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  مقدمــة: 

كان لشيوع ظاهرة االحتفال باملولد النبوي يف املغرب اإلسالمي أثره املباشر يف ميالد غرض 

  " الشعر المولدي " أو "المولديات" استحدثه أهل املغرب، يعرف باسم شعري

القرتانه ذه املناسبة وختليده هلا من خالل اإلشادة بذكرها ومدح صاحبها،  أو "الميالديات"

.وقد حتقق  هلذا الشعر يف زمن اإلمارات املستقلة باملغرب اإلسالمي من الرواج ما )ρ(ى املصطف

جعله يتصدر قائمة األغراض الشعرية.وتعد "املولدية" قصيدة ثرية، مبا تنطوي عليه من قيم فكرية 

 وفنية تستفز اهتمام القارئ، وتدعوه للبحث واالكتشاف، والسعي إىل استجالء صورها وأشكاهلا،

سواء ما تعلق ببناء املضمون مبا حيتوي من  موضوعات وتقاليد فنية. أو من حيث  بناء الشكل؛ أي 

أدوات التشكيل الشعري وما اتسمت به من ظواهر فنية حققت للنص املولدي قيما فنية مجالية هلا 

  وقعها وتأثريها، جعلت منه نصا يستأثر باالهتمام ويستحق العناية واجلهد.

لدت الرغبة يف اكتشاف عامل القصيدة املولدية، على أن يكون الولوج إليه من من هنا، تو 

"، حبيث بناء القصيدة المولدية في المغرب اإلسالميزاوية البناء. فاستقر الرأي على موضوع: "

تتقيد مساحته الزمانية و املكانية باإلمارات املستقلة باملغرب. على اعتبار أن هذا الشعر ولد وشاع 

هر يف ظل هذه اإلمارات، واقرتن بفرتم حىت كاد هذا العصر يعرف بعصر املولديات، كما يذكر وازد

  األمري امساعيل ابن األمحر الغرناطي األندلسي.

أما عبارة املغرب اإلسالمي، فالقصد منها أن تشمل هذه الدراسة األندلس، ممثلة يف مملكة 

داال على املغرب  - بذلك- املولدي. ويكون املصطلح  غرناطة باعتبارها شريكا فاعال يف إبداع النص

  اإلسالمي يف مقابل، املشرق اإلسالمي.

وتكتسي هذه الدراسة أمهيتها، أوال: من واقع القصيدة املولدية وما تكتنزه من رصيد فكري 

وفين، ومن حاجتها إىل أن يفرد هلا جهد علمي أكادميي مييط اللثام عن مالحمها، ويكشف عن 

ال يتعدى  -فيما بلغين إىل حد اآلن –الفنية واملعنوية. ذلك أن ما كتب عن هذا الشعر  ظواهرها

حدود بعض املالحظات واملقاالت اليت حتاول التعريف به، ورصد حركته، ومستوى انتشاره. وليس يف 

هذا ما يفي مبا يستحقه من العناية والدرس، خاصة على مستوى آدائه الفين. وأشري هنا إىل بعض 

   "عبد الحميد حاجيات"ومقال  "دعوة الحق"،يف جملة "محمد المنوني" مقاالت 



 ب 

عبد اهللا . كما أضيف حماولة ""األصالة"عن مولديات أيب محو موسى الزياين، يف جملة 

اليت قدم من خالهلا تصورا جممال عن مالمح القصيدة املولدية، املوضوعية والفنية. حمادي"، 

تارخيي لظاهرة االحتفال باملولد النبوي يف بالد املغرب، وهذا يف كتابه: باإلضافة إىل التتبع ال

  .دراسات في األدب المغربي القديم""

ثانيا: هذا الفراغ الذي مازالت تشهده الساحة العلمية يف جمال األحباث اليت تعين بدراسة 

عنه غبار العزلة، ويرفع  الرتاث الشعري املغريب، الذي مازال كثري منه حبيس الرفوف، ينتظر من يزيح

عنه غنب التهميش، فيقدمه للقارئ معرفا به، مسهما يف إثرائه وإحيائه. فأردت هلذا اجلهد أن يكون 

  خطوة تضاف إىل نظرياا ألجل إدراك هذه الغاية.

وقد اقتضت طبيعة املوضوع أن أسلك املنهج الوصفي أساسا، باالضافة إىل املنهج الفين 

يكي، مع االستعانة أيضا باملنهجني التارخيي واإلحصائي، وذلك تلبية ألبعاد وأهداف مبفهومه الكالس

  هذه الدراسة.

وانطالقا من عنوان البحث، اهتديت إىل أن انتهج خطة قوامها: بابان؛ يقوم كل باب على أربعة 

  فصول. يسبقهما مدخل، وتعقبهما اخلامتة.

ة االحتفال باملولد، ومدى استجابة الشعر هلا. كما وقد تناول املدخل، اخللفية التارخيية لظاهر 

وقف عند أهم أسباب رواج الشعر املولدي واليت تتلخص يف: عامل اهلزمية واالنكسار، واإلحساس 

بالفشل واخليبة يف مواجهة العدو النصراين والذود عن محى اإلسالم. و هو ما استدعى التعلق 

)  يف ρاملعتقد اإلسالمي، اليت جتعل من حب الرسول ( بأهداب النبوة. هذا باالضافة إىل طبيعة

مث عامل التصوف ونشاط احلركة الصوفية يف كل من املغرب واألندلس. املرتبة الثانية بعد حب اهللا. 

والذي شكل فضاء مناسبا الزدهار الشعر املولدي وانتشاره. هذا باإلضافة إىل عامل االحتفال 

ي والشعيب، والذي فتح اال واسعا أمام الشعراء للتباري بشعرهم كلما باملناسبة على املستويني: الرمس

  حلت الذكرى من كل عام، وهو ما وفر له كثريا من الثراء.

أما الباب األول املتعلق ببناء املضمون، فقد توزع على أربعة فصول، استدعتها صفة هذا 

املوضوعات، حبيث منيز يف بنيتها بني  البناء؛ فاملولدية قصيدة من النوع املركب القائم على تعدد

  جمموعة من الوحدات. وتبعا لذلك: 

تضمن الفصل األول مقدمة القصيدة املولدية. حيث توزع على جمموعة من العناصر بعدد 

أنواع املقدمات، وهي: الطللية، الغزلية، الرحلة إىل البقاع املقدسة وإظهار الشوق إليها، ومقدمة 



ج 

ضافة إىل عنصر املقدمات الثانوية، والذي أدرجت ضمنه تلك املقدمات الشباب والشيب. باإل

  القليلة احلضور يف القصيدة املولدية.

وقد عاجل الفصل الثاين الذي عنوانه: عالقة املقدمات باملوضوع، قضية الوحدة يف القصيدة 

ك املقدمات املولدية، ملتمسا يف ذلك، طبيعة هذه الوحدة، انطالقا من مضمون كل مقدمة من تل

  وما يقوم بينها وبني املوضوع من وشائج وروابط معنوية أو شعورية.

وخروجا من املقدمات، نلتقي مبوضوع املولدية الذي ميكن تصنيفه ضمن وحدتني: وحدة 

) وختليد ذكرى مولده. ووحدة ثانوية ختتص مبدح السلطان. وعلى  ρأساسية، تتضمن مدح الرسول (

  هذا:

) واإلشادة مبولده ρبعنوان: املوضوع الرئيس، ويتعلق مبدح الرسول ( كان الفصل الثالث

الكرمي. حيث أدرجت ضمنه عناصر فرعية مبا يستجيب ملضامني هذا املقطع، وهي : مدح الرسول 

)ρ وتعداد مناقبه وخصاله، تعداد املعجزات، اإلشادة بليلة امليالد، وعنصر  االعرتاف بالعجز عن (

  ). وهو تقليد معنوي درج عليه شعراء املولديات.ρل (االحاطة مبدح الرسو 

أما الفصل الرابع، وعنوانه: املوضوع الثانوي، فتضمن املدح السلطاين، الذي انتظمه عنصران 

أساسيان، مها: عنصر القيم األخالقية، الذي بدوره توزع على حمورين: احملور االجتماعي، واحملور 

ويقوم على سياقني واضحني مها: سياق اإلشادة بصفات امللك الديين. مث عنصر السرية احلربية: 

  القائد، ووصف اجليش والعتاد احلريب.

وينتهي هذا الفصل بعنصر: خامتة القصيدة، الذي يعد عنصرا أصيال يف النص املولدي، وفيه 

  تسعى الدراسة إىل رصد أنواع اخلامتة انطالقا مما احتوته من معان.

ي سلكته على مستوى بناء املضمون ال يعين جتزيئا، أو إقرارا على أن هذا التقسيم الذ

طريقة إجرائية تفرضها منهجية  -فقط-باستقالل وحدات النص املولدي بعضها عن بعض، إمنا هو 

  االستقراء والدراسة.

أما الباب الثاين، فاختص ببناء الشكل، وتفرع إىل أربعة فصول أيضا، تناول كل فصل دراسة 

  ت البناء الشعري، سعيا إىل الوقوف على طبيعة البناء الشكلي الداخلي للنص املولدي.أداة من أدوا

تطرق الفصل األول الذي عنوانه: "اللغــة" إىل البحث يف مكونات املعجم الشعري، حيث 

استدعت طبيعة املوضوع يف القصيدة املولدية، واليت يتجاذا جانبان أساسيان: اجلانب الديين، 
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تقليدي، إىل حماولة رصد هذه املكونات، انطالقا من القاموس الديين مبصادره املتنوعة، وكذا والطابع ال

  قاموس الشعر القدمي.

كما حبث هذا الفصل عنصر التشكيل اللغوي وعالقته باألداء الفين واملعنوي، وذلك على 

لبنيات اللغوية مستويني: املستوى الصريف، واملستوى النحوي. مع مراعاة االقتصار على أشهر ا

وأكثرها دورانا يف الشعر املولدي، بالدرجة اليت تشكل منها ظاهرة فنية هلا أثرها الفاعل يف صياغة 

السياق املدحي. وعلى أساس من هذا، مت الوقوف على تلك البىن الصرفية اليت استعان ا الشعراء يف 

  عول، أفَعل التفضيل، وصيغ املبالغة.إنتاج معىن املبالغة، ممثلة يف صيغة: اسم الفاعل، اسم املف

أبرز األدوات اليت توسلوا ا يف: "كم" اخلربية، " لو" أو  -على املستوى النحوي –وباملثل، حتددت 

  "لوال" الشرطيتان، القصر، واألداة الطلبية بأنواعها.

اهر و اهتم الفصل الثاين من هذا الباب بدراسة بناء األسلوب، من خالل جمموعة من الظو   

  الفنية املميزة له، وتتمثل يف:

" االقتباس والتضمني" من املرجعيتني: القرآنية، والصوفية. مث ظاهرة "السرد والتقرير" اليت تعد ملمحا 

  أسلوبيا بارزا يف هذا الشعر. باإلضافة إىل خاصية "التكرار".

طالقا من ثالث وعاجل الفصل الثالث بناء الصورة الشعرية، حيث حبث أوال يف مصادرها، ان

العامل  -التقليدية، وتتمثل يف: املصدر القرآين–مرجعيات أساسية، تبعا لطبيعة املوضوع الدينية 

  والشعر العريب القدمي. - الصويف

مث تطرق ألنواع الصورة عرب حمورين كبريين مها: الصورة البيانية وما يتفرع عنها من أنواع على أساس 

  ة، االستعارية، وضمنها ااز، و الكنائية.طريقة التشكيل، وهي: التشبيهي

مث الصورة البديعية، وهي اليت تبىن على أحد ألوان البديع. حيث انصبت  الدراسة على أكثر هذه 

األنواع حضورا يف القصيدة املولدية، مع مراعاة الرتكيز على البديع املعنوي بالدرجة األوىل، لسببني: 

يف جمال التعبري بالصورة. وثانيهما، أن وظيفة البديع اللفظي، صوتية أحدمها يكمن يف أنه أكثر أمهية 

  موسيقية يف املقام األول. 

أما الفصل األخري، فتضمن دراسة املوسيقى الشعرية، حيث كان الوقوف أوال عند طريقة   

ها تشكيل اإلطار العروضي يف القصيدة املولدية، أو ما يعرف باملوسيقى اخلارجية، من خالل مكوني

  األساسني: الوزن والقافية.



ه 

مث دراسة املوسيقى الداخلية، انطالقا من تقنيات التشكيل اإليقاعي، وحماولة الكشف عن كيفيات 

التحكم اإليقاعي، وأدواته اليت توسل ا الشعراء يف حتقيق التلوين املوسيقي بالكيفية اليت تطوع 

عور، وأكثر قدرة على األداء الفين واجلمايل. من الوزن، وجتعل املوسيقى أكثر جتاوبا مع الفكر والش

هنا، كان البحث يف طريقة تشكيل هذه الوسائل، وأمهها: الزحافات والعلل، موسيقى الصوت 

اللفظية  - مث موسيقى الكلمة، من خالل تتبع أهم الظواهر البديعية  -الصوائت خاصة -اللغوي

  يمتها اجلمالية. املوسيقية، وق –وبياين وظيفتها الصوتية - حتديدا

مث انتهى البحث إىل خامتة تضمنت مجلة النتائج واالستخالصات العلمية اليت أفرزا الدراسة   

  عرب مراحلها وحمطاا املختلفة.

ولقد استعنت  يف إجناز هذا البحث بتشكيلة هامة من املصادر واملراجع اليت أمدتين باملادة 

باملوضوع، فيما خيص مصادر الشعر: "بغية الرواد" أليب زكريا العلمية الضرورية. كان أكثرها اتصاال 

حيي بن خلدون، كتاب "حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب" البن عمار اجلزائري، "اإلحاطة يف 

أخبار غرناطة" و "الديوان"، للسان الدين بن اخلطيب، باإلضافة إىل "ديوان" ابن زمرك األندلسي، 

القسنطيين. حيث تزودت من هذه املصادر باملادة الشعرية اليت كانت جماال  و"ديوان" ابن اخللوف

  هلذه الدراسة.

أما عن املصادر والدراسات اليت أسعفتين باملادة العلمية، وأنارت يل سبل البحث، ومهدت 

صعوباته، فمن أمهها: "منهاج البلغاء وسراج األدباء" حلازم القرطاجين، و"العمدة" البن رشيق، 

يار الشعر" البن طباطبا، و"الشعر والشعراء" البن قتيبة. حيث أفدت منها كثريا يف تشكيل و"ع

  تصور واضح عن عناصر البناء الشعري.

أما فيما خيص املراجع أو الدراسات، فأهم ما استعنت به: "التصوف اإلسالمي" لزكي  

 رتاث النقدي والبالغي" مبارك، "اجتاهات األدب الصويف" علي اخلطيب، "الصورة الفنية يف ال

و "مفهوم الشعر" جلابر عصفور، "الصورة األدبية" مصطفى ناصف، "موسيقى الشعر"            و 

يف جمال دراسة أدوات  -خاصة–"األصوات اللغوية" ابراهيم أنيس. حيث استعنت ذه الدراسات 

  التشكيل الشعري.

السيما يف أول مواجهة جادة مع وبعد، فقد كان البحث يف هذا املوضوع شائكا عصيا، 

النص لتحديد الرؤية وآليات الدراسة. وال شك أن يف امتداد املسافة الزمانية واملكانية أيضا ما يثقل  

كاهل الباحث، وحيّمله عناء وعنتا كبريين خاصة وأنه مطالب بالتعامل مع كافة النصوص عند معاجلة 



 و 

كان شيقا ممتعا مع كل حلظة   –باملوازاة  -أنه  أي عنصر أو ظاهرة مدرجة يف تصميم البحث. على

  اكتشاف تبدد املتاعب وحتّفز على مزيد من اإلجناز.

أن أتغلب على الصعاب، و أن أصل ذا البحث  -و احلمد هللا -و إذا كنت قد استطعت

كل   أن أتقدم بشكري اخلالص إىل -و أنا أحتفل ذا اإلجناز -إىل ما هو عليه اآلن، فإنه ال يفوتين

من ساعدين يف إجنازه و لو بكلمة طيبة. و هنا البد يل أن أخص بالشكر و االمتنان قسم األدب 

  جامعة حممد خيضر، بسكرة، إدارة، - العريب ، و كلية اآلداب و العلوم االنسانية و االجتماعية

ىل هذا و أساتذة، و عماال على كرمهم الواسع، إذ مهدوا يل السبيل و منحوين شرف االنتساب إ 

  القسم.

ولقد كان األستاذ املشرف سندي األول، وصاحب اليد البيضاء يف إخراج هذا البحث على 

صورته، مبا أسدى إيل من خالص النصيحة، وحسن التوجيه، وكرم التشجيع. فله مين أمسى مشاعر 

  الود واالمتنان والتقدير، وجزاه اهللا عين خري اجلزاء مبا أفادين من العلم.

فوتين أن أعرتف بالفضل الكبري للسادة األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة كما ال ي

الذين جتشموا عناء قراءة هذه األطروحة، و أعّدوا ما يرونه ضروريا من مالحظات الستدراك ما وقع 

  فيها من اخلطأ. 

دراسة وأخريا، فإين ال أدعي أنين أدركت الغاية وحققت منتهى ما يستحق هذا املوضوع من ال

  والبحث، لكن حسيب أنين اجتهدت، وأسأل اهللا أن أكون قد وفقت.

 منه التوفيق و                     
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  ملخص:
  

يتناول هذا البحث بالدراسة أحد أبرز أغراض الشعر  يف املغرب اإلسالمي خالل 
عصر اإلمارات املستقلة: احلفصية، الزيانية، املرينية، و مملكة بين نصر بغرناطة. أال و هو 
"شعر املولديات"، الذي استحدثه أهل املغرب يف القرن الثامن اهلجري،  و ذلك جتاوبا مع 

حتفال باملولد النبوي الشريف. و سرعان ما راج و ازدهر، حىت غدا مسة احلياة ظاهرة اال
  الشعرية آنذاك.

فاملولديات هي ذلك الشعر الذي واكب سنة االحتفال باملولد النبوي، فأشاد  
  بالذكرى، و مدح الرسول ( ص)، كما مدح السلطان احلاكم الذي تنشد املولدية بني يديه.

نّصا ثريا  يستحق أن يفرد له جهد  - من حيث بناؤها -لديةو تشكل القصيدة املو 
علمي أكادميي، يكشف عن ظواهره الفنية و مساته اجلمالية. و عليه، أردت أن أسخر هذا 
البحث لتحقيق هذه الغاية. فاستقر الرأي على أن يكون املوضوع:" بناء القصيدة املولدية يف 

إىل مثل  هذه الدراسة، اليت من شأا أن املغرب اإلسالمي". و هو يف تقديري حباجة 
يف حدود  -تكشف عن  القيمة الفكرية و الفنية للنص املولدي. ذلك أن ما كتب عنه

  هو جمموعة مقاالت تسعى إىل التعريف به و تتتبع  حركته،  - علمي إىل حد اآلن
  و مستوى شيوعه.

راغ الذي تعانيه الساحة و رمبا وقفنا على أمهية هذه الدراسة أيضا، من خالل هذا الف
  العلمية يف سلسلة الدراسات اليت  تعىن  بالرتاث املغريب بعامة؛ شعرا كان أم نثرا.

و حتقيقا ألهداف هذا البحث، اعتمدت املنهج الوصفي أساسا، و كذا املنهج الفين 
  مبفهومه الكالسيكي، مع االستعانة باملنهجني: التارخيي، و اإلحصائي. 

لدراسة على بابني أساسيني يسبقهما مدخل عن  تاريخ االحتفال على أن تتوزع ا
باملولد النبوي و أسباب رواج الشعر املولدي. و تعقبهما خامتة. و يندرج ضمن كل منهما 

  أربعة فصول.
اختص الباب األول بدراسة بناء املضمون، حيث اقتضت طبيعة البناء يف النص 

  فصول:املولدي أن يتفرع هذا الباب إىل أربعة 
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  تناول الفصل األول، املقدمات بأنواعها. و عاجل الثاين صلة املقدمات باملوضوع، 
  أو باألحرى: قضية الوحدة يف القصيدة املولدية.

و تضمن الفصالن: الثالث و الرابع، موضوع املولدية، على أساس أننا منيز فيه 
  دة مبولده الكرمي، موضوعني: املوضوع الرئيس، و يتعلق مبدح الرسول (ص)، و اإلشا

  و هو مضمون الفصل الثالث.
مث املوضوع الثانوي، و يتعلق  مبدح السلطان الذي ترفع إليه القصيدة، باعتباره راعيا 

  للمناسبة ( مناسبة املولد النبوي).
أما الباب الثاين، فعاجل:  بناء الشكل. توزع بدوره على أربعة فصول، حبيث اختص  

  التشكيل الشعري.كل فصل بأداة من أدوات 
فتناول الفصل األول: دراسة اللغة، من حيث مسات املعجم الشعري. مث من زاوية: 

  البنية اللغوية، و عالقتها باألداء املعنوي و الفين.
  و تطرق الفصل الثاين لبناء األسلوب، راصدا لظواهره و مساته.

  ا حبكم أداا، و حبث الفصل الثالث يف بناء الصورة، فتتبع مصادرها، و أنواعه
  أو طريقة تشكيلها، مع حماولة رصد أهم مساا و بيان وظيفتها الفنية و اجلمالية.

و اهتم الفصل الرابع بدراسة التشكيل املوسيقي، و ذلك على مستويني: مستوى 
املوسيقى اخلارجية، مبكونيها: الوزن، و القافية. و املوسيقى الداخلية بعناصرها املختلفة. 

  عان البحث يف هذا القسم باملنهج اإلحصائي، سعيا إىل رصد أهم الظواهر حيث است
  و السمات املوسيقية اليت ميزت النص املولدي.

و انتهت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج و االستخالصات  العلمية، اليت نثبتها كما 
  يلي:

  على مستوى بناء المضمون:

موذج املركب، الذي حيتوي  مجلة من تبني أن القصيدة املولدية تصنف ضمن الن
املضامني، أو الوحدات، أو املوضوعات، حبيث تستهل مبقدمة أو مبجموعة من املقدمات، 
يليها املوضوع الرئيس، مث املوضوع الثانوي. و هي بذلك تبدو وفية أشد ما يكون الوفاء لبناء 

  القصيدة العربية القدمية.
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  تربط بني وحدات القصيدة املولدية، كشف البحث عن وجود وحدة شعورية    -
تشكل بنية متماسكة ذات  - على تعددها و تباينها يف الظاهر  - و أن تلك املوضوعات

  نسيج داليل متصل متكامل.
  فإن أهم  املالحظات اليت ميكن تسجيلها:أما على مستوى بناء الشكل، 

يين، مبكوناته إن املعجم الشعري، يتوزع على حمورين كبريين، مها: القاموس الد
املختلفة: املصدر القرآين، املصدر الصويف، لغة املعطيات اخلاصة و العامة لشخصية الرسول 

  (ص).
  و قاموس الشعر القدمي، خاصة فيما يتعلق بلغة املقدمات التقليدية.

و من حيث بناء األسلوب، تبني أنه يتسم مبجموعة من الظواهر الفنية، أبرزها: 
: من القرآن الكرمي، و من املفاهيم الصوفية. مث ظاهرة التكرار، السرد و  االقتباس و التضمني

  التقرير، الظاهرة البديعية، و الرمز.
أما من حيث بناء الصورة الشعرية، فقد اتضح أا تستند إىل ثالثة مصادر أساسية، 

  هي: املصدر القرآين، العامل الصويف، الرتاث الشعري العريب القدمي. 
ها،  فتتوزع على األوجه  البيانية املعروفة، و هذا حبكم الطابع الكالسيكي أما أنواع

للموضوع. و هو ما وسم الصورة يف النص املولدي بسمات األسلوب التصويري القدمي، من 
  حيث: القرب، البساطة، و سيطرة العامل احلسي.

، املقابلة، كما بُنيت الصورة على األساس  البديعي، و خاصة منه: اجلناس، الطباق
  التصدير. و قد كان للبديع دوره اإلجيايب يف تعميق األداء الفين و اجلمايل للصورة.

تعلق الشعراء  - فيما يتعلق مبوسيقى اإلطار -و من حيث البناء املوسيقي، تأكد
باإلطار املوسيقي القدمي، سواء من ناحية الوزن، بإيثارهم لألوزان الطويلة، أم من جانب 

حيث اتضح على مستوى الروي أن أكثر القوايف تواترا هي تلك اليت كانت شائعة  القافية.
  التداول يف الشعر اجلاهلي أيضا.

أما فيما خيص املوسيقى الداخلية، فقد توسل الشعراء مبجموعة وسائل، حققوا ا ثراء 
يف  -هلامن خال -موسيقيا، مبا أمدم من أشكال التناسب و التنوع على السواء. كما جنحوا

  تطويع األوزان ملعانقة السياق الشعوري و املعنوي.
    
   



Résumé : 

 

La présente thèse  a pour objet  l’étude  des objectifs de la  poésie  du 

MAGAREB ISLAMIQUE  durant  le règne  des EMIRATS indépendants : 

Les HAFSIDES- ZIANIDES- MERINIDES ainsi que le royaume DES – 

BENI –NASR  (GRANADA). 

Et il s’agit  de la poésie commémorative  et élogieuse du prophète 

Mohammed ( Q.S.SSL) creée  au MAGHREB  durant   le 8° siècle  de 

l’HEGIRE –  conséquence directe  de la  commémoration  de la nuisance  du 

prophète, et cette poésie s’est développé et propagée  au fil du temps  faisant  

l’éloge du prophéte  ainsi que  le Sultan  durant  lequel  se chante  cette poésie. 

La thèse ayant pour titre : «  La construction des poème commémoratif 

du prophète  dans  le MAGHRES ISLAMIQUE » , aspire  à découvrir  la 

valeur spirituelle  de ce genne  de poésie ainsi que ses aspects artistiques tout 

en soulignant que ce genne d’études se fait rare  à part quelques articles parus. 

  La Méthodologie utilisée  à cette fin repose sur la déscription, l’analyse, 

en s’appuyant  sur les données  de l’histoire et les statistiques pour  des 

données  fiables. 

Le contenu à été réparti en deux chapitres distincts divisés en 4 parties 

chacun,  le 1er chapitre a pris  en étude la construction du contenu  et ses 

structures . ainsi que sa nature, et divisé en  quatre parties : 

La première   est consacrée aux introductions différentes, la deuxième 

ayant trait aux  relations de ces introductions  avec  l’unicité  de l’objet  du 

poème  commémoratif  du prophète, quant  aux 3° et 4° parties, elles ont traité 

la commémoration  de la naissance du prophète elle même,  étant sujet  

principal, suivi  de prés de l’éloge du  Sultan qui reçoit  ce poème  qui lui est 

dédié en sa qualité d’initiateur de la manifestation. 

Le 2eme chapitre à  été réservé à la constitution de la forme : ses quatre  

parties ont utilisé chacune un  outil de sa  construction poétique : la 1er partie 

s ‘est distinguée par son  aspect linguistique : vocabulaire poétique, structures 

linguistiques et ses performances conceptuelles et artistiques, quant  au 2eme : 



partie elle a été réservé au style propre à ce genre de poésie, tout en recueillant 

ses aspects et caractéristiques, la rhétorique- et ses composantes, ses origines- 

ses formes, ses aspects, sa performance- ont fait l’objet de la 3eme partie du 2eme 

chapitre. 

La 4eme partie a trait  aux résonnances ( musique) dues aux cadences 

rythmées  des vers palpables à travers le niveau  extérieur du poème :à savoir 

cadences et rimes des vers, et le niveau intérieur  avec- ses éléments  

multiformes, en s’appuyant mes la méthodologie- statistique aux fins de 

recenser  les différents  aspects musicaux caractérisant la poème commémoratif 

de la naissance du prophète ( QSSSL). 

Enfin cette étude- a permis de déceler les données suivantes : 

•   Le poème commémoratif  de la naissance du prophète  peut être  

distingué permis les poèmes complexes à plusieurs contenus, ou unités, ou 

thèmes inaugurés  par une ou plusieurs- introductions, suivis du thème 

principal, puis secondaire, et de ce fait il suit  scrupuleusement l’ancien poème 

arabe. 

•   Les unités de ce poème sont scellées par une unité sensationnelle, et 

malgré la diversité des thèmes, les différences qui les distinguent 

superficiellement mais ils forment une structure soudée, à tissu sémantique  

intercomplémentaire. 

•   En ce qui concerne a forme : 

- Sur deux axes : le vocabulaire religieux avec ses composantes :  

le Coran- le Soufisme- linguistique propre  à le personne du prophète ( 

QSSSL)  

- Vocabulaire  de la poésie classique ( linguistique des introductions 

classiques). 

- Forme du style : ses aspects : emprunt et implication des idées du saint 

Coran et des concepts du Soufisme. 

-  Aspect de la répétition, la narration,  le constat, et le symbole:                 

- La rhétorique  a 3 sources essentielles : 



Le Coran- Le Soufisme- le patrimoine poétique arabe classique sous ces 

différentes formes, ce qui pour effet un style reposant sur l’image à outrance. 

* Enfin et ce qui concerne le cadre résonnant « Musique » issu de la 

conjugaison des cadences  et rimes des poèmes, l’imitation de la forme 

classique est largement perceptible à travers les vers- composant le poème 

commémoratif  de la naissance des prophète ( QSSSL) avec maîtrise parfaite 

des outils différents permettant une parfaite harmonie entre les cadences et 

rimes  poétiques et les contextes  dans lesquels elles  sont impliquées.           
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 تمهـيد:

اليت  الفنيةالقصيدة العربية ذات اإلطار التقليدي ارتباطا وثيقا بتلك التقاليد  ارتبطت
 وهي )1(.البسوس بعصرحتددت معاملها منذ عهد التأسيس، الذي قـََرنَُه املؤرخون والدارسون 

العربية. فقد  القصيدةاليت َورَثها ذلك اجليل من الشعراء إىل َمْن َتَالُهم على امتداد ُعمر  التقاليد
شعرهم، حىت غدت  يفظل هؤالء أوفياء لتلك القواعد واألسس اليت حرصوا على حتقيقها 

 املتأخرة. العصورعنه إال يف  ينحرفوا مل بالنسبة هلم قالًبا فنيا مرجعيا

العريب القدمي سلطته يف ترسيخ تلك القواعد، على اعتبار  الشعريكان لذلك الرتاث   وإذا
ومعيًنا ال ينُضب للشعراء، حبيث ال ميكنهم يف أي حال من األحوال  خصبة،كل مرجعية أنه ُيش

أو اإلفالت من أْسرِِه مهما كان حجم اإلفادة منه. ألنه يف النهاية يشكل  عنه،االستغناء 
  .شعرهمهلم دستورهم الذي ينبغي االمتثال لضوابطه، سعًيا إىل إضفاء الشعرية على  بالنسبة

تراثنا النقدي العريب القدمي قد شّكل الطرف األساس يف  فإن األمر كذلك، كان   إذا
أصّر على إلزام الشعراء بتقاليد القصيدة العربية القدمية، واحرتام  حنيتكريس ذلك الدستور، 

الذي حقق كماله، واستوىف تفاصيله وجزئياته مع تلك الطليعة املبدعة من  البناء،أسس ذلك 
  ظهور اإلسالم.العرب قبل  شعراء

وكان قد مسعُه عن بعض أهل األدب،  ،قتيبة ابنأورده  الذينعود إىل النص  فحينما
ينسبونه إليه، حبكم أنّه تبّناُه وارتضى أحكامه، سنقف عند هذه  النقادوالذي أصبح كثري من 

 ابن نقلفقد اليت فرضها هذا النص، حينما دعا إىل ضرورة التقيد بتلك الِقَيم،  اإللزاميةالصورة 

ا ابتدأ فيه بذكر الديار  بعضَ  ومسعتُ "نصه:  ما قتيبة د القصيد إمنأهل األدب يذكر أن ُمَقص
فبكى وشكا، وخاطب الّربع، واستوقف الرفيق. ليجعل ذلك سببا لذِكر أهلها  واآلثار،والدمن 
َدِر،ه نازلة عنها، إذ كان نازلة العمد يف احللول والظعن على خالف ما علي الظاعنني

ُ
النتقاهلم  امل

. مث وصل ذلك بالنسيب، كانعن ماء إىل ماء وانتجاعهم الكأل، وتتبعهم مساقط الغيث حيث  
حنوه القلوب ويصرف إليه الوجوه،  لُيمِيلفشكا شدة الوجد وأمل الِفرَاق وفرط الصبابة والشوق 

                                                 

 ( 1 ) عن حرب البسوس، ينظر: األصفهاين أبو الفرج، األغاين،حتقيق: مسري جابر،ط2،دلر الفكر، بريوت – لبنان،(د.ت)،الد 5،ص 39 وما 

. بعدها  
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وس، الئط بالقلوب، ملا قد جعل قريب من النف التشبيبولَيْسَتدعي إصغاء األمساع إليه، ألّن 
وأُلِف النساء، فليس يكاد أحد خيلو ِمْن أن يكون متعلقا منه  الغزلاهللا يف تركيب العباد من حمّبة 

بسهٍم حالٍل أو حرام. فإذا علم أنه قد استوثق من اإلصغاِء إليه واالستماع  فيهبسٍب وضاربًا 
 اهلجري،النصب و السهر و ُسرى الليل، وحر  بإجياب احلقوق، فرحَل يف شعره، وَشَكا عّقبله، 

التأميِل، وقّرر  وذمامةوإنضاء الراحلِة والبعري. فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حّق الرجاء، 
على املكافأة، وهزُه للسماِح، وفّضله  فبعثهعندُه ما ناله من املكارِه يف املسري، بدأ يف املديح، 

األساليب، وعّدل بني هذه األقسام، فلم جيعل  هذهيد من سلك على األشباِه. فالشاعر ا
  )1(فيمّل السامعني، ومل يقطع وبالنفس ظمأ إىل مزيد." يطلواِحًدا منها أغلب على الشعر، ومل 

للقصيدة القدمية، وما حتتويه من أقسام، أو باألحرى  -أوال-أن النص ينظر  وواضح
تتضمنه  مباأحدمها خاص باملقدمة  ؛مان أساسيانقس ينتظمها قتيبة ابنأغراض .وهي حسب 

، فمقطع الغزلمن موضوعات، منها : الوقفة الطللية، والرحلة اجلماعية أو قصة الضعن، مث 
من القصيدة،  الثاينالرحلة الفردية، أو رحلة الشاعر يف الصحراء.لينتقل بعد ذلك إىل القسم 

، أال وهو : املقدماتأجله كل تلك  والذي خيتص مبوضوعها األساسي الذي ُسخَرت من
القصيدة العربية على  ليشملاملدح. حىت وإن كان كثري من النقاد قد عمموا هذا احلكم النقدي 

، أم غري ذلك من األغراض هجاءاختالف غرضها احملوري، سواء أكان مدحا، أم فخرا، أم 
  التقليدية املعروفة .

على تعدد  القائمةيقدم تعليال هلذه البنية  أن حاول قتيبة ابنمن هذا النص أن  ويفهم
بالنسبة للظاهرة الطللية  اجتماعيةاألغراض، متكئا يف ذلك على ركيزتني: اجتماعية، ونفسانية؛ 

ملساقط الغيث، وانتجاعا للكإل واملاء.  تتبًعااليت جعل منها سببا للحديث عن الرحلة اجلماعية 
حىت يؤدي دوره كامال يف إثارة اهتمام املتلقي،  سيب،النونفسانية بالنسبة لتفسري وجود مقطع 

ألنه يف هذه احلال، يكون قد عزف على الوتر الذي يستهوي   عواطفهولفت أنظاره، واستمالة 
التعليل مبربر منطقي ال ميتد إليه الشك، وال يقبل املناقشة: (ملا قد جعل  هذاكل األمساع. ويعزز 

  غزل وألف النساء).تركيب العباد من حمّبة ال يفاهللا 

                                                 

 ( 1 ) ابن قتيبة،الشعر والشعراء،حتقيق: مفيد قميحة، مراجعة: نعيم زرزور،ط2،دار الكتب العلمية، بريوت – بنان 1405 هـ - 1985م،

28 – 27 ص  
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  يف تفسريها أيضا على ركزّ  قتيبـة ابنفيمكن القول إن  الصحراء،عن رحلة الشاعر يف  أما
  يلح يف تصعيد املعاناة اليت   بالذاتالنفسانية، حينما ذكر أن الشاعـر يف هذا املقطع  الركيزة

ه من النصب الشاقة، فيعدد ما جتشمه من الصعاب، وما عانا الرحلةخالل هذه  يتكبدها
 - وحر اهلاجرة، وانضاء الراحلة، ألن الشاعر وهو يظهر أمام املتلقي الليل،والسهر، وسرى 

الصورة اهلزيلة اليت تستدعي الرأفة والشفقة، ال شك تؤثر أميا تأثري يف نفسية  ذه -املمدوح
كرم   . و بذلك يؤدي مقطع الرحلة يف الصحراء وظيفته غري منقوصة يف استدراراملمدوح

يغدو هذا األمر حقا من حقوقه، وله بذلك أن(يعقب بإجياب احلقوق) ألنه  حيثاملمدوح، 
  حق الرجاء وذمامة التأميل). صاحبه(أوجب على 

مل يقف  أنهحيث الشكل واملضمون. غري  من قتيبة ابنعن بنية القصيدة يف نظر  هذا
يف الفقرة األخرية من  بهورة االلتزام عند حدود التنظري هلذا البناء، بل راح يدعو صراحة إىل ضر 

  بني هذه األقسام). وعّدلهذا النص النقدي، (فالشاعر ايد من سلك هذه األساليب 
املنهج التقليدي مقياسا للجودة، ويكون بذلك قد وضع أمام الشعراء  هذاجعل  وقد

  اقصا يستجفيه الذوق.االمتثال له، وإال ُعد شعرهم يف نظر هذا النقد ن ينبغيدستورا صارما، 
الشعراء  ملتأخر فليسهذا الشرط القسري، حيث أضاف قائال:" على قتيبة ابنأكد  وقد

  )1(أن خيرج عن مذهب املتقدمني يف هذه األقسام".
قصورا على  سجلعلى هذا الشرط، حينما  فيلح رشيق ابنيأيت  ،قتيبة ابن وبعد

 ومنيقول: " مباشرة،ويهجم على املوضوع الشاعر الذي ال ميهد يف قصيده بتلك املقدمات، 
يريده مكافحة، ويتناوله  ماالشعراء من ال جيعل لكالمه بسطا من النسيب، بل يهجم على 

  فالنص) 2(البرتاء والقطعاء". كاخلطبةمصـافحة... والقصيدة إذا كانت على تلك احلال، برتاء  
وتؤيدها البيئة  الذوق، يستحسنها كما هو واضح، يرسخ يف ذهنية الشعراء مقياسا للقصيدة اليت

أنشئت القصيدة، إىل  أجلهالنقدية. ويتعلق األمر بضرورة التمهيد للغرض الرئيس الذي من 
برتاء منقوصة، وعليه فابن رشيق  النقددرجة أن تلك اليت َترُِد ُخْلًوا منه، تعد يف حكم ذلك 

  يكّرس مادعا إليه ابن قتيبة.
                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص 28
 ( 2  ) ابن رشيق (أبو احلسن  القريواين األزدي)، العمدة،ج1، عبد احلميد حممد حمي الدين، دار الرشاد احلديثة، الدار البيضاء- املغرب، ص 231.
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على  العربزام أصواتا مؤيدة من قبل فئات واسعة من شعراء فقد وجد هذا اإلل وبالفعل،
إّال أن  -مكرهنيراغبني كانوا أم –امتداد العصور واختالف البيئات؛ فلم يكن أمام هؤالء 

منذ العصر اجلاهلي،  العربيةيعانقوا يف شعرهم ذلك النهج، وتلك التقاليد اليت حتققت للقصيدة 
مبثابة املقدسات اليت حيظر  الشعراءر، وُعدت من نفوس واليت فرضت سلطاا على هذا الشع

اليت تفرضها طبيعة الفروق الفردية.  احملتشمة،االحنراف عنها إال يف بعض اجلزئيات والتعديالت 
من عصر بلغ تأثريه يف جمرى  ماأن يقول :" إىل ناصف مصطفىورمبا هذا ماحدا بالدكتور 

أشبه بالبؤرة اليت انصهر فيها  - حقا–األدب اجلاهلي  اجلاهلي. إنّ  األدباألدب العريب مبلغ 
  )2(أوائل األدب العريب قد شكلت أواخـره". إنّ :"قائال.ويضيف )1("العريباألدب 

 عليهاالعتبار مل خيرج الشعر العريب يف املغرب من حيث إطاره العام عما كان  وهلذا
الذين  شعرائه، واتكأ على موروث الشعر يف املشرق، بل كثريا ما سلك جه، و سار يف رحابه

احلركة الشعرية، حيث   حياةاعرتف هلم املغاربة بفضل األستاذية، ال سيما يف املراحل األوىل من 
  الذي ينبغي أن حيتذى. املثالكانوا ينظرون إليهم نظرة التعظيم والتقديس، ويرون فيهم 

 باألندلس؛و مملكة غرناطة للشعر املولدي زمن اإلمارات املستقلة يف املغرب،  والقارئ
القصيدة،  يكلوبالتحديد، انطالقا من القرن الثامن اهلجري، خيرج بتصور واحد فيما يتعلق 

 الذي ،)3(املركب" النموذجفهي ليست من النوع البسيط ذي الغرض الواحد، إمنا هي من "
  أو املديح.يتقامسه قسمان أساسيان: قسم يتعلق باملقدمات بأنواعها. وآخر باملوضوع 

                                                 

 ( 1 ) ناصف مصطفى، قراءة ثانية لشعرنا القدمي،ط2، دار األندلس للطباعة و النشر و التوزيع، 1981، ص 41
 ( 2 ) املرجع نفسه، ص 42

 ( 3 ) "النموذج املركب" على حد تعبري حازم القرطاجي، ينظر: القرطاجي حازم، منهاج البلغاء و سراج األدباء، حتقيق: حممد احلبيب بن اخلوجة،
.303، ص 1966لبنان،  -، دار الغرب اإلسالمي، بريوت1ط  
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  :      الموضـوع الثانــوي
  

ويتضمن مدح السلطان احلاكم للبالد، وهو موضوع ثانـوي يف القصيدة املولدية، على   
) واإلشادة مبولده الكرمي . حيث ρاعتبار أن موضوعها األساسي واحملوري هو مدح الرسول(

 يديه، خيصص الشاعر املقطع األخري من القصيدة ملدح امللك، الذي ينشد هذا الشعر بني
  بوصفه املسؤول وصاحب الفضل األول يف إقامة االحتفال، وإحياء هذه الذكرى املباركة.

ويتضمن هذا املقطع جمموعة حماور اعتمدها الشعراء يف مدحيهم، ومن أبرزها ما يتعلق   
باألخالق واملآثر، والسرية احلربية. وأضافوا إىل ذلك عناصر أخرى ميكن أن تندرج ضمن ما 

خلامتة، فاختتموا بالدعاء للسلطان بصيغ عديدة وخمتلفة. كما التفتوا ألنفسهم، يسمى با
  فحدثونا عن براعتهم الشعرية، وما ميتلكون من ملكة القول وسحر البيان .

وحني نعود إىل هذه النصوص الشعرية، جند أن شعراء املولديات قد استجابوا إىل حد   
ما خيص اإلصابة يف املدح، من خالل صفات معينة أشار بعيد ملا أماله النقد العريب القدمي في

الذي عدد تلك الفضائل اإلنسانية اليت  ابن طباطبانذكر من أهم هؤالء،  إليها نقادنا القدامى.
أا متثل النموذج املثال، وبالتايل ينبغي على  –ضمنيا  –تداوهلا العرب يف مدحيهم مبينا بذلك 

 ا ما وجْدتُُه يف أخالقهـا [ العرب] ومدحت به املادح استقصاؤها وااللتزاما فقال : " وأَم
سواها، وذمت من كان على ضد حاهلا فيه فخالل مشهورة كثرية، منها يف اخلَْلِق اجلمال 

والشجاعُة، واحلِْلُم، واحلزُم، والعزم، والوفاء، والعفاُف، والرب،  والبسطة، ومنها يف اخلُُلِق السَخاُء،
واألمانة، والقناعة، والغرية، والصدق، والصرب، والورع والشكر، واملداراة، والعفو،  والعقل،

والعدل، واإلحسان، وصلة الرِحم، وكتم السر، واملواتاة، وأصالة الرأي، واألنفة، والدهاء، وعلو 
   )1(اهلمة، والتواضع، والبيان، والِبْشر، واجلََلد، والتجارب، والنقض، واإلبرام".

كما تطرق ملا يتفرع عن هذه الصفات احلميدة، من ِقرى الضيف، والتحكم يف النفس 
عند الغضب،  والوفاء بالعهد،  وجماهدة النفس يف الشهوات، وما إىل ذلك من اخلالل اليت 

  ميجدها اتمع العريب املسلم .

                                                 

 ( 1 ) ابن طباطبا العلوي  ، عيار الشعر ، حتقيق وتعليق : حممد زغلول سالم ، منشأة املعارف - اإلسكندرية ، ص50 .
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والبسطة)، فإن  قد أدخل اجلانب احلسي، (منها يف اخللق اجلمال ابن طباطباوإذا كان   
قد حصر صفات املمدوح يف الفضائل املعنوية فقط، وهي جتتمع يف أربـع: "  قدامة بن جعفر

.مث فصل هذه األقسام من خالل ما يتشكل عن تركيب  )1(العقل والشجاعة، العدل والعفـة " 
  . )2(بعضها ببعض 

متثل لديه وهكذا استقرت هذه الصفات يف ذهن العريب، وسكنت وعيه. وأصبحت   
  النموذج الذي ينبغي أن ينشده، ويتطلع إىل حتقيقه يف ذاته وجمتمعه .

مثل هذه الصفات يف القسم اخلاص  –كسابقيهم   –من هنا، ردد شعراء املولديات   
  مبدح السلطان .

واملتأمل هلذا املدح السلطاين، جيد أن مجلة الصفات اليت تداوهلا الشعراء، ميكن أن تنتظم   
  ين كبريين، مها: القيم األخالقية، والسرية احلربية . ضمن حمور 

  القيـم األخالقيــة : -1

ونقصد ا جمموع الصفات اخللقية احلميدة اليت متدح ا الشعراء وأضفوها على 
حكامهم، بغرض ترسيخها وختليدها. على اعتبار أا حتقق النموذج األمثل للشخصية املتكاملة 

  حمورين : احملور االجتماعي، واحملور الديين . . وميكن تصنيفها ضمن 

  :  المحور االجتمـاعي - أ

ويتضمن فضائل اإلنسان اخللقية، النفسية، والعقلية، اليت كانت إفرازا تمع العرب 
واملسلمني. فاستوحاها هؤالء الشعراء ووظفوها يف مدحيهم بغية تثبيتها كقيم ينبغي أن تُورث 

هذه الفضائل اخللقية ذات الصبغة االجتماعية: الكرم، العدل، التسامح، لألجيال املتعاقبة. ومن 
الرأفة، الصدق، الوفاء، صلة الرحم، الصرب، محاية الضعيف، إغاثة املستجري، وكرم األصل، 

  وغريها من الصفات. أما أكثرها تداوال يف هذا الشعر، فصفتا الكرم، والعدل .
  االجتماعية اليت تغىن ا العريب وكانت مبدأ والكرم كما هو معلوم من أقدم الفضائل

                                                 

 ( 1 ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر ، ص 96 .
 ( 2 ) ينظر : املصدر نفسه ، ص 97 وما بعدها .
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مقدسا يف حياته، حيث شكلت معيارا أساسيا من معايري قيمته كإنسان، فهي تُعلي من شأنه، 
وتتسامى بقدره إن التزمها وتأصلت يف سلوكه. وعلى النقيض، فهي ختذله وتلحق به العار إن 

  جترد منها .
كثرية عن تقديس العريب هلذه الصفة، إىل درجة   ويف تاريخ اتمع العريب صور وشواهد

أن كان يقدم لضيفه آخر ما ميلك من متاع، وأنه كان يوقد النار حىت يهتدي إليه عابر السبيل، 
  فيتكفل به، ويظل يف جواره إىل أن يرحل .

وغين عن الذكر أن العوز والفقر، وقساوة البيئة اليت عاشها العريب قدميا داخل صحرائه 
بة املرتامية األطراف، كانت أسبابا موضوعية استدعت مثل هذه الفضيلة اليت حتقق ذلك اد

  التكافل االجتماعي، وختفف من وطأة احلرمان .
ومل يكن الفقر حكرا على جمتمع أو عصر من العصور، بل هو ظاهرة موجودة يف كل 

ميدة اليت ظل الشعراء اتمعات وعلى تعاقب األزمنة. لذا كانت صفة الكرم من اخلصال احل
  ميجدوا، ويعتربوا عنصرا أساسيا يف مدحيهم .

هذا باإلضافة إىل أن شاعر القصر كثريا ما يسرتزق بشعره. وهذا ما نلحظه عند شعراء 
املولديات، الذين هم يف الغالب من هذه الفئة. ومن هنا كان التفام إىل صفة الكرم. واملطلع 

ابن جداء تطفو عليه، على النحو الذي نقرأه مثال عند الشاعر على شعرهم جيد روح االست

      )1(يف مولديته "الالمية"، حيث يقول :  زمرك

َ�ً�  َظِ�ـــــــَرْت َ�َداَي  ــــَ�� َ��ْ 
  ِ��َْ�ـــــــِرَھ�

! 
 ��َ َوَ�ِ�ْرُت  ���ــَـ�  ِ���ر�

 َ�  َ�ْ ُ�ــــــو
ْ�ـــُت  #"ِك  و$ِ  �َــــــْو ُ#و�

  َ ِ��َ�&ـــــِ%
! 

َ�� ُ*ْ"ُت أَْرَ�) �ِ��َ َ��ِب  
  ـــ+َ َ�ِد�

فهو يعرب عن غبطته ورضاه ملا مشله يف ليلة املولد النبوي من كرم امللك، إىل درجة أن 
رفض عنها كل بديل، حىت وإن ُخري بني تلك الليلة، وبني استعادة الشباب، الذي هو أعز 

أحد إال وحين إليها ويطمع ولو َطَمَع اليائس إىل عودا. ويف  مرحلة يف حياة اإلنسان، وما من
هذا مبالغة واضحة يف اإلشادة ذه الليلة، ومن خالهلا امتداح السلطان. وفيها إحياء  قوي  مبا 

  حظي به الشاعر من كرم واسع .
                                                 

 ( 1 ) ابن زمرك ، الديوان ، ص 480 .
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ـال يف صراحة تامة، قائ الغني باهللا، فيستدر كرم السلطان عبد العزيز بن أبي سلطانأما 
 :)1(  

ـْــــَ�) ا�ُ��ُـــوِك  �َ�ْو�ََي �� أَ
  وَ�ْن  َ,ـَدتْ 

! 
#ــــ�ُن ا�ز�ــــ�ِن إ�) 

قُ  �َ"ــ�هُ  ُ&1َـــــــد�َ  
ـــــــ%  �َ َ&5ِْطـــــــ3ُوا #"�

ْدُ&ــمْ    ا�ذي  َ#و�
! 

����3َــُْد �ن 9َِطــــــــ8ْ 
  ا�3ََواِ:ـِد  ُ�ْ َ�ـــــقُ 

�َ َ&1ْــــــِرُ�وِ"% �ـَـْطَ�ِ�% 
&ِــــــــــ% ��1َ�َ�َ  

! 
 ْ3��ـــــ% أّ"ــــَُ; َ&�5ْــــِـــ% �َِ

� �=�ــــــقُ   
ي �%  ِ�َ��ِطَك  ��ْ"3َـم ِ�َرد�

��ً&ِ�*َ  
! 

وأِ#ْد �َِ�� 9َْد ُ*ْ"َت َ�ُ�ـو 
  ا<َْ�َ�ــــــــقُ 

د النبوي ليقف فقد امتزج االعتذار باملدح، حيث اغتنم الشاعر فرصة االحتفال باملول  
أمام مجع احلاضرين وبني يدي السلطان يف صورة الذليل الذي يستحق الشفقة، مادحا ومعتذرا 

  ومتوسال إليه بأن يعيده إىل كتابة الدولة، وأن ينعم عليه دوما مبوصول كرمه .
مستجديا  أبي حمو موسى الزيانيللملك  الثغريومبثل هذه الصراحة يتوجه الشاعر   
  ) 2(فيقول :

وا�3َْ�ـــُد ا�ُن َ�ــْو�َهُ 
َ�ـــــــ�   َ�ْ�َ&ِ�ـــُس ا�ر�

! 
إن� ا�=�ــــــ�َ�ـــــَ�  �ِ�ــــلٌ 

  إ1َْ��ُ"ـــــــــ;ُ 

وإذا كانت هذه النماذج قد أكدت روح االستمناح لدى هؤالء الشعراء، فإن صفة الكرم   
، وإمنا وظفت أيضا كخصلة مل ترد فقط ضمن هذا السياق –كما متدحوا ا يف مولديام   –

مادحا سلطان  ابن زمركمن خصال املمدوح جتاه كل الناس، على شاكلة ما جند مثال يف قول 
  )3(حممد اخلامس :  الغني باهللاغرناطة 

                                                 

 ( 1 ) املقري أمحد بن حممد ، نفح الطيب ، ج 6 ، ص 117 .
  . 47، ص   2حيىي ، بغية الرواد ، ج ابن خلدون  ) 2( 

 ( 3 ) ابن زمرك ، الديوان ، ص 479 . 
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َ�ـــ�ٌِك إَذا Bَ�َــــــَم  ا�ُو�ُــــــوُد  
  ـــــ;ُ َ�ِ��َ"ـــــ

! 
���1ْ�َــــُر َ#ْذً�ـــــــ� وا�رَ��ُض 

  َ��ِ�ــــــ+َ 
أْو ُ�ْ=�ِـــُف ا�"�َس ا�Dََ�ــــ�ُم 

  وأَْ��1َُـــــــوا
! 

ِ�َ"ـــــَداهُ �َ َ&ــْ=َ ) ا��3ـ�ةُ  
 َ�  �1ُـــــــــو

فالغين باهللا هو مصدر الكرم، ومن يطرق بابه يلقى من جوده ما جينبه الَعَوَز ويكف عنه 
عطاء، ألن كرمه دائم ال ينقطع . وال السؤال. إنه ملجأ كل حمتاج إذا أمسكت السماء عن ال

يفوتنا أن نشري إىل ما يف هذا املعىن من مبالغة واضحة إىل حد الشطط، حينما ارتفع الشاعر 
  جبود املمدوح عن جود السماء .

وهذه ظاهرة نلحظها يف سائر مولدياته، إذ كثريا ما جينح إىل الغلو إىل درجة يتفوق فيها   
نبه شاعره إىل هذا اجلانب، وذكره  الغني باهللايح النبوي، حىت أن امللك املدح السلطاين على املد

)، وطلب منه أال يضعه يف مدحيه موضع الرسول أو ρبأن األولوية يف املولدية إمنا هي للرسول (
   )1(أن يوليه الصدارة . 

 أبي حمو موسىيف مدح السلطان  الثغريويوافق هذه املغاالة ما جاء على لسان   
  .  )2(، إذ ارتقى بكرم ممدوحه إىل ما يفوق كرم السماء. قائال : لزيـانيا

َ�ْ�َ�ـــــــ� َ�ُ�د ����Dُث ُدوَن 
  َ#َط�:ِــــــــــ;ِ 

! 
َ�� إِْن �3ـــــ�رض ُ�ـــــوَدهُ  

�ُ"ـــــــــــ;ُ    َھ&�
ـوُد �"�ــ8 �%  وا��ـــــ

  ا�ُوُ�وِد  دوا�ــــــــ;ُ 
! 

وا��Dــــــُث َ�ْ�ــــَس 
  ِ�َ"ــــــ�8ٍ�ِ إِْدَ��ُ"ـــــــــ;ُ 

بصفة الكرم،  أبا عنانيف "بائيته "  امللك املريين  أبو القاسم البرجيوقد مدح الشاعر 
حيث جعله جرارًا لُسحب اجلود، فوسع سخاؤه أمل السائلني، وكفى العفاة ذل السؤال. يقـول 

 :)3(     

                                                 

 ( 1 ) ينظر : حجاجي محدان ، حياة وآثار ابن زمرك ، ديوان املطبوعات اجلامعية واملؤسسة الوطنية للكتاب ، اجلزائر ، ص 65 .

  . 46، ص   2لرواد ، جحيىي ، بغية ا بن خلدون ) ا 2( 

  . 298، ص  2بن اخلطيب لسان الدين ، اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،  ج ) ا 3 (
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5َــــــ)   I&�� ـــــٌر �� َ�ُ
  أْذَ�ــــــــ�لَ  ُ�ْ�َ&ِ�ـــدٍ 

! 
اُر أَذ�ـــَ�ِل ُ�1ِْب ا�ُ�وِد  َ�ر�

��َ ُ;�ُ1ِ  
اِ�%   5َ�َْد أَْوَ�3َْت أََ�لَ ا�ر�

  َ�َ*�ِرُ�;ُ 
! 

وأ1ََْ�َ�ْت َرْ,َ�َ� ا�3ـــَــ�ِ�% 
  َرَ,�ِ:ُ�ـــ;ُ 

    ،  فقد ارتفع مبلوك بين مريـن من خالل هذهإسمـاعيل بن األحمرأما الشاعر األمري 

   )4(فة إىل الدرجة اليت تعلو م على غريهم، قائـال :  الص
طـــَوالُ  ا�5ََ"� ُ مI ا<ُُ"ـــــوِف 

ُ�ــــمْ    وإِ"�
! 

أ1ُ��ََوا ا�3ََط�َ�ـــ� �1َن ُ&1ْـَ�) 
  ِذَ��ُرَھ�

فقد جعلهم مينحون ويتكرمون وقت الشدة حيث ينبغي الكف عن العطاء َحتَسًبا.   
 حازمب يف مدحيه، واستجاب لذلك احلكم النقدي الذي أورده قد أصا –بذلك  –ويكون 

يف منهاجه فقال: " وأكثر ما تـَْعَتد الَعَرُب بِِه يف املدح، األفعاَل اليت تـََتَجشُم األنفُس القرطاجني 
  . )1(فيها الضـَرَر لِنَـْفِع غريهـا " 

تداوهلا يف مدحيهم،  وتعترب صفة " العدل " أيضا من الصفات اليت حرص الشعراء على  
فبها حتفظ احلقوق، وتراعى  ؛ملا هلا من أمهية كبرية على املستويني االجتماعي، والسياسي خاصة
إىل أن يقول يف ويل  بالثغريمصاحل الرعية، وا يصان امللك ألا أساس جناحه. وهذا ما حدا 

  )2(:  أبي حمونعمته 

وا�ُ�ْ�ـــــُك ُ�ْ�َ&�ــــٌِم ���ِ�ْ ِر 
�ـــمٌ ِ �&�ُ  

! 
ُ�ْذ �9ََم ���3َـــْدِل  ��ِ; =ــ�ُر 

 ْ��  َطـــــ�نٍ ُ

لك الزياين جذالن   
ُ
فالعدل أساس امللك، وهذا ما ضمنه الشاعر يف بيته، إذ به صار امل

  مبتسما، ينعم باالستقرار والِبشر والتفاؤل .
ا هلا، وذلك إمام –ومل يكتف الشعراء بإسناد صفة العدل للممدوح، بل جعلوه أحيانا   

أبي يف السلطان  أبو القاسم البرجيتعميقا للمعىن، وتأكيدا على تأصلها يف سلوكه. يقول 

   )3(:  سالم المريني

                                                 

 ( 4 ) ابن األمحر ، نثري فرائد اجلمان يف نظم فحول الزمان ، ص  381 .   
 ( 1 ) القرطاجين حازم ، منهاج البلغاء ، ص 164 .

   . 229 ، ص  2حيىي ، بغية الرواد ، ج بن خلدون ) ا 2( 

  . 298، ص  2بن اخلطيب لسان الدين ، اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،  ج ) ا 3 (
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إَِ�ـــــ�ُم َ#ْدٍل ِ�َ&5ْـــــــَوى ِ$  
  ُ�ْ َ&ِ�ـــــــلٌ 

! 
ْ�%ِ  ُ�ْرِ��ِ;  �% ا<ْ�ِر وا�"�

  ُ�َرا9ُِ�ـــــــ;ُ 

حلاكم ونسبه، وانتهوا به إىل املنبع الكرمي الطيب الذي يزيده كما تسامى الشعراء بأصل ا  
أبي ، الذي ربط بني امللك يحيى بن خلدونشرفا على شرف، مثلما هو احلال  عند الشاعر 

) يف األصل ، فذكر أنه من البيت اهلامشي. وسواء صح ذلك أم ال،  فإنه ρ، والرسول (حمو
   )4( وح، يقول :بال شك يقع موقع الرضا من ِقَبِل املمد

أَ�ــــَْو�ََي َ�� أَ#َ�)  
  ا�ُ��ُــــوِك ِ��َْ�ِرَھــــــ�

! 
وأَْ*َرَ�ُ�م أKْــ+ً وَذاَك 

  ُ��ِـــــــــ�نُ 
ا َ*ِر�ً��  إذا اْ�َ&َ=ُروا َ�ّدً

  َ�َ�ْ=ُرُ*ــــمْ 
! 

3َ�ِْ�ــــــِد َ�َ"�ٍف ِ#ْ"َد َذاَك 
  َ�ُ*ـــــــــونُ 

  

الغني باهللا ، فجعل امللك )1(العائلة النصرية واألنصار  فقد ربط بني ابن زمركأما   

)، ودعما قويا لدعوته ρالنصري سليل هذا النسب املشرف، فهم َمن كانوا سندا للرسول (
  )2(ونصرة دينه. يقول : 

ِ�ْن َدْو1َــــــٍ� 
ـــــٍ�  َ"Kْـــــــــِر��

ــــــــــ�ٍ َ��ــِ"  ��  

! 
َوَ َ�ْت �ُُروً#� �% ا�3ُ+َ 

 َ�  َوأKُـــُو

بني العدل واإلحسان، وشرف األصل وطيب الفرع  أحمد بن عبد المنانوقد مجع   
  )3(:  أبي عنان المرينيقائال يف 

إَ��ُم َ#ْدٍل وإ1��ٍن َ�َ�ـــــْت 
  َ َرً�ــــ�

! 
�ُُروُ#ُ; وَزَ*ــْت ِط�ً��  

  َ�َ"�3ُ�ِـــــــ;ُ 

ن الفضائل االجتماعية، كالعدل ، فقد مجع بني جمموعة ميحيى ابن خلدونأما   
    )4(:  أبا حمـووالنجدة، والسماحة، يف قوله مادحا 

                                                 

    . 218، ص   2حيىي ، بغية الرواد ، ج ابن خلدون  ) 4 (

 ( 1 ) ينظر : حجاجي محدان ، حياة وآثار ابن زمرك ، ص 81 .

  ( 2 ) ابن زمرك ، الديوان ، ص 479 .

 ( 3 ) ابن األمحر ، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان ، خمطوط ، الورقة 88 .  
 ( 4 ) املقري أمحد بن حممد ، نفح الطيب ، ج 6 ، ص 512 . 
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َ"�Kُِر ا�1ـــــــق� َ=�ِذلُ ا�ُ�وِر 
 ً�  َ#ــــــْد

! 
ُ ا�َ=�:ِ�ِـــــ�َن  َ�ْ��ـــَــــــــ�

َ�ــــ�حِ  ��  1ْ�َُر ا�

 هي دليل الرزانة ومن هذه الفضائل اليت وظفها الشعراء يف مدحيهم، صفة "الصرب" اليت  
بينهما وبني العفو الذي هو أيضا عالمة من عالمات  الثغريوالتحكم يف النفس. وقد زاوج 

  )5(القوة، حيث قال : 
آِ�ٍق �% ِرق� ُ�ْ�ِ*ـــَك  9َْد  َ*مْ وَ 

("َ�َ  
! 

ِ�َراًرا َو�َْو�َ ا�3َْ�ـــُو َ�� َ*�َن 
��ً�ِ�"َ  

َ#�وَت ا9&داًرا #ن َ&َ�ــــــ�ِدي  
  ُذُ"و�ِــــــ;ِ 

! 
وأَْوَ�3َْ&ُ; 1ِْ�ً�� َ�َ*ف� 

 َ�   �ِدَ�ــــــــ�ا�&�

وهو الرمحن  –وقد كانت صفة "الرمحة " من صفات امللك الناجح، فقد جعله اهللا 
خليفته يف األرض، وواله أمر العباد، ليوسعهم رمحة، ويشملهم برعايتـه وعطفه. وقد   –الرحيم 

 الدين عبد اهللا بن لسانوذج لذلك، وهذا ما جعل الشاعر خري من الغني باهللاكان السلطان 
  يقول فيه :  

َ�ــــــ�ٌِك أ9َــــــــَ�َم $ُ  
  �"ـــــ; �َِ=5ِ�ْــــــــــ;ِ 

! 
ُ�َوّ�ً) َرُؤوً�ــــــــ� 3ِ���َِ��ِد 

  )1(َر�1ًِ�ـــــــــ�

  )2(:  الثغريالذي قال يف  أبو تاشفين بن أبي حمووكذلك كان امللك   

 ���� #ـــــَ�ِ�ُد ا�ر1�ــــــــن  إ
  َر1َْ�ـــــــ�ً 

! 
ــٍ� 9د �1ََطَ�ــــــــ�  �َِرِ#��

  َوَرَ#�َھـــــــــ�

وما أكثر الفضائل االجتماعية اليت تغىن ا شعراء املولديات وخلعوها على سالطينهم،   
قدم من مناذج إمنا يكشف وهي من الكثرة حبيث ال يتسع املقام الستقصائها مجيعا. وإن ما ت

  عن تلك الصفات األكثر حضورا يف هذا الشعر . 
وتعد "الفضائل النفسية "من القيم االجتماعية اليت ترددت يف مديح هؤالء لسالطينهم،    

فتطرقوا مثال لتهلل الطلعة، وإشراقة الوجه. وهي وإن كانت صفات حسية فإا تشري إىل فضائل 

                                                 

    . 192، ص   2بن خلدون حيىي ، بغية الرواد ، ج) ا 5 (

 ( 1 ) املقري أمحد بن حممد ، نفح الطيب ، ج 7 ، ص 299 .

 ( 2 ) التنسي حممد بن عبد اهللا ، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ، حتقيق حممود بوعياد ، ص 193 .
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قار، ونقاء النفس، وحسن املقابلة، وطيبة السريرة .. ومما منثل به يف هذا معنوية، كاهليبة، والو 
  )3(: يحي بن خلدوناملقام قول 

  O%1أر� ��َ��َ ��َ*ِر�ُم ا�
�َ��ــــَدعٌ َ  

! 
�  ا�َوْ�ِ; �ِ%  ط��ُق ���1

ْ�ِم  ��  وا�1َـْربِ ا�

لنهر والزهر والروضة ، فصارت حتاكي االغني باهللا، فقد رقت طباع ممدوحه ابن زمركأما   
  )4(الغناء. يقول : 

ر�9ت ����ــــــ�هُ  ورا9َْت  
  ُ�ْ�&ــَــــً�)

! 
ْوَ�ـــِ�  ْ�ِر وْ�ط ا�ر� �"��*

  ا�Dَ"ــــّــَ�ءِ 
ْھِر �% إِ�َرا9ــــــِِ; وا�َ�ْدِر  َ*��ز�

%�ِ  
! 

ْھــــــــِر ِ�%  Iإْ َرا9ِــــــِ; وا�ز
�َءِ Rْــ   ا�ـ�

تماعية، ميكننا احلديث عن الفضائل العقلية اليت شكلت يف احلقيقة وضمن القيم االج
رافدا مهما أسعف شعراء املولديات يف مدحيهم السلطاين، فتداولوا من هذه الصفات :الفطنة، 
والذكاء، وصفاء الذهن، ونفاذ البصرية، وقوة الفراسة، وسرعة البديهة وسالمتها، واالستبحار يف 

 يحيى ابن خلـدونالقول، وما إىل ذلك من املواهب العقلية. فقد مدح العلم، وامتالك بالغة 
  بالعلم الواسع، والرأي السديد، قائـال: أبا حمو موسى الزيانيامللك 

َوِ �َ�ُ&ـــــُ; ا�َ�ـــْ=ُر ا�3َِظ�ـــُم 
  وِ#ْ"ــَده

! 
 Sِـــ�� ْأي ا�ر� �َن ا�3ِْ�ِم  َوا�ر�

  )1(�ُُ"ـــــونُ 

    )2(بأنه حبر علم، وراوية للحديث، فقال :  تالليسيأبو جمعة الووصفه   

طـَــــــْوُد َو9َـــــــ�ٍر 
  و1ْ�َـــــــُر ِ#ْ�ـــــــمٍ 

! 
 Sُ�ِ�Kَ َرى I3ْـــــُب ا�ذKَ

  ا�َ�َواِ"ــــــبْ 
ـْــــُ;   �ن َ�ْرِو َ#"

  ـــــــــــ8ْ ا�1َــــــــِد�َث 5ْ�َطَ 
! 

ُ*ل� َ��ـــــ�ـــــTٍ  و*ـــُل�  
  َط��ِـــــــبْ 

   )3(بسمة الفراسة الصادقة، يف قوله :  الثغريوتـَوَجُه   

                                                 

    . 233، ص   2بن خلدون حيىي ، بغية الرواد ، ج) ا 3( 

  ( 4 )  ابن زمرك ، الديوان ، ص 365 .

     . 218، ص   2حيىي ، بغية الرواد ، ج ابن خلدون  ) 1 (

 ( 2 ) املصدر نفسه ، ص 74 .

 ( 3 ) املصدر نفسه، ص 229 .
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َ�َرا�ـــــٌَ� �ن ِھَ�ــــــ�ِت ِ$  
  �Kَِد9َـــــــ�ٌ 

! 
َب ِ�ْن ِ�ـــــًرّ  ��Dَ�َُ�َرى  ا�

ـْــ+َنٍ  #ِU*َ  

داد بتوقد الذهن وس أبا سالم المرينيامللك  أبو القاسم البرجيوقد امتدح الشاعر   
   )4(الرأي، حيث قال : 

ُد ا�1ُْ*ــــِم َ�ْ�ُ�ــــوٌن  �ــــَد��ُ
 ُ;&ُ�َ�5ِ"َ  

! 
ْأيِ  ُ�َظ��ُر ا�3َْزِم Kـــَْدُق ا�ر�

  �Kَِ:ُ�ـــ;ُ 

بن ا إياسيف ذكائه وبالغته إىل مستوى " الغني باهللا، فقد ارتقى مبمدوحه ابن زمركأما   

" الذي ذاعت شهرته يف سحبان وائلإىل "" الذي يضرب به املثل يف الذكاء، و  معاوية
  )5( الفصاحة والبالغة، وصار َعلما يضرب به املثل يف هذا اجلانب، فقال فيه :

 ("َ��ََك ا�َ=ْ�ـــُر �� أَْ
  َ َ��ِ:�ــََك ا�ـــــــ&%

! 
ُر #ن إدراِ*َ�� ُ*لI إْ"َ��نٍ  �K5َ�ُ  

�ُء إ��ٍس �%  ��ـــ�1َِ�  َذ*ـــَ 
  �1ِ&مٍ 

! 
وإ9َِْداُم #�ـٍرو �% �ــ+,ِ� 

�1َْ�ـــ�نٍ ُ  

وذا، تربز املواهب العقلية كعنصر هام يف املديح السلطاين، ملا هلا من ضرورة قصوى يف   
تشكيل شخصية احلاكم الناجح، الذي ينشده كل إنسان. ذلك أن الدولة اليت يقف على 

العلمي، ستكون بال شك حكمها ُحكاٌم من هذا القبيل، يتمتعون بالتفوق العقلي، والتحصيل 
  دولة قوية متماسكة، ترقى إىل مستوى تطلعات الرعية. 

  

  :  المحور الديــني -ب

شكل احملور الديين أساسا هاما يف مديح شعراء املولديات لسالطينهم، حيث أضفوا 
عليهم كثريا من صفات املثالية الدينية؛ من إميان، وتقوى، وطاعة اهللا، وأداء للواجبات 

جهاد يف سبيل اهللا ألجل إعالء كلمته وتثبيت راية اإلسالم واملسلمني. وما شاكل ذلك الدينية،و 
  من القيم الدينية اليت كان اتمع املسلم آنذاك يف أمس احلاجة إليها .

                                                 

  . 298، ص  2لسان الدين ، اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،  ج  ابن اخلطيب ) 4( 

  ( 5 ) ابن زمرك ، الديوان ، ص 497 .
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َخلص 
ُ
نقذ وامل

ُ
وقد برز اجلهاد كقيمة أساسية تغىن ا هؤالء، حيث رأوا يف حكامهم امل

املارقني واألعداء، وال سيما هجمات النصرانية اليت ظلت ضغوطها  للدين والوطن أمام هجمات
متاَرس تِباعا على محى اإلسالم يف األندلس. فكان على حكام املسلمني آنذاك أن جيردوا 
سالحهم وخيلصوا النية ملواجهة ذلك اخلطر. وهذا ما ركز عليه الشعراء يف مدحهم بغرض 

كثر احلديث عن اجلهاد، وُوِصف السلطان بااهد، استثارة املشاعر واستنهاض اهلمم. ف
واملخلص، وحامي الدين. وما إليها من الصفات اليت تتصل ذا املعىن. من ذلك ما جند يف قول 

يف آخر  أبا عنان فارس المرينيمادحا امللك  أحمد بن عبد المنان األنصاريالشاعر 
  )1(مولديته:

أَْ#َ�ْ�َت ِد�َن ا�ُ�َدى  �ز�َت  
  ُ�3َْ&�ًِ�ـــــــ�

! 
�3ز� أھ�ــــوهُ وا�ـ&=ذى 

 ِK��َ�ُ ُ;3ُــــــ  

فإىل هذا امللك يعود فضل إعالء دين اإلسالم، وبه صار املسلمون يف عز ومنعة، وإليه 
  دانت رقاب األعداء، وانقادت مستسلمة طائعة .

ن حبد بأنه حامي محى الدي أبا حمو موسى الزيانيامللك  يحيى بن خلدونكما وصف 
   )2(السيف : 

ـــــــْد �ن أ1َْـــــــَ% َ�َ"�  َوأَ��
َ� ا�ُ�ـــــــَدى �"�ُ  

! 
=���َ&; �1َِ�% 1َِ�) ا�د�ــن 

  ���3َْ�بِ 

  بأنـه " ناصر الدين "، لقولـه:  الغني باهللا، فوصف ممدوحـه ابن زمركأما 

%O ر�وِل $ِ  ��ـــــ
  َ"�Kِــــــــُر  ِد�"ِــــــ;ِ 

! 
ُ�;  �% 1َــــ�ِل ِ�ًرّ  ُ�3َظ�

  )1(وإْ#ـــــــــ+َنٍ 

  )2(ويف مولديته "الالمية" يستخدم مصطلح اجلهاد، ليشرف ممدوحه مبرتبة ااهد، قائـال:  

                                                 

  ( 1 ) ابن األمحر ، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان ، خمطوط ، الورقة 67 .  
    . 233، ص   2بن خلدون حيىي ، بغية الرواد ، ج) ا 2( 

  ( 1 ) ابن زمرك ، الديوان ، ص 496 .

 ( 2 ) املصدر نفسه ، ص 479 .
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�َم ��روَض ا���ـــــ�ِد ــــــَوأ9ََ 
  3َ�ِْزَ�ــــــــ�ٍ 

! 
َ&َرَ*ْت ِ��َْ�:ِـــَدِة ا�3ُـــَداِة  

 َ�  �ُ�ُـــــــو

يف حماربة قوى الشرك، ورد العدوان الصلييب، وإحالل  الغني باهللاف عن جهود مث يكش  
   )3(رموز اإلسالم حمل رموز النصرانية، فيقول : 

9َْد ��دٍة �ِْ�ُ*ْ�ِر *م 
ـْـــــت ِ�نْ  �ـ   َ#و�

! 
*ـــْــــــِ��َر  َ"�9ُو�ـــــَِ�� ا�&�

ْ��ِ�ـــــ+َ    وا�&�
Kََد9َْت �5د�ــــــُ� ا���ـــوِش 

  ��Kَ�ََرتْ 
! 

ـَ� ِ�ْن �1ِ"ِ�ــــَ� َ�ْوُ�وَ#�ـــ
 َ�  َ�1ُْ�ــــــــو

�ِ�ــــِب  �Kلَ ا��Bِ��َ&َ ــــُروا�َ*َ
�ُـوا �B�َو  

! 
ِ�َ�ــــــــِن ارَ&َ�)  

  �و�:ـــــــ;  &َ��Bِْـــــــ+َ 

فقد أما وقد استجاب هذا احلاكم لدعوة اهللا يف اجلهاد، وإعالء كلمته، ونشر دينه،   
استحق بأن يلقب "ناصر اإلسالم"، وله البشرى بعد ذلك باجلزاء احلسن الذي وعد به احلق 

لَ $ُ ا�ُ�َ��ِھِد�َن َ#َ�)تبارك وتعاىل هلذه الفئة يف اكثر من موضع، لقوله جل شأنه:"   َوَ���

  )4(" . ا��5َِ#ِد�َن أَْ�ًرا َ#ِظ�ً��

  )5( وقد ضمن الشاعر هذا املعىن يف قولـه :  

�ـــ+ِم َ�� Wــــَر اKِ�"َ ��َ
  َ�ــــ�َِك ا�3ُــــــ+َ 

! 
$ُ ُ�ْؤِ&�ـــــــَك ا�َ�ـــــزاَء 

  َ�ِز�ـــــــــــــ+َ 

ومن القيم الدينية  اليت استوقفت الشعراء إىل جانب اهتمامهم بفضيلة اجلهاد، قيمـة   
، تعرب عن طاعة العبد خلالقه،  "التقوى" اليت هي يف احلقيقة كلمة عامة، تتضمن صفات عديدة

كالقيام بالواجبات الدينية، وااللتزام بتعاليم اإلسالم، وخشية اهللا واإلنابة إليه يف كل حال. وما 
شابه ذلك من الفضائل اليت تدخل يف دائرة التقوى. وهلذا كانت هذه الصفة كثرية التداول بني 

 ا إىل التعبري عن مدى تدي الثغرين احلاكم. وهذا ما نفهمه من قول الشعراء، وقد قصدوا  :
)1(   

                                                 

 ( 3 ) املصدر نفسه ، ص 479 .

 ( 4 ) النساء ، آ : 95 .

  ( 5 )  ابن زمرك ، الديوان ، ص 480 .

    . 192، ص   2حيىي ، بغية الرواد ، ج بن خلدون ) ا 1( 
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أََ�لI ��وِك ا<رِض �و�َ) �ن  
  �و�ــف

! 
5َـــ) وا��ـوُد *ْ�+ً  I&1ُ+َهُ ا�

  وَ"�ِ َ��
5ْـــــَوى 1ـــ+هُ   وَ�ْن َ&ُ*ِن ا�&�

  وَدْأُ�ــــــ;ُ 
! 

 َ��*ن #"; َربI ا�3َْرِش 
  َراِ�َ��َ ك� 

الشاعر أن يكون خليفة اهللا يف األرض ألنه كفيل حبماية  وبذلك، فقد استحق يف نظر  
لك والدين. يقول : 

ُ
   )2(امل

أَ�ـــَـْو�ََي إن� َ$ أَْ#طـَــــ�َك 
  ُ�ْ�َ*ـــــــ;ُ 

! 
ْدَت  �ن َ�ْ�َ"�هُ َ�� َ*ـ�َن  �� َ�َ

  َواِھَ�ـــ�
 أن� ا��ـُْ�َك �ــــــ�َس  َرأَى $

�وُ�ـــــــ;ُ ُ�َ  
! 

�ِن  �ــــــَِواَك َ�ــــ� �ِ�د�
  ,ــــ�رَك �1َِ�َ�ـــــ�

بكلمة "التقوى" ما يفيد معىن الفضائل الدينية،  أبو القاسم البرجيكما أراد الشاعر   
   )3(بقوله :  أبا عنان فارس المرينيحني مدح 

5َـ) أَْذَ�ــــــ I&�� ــــٌر ـ�لَ ُ�َ ��
  ُ�ْ�َ&ِ�ــــــــــــدٍ 

! 
اُر أَْذ�ــَ�ِل ُ�1ِْب ا�ُ�وِد   َ�ر�

 ُ;�ُ1ِ��َ  

، ملك غرناطة، أبي الحجـاج يوسفيف مدحه  البن الخطيـبوكذلك الشـأن بالنسبة   
  )4(حيث قـال : 

ُ&5ًــــ) 1ََذا 1َْذَو ا�َ=+َ:ِــــِف 
  وا9َْ&ـــَدى

! 
�ِ�ْم َ�Bَ+ً �� =ط� ا�*&�ُب #�) 

�مِ ْ   ا�ر�

اخللفاء الراشدين يف ورعهم وتقواهم، فكان لقد ارتفع الشاعر ذا احلاكم إىل مستوى   
مثاال َعِليا يف طاعة اهللا وااللتزام بتعاليم دينه، كما نص عليها كتابه الكرمي. فنحن نالحظ من 
خالل استخدام لفظة " التقوى " أن هؤالء الشعراء أرادوا ا امتداح ما جيتمع يف شخصية 

  ممدوحهم من جمموع الصفات الدينية . 
مفردات أخرى تدل على  –أحيانا  –لك فإنه ينبغي أن نشري إىل أم استخدموا ومع ذ  

صفة التوكل على اهللا  أبي حموحني امتدح يف  الثغريفضيلة بعينها، كما هو احلال يف منوذج 
   )1(يف مجيع األمور، وذلك يف قـوله : 

                                                 

    . 192، ص  املصدر نفسه  ) 2( 

      .  298، ص  2، اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،  ج  لسان الدين ابن اخلطيب ) 3( 

 ( 4 ) ابن اخلطيب لسان الدين ، الديوان ، ص 578.
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ــ ــلْ �%  ���ــــــ8ِ  و�ن َ�َ&َو*�
  أُُ�ــــوِرهِ 

! 
#َ�) $ِ ُ�ْ�ِ�ِ; َ*ِ��ـــ+ً 

  وَ*�ِ�َ�ـــــ�

   )2(وكذلك الشأن بالنسبة " للهدى " حيث قال : 
إ��ُم ا�ُ�ــَدى ُ�ْ�ِ"% ا�3َِدا 

َدى   ِ�ُظَ�� ا�ــــر�
! 

