنطقة إذا
« ٌتطلب من مقتحم األهوال نوع من شجاعة الفصل متخطٌا شجاعة القول،متجنبا اإلستكانة ة الذل عازما
،و تضم لغة الهجوم عند "ابن الحداد" (المبادرة،اإلقدام،المنازلة)،و من بٌن 1جازما ركوب الصعاب »
األلفاظ الدالة عال هذه اللغة (أقبل،أزمع،هاج،أقدمٌ،جًءٌ،مضً،سعى،أحوس،ذمر
.................الخ)،وهً ألفاظ تعُبّر كلها عن معانً الجرأة و الشجاعة و الثقة و اإلعتداد .
1كمف أمثمة لغة اليجكـ في عره قكلو :
َّ ِ
تص ٌرع
ك
َ
صاؿ ُمطع ٌرف ْ
فييـ ك ُم ْم َ

ِ
منيـ ك ُم ْن َي َأُز .
فساؿ ُم ْن َيرٌرـ ْ
2ك يقكؿ أيضا:

3كلك يركـ ِنزاؿ َّ
الط ِ
كد َيْبُم ُغ ُو
َُ ُ َ

ِ ِ
صيامو منيـ كما َزنأَكا .
أك َي ْنزلكا م ْف َ

ضح ذلؾ في قكلو (صاؿ) في مثاؿ البيت
يعتمد ّ
الشاعر في مثاؿ ىذيف البيني عبل ُلغة اليجكـ ،كيتّ ُ

عبر عف شجاعة مميكو ك جنكده،ك صكرة إقداميـ ك
األكؿ،ك(نزاؿ) في مثاؿ البيت الثاني،كىي داالّت تُ ّ
أساسا لمحرب ،ك
سبالتيـ أثناء الحرب ،فيـ يتميزكف عف غيرىـ بأنيـ حممكا عبل الشجاعة كمأنيـ خمقكا ً
األكؿ إنما تصفح عف جانب عظيـ
تعكدكا عبل سحق الجماجـ،فقكلو (صاؿ)التي إستيل بيا بيت المثاؿ ّ
مف القكة ك الشجاعة،إذا تعبر عبل ركح المبادرة التي يتميز بيا مميكو المعتصـ لما تحممو مف مبلمح

سممى سمماف عمي:القيـ الخمقية في الشعر األندلسي -عصر الطكائف ك المرابطيف،ص . 185

1

اد،الديكاف،ص. 123
الحد ّ
ابف ّ

1

المصدر نفسو ،ص. 127

2

الطكد:الجبل أك عظيمة،الصيامي،ج صيصة كىي الحصف،زنأكا:صحدكا .
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الجرأة ك التكثب ،ك تتضح ىذه الداللة مف خبلؿ ما ترتب عف ىذه الرماح مف إنيزامات في صفكؼ
العدك،كما خمفتو ىذه السيكؼ التي فارقت أعمادىا مف حصد لؤلركاح،كلـ تقتصر شجاعة مميكو ك جيشو
عبل ذالؾ فحسب إنما تعداه إال تعداه إال أبعد مف ذالؾ ك اإلقداـ في مثاؿ البيت الثاني مف خبلؿ
الداؿ(نزاؿ)،فيك إف أراد مقاتمو المنتزيف في ذالؾ الطكد لبمغ مراده دكف صعاب،لذا فعل
ىؤالء األعداء أف يعتبرك ك يتعضكا فيخرجك ِم ْف حصكف الجبل اذالء صاغريف كما دخمكا غميو ّأكؿ

م أركاّة،ك يؤكد ىذا الفيـ التقابل الذؼ أمامو الشاعر بيف الداليف (ينزلكا،زنأكا) .
1ك يقكؿ:

الخ َك ِارِج ِف ْرَق ٌرة
َ
كك ْـ َأر ْ
ْؼ َ
َت َأر َ

ُف ُك ْن َت َعمِيِّا في ُح ُركب ُش اَرتيا
ؾ َع ْف َح َرَك ِات َيا .
مؾ األ ْ
َخ َبل ُ
تم ُ
كىلُ ْ

ضاؤه
ِب َع ْزِـ أِب ٍإّي الَ ُي َرُّد َم َ

2ك يقكؿ أيضا:
كد تَ ْزَد ِح ُـ .
المن َايا ُّ
َك ُج ْد َت ُ
حيث َ
الس ُ

ُّ
كس ُم ْح ِج َم ٌرة
أَْق َد ْم َت َح ْي ُث ُ
الكماَةُ الش ُ

الشاعر في مثاؿ البيت األكؿ إال كضع مميكو في مرتبة كاحد مع أميف المؤمنييف رضي هللا تعالى
يعتمد ّ
عنو ك أرضاه مف حيث عمك اليمة ك مضاء العزيمة ،ك ذالؾ منح الشاعر الشرعية لمميكو ك جيشو في
مقاتمتو الخار حيف عبل طاعة الحمـ،كىك ما يؤكده البيت الثاني مف ىذا المثاؿ أيف يجعل مميكو يصكؿ ك
يجكؿ في قمب المعركة دكف كمل أك ممل ،كفي سبيل تعزيز ىذا الفيـ إتكىء الشاعر عبل أسمكب
اإلستفياـ الذؼ خرج عف معناه األصمي إال معنى النضي أيف ينفي الشاعر صفتي السككف ك الجمكد عف
أفبلؾ النجكـ التي تتميز بحركتيا الدائمة في قمب السماء.
كما يدلل عبل شجاعة مميكو ك عمك ميمتو إقدامو حيث الكماة الشكس التي أحجمت عف مكاجية ،كىك ما
يؤكده الداؿ (محجمة) في المثاؿ الثاني،كما أف إرتفاء نفسو صعاب األمكر إنما يدلل عبل حماسو مفرطة
في إقتحاـ الخطكب ك األىكاؿ،ككذا نيل مكرمات المجد.

اد،الديكاف،ص . 167، 166
الحد ّ
ابف ّ

1

المصدر نفسو،ص. 250
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1في مثاؿ آخر يقكؿ:
ِ
آنفا
يينَف ْرُح َؾ ً
ك ِإ ْف َي ْم َسس العاص َ
عسكا َفعصك مستن ِ
ٍإ
بخاذؿ
صريف
َُ َ ُ ُْ َ

ٍإ ِ
ِ
ىء
فأيدؼ الك َغى َع َّما قميل تَكال ٌر
الجىء
الح ْي ِف ما منو
ك أخ َذؿ ْ
أخ ُذ َ
ُ

النْقع س ِ
كشيب الَقناَ ُ ِ
َّ
اط ٌرع
ُُْ
كالنْقب ك ُ َ
النص ِ
ُي ِ
ِ ُّ
إف َأرَػ
كؿ ك ْ
ّ
عكُد تَ ْخضي َب ُ

ِ
ِ
ِ
ىء
ناء،ك أيدؼ ُ
المقرَبات ىكان ُ
ى ً
نصكؿ ِخ ٍإ ِ
ِ
ىء.
ضاب ّ
ُُ َ
فالدماء َب اري ُ

حرؾ في الممتقي مف نصكؿ ك رماح ك غبار
يحاكؿ ّ
الحس الحماسي ليذا ّ
ص أف ُي ّ
الن ّ
الشاعر مف خبلؿ ّ
ّ
يكضح بجبلء ضراكة القتاؿ إباف
لعل اقتراف ىذه األلفاظ بغيرىا عف طريق اإلضافة أك ّ
النعت ّ
....ك ّ
الدـ جار مستباح (برائي)بتطاير
،فالنفع ساطع ُيغ ّ
الصراع الحربي في حمبة المعركة ّ
طي األفق ك ّ
إحتداـ ّ
إف القرح ك الحيف ك
حينا بنصل مميكو
َّ
المصقكؿ،ثـ ّ
ىامات األعداء ك إستئصاؿ شأنة َم ْف بقي منيـ ّ

ألمت باألعداء،كيف ال كقد
الكغى .....كّميا ألفاظ
ُ
خاصة عبل عمق اليزيمة اّلتي ّ
تحمل دالالت ّ
ِ
تعبر في ذات الكقت عف اإلنتصار السحيق الذؼ
استنصركا بحميف ضعيف مصيره المكث المعتـّ ،كما ّ

العدك .
أحرزه جيش المعتصـ عبل ّ
2ك يقكؿ أيضا:
ِإذا َي َرػ ُل ْد َن ُو ُم ْس َتِمِئ ًما َي َأرُ .