ـــَدا  َ�ُ�ْ"ُذ َ�َدا أ1ََْ�)  ا�"�
  وا�َ�3َــــ��َِ�ــــــــ�

، ودرسا، وتدوينا، فقـال : ويف مولدية أخرى يشيد بعناية ممدوحه بالقرآن والسنة، حفظا  
)3(  

َ�ُ; ِ�*ـــــــَِ&�ِب $ِ أْ#ــــَ") 
  ِ#َ"ــــ�َ�ــــــ�ٍ 

! 
ا ُھَو  َ"ــــــِ� ا�Dَـــر� I�و���

  ا�ُ�Dَْرُم ا�ُ�Dَِري
ـــــُ; إِ�� *ــــَِ&�ٌب  I�َھ ��َ�َ

ـــــــ�ٌ    وُ�"ـــــ�
! 

�ِ=ِ��ــــَ� 9د أ1رز ا�َ�ْ=َر ْ"َ�ِ
  وا<ْ�ـَرا

�Xُ ِ*َ&�ِب ِ$ َ�ـــــــل� ْ"َ�َ
  َ�+َ�ُـــــــــ;ُ 

! 
َوَ"ْ�Xُ ا�ُ�َ=�ِري َ��ِ�َ"�ِن َ�ُ; 

Kْــَرا   ا�"�

على  أبي عنان، فقد حدثنا عن مدى حرص امللك أحمد بن عبد المنانأما الشاعر   
  )4(أداء واجباته التعبدية، فهو من الذين يقومون ليلهم راكعني ساجدين، يقول : 

َوُ�"ـــــــSُ ��ٍل َ&َ���) 
  َ#ْ"ــــــــَك  1ِ��َُ�ــ;ُ 

! 
ا وأ ْ"َت �9َِ:ُ�ـــــُ; �ِــــــّرً

  وَراِ*3ُـــــــ;ُ 

ونعود بعد هذا إىل القول، بأنه مهما تداول شعراء املولديات املفردات الدالة على قيم   
معىن ما يتوفر يف دينية معينة، فإن فضيلة " التقوى "تظل هي األكثر حضورا، وهي تفيد 

املمدوح من مجلة هذه القيم. على أن صفة "اجلهاد" هي اليت تتبوأ الصدارة أمام غريها من 
الصفات األخرى اليت تدخل ضمن احملور الديين. ولعل ذلك عائد إىل أمرين أساسيني، أحدمها 

) من الذود جريالقرن الثامن الهسبقت اإلشارة إليه، وهو متعلق مبا كانت تتطلبه تلك الفرتة (
على محى الدين، ونصرته أمام القوى احملاربة له من قبل الصليبيني. فكان املدح باجلهاد من قبل 

إىل أن يقول معلال  أحمد سليم الحمصيالشعراء كالدعوة إليه. ورمبا هذا ما حدا بالدكتور 

                                                                                                                                                         

 . 192، ص 2حيي ، بغية الرواد ، ج   ابن خلدون)   1  (

 . 192، ص  املصدر نفسه )  2 (

 (  3 ) التنسي حممد بن عبد اهللا ، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ، حتقيق حممود بوعياد ، ص 219 .  

 ( 4 ) ابن األمحر ، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان ، خمطوط ، الورقة 67 . 
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حلركات لعنصر اجلهاد. " وملا كانت أهم ا –خاصة  – ابن زمركتوظيف الشعراء، ومنهم 
هـ  767اجلهادية قد حصلت يف عهد الغين باهللا، إذ بلغت غزواته ذروا يف الفرتة ما بني عام 

هـ، فقد برز اجلهاد كغرض يف تلك الفرتة، وأصبح لزاما على شعراء البالط، ومنهم  771وعام 
 ) 1(ابن زمرك أن يتغنوا جبهاد الغين باهللا يف مدائحهم " .

يف الرتويج لفكرة اجلهاد، ال سيما بعد أن رأوا قالع اإلسالم  وقد كان للصوفية دورهم 
تتداعى وتسقط يف يد النصارى. ومن هنا تـََلقَف شعراء املولديات هذه الفكرة وأحلَوا على 

  ) 2(توظيفها يف قصائدهم. وحنن نعلم ما للبيئة الصوفية من أثر يف هذا الشعر. 

هاد يف نظر اإلسالم، إىل درجة أنه يكاد ميثل ركنه أما األمر الثاين، فمرتبط بأمهية اجل  
  السادس، فهو دعامة من الدعائم األساسية اليت قام عليها هذا الدين، وانتشر يف آفاق األرض.  

  السـيرة الحربيــة :  -2

 –إن املتأمل للمقطع اخلاص مبدح السلطان ، جيد أن القصيدة املولدية حتيل على الذهن   
ما كان من صراع يف املغرب اإلسالمي، السيما  –الصفات السياسية واحلربية من خالل املدح ب

يف األندلس اليت كانت قالعها تتداعى وتسقط تباعا يف أيدي النصارى، واليت مل يبق منها بعد 
انقضاء دولة املوحدين إال مملكة غرناطة اليت احتفظ ا وحافظ عليها ملوك بين نصر مدة أزيد 

. فقد حاول هذا الشعر الذي امتزج فيه املديح الديين باملدح السياسي أن )3( من قرنيني ونصف
ينهض مبهمته يف حتسيس احلكام مبا كان حييط ذه اململكة من خطر من قبل النصارى 
الطامعني يف اسرتداد كل شرب من ُملكهم القدمي بتلك البالد. فتعلق الشعراء باملعاين اليت 

شاعر، وتوقظ يف ضمري احلاكم وروحه اإلحساس باملسؤولية إزاء تستنهض اهلمم، وتستحث امل
  الوطن والدين .

أما بالنسبة لإلمارات املغربية الثالث: احلفصية، الزيانية، واملرينية، فإن املطلع على تارخيها   
السياسي ال يغيب عنه ما كان بينها من صراع طويل ال تكاد جذوته تنطفئ، وهذا بسبب سعي  

                                                 

  . 168، ص  1985مؤسسة الرسالة ، دار اإلميان ، لبنان ،   ,  1أمحد سليم احلمصي ، ابن زمرك الغرناطي ، سريته وأدبه ، ط)  1( 

 ( 2 ) ينظر : ص 30 إىل 32 من هذا البحث .

 ( 3 ) دولة بين نصر يف غرناطة من سنة 626 هـ إىل 897 هـ - ينظر : مؤنس حسني ، معامل تاريخ املغرب واألندلس، ص 381 .
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إىل توسيع حدودها على حساب جارا، والتطلع إىل تويل الزعامة وبسط النفوذ على  كل إمارة
    )1(املغرب العريب كله، خاصة ما كان من جانب املرينيني. 

كما كان هلذه اإلمارات الثالث دورها يف نصرة الدين ومحاية اإلسالم بغرناطة السيما   
سبانيا عدائية للغاية. وَمَرد ذلك كما يذكر من جهة املرينيني الذين كانت عالقتهم بنصارى إ

، إىل أن "املرينيني وبين األمحر تزعما حركة املقاومة ضد حركة االسرتداد محمد عيسى الحريري
    )2(املسيحي  بعد سقوط دولة املوحدين ". 

فاألجواء إذن يف املغرب واألندلس خالل هذه الفرتة كانت أجواء حرب وصراع، سواء   
اعا عن الوطن فحسب، وهذا بني اإلمارات اإلسالمية فيما بينها. أم ذودا عن الوطن أكانت دف

  والدين معا يف مواجهة املد النصراين .
من هنا راح الشعراء يستشرفون يف ممدوحيهم قيم احلياة السياسية، فأشادوا بقوم   

سياسية ودهاء  وشجاعتهم وبأسهم، وبغريم على الدين والوطن، وما امتازوا به من حنكة
حريب. وأشاروا إىل ما كان هلم من جوالت حربية وبطوالت. ووصفوا لنا ما توفر  هلؤالء من قوة 
اجليش وأنواع العتاد. إىل غري ذلك مما يدخل ضمن عنصر السرية احلربية للحاكم. والذي شكل 

، وميكن احلديث يف الواقع أساسا هاما يف بناء مضمون املدح السلطاين داخل القصيدة املولدية
عنه من خالل حمورين أساسيني، يتعلق أحدمها بامللك القائد، ويتضمن الثاين وصف األداة 

  احلربية، مبا يف ذلك اجليش والسالح .

  اإلشادة بصفات الملك القائد البطل : –أ   

فمن املعاين اليت كثر تداوهلا بني هؤالء الشعراء، التنويه بصفات امللك القائد البطل،   
الرتكيز على ذكر شجاعته وقوته وإقدامه. وتقدميه على أنه ميثل النموذج الكفيل بتحقيق النصر، و 

  يف ملك  ابن زمـركوتوفري احلماية للدين والوطن أمام األعـداء. فيكون كما رأى 
  )1(، غوث البالد، وليث احلرب، حيث يقول : الغني باهللاغرناطة 

                                                 

 ( 1 ) عن هذا الصراع ، ينظر : احلريري حممد عيسى ، تاريخ املغرب اإلسالمي واألندلس يف العصر املريين ، 211 - 221 .

 ( 2 ) املرجع نفسه ، ص 238 .

 ( 1 ) ابن زمرك ، الديوان ، ص 365 .
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َ,ْوُث ا�ِ�ــــ+َِد َوَ�ْ�ُث 
  ُ�ْ َ&َ�ــــِر ا�5ََ"ـــــ�

! 
3َـــــ�ِن وَ�ــــــ �ِرَج �ـَْوَم  ا�ط�

ــــــــــ�ءِ  ��Dَا�  

   )2(وإليه يُعزى فضل استعادة ملك املسلمني، ومحاية الدين والوطن بتلك البالد :   
3ْ�ََد إِ�ــــَ�ٌم أََ#�َد ا�ُ�ْ�ــــــَك 

  َذَھـــــ�ِ�ـــــــــ;ِ 
! 

 َ�إَِ#�َدَة � َ"ـــ��ِ% ا�1َُ��ِم و
  َوا"ِــــــــ%

�Dَ�ََدَر أَْط+َلَ  ا��ـــــ�+َِل 
  َدَواِرً�ــــــــ�

! 
ـْ+َِم أَْرَ�ـ8َ  �ــــZ�  َد َو�ـــَد�

  ُ�ْ"َ�ـــــــــ�نٍ 

وبكل تأكيد أن ذلك اإلجناز العظيم مل يتحقق للغين باهللا إال ألنه رجل جماهد بالدرجة   
ري حمنك، وصاحب شجاعة نادرة، وعزم صادق نافذ نفاذ السيف األوىل، وهو صانع حرب، خب

   )3( الصقيل يف جسد العدو، على النحو الذي يشهد به شاعره، إذ يقول :
َوأ9ََـــــ�َم  َ�ْ�ُروَض 

  ا�ِ�َ�ـــــــ�ِد 3َ�ِْزَ�ــــــ�ٍ 
! 

َ&َرَ*ْت ِ��َْ�:ِـــــَدِة ا�3َُداِة  
 َ�  َ��ُــــــــو

و$ِ َ�ـــــ� أْدِري َو9َـــــْد 
  1ََ�َر ا�َوَ,)

! 
أم َ#ْزُ�ــــُ; أ1ََُ��ُ�ـــــُ;  

 َ�  ا�َ�5Kُْـــــــو

فاألسرة النصرية هي اليت أمدت يف عمر الدولة اإلسالمية باألندلس  والغين باهللا هو من   
 مفخرة األندلس –صنع جمدها وألبسها لباس العز واملنعة واهليبة، فاستحق بذلك أن حيمل لقب 

   )4(وأن ينال من اهللا خري اجلزاء :   -
َ�� َ�ْ=َر أَْ"َد�ُــــٍس َوِ#Kْ�ــــََ� 

  أَْھ�َِ�ــــــــــ�
! 

ُ�ْ�ِز�َك َ#ْ"َ�� $ُ َ=ْ�ــــَر 
  َ�ـــــــــــَزاءٍ 

ومن الصور اليت شاعت يف جمال إضفاء صفة الشجاعة والثبات والظفر باخلصم، تشبيه   
لصور املألوفة يف شعرنا القدمي. وقد وظفها هؤالء الشعراء بذات املمدوح باألسد وهي من ا

يف مدح  أبي القاسم عبد اهللا بن يوسف بن رضواناألسلوب، كما هو احلال مثال يف قول 
  :  أبي فارس عبد العزيـزامللك املريين 

                                                 

 ( 2 ) املصدر نفسه ، ص 497 .
 ( 3 ) املصدر نفسه ، ص 479 .

 ( 4 ) املصدر نفسه ، ص 365 .
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ِ�ْن َوBََ�ــــــــ�ِ&ِ;  �% ا���ْ�ــــثِ 
  و Bَََ�ـــــــــ�ِ&ــ;ِ 

! 
َ ـــَ�ٌ;  5ِ�ُرI �َِ��ـْـــــ�ِِ; 

  )1(ِ�ْرَ,�ُ�َ�ــــــــــ�

فقد شبهه باألسـد، وحدد وجه الشبه عن طريق اانسة اليت أقامها بني "الثبات"   
  و"الوثبات"، ليكشف عن شجاعة ممدوحه، وشدة سطوته، وقدرته على قهر العدو . 

البطل املقدام عند  أبي حموأيضا إىل " الليث " ليشكل صورة ممدوحه  الثغريويلتفت 
  ) 2(اشتداد احلرب. بل يراه حينها أشد سطوة وثباتا. يقول :

َوَ�ـــــــَط� َ��َْ�َن ا���ـــــــــُث 
  ِ�ْن إ9َِْدا�ــــِ;ِ 

! 
�% ا�1رِب ِ#ْ"َد َ&َزْ�ــــُزِل 

  ا<9ْـــَدامِ 

بو أويكشف لنا هذا األخري عن عالمة أخرى من عالمات الشجاعـة اليت يتصف ـا   

فيقدمه لنا بامسا متهلال وسط هول املعركة، يف الوقت الذي يُفرتض أن يكون اإلنسان  حمو
 –منقبضا، َوِجًال، قامت الوجه، ممتقع اللون، ألنه يقف عند ذاك بني احلياة واملوت. والشاعر 

رب. يعكس لنا حالة ممدوحه الثابتة املستقرة، وما ميتلكه من قوة نفسية، وخربة باحل –بذلك 
  )3(يقـول :

ـُْد  َ��ٌِك َ&َ=ـــــ�ُف ا<ُ�ـــــ
�ْطَوَ&ــــُ; إَِذاَ  

! 
ُ�ـــم  1َِ�َ% ا�َوِط�ُس  وَ���

  َ�ْ�َداُ"ـــــ;ُ 
�ـــــــَ�ُر  َوَ=ـــــ�) ا�"�

  ِ�َ�ْ�ــــــــِل َ"5ْــــــــــــــ8ٍ 
! 

َوَ�َدْت َ*ِ�Bِْل  ُ"ُ�وِ�ِ; 
  ُ=ْر�Kَُ"ـــــــ;ُ 

َ&5َ�ْ) ا�َ=�ِ�َ�ــــــَ� #"ـــــَد َذ�َِك 
َ���ــــــــًِ��  

! 
Dَــ Iـــــ�ة  ِ�َراُ�ـــــــُ;  َ��ِ% ا�ط
  وِط�3َُ"ـــــ;ُ 

أبي ولقد كانت صفات القوة واإلقدام والبأس من املقومات األساسية اليت جعـلت من   

عداء، فحقق قائدا ُمهاًما وملكا متميزا، استطاع بفضل ذلك أن ُخيضع اخلصوم، ويدحر األ حمو
   )4(: الثغـري األمن واألمان ململكته. يقـول 

                                                 

  ( 1 )  ابن األمحر ، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان ، خمطوط ، الورقة 67 .   
  . 213، ص 2حيي ، بغية الرواد ، ج   ابن خلدون ) 2( 

 ( 3 ) املصدر نفسه ، ص 46 .

 ( 4 ) املصدر نفسه ، ص 46 .
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أَِ�َ"ـــْت ِ&�ِ��ـــــ�ُن  
  َ�َ=�ِوَ�َ�ــــــــ�  �ِـــــــ;ِ 

! 
5ََ��َـــــْد  1ََ��َھ� َ�ْ��ُـــــُ; 

  وَ�َ"�ُ"ــــــــــ;ُ 

  وال شك أن هذا البيت حيمل إشارة تارخييـة واضحة إىل تلك الضغوط اليت كانت
ها مملكة بين زيان، واليت ال تكاد تنقطع على حدودها الشرقية والغربية حبكم موقعها تتلقا

اجلغرايف خاصة، والذي جعلها تتوسط دولتني طامعتني يف التوسع شرقا وغربا، تتمثالن يف دولة 
  بين حفص، ودولة بين مرين .

على عظمته ومن إجنازات هذا امللك الذي حفظها لنا التاريخ، وكانت دليال واضحا   
 الثغريوقد ضمن شاعره  )1(ومهته العالية، وطموحه الواسع، أنه جمدد الدولة الزيانية بعد زواهلا . 

   )2(هذا احلدث التارخيي اهلام يف قوله : 
َ��ٌِك أََ#ــــ�َد ا�ُ�ْ�ـــــَك 3ْ�َــــــَد  

  هِ ُدBُـــــــورِ 
! 

�َْو�َهُ َ�ْم Bْ�َُ�ـــْت ��م 
  أَْرَ*�ُ"ـــــــ;ُ 

قد حاولوا رصد مظاهر القوة  –فيما تقدم من النماذج  –وإذا كان هؤالء الشعراء   
والتفوق احلريب لدى ملوكهم، انطالقا من وصف شخصيام مباشرة، فإم سعوا أيضا إىل 
حتقيق ذلك على مستوى آخر، حيث أشاروا إىل ما يتمتع به ممدوحوهم من عالمات البطولة 

الل تقدمي العدو يف صورة الَوِجل اخلائف الذي ميتلكه الرعب وتسكنه والقوة والبطش، من خ
روح اهلزمية، نتيجة ما يشاهد وما يسمع عنهم وعن قوام. فال ميلك يوم الصدام إال أن يويل 

عبد العزيز الشاعر  –مثال  –األدبار ناجيا بنفسه، إما مشرقا أو مغربا، على غرار ما ينقل إلينا 

   )3(فيقـول : الغني باهللاعن بأس امللك النصري،  نبن أبي سلطا

                                                 

 ( 1 ) كان ذلك يف الفاتح من ربيع األول، سنة 760 هـ

. 89ينظر : حاجيات عبد احلميد ، أبو محو موسى الزياين ، حياته وآثاره ، ص  -  
لوادي ملدة سبع سنوات .هـ، وأزاح احلكم العبد ا 753وكان امللك أبو عنان فارس املريين قد غزا  تلمسان سنة  -  
، ص  1995ية،اجلزائر ينظر : شاوش حممد بن رمضان، باقة السوسان يف التعريف حباضرة تلمسان ، عاصمة دولة بين زيان ، دار املطبوعات اجلامع -

104 .  

  . 54، ص 2حيي ، بغية الرواد ، ج  ابن خلدون  ) 2( 

 ( 3 ) املقري أمحد بن حممد ، نفح الطيب ، ج 6 ، ص 117 .
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َ&ــــْرِوي أ1ََـــــ�ِد�ُث ا�َوَ,) 
  َ#ْن َ��ِْ�ــــ;ِ 

! 
�ـــْـــُف ��"ــــُد  �����

  وا�3وا�ِ% ُ&ْطَ�ــــقُ 
َ��ُِك ا�����ــــِ� وا��َ*ــ�ِرِم 

 I"ــــَ�)وا�  
! 

 IــــصDُ&َ ;ُ"ـــــ�3�َـُـــَداُ&ــــُ; 
  وُ&ْ�ــــــــَرقُ 

ُ��ِ:ـــَْت 9ُ�ُـــــــوُب ِ#ـــَداهُ 
  �"ُ; َ�َ��َ�ــــــــــ�ً 

! 
ٌب �ن َ=و�ِــِ;   َ�ُ�Dــَــــــر�

قُ    وُ�َ ــــــــر�

  وقد الذوا بالفرار مذعوريـن خوفا أبي حموأيضا يصف لنا خصوم  الثغـريهذا و
   )1( طَاِمًيا " على حد تعبريه :من بطشه، ملتمسا هلم العذر يف ذلك، فهم يواجهون " َحبْرًا 

َ=�5َِـــــت 9ُ�ُـــوُب ِ#َداهُ �%  
  أَْ#+َِ�ــــــ;ِ 

! 
Kِْر �% َ*ُ=�ُوِق  ِر�Sِ  ا�"�

  ا<َْ#ـــــ+َمِ 
� َذ#ـــــــــََرْت ِ#َداَك �ِ%  ���َ

  أَْوَط�"ِــــِ�مْ 
! 

  َوKَ�َْ�ـَت ُ#ْرَوَ&ُ�ْم أََ&م� Kَ�ِــــــــ�مِ 

وا َو�َ �َْوَم ، وَ*�ف  Iَ�ـــــر
  ُ�ــــ+َُم َ�نْ 

! 
َرا1ِلَ َ=وَف 1ْ�ٍَر َ�ــْطِوي ا��َ 

  َطـــــــ�مٍ 

وعلى هذه الصورة، سعى هؤالء الشعراء إىل االرتقاء مبلوكهم إىل مصاف القادة   
املتميزين، مبا أضفوا عليهم من قدرات حربية، وصفات احلنكة والتدبري، والشجاعة والبأس. 

ذلك، الغرية على الدين، واجلهاد يف سبيله، والذود عن محاه، وتعزيز رايته. فقدموا  وأضافوا إىل
منوذجا للحاكم الذي ينشده كل مسلم، ليكون يف مستوى  –يف احلقيقة  –لنا بذلك 

  التحديات اليت تفرضها طبيعة الظروف السائدة آنذاك .  

  وصـف الجيـش والعتـاد :  –ب 

لشعراء إىل استجماع مظاهر القوة والبأس والشجاعة مللوكهم بقدر ما كان سعي هؤالء ا  
وقادم، وتقدميهم يف صورة الفارس البطل، وااهد الفذ، الذي يوفر احلماية واألمن لدينه 
ووطنه، حرصوا باملوازاة على أن يعززوا هذه الصفات البطولية بسند قوي، ممثل يف جيش اخلليفة 

لك وحيمي الذمار، ويعلي راية الذي ألبسوه من دعائهم القوة 
ُ
ومقومات التفوق ما حيفظ امل

  اإلسالم .

                                                 

  .  214، ص 2حيي ، بغية الرواد ، ج  ابن خلدون )  1 ( 
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ومن تلك املقومات، وصفه بالبأس واإلقدام، والتهافت على ساحات الوغى يف إميان   
قوي ومحاس فياض. ومنها أيضا ما زودوه به من أنواع األسلحة والعتاد احلريب، فحدثونا عن 

كما ذكروا لنا اخليول بوصفها أداة حربية فاعلة أيضا،   الدروع، والرماح، والسيوف، والقسي.
فتخريوها أصيلة، رشيقة، خفيفة احلركة، مكتملة البناء، تدرك العدو أينما كان، ومتكن فارسها 

  من الظفر بـه .
ومن أبرز الصور اليت استعانوا ا يف وصف اجليش، تشبيه بالبحر يف قوته واندفاعه،   

ض سبيله. وإشاعته اهللع  والرعب، وما إىل ذلك من أوجه الشبه وإجهازه على كل من اعرت 
املتعددة اليت أرادها الشعراء أن تكون صفات جليوش قادم، تضمن هلم رد العدوان، وحتقيق 

، قوله واصفا جيش الدولة النصريـة : ابن زمـركالنصر املظفر. فنحن نقرأ يف إحدى مولديات 
)1 (  

1َْ�ـُث  ا�َ*َ&�ِ:ُب 9د َ&+ََطَم 
  َ�ْوُ�َ��

! 
� ا�ُ=ُ�ـــــولُ َوَ&َد��3َـــْت ���ـــَ 

 َ��ُ�ـــــــوُ  
َزَ=ــــَرْت ِ��َْ�َواِج ا�1َِد�ــــِد 

َ�ـــــــ�   َوُر��
! 

َ�ــــ�َق ا�َ�َ��ُء َ�َ�� َوَ�ْدَن 
�ِ��ــــــ+َ َ  

�ـــــَ�َوُب ا�َ&ْ*ِ��ُر �% َ�&َ 
  َ�َ"َ��&َِ�ــــــــ�

! 
َ�ُ&�3ِــــــُدهُ ُ,رI ا�ِ��ــــــــــَ�ِد 

  Kَِ��ـــــــ+َ 
1َ�ــــََ�ْت ِ�َن ا<َْ�َطــــــ�ِل ُ*ل� 

  ُ�َ ��رٍ 
! 

�َ َ�ـــــــ5َْ&"ِـــــ% إِ�� 9ًَ"ـــــــ� 
 َ�  وُ"Kُـــــــو

�ــََر آ�ـــــَ�ُد َ�1َ�َْ�ٍ� إَذا اْ &َ 
  ا�َوَ,ــــــ)

! 
َدَ=�ُـــــــوا �ن ا<ََ�ِل 

  ا�ُ��5Bَِف ِ,�ــــــ+َ 

فأول لوحة تطالعنا، تنقل لنا صورة متحركة عن هذا اجليش الذي شبهه يف تدافع كتائبه     
حبركة أمواج البحر املتالطمة اليت تأيت على كل من أراد اخرتاقها أو الوقوف يف مواجهتها، ويف 

 عت، بدل القول "تدافعت" ما ذلك إحياء بالقوة وكثرة العدد. ورمبا وجدنا يف تضعيف "فاء " تدف
  يعمق هذا املعىن.

كما يصف اخليول اليت كانت متتطيها كتائب املمدوح بالسيول اجلارفة اليت جتتث كل   
شيء متر به. مث يشري إىل ما توفر هلذا اجليش من عدة السالح ووسائل احلرب حىت بدا للشاعر 

                                                 

 ( 1 ) ابن زمرك ، الديوان ، ص 480 .
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يف اليابسة، وهو أيضا من الوفرة  يف صورة أمواج حديدية تتحرك –وهو مدجج ذا العتاد  –
  حبيث ضاق به اال .

بعد هذا، يقدم لنا صورة مسعية تكشف عن دالالت متعددة، لعل من أبرزها أا ختلق   
جوا محاسيا حتفيزيا، يغمره اإلميان باهللا، واجلهاد يف سبيله، حيث َتْصنَـُعُه عبارات التكبري اليت 

أن من هذه الدالالت أا توحي بذلك التوحد بني املقاتل تردد بني جنبات هذه الكتائب. كما 
واألداة احلربية (اخليل)، اليت صارت تتجاوب مع ذلك التكبري، وتستجيب بالصهيل، وكأمنا هي 

مدى قداسة املهمة اليت تؤديها، وشرف الغاية اليت تكافح من أجلها، أال  –كصاحبها   –مدركة 
  ى اإلسالم .وهي إعالء كلمة اهللا، والذود عن مح

يف البيتني األخريين إلضفاء مزيد من مظاهر البأس والشجاعة على  ابن زمركمث يعود   
مبا أتاح له من َجيد السالح. فكون بذلك  الغني باهللاهذا اجليش ، الذي عززه وحصنه امللك 

  أسود حرب، إذا ما دخلوا معرتكا، صنعوا ملحمة خالدة .
هذا اجليش وقائده البطل احملنك، وأنه كفيل بدحر العدو والشاعر إذ يطمئن لقدرات   

ال ينسى دوره يف التحفيز وشحذ اهلمة، داعيا مواله امللك إىل وحتقيق النصر، فإنه مع ذلك 
اجلهاد، مذكرا إياه بأنه وجيشه مؤيد بدعم إهلي ال يقهر وال يرد، فاهللا ناصره مادام رافعا راية 

  )1(، معليا كلمته جل وعال. يقول يف هذا املعىن : اجلهاد، ماضيا يف حماربة الشرك

ــــــْز ُ�ُ�وَ َك ����ـــــ�ِد  ���َ
  ُ�َو5ّ�َـًــــــــ�

! 
َك َ*�ِ�ً�� َوَ*ِ��ـ+َ    َوَ*َ�) �َِر��

و�ُ&3ِ�ِْد ا�Dَـــ�راِت �%  أرِض 
  ا�3ِــــــَدا

! 
و$ُ 1َْ�ُ�ـــَك َ"�Kِـــًرا 

  وَوِ*�ــــ+َ 

، سنجده بدوره مشدودا إىل البحر يف وصف جيش الثغريإىل الشاعر وحينما نتحول   
  )2(الزيانيني. يقول يف إحدى مولدياته : 

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق ، ص 480 .
  .  71، ص 2ابن خلدون حيي ، بغية الرواد ، ج )   2(  
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Kِْر َ*�1ْ�َ�ِْر  Bْ3َ�ََت ِ�َ�ْ�ِش ا�"�
  �3ِ�َِْدا

! 
َ&َدا8ُ�َ *�<َْ�َواِج ��; 

  ا���1َ�َِــــــــــلُ 
ـــ1ِْب  I�ا��روَق �*ن� َوَ*��

  Kـََواِرمٌ 
! 

ُ#ــــــوُد  Iَ�ــــ�ةٌ وا�ر&َ"ْ�ُ ;�
  Kََواِھــــــــلُ 

مؤيد بالنصر، ليقدم لنا  أبي حمو موسى الزيانيفالشاعر حيكم بداية بأن جيش ملكه   
فهو جيش كالبحر، وأن ؛ صورة تعزز هذا احلكم، وكأننا به يربهن على  صحته–بعد ذلك  –

نذِ 
ُ
رة باملوت واهلالك.مث يثىن بصورة أخرى يف فرقه املتالحقة املتدافعة شبيهة باألمواج املتالطمة امل

البيت املوايل حتقق املعىن ذاته، وَتِشي بسطوة هذا اجليش، وما حيدثه من هول وصخب أثناء 
املعركة.حيث يشبهه بالسحب املتحركة يف السماء يف شكل ِقَطع متتابعة، تعلوها الربوق 

بصرية مسعية تشكلها السيوف بربيقها،  وتتخللها الرعود. فاستعان بعناصر طبيعية يف بناء صورة
واخليول بصهيلها، مما حيقق مشهدا حربيا مرعبا يكون وسيلة إلنزال الرعب بقلوب األعداء، 

  وحافزا للغلبة والتفوق .
، يقف وقفة متأنية عند عنصر السرية احلربية، جيمع فيها بني للثغريويف مولدية أخرى   

، وبني وصف األداة احلربية، من أبي تاشفين، وكذا جنله ألبي حموالتنويه بالسرية اجلهادية 
خالل مشهد للقتال. مث اإلشادة باجليش، ليعود يف النهاية إىل امتداح القيادة، وما تتمتع به من 

  ) 1(دالئل التفوق وإمكانات النصر، فقد استهل هذا املقطع بقولـه : 

ــــــد   �ُ�ـــــَك َ�� �ُِ�1َ��ْ1َ ُ$
  َ,�َ�ــــــــــ�ٌ 

! 
إ�� وأْ"ـــــَت �ِ ـــــَ�ِْوَھــ�  

مٌ ُ�َ&5َــــــ   ـــــد�

فقد نصر الدين، وجرد سالحه  ؛ شخصيته اجلهادية أبي حموحيث ميتدح يف امللك   
حلمايته وتعزيز رايته. وحتقيقا هلذه الغاية، سخر جهوده لتأسيس قوة من اجليش موفورة العدد 

  )2(والُعدة. يقـول:

                                                 

 (  1 ) التنسي حممد بن عبد اهللا ، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ، ص 176 .  

 ( 2  )ا����ر نفسه ، ص 176 .
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ـَْدْدَت �Rَِْ#ــــــــَداِء  أَ#ــ
َ&َ�ـــــ� ا�ـــــ&%   ُ#د�

! 
 ِ��ِ I1ََِ�ــــــــ� 5َ�ْ�ُ) ا�3َــدو+

  َ�ُ��ــــــــزمُ 

بعد هذا، يسرتسل يف وصف عدة احلرب، ويعدد أنواعها، فيذكر منها: السيوف   
عن حس فين والرماح، القسي، واخليول، ويتفنن يف استعراضها بأسلوب تصويري أخاذ، ينم 

  قوي، وقدرات عالية يف استخدام هذه األداة. يقـول : 
ـــُ�وُف  I��ـــــَ� &�َك ا� �"َ�*َ�َ

  َ�ـــــــَواِرقٌ 
! 

ُ&3ْـــَرى َ�ُ&Dَْ�ُد �% ا�3َُدو� 
  وُ&ْدَ,ــــمُ 

َواِ�  َ�ـــــ� &�َك ا�ذ� ـــــــلُ  َوَ*�َ"�
  أْ,Kُــــنٌ 

! 
وِ�*ـــُل� َ#��ِ�ــــــٍ� َ�َ"ـــ�ٌن 

  �َْ�ـــــــــَذمُ 
  I%ــــــــ�َ�ـــــ� &�َك ا�5ِ َوَ*�َ"�

ــــــــ�ٌ    أَِھ�ـ�
! 

ْ�ـــــِب َ#ْ"َ��  I لَ ا�Bْ�ِ I5َض"ْ&َ
  ا<َْ�ُ�ـمُ 

َوَ*�َن� &�َك ا�3َــــــ�ِدَ��ِت إَذا 
  َ#ـــــَدتْ 

! 
�ْرٌب �ُِ ـــْرِب َدِم ا<ََ#�ِدي ِ

مُ    1ُـــو�
وَ*�ن� َ��1َ�َِ�ـ� ُ#5َـــــ�ٌب 

�رٌ ِ�*َ  
! 

أُْ�ِد ا�َ�ـــَواِرُس َوَ#َ�ْ�ِ; َ�ْن 
  Dَ�ْ�َـــمُ 

  
�����ُض َ&ْ�ــــِ�% 

َواِ�ــــــلُ َ&ْ"Bَِ"ـــــــ%   وا�ذ�
! 

ُ ُ&ــْرِدي وا�َ�َواِرُس  وا�َ=�ــــْل
  )Dْ&َ)1َ"ــــمُ 

يف تشكيل صوره. ففي هذه األبيات، يعمد الشاعر إىل الوصف، مستعينا بالتشبيه أداة    
وهي يف جمملها تشبيهات حسية بسيطة تقليدية، استمد مادا من العامل احلسي احمليط به. 
وعلى هذا األساس أقام تشبيهات مادية موزعة على مخسة أبيات، عربت الصورة األوىل عن 

ة مشهد السيوف اليت جعلها كالبوارق، ويف ذلك عالمة على أا حادة مصقولة، تتغلغل بسرع
ويسر يف جسد العدو، دون أن تكلف املقاتل َعَنًتا أو عناء. وباملثل جعل من" الذوابل أغصنا " 

 فبدت له الرماح يف طوهلا ومتانتها أغصنا تعلوها نصال حادة قاطعة .

كما شبه القسي باألهلة يف احننائها واستدارا، واألسهم باألجنم احلارقة، حيث يهيأ  
احلارقة وهي تنطلق من القسي، وكأا شهب نارية منبعثة من األهلة. للناظر أن تلك األسهم 

لينقل لنا بعد ذلك صورة رابعة، تتعلق باخليل اليت كانت تعدو يف محاس كبري صوب العدو 
                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق ،ص 176 -177 .
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لتنقض عليه  انقضاض املفرتس على الفريسة. مث يشكل صورة أخرى هلذه " الساحبات"، أي 
ليقيم ذلك التشبيه الذي يعكس قواسم مشرتكة متعددة بني  اخليول، مستعينا بالعقاب الكاسر،

طرفيه، من ذلك : اإلحياء بالسرعة، واملشاة يف الشكل، واللون، وكيفية االنقضاض عل 
اخلصم. مث يستكمل هذه اللوحة بإضافة مشهد مكمل، وهو مشهد الفوارس الذين كانوا يعلون 

" أسد" بكل ما حتيل عليه هذه الكلمة من  ظهور هذه اخليول، والذين بدوا للشاعر وكأم
  معاين اإلقدام والثبات والشجاعة والشراسة ومضاء العزمية .

ويف البيت األخري جيمع كل هذه العناصر، حمددا وظيفة كل منها، مركزا على احلركة،   
فجعل السيوف متضي سريعة يف أحشاء العدو، والرماح تنثين يف حركتها صوب اهلدف، واخليل 

دو باجتاه اخلصم، والفرسان الظافرين بالنصر جيمعون الغنائم. وبذلك يكون الشاعر قد رسم تع
لوحة فنية جتسد مشهدا للقتال بوسائل احلرب املختلفة، مع إضفاء احلركة  –بالكلمات  –لنا 

  اليت تقرب املشهد أكثر للمتلقي، وتُنمي فيه القدرة على تصوره .
داة احلربية، يستمر وفق هذا األسلوب التصويري متحدثا بعد هذا الوصف املتعلق باأل  

  عن اجليش والقيادة، منوها بدور كل منهما، فيقـول : 
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َو�ََدْ�ــــَك َ�ْ�ٌش �ن ُ�3ُوِدَك 
  ,ـَ��ِـــــــبٌ 

! 
 �3ُـــــوَد َ*َ&�ِ:ٌب  I�إن� ا�

  ُ&ْ�ـــــــــَزمُ 
وأ�وُد 1َـــــــْرٍب �ن َ�"�َِك 

م َ#ن ��=َ&ُ  
! 

أ9ََْداِ�َ�� أُْ�ـــُد ا�1ُُروِب 
  و&�1ــــــمُ 

ُ�م َوَو�ِ%I  َ#ْ�ــــِدَك   �"َ�*َ�َ
  َ�ْدَرُھمْ 

! 
 �ِ �َ��ِء �1َـْـــَرِ&َك ا��3َِ��َ�ِ

  أْ"ُ�ــــــــمٌ 
َ�� َ#��ُِد ا�ر1�ـــــــِن أن 

�ـــــــ�َلْ ِ�ــــــــ;ِ ْ&َ  
! 

  إ�� ِھَزْ�ٌر �% ا�*ر��ـــِ� ��Dمُ 

 �ٌم 3ْ�َلُ ا���ــــــــض �ن 
  ُ�َ�ِ[ ا�3ـِــــــَدا

! 
 ْ� I�1ُوِر 1ْ�َُ*مُ وا� I"ِر ا�DْBَ %ِ� ُر  

�ــــــ� أّم �وً�ــــــ� و��ــــــــً� 
  إ� اْ"Bَـــــــَ")

! 
Kْـــِر �5&ــــــــ�د  ا��&وَح   �"���

  )1(و5�َـــــــدمُ 

من مظاهر البطولة وعالمات  ويف هذه املقطوعة إشادة مبا ميتاز به جيش الزيانيني
القوة،أو باألحرى ما حيوزه من وسائل التفوق ومؤهالت النصر، خاصة وأن هذه القوات متوجة 

الذي  أبي تاشفين عبد الرحمنبقيادة حمنكة، صانعة للحرب، متمثلة يف شخص ويل العهد 
وثبات. وغري وصفه الشاعر"باهلزبر"و"الضيغم"، وهو بذلك رفيق حرب، وصاحب بأس وإقدام 

  ذلك من مقومات القائد املتميز. وهو ما أهله ألن يصنع جمدا  من االنتصارات املتتالية .
وعلى هذا النحو، مضى شعراء املولديات  يستشرفون يف ممدوحيهم من امللوك جمموعة   

من اخلصال والصفات واألخالق. وهي على كثرا وتنوعها، تندرج كما سبق ضمن حمورين  
  يتعلق أحدمها بالقيم األخالقية للحاكم، ويتضمن الثاين، السرية احلربيـة . كبريين، 
وتنتظم القيم األخالقية بدورها ضمن جانبني أساسييني مها: اجلانب االجتماعي، مبا   

يشمله من صفات ذات طابع اجتماعي حمض،كالكرم، والعدل، واألصل، والنسب، والصرب، 
يتصل بالفضائل النفسية، كالِبْشر، ولل الطلعة، ورقـة الطبع ..  والرمحـة، وما إىل ذلك. ومنها ما

مث الفضائل العقلية اليت تعرب عما يتمتع به احلاكم من قدرات،كالذكاء والفطنة، ونفاذ البصرية، 
  وقوة الفراسـة، وغريهـا .

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق ،ص 177 .
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، مبا أما العنصر الثاين الذي يدخل يف تشكيل القيم األخالقية، فيتمثل يف اجلانب الديين  
ينطوي عليه من صفات التدين، والعبادة، والغرية على الدين، واجلهاد يف سبيله، وما وافق ذلك 

.  
وخيتص احملور الثاين الذي ُتَصنُف ضمنه صفات املدح السلطاين بالسرية احلربية للحاكم   

على  . حيث سعى الشعراء إىل استجماع صفات القائد املتفوق، والسياسي احملنك، الذي يقوى
محاية الدين والوطن والرعية. وركزوا يف ذلك على إبراز عالمات القوة والشجاعة والبأس وغريها 
من املظاهر اليت تُقدم احلاكم يف صورة الفارس البطل.كما أضافوا إىل هذه الصورة ما يدعمها 

ل ويزيدها حصانة وَمنَـَعًة، فحدثونا عما ميتلكه هذا القائد من جيوش جرارة، تتصف بك
  مقومات النصر وعالمات التفوق .

كما اعتنوا يف هذا احملور بنقل بعض املشاهد احلربية، قد تكون واقعية أحيانا، وقد تكون   
كما أفاضوا يف وصف األداة احلربية، من خيل، وسالح بأنواعه، لتكون   –متخيلة أحيانا أخرى 

  للنصر . شاهدا على ما توفر هلذا امللك أو ذاك من قدرات حربية تؤهله
ومن الواضح أن هناك اهتماما كبريا بعنصر السرية احلربية لدى هؤالء الشعراء، وهو   

اهتمام  يكشف عما كان مييز الساحة السياسية يف املغرب واألندلس من قلق يكاد ال ينقطـع، 
مصدره نوعان من الصراع:صراع خارجي ضد قوى الشرك من الصليبيني الذين قويت شوكتهم 

ه "العقاب" املشؤومة. فازداد تكالبهم على البالد اإلسالمية، وحماصرة اإلسالم ، بل إثر موقع
  وإخراجه متاما إىل ما وراء البحر .   

  ويتمثل النوع الثاين، يف ذلك الصراع بني اإلمارات املغربية الثالث، كما سبق توضيحه.  
ى الدين والوطن. ومن من هنا كان الرتكيز على السرية احلربية للحاكم بوصفه حامي مح  

هنا أيضا نلتمس املربرات لذلك اإلسهاب الذي وقع فيه شعراء املولديات يف القسم اخلاص 
مبدح السلطان، إىل درجة أن شغل ما يقارب أو يساوي ثلث القصيدة، بل إنه يف بعض 

 ( سر المحبة "امليمية " الثغريالقصائد قد جاوز الثلث، كما هو احلال مثال يف قصيدة 

، حيث استهلك هذا املقطع ثالثني بيتا من أصل سبعة ومثانني بيتا. ويف  )1(بالدموع يترجم ) 

                                                 

 ( 1 ) التنسي حممد بن عبد اهللا ، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان ، ص 169 إىل 178  .
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تسعة وعشرون بيتا من أصل مثانية ومخسني  )1() ذكر الحمى فتضاعفت أشجانه" نونيته " (
كنت أعطى من  لو، بلغ عدد أبيات هذا القسم يف "الميته" (ابن زمرك الغرناطيبيتا. وعند 

واحدا وأربعني بيتا من أصل مائة وتسعة أبيات. وهناك مزيد من األمثلة على  )2() واللقائك س
هذه النسبة اليت جاوزت الثلث، ال يتسع املقام لرصدها. وإمنا هذا يدلنا على أن وقفة الشعراء 
عند املديح السلطاين بعامة، وسريته احلربية خباصة، كانت وقفة متأنية،وأن هذا القسم شكل 

  أصيال يف بناء املولدية .جزءا 
على أن ما ينبغي مالحظته يف هذا املديح السلطاين، هو هذه املبالغة اليت تصل إىل حد 

يتسامون  –مثال  –اإلفراط، واخلروج عن جادة الصواب، بالكيفية اليت جعلت  بعض الشعراء 
جود السماء، بكرم املمدوح إىل مستوى كرم السماء، بل إن منهم من رأى يف جوده ما يفوق 

    )3(، حيث يقـول : الثغـريعلى شاكلة ما نقرأ يف مولدية 
َ�ْ�َ�ــــ� َ�ُ�ْد ����Dـــــُث دوَن 

  َ#َطـــــ�:ـــِ;ِ 
! 

َ�� إِْن 3َ�ُـــــ�ِرُض ُ�ــــوَدهُ 
ـــــ�ُ"ــــــــُ;     َھ&�

  )4(يف قولـه :  ابن زمركأو كما هو احلال عند   

أْو َ�=�ـــُف ا�"�َس ا�Dََ�ـــــــ�ُم 
  و أَْ��1َُـــوا

! 
 ْ=&َ َ�َ ) ا��3ُـَــــ�ةُ  ِ�"ِــــــَداهُ 

 َ�  ُ�1ـــُو

فاملبالغة واضحة على مستويني، على مستوى الكم بالنظر إىل ما خص به السلطان   
  ) إذ جنده يساويه أو يكاد يف عدد األبيات .ρداخل املولدية يف مقابل مدح الرسول (

النوعي، فهذان البيتان شاهد على ما وقع فيه هؤالء الشعراء من مبالغة  أما على املستوى  
ما  –وغلو. ورمبا وجدنا تربيرا وعذرا باعتبارهم شعراء بالط، ألن هذا يفرض عليهم أن يرتقوا 

  باملمدوح لينالوا رضاه وحيظوا عنده بالتقريب . –أمكنهم 
ى شيوع هذه الظاهرة. على أم، وقد تكون املنافسة بني هؤالء داخل القصر باعثا عل  

إضافة إىل هذا وذاك، ميتثلون إىل حد كبري لذلك احلكم النقدي الذي يبيح هلم املبالغة يف هذا 
املقام، والذي نصه: "فأما مدح اخللفاء فيكون بأفضل ما يتفرع من تلك الفضائل وأجلها 

                                                 

  .  47إىل  44، ص 2حيي ، بغية الرواد ، ج  ابن خلدون  ) 1( 

 ( 2 ) ابن زمرك ، الديوان ، ص 475 إىل 480 
  .  46، ص   2حيي ، بغية الرواد ، ج  ابن خلدون ) 3 (

 ( 4 ) ابن زمرك ، الديوان ، ص 479 .
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أوصافهم من مجيع ذلك وأكملها،كنصرة الدين، وإفاضة العدل، و...وينبغي أن يتخطى يف 
حدود االقتصاد إىل حدود اإلفراط، وأن يرتقى عن وصفهم بفعال ما يكون حقا واجبا إىل 

    )1(تقريظهم مبا يكون من ذلك نافلة وفضال". 
وإذا كان شعراء املولديات قد أسلموا العنان لشاعريتهم يف مدحهم السلطاين فإنه ينبغي   

ء حقيقيا لصفات املمدوح، وإمنا هي جمموع الصفات اليت أال يفهم من ذلك أنه ميثل استقصا
يتمناها الشاعر، وسعى إىل حتقيقها يف احلاكم، وترسيخها يف اتمع. إنه يعرب عن طموحه من 
خالل رسم هذه الصورة املثال والشخصية النموذج اليت تنطوي على كل القيم اليت يرتضيها 

  الناس ويتطلعون إليها .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 ( 1 ) القرطاجين حازم ، منهاج البلغاء ، ص 170 .



ع ا��اب�: ا����                                                                ا����ن ب
�ء          ا�ول ا���ب�  ا����ي ا��

  

 242

  
  
  
  

  خاتمــة القصيـدة : 

اخلامتة هي آخر ما ينتهي إليه الشاعر يف قصيده، وتلتقطه األمساع. وهي من األمهية   
حبيث نالت من عناية النقاد القدامى ما يكاد يضاهي عنايتهم باالفتتاح، فعدوها قاعدة 

القصيدة، وآخر ما  : " أما االنتهاء، فهو قاعد ة ابن رشيقالقصيدة وأحلوا على حتسينها. يقول 
يبقى منها يف األمساع. وسبيله أن يكون حمكما، ال متكن الزيادة عليه، وال يأيت بعده أحسن 

  . )1(منه. وإذا كان أول الشعر مفتاحا له، وجب أن يكون اآلخر قفال عليه " 
أيضا على أمهية اخلامتة، وطالب بضرورة جتويدها حبيث تكون  حازم القرطاجنيوقد أكد   

ن مما وقع يف حشو القصيدة. واشرتط فيها جمموعة من الشروط، يلخصها يف قوله: " فأما أحس
ما جيب يف املقاطع على ذلك االعتبار، وهي أواخر القصائد، فأن يتحرى أن يكون ما وقع فيها 
من الكالم كأحسن ما اندرج يف حشو القصيدة. وأن يتحرز فيها من قطع الكالم على لفظ  

.وأضاف إىل ذلك شرط مطابقة الكالم ملقتضى احلال، قائال : " )2(نفر للنفس "كريه أو معىن م
وأما االختتام، فينبغي أن يكون مبعان سارة فيما قصد به التهاين واملديح، ومبعان مؤسية فيما 
قصد به التعازي والرثاء. وكذلك يكون االختتام يف كل غرض مبا يناسبه. وينبغي أن يكون 

ذبا والتأليف جزال متناسًبا، فإن النفس عند منقطع الكالم تكون متفرغة لتفقد اللفظ فيه مستع
    )3(ما وقع فيه، غري مشتغلة باستئناف شيء آخر". 

وحنن حينما نعود إىل شعر املولديات سنلمس أن الشعراء قد استجابوا إىل حد كبري هلذه   
يمهم، فقد تنوعت مضامينها بني األحكام النقدية، من خالل تلك الصيغ اليت اختاروها خلوات

الدعاء للسلطان، والفخر بالشاعرية، أو الصالة على النيب وإرسال التحية والسالم. كما 
                                                 

  .  239، ص  1القريواين، العمدة ، ج ابن رشيق  ) 1( 

 ( 2 ) القرطاجين حازم ، منهاج البلغاء ، ص 285 . 

 ( 3 ) املصدر نفسه ، ص 306 .
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تضمنت أيضا التضرع واالستشفاع، وهذا ما ينسجم وطبيعة غرض املولدية، الذي يتوزع على 
  موضوعني : املديح النبوي، ومدح السلطان احلاكم .

نية، فاملالحظ أن الشعراء قد حرصوا أكثر على جتويد هذا املقطع، أما من الناحية الف  
واختاروا له األسلوب  –كما سيتضح   –فألبسوه حلال بيانية أضفت عليه قيمة مجالية خاصة 

املتني، واللفظ الرقيق العذب الذي يوائم مقام الدعاء، أو الصالة والتسليم، أو التهنئة، أو 
 التسامي بالشاعرية . 

يف القصيدة املولدية بني نوعني من اخلامتة، من زاوية ما احتوته من عناصر أو  ومنيز 
مضامني؛ فهناك اخلامتة " املفردة " اليت اكتفت بعنصر واحد فقط، وهناك "املركبة" اليت احتوت 

  على عنصرين أو أكثر .
 ومن صيغ اخلامتة املفردة، تلك اليت وردت يف شكل دعاء للسلطان فحسب. وكما هو  

يعد يف نظر النقد مستثقال ومكروها، يرتفع عنه كبار  –بعامة  –معلوم فإن االختتام بالدعاء 
الشعراء، وال يقع فيه إال الضعفاء منهم. لكنه مستحب وجائز، إذا تعلق  باحلكام وامللوك، 

ن يف قوله : " وقد كره احلذاق من الشعراء ختم القصيدة بالدعاء، ألنه م ابن رشيقمثلما يؤكد 
فكان هذا االستثناء مسوغا للشعراء   )1(عمل أهل الضعف إال للملوك فإم يشتهون ذلك ".

كي يعتمدوا مثل هذه اخلامتة اليت ضمنوها الدعاء للسلطان بدوام امللك، والعز، والنصر اإلهلي. 
يف آخر  الثاني أبي حمو موسىللملك  أبو عبد اهللا بن أبي جمعة التالليسيفقد دعا الشاعر 

    )2(ولديته بثبات امللك، ونفاذ األمر قائـال : م
َ�ـــــــ+ََزالَ أ�ر*ــــــم 

  َ"��ـِـــــــــــًذا
! 

  وُ�ْ�ُ*ُ*ْم ��Bً&ـــــ� ,ــ�َر َزا:ِـــلْ 

ويف منوذج آخر لعبد اهللا بن لسان الدين ، يدعو للسلطان النصري أيب احلجاج  بطول   
   )3(البقاء وامتداد العمر ، فيقول : 

                                                 

  .  241، ص  1ابن رشيق القريواين، العمدة ، ج ) 1 (

  .  49، ص 2ابن خلدون حيي ، بغية الرواد ، ج )  2(  

 ( 3 ) املقري أمحد بن حممد ، نفح الطيب ، ج7 ، ص 292 .
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َ�َداَم َ�َ"� َ�� َ�ــــــــَرى �% 
َ�ــــــــ�ِض    ا�ر�

! 
 Iَ�ــــــب�وَ ��َ �Kـــُم ا���"

  ا��5ـــــــــــولِ 
و1ـَــــــن� � وق  <رِض 

  ا�1َِ�ــــــــ�زِ 
! 

إَذا �ََح إ�َ�ــــــــ�ُض �رٍق 
  *��ــــــــــل

لك اليت تضمنت الفخر ومن هذه الصيغ اليت اكتفى فيها الشعراء بعنصر واحد، ت  
  "الرائيته " اليت أاها بقولـه:   ابن األحمـربالشاعرية فقـط. كما هو احلال مثـال يف قصيدة 
َ") 9ــَْد  Iَوُ=ْذَھـــ� َ�^َداُب ا�د

�َ�ْت �َِ�ـ�َ  
! 

َو9َْد طـــ�ََب �"�� َ"ْظُ�َ�ــــ� 
  و"�Bُرَھــــــ�

أَ�ْ�َ�ت ُ��ـــُوُف ا�ُ�ْ�ِك ُ���ْت 
  �َِ�� َ�َ�ــــ�

! 
ُ&َط�ُق  َ�َ��ًء �1َن َ&ْ"َ�)  

  ــــ�ِ َ��ُرھَ 
1ََوْت ِ�ْن *�Bِر ا�َ�ْ�ِد أَْ�َ�) 

  "�ــــــ��ـــ�ٍ 
! 

ِ�َ�� ��َس "زًرا �1َن 3ْ�َُ�) 
  )1("َِزاُرَھـــــــ�

فهو يسمو بقصيدته إىل درجة أن عدها مفخرة اآلداب، شعرا ونثرا وهي من قوة البيان 
ري حبيث حركت النفوس واستثارت اهلمم، وأخرجت السيوف من أغمادها. وإمعانا وبالغة التأث

يعلن أن وقع قريضة أشد مضاء، وأبعد أثرا من  ابن األحمريف التسامي بالشاعرية أكثر، راح 
قد أُلبست  –على إجيازها  –وقد ُكللت ذه النهايـة البليغة  –القصيدة  –وقع السـالح. وهي 

  فظ هلا البقاء واخللود . حلة من اد حت
ومثلما اكتفى الشعراء يف بعض خواتيمهم بعنصر واحد، فقد مجعوا أيضا بني العنصرين:   

الدعاء للسلطان، والفخر بالشاعرية. وكانت هذه الصيغة هي األكثر تداوال  بينهم فيما بني 
  أيدينا من النصوص .

ابن  لسـان الديـنيف خامتة مولدية  ومن النماذج اليت نستدل ا يف هذا املقام، ما ورد  

  )2(" الدالية "، حيث يقـول :  الخطيب

                                                 

 ( 1 ) ابن األمحر ، نثري فرائد  اجلمان يف نظم فحول الزمان  ، ص 382 .  
 ( 2 ) ابن اخلطيب لسان الدين ، الديوان ، ص 479 .
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َ�ُدْم ِ�ْن ِد�ـــــَ�ِع $ِ َ&1ْـــــَت 
  ِو�9ََ�ـــــــــ�ٍ 

! 
�َِ�� أن َ&ْ�1َب ا�1ََ�َق َ*َ��َك 

ـــــْرَدا ��  ا�
"�% َ"ِ&�َ��  َوُدوَ"*ــــََ��  �ِ 

  ِ�ْ*ــــــَرةٍ 
! 

 ��ًKَ ْظِم *�َ"ْت إذا اْ�َ&ْرَ 1َْت ��"�
  Kَْ�ـَدا

َو�َْو َ&َرَ*ْت ِ�"�% ا���ـــــــ��% 
  Kَُ���ــــَـ�ً 

! 
وأْرَھ5ُْ&َ�� َرْ*ً�� <َْ�َ�ْدُ&َ�� 

ا   َ ـــــــد�
ـــــُ; َ�ْ�ــــــُد ا�ُ�5ِـــــل�   و�*"�

  Dَ�َ�َْ&ـــــــــ;ُ 
! 

 Tََ��َ ْن�ا<ْ#َذاَر َ Sَو9َْد أو�
  ا�َ�ْ�ــَدا

بأن حتفظه العناية  أبي سالم المرينيللسلطان  –أوال  –د ضمن هذه اخلامتة، الدعاء فق   
اإلهلية، اليت تقيه شر األعداء، وتكفيه محل السالح. مث حتول مباشرة إىل الفخر بشعره،  لريتفع 

  به على سائر النظم ،حني شبهه بالصخرة الصلبة يف الثبات واملقاومة ، مشريا بذلك إىل 
  قريضه وبالغة قوله، اليت حتفظ له التفوق إذا ما ُأخضع حملك االمتحان وميزان املفاضلة .قيمة 

ومع كل ذلك، فهو يعرتف يف األخري أنه " جهد املقل ". ورمبا كان ذلك تواضعا منه 
  أمام احلضور الذين كان يتقدمهم السلطان من جهة، وعظمة املناسبة من جهة ثانية .

الثغري ذا املضمون، الصالة على النيب، كما نقرأ يف منوذج  وهناك من أضاف إىل ه  

   )1( الذي يقـول فيـه :
��َــَم أ�ـــ�َر ْ��

ــــــــًدا   ا�����ــــــــ�َن ُ�َؤ��
! 

�ِ% ِ,ْ�َطــــــٍ� َ�ْوKُــوَ�ـــــــٍ� 
  �ِـــــــــَدَوامِ 

ـــْت ُ#+ََك َ�َ�ْ�َس ��Bـــك َدا�َ 
  �% ا�3ُــ+َ 

! 
��ٍم و�َ َ�َك �% ا�ُ��ُـــــــوِك َ

�ـــــــ�مِ َ�ُ  
واْ�3َــــــْد �َِدْھٍر "1و أَْ�ــِرَك 

  َ�ْ"َ&ــــــــِ�%
! 

وإَ�ْ�ــــــَك 5َ�ْ�ُـــــ) َط�ِ:3ًــــــ� 
  �ِِزَ�ــــــــ�مٍ 

إنه يدعو مللكه بالسعادة املوصولة، والتأييد الدائم، والعز والسمو املستمر. مث يقدم له ما   
  من قبيل التهنئة على ما بلغه من سلطان، ونفاذ يف األمر، حىت أن الدهر غدا طوع يديه. هو

بعد هذا ، يعلو بقريضه، مشبها إياه بالروضة الغناء اليت تستمد خصوبتها من غيث   
  )2(املمدوح قائـال : 

                                                 

  .  214، ص 2ابن خلدون حيي ، بغية الرواد ، ج  ) 1 (

   .  214املصدر نفسه ، ص )  2( 
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ْوً�� وا9ُْطْف ِ�َن ا< 3ــ�ِر رَ 
  َ�ــ�َدهُ 

! 
ـ�ِض Kَْوَب  �ن ُ�ــــوِدَك ا�َ���

  َ,َ�ــــــ�مٍ 
َرْوٌض َ*�َن� Bََ"ــــــ�َك �% 

  أBَْ"ــــــ�ِ:ــــــ;ِ 
! 

َ�ـــــ�،َو1ُ+ََك زھُر  �Kْرُف ا�#ُ
  َ*�ــَ�مٍ 

  ) : ρإىل أن يقول مصليا على املصطفى (
ُ=&َ�ـت �ِِذْ*ِر ا�ُ�Kَْطَ�) 

��َ �"َ�*َ�َ  
! 

َ"1�َـــَ�ُت ِ�ْ�ٍك #"َد �ض� 
  ِ=&ـَـــــــــ�مٍ 

��Kَ) #��ــــــ; َ�ِن 
  اKَْطَ�ـــ�هُ َ*َراَ��ً 

! 
) Kَــــ+ٍَة ُ ��3َـــْت أْز*َ 

�ـــ+َمٍ َ�ِ  

ومن مضامني اخلامتة املركبة، تلك اليت جتمع بني الدعاء للسلطان، والصالة على النيب.   
ح ويكون الشاعر بذلك قد أى قصيدته مبا له عالقة مباشرة مبوضوعي املولدية على السواء، مد 

يف  البرجي أبو القاسم)، ومدح احلاكم الذي ينشد هذا الشعر أمام حضرته. يقول ρالرسول (
  )1(آخر مولديته " البائيـة " : 

ـــــ�ِْ��ُد  �ََزالَ ُ�ْ�ُ*ـــَك وا�&�
  َ�ْ=ُدُ�ــ;ُ 

! 
َ&5ْــــِ�% ِ�ِ=ْ�ـــِض 

  ُ�َ"ــــ�ِو�ِ; 9ََواِ�ُ�ــــ;ُ 
َوُدْ�ـــــَت �ِ% ِ"3ٍَم َ&ْ��ــــُو 

�َ�ــــــ�ُ�َِ+�َ  
! 

 ُ�Kْ&َ ً+ــو  �% ِظل� #ز� ُ#ــــ
  َ�َ �ِرُ�ــ;ُ 

Bم ا�Kــــــ+ةُ  َ#�) َ=ْ�ــــِر 
ـــِ� َ��   ا�َ�ِر��

! 
��َرْت إَِ��ِ; ِ�ُ�ْ َ&ـــــ�ٍق َ

  َرَ*�ِ:ُ�ــــ;ُ 

لك املعزز بالنصر والتأييد. مث  
ُ
 يثين بالصالة حيث يدعو ِملَ◌ِلِكِه بدوام العز واستمرار امل

  ) صالة ترتى موصولة ما تواصلت خطا الركبان صوب بقاعه املقدسة .ρعلى الرسول (
ونشري أخريا إىل صيغة أخرى للخامتة، مجعت بني الدعاء للسلطان، ونئته بذكرى املولد   

قافية " ال عبد العزيز بن أبي سلطـانالنبوي، مث الصالة على النيب. على غرار ما جند يف قصيدة 
   )2(". يقول فيها : 

                                                 

  . 299، ص  2بن اخلطيب لسان الدين ، اإلحاطة يف أخبار غرناطة ، جا)  1( 

 ( 2 ) املقري أمحد بن حممد ، نفح الطيب ، ج 6 ، ص 117 - 118 .
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��َـــِم أ�ـــــ�َر ْ��
ــــــــــ�ٍ    ا�ُ�ؤ�"ـــــــ�َن <ُ��

! 
أْ�َواُھُ�ــْم �� إن Dَ�ِْ�ـــــــِرَك 

  َ&ْ"ُطـــــــقُ 
واْھَ"ـــــــ�ْ �َِ�ـــــــ� ِ�ْن 

ـ   ــــــــــ�ٍ ���ـــــــــٍ�  َ"َ�ِو��
! 

�ــــــ�ءت ِ��َْ*َرم َ�ْن �ــ; 
ــــــقُ    ُ�َ&�3َـ�

ـــــ) #��ــــــ; $ُ ��  �Kَـ�
ْت Kًَ�ــــــــ�   َھ��

! 
واھ&ــــــز� ُ,Kٌْن �% 

  ا�1د�5ِ� �ـُوِرقُ 

يف "امليمية"،إذ ضمنها  أبو القاسم عبد اهللا بن يوسف بن رضوانأو كما فعل الشاعر    
   )3(بالشاعرية، فقال:عنصر الفخر  -إىل جانب التهنئة مبناسبة املولد، والدعاء للسلطان -

ُ=ْذھـــَ� إ��ـــــــَك َ�َداِ:1ًــــــ� 
  أَْھَدْ�ُ&َ�ــــ�

! 
ْھِر  �ط�ــــ8ُ زھَرھ� *��ز�
  أ*��ُ��ــَــ�

�وِل ُ واْھَ"ــــــ�ْ �ِ��ــــــ+َِد ا�ر�
ةً  �ــَــــــــر��َ  

! 
َ=5َ�َــــت #�) د�ـــِن ا�ُ�َدى 

  أْ#+َُ�َ�ـــ�
واْ=�ُـــــْد َوُدْم �� َ=�َـــــَدْت 

  أَْ�َدا1ُـــــ;ُ 
! 

 ُSـِْك �ْ"�ُـ�َ�دُؤَھ�  *��ِ�
  وِ=َ&�ُ�َ�ـــــ�

  
من خالل النماذج املتقدمة، نصل إىل القول بأن شعراء املولديات قد حرصوا على إاء   

) الذي يشكل ρفهي إما أن تتعلق بالصالة والتسليم على رسول اهللا( ؛قصائدهم خبامتة مناسبة
ع األساسي يف هذا الغرض الشعري. وإما بالدعاء للسلطان احلاكم، الذي ترفع إليه املوضو 

املولدية، وخيصص قسم منها ملدحه. أو بالفخر بالشاعرية، وهي خامتة هلا صلة بالشاعر الذي 
يسعى داخل ذلك اجلو االحتفايل العظيم الذي يضم لفيفا من شعراء البالط البارعني، أين تقام 

لشعرية حبضور اخلليفة، إىل أن حيرز قصب السبق، وفضل التقدمي أمام نظرائه، حىت املباريات ا
يعزز بقاءه، وحيفظ مكانته داخل القصر، وحيظى أكثر بعطف احلاكم وكرمه. وهلذا جند أن كثريا 
من الشعراء مل يفوتوا الفرصة يف هذه املناسبة، وقصدوا إىل اختتام قصيدهم ذا العنصر، بغرض 

  ار السلطان إىل قيمة شعرهم، وبالغة قوهلم. لفت أنظ
وأخريا، فإننا ميكن أن منيز بني نوعني من اخلامتة داخل القصيدة املولدية، فهي إما مفردة،   
على  عنصر من العناصر السالفة الذكر. وإما أن تكون مركبة، جتمع بني  - فقط –تقتصر 

                                                 

 ( 3 ) ابن األمحر ، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان ، خمطوط ، الورقة 68 . 
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، أو أن تكون للمزاوجة بني الدعاء عنصرين، كأن تتضمن الدعاء للسلطان والفخر بالشاعرية
للسلطان والصالة على النيب. وقد تكون من ثالثة عناصر، فتتشكل من :الدعاء للسلطان، 

). أو أن يستبدل يف هذه األخرية عنصر ρالفخر بالشاعرية، والصالة والتسليم على املصطفى (
  الفخر بالشاعرية، بالتهنئة باملولد النبوي الشريف .     
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 تمهيـد:

سبق يف الباب األول أن وقفت الدراسة عند بناء املضمون يف القصيدة املولدية. وأن هذا    
املضمون القائم على تعدد املوضوعات، قد انضوى داخل بنية مركبة مييز فيها الدارس بني ثالثة 

لفة؛  فضاءات، أو أقسام واضحة: حيث احتوى القسم األول منها على املقدمة بأنواعها املخت
كأن تكون يف الطلل، أو الغزل، أو الرحلة إىل البقاع وإظهار الشوق إليها، أو يف الشباب 
والشيب. وهي املقدمات الواسعة احلضور يف النص املولدي. وُتضاف إليها، مقدمات أخرى، 

  منها: احلمد والتسبيح، وزجر النفس، واالعرتاف بالذنب واالستغفار.
قدمة واحدة، أو جيمع بني جمموعة من املقدمات، قبل أن على أن الشاعر قد يكتفي مب  

  َج املوضوع.لُ يَـ 
)، واإلشادة بذكرى مولده. بكل ρمث يأيت القسم الثاين، وهو الذي يعين مبدح الرسول(  

ما حيمل هذا احملور من مضامني ومعان عديدة ومتنوعة، تتشارك يف تشكيل البناء العام ملضمون 
  ز ونواة القصيدة املولدية. لذا محل اسم املوضوع الرئيس.هذا القسم، الذي يعد مرك

أما القسم الثالث، فيتضمن مدح السلطان الذي تُرفع إليه املولدية، وتُنشد مبجلسه ليلة   
االحتفال. ويشكل موضوعا ثانيا، أو باألحرى موضوعا ثانويا بالنظر إىل املوضوع احملوري الذي 

  سبقه.
امتة هي قاعدة القصيدة. وقد توزعت على جمموعة من املضامني؛  وُختَْتَتم هذه األقسام خب  

كأن تكون يف الدعاء للسلطان بالنصر والتأييد وثبات امللك، والفخر بالشاعرية. أو يف الصالة 
        والتسليم على النيب، أو يف التضرع واالستشفاع .      

ولدية وبناءها العام. هذا املضمون املتعدد املوضوعات هو الذي شكل جسد القصيدة امل  
وقد استوعبه ذلك اإلطار التقليدي املعروف، الذي سبق له أن كان قالبا للقصيدة العربية 
القدمية. حيث أكد النص املولدي من خالل هذا البناء مدى وفاء أصحابه لتلك التقاليد اليت 

  قبل اإلسالم .استوفت أسسها واستكملت مالحمها مع تلك الطليعة املبدعة من شعراء العرب 
واحلقيقة أن احلديث عن بناء املضمون ال ميكن أن يتم بعيدا عن دراسة الشكل أو مبعزل   

عنه. وألجل هذا، مل يفصل الباب األول من هذه الدراسة بني املضمون والشكل. فتضمن البناء 
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الفين للقصيدة املولدية من حيث هيكلها العام، وما احتواه ذلك املعمار من مضامني 
  وموضوعات ومعاٍن.

واستكماًال لدراسة البناء الفين يف القصيدة املولدية ستسعى الدراسة يف هذا الباب إىل   
التعرف عن طبيعة األدوات الفنية اليت توسل ا الشعراء يف بناء النص املولدي من الداخل. أو 

خلارجي الذي هو ما ميكن أن يشكل التصميم الداخلي للقصيدة املولدية، يف مقابل التصميم ا
  اإلطار العام الذي تـُْفرَُغ فيه املعاين واملضامني.

أما هذه الوسائل، فيمكن حصرها يف ثالثة حماور كربى، أو أدوات رئيسية تتضافر   
  واملوسيقى. –الصورة  -وتتكامل يف بناء النص الشعري. وهي : اللغة واألسلوب

قيمة النص وجودته الفنية. فقد  وتعد هذه األدوات من األمهية. حبيث تتوقف عليها  
قد خيفق يف تقدمي نص  -مع ذلك -ينجح الشاعر يف إحكام تصميمه اخلارجي للقصيدة، لكنه
يف تطويع أدوات التشكيل  - بالتايل- جيد، إذا كانت إمكانياته التشكيلية ضعيفة، ومل يوفق

  الشعري، بالكيفية اليت تضمن اجلودة والتميز لعمله اإلبداعي.
ذا، تتضح  أمهية هذه األدوات يف عملية البناء الفين ، وتتحدد جدوى دراستها وعلى ه  

  بالنسبة ألي ممارسة نقدية تسعى إىل الوقوف على القيمة احلقيقية للنص.
وانطالقا من هذه القناعة، ستهتم الدراسة يف هذا القسم منها إىل حماولة الكشف عن   

الشعري يف النص املولدي، وصياغة موقف نقدي من املالمح العامة اليت ميزت أدوات التشكيل 
         خالل تلك املالمح، يتطلع إىل رصد القيمة الفنية للقصيدة املولدية .        
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تعد الصورة الشعرية من أهم أدوات التشكيل الشعري، يتوسل ا الشاعر للتعبري عن 
وهي  )1(جزء من التجربة. -محمد غنيمي هالل-رؤاه ومشاعره وانفعاالته. إا كما يرى 

 ن هام داخل البناء الشعري، حبيث يتم من خالهلا جتسيد املعىن وتوضيحه، وتقدميه بالكيفية مكو
يه جانبا من اخلصوصية والتأثري، " الصورة الفنية، طريقة خاصة من طرق التعبري، اليت تضفي عل

أو وجه من أوجه الداللـة، تنحصر أمهيتها فيما حتدثه يف معىن من املعاين من خصوصية وتأثري". 
أما مصدر أمهية الصورة فيكمن يف " الطريقة اليت تفرض به علينا نوعـا من االنتباه للمعىن ) 2(

    )3(تعرضه، ويف الطريقة اليت جتعلنا نتفاعل مع ذلك املعـىن، ونتأثر به". الذي
ولعل من أبرز وسائل الصورة لتحقيق هذه الغاية، أن تعتمد التعبري احلسي عن املعىن أو 
الفكر. بل إن التعبري بالصورة يف الرتاث النقدي والبالغي هو باألساس التقدمي احلسي للفكرة. 

بيعة الشعر احلسية.على أن يكون هذا التقدمي احلسي مشبعا بالعاطفة وذلك ما يوافق ط
والشعور، حىت ال تتجرد الصورة من شعريتها، " ففي التجربة الشعرية كما يف بناء الصورة تتنفس 

               )4(الذات واملوضوع يف احتاد مطلق ". 
- ، أن الشعـر يقـوم يف بناء الصورة - وبالتايل  –ومما يؤكد النزعة احلسية يف الشعر 

يقول عند حتديد مفهومه: "  ابن سينـاعلى عملية التخيل، أو احملاكاة. وهذا ما جعل  -أساسا
فهذه املقولة حتيلنا على ) 5(إن الشعر كالم ُخمَيل، مؤلف من أقوال موزونة متساوية ". 

حسية؛ ألن مادة مالحظتني: أوالها، أن الشعر يقوم على التخيل، ومعىن ذلك، أنه ذو طبيعة 
: القرطاجني حازمالتخييل الشعري هي العامل احلسي بعناصره ومكوناته املختلفة. ويف هذا يقول 

"والذي يدركه اإلنسان باحلس، فهو الذي تتخيله نفسه، ألن التخييل تابع للحس. وكل ما 
ل املطيفـَة به أدركته بغري احلس فإمنا يرام ختييله مبا يكون دليال على حاله من هيئات األحوا

  ويضيف )6(والالزمة له، حيث تكون تلك األحوال مما حيس ويشاهد ".

                                                 

 ( 1 ) هالل حممد غنيمي، النقد األديب احلديث، ص 410
 ( 2 ) عصفور جابر، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب ط3  املركز الثقايف العريب، بريوت، 1992- ص 323

 ( 3 )  املرجع نفسه، ص328-327

 ( 4 ) عبد اهللا حممد حسن، الصورة والبناء الشعري، دار املعارف، مصر، 1981- ص33
 (  5 ) أرسطو طاليس. فن الشعر، ترمجة وحتقيق: بدوي عبد الرمحن، دار الثقافة، بريوت لبنان، ص 161

 ( 6  ) القرطاجين حازم، منهاج البلغاء، ص98
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قائال: "وكل ما مل حيدد من األمور غري احملسوسة بشيء من هذه األشياء وال ُخصَص  مبحاكاة  
حال من هذه األحوال بل اقتصر على إفهامه باالسم الدال عليه، فليس جيب أن يعتقد يف 

                )1(أنه ختيل شعري أصال ". ذلك اإلفهام
، فتتمثل يف أمهية الصورة بالنسبة ابن سيناأما املالحظة الثانية اليت حتيل عليها مقولة   

للشعر، وهي أمهية تتحدد انطالقا من هذه الصياغة ملفهوم الشعر، اليت أولت الصدارة للصورة 
  (كالم خميل ) قبل احلديث عن الوزن والقافية.

، فإننا جنده يف حتديده ملفهوم الشعر، يلح على الصياغة الجاحظينما نعود إىل وح  
والتصوير. مؤكدا بذلك أمهية هذه األداة يف عملية البناء الشعري، لقوله: " املعاين مطروحة يف 

ظ الطريق، يعرفها العجمي والعريب والبدوي والقروي واملدين، وإمنا الشأن يف إقامة الوزن وختري اللف
وسهولة املخرج وكثرة املاء، ويف صحة الطبع وجودة السبك. فإمنا الشعر صناعة وضرب من 

فقد حتيز حتيزا واضحا جلانب الشكل على حساب املعىن  )2(النسج وجنس من التصوير ".
  الشعر. - وبالتايل–جاعال من الصورة عمادا من أعمدة الشكل 

لى ربط الشعر بالصناعة، واعتربه أحد ع الجاحظولقد أحل النقد العريب القدمي بعد   
أنواعها، حيتاج ما حتتاج إليه من التجويد واملهارة يف التشكيل، والتفنن يف إخراج املادة اليت هي 

: "وملا كانت للشعر صناعة، وكان الغرض يف كل صناعة قدامة بن جعفرموضوع الصنعة. يقول 
وكان كل قاصد لشيء من ذلك فإمنا إجراء ما يصنع ويعمل على غاية التجويد والكمال...

يقصد الطرف األجود، فإن كان معه من القوة يف الصناعة ما يبلغُه إياه مسَي حاذقا تام احلذق، 
فإن قصر عن ذلك نُزل له اسم حبسب املوضع الذي يبلغه يف القرب من تلك الغاية والبعد 

التصوير والتجويد الفين. ألنه يضيف وهو يشري بالقوة يف الصناعة إىل القدرة على   )3(عنها".
قائال :" إذ كانت للشعر مبنزلة املادة املوضوعة، والشعر فيها كالصورة، كما يوجد يف كل صناعة، 
من أنه ال بد له فيها من شيء موضوع يقبل تأثري الصورة منها، مثل اخلشب للنجارة، والفضة 

  ... أن  -كان   -للصياغـة. وعلى الشاعر إذا شرع يف أي معـىن

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص 99-98
 ( 2  ) احلاحظ ( أبو عثمان عمرو بن حبر)، احليوان  ، حتقيق: عبد السالم هارون، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة 1948 ج3، ص132-131

 ( 3 ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  65-64
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  )1". (يتوخى البلوغ من التجويد يف ذلك إىل الغاية املطلوبة

كأن تكون يف   –وما يستخلص من هذا القول أن املادة ال تفضل نظريا يف ذاا   
وإمنا بالصورة اليت ظهرت فيها. وحينها، تكون صورة أحسن من صورة.  -اخلشب والفضة

ية الصورة يف صياغة مادته ومعناه. ومعىن هذا أن وهكذا القياس على صناعة الشعر، ومدى أمه
ال ميكن أن تقام على أساس املادة/ املعىن،  -كما يف الصناعات األخرى-املفاضلة يف الشعر 

  إمنا تكون على مستوى الصياغة، واألسلوب التصِويري. 
 عبد القاهر، لنلتقي بأحد أبرز أنصار املعىن، وهو قدامة بن جعفروحينما نرتك   

، سنجد أنه على الرغم من تأكيده على أمهية املعىن يف الشعر، إىل أنه ينجذب الجرجاني
يف كتابه دالئل اإلعجاز،  - صراحة–وهذا ما أقره   اجنذابا واضحا حنو الشكل، أقصد الصورة.

حيث يقول: " ومعلوم أن سبيل الكالم سبيُل التصوير والصَياغة، وأن سبيل املعىن الذي يُعرب 
بيل الشيء الذي يقع التصوير والصْوُغ فيه، كالفضة والذهب ُيَصاُغ منهما خاَمتٌ أو ِسَواٌر. عنه س

فكما أن ُحمَاًال إذا أنت أردت النظر يف صوغ اخلامت، ويف جودة العمل ورداءته، أن تنظر يف 
 الفضة احلاملة لتلك الصورة، أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل وتلك الصفة .كذلك حمال

إذا أردت أن تعرف مكان الفضل واملزية يف الكالم أن تنظر يف جمرد  معناه. وكما أنا لو فضلنا 
. كذلك ينبغي إذا فضلنا بيًتا على بيٍت من أجل معناه، أن ال يكون تفضيًال له  خاَمتًا على َخامتٍَ

              )2(من حيث هو شعٌر وكالم. وهذا قاطع ".
املعروف يف جمال النقد والبالغة بَِتَحيزِِه  للمعىن، إال  الجرجانيوقف فعلى الرغم من م  

أننا جنده يف هذا النص ينتصر للشكل، وحتديدا للصورة كأداة هامة يف عملية التشكيل الشعري، 
بل إنه يف جمال املفاضلة، يضع املعىن يف املرتبة الثانية بعد الصورة، اليت يوليها املقام األول 

أساسا حموريا يف إضفاء صفة الشعرية على الكالم. وهو يقر يف هذا النص مبا يفيد  وجيعلها
احلسم أمهية الصورة قبل املعىن يف األداء الشعري، ويف تفضيل بعِضه عن بعض، إىل درجة أن 

ليست مفاضلة شعرية، وأا لن تكون كذلك  –هي يف رأيه  -املفاضلة اليت تقتصر على املعىن
الصورة معيارًا. وقد أوضح هذا املبدأ يف اية نصه من خالل املثال الذي قدمه يف ما مل تتخذ 

                                                 

 ( 1  ) املصدر السابق ، ص66-65
 ( 2 ) اجلرجاين عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص 255-254
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تفضيل بيت عن بيت، فإن ذلك إن أقيم على أساس املعىن" ال يكون تفضيال من حيث هو 
يف عده الشعر صناعة، وأن املادة/ املعىن ال ميكن أن  قدامةشعر ". وهو ذا املوقف يلتقي مع 

مثال: ال يعاب النجار يف صناعته بعيب يف اخلشب،  قدامةمعيارا يف املفاضلة؛ فعند يعتد ا 
  وال الصائغ بسبب رداءة الفضة. 