ِ ِ
َح َك َس َن ْث ُر َّ
دن ُة
الن ْث ِر َد ْي ُ
م ْف ُك ّل أ ْ

أَص ُّـ كاألرقـ َّ
ض ِناض ِإ ْذا َي َجأُ .
الن ُ
َ

يجيء كال ِي ِ
ضَفِاض مقتتبلً
صر َ
الف ْ
ُ

اد،الديكاف،ص. 152 ،151، 150
الحد ّ
ابف ّ

1

المصدر نفسو،ص. 135، 134
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الصراع بيف المعتصـ ك غيره مف ممكؾ
في ىذا ّ
قمة ّ
إصداـ ّ
تأجج نار الحرب ك ّ
النص يبرز "ابف الحداد" ّ
طكائف،ك ُىنا يظير "ابف الحداد"جيكش مميكو فرساف شجعاف يعيشكف األىكاؿ ك المعالي ،عبل رأسيـ
ال ّ
ِ ِ
الرعب في نفكس اآلعداء مف
قائد قاد بنفسو معارؾ عدة ّ
مما زاد في ىيبتو م ْف جية ك إنزاؿ ّ
ضد أعدائو ّ
يتميز عف غيره بصفات السيادة التي طالما درجت الجيكش عبل تقديرىا ك إعبلء
جية أخرػ،حيث ّ
شأنيا،فيك جيش ىمميـ يمتثل ألكامر مميكو ك تطبيقيا،كىك ما يظير بكضكح مف ِخبلؿ بعض األلفاظ

اليجكـ،ك ساىمت بشكل فاعل في حركية األبيات ،بحيث ترتبط بجك المعركة ك إصتداميا نحك
الدالة عبل ُ
(أحكس،نثّر النثر،يرأ،يجئُ،األرقاـ،يجأ،راح...........الخ)ك ىي الفاظ يتضح مف خبلليا شجاعة جثيف
المعتصـ ك إستماتيـ،ك كذا ركح المبادرة اّلتي كانكا يتمتّعكف بيا ،فقكة المنازلة ك شدة اإلقتحاـ ك إشتباؾ
الجنكد جعل إعماؿ السيكؼ ك الرماح ك الظفر،كمف الصكر الحركية التي ساىمت في تأثيث عنفكاف
المشيد القتالي في ىذا الخطاب تشبيو ىذه الجيكش باألسكد (المصر الفضفاض) ثـ (باألرتـ
النضناض)،كقد أنتعبت ىذه اآللية الببلغية في اإلستعارة التصريحية داللة تؤكد عبل فعالية طعنات جيش
ِ
بتمكف ىذه السيكؼ مف الرؤكس التي
المعتصـ التي إذا ما سددت عبل العدك قتمت في حينيا حيث تكحي ّ
تصافحيا ك األجساد التي تخترقيا،كما جعل دـ أعدائو في البيت األخير خم ار غتباعيا ك أدارىا كؤكسا
عميو ك عبل ندمائو (معانا منو في التمذذ بدماء أعدائو التي أصبحت مستباحة مما أترؿ الرعب في
صفكؼ األعداء ك ساىـ في تصعيد درجات الخكؼ كالفزع ك القمق ك اإلضطراب في نفكسيـ .
كمما ال شؾ فيو أف ما يحدث في الحركب مف مقارعة بالسيكؼ ك تراشق بالسياـ ك رمي بالرماح
ككر كفر ك فر عبل الجماؿ ك الخيكؿ قد أسفر عنو نتائج متعدة مف مكت ك قتل ك ىبلؾ  ،.ككّميا ألفاظ
الحداد"
ّ
أف ّ
صف مميكوالمعتصـ؛كىنا يمكف تصنيف نتائج الحرب في شعر"ابف ّ
تؤكد عمى ّ
النصر كاف في ّ
الشاعر فييا عمى ألفاظ مثل:
بمميكياتكئ ّ

إلى قسميف:نتائج إيجابية تتّصل
ِ
تؤكد
الن
ّ
ّ
سمبية تتصل بأعداء مميكياعتمد فييا عمى ألفاظ ّ
ُ،السعد..... ،كنتائج ّ
صر،الفتح،النجح،التّأؼيد،الحدأ ّ
ر في
داللة اإلنتصا
علػ
ماء،القمع،الردػ....................إؿخ .
ح،الد
مثل:المنايا،المكت،الحيف،اؿحـ اـ،القتل،القر ّ
ّ
ك مف أمثمة نتائج الحرب المتعّمقة بأعداء مميكوقكلو:
الديكاف ،ص. 252 ،251
ابن الحدّادّ ،
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ِ
كس ِيـإال ك س ْيُف َؾ َك ْعب الج ِ
كد أك َى ِرُـ
كما ا ْحتََدػ
ُ
ُ ُ
َ
المكت َنْف ًسا مف ُنُف ُ
الش ِـ ض ِ
اح َي ٌرػة
الج ُذكِع ُّ ّ َ
َ
ام ُي ْـ في ُ
كى ُ
الرْك ِب تَ ْح ِسُب َيػػا
َم َك ِاثبلً في سبيل َّ
ِ
ِ
اف كاقعػ ػ ػ ًة
كقد ُتّم ُـ بيا الغ ْرَب ُ
طق اليي َئ ِ
ِ
ات قاتمػ ػ ٌرػة
ص َكام ُت ُن ُ ُ َ ْ
َ

َك َّأنيا بَقع ِ
الغ ْرَب ِ
الر َخ ػ ُػـ
اف ك َّ
َ َ ُ
ِ
الرْكب عف أجس ِادىا ِ
الق َم ُـ
َْ َ
تُسائ ُل َّ َ
َّ
فكقم ْحُمكَق ِات َيا لِ َمػ ػ ُػـ
كأنيا َ
عْقبى ع ِ
ِ
ابف ٍإ
صاة ِ
النَق ُػـ .
معف ىذه ّ
َُ ُ

تعبر عف نتيجة القتاؿ،فيك لفع يترتّب عنو إسالة
يعتبر المكت في ىذا السياؽ مف األلفاظ التّي ّ

يصكر
الدماء ك سقكط القتمى؛كاجتماع ال ّ
ّ
طيكر حكليا،ك ىك بذلؾ ّ
يعبر عف ّ
قكة المكاجية عنفيا ،ك ىنا ّ
النصر فييا حميف مميكو المعتصـ؛ حيث انجمت المعركة عف
الحداد"جانبا مف ىذه المعركة التّي كاف ّ
"ابف ّ
ألمت
ىزيمة ساحقة ألعداء
المعتصـ؛مما استدعى في ذىف ّ
تصك ار ّ
الشاعر ّ
يعبر عف فداحة اليزؼ ـ ة التّي ّ
ّ
قدـ ىذه المعركة مف خبلليا،كذلؾ عبر شحنيا ببعضالتّشبييات
الصكرة التّي ّ
بيـ ما دفعو إلى تضخيـ ّ

كل
القائمة على
ّ
المبالغة؛فحدة ّسيكؼ المعتصـ جعمت رؤكس األعداءتتياكػ عمى أرض المعركة فتتناثر في ّ
لعل ذلؾ
جانب؛تُساءؿ عف مصير أجسادىا التّي انفصمت عنيا(تساءؿ ّ
الركب عف أجساده ا القمـ) ،ك ّ

ِ
طمعا في جثث األعداء؛كىك مشيد
أيضا ما جعل الغرباف ك ّ
ألؼ ىزيمة ً
النسكر تتأىب استعدادا ك تكثًّبا ّ

يشبو ِ
الغرباف ك
ألمت باألعداء ،حيث ّ
تصكًار ّ
استدعى في ذىف ّ
الشاعر ّ
يؤكد فداحة اليزيمة التّي ّ
ؤكد عمى
كأنيا فكؽ محمكقاتيـ لمـ) ما ُي ّ
بخصبلت مف ّ
الشعر( ّ
ىي ُمجتمعة فكؽ رؤكس القتمى المحمكقة ُ

بالضبلؿ عمى مف يخ الف أكامره مف جانب آخر(عقبى عصاة ابف
حكما ّ
قكة جيش مميكو مف جانب ك ً
النقـ).
معف ىذه ّ
ك يقكؿ أيضا:
ظ َو ُر في كادؼ سكالِ ِف ِي ْـ
الح ْي ُف َي ْ
ك َ

كما بو في ثغكر الِب ِ
يض ُم ْن َك َمأُ

الديكاف ،ص122
الحدادّ ،
ابف ّ
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كقد بدا ِمف عرانيف ُّ
الظبى َشمػٌَرـ
ََ

ِِ
طػأُ.
الف َ
غاـ ك َ
ك في أنكفي ْـ اإلر ُ

يجسد استحكاذ حركة التكتّر
ّ
الصراع الحربي في حمبة الحرب،حيث ّ
يكرس البيتاف حضكر ّ
بارز في تسجيل ىذه النتيجة ؛ ك
السيف طرفا ًا
ك القتل التّي تحكـ حركة ىذه الحرب؛ك ىنا جعل الشاّعر ّ
قد اعتمد َّ
دالليا يتبلءـ مع
الشاعر عمى بعض األلفاظ التّي تختزف طاقة ّ
داللية ىائمة بحيث تحمل عمقا ً
السياؽ تناسبا
ألمت باألعداء ،حيث قرف البيض ّ
بالداؿ (ثغكر)،التّي تناسبت في ىذا ّ
كقع اليزيمة التّي ّ
تعبر عف معنى األكل؛ك ال يخفى ما في ىذا التّشكيل مف داللة
منطقيِّا مع ّ
الداؿ(منكمأُ) التّي تحمل داللة ّ

قكة جيش
اللذيف ألحقا باألعداء،فرغـ تعادؿ مكازيف القكػ بيف الجيشيف إال ّ
تكحي بعمق القتل كاليبلؾ ّ
أف ّ
المعتصـ ك بسالتيـ في ميداف المعركة جعمت كفة الحرب ترجح لصالح المعتصـ،كلعّمذالؾ ما جعل

الضعيفة
سيكؼ جيكشو تأنف(عرانيف،أنكفيـ) فيأخذىا اإلرغاـ ك الفطأ مف قتاؿ ىذا ّ
النكع مف الجيكش ّ

الشاعر ما
التّي ُع ِرؼ عنيا الجبف ك الميانة ك ال ّذؿ ك الخضكع؛ك ىنا تبرز بكضكح نشكة اإلنتصار لدػ ّ

بالداؿ(الحيف).
جعمو يعمف عف نتيجة المعركة قبل أف يبرز أحداثيا؛حيفاستيل البيتيف ّ

1
النصر:
أما نتائج الحرب اإليجابية المتعمقة بممكية المعتصـ نذر قكؿ "ابف الحداد" في اليقيف بإجراز ّ

حيث ما ْأزمع ْت ُعْم َي َ ِ
عتزم ْت
ك ُ
ََ
اؾ ك إ َ

ِ
الح َدأُ.
حضافَمؾ
َح َدا َج
ُ
التأييد ك َ

ِ
فبل تَ َ
نيُدهُ
ض ْع َم ْأًر لمجيش َك َ

ِ
الس ْعُد ُمر َتبأ.
ىء ك َّ
ُ
فالنصر ُمرتَب ٌر

الداّلة ع نحك عبل اإلنتصار(أزمعت
النص يبرز ّ
الشاعرأىـ المعالـ ّ
في ىذا ّ

ؤكدعبل معية إليية
،إعتزمت،التأييد،يحدأ،النصرمر
كميا ألفاظ ك دالالت تُ ّ
ّ
تبىء،السعد مرتبىءّ )........
ّ
مؤيدة ليذا الممؾ ،إذا كّمما صدرت أكامره بالزحف إال أرض األعداء الؽ ذلؾ إستجابة سريعة ِم ْف ِق َبل

القكؼ باليجة ك لذة اإلنتصار قد إستدعى في ذىنو
الشاعر
المؤزر ذائما بالنصر،ك يبدك أف شعكر ّ
الجيش ّ
ّ
النصر،إذا الذاعي لكضع مر ٍإبإ لمجيش،فالنصر ذاتو ىك مف يقكـ بيذه الميمة خير
تصكًار يؤكد عبل داللة ّ
ّ
عك
بأف الح ّ
قياـ،ك تشخيص المربأعبل ىذا النحك مف المبالغة إنماّ يعكس يقيف الشاعر بالنتصار مميكو،ك ّ
الدكراألكبر ك األبرز
شؾ في صّفة،ك ىنا
يتكضح التّكامل في شخصية ىذا القائد ال ّذؼ كاف لو ّ
ّ
السعد ال ّ
ّ
النصر .
في تحقيق ّ
ابف
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اد،الديكاف،ص. 120
الحد ّ
ّ

1

ِ
بشدة
الرائد في تشكيل ىذا ّ
النكع م َف الشعر الذؼ ينشي ّ
كل ىذه العكامل كاف ليا ّ
ك المبلحظة ّ
الدكر ّ
أف ّ
ِ
الشعر الحربي ك
الصراع الذؼ كاف محتدما عبل الحكـ ك الممؾ في ذالؾ العصر،كما يشي ىذا ّ
النكع م َف ّ
اسية ،ما تستدعي السمطة ِم ْف مدح لتثبيت أركانيا ك دعائيا
السي ّ
الحماسي بإدراؾ الشعراء لطبيعة المرحمة ّ

الرّدعبل خصكميا ك إنزاؿ الرعب ك الخكؼ ك الذعر في نفكسيـ  ،فقد أصبح األندلسي سيما في ىذا
ك ّ
العصر«من المتم علٌه أن ٌظل متأهبا للحرب،ألن الحرب ِمن قوام حٌاته و هً منهج إتّخذه زسار

1علٌه»
الحداد" قد ساىمت في الكشف عف
اللية في شعر"ابف ّ
أف ىذه اؿحقكؿ ّ
نمحع مف خبلؿ ما ّ
تقدـ ّ
الد ّ

الشعرؼ في نفس الشاعر مف خبلؿ تمؾ العبلقة الحميمة بيف الّمغة اّلتي يستخدميا ك بيف ـ ا ّيكد
العالـ ّ
الشعرية ك شحنيا بدالالت
الفنية الخالصة في انتخ اب مفردات تجربتو ّ
التّعبير عنو ،ك ذلؾ في قدرتو ّ
ِ
الحداد"
كاشفة عف ذاتو  ،ك يبدك أف مكىبتو ّ
الشعرية قد ِخدمتو في ذلؾ خدمة كبيرة ؛حيث ُعني"ابف ّ

عناية كبيرة باألداء الّمغكؼ ال ّذؼ ينظـ بو شعره .

تطكر
ّا
أف الّمغة في األندلس قد شيدت
الداللية في شعر"ابف ّ
كما يتكضح مف خبلؿ الحقكؿ ّ
الحداد" ّ
الحداد
كبيرا؛نتيجة
المتغيرات الحضارّية سيما في ىذا القرف (الخامس ىجرؼ)؛ فأكثر ما حفمت لغة "ابف ّ
ّ

استمد ىذه األلفاظ مف المعجـ
أف ّ
" ّ
تتصل بالبيئة األندلسية ،ك يظير ّ
الشاعر قد ّ
الشعرية باأللفاظ التّي ّ
الحضارؼ ال ّذؼ يعيش فيو؛كيتكضح ذلؾ مف خبلؿ المضمكف الفكرؼ ال ّذؼ حفمت بو كثير مف قصائده في
تعبر عف ركح ىذا
سائر أغراضو ،حيث تعتبر ىذه الحقكؿ
الداللية في شعره نمكذج حي مف ّ
النماذج التي ّ
ّ

تعبر عف بعض المظاىر
العصر ،ك ذلؾ مف ناحية القيـ الخمقية ك
قافية ،كما ّ
السياسية ك اإلجتماعية كالثّ ّ
ّ

فرد مف أفراد المجتمع
الحضارّية التّي كانت سائدة في المجتمع األندلسي آنذاؾ إذ "ال مرّية في أف ّ
الشاعر ٌر

فإف
ال ّذؼ يعيش فيو؛فيك الحامل ال ّذؼ يحمل فكرة،ك يستخدـ لغتو،ك يعكس ً
ثمة ّ
شيئا مف كاقعو،كمف ّ
أف لغتو المستخدمة ال ّبد أف تككف
خطابو ال ّبد أف يككف
مكجيا إلى ذلؾ المجتمع ال ّذؼ يعيش فيو؛ كما ّ
ً

يكجو خطابو إليو "
ميمة مف لغة المجتمع كقريبة مف الكسط ال ّذؼ ينطمق منو ك ّ
 ، .ك بذلؾ تككف" ّ
جمالية
الخطاب البحث عف الخصائص التّعبيرّية ذات الكظائف المزدكجة
ّ

المرابطيف-ص. 165

الخمقي ّة في الشعراء األندلي-،عصر الطكائف ك
سممى سمماف عمي:القيـ ُ

الرابع اليجرؼ،ص. 214
الديني في ّ
محمد ىياجنة:الخطاب ّ
الشعر ّ
العباسي،إلى نياية القرف ّ
محمكد سميـ ّ
1
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عقائدية".............
الفني مزدكج الكظيفة ك اجتماعية ك
كلعل ذلؾ ما يجعل "الخطاب ّ
ّ
ّ ،
اللية ك يسّمط مع ذلؾ عمى اؿ
ك
الرسالة ّ
الغاية،يؤدؼ ما ّ
ّ
الد ّ
يؤديو الكبلـ عادة،كىك إببلغ ّ

ـ تّقّبل تأثي ار


لمرسالة المبّمغة انفعاال ما"
 .ضاغطا بو ينفعل ّ

(مكقف لممنايا) في حعل ىذه الجياد السكاـ التي تمتطييا جنكد المعتصـ تجكب المعترؾ في سرعة ك

ِ
النصر ال ّذؼ إذا ما تحّقق سكنت أركاحيـ ك ىدأت.
إضطراب ينماّف عف استباؽ لنيل ّ

أسمكبية-ص62
الصميدعي:شعر الخكارج-دراسة
ّ
محمد ّ
ّ

المسدؼ:األسمكبية ك األسمكب ،ص36
السبلـ
ّ
عبد ّ
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خاتمة