يف مثاله عن : اخلامت، الصائغ، واملادة، اليت هي الفضة أو الجرجاني واألمر كذلك عند   
فضل واِحًدا عن آخر الذهب، حبيث ال ميكن أبدا أن حنكم باجلودة أو الرداءة للخامت، أو أن ن

انطالقا من مادته، إمنا من طريقة صوغه وتشكيله وإجادته الفنية، اليت هي عالمة امللكة وشاهد 
  القدرة، ودليل الصناعة والرباعة.

، أنه يؤكد يف كتابه الجرجانيومما يعزز هذا التحيز للصورة على حساب املعىن لدى   
عىن، والذي اصطلح عليه باسم"عموم الغرض"، ألنه أسرار البالغة" أن السرقة ال تقع يف امل"

يعتربه أمرًا مشاًعا بني كل الناس. " فأما االتفاق يف عموم الغرض فما ال يكون االشرتاك فيه 
وهذا بال شك يهون ويقلل من قيمة املعىن  )1(داخال يف األخذ والسرقة واالستمداد واالستعانة". 

وجه الداللة على الغرض". ويريد به، الوسائل التعبريية البالغية إزاء الصورة اليت يذكرها باسم " 
والتصويرية. وهي عنده: التشبيه، واالستعارة، والكناية. حيث يرى أن السرقة تكون يف وجه 

                    ) 2(الداللة مما يكون للشاعر به اختصاص دون غريه. 
الصورة حتظى بأمهية خاصة كمعيار  وحينما تعود إىل الرتاث النقدي بعامة، سنجد أن  

نقدي، ومقياس للحكم على الشاعرية. ولعلنا جند يف ذلك احلكم النقدي الشهري بشأن تقدمي 
، خري دليل على ذلك، ونصه أنه " أول من بكى واستبكى، وقيد األوابد، وشبه امرئ القيس

       )3(النساَء بالبيض".
قد  امرئ القيسالشعرية، وإشارة واضحة إىل أن ففي هذا احلكم حتكيم صريح للصورة   

  حاز السبق والتقدمي مبا حتقق يف شعره من صور مبتكرة قائمة على االستعارة والتشبيه.

                                                 

 ( 1  ) اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة ، ص294
 ( 2 ) ألنه مييز بني نوعني من " وجه الداللة":هناك العام وهو ما كان متداوال بكثرة ، مستقرا يف أذهان الناس. وهناك اخلاص وهو النادر املتميز  

 الذي يتحقق للشاعر بالنظر والتدبر . 
295-294 ينظر: املصدر نفسه : ص -   

 ( 3 ) اجلمحي حممد ابن سالم، طبقات فحول الشعراء، شرحه: شاكر حممود حممد، مطبعة املدين، القاهرة (د،ت) ، السفر األول، ص 55
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إىل مدى عناية القدماء بالصورة، ووعيهم بأمهيتها  محمد حسن عبد اهللاولقد أشار   
اليت اختذت منها معيارًا  القصوى يف البناء الشعري، فأحصى جمموعة من املؤلفات النقدية

للمفاضلة وحمكا للشاعرية، فقال: " وميكن أن نعود إىل كتاب مثل "طبقات فحول الشعراء" 
لنرى اخلصائص املميزة لكل طبقة، أو لكل شاعر على حده. أو لكتاب آخر مثل: " املوشح" 

قد أقام منهج كتابه"  بن رشيقالنرى أهم االنتقادات املوجهة إىل الشعراء. بل إن ناقًدا بارزًا مثل 
قراضة الذهب" على أساس الصورة الشعرية، مقررًا بادئ األمر أن السرقات ال تقع إال فيها. وأن 

          )1(املفاضلة ال تقوم إال على أساٍس منها".
وعلى هذا النحو، تتحد نظرة النقد القدمي للصورة، وهي نظرة تعكس مدى إحساس   

مهيتها كأداة أساسية يف التشكيل الشعري، بالدرجة اليت جعلتهم يتخذونا معيارا النقاد القدامى بأ
أعلى للشاعرية ومقياًسا للجودة والتفوق. غري أن املطلع على هذا الرتاث النقدي، السيما 
خالل القرون الثالثة األوىل، سيواجه ذلك الفراغ الواضح يف جمال التأليف والتنظري للصورة يف 

مستقلة. وكل ما ميكن أن يظفر به الباحث يف مؤلفات تلك الفرتة ال يتعدى  شكل دراسة
يف قوله: "  مصطفى ناصفحدود املالحظات املتعلقة ببعض األوجه البالغية. وهذا ما أكده 

إذا نظرنا يف طائفة األذواق اليت يتداوهلا مؤرخو النقد العريب يف العصر اجلاهلي واإلسالمي حىت 
ذي َدبْت فيه خصومه قوية بني القدماء واحملدثني، فلن جند كثريا من النقاد القرن الثالث ال

          )2(يستوقفهم التصوير، أو يستهدفونه يف وضوح ".
وذا ظل موضوع الصورة يف الظل، ومل ُتَسخر له جهود واضحة يف مصنفات مستقلة   

وعبد يف القرن الرابع،  عسكريأبي هالل الهـ) مث  296" (ت ابن المعتزإىل أن كان عصر " 
يف القرن اخلامس اهلجري وغريهم من أعالم النقد والبالغة الذين تصدوا  القاهر الجرجاني

( ت  الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحرلدراسة الصورة والتنظري هلا. ومن قبل هؤالء مجيعا 
لك التنظري، من خالل هـ) الذي ميكن اعتبار جهوده مبثابة اللبنات األوىل اليت مهدت لذ 255

 تركيزه على أمهية الصياغة والتصوير مقلال من شأن املعاين.

  واملالحظ على فهم القدماء للصورة أم نظروا إليها من جانبها الشكلي، وأفاضوا يف

                                                 

 ( 1 ) اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة، ص 294
 ( 2 ) ناصف مصطفى، الصورة األدبية، دار مصر للطباعة، الفجالة، مصر،1958، ص 92
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احلديث عن التقدمي احلسي للمعىن، فرأوا فيها املزية املثلى لوظيفة الصورة. كما أم ربطوا الصورة 
لتلقي، ومل يلتفتوا إىل زاوية اإلبداع أو باألحرى إىل عالقتها بالذات املبدعة، فانقطعت بدائرة ا

  م السبل عن ربطها باالنفعال واملشاعر واملواقف النفسية للشاعر.
ورمبا وجدنا يف النص الشعري القدمي، ال سيما لدى شعراء العرب األوائل يف العصر   

دية للصورة، واليت تعىن بالشكل اخلارجي هلا، وربطها اجلاهلي ما يكرس هذه النظرة األحا
البساطة واملباشرة، يف قليل من اإلحياء، مع  –غالبا- باحلسية، ذلك أن هؤالء اعتمدوا يف صورهم

االلتصاق باملادة، وعامل احملسوسات الذي تدركه حواسهم.فاكتفوا مبا هو قريب حسي وخاصة: 
        )1(بالفم فكان لذيذا، أو باليد فكان ناعما". " ما استـُْقبل بالعني فكان رائقا، أو

فقد انعكست هذه الظاهرة التصويرية على النقد العريب القدمي، وكان هلا أثرها الواضح يف   
عزالدين توجيهه هذه الوجهة، فاجنذب أكثر إىل الشكل واستهوته النزعة احلسية. يقـول 

ة قد استمد مثله الفنية من إنتاج الشعراء الكبار : " فإذا كان النقد األديب منذ البدايإسماعيل
، وغريمها، فإنه يكون من الطبيعي أن جند النزعة احلسية اليت النابغة، وكامرئ القيسأنفسهم، 

       )2(متثلت يف شعر الشعراء تتمثل على حنو من األحناء عند النقاد كذلك".
ينطلق من الشكل اخلارجي هلا وهكذا كان التمييز بالصورة يف النقد العريب القدمي   

الذي بدوره مل  عبد القادر الجرجانيفحسب، وهذا على امتداد القرون األوىل وإىل غاية عهد 
يتخط حدود هذه النظرة، على الرغم من إجنازه العظيم الذي َقدمه يف جمال التنظري هلا من 

ظل يُلقي بظالله املمتدة يف  خالل كتابيه: "أسرار البالغة"، و " دالئل اإلعجاز" . وهو إجناز
حقل الدراسات النقدية والبالغية إىل يومنا هذا، ويشكل مرجعا أساسا للتأليف يف هذا 

  املوضوع.   
 حازمأما اإلضافة املتميزة يف فهم الصورة، فتحققت يف القرن السابع اهلجري، مع   

ره لعملية التخييل هت)، حيث ربط الصورة باالنفعال، من خالل تصو  684(ت القرطاجني 
الشعري اليت يراها مبنية على أساس سيكولوجي، وذلك يف قوله:" والتخييل أن تتمثل للسامع 

أو صور ينفعل  ةمن لفظ الشاعر املخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم يف خياله صور 

                                                 

 ( 1 ) إمساعيل عز الدين، األسس اجلمالية يف النقد العريب، ط2، دار الفكر العريب  ، القاهرة 1967، ص  133-132
 ( 2 ) املرجع نفسه، ص 131
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ة من االنبساط أو لتخيِلها وتصورها أو تصور شيء آخر ا انفعاال من غري روية إىل جه
  )1(االنقباض ". 

أن تثري انفعاالت املتلقي وتدفعه إىل اختاذ  حازمعند  -وبالتايل الشعر-فوظيفة الصورة،   
موقف معني؛ وذلك  بأن تستفز ذاكرته فـََتنُشُط خميلته وتستحضر صورًا كانت غائبة عن الوعي. 

الشعرية والصورة املستحضرة، ترتتب  وحينها َحيصل ما ميكن أن نسميه عملية مقارنة بني الصورة
  طبيعة االستجابة أو املوقف. -بالتايل –عنها حالة من اإلدراك، وتتحدد 

أما النقد احلديث، فبدوره يؤمن إميانا قاطعا بأمهية الصورة يف الصياغة الشعرية بل يعّدها   
والدراسة يف الذي تتبع هذه األداة باالستقراء  فمحمد غنيمي هاللعماد الشعر وجوهره: 

خمتلف املذاهب األدبية، انتهى إىل نتيجة مفادها أن تلك املذاهب على اختالفها، جتمع على 
أن "الوسيلة الفنية اجلوهرية لنقل التجربة هي الصورة... فما التجربة الشعرية كلها إال صورة  

            )2(كبرية".
ارة عن صورة كبرية، ألن الذي يرى أن القصيدة عب ساسين عسافوذا احلكم يؤمن   

   )3(لغة الشعر هي لغة ااز .
فأول ما يطالعنا به يف الصفحة األوىل من كتابه " الصورة  محمد حسن عبد اهللاأما   

والبناء الشعري" هو قوله:" هذه الدراسة النقدية حتاول استكشاف جانب أساسي من الشعر، 
مث نقرأ له شهادة   )4(ومكاا يف البناء الشعري". لعله أهم أركان الرتكيب، ونعين: الصورة الفنية 

أخرى يف ثنايا هذه الدراسة تؤكد أن الصورة جوهر اإليداع الشعري، حيث يقـول: " إن الشاعر 
  )5(يفكر بالصَور، والتعبري بالصورة هو لغة الشاعر التلقائية". 

كيل الشعري، فهذه النصوص تكشف عن إميان راسخ بأمهية الصورة يف عملية التش  
  وأدبية النص. 

ومع قناعته بأن  -وانطالقا من هذا الوعي بفعالية هذه األداة، فإن النقد احلديث،   
قد أعطاَها أبعاًدا جديدة نابعة من صميم وظيفتها  -الصورة تقوم على التقدمي احلسي للمعىن

                                                 

 ( 1 ) القرطاجين حازم، منهاج البلغاء، ص 89
 ( 2  ) هالل حممد غنيمي، النقد األديب احلديث، ص422

 ( 3  ) ينظر: عساف ساسني ، الصورة الشعرية ومناذجها يف إيداع أيب نواس، ص28
 ( 4  ) عبد اهللا حممد حسن، الصورة والبناء الشعري، ص7

 ( 5)  املرجع نفسه، ص 43
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والفهم احلسي هلا،  باعتبارها أداة لنقل التجربة. ورأى أن الوقوف عند حدود الشكل اخلارجي،
هو ما يقلل من أمهيتها، وحيد من فعاليتها على مستوى األثر الفين وفعل االستجابة لدى 

: " شكل حْتًما، ولكنها شكل  محمد حسن عبد اهللاملتلقي. فحقيقة الصورة كما يراها 
يف تقدمي  ولكي يتأتى هلا ذلك ينبغي أن تنجح )1(يتفاعل ويومض، وحيرك ويصدم، ويفجر".

الفكرة مفعمة باملشاعر وحرارة العاطفة، إذ " ال يصح حباٍل الوقوف عند التشابه احلسي بني 
مرئيات أو مسموعات أو غريمها دون ربط التشابه بالشعور املسيطر على الشاعر يف نقل جتربته. 

كان مما   وكلما كانت الصورة أكثر ارتباطا بذلك الشعور كانت أقوى صدقا وأعلى فنا.وهلذا
على حدود الصور املبتذلة اليت تقف  –يف تصويره شعوره  –يضعف األصالة اقتصار الشاعر 

       )  2(عليها احلواس مجيعا اليت هي صور تقليدية " .
ونَنتهي مما تقدم إىل تأكيد أمهية الصورة يف البناء الشعري ودورها احملوري كأداة فاعلة يف   

  تلقي. وهذا يف ضوء ما نص عليه النقد العريب، قدميه وحديثه.نقل التجربة والتأثري يف امل
وإذا كان النقد القدمي قد استخلص هذه األمهية من خالل فهمه للصورة على أا تقدمي   

حسي للمعىن، واكتفى بالنظر إليها من حيث شكلها اخلارجي، وعالقتها باملتلقي. فإن النقد 
افه من مالحظات هامة تصب غالبا يف دائرة الربط بني احلديث قد أثرى هذا التصور، مبا أض

الصورة والعاطفة، ومراعاة املوقف النفسي. وبقدر ما التفت هذا النقد إىل دور الصورة يف إثارة 
املتلقي، فقد شدد على ربطها بالذات املبدعة، باعتبارها وسيلة البوح العميق، والتعبري الرقيق عن 

  حقيقة التجربة.
ء هذا الفهم ستسعى الدراسة يف هذا العنصر إىل حماولة الوقوف على مالمح ويف ضو   

الصورة يف النص املولدي؛ وهل وفق الشعراء يف تطويع هذه األداة مبا خيدم الغرض؟ وإىل أي 
مدى جنحت الصورة يف توصيل أفكارهم ورؤاهم ومشاعرهم، والتعبري عن جتارم. وما مستوى 

بيعة الصورة اليت استعان ا هؤالء؛ هل تقيدت حبدود املفهوم القدمي الذي تأثريها الفين؟. وما ط
حيصرها يف األوجه البالغية املعروفة،من تشبيه وجماز بأنواعه مبا يف ذلك االستعارة والكناية، أم 

  ختطت ذلك إىل الرمز، وإىل الصور الذهنية اليت أضافها النقد احلديث؟. 

                                                 

 ( 1) املرجع السابق، ص 29

 ( 2 ) هالل حممد غنيمي، النقد األديب احلديث، ص 444
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ا مناذج الصورة يف الشعر املولدي. على أن يسبق كل هذه التساؤالت ستجيب عنه  
  ذلك، احلديث عن أهم مصادرها يف هذا الغرض الشعري.     

  مصادر الصورة : -1

إن الطبيعة الدينية ملوضوع املولدية قد أثرت بشكل جلي يف أدوات التشكيل الشعري   
من املعني الديين،  بعامة. والصورة باعتبارها إحدى أهم هذه األدوات قد استمدت منابعها

السيما القرآن الكرمي، والعامل الصويف. هذا املصدر الثّر  الذي أمد الشعراء بكثري من املالمح، 
واملعاين واألفكار، والرؤى يف صياغة الصورة النبوية احملمدية، واإلشادة بذكرى املولد النبوي 

وحىت يف جمال مدح السلطان،  الشريف اليت تستمد عظمتها وجالهلا من تلك القدسية الدينية. 
كان التعامل بالصورة الدينية حاضرة من خالل تقدمي هذه الشخصية على أا ناصرة للحق، 

  خادمة للدين، وحامية حلماه.
فإذا كان الشعر املولدي صادرا عن جتربة ذات ارتباط وثيق بالدين ومببلغ رسالة اإلسالم،   

ور املثالية الدينية على هذه الشخصية، وأن يصدر يف يسعى يف هذا املقام إىل إضفاء صفات وص
والقرآنية  –عن عاطفة دينية صادقة، فإن حاجته إىل املرجعية الدينية  - بال شك-هذه الصور

  تغدو أمرا أكيدا. -حتديدا
ومن املنابع الدينية اليت اسرتفد منها الشعراء صورهم، العامل الصويف بإمداداته الفسيحة،   

  ) .ρمنه ما يليب مقَصدهم يف تشكيل صورة متسامية لشخص الرسـول (حيث استلهموا 
باإلضافة إىل هذين املنبعني األساسيني، نلتقي مبصدر آخر، شكل بدوره فضاًء خصبا 
يف بناء الصورة، ويتمثل يف الشعر القدمي، الذي كانت مالحمه واضحة على مستوى أدوات 

ذلك الطابع القدمي، فبدت  -وبقوة–ذي عانق التشكيل. ومن بينها األسلوب التصويري ال
  بصماته واضحة من حيث طريقة تشكيل الصورة.

وعلى هذا النحو، تتحدد بوضوح منابع الصورة يف القصيدة املولدية، واليت سنتبينها أكثر   
  من خالل االستعانة ببعض النماذج اليت تؤكد حضور هذه املرجعية.

  

  المصدر القرآني :  -أ
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 من دراسة عنصر اللغة، ما كان من حضور خاص للمعجم القرآين يف سبق أن تبّنيَ   
صياغة النص املولدي، ال سيما عند حماولة استجماع مالمح الشخصية احملمدية ومعطياا 

  اخلاصة والعامة.
وال شك أن ارتباط اللغة بالصورة هو ارتباط ال يقبل اجلدل، فاملعجم الشعري هو الذي   

عرب عنها.ومنه، فإن الصورة الشعرية كذلك قد استمدت أحد أهم منابعها من يكّون مفرداا، وي
القرآن الكرمي، واستوحى الشعراء يف ذلك حشًدا  من الصور القرآنية؛ سواء تعلق األمر بوظيفة 

  اإلقناع، أو بتحقيق املتعة اجلمالية حبضور الصورة القرآنية داخل البوح الشعري.      
مصورًا حالة اخللق، يوم ترتج  ابن الخلوفحضره يف هذا املقام، قول ومن أمثلة ما نست  

األرض رجتها الكربى معلنة قيام الساعة، إذ يسكنهم رعب وفزع شديد يفضي م إىل حالة 
                 )1(من الذهول وغياب الوعي.فيقول: 

�ِ�ِ��ن ََراُھْم ُ	َ��َرى ھَ 
 َوَ��ُھم

! 
َ�ــَذاَب ِ�  ��ــنّ 	��رى و

مُ  ���َ�ُ 

ْذَھلُ ُ�ل� حيث استحضر الشاعر هذه الصورة من قوله تعاىل : "   َ ��َ�ْوَم ََرْوَ�َ
�َس ُ	َ��َرى  � أَْرَ&َ)ْت، َوََ&ُ%  ُ�ل� َذاِت َ"ْ�ٍل َ"ْ�!ََ�� َوََرى ا��� ُ�ْرِ&َ)ٍ* َ���

     )2(" .َوَ�� ُھْم ِ.ُ	َ��َرى َوَ�ِ�ن� َ�َذاَب �ِ َ-ِد�ٌد 

   )3(ويف نقله ملشهد "قوم عاد" وقد حل م العقاب اإلهلي، الذ بالتصوير القرآين قائال:  
أو 1َْوَم �ُوٍط و�ــَ�ٍد إِْذ 

 َط2ـُــــوا َوَ.2ـُــــــوا 
! 

�5ُ َ�َ�4ٍْل �3َُروا  َرَ��هُ ا�ر�
 �8ْ�7َ3َ"ـــَ�

ُ حيث عادت به الذاكرة إىل قوله تعاىل : "    ْھ!ُِ�وا .ِِر�5ٍ 3َْر3ٍَر َوأََ�� َ��ٌد 98َ
 ���ٍم ُ"ُ	وً�� َوََرى ا�َ:ْوَم �8َِ َرَھ� َ�َ!ْ�ِ�م َ	ْ.َ% َ�َ��ٍل َوَ>َ��ِ�َ�َ* أَ�� �43َ *ٍ�َِ��َ

�ْم أَْ�َ<�ُز َ�4ٍْل �4َِوَ�ٍ* ُ هنا ال ترقى    وإن كانت الصورة لدى الشاعر )4(. "3َْرَ�? 9�ََ��
، إذ متثل كلمة " خاوية" يف اآلية عمق املعىن، ومصدر إىل مستوى ما تشيعه اآلية من إحياء

اإلشعاع يف الصورة؛ فهي حتيل على داللتني : يف األوىل تأكيد على ضعف اخللق أمام قدرة اهللا 
  وقوته. ويف الثانية إحياء ول العاصفة، ودرجة العقاب. 

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص  188
 ( 2 ) احلج ،آ  2

 (3 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 312
 ( 4 ) احلاقة، آ  7-6
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 أبرهةنا مشهد ويف قصيدته "الالمية" يعيد صياغة الصورة القرآنية، واليت تنقل إلي  
     )1(وأتباعه، وقد لقي مصريه املشؤوم حني عزم على هدم الكعبة، فقال:  الحبشي

َ<�ُءوا ِ.َ�ْ�ٍد �َِ�ْدِم ا�َ.ْ�ِت 
 �8ْ�َ:َ!ُ.ــــــوا  

! 
ـٍْف َوْھَو  َ�!َ? ا�ُوُ<وِه َ�َ)3ـ

 9�َُ�ـولُ 

اشية وداسته بزرع أكلته امل –وقد حل به العقاب اإلهلي-أبرهة حيث شبه حالة جيش   
�ْم َ�َ)3ٍْف 9�َُ�وٍل باألقدام فسّوته باألرض. وهو يف هذا يلتفت إىل قوله تعاىل: " َُ!(َ>َ8َ . "

)2(   
) واإلشادة بتضحيام يف سبيل إعالء كلمة ρويف سياق مدحه لصحابة رسول اهللا (  

  )  3(اإلسالم، وما ينتظرهم من ثواب، يستعني بااز القرآين، قائال : 

 �ِ B8 ـــــــْم�-ـــََرْوا ِ.َْ9�7ُِ	ِ
  Cَُـــــ�َ>َ 

! 
� إِْن �8َ ْوَ<ُ.ـوا ا�7َْوَز َ���َ	ْ

!7ََــ�  � َرُ&وا ا�

فقد استخلص هذه الصورة اازية الواردة يف الشطرة األوىل من البيت، من قوله جل   
أَْ�َوا�َُ�ْم ِ.9َن� �َُ�ْم ا�َ<َ�َ*  إَِن �َ اْ-ََرى ِ�َن ا�ُ�ْؤِ�ِ��َن أَْ�7َُ	ُ�ْم وَ شأنه: " 

!ُوَن B8ِ َ	ِ.�ِل �ِ 8ََ�ْ:ُ!ُوَن َوُ�ْ:َ!ُوَن َوْ�ًدا َ�َ!Bِ8 �:ً"َ Cِ�ْ ا�َْوَراة  واEِْ�ِ<�ِل ِ�:َ�ُ
وا�:ُْرآِن وَ�ْن أَْو8َ? ِ.َ)ْ�ِدِه �َن �ِ �8	َْ.ِ-روا ِ.َ.ْ�ِ)ُ�ْم ا�ِذي َ.�َ�ْ)ُْم ِ.Cِ وَذ�َِك 

    )4(.  "َو ا�7َْوُز ا�َ)ِظ�ُم ھُ 
مصورًا توقيت  أبي القاسم البرجيومن الصور املستوحاة من املصدر القرآين، قول   

  اإلسراء : 
  

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص91
 ( 2 ) الفيل ،آ:  5

 ( 3  ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 113
 ( 4 ) التوبة، آ:111
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َ	َرى وُ<ْ�5ُ َظــــــKَِم ا�!�ْ�ِل 
 َ�ْ	ـــــــَدلٌ   

! 
ِدي Bِ8 ا8Mقِ َ�ْ�َ N ُم>ْ   وا���

 Cُِرُ.ـ�	1(َ( 

حيث انطلق يف  )2(" .  ُ	ْ.َ"�َن ا�ِذي أَْ	َرى ِ.َ)ْ.ِدِه K�ْ�ًَ  وهو يوافق قوله تعاىل: "  
تصويره لتوقيت تلك الرحلة املقدسة من اخلطاب القرآين، مث اجتهد يف تنمية الصورة وتشكيلها 

  مبا يوافق مقتضيات هذا اخلطاب.
ى عباده، ) يف صورة غيٍث ورمحٍة من ا اهللا علρ، فقد بدا له الرسول (ابن الخطيبأما   

    )3(نورا يهدي إىل النهج الصحيح حيث قال :  -مبا كّلفه اهللا –ورأى فيه 
أَي� Pَْ�ــــــٍث ِ�ْن َرْ"َ�ــــــــِ* 

 �ِ ھـــــَ�ٍم   
! 

َوِ	ـــــــــــَراٍج 
ـــــ�ٍح  �ْد�ِـــــــــــــــCِ َو&ــــ�َِ. 

َوَ�� أَْرَ	ْ!َ��َك إ�N َرْ"َ�ً* وهو يف هذا يستلهم معامل الصورة من قوله تعاىل:"  
  )  5(". َوَداِ�ً�� إ�? �ِ ِ.Sِْذِ�Cِ َوِ	َراً<� ُ�ِ��ًرا وقوله جل شأنه : " ) 4("�ِْ!َ)�َ�ِ��َن 

يف عمق الذاكرة القرآنية ليستقي منها صورة جتسد حاله اخللق يوم  الثغريويغوص   
 -على حد تعبريه –و كرٌب يشيب الواصي احلشر، وقد ضاق م احلال، واشتد م الكرب. وه

      )6(أوحت الصورة إحياًء عميقا بذلك املوقف العسري. يقول : 

�ََدى َ�ْو1ٍِف َ�ــــــــْوَم 
 ِCِب َوَھْو�ِـــــــ�	ا�ِ"َ    

! 
ُ�ِ-�ُب  َ�ْربٌ َ�ُ	وُم ا�َوَرى 
َوا�3ِــَـــــ�     ا���

8ََ�ْ�َف ا َهْوَل ذلك اليوم العصيب: " فمصدر هذه الصورة، هو قوله تعاىل، مصور   
:ُوَن إِْن 7َ�َْرُْم َ�ْوً�� َ�ْ<َ)لُ ا�ِوْ�َداَن  ِ-�ً.�  �َ" .)7(  

  ولعل يف هذه النماذج ما يؤكد التفات الشعراء للمنبـع القرآين يف تشكيل صورهم.

  لـذيوهو مصدر زودهم بكثري من مالمح الصورة اليت تنسجم وطبيعـة املضمون الديين ا

  تنطوي عليه القصيدة املولدية.

                                                 

 ( 1 ) ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج2، ص297
 ( 2 ) اإلسراء، ج آ :1

 ( 3 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 391
 ( 4 )  األنبياء، آ:108
 ( 5 ) األحزاب ، آ :46

 ( 6 )  ابن خلدون حيىي، بغية الرواد ، ج2، ص195
 ( 7 ) املزمل، آ : 17
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  العالم الصوفي : -ب

شكل العامل الصويف مبا يتضمن من أفكار ومفاهيم وتصورات، تتصل بالذات احملمدية  
ا فائدة يف جمال بناء الصورة، خاصة فيما يتعلق باحلقيقة  ا أفاد منه شعراء املولديات أميمنبعا هام

) إىل طبيعة نورانية ρور احملمدي"، اليت ترجع أصل النيب حممد (احملمدية، وحتديًدا، "نظرية الن
أزلية وجدت قبل كل وجود، مبا يف ذلك آدم عليه السالم. وأّن هذا النور القدمي، انتقل يف 

  ) .ρأصالب األنبياء إىل أن ولد مع حممد (
متكني. وقد لقيت هذه الفكرة من الرواج ما مكن هلا يف أذهان الشعراء ووجدام خَري 

وجعلها تلقي بظالهلا يف سائر أغراض الشعر الديين، على امتداد العصور واختالف البيئات. 
ومنه شعر املولديات الذي استجاب ملضمون هذه النظرية، فامتد تأثريها إىل جمال الصورة، حبيث 

امليالد استضاءت كثريا ذا النور احملمدي. وألجل هذا جند أن الشعراء أول ما يتطرقون حلدث 
النبوي، يشريون إىل ذلك النور الذي الح يف األفق حلظة الوالدة، فأضاء قصور ُبْصـَرى بأرض 

        )1(: الخطيب لسـان الديـن ابنالشام. ومما نستدل به يف هذا املقام قـول 
ـــوُد �َِ�ْو�ِــــــِدَك اْھَز� ا�و<ُ 

    98ََْ-َر1ـَـــتْ 
! 

3ُُ1وٌرِ..ُ.3َْرى أََ&�َءِت 
 ا�َ�ْ&َب َوا�َوْھـَدا   

   )2(:  أبو حمو موسى الزيانيويقول 
َوأْ-َر1َــــِت ا8َTـــ�ُق 

ــــوِر ِ�ْ�َدَ�ـ�  ����.    
! 

 Cَُِداَوْ<ــــــــــــ.
 ا�ُ�ُرْ	!ِــــــــــ�َن َوNََ"ـــــ�   

فية، وجعلوه ) ذا النور املقدس الذي اعتقد به الصو ρفقد قرن الشاعران مولد النيب(  
) املتميز، وطينته اخلاصة. ومن هنا تعلق الشعراء ذا املصدر النوراين واختذوه ρمعدن الرسول (

)،  على النحو الذي يقول به ρمورًدا يغرفون منه ما يسعفهم يف بناء الصورة متعالية للرسول (
  يف ميميته :  ابن الخلوف

                                                 

 ( 1 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 478
 ( 2 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 99.
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َوْھَو ا�ِذي Uَ�3ِ ِ�ْن ُ�وِر 
    ا�َ<�ـــَ�ِل َوِ�ـــْن  

! 
ُ�وِر ا�َ<ـــKَِل، 8ََ"�َز ا�4ْ7ََر 

 )1(َظ�ــَــ� َوا�)ِ 

)، والتكنية عنه بالنور، والبدر والقمر، والشمس، ρوذا غدا تشبيه الرسـول (  
والكواكب، والسراج، والنجوم، وما إال ذلك من مصادر النور ومشتقاته، يشكل تقليدا راسخا 

  الفتا يف صورهم.         درجوا عليه، وشاع شيوعا
  )2(التلمساين:  الثغريومن النماذج اليت تستوحي هذا امللمح الصويف، قول   

َ	�َ�ــِ*  َ-ْ�ُس ا�ر�
ِة َوا�ُ�ـــــَدى ـــُ.ـــــو� �    َوا��

! 
.ــــَْدُر ا�َ<Kَ�َـــــــِ*، ُ�وُرَھـ�  

ُم     �	>َ ا�ُ�َ

صدر النوراين، منوًها بالذات احملمدية، متعاليا يستلهم من هذا امل ابن الخلوفوبدوره   
) يف صورة البدر، وأتباعه يف هيئة "النجوم" حتفُه، وكأا تستِمُد ρمبقامها، فيقدم لنا الرسول(

     )3(من نوره. فقال: 
َ"ـــــــــْولَ  9�َََ�ُ�ْم ُ�<ــُـــــومٌ 

    َ.ـــــْدٍر 
! 

َ<!َـــــْت أْ�ــــــَواُرهُ َ�ْ�ـــــــــلَ 
 اMََ�ـــــ�ِدي    

وذا يتضح أن عامل النور ومشتقاته قد شكل مادة خصبة لصياغة صورة متميزة للذات   
  احملمدية.
وباإلضافة إىل هذا املنبع، فإن شعراء املولديات استلهموا ملمًحا صوفيا آخر، وصاغوا   

الرسول الطاهرة. إا صورة احلاج، أو منه صورا تفيض مبشاعر الشوق واحلنني، والتقديس ملواطن 
الزائر لتلك البقاع،وهو ينحين ليقبل معاملها وآثارها أو ُميَرَغ اخلّد يف تراا املبارك، الذي المس 

). فالقارئ للشعر املولدي، يلتقي بكثري من الصور اليت تستوحي هذا ρأمخص قدمي الرسول (
، وهو جمعة التالليسي أبي عبد اهللا بن أبي قول املشهد الصويف، على غرار ما جند مثال يف

     )4(ُميَين النفَس ويعد أن لو َحل بتلك البيئة الطاهرة ليـَُعفَرَن اخلد يف ثراها:

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص44
 ( 2 ) التنسي حممد بن عبد اهللا، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص171

 ( 3 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص478
 ( 4 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج2، ص 74
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 Bـــــــ�َ�ــــــ� َ�ْ�َ
   ـْــــــــــCِ َزاِ�ـــــــــــــــٌر إَِ��ـــ

! 
أَْطـــــــــِوي َ�ــــــCُ ا�ِ.�ـــــَد 

َ.�ِ	ـــــْب      وا�	�

 B8 ـــــــــُر ا�4َــــــــــــد� أ�7�َُ
    َ>ـــــــــــــــَراهُ  

! 
َو أُْرِ	ـــــلُ اMَْدُ�ـــــَ%  

 اMََ	�ِ�ــــْب    

  
   )1(التلمساين فيِعُد بتقبيل ما وسَعُه من تلك املعامل املقدسة:  الثغريأما   

 B�ِ8ََ�ــــــ� َ�ْ�َت ِ-ْ)ِري َھلْ أَرا
 Cَِِرْ.ِ)ــــ.    

! 
ـــــــــلُ �ــــِْن آَ>ــ ـــــــ�ِرِه أ1َُ.�

 �ــــَ� أ�1َُِ.ــــــــلُ    

صورتني موحيتني اعتمد فيهما  ابن الخلوفوبوحي من هذا املنبع الصويف، يبدع   
ا التشخيص ليعرب عن حرقة شوق، وهلفة للزيارة يف فيض من املشاعر املتأججة. فقال خماطب

ُيِمِمَني صوب البقاع املقدسة : 
    )2(أحد امل

 B8 C>ْا�و Bِ���ََغ  أ َوَ�ر�
    73"* ا�>رى

! 
ْ�ـــــِ%   ـــلْ ِ.َ>2ْـــــِر ا�د� و1َ.�

 4َد� ا�َ�َرا.ــــــِـِ%    

وذا، تتضح مشاركة املصدر الصويف يف صياغة الصورة الشعرية للقصيدة املولدية، حيث   
بع الفّياض على الشعراء مبادة تصويرية ثرية مّكنتهم من إبداع صور موحية عربت جاد هذا النّ 

بدقة عن مشاعرهم ورؤاهم. وزودم مبا يـَُليب حرصهم على رسم صورة متسامية للشخصية 
  احملمدية.

  الشعر العربي القديم :   -جـ

شعر املولدي. وقد يعد الرتاث الشعري العريب القدمي مصدرا من أهم مصادر الصورة يف ال
سبق أن تبني يف مواضع خمتلفة من هذه الدراسة أن للنص الشعري القدمي سلطانه وبصماته 

أو من  -هيكل القصيدة –الواضحة يف القصيدة املولدية، سواء على مستوى البناء اخلارجي 
، حجم حيث البناء الداخلي؛ أقصد أدوات التشكيل الشعري. وقد اتضح من دراسة اللغة مثال

  هذا التأثري واحلضور.

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص69
 ( 2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 351
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ويف جمال الصورة، يلتقي القارئ للشعر املولدي مبالمح الصورة القدمية، سواء من حيث 
جزئيتها، وبساطتها، وقرا، أو من حيث لغتها املعربة عنها، وكذا مادا اليت تتشكل منها؛ فهي 

ية، من مطر، وسحاب، وبرق، ورعد. البيئة العربية بصحرائها، وحيواا، ونباا. وظواهرها الطبيع
ومظاهر احلياة فيها، بعاداا وتقاليدها وِقَيِمَها، وخمتلف مكوناا وعناصرها مما تقع عليه العني 
وتدركه احلواس والنماذج على ذلك أوسع من أن حييطها احلصر، ولنا أن نقف عند بعض منها 

الصورة الشعرية املولدية. فمن أكثر  على حضور هذا الطابع القدمي يف صياغة -فقط–للتمثيل 
ابن هذه الصور الشعرية شيوعا، تشبيه املمدوح باألسد يف الشجاعة واإلقدام، كما يف قول 

                )1() وأتباعه : ρمشيًدا بشجاعة الرسول ( الخلوف
ـْثٌ  َ�:ُـــــــــــوُد  َ��ــــ

    أُْ	ــــــــًدا ََ.ـــــــ�َرتْ 
! 

ِ.)ـــــــََواٍل  ِرَ��ُ"َ�ـــــــ� 
 �َـــــــْن ُ.ــــــَ�َرى    

   )2(يف مدح الغين باهللا حممد اخلامس سلطان غرناطة:  ابن زمركومنه قول   
Pَــــــْوُث ا�ِ.Kَِد َوَ�ْ�ــــُث 

َ<ِر ا�َ:َ�ـــ� َ	ْ�ُ    
! 

)ـــــَ�ِن َو8ـــَ�ِرُج  �ــــــــَْوَم ا�ط�
ــــــ�ِء      ا��2َــــ�

  )  3(يف السلطان املريين أيب فارس عبد العزيز:  أبي القاسم عبد اهللا بن يوسفوقول   

B8 ا�!�ْ�ـــــــــِث �ن 
 Cِِــــــــ    َوَ>َ.�ِـــــــCِ َوَ>َ.�

! 
 Cِـــــُر ِ.7َْ&!ِـــــ �:�ُ Cٌــــــ.َ-َ

�ـــــــ�    َ�ُ�Pَْر&ِ 

للسلطان الزياين أيب محو موسى الثاين صورة  نيالتلمسا الثغريوبذات التشبيه يرسم   
  )4(تنحو منحى املبالغة، حني جعل شجاعة الليث تقصر أمام شجاعة ممدوحه، فقال: 

ـُْث  َوَ	َط� 98ََْ�ــــــَن ا�ّ!�ــــ
 Cِِــِــْن  إ1َِْدا�ــــ�    

! 
B8 ا�َ"ــــْرِب ِ�ْ�ــــَد ََزْ�ُزِل 

 ا1َْMـــَداِم    

انوا باألسد يف تشكيل صورة الشجاعة واإلقدام ملدح السلطان قائد اجليوش ومثلما استع
وحامي محى الوطن، فقد أشادوا أيضا بقوة اجليش وقدموه يف صورة تزرع الرْعَب، وتندر 
باهلالك؛ حيث شبهوه بالبحر يف حال هيجانه، وجعلوا حركة األجنحة فيه (الصفوف) مماثلة 

، الذي تفنَن يف حلركة األمواج املتالطمة. و  هي لوحة فنية تعود بنا إىل لوحات أيب الطيب املتنيب
                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق ، ص 141
 ( 2 ) ابن زمرك ، الديوان ، ص 365

 ( 3 ) ابن األمحر ، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان، خمطوط ، الورقة 67
 ( 4 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 213
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 :التلمساني الثغريإبداعها، خملدا سرية سيف الدولة احلربية. فمن أمثلة هذا االستلهام، قول 
)1(     

ْ"ِر َ.َ)ْ>َت ِ.َ<ْ�ِش ا�َ�3ِْر َ���.َ 
    �ِْ!ِ)َدا  

! 
 Cَِْ�ـــــَواِج �8ِـM��َ %ُ8ََداَ

      ا�َ<"�8ـــــــل

  :  ابن زمركومنه قول 
َ"ْ�ُث ا�َ�َ�ِ�ُب 1َْد َKََطَم 

    َ�ْوُ<�ــَ� 
! 

َود�8:ـــَْت �8َِ�ـ� ا��4ُــُـــــــولُ 
 َNُ�ــــــــو	2(ُ( 

، تلك اليت تقدم احلاكم القائد وسط هول  المتنبيومن الصور اليت جاد ا تراث  الفين
ُمُه حينها، بَاِسَم املعركة وأجواء ا هلالك، حني تتأزم النفس وتسود الوجوه، وتتوتر األعصاب، تـَُقد

حّيا، هادئ النفس.  فهذه صورة سيف الدولة احلمداين إذا محي الوطيس وتعاىل 
ُ
الثغر مشرق امل

   )3(مثار النقع واحلولكت األجواء. 
   )4(قائال :  ةان غرناطليخلعها على سلط عبد اهللا بن لسان الدينوهي اليت استعارها 

 *ِ�ْ!َ:ـ�هُ B8 َ�ــــْوِم ا�َ�ِر�ََ
 وا�َوPـــَــــ? 

! 
ـْــــلُ َ��ِ.َ	ـــــــٌ*  َوا��4َ

 أPََــــــر�  َوِ	��ــــَ�

  ) 5(بالقول : التلمساني  الثغريكما أوحت للشاعر 
��ُر   ِ.َ!ْ�ــــــِل َو7َ4َ? اَ ���

 َ�ْ:ــــــــٍ% أPََْ.ــــــرٍ 
! 

 Cُِ<وِ�ـــــ�َوَ.َدْت َ�ِ�ْ>ِل ُ
      Cُــــــ�4ُْر�3َُ 

ْ!َ:? ا�4َ!7َ�ِـــــَ* ِ�ْ�ــــــَد َذ�َِك َ
    َ.�	ــــــــًِ��  

! 
 Cُُ2ـــــَ�ةِ&ــــــــرا.ــ �Bِ7�َ ا�ط

     Cُُــــــــــ�َوِطَ)� 

لبيت األول حتيلنا أكثر يف البيت الثاين، فإن الصورة يف االمتنبي وإذا كنا نلتقي بلوحة  
  )6(، يف قوله: البحتريعلى تلك اليت أبدعها 

                                                 

 ( 1 ) املصدر نفسه، ص 71
 ( 2 ) ابن زمرك، الديوان، ص480

�ُح َوَ>2ُْرَك َ.�ِ	ُم   ( 3 ) وذلك حيث يقول املتنيب :  َُ�ر� .َِك اMَْ.َط�لُ َ�ْ!َ�? َھِز�َ�ً*  *** َوَوْ<ُ�َك َو&�

387 ت) ص-بريوت (د -املتنيب ، ديوانه، دار اجليل   
 ( 4 )  املقري أمحد بن حممد، نفح الطيب، ج7، ص 290

 ( 5 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص46
 ( 6 ) ابن رشيق العمدة، ج1، ص 291
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ـِْ% 8َْوَق  7ــــ 9�ََن� َ�>ـَ�َر ا���
    ُرُؤوِ	�ـــــَ� 

! 
��وَى َـْلٌ َ وأْ	8َ��ََ�ــ� َ��ـــــ

     Cَُ�َواِ�ُ.ــ 

 ، هو يف تشبيه شيئنيالبحتريو عبد اهللا بن لسان الدينفوجه االلتقاء بني صوريت 
بعتمة الليل البهيم.  -يف سواده وقتامته –بشيئني؛ حيث شبه غبار املعركة الذي يعلو األفق 

وشبهها يف بريقها الذي  -مبا يف ذلك السيوف والرماح - وقطع السالح املتهاوية على الرؤوس، 
  يلوح منها بكواكب أو جنوم ُتِشع وسط ذلك الظالم.

  اء املولديات، تشبيه املمدوح يف كرمه بالبحر،ومن الصور القدمية اليت استدعاها شعر 
منوها ذه الصفة يف شخص  ابن الخلوفوالغيث، والغمام، والسحاب. على شاكلة قول 

  )ρ :()1الرسول (
ھـــُـــــَو ا�2َْ�ُث ، N و�ِ 

    ھـــُــــــَو أَ<ــَْوُد 
! 

ـِْث B8 َ.ْذِل ا�ّ�َواِل  ِ�َن ا��2َـــ
 َوأَْ�ـَرُم     

فرأى يف كفي ممدوحه، الغين باهللا، غيوًما متطر النعمة على  عبد اهللا بن لسان الدينأما 
  )2(الرعية، إذا ما أمسكت السماء، وضاق م احلال. فقال : 

 َوَ4ـــَ�لُ 7ّ�َْ�ــــCِ إ Xَذا -ـــــ�5َ 
    ا�َ"َ�ــــــ� 

! 
أ8ً:ـــــــ� ِ.َ"�ِ�َ�ــــــِ* 

 ا��2ُــــُوِث Pُُ�و�ـــــــــَ�     

  ) 3(ممدوحه أحبرًا يف سعة اجلود والعطاء، قائال:  التلمساني الثغريويرى 
��ن َ�ـــ�َن َ.ْ"ًرا B8 ا�ُ)!ُوِم 

  B8 ن�S8    
! 

.َ��ِن َ�َدْ�ــــCِ �!ّ�ــــــدى 
 أ."ـــــًرا َ�ْ-ــــَرا     

من تقليد شعري َدرََج عليه  ويعد التشبيه بالبدر، والشمس، والنجوم، والكواكب ملمحا
أحمد شعراء املولديات، سواء يف جمال التغزل باحملبوب، أو يف وصف املمدوح. ومن أمثلته قول 

، مشبها وجه امللك بالبدر يف لله واستضاءته ليلة االحتفال باملولد يبن عبد المنان األنصار 
   )4(النبوي: 

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 177
 ( 2 ) املقري أمحد بن حممد، نفح الطيب، ج7، ص 299

 ( 3 ) التنسي حممد بن عبد اهللا، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص219
 ( 4 ) ابن األمحر، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان، خمطوط ، الورقة 90
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َوَ�ْم َ��ــــُْن َ�� أِ�ــ�َر 
    ا�ْ�ؤ��ـــ�َن .ِ�ـــــــَ�   

! 
�ـــــَ�َك ِ�ْن َ.ـــــــــدْ  �"�ُ �Nٍر إ

      Cَُط��ُِ)ــــــــــ�ُ 

جامعا يف تشبيهه بني ثالثة عناصر مستوحاة من مادة الصورة  ابن الخلوفومنه قول  
            )1(القدمية يف وصف احلبيب، وهي : غصن البان، والبدر، والشمس، قائال: 

3ْPُ Cُُن َ.ـــــ�ٍن َ"�ِ�لٌ  ��َ9�َ
    8ََ!ً�ــــــ�  

! 
Cِ�ْ وا�.د ْ�ُس B8 4َد� ر وا�-�

 َزْھَراٌت     

املعروفة يف مدح ملك الغساسنة    النابغةويف عامل الشمس، والنور، والضياء، تفرض صورة 
 عن أفق خيال هذا الشاعر -بال شك –الذي يصدر  يحيى بن خلدونسلطاا على الشاعر 

  يف قوله:  
ُھَو ا�:ُْطــُب َو اK8َْMَُك ُ-ْ�ُب 

   Cَِ���ِـــــ	َ    
! 

 ?!�َ َNُِن إ�.َ�َوَھلْ َداَرِت ا�ُ-ْ
 ا�:ُْطــِب     

 B? أَْو ُ�َ&�ِھ	8ََ�ْن َذا َ�ُ�وَ
   Cََُ�ــــK>َ    

! 
ـِْس ا�ُ�ِ��َرِة �ن  �ـــ َو َھْ�َ��َت �!-�

ـــــــْرِب  َ)2( 

القدمية يف النص املولدي، تصوير حالة اهلدم واخلراب يف الديار، واإلشارة إىل ومن الصور 
   )3(:  عبد الرحمن بن خلدونفعل (الدهر/ الزمن) كقوة تدمري. كما يف قول 

َ�َ.َ>ْت .ِ�ــَ� أَْ�ــــــِدي ا�.ـــَ!َ? 
    َدْت    وَـــــرد� 

! 
ْھِر آُي   B8 َ�ْط7ِ�ــــــَ� �!ــــد�

 4ُطـــُـــوِب     

  ) 4(:  ابن الخلوفومنه قول 
8ََ�� أَْرُ.ً)ــــ� َر&ـــَْت َ�ْ<ـَم 

   ��    ِرَ��ِ&َ
! 

Kََ�ـــــُب �8َِ�ــــــ� َ-�ـَــــ�لٌ َ
 َو َ<�ــــــُوب     

يف سياق تعبريه عن فعل عوامل الطبيعة يف الطلل  امرئ القيسفهو ذا يستدعي صورة 
الدار، ريح اجلنوب والشمال؛ إحدامها تطمس واألخرى تعري، وكأمنا  وقد تناوبت على ساحة

  هو عبث باملكان.
أما يف سياق الغزل، فمن الصور اليت عانقت أسلوب القدماء واستوحت من خياهلم تلك 
اليت تـَُقّدم احملب يف صورة البطل املغامر، بل األسطوري أحيانا، حيث يتحّدى احلرّاس واجليوش 

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص260
 ( 2 ) ابن خلدون حيىي ، بغية الرواد، ج 2، ص233

 ( 3 ) ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج3، ص504
 ( 4  ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 408
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، أو إىل مغامرات عمر بن أبي ربيعةاملخاطر واألهوال. وهو مشهد يعيدنا إىل قصص وال يبايل ب
الغرامية، واليت نقتطف منها قوله خماطبا صاحبته، وقد توّجست خيفة من أهلها :  امرئ القيس

)1(    
8:!ــــت َ�ِ�ــــــ�َن ِ� 

    أَْ.ــــــــَرُح ��1َــــــًِدا    
! 

و�َْو 1ََط)ـُوا َرأِ	ــــB �ََدْ�ِك 
      Bَِوأَْو3َــــ�� 

   )2(إىل أن يقول، قاصدا خبطابه، زوجها : 
 �Bَِوا�َ�ْ-ِر8ــــــ Bِــــــــ�ُ!أ َ�ْ:ُ

    Bِـــ(>ِ�&َ�َ    
! 

َو َ�ْ	ُ�وَ�ـــــٌ* ُزْرٌق 9�ََْ�َ�ــــ�ِب 
 أPََْواِل     

  وقوله من املعلقة : 
<ــــ�وزت أ4َْراً	�  إَ�ْ�َ�� َو 

    َ�ْ)-ــــًَرا   
! 

 �!Bّ ٍ"را3ــــــً� َ�و �	�ّرونَ 

Bِـــــــــ!َ:ْ�َ)3(       

   )4(: إسماعيل بن األحمرحيث نلتقي مبثل هذه الصورة املتعالية يف قول األمري 
ُ�و �َف أَُزور َوَ�ــــــْو أّن ا�	

    َ-َواِھـــــــــُر    
! 

َو أَْدُ�ــــــو و �َو أََن 
 ا�َ<ِ"�ـــــَم َ�َزاُرَھـ�      

   )5(:  ابن الخلوفوكذا يف قول 
َوأPََْ-? ِ"َ�? َ�ْ�َ!? َوإْن َ��َن 

     ��َ	ُ�ْ1َ    
! 

أََ�د� �َِ�ــــــْن 4ْ�ََ-�هُ َ<ْ�ً-� 
 َ�َرْ�َرَ�ــــــ�       

رزها، ويف جمال وصف مطية الرحلة، نلتقي أيضا مبعامل الصورة الشعرية اجلاهلية. ومن أب
.  )6(تشبيه الناقة بالسفينة، وهي صورة كثريا ما تداوهلا شعراء اجلاهلية يف مقطع وصف الظعائن 

  ) 7(: عبد اهللا بن لسان الدينومنثل هنا بقول 

                                                 

 ( 1 ) امرؤ القيس، الديوان : 141
 ( 2 ) املصدر نفسه:142

 ( 3 ) املصدر السابق: ص39
 ( 4 ) ابن األمحر: نثري فرائد اجلمان، ص378

 ( 5 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 323

 ( 6 ) من ذلك، قول لبيد :           
  .َِ	َ:��ِــــٍف َ�ْ-ُ.وَ"ـــٍ* َو ِدَھـــــ�نٍ ***   َ�َ	�7َِ�ِ* ا���دي� َط�َ.َق َدْرأََھ�                          

208 لبيد بن ربيعة، الديوان، دار صادر بريوت، ص -  

 ( 7)  املقري أمحد بن حممد ، نفح الطيب، ج 7،ص 290
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َ	��7َِــــــــــُن آٍل 
ـــــ �ـــَرى      َطَواھــــــــــَ� ا�	

! 
و-ــــــق� ا�ُ"ــــــُزوِن 

 و1َْطـــُ% ا�ُ	�ــــــُول       

وانطالقا من هذه النماذج اليت سبق تقدميها يف سياقات خمتلفة، يتأكد لقارئ الشعر 
املولدي مدى تشبث أصحابه باألسلوب التصويري القدمي، إن على مستوى الصورة، أو طريقة 

ة، صوغها وتشكيلها، ولغتها املعربة عنها، وهو ما يعكس إمعانا واضحا يف طلب الصورة القدمي
  واالمتثال لتقاليدها الفنية اليت أرسيت مع شعراء العرب األوائل يف اجلاهلية .
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  أنواع الصورة :  -2

حازم إن احلسية هي طبيعة الصورة، وطبيعة الشعر ذاته، كما سبق أن تبّني مع نص 
، يف أن األقاويل الشعرية تقوم على التخييل، الذي بدوره تابع للحس، وهو الرأي القرطاجني

  السائد يف البيئة النقدية والبالغية، سواء عند القدماء أو لدى احملدثني. 
، استوقفه األسلوب التصويري )1(ملشكلة اإلعجاز يف القرآن الكرمي الرمانيفعند معاجلة 

فيه، وشّد انتباهه يف هذا األسلوب ما يعتمد من تقدمي للمعنوي باحلسي، وعّده مظهرًا من 
ر إىل قوة التأثري اليت حتققها األوجه البالغية املعروفة يف املتلقي، عند مظاهر اإلعجاز بالنظ

إخراجها للشيء العقلي املعنوي يف صورة حسية. ومن هنا شّدد على بالغة التشبيه واالستعارة 
  وأمهيتها يف أداء املعىن .

ية هذا مبينا أمه)2(عند موضوع اإلخراج احلسي للمعىن ُمَطوالً  جابر عصفورولقد وقف 
. عبد القاهر الجرجانيإىل أن انتهى إىل  الجاحظاجلانب، وإحلاح القدماء عليه، ابتداء من 

هذا األخري الذي تقتطع من كتابه "أسرار البالغة" نصا يؤكد فيه بالغة التصوير احلسي، وما 
إن أنس النفوس يؤديه من وظيفة فنية ومعنوية، وما يولد من إثارة واستجابة لدى امللتقى.يقول: "

، وأن َتردها يف الشيء تعلمها إياه إىل  وتأتيها بصريح بعد ُمكىن ،إىل جلي أن خنرجها من خفي
شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به يف املعرفة أحكم، حنو أن تنقلها من العقل إىل 

تفاد من طرق اإلحساس، وعما يعلم بالفكر إىل ما يعلم باالضطرار والطبع، ألن العلم املس
احلواس، أو املركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل املستفاد من جهة النظر 

         ) 3(والفكر يف القوة واالستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام ". 
مث يضيف معلال ألمهية التقدمي احلسي، وتناغمه مع طبيعة النفس البشرية، وأن املبدع يف 

على السواء، حيققان من خالله نوعا من اإلشباع للحنني إىل الطفولة، فيقول: "  ذلك واملتلقي
ومعلوم أن العلم األول أتى النفس أوال من طريق احلواس والطباع، مث من جهة النظر والروية، 

  فهو إذن أمس ا َرِمحًا، وأقوى لديها ذمما، وأقدم هلا صحبة، وآكد عندهـا 
                                                 

 ( 1 ) ينظر : عصفور جابر، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي البالغي، ص 261 إىل 265
 (2 ) ينظر: الفصل الرابع كامال من كتاب الصورة الفنية.املرجع نفسه ص255 إىل 307

 ( 3 )  اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة، ص 102
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  )   1(حرمة ".  

تعبري احلسي على هذا األساس هو نوع من اإلشباع للحنني إىل األصل، أو إىل إن ال  
  الطفولة اإلنسانية. وإىل هذا َمَرد  أنسه ومناط أمهيته.

ويف الدراسات احلديثة للصورة، نلتقي حبشد من األحكام تعيد أمهيتها إىل قدرا على   
وأا إذا مل تعتمد )  2(من طبيعة الشعر. التجسيم املعنوي. وجتعل احلسية من طبيعتها، وبالتايل

مؤكدا على أمهية احلسية يف الصورة، وبالتايل  الولي محمديقول  )3(احلسي فقدت مربر وجودها.
يف تشكيل الشعر:"إا [احلسية]جوهر العمل الشعري واسرتاتيجية الشاعر الكربى... ورمبا 

     )4(قد يكون جمردا ". مسيت الصورة صورة ألا تقدم صورة حسية مقابل شيء 
وإذا كان قد تأكد لنا أن احلسية هي طبيعة الصورة وجوهر الشعر، فإن التشبيه   

واالستعارة أو ااز بعامة يف رأي النقاد والبالغيني العرب، والسيما القدماء هي وسائل وأدوات 
  ) 5(البالغية. أن الصورة تنحصر يف هذه األوجه  -بالتايل–التقدمي احلسي للمجرد، ورأوا 

وعلى أساس من هذا  التصور ستكون معاجلة الصورة يف النص املولدي، وذلك اعتبارًا   
لطبيعته التقليدية؛ حيث إن طبيعة الصورة يف القصيدة املولدية تستجيب إىل حد بعيد ملفهوم 

  النقاد القدماء على مستويات عديدة، ستتضح من خالل التعامل مع النماذج الشعرية .
والباحث يف الشعر املولدي، جيد أن الصورة من حيث طبيعتها وأدواا، تتوزع على 
حمورين كبريين: احملور األول، متثله الصورة البيانية بأنواعها املعروفة؛ من تشبيه، واستعارة، وكناية. 

 والثاين يتعلق بالصورة البديعية اليت بدورها تسجل حضورًا واسعا يف هذا الشعر .

  الصورة البيانيـة :أوال:
                                                 

  .  102 املصدر السابق ، ص)  1( 

 ( 2 ) ينظر: مصطفى ناصف، الصورة األدبية، ص 129-128
28 ساسني عساف، الصورة الشعرية، ص - و-  

32 حممد حسن عبد اهللا، الصورة والبناء الشعري، ص - و-  
 ( 3 ) ينظر: حممد الويل، الصورة الشعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي، ط1، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، 1990، ص 253

 ( 4 ) املرجع نفسه، ص 252
 ( 5 ) ينظر: عثمان عبد الفتاح، نظرية الشعر يف النقد العريب القدمي، مكتبة الشباب ، مصر ، 1998، ص 154، 160
، دار األندلس، بريوت،     3وينظر أيضا : البطل علي، الصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرن الثاين اهلجري، الدراسة يف أصوهلا وتطورها، ط 15 ،

1973ص  لبنان،   

66-65 رة الشعرية، صوينظر : ساسني عساف، الصو    
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املقصود بالصورة البيانية، كما هو معروف يف الرتاث النقدي والبالغي، تلك اليت تقوم    
 -كما سبق الذكر-على األوجه البالغية؛ كالتشبيه، واالستعارة، والكناية، وااز بأنواعه. وهي 

جمرد، بطريقة حسية تؤدي األدوات اليت ُمتكن الشاعر من التعبري عم فكرة أو إحساس، أو معىن 
  إىل اإلبانة والتوضيح.

غري أن القدماء، وإن كانوا على وعي بقيمة التقدمي احلسي للمعىن، فإم اقتصروا يف   
تقسيمهم للصورة على جانبها الشكلي فحسب، وما ميكن أن حتققه من مقاربة بني طرفيها، 

املتعدد داخل البيت الواحد، حىت وإن دون أن يربطوا ذلك بالعاطفة. فاستهواهم مثال، التشبيه 
نظرة ال تنصف الصورة كل  –بال شك–. وتلك )1(تنافرت الصورة احلسية مع الصورة النفسية 

اإلنصاف، بل جتردها من إحدى أهم خصائصها، وجتعلها قاصرة عن أداء وظيفتها كاملة من 
وظيفتها ال تقف عند حدود  حيث إحداث االستجابة التامة واألثر العميق يف املتلقي. ذلك أن

  إثارة املتعة فحسب .
من هنا، نصت الدراسات احلديثة على أمهية العاطفة واملشاعر، واألجواء النفسية يف   

تشكيل الصورة، على اعتبار أن التصوير الشعري ال يعين نقل الواقع كما هو. وإمنا ينقل رؤية 
د، وذلك مبا يضفي الشاعر على ذلك النقل الشاعر للواقع. إنه إعادة خلق وتشكيل له من جدي

: " محمد حسن عبد اهللاوالتصوير من ذاته ومن ظالله النفسية وحاالته الشعورية. يقـول 
الشاعر يف إعادة خلقه للواقع ال يتوقف عند الشيء كحقيقة مستقلة وإمنا يعيد خلقه بطريقة 

ويشمل كل حقائق التجربة  تشمل الشيء وجوانب اإلثارة احلسية اليت تصله ذا الشيء،
وهو ذا يؤكد على عنصر العاطفة، وكذا على ربط الصورة باملبدع  )2(والطابع املزاجي للتجربة. "

وبطبيعة التجربة. ويف ضوء هذا املفهوم، حناول أن نستكشف معامل الصورة البيانية يف النص 
ستيعاا حلمولة املشاعر املولدي، وإىل أي مدى جنحت يف التعبري عن التجربة؟ وما مدى ا

والعواطف اليت تنطوي عليها الذات املبدعة؟ وما مستوى العمق الذي حتقق للصورة الشعرية 
        املولدية يف أنواعها البيانية املذكورة؟.

  : الصورة التشبيهية -أ
                                                 

  .21  ينظر : البطل علي، الصورة يف الشعر العريب، ص)  1( 

  ( 2 ) عبد اهللا حممد حسن، الصورة والبناء الشعري، ص 34
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إن املتفحص للرتاث النقدي والبالغي ال شك يلتقي بتلك اهلالة والعناية اخلاصة اليت   
يط ا التشبيه، بالكيفية اليت جعلته أحد أهم أركان الشعر، وغرضا من أغراضه؛ فأغراض أح

 )1(، هي: " املديح، واهلجاء، والنسيب، واملراثي، والوصف، والتشبيه ".قدامةالشعر عند 
يف مخسة، هي: " النسيب، واملدح، واهلجاء، والفخر، والوصف، ويدخل  الرمانيوحصرها 

ذا الشأن ما نصه: "وقال غري واحد  ابن رشيقوينقل  )2(عارة يف باب الوصف".التشبيه واالست
من العلماء: الشعر ما اشتمل على املثل السائر، واالستعارة الرائقة، والتشبيه الواقع. وما سوى 

  ) 3(ذلك فإمنا لقائله فضل الوزن" . 
األمهية األوىل للتشبيه، ومن فهؤالء وإن قصدوا إىل الصورة باألوجه البيانية، فإم يولون   

، الجرجاني عبد القاهربعده، االستعارة. حيث ظل األمر كذلك، على األقل إىل غاية عصر 
  الذي ارتقى باالستعارة إىل املستوى الذي زامحت فيه التشبيه هذه املكانة، وقامسته هذه العناية.

لة، كما هو الشأن مثال يف ومن مظاهر فتنه القدماء بالتشبيه أم اختذوه أساسا للمفاض  
. وقد رأوا يف هذا الشكل البياين دليل الفطنة واحلذق، وعالمة القدرة امرئ القيستقدمي الشاعر 

على التمييز والوعي بطبيعة العالقة بني األشياء واكتشاف الروابط بينها. ويف ذلك ما يتطلب 
: "وأشد ما تكلفه ابن رشيققول اجلهد وإعمال الفكر، وفيه أيضا ما يعكس قيمة هذه األداة. ي

                    )4(الشاعر، صعوبة التشبيه، ملا حيتاج إليه من شاهد العقل واقتضاء العيان". 
ومن أسباب التعلق بالتشبيه لدى القدماء أنه ميثل الصورة البالغية اليت حتافظ على إقامة 

على عكس االستعارة اليت تعبث بتلك العقل واملنطق.  - بذلك –احلدود بني األشياء، فتوافق 
  احلدود.

  على أن مصـدر الفتنة بالتشبيه لدى النقاد والبالغيني ال ميكن أن تنفصل عن فتنـة
الشعراء القدامى به؛ فكثريا ما تنافسوا فيما بينهم للظفر بالتشبيه املبتكر الطريف. ولنا أن نذكر 

ن كتب النقد والبالغة، والذي يسجل الذي تناقلته العديد م البحتريهنا موقف الشاعر 

                                                 

 (1 ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 91
 ( 2 ) ابن رشيق القريواين: العمدة،ج 1، ص 120 .

 ( 3 ) املصدر نفسه، ج1، ص 122
 ( 4 ) ابن رشيق، العمدة،ج1، ص 285
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، إىل درجة أن شكل لديه هاجًسا وانشغاًال إىل )1(املتعدد امريء القيسإعجابه الكبري بتشبيه 
  أن أتى مبثله، بل وتفوق عنه يف رأي كثري من النقاد.

  ففي هذا املوقف ما يقوم دليال على شغف القدماء، نقاًدا وشعراء بالصورة التشبيبهية.  
عن حد التشبيه، فتعريفات القدماء له تلتقي يف كونه: مقاربة ومشاة بني األشياء أما   

: " إنه من األمور املعلومة أن الشيء ال يشبه بنفسه وبغريه قدامةوليس مطابقة واحتادا . يقول 
 من كل اجلهات؛ إذ كان الشيئان إذا تشاا من مجيع الوجوه، ومل يقع بينهما تغاير البتة احتَدا،

          )2(فصار االثنان واحدا ". 
أن التشبيه : "صفة الشيء مبا قاربه وشاكله، من جهة واحدة أو  ابن رشيقويرى   

   )3(جهات كثرية، ال من مجيع جهاته؛ ألنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه " .
ا ، مع حرصه على رسم هذه احلدود بني طريف التشبيه، واستقالل أحدمهقدامةعلى أن   

عن اآلخر، يرى أن أحسن التشبيه ما قارب دائرة االحتاد، وحتققت فيه تقاطعات كثرية، فكانت 
نقاط االتفاق غالبة على أوجه االفرتاق: " فأحسن التشبيه هو ما أوقع بني الشيئني اشرتاكهما 

  يف الصفات أكثر من انفرادمها فيها، حىت يدين ما إىل حال االحتاد".    
  .)4(، الذي يرى أن قوة التشبيه تكمن يف تعّدد أوجه الشبه فيـهبن طباطبـااوهذا مذهب   
ومن عالمات اجلودة واالستحسان يف التشبيه أن يربهن الشاعر على قدرته يف اكتشاف   

العالقات بني األشياء، وذلك من خالل اجلمع بني املتباعدْين؛ أو بعبارة أخرى، أن يوقع شدة 
. ففي ذلك دليل )5(" عبد القاهر الجرجانيف. وهذا ما قال به يف شدة االختال فاالئتال

القدرة واحلذق لدى الشاعر، شريطة أن ال يستكره الوصف على حد تعبريه؛ مبعىن أن ال يقر 
                                                 

 ( 1 ) حيث ينقل ابن رشيق، أن البحرتي ما قر به القرار مذ مسع قول امرئ القيس، حىت صنع هذا البيت: 

�ـــــــ�َوىَ َوأَْ	8َ��ََ�ـــــــ� َ�ْ�ــــــلٌ َ

Cَ�َواِ�ُ.ـــ ُ◌  

ْ:ــِ% 8َــــــْوَق  *** َ�ـــ9َن�  َ�َ>ـــــ�َر ا���
 ُرؤو	�ـــــــ�

ئ القيس، فهو :أما بيت امر   
ـــ�ُب و  �َـــَدى َوْ�ـِرَھ� ا�ُ)��

Bِ��.َا�َ"ْ-ــُف ا� 
ــــــ�ر  *** َ�ـــ9َن� 1ُ!ُــــوَب ا�ط�

 َرْطً.ــــــ� َوَ�ــ�.ًِ	ــ�

291-290 ابن رشيق ، العمدة، ص   

 ( 2 ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص124
 ( 3 ) ابن رشيق القريواين، العمدة، ج1، ص286

 ( 4 ) ينظر: ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ص56
 ( 5 ) ينظر : اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة، ص132
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مشاة بني خمتلفْني ال أساس هلا وال مرجع يف العقل. يقول: " ومل أرد بقويل إن احلذق يف إجياد 
األجناس، إنك تقدر أن حتدث هناك مشاة ليس هلا أصل يف االئتالف بني املختلفات يف 

العقل. وإمنا املعىن أن هناك مشاات خفية يدق املسلك إليها، فإذا تغلغل فكرك فأدركها فقد 
  .    )1(استحققت الفضَل" 

أما عن وظيفة التشبيه، فهي "اإليضاح واإلبانة" وهذا حبكم طبيعته احلسية اليت تقوم   
ة أشياء جمسدة يف الواقع، فـَُتْخرَِج األغمض إىل األوضح، السيما يف حالة تشبيه ارد على حماكا

: " هو الذي خيرج األغمض إىل األوضح فيفيد بيانًا... الرمانيباحلسي؛ فالتشبيه احلسن عند 
وشرح ذلك، أن ما تقع عليه احلاسة أوضح يف اجلملة مما ال تقع عليه احلاسة، واملشاهد أوضح 

  . وألجل هذا استهجن تشبيه احلسي باملعنوي.)2(ن الغائب"م
وإىل جانب وظيفة التوضيح واإلبانة، فإن للتشبيه وظائف أخرى، منها: "اختصار املعىن   

. ومنها "املبالغة"؛ ذلك )3(:" خيتصر ما بني املشرق واملغرب"عبد القاهـروتكثيفه"، حىت أنه عند 
ىن باألعلى إن أردت مدحه، وتشبيه األعلى باألدون إذا أردت أن سبيل التشبيه:" أن تشبه األد

  ) 4(ذمه." 
ويطول بنا املقام لو اسرتسلنا يف تتبع عالمات اجلودة والتشبيه لدى النقاد والبالغيني   

  العرب، وما أرسوه من قواعد، وشروط، ومقاييس لإلصابة يف هذا النوع من التصوير البياين. 
ه اإلضاءة املعجلة أن حناول استكشاف مالمح الصورة على أن األجدر يعد هذ

التشبيهية يف القصيدة املولدية، ومدى جتاوا مع طبيعة املوضوع الدينية والتقليدية. ومستوى 
  أدائها الفين واملعنوي.

  ينبغي أن أشري بداية أن الصورة يف الشعر املولدي قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالشخصية
أن  )5(ما يتعلق جبانبها املعنوي. وقد سبق أن تبّني يف الدراسة املوضوعاتيةاحملمدية، خاصة في

الشعراء مل يلتفتوا يف مضامينهم املدحية إىل الناحية احلسية باستثناء ما كان من شاعر الدولة 
يف بعض قصائده. َعَدا ذلك، فإن الرتكيز انصب أساسا على الصفات  ابن الخلوفاحلفصية، 

                                                 

 ( 1 ) املصدر نفسه، ص131-130
 ( 2 ) ابن رشيق القريواين، العمدة، ج1، ص 287

 ( 3 ) اجلرجاين عبد القاهر: أسرار البالغة، ص111
 ( 4 ) ابن رشيق القريواين، العمدة، ج1، ص 290

 ( 5 ) ينظر، ص 174- 176 من هذا البحث.
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عطيات السلوكية والقيمية. كما أم يف سياق اإلشادة بليلة امليالد النبوي، انطلقوا من املعنوية وامل
الصفات اردة اليت تعلو باملناسبة وتـَُعظم شأا. وكذا كان التعامل يف جمال التنويه برسالة 

  .اإلسالم اخلالدة. وكذلك كانت أيضا العناية يف مقطع مدح السلطان بالقيم املعنوية أكثر
وعلى هذا، فإن طبيعة املوضوع يف النص املولدي هي إىل التجريد أقرب، وال شك أن   

هلذه الطبيعة تأثريها يف جمال التصوير. حيث يسجل القارئ هلذا الشعر غلبة الصورة اليت تنطلق 
من اردات؛ كالتقوى، والورع، والشجاعة، والكرم، والقداسة، والرفعة، واإلميان، والشرك. وما 

ىل ذلك من الصفات والقيم املعنوية، اليت شكلت الطرف األول يف معادلة الصورة الشعرية إ
  املولدية.
) بالنور ومشتقاته ρومن أكثر هذه الصور شيوعا، تلك اليت تقوم عل تشبيه الرسول(  

–ومصادره، تعبريا عن رفعته وعلو مقامه. أو عن هدايته للناس، ووضوح جه. أو عن حقيقته 
  كما تصورها املتصوفة.  -يةالفلسف

     ) 1(: لسان الدين بن الخطيبومن أمثلة الصور النورية التشبيهية، قول   
إِ�َـ? أَْن 8َــَرى ا�َ!ْ�ـــلُ ِ�ْن 

 Cِِــــ� ُ�ــــوِر َوْ<
! 

َ-ف� ُ	ْ"ٌب َ�ْن َ	َ��  َ�َ�ــــ�
 1ََ�ٍر َـمًّ 

ور حممد كأا سحب بددها وجالها فقد كانت ليلة امليالد النبوي مبا الح فيها من ن  
) بالقمر. وما ρضوء القمر. وهو تشبيه مركٌب يقارن شيئني بشيئني، الليل بالسحب، وحممد (

هذا النور إال إشارة إىل علو الشأن وخصوصية املعدن. وإذا كانت أطراف الصورة تبدو يف 
و يف احلقيقة مقارنة بني معنوي الظاهر حسية، فإن ما ينتهي إليه التشبيه يف معناه البعيد، ه

  وحسي؛ بني (الظالل/ الليل والسحب)، ( واهلداية/ النور والقمر).
) شبيهة ρ، فقد بدت له بشرى األنبياء املتتالية عن نبوءة حممد (أبو القاسم البرجيأما 

  بعالمات الصبح البادية يف الكواكب اليت تتقدمه مشرية إىل انبالجه. يقول: 

                                                 

 ( 1 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 577
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َ<�َءْت ُ.-ر�� ا�ر	ل ا��رام 
   Cــــ. 

! 
.دو ََ.�ِ-�ًرا  ���3.ــــ5

C.1(�وا�(  

) على سائر األنبياء والرسل، ρإىل بيان فضل حممد ( التلمساني الثغريويسعى 
والتسامي به إىل أعلى الرتب، فتستدعي هذه الفكرة إىل خميلته صورًة كونية، تشارك يف تكوينها" 

  ) 2(الشمس" و "الدراري". يقول : 
ُ.�YBِ �َــــــCُ 8َْ&لٌ َ�َ!? ُ�ــــل� 

 ُ�ْرَ	ــــٍل   
! 

��ر  َ�َ�ـــ�َ 8َُ&َ!ْت َ-ْ�ُس ا���
راِرَ��   ا�د�

حيث يبني من خالل الصورة فضل الشمس على الكواكب؛ إذ هي مصدر نورها  
وامدادهم  ) يف عالقته باألنبياءρوألقها، ليخلع هذا الفضل على املشبه الذي هو النيب حممد(

باهلدي النبوي. والشاعر وإن كان قد أفاد من تلك الصورة التشبيهية اليت رمسها النابغة مللك 
يتحرك أيضا يف أفق صويف، ويصدر عن مقولة مفادها أن النور  -بال شك -الغساسنة، فإنه

  احملمدي هو مصدر كل النبوات.
أكرب من املبالغة، جامعا بني الرسول وجنده يف منوذج آخر يـُْؤثر التشبيه البليغ ليحقق قدرا 

والرسالة؛ فرأى يف هذا بدرا يف الضياء ولل الطلعة، ويف تلك مشًسا بنور هديها ووضوح جها. 
  ) 3(يقول: 

أَْ.ــــــَدى َ�َ�ــ� ِ�ــــْن 
   Cِــــــ�َوَ<ِ.�ِ Cَِھْد�ِــــــــ 

! 
ُ�وَرْ�ــــِن: َ-ْ�ــُس ُ&"ـً? 

 َوَ.ـْدُر ََ��ٍم 

وهي من الصور اليت حتظى بكثري من االستحسان يف التصور النقدي القدمي؛ ألا تقوم 
  .)4(على تشبيه شيئني بشيئني

البدر والنجوم ليعرب عن ذلك املشهد املقدس ليلة اإلسراء، وقد  ابن الخلوفويستدعي 
رسول بدرا، ويف ) يف صحبة "جربيل" و"ميكال" فُخيَل للشاعر وكأنه يرى يف الρخرج الرسول(

  امللكني جنمني يصحبانه، يقول: 

                                                 

  ( 1 ) ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج2، ص 279
 ( 2 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 191

 ( 3 ) املصدر نفسه، ص 212
 ( 4 ) ينظر: ابن رشيق القريواين، العمدة، ج1، ص 295
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َوَ	�َر َوِ<ْ.ـر�ــــلُ َوِ���ــَ�لُ 
��ِ�ـــــً�  َ 

! 
 Bْْ<َ�ــ�َر َ.ْدٌر .�ن َ�	َ ��َ�َ

 )1(َ�َط��ِـــــٍ% 

وهي صورة حسية يف طرفيها، لكنها مع ذلك ال تقف عند حدود املشهد البصري. إا 
داخل أجواٍء -وتقديس للشخصية احملمدية، وجتعلنا نستوحيتنقل إلينا أيضا عاطفة إعجاب 

  ذلك املشهد املهيب من تلك الرحلة املقدسة. - إميانية خالصة
) ومعطياا اخلاصة، وهي من أبرز عالمات ρوتعد املعجزات امتدادا لشخصية الرسول(

على غرار ما النبوة. لذا حرص الشعراء على تقدميها يف صورة ضوئية تشي بنور النبوة، وذلك 
   )2(: ابن الخطيبنقرأ يف قول 

اِھـــــَراُت  Cُ�َ ا�ُ�ْ)ِ<ـَزاُت ا�ز�
�ــــ�   َ ��َ9�َ 

! 
ُ.ــــــُروٌق ِ.]8َـــــــــ�ِق 

 ا�َ�:ِـــــــــ�ِن َ�واِ�ـــــــ5ٌ  

حيث شبه املعجزات بالربوق اليت تلوح يف األفق. وال شك أن الصورة هنا ال تقف عند 
  رية والضوئية وإمنا تعد باخلري واليمن الذي سيعقب هذه (الربوق/ املعجزات). حدود البص

)، فقد كان رافدا هلا ρومثلما شكل عامل النور مصدرا هاما للصورة املتعلقة بالرسول(
أيضا يف جمال الثناء على رسالة اإلسالم. وإن كان هذا الرافد هنا ال يكاد يرتد إال إىل منبع 

؛ فجل التشبيهات اليت أقامها شعراء املولديات يف سياق املدح واإلشادة واحد هو " الشمس"
بعقيدة اإلسالم يكون املشبه به فيها هو "الشمس". ولعلهم وجدوا فيها مبتغاهم؛ من حيث إا 

  تشكل املصدر األول الذي تستمد منه سائر الكواكب ضياءها، مبا يف ذلك القمر.
عاع، وظهور، ووضوح. ورمبا أيضا القرتاا بالنهار مث ملا وجدوا يف الشمس من قوة إش

إىل اهلدى. وغري ذلك من التأويالت اليت تصب يف هذا االجتاه. حىت أن  -دالليا–الذي حييل 
بالشمس والنهار معا يف بناء صورة تشبيهية تؤكد صفة الوضوح يف ج رسالة  استعانهناك من 

               )3(: اعيل بن األحمرإسماإلسالم وحجتها الساطعة، كما يف قول 
َوَ<�َء وُ.ْرَھـــــ�ُن 

 ا�رَ	�َ�ــــــِ* َوا&ــــ5ٌِ   
! 

َوُ&"ــَْت َ-ْ�ٌس أََ&�َء  َ�َ�ـــ�
��ُرَھـ� َ�َ 

  
                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 356.
 ( 2 ) ابن اخلطيب، لسان الدين، الديوان، ص 368.
 ( 3 ) ابن األمحر إمساعيل، نثري فرائد اجلمان، ص179
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الدين صورة للهدي اإلسالمي وقد ُشرفت به مواطن  عبد اهللا بن لسانويقيم 
بالشمس اليت أضاءت بنورها تلك البقاع  ) وحل بربوعها بعد زمن من الشرك، فشبههρالرسول(

   )1(مبددة بذلك ليل الشرك. يقول: 
�ـــِس  �ـُن َ���-� .Cَ أَْ-َرَق ا�د�

 ُ�ــــوًرا 
! 