469

خاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:
كبعد ىذه المقاربة األسمكبية في شعر عبد هللا بف الحداد ،كالغكص بمختمف آليات
ىذا المنيج في مكامف الشعر الحدادؼ تكصمنا إلى جممة مف الخبلصات كالنتائج يمكف
إدراجيا عمى النحك التالي:
* إف ما يميز عصر'ابف الحداد" عف غيره مف العصكر التي سبقتو أك تمتو ،أنو عصر قد
عرؼ تطك ار كازدىا ار كاسعا في المستكػ الثقافي في مقابل التفكؾ االجتماعي كاالنحطاط
السياسي إلى حد دعى بعض المؤرخيف إلى نعتة بعصر التناقضات.
* يختص "ابف الحداد" عف غيره مف الشعراء أنو كاف رجبل عصاميا ،حيث اعتمد عمى نفسو
في تحصيل العمـ ،عمى خبلؼ شعراء عصره الذيف أخذكا العمـ مف أساتذة كعمماء كبار ،مما
يقكـ دليبل كاضحا عمى قكة العزيمة كعمك اليمة المذيف يتمتع بيما الشاعر ،كقد مكنو ذلؾ مف
تبكؤ مكانة المستحق بيف الشعراء الفحكؿ.
* تحددت بعض مبلمح شخصية الشاعر مف خبلؿ سيرتو الذاتية كىي شخصيتو تتسـ
بالظرؼ كالفكاىة كحب العمـ ككذا ركح التطمع ،كما تتميز بالكفاء كاإلخبلص كذلؾ لكل مف
الكطف كالممدكح.
* ضركرة استثمار كل اتجاىات األسمكبية  ،كيبق ذلؾ رىيف نكع النص األدبي مجاؿ
الدراسة.
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* ظل شعر "ابف الحداد' محافظا عمى منيج غيره مف القدماء في اختيار األكزاف التي نظـ
فييا شعراء العرب منذ القديـ.
* لـ ينظـ "ابف الحداد'" عمى منكاؿ فف التكشيح الذؼ كاف قد قطع أشكاطا بعيدة في زمف
الشاعر ،كبالتالي لـ يكف شعره صكرة الحياة األندلسية بكامل أبعادىا الحضارية الجديدة،
كيظير ذلؾ عمى مستكػ البناء الفني الذؼ يحتذؼ فيو القصيدة الجاىمية القديمة ،غير أف
ىيمنة بحر الكامل كذلؾ عمى مستكػ كامل ديكاف "ابف الحداد" يكحي إلى استجابة الشاعر
لبعض معطيات الحضارة األندلسية ،حيث يشير إلى تأثره غير المباشر بفف التكشيح ،ىذا
الفف الذؼ يرتكز عمى البحكر الصافية غير الممزكجة ،ذلؾ أف كحدة التفعيمة في ىذه البحكر
تسمح بحرية أكسع في الحركة تسيل عمميتي تمحيف كغناء القصائد الشعرية كبالتالي فقد
تكزع شعر "ابف الحداد" مف ىذه الناحية إلى اتجاىيف اثنيف أحدىما تقميدؼ كاآلخر محدث،
ككاف لكل منيما دكافعو كدكاعيو ،فاالتجاه التقميدؼ كانت بكاعثو اقتفاء الشاعر آثار آبائو
كأجداده في المشرؽ العربي ،أما االتجاه المحدث فكاف يعضده الجك الحضارؼ الصاخب
الذؼ عرفتو األندلس كالطبيعة الساحرة التي خمبت النفكس بجماليا ،كاختبلط األجناس مف
أمشاج متباينة عمى اختبلؼ أعراقيا كأديانيا كلغاتيا ،كمع ذلؾ يبدك انقطاع الشاعر كاضحا
لبلتجاه األكؿ.
* تناسب الترخيصات العركضية سيما كثرة الزحافات مع المستكييف المكسيقي كالداللي في
القصائد الشعرية "البف الحداد".
* ميل القافية إلى اإلسماع مف خبلؿ استعماؿ حركؼ الميف ،سيما مف خبلؿ حرفي الردؼ
كالتأسيس بحيث تمثل أقصى حاالت االرتفاع الصكتي في ختاـ البيت الشعرؼ.
* أما السمة األسمكبية المميزة لحرؼ الركؼ فيي تركيز الشاعر عمى حرؼ اليمزة الذؼ
احتل المرتبة الثانية مع أنو مف الحركؼ نادرة الشيكع كركؼ في الشعر العربي.
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* ارتفاع نسبة األصكات المجيكرة في شعر"ابف الحداد" كقد تبلءـ ذلؾ مع معظـ الحاالت
اإليحائية كالنفسية التي سعى الشاعر مف خبلليا إلى إيصاؿ كاسماع صكتو إلى المتمقي.
* ساىمت ظاىرتي التجنيس كالتصدير في إحداث تجمعات صكتية أدت دك ار شديد األىمية
في إثراء الجانبيف المكسيقي كالداللي في النص الشعرؼ الحدادؼ.
* يتبيف في شعر"ابف الحداد" حضكر الفت ألصكات الميف الطكيمة(ا.ك.ؼ) كقد حاكؿ
الشاعر مف خبلليا إبداء حالة مف اآله كرغبة جامحة في إبراز آالمو كآمالو ،سيما كأنو
يعاني قد ار مف األسى كالحزف كالمعاناة في حياتو ،كاعتماد "ابف الحداد" عمى ىذه األصكات
في معظـ القكافي يكثق كيعزز ىذه الرؤية.
* اعتمد "ابف الحداد' في شعره عمى ظاىرة االنزياح ،كقد برزت مبلمح ىذه الخمخمة التركيبية
مف خبلؿ أسمكبي التقديـ كالتأخير ،ككذا عمى مستكػ الضمير مف خبلؿ أسمكب االلتفات،
حيث كاف ليذيف األسمكبيف تأثيرىما الكاضح في السمك بالخطاب الشعرؼ الحدادؼ نحك مزيد
مف القكة كالعمق كالجماؿ.
* يتكضح مف خبلؿ شعر" ابف الحداد" حضكر مميز لؤلفعاؿ ،حيث ساىمت ىذه األفعاؿ
في إضفاء حركية كدينامية عمى قصائده تآزرت مع مختمف المكاقف كالرؤػ التي قدـ ىذه
األفعاؿ في إطارىا.
* أف كثرة تردد نسق النفي في شعر "ابف الحداد" يشير في معظمو إلى نظرة تشائمية
صبغت بيا حياة الشاعر سيما عمى المستكػ العاطفي.
* ساىـ أسمكب النداء في شعر"ابف الحداد" في تجسيد حالة األسى كالمعاناة المذيف أثقبل
كاىل الشاعر فراح يعبر عنيا برفع العقيرة كلعل كثرة تردد أصكات الميف التي تكحي بالنداء
عمى نحك ما رأينا في المستكػ الصكتي يعزز كيكثق ىذه الكجية كمنحى أسمكبي راسخ يميز
شعر "ابف الحداد".
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* ثراء قامكس ابف الحداد" الشعرؼ ،كىك ما نممسو مف خبلؿ تنكع الحقكؿ الداللية كمف
خبلليا يمحع ثراء الحقل العاطفي كحقل العمكـ كالمعارؼ ،كارتفاع نسبة تردد ىذا األخير
يؤكد عمى قيمة العمـ كالمعرفة في أكساط المجتمع األندلسي.
* انعكست مبلمح الحياة الحضارية الجديدة عمى غزؿ "ابف الحداد" فكاف ليا دكر بارز في
ظيكر ظاىرة جديدة في الشعر األندلسي كىي ظاىرة التغزؿ بالنصرانيات ،كىك أمر يعكس
القيمة اإلنسانية التي تحظى بيا المرأة النصرانية في المجتمع األندلسي ،ككذا التسامح الديني
الكبير الذؼ ظفر بو النصارػ في ظل الدكلة اإلسبلمية األندلسية ،كذلؾ مف خبلؿ أداء
شعائرىـ الدينية بكل حرية.
* يظير مف خبلؿ الحقل العاطفي إخفاؽ الشاعر في بياتو العاطفية ،كىك ما تكحي بو
تجربتو مف خبلؿ مسيرة قصيدتو الغزلية ،إال أف نظمو الغزلي بقي محافظا عمى عفتو حافبل
بنفحات الغزؿ العذرؼ الذؼ ارتقى بيذه التجربة العاطفية اإلنسانية إلى أسمى صكرىا كأرقى
معانييا.
* لغة "ابف الحداد" أدؿ شيء عمى نفسو كككامنو كفكره كشعكره ،فالقارغ يستطيع أف يميز
بيف لغتو مثبل كلغة غيره مف الشعراء سكاء في العصر الذؼ عاش فيو أك في عصكر أخرػ
سبقت أك تمت عصره ،كىك ما نممسو كاضحا مف خبلؿ الحقل العقائدؼ الخاص بالعقيدة
النصرانية حيث يتكضح مف خبللو تأثر "ابف الحداد" بالتطكر الحضارؼ كالحياة األندلسية
المشرقة التي أثرت تأثي ار مباش ار في اختيار ألفاظو.
* يتكضح مف خبلؿ الحقل العقائدؼ الخاص بالعقيدة اإلسبلمية أف "ابف الحداد" كغيره مف
شعراء األندلس يحظى بثقافة إسبلمية معتبرة تقيـ دليبل عمى تأثر األندلسييف بمبادغ الديف
اإلسبلمي الحنيف.
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* عمى الرغـ مف تميز "ابف الحداد" بالظرؼ كالفكاىة عمى نحك ما رأينا مف خبلؿ سيرتو
الذاتية إال أف ذلؾ لـ يمنع مف تمكف شعره بمسحة مف الحزف مردىا إلى بعض الظركؼ
الحياتية القاسية التي عاشيا سيما عمى الصعيديف العاطفي كاالجتماعي.
ىذه جممة نتائج تكصمنا إلييا بعد غكص عميق لمكشف عف أىـ السمات األسمكبية في
شعر ابف الحداد ،كال يزعـ ىذا البحث أنو حقق كل ما يصبك إليو ،لكنو جيد نرجك أف يفتح
أبكابا لدراسات جديدة.
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قائمة المصادر
كالمراج
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القرآف الكريـ بركاية كرش عف ناف .
ثانيا :المصادر
أبك بكر القضاعي ،أبك عبد هللا دمحم المعركؼ( بابف األبار):
 .1الحمة السيراء(ج ،1ج ،)2صفقة كعمق حكاشيو ،د ،حسيف مؤنس ،دار المعارؼ ،القاىرة،
ط.1985 ،2

ابف األنبارو ،أبك البركات عبد الرحمف:

.2أسرار العربية ،تحقيق  :فخر صالح قدارة ،دار الجبل ،بيركت ،ط .1995 ،1
األصفياني ،العماد:
.3خريدة القصر كجريدة العصر( (قسـ شعراء المغرب كاألندلس) الجزء الثاني ،تحقيق
آذرتاش آذرنكش ،نقحة كزاد عميو دمحم المرزكقي ،دمحم العركسي المطكؼ ،الجيبلني بف
الحاج يحي ،الدار التكنسية لمنشر ،تكنس ،ط .1971 ،1
ابف بساـ ،عمي الشنتريني:
.4الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة ،القسـ األكؿ ،المجمد الثاني ،تحقيق إحساف عباس ،الدار
العربي ّة لمكتاب ،تكنس ،ط.1981 ،1
التبريزو ،الخطيب:
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.5الكافي في العركض كالقكافي ،شرح كتعميق دمحم أحمد قاسـ ،المكتبة العصرية ،بيركت،
لبناف.2004 ،
ابف جعفر ،أبك الفرج قدامة:
.6نقد الشعر ،تحقيق عبد المنعـ دمحم خفاجي ،دار الكتب العممية ،بيركت( د.ت).
الجرجاني ،عبد القاىر:
.7أسرار الببلغة في عمـ البياف ،تحقيق سعيد دمحم المحاـ ،دار الفكر العربي ،بيركت ،ط ،1
.1999
 .8دالئل اإلعجاز في عمـ المعاني ،صححو الشيخ دمحم عبده ،كالشيخ محمكد التركزؼ
الشنقيطي ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف ،ط .2001 ،3

الجكزية ،شمس الديف بف أبي بكر بف القيـ:
.9ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف ،تحقيق سمير مصطفى رباب ،المكتبة العصرية،
بيركت ،لبناف.2005 ،
ابف حزـ ،عمي بف أحمد:
.10جميرة انساب العرب ،تحقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف ،دار المعارؼ  ،مصر .1962
.11رسائل ابف جزـ األندلسي( ،المجمد األكؿ ،الجزء األكؿ ،تحقيق إحساف عباس ،المؤسسة
العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،لبناف ،دار الفارس لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف،
(د.ت).
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.12طكؽ الحماـ في األلفة كاآلالؼ ،قدـ لو ككضع فيارسو نزار كجيو فمكح ،شركة ابف
شريف األنصارؼ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،المكتبة العصرية ،بيركت ،لبناف ،ط .1997 ،1
حازـ ،القرطاجني أبك الحسف:
.13منياج البمغاء كسراج األدباء :تحقيق دمحم الحبيب بف الخكجة ،دار العرب اإلسبلمي،
بيركت ،لبناف ،ط.1981 ،2
الحميدو ،دمحم بف أبي نصر:
.14جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس ،تحقيق ركحية عبد الرحمف السكيفي ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،لبناف ،ط .1997 ،1
ابف الخطيب ،لساف الديف دمحم:
.15اإلحاطة في أخبار غرناطة( ،ج  ،)2تحقيق عبد هللا عناف ،الشركة المصرية لمطباعة
كالنشر ،القاىرة(،د.ت).
ابف رشيق  ،أبك عمي الحسف:
.16العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنفده( ،ج  ،)1تحقيق دمحم محي الديف عبد الحميد ،دار
الجيل ،بيركت ،لبناف ،ط .1981 ،5

الزركشي ،بدر الديف دمحم بف عبد هللا:
.17البرىاف في عمكـ القرآف ،تحقيق أبك الفضل الدمياطي ،دار الحديث ،القاىرة.2006 ،
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السيرافي ،أبك سعيد:
.18ضركرة الشعر ،تحقيق رمضاف عبد التكاب ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر،
بيركت ،لبناف ،ط.1985 ،1
ابف سعيد ،عمي:
.19المغرب في حمى المغرب( ،ج  ،)2حققة كعمق عميو شكرؼ ضيف ،دار المعارؼ،
مصر ،ط( ،2د.ت).
ابف عبد ربو ،أحمد:
.20العقد الفريد( ،ج  ،)6شرح األساتذة ،أحمد أميف ،أحمد الزيف ،إبراىيـ األبيارؼ ،مطبعة
لجنة التأليف كالترجمة كالنشر ،القاىرة( ،د .ت).
العمكو ،بف طباطبا:
.21عيار الشعر ،تحقيق عبد العزيز بف ناصر المانع ،مكتبة الغانجي ،القاىرة( ،د.ت).
القمقشندو ،أبك العباس أحمد:
.22نياية األرب في معرفة أنساب العرب ،تحقبق ،إبراىيـ األبيارؼ ،دار الكتاب المصرؼ،
القاىرة ،دار الكتاب المبناني ،بيركت ،ط.1991 ،3
الكتبي ،دمحم بف شاكر:
.23فكات الكفيات كالذيل عمييا ،المجمد الثالث ،تحقيق إحساف عباس ،دار صادر ،بيركت،
ط1974 ،1
المقرو ،أحمد بف دمحم:

479

.24نفح الطيب في غصف األندلس الرطيب ،المجمد الرابع ،تحقيق إحساف عباس ،دار
صادر ،بيركت ،ط1988 ،1

بف دمحم ،أبك الحسف أحمد:
.25الجامع في العركض كالقكافي ،حققو كقدـ لو ،زىير غازؼ زاىد ،ىبلؿ ناجي ،عصمي
لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط.1992 ،2
نكيكات ،مكسى بف دمحم الممياني األحمدو:
.26المتكسط الكافي في العركض كالقكافي ،المؤسسة الكطنية لمكتاب ،ط 1983 ،3
ثانيػػػػػػػػػا :المراجػػػػػػػػػػػػ
أحمد ،أميف:
.27ظير اإلسبلـ ،ج ،3دار الكتاب العربي ،بيركت ،لبناف ،ط .2005 ،1
أنيس ،إبراىيـ:
.28مكسيقى الشعر  ،مكتبة األنجمك مصرية ،القاىرة ،ط .1965 ،1
.29األصكات المغكية ،مكتبة األنجمك مصرية ،مصر.1999 ،
إبراىيـ ،عبد العميـ:
.30صفكة العركض ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط( ،1د .ت).
إسماعيل ،عز الديف:
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.31التفسير النفسي لؤلدب ،مكتبة غريب ،ط ( ،4د .ت).
أكلماف ،ستيفف:
.32دكر الكممة ،ترجمة كماؿ بشر ،دار غريب ،القاىرة ،ط ( ،12د .ت)
آؿ كادو ،عمي شناكة:
.33األبعاد األسمكبية ،التقنية في الرسكـ التعبيرية التجريدية ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع،
عماف ،األردف ،ط.2011 ،1
اآللكسي ،عادؿ كامل:
.34الحب عند العرب ،الدار العربية لممكسكعات  ،بيركت ،لبناف ،ط .1999 ،1
البمداكو ،حميدة صالح:
.35قراءات أندلسية ،في الجيكد النقدية ،كالظكاىر الفنية كالتجربة الشعرية ،دار الظياء لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط.2009 ،1

البيكمي ،دمحم رجب:
.36األدب األندلسي بيف التأثر كالتأثير ،مكتبة الدار العربية لمكتاب ،ط .2008 ،1
بساـ ،العسمي:
.37المعتمد كابف تاشفيف ،دار النفائس ،بيركت ،ط .1981 ،1
بكار ،يكسف حسيف:
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.38بناء القصيدة في النقد العربي القديـ ،في ضكء النقد الحديث ،دار األندلس ،بيركت،
ط.1983 ،2
بدكو ،عبده:
.39دراسات في النص الشعرؼ ،عصر صدر اإلسبلـ كبني أمية ،دار قباء لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،القاىرة ( ،د .ت)  ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة( ،د.ت).
 .40دراسات في النص الشعرؼ

–العصر الحديث -دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

القاىرة( ،دت).
بمعيد ،صالح:
.41التراكيب النحكية كسياقاتيا عند عبد القاىر الجرجاني ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،ابف
عكنكف ،الجزائر.1994 ،
بركفينساؿ ،ليفي:
.42حضارة العرب في األندلس ،ترجمة ذكقاف قرقكط ،منشكرات دار مكتبة الحياة ،بيركت،
لبناف( ،د .ت).
بميت ،ىنريش:
.43الببلغة كاألسمكبية ،نحك نمكذج سيميائي لتحميل النص ،ترجمة :دمحم العمرؼ ،إفريقيا
الشرؽ ،المغرب ،إفريقيا الشرؽ بيركت ،لبناف.1999 . ،
بارث ،ركالف:
.44الدرجة الصفر لمكتابة ،ترجمة دمحم برادة ،دار الطميعة لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف،
كالشركة المغربية لمناشريف المتحديف ،الرباط ،المغرب ،ط .1982 ،2
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ثكيني ،حميد آدـ:
.45فف األسمكب ،دراسة كتطبيق عبر العصكر األدبية ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف ،ط2006 ،1
جاكو ،رازؽ جعفر:
.46نظرية الحقكؿ الداللية في كتاب المخصص البف سيدة ،الينابيع لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط2010 ،1
الجيكسي ،سممى الخضراء:
.47الحضارة العربية اإلسبلمية في األندلس ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ط .1998 ،1
الجناني ،فاضل عكاد:
.48المنقذ في عمـ العركض كالقافية ،دار قنديل  ،عماف ،األردف2009 ،
أبك حسيف ،دمحم صبحي:
.49صكرة المرأة في األدب األندلسي في عصر الطكائف كالمرابطيف عالـ الكتب الحديث،
عماف ،األردف ،ط.2005 ،2
الحاج ،دمحم غاليـ:
.50المعنى كالتكافق ،مبادغ لتأصيل البحث الداللي العربي ،عالـ الكتب الحديث ،عماف،
األردف.2010 ،
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الحجاج ،تكفيق دمحم عمي:
.51صفحات مف تاريخ المدف األندلسية ،دار الضياء ،عماف ،األردف ،ط .2005 ،1
حجاجي ،حمداف:
.52محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطكائف ،منشكرات زرياب ،ط .1993 ،1
الحباشة ،صابر محمكد:
.53األسمكبية كالتداكلية ،مداخل لتحميل الخطاب ،عالـ الكتب الحديث ،عماف ،األردف ،ط ،1
.2011