ــــــْرِك  َوآَن ِ�ـــَن ا�-�
 َو1ْــــــُت ا8ُMُــــــول 

وضوح النهج، والدليل، وتبصرة اخللق  -غالبا-والنور يف كل هذه التشبيهات يعادل
احلق. وما شاكل هذا من املعاين اردة. اليت جسدت يف الشمس ومتعلقاا من باب اإلبانة ب

  والتوضيح.
وال خيفى على أحد ما هلذه الصور من مرجعية دينية، فاآليات القرآنية اليت تقرن بني 

وضع، رسالة اإلسالم والنور عموًما، هي من الكثرة. حبيث ال يتسع املقام إلثباا يف هذا امل
 )2(."1َْد َ<�َءُ�ْم ِ�َن �ِ ُ�وٌر َوِ�َ�ٌب ُ�.�ٌن وحسبنا أن نستحضر منها قوله تعاىل: " 

)ـُوا ا���وَر ا�ـِذي " وقوله جل جالله: �.ُروه َو َ�3َـُروهُ وا ��8ِذ�ن آَ�ُ�وا ِ.Cِ َوَ�ز�
َوَ�َذ�َِك أَْوَ"ْ�َ�� إَِ�ْ�َك ه أيضا: "وقوله جل شأن )3(".أُْ�ِزلَ َ�َ)ـCُ أَْوَ�ِ�ــَك ُھْم ا�7ْ�ُ!ُِ"وَن 

ُروً"� ِ�ْن أَْ�ِرَ�� َ�� ُ�ْ�َت َْدِري َ�� ا�ِ�َ�ُب َوNَ اEِ�َ��ُن َوَ�ِ�ْن َ<َ)ْ!َ��هُ ُ�وًرا َ�ْ�ِدي 
�ِدي إَِ�? 3َِراٍط ُ�ْ	َِ:�مٍ َْك �َ    )Cِ.ِ . ")4 �ْن َ�َ-�ُء �ْن ِ�َ.�ِدَ�� َو إِ��

) الذين كانوا قدوة َوُسُرًجا يهتدى ا ρر ليشمل صحابة رسول اهللا(ولقد امتّد هذا النو 
إىل النهج القومي. وهذا ما أوحى للشعراء بأن يشبهوهم بالنجوم، والكواكب، جمسدين بذلك 

  )5(: ابن الخطيبعمق إميام، وصحة عقيدم. يقول 
ـــــ� ِا1ََْدْ��ــــَ�   وإِ��

 Cِِــــــَ� ِ.3َْ".ــــ�َدْ� �8َْھَ
! 

َوَ�� 3َْ"ُ.ـــــــCُ إNَِ ا���<ــــُوُم 
 ا�!َواِ�ــــــــ5ُ 

  : ابن الخلوفويقول فيهم 

                                                 

 ( 1 ) املقري أمحد بن حممد، نفح الطيب، ج7، ص 291
 ( 2 ) املائدة، آ:15

 ( 3 ) األعراف، آ:  157
 ( 4 ) الشورى، آ:52

 ( 5 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 369
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ْ"َ�ُن   ُھْم أَْ�ُ<ٌم أَْو1ََد ا�ر�
 ُ�وَرُھــْم 

! 
�ــــٌت ْ.ُ Cِـَْف ُ�ْط�7ِــــــ 8ََ��ـ

 )1(�4َ�َِد�ـــــلُ 

الفضل واهلداية، على سبيل  وقد آثر الشاعران أن جيعال الصحابة والنجوم سواء يف
التشبيه البليغ، الذي يوفر هلما مستوى من املبالغة، يفي مبدح هؤالء؛ ملا كان هلم من فضل يف 

  نشر اإلسالم والتمكني لذلك النور الذي من به اهللا على عباده. 
من  أقوى تأثريًا وإحياًء، حني جعل الصحابة أُجنًما تتلقى نورها ابن الخلوفويبدو تشبيه 

احلق تبارك وتعاىل. وهو ما يضفي عليهم هالة من التعظيم واإلكبار، ويفسح أمام املتلقي أفقا 
  واسعا لتخيل درجة األمهية وعلو املقام.

وخروجا من املصدر النوراين الذي شكل طرفا أساسا يف بناء الصورة، نلتقي بعناصر 
الشعراء يف صياغة تشبيهام، واختذوها  الطبيعة ومظاهرها، ومكوناا املختلفة. واليت توسل ا

أداة لتوصيل أفكارهم، ونقل مشاعرهم، وجتسيد معانيهم املدحية. وقد توزع التشبيه من حيث 
مادته على حمورين أساسيني: حمور التقدمي احلسي للمجرد. وحمور مقارنة احلسي حبسي آخر 

احمليط م، مما أدركته حواسهم، أكثر منه قوة ووضوحا، استقاه الشعراء من عامل احملسوسات 
السيما، حاسة البصر. حيث تأيت الصور البصرية يف الصدارة. مثلما هو شأن الصور احلسية يف 
تراثنا الشعري عموما.وهو ما أقره واستحسنه نقاد العرب القدامى. فعندهم" يظل التشبيه الذي 

وذلك ملا حتققه الصورة البصرية  )2(.يتوسل بلغة املشاهد واملنظور هو األصل، وهو األكثر بالغة"
من وضوح من خالل تقريبها للمعىن وجتسيدها له، وبالتايل إخراج املوهوم املتخيل يف صورة 

  حسية مشاهدة.
على أن هذا ال يقلل من قيمة التشبيهات احلسية األخرى؛ كالشمية، أو السمعية أو 

   جتلية اخلفي، وتوضيح الغامض.الذوقية، فإا بدورها تنهض بالوظيفة وتؤدي الغاية يف
ومن مناذج الصورة التشبيهية يف هذا اال، وأكثرها دورانا يف الشعر املولدي، تلك اليت 
جتسد صفة الكرم يف املمدوح؛ فتقدمه َغْيثًا، وحبرا، وسحابا، وغيوما. بل وطوفانا على حد ما 

  ) حيث يقول : ρجود الرسول( ابن الخلوفصور 

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 100
 ( 2 ) عصفور جابر ، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي، ص 309
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و8َــ�ُن  ُ<ـــْرَ�َ*  �إَِذا َ<�َد ��8َط
 -ــَ�ِرٍب  

! 
لَ M�8َْرُ&وَن َراَ"َ* َوإِْن َ�ــــ�

   )1(َ<ــ�ِرعِ 

  وقد اعتمد التشبيه البليغ مقدما لنا صورة فيها من املبالغة ما خرج ا عن املألوف.
ومن الصور النمطية املألوفة يف مثل هذا املعىن، أن يشّبه الكرم بالغيث كما يف قول 

   )2(، مشيدا بسخاء امللك أيب موسى الزياين : التلمساني ثغريال
 �Nَِوا�ُــــَك ا�2َْ�ــــــــــــــُث إ�َ

   Cُـــــــــ أَن�  ِد�َ�َ
! 

3َْوَ.ــ�ِن ِ�ْن َوَرٍق 
 َ�ْ"ــــــٍض َوُ�ْ:َ�ــــ�ٍن  

   )3(:الدينعبد اهللا بن لسان ومنه تشبيه كفي املمدوح السخية بأفق السحاب. كقول 
ْ�ـــــCِ إِذا َ-ـــــ�5  َوَ4َـــ�لُ �7�َ

 ا�َ"َ�ــــــ�   
! 

أ8ُْ:ـــً� ِ.)ــَ�ِ�َ�ـــــــــِ* 
 ا�2ُُ�ـــــــوِث Pُُ�و�ـــــــً� 

وهي صورة موحية، أسعفت الشاعر كثريا يف أداء املعىن على وجه من املبالغة؛ إذ قدمت 
ق احلال. فإذا شح املطر وأمسكت السماء قام بديال املمدوح بادال للعطاء حني العسر وضي

  عنها يف إغاثة الرعية. 
  ) 4(فقد بدا له ممدوحه الغـين باهللا حبـرا يف جوده وكرمه حيث يقول :  ركـابـن زمأما 

َ�!ِــــــٌك  إَذا �َــــَ>ـَم 
 ـــوُد َ�ِ��َ�ــــــــCُ  ا�ُو8ُــــ

! 
��8َ.ْ"ــــُر َ�ْذً.ــــــ� 

 ًKَ�ـــــ�ُض َ.!ِ�ــــــ  وا�ر�

وهو من التشبيهات القدمية املستجادة لدى نقادنا القدامى؛ حيث جعل للمشبه أكثر 
: " وقد يقع فيب التشبيه تصرف إىل وجوه قدامة من مشبه به يف بيت واحد. ويف هذا يقول 

    ) 5(تستحسن ... ومنها أن يشّبه شيء بأشياء يف بيت أو لفظ قصري". 
صفة الشجاعة من الصفات اليت عرب عنها الشعراء بالتشبيه يف املقام األول؛ وذلك وتعد 

بأسلوب تقليدي مل يتخط حدود الصورة القدمية املعهودة اليت تقرن املمدوح يف شجاعته 
ُخمَلًدا سرية  ابن الخلوفباألسد، أو ما يرادفه من األمساء األخرى. ومن أمثلة ذلك قول 

  هادية، ومنوًها بشجاعته وإقدامه: ) اجلρالرسول(

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 363
 ( 2 )  ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 299

 ( 3 ) املقري أمحد بن حممد، نفح الطيب، ج7، ص 299
 ( 4 ) ابن زمرك، الديوان، ص 479

 ( 5 ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 127
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 B8 ُـــــــــــــ�ه:َ!َْ
 3َْو�َــــــــــــــٍ* و�ـــِــــــًزّ   

! 
ــْ�ِث B8 ا�َ.ـــــ9ِْس َو  ���!ـ�

7َــــــ�دي  �  )1(ا�

فقد شبه الرسول بالليث، وحدد وجه الشبه يف البأس أوال. وهذا مألوف متوارث. مث 
ة كوجه شبه ثان أحدث من خالله نوعا من التخطي احملتشم حلدود أضاف الفداء والتضحي

  الصورة القدمية.
لكنه يف منوذج آخر، خيضع خضوعا تاما للطابع القدمي، حيث يشبه الرسول باهلزبر، 
ويكين عن اخليول بالسوابح، مث يشبهها يف سرعتها بالّنبال، ويف صالبتها بالصخرة امللساء موحيا 

  )2(رعة. فيقول: باجللد واملقا
ِھَزْ.ُر َوPًــ?، �4ََض ا�َوPَــ? 

 ِ.َ	َواِ.ـــ5ٍ   
! 

َ�َ�ْ.ِل 1ِ	ـBًِّ أو 3َ�َْ!ـــِد 
 ُ�َدا8ِـــــٍ%  

فمادة الصورة هنا هي : اهلزبر، واخليول، والقسي، والنبال، والصخور. وهي املواد نفسها 
تقاة من عامل حسي قريب، حبيث ال اليت صيغت منها صور الشعر اجلاهلي. كما أا عناصر مس

هنا إال مزية الرتكيب، والربط.  البن الخلوفتتطلب جهدا من الشاعر يف استحضارها.ومل يكن 
معتمدا يف ذلك على الذاكرة الشعرية. واحلقيقة أن هذه املالحظة تسري على سائر شعراء 

  بضة القدمي .من ق -جزئيا–املولديات، حىت وإن حاولوا أحيانًا أن يْفِلُتوا 
ففي جمال احلرب وما يتصل ا من شجاعة، ووصف للقتال، وأدوات احلرب، واجليش، 
وأحوال العدو، وما وافق ذلك، نلتقي بصور تشبيهية متتثل كثريا للنمط التقليدي. ومنها ما نقف 

  )3(يف وصفه لعدة احلرب؛ من جيش، وخيل، وسالح: التلمساني  الثغريعليه يف قول 
3ِْر ���َ.ْ"ِر  َ.َ)ْ>َت ِ.َ<ْ�ِش ا���

 �!ِ)دا  
! 

دا8َ َ Cِ�8 َْ�َواِجM�� %ُـــــ
 ا�َ<"ــ�8ــــــِلُ 

"ب  �ا�ــــ.روَق  ��ن� و���	
 3وارُم             

! 
&ـــــ�ةٌ �� Cـــــ.

 وا�ر�ــــــود 3واھــــــلُ  

إ�N أّن �-<ــر و���روِض 
 ا�َ:َ�ـــــ�     

! 
�ــــC َ-<ـــٌَر وا��رھ7ــــــ�ُت 

 َ<ـــــداولُ 

  إىل أن يقول:
                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 385
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص 363

 ( 3 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج2، ص71
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�ـِس  وB8 ا�.دِر �ن َ	َ�� ا�-�
 ظ�ھـــٌِر   

! 
.ــــِل �ن َ�ْ�ِث ا�)ر�ــــِن  و�!-�

 ��4َ�َِــــــلُ 

فقد أوحى هذا املشهد احلريب للشاعر جبملة من التشبيهات، شكل منها لوحة فنية، 
يش يف صورة البحر تتدافع فيه الصفوف كاألمواج منذرة جاءت ا خميلته؛ حيث قدم لنا اجل

مبا -بالشر واهلالك. وهو مرة أخرى " كالّسحب "، وسيوفه املنتضاة الالمعة، بوارق. أما خيلـه 
فهي " الرعود "، ليومهَنا من خالل هذا التشبيه بأننا أمام  -حتدثه من جلجلة ودوي وصهيل

للطبيعة ُمدمر موحيا بقوة هذا اجليش مبا يتوفر له من ُعدة مؤشرات عاصفة َهْوَجاء، وغضب 
  التدمري وُمؤهالت النصر .

مث يستكمل الشاعر الصورة فيضيف مشبها به آخر هلذا اجليش، الذي بدا له هذه املرة 
يف هيئة روضة؛ شجرها الرماح، وجداوهلا السيوف املرهفة الرباقة، اليت تشبه صفحتها املصقولة 

اء وقد انعكس عليه ضوء الشمس. مث يتوج هذه اللوحة بصورة لقائد اجليش، امللك سطح امل
، معتمدا يف ذلك، التمثيل، حيث مثل مقام أبي تاشفين الثانيوجنله  أبي حمو موسى الثاني

االبن من األب، مبقام البدر من الشمس؛ فهذه األخرية هي أصل اإلشعاع والنور، ومنها يتلقى 
َا أملح يف هذا القسم من الصورة إىل الرفعة وعلو الشأن.أما يف القسم الثاين البدر ضياءه. وُرمب

منها، فمثل هلما بعالقة الشبل بالليث؛ فال ميكن هلذا الشبل إال أن يرث عنه مالحمه وصفاته، 
  واليت متثل الشجاعة واإلقدام صدارا.                      

   )1(:  ابن األحمرح، ما تقرأه يف قول ومن مشاهد املعارك، وصور السال
 B8 َھـــ� 9�ََن� رَ��ً"� َھز�

 ِط)���م   
! 

أرا1ُِم �	ــــٍ% "�ن ھ�ـــــلَ 
 Pَِ��ُرھــــَ�  

 Cــــــ�ـــــ� �.َ �9�ََن� ا�ظ
   Cِــ وھــــ�َم �داِ

! 
َ<َداِولُ ُْرَ�ـــ? .��َ"3َ? 

 وْھَو َ>�ُرھـــَ�  

ا حياٌت فقد تصور رماح اجل حني اشتعال املعركة كأ افتت على العدو يش املريين وقد
تنقض على أهدافها. ويف البيت الثاين، قّدم صورة عمادها التشبيه املركب؛ فشبه السيوف وهي 
تضرب هامات األعداء جبداول تـُْرمى باحلجارة. على أننا حنس يف هذه األخرية نوعا من الفتور، 

 املشبه به ما جيسد الدموية والعنف باملستوى الذي يتحقق  يف املشبه. فيبدو حبيث ال جند يف

                                                 

 ( 1 ) ابن األمحر، نثري فرائد اجلمان، ص 280-279
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للمتلقي وكأن املشبه أقوى من املشبه به. وهو ما خيل بتأدية الوظيفة وأداء املعىن؛ إذ يشرتط يف 
  التشبيه أن يشبه األدون باألعلى، وليس العكس.

لنموذجان األخريان حسية يف طرفيها، واملالحظ أن كل هذه التشبيهات اليت تضمنها ا
قريبة املأخذ، مادا مستخلصة من العامل احلسي القريب. فضال عن أن الشاعرين مل يتكلفا 
جهد البحث عن الطرافة أو أي حماولة، ولو حمدودة لتلميع الصور القدمية، بل اعتمدا اعتمادا 

ر التشبيهية عنيت باملشاكلة واضحا على موروثهم القدمي. كما ميكن الزعم بأن هذه الصو 
َمْت بطريقة تفتقر للحس والعاطفة. الظاهرية، وُقد  

وإن كانت تنسحب على عدد كبري من الصور يف  –غري أن هذه املالحظة األخرية 
القصيدة املولدية، بسبب االمتثال الصارم أحيانا للطابع القدمي واللهث وراء اصطناع الصور 

فإنه ينبغي أال نعمم هذا احلكم، وقد تبني من مناذج سابقة  -باملعىناجلاهزة يف غياب االهتمام 
ما فيها من روح وإحياء. ويف وسعنا أن نقع على صور أخرى من هذا القبيل، خاصة يف املقطع 
الذايت من القصيدة؛ أي يف املقدمات، وهو القسم الذي حتضر فيه الذات املبدعة حبرارا وفيض 

متحسًرا على أيام شبابه اليت  ابن الخطيبومن أمثلة هذه الصور، قول  مشاعرها حضورا بارزا.
   )1(مرت سريًعا : 

ـُْف  .ــــــَ�َب َط�ــ �8َـــ9ََن� ا�-�
 4ََ�ـــــ�لٍ 

! 
أو َوِ��ـــــــٌض 4َ.ـــــَ� 

 ُ�َ:ْ�ــــَب ا�َِ�ـــــ�ٍح 

اد يظهر حىت طيف خيال ما يك -أوال –لقد تراءى له الشباب يف صورتني؛ فهو 
يتوارى. وهو وميض الح مث اختفى. وال شك أننا نتحسس مع الشاعر يف هذا التشبيه األخري 

وقع هذا اإلحساس على النفس، حني يدرك اإلنسان فجأة أنه يودُع تلك املرحلة  -خاصة–
  املضيئة من عمره، وأنه إىل أفُول حتمي.

أجواء النفس وهي تواكب  - موضوعيا–إّن هذا التحول من الوميض إىل االنطفاء يعادل 
حتوهلا، وتعيش هذا املوقف الكئيب. مث إن هذه املطابقة بني: "وميض" و "خبا" أداة أخرى 

اليت –تعضد أداء الصورة؛ إذ إّن الوميض يشيع داللة احلضور واحلياة، يف حني حتيل كلمة "خبا" 
  على النهاية احلتمية. -هي من  جنس الظالم والليل

                                                 

 ( 1 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 388
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  )1(جمسدا وهيج احلب، وحرقة احملبني: أبي حموه الصور املشبعة باملشاعر، قول ومن هذ
َز8َْرٍة Bِ8 ا�َ:ْ!ِب أْ"َر1ت  8ََ�مْ 

 ا�"َ-ـ�   
! 

َ�َ��ٍر ُ1َKـــB8 Bِ ا��.ـــُوِب 
 ِرَ�ـ�"�َ  

إن مضمون البيت يعكس هياما بالذات احملمدية من خالل هذه احلبيبة الرمز. فهذا 
لصويف الذي يعمر قلب الشاعر قد أورثه حرقة يف احلشا موصولة دائمة لوجوده يف منأى الوجد ا

عن احلبيب. فكلما أعاد إىل يقينه هذا البعد، وتأكدت لديه موانع اللحاق به، ازداد وهًجا 
واشتعاال يشبه نارًا تذكي الرياح هليبها. فهو تشبيه موٍح يعكس حجم املعاناة اليت يعيشها 

  ).ρما ينقل إلينا عمق هذه املشاعر الفياضة اليت يكنها للحبيب املصطفى(الشاعر، ك
ونلتقي يف مقطع الرحلة إىل البقاع املقدسة بصورة تتوارد كثريًا على أذهان الشعراء، وغالبا 
ما تُقدم مشحونة بعاطفة اإلعجاب اليت ميازجها الشوق واحلنني إىل تلك املواطن. على غرار ما 

  ) 2(:  التلمساني الثغريول جند يف ق
<? �ن  � �ْز�ِ�مْ ُ�ِ&Bُء ا�د

 �8َـ9َ���م  
! 

َرى  َ�َواِ�ــــبُ َ Bِْري َ�ــ	َْ
 ا�َ.درا 

حيث ختيل هؤالء احلجيج وقد انطلقوا يف رحلتهم املباركة ألداء مناسك احلج، ونور  
). فبقدر ما ρالرسول (اإلميان يتقدمهم وكأمنا هم " كواكب" سرت باجتاه " البدر" الذي هو 

تكشف لنا هذه الصورة عن عاطفة إعجاب وإكبار هلؤالء احلجيج، فإا تصلنا أيضا بفيض من 
  مشاعر احلنني واللهفة إىل تلك الزيارة املقدسة.

فهذه مناذج من أمثلة تشبيهية كثرية تستوعب الشحنة العاطفية إىل جانب املعىن وهي 
صة. وهذا ال يعين غياب الصور املسطحة اليت تستهدف جمرد تتوزع يف ثنايا قسم املقدمات خا

املشاكلة الظاهرية، وتليب فقط الرغبة يف الصنعة الفنية ومعانقة املثال القدمي، بل هي حاضرة 
بشكل الفت لالنتباه؛ كأن تشبه املرأة يف قوامها بالغصن، وإشراقة وجهها، واستدارته، ومجاله، 

             )3(: ابن الخلوفقول بالبدر، والشمس. كما يف 

                                                 

 ( 1 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج2، ص 98
 ( 2 ) التنسي حممد بن عبد اهللا، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص212

 ( 3 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 260
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ـُْن َ.ـــ�ٍن َ"��ـــلٌ  3Pُ Cُ�ََ9�َ
 8ََ!�ــــً�   

! 
 Cِ�ْ ْ�ُس B8 4د� َوا�َ.ْدُر وا�-�

 َزْھراٌت  

ومن هذا القبيل أيضا، تشبيه الركائب بالقوس، وقد متكن منها اهلزال، لطول الرتحال، 
 الثغريسرعتها وقوة انطالقها. يقول  وامتداد املسافة، ومشاق الرحلة. وكذا بالسهم يف

  ) 1(: التلمساني
 �Bِـــ	ــــ� ���ِ: َ�ْذِري َ�ِطّ�ً

 ِ	َواُھُم   
! 

 َK7َْم �ــَْرَض ا��ِِ. B�ِْرَ
�ــــ�ٍم َ	ِ�َ 

ومنه تشبيه اخليل بالربق يف السرعة اخلاطفة، والنسور يف ساحة الوغى وهي حتوم 
   )2(: وفابن الخلباهلدف. مثلما جند يف قول 

َ<ـَواٍر َ�ــَ!? َ.ْ"ـــِر ا�َ�َ�ــــ�ِج 
�ــَ�    ��َ9�َ 

! 
ُ.ــــُروٌق َُ.ــ�ِدي أو 

ُم    ُ�ُ	ــــــوٌر َُ"ــــــــو�

فالصورة يف هذه النماذج تعين بالشكل اخلارجي فقط، وهي بسيطة قريبة املأخذ، 
هذا النمط التصويري يف الشعر  ومستهَلكة، استلهمها الشعراء من حمفوظهم القدمي. وما أكثر

  املولدي، حبيث يشكل ملمحا بارزا يف الصورة التشبيهية.
وباملقابل، فإننا ال نعدم وجود صور طريفة نسجها خيال الشعراء يف مقام التسامي  
بقريضهم، والفخر بشاعريتهم. وقد كان لعامل التنافس بني شعراء القصر ليلة االحتفال باملولد 

يف إنتاج مثل هذه الصور اليت أرادوها دليال على التفوق، وتوسلوا ا يف لفت أنظار النبوي دوره 
  السلطان وحتسيسه بقيمة شعرهم وبعد شأوهم يف هذا اال.

فمن هذه الصور، أن يستخلص الشاعر من خميلته صفة البكارة والعذرية ليشبه ا 
  )3(: ابن زمركقصيدته، كما يف قول 

�� أ�َ��ف 7ْ3َ"ـــَِك  ََ� 5ْ	8ْ�8ََ
 إَِ��ــــَ� 

! 
 َْ�ِ-B �!? ِ.ْ�ــٌر أََْت 

 ا	ِْ"َ�ـــــ�ٍء 

فقد اختار التشبيه البليغ (إا بكر) الذي تسنده االستعارة يف (متشي على استحياء). 
وهو ما يرتقي فنيا ذه الصورة، ويلبسها وشاحا من الطرافة واالبتكار. كما يضفي على 

                                                 

 ( 1 ) ابن خلدون حيي ، بغية الرواد، ج2، ص211
 ( 2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص  192

 ( 3 ) ابن زمرك، الديوان، ص 366
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ادية يف صورة احلسناء البكر من معاين اللطف ومظاهر اجلمال ما جيعلها وهي ب –القصيدة 
  عالقة بالنفس علوقا يأسر العقل والقلب.

ونراه يف مولدية أخرى يركز على براعته يف التشكيل النغمي ونسج القوايف، وما تنطوي 
   )1(عليه القصيدة عنده من سحر موسيقي تطرب له األمساع فيقول: 

9�ََن� 	ـــِْرَب 1ََوا�8ِ�ـــَ� إَذا 
 َ	َ�"ــَْت   

! 
َ�ِن اEِْ"َ	�ِن 1َِد َطْ�ٌر َ�!? 8َ 

 3َدَ"ـــ�  

حيث قدم لنا صورة صوتية، وحلنا خالًدا  تبدعه القوايف املتتالية يف خواتيم أبياته، واليت 
ثًا بنَعمِ  –اإلحسان  -شبهها بسرب من الطري وقد توزع وانتظم على غصن يشذو طربا، حمد 

  السلطان، مستذرا ملزيد من كرمه الواسع.
فقد بدا له بديع شعره وحسن بيانه كأنه  أبو القاسم عبد اهللا بن يوسفأما الشاعر 

   )2(الزهُر تفتحت عنه أكمامه: 
4ُذَھــــــ� إَِ�ْ�ــــَك َ.َداِ�ً)ــــــــ� 

�ــــَ ـ�  أَْھَدْ�ُ
! 

ْھِر ُ�ْط!ُِ% َزْھَرَھ�  َ���ز�
 أَْ�َ��ُ�َ�ـ�

صورة تشبيهية مركبة، يلتقي فيها الفخر بالشاعرية مع مدح التلمساني  الثغـريويقدم لنا 
   )3(السلطان قائال: 

 B8 ــــــ�َك�َرْو&ـً� �ــــ9ََن� َ>َ
   Cِِـــــ���أَْ>َ 

! 
َ.� َو"ــKََُك َزْھـُر  ُ�ْرُف ا��3

 َ�َ��ٍم 

ا كأا ريح طيبة عطرة تتحرك يف حيث جعل من القصيدة روًضا، ومعاين املدح فيه
  جنباته. أما حلى السلطان، فهي الزهُر حتفُه أكمامه. 

   )4(مث يثين بصورة أخرى قائال: 
َ�ْت .ِِذْ�ِر ا�3ْ�َُط7َ? ِ4ُ

�ـ�  َ ��َ9�َ8َ 
! 

ـٍْك ِ��ــــَد  َ�7ََ"ــــ�ُت ِ�	
 8َــــض� 4َِــــ�ٍم 

) والصالة والتسليم عليه، وكأا ترشح ρ(فجعل القصيدة قد ختمت بذكر الرسول 
  بنفحات املسك الزكية. 

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص379
 ( 2 ) ابن األمحر، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان، خمطوط، الورقة 68

 ( 3 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج 2، ص214
 ( 4 ) املصدر نفسه، ص 214
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فاملالحظ أن هذه الصور اليت نسجها خيال الشعراء يف مقام التسامي بالشاعرية ال ختلو 
من طرافة وجدة. كما أا تستجيب لذلك احلكم النقدي الذي يُعلي من شأن التشبيه الذي 

؛ كاجلمع بني القصيدة والعذرية، أو احلسناء البكر. )1(تلفْني يقرب بني متباعدْين ويؤلف بني خم
وبينها وبني الروض، بزهره، وظالله، وألوانه، وشذاه الطيب. أو أن يقرن الشاعر بني موسيقي 
القوايف وأحلان الطيور املغردة على الفنن. وغريها من الصور اليت نلتقي ا يف هذا السياق، واليت 

مقدرم الفنية والبالغية، وبراعتهم البيانية من خالل تشكيل الصورة  أثبت من خالهلا هؤالء
يف هذا الصدد: " الجرجاني التشبيهية من جنسني خمتلفني. وهي إجادة نستخلصها من قول 

وهكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بني الشيئني، كلما كان أشد كانت إىل النفوس 
وكان مكاا إىل أن حتدث األرحيية أقرب، وذلك أن موضع  أعجب، وكانت النفوس هلا أطرب،

االستحسان ومكان االستظراف... أنك ترى ا الشيئني ِمثْـَلْنيِ متباينني، ومؤتلفني خمتلفني. 
   )2(وترى الصورة الواحدة يف السماء واألرض، ويف خلقة اإلنسان وخالل الروض ". 

فإا ال تربأ  -من هذه الزاوية -دة الفنيةغري أن هذه الصور، وإن ظفرت بقدر من اإلجا
من القصد إىل الصنعة والتكلف الذي قد جند له تفسريا، ونلتمس له تربيرا يف سعي هؤالء 

الذي تُرفع إليه املولدية. مما  –السلطان-الشعراء إىل نيل فضل السبق، وحماولة إرضاء املمدوح
–لتأثري يف املتلقي؛ فيعدلون عن القلب والعاطفة جيعلهم يتشبثون أكثر مبا حيقق املتعة الفنية، وا

  إىل التفنن يف الصياغة والتأليف. -أحيانا
ولعل من أوجه هذا التفنن يف الصياغة والتأليف على مستوى التصوير، أن يشكل 
الشاعر صورته التشبيهية بشكل معكوس، أو مقلوب، ألنه يقلب الفرع إىل األصل. وعن هذه 

: " قد يقصد الشاعر على عادة التخييل أن يوهم يف القاهر الجرجاني عبدالتقنية، يقول 
الشيء هو قاصر عن نظريه يف الصفة أنه زائد عليه يف استحقاقها واستيجاب أن ُجيَْعل َأْصًال 

وعليه، يصري املشبه مشبها  )3(فيها، فيصبح على موجب دعواه وشوقه أن جيعل الفرع أصًال ".
  قق مستوى عميق من املبالغة، وبالتايل قدرة أكرب على أداء املعىن. به. ويف هذا النمط ما حي

                                                 

 ( 1 ) ينظر: اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة، ص132
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص 109
 ( 3 ) املصدر نفسه، ص 194
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 عبد اهللاومن أمثلة ما نستخلصه من الشعر املولدي عن هذا الضرب من التشبيه قول 
            )1(، مشبها خفقان الربق وضرباته اخلاطفة املتتالية حبالة القلب حلظة الفراق: ابن لسان الدين

 B�َِوِ�َ�ــــ� َ-َ<ـــــ�
 و��ــــٌض 74َُــــــــوٌق   

! 
ــــَوى َ�َ:ْ!ــِب Pَــ ـــَداَة ا���
ِ"�ــــل   وا�ر�

فهو تشبيه مقلوب، ذلك أن األصل الذي يقاس عليه هو "الربق" والفرع هو "القلب"، 
ه أصال، وذلك لغاية بالغية، هي تعميق حالة  لكن الشاعر جعل القياس على هذا األخري فصري

  الضطراب والالتوازن اليت تنتاب احملب حني يصدم بفراق احلبيبة.ا
ِة  ابن زمركومنه، تشبيه الربوق يف ملعاا بالسيوف املنتضاة، كما يف قول  مشيًدا ِبُعد

ممدوحه الغين باهللا احلربية؛ ممثلة يف سيفه الصارم الذي انتضاه وشهره يف وجه قوى الشرك من 
   )2(د إىل غمده: النصارى، حىت ال يكاد يعو 

َو9�ََن� 5َ7ْ3َ ا�َ.ْرِق َ	7�ْـَُك 
 َظل� �ــِْن   

! 
�Pِــــِْد ا�2ََ��َ�ــــــــِ* ُ�ْرَھ7ـــً� 

 َNُـــــو!	ْ�َ 

ففي هذه الصورة إغراق ومبالغة يف متجيد السرية احلربية للممدوح من خالل اإلشادة 
و امتداد لشخصيته الشجاعة املغامرة. بسالحه، أو باألحرى، ذا السيف األسطوري الذي ه

حىت غدا الربق يشبه به، فحل حمله، وصار أصال يقاس عليه. مث أضاف الشاعر ما يعضد 
  الصورة، فجعل هذا السيف مفارقا لغمده. ويف هذا ما يؤكد الدور البطويل هلذا احلاكم .

اإلعجاب على مستوى وال شك أن هذا الّنوع من التشبيه حيقق من اإلثارة والدهشة و 
املتلقي ما ال يظفر به يف صورته العادية، أي غري املعكوسة؛ إذ إن يف هذه الطريقة كما يذكر 

:" خالبة وشيئا من السحر... وجهته الساحرة أن يوقع املبالغة يف نفسك من حيث عبد القاهر
يقيس على أصل ال تشعر، ويفيد هلا من غري أن يظهر ادعاؤه هلا، ألنه وضع كالمه وضع من 

  ) 3(متفق عليه". 
أا اتسمت بالبساطة  -بعامة -ن أن ننتهي إليه خبصوص الصورة التشبيهيةوما ميك

والقرب .تستقي مادا من العامل القريب احمليط بالشاعر .حبيث مل يكلف الشعراء أنفسهم كبري 
يد، وممارسة نشاطها الذهين عناء يف صياغتها، ومل يطلقوا ملخيلتهم العنان للتحليق يف األفق البع

                                                 

 ( 1 ) املقري أمحد بن حممد، نفح الطيب، ج 7، ص 290
 ( 2 ) ابن زمرك، الديوان، ص 479

 ( 3 ) اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة، ص 195
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على مستوى واسع إال يف القليل النادر. فباإلضافة إىل صفة القرب يف التشبيه؛ نلتقي بذلك 
الوفاء العميق للصورة القدمية إىل حد النمط االجرتاري واملطابقة الّصميمية أحيانا؛ سواء من 

  حيث مادة الصورة أو طريقة تشكيلها وصياغتها.
سما كبريا من التشبيهات، يركز على جانب الشكل يف الصورة، وإقامة ويتبع هذا، أن ق

املقارنة بني الطرفني من حيث الظاهر، وهو ما أوقعها يف شيء من السطحية واملباشرة، وكاد 
خيمد فيها بريق اإلحياء ،الذي هو عماد الصورة الشعرية، وأساس قيمتها وأمهيتها كأداة فاعلة يف 

  البناء الشعري .
يًسا على هذا، فان كثريًا من التشبيهات، يف النص املولدي كانت تستجيب وتأس

للموقف النقدي القدمي، الذي بدوره كان يستأنس باجلانب الشكلي يف الصورة، وبتعدد 
التشبيهات داخل البيت الواحد. وما إىل ذلك من معايري االستحسان اليت سبقت اإلشارة إليها 

  مع دراسة النماذج.
نبغي أال يفهم هذا أن الصورة التشبيهية جاءت مفرغة متاما من عبوءة ومع ذلك ي

املشاعر؛ فقد تقدم أن الشعراء أبدعوا صورًا مفعمة حبرارة العاطفة مكسوة بظالل التجربة، 
احملمدي، ويف تصورهم لرحلة احلجج إىل  بالسيما يف تعاملهم مع سياق الغزل الصويف، أو احل

هيامهم وشوقهم للبقاع املقدسة، والوقوف على الضريح النبوي، وكذا  احلجاز، أو يف التعبري عن
  يف مقام تعظيمهم للشخصية احملمدية.

  :الصورة االستعاريـة -ب

ُتسجل االستعارة إىل جانب التشبيه حضورا بارزا يف بناء الصورة الشعرية للنص املولدي؛ 
عن خلجام وجتارم  -عميقبشكل -وذلك ملا وجد فيها  الشعراء من طواعية يف التعبري 

ورؤاهم، وباعتبار ما تتيح هلم أيضا من حرية على مستوى التخييل، مبا مكنهم من اخرتاق 
املألوف، واالنزياح عن الوضع اللغوي واملعجمي للكلمة، وبالتايل خلق لغة جديدة من رحم 

لى األداء الفين اللغة األم، تتجاوز القاعدة والُعرف، لتكون أكثر قدرة على اإلبداع، وع
  والتشكيل اجلمايل .
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ومن هنا ال نْستكثر على االستعارة أن توصف بأا عالمة العبقرية، وحمك الشاعرية، بل 
  )1(" آية املواهب الطبيعية ". أرسطوالقد اعتربها 

  فما مفهوم االستعارة يف املفهوم النقدي والبالغي، وما طبيعة هذه التقنية التعبريية ؟
على الرتاث النقدي والبالغي يلتقي حبشد من التعريفات اليت تتّصدى ملفهوم  إن املطّلع
تلتقي من حيث اجلوهر يف فهم واحد مؤتلف متجانس. فهي  -على تعددها-االستعارة، وهي 

: "استعارة ابـن المعتـزوهي عند  )2(:" تسمية الشيء باسم غريه إذا قام مقامـه".الجاحظعند 
 ا ".الكلمة لشيء مل يعرف ا )3(ا من شيء قد ُعرفَمـانيوقال بشأإن االستعارة الر" :

وعند القاضي  )4(تعليق العبارة على غري ما وضعت له يف أصل اللغـة على سبيل النقل".
:"االستعارة ما اكتفي فيه باالسم املستعار عن األصل، ونقلت العبارة فجعلت يف الجرجـاني 

   )5(مكان غريها ".
لتعريفات تتفق يف أن معىن االستعارة، هو استخدام الكلمة، أو العبارة فكل هذه ا

بالكيفية اليت تنحرف ا عن وضعها األصلي، وذلك عن طريق االستبدال أو النقل، شريطة أن 
  يُراعى يف هذا النقل وجود عالقة تَناسب منطقية بني الطرفني؛ أي بني املعىن احلقيقي، واازي .

قل واالستبدال يف فهم االستعارة سرعان ما تعّرضت  هلزة قوية خالل غري أن فكرة الن
الذي يعد أهم من نظّر وأسس  يعبد القاهر الجرجانالقرن اخلامس اهلجري، وحتديدا مع 

لنظرية االستعارة تأصيال ناضجا.فقد وضعنا أمام تّصور جديد يف جمال تركيبها، يقوم على أساس 
ّدعاء يف إثبات معىن اللفظ، وليس استبداال للفظ بلفظ آخر. "اإلدعاء " ال "النقل"؛ وهو ا

يقول ذا الشأن :"االستعارة إمنا هي ادعاء معىن االسم للشيء، ال نقل االسم عن الشيء 
فاالستعارة تقع يف املعىن ال يف اللفظ. وهي  تقنية تعبريية دف إىل اإلثبات واملبالغة يف  )6(".

  وإمنا باإلّدعاء . -كما يرى-ذلك بطريق النقل املعىن وال سبيل إىل حتقيق

                                                 

 ( 1 ) أرسطو، فن الشعر، ص 64
 ( 2 ) اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق: عبد السالم هارون، الشركة الدولية للطباعة، القاهرة- مصر- ج1، ص 153

 ( 3 )  عبد اهللا ابن املعتز، كتاب البديع، نشر وتعليق: إغناطيوس كراتشكوفسكي، ط2، مكتبة املثىن، بغداد. 1499 هـ ، 1979 م، ص2
 ( 4 ) اجلرجاين عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص 343

 ( 5 ) املصدر نفسه، ص 434
 ( 6 ) عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص 437
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بإمجاع النقاد –أما عن موقع االستعارة من البالغة، فهي أحد أوجه ااز، وااز 
جيعلها أفق ااز وقمته، وذلك يف قوله:  كابن رشيق  أبلغ من احلقيقة، بل إن ناقدا -والبالغيني

ليس يف حلى الشعر أعجب منها، وهي من "االستعارة أفضل ااز، وأول أبواب البديع، و 
   )1(حماسن الكالم إذا وقعت موقعها ونزلت موضعها".

باالستعارة أن عّدها عنوان البالغة ومعيار  عبد القاهر الجرجانيوقد بلغت فتنة 
  )2(الشاعرية .

واحتفظت االستعارة ذا السحر وهذه اجلاذبية، فكان هلا سلطاا على الشعراء والنقاد 
:"بالشعر على اخلصوص أمس رمحا ". مصطفى ناصفبالغيني إىل يومنا هذا. فهي كما يرى وال

بل هي جوهره الدائم، وشاهد الرباعة فيه :"فكل ما عدا االستعارة من خواص الشعر يتغري، من 
مثل مادة الشعر، وألفاظه ولغته، ووزنه، واجتاهاته الفكرية، ولكن االستعارة تظل مبدأ جوهريا، 

خيتصر الصورة عامة  مصطفى ناصفوواضح من النص أن  )3(نا جليا على نبوغ الشاعر".وبرها
  يف االستعارة، فيختزل بذلك، الشعر يف االستعارة .

فقد اتفقت هذه النصوص مجيعا على اإلقرار بفضل االستعارة، ومكانتها املتميزة يف 
  حقل البيان، ومبا تكتسي من أمهية قصوى كتقنية تعبريية .

انطالقا من التصور  –أن الباحث يف موضوع الصورة بعامة، واالستعارة حتديدا  غري
الشك يصطدم مبا ال يعكس هذه األمهية وسيجد أن عناية هذا  –النقدي والبالغي القدمي هلا 

- الرتاث بالتشبيه تفوق بكثري درجة االهتمام باالستعارة، بالكيفية اليت جتعله يستشعر بشأنـها 
، الذي عبد القاهر الجرجانيمن التهميش، السيما يف الفرتة اليت سبقت جميء   نوعا -أحيانا

يعد أول من أعطاها حقها من الدراسة والتنظري، وأنصفها مبا حيفظ هلا مكانتها ويرقى إىل 
  مستوى أمهيتها البالغية والفنية .

الم، فصنفها وقد أدى عدم الوعي بأمهيتها إىل عّدها نوعا من الزينة وأداة لتحسني الك
  ضمن احملسنات البديعية . )4(ابن المعتز

                                                 

 ( 1 ) ابن رشيق، العمدة، ج 1، ص 268
 ( 2 ) ينظر: اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة ص 33-32

 ( 3 )  ناصف مصطفى، الصورة األدبية، ص 47
 ( 4 ) ينظر: ابن املعتز، كتاب البديع، ص2
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واستهجنها فاعتربها ضربًا من "املعاظلة"؛ أي مداخلة  قدامة بن جعفركما جتاهلها 
، فرأى فيها نوعا من "احلكايات ابن طباطباوانصرف عنها  )1(الشيء يف الشيء من غري جنسه.

ْشِكْل ".
ُ
جه دعوة للشعراء بتوخي احلذر، بل والتحفظ من وكأنه بذلك يو  )2(املغلقة واإلمياء امل

  االستخدام االستعاري .
أّما سّر هذا العزوف عن االستعارة فريّتد إىل عدم امتثاهلا ملا يقرّه املنطق، وإىل عبثها 
باحلدود بني األشياء، والسيما تلك االستعارات البعيدة، ومنها على األخص، تلك اليت تقوم 

ماد وتبعث فيه الروح واحلركة، وتلهمه احلس، والكالم، والتفكري. على التشخيص؛ فتؤنس اجل
وغري ذلك مما خيتص باإلنسان.فقد بدا هلؤالء النقاد أن األسلوب االستعاري، هو تصوير فوق 

  املنطق، وهو بذلك شيء من العبث ينبغي االنصراف عنه .
فاء، نقطة التقاء ولقد شكل هذا اجلانب الذي على أساسه لقيت االستعارة كل ذلك اجل

بني نقاد وبالغيي العرب القدماء، حىت أولئك الذين اهتموا ا ورأوا فيها حمك الشاعرية. ويف 
، الذي بدوره يلح على مراعاة احلدود وااللتزام مبا يفرضه املنطق عبد القاهر الجرجانيمقدمتهم 

.)3(   
االستعارة داخل أفق املنطق  وما يستفاد أن نقاد العرب القدامى كانوا يتحركون يف فهم

ويصدرون عنه يف صياغة مواقفهم وأحكامهم وهو األفق الذي جعلهم يتشبثون بضرورة إقامة 
احلدود بني األشياء، وأن تكون العالقة فيما بينها واضحة، والتناسب مقبوال خيضع ألحكام 

  العقل ومقتضيات الواقع والعرف .
 -باملقابل- لذي ميتثـل أكثر هلذه القيود، واستهجنـوا وألجل هذا، كانت فتنتهـم بالتشبـيه ا

منها التشبيه واستجاب لقواعد العقل واملنطق. فكان املعىن اازي فيها  باالستعارة إال ما قار 
شديد الصلة والقرب من احلقيقي :"االستعارة ما اكتفي فيها باالسم املستعار عن األصلي، 

، ومالكها بقرب التشبيه، ومناسبة املستعار للمستعار ونقلت العبارة فجعلت يف مكان غريها
  )4(له".

                                                 

 ( 1 ) ينظر : قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 174
  158 ابن طباطبا، عيار الشعر، ص  ) 2( 

 ( 3 ) ينظر : عصفور جابر، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي، ص 226
 ( 4 ) ابن رشيق القريواين، العمدة، ج1، ص270
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أما عن وظيفة االستعارة، فتتلخص يف توضيح املعىن وتوكيده وإثباته.كما أا حتقق قدرا 
وهي أيضا  )1(:" ال تكون إال للمبالغة". ابن جنيعن  ابن رشيقمن املبالغة؛ فهي كما ينقل 

عبد قيمتها يف اختصار اللفظ وتكثيف املعىن، ويف هذا يقول ؛ وهلا )2(أداة للتوسع يف الكالم 
: " ومن خصائصها أن تعطيك الكثري من املعاين باليسري من اللفظ، حىت ُخترج من القاهر

  )3(الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وجتين من الغصن الواحد أنواًعا من الثمر" . 
. وهي )4(بيل إىل التشخيص والتجسيدولالستعارة أيضا، مزية التحسني والتزيني، وهلا س

  متتلك طاقة تعبريية وفنية هائلة يف تقدمي املعىن وإبرازه.  - بذلك–
وذا، يتحدد الدور الوظيفي لالستعارة، وبالتايل، القيمة الفنية اليت حتقق للصورة 
مبوجبها. كما نستخلص مما تقدم، مدى وعي النقاد والبالغيني العرب بأمهية األسلوب 

على الرغم مما تعرضت له  -ستعاري يف بناء الصورة، وإظهار الرباعة، حيث عدت يف نظرهماال
  مقارنة بالتشبيه َحمَك الشاعرية ومالك القدرة والتفوق. -من إجحاف وتقصري

ومن هنا ننتهي إىل سؤال حييلنا على دور هذه األداة يف صياغة النص املولدي، فما 
معها؟ وكيف توسلوا ا يف ترمجة مشاعرهم ومواقفهم ورؤاهم؟ وما مدى تعامل شعراء املولديات 

  مستوى األداء الفين واملعنوي الذي حققته داخل القصيدة املولدية؟.
قد  - شأنه يف ذلك شأن التشبيه –إن االستخدام االستعاري يف القصيدة املولدية 

يف مستوى األداء املعنوي، خاصة تأرجح بني األداء  اجليد لوظيفته الفنية واملعنوية، وبني خفوت 
جينح بالصورة إىل جمرد الصنعة  -أحيانا–حني يسلم الشاعر العنان لنزوعه الفين، فـَنـُْلِفيِه 

  والتنميق، ساعيا إىل إظهار املهارة يف التصوير.
جند أن شعراء املولديات قد حاولوا توظيف هذه األداة يف بناء  -الغالب –لكننا يف 

، حتمل من روحهم، ومشاعرهم، وظالل جتربتهم ما يستدعي ضرورة يف أداء صورة موحية معربة
   )5(داخل سياق احلب احملمدي:  ابن زمركاملعىن. كما جند مثال يف قول 

                                                 

 ( 1 ) املصدر نفسه، ص 270
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص 274

 ( 3 ) اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة، ص 33
 ( 4 ) املصدر نفسه، ص 33-32

 ( 5 ) ابن زمرك، الديوان ، ص  494
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ـــــراءى ِ.9َْ�ــــــKَِم َ
ــــــِ* َ.�ِ	�ــــــً�      ا�َ>ِ���

! 
Bـ�ــــَد ا�:د�ــم  98ََْذَ�رِ�ا�َ)ْ
  Bِ���َ.ََْوأ 

  الربق الذي الح من مواطن احلبيب فأورث الشاعر َأًسى وحزنا وبكاًء.إنه 
يف صورة اإلنسان املتبسم، واجلامع هو ملعان الربق الذي يتمثل له  - الربق–لقد بدا له 

يف بريق الثنايا. أما تأثري االستعارة ووقعها يف النفس هنا فيتحقق من خالل ربط " ابتسامة 
دى احملب "فأذكرين" . إذ يتم بذلك إنتاج معىن املفارقة الذي ينبين الربق" بطبيعة االستجابة ل

على ثنائية" االبتسامة" و"البكاء" . وغرض الشاعر من هذا، أن يصدم السعادة باحلزن، ويؤلف 
لنا صورة باكية مستمدة من روحه احلزينة القلقة، اليت تعاين هجر احلبيب، وتتوق دوما إىل 

  زيارته.
قف الشاعر النفسي يف تعامله مع الربق، فهذا شأنه أيضا مع الريح وإذا كان هذا مو 

   )1("اليمانية " اليت إذا ما هّبت أودعت بنفسه األشجان؛ ذلك أا امتداد للحبيب. يقول: 
�ـــــَ� �!7ُــــــــؤاِد إَِذا 

ـــــــت    َ�َ��ِ�َ�ــــــــٌ*     َھ.�
! 

�ِد�Cِ أَْ��7َُ	َ�ـــ� اMَْ-َ<ـــــ�َن ُْ
   وا�َ.َرَ"ـــــ�

كائنا بشريا له أنفاس   - اخلاصة –حيث توسل باالستعارة املكنية ليجعل من هذه الريح 
 -ذا –احلزن واالحرتاق. والصورة  -جمازا، وعلى عكس ما يـَتَـوقع يف اهلدية –دي الشاعر 

وهو يف منأى عن تعبري حي وعميق عن حال الشاعر فيما يعانيه من غربة، وإحساس بالفقد، 
  احلبيب.

يف صدر مولديته "احلائية" بعدد من الصور االستعارية  أبو حمو موسى الزيانيويطالعنا 
) . وهي من اإلحياء حبيث تعكس قدرة ختييلية كبرية، ρاملفعمة مبشاعر احلب واحلنني للرسول (

   )2(ومهارة فائقة يف الصياغة. ومنها ما جاء يف قوله: 

                                                 

 ( 1 ) املصدر نفسه، ص 375
 ( 2 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج2، ص98-97
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َ�-ــــُوٌق ََزّ�ـــــ� 
 .��2َـــــــَراِم ِوَ-�َ"ــــ�     

! 
َرى ِذْ�ـــُر َ�َــ? َ�� <ــَ 
ــِ* �3َ"ــــَ�  �."َِMا   

 Cُـــَدْ َ�"ـــٌِب َ�-ــــوٌق  ��1َ
ــــــَوى        َ�ـــُد ا���

! 
 َN ـــِـ�ٌر �ََدْ�ُ�ـــــْم	أَ

   ُ�ِر�ــــــــُد َ	َرا"ـــــــَ� 

��َم  ِ.9َْ�.ــَ�ِديَرَ�ْ�ُـْم َ	ِ
 َ�وا�ــٌم     

! 
ــْم 1َْ!.ــــBِ أَ	ــــًـ? َوأَْوَدْ�ُـ

   َوِ<َرا"ـــــــَ�  

  Bِـ�ُ�ــوُف ا�َ.ْ�ِن َ.ْ�	ــْت ُ َوُ	!ـ�
 َوَ.ْ�َ�ُ�ـــْم    

! 
 ��َ Bـــ 8َ!َـــْم 2ْ�ُـــِن َ���

   اَ4ـ�ْذُت ِ	Kَ"ــــَ� 

  B(ِ�ْْوِق َد �َب ا�-�َ�ِ �4ُ�َط
     Bِـ .وْ<َ�

! 
ا�2َــــَراِم َو َ�ـــْرِوي أََ"�د�ــَث 

   3َِ"�"ــــَ�

فاألبيات تقدم لنا الشاعر يف صورة احملب الوهلان الذي استبد به حبه، وملك منه العقل 
والقلب، َفَصاَر أسريًا، مسلوب اإلرادة. وهو أسٌر يستعذبه ويرتضيه لنفسه، طاملا أنه يربطه 

بيب. لكنه أسر معنوي؛ فالشاعر يشكو َهم املسافة، وعذاب النـَوى، كما أنه يعاين آالم باحل
مطية األشواق، لتصله باحلبيب لكنه، عبثا حياول. فاملوانع اليت  -جمازا–اهلجر، ويركب يف ذلك 

زن، حتول دونه أقوى من أن خترتَق. وهو ما آل به يف النهاية إىل حالة من اليأس والقنوط واحل
  ليلوذ بالدموع عله جيد فيها ما ينفس عن كربه وخيفف من مصابه.

ولقد اختذ الشاعر من األسلوب االستعاري سبيال لتوصيل هذه املعاين، فأسعفه كثريا يف 
تعميقها وتوسيعها، ومكنه من اإلعراب عن أحاسيسه وعواطفه بدقة. ففي هذا األسلوب ما 

رحبا لتصور موقف الشاعر، وجتربته، وطبيعة مشاعره؛ فاالستعارة  يتيح للمتلقي أفقا واسعا وجماال
يف " تزيا بالغرام وشاًحا ". تضع أمامنا الغرام جمسًدا يف صورة حسية، وهي اللباس، فتضفي عليه 
صفة الوضوح، وجتعله ثوبًا مفضال، بل مقدسا يتشح به احملب، وال يرضى بغريه بديال. ولعل يف 

قد متكن منه متكًنا  –حق التأويل يف أن هذا احلب  وقد صار كسوة للشاعر هذا ما يبيح لنا 
  تَاما، وأنه غدا يشكل جزًءا من هويته، فليس له إال أن يـَتَـَزيا بِِه.

مث يثين بصورة أخرى تؤكد هذه املالزمة، وَتِشي بالوفاء الصارم، واخلضوع التام هلذا 
ال ميكن  -وهو شيء  جمرد–ُه َيُد اهلََوى"؛ فاهلوى يف معناه احلقيقي احلب، وذلك يف عبارة "قيَدتْ 

أن تكون له يد تقوى على تقييد الشاعر، لكن وجود االستعارة أكسبه صفة التجاوز، ومكنه 
من هذه السلطة؛ إذ إن هذه التقنية التصويرية تستبيح جتاوز حدود الواقع، وإعادة تشكيله وفق 

ينسجم وطبيعة املوقف النفسي، إا." تؤلف بني أشياء ليست تأتلف  رؤية الذات املبدعة وما
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ومن هنا يتاح لنا أن نتصور للهوى يدا وأن يف وسع هذه  )1(يف حكم اإللف والعادة والتفكري".
اليد أن متتلك من القوة ما ميكنها من تقييد الشاعر، ألا يف النهاية، تعادل ذلك احلب 

  ر قلبه وكيانه، وجعله يستعذب هذا األسر.احملمدي الغامر، الذي أس
وتتواىل االستعارات مع بقية األبيات لِتـَُنمَي اإلحساس بوقع هذا احلب، وَمتَكِنِه من 
وجدان الشاعر، ولتكشف عن عمق التجربة وصدق الشعور، كما يف عبارة" َرَمْيُتم بَِأْكَباِدي 

الفرقة، باملستوى الذي جعله يستعري للنوى سهاًما  ِسَهاَم نـََواُكُم". اليت تعكس أثر البعد، ووجع
، األسى واجلراح. َعىن

ُ
  يرمى ا أكباده ويـَُقطع أحشاءه، فـَُيْسِكُن بِقْلِبِه امل

مث يتصور للفرقة سيوفًا ال ُزم، حيث َحلت حمل املوانع على سبيل االستعارة التصرحيية، 
قي. وهو ما يضع الشاعر احملب موضع املهزوم البائس، الذي لتعزز حالة البني وتـُْعِدَم فرصة التال

يف البيت األخري  حيث جعل الدمع إنسانًا، ومكنه من قدرة الكتابة،  –ال سبيل له إال البكاء 
ه راويًة ألحداثها  حكاية عشق خالدة على صفحة اخلد. مث أردف باستعارة أخرى، فصري لَِيُخط

  وأحاديثها.
صورة موحية، طريفة، استلهمها الشاعر من وحي جتربة عميقة،  -بال شك–فهذه 

  تكشف عن معاجلة فنية راقية، وشعور صادق، وحب نبوي آسر.           
وهي صورة متميزة، حققت وضوحا وإثباتًا وتأكيًدا ملا أراد الشاعر اإلعراب عنه من 

ن اللفظ، وأصابت قدرا كبريا من صميم معاناته. كما أا فجَرت فيًضا من املعاين باليسري م
  املبالغة.

يف سياق  أبي القاسم البرجيوقريب من هذه الصورة األخرية ما جاء يف قول الشاعر 
  ) 2(احلب احملمدي، معبـرًا عن أثره يف الذات العاشقة: 

ْ�ــــــــلَ َ�ْ	َـــــــْوِدُع ا�َ! 
 ا�2َــــــَراَم َو َ�ـــــــ�     

! 
ْ�!ِ�ــــCِ أَْ-َ<�ُ�ــــCُ ��8ََدْ�ـــُ% ُ

  Cُــــــ.ُِ��َ 

حيث تنطوي الصورة هنا على عدد من االستعارات؛ فقد تصور الليل إنسانا يودعه 
أسرار عشقه. كما متثلت له األشجان والدموع يف هيئة اإلنسان؛ أحدمها راوية ألخباره، واآلخر،  

                                                 

 ( 1 ) ناصف مصطفى، الصورة األدبية، ص 146
 ( 2 ) ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج2، ص295
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ملا فيها من إثارة؛ فالكتابة بالدمع، صورة نفسية  كاتبا هلا. وال شك تستوقفنا االستعارة األخرية
  حالة القلق  واحلزن اليت يعانيها الشاعر إزاء هذه التجربة الغرامية. -بعمق، وإحياء كبري -جتسد

أما هذا التتابع يف االستعارة داخل البيت الواحد، والصورة الواحدة، فهو مما أثىن عليه 
   )1(االستعارة.  ، وأدخله يف شرفعبد القاهر الجرجاني

، فقد استوحى من هذا احلب الصويف احملمدي، واهليام مبتعلقاته، صورة ابن الخلوفأما 
تكشف عن شوق غامر وحنني جارف إىل تلك " املرابع" املقدسة اليت هي مصب  الشوق 

   )2(واحلنني. يقول خماطبا الركب امليمم صوب احلجاز. 
 B8 Cِ>ِا�َو Bِ���ََْغ  أ◌َ Xَو�ر

 7ْ3ََ"ِ* ا�>�َرى    
! 

ـــــلْ ِ.َ>2ْــــِر ا�د�  ْ�ـــِ% َو1َ.�
 4َــــد� ا�َ�راَ.ِـــــِ%  

فعبارة "قبل بثغر الدمع خّد املرابع" تضم استعارتني؛ حيث استعار للدمع ثغرًا، وللمرابع 
ا. أّما مصدر التأثري يف الصورة، فيكمن يف إسناد فعل التقبيل للدمع. فَِلَم  الدمع حتديدا؟. َخد

إن الدمع هنا يشيع فيضا من الدالالت واملعاين، اليت تصب مجيعا داخل معني واحد يستوعب 
الشجن، واحلزن، واالحرتاق، واملكابدة. وكل ما له صلة مبعاناة احلب واحملبني. ولذا آثر الشاعر 

  ) .ρأن ُجيَرد منه إنسانا ينوب عليه يف تقبيل آثار الرسول (
كانت االستعارة قد أدت دورها على هذا املستوى من التأثري يف مقام التعبري عن وإذا  

جتربة احلب النبوي، فإننا نلتقي بنماذج من هذا القبيل يف جمال التسامي بالشخصية احملمدية، 
  وبرسالة اإلسالم، وكذا اإلشادة بذكرى املولد النبوي.

  )3(ًدا هذه املناسبة مبا حازته من فضل:خمل  عبد اهللا بن لسان الدين ومن أمثلتها، قول
�َــــِك �ُ �ـــــــْن 

َ�ْ�!َــــــــــــــٍ* 8َْ&!َُ�ــــــــــ�     
! 

ـْلَ  ْ<ـــِم 8َ&ـــ َ�ُ<ـــر� َ�!ــ? ا���
 ا�ُذُ�ــــول  

 -ااستعاري –حيث ارتقى مبقام هذه الليلة إىل ما يفوق النجوم رفعة وتألًقا، بل ختيلها 
  حسناء جتر فضل ردائها على النجوم.

فقد مزج بني تعظيمها، ومدح السلطان، فرأى يف  ،لسان الدين ابن الخطيبأما والده 
   )1(احتفاله ا إحياًء وبعثا جديدا لسّنة كادت تنقرض، يقول: 

                                                 

 ( 1 ) اجلرجاين عبد القاهر، دالئل اإلعجاز ، ص79
 ( 2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 351

 ( 3 )  املقري أمحد بن حممد، نفح الطيب، ج 7، ص  292
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!ِِ�ــــ�َن أََ-�َد أَِ�ــــ�ُر ا�ُ�	ْ 
 .ِِذْ�ِرَھـــــ�     

! 
98َََ◌ْ"َ�ـــ� َ	ِ.�Kً َداِرً	ـ� 

 Mو�ِــB ا�ِ)ْ!ـِم  

فشبه هذا التجديد والبعث باإلحياء على سبيل االستعارة التصرحيية، واجلامع هنا هو 
  اإلحياء بعد العدم.

ثنا الشعراء عن أصداء هذه الذكرى العظيمة وأفضال تلك الليلة امليمونة  وقد حد
سببا فيما حظي به شهر ربيع من شرف يراها  فأبو القاسم العزفيبأسلوب استعاري شيق. 

  )2( وتقدمي، فصار جير ذيول العز حني قدومه:
 B8 َ�ْو�ِــــــــــِدِه.ِ

.�ــــــــِ%      َزَ�ـــــــــــ�ِن ا�ر�
! 

َرِ.�ــــــــٌ% أََ��ــــَــــ� 
  َNُ�ــــــــو � َ�<ــــــــُر� ا�ذ

  ) 3(مصدر غبطٍة وحبوٍر لإلسالم: أن املولد النبوي كان  البن زمركوبدا 
أ1َــ�م َ�َ�� ُ�ر&�ــَك  َ�ْو�ِـــَدَك 

 ا�ذي    
! 

.ــCِ َ	7ََر اEِْ	ــKَُم َ�ْن 
ـCِْ َ<ْذNٍَن    َو<ـ

وهو –وحرصا منه على تقريب املعىن أكثـر، قدمه يف ثوب استعاري، جعل من اإلسـالم 
ف عن وجه يفيض ِبْشرًا وسعادة حلظة تلقيه إنسانا يكش -)ρيف غمرة سعادته بوالدة حممد (

  خرب سار يغري جمرى حياته إىل أرفع الدرجات .
النور ومتعلقاته، واختذوا من  -غالبا–أما عن الرسول والرسالة، فقد استعار هلما الشعراء 

الرسول  سبيال إىل حتقيق هذه الصورة؛ فأحّلوا النور حمل - يف أكثر األحيان -االستعارة التصرحيية
)ρ أبي حمو موسى الزياني). كما يف قول :  

98ََْ�ِرْم ِ.-ـَْ�ٍر "ـََوى �ـُل� 
 4ْ8َــٍر    

! 
ِ.ِ��ــــــــKَِد َ.ــــــْدٍر َ.ـــــــــَدا 

  )4(�َـْن �2ِ�ََ.ـــــــ�

  ) 5(: يحيى بن خلدونوقول 
َ	ـKٌَم َ�ــ!? �ــــَْن 

 .��َ.ِ:�ـــــِ% َو .��ِ"ـــَ�?    
! 

َ	ــKٌَم َ�َ!ـ? ا�َ.ــــْدِر 
 ِBـــ ����َ �   ا�ُ��ِــــ�ِر ا�

   )1(بن يوسف:  أبي القاسم عبد اهللاوقول 
                                                                                                                                                         

 ( 1 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان،ص  578
 ( 2 )   ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج 3  ص  16

 ( 3 ) ابن زمرك، الديوان، ص 496
    ( 4 )  ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج2   ص 163

 ( 5 ) املصدر نفسه، ص  67.
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َوا8َــــ? َرِ.�ــــــُ% ا�4َْ�ـــــِر 
ـCُْ ِ.َ!ْ�!َــــــٍ*      ِ��ـــ

! 
ـCِْ َذاَك ا�َ.ـــــْدِر  َ�ْن َو<

 ُ"ــــط� �َِ>�ُ�َ�ــــ�  

الرسول والبدر يف مثل هذا السياق، يتوزع على حمورين دالليني: حمور  على أن اجلامع بني
معنوي، يتلخص يف اهلداية، واآلخر حسي، يتعلق مبظاهر احلسن؛ من إشراقة، ولل، واستدارة 

  وجه، وما سوى  ذلك.
وعن رسالة اإلسالم اخلالدة، وما انطوت عليه من سبل اهلداية، ووضوح النهج، والدليل، 

، فإا أوحت للشعراء بأن يستعريوا ما يوافق املعىن يف عامل احلس، وهو النور مبصادره والربهان
   )2(: ابن الخلوفومشتقاته، على حنو ما نقرأ يف قول 

آَ�ـــــ�ٌت َ"ـــــًقّ ُ��ِـــــــ�َراٍت 
 َوأَْ�َظُ�َ�ــــــ�     

! 
أَْ"َ�ــــَم ا�ِذي 1َْد  ا�ِ�َ�بِ ُ�وُر 

 ا�ُ"َ�َ�ــ�   

ُ�ـوٌر �ـَِن ا�"ـــق� أَْ�َ�?  ُ�ل� 
.ِـــٍس  َ:ْ�ُ 

! 
َوَ�ْ<ُم َھًدى أََ"�َط ا�ُ)ْرَب 

 وا�َ)َ<�ــَ�  

حيث استعان باألسلوب االستعاري يف اإلشادة بالدين اإلسالمي، ممثال يف القرآن مبا 
ور حيتويه من هدي، ووضوح ج، وإعجاز فاق كل إعجاز. وذلك يف العبارات الثالث:" ن

الكتاب"،"نور من احلق"، و" جنم اهلدى".فأحل املشبه به(النور+ النجم) حمل (القرآن/ اهلدى) 
على سبيل االستعارة التصرحيية، ليحيل على الذهن مدى وضوحه وصحة االقتداء به. وأنه 

  الدليل إىل احلق واملرشد إىل النجاة.    
م الشرك، فيستعري "النور" لإلميان، ويشيد ابن زمرك بفضل الدين اإلسالمي يف حمو ظال  

)، منوها بدوره يف التمكني هلذا النور: ρو" الدجّنة" للكفر واجلهل.ليقول مناجيا الرسول الكرمي(
)3(  

3ََدْ�َت .����وِر َْ<!ُــو ُ�ـل� 
 َداِ<َ�ــٍ*     

! 
َن َ�ْ�ـــــــُ_  ��.ََ ?�"َ

 ا�َ"ـــــــــق� وا�َ&"ــــَ�   

من الصور االستعارية الطريفة اليت تستوقفنا يف الشعر املولدي، تقدمي القصيدة يف صورة و    
حسناء، حتوز من مظاهر اإلغراء واحلسن ما يأسر العقل والقلب، قد سبق عرض مناذج لصور 
تشبيهية عن هذا اجلانب، ونضيف يف هذا املقام ما صيغ منها بأسلوب استعاري، يضفي على 
                                                                                                                                                         

 ( 1 ) ابن األمحر، نثري اجلمان يف شعر من نظمي وإياه الزمان، خمطوط، الورقة   67
 ( 2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص   56

 ( 3 ) ابن زمرك، الديوان، ص 377
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أبي متوجها خبطابه للسلطان الزياين  يحيى بن خلدونمن العمق والثراء. يقول املعىن مزيًدا 
   )1: (حمو موسى الثاني

ـِْل ا�َ:ر�ــِض  َوُدوَ�َك �ن َ�	ــ
 َ�ِر�َ�ـــً*     

! 
 �Bِــــــ�َك ا�َ)!ـــ�2ْ�ََ.ِ �ـــَزفُ

�ـــِب   ْ � �ـَن ا�-

َك َْ-�َء ا�َ�َ��لُ  َ�َ�ـــ�أََ
 َ�ِر�ـَ�*ـً    

! 
َ.ِد�َ)ــَ* َ�ْظٍم �ْن ُ�ُروٍض 

 و�ْن &ـَْرٍب  

فهي هنا امرأة حسناء تـَُزف من الشهب  –وإن كانت من ساللة القريض  -فالقصيدة  
. إا استعارة ذكية مجع فيها الشاعر بني املديح السلطاين  العوايل إىل اخلليفة يف مقامه العلي

  والفخر بالشاعرية.
  )2(: التلمساني الثغريالصور نلتقي بأخرى يف قول وعلى شاكلة هذه 

 Bِــــ�ــََك أَْ.�ــَ�ُر  ا�َ�َ)��8َُدو
�ـــ�    َ	ُ�.َِ� 

! 
ُ.ــروُد ُ"Kَ َ�ـْم ُھن� �8َ�ـ� 

 َرَوا8ِـــلُ   

ْت  1ََوا8ِــــــB َ<ـــر�
ِة َذْ�!ُ�ـــــــَ�    .��َ�َ<ــــ  ـــر�

! 
 ��ــَر �ـَْن إِْدَرا�ــــَِ �3:َ8َ

 ا�ُ�ََ�ـــــــ�ِولُ   

فالقصيدة مع الثغري كذلك، فتاة بكر، أضافت إىل حسنها حسنا آخر من كرم اخلليفة، 
مبا أمّدها من فضله، وظهرت يف أى صورة ترفل يف بروده وحاله، مزهوة بنفسها. وهذه من 

ية عالية. وال شك قد اللفتات االستعارية الذكية، اليت تكشف عن قوة إدراك وختييل، ومقدرة فن
وفق الشاعر من خالهلا إىل حد كبري يف حتقيق اإلعجاب واإلثارة لدى (املتلقي/ املمدوح). 
سواء على مستوى اإلحياء بقوة الشاعرية، أو على مستوى هذا املدح السلطاين الذي مزجه 

 -بذكاء–ا ميرر بالفخر معرتفا فيه لويل نعمته مبا من عليه من واسع كرمه. وهو من خالل هذ
حاجته مبزيد من هذا الكرم. وقد جنح إىل حد كبري يف تقدمي هذا املعىن مبا يهز النفس ويبعث 

  على األرحيية والعطاء السخي.
إىل  –ولعل من أبرز الوظائف الفنية اليت حققتها الصورة االستعارية يف الشعر املولدي 

تشخيص؛ وذلك بأن يعمد الشاعر إىل إضفاء وظيفة ال -جانب التوضيح، واإلثبات، والتكثيف
صفات العاقل على غري العاقل، أو باألحرى خلع صفات اإلنسان على عناصر الطبيعة، فيبعث 

                                                 

 ( 1 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج 2 ، ص234
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص 71.
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فيها الروح، وينفث فيها املشاعر وميكنها من أن تتحرك وتناجيه، وتبادله احلوار. ويشحنها من 
ه وأجوائه النفسية. وهو ما جيعل هذا ذاته ومشاعره مبا مينحها القدرة على محل رؤاه وأفكار 

النمط االستعاري أكثر اعتداًء على حدود الواقع، وحمو درجات التمايز واالنفصال بني األشياء. 
وهذا يف احلقيقة من طبيعة الصورة الفنية اليت قد تعبث بنظام الطبيعة لتنسجم وطبيعة الذات 

   )1(املبدعة وموقفها النفسي. 
تشخيص دورا فاعال يف إبداع الصورة الفنية، وقدرة هائلة يف ترمجة من هنا، يتضح أن لل

املواقف والرؤى واألحاسيس اإلنسانية، من خالل االمتزاج مع عناصر الكون والطبيعة. وألجل 
: " التشخيص هو أرقى أنواع اخليال، وصورته علي صبحهذا عد أرقى أنواع اخليال. يقول 
و جيسد املعىن ويبعث احلياة يف الصلب اجلامد، ويوجد الرموز إنسانية من أقوى أنواع الصور؛ فه

للمحسوسات، وجيسد األفكار اليت تتخايل من وراء الصور، وتقوم احليوية فيه مقام الربهان 
  )2(العقلي، وهو الدليل الوجداين الناطق الذي ال يعرفه إال الشعور".
دي، بالكيفية اليت تشكل منها ولقد توفرت هذه اخلاصية الفنية للصورة يف الشعر املول

 لسان الدين ابن الخطيبظاهرة مميزة تستدعي الوقوف عندها. ومن األمثلة الدالة عليها، قول 
 :)3 (  

َوِ��ٌض َرأَى ُ.ــــْرَد 
    ًKا�2ََ�ـ��ـــــَِ* 7َ2ْ�ُــــ 

! 
ـِْر  .ـــ �8ََ�ــــــد�  َ�ــــًدا .��

 أَْ�َ�َ!ِت ا�َ.ــــَرَدا    

ــــَم B8 َ.ْ"ِرَ�ــــــٍ* 1َــــْد  �	.ََ
َ�ْت      ��>ََ 

! 
� َ.َدَ�ْت َوK3ًْ، وNَ َ&َرَ.ْت �8ََ 

 َوْ�ــَدا   

وقد جعل من الربق والغمامة إنسانا؛ حيث تصور الربق ميد يده لتخرتق" برد الغمامة" 
ى الربق صفة احلبيب فتفسح بذلك اال لسقوط الربد. مث قّدمها يف صورة حبيبني، فأضفى عل

الودود، الذي ينشد قربا ووصاال، وعلى نقيضه، صّور  الغمامة نافرة متأبية. فأنسن بذلك 
الطبيعة وجعلها تعيش  موقفا غراميا مستوحى من عمق التجربة اإلنسانية. وهو يف هذا، يسقط 

ها بدي ال عنه، عرب هذا ما بنفسه على الكائنات الطبيعية، ومينحها من ذاته ومشاعره ما يصري
االمتزاج الوجداين الذي يقرتب بكليهما إىل دائرة التوحد. وهو توحد يَليب نزوعا فطريا ويشبع 

                                                 

 ( 1 ) عبد اهللا حممد حسن، الصورة والبناء الشعري، ص 33
 ( 2  ) صبح علي علي، الصورة األدبية، تِأريخ ونقد، عيسى احلليب: دار إحياء الكتب العربية، (د،ت) ص126

 ( 3 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، 472-471
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:" التشخيص صفة تتسرب يف كياننا مصطفى ناصفيف الذات املبدعة رغبة وحنينا. يقول 
يف شكل عميقة موغلة، ألسباب قد يكون من بينها بقايا االعتقادات القدمية يف أنفسنا 

  ) 1(غامض، وحاجة اإلنسان إىل وثاق يربطه بالطبيعة". 
، جنده يتخذ من النسيم إنسانا حياوره ويناجيه، الثغري التلمسانيويف منوذج للشاعر 

حممال إياه أمانة إذا ما حل بربوع املصطفى أن يوسعها تقبيال َعِطرا فـَواحا، نابعا من خالصة 
  )2(يقول: عشق صويف خالص للذات احملمدية. 

ِب  �� 8ََ�� َ�ِ	��ــً� َ	رى B8 ا�ط�
 ُ�ْ�2َِ�	ـً�    

! 
ًرا َذْ�َ!ــــــB8 Cُ ُ�ل�  ُ�َ<ـــر�

ـــــ�ٍن  َ	ْ.ُ 

2�ُــَ�ِزNً �4ِــــُــــُدوِد ا�َوْرِد 
�ـــــــــ�     َ�ُ<ُ!ْ�َ 

! 
K�َُِ�ً.ــــ� �ِ:ُـــــــُدوِد 

ْ�ــــــــِد وا�.ــــــ�نِ   ا�ر�

 ?.َ ��3َ�ُِ"ً.� �َِر��"ــــِ�ِن ا�ــــر
ـْـًرا       ِ	"ـــ

! 
َ	�ِ"ـ.ـــً� �ـِْن َ�َ!ْ�َ�ــــــ�  وَ 

ـْـلَ أَْرَداٍن     8َ&ـ

ــلْ  >ــَرى َرْو&ــٍَ* "ــَل�  �.1
 ا�َ".�ُب .ِ�ــَ�    

! 
 B"ِــــ� ُرو�ـــٌ* ُ�ْر8َُ َ.لْ َ<��

   B�َوَرْ�َ"ـــ� 

 يف ثوب فين أنيق توسل باالستعارة التشخيصية فَأَحل النسيم وألجل توصيل هذا املعىن
حمل اإلنسان ومكنه من فعله وقدراته؛ فنحن نرى النسيم داخل هذه اللوحة الفنية إنسانا يف 

مشية، خمتاال، ُجيرر بقية بُرِده على والرند والرياحني، شدا عطر زكي. وهو  -أى صورة بصرية
عاشق  غزِل، طالب للذة اجلمال. يلثم الورد، ويالعب القدود النواعم، من أيضا (النسيم) 

إال صورة أخرى للشاعر  -شجر الرند والبان. فليس هذا (النسيم/ اإلنسان) إن صح الزعم
العاشق املتصوف، الذي يهيم جبمال الطبيعة، ويتوق إىل التعبق بأرجيها املقدس، ويعشق الذات 

دوًما لالتصال ا من خالل متعلقاا اليت جتّسدت هنا يف البقاع املقدسة اليت احملمدية، ويتطلع 
  )، وتعطرت  بشذاها الطيب.ρاحتضنت أنفاس الرسول(

نقف على لوحة فنية أخرى مشكلة بتقنية التشخيص، خيلع فيها  ابن الخلوفومع 
روح اإلنسانية ومواقفها الشاعر احلس والفعل اإلنساين على عناصر الطبيعة، ويكسوها بظالل ال

  النفسية. فيقول: 

                                                 

 ( 1 ) ناصف مصطفى، الصورة األدبية، ص136
 ( 2 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج 2، ص 227
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  ?>َ �َرأَى ا�7َْ<ُر َْ)ِ.�َس  ا�د
َ	َ�ـــ�     �.َ8َ 

! 
َ.ــــ?  �َو8َ�3َـــــ5َ أَْزَھــــ�َر ا�ر

�ـَ�   �	�ََ8َ 

ِة   ْ.B8 5ِ ُطــر� َوNََح َ<ِ.�ُن ا�3ًّ
<ــَ?     ا� � د

! 
 B8 4ِ8َْ!ــُت َ.َ�ـــ�َض ا�َ>2ِْر

 ُ	ْ�َرِة ا�!�َ�ـ�  

َوأَْوَــَر َرا�ـــBِ ا�َ.ـــْرِق 
    Cِ.ِ�"َ	َ 1َـْوَس 

! 
َوأَْرَ	ـلَ َ�ْ"َو اMَْرِض .��َ:ْطِر 

 أَْ	ُ�َ�ــ�  

ـــَرى   َو1َــْد َ.ـــل� أَْرَداَن ا�>�
    Cِِـــ�َدْ�ـــُ% ُ�ْز 

! 
 ��َ��َ>ـــــَر �ـن أَْ	Kَ�ـــــــََِ

�ـــــــَ�   َ�ظ�َ8َ 

َ.ـــ?  �َ�َ!? َھـ�ِم ا�ر َوَ<ر�
     Cَِذْ�ــــــلَ وْ.ـ!ِـــــ 

! 
8َدّبّ◌ّ◌َ◌ـــــــَ_ أَْ>ــــــَواَب 

�ـــــَ�    �� ا�ُرُ.ــــــوِع  َوَ	

َر  ْوِض أَْ�َ��َم   َ�ف� َوَ-�� ا�ر�
   ُ�ــوِرهِ 

! 
َوَوّ-5َ أَْ�َطــ�َف ا�32ُــُوِن 

�ـَ�     1) 1(َوَ���

إنسان عبوس، حييل على الكآبة والضجر، و الفجر باسم، حِيي، يصافح  فالليل عنده
أزهار الرىب ويتنسم روائحها الزكية. وللصبح جبني وّضاح يلوح بضوئه يف حواشي الليل وذوائبه. 
والربق راٍم يسّدد ضرباته من قوس السحاب لريشق األرض بأسهم من مطر. والسحاب ذاٌت 

دمعها اللؤلؤي. وهلذا الربق مطر سخي، جير ذيله على رؤوس الّروايب بشرية باكية تروي الرتاب ب
فينتج ألوانا من الزهر توشي األرض، وتلبسها أثوابا منّمقة. أما الروض فكائن إنساين يشمر 

ويلبسها العمامة. فهذه النماذج،  –وهي من نسله–بكفه أكمام زهره، ويوشح األغصان 
ة لدى هؤالء الشعراء. وتؤكد القيمة الفنية واملعنوية اليت حتققها تكشف عن قدرة ختييلية كبري 

  االستعارة التشخيصية.
غري أن املالحظ أن هؤالء مل يتقيدوا يف بعض املواضع باستخدام هذه التقنية كأداة لرتمجة 

عة احلس والتجربة، بقدر ما انقادوا وراء البهرجة والتأنق والصنعة الفنية، وحماولة إظهار الربا
اليت منها  ابن الخلوفيف ميمية  –مثال  –التصويرية وملكة التخييل على النحو الذي نلمسه 

هذا النموذج األخري . فهو إضافة إىل ما تقدم، يسرتسل عرب أبيات عديدة يف أنسنة الطبيعة 
  متتبعا يف ذلك، عناصرها املختلفة. ومن ذلك قوله: 

                                                 
  .319ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص  )1 (
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َو�ـــَ�َس 1ـــــََواُم ا�َ.ـــــِ�ِن 
     َ�ْر1ُــُص َ�ْ-طـًَ* 

! 
�َِ.ــــْرٍق َـــــراءى أو 

َ�ــــــ� َ"َ�ـــ    ــ�ٍم َر��

ْوِض َوَھب�  �ن  َ�ِ	�ــُم ا�ر�
     ُ<ْ"ِر َزْھِرهِ 

! 
َوأ8ََْ)ــــَم أَْ�ـــــَف ا�َ<ـــــو� 

َ�ــــ�  �	�َ   َ��ــــ�� َ

9َ�ُــــــــُق َ َNإ Bِـــ�َو�ـــَ� َھ�َ<
     َ.ـــــــــ�ِرٍق 

! 
ا�َ�َوى  ُ"ْ�ـــمِ َ.َ�ْ�ُت َ�َ!? 