حمكدة ،حناف دمحم مكسى:
.54الزمكانية كبنية الشعر المعاصر ،عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع ،عماف  ،األردف،
ط.2006 ،1
خضر ،فكزو:
.55ابف زيدكف ،شاعر الحب المعذب ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة ،ط2002 ،1
الخكيسكي ،زيف كامل:
.56في المغة كاألدب ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،االسكندرية ،ط .2004 ،1
الخطيب ،أحمد مبارؾ:
.57االنزياح الشعرؼ عند المتنبي ،دار الحكار لمنشر كالتكزيع ،سكرية ،ط 2009. ،1
خميل ،إبراىيـ:
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.58عركض الشعر العربي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،األردف ،ط

،2

.2009
خطاب ،عبد الحميد:
.59إشكالية الحب في الحياة الفكرية كالركحية في اإلسبلـ ،ديكاف المطبكعات الجامعية،
الجزائر ،ط.2004 ،1
داكد ،عشتار:
.60األسمكبية الشعرية ،دار مجدالكؼ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط .2007 ،1
بكدكخة ،مسعكد:
.61األسمكبية كخصائص المغة الشعرية ،عالـ الكتب الحديث ،عماف ،األردف ،ط 2011 ،1
دركيش ،أحمد:
.62دراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،
(د.ت)
دركيش ،شككت عمي عبد الرحمف:
.63االلتفات نحكيا في القراءات القرآنية ،عماف ،األردف ،ط .2008 ،1

داكد ،أماني سميماف:
.64األسمكبية كالصكفية ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلـ ،القاىرة،
مصر.2002،
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دىاف ،ميرفت:
.65نزار قباني كالقضية الفمسطينية ،بيساف لمنشر كالتكزيع كاإلعبلـ ،بيركت ،لبناف ،ط

،1

.2002
داغر ،شربل:
.66الشعرية العربية الحديثة ،تحميل نصي ،دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء ،ط .1988 ،1
دراكشة ،صالح الديف أحمد:
.67الرؤػ كاألدكات عند شعراء القرف الثاني اليجرؼ ،دار الكفاء لدينا الطباعة كالنشر،
اإلسكندرية ،مصر ،ط2008 ،1
الدرة ،ضرغاـ:
.68التطكر الداللي في لغة الشعر ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط

،1

.2009
ربابعة ،مكسى سامح:
.69جماليات األسمكب كالتمقي ،دراسة تطبيقية  ،دار جرير لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف،
ط.2008 ،1
.70قراءات أسمكبية في الشعر الجاىمي ،دار الكندؼ ،األردف ،ط2001 ،1
 .71قراءة في النص الشعرؼ الجاىمي ،مؤسسة حمادة كدار الكندؼ ،األردف.1998 ،
.72األسمكبية –مفاىيميا كتجمياتيا -دار الكندؼ ،األردف ،ط .2003 ،1
الرحمكني ،عبد الرحيـ ،دمحم بكحمدو:
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.73تحميل لغكؼ أسمكبي لنصكص مف الشعر القديـ ،منشكرات بكنة لمبحكث كالدراسات،
عنابة ،الجزائر ،ط.2009 ،1
الرافعي ،مصطفى صادؽ:
.74تاريخ آداب العرب( ج ،)2الصحكة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط.2008 ،1
الركابي ،جكدت:
.75في األدب األندلسي ،دار المعارؼ ،مصر ،ط .1975 ،1
رابح ،بكحكش:
.76األسمكبيات كتحميل الخطاب ،منشكرات جامعة باجي مختار ،عنابة( ،دت).
 .77المسانيات كتطبيقاتيا عمى الخطاب الشعرؼ ،دار العمكـ لمنشر كالتكزيع ،عنابة ،ط ،1
.2006
الرمالي ،ممدكح عبد الرحمف:
.78العربية كالتطبيقات العركضية ،دار المعرفة ،اإلسكندرية ،ط .1996 ،1
الرقيق ،عبد الكىاب:
.79أدبية الغزؿ العذرؼ في ديكاف جميل بثينة ،دار صامد لمنشر كالتكزيع ،تكنس ،ط
.2005
زايد ،فيد خميل:
.80الحركؼ  ،معانيو ،مخارجيا ،كأصكاتيا في لغتنا العربية ،دار يافا العممية ،عماف،
األردف ،ط.2008 ،1
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،1

أبكزيد ،كدي :
.81تاريخ األندلس مف الفتح اإلسبلمي حتى سقكط الخبلفة في قرطبة ،األىمية لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط.2005 ،1
أبك زيد ،صابر عبده:
.81مكقف الغزالي كابف تيمية مف المسيحية ،دراسة تحميمية نقدية ،دار الكفاء لدينا الطباعة
كالنشر ،اإلسكندرية ،ط.2007 ،1
بكزكاكو ،دمحم:
.82تاريخ العركض العربي مف التأسيس إلى االستدراؾ ،دار ىكمة ،الجزائر ،ط 2002 ،1
سالـ ،السيد عبد العزيز:
.83تاريخ المسمميف كآثارىـ في األندلس مف الفتح حتى سقكط الخبلفة بقرطبة ،دار النيضة
العربية ،بيركت.1981 ،
.84تاريخ مدينة المرية اإلسبلمية ،قاعدة أسطكؿ األندلس ،دار النيضة العربية ،بيركت،
لبناف ،ط.1969 ،1
السد ،نكر الديف:
.85األسمكبية كتحميل الخطاب ،دراسة في النقد العربي الحديث ،الجزء األكؿ ،دار ىكمة
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر ،ط.1،2010
 .86الشعرية العربية

–دراسة في التطكر الفني لمقصيدة العربية -ديكاف المطبكعات

الجامعية ،ابف عكنكف ،الجزائر.1995 ،
سميماف ،فتح هللا أحمد:
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.87األسمكبية ،مدخل نظرؼ كدراسة تطبيقية ،مكتبة اآلداب ،القاىرة.2004 ،
السعدني ،مصطفى:
.88التصكير الفني في شعر محمكد حسف إسماعيل ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية( ،د.ت).
السامرائي ،خميل إبراىيـ:
.89تاريخ العرب كحضارتيـ في األندلس ،دار المدار اإلسبلمي ،بيركت ،لبناف.2004 ،
السيكفي ،مصطفى دمحم:
.90تاريخ األدب األندلسي ،الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية ،القاىرة ،مصر ،ط.2008 ،1
سمطاف  ،منير:
.91بديع التراكيب في شعر أبي تماـ ،الكممة كالجممة ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر،
ط.1997 ،3
سميماف ،سالـ عبد الرازؽ:
.92شعر التصكؼ في األندلس  ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.2007 ،
السعدني ،عيسى إبراىيـ:
.93االستفياـ كاإلعجاز القرآني ،أس ارره كأنكاعو كأس ارره كأنكاعو كصكره ،دار عمار لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط.2009 ،1
أبك السعكد ،سالمة:
.94اإليقاع في الشعر العربي ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،ط ،2
.2003
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السيد ،عمر بف عبد العزيز:
.95الرجل في شعر المرأة ،دراسة تحميمية لمشعر النسكؼ القديـ كتمثبلت الحضكر الذككرؼ
فيو ،مؤسسة االنتشار العربي ،بيركت ،لبناف ،ط .2008 ،1
الشايب ،أحمد:
.96األسمكب ،دراسة ببلغية تحميمية ألصكؿ األساليب األدبية ،مكتبة النيضة المصرية،
ط.1999 ،13
.97الغزؿ في تاريخ األدب العربي ،دار المعارؼ لمطباعة كالنشر ،تكنس ،ط .1994 ،1
شديفات ،يكسف:
.98المكشحات األندلسية ،دار جرير ،عماف ،األردف.2008 ،
شبارك ،عصاـ دمحم:
.99األندلس مف الفتح العربي المرصكد إلى الفردكس المفقكد ،دار النيضة العربية ،بيركت،
لبناف2002 ،
شكاىنة ،سعيد دمحم:
.100القكاعد الصرؼ صكتية بيف القدماء كالمحدثيف ،الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف،ط.2007 ،1
شرؼ ،عبد العزيز:
.101األسس الفنية لئلبداع األدبي ،دار الجيل ،بيركت.1993 ،
.102اليمشرؼ ،شاعر الحب كالطبيعة ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة ،ط.2006 ،1
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شريـ ،جكزيف ميشاؿ:
.103دليل الدراسات األسمكبية ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف،
ط.1984 ،1
أبك شكارب ،دمحم مصطفى:
.104جماليات النص الشعرؼ ،دار الكفاء  ،اإلسكندرية ،مصر ،ط .2005 ،1
.105شعرية التفاكت ،مدخل لقراءة الشعر العباسي ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،
اإلسكندرية ،مصر ،ط.2002، 1
الشيخ ،عبد الكاحد حسف:
.106البديع كالتكازؼ ،مكتبة مطبعة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية ،ط .1999 ،1
أبك شريفة ،عبد القادر:
.107مدخل إلى تحميل النص األدبي ،دار الفكر ،ناشركف كمكزعكف ،عماف ،األردف ،ط ،4
.2008
الشكعة ،مصطفى:
.108األدب األندلسي ،مكضكعاتو كفنكنو ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،لبناف ،ط .1983 ،5
صابر ،نجكى محمكد:
.109دراسات أسمكبية كببلغية  ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،اإلسكندرية ،مصر،
.2008
الصلير ،محمكد فتح هللا:
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.110الخصائص النطقية كالفيزيائية لمصكامت الرنينية في العربية ،عالـ الكتب الحديث،
عماف ،األردف ،ط.2008 ،1
الصائغ ،عبد اإللو:
.111الزمف عند الشعراء العرب قبل اإلسبلـ ،عصمة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط.1996 ،3
الصباغ ،رمضاف:
.112في نقد الشعر العربي المعاصر ،دراسة جمالية ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،
اإلسكندرية.2002 ،
الضال  ،دمحم صالح:
.113األسمكبية الصكتية ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة.2008 ،
طحطح  ،فاطمة:
.114الغربة كالحنيف في الشعر األندلسي ،منشكرات كمية األدب ،الرباط ،الدار البيضاء،
ط.1993 ،1
الطربكلي ،دمحم عكيد:
.115المكاف في الشعر األندلسي في عصر الطكائف حتى نياية الحكـ العربي ،مكتبة
الثقافة الدينية ،القاىرة ،ط.2005 ،1
عباس ،إحساف:
.116أخبار كتراجـ أندلسية مستخرجة مف معجـ السفر لمسمفي ،تحقيق (حساف عباس ،دار
الثقافة ،بيركت ،لبناف  ،بيركت ،لبناف ،ط ( ،5دت).
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 .117تاريخ األدب األندلسي ،عصر الطكائف كالمرابطيف ،دار الثقافة ،بيركت ،لبناف ،ط ،5
..1979
.118تاريخ األدب األندلسي ،عصر سيادة قرطبة ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف ،ط.1991 ،1
 .119فف الشعر ،دار صادر ،بيركت ،لبناف ،ط .1996 ،1
عيسى ،فكزو:
.120اليجاء في األدب األندلسي ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،اإلسكندرية ،مصر،
ط.2007 ،1
.121في األدب األندلسي ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،ط .2009 ،1
عتيق ،عبد العزيز:
.122األدب العربي في األندلس ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت( ،د.ت).
.123عمـ المعاني ،دار النيضة العربية ،بيركت.1974 ،
 .124عمـ العركض كالقافية ،دار اآلفاؽ العربية ،القاىرة.2004 ،
عبد الجميل ،عبد القادر:
.125األسمكبية كثبلثية ،الدكائر الببلغية ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،1
.2002
.126ىندسة المقاطع الصكتية كمكسيقى الشعر العربي ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف.2002 ،
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.127األصكات المغكية ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف  ،ط 1998 ،1
أبك العدكس ،يكسف:
.128األسمكبية ،الرؤية كالتطبيق ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،األردف،
ط.2007 ،1
.129األسمكبية كالببلغة ،مقدمات عامة ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط

،1

.1999
عمر ،أحمد مختار:
.130دراسة الصكت المغكؼ ،عالـ الكتب  ،القاىرة ،ط.2006 ،4
.131عمـ الداللة ،منشكرات عالـ الكتب ،القاىرة ،ط.1992 ،3
العبادو ،أحمد مختار:
.132في تاريخ المغرب كاألندلس ،دار النيضة العربية ،بيركت ،لبناف( ،د.ت).
عيد ،يكسف دمحم:
.133الحكاسية في األشعار األندلسية ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،طرابمس ،لبناف ،ط

،1

.2003
العشماكو ،دمحم زكي:
.134قضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحديث ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت،
ط( ،1د.ت).
العاني ،دمحم شياب:
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135الشعر السياسي األندلسي في عصر ممكؾ الطكائف ،دار دجمة ،عماف ،األردف ،ط ،1
.2008
عبابنة ،سامي دمحم:
.136التفكير األسمكبي ،رؤية معاصرة في التراث النقدؼ كالببلغي في ضكء عمـ األسمكب
الحديث ،عالـ الكتب الحديث ،عماف ،األردف.2007 ،

عياشي ،منذر:
.137مقاالت في األسمكبية ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،ط .1990 ،1
عياد ،شكرو دمحم:
.138المغة كاإلبداع ،مبادغ عمـ األسمكب العربي ،أنترناشيكناؿ ،ط .1988 ،1
.139مكسيقى الشعر العربي (مشركع دراسة عممية) ،دار المعرفة  ،القاىرة ،ط .1978 ،2
عبد الحميد ،دمحم:
.140في إيقاع شعرنا العربي كبيئتو ،دار الكفاء ،اإلسكندرية ،ط .2005 ،1
عبد الجكاد ،إبراىيـ:
.141العركض بيف األصالة كالحداثة ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط
.2008
عبد الرحمف ،ممدكح:
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،1

.142المؤثرات اإليقاعية في لغة الشعر ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،ط

،1

.1994
عزالديف ،حسف البنا:
.143الشعرية كالثقافة ،مفيكـ الكعي الكتابي كمبلمحو في الشعر العربي القديـ ،المركز
الثقافي العربي ،بيركت ،لبناف ،ط.2003 ،1
عبد الفتاح ،كاميميا:
.144الشعر العربي القديـ ،دراسة نقدية تحميمية لظاىرة االغتراب ،دار المطبكعات الجامعية،
اإلسكندرية ،ط.2008 ،1
العمرو ،دمحم:
.145المكازنات الصكتية ،في الرؤية الببلغية كالممارسة الشعرية ،بيركت ،لبناف.2001 ،
عبد العزيز  ،ككليزار كاكل:
.146دالالت أصكات الميف في العربية ،دار الدجمة ،عماف ،األردف ،ط .2009 ،1

العناني ،دمحم إسحاؽ:
.147مدخل إلى الصكتيات ،دار كائل لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف،ط .2008 ،1
عتيق ،دمحم عبد اليادو:
.148ظكاىر أسمكبية في القرآف الكريـ ،التركيب كالرسـ كاإليقاع ،عالـ الكتب الحديث،
عماف ،األردف ،ط.2010 ،1
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عكف ،عمي أبك القاسـ:
.149ببلغة التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ( ،ج  )1دار المدار اإلسبلمي ،بيركت ،لبناف،
.2003
عطية ،مختار:
.150التقديـ كالتأخير كمباحث التركيب ،بيف الببلغة كاألسمكبية ،دار الكفاء لدنيا الطباعة
كالنشر ،اإلسكندرية ،مصر.2005 ،
عاشكر ،فيد ناصر:
.151التكرار في شعر محمكد دركيش ،دار الفارس لمنشر كالتكزيع ،األردف ،ط .2004 ،1
عبد التكاب ،صالح الديف دمحم:
.152مدارس الشعر العربي في العصر الحديث ،دار الكتاب الحديث ،القاىرة ،مصر ،ط ،1
.2005
عبد المطيف ،دمحم حماسة:
.153لغة الشعر ،دراسة في الضركرة الشعرية ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،
ط.2006 ،1
اللرفي ،حسف:
.154حركية اإليقاع في الشعر المعاصر ،إفريقيا الشرؽ ،بيركت ،لبناف.2001 ،
غكمث ،إميميك غرسية:
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.155مع شعراء األندلس كالمتنبي ،ترجمة :الطاىر أحمد مكي ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
ط.2004 ،7

الفاخرو ،صالح سميـ عبد القادر:
.156الداللة ،الصكتية في المغة العربية ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،اإلسكندرية،ط .2007 ،1
فتكح ،شعيب محي الديف سميماف:
.157خصائص األسمكب في شعر ابف الركمي ،دار الكفاء لمطباعة كالنشر ،اإلسكندرية،
مصر (،د.ت).
فضل  ،عاطف:
.158تركيب الجممة اإلنشائية ،في غريب الحديث ،عالـ الكتب الحديث ،عماف،
األردف،ط.2004 ،1
بكفالقة ،سعد:
.159الشعر النسكؼ األندلسي ،أغراضو كخصائصو الفنية ،ديكاف المطبكعات الجامعية،
الجزائر.1995 ،
قاسـ مقداد دمحم شكر:
160البنية اإليقاعية في شعر الجكاىرؼ ،دار دجمة ،عماف ،األردف ،ط .2010 ،1
قاسـ ،عدناف حسيف:
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.161التصكير الشعرؼ ،رؤية نقدية لببلغتنا العربية ،الدار العربية لمنشر كالتكزيع ،مصر،ط
.2000 ،1
القرعاف ،فايز عارؼ:
.162في ببلغة الضمير كالتكرار ،دراسات في النص العذرؼ ،عالـ الكتب الحديث ،عماف،
األردف ،ط.2010 ،1
.163تقنيات الخطاب الببلغي كالرؤيا الشعرية ،دراسات نصية ،عالـ الكتب الحديث،
األردف.2004 ،
كماؿ،دمحم:
.164زرياب ،دار ربيع لمنشر كالتكزيع ،سكريا (،د.ت).

كنكني ،دمحم العياشي:
.165شعرية القصيدة المعاصرة ،دراسة أسمكبية ،عالـ الكتب الحديث ،عماف ،األردف ،ط ،1
.2010
كشؾ ،أحمد:
.166المغة كالكبلـ ،أبحاث في التداخل كالتقريب ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
القاىرة.2004 ،
الككفحي ،يكسف دمحم:
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.167المغة اإلبداعية ،دراسة أسمكبية ألعماؿ جبراف خميل جبراف العربية ،عالـ الكتب
الحديث ،عماف ،األردف ،ط.2011 ،1
ككىيف ،جاف:
.168بنية المغة الشعرية ،ترجمة دمحم الكلي كدمحم العمرؼ دار تكبقاؿ لمنشر ،الدار البيضاء،
المغرب ،ط.1986 ،1
.169النظرية الشعرية ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.2000 ،
مصمكح ،سعد عبد العزيز:
.170في الببلغة العربية كاألسمكبيات المسانية ،آفاؽ جديدة ،عالـ الكتب الحديث ،ط

،1

.2006
.171األسمكب ،دراسة لغكية إحصائية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ط.1984 ،2
.172في النص األدبي ،دراسات أسمكبية إحصائية ،عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ،ط
.2002
دمحم ،دمحم سعيد:
.173دراسات في األدب األندلسي ،منشكرات جامعة سبيا ،ليبيا ،ط .2001 ،1
مؤنس ،حسيف:
.174فجر األندلس ،دراسة في تاريخ األندلس مف الفتح اإلسبلمي إلى قياـ الدكؿ األمكية،
الشركة العربية لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،ط.1959 ،1
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،3

مدلج ،جكدت:
.175الحب في األندلس ،ظاىرة اجتماعية بجذكر مشرقية ،دار لساف العرب ،بيركت ،لبناف،
ط.1985 ،1
محسف ،عيسى خميل:
.176أمراء الشعر األندلسي ،دار جرير لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط .2007 ،1
المقراني ،عدناف:
.177نقد األدياف عند ابف حزـ األندلسي ،المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي ،ىكندف ،فرجينيا،
الكاليات المتحدة األمريكية ،ط.2008 ،1
مرتاض ،عبد الممؾ:
.178األدب الجزائرؼ القديـ ،دراسة في الجذكر ،دار ىكمة ،الجزائر.1995 ،
.179دراسة سميائية تفكيكية لقصيدة أيف ليبلؼ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،ابف عكنكف،
الجزائر ،ط.1988 ،1
مكافي ،عثماف:
.180في التذكؽ األدبي ،النص الشعرؼ تحميل كتقكيـ  ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،
ط.2008 ،1
مبركؾ ،مراد عبد الرحمف:
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.181مف الصكت إلى النص ،نحك نسق منيجي لدراسة النص الشعرؼ ،دار الكفاء لدنيا
الطباعة كالنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،ط .2002 ،1
دمحم ،إبراىيـ عبد الرحمف:
.182الشعر الجاىمي ،قضاياه الفنية كالمكضكعية ،الشركة المصرية العالمية لمنشر ،مصر،
ط( ،1د.ت).
مكنسي ،حبيب:
.183تكترات اإلبداع الشعرؼ ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،ط 2009 ،1
المسدو ،عبد السالـ:
.184األسمكبية كاألسمكب (نحك بديل ألسني في نقد األدب) الدار العربية لمكتاب ،ليبيا،
تكنس.1977 ،
مسعكدو ،فضيمة:
.185التك اررية الصكتية في القراءات القرآنية ،قراءة نافع أنمكذجا ،دار الحامد لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط.2007 ،1
المالئكة ،نازؾ:
.186قضايا الشعر المعاصر  ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،لبناف ،ط .2000 ،11
المحياكو ،ميرفت يكسف كاظـ:
 .187الدرس الصكتي ،عند أحمد بف دمحم الجزرؼ ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف ،ط.2010 ،1
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بف منكفي ،دمحم:
.188دراسة تحميمية في شعر ابف سيل األندلسي ،دار ىكمة ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
الجزائر ،ط.2008 ،1
مكلينيو ،جكرج:
.189األسمكبية ،ترجمة بساـ بركة ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت،
ط.2006 ،2
مكناف ،جكرج:
.190مفاتيح األلسنية ،ترجمة الطيب البككش ،مؤسسة سعيداف لمطباعة كالنشر ،سكسة،
.1984
ناصر ،لكحيشي:
.191الميسر في العركض كالقكافي ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،ط .2007 ،1
ىيكل ،أحمد:
.192األدب األندلسي مف الفتح حتى سقكط الخبلفة دار المعارؼ ،اإلسكندرية ،ط
(د.ت).
ىالؿ ،دمحم غنيمي:
.193النقد األدبي الحديث ،دار الثقافة كدار العكدة ،بيركت.1973 ،

ىالؿ ،ماىر ميدو:
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.194رؤػ ببلغية في النقد كاألسمكبية ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر.2006 ،
ىالؿ ،عبد اللفار حامد:
.195الصكتيات المغكية ،دراسة تطبيقية عمى أصكات المغة العربية ،دار الكتاب الحديث،
القاىرة ،ط.2009 ،1
ىياجنة ،محمكد سميـ دمحم:
.196الخطاب الديني في الشعر العباسي في نياية القرف الرابع اليجرؼ ،عالـ الكتب
الحديث ،عماف ،األردف ،ط.2009 ،1
الياشمي ،عمكو:
.197فمسفة اإليقاع في الشعر العربي ،دار الفارس لمنشر كالتكزيع عماف ،األردف ،ط
.2006
ىكنكة ،ريلريد:
.198شمس العرب تسطع عمى الغرب ،ترجمة فاركؽ بيضكف ككماؿ دسكقي ،دار اآلفاؽ
الجديدة ،بيركت ،ط.1981 ،6
ىكؼ ،غراىاـ:
.199األسمكب كاألسمكبية ،ترجمة :كاظـ سعد الديف ،دار آفاؽ عربية ،العراؽ ،بغداد،
.1985
كيس ،أحمد دمحم:
.200االنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر
كالتكزيع ،بيركت ،لبناف.2005 ،
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،1

.201االنزياح في التراث النقدؼ كالببلغي ،مطبعة اتحاد كتاب العرب ،دمشق ،ط

،1

.2006
الكرتاني ،خميس:
.202اإليقاع في الشعر العربي الحديث ،خميل حاكؼ نمكذجا ،دار الحكار لمنشر كالتكزيع،
سكرية ،ط.2005 ،1

الكرقي ،السعيد:
.203لغة الشعر العربي الحديث ،مقكماتيا الفنية كطاقاتيا اإلبداعية ،دار المعرفة الجامعية،
اإلسكندرية ،ط.2002 ،1
كيميؾ ،أكستيف ك كاريف كرينيو:
.204نظرية األدب ،ترجمة محي الديف صبحي ،المجمس األعمى لرعاية الفنكف ،سكريا،
.1972
يكسف ،حسف عبد الجميل:
.205مكسيقى الشعر العربي( األكزاف كالقكافي كالفنكف) ،دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،
اإلسكندرية ،مصر ،ط.2009 ،1
.206التمثيل الصكتي لممعاني ،الدار الثقافة لمنشر ،القاىرة ،مصر ،ط .1998 ،1
.207عالـ المرأة في الشعر الجاىمي ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،ط.1989 ،1
اليكسف ،يكسف:
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.208دراسة الغزؿ العذرؼ ،دراسة في الحب المقمكع ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،
ط.1981 ،1
يعقكب ،إميل بدي :
.209مكسكعة األدب كاألدباء العرب في ركائعيـ (العصر األندلسي األكؿ)  ،الجزء التاسع،
دار نكبميس ،بيركت ،ط .2006 ،1
بف يحي ،دمحم:
.210سمات األسمكب في الخطاب الشعرؼ ،عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف ،ط.2011 ،1

ثالثا :الدكاكيف الشعرية:
اإللبيرو ،أبك إسحاؽ:
.211الديكاف  ،مؤسسة الرسالة ،تحقيق دمحم رضكاف الداية ،بيركت ،ط .1976 ،1
ابف الحداد ،دمحم:
.212الديكاف ،تح يكسف عمي طكيل ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط .1990 ،1
506

ابف رشيق ،أبك عمي الحسف:
بيركت.1996 ،
.213الديكاف ،شرح صبلح الديف اليكارؼ كىدػ عكدة ،دار الجيل ،ط ،1
ّ
ابف زيدكف ،أحمد بف عبد هللا:
.214الديكاف ،حققة كبكبو كشرحو حنا الفاخكرؼ ،دار الجيل ،بيركت ،لبناف( ،د.ت).
ابف عمار ،أبك بكر:
.215الديكاف ،تح مصطفى الغديرؼ ،منشكرات كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،المغرب،
.2001
المعتمد ،بف عباد:
.216الديكاف ،تح رضا الحبيب السكيسي ،الدار التكنسية لمنشر ،تكنس.1975 ،
رابعا :المجالت كالدكريات:
ىادؼ ،السعيد:
.217داللة المفع عمى المعنى في المغة العربية ،مجمة الدراسات المغكية ،جامعة منتكرؼ،
قسنطينة ،الجزائر ،العدد.2002 ،01
خامسا :المعاجـ:
ابف منظكر ،جماؿ الديف بف مكرـ:
.218لساف العرب ،دار صادر ،بيركت ،لبناف ،ط .1990 ،1
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سادسا :الرسائل الجامعية:
بف قسمية ،رشيد:
 .219األسمكب في المية العرب لمشنفرػ –دراسة في البنية المغكية -رسالة ماجستير في
عمكـ المساف العرب ،كمية اآلداب كالمغات ،جامعة بسكرة.2009 ،2008 ،
قط نسيمة:
 .220جماليات القصيدة الغزلية في شعر عبد هللا بف الحداد األندلسي ،رسالة ماجستير في
األدب المغربي كاألندلسي ،كمية اآلداب كالمغات ،جامعة بسكرة.2009 ،2008 ،
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