 �	.َ   �ــــ8َ�ََ

َوَ��َ�ــــَق ِ�ْن 4َْوِط اMََراَ�ِ* 
     ِ�ْ)َط�7ً 

! 
َو1َ.ــــ�لَ �ـــن َ>2ْــــِر 

   ا�1ََMَ"ــــِ* َ�ْ.َ	�ــــَ� 

ى .9َْ��ــــَ�فِ  َ"ـ�ِب   َ!َــــو� ا�	�
 Cُُ!ْ4ِ8َ    

! 
ى  أو  َ"َ.�ً.ــــــ� ََ!ـــــو�

   ـــــــــ� َ<َ.�ً�ـــــــ� َ!�َو�

َو4ـَط� ِ.ُطـــْرِس ا�َ<و� 
.ـــً�       َ	ْطـــًرا ُ�َذھ�

! 
&ـC 1َْطـُر ا�2ََ�ــــ�ِم  �&7َ8َ

    )1(َوأَْ�َ<َ�ـــــ�

  ومنها أبيات أخرى عديدة، يضيق املقام بإثباا مجيعا.
ماذج املتقدمة عن الصورة االستعارية بعامة، تكشف عن التوظيف اإلجيايب وإذا كانت الن

املوفق هلذه األداة، فليس معىن هذا أنه الوجه الوحيد ملستوى هذا التوظيف. فاملطّلع على الشعر 
املولدي يقف على عدد كبري من االستعارات البسيطة، السطحية، اليت تستهدف مظهر 

               )2(: األحمر إسماعيـل ابنشعور وأبعاد التجربة. ومن أمثلتها قـول الصـورة، وال تتوخى عمق ال
َو��1َُوا: َ"َ��َ��ُت ا�َ�َوى 1َــْد 

َط�َ.ـــَرتْ َ     
! 

8َ:ُْ!ـــُت ِ.<ــــَو� ا�َ:ْ!ــِب َوْھَو 
   َ�َط�ُرھـــــَ� 

ثر، يتصل بفاجعة الفقد فََأْصُل السياق أن يعرب الشاعر عن موقف نفسي بعيد األ
والفراق. لكن الصورة هنا تبدو عاجزة عن أداء هذا املعىن باملستوى الذي يستحقه من العمق، 
واستثارة الشعور، ودغدغة االنفعال؛ فالفرقة يف اهلوى، محامات تتطاير، وأرضية َمطَارَِها، قلب 

ة املشاعر، وهي  جتنح إىل الشاعر.وعلى هذا، تبدو الصورة خاوية من العاطفة مفرغة من عبوء
  الوصف أكثر مما حتقق اإلثارة النفسية والتفعيل اخليال.

  : أبي حمو موسى الزيانيومن أمثلة هذه الصور أيضا، قول 

                                                 
  .371ا�!� ر ا�����، ص )  1 (

 ( 2 ) ابن األمحر، نثري فرائد اجلمان، ص  378.
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ـــــــKَُم َ��  ـCِْ ا�	� َ�َ!�ـــــ
     َ�ـــــ�َح  ا�َ"�ـــَـ�ُم  

! 
 َ>2ًْراَوَ�� أَْ&َ"َ�ِت ا�َرْوَض 

�.َ��-)1(1    

)، بالقدر الذي ال حييطه العدρ ىن هو أن يبعث الشاعر بالتحية والسالم للرسول (فاملع
واحلصر. وهو ما تستوعبه عبارة "ما ناح احلمام ". أما الصورة االستعارية يف الشطرة الثانية من 
البيت فهي حمدودة الفعالية، حبيث يتكرر معها املعىن بشكل صميمي، وال تقدم له إضافة ذات 

  على مستوى العمق.قيمة 
وقد ترد الصورة يف سياق االستدالل، فتفتقد جانب اإلحياء، وتقرتب أكثر من التصريح، 

  )2(: لتلمسانيا الثغريعلى شاكله ما جند يف قول 
4ْ�8!َْ% َ�ُ.وَ	َك �ن 	ـَِوى 

�:ـــ?      َ>ــــْوِب ا�
! 

 �ــَ� �!ُ�7ُــــــوِس ُ"ــــً!?
  	ــــَِوى َْ:َواھـــَ� 

فهذه الصورة هي من البساطة والسطحية واملباشرة ما جيعلها سهلة التناول، حمدودة 
األثر، ال يبذل املتلقي يف فهمها واستكشافها كبري جهد أو عناء. وهي بذلك ال تستثري فيه 
نشاطا ختييليا كبريا.كما أا ال حتدث يف نفسه هزة املفاجأة واإلعجاب، بل تقلل من 

؛ ذلك أا تفتقد عنصر اإلحياء، الذي هو مصدر التأثري وجوهر )3(التلقي.  اإلحساس مبتعة
  الصورة. 

وقبل أن نتحول عن االستعارة إىل الكناية، تستوقفنا الصورة اازية اليت قوامها ااز، 
وخاصة منه "العقلي"، الذي يسهم يف تشكيل الصورة الشعرية للنص املولدي، ولو بالقدر 

  ما قورن باالستعارة.القليل إذا 
وهو ضرب من طرق التصوير يقوم على اإلسناد؛ أي "إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل 

وهذه العالقة، قد تكون:  )4". (غري ما هو له، لعالقة، مع قرينة مانعة من إرادة اإلسناد احلقيقي
   )5(عكس. سببية، أو مكانية، أو مصدرية، أو بإسناد املعىن للفاعل إىل املفعول، وال

                                                 
  .164، ص2الرواد، جابن خلدون حيىي، بغية   ) 1 (

 ( 2 ) التنسي حممد بن عبد اهللا، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص 187
 ( 3 ) ينظر: عصفور جابر، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي، ص  328

 ( 4 ) عتيق عبد العزيز، علم البيان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت لبنان، 1405 ھـ - 1985 ص   147. 
 ( 5 ) املرجع نفسه، ص147
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ه عبد القاهر الجرجانيويسمى أيضا ااز احلكمي كما هو احلال عند  الذي يعد ،
عالمة من عالمات العبقرية واإلبداع فهو:"كنز من كنوز البالغة ومادة الشاعر املفلق، والكاتب 

  ) 2(:لوفابن الخومن أمثلته، قـول  )1(البليغ يف اإلبداع واإلحسان، واالتساع يف طرق البيـان".

أَْ&َرَم ا�َوْ<ــُد B8 ا�َ"َ-�-ــَِ* 
     َ�ــــ�َرا 

! 
 B8 %ُْ�ــــ إَذا َرأَى ا�د�

   ا�َ�َ"�<ــــِِر �8ََرا 

فالفعل "أضرم" أسند إىل غري فاعله" الوجد" . ألن الفاعل احلقيقي، هو اإلنسان. وملا  
السببية. ولقد أّدى ااز هنا كان "الوجه" سببا يف هذا االحرتاق، أسند إليه الفعل لعالقة 

وظيفته الفنية واملعنوية، حبيث أضفى على املعىن خصوبة وإثباتا وتأكيدا، وأعرب عن حالة عشق 
  عميقة، ومعاناة عاشق استّبد به الوجد، فأورثه حرقة واكتواًء .

 ، موحيا مبا يتمتع به ممدوحه السلطانالتلمساني الثغريومن ااز العقلي أيضا، قول 
  ) 3(أبو محو موسى الثاين، من بأس وسطوة، وغلبة: 
أَِدَ�ْت �َـــــCُ ا1َْMَطــ�ُر 

 Bـــــ     َ�ـْزَ�َـــCُ ا�ِ
! 

ُ.ِ�َ�ــــْت َ�!? اEِْ	ــــــَراِج 
   واEِْ�<ـــــَ�مِ 

فالقصد من عبارة" أدنت له األقطار" اليت هي موضع ااز، أنه أراد باألقطار الشعوب 
  استسلمت خاضعة منقادة لسلطان هذا القائد .اليت 

 يف ندم وحسرة عن تضييع مرحلة الشباب يف انتجاع اللذات،  ابن الخطيبويعرب
: واالنصياع هلوى الغرور. ويرى يف ذلك جتارة خاسرة، فيقول متوسال بااز يف أداء هذا املعىن 

)4(   
�1َِطً)ــــ� B8 ا�2ُـــُروِر ُ.ْرَھَ* 

     ُ�ْ�ـــِري 
! 

4َِ	ـــَرْت 7ْ3ََ:ــــBِ َو�4ََ.ْت 
 B"ِ1َِدا   

  حيث أسند اخلسارة للصفقة جمازا، وأصل اإلسناد هنا لإلنسان.
وكذا الشأن يف عبارة "خابت قداحي". وذلك بغرض تعميق املعىن وتكثيفه. ومن هنا 

املعىن وتأكيده، وهي مزية يتضح ما هلذا األسلوب البياين من مزية يف حتقيق املبالغة والتوسع يف 
 تدخل يف صميم الوظيفة الفنية للمجاز عامة.

                                                 

 ( 1 ) اجلرجاين عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص 295

 ( 2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 126 
 ( 3 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج 2، ص213
 ( 4 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 391
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  :الصورة الكنائية - د

للكناية مفهومان:أحدمها لغوي، وآخر فّين. أما عند اللغويني، فمعناها:"اإلضمار، 
واإلخفاء، وأن اللفظ ال يستفاد معناه من ذاته، بل من مضمره. وأن اإلضمار واإلظهار، عملية 

  )1(لمة بأخرى يف معناها، لكنها ليست منبثقة عنها ".إبدال ك
والشك أن الوقوف مبفهوم الكناية عند حدود اللفظ البديل، أو املرادف، هو ّمما يّغيب 
قيمتها الفنية، وحيدّ من فعاليتها وتأثريها، وجيعلها قاصرة عن أداء وظيفتها يف تعميق املعىن 

فمن غري ادي األخذ بالكناية اللغوية يف جمال وعلى هذا األساس،  -كما سيأيت–وتأكيده 
املعاجلة الفنية، والتعامل مع العمل اإلبداعي، والبد حينئذ من مراعاة معناها الفين. فما 

  لدى النقاد والبالغيني ؟. -فنيا-مفهومها
؛ حبيث تنطوي رالكناية وجه من أوجه البيان، وتقنية يف التعبري تقوم على مبدأ التجاو 

الكنائية على معىن فرعي انبثق من معىن أصلي، ليكون ردفا له، داًال عليه، على سبيل  الصورة
اإلحياء، ال التصريح. وهذا ما ميكن استخالصه من تعريفات النقاد والبالغيني للكناية من زاوية 

داللة على  رحتمل مصطلح "اإلرداف" ومفادها :"أن يريد الشاع قدامةاملفهوم الفين. فهي عند 
ىن من املعاين فال يأيت باللفظ الدال على ذلك املعىن، بل بلفظ يدل على معىن هو ردفه وتابع مع

  ) 2(له. فإذا دّل على التابع أبان على املتبوع".
الذي يرى يف الكناية :" أن يريد  عبد القاهر الجرجانيويلتقي مع هذا املفهوم، تعريف 

للفظ املوضوع له يف اللغة، ولكن جييء إىل معىن هو املتكلم إثبات معىن من املعاين فال يذكره با
  ) 3(تاليه وردفه يف الوجود فيومئ به إليه، وجيعله دليال عليه ".

فما يستفاد أن الكناية تعتمد اإلمياء واإلحياء، وأا حتقق عالقة التالزم بني املعىن الفرعي 
  .واللغوي  يواألصل. وهي عالقة حيكمها املنطق والعرف االجتماع

                                                 

 ( 1 ) سلطان منري، الصورة الفنية يف شعر املتنيب- الكناية والتعريض، مطبعة املعارف جالل حزي وشركاه- اإلسكندرية- مصر (د، ت) ص 104
 ( 2 ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 157

 ( 3 ) اجلرجاين عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، ص66
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وهذا ما يتطلب من الشاعر قدرة إدراكية متميزة، وحّسا لغويا عاليا، مع خربة ثرية 
 رشيق ابن واطالع واسع. وألجل هذا كانت صعبـة املنال إال على احلّذاق واملربزين. يقـول عنها

 إا:"من غرائب الشعر وُمَلِحِه، وبالغة عجيبة، تدّل على بعد املرمى وفرط املقدرة، وليس يأيت
  ))1ا إال الشاعر املربّز واحلاذق املاهر".

ومما ميكن إضافته إىل أسباب السحر والعبقرية يف الكناية، أا تتحقق من خالل اإلصابة 
يف اختبار املعىن أوال، مث إخفائه ثانيا بأسلوب فين ذكي، وبكيفية تفرض على املتلقي نوعا من 

  اكتشاف املعىن، يرتتب عنه إحساس باملتعة .االنتباه، وقدرا من اجلهد يف تأويل الصورة و 
ومن طبيعة الكناية اليت متيزها عن ااز، أنه ميكن محلها على احلقيقة وااز معا؛ إذ إن 

  لفظ الكناية يستوعب يف معناه احلقيقة وااز يف آٍن.
ة وقوام أّما عن الوظيفة الفنية للكناية، فتكمن يف خاصية التلميح، اليت هي عالمة البالغ

الشعر. وكذا يف إثبات املعىن وتأكيده، مبا يفيد الدليل والربهان واجلنوح به إىل املبالغة والتزيد 
ومن أغراض الكناية اليت ميكن إدراجها ضمن الوظيفة أيضا، التعظيم  )2(.عما تنتجه احلقيقة

القيمة اجلمالية اليت  باإلضافة إىل )3(والتفخيم، والتعمية والتغطية، والرغبة عن اللفظ اخلسيس .
حيققها األسلوب الكنائي من خالل التجسيد والتقدمي احلسي للفكرة؛ وذلك على مستويني: 

فنية الربط بينها وبني املعىن األصل  لعلى مستوى الصورة الفنية اسدة للمعىن أوال، مث من خال
  ثانيا .

لفنية. فما مدى استعانة شعراء أما وقد حتدد لدينا مفهوم الكناية، ووظيفتها، وقيمتها ا
  املولديات ذا األسلوب البياين يف بناء الصورة ؟

احلقيقة أن واقع النص املولدي يؤكد احلضور احملتشم للكناية، إذا ما قورن مبستوى 
حضور التشبيه واالستعارة. ورمبا يعزى األمر إىل سيطرة ظاهرة أسلوبية على القصيدة املولدية، 

ا يف دراسة األسلوب، وتتعلق بالطابع اخلطايب السردي الذي كثريا ما الذ به سبق احلديث عنه
الشعراء يف رصد مالمح الشخصية احملمدية ومآثرها، وما يتصل ا من أحداث ومعجزات 
وإشارات تارخيية، تفرض عليهم تعامال خاصا يف تقدميها بكيفية تصرفهم عن اإلحياء وتقرتب 

                                                 

 ( 1 ) ابن رشيق، العمدة، ج 1، ص 302

 ( 2 ) ينظر: عتيق عبد العزيز، علم البيان، ص  223

 ( 3 ) ينظر : ابن رشيق، العمدة، ج1 ص313
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. وهذا ما يتعارض وطبيعة الكناية اليت يعد التلميح جوهرها م أكثر من دائرة التصريح
  وعمادها. 

وقد تأرجح التوظيف الكنائي بني العمق والبساطة؛ من صور تستدعي اجلهد والعناء 
  الكتشاف املعىن، وأخرى قريبة املأخذ، سهلة املنال، حمدودة الفعالية والتأثري .

من التوفيق يف أدائها الفين واملعنوي، ما  ولعل من الصور اليت يلمس فيها القارئ قدرا
استوحاه الشعراء من مشهد الرحلة إىل احلج، حلظة انطالق الركب باجتاه البقاع املقدسة، حيث 

  )1(بصورة كنائية جتسد مشاعر احلسرة والندم .قائال: -مثال–أبو حمو يطالعنا 

	ـــــــ�ُروا َو 
B�ِــــــُد(ِ:ُْ B�ُِدُ�ــــــــــــو 

! 
ــــــــن�  X	8ََ:َرْ�ــــــــُت ا�

ـــــــــ  َدمِ �ــــن ا���

فلفظ الكناية هو عبارة "قرعت السن من الندم". وهي صورة موحية، أفادت من حيث 
املعىن إثباتا ومبالغة؛ فاملعىن األصل هو الندم نتيجة التقصري والقعود عن احلج. أّما"قرع السن " 

هلذا احلس احلزين، وإثبات حلالة قصوى من احلسرة والندم حلظة توديع  ففيه تقرير للمعىن وترسيخ
  ركب احلجيج .

صورة معربة عن شعور اخليبة واالنكسار،  ابن الخطيبومن هذا املوقف يستوحي 
  )2(ملفوف يف ثوب من احلسرة .فيقول:

 ِ� Bِ�ِ�َس ْن َ.ْ)ِدِھـْم 4َ!�7ُــــو��َ
رفِ   ا�ط�

! 
َ>ِ:�ــــلَ  ا�4ُــــَط? َ�ِ��&ــــً� 

B"ِــــــــ��َ>َ 

فالكناية تتجلى من خالل العبارتني :"ناكس الطرف" و"ثقيل اخلطى"؛ فاألوىل حتيل 
على معاِنِ◌ِ◌ِ◌ متعددة ؛ إا عالمة على التأخر عن الشيء، والتقصري، واخليبة، والذل، 

ك القارئ فارق واحلسرة. وهي معان ينتظمها رابط نفسي واحد وحمور داليل واحد. وهنا يدر 
الدرجة بني املعىن الذي تنتجه الكناية "ناكس الطرف" اليت فجرت كل هذه الدالالت، وبني 
املعىن األصل الذي قد يتمثل يف قول الشاعر "تأخرت عن احلج "، أو "خاب سعيي" أو 

  "حزنت لتوديع الركب" أو ما شاكل هذا .

                                                 

 ( 1 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج 2،  ص42
 ( 2 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 390
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 تشيع فيضا من الدالالت تصب يف وكذلك الشأن بالنسبة لعبارة "ثَِقيل اخلَُطى" اليت
 احملور ذاته، وحتقق وظيفة اإلثبات واملبالغة يف جتسيد هذا املوقف النفسي.

صورة كنائية  ابن زمركوضمن هذا السياق، ومن عمق هذا املوقف النفسي يشكل 
موحية، تكشف عن حالة عاشق وهلان، يعيش صدمة الوداع لركب ميمم صوب احلبيب. 

قلبه قد فارق جسده، واختذ له َحمَّال يف رحال ذلك الركب .يقول جمسدا هذا فأحس حينها أن 
  )1(املعىن :

لَ  �ـــ� �"َ�� َراِ<!�َن َو َ�ـــ� َ
 َرْ�ُ.ُ�ــم

! 
إNّ 1َُ!ُـــــــــوب 

 َNا�َ)�ِ-ِ:ــــــــ�َن  ُ"ُ�ـــــــو 

تعكس جتربة حب فالصورة الكنائية يف قوله: "وما حتمل ركبهم إال قلوب العاشقني "
عميقة، ملكت من الشاعر القلب، وأطَّرَحِت اجلسد. كما توحي بلهفة عارمة للزيارة 
وَتطَلِعِ◌ِ◌ِ◌ للقاء. وشتان بني ما تولده الصورة هنا من عمق وخصوبة، وبني قولنا يف املعىن 

  األصل:" أتوق إىل الزيارة" أو "أتشوق للقاء" .
اعرتافه الثغـري التلمساني النفس، يقدم لنا ويف مقام االعرتاف بالذنب، وحماسبة 

  )2(بأسلوب كنائي يوحي حبجم اخلطايا، وعظم الذنب .قائال: 
ْ�ُت  ُ�ْ�ِري  َ�ُ)�ِري  �ََ:ْد 1َ&�

.ـَ�  Bِ8 ا��3
! 

وأَْ<َرْ�ُت 4َْ�ـــــلَ ا�!�و 
 �8ـــــC ِ�َراَ"ـــــ�

لية واملعنوية من خالل هذه ففي الشطرة الثانية، صورة حسية كنائية هلا قيمتها اجلما
اللوحة الفنية اليت جتسد موقف الشاعر الذي انفق عزيز عمره متهافتا على ملذات احلياة، دون 

  أو قيد يوقف مجوحه .  رادع 
يستعني بالكناية يف جتسيد إحساسه بالندم ملا اقرتفه  أبو عبد اهللا بن أبي جمعةوبدوره 

  )3(: من ذنب. فيقول

                                                 

 ( 1 ) ابن زمرك، الديوان، ص 476
 ( 2 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج 2، ص99 

 ( 3 ) املصدر نفسه، ص 48
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أَْ	َ2ْـــــــ7ِـــر ُ � ِ�ْن 
 ُ�ـــــــلX  َذْ�ــٍب 

! 
ــــCُ  َو َ�ِدْ�ــــــُت َ� 

 َ�َ&ْ&ـــُت  اM���ــــل

فعض األنامل صورة دالة على اإلحساس العميق بالندم، وتأكيد حضوره يف النفس. وقد 
ألنامل"، ليفيد أورد الشاعر املعنيني معا: األصل: "َنِدْمُت َلُه"  مث ثىن بردفه وتابعه :"عضضت ا

إثباتا ومبالغة، وليحقق جانبا مجاليا يدركه املتلقي من الصورة اليت ينتجها لفظ الكناية، يف مقابل 
  املعىن األصل الذي قّدمه صريَحَ◌ا عاريا من اجلمال .

أن يلمح إىل حجم اهلول الذي يعيشه اخللق يوم احلشر، ومدى  ابن الخلوف وحياول
  )1(الكناية سبيال إىل ذلك، يقولوقعه يف النفس، فيتخذ من 

 َN ا ُؤُ�ــــCُ  ا�4َ!ُق ُطـّرًَ
 Cُ�ِذ�ـــــــــــُق .ـــــــ 

! 
ِ�ْن َھـــــــْوِل َ�ْوٍم َ�ُ.ــوٍس 

ـــب ا�!�َ��ــَ� ��-َ 

ففي عبارة "َشيَب اللَمَما" صورة كنائية ختفي وراءها عمق الفاجعة، وشدة الكرب الذي 
احلساب. وهي ذات فعالية كبرية وتأثري واضح داخل سياق البيت، حبيث يصيب اخللق يوم 

توحي مبدى  -باملوازاة–تثري األداء املدحي إىل حد كبري؛ إذ بقدر ما تعمق أزمة اخللق، فإا 
  ).ρفضل املنقذ الذي تلوذ به البشرية، ويكون سببا يف اخلالص، وهو الشفيع حممـد(

) يف محاية اإلسالم ونشره يف اآلفاق، يتوسل ρيل للرسول(ويف مقام اإلشادة بالدور البطو 
) يف صيانة رسالة اإلسالم، حىت غدت كاملرأة املصونة ρبالكناية يف بيان فضله( ابن الخلوف

  )2(اليت صارت يف منعة من قومها، حتظى بكل الرعاية واحلماية. يقول: 
 َ" Bِ8 ِمK	ِْEْذرِ َ�? َ.ْ�َ&* َا>ِ 

�ـ�َ X-�ُ 
! 

 ◌ََK�Pِ ُم�Pَْر َو �َْن َ�ْ	َ!َم ا�&�
?�َ"ِ َNَو 

وواضح أن الكناية هنا تستند إىل جماز، وهي من وحي الذاكرة الشعرية حيث تعود بنا 
. وقد كىن الشاعر ا هنا عن اإلسالم، ليوحي مبا توفر له امرئ القيسإىل "بيضة اخلدر" لدى 

  ) من عز ومنعة.ρعلى يد الرسول(
تقدم من الصور الكنائية اليت حققت جانبا من التوفيق فثمة مناذج أخري وإىل جانب ما 

7أقل للمفهوم اللغوي للكناية؛   -غالبا - مستوى، تتسم بالقرب والبساطة، وتكاد تستجيب ّ
  )1(أبي القاسم عبد اهللا ابن يوسف:  ) بالبدر، كما يف قـولρكأن يكّىن الشاعر عن الرسـول(
                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص57
 ( 2 ) املصدر نفسه ، ص 341
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َوا8َـــ? َرِ.�ـــُ% ا�4َْ�ـــــِر 
 ِ�ْ�ــــــCُ ِ.َ!ْ�!َــــــــِ*ِ◌ 

! 
ـــَْدِر َ�ْن َوْ<ــــCِ َذاَك ا�.

 ُ"ـــط� �َِ>�ُ�َ�ــــ�

  

                                                                                                                                                         

 ( 1 ) ابن األمحر، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان، خمطوط، الورقة   67
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  )1(مكنيا عنه بالقمر: ابن زمركومنه قول 
َداِر َرُ	وِل �ِ وَ�ْط!َـــِ% 

 ا�َ:َ�ــِر  ا�ذي 
! 

إِْ.ـــــداُؤه َ�ـــ� 8َــــــ�َرقَ  
Kْ�ِ��ــــــ � ا�

ومن هذه الكنايات البسيطة، أن يكين الشاعر عن املرأة "بالظبية". واليت هي يف النهاية، 
، جامعا بني أحمد بن عبد المنان). ومن أمثلتها قول ρصورة مقنعة عن شخص الرسول(

  الصورتني : "الظيب"، و"البدر": 
 ِ �aِ %َـُْدَك َ�� َرْ.ــــــ َ��ــــــ

 اMُ�َــ? َطَ)ُ�ــــوا 
! 

أََ�ــــ�ُم َرْوِ&ـــَك Pَض� ا�دوح   
 ُCَِـــ)ــــ���َ 

ــــــ�م َظْ.ِ�ـــَك �َـْم ُْ:7ِــــْر  أَ��
 Cُــــــ(ُ َ�َراِ

! 
ِ�ْ�Cُ َو َ.ـــْدُرَك َ�ْم ُْظ!ِــــْم 

 ُCَ�َط��ِ)ـــُــــ 

يف هذه األداة لدى ولعل يف النماذج املتقدمة عن الصورة الكنائية ما يـُبَـني مستوى توظ       
شعراء املولديات يف التعبري عن رؤاهم، ومواقفهم النفسيَة. فهؤالء وإن جنحوا إىل حد ما يف 
اإلفادة من هذا األسلوب البياين يف أداء املعىن، فإن مستوى الصورة الكنائية عندهم يظل 

ى حدود املوروث موسوما بالبساطة عموما.كما أا يف الغالب صور مستهلكة جاهزة، ال تتخط
  القدمي إالّ بكيفية حمتشمة، ويف النادر القليل.

  
  : الصورة البديعيةثانيا:  

يشكل التعبري بالصورة البديعية وجها من أوجه البالغة العربية وأداة فاعلة يف أداء املعىن.        
ي القدمي منذ وهلا أصالتها يف تراثنا الشعري. إذ ميكن القول إا كانت حاضرة يف النص الشعر 

عهد التأسيس. وإن كان ذلك يف حدود معينة، حبيث مل تكن بالكثافة واالنتشار، والقصد يف 
طلبها مبا كان هلا يف العصر العباسي خاصة. حيث غدت غاية تطلب يف ذاا، ويقصد 

  الشعراء، إليها قصدا عن وعي، متخذين منها مظهرا حداثيا، ومعيارا للرباعة والشاعرية. 
على أا تتخذ من البديع أساسا  لأما عن طبيعة الصورة البديعية، فإن يف التسمية ما يد       

  يف تشكيلها.وهنا يستوقفنا مفهوم مصطلح البديع. فما حدوده يف اللغة، واالصطالح؟

                                                 

 ( 1 )  ابن زمرك، الديوان، ص 477
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أما يف اللغة، فقد ورد يف لسان العرب ما نصه :"َبدَُع الشيء يـُْبِدُعُه بْدًعا، وابتدعه:        
 )2("والبديع احملدث العجيب". )1(أنشأه، َبَدأَُه...والبديع والبدع، الشيء الذي يكون أوال"...

  فهو اجلديد املخرتع العجيب .
أما يف املفهوم النقدي والبالغي، فال يكاد يعثر الباحث عن تعريف شاف حمدد، ملا        

  شهد املصطلح من تغري وتطور عرب تارخيه.
 الذي يعزى إليه فضل) هـ296تعبد اهللا بن المعتز (نعود إىل  أني وهنا، ينبغ       

التأسيس لنظرية البديع يف الشعر العريب. ويتحدد مفهومه للبديع من خالل حصر جماله يف 
مخسة أبواب أو فنون، هي: االستعارة، والتجنس، واملطابقة ورد أعجاز الكالم على ما تقدمها، 

  واملذهب الكالمي.
       ذا جيعل البديع مشتمال على البيان أيضا، بإدخاله االستعارة ضمن أبوابه. وكذلك  وهو

، أو من أتوا بعده. فحىت قدامه بن جعفركان الشأن مع غريه من النقاد، الذين عاصروه، أمثال 
القاهر  عبدالقرن اخلامس اهلجري نظل نلتقي ذا التداخل بني أقسام البالغة؛ كما عند 

الذي أدخل التشبيه واالستعارة والتمثيل  ضمن البديع، يدل على ذلك قوله  -مثال– الجرجاني
:"وأما التطبيق واالستعارة وسائر أقسام البديع فال شبهة أّن احلسن والُقْبَح ال يعرتض الكالم 

حيث يُدِخل االستعارة اليت هي يف أساسها تشبيه وضرب  ))3ما إال من جهة املعاين خاصة".
  ل يف البديع وأقسامه.من التمثي

أّما مرحلة احلسم اليت صار للبديع فيها مفهوم حمدد، جيعله علما مستقال من علوم البالغة      
هـ). الذي عد 626(ت أبي يعقوب السكاكيالثالثة :املعاين، البيان، والبديع، فكان مع 

احملسنات املعنوية،  البديع أسلوبا لتحسني الكالم راِصَدَ◌ا أنواعه ضمن قسمني كبريين مها:
 على هذه) هـ 780ت الخطيب القزوي (مث يستقر هذا املفهوم مع  )4(واحملسنات اللفظية .

  . ويعرفه بقوله: لسكاكيويستعيد تسميته القدمية "البديع" اليت كانت له قبل جميء ا الصيغة،

                                                 

  ( 1 ) ابن منظور، لسان العرب، مادة "بدع"، الد (1) ، ص 299
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص 230

 ( 3 )  اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة، ص15-14
 ( 4 ) ينظر: شرف حفين حممد ، الصورة البديعية بني النظرية والتطبيق، القسم األول، مطبعة الرسالة- مصر - (د-ت) ص 22-20
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ضوح الداللة". " هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقه على مقتضى احلال وو 
)1(   

ويف هذا التعريف ما يربز الوظيفة املعنوية واجلمالية للبديع، ويكشف عن قيمته يف عملية   
  البناء الشعري، وباعتباره وسيلة بالغية هامة يف تشكيل الصورة، وصياغة املعىن.

، ومن هنا، ينبغي أال يفهم من البديع على أنه جمرد حلية لفظية، ورجة وتزيني شكلي  
وإمنا هو أداة هامة يف إنتاج املعىن يف صورة فنية هلا أثرها اجلمايل والنفسي يف املتلقي من خالل 

  استثارة مشاعره، ومحله على االنتباه واالستجابة بدرجة ما.
على أن هذا ال يعين أن شعراء العرب قد التزموا ذه القاعدة النظرية، أو الصورة املثالية.   

العريب يؤكد بأن تعاملهم مع هذه األداة البالغية، قد تراوح بني التوظيف  فواقع النص الشعري
اإلجيايب الذي جيعل من البديع ضرورة يستدعيها املعىن، وبني النزوع حنو التكلف وطلب 

  احملسنات يف ذاا من باب الزخرفة والتنميق الذي ال يضيف للمعىن شيئا ذا قيمة.
ظاهرة فنية  -خاصة –كل منذ العصر العباسي وإذا كان األسلوب البديعي قد ش  

واضحة املعامل يف الشعر العريب بعامة. فإن شعر املديح النبوي يعد أكثر األغراض استقطابا هلذه 
الظاهرة. ومن شعرائه من غاىل يف تكلف البديع بالكيفية اليت جعلته يستأثر بفضاء النص، 

  وحييله إىل ما يشبه منظومة يف علم البديع.
ذا ما جيعلنا نتساءل عن مستوى االستخدام البديعي يف الشعر املولدي؛ فهل وفق وه  

الشعراء يف التوسل بالصورة البديعية مبا خيدم املعىن، أم اختذوها جمرد حلية وتنميق؟ وهل التزموا 
  حبدود االعتدال، أم أم أسرفوا، وتكلفوا، وأثقلوا كاهل النص؟.             

أن األنواع البديعية هي من التعدد والكثرة، والتقارب يف املفهوم حبيث  بداية، أشري إىل  
ما حدث مع  -فعال –تكاد تتداخل وتوقع يف اخللط، وعدم التمييز بني مصطلح وآخر. وهو 

بعض النقاد والبالغيني. وهذا ما جيعلين اقتصر فقط على أشهر هذه األنواع وأكثرها دورانا يف 
ضافة إىل أن الرتكيز سيكون أكثر على البديع املعنوي لسببني: أحدها الشعر املولدي. هذا باإل

يتمثل يف أن هلذا القسم أمهية يف تشكيل الصورة تفوق ما للبديع اللفظي. وثانيهما، أن هلذا 
  األخري جماال آخر سيحظى فيه بالدراسة من زاوية قيمته اإليقاعية، ودوره يف التشكيل املوسيقي.

                                                 

 ( 1 ) املرجع السابق، ص 22



ا���ب ا�����: ��ــــــ�ء ا����                                                                 ا���� ا�����: ا��ـــــ�رة ا�����ـــــ�   

 474 

  وي :البديع المعن -أ  

يتميز البديع املعنوي عن اللفظي بأنه يستهدف حتسني املعىن بالدرجة األوىل، ويتطلب   
إدراكا عقليا، تستثريه الصورة البديعية يف ذهن املتلقي، فإذا حصل الفهم، حتققت متعة 

  االكتشاف.
والبديع املعنوي، مثله مثل اللفظي متعدد األنواع، لكن ليس الغرض يف هذا املقام هو   

استقصاؤها مجيعا، إمنا القصد هو الوقوف على وظيفة الصورة البديعية املعنوية. انطالقا من 
دراسة أبرز هذه األنواع، وأكثرها حضورا يف القصيدة املولدية، واليت يأيت يف مقدمتها الطباق.                

  الطباق:   

: " املطابقة عند مجيع الناس، مجعك بني ابن رشيقجلمع بني متضادين. يقول ومعناه، ا  
، يسمى "التطبيق"، يقول عبد القاهر الجرجانيوعند  )1(الضدين يف الكالم أو بيت شعر".

  )2(فيه: " أما التطبيق، فأمره أبني؛ وكونه معنويا أجلى وأظهر، فهو مقابلة الشيء بضده" . 

باحلقيقة وااز، قسمان: فما كان لفظه حمموال على احلقيقة، فهذا وهو يف عالقة لفظه   
   )3(طباق أو مطابقة. أما ما استخدم لفظه على سبيل ااز، فهو: " التكافؤ". 

كما جند له تعريفات أخرى حبسب طريقة تركيبه، وهي ثالث: طباق إجياب، وفيه   
ي يقوم على نفي أحد الطرفني، وإيهام تتساوى اللفظتان إجيابا وسلبا. وطباق سلب، وهو الذ

   )4(التضاد، وهو ما كان فيه التضاد نسبيا، وقارب فيه الطرفان هذه الصفة. 
أما عن قيمة الطباق داخل النسيج الشعري فتتجلى من خالل الوظيفة اليت يؤديها، 

ر النفسي الذي حيدثه واملتمثلة يف اإلبانة والوضوح عن املعىن باإلضافة إىل القيمة اجلمالية، واألث
يف املتلقي من خالل املقارنة اليت يقيمها بني الشيء وضده ألجل الوصول إىل حقيقة املعىن. مث 

يف قوله:" فإن معطيات املقابلة  رجاء عيدما يعقب من متعة حني حيصل الفهم. وهذا ما أكده 

                                                 

 ( 1 ) ابن رشيق العمدة، ج 2، ص5
 ( 2 ) اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة، ص 15

 ( 3 ) ينظر: عتيق عبد العزيز، علم البديع، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان 1405  هـ، 1985 م ، ص 78
 ( 4 ) ينظر: املرجع نفسه، ص 80-79



ا���ب ا�����: ��ــــــ�ء ا����                                                                 ا���� ا�����: ا��ـــــ�رة ا�����ـــــ�   

 475 

ملباغتة لألشياء املتضادة يف والضدية، حتدث مقابلة نفسية، تدفع باملتلقي إىل تقّبل هذه اهلزّة ا
   )1(تفكريه ويف حمصلته اللغوية، واليت ينتج عنها هذا اإلعجاب". 

ويف النص املولدي جمال ثري، يستدعي االستعانة بالطباق؛ كأن يقابل الشاعر بني: 
اإلميان والكفر، اهلدى والضالل، احلقيقة والباطل، العز والذل، الشباب والشيب، اجلنة والنار 

نم)، عهد الوصال وزمن اهلجر. وما شاكل هذه املعاين اليت كثريا ما يتداوهلا شعراء (جه
املولديات، واليت تستدعي هذا النوع من الصور البديعية القائمة على الثنائيات الضدية. ومن 

ا على ملمح صويف، يتصل باحلقيقة احملمدية، لسان الدين بن الخطيبأمثلتها، قول  معرب ،
   )2(الالحق) و(القدم والتأخر): -مفارقة: (السابقويتمثل يف 

ـــْرَت  �4َ9ْ�ــــَت 4ْ�َُـــ�ًرا َ َ:د�َ
 َ�ْ.َ)>ــــً�  

! 
8ََ:ـــْد َ-�ـــَِ!ْت َ�ْ!َ�ـــ�ُؤَك 

 ا�َ:ْ.ــلَ وا�َ.ْ)َدا 

فالوجود احملمدي لدى الفهم الصويف يتحدد من خالل هذه الثنائية الضدية؛ فهو من 
لنوري يـَُعد سابقا لكل املخلوقات. وأما من حيث كونه سببا ومصدرا لكل النبوات حيث خلقه ا

فإن هذا يقتضي تأخر مبعثه من بعدها مجيعا. ولتوصيل هذه احلقيقة، كان ال بد من االستعانة 
بالطباق الذي يوفر األداء املناسب هلا. وهو ما تدل عليه املفردات: " تقدمت، تأخرت"، " 

  ".القبل، البعد
من الطباق سبيال للتعبري عن ملمح صويف آخر، مفاده أن  ابن الخلـوفويتخذ 

) هو السر واملظهر اإلهلي يف آن؛ فهو السر باعتبار ما أودع يف نوره من هدي النبوة. ρحممًدا(
يقول الشاعر  -على ما يعتقد الصوفية -وهو املظهر، يف كونه أول جتل للحق يف صورة اخللق 

                   )3(ق خماطبا رسوله الكرمي وقد حل برحابه املقدس، عند "سدرة املنتهـى": على لسان احل
ي  َو َ�ْظــــَ�ِري  أَْ�ـــَت 	ـــِر�

 َوُ�ـــَراِدي  
! 

ـــــــَذا أَْ�ــــَت َزا�ِــــــــًرا  �."َ
 وُ�ــــَزاَرا 

ى املفضول، جيد الشعراء يف ويف مقام املفاضلة، وما تقتضيه من التسامي بالفاضل عل
) ρمادحا الرسـول( عبد العزيز بن أبي سلطانالطباق ضرورة لتحقيق هذا املعىن. من ذلك قول 

                                                 

 ( 1 ) عيد رجاء، املذهب البديعي يف الشعر والنقد، منشأة املعارف باإلسكندرية، دت، ص 380

 ( 2 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 476
  ( 3 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 139
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مبا حظي به من شرف التقريب والتقدمي عن سائر األنبياء والرسل، وحتديدا يوم حادثة اإلسراء 
   )1(واملعراج: 

ُر8َِ)ْت �َـCُ ا�ُ"ُ<ــُب ا�ِـB �َـْم 
ْرَ7ـــْ%  َ 

! 
ـــــٍر ْ	ِ �إ�N إَِ�ْ�ـــــــCِ �8َـــُل

 4ْ�ُـــــَرقُ 

حيث يتآزر االستثناء مع طباق السلب يف : "رفعت، ومل ترتفع" لتأكيد صفة اخلصوصية 
  احملمدية، وعلو مقامها عند احلق تبارك وتعاىل.

   )2(يف جتسيد هذا املعىن، قائال:  التلمساني الثغريويلتقي معه 
َوأَْ	َرى .ِــــCِ َ�ْ�ــKً إِ�َـ? 

  َKـَرِة ا�ُ)ــــ&ْ"َ 
! 

َ-�َھَد �8َِ�ـ� ُ�ــل� َ�� َ��َن 8َ 
 ��َ8ِ�4َ 

فمع ثنائية " الشهود"و" اخلفاء" اليت تشكل الصورة البديعية يف هذا البيت، يضعنا 
  ) عند اهللا.ρالشاعر أمام مسو الدرجة، وخصوصية املقام الذي تبوأه حممد(

) ρوالعجم" عند الشاعر معىن األفضلية املطلقة حملمد( -قق الطباق بني: " العربوحي
  ) 3(على كافة اخللق. يقول: 

َ�� أ8ََْ&لَ ا�4َْ!ــِق ِ�ْن ُ�ْرٍب 
 و�ن َ�َ<ٍم  

! 
َو4َْ�ـــــــَر آٍت ِ.]َ�ــــــــــ�ٍت 

 و8ُْر1ـــــَـــــ�نٍ 

) من دور يف انقاد ρكان للرسول(  ومن جمال املفاضلة إىل سياق الفضل، وبيان ما
البشرية، نلتقي مع هذا النوع من الصور البديعية، حيث جيد الشعراء يف الطباق ضرورة وأمهية يف 

ابن ) هو رمحة " األموات" و"األحياء". يقول ρتشكيل املعىن . فمن هذه الصور أن حممدا (
   )4(: زمرك

َ�ــــ� َ�ْ!َ<ـــــ9َ ا�4َْ!ــــِق 
 ا�ُ�َ-�7ـــــــِ% �8�ــُم  

! 
َ�ـــــ� َرْ"�ــــََ*  اMَْ�ـــــواِت 

 َMــــَ�ءِ وا�"ْ 

   )5(: ابن الخطيبويقول 

                                                 

 (  1 )  املقري أمحد بن حممد، نفح الطيب،ج6 ، ص116
  ( 2 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد،ج2، ص 190

 ( 3 ) املصدر نفسه، ص 228
 ( 4 ) ابن زمرك، الديوان، ص 364

 ( 5 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص576
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 B8 ـــ�ُس�َرْ"َ�ـــــً* وا� ?أََ
ــــــٍ*   ��� ُ�ْد�َِ

! 
َ�ُروُ"ــــوَن  BًPَ B8ّ و2ْ�ُُدوَن 

 B8 إِْ>ٍم 

الذي كان يعمر حياة الناس حيث أدى الطباق دوره، أوال: يف تصوير حجم الضالل 
ويالزمهم مالزمة الظل لصاحبه، فهم يف الغين " يروحون ويغدون". مث يكشف بعد هذا عن 

  ) وفضله باعتباره املنقذ واملخلص للبشرية من ذلك الواقع املظلم.ρقيمة الرسول(
ورة البديعية وتع ثنائية اهلدى والضالل، والنور والظالم، من أبرز املعاين اليت استدعت الص

   )1(: ابن زمركالقائمة على الطباق بشكل الفت لالنتباه. ومن مناذجها، قول 
3ََدْ�َت .����وِر َْ<ــ!ُو ُ�ل� 

 َداِ<َ�ـــٍ*  
! 

ـْـُ_  ـــَن َ��ــ ��.َـــ? َ"
 ا�َ"ــــق� وا�َ&"ــــــَ� 

عنا أوال، أمام ذلك حيث استعان الشاعر بالطباق بني كلميت "النور" و"الداجية" ليض
البون الشاسع بني اإلسالم، ورذيلة اجلاهلية، وليكشف أيضا عن فضل اهلدي احملمدي يف توجيه 

  اخللق حنو النهج الصحيح.
الظالم"، مستغال هذه  -والضاللة" و" النور - بني " اهلدى التلمساني الثغريويطابق 

   )2(يد ظالمه، قائال: املطابقة يف بيان فضل اإلسالم يف حماربة الضالل، وتبد
8ََ<ــــKَ ِ.ُ�ــوِر ُھـــَداهُ َ�ل� 

 َ&Kََ�ــــــٍ*  
! 

َو<ــَـــKَ ِ.�ـُـــــوِر َ	َ�ـــــ�هُ 
 ُ�ل� َظـKٍَم 

  
إىل معجزة النور  عبد اهللا بن لسان الدينويف مقام اإلشادة باملولد النبوي، يلتفت 

ة ظالم الشرك وعهد اجلهالة متخذا من الطباق احملمدي، فريى يف ذلك النور سببا يف إزاح
  أسلوبا يف تصوير هذا الصَدام.

  )3(يقول:  
aِ َ�ْو�ِـــــــــــــُدهُ ا�ـــــــــذي 

 أَْ�ـــــــــــــَواُرهُ  
! 

3ََدَ�ـــْت َظKَ�ـــــــً� 
ــــــKَِل َ.ِ��َ�ــ�  �&!� 

بنية التضاد "الطباق" يف صياغة مدحيهم، وذا، يتضح أن الشعراء قد أفادوا كثريا من 
  )، وكذا يف جمال اإلشادة برسالة اإلسالم اخلالدة.ρوبناء صورة متميزة للرسول(

                                                 

 ( 1 ) ابن زمرك، الديوان، ص377
 ( 2 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج2،ص 212

 ( 3 ) املقري أمحد بن حممد، نفح الطيب، ج7 ،ص298
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وباملثل، فإم وجدوا يف هذه الصورة البديعية أيضا ما يفي بالتعبري عن ذوام، ومواقفهم 
زيل. ولعل من أبرز هذه املواقف النفسية، وحاالم الشعورية، كما هو الشأن مثال يف املقطع الغ

واحلاالت، ثنائية " اخلفاء والكشف" و" الكتم واإلفشاء"، اليت جتسدها صورة الصب الذي 
أن يتكتم عن سره، فيذيعه حاله، أو نـُْفِصُح عنه الدموع، على النحو الذي نقرأ  -عبثا–حياول 

   )1(: عبد العزيز بن أبي سلطانيف قول 
ا�:!ـــُب �)َ-ــــــُق 

 وا�َ�َدا�ــــــُ% َْ�ِطـــــــُق  
! 

ــــ�ُء 8َُ�ــــل� َ.َرَح ا�7َ4َــ
 ُ�ْ&ــٍو َ�ْ�ِطـُق 

َ�� أُ�ــــِن�  أَْ�َـــمٌ  ُ�ْ�ــتُ إِْن 
 �ن ا�َ�ــَوى  

! 
 B8 Bِ�8َُ-ُ"ـــوُب  �ــو

ُق   ا�2َــَراِم 3َ�ُـد�

8ََ!َ�ْم َ	َْرُت �ِن ا�ُوُ<ـوِد 
  B�."َ�َ 

! 
ْ�ــــــُ% 7ْ�ََ&ــــ5ُ َ��  وا�د�

 � ا�َ�ْ�ِطــــــُق ُ�	ـــِر

   )2(األنصاري:  أحمد بن عبد المنانوكذا يف قول 
َوْ�ــــ5َ ا�ُ�ِ"ــب�   �ََ:ـــْد 

  Cَُ�ـــْت َ-َ��ِ�!ُــــــ�َ 
! 

 B8ِ�َــــَو 4ــــ�ْ8َ ،Cِـــ�."ُ.ِ
 ُCـــر� َذاِ�ُ)ــــــ  ا�	�

واملدامع -لطباق يف هذين النموذجني مع مفردات :"القلب يعشقحيث ترّدد ا 
تنطق"وفيهما إيهام التضاد، وكذا يف "أكتم، ومصدق".مث "سرتت،ويفضح"،"خايف، وذائع". 
وهي يف جمملها تشكل صورا بديعية تنطوي على بـَْوحٍ شعري حبب عميق،ومشاعر عشق فياضة، 

منها الظاهر والباطن؛ فنرى عالماا يف حنول اجلسم، تسكن الذات العاشقة، تأسرها، ومتتلك 
  ضربا من العبث.-واحلال كذلك-ودمع العني، وما إىل ذلك من املالمح واملظاهر. فيغدو التكتم

                                                 

 ( 1 ) املصدر نفسه، ج7 ، ص 115
  ( 2 ) ابن األمحر، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان، خمطوط، الورقة 88
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  )1(هذه العبثية فقال:  التلمساني الثغريوقد أدرك 
ـِْوي �ــَْ�َك ِ	ــــر� َوBِ���َ أَطـ

 ا�َ�َوى َو1َْد  
! 

ر�  �ـــَ!�ك �ــِ�BX ُ".ــــ�ك ا�	�َ
 وا�ـــ<ــَْ�َرا

إذ تضافر االستفهام التعجيب مع الطباق يف "السر واجلهر "لتقرير املعىن وتأكيده بل إن 
ليكونا وجهني حلقيقة  -رغم االختالف-طريف الطباق داخل هذا السياق كادا يتوحدان

  واحدة،فكالمها :جهٌر، وبوٌح، واعرتاٌف .
 ابنديعية املوحية اليت جاد ا مقام الغزل، تلك اليت نقف عليها يف قـول ومن الصور الب

  )2(: الخلوف
 �Nإ B�َِو�ـــَ� ھــَ�َ<ــ

ـــ9ََ�ُــــــُق  َ.ــــــ�ِرٍق    
! 

َ�َ!? ُ"ْ�ِم ا�َ�َوى  َبَكْيتُ 
َ�ــ� �	.ََ8َ 

احلب وواقع احملبني،  وهي صورة معربة،تنقل إلينا موقفا مؤثرا، استوحاه الشاعر من حمراب
واعتمد يف جتسيده وتعميقه البديع والبيان معا؛ فابتسامة الربق هي نتاج االستعارة احلاصلة من 

–الربيق الذي يلوح من ثنايا احلبيب حلظة التبسم .أما البديع، ففي املطابقة بني "البكاء 
ني نفسيتني متناقضتني يف موقف والتبسم". وفيها تعبري عميق عن مفارقة عجيبة تؤلف بني حالت

واحد؛ احلزن والفرح، والبكاء والتبسم، وهنا تكمن اإلثارة، وتتحقق القيمة املعنوية والفنية 
  للصورة.

  )3(:أبي حمو موسى الثانيومن الصور اليت ترقى إىل مستوى هذا األداء ما جاء يف قول 

 B8ِ َر ا�َوْ<ِد��َو ا�َ.ْ�ُن أَْ-َ)لَ َ
 َ�.ِِدي  

! 
ْ�ُ% ُ�ِ&ِرُ�َ�� B8ِ ا�َ:ـ!ِِب و  َوا�د�

 أ�ـَ<ـــَ.ــ�

َ�ـــــ�ٌء و �ــــَ�ٌر َو أَْ�َ.�ٌد 
�ـــ� ُ-ــَ)ـــلٌ  ََ� 

! 
و ا�َ:ْ!ُب َ.ْ�ــــَ�ُ�َ�� 1ـــــَْد َذاَب 

�ــــــــ.�َ و ا�َ

ً�� َ�َ!? &ـــXَداِن 1َْد ُ<�ــَِ)� َ�وْ 
�ــَِري   	َ 

! 
�� B8ِ ا�َ:!ِب 1ْد َِ. B.َ�ِ�ْن �ذا

 َ�ُذَ.ــ�

  

                                                 

 ( 1 ) التنسي حممد بن عبد اهللا، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص 213
 ( 2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 321

 ( 3 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج2 ، ص  186
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حيث تلتقي النار مع املاء، ويتآلف الضد مع الضد، وينحرف املاء عن داللته احلقيقية  
وسيلة احرتاق وأمل، ال وسيلة تنفيس  - بتقنية االنزياح –ليغدو وقودا للنار، ويصري الدمع 

، ويلتقي الضدان ويتحالفان وإجالء غم. فيجتمع عرب هذه الصورة البديعية ما مل يتفق اجتماعه
ودمع االحرتاق" لُِيوِدَعا بقلب الشاعر وَجًعا ومكايدًة وأَنيًنا. ويفصحان عن حالة  -"نار الوجد

َصب أتعبه البني، واستبد به الشوق. ومن هذا االنزياح تستمد الصورة جانب اإلثارة والتأثري يف 
تثري فيه قدرا من الدهشة تكون مصدرا ملتعة املتلقي، وهي تفجأُه ذا املختلف املؤتلف، ف

: "َوُحيَسُن موقع التْخيِيل من النفس أن يرتامى الكالم إىل أحناء حازم القرطاجنيالتلقي. يقول 
         )1(من التعجيب، فيقوي بذلك تأثر النفس ملقتضى الكالم".

لرحلة باعتبارها رحلة شوق وتتصل ذه الصور الغزلية تلك املواقف اليت نقرأها يف مقطع ا
صويف إىل احلبيب املصطفى وإىل رحابه املقدسة، حيث عرب الشعراء بالصورة البديعية عن 
حاالت شعورية مؤثرة، ال سيما تلك اليت تتعلق بلحظة توديع ركب احلجيج، وقعود الشاعر عن 

اللحاق. وغريها من  احلج. ومنها، رحلة القلب رفقة املرحتلني، يف مقابل بقاء اجلسم عاجزا عن
ابن املفارقات اليت استدعت الصياغة البديعية القائمة على الطباق، كما هو احلال مثال يف قول 

   )2(، مستعينا بااز إىل جانب الطباق: الخطيب
4َ�ُ!�ٌف ِ	ْرِ.B 1َــــْد أ�3ُِــَب 

  Cُُــ"��َ>َ 
! 

ِطْ% َ�ـراًَ"�  8َ!مَوِطرَن َ	ْ�
 َوNَ 2ْ�َــدى

ومغدى" داخل سياق النفي حبالة العجز اليت يعانيها  -ذ أوحى الطباق يف "مراحاإ
  الشاعر. كما أشاع جوا من األسى واحلسرة اليت تنتاب النفس، وقد أيقنت عجزها وخيبة أملها.

بني حال املطايا وقد جدت يف مسريها صوب احلجاز، وبني  أبو القاسم العزفيويقارن 
، الذ ي صار ينوء حبمل اهلموم. فأوحى إليه املعىن باستدعاء املطابقة بني "اخلفةقلبه املعىن -
   )3(والثقل". قائال: 

َوَ�� َ�َ<ً.ــ� َ�ْ�ــــَف �74َـــــْت 
�ـــم   . 

! 
!َـــــِت ا�َ:ْ!ــــــَب  َوَ"��

 ًKــــــ�:ِ<َ ًKْ�ـــــــ"َ 

  
                                                 

  ( 1 ) القرطاجين حازم، منهاج البلغاء، ص 90
  ( 2 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص475

 ( 3 )  ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج3، ص 14
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   )1(والتوبيخ، قائال: مث يعزز هذه الصورة بأخرى، ملفوفة يف ثوب اللوم 
&ـــَ�  َوَ<ـــ�ُدوا َرَ<ـــــ� ا�ر�

7ُـــــوِس   ����. 
! 

َوُ�ْ�ــُت ِ.َ�7ِْ	ــــB َ&ِ��ً�ـــــ� 
 َK�4ِــــ.َ 

والبخل"؛ حيث نسب اجلود بالنفس للحجيج مشيًدا م معليا  -فطابق بني : "اجلود
  .من شأم، وأحلق به البخل تأنيبا لنفسه وحتقريا هلا

ت عنها الصورة البديعية بنجاح، تلك اليت جتسد مفارقة  ومن املواقف النفسية اليت عرب
الشيب والشباب، وما يتصل ا من ثنائيات: الفضيلة والرذيلة، الرشد والضالل، اخلطيئة 

   )2(: أبي القاسم البرجيوالتوبة، الذنب والغفران. وما شابه هذه املعاين. ومن أمثلتها قول 
 B�ِ.َْْ�ُب أ َ.� وا�-� �ِد ا��3ْ(َِ�

   Bُك .ـ"&� 
! 

ي �ــ�  <ـــَ�ِل َ	َ.ـــْت <ـــِد� �!ر�
 Cُــــ.ُ�َِK�َ 

ويضحك" أمام مفارقة مؤثرة حتيلنا على واقع مؤمل  - حيث يضعنا الطباق بني "أبكي
سخرية ومأساة موجعة، حني ميتزج شعور اخليبة، جمسًدا يف البكاء. النقضاء عهد الشباب، ب

 -املشيب اليت يرتمجها الضحك. وهي املفارقة اليت يؤكدها الطباق يف اية البيت بني "اجلد
  املالعب".

   )3(بصورة أخرى، جتسد حسا مأسويا بتسارع الزمن يف قوله:  ابن زمركويطالعنا 
 َ�!� Bــــِب  أَطــِْوي َ-َ.�ِ.ــــ�-ِ

   ًKَِ�َرا"ـــ 
! 

.َِرَواِ"ـــِل ا3ْE.ـــــ�ح  
 واEِ�َ	ـــــــــ�ِء 

واملشيب" و"  - إذ تتآزر الصورة البيانية يف "أطوي الشباب" مع الطباق بني " الشباب  
واإلمساء" ليشيعا هذا اإلحساس املرعب بتسارع الزمن ودنو األجل. ويف هذه  -اإلصباح

  اصل باجتاه النهاية احلتمية.املطابقة األخرية ما يؤكد أكثر هذا اإليقاع السريع والسري احلثيث املتو 
ويف حديث الشباب والشيب، غالبا ما ترتد مفارقة املعىن بني: السعادة والتعاسة، ومفارقة 
اللون بني: السواد والبياض، والظالم والنور. على هذا الرتتيب، حبيث يقرتن طرف املفارقة األول 

  : ن زمركاببالشباب، والثاين باملشيب وهو ما نقف عليه مثال يف قول 

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص 14
 ( 2 ) ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة،ج2 ، ص 296

  ( 3 ) ابن زمرك ، الديوان، ص 363
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ْ�ِب 1َْد  َ.�ُح 3ََ.�ُح ا�-� َھَذا ا��3
 َوُ&َ"ـ�   

! 
��َر  َ��نَ ُ	ْرَ��َن َ�� 	�8 ًK�ْ�َ

?"َ&ُ 

�ِْ!َدْھِر َ�ْوَ�ـــــ�ِن ِ�ْن ُ�ـــوٍر 
 و�ــن Pَ	ــــٍَق   

! 
َھـــذا ُ�)�1ِــــُب ھذا �!�َ�ــــ� 

 َ.ِرَ"ــــ� 

ْ�ِب 1د  إِذا رأ�ــت ُ.ُروَق ا�-�
 َ.َ	َ�ـــْت   

! 
ـ� ا�َ)ْ�ــِش 1َ  ْد ِ.7ْ�ََرٍق 8َُ�َ"��

�"َ!َ�َ)1(  

فكان من الضروري أن يتوسل بالطباق يف صياغة هذه املفارقة، وهو ما يتجلى يف 
  وكلحا". -والغسق"، " بسمت -والضحى (النهار)"، " النور -"الليل

اججة واالستدالل واالمتثال ملنطق مع مالحظة أنه عزز املعىن يف البيت الثاين مبا يشبه احمل
  األشياء، ونظام الكون. وكأنه يلتمس لنفسه العزاء إزاء فاجعة الزمن وأزمة املصري.

وإىل هنا، تتضح فعالية الصورة البديعية القائمة على الطباق يف إثراء املعىن داخل 
كدت النماذج املتقدمة القصيدة املولدية، وإضفاء القيمة اجلمالية على الصياغة الشعرية. وقد أ

  مدى توفيق الشعراء يف التعامل مع هذه األداة مبا يفي حبق الفكرة واملعىن والشعور. 
على أن هذا التوفيق ال يشكل حكما مطلقا، بالنظر إىل تلك النماذج الكثرية املوزعة 

دون داخل فضاء النص املولدي، واليت تكشف عن تعمل وقصد يف طلب هذا اللون البديعي 
عناية كبرية بالفكرة أو املعىن. إىل درجة أم وقعوا أحيانا يف دائرة الكلفة واإلسراف من خالل 

  بشكل تراكمي. -ومنها الطباق - استعراض األشكال البديعية
عبد العزيز أما عن استهداف الطباق يف ذاته داخل البيت الواحد، فمن أمثلته، قول 

  ) 2(: أبي سلطان ابن

 Bِ!ــــَك َ�ْو�ِــــــ.��7َْ:ـــِر ِ<ْ�ُ
 Nَ .��2ِـــــَ�?   

! 
لُ  �واEْذَ�ــــــ�ُن   ��8ــــذ

 َ�ْ�ـــــَك ُ�ْ�7َــــــُق  

فاملعىن ال يقتضي ضرورة للطباق بني " الفقر والغىن" داخل هذا السياق، إذ إن األوىل 
   )3(: ابن األحمرتغين عن الثانية. كما أن الكلفة واضحة يف قول 

                                                 
  .375ر  السابق، ص املصد)  1 (

 ( 2 ) املقري أمحد بن حممد، نفح الطيب، ج6 ، ص 116
 ( 3 ) ابن األمحر، نثري فرائد اجلمان، ص 383
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أََ�� آَن �ـــــن َ�ْ�ــــــَ!? 
ـــــف َ	��ــــٍَ*    �)ط 

! 
�ُِ�ْد�ِــــB َ�ـــَ% اEِْ.َ)ـــــ�ِد 

�ــــ� 1ر�.�ـــــ� �� 
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  )1(واضحا من خالل قوله :  ابن الخلوفويبدو تعّمل 

اٍم ُ�َ.ــــ�َرُك إِْ.ــرَ 
 وَ�ْ:ــــٍض Xإذا اْ<ََ.ــــ?   

! 
�ُِ�ْ.ــــِرَم َ�ْ�:ُو&ــــً� 

 و��:ـــــَض ُ�ْ.َرَ�ــــــ� 

   )2(: أبي حمو موسى الثانيكما يالحظ القصد إىل الطباق يف قول 
 �B�َِو1ُــــلْ َذ�َك ا�َ�ْ&ــــ

ُب  .��َ�َوى     ا��)ـــذ�
! 

َ�ُ�ــــوُت َو َ�ْ"�ــــَ� 98ََْرِث 
 �B"ـــِت ا� ���!ِْ� 

  )3(ويقول يف القصيدة ذاا: 
َ��Bِ َو�ــَْوB8 Bِ َھَواُ�ْم "َ

  Bِ�ـ  َوإِ��
! 

!�لُ َ�7ْـــــِ	B ��8م أَُ�ـــــ
 B���ََ�ــــM�. 

واملوت" مث تكررت الصورة ذاا  -حيث ترّدد الطباق يف البيت األول مرتني بني" احلياة
اف يف كد وإْجَهاٌد من أجل إثبات معىن واحد. وأنه إسر   -بال شك–يف البيت املوايل. ويف هذا 

  استخدام هذا اللون البديعي.
وإىل جانب هذه القصدية الواضحة يف طلب الطباق، فثمة ظاهرة أخرى أكثر تعمال 

عرب أبيات عديدة  -إن صح التعبري–وكلفة، حيث يعمد الشاعر إىل استعراضه بطريقة تكديسية 
   )4(: التلمساني الثغريمتتالية . ومن هذه الظاهرة، قول 

�ـــــــوع  �ـــــــِ* .��د ِ	ر� ا�َ�َ".�
ْرَ<ـــــُم   َ�ُ 

! 
ْ�ــــ ُ% إن 	ــــ9ل ��8د�

 �3ِ8َــــ5ٌ أَْ�َ<ـــُم 

وا�"ـــ�لُ َْ�طـــُِق �ن 
 �	ـــــَ�ِن ��3َــــٍِت   

! 
 �ب وا�ـَ�ــــَوى  �	ُ�ُت وا��3

�ـَ!�مُ � 

َ��َن ا�َ�َوى  ر�تُ  َ�مْ�ِ
   Cِِ8ََوَ-? .ـــــ 

! 
ِ<7ٌْن ُ��ــــّم .�ل ِ	ًرّ ُ�ْ�َــــــُم  

  
وهي أبيات متتالية يف القصيدة، تكشف عن قصد إىل الطباق بشكل تراكمي؛ حيث 

يتكلم"،  -صامت، "يصمت -أعجم"، "تنطق -تردد من خالل: "سر يرتجم"، "فصيح
  يكتم". -فوشى"،" ينم - "كتمان

                                                 

  ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، الديوان، ص 337
 ( 2 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج2، ص 66

 ( 3 ) املصدر  نفسه، ص 66
 ( 4 ) التنسي حممد بن عبد اهللا، تار يخ بين زيان ملوك تلمسان، ص 169
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، مادحا صحابة رسول ابن الخلوفول ومن هذه النماذج اليت تزدحم فيها املطابقة، ق
  )ρ : ()1اهللا (

ا��4َِذ�ــُون ِ.َ�3ْــــِر ِ� 
 Pَــــــٍو    �ــــــل� 

! 
�ن ا�ّط2َــــــ�ِة 8ََ��3ــــــوٌر 

 و�4ْــــــــُذولُ  

ا�َ<ــــ�ِز�ـــُوَن ِ.َر8ْــــِ% ا�د�ِن 
 .ــــُوا   إْن َ�3َ 

! 
7ــــ�ح   .�ض ا��3

 �8و3ـــــولٌ و�37ــــولُ 

�ِر �ل�  �ا�ُ�ْ�ِ�!ُـــوَن ِ.َ�ْ:ِط ا�	
 َ�ٍم   

! 
�ن ا�2ُـــــــــَواِة  

 8ََ�ْ�:ُـــــــوٌط و���ــــــــــولُ 

ا�َ��ِ�ُ)ـــــــوَن ِ..ــــَْذِل 
�م   ُ ا�َ�7ـــِس َ"ْوَزَ

! 
�ن 	ــرح �ــَ�ٍد ��8�ـــــوٌع 

 و�.ــــــــذولُ 

ا��:.ــــ!ُوَن �!? ا4ُMــرى 
ر��ُم   . 

! 
�8ـــــــــرك َداِر ا�7َ�ــــــَ�ِء 
 و�:.ــــــــــــولُ 

ـــــوا  �ا�)�1ــــدوَن إذا َ"!ـ
 ا�ُ".ـــَــ� َ�َ!�ــــً�   

! 
 Cــــــ� إ��ـــــــ>!�

 �8):ـــــــوٌد و�"!ــــــــــولُ 

ل الفت لالنتباه فإن الطباق يعمرها بشك -على ما فيها من تصدير-فهذه األبيات 
  وبطريقة تعىن بالشكل على حساب املضمون.                   

  المقابلـة:
هي أداة تعبريية بديعية، تقوم على مقابلة الشيء بنظريه؛ أي على أساس من التناظر 

هلا حيث يقول يف صحة املقابلة: " هو أن يضع  قدامةوالتقابل. وهذا ما يفهم من تعريف 
يد التوفيق بني بعضها وبعض واملخالفة، فيأيت يف املوافق مبا يوافق، ويف املخالف الشاعر معاين ير 

  ) 2(مبا خيالف على الصحة".
فصحة املقابلة أن يتوخى الشاعر أساس الرتتيب يف الكلم حبيث يقابل كل طرف مبا 

يف قولـه: "  ابن رشيـقيوافقه؛ فيجعل األول بازاء األول، والثاين بالثاين. وهذا ما أكد عليه 
املقابلة: مواجهة اللفظ ملا يستحقه يف احلكم، وأصلها ترتيب الكالم على ما جيب؛ فيعطي أول 

                                                 

  ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 99
 ( 2 ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 141
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الكالم ما يليق به أوال وآخره ما يليق به آخرا، ويأيت يف املوافق مبا يوافقه، ويف املخالف مبا 
       )  1(كان مقابلة" . خيالفه... وأكثر ما جتيء املقابلة يف األضداد، فإذا جاوز الطباق ضدين  

وللمقابلة قيمتها املعنوية والفنية داخل الصياغة الشعرية، إذ إا تعمق الصلة بني األلفاظ 
دور فاعل يف حتقيق وظيفة اإلبانة والوضوح، شريطة أن تكون  -بذلك -واملعاين، فيكون هلا

 ا توفا. كما أر على مستوى اللفظ، عالقة بطلب من املعىن ال عبئا عليه، مقصودة يف ذا
  التالحم والتآلف من خالل استدعاء كل كلمة ملا يقابلها.

وقد غذى شعراء املولديات أسلوم ذه األداة يف بناء الصورة. وإن كانت مشاركتها 
  حمدودة نسبيا إذا ما قورنت مبستوى تعاطي الطباق.

ث املعاين واملفارقات اليت على أن كليهما يتقاطع فيما يتعلق مبجال التوظيف من حي
  عربت عنها القصيدة املولدية. وهذا ما سيتضح أكثر مع النماذج . 

ففي مقام التعبري عن ثنائية اإلميان والكفر، أو اهلدى والضالل، وكيف أن اإلسالم أزاح 
 أبي حمو موسى الزيانيبنوره ظالم اجلهل، ورفع عن اخللق غشاوة الظلم، نستحضر قول 

   )2(سبة املولد النبوي، اليت كانت إيذانا برتاجع "ليل الضالل"وبداية " صبح اهلداية".مشيدا مبنا
ِ.َ�ْو�ِـــــــِدِه 3ُْ.ـــ5ُ 

 ا�ِ�َداَ�ــــــِ* 1د َ.ـــــــَدا  
! 

8َــــــــَزالَ ِ.Cِ ��ــــــلُ 
Kَِل َوَزاَ"ـــــ�  ا�&ـــ�

     )3(: أبي القاسم البرجيومنه قول 

-ـُْد وا�َ�َ"ــــْت   �وأ1ََْ.لَ ا�ر
 َزَواِھــــُرهُ  

! 
� �8�َ<�َ.ــــــْت َوأَْدَ.ـBـــَر ا�2َــــ

 Cَُُ��ِھ.ــــــPَ 

   )4(: ابن الخلوفوقول 

                                                 

 ( 1 ) ابن رشيق ، العمدة، ج2 ، ص 15
 ( 2 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج2 ، ص 99

 ( 3 ) ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة،ج2، ص 297
 ( 4  ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص30
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 Bِ7ًِ��4َـــــ� �ن أ��8ََـــ ��َ
   Cُــ-ُ�َ�ْھــِر َ  ا�د�

! 
ْھــرَ أََ��  ْ�ِن 1َْد  ََرى ا�د� د� �&��.

 َ"َ��ـَ� 

ْ)ــِ:ُب ا�ُ)ْ	َر َ.ْ)َد ا�ُ�ْ	ِر َ	ْ�َ
   �-ً�ِ�َ�ْ�ُ 

! 
:ُـــُب ا�ُ�ْ	َر .)ـــد ا�ُ)ْ	ِر َوَ�)ْ 

ِ	�ــَ� َ.ْ�ُ 

 ًN�َــــِْد أَن� "ـــــ:َ( N
 داِ�ً�ـــــ� أََ.ـــــــَدا   

! 
هُ ا��ـْوَم Pَ B8 ?1َNٍد  �ن َ	ر�

 ا�2ََ��ـــــَ� 

ويف الثاين مقابلة أربع  َوليل الضالل "، -ح اهلدايةففي النموذج األول مقابلة بني "صب
بأربع، كل كلمة مبا يقابلها على الرتتيب؛ "أقبل وأدبر، الرشد والغي، الزواهر والغياهب، اْلَتاحْت 

  واجنابت".
أما الثالث ففيه مقابلة ثالث بثالث؛ يف البيت الثاين، بني :"العسر بعد اليسر 

ومبتسما" -تسما"، مع مالحظة أن الذي يؤلف بني "منكمشاواليسر بعد العسر مب-منكمشا
وغٍد الغمم". وتبدو  على جهة التقابل هو إيهام التضاد. ويف البيت الثالث بني :"سره اليوم،

أكثر فعالية يف أداء وظيفة التوضيح. خاصة وأا  ابن الخلوفالصورة البديعية يف منوذج 
سري"، كما أا احتكمت إىل العقل واملنطق واحملاججة، اعتمدت حمسنا معنويا آخر يعرف "بالتف
  فحققت أكرب قدٍر من اإلبانة والوضوح .

أبي ومن املعاين اليت استدعت صيغة التقابل، مفارقة اهلجر والوصال، كما يف قول 
  )1(:حمو

 Bــــــ��� �ِ �إْن  �Pَُِرُ�مْ َو 
 ھــــََ<ْرُـْم  

! 
ُ�ـــْرِدي  َ◌ھــِْ<ُرُ�مف

 ُ�ْ"�B  َوَو3ْ!ُ�ــــُم 

إسناد –فقابل بني :"هجركم يردي، ووصلكم ُحيِْيي". واعتمد على مستوى الرتكيب 
ليضفي على الصورة حركة  فنسب فعل القهر للهجر، وفعل اإلحياء للوصل، الفعل إىل االسم،

من  -ابلةعرب هذا ااز الذي يتضافر مع املق -والوصال"-وتأثريا، حيث مكن االمسني "اهلجر
سلطة الفعل، فاكتسب املعىن قوة، وأوحى حبقيقة التجربة، وعمق العالقة؛ فمكانة احلبيب لدى 
احملب خاصة ومتميزة. وقد عزز باالستثناء يف صدر البيت، جاعال منه مصدر احلياة وسببها 

  الوحيد.

                                                 

 ( 1 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج2 ، ص 67
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 ا نقرأ يفكما عربت املقابلة عن ثنائية الشباب والشيب، وما يتفرع عنها، على شاكلة م
، حيث رأى يف مشيبه مرحلة احلسم؛ (فحرم سلوانه) و(أباح حزنه) على التلمساني الثغريقول 

  )1(حد تعبريه:
 B�َِوُ"ْز B�ِـــُْ!َوا	ْ�ُت  8ــََ"ر�

  Cُ أَ.ــَْ"ـــُ
! 

و1ُْ!ُت �َِ�ِ7ْ	B 1َْد َدَ�� َ�ْ�َك 
 Bِِــــْرَ"��ـــ 

ة من أكثر املضامني استيعابا للمفارقات، وهذا حبكم ويعد مشهد الطلل والديار اخلَرِبَ   
مبدأ التحول الذي ختضع له الدار، حيث يكون هدم بعد بناء، وموت بعد حياة، ووحشة تنوب 

  عن أنس، وحاضر تعيس يف مقابل ماض مشرق سعيد.

                                                 

 ( 1 ) املصدر نفسه، ص  139
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ة عن هذا املضمون قول  1(: التلمساني الثغريفمن الصور البديعية املعرب(  
�ــدُت .ــــCِِ 	ـِْرً.� �َن �

ـِْس َ"��ًِ��    اE�ـــ
! 

ِ.Cِ ِ	ْرٌب �َن  8َ)ـــــَ�دَ 
 ا�َوْ"ـــــِش �ـَ�ِطلُ  

والوحش عاطل". جتسد صورة الطلل مبا أصابه من التحّول،  - فاملقابلة بني "األنس حاليا   
األهل هنا  فغدت الدار مأوى للحيوانات الربية، بعد أن كانت عامرة بأهلها، وقد اختزل الشاعر

يف احلبيبة، لوجود القرينة "حاليا "، واحلُلي من لوازم املرأة، ورمبا صح لنا التأويل أيضا باختزال 
يف "الظيب"، الذي يعد البديل األول للمرأة، إذ كثريا ما -الوحش العاطل: وهو ارد من احللي
تقاة من الذاكرة الشعرية. جاهزة، مس -كما هو واضح- حل حملها يف تراثنا الشعري . والصورة

  ومع ذلك فللمقابلة هنا دورها يف تعميق فاجعة التحول، وبيان وقعها يف النفس.
فمن خالل هذه النماذج تتجلى القيمة املعنوية والفنية للمقابلة يف صياغة املفارقة وبنية 

عبد ضاد كما يؤكد التضاد، بالكيفية اليت تسعف كثريا يف تعميق املعىن وحتسينه وتوضيحه. فالت
  )2(: "أوضح يف الداللة على املعىن".العزيز عتيق
  البديع اللفظي: -ب

قيمة صوتية موسيقية بالدرجة األوىل، لكنه مع ذلك له  -كما سبق  -للبديع اللفظي
وظيفته املعنوية. و هو ما حناول أن نستجليه مع  لونني من ألوانه املتعددة و  اللذين  يشكالن 

  يف النص املولدي.حضورا واسعا 
  الجناس:

يقصد به، التشابه بني لفظني  شكال مع االختالف يف املعىن. ويعد أكثر أنواع البديع        
  )3(أمهية، حىت إن ابن املعتز جعله ثاين أبواب البديع اخلمسة الكربى .

ولقد حظي عند البالغيني بنصيب وافر من االهتمام والدراسة، حىت أم أدخلوا عليه   
  تفريعات وتقسيمات عديدة تثقل الكاهل، وتقود إىل اخللط والتداخل.

وليس الغرض يف هذا املقام أن نستقصي هذه األنواع والتفريعات، وامنا القصد هو أن   
الرتكيز على الوظيفة، وحماولة الكشف عن فعالية هذه األداة على املستويني الفين واملعنوي داخل 

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص 68
 ( 2 ) عتيق عبد العزيز، علم البديع، ص  91

 ( 3 ) ينظر ابن املعتز، كتاب البديع، ص 25
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األمهية من أن أذكر بأن اجلناس بديع لفظي، أي إن وظيفته األوىل النص املولدي. وهنا أجد من 
هي حتقيق اإلثارة اجلمالية الصوتية أو النغمية. على أن هذه اإلثارة تصاحبها قيمة معنوية أيضا، 
تتحدد من خالل ذلك التآلف والتوحد الذي ينتج عن ركين اجلناس رغم اختالفهما يف املعىن؛ 

اعر من خالل مشاعره وعواطفه ورؤاه، اليت تعمل متضافرة على حتقيق وذلك بتدخل من الش
هذا التوحد. فيغدو اجلناس بذلك أداة توحٍد وتوكيد معنوي، بقدر ما يتحقق فيه من تآلف 

  موسيقى.
على ربط اجلناس  -عبد القاهر الجرجانيويف مقدمتهم - وألجل هذا، شدد البالغيون   

تحسانه، أن يكون بطلب من املعىن، تابعا له، ال مطلوبا يف ذاته. باملعىن، فجعلوا من شروط اس
يقول :"وعلى اجلملة فإنك ال جتد جتنيسا مقبوال، وال سجعا حسنا، حىت يكون املعىن هو الذي 
طلبه واستدعاه، وساق حنوه، وحىت جنده ال يبتغي به بدال، وال جتد عنه حوال. ومن هنا كان 

أحق باحلس وأواله: ما وقع من غري قصد من املتكلم إىل أحلى جتنيس تسمعه وأعاله، و 
  )1(اجتالبه".

وإذا كان اجلناس من حيث عدد احلروف قسمان: تام، وناقص، فإن التام يعد الصورة   
املثلى على املستويني: املعنوي واملوسيقي. فإىل أي مدى استجاب توظيف اجلناس لدى شعراء 

  املولديات هلذه املعايري ؟.
حظة األوىل اليت ميكن أن يسجلها قارئ الشعر املولدي من هذا املعيار األخري، إن املال

  تقل قلة شديدة فال تظهر إال ملاما. - التام-أن الصورة املثالية للجناس
وباملوازاة، فإن للجناس الناقص بأنواعه حضورا الفتا لالنتباه، بالكيفية اليت تشكل منه 

تأرجحت طبيعة هذا احلضور بني االستحسان واالستهجان ظاهرة مميزة يف هذا الشعر. وقد 
هذا باإلضافة إىل وقوع الشعراء أحيانا يف أسر اإلسراف  )2(.عبد القاهرعلى حد تعبري 

  والتكلف. وهو ما سيتبني من خالل التعامل مع النماذج الشعرية.
جمانسا بني  أبي القاسم البرجيفمن الصور البديعية املستحسنة اليت ختدم املعىن، قول 

  )3("اخلَْلق، واخلُُلق":
                                                 

 ( 1 ) عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص  07

 ( 2 ) ينظر: املصدر نفسه  5
 ( 3 ) ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج2، ص297
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ھــَُو ا����ـــــ�ل B8ِ 4ـ!ٍق 
 وB8 4ـُ!ٍُق  

! 
 Cُ.ُ	ِ��َ�َ َهُ َ�َ�� َط�َ.ْتK"ُ َز�ْت 

  )1(: يحي بن خلدونومنه قول 
أ��لُ ا�َ)���ـِ�َن 4ـَ!ـــْ:ـــ�ً َو 

 4ـــُ!ــًُ:ــــــ�  
! 

ـدى و  أَْ-َرُف ا����س B8 ا���
 ا�7�ِـَ�ِح 

فالسياق املدحي هنا يقتضي هذه اانسة، إذ بوجود طرفها الثاين "ُخُلًقا" إىل جانب  
  ).ρ"َخْلًقا" يستويف الشاعران مالمح الصورة املتسامية اليت أراداها لشخص الرسول (

ومن أمثلة اانسات اليت استعان ا الشعراء يف مدح الشخصية احملمدية وإعطائها صورة 
  )2(. ابن الخلوففعتها وعلو شأا، ما جنده يف قول متكاملة تعكس ر 

3ـــP�َـــــCَُ �ــــــن 
 .ـــــــ�ــــــ�ٍء و�ـــــــــوٍر  

! 
 Kـــــ�!> ًKِ8ـــــ2َـــــََدا َ���ــــ

 َK�ِــ�>َ 

حيث أتاح اجلناس للشاعر يف كلميت :"اجلليل، اجلميل" أن جيمع بني اُحلْسَنيْنيِ، وأن 
  ) يف أى صورة، متشحة بوشاح العظمة واجلالل والقدسية .ρسول (يقدم الر 

بني "اجلدا "والندى"، ليؤكد صفة الكرم، وسيولة العطاء بني يدي  ابن الخطيبوجيانس 
  )3(). قائال: ρالرسول (

ــدار�P ��ُ Cــوَث ا�ِ).ـــَ�ِد 
 .َِرْ"�ــٍ*  

! 
8َُ<وُدك �� أْ<َدى و�7�ََك �ــ� 

 أْ�ــَدى   

فمع "اجلدا" و"الندى" يتشكل مصدر النماء واحلياة واإلغاثة. وبالتايل، يوفر اجلناس  
)، وتعميق هذه الصفة يف شخصه الكرمي، خاصة ρللشاعر طاقة تعبريية هائلة ملدح الرسول (

  يف قالب التعجب فزاد املعىن ثراًء ومبالغة. -اجلناس–وقد صيغ 
  املرفع، واملشفع"، قائال: ، فيجانس بني "التلمساني الثغريأما 

                                                 

 ( 1 ) املقري أمحد بن حممد، نفح الطيب، ج 6، ص  513
 (2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 71

 ( 3 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 475
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ـَْت ا�ـــُ�َر�8ُ% و ا�ُ�-ــــ%ُ�7َ  أ�ـــ
 P B8ـــــــٍَد  

! 
 bُ�	ِ�ُـك ا�َ�ـْرُ<و -ــ�7َََ�

 )1(ِرمُ <ْ ا��ُ 

فالرفعة يف هذا السياق، تستدعي الشفاعة اليت هي عالمة من عالمات التميز 
  ا عن سائر األنبياء والرسل. ) دونρواخلصوصية اليت من ا اهللا على نبيه حممد (

  وبذلك تتأكد الصلة بني طريف اجلناس، وتتأكد معها ضرورة حضوره يف صياغة املعىن.
على ما بينهما من تباعد يف الداللة  –صوريت "الغيث"، والليث"  ابن الخلوفويلتقط  

محة، ليشكل منها عرب اانسة، صورة متميزة ملمدوحه، جتمع بني معاين الغيث؛ من ر  –
   )ρ :()2ومساحة، وكرم. وصفات األسد، من شجاعة وبأس. فيقول مادحا الرسول(

 !َوَ�ْ�ُث �7َ�ٍِح إِْن ََراَ�م َ"ـ�ِدٌث   
َوPَْ�ـــُث َ	َ�ــــــ�ٍح إِْن ََ��َ>َر 

 ُ"ــوُب  

   )3()، بقوله: ρوجيمع يف صورة أخرى بني حاليت اللني والشدة، مادحا الرسول (
cِ!8َََ�ــــ�ِدي و�3َْcَ"ــــــ�ب 

 �ــن �ــــَـِدِه   
! 

Bْ َ�ــــَدى َوَرَدى  َ�ْوَ�ـــــ
 و�7ْــِ�ـــــــلُ  

 B8 ــــَدى ��!� Cُ7�ُْـــ	8ََ
ْ.ــــِ% ُ�ْ.َــــــَدلٌ     ا�ر�

! 
و	�Cُ7 �!ِ)ـــــَدا B8 ا���7ِس 

 َ�ْ	!ُــــــــول ُ 

"الندى، والعدا"، مستعينا بلون بديعي آخر،  حيث جانس بني "الَندى والردى" وبني
هو: "التبيني" ويراد به تفسري ما خيفى على املتلقي من معىن. وذلك ما اقتضى منه ترديد اجلناس 
مرة أخرى يف البيت الثاين. وفائدته يف هذا السياق ُحتدد من خالل تالحم وتضافر ركنية ألجل 

  الرمحة مع الشدة والبأس .بناء صورة للممدوح تتكامل فيها الليونة و 
صورا بديعية من فضاء البقاع الطاهرة ومعاملها املقدسة،  أبو القاسم العزفيوينقل إلينا 

  حماوال إبراز الفائدة من كل معلم، متوسال يف ذلك باجلناس. فيقول منوها بركب احلجيج: 

                                                 
  172.  التنسي حممد بن عبد اهللا، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص )  1 (

  ( 2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص  414
 ( 3 ) املصدر نفسه، ص  97
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ـــــوَ.? �َِ�ـــــْن َ"ــــــــل� 8َُطـ
 B8 َطْ�َ.ــــــــَ*  

! 
7ْـــــ5ِ  َس .��	� و�ـــــر�

  َNـــــ� ا�ُ"ُ�ــــو�َ�ْ�ِ 

 B8 ?ــــــ�ـــَ�لَ ا�ُ�َ�و
 ِ�ً�ــــــــ? ��َد�ـــَـــــ�   

! 
َ�ـــــــَوى .��َ�َ�ــــــــ�ِزِل 

 َNـــــــُزو�ـــــــ� ُ��� 

َ���ِـــــَر َوأ3َْــــــ7َ  ? ا�&�
7َــــــ�     �"ــــو ا��3

! 
ـــلُ �!َو3ــــــِل �8�ــــــ�  �ؤ��

 N1◌َ (ا�ُو3ُــــو( 

فجانس بني "املَىن وِمًىن"، " املنازل والنزل"، "أصفى والصفا"، " الوصل والوصول". 
وبقدر ما أوحت هذه اانسات بثمار هذه الزيارة املقدسة وما أحرزه احلجيج من عالمات 

إحساسا باحلسرة والندم على  -وازاةبامل -الفوز انطالقا من كل معلم وشعرية، فقد أشاعت
  مستوى الشاعر الذي ختلف عن الركب، وخسر أجر هذه الفريضة.

لزيارة البقاع املقدسة، والتعبق بأرجيها  ابن الخطيبوتتصاعد نربات الشوق لدى 
 -له على حد تعبريه –الطيب، فيقدم لنا صورة بديعية مشية، تفوح برائحة "النّد" الذي مل جيد 

ا". فيعقد بذلك جمانسة موحية ذا التعلق الشديد واحلنني اجلارف. قائال:  1("ند(   
ْرِ.ـَك ُ B8 َل"ْ إِ�َ? أَْن أَُ"ط� ا�ر�

 ا�ـــِذي   
! 

ا �ـــــَ�  َع َ�ــــــّدً َ&ـــو�َ
ا    َرأَْ�َ�ــــــ� َ�ــــCُ ِ�ـــــّدً

 - جمانسا بني " طيبة -وعطرا عاطفة–بصورة مماثلة  يحيى ابن خلدونويطالعنا 
   )2(والطيب". فيقول: 

 !أَِ�ْن َطْ�َ.َ* َ�� 1َْوُم َ>ْوُر ِرَ��ِ.ُ�ُم   
8ََ)ــــــْن ِط�ِ.َ�ــــــ� َھــــــَذا 

 ا�َ).ِــــ�ُر ُ�ِ.ـــــ�ُن  

صورة بديعية،  الثغري التلمسانيومن سياق الشوق والتغزل بالبقاع املقدسة يستلهم  
ناس التام، تكشف عن هيامه الشديد ا إىل درجة أن غدت نوامسها صانعة لطباعه. قوامها اجل

  ) 3(يقول: 

                                                 

 ( 1 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص  477
 ( 2 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد ج  2، ص216

 ( 3 ) املصدر نفسه، ص  69
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َو�Bِ ُ�!�َ�ــــ� َھَ.ــــْت َ�َواِ	ُم 
 ط�َ.ــــَ*   

! 
.ـــــَ�  َ-َ���ِــــلُ ُْ.ِد�َ�ـــــ� ا��3

َ���ِـــــلُ    وا�-�

والثانية، وتعين ريح الشمال اليت حيث جانس بني "الشمائل" األوىل، ويريد ا الطباع، 
عادة ما وظفت كمثري حيرك كوامن النفس لدى احملبني، فأوحت اانسة بتأثري املكان ومتعلقاته 

  يف النفس.     
من مشاهد الوجد والغرام واملكابدة صورة معربة،  أبو حمو موسى الزيانيويستوحي 

   )1(لواا وخطوطها بدمع ميازجه دم. قائال: جتسد فعل احلب فيب احملبني، فيشكل مالحمها وأ
َ�َزْ<ُت َدْ�ِ)B َدً�� �ن .)ِد 

�ـم  ِِ ِرْ"َ!
! 

ْ�ــــِ%  �8ْ�ُظْر ََرى َ�َ<ً.ـ� �!د�
ِ&َ.ـــــ�  َ4ْ�ُ 

ففي هذه املمازجة، أو باألحرى اانسة بني "الدم والدمع" مكمن التأثري ومصدر فعالية 
ئه. إن هذه املمازجة ختفي وراءها قلبا جرحيا أتعبه البعد ومتكنت الصورة يف كشف املعىن وإجال

  منه سهامه. 
يف مقام التعبري عن حال العاشق املتيم،  ابن الخلوفوتتساوى " احلرقة والغرق" عند 

  ) 2(قائال: 
وَن َ�َ�� أََ.? ا�ُ"ب� إ�Nِ أَْن َ��ُ 

 َ�َ-ــ�   
! 

َ"ر�ــَق 3ََ.�َ.ــــــ�ٍت 
 Pَِر�ـــــَق َ�َدا�ـــــٍِ%  

–غريق" يف الداللة ومصدر املادة، إال أما توحدا  -فرغم اختالف ركين اجلناس "حريق
  لدى الشاعر يف اإلعراب عن حالة الوجع واملكابدة. -إحساسا

ومن هنا تتجلى قدرة الذات الشاعرة يف حتقيق التآلف واجلمع بني املتباعدين، من خالل 
لنفسي. ورمبا جاز لنا أن نتأول الغاية من اجلناس هنا إىل تطّلع الشاعر، ورغبته العاطفة واملوقف ا

). وهذا، على طريقة ρيف حتقيق هذا التوّحد بينه وبني إلفه وحبيبه، ممثال يف شخص املصطفى(
              )3(الصوفية، " فاجلناس هوية ومجع ووصال ... وباجلناس حيضر االحتاد الصويف حضورًا دقيًقا". 

ومن خالل النماذج املتقدمة، يتضح لنا مدى إفادة شعراء املولديات من هذا النوع 
البديعي يف صياغة املعىن، وتشكيل الصورة، وتوشيتها حبلية اجلناس. باإلضافة إىل إمدادها بتلك 

                                                 

 (1 ) املصدر السابق، ص  188
 ( 2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص   347

 ( 3 ) اليوسف يوسف سامي، ابن الفارص شاعر احلب اإلهلي، دار الينابيع للنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، (د، ت)، ص  101
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الفهم القيمة املوسيقية اليت تستأثر بسماع املتلقي، وتقرر يف نفسه إحساسا بنشوة النغم، ومتعة 
  يف آن.

عن حدود االعتدال يف توظيفهم للجناس إىل  -باملقابل–غري أن هؤالء، قد خرجوا 
التعسف واإلكراه، حبث اختذوه يف حاالت كثرية جمرد حلية ورجة لفظية دون مراعاة احلاجة 
إليه، فبدا متبوعا ال تابعا للمعىن. وغاية يف ذاته، ال وسيلة تفرض ضرورة داخل الصياغة 

عبء على النص وهجنة عليه، باستثناء ما حيرزه من انسجام  -بكل تأكيد–عرية. ويف هذا الش
موسيقي. ذلك أن اجلناس ذه الكيفية، قد فـََقَد  مصدر الفضيلة فيه، واليت هي نصرة املعىن 

، الذي يقول ذا الشأن: "إمنا يعطي التجنيس من عبد القاهر الجرجانيعلى حد رأي 
 يتم إال بنصرة املعىن إذ لو كان اللفظ وحده ملا كان فيه مستحسن، وملا وجد فيه الفضيلة أمر ال

إال معيب مستهجن، ولذلك ذم االستكثار منه والولوع به، وذلك أن املعاين ال تدين يف كل 
  .)1(موضع ملا جيذا التجنيس إليه"

طنعوا اجلناس وإن مل فيما ينسحب عليه هذا احلكم، فاص -أحيانا–وقد وقع شعراء املولديات 
   )2(:ابن الخلوفتدع إليه الضرورة، بل وخرجوا إىل حد والتكلف يف طلبه.كما يف قول 

 Bْ�ـــــُث ا�ُ�َوا�ِـــــPَ َوُھــــــْم
 Bوا�َ�َوا�ِـــــ  

! 
 B>ِْ�ـُظ  ا�ُ�ـــراPَ َوُھْم

 وا�َ�ـــــَ<�ِري  

اد خترج لغته عن صور اجلناس فالكلفة واضحة يف هذا البيت باملستوى الذي ال تك
راجي وااري".

ُ
وايل"، "امل

َ
وايل وامل

ُ
  وذلك يف: " الغيث والغيظ"، "امل

  ) 3(: ابن زمركوكذلك الشأن يف قول 
 Cِإِْ-َرا1ِــــــــ B8 وا�َ.ـــــــــْدِر Cِإ�َرا1ِــــــ B8 ْھـــِر َ���ز�

ْھــــــِر B8 ا��ـــNcَِْء   � وا�ز

   )4(: أبي حمواإلسراف يف استخدام اجلناس والسعي إليه ما جند يف قول  ومن أمثلة

                                                 
  .5اجلرجاين  عبد القاهر، أسرار البالغة، ص) 1 (

 ( 2 ) ابن اخللوف القسنطيي، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص  31
 ( 3 ) ابن زمرك، الديوان، ص  365

 ( 4 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج  2، ص139-137
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ُ�ِ	ـــــBٌْء  1ََ	ـــــــ� 
 1َْ!ُ.ـــــــــCُ  إِْذ أَ	ـــــَ?   

! 
8َـــــَذاَب أًَ	ــــــ?  

 ِ�ْ�َد�ـــــــــَ� أَْذَ�َ.ـــــــــ�  

ي َ�َ:ــــْد َزاَد  8ََ�ـــــ� أَھـــْلَ ُود�
 َو<ـــــِْدي  

! 
إَ�? أَْھـــــــــِل َ�ْ<ــــــــــٍد 

 َ.ــــــــ�  َوأَْھــــــِل 1ُ 

ــــرى  �وا ا�	 �8ََ<ـــــد
 �َِ-�7ِــــِ% ا�ـــــَوَرى 

! 
َ�ــــَ	? أَْن َــــــــَرى 

ِـــــB َ�ْ>ِرَ.ـــــــ�  !َ:ْ�ُ 

�ــــــُر َرِ.�ــــــــــٍ% ْ-َ8َ
 أََـــــــ? .َِر�8ِـــــــــٍ%   

! 
َ�.ــــــــــBًِّ َ-�7ِـــــــــٍ% 

 ْذَ�َ.ــــــــ�  �ِ�ـــــــــــــَْن أَ 

  
َوِ�ْ	ـــــٌك 8َِ�ــــــــٌق 

 َوَزْھــــــٌر أَِ��ــــــٌق   
! 

.ِـــــَرْوٍض َ-ر�ـــــــٍق 
 َ"َوْــــCُ ا�َرَ.ـــــــــ�  

              )1(: ابن الخلوف القسنطينيقول  ومن مظاهر هذا التأنق اللفظي عرب اانسة،
�ٍل ْ>َ B.ـــــــلَ أ�أ�ــــــ�ط َ<ْ

�!َــــــــ*ٍ َ>ْ�َ.ِ  
! 

.ــَْت َ-ْ�َ.َ* إْذ أُْرِ&َ%  1َْد َ-��
َ:َ�ــــــ�   ا���

َوَو��َدْت �ِْ!َو��ـــــِد  ا�4ِْزَي 
  �َن طــــ2َ?"ـــ

! 
و1َ��ََ.ــْت ُ�ْ:َ.َ* إِْذ َزل� 

  واْ<َر َ�ــَـــــ�
َوَ�َ�َ�ـــــــْت  ِ.�4َ�َِز��ـــــَـ�  

�ــــــــمْ َُ   أَُ���
! 

و��1.ـــــْت ُ�َْ.َ* إْذ َ<�َوَز 
  ا�َ"د� َ�ــــ�

   )2(ومنه قوله أيضا من مولديته "العينية": 

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 61
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص  350
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ْف َوَ	ـــلْ َوإِْن <ْ�َت 	ْ!ً)� 1ِ 
   Cِِ!�َْ�ْن أََھ 

! 
5ِ7ْ ��1َُوا أَْم َ	َرْوا  أَ.� �	�

 �ِْ!�3َ�َ�ِـــــــــــــ%ِ 

َوِ	ْر .Bِ ِ.ِ	ِرًيّ ا�ََطْوا 
رى   ��َوَة ا�	ْ3َ 

! 
َوB.ِ"ْ3َ8َ B.ِ 5ْ3ِ 4َ!�7ُوا ُ�ل� 

 َ&��ِـٍ%  

َوُ�َ8َ B.ِ 5ْ�B."ِْ  َ"�َز إِْذ 
َوى    ُروا ا���  َ"ر�

! 
ـُْر  َو1ِلْ ِ.B.ِ!ْ:َ8َ B َ-ــــ�ِرهٌ �Pَـ

 َ<ــــ�ِزِع  

َوإِْن ِ<ْ�َت َ<ْزً��، ِ�لْ َوُ<ْز 
   Cِِـ�ن َ�ِ��� 

! 
ْع إَِ�? ا�َواِدي، َوِ-ْ% َوَ	�رِ 

  %ِ�ِN ُ�ـل� 

فالكلفة واضحة على هذه األبيات اليت اقُتطعت من القصيدة حسب ترتيبها بصورة 
متتالية، حيث عمد الشاعر إىل رصفها باجلناس، معتمدا يف ذلك نوعا من التالعب اللفظي، 

  ق اجلناس املركب.عن طري

  رد العجز على الصدر:  

ويسمى أيضا التصدير، ويكون بتكرار الكلمة يف ثنايا البيت لفظا ومعىن، أو لفظا 
فحسب. شريطة أن يلزم أحد طريف التصدير موقعا بعينه، هو خامتة البيت، فتكون فيه القافية. 

   )1(ثة أقسام، هي: له. حيث جيعله يف ثال ابن المعتزوهذا ما يستفاد من تقسيمات 
  ما يوافق آخر كلمة من البيت آخر كلمة من النصف األول. -
 ما يوافق آخر كلمة من البيت أول كلمة منه. -

 ما وافق آخر كلمة من البيت بعض ما فيه. -

  حيث يتحقق يف كل هذه األقسام شرط وقوع الركن الثاين يف القافية. 
َرد أعجاز الكالم على صدوره، فيدل للتصدير، يقول: " هو أن تُـ  ابن رشيقويف تعريف 

بعضه على بعض ويسهل استخراج قوايف الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها الصفة، ويكسب 
  )2(البيت الذي يكون فيه أة، ويكسوه رونقا وذيباجة"

                                                 

 ( 1 )  ينظر: ابن املعتز، كتاب البديع، ص  48-47
 ( 2 ) ابن رشيق القريواين، العمرة، ج2، ص3
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وانطالقا من هذا التعريف، ميكن استخالص وظيفة التصدير، وتتحدد بالدرجة األوىل 
وسيقية. باإلضافة إىل القيمة املعنوية والفنية باعتباره أداة لتحسني الكالم فيما ينتجه من قيمة م

  وتأكيد املعىن، خاصة إذا ترددت الكلمة لفظا ومعىن.
لكن يظل األثر املوسيقي الناتج عن التصدير هو جوهر وظيفته، باعتباره حمسًنا لفظيا ال 

لة من زاوية عالقته باملعىن، على أن معنويا. وعلى هذا األساس سأحاول أن أقف معه وقفة معج
  أعود إليه يف القسم اخلاص بدراسة املوسيقى فيما سيأيت.

أما عن نوعية الوظيفة املعنوية للتصدير، فعلى اعتبار أنه ضرب من التكرار، فإنه حيقق 
ه توكيدا ويوفر عمقا وثراًء للسياق الذي يرُد فيه من خالل تردد اللفظة بني اية البيت وفضائ

  الداخلي. وهذه بعض النماذج نوردها للكشف عن هذا األثر املعنوي الفين .
  ) 1(مشيدا جبيش الغين باهللا ودوره يف كسر شوكة الصليبيني:  ابن زمركيقول 

!ِ�ــــِب  َ�َ	ُروا ََ��ِ>�لَ ا��3
!ُـــــوا    َوَ�>�

! 
ِ.َ�ـــــــــْن ارَ&ــــَــ? 

Kـــــــــــ�<�  Cَِِ�ـNَِو� 

فَرد كلمة "متثيال" يف صيغة املفعول املطلق على فعلها يف اية املصراع األول "مثّلوا"، قد 
أوحى بعظمة النصر للمسلمني، يف مقابل فداحة اخلطب واهلزمية بالنسبة للنصارى. كما أن  
 كلمة"مثلوا" جاءت دالة على نظريا يف قافية البيت، وكأا تستدعيها وتستوجب حضورها.

وهذا ما يكشف عن قيمة التصدير يف تقوية الصلة بني األلفاظ من جهة وتعميق املعىن من 
  جهة ثانية.

ابن )، وإضفاء صفة الكمال على شخصه الكرمي، يتخذ ρويف مقام الثناء على الرسول (
  من التصدير أداة لتأكيد هذا املعىن، قائال:  الخلوف

 Cُـــــــلَ �ُ َو73ْــَـــــــــ ���َ
 وَ"َ�ـــــــ�هُ   

! 
� َوَ"َ.ــــــــ�هُ ِ.َ�ـــــــ� َ"َ.ـــ

  َKْ�ِ��ـَ)2( 

فقد أّدى لفظ التصدير يف "كّمل"، و"تكميال" دوره الفاعل يف تأكيد صفة الكمال 
  للذات احملمدية، من خالل هذا اإلصرار الناتج عن تكرار الكلمة بني بداية البيت وايته.     

   )ρ :()3صفة الشفاعة للرسول ( ويقول مؤكدا
                                                 

 ( 1 ) ابن زمرك، الديوان، ص  479
  479.ا�( ز'�ك، ا� ��ان، ص )  2 (

 ( 3 ) املصدر نفسه، ص 361
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َو1ُلْ َ�� ََ-� ُ�ْ	َ�ْ%، َوَ	لْ ُْ)َط 
 واْ-7ََ)ـنْ 

! 
َ-7ــ�ْ% 98َْ�ــــَت ا��ـــــَْوَم ُ

 أَْوَ<ـــــــCُ َ-�8ـِ%ٍ 

حيث أفاد التصدير إثبات صفة الشفاعة على حنو من املبالغة، خاصة وأن ركنه الثاين قد 
  شافع"، مسبوقا بصيغة التفضيل يف كلمة "أوجه".ورد على صيغة اسم الفاعل "

يف مشهد التضرع والدعاء، حيث يلوذ خبالقه متشبثا بغفرانه، فيجد  الثغريونلتقي مع 
يف التصدير وسيلة حتقق له هذا اإلحلاح والتشبث، مكررًا  كلمة "غفرا" يف صيغة اسم فعل األمر 

     )1(التجاوز عن الذنب، يقول: اليت تفيد الدعاء، عله حيظى بكرم اهللا يف 
إNَِِھB 7ْ�َـــــًوا �ن 

�ــــــ�    ذ�ــــــوب <��
! 

و7Pـــــًرا �َ�� أ	!7ــــت �ن 
 ز�ل 7ْPُــَرا  

ذه الذنوب، اليت غدت محال ثقيال أتعب كاهله. فيجعل من   ابن الخلوفويضيق 
   )2(كلمة "ثقيال" مدار البيت ومركز اإلشعاع يف قوله: 

ُ�ـــــوَب  �َوَ"َ�ْ!ــــُت ا�ذ
   ًKــــــ�:ِ<َ ًKْ�ــــــ"َ 

! 
ـَْف أَْ�ُ<و و1َــــْد َ"َ�ْ!ُت �َ  �ــ

  َKــــــ�:ِ<َ 

   )3(معتمدا التصدير:  ابن زمركويف سياق الغزل والتشوق، يقول 
أَي�  َ�� َ	ــ�ِ��ِــــB ا�َ.ْطَ"ـــــ�ءِ 

 �َُ.�َ�ــــــٍ*   
! 

�Bِ ِ�ْ�َدُ�ْم َ�� َ	�ِ��B ا�َ.ْطَ"ـ�ِء  

 - بني بْدئِِه وختامه–فرتّدد عبارة "ساكين البطحاء" بلفظها ومعناها يف فضاء هذا البيت 
  قد أشاع شوقا وحنينا يعانق به الشاعر أحبته يف مضارم ببطحاء مكة.

                                                 

 ( 1 ) التنسي حممد بن عبد اهللا، تاريخ بين الزيان ملوك تلمسان، ص  214
 ( 2 ) ابن اخللوف، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 67

 ( 3 ) ابن زمرك، الديوان، ص  363
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   )1(ومن القصيدة ذاا، يقول مصورا حاله الباكي: 
ــــــ�ُم َ�ــــــْوَم  ��َMا Bـ�	ِ�َْ�ْم ُ

   Cَِِوَدا�ــــــ 
! 

ْ�ـــُب 1َْد أَْو8َـ?  َ�َ!? َوا�ر�
ْوَراِء    ا�ز�

أَْ.�ــBِ َوَ�ْ.ِ	ــُم وا�َ�َ"�	ـُِن 
   Bِ!َ>َْ 

! 
ـــــٍم  �	.َ8ََ)!ــِْ:ــــُت .ــ�َن َ

 وُ.�ــــَــــ�ٍء  

حلظة الفراق، جسدها  فهي مفارقة، يشكل طرفيها؛ احملب ببكائه، واحملبوب بابتسامته
الشاعر عرب هذه املطابقة أوال بني (البكاء، والتبسم) مث أردف بالتصدير، ليعزز الصورة، ويزيد 

على حصر طريف البيت  -كما هو واضح من جانب الشكل  –املعىن قوة وتوكيدا. وقد حرص 
سيد صورته الباكية بني فعل البكاء ومصدره. ويف هذا إحياء باملضمون وإحلاح من الشاعر على جت

  احلزينة إزاء ذلك املوقف العسري.
  ) 2(ويف السياق نفسه يقول معربا عن إحساسه بافتقاد احلبيب وحسرته عليه: 

َ�ــــــ� َ�ــــْوِرًدا َ"��ــــــت 
 �!�C 1!و.�ـــــ�   

! 
�و ��ـــلَ �ـــــم َ<ـــْـــِر 

  Kـــــ��ا��دا�ـــــُ% ِ 

انسة بني كلمة " نيل" يف بداية املصراع الثاين وهي فعل، معناه حيث اعتمد تصدير ا
احلصول على الشيء وامتالكه، والثانية اسم أراد به الشاعر "ر النيل". وقد جاء ركن التصدير 
األول مسبوقا بـ "لو" اليت هي أداة امتناع المتناع،. فامتنع الفعل "نيل"، عن التحقق وامتنع معه 

ا تسبب يف حالة من احلزن عميقة، جتلت يف هذا الفيض من البكاء الذي احلبيب، وذلك م
حاكى "النيل" غزارة وتدفقا. وبذا يكون التصدير قد حقق ثراًء معنويا، وأصاب مبالغة، بل غلوا 

  واضحا.
داخل أجواء الشوق إىل البقاع املقدسة بصورة بديعية، جتسد  التلمساني الثغريويطالعنا 

زيارا وتعمق اإلحساس بافتقادها، معتمدا يف تشكيلها التصدير بغرض  مشاعر اللهفة إىل
وتأكيد هذا العطش من خالل تكرار كلمة "ظامئا" بلفظها ومعناها يف   ترسيخ هذا اإلحساس

  ))3اية كل مصراع، منه قوله : 

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص  363
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص  476

 ( 3 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج  2، ص211
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ا�ُ)ِذ�َب َو 4َ!�7ُو�ـــــBِ  َوَرُدوا
 َظ�ِ�ــــ�ـــً�   

! 
8َـــَ�َــ? ُ�ــــ.ــَ�ُح ا�ـــِوْرُد 

 �8ِـــCِ �ِــــَظـــــ�ٍم  

  
أن ُيصور هذا التطلع والشوق إىل تلك األماكن الطاهرة،  أبو القاسم البرجيوحياول 

  )1(قائال : 
�ــــ� َو 8ـــBِ َطْ�َ.ــَ* َ�8ِ

 ــلٌ   ا�2ــــّراء �B أََ�ـــ
! 

�3َ�ُِ"ُب ا�َ:ـــْ!َب ِ�ْ�ــــCُ َ�ـــ� 
  Cُ.ُ"ِ�3َُـــ� 

حيث أسعفه التصدير داخل هذا السياق يف توصيل املعىن، واإلحياء ذا األمل الذي 
). وذلك من خالل ρصار يالزمه وميأل عليه قلبه وحياته، داعيا إياه إىل زيارة مواطن الرسول (

  تردد كلمة "يصاحب" لفظا ومعىن، واليت أوحت حبجم هذا األمل ومستوى حضوره.
نلتقي مع لوحة أخرى من لوحات هذا الشوق املتقد واللهفة الشديدة  وفابن الخلومع 

  )2(إىل تلك املعامل املقدسة، يف قوله: 
 Bـ��َوا1ْـــــــــَر �
 ا�	ــــــــــKَم َو1َ.ـــــــــــ�لْ    

! 
ـْلَ   �ــ��B ا��ـــــ�)ـــ

  Kــَْ:ــــ.�ـــــ وا�َ>ـــــرى 

إزاء املوانع اليت حتول دون الرحلة، فحمل ركب احلجيج هذه لقد ضاق الشاعر بشوقه 
الشحنة العاطفية، وأوصى بأن تفرغ تقبيال بتلك املعامل . وتأكيًدا على هذه الوصية أّصر على 

تقبيال" حىت يضفي على الصورة حركة -التصدير، متوخيا صياغته: "فعال" ومفعوال مطلقا "قبل
  وعمقا وحرارة إحساس.

فإنه يلزم نفسه بالرحلة إىل تلك البقاع، والتعبق بأجوائها العطرة، قائال  ابن الخطيبأما  
 :)3(  

                                                 

 ( 1 ) ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج 2، ص 296
 (2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص  69

 ( 3 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 483-482
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 B8ِ Bـــــ��ـَْت أ َو�ــــــــَ� َ��ـــــ
 ِ<َواِرِك َ>�وً��   

! 
أَُو	ــــ�ُد ِ�ْ�C ا�ــ�ْ	َك َو 

 ا�َ)ْ�َ.َر ا�ــورَدا  

 B8 5َ ا�ر"��ُن	وإْن 8ََ
 ا�ُ)ـْ�ِر ُ.ـْرَھـــ*ً 

! 
8ـــــKََ ُ.ـــــد� �ن َ"ـــث� 

ا  ا�َ�ِطَ�ـــ  ــَ* Nُ.ـــد�

حيث قام التصدير هنا على تكرار لفظة "البد" اليت تفيد معىن الوجوب، فأفاد إلزاما وإصرارا 
  ).ρعلى تنفيذ الوعد الذي قطعه الشاعر على نفسه بشد الرحال صوب ضريح املصطفى (
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يكشف عن وظيفة التصدير املعنوية والفنية، ويؤكد استعانة هذه النماذج ما  يف ولعل
  شعراء املولديات ذه األداة . وهي استعانة واسعة، ستتضح أكثر مع دراسة عنصر املوسيقى.

على أن ما ينبغي أن أشري إليه يف ختام احلديث عن الصورة البديعية أن الشعراء وإن 
توصيل أفكارهم والتعبري عن مشاعرهم ورؤاهم يف  وفقوا أحيانا يف اإلفادة من هذه األداة يف

ثوب مرقوم موشى ذه احملسنات، فإم كثريا ما خرجوا إىل حد التصنع واإلسراف يف 
استخدامها، بالكيفية اليت تنبئ عن قصد وتعمل. وأرى قبل التحول عن هذا اال أن أثبت 

دراستها، أؤكد من خالهلا هذا احلكم. بعض النصوص اليت جتمع بني أنواع البديع اليت سبقت 
 ةمع مراعاة أن تكون هذه النماذج لشعراء من اإلمارات األربع. فعن إمارة بين نصر بغرناط

  )1(من قصيدته النونية:  ابن زمركنستدل بقول 
اِر ا�ِ)َ��ِن 1َْد  8َــِ�ْن �ل� 4ــَو�

� ـَ?    اْرَ
! 

ـَْ)�ِم ا�)ِ-��ِت  .ــــC �ل �ـــِطــ
 �طَ)�ن    

َو�ــُوِرُدَھ� َظ9�ْى ا�ُ�ُ)وِب 
     ًKَذواِ.ـــ 

! 
ـَْ!ِد  َو3ْ�ُِدُرھــــَ� ِ�ْن ُ�ل� أَ�ــ

ـــ�ِن     َر��

C �ــــــِْ�َ�� َو  و�ِ!ـ�
ا�ُر.ـــــــــــوُع �ــــــَوا"ــــِلٌ     
! 

Pََ��ُم �ـًَدى �7َْت ِ.Cِ ا�َ�ْ"لَ 
 ��7�َن   

�َس  إذا أ4ــــَ!َف ا���
ـَْ"!وا        ا�2َــــــَ��ُم َوأ�ـ

! 
ـَداه و 8ـــــــSن� َ�ــــ

ــــ�ِن     ا�2ـــــَ�ـــــَ�م َ�َ	ــــ��

ـَْد  إ�ـــــ�م أ��َد ا�ُ�ْ!َك .ـَ)ـــ
 Cَذھـــــَ�ِ.ـــــــــ 

! 
إ�ـــ�دَة Nَ �ــــَ�.ــBِ ا�ُ"َ	�ِم 

   Bــــــ�َواِ َNو 

Kِل  8ــــ2َــــَ�َدَر أْطـــــKَلَ ا�&�
 َدَواِر	ـً�    

! 
د �dِِْ	ـ ــــــKَِم َو<ــــــَد�

 أَْر8ـــــََ% ُ.ْ��ــــَ�ِن  

َدَھ� وا�َ�ــــــْ<ُد  َوَ-��
 �ـ-ـــــ�ُد َدْوَ�ــــــــً*    

! 
َ�ـــــَ"�8ِ!ُ�ـــــَ� ُــــــْزَھ? 

 ِ.ُ�ـــــــْ�ٍن وإ�َ��ِن   

مطعان"، "كّفت وكّفان"، "مين وإميان" وطابق بني :" موردها حيث جانس بني :" مطعام و 
  ومصدرها"،مث بني" أعاد وبعد ذهابه" وهو إيهام التضاد وكذا الشأن يف "الضالل واإلسالم".

  األنصاري: أحمد بن عبد المنانوعن إمارة بين مرين نستحضر قول 

                                                 

 ( 1 ) ابن زمرك، الديوان، ص  497
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ْ�َت ِ�ْن َ�ر�  َ�ــــ�َذا َـــَ<ر�
 ا�2ََراِم َھًوى    

! 
َ�� 1َــــــْ!ُب َوَ�ـــــــ�َذا أَْ�ــــَت 

 ُ  C   <ــــَ�ِر�ـــ

اهُ  أَِ.�ـــــُت �َـــــــْ�!Bَِ ِ�ْن َ<ر�
 ًKِـ"َ�ِ�ُ     

! 
�ِد َوُھَو �ـَُؤوُم ا�ـــِ<7ِْن ْ	ُ��.ِ

  Cَُھ�ِ<ُ)ـــــــــ 

ــــ% ا�و<ـــــد B8 أدا8ــ
    B�.!ـــ�? 2�8ـ!	 

! 
ـُْد Nَ -ــــَك� 2ْ�َـــــ!ُوٌب  َوا�َو<

  Cُ(ُ8ِــــَُدا� 

أ�4َُِدُع ا�َ:ْ!َب َ�ـْ�َ�� َوُھــَو 
     Bِ�ُـَْد�ـــ  َ�ـــ4ـ

! 
َ�َذ�َِك ا�َ:!ُب َ�ـ4ْـــُدوٌع 

  Cُُــ�4َُِد�ــ� 

َوْ�ـــ5َ ا�ُ�ِ"ـــب�  �ََ:ْد 
ــ  ـــْت -ــََ��ِ�!ـــCُ     َ�ــ��

! 
ر�  �َو 4ــB8�َ ا�	�ُ8َ ،Cِ �."ُ.ِ

 Cُُ1(ذا�ـــِــــ)ــ ( 

فالبديع يف هذه األبيات، موزع بني التصدير والطباق؛ التصدير يف "جترعت وجارعه"  
  و"أُدافع ومدافعه"، " ُأخادع وخمادعه".والطباق يف: "مكتحل بالسهد ونؤوم"، "خايف وذائع".

التلمساين،  ألبي عبد اهللا محمد بن يوسف الثغريومن شعراء بين زيان نقتطع منوذجا 
  )1(من قصيدته "امليمية"، يقول فيه: 

                                                 

 ( 1 ) التنسي حممد بن عبد اهللا، تاريخ بين الزيان ملو ك تلمسان، ص  170-169
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�ـــــــوع  �ـــــــِ* .��د ِ	ر� ا�َ�َ".�
ْرَ<ـــــُم   َ�ُ 

! 
ْ�ــــُ% إن 	ــــ9ل  ��8د�

 �3ِ8َــــ5ٌ أَْ�َ<ـــُم 

وا�"ـــ�لُ َْ�طـــُِق �ن 
    �	ـــــَ�ِن ��3َــــِتٍ 

! 
 �ب وا�ـَ�ــــَوى  �	ُ�ُت وا��3

�ـَ!�مُ � 

ر�ُت ِ�َْ��َن ا�َ�َوى  َ�م
   Cِِ8ََوَ-? .ـــــ 

! 
ِ<7ٌْن ُ��ــــّم .�ل ِ	ًرّ ُ�ْ�َــــــُم  

ِ<7ٌْن ََ"�َ�? ِوْرَدهُ َطْ�ُر 
 َرى     ــــَ ا��

! 
ـــــ� <ــــََرى َدْ�ً)ـــ�  ���

 �ــُ�ـــــَ�ِز<ــــCُ َدُم    

آٍَه َو Bِ8 -ـــــَ�ــــَوى 
َ.�َ.ٍ* َراَ"*ٌ      �ــ�3

! 
ـْ�ــــوا إ�?  �َْو أَ���B أ-ــــ

 َ�ـْرَ"ُم    �ــــَنْ 

ِ* َ�ْو ُ�ــــَ�ُح  ُ اM"ــــ.� َو3ـــْل
 ِو3َـــ��ُ�ـُم     

! 
 *ِ �."Mـٌْد َو ِھـــْ<َراُن ا�-ـــَ

 َ�ـــْ!ـــَ:ـُم  

ـــِم  َوا�ـ:ُِربُ  ���ــــِْ��ــِم �!�ـــَُ
 <ــــَ�ـــ�ٌ*      

! 
وا�.ـــُْ)ـــِد �ـــَ�ـــُْ�ْم 

ُم   ��� �!ـــ�ُ-وِق َ<َ

4ـــ!ـــ�وا ا�ـــ3ـــ�.� 
    ��َ�ُ�	ِ�َ �Bـْ!ُْص إ�  َ�ـــ4ـ

! 
ـْ!Bِ �ـــَْن  8ـــََ)ـــَ	? ُ	ــ

ْ	!ُِم  ُ C�َْ�ـــ!َـــ 

 َ. Bــــَْن َوا"ــــْ�َرِ �ـــ
     �.َ  ا�3ــ�َ.�.* و ا�ـ�3

! 
Nَ ھـــــَِذِه ُْ�ــــــَ	? َو Nَ ِذي 

�ـــــَ	ُم   

  
ھــََذا ا�ـَ�َوى أْذَ�? ا�َ<َوى 

 B"ِ�ِوا>َ.ِ     
! 

َ.ـــ)ــَد ا�ـــ��َوى 8ــــ9َََ�� 
ـَْرُم    ا�ُ�)ــَ��? ا�ُ�ـــ2ــــ

حيث نسجل الطباق يف األبيات األوىل بني :"السر ويرتجم"، "فصيح وأعجم"، "تنطق 
  لم" "كتمان ووشى"، " ينم ويكتم".وصامت"، "يصمت و يتك

مث املقابلة يف البيتني: السادس والسابع بني: "وصل األحبة شهد وهجران األحبة علقم"، 
"القرب جنة والبعد جهنم". مث اجلناس يف باقي األبيات : بني "دمع ودم"، "تسلي وتسلم"، 

  "الصبابة والصبا "، "تنسى وتنسم"، "اهلوى واجلوى والنوى".
  )1(، منثل بقوله من "ميميته": ابن الخلوفعن شاعر الدولة احلفصية و 

                                                 

  173 ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص )  1( 
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 Bِ��3َ �َو 1َـــَطْ)ُـــْم َ"ْ.لَ ا
 َ.ِ�َ�ُ�ْم    

! 
��K َ�َ!ِ�ُ�ْم إْذ 1ََطْ)ُْم َو3َْ!ُُم  َ8َ 

وأَْــ!ــــ7َُْــــْم �.�B ِ.2َْ�ــــِر 
 َP     *ٍَـــــــَرا�ــــ 

! 
ط َ  َو Bِ8 َ-رِ�ُ�ْم أن� ا�7َ�ُر�

 ُ�ـ2رمُ 

وآَ�ْ�ُـــم أن َْ"7ـــُِظوا 
ـَْدا َدا�ــًِ��        ا�َ)ـــ�ــ

! 
� ا�َ:&?  َ.��َـــــَ�مْ 8َــــَ��  ���َ

 ا�َ"ْولُ ِ"ْ!ُْم  

 Cُ�7-َ ٍف�ــْم َ�ْن ُ�ْدَِو أَْ�َرْ&ُ
 ?�َ      ا�&�

! 
ُ�مْ 8َ��  أْن َ�ْو َ�َ�ْ�ُـــْم  &ر�

 َوزْرُــــــْم 

ْ�ِ% B8ِ ا�:ـْ!ِب  وأَْ&َرْ�ُْم .��د�
 ُ"ْر1ــًَ*      

! 
�َر .����ِء  َو�َــــْم أْدِر أن� ا�ـــــ��

ْ&ـــَرُم  ُ 

ــــ�ِم إْذ  �� ــــُم ا��� �وأَْ-ــــَ�
 َ�ــــم� .��ِذي     

! 
ـــCُ أَْ"-ـــB�ِ�َ 8ـََ:ـــ�ل ْ أَ�ــــ��

 َو 1ُْ!ُُم   

ُم  ُ�ْ�ُــــمْ وَ ُ�ْ�َ �� �ْدُــْم أ��ِ�َ
 ا�َ�َوى    

! 
�ـُوُم 28َـــــَر�  ـِْ)B ا��� ُ�ْم َد�
ُم  ُ"ْ.ِ8َ 

 ��َِ� %�ْ ُم ا�د�ْ�َ B(ِ8ِ��َ ْوھـــَل
 َ<َرى      

! 
َوBِ.!ْ1َ ِ.�ـَ� 	ـــَن� اMَ	ـــَ? 

ــُم   َ�!ـ�َ�َ 

وُ	ْ:B�ِ ِ.�� أ7َ4َْْ�ُت َ.ْ�َن 
      B"ِِـــــــ�ـــَوا>َ 

! 
 َNُح .��-ـ��َوى َو 3َ�ُر�

�ـــــَ!�ُم   َ�َ 

8ََ�ْن ذا ا�ذي أَْرُ<ــوهُ َو 
.ُر َذاِھـــٌب       ا��3

! 
ي   أَْ-ُ�وهَوَ�ْن َذا ا�ذ�

ـُْ�ُم َوا�3ْ4َـُم  "�َ    

ْ�َوى �َ  !ُِم B8ِ ا�د� ـP Cُـــَْ�َر أُ	�
 َ��ِرِه     

! 
 َN ْ�َوى �ِــــَ�ْن َوأَْطَرُح ا�-�

 ُ�	ــــَ!�ُم   
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وا، َوإْن ِ-ْ�ُْم  �S8َِْن ِ-ْ�ُْم 3َد
 3ِ!وا        

! 
8ََ!ْ�َس �ِــَ"�ٍل َ�ْرُ&ــــوھــــَ� 

ِ�ــــُم     �ـــُذ�

4ِْط َو  �َ.��Bِ َ�َ!? ا�	 ْم أَ"�ُ�َْ98َ
     �&َ  ا�ر�

! 
َ�َ:�ُ�ُ�ْم ِ�ْ�ِدي -ـَِر�ٌف 

ــُم     ُ�َ)ظ�

أَِھ�ُم ِ.9َ"ـْداِق ا�ـ"ــََداِ�ِق و 
 ا�ـــظــ�.ـــَ�      

! 
ـْ  ِب 4ِEـ ْ"ِر َو ا�َط�� َ.ـ�ِرَھ� ِ.��	�
     َ�ْ�ُ�مُ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

فإذا أضفنا إىل هذا احلضور البديعي الالفت لالنتباه أن كل النماذج السابقة أخذت أبياا 
ال قفز أو انتقاء، تأكدت لنا بذلك صحة احلكم السابق فيما يتعلق بالقصدية بصورة متتالية ب

  والتعمل أحيانا يف اصطناع احملسنات البديعية .
  وبعد فإن ما ميكن استخالصه خبصوص الصورة الشعرية بعامة، هو ما يلي: 

ين، تتصل الصورة الشعرية يف النص املولدي بثالثة منابع أساسية هي : املصدر القرآ -
  املصدر الصويف، والرتاث الشعري القدمي، وخاصة منه، شعر ما قبل اإلسالم.

انطالقا من أن القصيدة املولدية نص تقليدي، فإن أسلوب تشكيل الصورة اعتمد  -
  على األوجه البيانية املعروفة: التشبيه، االستعارة، الكناية، باإلضافة إىل شيء من ااز العقلي.

ة الطابع التقليدي، فإن مادة الصورة تكاد تنحصر يف البيئة البدوية، وامتدادا لسيطر  -
  مبكوناا وعناصرها املختلفة.

  فكل هذه األبيات باستثناء البيت العاشر عامرة بالبديع، بل إن البيت الواحد قد يتكرر
يرتدد فيه  -على سبيل املثال-فيه مرتني من ذات النوع أو من نوعني خمتلفني، فالبيت األول
قبل األخري مجع بني اجلناس  الطباق مرتني باإلضافة إىل التصدير. ويف البيت الثالث ما

  والطباق يف آن .
وقد استأثر الطباق بالنصيب األوفر إذ تكرر عرب تسعة أبيات بني املفردات اآلتية: 
"قطعتم ووصلتم"، "حتفظوا وحلتم"، "أعرضتم وزرمت"، "ّمن وأكّنته"، "ونكتم و حبتم"، "كتم 

"السخط والرضا". مث يلي التصدير  ويتكلم"، "أخفيت ويصرح وال يتكلم"، "صدوا وِصلوا"،
  عرب أربعة أبيات، بني :"اتصايل ووصلتم"، "غرامه و يغرم"،"َضَرمتم وتضرم"، "ُأسلُم ويسلم".

  واجلناس يف البيتني األخريين، بني: "صدوا وِصلوا"، " أحداق واحلدائق ". 
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وقد ترتب عن ذلك أيضا، أن اتسمت الصورة يف القصيدة املولدية بكثري من مسات  -
ومالمح األسلوب التصويري القدمي؛ كالقرب، والبساطة، واالعتماد على عامل احملسوسات 

يث امتثلت لتلك املالمح القدمية، دون حماولة لتخطي حدود القدمي إىل شيء من القريب. ح
  الطرافة واالبتكار.

ومن خصائص األسلوب التصويري أيضا، االعتماد على الصورة البديعية، من خالل  -
ء  االستعانة باأللوان البديعية، خاصة منها : اجلناس، الطباق، املقابلة، والتصدير. وقد أفاد الشعرا

كثريا من هذا املنحى التصويري يف التعبري عن مواقفهم ومشاعرهم. وإن كان مستوى توظيف 
البديع قد تأرجح بني اإلصابة واإلخفاق، حني عمدوا إىل التكلف أحيانا، على النحو الذي 

  تبني يف موضعه.
كما ينبغي أن نسجل مالحظة عامة بشأن الصورة يف النص املولدي، وهي أن القارئ   -

لقصيدة املولدية سيلفت انتباهه غياب شبه تام للصورة الشعرية يف تلك املقاطع اخلاصة بسرد ل
)، حيث يعتمد الشعراء يف تقدميها، األحداث واإلشارات التارخيية. ومنها معجزات الرسول (

األسلوب املباشر، بطريقة العرض التارخيي احملض الذي يقدم احلدث بكيفية التصريح، ال 
. كما أم يعتمدون يف هذا السياق أكثر على األسلوب اخلربي أو اإلخباري الذي التلميح

     يالئم مقام السرد والتقرير ورصد احلقائق.         
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    :  الموسيقى الشعرية

إن العالقة بني املوسيقى والشعر عالقة ترابط قوية وعميقة. ولعل من أبرز التقاطعات 
بينهما، أن كليهما مسعي يتخذ من الصوت مادة له. مث يف اعتمادمها معا على مبدأ التناسب  

يم الزمن. يف السمع، والتعاقب يف الزمن؛ حيث يكون النغم املوسيقي أداة اإليقاع يف تقس
وباملوازاة، يقوم الصوت اللغوي يف الشعر مقام النغم يف تشكيل هذا التقسيم. ويف هذا التناسب 
مكمن اللذة وسر السحر يف املوسيقى والشعر على السواء. ومما يزيد الشعر سحرا، أنه يعتمد 

د أشار الكلمة اليت جتمع بني متعة الداللة، أو الفهم، وطرب الصوت أو نشوة السماع. وق
إىل شيء من هذا حني قال: " وما الشعر إال ضرب من املوسيقى، إال أنه  محمد غنيمي هالل

  .       )1(تزدوج نغماته بالداللة " 
هي عماد  -ممثلة يف الوزن والقافية خاصة –ومن مظاهر هذه القرابة أيضا، أن املوسيقى

  ودية ومعمارها.ه صرح القصيدة العميالشعر العريب، واألساس الذي يقوم عل
ولقد كان نقاد العرب القدامى وشعراؤهم على وعي تام بأمهية املوسيقى يف عملية البناء 
الشعري. وحنن حينما نستقرئ الرتاث النقدي، سنلتقي بذلك اإلمجاع على أن الوزن والقافية 

عر إال يشكالن معلما أساسيا، وحدا فاصال بني الشعر والنثر. وما من ناقد تصدى لتعريف الش
يعرفه بأنه: " كالم منظوم، بائن عن املنثور  فابن طباطباوجعل من هذين الركنني جوهره وقوامه. 

الذي يستعمله الناس يف خماطبام، مبا خص من النظم الذي إن عدل عن جهته جمته األمساع، 
  .        )2(وفسد على الذوق" 

يرى  ابن طباطبازن والقافية. وبذلك فإن واملتعارف عليه أن كلمة منظوم، كان يراد ا الو 
فيهما عماد الشعر ومعلمه اخلاص الذي خيتص به، ويتميز  من خالله عن النثر. مث يبين على 

  َفَقَد أخص خصوصياته. هذا أن الشعر ال يكون شعرا إذا عدل عن هذه الوجهة فَـ 
ى يدل على فيعرف الشعر بقوله: " إنه قول موزون مقف قدامة بن جعفرأما معاصره 

. مث يضيف يف باب نعت القوايف مؤكدا أن إقامة احلد بني الشعر والنثر يعود إىل ما  )3(معىن" 

                                                 

 ( 1 ) هالل حممد غنيمي، النقد األديب احلديث، ص 462 . 

 ( 2 ) ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ص 41 .
 ( 3 ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 64 .
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  خيتص به من عنصر املوسيقى وهذا انطالقا من ربطه لبنية الشعر بالتسجيع والتقفية فيقول: 
ل يف باب " ألن بنية الشعر هي التسجيع والتقفية، فكلما كان الشعر أكثر اشتماال كان أدخ

  .     )1(الشعر وأخرج له عن مذهب النثر" 
أن " الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء، وهي : اللفظ، والوزن،  ابن رشيقوعند 

   )2(واملعىن، والقافية." 
نشأة الشعر بتحقيق اإلشباع الغريزي لنزعتني متأصلتني يف  أرسطوومن قبل، ربط 

  . )3(، والثانية بامليل إىل االنسجام واإليقاعاإلنسان، إحدامها تتعلق باحملاكاة
. أرسطومن نقاد العرب الذين تأثروا إىل حد بعيد مبقوالت املعلم األول،  ابن سيناويعد 

ففسر بدوره نشأة الشعر اتني العلتني، جاعال من الوزن، السبب الثاين بعد احملاكاة، حيث 
شيئان: أحدمها االلتذاذ باحملاكاة واستعماهلا  يقول:" إن السبب املولد للشعر يف قوة اإلنسان،

منذ الصبا ... والسبب الثاين حب الناس للتأليف املتفق واألحلان طبعا. مث قد وجدت األوزان 
        )4(مناسبة لألحلان، فمالت إليها األنفس وأوجدا... فمن هاتني العلتني تولدت الشعرية ". 

حلنني الفطري ملا ينطوي عليه من مظاهر التناسب فالشعر ذا نوع من اإلشباع لذلك ا
خاصة على مستوى الصورة واملوسيقى وقد تقدم أن الشاعر يف تشبيهاته واستعاراته إمنا يكشف 

بني األشياء إرضاء  عن هذه الرغبة يف إضفاء صفة التماثل والتناسب والتآلف بشكل أو بآخر
  جيد ما يستجيب أكثر هلذا املبدأ.هلذا النزوع. أما على مستوى املوسيقى فإنه قد 

إن بنية اإلنسان اجلسدية والنفسية على السواء قائمة على هذا التناظر والتناسب. 
لكون من حوله، وألجل هذا كان دائم احلنني إىل هذا القانون، ميتثل إليه ويسعى إىل اوكذلك 

واالرتياح؛ وعلى حتقيقه عن وعي أو عن غري وعي. وكلما أصاب شيئا من ذلك شعر باللذة 
هذا، تتحدد قيمة املوسيقى باعتبارها عنصرا هاما يف بناء الشعر، وخاصية مميزة، تقوم حدا 
فاصال بينه وبني النثر، ومثلما أحل النقد القدمي على عنصر املوسيقى، ورأى فيه أساسا ال يستقيم 

ية الشعر، إذ تلتقي بكم بناء الشعر إال بوجوده، فكذلك الشأن يف التصور النقدي احلديث ملاه

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص 90 .
 ( 2 ) ابن رشيق، العمدة ج1 ، ص 116 .
 ( 3 ) ينظر : أرسطو، فن الشعر، ص11 .
 ( 4 ) املصدر نفسه، ص 172-171 .
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هائل من النصوص النقدية لنقاد من العرب ومن غري العرب، تقر يف إصرار على عضوية 
املوسيقى يف الشعر وجتعلها من أهم مكوناته إن مل نقل، أهم مكون عند كثريين . مع ترشيح 

نعرف الشعر : " وإذن فنحن طه حسينفكرة متيز الشعر عن النثر بناء على هذا األساس. يقول 
فامللمح  )1(.آمنني بأنه الكالم  املقيد بالوزن والقافية، والذي يقصد به إىل اجلمال الفين "

  األساسي املميز للشعر هو، املوسيقى، ممثلة يف الوزن والقافية.
فريى فيها سر أسرار الشعر، ومصدر سحره األول، قائال: " فليس  إبراهيم أنيسأما 

         )2(الما موسيقيا تنفعل ملوسيقاه النفوس وتتأثر ا القلوب ".الشعر يف احلقيقة إال ك
، نلتقي  بأولوية املوسيقى يف تشكيل القصيدة، ومع اإلصرار على ساسين عسافومع 

أا اخلاصية املميزة. حيث يقول: " نغم القصيدة يسيطر على الشاعر قبل البدء بعملية النظم، 
لنظم لكي ال ُتداخل القصيدة العناصر النثرية، فاملوسيقى مادة وعندما ينفلت النغم منه يرتك ا

. ويفهم من هذا أن املوسيقى هي أول ما يفكر فيه الشاعر، وهي أول  )3(احلالة الشعورية" 
مرحلة من مراحل تشكل القصيدة، وأساسها الذي تبىن عليه، فإن افتقد هذا األساس استحال 

  معه البناء. 
حلديث أيضا ما يؤكد على أن املوسيقى جوهر الشعر ومادته األوىل، ويف النقد الغريب ا

. ويليك رينيهو أوستن وارين،وخاصيته األساسية. وحسبنا أن نستحضر هنا مقولة الناقدين: 
  .    )4(فالشعر عندمها : " هو بالتعريف تنظيم لنسق من أصوات اللغة"

كن أن تؤدي وظيفتها املعنوية والفنية على أنه ينبغي أن نالحظ أن األداة املوسيقية ال مي
ال تتم إال  -الشعرية -مبعزل عن باقي وسائل ومكونات الشعر األخرى. فالعملية اإلبداعية

  بتضافر كل العناصر يف تكامل وتآلف وانسجام.
يف حرص  -مثال–وقد كان النقد العريب القدمي على وعي ذه القضية وهو ما جنده 

      )5(بني مكونات الشعر األربعة: اللفظ، املعىن، الوزن، القافية.  على شرط االئتالف قدامة

                                                 

 ( 1 ) حسني طه، يف األدب اجلاهلي،ط15 ، دار املعارف،مصر 1984 ،  ص 313-312

 ( 2 ) أنيس إبراهيم، موسيقى الشعر، ط7 ، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة 1997 ، ص 17 .
 ( 3 ) عساف ساسني، الصورة الشعرية، ص 17 .

  .165ويليك رينيه و أوسنت وارين، نظرية األدب ، ص )  4 (

 ( 5 ) ينظر: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 70-69 . 
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مبا يفيد أن فاعلية كل أداة شعرية ال تكتمل إال بالتعاون مع  ابن طباطباكما يطالعنا 
سائر األدوات، فيقول: " وللشعر املوزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه، وما يرد عليه من حسن 

ا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة املعىن وعذوبة اللفظ، تركيبه واعتدال أجزائه. فإذ
فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر مت قبوله له، واشتماله عليه، وإن نقص جزء من أجزائه اليت 
يعمل ا وهي: اعتدال الوزن، وصواب املعىن، وحسن األلفاظ. كان إنكار الفهم إياه على قدر 

  .  )1(نقصان أجزائه" 
مبا يوفره إيقاع الشعر من قيمة مجالية تستأثر باهتمام املتلقي، إال  ابن طباطبافمع قناعة 

أنه جيعل ذلك متعلقا بغريه من التأثريات اليت تنتجها سائر العناصر األخرى. فال تكتمل اللذة 
واإلحساس باجلمال الكلي لدى املتلقي إال بتعاون هذه األدوات مجيعا يف عالقة تكامل 

  وتآلف.
نقد احلديث، فبدوره شدد على هذه العالقة وهذا الرتابط بني مكونات النص أما ال

: " إن فاعلية التخيل يف الشعر ال تنفصل أصال جابر عصفورالشعري. وهو ما نقرأه يف قول 
  .      )2(عن البنية اإليقاعية اليت ال تنفصل بدورها عن بنية الرتكيب أو الداللة" 

ية املوسيقى ودورها كأداة فاعلة يف بناء الشعر، فإن هذا وذا، فحينما نتحدث عن أمه
بسلسلة من العالقات تنبين بني سائر األدوات والعناصر،  -ال حمالة-الدور سيكون مرتبطا 

لتشكل يف النهاية قيمة القصيدة الكلية. على أن هذا ال ينفي قيمة كل عنصر يف ذاته وإمنا هو 
لشعر سلسلة من األصوات فحسب، وال هو نتاج طاقة ختيلية مما يزيده فاعلية وتأثريا ؛ فليس ا

تصويرية فقط. إمنا هو هذا الكل املتكامل من املكونات والعناصر املتفاعلة املتضافرة فيما بينها، 
  مولودا شعريا. -وبعد عملية معقدة-واليت تعطينا يف النهاية 

األساسية، وأا األساس على أن الذي يستفاد مما تقدم، هو أن املوسيقى مادة الشعر 
الذي يبىن عليه الشعر، وامللمح اخلاص الذي يتميز به عن النثر. وبكل تأكيد أن هلذه األمهية ما 
يفسرها يف واقع العملية اإلبداعية الشعرية، سواء يف عالقة املوسيقى باملبدع والنص، أو على 

  ألمهية؟ مستوى التلقي وما تنطوي عليه من أثر مجايل. فما مصدر هذه ا

                                                 

 ( 1 ) ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ص 53 . 
 ( 2 ) عصفور جابر، مفهوم الشعر، الدراسة يف الرتاث النقدي ، ط5 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب 1995 ،ص، 194.  
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إن اإلجابة عن هذا السؤال، ستتحدد من خالل احلديث عن دور املوسيقى يف عملية 
التشكيل الشعري، وبيان وظيفتها كأداة فنية يف التعبري عن الفكر والشعور. والكشف عن 
قيمتها الفنية وأثرها اجلمايل. وهذا ما ستحاول الدراسة أن تعاجله انطالقا من النص املولدي. 

معاجلة هذا العنصر ستنتظم ضمن حمورين كبريين، وفق ما درج عليه الباحثون يف هذا  على أن
اال، من التمييز بني نوعني املوسيقى. فمنها : اخلارجية، وهي اليت يندرج ضمنها الوزن 
والقافية، أو ما يعرف مبوسيقى اإلطار. ومنها املوسيقى الداخلية، وهي اليت تتعلق باإليقاع 

  لشعر. الداخلي ل

  :  الموسيقى الخارجية -1

متثل املوسيقى اخلارجية اإلطار العروضي للقصيدة العربية. وهي القاعدة الثابتة اليت 
مبوجبها يكون ضبط الشعر عن طريق مكونيها املعروفني: الوزن والقافية. حيث يلتزم ما الشاعر 

ناسب الذي يقود إىل حتقيق يف أبيات القصيدة كلها التزاما صارما  ليضمن لشعره مبدأ الت
صفة الشعرية اليت تنأى به عن  -قبل كل ذلك- الوحدة املوسيقية للقصيدة. وليضفي على شعره 

دائرة النثر، ومتيزه عنه. فحني يلزم الشاعر نفسه بوزن واحد وقافية موحدة، فإنه يقيم ربطا حمكما 
ك التوازن والتناسب النغمي على مستوى البيت الواحد، مث على مستوى القصيدة، من خالل ذل

الذي حتققه تفعيالت كل حبر مبا تنطوي عليه من حركات وسكنات تتابع وفق نظام معني، إىل 
أن تنتهي إىل خامتة البيت، حيث جتد يف القافية ما يعزز هذا التوازن والرتابط، بفعل الصوت 

  املرتدد بشكل متساو يف ايات األبيات، إىل أن تكتمل القصيدة.
هنا، يتفرع بنا احلديث عن املوسيقى اخلارجية عرب حموريها: الوزن، والقافية، حملاولة  من

التعرف عن طبيعة الوظيفة اليت يؤديها كل منهما. ومدى تأثريمها الفين واجلمايل داخل النص 
  املولدي.
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                 الـوزن: - أ

ر بشكل منتظم داخل كل إذا كان الشعر يف أحد أهم مكوناته، أصوات إيقاعية تتكر 
بيت، فإن هذه األصوات هي من الناحية العروضية جمموعة من احلركات والسكنات، تتابع يف 
انتظام وتناسق تام. وهي اليت تكون وزن الشعر وفق كيفيات معينة تقتضيها أنواع الوحدات 

، أو ثنائية، تتساوق املوسيقية (التفعيلة). واليت بدورها تنتظم وفق بنية، قد تكون أحادية الصورة
–عرب مفردات البيت لتشكل نغمته، اليت هي يف الواقع العروضي: وزن الشعر. وانطالقا منها 

نظرية الوزن يف الشعر العريب، حيث أقامها على  ستة عشر  الخليل بن أحمدأسس  -التفعيلة
اية كبرية لدى حبرا. وهي النظرية اليت جتسدت يف بناء القصيدة العربية املوسيقي. ونالت عن

من أهم  -حىت بعد ظهور حركة التجديد -الشعراء والنقاد على السواء. فقد كان الوزن وال يزال
أركان الشعر. فالقصيدة إذا فقدت العنصر النغمي(الوزن الشعري)،  " خترج عن دائرة الشعر إىل 

  .              )1(دائرة الفن النثري " 
م، بإعالنه، أن: " الوزن أعظم أركان الشعر، وأواله هذا احلك ابن رشيقومن قبل، أكد 

  .   )2(به خصوصية"
ولقد وجد النقاد يف الوزن ما حيفظ للشعر خصوصيته، من زاوية ما ينطوي عليه من 
تناسب وانضباط إيقاعي ال يوجد يف غريه من أنواع الكالم األخرى، حيث يلتزم الشعراء بتلك 

  لبحر، بذات التناسب واالنتظام يف كامل القصيدة. الضوابط اإليقاعية اليت حيددها ا
من هنا، نفهم سر اهتمام النقد العريب مببدأ التناسب يف الوزن الشعري، و االمتثال 

عن هذا اجلانب، قائال: " إن الشعر  ابن سينالقانونه على امتداد النص وهو ما يوضحه كالم 
د العرب مقفاة، ومعىن كوا موزونة أن هو كالم خميل مؤلف  من أقوال موزونة متساوية، وعن

يكون هلا عدد إيقاعي، ومعىن كوا متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤلفا من أقوال 
  .    )3(إيقاعية، فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان األخرى" 

                                                 

 ( 1 ) عبد الدامي صابر، موسيقى الشعر العريب بني الثبات والتطور، ط3 ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة 1413 هـ- 1993 م، ص 18 .

 ( 2 ) ابن رشيق ، العمدة، ج1، ص 134 .
 ( 3 ) أرسطو ، فن الشعر، ص 161 .
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فابن سينا يلح على خاصية الزمن يف الشعر، واليت تتحدد مبقتضاها صفة التناسب 
أن النطق بكل صوت، يستغرق مدة زمنية معينة. وعلى الشاعر أن يراعي حتقيق الصويت، ذلك 

هذه الصفة يف شعره، وأن يوائم بني لغة البيت ونظام الوزن، وما يقتضيه من تناسب وتساو يف 
زمن النطق بني وحداته اليت تقوم على تكرار عدد من احلركات والسكنات، وفق تشكيل معني. 

  الذي يضبطه عنصر الزمن.  فيكون لكل وزن إيقاعه
ومن هنا، يضعنا نص ابن سينا أمام مصطلحي "الوزن" و"اإليقاع"، وكيفية التمييز 

  بينهما. فما الفرق بينهما؟ 
ذا الشأن: " اإليقاع، ويقصد به وحدة النغمة اليت تتكرر  محمد غنيمي هالليقول 

سكنات على حنو منتظم يف فقرتني أو على حنو ما يف الكالم أو يف البيت، أي توايل احلركات وال
أكثر من فقر الكالم، أو يف أبيات القصيدة. وقد يتوافر اإليقاع يف النثر... أما اإليقاع يف الشعر 
فتمثله التفعيلة يف البحر العريب... [و] الوزن: هو جمموع التفعيالت اليت يتألف منها البيت " 

البيت، أو باألحرى، وزنه. وإذا كانت التفعيلة  . وعلى هذا، فاإليقاع هو الذي يشكل نغمة)1(
متثل وحدة اإليقاع، فمن جمموع التفعيالت املتتابعة تبعا لنظام خاص، يتكون الوزن أو وحدة 

 )2(البيت. أما الوزن فمن خالله تتحدد صورة اإليقاع؛ أي " صورة تتابعه يف وحدات التفاعيل" 
        .  

اليت يوفرها الوزن الشعري، جند أا يف نظر النقاد متثل وحينما نعود إىل فكرة التناسب 
مصدر اإلشعاع، ومكمن التأثري. إا اخلاصية اليت متد الوزن بقيمة اجلمال وقوة التأثري اليت 

من غري  فحيدثها يف املتلقي. " فالتأليف من املتناسبات له حالوة يف املسموع، وما ائتل
يف موضع آخر، أن  حازم. ويضيف )3(لى وال مستطاب " املتناسبات واملتماثالت فغري مستح

املسموع املتناسب " من شأن النفس أن تستطيبه ويداخلها التعجب من تأيت نسقه واطراد 
. فاملسموع املتناسب يثري إعجاب املتلقي ويفرض عليه نوعا من  )4(هيئاته وترتيباته احملفوظة " 

                                                 

 ( 1 ) هالل حممد غنيمي، النقد األديب احلديث، ص 462-461 .

 ( 2 ) عساف ساسني، الصورة الشعرية، ص 18 .

 ( 3 ) القرطاجين حازم، منهاج البلغاء، ص 267 .
 ( 4 ) املصدر نفسه، ص 249.
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ويتوقع تردده عرب حمطات زمنية معينة، ويظل مشدودا االنتباه، وذلك بأن يتابع حركة اإليقاع، 
  للسماع.

من قبل بني إيقاع الوزن ومتعة التلقي، فالحظ أن مصدر اإلثارة  ابن طباطباوقد ربط 
. )1(واللذة يف الشعر من ناحية الـوزن، إمنا يرتد إىل ما فيه من حسن الرتكيب واعتدال األجـزاء 

مة التناسب يف الوزن. واعترب ما حيصل عنه من تطريب قادرا وذهب إىل أبعد من هذا يف بيان قي
  ، وذلك أدعى لالرتياح واللذة.)2(على تطهري النفس من السخائم وحفظ توازا 

وألجل إدراك هذه الغاية، حرص شعراء املولديات على حتقيق أكرب قدر من التناسب 
  البديع كما سيأيت. فاجتهدوا يف توفري أسبابه، من خالل ما توسلوا به من أنواع

أما من جهة النقاد، فلعل من مظاهر هذا احلرص أم دعوا إىل ترصيع الشعر، واالعتماد 
يف نعت الوزن قدامة يف ذلك على صور املماثلة، والسجع، وجتانس التصريف. وهو ما أحل عليه 

)3(                   .  
وع التناسب يف الشعر. فقد أفرد هو أكثر نقاد العرب عناية مبوض حازم القرطاجنيولعل 

. وراح يتتبع األوزان اخلليلية بالدراسة والتحليل، مرتبا إياها تبعا )4(له جماال فسيحا يف منهاجه
لكيفيات التناسب اليت تنتجها، سواء على مستوى تعاقب التفعيالت وعالقاا ببعضها، أو 

  باعتبار ما تنطوي عليه أشكال التناسب من قيمة صوتية.
قد حازت لدى  -مبا هلا من أمهية يف جمال الصياغة الشعرية–إذا كانت فكرة التناسب و 

النقاد عناية كبرية، فإن قضية العالقة بني الوزن واملوضوع، أو الغرض الشعري، قد استهلكت 
بدورها كثريا من اجلهد، واختلف بشأا النقاد قدميا وحديثا. فهي من القضايا الشائكة اليت مل 

إىل يومنا هذا؛ فمن مصر على إقامة الربط بني الوزن واملوضوع أو العاطفة، ومدع لكل حتسم 
وزن نوعا معينا من املوضوعات، يصلح فيها دون غريها. ومن مناقض هلذا الرأي، مؤكدا زيف 
هذا الربط، وعدم شرعية هذه العالقة، من أا  ال تستند إىل قاعدة علمية، وال يؤيدها واقع 

  العريب. الشعر

                                                 

 ( 1 ) ينظر: ابن طباطبا، عيار الشعر، ص 53 .
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص 54 . 

 ( 3 ) ينظر: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 80 .
 ( 4 ) ينظر: القرطاجين حازم، منهاج البلغاء، ص 226إىل 270 .
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ممن يقرون هذه العالقة. وذلك عند  ابن طباطبافعندما نعود إىل نقدنا القدمي، جند 
حديثه عن صناعة الشعر، ومراحل تشكل القصيدة. يقول: " فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة 
خمض املعىن الذي يريد بناء الشعر عليه يف فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من األلفاظ اليت 

. ففي هذه العبارة األخرية )1(ابقه، والقوايف اليت توافقه، والوزن الذي ُيْسِلُس له القول عليه" تط
إقرار بأن الشاعر يتخري الوزن الذي يناسب موضوعه. ويف هذا ما يشي بالربط بني املوضوع 

  والوزن. 
   وتتعمق هذه الفكرة أكثر مع من تأثروا بالفكر األرسطي يف "فن الشعر"، أمثال:

ابن سينا، ابن رشد، مث حازم القرطاجين. ففكرة هذا الربط آتية من تراث اليونان الشعري، مث 
، وأنه )2(جتلت يف تنظري أرسطو لفن الشعر. من ذلك إقامته للصلة بني الوزن البطويل وامللحمة

  أنسب األوزان هلا دون غريه.         
، فنادى بدوره، ذه أرسطوعن  ممن تلقفوا هذه األحكام الوليد بن رشدولقد كان 

العالقة وكان واضحا يف قوله: " ومن متامه [الوزن] أن يكون مناسبا للغرض. فرب وزن يناسب 
  .   )3(غرضا وال يناسب غرض آخر" 

، أو بشراح كتابه، ويتناول القضية بأرسطوهذا املوقف، سواء تأثر يف ذلك  حازمويتبىن 
فة من كتابه، متتبعا ما يصلح من األوزان لألغراض، من منطلق بالشرح والتفصيل يف مواضع خمتل

ما يشتمل عليه البحر من خصائص، " ولألعاريض اعتبار من جهة ما تليق به من أمناط النظم: 
فمنها أعاريض فخمة رصينة تصلح ملقاصد اجلد كالفخر وحنوه، حنو عروض الطويل والبسيط " 

حتتاج إىل جزالة منط النظم، ويصنف الرمل واملديد ضمن  . مث يقرتح "الطويل" للمقاصد اليت)4(
  البحور الرقيقة، اليت تناسب أحوال الشجو واالكتئاب. 

                                                 

 ( 1 ) ابن طباطبا، عيار الشعر، ص 43 .
 ( 2 ) أرسطو ، فن الشعر، ص 68 .

 ( 3 ) املصدر نفسه، ص211 .
 ( 4 ) القرطاجين حازم، منهاج البلغاء ، ص 205 .
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قد أقر هذه الصلة بني الوزن والغرض أو العاطفة، فإنه مل يضيق الدائرة حازم وإذا كان 
الذي  حبيث خيتص كل وزن مبوضوع، إمنا ترك للشاعر فضاء لالختيار ضمن التصنيف املرن

         )1(يقرتحه، أو مبا عرب عنه باملقاصد على سبيل اإلمجال. 
وعندما نتحول عن النقد القدمي إىل النقد احلديث، فإننا نلتقي مرة أخرى بأصوات مؤيدة 

، سليمان البستانيهلذا التصنيف القائم بني الغرض وما يناسبه من الوزن. ولعل من أبرز هؤالء: 
أنه كان يسري  حسين بكار، الذي يذكر بشأنه  الطيب المجذوبعبد اهللا، وأحمد أمينو

يف االعتقاد بأن اختالف أوزان الشعر تعين حتما اختالف املوضوعات، وإال  حازمعلى خطى 
    )2(فقد أغىن حبر واحد، ووزن واحد. 

يبدو أكثر اقرتابا من مالمسة الصواب؛ فهو يرفض أساس الربط  إبراهيم أنيسولعل رأي 
لوزن واملوضوع مباشرة، لكنه يقرتح العالقة بني املوقف النفسي والوزن. فيجعل البحور يف بني ا

شكل جمموعات كربى، تستجيب حلاالت نفسية، وعواطف معينة، ومل يتشبث بالتحديد الصارم 
الذي يقصر صالحية الوزن على جمال حمدد، وحيصره يف موضوع دون غريه. مع التنبيه إىل أن 

املوضوع ال يعين بالضرورة التوحد العاطفي.فما مضمون التصور البديل الذي يطرحه االشرتاك يف 
؟. يقول: " نستطيع وحنن مطمئنون أن نقرر أن الشاعر يف حالة اليأس واجلزع إبراهيم أنيس

يتخري عادة وزنا طويال كثري املقاطع، يصب فيه من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه. فإذا 
صيبة واهللع تأثر باالنفعال النفسي وتطلب حبرا قصريا يتالءم وسرعة التنفس قيل الشعر وقت امل

. مث يسرتسل بعد هذا يف تفصيل احلكم، وتصنيف األوزان وفق ما )3(وازدياد النبضات القلبية" 
يناسبها من األغراض ضمن دوائر كربى؛ فيجعل البحور الطويل الكثرية املقاطع أكثر تناسبا مع 

ر واحلماسة واملدح. ويرى يف البحور القصرية واملتوسطة أا أكثر جتاوبا مع موضوعات الفخ
  ، الذي تقدم.حازمالغزل الثائر العنيف. وهو يف هذا يذكرنا بتصور 

ذا الرأي، فراح يزكيه قائال:" ولعل من األقرب للصواب، إن  حسين بكاروقد استأنس 
  .            )4(" زنمل يكن الصواب نفسه، أن نربط بني العاطفة والو 

                                                 

 ( 1 ) ملزيد من التوسع يف هذا املوضوع ، ينظر: املصدر السابق، ص 266 .
 ( 2 ) بكار حسني ، بناء القصيدة القدمية يف ضوء النقد احلديث، ص 166 .

 ( 3 ) أنيس إبراهيم، موسيقى الشعر، ص 177 -  178 .
 ( 4 ) بكار حسني، بناء القصيدة القدمية يف ضوء النقد احلديث، ص 166 .
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من قبلهما، شيئا  حازمو إبراهيم أنيس، وحسين بكار، وإذا كنا جند يف موقف كل من
يظل يفتقد للشرعية اليت  -مع ذلك–من املرونة، تقرتب به من حيز الصواب، فإن هذا املوقف 

  تسنده وتعزز صحته. وهي شرعية تأسس أصال، وتستمد من واقع الشعر العريب.   
اث الشعري العريب ال يكشف عن وجود هذه الصلة، سواء بني الوزن والغرض، أو فالرت 

بينه وبني العاطفة. بل إن الثابت حقيقة، هو أن البحر واحد يستجيب ألغراض عديدة، 
ومواقف نفسية متشاة أو خمتلفة. وباملوازاة، فإن الغرض الواحد، اختذ له إطارا عروضيا خمتلفا، 

احدة. مث إن املعروف عن القصيدة العربية القدمية أا يف الغالب ذات بناء ومل يلتزم بصيغة و 
مركب، يستوعب موضوعات عديدة؛ من طلل، وظعن، وغزل، ورحلة يف الصحراء، وموضوع. 
وأن موقف الشاعر النفسي عرب كل هذه الوحدات الكربى، ال شك يتلون ويتباين مبا يستجيب 

واحلال  –باالعتقاد القائل بالربط، هل سيضطر الشاعر ملضمون كل وحدة. وإذا حنن آمنا 
إىل أن ينظم قصيدته على أوزان متعددة وخمتلفة مبا يقتضيه كل موضوع، أو عاطفة  -كذلك

ما مل حيدث مع القصيدة العربية. وحىت إن حتققت للقصيدة  -بكل تأكيد–معينة؟. فهذا 
ا يعين أن نظرياا يف الغرض نفسه، سواء الوحدة النفسية بني هذه املوضوعات املختلفة، فهل هذ

أكانت مدحية، أم فخرية، أم مرثية، أم ما سوى ذلك، ستنظم بالضرورة على ذات البحر؟ فهذا 
أيضا ما ال جيد له موقعا من الصحة، أو التعميم يف واقع الشعر العريب. واألمر نفسه يقال يف 

ستدعي بالضرورة وزنا موحدا . وقد أشار حالة توحد الباعث العاطفي للنص الشعري، فإنه ال ي
إىل زيف هذا الربط حني حتدث مثال عن مراثي اجلاهليني، اليت ذكر  محمد غنيمي هالل

.           )1(بشأا أا جاءت على حبور عديدة، هي : الكامل، والطويل، والبسيط، والوافر، والكامل 
موضوع الدراسة، سنجد فيها أيضا ما  وحينما ننطلق من واقع القصيدة املولدية اليت هي

ذات بناء مركب، تقوم على  -كما تقدم-يدحض هذا املوقف، ويكشف عن هشاشته. وهي 
تعدد املوضوعات. فقد نلتقي يف القصيدة الواحدة، بالطلل، والغزل، والرحلة إىل البقاع املقدسة، 

دح السلطان الذي ترفع إليه ) واإلشادة بذكرى مولده، لينتهي الشاعر إىل مρمث مدح الرسول (
املولدية. ومع هذا التعدد واالختالف، يلتزم الشاعر بوزن واحد. باإلضافة إىل هذا، فإن 
املولديات وإن اشرتكت يف املوضوع وتشات فيها املواقف النفسية، فإا نظمت على أوزان 

                                                 

 ( 1 ) هالل حممد غنيمي، النقد األديب احلديث، ص 468 . 
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مبا أثبتنا يف هذا عديدة متباينة، بني الشعراء، ولدى الشاعر نفسه، كما سيتضح الحقا. ور 
األندلسي، الذي وصلتنا عنه أربع قصائد  ابن زمركاملوضع مثاال عن شاعر القصر الغرناطي، 

  مولدية، نظمت على ثالثة أوزان خمتلفة، هي: الكامل، البسيط، الطويل. 
فهل بعد هذا من صحة االعتقاد بثنائية الوزن واملوضوع؟ وهل يصمد رأي القائلني ذا 

  م ردود الواقع الشعري العريب؟.املبدأ أما
  إننا بكل تأكيد ننتهي إىل القناعة بعدم إمكانية الربط بني الوزن واملوضوع، 
أو العاطفة. وأن واقع الشعر العريب يفيد بأنه من غري املمكن أبدا صياغة قاعدة أو قانون يضبط 

خيتار سلفا، إمنا  هذه العالقة، ويقنن للنص الشعري من هذه الزاوية. فالوزن ال ميكن أن
يستدعى حلظة إبداع القصيدة تلقائيا مبا يستجيب للحالة الشعورية، على اعتبار أنه عنصر 
أصيل من جمموع عناصر العملية اإلبداعية، يتحدد على أساس التفاعل معها مجيعا. ومن غري 

ابر جاملعقول أن يتخريه الشاعر بصورة معزولة، أو خارج عن نطاق هذا التفاعل. يقول 

: " الوزن ليس جمرد قالب تصب فيه التجربة، أو وعاء حيتوي الغرض، وإمنا هو بعد من عصفور
أبعاد احلركة اآلنية لفعل التعبري الشعري". ويعلل قائال: " إذا كان الوزن الشعري ينبع من تآلف 
  الكلمات يف عالقات صوتية ال تنفصل عن العالقات الداللية والنحوية، فإن الشعر 

يستمد إيقاعه من مادة صياغته ذاا، أي من اللغة أثناء تشكلها اآلين يف  -هذه احلالة يف–
يستمد فاعليته من  -إذن–عالقات ال تعاقب بني أبعادها، أو جتاور أو احتواء. اإليقاع الشعري 

     .)1(إيقاع اللغة اليت ال ينفصل فيها معىن عن مبىن، وبالتايل فليس هناك خصائص سابقة للوزن" 
وذا، يتضح أنه من الزيف أن نتحدث عن وجود مشاكلة بني الوزن واملوضوع، وكذا 
العاطفة، ما دام الوزن يكتسب خصائصه ومالحمه حلظة تشكل القصيدة داخل عالقات 
متشابكة تقيمها اللغة. ويبقى السؤال املطروح بعد هذا :كيف يستطيع البحر الواحد بتفعيالته 

نتظم الرتيب أن يساير حركة القصيدة من الداخل، ويتجاوب مع ضالل احملددة وإيقاعه امل
  التجربة، وتنوع املشاعر واملواقف، واختالف املوضوعات كما يف القصيدة املركبة؟ 

إن مثة جوانب كثرية جتعل الوزن أكثر طواعية ملسايرة حركة النفس أو القصيدة مبا متده 
 نه من التناغم والتجاوب مع مستويات هذه احلركة، من إمكانية التلوين اإليقاعي الذي ميك

                                                 

 ( 1 ) عصفور جابر، مفهوم الشعر، ص 334 . 
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وتتصل باملوسيقى الداخلية. ولعل من أبرزها، تلك الرخصة املباحة للشاعر يف حدود معينة، 
واليت تعرف عند النقاد والعروضيني بالزحافات والعلل، اليت تلحق األوزان. باإلضافة إىل وظيفة 

يقاع املالئم لطبيعة التجربة، دون خرق لقاعدة لغة النص، أو الصوت اللغوي يف تشكيل اإل
الوزن، أو خروج عن تفعيالته. فإىل املوسيقى الداخلية يعزى فضل التلوين املوسيقي، وا 

ذا الشأن : " املوسيقى  الربعي بن سالمةيكتسب النص والوزن معا خصوصيته. يقول 
يع األغراض أيضا، ومبجرد أن يقع اخلارجية، بشكلها العروضي، مشرتكة بني مجيع الشعراء ومج

  الشاعر على حبر أو قافية، أو  يرتضيهما لقصيدة معينة، يكون قد ألزم، 
أو ألزم نفسه بإطار موسيقي ليس له أن يتجاوزه بعد ذلك، وال يبقى أمامه للتعبري عن مشاعره 

ه الشاعر يف وخصوصية موضوعه إال جمال املوسيقى الداخلية أو الطارئة، اليت تنتج عما حيدث
الوزن األصلي من زحافات وعلل، كما تنتج عن كيفية اختياره الكلمات وترتيبها. وذه 

  .          )1(املوسيقى اخلفية يتفاضل الشعراء، وا تربز خصوصية موضوعام أيضا" 
وليس لنا أن نسرتسل يف احلديث عن دور املوسيقى الداخلية يف إنتاج اإليقاع واملعىن، 

اجلانب جمال فيما سيأيت. إمنا اجلدير يف هذا املقام، ويف ضوء ما تقدم، أن نعود إىل النص  فلهذا
املولدي لنتعرف عن اإلطار العروضي الذي احتوى جتارب الشعراء، وما نسبة حضور األوزان 

  على اختالفها؟ وما هي أهم السمات اليت ميزت املوسيقى اخلارجية على مستوى الوزن؟. 
 طريقة اإلحصاء جدوى لإلجابة عن هذه األسئلة، وذلك بتحصيل لقد ملست يف

معطيات رقمية، مث تقدمي قراءة لألرقام احملصل عليها، سعيا إىل حماولة الوصول إىل أهم الظواهر 
املميزة هلذا الشعر، منطلقا يف ذلك من جمموعة من املستويات، فتوزع  -العروضية–املوسيقية 

  داول تبعا هلذه املستويات، وهي : اإلحصاء عرب جمموعة من اجل
  نسبة تواتر البحور الشعرية وترتيبها. -
 نسبة ورود البحور املركبة والبسيطة.         -

 نسبة حضور البحور باعتبار مقاطعها. -

                                                 

 ( 1 ) بن سالمة الربعي، حماضرات يف القصيدة العربية، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، 2002-2003 ، ص 31 .
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قصيدة) موزعة على اإلمارات األربع  75على أن هذه العمليات اإلحصائية تشمل عدد (
ارة غرناطة. وليس هذا العدد نتيجة انتقاء، إمنا هو جمموع ما : احلفصية، الزيانية، املرينية، إم

  استطعت مجعه من النصوص اليت هي موضوع هذه الدراسة. 
وبعد استخراج البحور الشعرية موع هذه القصائد، وإحصاء نسبة مشاركة كل حبر، مت 

  التوصل إىل النتائج اليت يوضحها اجلدول اآليت : 
  

  لبحور املستخدمة، ونسب تواترها  ) : ترتيب ا1جدول رقم (
 النسبة المئوية عدد القصائد اسم البحر

 %32 24 الطويل

 %22.16 17 الكامل

 %18.66 14 البسيط

 %09.33 07 اخلفيف

 %08 06 املتقارب

 %04 03 الوافر

 %02.66 02 السريع

 %02.66 02 خملع البسيط 

  
، مغطيا بذلك عدد أربع وعشرين )% 32(حيث يأيت حبر الطويل يف الصدارة بنسبة  

) قصيدة؛ أي إنه حيوز ما يقارب الثلث   75) قصيدة مولدية من جمموع مخس وسبعني (24(
إبراهيم ) . وتربطنا هذه النسبة بتلك اليت كان حيققها يف الشعر اجلاهلي. وهو ما أكده ⅓(

ر العـريب، وأنه الوزن يف قوله: " إن البحر الطويل قد نظم منه ما يقرب من ثلث الشعأنيس 
  . )1(الذي كان القدمـاء يؤثرونه على غريه ويتخذونـه ميزانا ألشعارهم"

أما باقي البحور فهي حتوز ما يتوافق أيضا مع مستوى حضورها يف الشعر اجلاهلي مبا 
يقرتب إىل حد التطابق وذلك تأسيسا على معطيات إبراهيم أنيس عن نسبة تواتر هذه البحور 

                                                 

 ( 1 ) أنيس إبراهيم، موسيقى الشعر، ص 191 .
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 17والبسيط  %19 ، و الكامل % 34من اجلمهرة واملفضليات، نثبتها كما يلي: الطويل انطالقا 
            )1(. % 1، واملنسرح % 4، والسريع % 5، وكل من اخلفيف واملتقارب والرمل % 12، والوافر %

فحينما نقارن هذه النسب  بتلك اليت سجلناها يف الشعر املولدي جند أن التطابق من 
تيب كاد يكون كليا، لوال االستثناء الوحيد احلاصل مع حبر الوافر، الذي تأخر يف الرتبة حيث الرت 

بدرجة واحدة بعد جمموعة اخلفيف واملتقارب. ومع ذلك، فإن البحور اخلمسة: الطويل، يليه 
الكامل والبسيط، فالوافر واخلفيف، يضاف إليها، املتقارب، ظلت حتافظ يف املولديات على 

: " إبراهيم أنيسواج الذي كان هلا مع الشعر العريب القدمي. فتلك، كما يقول عنها مستوى الر 
هي البحور اخلمسة اليت ظلت يف كل العصور موفورة احلظ يطرقها كل الشعراء، ويكثرون النظم 

  . )2(منها وتألفها آذان الناس يف بيئة اللغة العربية" 
القصيدة املولدية قد التزمت بالكيفية والذي نصل إليه من مستوى اإلحصاء األول، أن 

العروضية للقصيدة العربية القدمية بأشد ما يكون االلتزام والوفاء. وهو ملمح آخر نضيفه إىل 
مجلة مالمح التقليد األخرى اليت سبق إثباا فيما تقدم، مع اللغة، واألسلوب، والصورة الشعرية، 

  باإلضافة إىل هيكل القصيدة.
حصائي الثاين فيبحث يف نسبة تواتر البحور املركبة والبسيطة، وذلك أما املستوى اإل

  الستخراج نسبة حضور كل فئة وفق ما يوضحه اجلدول اآليت:          

                                                 

 ( 1 ) ينظر: املرجع نفسه، ص 191 .
 ( 2 ) املرجع نفسه، ص 191- 192 .
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  ) : نسب تواتر البحور املركبة والبسيطة2جدول رقم (
  

 نسبة التواتر عدد القصائد نوع األوزان

  األوزان البسيطة: 
 تقارب، الوافر)(الكامل، امل

  
26 

  
34.66 

  األوزان املركبة: 
 (الطويل، البسيط، اخلفيف، السريع، خملع البسيط) 

  
49 

  
65.33 

  
فعن فئة البحور املفردة، واليت ميثلها كل من: الكامل، املتقارب، الوافر، بلغ تواترها ستا 

الطويل،  . أما فئة البحور املركبة، ممثلة يف:% 34.66)؛ أي ما يعادل نسبة 26وعشرين مرة (
. % 65.33)، بنسبة 49البسيط، اخلفيف، السريع، خملع البسيط، فرتددت تسعا وأربعني مرة (

وبالتايل تأيت البحور املركبة يف املرتبة األوىل بفارق كبري يفصلها عن املفردة مبا يقارب الضعف؛ 
  أي مبعدل الثلثني للمركبة، وثلث واحد للمفردة. فما داللة هذه األرقام؟ 

 - بال شك–ن هذا البون الشاسع بني نسبـة حضور البحـور املركبة بـإزاء املفردة، يؤكـد إ
ميل شعراء املولديات الواضح إىل هذا النوع من األوزان، الذي تكون فيه املزاوجة، أو املناوبة بني 

الشعري. تفعيلتني خمتلفتني؛ مبعىن أا تشكل تناسبا قائما على التناظر بني كل نوع داخل البيت 
فتفعيلتا (فعولن، مفاعيلن) يف الطويل مثال ترتددان بشكل تناظري أربع مرات تتكرر فيها كل 

  واحدة بإزاء نظريا.
وهلذا التشكيل العروضي قيمته املوسيقية، مبا ينتجه من تنوع وتلوين موسيقي، من خالل 

)؛ فإيقاع (فعولن) يف الطويل، طريقة التناوب اليت ترتدد مبوجبها إيقاعات كل وحدة وزنية (تفعيلة
تفصل بينه وبني تردده مسافة زمنية تشغلها (مفاعيلن) بإيقاعها املغاير، وهو ما حيصل أيضا مع 
تكرار (مفاعيلن) اليت تتوسطها (فعولن). وهكذا الرتدد املتنوع املتناسب، وفق حمطات زمنية 

ثرا إجيابيا وجة يف النفس، متساوية بالشكل الذي حيقق تناسبا من خالل التنوع وحيدث أ
حيث يظل املتلقي متعلقا بإيقاع هذا الرتدد، متوقعا حدوثه تبعا ملا تقتضيه قاعدة الوزن 

بالبحور  حازم القرطاجنياملوسيقية، مع ما يثريه التنوع من االنتباه واالستحسان. وقد أشاد 
تيبا لألوزان على هذا األساس. وهو املركبة، ملا تنطوي عليه من قيمة التنويع املوسيقي، واقرتح تر 
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ما يعكس لديه حسا موسيقيا عاليا، ووعيا كبريا بكيفيات النشكيل املوسيقي. وال نراه إال حمقا 
فيما ذهب إليه خبصوص هذا احلكم، حيث يقول :" وما كان متشافع أجزاء الشطر من غري أن 

افع بعض أجزاء الشطر تال له يف يكون متماثل مجيعها فهو أكمل األوزان مناسبة. وما كان متش
. فهو يفاضل بني األوزان  )1(املناسبة.وما مل يقع يف شطره تشافع أدناها درجة يف التناسب " 

الشعرية مبا تنتجه من قيمة مجالية وفعالية التأثري يف املتلقي، وذلك حسب درجة التناسب يف 
، وإشباعا فطريا لنزعة ٌجبل عليها اقرتاا بالتنوع. إذ يوافق ذلك التلوين، رغبة يف النفس

اإلنسان. " وكانت شيمة النفس اليت جبلت عليها حب النقلة من األشياء اليت هلا ا استمتاع 
إىل بعض. [ وهلذا ] كانت جديرة أن تسأم التمادي على الشيء البسيط الذي ال تنوع فيه 

ا معه املراوحة بني تأمل الشيء بنقلها من شيء إىل شيء ما ال تسأم الشيء الذي له تنوع ميكنه
وتأمل غريه مما يكون تنوع ذلك الشيء إليه، وإن كانت أيضا حتب النقلة من الشيء املتنوع إىل 
غريه من املتنوعات، لكنها حتتمل من التمادي عليه ما ال حتتمل من التمادي على ما ال تنوع له 

  .      )2(أصال" 
يربط بني التنوع والبهجة، والرتابة وامللل ما يؤيده  وال شك أن هلذا التعليل النفسي الذي

أي وجه لرده أو االعرتاض عليه، بل إنه يقوم دليال مقنعا على ما  -بالتايل–يف الواقع، وال جيد 
ذهب إليه حازم بشأن قاعدة ترتيب األوزان اليت يقرتحها من زاوية النوع البسيط واملركب. وهو 

فادها أن : " األعاريض اليت ذه الصفة [املركبة] هي الكاملة ذا ينتهي إىل تأكيد حقيقة م
  .     )3(الفاضلة" 

ويعد حبرا (الطويل، والبسيط) منوذجا عاليا متميزا ، مبا حيوزان من تأثري مجايل، مصدره 
هذا التنوع املنسجم، من خالل تكرار وحدة موسيقية مزدوجة، مشكلة من تفعيلتني، مها يف 

ن، مفاعيلن)، ويف البسيط: (مستفعلن، فاعلن)، حيث ترتدد مرتني يف كل الطويل: ( فعول
مصراع، فتنتج إيقاعا متناسبا قائما على التناظر والتنوع، وهو إيقاع متميز، انفرد به هذان 
الوزنان، فمنحهما قيمة وخصوصية. وألجل هذا حظيا عند حازم بشرف التقدمي فهما عنده " 

                                                 

 ( 1 ) القرطاجين حازم، منهاج البلغاء، ص 267 .
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص 245 . 
 ( 3 ) املصدر نفسه، ص 259 . 
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. ويشري )1(لشرف واحلسن وكثرة وجوه التناسب وحسن الوضـع" عروضان فاقا األعاريض يف ا
بوجوه التناسب وحسن الوضع إىل ما ذكره يف موضع آخر، مؤكدا على القيمة الصوتية هلذين 
الوزنني، واليت يراها فيما جيتمع فيهما من "متام التناسب"، و"التقابل"، و"الرتكيب"، 

ر منها متناسب تام التناسب مرتكب التناسب و"التضاعف"، حيث يوضح قائال: "أوزان الشع
متقابله متضاعفه، وذلك كالطويل والبسيط، فإن التناسب فيها مقابلة اجلزء مبماثله. وتضاعف 
التناسب هو كون األجزاء هلا مقابالت أربعة. وتركب التناسب هو كون ذلك يف جزئني متنوعني  

كل جزء موضوعا من مقابله يف املرتبة   كفعولن مفاعيلن يف الطويل. وتقابل التناسب هو كون
  .                      )2(اليت توازيه" 

)، جند أن 1وإذا عاودنا النظر يف نسبة حضور األوزان الشعرية املبينة يف اجلدول رقم (
)؛ أي مبا ميثل ثلثي %50.66)، تساوي( % 18.66)، والبسيط ( % 32نسبة تواتر حبري: الطويل (

املولدية، والثلث الباقي موزع على ستة حبور أخرى من فئيت: املركب والبسيط.  جمموع القصائد 
كما أن يف هذه اخلصوصية اليت ينفرد ا الطويل والبسيط عن سائر البحور املركبة األخرى ما 
يفسر هبوط نسبة تواتر هذه البحور، وهي (اخلفيف، والسريع، و خملع البسيط) يف مقابل ما 

  ).% 14.65حيث بلغت نسبتها جمتمعة (للطويل والبسيط، 
وما يستفاد من رأي حازم، أن البحور الصافية، أو املفردة، هي دون املركبة من حيث 

تناسبا من شأنه أن يثري النفس وحيملها  -بكل تأكيد–القيمة اجلمالية املوسيقية. فمع أا حتقق 
ملركبة، الفتقادها خاصية التنوع. على التعجيب، إال أا ال ترقى يف ذلك إىل مستوى البحور ا

فمن شأن النفس أن تسأم وتستشعر الثقل وامللل إذا قيدت بسماع إيقاع واحد رتيب، يرتدد 
يعد الطول  -حتديدا–على السمع مدة طويلة، خاصة إذا تعلق األمر باملطوالت. ويف املولديات 

ة بيت. وبالتايل، فإن تكرار تفعيلة من أبرز صفاا، إىل درجة أن من القصائد ما جاوز األربعمائ
واحدة بالصورة النمطية الصارمة اليت يفرضها قانون الوزن الشعري يف البحور الصافية على امتداد 

مما يوقع يف الرتابة، ويقود إىل امللل. ومن هنا جند مربرا  -بال شك- هذه املساحة الواسعة، هو 
املفردة، وتعلقهم أكثر باملركبة. ونسجل هلم من  واضحا لشعراء املولديات يف عزوفهم عن األوزان

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص 238 .  
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص 250 .
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هذه الناحية أيضا توفيقهم يف عملية التشكيل املوسيقي بإيثارهم هلذا النوع من األوزان الذي 
يوفر هلم قيمة مجالية عالية تستأثر باهتمام املتلقي. هذا باإلضافة إىل ارتفاع نسبة تواتر حبري 

 موذج املوسيقي األعلى.البسيط والطويل اللذين ميثالن الن

هذا عن داللة تواتر البحور املركبة بنسبة عالية، يف مقابل البسيطة. لكن املثري لالنتباه، 
انطالقا من جدول إحصاء نسبة تواتر البحور الشعرية أننا نلتقي بنسبة حضور عالية للكامل، 

البحور املفردة، أي  ). وهو من% 22.66الذي يأيت يف الرتبة الثانية، بعد الطويل، بنسبة (
  األحادية التفعيلة. فما سر التعلق ذا الوزن؟ 

إذا كان لوزن الكامل قيمته املوسيقية اليت يوفرها التناسب الناتج عن متاثل تفعيلة 
قد  -كما سبق–(متفاعلن)، وتكرارها مثان مرات داخل البيت الشعري، فإن هذا التناسب 

قل الرتابة، خاصة مع القصيدة املولدية، على طوهلا يفضي إىل نوع من اإلحساس بامللل وث
وامتدادها. ومعىن هذا أن هناك سببا وجيها، وخاصية موسيقية هامة ينطوي عليها هذا البحر. 

باسم "السباطة، واللدونة"، اليت تتحقق مع البحور ذات حازم لعلها تتعلق مبا اصطلح عليه 
تفوق السكنات، أو باألحرى، تلك اليت تتغلب فيها التفعيالت اليت تتواتر فيها احلركات بنسبة 

، حيث يقـول: " وما ائتلف حازماملقاطع القصرية على الطويلة. وهي البحور اليت استحسنها 
من أجزاء تكثر فيها السواكن فإن فيه كزازة وتوعرا. وما ائتلف من أجزاء تكثر فيها املتحركات 

  .   )1(فإن فيه لدونة وسباطة" 
إىل تفعيالت حبر الكامل يف صورته النظرية، جند أن جمموع املقاطع القصرية، هو وبالعودة 

) مقطعا طويال. فإذا حسبناها باحلركات 12) مقطعا، يف مقابل إثىن عشر (18مثانية عشر (
) سكونا. وهي أعلى نسبة، ينفرد 12) حركة، مقابل إثىن عشرة (30والسكنات وجدنا ثالثني (

. وا يتقدم عن سائر البحور من هذه الزاوية. هذا باإلضافة إىل توايل ا الكامل دون غريه
وينبغي أن نالحظ أن كثرة احلركات وتواليها، هو  ).O  //O/// ثالث حركات يف صدر التفعيلة (

مما حيقق قيمة موسيقية هامة، تتمثل يف ميزة الليونة واالسرتسال، وعدم التقطع، لقلة وجود 
لتمس مربرا لتعلق شعراء املولديات ذا الوزن، على الرغم من أنه يصنف السكنات. ومن هنا ن
  ضمن البحور الصافية.

                                                 

 ( 1 ) ا��"ر ا�����، ص 267 .
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 مث ينبغي أن نضيف مالحظة أخرى، تتعلق بعدد مقاطع حبر الكامل، فهو حيوز أكرب كم
على جمموعة األوزان اخلليلية، بعدد ثالثني مقطعا. فإذا عرفنا أن الشعر  -منفردا–منها، ويتقدم 

أدركنا أن حضور الكامل ) 1(مييل إىل األوزان الكثرية املقاطع، -واجلاهلي حتديدا –لعريب القدمي ا
يف الشعر املولدي ذه الكثافة، يعكس وجها من وجوه التعلق بالقدمي، وعالمة من عالمات 
التقليد على مستوى اإلطار العروضي. ولتأكيد هذا اجلانب أكثر نشري إىل أن البحور ذات 

  قاطع الكثرية، هي األكثر تواترا يف املولديات. ويف هذا اجلدول ما يوضح ذلك .امل
) : كم املقاطع يف البحور املستخدمة حسب التواتر                                   3اجلدول رقم (

 نسبة التواتر عدد المقاطع البحور الشعرية حسب ترتيبها

 % 32 28 الطويل 

 % 22.66 30 الكامل 

 % 18.66 28 البسيط

  24 اخلفيف

  24 املتقارب

  26 الوافر

  22 السريع

  20 خملع البسيط 

 

) مقطعا. 30فالفئة األوىل من البحور الكثرية املقاطع، واليت ميثلها الكامل بثالثني (
) مقطعا، قد شكلت 28ية وعشرين (تضاف إليها الفئة الثانية، ممثلة يف الطويل، والبسيط بثمان

) من جمموع القصائد؛ أي مبا يقارب ثالثة أرباع العدد % 73.32جمتمعة نسبة حضور تقدر بـ (
اإلمجايل. وهو ما يؤكد امليل الواضح إىل استخدام البحور ذات املقاطع الكبرية، ويكشف عن 

  ترسم واقتفاء خلطى األولني يف هذا اال. 
تهي إليه من دراسة عنصر الوزن يف القصيدة املولدية، هو تأكيد الوالء وما ميكن أن نن

للشعر القدمي، من خالل التعلق بتلك البحور اليت كانت كثرية الشيوع، واليت حتتوي على أكرب 

                                                 

 ( 1 ) أنيس إبراهيم، موسيقى الشعر، ص 192.
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عدد من املقاطع، وأبرزها: الطويل، والبسيط، فالكامل. واليت تستأثر بالنصيب األوفر سواء يف 
  يف املولديات على السواء . الشعر اجلاهلي، أو

كما ميكن احلكم بأن تفوق نسبة تواتر البحور املركبة، يف مقابل البسيطة بفارق كبري 
جدا، هو عالمة توفيق حتسب لصاحل شعراء املولديات، بالنظر إىل ما متتاز به األوزان املزدوجة 

ك من قيمة مجالية ال ميكن التفعيلة من إمكانات التنويع والتلوين املوسيقي، وما يرتتب عن ذل
  أن نظفر ا مع البحور األحادية التفعيلة.

وإذا كان احلكم على املوسيقى اخلارجية للقصيدة، ال يكتمل إال يف حضور العنصر 
املكمل، وهو القافية، فإن هذا ما يدعو إىل التوقف عند هذا اجلزء األصيل يف البناء املوسيقي 

القافية؟. وما أمهيتها؟، وإىل أي مدى تسهم يف تشكيل القيمة للقصيدة العمودية، فما تعريف 
  الفنية واجلمالية للشعر؟.

  
  : القافيـة -ب

تعد القافية الركن األساسي الثاين يف بناء موسيقى القصيدة اخلارجية، والشريك اهلام إىل 
القافية شريكة جانب الوزن يف استكمال الشعر لصفته الشعرية، واليت مبوجبها يتميز عن النثر. " 

     )1(الوزن يف االختصاص بالشعر، وال يسمى شعرا حىت يكون له وزن وقافية ". 
الخليل بن و للقافية يف النقد العريب القدمي تعريفات عديدة، لعل أمهها ما جاء به 

، والذي ظل يشكل قاعدة ومرجعا أساسيا ملن تناولوا هذا العنصر بالدراسة. ونصه: " أحمد
آخر حرف يف البيت إىل أول ساكن يليه من قبله، مع حركة احلرف الذي قبل  القافية من
        )2(الساكـن". 

وانطالقا من هذا التعريف، فإن القافية قد تطول وقد تقصر، حبسب موقع الساكن الذي 
يلي روي القصيدة من قبله. وانطالقا من هذا األساس، حتددت ألقاب القافية، وهي مخسة أنواع 

  ها على الرتتيب: نستعرض

                                                 

 ( 1 )  ابن رشيق، العمدة، ج1، ص 151.
 ( 2 ) املصدر نفسه، ج1، ص 151.
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: وهو أكرب األنواع وأطوهلا، يتكون من مقطعني طويلني بينهما ثالثة المتكاوس -
  ) O ////O/ مقاطع قصرية. (

: يأيت يف الرتبة الثانية، وهو من مقطعني طويلني بينهما مقطعان قصريان. المتراكب -
) /O  ///O ( 

 )  O  //O/ ( : يتألف من مقطعني طويلني بينهما مقطع قصري.المتدارك  -

 )  O  /O/ : ويتشكل من مقطعني طويلني. (المتواتر  -

وهو مقطع طويل يتلوه ساكن، أو ما يعرف باملقطع شديد الطول، وهو  : المترادف -
 )O O/ . ()1(نادر الوجود 

  وعلى هذا، قد تكون القافية كلمتني، أو كلمة، أو جزءا من كلمة. 
بقوله: " ليست القافية إال عدة أصوات تتكرر  سإبراهيم أنيويف النقد احلديث، يعرفها 

يف أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة. وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من املوسيقى 
الشعرية. فهي مبثابة الفواصل املوسيقية يتوقع السامع ترددها، ويستمتع مبثل هذا الرتدد الذي 

معني من مقاطع ذات نظام خاص يسمى  يطرق اآلذان يف فرتات زمنية منتظمة، وبعد عدد
     ) 2(بالوزن". 

وإىل جانب ما يتضمنه هذا النص من تعريف القافية، فإنه يشري إىل قيمتها اجلمالية، ملا 
  تنطوي عليه من انتظام وتناسب. كما يؤكد على أمهيتها وعضويتها يف تشكيل موسيقى الشعر.

جعل القافية  فابن طباطباوعي تام ا. على  -من قبل–هذه األمهية اليت كان القدماء 
عالمة االقتدار، وحمك الشاعرية. فهي  حازموعدها  )3(قاعدة الوزن، وعليها يتم بناء البيت. 

وهي عماد الشعر وأساسه الذي حيفظ له   )4(عنده : " مظنة اشتهار اإلحسان أو اإلساءة ". 
    )5(جريانه واطراده ". بناءه واستقامته، إا : " حوافر الشعر، أي عليها 

                                                 

 ( 1 ) عبد الرؤوف حممد عوين، القافية واألصوات اللغوية، مكتبة اخلاجني، مصر ، 1977 ، ص 6.

 ( 2 ) أنيس إبراهيم، موسيقى الشعر ، ط7 ، مكتبة األجلو املصرية، القاهرة 1997 ، ص 246 .
 ( 3 ) ابن طباطبا ، عيار الشعر، ص 31.

 ( 4 ) القرطاجين حازم، منهاج البلغاء، ص 271 .
 ( 5 ) املصدر نفسه، ص271 . 
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أما مصدر هذه األمهية، فيكمن فيما حتققه القافية للشعر من قيمة موسيقية ومعنوية؛ 
يكتمل ا بناء البيت دالليا، الرتباطها مبضمونه. وموسيقيا، ملا توفره من كثافة إيقاعية تسند 

  إيقاع الوزن ككل. 
ارها أصواتا متساوية تتكرر يف إعقاب هذا فضال عن أا متثل قاعدة لضبط اإليقاع باعتب

  األبيات، يف شكل الالزمة اإليقاعية.
  وهي ذه الصفة، تشكل رابطا أساسيا بني أبيات القصيدة، وتوفر هلا وحدا املوسيقية.

ومن هنا، ميكن احلديث عن القيمة اجلمالية أو التأثريية للقافية بوصفها شكال إيقاعيا 
واالنسجام. وهي خاصية جتعل منها عنصر تطريب، يهز النفس، تتجسد فيه خاصية التناسب 

  ويثري فيها قدرا من التعجيب واللذة.
: " وجلري األمور على نظام منضبط حمكم موقع عجيب من النفس حيفظ حازميقول 

املتكلم لنظام كالمه ومقابلته بضروب هيئاته ضروب هيئات املعاين الالئقة ا، ولو كان األمر 
      )1(على غري نظام ملا كان للنفوس يف ذلك تعجيب ". يف ذلك 

يف بناء القصيدة، فإا قد حظيت  -إن صح التعبري –ونظرا ألمهية القافية وخطورا 
بعناية فائقة لدى النقاد. حيث راحوا يقننون هلا، ويضعون هلا املقاييس والشروط، وما أكثر من 

، حازم، وقدامة، وطباطبا ابن، والجاحظمع  -مثال–استوقفهم هذا املوضوع. فنحن نلتقي 
  ومن سواهم ممن كان هلم اشتغال بضبط هذه القواعد.

، ينقل يف كتابه "البيان والتبيني" نصا عن بشر بن املعتمر، حيذر فيه من فالجاحظ
" القافية القلقة املنفرة، اليت يتعسف الشاعـر يف إيرادها وإحالهلا يف غري حملها. حيث يقـول: 

والقافية مل حتل يف مركزها ويف نصاا، ومل تتصل بشكلها، وكانت قلقة يف مكاا، نافرة يف 
      )2(موضعها، فال نكرهها على اغتصاب األماكن والنزول يف غري أوطاا". 

إىل ضرورة جتنب هذا االستكراه، ذلك بأن تكون القافية موافقة  ابن طباطباكما أشار 
  .)3( للمعىن

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق ، ص 124 .
 ( 2 ) اجلاحظ، البيان والتبيني، ج1، ص 138 .
 ( 3 ) ينظر: ابن طباطبا، عيار الشعر، ص 43 .
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 قدامةكم أن القافية هي آخر ما يستقر يف مسع املتلقي مع اية كل بيت، فقد أحل وحب
   )1(على أن تكون: " عذبة احلرف سلسة املخرج". 

على شرط التناسب مع الغرض، وكذا مع الوزن على السواء. مث نبه إىل  حازمو قد أكد 
على أن يراعى يف حتقيق هذا   تقدم ضرورة ائتالف القافية مع البيت، فتكون داللتها متعلقة مبا 

االئتالف بناء البيت على القافية، وليس العكس، وإن حدث أن بنيت القافية على البيت أوقع 
     )2(الشاعر حاله يف مأزق وضّيق على نفسه. 

ومن عالمات هذا الوعي بأمهية القافية أيضا، أن نقاد العرب اجتهدوا يف رصد عيوا، 
. ألن يف هذا ما حيدث  )3(الذي يلحق حروفها، أو من جهة حركاا  سواء من جهة اخللل

  اضطرابا يف موسيقى القصيدة.
كما أم جعلوا للقافية أنواعا ومصطلحات عديدة، واقرتحوا هلا ترتيبا حسب قيمتها 
املوسيقية. كما نظروا يف نوعية رويها وحركته، وخصائصه الصوتية، على النحو الذي جنده عند 

  يم أنيس، يف كتابه موسيقى الشعر. إبراه
وهو ما سيتضح أكثر من خالل دراسة عنصر القافية يف النص املولدي، وحماولة الوقوف 
على قيمتها الداللية واملوسيقية. وإىل أي مدى جنح شعراء املولديات يف استدعاء القافية 

  وبتناغم مع طبيعة التجربة؟ املناسبة، واستثمار هذا العنصر األصيل مبا يوفر األثر اجلمايل، 
باإلحصاء، سعيا إىل رصد  -كما سبق مع الوزن–بداية أشري إىل أن الدراسة ستستعني 

الظاهرة أوال، مث حماولة تفسريها انطالقا مما يتوفر من معطيات. على أن هذا سيتم من خالل 
  البحث يف : 

  نسبة تواتر القوايف املطلقة، واملقيدة. -
 ارى. القافية من حيث نوع -

 نسبة تواتر القوايف املردوفة وغري املردوفة. -

                                                 

 ( 1 ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 86 .
 ( 2 ) ينظر: القرطاجين حازم، منهاج البلغاء، ص 271 إىل 281 .

:�$��  ( 3 ) 

. 182-181قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  -  
وما بعدها . 164، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج -  
. 191إىل   179عبد الدامي صابر، موسيقى الشعر العريب، ص  -  
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 نوع الردف ونسبة شيوعه. -

 نسبة تواتر حروف الروي. -

 الروي من حيث اجلهر واهلمس. -

أما عن القافية، من حيث اإلطالق والتقييد، فاألمر متعلق حبركة حرف الروي؛ فتكون 
ول، نادرا ما يطلبه الشعراء. أما مقيدة، إذا كان ساكنا، ومطلقة إذا جاء متحركا. والنوع األ

الثاين فشائع، كثري احلضور، ملا حيتويه من خصائص صوتية ال تتحقق يف املقيد، لعل من أمهها، 
  من صفة االسرتسال، وقوة اإليقاع.  - قصرية أو طويلة–ما توفره املتحركات 

ل القافية ، الذي فض إبراهيم أنيسوقد أقر هذا كثري من الدارسني، يأيت يف مقدمتهم 
معلال لذلك مبا يرتتب عن    )1(املطلقة يف مجيع أحواهلا أو صورها عن املقيدة يف خمتلف صفاا. 

  كليهما من قيمة صوتية.
تبني أن القوايف املقيدة  -اليت هي جمال هذه الدراسة-موع القصائد املولدية، جموبتفحص 

) من جمموع مخس 07سبع قصائد ( ال تشارك إال بنسبة ضئيلة جدا، ال تتعدى الُعشر بعدد
). يف مقابل حضور املطلقة بنسبة عالية، هي حتديدا % 9.33) قصيدة، أي بنسبة (75وسبعني (

  ) قصيدة. 68)، وهو ما يعادل جمموع مثانية وستني (% 90.66(
فإذا ربطنا هذه النسب مبا كان مع الشعر اجلاهلي، وجدنا أن هناك توافقا، يصل إىل 

)، وهو ما يبيح لنا % 10(-إبراهيم أنيسحسب –إذ بلغت نسبة القوايف املقيدة  حد التطابق؛
  احلكم، بان القصيدة املولدية، كانت وفية للقصيدة العربية القدمية من هذه الناحية.

كما نسجل ملمحا إجيابيا للنص املولدي، من جهة احلضور الطاغي للقوايف املطلقة، مبا 
  سيقية هامة.متتاز به من خصائص صوتية مو 

فإننا جند نسبة تواتر الروي املكسور،  -الروي املتحرك –أما حينما ننظر يف "ارى" 
تفوق املضموم واملفتوح، وهو ما يبينه جدول وصف حركة الروي، انطالقا من جمموع القصائد 

  ) قصيدة. 68ذات القافية املطلقة، وهو : مثان وستون (

                                                 

 ( 1 ) ينظر: أنيس إبراهيم، موسيقى الشعر، ص 269 . 
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  تواتره. ) نوع ارى، ونسبة1جدول رقم (
  

 النسبـة عدد القصـائد نوع المجـرى

 % 42.64 قصيدة 29 املكسـور

 % 29.41 قصيدة 20 املفتـوح

 % 27.94 قصيدة 19 املضمـوم

    
فاملالحظ، هو تفوق ارى املكسور بنسبة عالية، مع تقارب شديد بني ارى املفتوح 

بني الضمة والكسرة، ويقرون هلما قرابة، واملضموم. واملعروف عند علماء األصوات، أم يؤلفون 
ولشدة ما بينهما من الشبه والقرابة  )1(مصدرها، طريقة تشكلهما؛ فكالمها، صوت ضيق. 

الصوتية، أبيح لكل منهما أن تنوب عن األخرى، إن كانت يف غري الروي، دون أن حيس املتلقي 
  بفجوة التناوب.

ميكن اجلمع بينهما، فتكون نسبة تواترمها  وعليه، فمن منطلق هذه التسوية والشبه،
  ).% 70.58جمتمعني : (

وإذا نظرنا إىل القيمة الصوتية للحركات القصرية باعتبارها أصوات لني، وجدناها أكثر 
ختتلف فيما بينها يف درجة   -بدورها–وضوحا يف السمع من الصوامت أو السواكن. لكنها 

أوضح يف السمع من الضمة والكسر.  - متسعوهي صوت لني–هذه القيمة؛ إذ إن الفتحة 
وهو ما جيعلنا نتوقع نسبة حضور عالية للمجرى املفتوح. ومع ذلك فإن نسبة تواتره وهي 

). وقد تفوق عليه ارى املكسور منفردا. فَِبَم يفسر إقبال شعراء ⅓) مل تتعد الثلث (% 29.41(
  ) .⅔ن شكال معا نسبة الثلثـني (املولديات على اريني؛ املكسور واملضموم، اللذي

إن صفة الضيق يف الصوت، اليت ختتص ا احلركتان (الكسرة، و الضمة)، واليت من 
شأا أن جتعل منها أصواتا متيل إىل احلدة، حبيث تستثري السمع بشدا، قد يكون مربرًا وتفسريًا 

اطع البيت مبقطع متميز لسر إقبال الشعراء على هذين اريني، حرصا منهم على إاء مق
  صوتيا، أو موسيقيا.

                                                 

 ( 1 ) أنيس إبراهيم، األصوات اللغوية، ط5، دار الطباعة احلديثة، مصر 1979 ، ص 27 .




	� ا��������  ا���ب ا�����: ��ــــــ�ء ا����                                                                 ا���� ا��ا��: ا�

 529

أما عن نوعية القافية املستخدمة يف املولديات باعتبار الردف فقد بينت نتائج اإلحصاء 
) قصيدة، 38تقارب نسبة تواتر القوايف املردوفة وغري املردوفة، وهي على الرتتيب : مثان وثالثون (

). وهذا يعين تفوق % 49.33قصيدة، بنسبة ( )37). يف مقابل سبع وثالثني (% 50.66بنسبة (
القوايف متوسطة الكثافة من حيث القيمة الصوتية، ولو بفارق قصيدة واحدة. أمام القوايف 
البسيطة الكثافة، أي غري املردوفة. وهذا النوع من القوايف، يصنف على أنه ميثل أعلى مراتب 

      )1(. إبراهيم أنيسالكمال املوسيقي، انطالقا من الرتتيب الذي اقرتحه 
وإذا كانت القوايف املردوفة، متتاز بقوة اإليقاع، والوضوح يف السمع على اعتبار أن الردف 
هو أحد حروف اللني (األلف، الواو، الياء)، فإن درجة القوة والوضوح، ختتلف حسب نوع 

 38املردوفة ( الردف. وهذا ما يستدعي إحصاء نسب تواتر كل نوع، انطالقا من جمموع القوايف
  قصيدة). وهو ما يبينه اجلدول اآليت: 

  ): تواتر أنواع الردف.2جدول رقم (
  

 نسبـة التواتر عدد القصـائد نوع الردف

 %63.15 قصيدة 24 األلف

 %26.31 قصائد 10 الياء

 %10.52 قصائد 04 الواو

قابل اخنفاض )، يف م% 63.15إذ نسجل نسبة عالية أللف الردف، اليت تقارب الثلثني (
)، أي % 36.83واضح يف نسبة تواتر رديف : (اليـاء، والـواو). بل إما جمتمعني يشكالن نسبـة (

  مبا هو يف حدود الثلث.
وإذا كانت الدراسة الصوتية، قد توصلت إىل أن أصوات اللني ختتلف حبسب زمن النطق 

تفضل كال  -وبالتايل–لسمع ، وأكثرها وضوحا يف ا))2ا، وأن األلف هي أطول هذه األصوات
من (الياء، الواو) من حيث القيمة الصوتية، فإن هذا يعين أن القوايف املردوفة يف الشعر املولدي 

  تتمتع خباصية الوضوح السمعي.

                                                 

 ( 1 ) أنيس إبراهيم، موسيقى الشعر، ص 269 .
 ( 2 ) أنيس إبراهيم، األصوات اللغوية، ص 154 .
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        أي تلك اليت أما عن نوع األصوات اللغوية ونسبة شيوعها يف قوايف الشعر املولدي؛ 
) قصيدة وفق ما 75منها ستة عشر صوتا توزع على جمموع ( كانت رويا للقصائد، فقد أحصينا

  يوضحه اجلدول اآليت: 
  ): نوع حروف القافية (الروي) ونسبة الشيوع . 3جدول رقم (

  
 النسبـة المئويـة عدد القصـائد نوع حرف الروي

 %20 قصيدة 15 امليم

 % 13.33 قصيدة 10 الباء

 %13.33 قصيدة 10 الالم

 %09.33 قصيدة 07 الدال

 %09.33 قصيدة 07 الراء

 %08 قصيدة 06 النون

 %06.66 قصيدة 05 احلاء

 %04 قصيدة 03 العني

 %02.66 قصيدة 02 التاء

 %02.66 قصيدة 02 السني

 %02.66 قصيدة 02 اهلاء

 %02.66 قصيدة 02 الياء

 %01.33 قصيدة 01 اجليم

 %01.33 قصيدة 01 اهلمزة

 %01.33 قصيدة 01 الفاء

 %01.33 قصيدة 01  القاف

  
بداية، أرى من األمهية أن أشري إىل أن هناك حروفا متيزت بصفات صوتية خاصة؛ أعين 

مع الصوائت األربعة:  -مثال–بذلك علو قيمتها الصوتية ووضوحها السمعي.كما هو الشأن 
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ألصوات اللني   (الالم، امليم، النون، والراء) اليت عدت عند علماء اللغة وعلماء األصوات أشباها
، ملا وجدوا فيها من شبه )1(كما عرفت "بأشباه احلركات"، أو " احلروف املائعة" أو "البينية" 

مع الصوائت أو حروف اللني، واليت تتحقق معها،  -من الناحيتني: النطقية، والسمعية-وتقارب 
مثل أصوات  أقصى درجات الوضوح السمعي. بل إا، " حتتل القمم يف بعض األحيان، مثلها

       )2(اللني". 
ملشاركة هذه احلروف األربعة حلروف اللني يف القيمة الصوتية،  كمال بشروقد علل 

    )3(بثالثة معطيات، أو باألحرى، نقاط التقاء، هي : 
االشرتاك يف اخلاصية النطقية، ممثلة يف حرية مرور اهلواء دون مانع، وإن اختلف  -

  موضع خروجه.
 اجلهر. االشرتاك يف صفة -

 االشرتاك يف خاصية الوضوح السمعي. -

وباإلضافة إىل هذه األصوات (البينية)، فإن لنا أن نالحظ، بأن هذه اموعة، مع 
حروف أخرى، هي "الباء، الدال، السني، العني" تشكل جمموعة احلروف كثرية الشيوع يف 

زا احلروف ذات القيمة فإذا عدنا إىل اجلدول، وجدنا أن أعلى النسب، قد حا  ) 4(الروي. 
  )، الالم % 13.33)، البـاء (% 20الصوتية العالية، وهي على الرتتيـب: امليـم (

). وكلها يندرج ضمن فئة %08)، النـون (% 09.33)، الراء (% 09.33)، الدال(% 13.33(
) قصيدة، من أصل مخس 55احلروف كثرية الشيوع يف القافية، نوزعت على عدد مخس ومخسني (

  ) وهو ما يفوق الثلثني. أما الباقي % 73.33) قصيدة، أي نسبة (75وسبعني (
فموزع على عشرة أحرف، وهي على الرتتيب: احلاء، العني، التاء،  -وهو ما يقارب الثلث–

  السني، اهلاء، الياء، اجليم، اهلمزة، الفاء، والقاف. 

                                                 

 ( 1 ) ينظر: املرجع السابق، ص 24 .
. 357، ص 200بشر كمال، علم األصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة -و -  

 ( 2 ) أنيس إبراهيم، األصوات اللغوية، ص 160.
 ( 3 ) بشر كمال، علم األصوات، ص 358 .

 ( 4 ) أنيس إبراهيم، موسيقى الشعر، ص248 .
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صوتية العالية. ففي هذه األصوات وهذا يعين أن القافية يف النص املولدي، متتاز بالقيمة ال
" دليل امتيازها بقوة األمساع كمال بشر : كما يعلق   -ذات النسب املرتفعة يف النص املولدي–

    )1(الذي يزيد من روعة موسيقى الشعر ونغمات اإلنشاد". 
ونضيف إىل هذا األساس، أننا إذا استثنينا "الدال" من هذه األصوات اليت شكلت   
البة، سنجد أا تصنف عند علماء اللغة واألصوات تصنيفا آخر، يكشف عن قيمتها النسبة الغ

: "القدرة على إبراهيم أنيس كما يذكر   -فمن مميزاا-البالغية، ويعرف حبروف "الذالقة" 
اإلنطالق يف الكالم بالعربية دون تعثر أو تلعثم، فذالقة اللسان كما نعلم جودة نطقه وانطالقه 

هذا باإلضافة إىل ما تتميز به من قيمة موسيقية باعتبارها مجيعا جمهورة،   )2(كالم". يف أثناء ال
  وأن أربعة أصوات منها أشباه حركات.

وإذا عاودنا التأمل يف اجلدول، تبني لنا أن احلروف البينية (الالم، امليم، النون، الراء)، 
يد من نصف العدد اإلمجايل قمما صوتية، تتوزع لوحدها على ما يز  -كما سبق–اليت متثل 

). وهو ما يعزز % 50.66قصيدة)؛ أي بنسبة حضور، قدرها ( 38للقصائد املولدية، وحتديدا (
  احلكم بالقيمة املوسيقية العالية لقوايف الشعر املولدي.

ولنا أن نضيف اعتبارا ثالثا يدعم هذا احلكم، وذلك بالنظر إىل روي القافية من حيث 
  اجلهر واهلمس.

اليت كانت رويا هلذه القصائد، فعددها تسعة، هي: (امليم، الباء،  )3(األصوات اهورة أما
)، % 81.33الالم، الـدال، الـراء، النـون، العـني، اليـاء، اجليـم) وتتمتع بنسبة حضور عالية، بلغت (

  ) قصيدة.61توزعت على واحد وستني (
التاء، السني، اهلاء، اهلمزة، الفاء،  ويف مقابلها املهموسة بسبعة  حروف، هي: (احلاء،

  ) .% 18.66) قصيدة بنسبة (14القاف)، موزعة على أربع عشرة (
فإذا نظرنا يف القيمة الصوتية لكل منهما، وجدنا أن اهور يفضل بكثري، الصوت 

، واصفا اهور: "بأنه صوت متمكن مشبع فيه وضوح إبراهيم أنيساملهموس. وهذا ما أكده 

                                                 

 ( 1 ) بشر كمال، علم األصوات، ص359 .
 ( 2 ) أنيس إبراهيم ، األصوات اللغوية، ص 109 .

 ( 3 ) عن األصوات اهورة واملهموسة’ ينظر: بشر كمال، علم األصوات، ص 174 .
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وهذا يعين أن  )1(وة... فاهور أوضح يف السمع من نظريه املهموس، ال نزاع يف هذا". وفيه ق
احلضور الطاغي لألصوات اهورة يف روي القصائد املولدية، يعد دعامة أخرى للحكم باجلودة 

  للقافية من حيث القيمة املوسيقية.       
وأن نضع يف االعتبار أن غلبة  غري أنه ينبغي أال نعتد كثريا ذه الدعامة األخرية،

: "أن نسبة شيوع إبراهيم أنيساألصوات اهورة، هي يف الواقع ميزة الكالم عموما. وقد أكد 
األصوات املهموسة يف الكالم ال تكاد تزيد عن اخلمس وعشرين يف املائة منه، يف حني أن أربعة 

   )2(أمخاس الكالم تتكون من أصوات جمهورة". 
ا لو انطلقنا من األرقام احملصل عليها يف الشعر املولدي، فإننا سنجد فيها ما واحلقيقة أنن

 18.66يستجيب هلذا احلكم ويعضـده؛ إذ بلغت نسبة األصوات املهموسة ما يقارب اخلمـس، بـ (
  )، يف حني استأثرت اهورة بأربعة أمخاس.%

يف تشكيل قوافيهم  ومما تقدم، يتضح أن شعراء املولديات، قد وفقوا إىل حد كبري
بالكيفية اليت تضفي على موسيقى القصيدة قيمة مجالية هلا تأثريها يف املتلقي. فقد أولوها عناية 
واضحة باعتبارها تتوجيا لنظام موسيقى داخل البيت، وحمطة أخرية تعلن عن خامتة البيت 

ة عالية، وأن الشعري. ومن عالمات هذه العناية أم حرصوا على أن تكون ذات قيمة صوتي
حتمل صفة الوضوح السمعي. واجتهدوا يف توفري ما حيقق هذه القيمة، على النحو الذي تقدم؛  
كاعتماد القوايف املطلقة، واملردوفة، وتغليب ألف الردف عن الواو والياء، والذي يأيت يف مقدمة 

الذي حيقق للقافية   أصوات اللني من حيث أمهيته الصوتية املوسيقية. مث يف إيثار الروي اهور
  كثافة إيقاعية ملحوظة.

على أنه ينبغي أن نشري بأن القافية يف النص املولدي مل تسلم من بعض تلك العيوب 
اليت حذر منها النقاد، ملا يرتتب عنها من اضطراب موسيقي، خاصة وأن القافية، من حيث 

حبيث ُمتكن املتلقي من موقعها، وتشكيلها، وترددها املنتظم، تشكل عنصرا هاما وحساسا، 
  اكتشاف أي خلل يطرأ عليها. وتسهل على السمع حتسس وإدراك أي نشاز يقع يف موسيقاها.

                                                 

 ( 1 ) أنيس إبراهيم، األصوات اللغوية، ص 124 .
 ( 2 ) أنيس إبراهيم، موسيقى الشعر، ص 32 .
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ومبعاينة القصائد املولدية، تبني أن أكثر هذه العيوب حضورا، ما يعرف "باإليطاء"، 
، وكذلك إن ومعناه : " أن يتكرر لفظ القافية ومعناها واحد... وكلما تباعد اإليطاء كان أخف

وعلى هذا، فإن اإليطاء إذا ورد  )1(خرج الشاعر من مدح إىل ذم، ومن نسيب إىل أحدها" . 
يف بيتني متتاليني، أو بفاصل أبيات قليلة، فهو أشده. وإن تباعد بالكيفية اليت يكرر فيها 

إن الشاعر لفظ القافية، بعد أن يتحول إىل موضوع آخر يف القصيدة، فذلك أهون وأخف. بل 
  .   )2(هناك من أجاز إعادة الكلمة بلفظهـا ومعناها، بعد سبعة أبيات، من غري أن تشكل عيبـا

          )3(: ابن األحمرفمن أمثلة النوع األول، يف بيتني متتاليني، قول 
َد ا�ُ�	ــــ�ب ِ�ْن  إَِذا َ�ــــد�

َ��  ُ�ؤْ   َدِد ا���
! 

��ــُْؤُدُد َ�ـــْد َطـــــ�لَ، َوُھو َ
�ــــــ��ُ��ِ�َ 

وإِْن �ـــَْد َ&َ%ـــدت أ�"ُــــٌس 
 )ــــن �د��'  

! 
ي  �َرب, ا�َ�َراَ�ـــ� �* ا�َ&%ــــَد�َ

�ـــ� ���� 

 الثغريومن هذه الظاهرة ما كان الفصل بني اإليطاء. ببيت واحد كما يف قول 
   )4(: التلمساني

آٍه �-�-ــــــــــ* �� 
أََ�ـــــــــــــر� ُ��ـــــــــــَ�ُدهُ    

! 
ِ)ْ�ــــِدي و�� أَْ�-ــــ1َ 

 ِم ِ	َ�ـــــ1 أَْ�ـــــ2َ 

و�%�ـــــــد أ�ــــــــ�م 
�ـــــَ�    ا�6��ـــــ�5 وا��4

! 
�� 7ــــــــَ�َن أ����ـــــــن� 

ــــــــ�مٍ   �ن أَ��

ْت ِ�َرا)ـــــــً� 8ُــَم َ�ــــر� 
 أَْ�َ:ْت ُ�ْر5ً�َ   

! 
7َ;ََ��ــــَ� ُ�ْ-ــــٌم ِ�ــــَن  �َ

ـ2َِْم   ا>َ�ــــ

   )5(: أحمد بن عبد المنانومنه ما كان الفصل بيتني، مثل قول 
�ــــــَُداَك َ�� ِ�أَْ�َ:ْظـَ&�ــَــــ� 

4ُ�ـَْ@ ا�ُ�ـــــَدى   
! 

�ــــن َر�ـــــَْدٍة َ�ِ%َ�ـــــْت 
�ـــــَ� أَْ�2َُ��ـــَ� ِ� 

  مث يقول بعد بيتني: 

                                                 

 ( 1 ) ابن رشيق ، العمدة، ج1، ص169 .
 ( 2 ) عبد الدامي صابر، موسيقى الشعر العريب، ص 185 .

 ( 3 ) ابن األمحر، نثري فرائد اجلمان، ص 386 .
 ( 4 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 210

 ( 5 ) ابن األمحر، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان، خمطوط، الورقة 67.
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�� ا>َْ��4َُر َ)ْن َِ�َ)ِ�َ�ــْت 
   �� إِْدَرا7َِ

! 
6ـــَ�ِد وظـــُ-�ــَ-ـــْت  ـْلَ ا�ر� ُ��ــ

 أَْ�2َُ��ـــَ� 

وينبغي أن نعلم أن اإليطاء، مل يتوقف عند حدود تكرار الكلمة مرتني فقط يف قافية 
الفتا لالنتباه. وهو ما  القصيدة، بل إن هناك تكرارًا يربو عن ذلك، بالقدر الذي جعله مستقبًحا

وسأكتفي بالتمثيل على هذه الظاهرة بذكر لفظ القافية،   )1(" باألمسج".  قدامةاصطلح عليه 
 خلدون يحـي ابنوعدد مرات التـردد داخل القصيدة. فمن هذه األمثلة. ما ورد يف قصيـدة 

  رر حيث كرر كلمة " يُِبُني" يف القافية تسع مرات. كما ك  )2("النونية". 
  عبد العزيز وكرر  )3(كلمة "الوهج" ثالث مرات يف "جيميته".   موسى الزياني أبو حمو

  كلمة "املنطق" ثالث مرات، وكذا كلمة "يتعلق".  )4(يف مولديته "القافية" سلطان ابن أبي
ابن ويبدو اإليطاء األمسج أهون وأخف عند سائر شعراء املولديات إذ ما قورنوا بالشاعر 

، الذي تشكل مولدياته استثناًء، حبيث تشيع فيها هذه الظاهرة شيوعا نطينيالخلوف القس
خيرج إىل حد اإلسراف. إىل درجة أن تكاد تكون قافية القصيدة كلها واقعة يف أسر اإليطاء. 

منوذجا أثبت من خالله هذه املالحظة، وليس هذا على سبيل  )5(وقد اختذت من "ميميته" 
املطولة بيتا بيتا، راصدا ملفردات اإليطاء، فوجدت أن هذه القصيدة االنتقاء. حيث تتبعت هذه 

)، يف مقابل األبيات % 79.52املطولة، اليت بلغ عدد أبياا أربع مائة وعشرين بيتا؛ أي بنسبة (
  ).% 20.47اليت سلمت من اإليطاء واليت مل تتعد ستة ومثانني بيتا، بنسبة (

مات. مع العلم أن كثريا من هذا اإليطاء كان من ولوال خشية اإلطالة ألثبت هذه الكل
النوع األمسج. ومن أمثلته: تردد كلمة "العظماء" سبع مرات، و"الظالم" ست مرات. وهي أمثلة 

  عديدة ال يتسع املقام لذكرها مجيعا.
وال شك أن وقوع اإليطاء ذه النسبة العالية جدا، يشكل منه ظاهرة سلبية على 

أو على مستوى ما تنتجه من رتابة  -إن صح التعبري–يث النمطية املعنوية القصيدة. سواء من ح
  عن عجز لغوي، وفقر يف مرجعيته اللغوية. -من ناحية الشاعر –موسيقية. مث إا تكشف 

                                                 

 ( 1 ) ينظر: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 182.
 ( 2 ) ابن خلدون حيىي ، بغية الرواد، ج2، ص215 إىل 218 .

 ( 3 ) املصدر نفسه، ج2، ص 153-152 .
 ( 4 ) املقري أمحد بن حممد، نفح الطيب، ج6، ص 115 إىل 118 .

 ( 5 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 35 إىل 66 .
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  ومن عيوب القافية األقل شيوعا يف الشعر املولدي: 
متباعدتني، كالفتحة : ويتعلق حبركة ارى، وهو: "اجلمع بني حركتني خمتلفتني اإلصراف

حيث يقول :  الثغري التلمسانيومن أمثلة ما ورد يف "رائية"  )1(والضمة، والفتحة والكسرة" 
)2(              

 *�ْ�َس ِ َ&Cْ>َ ُ�وًرا َ�ْ"Bَُ@ ا��6
  1�َ ,B�ا 

! 
�َ-ْ�َس َ�ُ' ِظلD �َــَدى ا�6َْ�ــِس َ

ا   َ�ْ�َ&:ـــــِر�

  إىل نصب املضارع، واألصل هنا هو الرفع.وهي مفتوحة ارى، فاضطر 
، وهي مكسورة ارى، لكنه أورد الروي مفتوحا ابن الخلوفومنه ما جاء يف "ميمية" 

  ) 3(يف بعض املواضع. كما يف قوله مثال : 
َوَ����ـــَْت �* َراَ�َ&ْ�ـــــَك 

 ا�َ�4ـــ1َ    
! 

و�* َ�َدْ�ــــَك ا�َ	ـــْدلُ 
 أBََْ�ــ1 ُ���م

  لـه:وقو 
أ�ـــــــ�َن َ)�ــــــ�� َ�;ْ&ِـــ* أو 

 �ـــــ� B�َــــــ1َ   
! 

ــــــــــَن ا��ــــــــل�  ���َوَ
 َ�َ�ــــــــ� وا�َ�ــــــــَراَم 

. ومنه ما جاء يف "ميمية" )4(، ويتعلق باختالف حركة ارى بني الضم والكسراإلقواء
     )5(: أبي حمو

ـــــــ�  �ــــــــلُ َ���ِِEَ�ــــــَرِت ا
 ارَ&َ�-ُـــــوا   

! 
�ـــــــِ* َ��َ -ْ�َ *�-ـــــــــُوا 

�ـــم� َر7

زاروا ا�َ�ـــــ�ِدي 
�ــَ�ـــــــــــــًوى َ�ـــــــــ�ٍد    

! 
َو�ـــــــََد ا�َ�ـــــــ�ِدي 

�ـــــُم ُ� َ)ْزً�ـــــــ� 

��ــــــــت ���َط��ــــــُوا 
 و�ــــــد َوَ�"ُـــــــــوا   

! 
َوَد)ـــــــــــــــــــُوا إْذ َذاَك 

�� ـــــــــــــــُم �ِر

  
 

                                                 

 ( 1 ) عبد الدامي صابر، موسيقى الشعر العريب، ص 184 .

 ( 2 ) التنسي حممد بن عبد اهللا، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص 212.
 ( 3 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ط 2004 ، ص 208 -209 .

 ( 4 ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 181 .
 ( 5 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 43 .
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��ــــــــت ���Gـــُ"ــــــِرت 
�ــــــــُم   ُ� ذ�ـــــو

! 
)�ــــــــــد ا�Eــــــــــــراِر 

�ـــــــــُم  ��ذ� 

رى، غري أنه أورد هذه األبيات مرفوعة ارى، وهو موضع اإلقواء.فالقصيدة مكسورة ا  
   )1(من هذه القصيدة األخرية، وهي مكسورة ارى:  ابن الخلوفومن اإلقواء، قول 

 !و��ِ' َ��7ْت َ)7َ�ْـُ�وٌت، 7ََ��    
ْوُح ،  -ـــــــَُ' ا�ــــــد� أَظ�

 َو�ــــــ�َض ا�َ��ــــَ�ُم 

  وقولـه: 
ــــم, )ـــن  ـَْك  ا��, َوَراَوَد&ـــ

 �"�ـــ�ــــ�    
! 

�-ــم &ِرم )ـــن )��ــِ�ـــــَ� �� 
 َراُم ُ�ــــــــ

، بقوله: ابن رشيقفيما نقله  الفراء: وتعين اختالف حرف الروي، وقد عرب عنه اإلجازة
     )2(" أن تكون القافية طاًء، واألخرى داًال" .

ول، اختالف أن هناك شبها بني "اإلكفاء" و"اإلجازة"؛ فاأل صابر عبد الدايمويفيد 
    )3(الروي يف املخرج، ال يف اللفظ. أما الثاين، فهو اجلمع بني رويني خمتلفني يف املخرج. 

وعلى كل، فإن هذه الظاهرة نادرة الوجود يف الشعر املولدي، ومل أعثر إال على حالة 
ها، كامال. ومجيع  ابن الخلوف، ومثان حاالت يف ديوان الثغري التلمسانيواحدة مع الشاعر 

  تصنف ضمن "اإلجازة".
      ) 4(، ففي قوله ضمن مولديته "الرائية" : لثغريأما عن ا

ـِْن  أََ)ــ�َد ا>ََ)ــ�ِدي �ِـْرَ�َ&�ـ
�ِ�7َْ�ـ5ِ   ِ 

! 
��ن �ر�ـ5ٍ َ�&-ـ1، و�ن �ر�ـ5ٍ 

 4َْر)ـ1َ  

  حيث خالف روي القصيدة، وهو "الراء"، واستبدله يف هذا البيت حبرف "العني".
  ) 5(، فمنه قوله من "الميته" مقفًيا "بالدال" : ابن الخلوفى أما لد

أَأَْ�َت �ـــــ�ٍق )-ــ1 ا���8ـــ�ِق 
 أم ُ�ِ:Bَـــْت   

! 
َ�ــــــْت  �وُد�ــــــَ� وا��ُ(ُ

 ِ&ْ-ـــــــَك ا�ُ%�ــــُوُد 

  
                                                 

 ( 1 ) بن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 209-208 .
 ( 2 ) النب رشيق، العمدة، ج1، ص 167-166.

 ( 3 ) عبد الدامي صابر، موسيقى الشعر العريب، ص 181. 

 ( 4 ) التنسي حممد بن عبد اهللا، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص 217 .
 ( 5 ) ابن اخللوف اقسنطيين ، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 136 .
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   )1(وقفى يف "الرائية" بالعني، قائال : 
�َ&ر� َوَ�Bَْ"َض ��ْھِر   K8َر ا�ز�
 Bـَ�ِ�7ـً�   

! 
َب Lَد ,ا�ورِد ����ـر�  َوَذھ�

 و�ر�Mَ وا4"ر� 

وبكل تأكيد أن هلذه الظاهرة أثرها يف إحداث نشاز واضح يف موسيقى القافية، يلفت 
  نادر الوجود. -كما أسلفت–االنتباه بدرجة كبرية. على أن هذا العيب 

. وال يوجد توجيه""سناد ال، و"التضمين"وأضيف إىل ما تقدم من عيوب القافية، 
. أما التضمني فهو : " أن تتعلق -فقط– ابن الخلوفمنهما إال حاالت قليلة، ويف شعر 

: البن الخلوفوقد ورد مرة واحدة يف قصيدتني  )2(القافية أو لفظة مما قبلها مبا بعدها " 
  فمن هذه األخرية، قوله: )4(و"التائية"  )3("امليمية" 

O أَْرَ&ِ	* ا�َ"وَز ا�%ظ�َم  َو7َْ�فَ 
 و�*

! 
�* �دِ�ــِ' �ـر, إ2Lَِْص  

�ِت و�د �� ا���

 *�َ&ـــراءى �َِ%ْ�ِ�ـــــــ* 
 ا�َ�َ�ــــــ�ِم َ)-ــــ1

! 
أََ&ـــِم أَْو4ـــَ�ِف َ��Oَِت 

 ا�2�َ7ََتِ 

حيث علق البيت األول بالثاين، وجعله مفتقرا ملا بعده، فأخّل بوحدة البيت واستقالليته 
وقع يف َعْيَبني: اإلجازة، يف كلمة "وقد"، حيث خالف روي القصيدة. باإلضافة  من جهة، مث

  إىل عيب التضمني.
، ومل يرد إال يف قصيدة  )5(وأما سناد التوجيه، فهو اختالف حركة ما قبل الروي املقيد 

  املقيدة .  )6(، وهي "امليمية" البن الخلوفواحدة 
افية حضورا يف النص املولدي، هو عيب أن أكثر عيوب الق -مما تقدم–واملالحظ 

. ووجوده ابن الخلوف"اإلبطاء". وإن كان ال بد من التمييز هنا بني، شيوعه الكثيف يف شعر 
  احملدود لدى سائر شعراء املولديات.  

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص 298 .
 ( 2 ) ابن رشيق، العمدة ، ج1، ص 171 .

 ( 3 ) ابن اخللوف اقسنطيين ، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ط 2004 ،ص 113 .
 ( 4 ) املصدر نفسه، ص 453 .

 ( 5 ) ينظر: -  أنيس إبراهيم، موسيقى الشعر، ص 268.
. 191عبد الدامي صابر، موسيقى الشعر العريب، ص  - و-  

 ( 6 ) ابن اخللوف اقسنطيين ، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ط 2004 ،ص 517 إىل 521. 
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باملستوى الذي  –يف تقديري  –أما باقي عيوب القافية األخرى، فإا قليلة وليست 
  ها هلذا الشعر .يرقى إىل تشكيل ظاهرة ننسب

ورمبا التمسنا عذرا هلؤالء الشعراء فيما وقعوا فيه من عيوب القافية بالنظر إىل طبيعة 
، الذي ابن الخلوفال سيما عند الشاعر  -أحيانا–القصيدة املولدية اليت متتاز بالطول املفرط 

. ورمبا وجدنا جاوزت عنده األربعمائة بيتا. فمن شأن هذه الصفة أن توقع يف مثل هذه العيوب
من هذه القضية (الطول، والقافية) ما يربر هذا العذر إذ يقول: " وال  إبراهيم أنيسيف موقف 

شك أن التزام قافية واحدة قد حدد من طول القصائد، فال يكاد الشاعر جياوز السبعني من 
  .)1(األبيات، حىت تكون القافية قد أجهدته، وألزمته طريقا من التكلف والتعسف"

      

                                                 

 ( 1 ) أنيس إبراهيم، موسيقى الشعر، ص 299 .
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  الموسيقى الداخلية :  -2
إذا كانت املوسيقى اخلارجية مبكونيها : الوزن، والقافية، تشكل القالب واإلطار الذي 

ال ميكن أن تكتسب صفتها وداللتها إال من مادة  -بالتايل–حيتوي مادة الشعر ومعناه، فإا 
سيقى اخلارجية تستمد داللتها هذا الشعر، اليت تؤديها، وتعرب عنها مفردات اللغة؛ مبعىن أن املو 

وروحها من لغة الشعر، مبا تنطوي عليه من خصائص صوتية داللية. ومبا ختضع له من طرق 
  التشكيل من ِقَبِل الشاعر، بالكيفية اليت جتعلها تنسجم والسياق الشعوري واملعنوي. 

عينة داخل أو باألحرى ما يوافق طبيعة التجربة؛ حبيث حيرص الشاعر على خلق إيقاعات م
البيت أو القصيدة، تتناغم مع املعىن، وتشارك يف تقويته وتعميقه. وهذا ما اصطلح عليه باسم: 
املوسيقى الداخلية، اليت ميلك الشاعر أن يكيفها كيفما يشاء خلدمة املعىن. وبواسطتها أيضا 

ال يستطيع أن يطوع الوزن، ويضفي عليه نوعا من اخلصوصية، جتعله أكثر علوقا واتصا
باملوضوع. ومتنحه شيئا من التمايز بني قصيدة وأخرى، بل داخل القصيدة الواحدة ذات 
املوضوعات املتعددة. وذلك مبا يدخل عليه من إمكانيات التعديل، ال سيما عن طريق ما يعرف 

" ليست أكثر من  -إبراهيم عبد الرحمنعلى حد تعبري –برخصة الزحافات و العلل. فاألوزان 
            ) 1(قية يستطيع الشاعر املبدع أن يستخرج بالعزف عليها ألوانا متنوعة من األنغام".آالت موسي

كما أن يف وسع الشاعر أن يستخدم إمكانات ووسائل أخرى عديدة، يشكل من 
خالهلا موسيقاه الداخلية، بالكيفية اليت جتعلها أكثر تناغما مع العاطفة واملعىن. وذلك على 

، منها : احلركة، واحلرف، والكلمة؛ فله أن يعتمد احلركات القصرية يف مواضع، مستويات متنوعة
وأن يؤثَِر الطويلة يف مواقف معينة. كما ميكنه الرتكيز على حروف بعينها دون أخرى، أو كلمة، 
أو عبارة. هذا باإلضافة إىل االستعانة باألنواع البديعية، وما توفره من قيمة موسيقية ومعنوية. 

اعر أيضا إجازة التقدمي والتأخري، فإن أي تغري على مستوى اإليقاع يتبعه تغري يف الداللة، وللش
  أو املعىن.

والشاعر يف طريقة تشكيله للموسيقى الداخلية، ال شك يصدر عن صوته الداخلي، 
وأجوائه النفسية، وبالتايل، فهي صدى للتجربة، وتلك الدفقة الشعورية الصادرة من أعماق 

                                                 
، 4لد دراسة نصية، جملة فصول، تراثنا الشعري، ا -عبد الرمحن إبراهيم، مقال بعنوان:  من أصول الشعر العريب القدمي، األغراض و املوسيقى )1 (

  . .33، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ص1984، يناير، فرباير، مارس، 2العدد
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ت املبدعة. أما املوسيقى اخلارجية، فإطار عام يشرتك فيه كل الشعراء. وألجل هذا، ميكن الذا
الزعم بأن املوسيقى الداخلية هي روح اإلطار املوسيقي اخلارجي. وهي اليت متنحه املالمح 
والصفات اليت جتعله يتسق وطبيعة املوضوع، وحركة النفس. والشاعر احلاذق، من ينجح يف  

لتوافق واالنسجام بني ركين البنية املوسيقية األساسيني داخل عمله الشعري. ويقودنا كيفية خلق ا
هذا، إىل دراسة عنصر التلوين اإليقاعي. فإىل أي مدى استثمر شعراء املولديات عنصر 
املوسيقى الداخلية، مبكوناته ووسائله املتعددة يف تشكيل البنية اإليقاعية للقصيدة؟ وما مستوى 

تسخري هذه األداة، مبا يستجيب للفكرة واملوقف النفسي؟. وما أهم هذه املكونات  جناحهم يف
  اليت استعانوا ا يف أدائهم الفين واملعنوي؟.

إن اإلجابة عن هذه األسئلة، تقتضي دراسة املوسيقى الداخلية، انطالقا من ثالثة 
  مستويات، هي : 

  التشكيل بالزحافات والعلل. -
 ل املوسيقي، ( الصوائت والصوامت ).الصوت اللغوي والتشكي -

 الكلمة والتشكيل املوسيقي .               -

  : التشكيل بالزحافات والعلل -أ
يراد بالزحافات والعلل، تلك التغيريات اليت تلحق تفعيالت الوزن باحلذف أو الزيادة، 

حيققه الوزن يف  فـَتُـْنِتُج تشكيال موسيقيا جديدا، ينحرف بدرجة ما عن اإليقاع املثايل الذي
من رتابة  -نسبيا–صورته النظرية املكتملة. فهي تقنية يستطيع الشاعر من خالهلا أن حيرر شعره 

الوزن، الناجتة من ذلك التناسب الصارم الذي حتققه احلركات والسكنات، وفق ترتيب معني 
ذه البحور، وال يقتضيه نظام كل حبر. على أن هذه التقنية ال متس أبدا بالقاعدة املوسيقية هل

تشكل خروجا عنها. ذلك أن الشاعر وهو يوظف رخصة الزحاف والعلة، يتحرك يف حدود ما 
تتيحه صالحيات وجوازات هذه الرخصة، بالكيفية اليت حتفظ للوزن صورته وتشكيالته 
املمكنة.وألجل هذا نبه النقاد القدامى إىل ضرورة التحفظ يف استخدام جوازات البحر، ودعوا 

ما يستحسن قليله دون كثريه،   -أعين الزحاف–: " ومنه ابن رشيقعدم اإلكثار منها. يقول  إىل
                 )1(كالَقَبِل اليسري، والَفَلِج، واللثغ". 

                                                 

 ( 1 ) ابن رشيق ، العمدة، ج1، ص 139 .
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وللزحافات وظيفتها الفنية واجلمالية؛ فهي أداة يتوسل ا الشاعر إلدخال تعديالت على 
من معانقة الفكرة والشعور على امتداد القصيدة. كما  الوزن الشعري، تضفي عليه مرونة، متكنه

أا أداة حيقق من خالهلا قيمة مجالية تأثريية يف املتلقي، وهو يقوده برفق عرب تلك التنويعات 
اخلفيفة، فيطهره من الشعور بامللل الذي ينتابه وهو يتلقى ذلك اإليقاع الرتيب، الصادر عن 

صارم على مسعه، وعلى مساحة واسعة يف القصيدة، خاصة  التناسب التام الذي يرتدد بشكل
مع املطوالت. فإن التلوين يف مثل هذه احلال يغدو أسلوبا ذكيا ناجعا للنهوض بالوظيفة 

: " جديرة أن  -حـازم القرطاجنيكما يذكر –التأثريية، أو اجلمالية للشعر. ذلك أن النفس 
فيه... ما ال تسأم الشيء الذي له تنوع  تسأم التمادي على الشيء البسيط الذي ال تنوع

     ) 1(ميكنها معه املراوحة". 
وحبكم أن النص املولدي نص مطول، فإن تقنية الزحافات والعلل تغدو ضرورة ال بد 
منها، يستعني ا الشاعر خللق تشكيالت موسيقية متنوعة داخل البحر الواحد، مبا جيعله طيعا 

  دادها، واختالف موضوعاا، وما تنطوي عليه من ظالل نفسية. متجاوبا مع القصيدة على امت
هذا من جهة النص، أما من جهة املتلقي، فإن االلتزام بذلك التناسب الذي يفرضه تردد 
احلركات والسكنات برتتيب معني، وفواصل زمنية متساوية، مع نص مطول، يصبح عامال منفرا، 

  ز ضرورة االستعانة بالزحافات يثري يف النفس سآمة وضجرا. ومن هنا، ترب 
و العلل لكسر الرتابة، واملراوحة عن النفس، وهزها على السماع والطرب، انطالقا مما حتدثه من 

  تنويعات موسيقية. 
وقد كان شعراء املولديات على وعي بقيمة هذه األداة، فوظفوها يف شعرهم مبا حيفظ له 

طبيعة وحدود هذا التوظيف. مع العلم أا مل تؤخذ القيمة الفنية والتأثريية. وهذه مناذج تؤكد 
أن تكون موزعة على شعراء اإلمارات األربع،  -فقط–بطريقة انتقائية مقصودة، إمنا حرصت 

  حىت أكشف عن مستوى حضور هذه الظاهرة يف املولديات بعامة.
أحمد بن عبد المنان األنصاري، فعن اإلمارة املرينية، نستحضر مولدية للشاعر 

             )2(قائال:  ستهلها بنذير الشيب، مث يتبعه بالطلب،ي

                                                 

 ( 1 ) القرطاجين حازم، منهاج البلغاء، ص 245.
 ( 2 ) ابن األمحر، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان، خمطوط ، الورقة 87 .
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أَ�ــ��  ا�6ِ�َ�ـــُب �:ــد Oََ�ـــْت 
 �ََواِ�%ــُــُ'  

! 
 َO َ�ـــ� �َِدْ�ِ%ــــــَك�َ

�ِ�ـــــــ* َھَواِ�%ــــــُ'ُ ْ&َ 
O///     O//O/O/    O///    O//O/O/ 

 
O///    O//O/O/   O///   O//O//  

��&"%-ن    َ�ِ%-ُْن        ��&"%-ن      
�ِ%-ُنْ َ   

ْ"ِ%-ُْن   َ�ِ%-ُْن        ُ�&َ 
  ُ��&"%-ن   َ�ِ%-ُنْ 

ـــْت  ��Bَ ��َـــُق و�ھــــَلْ ا�َ%ْ:
 أََ	�ِر)ـــُُ' 

! 
�7َــــــَ� َ)ِ�ْد�ـــــَ�هُ  أَْم أَْ�َوْت 

 َ�َراِ�%ـــُُ' 
O///    O//O/O/    O///    O//O// 

 
O///   O//O/O/   O//O/   O//O/O/  

ُ�َ&ْ"ِ%-ُْن      َ�ِ%-ُْن      
  ُ�ْ�َ&ْ"%-ن     َ�ِ%-ُنْ 

 
��&"%-ن    ��)-ن    

  ��&"%-ن  َ�ِ%-ُْن 
َوھـــَلْ َ&Kَ�ـــ�َر �ــَ�ُن ا�َ�ــ*� 

�ْ%ــــَد ا�َ�ــــَوى َ 
! 

 ��ً4ْLِ ـــَْتBـــِ' أم َرَو�أَْھ-ِ
 أََ	�ِرُ)ُ' 

O///     O//O/O/    O///    O//O// 
 

O///    O//O/O/    O//O/    O//O/O/  

ُ�َ&ْ"ِ%-ُْن  َ�ِ%-ُْن     ��&"%-ن   
�ِ%-ُنْ َ  

 
��&"%-ن     ��)-ن    

  ��&"%-ن  َ�ِ%-ُْن 
ِدَ�ـــ�ُر َ�ْ-�ـــ1َ َ�َ:�َھ� �ن 

 ِدَ��ِر  َھًوى
! 

ـــــِب ا�K�ــِث  �ــِْن 4َ��
 َھ�ِ��ــِ' َوَھ�ِ�ُ%ــُ' 

O///     O//O/O/    O//O/    O//O// 
 

O///   O//O/O/   O//O/     O//O/O/  

ُ�َ&ْ"ِ%-ُْن   ��)-ن    ��&"%-ن   
�ِ%-ُْن َ  

 
��&"%-ن     ��)-ن    

  ��&"%-ن  َ�ِ%-ُنْ 

  فالقصيدة من حبر البسيط، وتفعيالته يف صورته النظرية التامة، هي:
  مستفعلن فاعلن  مستفعلن فاعلن    مستفعلن فاعلن  مستفعلن فاعلن       

وبالتايل، فاملالحظ على هذه األبيات هو أن الشاعر مل يلتزم هذه الصورة، بل أدخل 
  عليها زحافات غريت من حركة اإليقاع، سرعة و بطءا، وذلك وفق ما يلي: 

يف البيت األول، جاءت تفعيلة (فاعلن) خمبونة، أي حذف الساكن األول، وذلك يف 
اقعها. أما تفعيلة (مستفعلن)، فدخلها اخلنب أيضا، لكن مرة واحدة يف أول املصراع مجيع مو 

  الثاين. وهي يف باقي مواقعها، صحيحة.
يف البيت الثاين، كانت (فاعلن) خمبونة ثالث مرات، وصحيحة مرة واحدة، يف حشو 

 اية احلشو.املصراع الثاين. أما (مستفعلن) فمخبونة يف بداية املصراعني، وصحيحة يف  
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يف البيت الثالث، تتساوى تفعيلة (فاعلن) مع الصورة اليت وردت عليها يف البيت الثاين. 
أما (مستفعلن) فاختلفت عن نظريا، مرة واحدة، مع بداية املصراع الثاين، حيث جاءت 

  صحيحة.
يف البيت الرابع، كانت (فاعلن) خمبونة يف كل من العروض والضرب فقط. أما 

  يف بداية البيت. - فقط–) فدخلها اخلنب (مستفعلن
)، نسجل نوعا من التغيري على ρوحينما ننتقل إىل املقطع اخلاص مبدح الرسول (

املستوى الكمي، وكذا الكيفية؛ أقصد، عدد املرات وموقع التفعيلة اليت حلقها الزحاف داخل 
     ) 1(البيت. وهو ما سنبينه بعد إثبات النموذج. يقول الشاعر: 

ُ Gَْ�ـــَر أَْ)َ-ـــ1  أَو َ�ْ-	ـــَ;
ـِْق َ�ْ�ِزَ�ــ5ً     ا�Lَ-ــ

! 
ـــْوَم ا�ِ�َ�ـــ�ِب و�ـــد �َ 

 'ُ%ُSِأَْرَ)ْت َرَوا 
O///     O//O/O/    O//O/  O//O/O/ 

 
O///    O//O/O/   O///   O//O/O/  

 ِ(��-ُْن        ��&"%-ن      ��&"%-ن    َ
�ِ%-ُنْ َ   

ُ�َ&ْ"ِ%-ُْن   َ�ِ%-ُْن        
  ُ��&"%-ن   َ�ِ%-ُنْ 

ـُْر ا�َ�ِر�ـــــ5َِ أُوOَھـــــَ�  Lَ�ــــ
 َوآLُِرھــــَ�  

! 
ـِْل، َداِ��ــــِ'  َوَ��Sِــــُز ا�َ"Bــــ

 َو�6َِ�%ـــُُ' 
O///    O//O/O/   O///   O//O/O/ 

 
O///   O///O/    O// O/    O/I O//  

ُ�َ&ْ"ِ%-ُْن      َ�ِ%-ُْن      
  ُ�ْ�َ&ْ"%-ن     َ�ِ%-ُنْ 

 
ِ%-ُْن     َ&ْ"ِ%-ُْن    ��)-ن    ُ�ْ�&َ �ُ 

�ِ%-ُْن َ  
َ�ـ� َ�ْ�-َــ5ً أَْ�َ"ــَرْت َ)ْ�ــُ'، 

 َظ"ِــْرِت ُ)ــ2ً  
! 

ـِْر َ�ـــْد َ�ـــCَ ا>َْ�َطـــ�َر  ���َ"Lـ
 Sِ�6َُ%ـــُ'      

O///     O//O/O/    O// O/    O//O/O/ 
 

O///    O//O/O/    O///     O//O/O/  

  
��ِ)-ُْن       ُ�ْ�َ&ْ"ِ%-ُْن  َ
  ��&"%-ن   َ�ِ%-ُنْ 

 
��&"%-ن     �%-ن    

  ��&"%-ن  َ�ِ%-ُْن 

  حيث تتوزع الزحافات كما يلي: 
يف البيت األول، وردت (مستفعلن) صحيحة. يف حني كانت (فاعلن) خمبونة، ما عدا 

  مرة واحدة، يف حشو املصراع األول.

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق ، الورقة 88.
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 البيت الثاين، جاءت (فاعلن) خمبونة إال مرة واحدة صحيحة يف حشو املصراع الثاين. يف
  يف بداية املصراع الثاين. -فقط–أما (مستفعلن) فمخبونة 

يف البيت الثالث، كانت (مستفعلن) صحيحة. أما (فاعلن) فمخبونة، إال يف حشو 
  املصراع األول فصحيحة. 

ن، فإننا سنلحظ تغريا كذلك، مقارنة بالنموذجني أما حينما نتحول إىل مدح السلطا
       )  1(السابقني، من حيث كم الزحافات ومواقعها يف البيت. يقول الشاعر من هذا املقطع: 

 َO7ُْ�ـــُت آُ�-ُــــُ' �َــــْو ��َ
  َO 5ُــــ"َ�ِ-Lَ�ا 

! 
َزاَ�ـــــْت َ&ؤ�ـــــَلُ 

 �ِْ-ُ�ْ�َ�ـــــSِ��َ4َ 1%ــــُُ' 
O///     O//O/O/    O///    O//O/O/ 

 
O///    O//O/O/   O///   O//O/O/  

��&"%-ن    َ�ِ%-ُْن       
  ��&"%-ن      َ�ِ%-ُنْ 

 
ُ�ْ�َ&ْ"ِ%-ُْن   َ�ِ%-ُْن        

  ُ��&"%-ن   َ�ِ%-ُنْ 
�ٍن  إِ�ــَ�ُم )ــَْدٍل َوإْ��ــَ 

 �� َ�َ�ــْت 6ََرً
! 

 ���ُُرو)ــــُُ' َوَز7َــــْت ِط�ــــً
�%ــُُ'  ِ��َ�َ 

O///    O//O/O/    O// O/    O//O// 
 

O///   O//O/O/   O// /   O//O/ /  

ُ�َ&ْ"ِ%-ُْن      َ��ِ)-ُْن      
  ُ�ْ�َ&ْ"%-ن     َ�ِ%-ُنْ 

 
�&"%-ن    �%-ن    ��&"%-ن  

�ِ%-ُْن َ  
ـ5ٍَ أ8ََ-ــُو ا�َ�ْ	ـــَد  �ــِْن ُ)4ْ�ـ

 ا�َ&-ِ�ـــَد ُ)ــ2ً 
! 

َوَدَوLـُوا ا�7ُْ"َر ��ْ�َ&Lَْزْت  
�واِ�ُ%ُ'  َ 

O///     O//O/O/    O///    O//O/O/ 
 

O///    O//O/O/    O//O/    O//O//  

ُ�ْ�َ&ْ"ِ%-ُْن  َ�ِ%-ُْن     ��&"%-ن   
�ِ%-ُنْ َ  

 
َ&ْ"ِ%-ُْن     ��)-ن    �ُ 

  ��&"%-ن  َ�ِ%-ُْن 

زحافات. أما (فاعلن) فجاءت مجيعها ففي البيت األول، سلمت (مستفعلن) من ال
  خمبونة. 

ويف البيت الثاين، جاءت (مستفعلن) خمبونة يف مطلعي املصراعني. أما (فاعلن) 
  فمخبونة، ماعدا يف حشو املصراع األول.

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، الورقة 89 .
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يف البيت الثالث، جاءت (مستفعلن) خمبونة مرة واحدة. أما (فاعلن)، فمخبونة ثالث 
مع اختالف يف موقع التفعيلة الصحيحة، وهي الواقعة يف  مرات كما يف البيت الثاين، لكن

  حشو املصراع الثاين.
وانطالقا من هذه املولدية، تتأكد لنا مدى استعانة الشاعر ذه الوسيلة يف تعديل حركة 

بالكيفية اليت تستجيب حلاالته الشعورية، ومقتضيات املعىن. فاملعروف  -سرعة وبطءا–اإليقاع 
) مقطعا طويال، ومثانية 20) مقطعا، منها عشرين(28كل من مثانية وعشرين (أن حبر البسيط مش

) قصرية. هذا، يف صورته النظرية. أما يف واقعه الشعري، من خالل هذا النص، وبتدخل من 8(
الشاعر، فإننا نسجل احنرافا عن هذه النسبة بني املقاطع الطويلة والقصرية. وذلك حرصا على 

  ملوسيقى وحركة النفس، أو طبيعة السياق املعنوي والشعوري.     حتقيق االنسجام بني ا
ومبعاودة النظر يف هذه املقاطع الشعرية، جند أن نسبة هذا التوزيع بني املقاطع الطويلة 
والقصرية، قد تغريت مرات عديدة، بل إا مل تتحقق يف صورا النظرية على اإلطالق. وهذه 

  ل بيت من األبيات، على الرتتيب يف كل مقطع شعري.جمموع النسب احملصل عليها يف ك
  قصرية .   13 -طويلة 15-مقطع املقدمة:          
                         -15  //   - 13    //   .  
                         - 16  //  - 12    //  .  
                         - 17  //  - 11   //   .  

  قصرية .   11 -طويلة 17-نبوي:   مقطع املديح ال
                         -15  //   - 13  //   .  
                         - 17  //  - 11 //  .  
  قصرية .   12 -طويلة 16-مقطع مدح السلطان:  
                         -15  //   - 13  //   .  
                         - 16  //  - 12   //  .  

ولإلشارة، فإنه كلما زاد عدد املقاطع الطويلة، ازدادت حركة اإليقاع بطءا، والعكس إن 
قلت عن معدهلا النظري، ازدادت السرعة. وهكذا تتعدل حركة اإليقاع مبا يناسب الفكرة 

  والشعور.
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كما ينبغي أن أشري إىل أن للزحاف قيمته اجلمالية، عندما يقلل من نسبة األحرف 
  .حازم القرطاجنيكنة. فإن يف هذا ما حيقق للبحر سباطة وليونة، كما يرى السا 

وإذا مضينا إىل مولديات أخرى، وجدنا هذه الظاهرة حاضرة مع مجيع البحور الشعرية 
اليت نظم فيها الشعراء. وهو ما سنتأكد منه مع مناذج من مولديات لشعراء آخرين. على أن 

مع العدول عن التفاصيل املتبعة يف التعليق على مولدية  نقتصر على عدد قليل من األبيات،
  ، تفاديا للتكرار واإلطالة. أحمد بن عبد المنان

          )1(قوله :  -اهلمزية– ابن زمركفعن مملكة غرناطة، نقتطع من مولدية 
 َ;�ْ��ـــــــــَن  َزاَر ا�Lَ�ـــــــَ�لُ  

 ا�ــــــــّزواِء   
! 

�َ	ـــــ2َ ��ــــــ�هُ G��ھـــــَب  َ
ْ-�ـــــَ�ء   ا�ظ�

ُ�ْ&َ"�ِ)-ُْن            ُ�َ&َ"�ِ)-ُْن       
  ُ�ْ&َ"�ِ)لْ 

 
ُ�َ&َ"�ِ)-ُْن    ُ�َ&َ"�ِ)-ُْن     

  ُ�ْ&َ"�ِ)لْ 
وَ�ــَرى �M ا����ـــ�ت 

 ��	ــُب ذ�-ــُُ' 
! 

�;َ&ـــــــْت َ&�ِــــــم, �%�ــــــ�ٍر َ
 و7ِ�ـــــَ�ِء 

�َ&"�)-ن     �َ&"�)-ن       
  �َ&"�)-ن

 
"�)-ن         �َ&"�)-ن       �&َ 

  �َ&"�)لْ 
ھـــــذا و�ـــــــ� 6*ٌء أَ�َــذ, 

 �ـــــن ا�ُ�َ�ــــ1  
! 

 Mَرُ&ـــــــــُ' �ـــــــــــ��ِزَ َOِإ
 اGِْEَ"ــــــــــ�ِء  

�ْ&"�)-ن          �ْ&"�)-ن   
  �َ&"�)-ن

 
�ْ&"�)-ن        �َ&"�)-ن      

  �ْ&"�)لْ 
�ْ&ــــَ�� Lَ�ـــَ�َ�ْ�ـــــــِن  ِ

 اْ�َ&َ�ْ"ــــَ�� ����Bَــــ1َ    
! 

َوا�ُ�ْ:ـــِم َ�� 6َLْ�َـــــ1 �ــــن 
 ا�ُرَ��ــَ�ِء 

�ْ&"�)-ن    �ْ&"�)-ن       
  �ْ&"�)-ن

 
�ْ&"�)-ن         �ْ&"�)-ن       

  �َ&"�)لْ 
َ�َ&ـــ1 أََ�ــ�َق ا�4ُْ�ـــــُ@ 

 �ـــــن Gََ�َراِ&ـــِ'  
! 

ـِدي ا�َ�ِ��ـــِم َو َ&َ	�َذَ�ـــْت أَْ�ــ
 ِرَداSِـ*  

�ْ&"�)-ن        �ْ&"�)-ن   
  �َ&"�)-ن

 
�َ&"�)-ن         �ْ&"�)-ن       

  �َ&"�)لْ 

  
  فالقصيدة من حبر الكامل، وتفعيالته يف صورته النظرية التامة، هي :   

                                                 

 ( 1 ) ابن زمرك، الديوان، ص  362.
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  َفاِعُلْن  ُمتَـَفاِعُلْن            ُمتَـَفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلْن ُمتَـَفاِعُلْن  ُمتَـ   
وما يالحظ على املقطوعة من الناحية العروضية، دخول زحاف اإلضمار، وهو تسكني 

، فتصري (مْتفاعلن). وهو ما نسجله يف البيت األول مع التفعيلة )1(الثاين املتحرك من التفعيلة 
صراع األول. ويف البيت الثالث مع تفعيليت حشو املصراع األول، وكذا أول تفعيلة األوىل من امل

من املصراع الثاين. مث يف كافة تفعيالت البيت الرابع، ما عدا الواقعة يف الضرب. أما يف البيت 
  األخري فاإلضمار واقع يف تفعيليت حشو املصراع األول، والتفعيلة الثانية من املصراع الثاين. 

علة القطع، وهي حذف ساكن الوتد اموع  -إىل جانب الزحاف- هذه املقطوعةويف
. فتصري (متفاعلن) بعد القطع (مَتفاعْل). وهو ما نلحظه يف تفعيلة الضرب )2(وإسكان ما قبله 

من هذه األبيات، باإلضافة إىل تلك الواقعة يف عروض البيت األول. مع اإلشارة إىل أن تفعيلة 
يتني األول والثالث، دخلهما (زحاف اإلضمار + علة القطع)، وكذا تفعيلة الضرب يف الب

  عروض البيت األول، لتوافق الضرب بسب وجود التصريع.
) 12) قصـرية، واثين عشرة (18ويتكون هذا البحر من ثالثني مقطعـا، منها مثانية عشرة (

فا بدرجات متفاوتة من طويلة. لكن حينما نتأمل نسب حضورمها يف النص، فإننا جند اختال
بيت إىل آخر، وبالدرجة اليت تنحرف، وبزاوية واسعة عن طبيعة إيقاع هذا البحر، الذي يوصف 

  باخلفة، لتفوق مقاطعه القصرية. ونثبت هذه النسب وفق ترتيب األبيات كما يلي: 
  ق).11- ط15ق)، (07-ط17ق)، (09-ط16ق)،(17-ط12قصرية)،(10-طويلة15(

الثاين، جند أن باقي األبيات تتفوق فيها املقاطع الطويلة على القصرية، فباستثناء البيت 
وهي اليت توفر صفة الثقل والبطء للوزن. ولو استخرجنا املعدل العام لنسبة الرتدد يف املقاطع 

قصرية). وهذا يعين تعطيل واضح  11طويلة يف مقابل ما يقارب 15الطويلة والقصرية، لوجدناها (
داخل هذه املقطوعة بالدرجة اليت يستدعيها املوقف النفسي. وكأننا بالشاعر حلركة اإليقاع 

  يسعى إىل تعطيل الزمن لالستمتاع بلحظات األنس يف حضور طيف احلبيبة.
، حيث يقول من قصيدته "الالمية" للثغري التلمسانيومن اإلمارة الزيانية، منثل بنموذج 

 :)3   (                  
                                                 

 ( 1 ) ��$�: عبد الدامي صابر، موسيقى الشعر العريب، ص 73 .

 ( 2 ) ينظر : املرجع نفسه، ص 77 .
 ( 3 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 68 .
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ـٍْد  أS��َُـــِلُ )ـــن َ�	ـــ
 وَدْ�%ـــــَِ* Sِ��َــــلُ    

! 
 َ�ـَْن 4َ ـــ� َ�ْ	ـــٍد َوَ��ــ

 َو6َْوِ�ـــ* َرS��َِــلُ  

�%ول   �"�)�-ن  �%ول  َ
  �"�)-ن  

 
�%ول  �"�)�-ن  �%ول 

  �"�)-ن 
ِدي َو�ِــ* ِ)ْ�َدُھْم �ن 4ِْدِق وُ 

 َوS��َِلُ 
! 

َوَ��6ــ1َ �ََدْ�ِ�ـْم أَْن َ&Lِ�ـَب 
 ا�َوS��َــِلُ   

�%و�ن    �"�)�-ن  �%و�ن  
  �"�)-ن 

 
�%و�ن �"�)�-ن �%و�ن  

  �"�)-ن 
َ�َ%ــْم �ِـ* ُذُ�وٌب 7َُ-َ�� ُرْ�ُت 

 َ)ْز5ً�َ   
! 

�ــَ� )ـــِن ��ُ�Gِ�6َ-ُ�ــِ* ِ
 ا�َ�ْ�ـــِر G�6َـــِلُ   

�%و�ن �"�)�-ن �%و�ن 
  �"�)-ن 

 
�%ول  �"�)�-ن �%و�ن  

  �"�)-ن 
�ـــَ� 7َ"�ْت Lَُط�َي َ)ِن  أOََ إِ��

 ا�ُ�َرى 
! 

ا�Lََط�َ�ــ� وا�َزَ�ــ�ُن  أ7َــُفَ 
 ا�ُ�َ��طـــِلُ  

�%و�ن   �"�)�-ن  �%ول 
  �"�)-ن 

 
�%و�ن  �"�)�-ن �%و�ن 

  �"�)-ن 

وما يسجل، هو دخول زحاف "القبض" على كال التفعيلتني: (فعولن) و(مفاعيلن)،   
فتصري التفعيلتان بعد القبض:  )1(كان ساكنا وثاين سبب ". وهو " حذف خامس التفعيلة مىت  

(فعول) و(مفاعلن). وهو ما نسجله يف تفعيلة (مفاعلن) يف كل من العروض والضرب مع مجيع 
األبيات. أما بالنسبة لتفعيلة (فعولن) فجاءت يف البيت األول مقبوضة باستثناء تلك اليت يف 

مقبوضة يف بداية املصراع الثاين من  البيت الثالث، وكذا يف آخر حشو املصراع الثاين . كما أا 
    اية حشو املصراع األول من البيت األخري .

  ، ابن الخلـوفأما عن اإلمارة احلفصية،  فنستدل بأبيات من مولدية للشاعر 
  

                                                 

 ( 1 ) عبد الدامي صابر، موسيقى الشعر العريب، ص  74.
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       )1(منها قوله: 
6ـــَْو�ِـــــ* َوھــــَْولُ  َ�ــ�رُ 

 َ�ـــــْوِم ِ�%ــَ�ِدي     
! 

�ــــَ� �* ا�َ�ــــَوى  ��6َ
�ُـــــَؤاِدي    Mَـــ�Bَِر 

��)2&ن    ُ�َ&ْ"ِ%-ن     
�ِ%2َُ&ن     َ  

 
��)2&ن    ُ�َ&ْ"ِ%-ن     

�ِ%2َُ&ن     َ  
إَِن َ�ــــــــــْوَم ا�ِ�%ــــــَ�ِد 

 ـــــــْوٌم َطِو�ــــــــلٌ  َ�ــ
! 

ــــَر Uُ ُ)ْ�ـــــــــَر  �4�َ
 َ�ـــــــــْوِم ا�ِ�%ـــَ�ِد   

��)2&ن    ُ�َ&ْ"ِ%-ن     
��ِ)2َُ&ن     َ  

 
��)2&ن    ُ�َ&ْ"ِ%-ن     

��َِ)2َُ&ن       
�ِرً�ــــــ�  َراSِـــــــــَد َ

�ـــــِ*  -ْ:َِ�� ا�َ�َ�ــــــــــ� َ
! 

�ََ"َ�ــــْت َ�ــــْرُب َداِ�ـَس 
 ا>�7َ�َِْد   

�ِ%2&ن    ُ�َ&ْ"ِ%-ن     َ�ِ%2َُ&ن     َ
 

-ن     َ�ْ%2ٌَ&ن    �%2&ن    ُ�َ&ْ"%ِ 
أَْ�َطـــــMُ ا�َ-ْ�ــــــلَ 

�ـــــً�  �Sِ7َ ــــــ�َر� وا�َ�َ
! 

ـَْن 6ـــــــَْوٍق  ��ــــــَ
ٍح   َوُ��ــــَ�ِدي  �ـــــــر�َ�ُ 

ِ%-ن     ��)2&ن    ُ�َ&"ْ 
�ِ%2َُ&ن     َ  

 
��)2&ن    ُ�َ&ْ"ِ%-ن     

�ِ%2َُ&ن     َ  

  وهي من حبر اخلفيف وتفعيالته:   
  فاعالتن    ُمْستَـْفِعلن     فَاِعالَُتن        فاعالتن    ُمْستَـْفِعلن     فَاِعالَُتن  
وقد حلق تفعيالت هذا البحر يف هذا النموذج، زحاف "اخلنب"، وكذا، علة "التشعيث"،   

فتفعيلتا (فاعالتن) و (مستفعلن) تصريان بعد ) 2(ع" . وهي "حذف أول أو ثاين الوتد امو 
اخلنب (فِعالتن)، و(ُمتَـْفِعُلْن) وهو ما يتجسد مع التفعيلتني األخريتني يف املصراعني فصحيح 
البيت األول.مث يف (مستفعلن) من البيت الثاين. أما البيت الثالث فكل تفعيالته خمبونة، ما عدا 

  األخرية.
ث، فواقعة يف تفعيلة الضرب من البيت الثالث، حيث جاءت أما عن علة التشعي
  كما كانت تفعيالت البيت األخري خمبونة إال يف مطلع املصراعني  (فـَْعالَُتن) بدل (فاَِعالَُتْن).

فمن خالل النماذج املتقدمة، واملوزعة على شعراء من اإلمارات األربع، واملنظومة على 
، الطويل، اخلفيف. يكون قد تبني مدى استغالل شعراء أوزان خمتلفة، هي: البسيط، الكامل

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين ، ديوان جين اجلنتني يف خري الفرقتني، ص 429 .
 ( 2 ) عبد الدامي صابر، موسيقى الشعر العريب، ص 77 . 
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املولديات لتقنية الزحافات والعلل يف جمال تعديل إيقاع الوزن، وتطويعه للمعىن وللحالة 
  الشعورية. 

كما أن تلك التغريات تدل داللة واضحة على حرص الشعراء على توفري أكرب قدر 
وملل الرتابة. فحققوا بذلك لشعرهم قيمة فنية  ممكن من التلوين املوسيقي، لكسر ثقل النمطية

مجالية من شأا أن تستقطب األمساع، ويئ للنفس متعة التلقي، وإن امتد النص املولدي 
  وطال، على النحو الذي أشرنا إليه سابقا.

  

  ):الصوامت والصوائت  الصوت اللغوي والتشكيل الموسيقي، ( -ب
يف تشكيل التلوين املوسيقي، فإن مثة وسائل أخرى باإلضافة إىل دور الزحافات والعلل 

توفر هذه اخلاصية، وتتمثل يف الصوت اللغوي بنوعيه: الصامت والصائت؛ فإذا انطلقنا من 
املستوى الصويت واملوسيقي للشعر، بدا لنا البيت الشعري جمموعة من األصوات املتكررة، عرب 

السكنات اليت تتواىل عل امتداد البيت، وفق نظام معني، تتجسد عروضيا فيما يعرف باحلركات و 
ترتيب خاص يقتضيه الوزن الشعري. ومن هنا، فإن الصوت اللغوي بنوعيه يصبح ذا أمهية 

جوهر العملية الشعرية؛ إذ بواسطته يتشكل اإليقاع الذي  -على األصح–واضحة. بل يغدو 
"الفاعلية اليت  -برماسينعبد الرحمن تي على حدد تعبري–يقرتن أساسا باحلركة، والذي هو 

متنح احلياة للمعطى اللغوي الذي يكون البيت الشعري، وتألف صورته املتحركة النابضة باحليوية 
الناشرة لإلحساس، املربزة لألجسام املعنوية اردة، الباعثة للحياة مبختلف ألواا وأشكاهلا 

رة الوزن املوسيقية، وهو بدوره . فاإليقاع هو املسؤول على تشكيل صو )1(املشخصة لعواطفها"
حمكوم بكيفية توزيع الصوت اللغوي. ومن هنا تربز أمهية وخطورة اإليقاع، ومن خالله، الصوت 
مبكّونيه الصامت و الصائت؛ فالصوامت اليت هي احلروف املكونة ملفردات الشعر، حتل حمل 

أداة فاعلة يف حتقيق تعد  -مبا متتاز به من صفات وخصائص صوتية-حروف التفعيالت، وهي 
التنوع والثراء املوسيقي. فمن املعلوم أن لكل حرف نغم صويت، حيمل صفات معينة تتحدد 
انطالقا من كيفية النطق به، وموضع املخرج، وطريقة خروج اهلواء. وعلى هذا األساس أقام 

اوة، اللغويون وعلماء األصوات تصنيفام للحروف، من حيث اجلهر واهلمس، الشدة والرخ
                                                 

 ( 1 ) تيبريماسني عبد الرمحن، البنية اإليقاعية للقصيدة املعاصرة يف اجلزائر، ط1، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2003، ص100 . 
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مستوى علو الصوت وخفوته، ودرجة وضوحه يف السمع. وذا، فاحلروف، فئات وأصناف، 
تتمايز مبا حتتويه من صفات. وينبين على هذا ، أن هلا خصائص صوتية موسيقية تتصل 
بدالالت معينة ويف وسع الشاعر أن يتحكم من خالهلا يف إيقاعه الشعري، بالكيفية اليت ختدم 

  له أن يعلو وينزل مبستوى اإليقاع، أو أن ميد  املعىن. إذ تتيح
أو يقلص يف زمنه، فليست كل الصوامت متساوية يف زمن النطق. وقد تقدم مثال أن أشباه 

الصائت الطويل. ومن هنا تتحدد  -زمنيا–الصوائت (امليم، والنون، والالم، والراء) تكاد تعادل 
وسيقي، الذي ال يتم بصورة منفصلة عن املعىن أمهية احلروف كأداة هامة يف عملية التشكيل امل

والشعور، ذلك أن "االختالف الصويت ينوع املوسيقى، وينوع معاين اإلحياء املوسيقي يف الوزن 
   )1(الواحد" .

أما الصوائت، فهي ما يعرف يف اللغة العربية باحلركات، وهي على نوعني: القصرية، 
طويلة وهي: (األلف والياء والواو). والفرق بينهما وتتمثل يف (الفتحة والكسرة والضمة). وال

يتعلق بزمن النطق؛ إذ تستغرق حركات املد الطويلة عند النطق ا ِضعف زمن احلركات القصرية 
. أي إن الطويلة، تقرتن بالبطء، يف حني متتاز القصرية باخلفة والسرعة. وهذا يعين أن هلذه )2(

الشعر؛ فاألوىل، تنتج إيقاعا بطيئا ثقيال ممتدا. أما الثانية،  احلركات فاعلية كبرية يف ضبط إيقاع
خلق تشكيالت موسيقية  -بواسطة الصوائت–فُتشيع إيقاعا خفيفا سريعا. وعلى هذا، ميكن 

متنوعة داخل البحر الواحد. فإذا ربطنا هذه اخلصائص املوسيقية باملعىن، استقام لنا القول بأن 
أن  -بعد ذلك–اء املعىن، ومسايرة حركة النفس. وأمكننا الزعم للصوائت دورها اجلوهري يف أد

لكل نوع منها عالقة حبالة شعورية أو نفسية معينة. فهل هلذا احلكم ما يدعمه يف واقع النص 
  املولدي؟

  إن القصيدة املولدية متعددة املوضوعات، وهي وإن كانت متتلك اتصاال شعوريا 
عل من تلك املقدمات وسائل فنية تتضافر فيما بينها خلدمة أو نفسيا يؤلف بني موضوعاا، وجي

الغرض الرئيس. فإن نوعا من احلدود الشفيفة تظل حتفظ هلذه املوضوعات شيئا من التمايز، 
ويظل لكل منهما لون من التجربة واملشاعر والرؤى. وستكون متوجات النفس ودرجات االنفعال 

                                                 

 ( 1 ) هالل حممد غنيمي، النقد األديب احلديث، ص 464 . 

 ( 2 ) أنيس إبراهيم، األصوات اللغوية، ص158 .
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ها يف مقطع الرحلة إىل البقاع املقدسة. ويف الغزل غري ما وطبيعة الشعور يف الطلل مثال خمتلفة عن
جنده يف تعداد الذنوب، وزجر النفس، أو يف مقدمة الشباب والشيب. ومن شأن هذا التمايز أن 

  يكون حاضرا أيضا بني املقدمات واملوضوع الرئيس، مث املوضوع الثانوي، وهكذا.
داخل إطار التوحد. وإذا كان على أن كل تلك الوحدات تظل ظالال متنوعة، لكن 

اإليقاع يف الشعر صدى حلركة النفس، فبكل تأكيد أن الشاعر سيكون حريصا على توفري هذا 
التناغم واالنسجام، وسيعمل على حتقيق هذا التوازن بأدواته الكثرية واملتنوعة، واليت منها 

  احلركات، أو الصوائت.
"البائية " جنده يستهل ببيت  وسى الزيانيأبي حمو مفحينما نعود إىل مولدية الشاعر 

  )1(غزيل مييزه اإليقاع البطيء قائال: 
 ��ھــــــََوْ�َ�� ا�ظـــــــــ�َ

ــــــــَ�ـ�    ـْــــــــ�� ا�ظ,  وأَ�ِ"
! 

  ��َ4َ �� و7م �ن �ؤاٍد إ��

(  فاملالحظ أن كل مفردات البيت، ما عدا ( كم: اخلربية ) حتتوي حركة مد طويلة هي
األلف)، فقد ترددت سبع مرات.واملعلوم أا متتاز بصفة الطول واالمتداد الزمين، باعتبارها أوال 
من الصوائت الطويلة، مث ألا تنفرد خبصوصية ضمن هذه الصوائت، حبيث تستغرق عند النطق 

  .)2(أكثر اتساعا من أختيها  إبراهيم أنيسا مدة زمنية أطول. فهي كما يذكر 
ل هذا السياق، تتسع إلخراج عبوءة احلنني وآهاته. كما أا توفر بطءا يالئم وهي داخ

  إيقاع االسرتجاع والتأمل لدى احملب.
ذا البيت يف استهالله، ليتحول مباشرة إىل حديث الشيب،  أبوحمووسيكتفي 

ة اليت فيصاحب هذا التحول تغيـٌر حمسوس يف حركة اإليقاع، حيث يصري أكثر سرعة، بالكيفي
  )3(تنسجم وطبيعة السياق، يقول يف أول البيت من هذا املقطع: 

 !إ�1 أَْن َ�َدا ا�6َْ�ُب ِ�* ِ�ْ"َرِ�*   
  ��َ� وأَْ	َرْ�ُت ِ�ْن Lَْ�-ِِ' أ6ََْ

  

  

                                                 

 ( 1 ) ابن خلدون حيي، بغية الرواد، ج2، ص137.
 ( 2 ) أنيس إبراهيم، األصوات اللغوية، ص117.

 ( 3 )  املرجع نفسه، ص 137 .
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- فالشاعر حيدثنا عن الشيب وكأنه حل حبياته فجأة، وهو يف الشطر الثاين
  ن املفردات ما يؤدي املعىن، ومنها : يشري إىل تسارع الزمن. وقد اختار م -خاصة

( أجريت، واخليل). وألن عناصر الشعر ال تشتغل معزولة عن بعضها البعض، بل 
تتضافر وتتكامل، فإنه حرص على أن يضبط اإليقاع بالدرجة اليت متكنه من مسايرة 

من حيث –طبيعة املعىن والشعور . ومن عالمات ذلك أننا حينما نتأمل لغة البيت 
جند تراجعا واضحا يف كم الرتدد للصائت الطويل. وهو ما يفسح اال  -وائتالص

النطالق احلركة، وتزايد السرعة على مستوى اإليقاع. وقد تقلص عدد هذه الصوائت 
  الطويلة من (سبعة) يف البيت األول، إىل (أربعة) يف هذا البيت. 

لتقي ذا اإليقاع السريع يف وحينما منضي إىل املوضوع الرئيس من هذه القصيدة، سن
   )1()، حيث يقول: مقام السرد التارخيي، املتضمن ملعجزات الرسول(

َو�ــــــــَن� �ُ' ا�	ــــــــــذُع  
 ��&ــــــوِ��6ً 

! 
   ���ُ*  ��ــ&Kرًْ  و7-�َ�ُ' ا�ظ�

و6ـــــــُق� �' ا��ـــــــدُر )�د 
�ــــــــــ�ِم    ا� �& 

! 
 ��ْت �' ا��6ُس أن َ&Kُْرَ  وُرد�

وأْ�ـــــــَرى �' ��ـــــــــ-5َ 
 اOر&:ـــــــــــــ�    

! 
إ�1 ��ب �و�ــــــــ�ِن أو 

   �� أ�رَ

و7م �%	زاٍت �Lــــ�ِر 
 ا�ـــــــوَرى    

! 
   ��&	ل, )ن ا�و4ِف أن ُ&ْ�َ�َ

ل الشاعر إىل مقام مث تتغري حركة اإليقاع بعد هذا البيت األخري مباشرة، حينما يتحو 
   )2()، قائال: املناجاة، مكررا أداة النداء يف خطابه املوجه إىل املصطفى(

�َ�� َ�َ�ـــــًّدا �ــــــــد ��ـــــ�هُ  
 اE�ــــــــــُ'    

! 
ا ��� �ـد  )-1 ا�Lَْ-ِق ُطّرً

  �� �ــــــــــَ

�ن َ�َ�ـــــــ�  و�ــــ�
 �ــــــــدُره ر�%ـــــــ5ً   

! 
و�� �ن )2َ �* ا�2%ُ 

   ��ـ4ِْـــــــــَ  َ��ـ

َك �و�1 �;ز17َ  ,4Lُ�
 �ــــــــــ2ٍم    

! 
   �� �روُق ا��,"وَس 6�7ِر ا�7َ

  
                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص 139 .
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص 139 .
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و��ـــــٌك �&ــــــ�ٌق، وَزھٌر  
 أ�ــــــــ�ٌق    

! 
�روٍض 6َِر�ٍق، �ــــــــــوْ&ـُ' 

    1�َ  ا�ر,

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
  

السرد التارخيي متيز باإليقاع السريع. ورمبا ما يفسر ذلك، هو أن مادته  وهذا يعين أن سياق
حاضرة يف ذهن الشاعر. فال حيتاج يف أدائها والتعبري عنها لفسحة التفكري والروية، بل رمبا  
كانت السرعة هي اإلحساس املسيطر عليها، سعيا إىل سرد ما أمكنه من هذه اإلشارات 

  من الوفرة حبيث ال ميكن استقصاؤها.التارخيية. خاصة أا 
أما سياق املناجاة، فإنه ميثل حلظة هدوء وأمن وخشوع وأناة، تستشعرها النفس وهي يف  
كنف الرحاب املقدس، ويف اتصال روحي مع شفيع اخللق. وهذا ما يستدعي إيقاعا بطيئا 

لصوائت الطويلة يف النموذج يتناغم وطبيعة هذه احلالة الشعورية. وهو ما وفرته الزيادة امللحوظة ل
  الثاين، واليت جاوزت ضعف ما هو موجود يف مقام السرد.

، تتأكد أيضا ثنائية السرعة والبطء يف اإليقاع بني مقطع ابن الخلوفومع الشاعر 
)، وسياق املناجاة. يقول مناجيا احلبيب، الذي هو يف الواقع ρالسرد املتتابع ملعجزات الرسول (

  )ρ :()1( رمز لشخص الرسول

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 83 .

وقد قصدت إىل التسوية بني النموذجني من حيث عدد األبيات، حىت تستقيم املوازنة 
على مستوى اإليقاع. فبإحصاء احلركات الطويلة فيهما، تبني أن عددها يف النموذج األول: 

  ) حركة.23: ثالث وعشرين () حركات. يف مقابل هذا األخري الذي احتوى منها10عشر (




	� ا��������  ا���ب ا�����: ��ــــــ�ء ا����                                                                 ا���� ا��ا��: ا�

 556

�* و�ــــن ِ��ي وأ�َ �� أھلَ ُود�
�ــــــــــُم    ِ� 

! 
َط�ب ا���ـــــ�ُع و�ذ� ا�:ــــ�لُ 

 وا�:ــــــ�لُ   

أ�&م ���&ِ* وإ���ِ�* 
 و�ط-�ــــــــــــِ*    

! 
وأ�&ُم ا�:4ُد وا��;�ـــــــولُ 

 وا��ـــــ,ولُ   

�ْت &��8�لُ َ�K��&ْم Gِ
 ا�	�ـــــــَ�ِل، و�ــو    

! 
�ُْ�ُ&ْم �:��ْت �7م &-َك ا�&��8�لُ    

����َ��ِم،  أ7�لُ و7�َف  *�ِ"	
 و�ــ�    

! 
 ������ـــــ��5ُ ا��%ــــــــِد 

����� �ــــــــ�لُ    

  
،  �7ُ��Bمُ ��-ُوا �%طٍف )-1 

 و4ـــ-وا   
! 

�ـــــلَ ا&�4�ِ*  ، �;�&م �
 أ4Gٌن ��-وا

��رً�� �ن 8َِ�َ��ِت ا�%:ِــــــ�ِق  َ ��َ
 أBَــــــَ�    

! 
ا �6ُوَھ� K8ورً  7َْ�َ�� ُ��ــ7ِ�َ*

 7ولُ    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
  
  
  
  

وحينما نواجه هذا املقطع بآخر من القصيدة ذاا، يتضمن تعداد معجزات الرسـول 
)ρ فإننا نسجل تراجعا ملحوظا يف نسبة تواتر حركات املد الطويلة، تصل إىل ما دون ،(
  )1(صف وذلك يف قول الشاعر: الن

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 145 .

فاملالحظ على لغة هذه األبيات، هو حضور حركات املد الطويلة بشكل الفت 
) أبيات، أي 06) حركة، موزعة على ستة (48لالنتباه، حبيث ُقدر عددها بثمان وأربعني (

) حركات لكل بيت. وهي نسبة مرتفعة تفي بتحقيق صفة الثقل والبطء يف 08مبعدل مثاين (
؛ فإذا كانت كل حركة طويلة تعادل يف زمن النطق ا ضعف احلركة القصرية، فلنا كة اإليقاعحر 

بال –أن نتصور حجم الزمن الذي تستغرقه مثاين حركات داخل البيت الواحد. ويف هذا البطء 
ما ينسجم وطبيعة املوقف النفسي. والشاعر يتوجه خبطابه إىل حبيب من نوع خاص  -شك

وقار واالتزان والروية.فكان يف هذا اإليقاع البطيء ما حيقق عمقا وثراء خيدم يستوجب عليه ال
  املعىن ويستجيب كثريا لتموجات النفس ومقتضيات املوقف.
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ت، وْھَ*  �َ-ْ�ِ�ِ' ا�6َـ�ةُ در�ِ
 ��S-َـــــــــــ5ٌ   

! 
 '��َ◌َ�� َ�ُ' �ن َ�-ِ�ـــــٍب 

 َ&ْر�ـــــــــِ�لُ 

���4ـــ�دِق  'ُ�ب, �Lََطـــــَ �B�وا
   �� �%ــــ&رً

! 
 ِX 'ُِِ�ْط:ــــ *�و�7ن 

�&ِـــــــ�ـلُ  ْ&َ 

وا�َ"ْ�لُ َذل� َ�ُ'  طـــــــــوً)� 
 و7َ-َــــــَ�ُ'   

! 
�� 'ُ�َ ً2�ْ��;ِْس و�7ن َ�

 َ&ْ"ِ�ـــ�ـلُ  

ـْظ5 �د�ٍك  7�ف َوَرد� َ��ــــ
    �7ن 7ـــــَ��

! 
��ٍب وْھَو L أ)�د 6ق

 �ْ"4ـــــــُولُ  

َوَرَد 7ف ا�ن )"َرا �%د�� 
     �ِطَ%تْ 

! 
�&ْ"ِل ِر�ٍق �ــ' �-�ـــــــِْ-ِ@ 

 &%�ــــــــ�لُ  

وأَو�ف ا��6س �وم ا>َر�َ%�َء 
 إَ�1   

! 
َف  أن و��ِت  ا�ِ%�ُر َ�� َ�ْد 4َر�

 ا�ِ:�لُ 

فإذا أحصينا الصوائت الطويلة، وجدنا عددها يف هذه األبيات الستة: ثالث وعشريـن 
) حركة، أي ما يقارب نصف العدد احملصل عليه يف النموذج السابق. وهذا يعين تصاعد 23(

تضاعف هذه السرعة، وذلك متاشيا مع ما تقتضيه طبيعة  -باألحرى–يقاع، أو فلنقل سرعة اإل
  السرد التارخيي، كما سلف الذكر.

واملالحظ أن ثنائية هذا اإليقاع بني سرعة السرد وبطء املناجاة، تشكل مسة بارزة يف 
  املولديات.

ف على ثنائية سنقابن الخطيب،  دينلسان الوحينما منضي إىل مولدية أخرى للشاعر 
    ) 1() مستغيثا به:ρهذا اإليقاع بني بطء املناجاة وسرعة السرد،حيث يقول مناجيا الرسول (

َ�� َطِ��ـــــَب ا�ُذُ�ـــــــوِب 
 َ&ْد�ـــــ�ُرَك ا�ـّ�ــــَ�   

! 
�* )ّ-ِ&*  �Bَـــِ�ُن  Mُ	ِ

 ا�َ�	ــــــَ�ِح  

 ُ� ��َ *�َ	-�* ا�َ%1�َ و�7
 ا�دَواھـــِ*   

! 
وُ�َداِوي ا�َ�ْر1Bَ وآِ�* 

 ا�ِ	َراِح 

ُ�ّد َ��ُب ا�َ:�ــــــُول 
 ُدو�ِـــــــ* َوَ���ــــــِ*   

! 
َ�� Gِ�ــــ8�َِ* �ــــــَِواَك �ن  

 ِ�ْ"َ&ـــــ�ٍح   

  )2(مث يعمد بعد هذا مباشرة إىل مقام السرد، قائال: 

                                                 

 ( 1 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان ، ص 391.
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص 391 .
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���7ََ��ِل وَزْ�ُد ا�7ون �ـم &ـَْ:&ـــرن ُ U 4ََكL   7ِف�
 اْ�&ــــــــــَِداِح    

�لَ أَْن ُ�وِ	ـــــــَد ا�ُوُ	ــــــوَد وأَن �&�ــــــــَف ����ــــــــور ْ�َ
 ظ-�ــــــ5َ ا>6َْ�ـــــــَــ�ِح   

َوأ�Bََءت �ن �ـــوِر 
 ��ـــــــ2َِدَك ا>َْر   

! 
ْت َ�ُ' اھ&زاز  ُض َو َھز�

 ارِ&َ��ٍح  

ى السياق النفسي واملعنوي، صحبه حتول أيضا يف اإليقاع؛ ففي فهذا التحول على مستو 
) حركة؛ أي مبعدل إحدى عشر 33حني يتباطؤ اإليقاع يف مقطع املناجاة بوجود ثالث وثالثني (

) حركة لكل بيت، جنده يتسارع بشكل بارز يف مقطع السرد، الذي بلغ فيه عدد هذه 11(
) حركة طويلة، 20قد ختفف مبا يساوي عشرين ( ) حركة فقط، فيكون13احلركات ثالث عشرة (

مقارنة بنظريه . وميكن أن نالحظ أن جمموع ما احتواه هذا األخري من حركات طويلة يكاد 
  يتساوى مع ما احتواه البيت الواحد من النموذج األول. 

وينبغي أن نالحظ أن تغري حركة اإليقاع ال تقرتن فقط باالنتقال من موضوع إىل 
ل إن الشاعر قد حيتاج إىل هذا التلوين، املوسيقي واملراوحة بني السرعة والبطء داخل موضوع، ب

  املوضوع الواحد، إذا كانت احلالة الشعورية تقتضي ذلك. 
ومن أمثلة ما نستدل به عن هذا اجلانب، ما ورد يف مقدمة الشباب والشيب من مولدية 

و يبدأ هذه املقدمة بإيقاع بطيء يرتجم من . فه أبي عبد اهللا بن أبي جمعة التالليسيالشاعر 
   )1(خالله حركة النفس يف حالة التأمل واملواجهة، وهي تراقب ما طرأ على املظهر من تبدل: 

                                                 

 ( 1 )  ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 139 .
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أَأ4َُْ�و َوَرأِ�* ����6�ِب  
 Gََدا �ـــــ�ِل   

! 
�دا  � َوَ��لٌ �ذاك ا�6ْ�ِب َ���

 ���ــ* 

 *��4�&���و7�ف �8�ِِ-ِ* 
�ـــــــوى��� و

! 
�4َ�* أن َ�ُ�ر� )-1  َوَھل �-&�

 ــــِ*  َ���ــ

�* �ـــــد َ&َو��1 ��و)��* 6
 و�د B�َــــ1   

! 
 Oَھِ�*ٌء  و O  '�� *�-ْ:َ�َ

 َ���ِــــــ* 

َ)2َ �ْ"َر�*  	�ُش ا�6ِ�َ�ِب 
�� أَ�ــــــَ�   � 

! 
 'ِ��ِ* ُ�ْذ أََ�َم ِ��َ	ِد�ُد 6ََ

���ِــــــ* َ 

َ�َ"�Sُِس أَْ�َ"�ِس ا�6ََ��ِب َ�ــــــِد 
 ا�:Bــَْت   

! 
 َ��5ِ �ن و���* �ن َ��ْ%ِد ا�6َ

 َ�ــــــ�ِل 

ـــــْر  وَ��َدى �َِ��ُن ا�َ��ِل  ��6َ
 إ�1 �َ&ــــ1   

! 
 Oو *ِ��4َ ُ&َرى G�ر َ��ٍس �-&�

  *ِ���َ 

م واألحزان. فالقارئ هلذه األبيات من جهة املعىن، يتحسس نْفًسا مثقلة باحلسرة واهلمو 
ومن هنا كان من الطبيعي أن نتوقع ثقال وبطءا على مستوى اإليقاع، باعتباره أحد أهم 
األدوات الفنية اليت يتوسل ا الشاعر يف أداء املعىن. وهو ما نالحظه بالفعل على هذه املقطوعة 

مفرداا بشكل مثقلة ذا الكم الكبري من حركات املد الطويلة اليت تعمر  -بدورها–اليت تبدو 
  ) حركة طويلة، موزعة على ستـة 60بارز؛ إذ احتوت يف جمموعها ستني (

) حركات لكل بيت. وهو معدل مرتفع من شأنه أن يشيع 10) أبيات؛ أي مبعدل عشرة (06(
  بطءا حمسوسا يف اإليقاع، بالكيفية اليت جتعله أكثر جتاوبا مع طبيعة املعىن والشعور.

 لغة هذا النص من زاوية نوع احلركة، وجدنا تواترا ملحوظا للكسرة وإذا عاودنا التأمل يف
إن  - عندها–الطويلة (اليـاء). فإذا صح الزعـم بأن الَكسرة تفيد يف االنكسار، أمكننا القـول 

الشاعر قد وفق موسيقيا إىل حد كبري يف مسايرة حركة الشعور، والتعبري عن ظالل النفس 
  وأجوائها. 

هلادئ البطيء الذي ميز األبيات األوىل من مقدمة الشباب والشيب. هذا عن القسم ا
أما األبيات اليت تعقبها يف هذا املوضوع دائما، فتتضمن حتوال من جهة املعىن، وكذا احلالة 
الشعورية. فبعد أن تيقن الشاعر من حلول الشيب، الذي ميثل بالنسبة له ناقوس اخلطر، 
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أدرك أن فسحة العمر املتبقية قليلة، وبالتايل عليه أن يسارع استشعر خوفا وقلقا على مصريه، و 
   )1(يف إصالح احلال. وهو ما استدعى إيقاعا سريعا ينسجم وهذه احلركة. يقول : 

�ــــََ�ْر�ت �ـــُ-وا�* َوُ�ْزِ�* 
ـُْ&ُ'     أََ��ـــ

! 
و�ــــ-ُت  �َِ�ْ"ِ�* �د َدَ�� )�ك 

 &ِر�ــ��* 

ي ِ��زٍم �* َ�َ	�&ِِك  �	ــــــد�
 وا�ظِري   

! 
��%ــــــــــزٍم �َِ�� ِ '�

 ا�4ـــــــ2ُح >َ�وا�*  

��رَ�-ِ* �4ــــــــًدا  َOَأ
 �َِطْ��َ&� وا�ز�*   

! 
 M��لَ أَْن أ�ـBـــــ* و&رْ�َ ��َ�

 أ)�ـــــــــ��* 

َم أ�ــــــــواٌم �&:�ــــ ـــ�ِل َ&:ـد�
   �� &ر�ــــــــــــــَِ

! 
َوأ4ََْ�ْ�َت &�1%َ �* )َ��ٍء 

 و&Bــــ2لِ 

أ�ن �%ِد أَ�ٍس 7ـــــ�ن �* 
�ِ	واِرھـــ�   ِ 

! 
�;ْبْ◌�ِْ�ـــــُت  �� و�ِ�* َ

 ��ــــ*� ء أ�%��ـــــ*  

َ&َر��ْق Lَ-ِ�ـــــــَ-*� إن 
 أ�ً�ــــــــــ� �:ـــــدُ&ُ'     

! 
 *7�َ	ِد�ٌر �;ن أ�7ِ* )-�ِ' و�

  *� 

ت عن رد فعل الشاعر السريع إزاء صدمة الشيب. وقد صاحب حيث عربت هذه األبيا
ذلك تسارع نسيب من جهة اإليقاع على ما كان عليه؛ إذ ختفف ضمن جمموع هذه األبيات، 

) حركة، حيث احتوت هذه األخرية واحد وأربعني 19من احلركات الطويلة مبا يقدر بتسع عشرة (
موعة األوىل. وكأننا بالشاعر من خالل هذا ) حركة يف ا60) حركة، يف مقابل ستني (41(

  التحول إىل السرعة، يستحث اخلطى ألجل تدارك ما فات. فكان اإليقاع
  صدى هلذه النفس القلقة اليت حتاول أن تسابق الزمن، إلعداد زاد اآلخرة. -ذا– 

 وإىل هنا، يتبني بوضوح مدى تطويع الشعراء لإليقاع كي يكون خادما للمعىن، متناغما
إمكانية التحكم يف اإليقاع،  -الصوائت–مع حركة النفس. وكيف أتاحت هلم هذه الوسيلة 

  وإحداث التلوين املوسيقي الضروري داخل الوزن الشعري، ليكون أكثر جتاوب مع املعىن.
واملالحظ أن احلركات الطويلة، وإن تأرجحت من حيث نسبة التواتر داخل القصيدة 

أو بني سياق نفسي ومعنوي وآخر فإن املالحظة اليت خيرج ا دارس  املولدية، بني مقطع وآخر،
هذا الشعر، هي أن هذا النوع من احلركات يسجل حضورا الفتا لالنتباه داخل النص املولدي. 

  فما تفسري هذا احلضور؟.
                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص 140 .
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ال شك أن هلذه الظاهرة صلة باملعىن، أو مبضمون املولدية، وطبيعة التجربة فيها. فالذي 
لى نسقها العام هو توجيه اخلطاب إىل البعيد، أو النائيات بعامة، سواء يف خطاب سيطر ع

الغزل، وهو يف املولدية غزل صويف، وحب حممدي. أو يف خطاب الشوق واحلنني إىل البقاع 
املقدسة. أو يف سياق النجوى ونداء االستغاثة والتشفع. أو يف مقام الدعاء والتضرع إىل اهللا، 

يف اخلالص. فكل هذه املضامني اليت تشغل املساحة األكرب يف فضاء املولدية،  ومعانقة األمل
تصب يف حمور خماطبة النائيات. وقد تقدم يف أكثر من موضع داخل هذه الدراسة، أن الشعور 
َم املسافة، هو شعور ال يفارق شاعر املولديات، وهو مبثوث يف جل هذه القصائد. ففي هذا 

  )، ρالذات الشاعرة ومصب احلنني الرسول ( البعد الفاصل بني
أو الذات اإلهلية، أو البقاع املقدسة، ما يفسر شيوع حركات املد الطويلة. وهذا يسلمنا إىل 

فإنه مييل –وإن تأرجحت فيه حركة اإليقاع بني اخلفة والثقل -نتيجة مفادها أن النص املولدي 
  أكثر إىل اإليقاع البطيء.

حظة أيضا، هو أن "األلف" يعد أكثر الصوائت الطويلة تواترا، ومما هو جدير باملال
)، أو إىل ρالسيما يف تلك املقاطع اليت تتجه يف اخلطاب الشعري، من الشاعر إىل الرسول (

                           )1(، حيث يقول متضرعا إىل اهللا: البن الخلوفاهللا. وهو ما نؤكده مثال بنموذج 
 Mــــــ��� ��  U �� ، ��� رب,

 ا�د)ــــــــــ�  
! 

و���@  أ�ل )8رة ا�	��*
 &7ـــــــر�� 

 O7ن �* و U �� رب ��و
 &7ــــن   

! 
)-*� إذا �Bق ا�"Bــــــــ�ء 

 وأظ-ـــــــــ�� 

  
�� رب, 7ن )و�* إذا د)* 

   ا�ــــوَرى
! 

� إ�1 ُ)ــــــــــــــــــدٍن  ��Z�
ـــــــــ�� ���	 �  وإ��

و�� رب, و�ق وا�&	ب 
 و&و�ـــــــــــــــ��*   

! 
�رْ	َ�&َِك ا�ُ%ْظـــــ1�َ، وو��ْق 

 >َْ�-َــــَ��    

 
 

 

 
 

 

  

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 346.

  :  )1(مستشفعا متوسال بالرسول  ابن زمركومنه قول 
  1�َ�ْ و�� �َ�� �و�َِ* ا�ر,

 ُ�ذِھَب ا�َ%�ـــ1  
! 

و�� �ْ�ِ	َ* ا�Kَْر1�َ َو�� ��:َذ 
 ا�%ــــــــــَ��ِ*  

�َ�ْطُت   �د ا���َ&�ِج َ�� Lَْ�َر َ
 َراِ�ـــــٍم 

! 
َوَذْ��ِ*    أ�َ	ــــــ��ِ*  إ�1 

 �و�ف ا�َ	ــــــ��ِ*   

َوِ��ـــــَ-ِ&* ا�ُ%ْظــــــــ1�َ 
 6ََ"�َ)ُ&َك ا�ِ&*   

! 
�� )�1�َ َوُ�و1�َ َِ��-ُــــــوُذ 

ـَْراٍن   �ن ِ)�ــ 
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)، استأثرت األلف بنسبة 30ففي النموذج األول ترددت احلركات الطويلة ثالثني مرة (
)، 27ت سبعا وعشرين مرة (فبلغ ابن زمرك). أما يف أبيات 26تردد بلغت ستا وعشرين مرة (

). وهذا يكشف عن نسبة تواتر عالية لأللف قياسا 21حازت منها األلف  واحدا وعشرين مرة (
بأختيها (الياء، والواو). حىت وإن عرفنا أن حضور الفتحة بقسميها : (الطويلة والقصرية) يف 

ب يف النموذجني اللغة العربية يفوق معدل حضور كل من (الكسرة والضمة). ألن هذه النس
مبا متتاز به من خاصية صوتية، ممثلة –تكشف عن غلبة فائقة لأللف. وتفسريه، أن هذه احلركة 

تعد أكثر توافقا ودقة يف خماطبة النائيات. مث إا  -)1(يف الطول واالمتداد واالنتشار الصويت 
ا أا من جهة ثانية تتسع بفضل هذه اخلاصية الحتواء اهلم الذايت، والبوح بكوامن النفس. كم

أكثر قدرة على محل اخلطاب من األدىن إىل األعلى؛ أي من الشاعر إىل الذات العلية، أو إىل 
الذات احملمدية. فهي بفضل ما متتاز به من جهة كيفية صدور الصوت، وانطالقه، ودرجة 

هذا العامل امتداده وقوته، عرب خط تصاعدي إىل أعلى، تغدو مناسبة متاما حلمل اخلطاب إىل 
  الفوقي. 

وإذا كان قد حتدد دور الصوت اللغوي يف تشكيل موسيقى الشعر، وخاصة من ناحية 
التحكم يف اإليقاع وتوفري خاصية التلوين. فإن هناك مستوى آخر له أمهيته أيضا يف إثراء 

ركبة. العنصر النغمي وإمداده بشيء من التنوع، تصنعه الكلمة، سواء يف صورا املفردة أو امل
  ويتعلق حتديدا بالبديع ودوره يف التشكيل املوسيقي.                

  

  : موسيقى الكلمة -جـ      

                                                 

 ( 1 ) ابن زمرك، الديوان، ص .
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سيتناول هذا العنصر بالدراسة تلك املفردات اليت جتمع بينها عالقة صوتية، كالتجانس 
ها من بني مكوناا الصوتية على مستوى الصوامت والصوائت، وطريقة ترتيبها. أو ما جيمع بين

توافق عروضي، يشكل منها إيقاعات متناسبة متجانسة. وهذا ما حيقق ثراء موسيقيا، وتطريبا 
يستأثر باألمساع. باإلضافة إىل دور هذا التجانس يف خلق طاقات تعبريية هائلة تسعف الشاعر 

  يف أداء املعىن وتعميقه.
البديعية، وحماولة  وتقودنا دراسة الكلمة من هذه الناحية إىل الوقوف عند الظاهرة

الكشف عن وظيفتها الفنية اجلمالية، من زاوية ما تنتجه من قيم موسيقية، هلا دورها الفاعل يف 
  احتواء التجربة من جهة، وإثارة االنفعال لدى املتلقي، من جهة ثانية.

وقد تقدم أن األلوان البديعية من الكثرة والتعدد حبيث ال ميكن استقصاؤها مجيعا. وهو 
يدعونا إىل ضرورة االقتصار على تلك اليت تنطوي على عنصر املشاكلة الصوتية، مما يصنف  ما

  ضمن احملسنات اللفظية، على اعتبار صلتها القوية باجلانب التنغيمي.
ومبعاينة النصوص املولدية، تبني أن أكثر هذه األلوان البديعية حضورا، هي: التجنيس، 

  صيع، املماثلة، التكرار.الرتديد، التصريع، التصدير، الرت 
على أن هذا األخري، يصح أن يطلق على كل هذه املصطلحات البديعية، على أساس 

  أا ضرب من التكرار وفق تشكيل معني.
 

  :تشكيل التجنيس
اجلناس من أكثر األلوان البديعية أمهية يف جمال التشكيل املوسيقي واملعنوي على السواء، 

من الثراء واخلصوبة، من حيث كونه جمانسة صوتية بني كلمتني، مع إذ حيقق هلما قدرا كبريا 
اختالف يف املعىن. وقد سبق احلديث يف قسم الصورة البديعية عن وظيفته الفنية واجلمالية. 

 -حبكم أنه بديع لفظي –والذي ميكن التذكري به يف هذا املوضع، أن أمهية اجلناس األوىل 
من التشابه بني الكلمتني على مستوى احلرف واحلركة، بكيفية  تكمن يف القيمة النغمية احلاصلة

معينة توفر خاصية التناسب، فتضفي على الشعر قيمة مجالية خاصة، تأسر النفس وتستأثر 
بالسماع، " فالكلمتان املتجانستان جتانسا تاما، مها يف الواقع إيقاعان موسيقيان ترددا يف 

تان املتجانسان جتانسا ناقصا، فالنقص يف اجلناس الناقص مساحة البيت الشعري... وكذا الكلم
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يليب حاجة النفس إىل اإليقاع املتباين، كما يليب اجلناس التام حاجتهما إىل اإليقاع الواحد 
   ) 1(املتكرر ". 

أما القيمة اجلمالية التأثريية للجناس، فمزدوجة، حبيث تتحقق متعة التلقي على مستويني: 
عقل، انطالقا من إدراك املعىن املختلف الصادر من صوت مؤتلف. وكذا عن على مستوى ال

  طريق احلواس بفعل عنصر التطريب، احلاصل من التناسب الصويت.
وإذا كنا نعلم أن اجلناس من حيث عناصر تكوينه: تام، وناقص. فإن التناسب الكلي، 

فري االنسجام املوسيقي، على أن يكون مع النوع األول. وبالتايل، فإن له أمهيته القصوى يف تو 
يوظف يف اعتدال. فإن اإلكثار منه ال شك يوقع الشاعر يف ضرب من الرتابة املوسيقية، 

من عنصر تطريب وتنويع إىل مصدر للسآمة وامللل. وهي الصورة اليت  -بالتايل–ويتحول اجلناس 
 )2(هذا النوع نادر الوجود.  ال نعثر عليها، فيما بني أيدينا من النصوص املولدية. وقد تقدم أن

   )3(:  ابن الخطيبومن أمثلته، قول 
َ�َ��َ�ْ��7ُــــَ�  َ�� �4َِ�َ�ــــْ* 

�Kْ�ُــــَرٍم ِ 
! 

ـَْو  َ	َواِ��ـــُُ' َ��ـــــ
 ا�َ�ِ	�ــــــِ\ َ	َواِ�ــــــُ@ 

حيث يصور شوقه وهلفته لزيارة البقاع املقدسة. وجتسيدا هلذا اإلحساس، وتعميقا 
للمعىن، توسل باجلناس التام يف كلمة "جوانح" اليت ترددت يف بداية املصراع الثاين وختامه. فـَرُْكَنا 
اجلناس وإن اختلفا معنا يف الظاهر، فإما يتوحدان على املستوى الشعوري لدى الشاعر. ويف 

  "اجلناح" ما حيقق فعل "اجلنوح" حنو مصب احلنني. 
ها يف حتقيق هذا التوحد. ويغدو التناسب اإليقاعي التام مث إن للمجانسة الصوتية دور 

احلاصل من لفظيت اجلناس، خبصائصهما الصوتية املتطابقة، جوهر السياق، ومصدر اإلشعاع 
  داخل البيت، حبيث يستقطب انتباه املتلقي واهتمامه.

ناس داخل أو، كيفية توزيع ركين اجل -إن صح التعبري –مث لنا أن نتأمل اجلانب اهلندسي 
املصراع، فسنجد أن الفاصل بينهما، هو عبارة (حنو احلجيج)، وكأننا بالشاعر يطوق هذا الركب 

                                                 

 ( 1 ) سلطان منري، البديع تأصيل وجتديد، منشأة املعارف باإلسكندرية، 1986 ، ص 82 .

 ( 2 ) ينظر: ص   486 من هذا  البحث. 
 ( 3 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 367 .
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مبشاعر الشوق واحلنني، وحيمله هذا الفيض العاطفي، حىت إذا ما حل بذلك الرحاب املقدس، 
  بثه يف كل معلم من معامله.

        )1(، يقول فيه : للثغري التلمسانيوضمن هذا السياق، نورد منوذجا 
َ�-ُوا ُ	"ُوِ�* 7ـــم أََ�ْ-َ�ــ� 

   Mٍ�ُن أَْد� 
! 

8ْ�ِــلَ ا�َ%ِ:�ـــــِق )-ــــ1 
 ا�%:�ــق ِ�	ـــَ�ٍم 

حيث شكل اجلناس يف لفظ "العقيق" موضع اجلذب، وبؤرة التأثري يف البيت، بفعل 
ن متتالية؛ إذ ال يفصل بني ركين التناسب اإليقاعي الذي تشيعه الكلمة وذلك بصورة تكاد تكو 

اجلناس إال حرف اجلر "على". وهو ما يشكل تكثيفا موسيقيا عاليا، جيعل اانسة أكثر فاعلية 
يف فرض االنتباه على املتلقي، وتأدية وظيفتها الفنية واجلمالية على أكمل وجه. وحىت هذا 

أنه يشكل أداة ربط واتصال وتوحد الفاصل الذي يتوسط الكلمتني، له قيمته املعنوية، من جهة 
بني "العقيق" األوىل اليت تعين الدموع. والثانية اليت تقرتن باملعلم املقدس باحلجاز. وهكذا تتحدد 

  الوظيفة الفنية ملوسيقى التجنيس، ومدى جتاوا مع املعىن والشعور.
  )    ρ : ()2مادحا الرسول ( ابن الخلوفومن مناذج اجلناس التام أيضا، قول 

َرَوْ�َ�ـــــــ� )�ـــــــــ' 
�ْ��ــــــَ�   ِ� ا�ُ%-ـــــــــوَم َ

! 
�ْ�َ�ـــــــــ� ِ�أن َ

ا��%:ُــــــــــــولَ 
 َOوا���:ــــــو 

فاانسة قائمة بني "فهمنا" األوىل اليت مبعىن اهليام، والثانية اليت تفيد الفهم. وهذا على 
لذي يقوم على املشاة اللفظية واخلطية بني ركنيه، على أن سبيل جناس الرتكيب املتشابه، ا

يكون أحدمها مفرًدا، واآلخر مركبا، كما يف هذا البيت؛ فالكلمة األوىل مركبة من حرف العطف 
"الفاء" والفعل "مهنا". أما الثانية، فمفردة، والكلمتان تشكالن جناسا تاما، وتطابقا صوتيا 

يا، له قيمته املوسيقية واملعنوية داخل السياق. خاصة وأن هذا صميميا، يوفر تناسبا إيقاع
التناسب متجاور. وهو ما يوفر تركيزا وتكثيفا، من شأنه أن يستثري املتلقي، وحييله على موضع 
التأثري يف البيت، على النحو الذي يتحقق مع النموذج السابق. أما "أن" اليت تتوسط لفظي 

ت معىن التعليل يف هذا املوضع بالذات، َفَضِمَنْت التالحم والتوحد اجلناس، فلها ضرورة وقد أفاد
  بينهما، حبيث ربطت "اهليام" يف "فهمنا" األوىل بعلته "الفهم" يف الثانية.

                                                 

 ( 1 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 211 .
 ( 2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 71.
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أما اجلناس الناقص، فيصدر عنه تناسب نسيب. وهو صور متعددة، يتحكم فيها نوع 
وف، عددها، ترتيبها، وهيئتها تبعا االختالف بني الكلمتني يف الشروط األربعة: نوع احلر 

  حلركاا وسكناا.
ويعد هذا التعدد يف اانسة الصوتية الناقصة مصدر تنوع وثراء موسيقي انطالقا من 
اختالف اإليقاع بدرجة ما، وبشكل معني بني لفظي اجلناس، ورمبا عد هذا االعتبار سببا وجيها 

، الذي وجدوا فيه ما يليب هلم الغاية، فنيا ومجاليا، يف إقبال شعراء املولديات على هذا النوع
انطالقا مما يتيح من إمكانية التنويع الصويت، الصادر عن اختالف يف اإليقاع بني املتجانسني 
والذي تتحكم فيه الصوامت والصوائت، اليت بدورها تتمايز من حيث خصائصها الصوتية؛ فمن 

و متد فيه أو تقلص، وهكذا. مبعىن أن: نوعها، شأا أن تعلو أو تنزل مبستوى الصوت، أ
عددها، ترتيبها وهيئتها، داخل ركين اجلناس، هو مكمن التنوع يف حركة النغم. وتبعا ألي 
اختالف يف أمر من هذه األمور األربعة، تتشكل ضروب من اجلناس. وبالتايل أنواع من اانسة 

  ن بعض األمثلة الشعرية.الصوتية الناقصة. وهو ما ميكن أن نستجليه م
              )1("البائية"، قوله:  أبي حموفمما ورد من اجلناس الناقص يف مولدية 
ُ�ْ�ـــــــــــ*ء أَ�َــــــــــم� 

�َِذْ�ــــــــــٍب أََذم�    
! 

ـــ�  َوأَْ	�ـــــــــMَ َ��ـــــ�
 أَ�ــــَــــ� أَن َ�ُ&و�ــــــــ�َ 

�د  و7ــــــمَ�7َْم َ�ْد َ�َ�ْوُت، 
�ْوُت   َ�َ 

! 
ِ��%ـــــً� و�7ـن د)ــــوُت �َ 

 �� ُ�ِ	�ـــــَ

 َOُ�ـــــو�َوَز�ـــ,وا  ا�ُ
�ول    َوأَ�ـــــ,وا ا�ـــر�

! 
�ــــــــــُول  �ــــــــوا ا��,ُ�	َ�َ

�وَ�ـــــــ� ُ  َ�ُ' وا��,

َ��ِــــــــ*D أََ&ـــــــــ1 
 َرْ��ــــــــــ5ًَ �-ِ%َ�ـــــــ�ِد 

! 
�;َْ�َ�ــــــــ1 َوأَْ�َ�ــــــــَص َ

ـــ� ا�ذ,   ُ�وَ�ـــ� َ)��

  
فموسيقى اجلناس يف هذه األبيات قائمة على إيقاعات متناسبة تناسبا نسبيا، الختالف 
يف شرط من الشروط األربعة املذكورة بني املتجانسني. وبالتايل، تتحدد طبيعة اإليقاع وفق نوع 

  ختالف. هذا اال

                                                 

 ( 1 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص163 .
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فإذا تأملنا صور اجلناس يف هذا النموذج ألفيناها متعددة متباينة، وعليه، فإن هناك تنوعا 
 "خيتلف عنه يف  -وهو جناس ناقص –نغميا؛ ذلك أن اإليقاع الناتج عن لفظيت: "ملا، وأمل

، لتقارب اانسة بني: "أمل، وأذم" داخل البيت نفسه. وهو جناس غري تام، يعرف "باملضارع"
. وهذا النوع أقرب إىل )1(احلرفني املختلفني يف املخرج. "فالذال"، و"الالم" كالمها صوت أسناين

  حتقيق متام التناسب. 
ويف البيت الثاين يتموقع موضع االختالف بني ركين اجلناس يف احلرف األول: "هلوت، 

    ) 2(لسني". وسهوت" يف جناس مضارع أيضا، للقرابة املوجودة بني: "الالم، وا
مث نلتقي يف البيت الثالث مع اجلناس "الالحق". وهو الذي يتباعد فيه حرفا االختالف 
خمرجيا. وقد وقع بني: "زّموا، وأّموا"، وبني: "السهول، والسهوب". مع مالحظة أن اانسة 

ما يوفر  األوىل وقع فيها االختالف يف احلرف األول، يف حني، تعلق يف الثانية بآخر حرف. وهو
  للبيت من الناحية املوسيقية تناسبا وتنوًعا يف آن.

ويف البيت األخري جناس الحق أيضا بني: "أحمى، وأحمص"، وهو الذي تكون فيه نسبة 
اانسة الصوتية أقل ، إذا ما قورن باملضارع.فاملالحظ أن الشاعر استطاع عرب هذه اانسات 

اه قدرا من التناسب والتنوع، بدرجات متفاوتة وبكيفية اللفظية غري التامة أن حيفظ ملوسيق
  تضفي عليها وقعا مجاليا تأنس له النفس، وتلتذ به األمساع.

       ) 3(يف أبيات متتالية من "مهزيته" :  ابن زمركومن أمثلة هذا التجنيس، قول 
ـــ�هُ َوَراَ�ـــْت َر��ـــْت َ�َ	��َ 

 ُ�ْ	َ&-ًـــــ1   
! 

ْوBَـــ5ِ  �ـــِر َوْ�ـــَط ا�ر� ����7
 ا��Kَـــ��ِء 

ھـِر �* إ�راِ�ِ' ، وا��دِر  �7�ز�
   *� 

! 
 *�ْھــــــِر  إ6ْراِ�ـــــِ'، وا�ز,

 ا�ـــــOCَِْء 

�ــ� ا�ـــَن ا>ُ�1 إْ	َ���ُُ�ـــْم 
 وَ	َ���ُُ�ـــْم  

! 
��ِح ووا7ـــُِف َ �-َ:ـــــُوا ا��4َ

 ا>َْ�ـــــَواِء 

األول، جناس ناقص بزيادة صوت بني: "رّقت، وراقت". وعلى الرغم من ففي البيت 
–تطابق احلروف الثالثة املكونة للكلمتني، إال أن وجود صوت اللني "األلف" يف الكلمة الثانية 

                                                 

 ( 1 ) بشر كمال، علم األصوات، ص183 .
 ( 2 ) املرجع نفسه، ص 184 .

 ( 3 ) ابن زمرك، الديوان، ص 365 .
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قد مّدد زمن النطق ا، وأحدث تغيريا يف الشكل اإليقاعي بني  -وهو أكثر أصوات اللني طوال
التناسب النسيب، ال املطابقة الصوتية الصميمية. ويف البيت الثاين، جناس  ركين اجلناس، مبا حيفظ

ناقص حمّرف، الختالف احلركة بني طريف: "الّزهر، والزهر". والفتحة من الناحية الصوتية أطول 
  ، وهو ما يشكل جتانسا صوتيا، مع قدر من التنوع.)1(وأوضح من الضمة

، وهي ناقصة، الختالف يف احلرف الثاين، مع تباعد مث اانسة بني: "إيراقه، وإشراقه"
يف خمرجي الصوتني: "الياء، والشني". ويعود بنا الشاعر يف البيت الثالث إىل النمط األول، أي 
ابًا، يستمد جاذبيته  ذا قد وفر ألبياته نغما جذ بزيادة حرف بني: "إمجاهلم، ومجاهلم". ويكون

  لتلوين اإليقاعي.من هذه املزاوجة بني التناسب وا
، قد استحس منه ما  لجرجانيويف جمال احلديث عن اجلناس الناقص، نشري إىل أن ا

كانت الزيادة يف أعقاب ركنه الثاين حتديدا. ملا يهيّئ للنفس من ختيل التناسب الصويت التام بني 
بيت أليب  املتجانسني. وملا حيمل إليها أيضا من التعجيب ونشوة االكتشاف. يقول معقبا على

- عواصم، وقواض -متام، وآخر للبحرتي، فيهما جمانسة هي على الرتتيب بني: (عواص
قواضب): " وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة، كامليم من عواصم، والباء من 
قواضب: أا اليت مضت، وقد أردت أن جتيئك ثانية، وتعود إليك مؤكدة، حىت إذا متكن يف 

، ووعى مسعك آخرها، انصرفت عن ظنك األول، وزلت عن الذي سبق من نفسك متاما
                 )2(التخيل، ويف ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن خيالطك اليأس منها" . 

  ) 3(: ابن الخلوفومما منثل به عن هذا النوع، قول 

 َOَـــً� أ���ـــِل ا��ـــب� �-� *�
 و��ِظـــًرا  

! 
َ&َر7ُْ&ُ��ــــَ� ��ـــن Lــــــَ�ٍش 

 Mِِ6ــ�Lو 

ُھ�ــَ� ا�&�ـــ�ـــَ� �� �ـــل� �ـ* 
 و&%�ھـــدا   

! 
)-ــــ1 أن َ�7ُو�ـــــ�َ ��ــــن 

 ِMَداٍم وداِ�ـــ 

  ، مادحا السلطان الزياين: أبي عبد اهللا بن أبي جمعة التالليسيوقول 

  

                                                 

 ( 1 ) أنيس إبراهيم، األصوات اللغوية، ص 27 .
 ( 2 ) اجلرجاين عبد القاهر، أسرار البالغة، ص13 .

 ( 3 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 348.
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�َــــــــــُ' َ&د�ـــــــــُن 
ا      ا��ــــــــــ2ُد ُطـــــــــــّرً

! 
 Oــــ2ََ َ�َ�ــــــــــــــــ�َص و�

 1)1(�4ـب ��

  حيث جانس بني: "خاش، وخاشع"، "دام، ودامع"، "مناص، ومناصب" .
ومن أشكال موسيقى التجنيس، أن يعمد الشاعر إىل توظيف ما يعرف جبناس القلب. 

كنها ختتلف يف الرتتيب. وهو ما يؤدي إىل ويتعلق بشرط الرتتيب، حيث تتطابق احلروف، ل
اختالف من ناحية اإليقاع. ذلك أن زمن النطق باألصوات غري متساو. وبالتايل، فإن أي تغيري 

تغيري يف الصورة اإليقاعية. ومن أمثلة هذا  -بالضرورة–يف مواقع األصوات داخل الكلمة، يتبعه 
   )2(: لسان الدين ابن الخطيبالنوع، قول 

�َ�ـــ�َذا َ)َ�ــــ1 ُ��8ْـــِ* َ
ـَْك ُ�َ:4ــ�ٌر      َ)َ-�ـ

! 
7ُْر ـْم َ�;لُ ��َك َو�َـ �دً�� وO ا�ذ�

 َ�ْ�دا

   )3(: الثغري التلمسانيومنه، قول 
�َ�ـــــ� أُْھِ�-ــُوا �7ــــن 

 أُْ�ِ�-ُـــــوا إَ�ـــــ1   
! 

��ـــــ'  ُU ـــــــُد��َز�ــــــَ�ٍن ُ�
 ا>َ)ـــَ�دي 

متطابقة غري أا ال تشكل إيقاعا واحدا، وإن كان فيه  -كما هو واضح  –فاألصوات 
قدر من التناسب الصويت. وهذا، بسبب تغري مواقع احلروف، بني طريف اجلناس: "مدًحا، 
وَمحًْدا". وهو نسيب أيضا يف منوذج الثغري حلق صوْيت "اهلاء، وامليم". أما جمانسة ابن اخلطيب، 

  الختالف يف مجيع حروفها.فقد مسها ا
ومما تقدم، ميكن تسجيل مالحظة عامة بشأن موسيقى التجنيس يف النص املولدي، 
ومفادها أن الشعراء قد عنوا كثريا ذه الظاهرة اليت طّعموا ا شعرهم، فحققوا له كثريا من الثراء 

ط يف االستعانة ا، على املوسيقي، إىل أن قادهم شغفهم ا أحيانا إىل تعمد التكلف، واإلفرا
  النحو الذي أشرت إليه يف قسم الصورة البديعية.

لكن أضيف أن عنايتهم بالتجنيس، وإن كانت واسعة، فقد استأثر ا اجلناس الناقص، 
أو غري التام. حبيث نسجل هلما حضورًا كبريًا، يف مقابل ندرة اجلناس التام يف هذه األشعار. 

شعراء إىل تكثيف النغم من جهة، وحتقيق أكرب قدر من التلوين وهو ما يشي مبيل هؤالء ال

                                                 
  .74، ص 2خلدون حيىي، بغية الرواد، ج ابن)  1 (

 ( 2 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 476.
 ( 3 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 192 .
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املوسيقي من جهة ثانية. وذلك بتشكيل مستويات إيقاعية متنوعة، يشيعها هذا النوع من 
  التجنيس.      

 

  تشكيل الترديد: 

 ابن رشيقهو تكرار لفظة بعينها داخل البيت، على أن تـَُعلَق مبعنيني خمتلفني. ويعرفه 
:" هو أن يأيت الشاعر بلفظة متعلقة مبعىن مث يرددها بعينها متعلقة مبعىن آخر يف البيت بقوله

   )1(نفسه، أو يف قسيم منه". 
- مع اإلشارة إىل أن الطرف الثاين من الرتديد، ينبغي أال يقع يف الضـرب، ألنه يصري 

  تصديرا، كما سيأيت. -بذلك
ة اليت تتعلق وظيفتها األوىل باجلانب الصويت ويعد هذا اللون البديعي من احملسنات اللفظي

أو املوسيقي. وهذا انطالقا من تطابق املكونات الصوتية لركين الرتديد يف كل مواصفاا، مما ينتج 
عنه تناسب إيقاعي تام. وله أيضا قيمته من ناحية املعىن، فهو ضرب من التكرار الذي يولد 

مله الكلمة على معنيني داخل البيت الواحد، بل طاقة معنوية هامة داخل السياق الشعري، حب
مث إن تأثريه اإلجيايب يف املعىن قد يأيت أيضا من ذلك التناسب  - غالبا–يف املصراع الواحد 

املوسيقي املصاحب للمعىن. هذا باإلضافة إىل القيمة اجلمالية للرتديد على مستوى التلقي. فله 
نسجام اإليقاعي الناتج عن تكرار أصوات الكلمتني يف تأثريه الذي ال ينكر، من خالل متعة اال

وثري يف نفسه نشوة تناسق وتناسب تام. فيغدو بذلك أداة فنية هامة تسرتعي اهتمام املتلقي، 
   السماع.

واملالحظ أن شعراء املولديات قد استهوم هذه احللية البديعية، فتعلقوا ا تعلقا 
ا، بالكيفية اليت جعلت منها ظاهرة أسلوبية ميزت واضحا، يدل على ذلك، حجم توظيفهم هل

    من "الميته": عبد اهللا بن لسان الدينشعرهم. ومن مناذجها، قول 

                                                 

 ( 1 ) ابن رشيق، العمدة، ج1، ص 333 .
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،  ا�ُ"َؤادَ أَطــــــــــَ�َر 
 ا�6ُ�َــــــوِق     �ُـــــــَؤادَ 

! 
َوأGََْرى ا�ُ�ــــــــــــَ��َد 

�َطْرٍف 7َ-ِ�ٍل  ِ 

ُ��ـــــ�ِ	لُ  َدْ�ــــــــMٍ و
 Mَــــــــَ�ِم    د�ـــــــ�Kَ�ا 

! 
ــ�Sِم َو6َْ	ـــــــــِو ا���ـــــــ

 )�د ا�ــ�د�ِل  

7;ِس �6َ�ََوى �7;��ن: 
 ا��ــــــَوى    

! 
�ن ا>�ــــــن �8ل 7;ٍس و

 ا��6ـــــــوِل 

 ���ـُ* و�ــــــ، ا�و�ـــ*ُ د��ٌر 
 ا��ـــــــَ��    

! 
 '�لَ ، أ7ـــــــــرْم  &�ـــــــــــز�

 �ن ُ�ُزوٍل  

�ــــــــــَ�نِ �6ــــــــــْدُ&َك  �ـ�� ،
 ا�ِ�ـــ1�َ      َ��نِ 

! 
و����ــــــــوِرِد ا�َ%ْذِب 

  1)1(وا��-�ــ��ِل 

حيث نسجل الرتديد يف :( الفؤاد، الدمع، الكأس، الوحي، البان). وقد حرص الشاعر 
مرة مبعىن مغاير ملا تعلق به األول. فحقق على أن يعلق الركن الثاين يف كل  -كما هو واضح-

بذلك خصوبة معنوية، حيث فجر من الكلمة الواحدة إمكانات تعبريية متعددة. باإلضافة إىل 
  التناسب اإليقاعي احلاصل من تردد أصوات هذه الكلمات بصورة متساوية.

   )2(:  "القافية" عبد العزيز بن أبي سلطانومن مناذجه أيضا، ما جاء يف مولدية 
ٌر  �* ا�وُ	ـــــــوِد &87, ��َ

 ��8َ7ـــٍّر    
! 

رَ إَن  �ـــــــــ�ِطِل  ا��7ــــــ�8َ<��
 َ�%ـــــــ-ُق  

1&َ�َ��ظــــــرُت،�;�ت  َ
 �وBــMَِ �ظرِ&* 

! 
���  و�&1��ط:ــــــــُت  

 �Kـــــــرك أَ�ـــطُق 

���ــــــــــ-ُك �:���ت 
    ��:ً:� ا�ر	ـــــ�ِل  

! 
���:ــــــــــــَق إن ا

�-�ُ O ُـــــــُق  6َــــــــــ;َوه 

ق �	ـــــــ�ب  O  ا�وھــــمَ�ز�
    '� &�"لْ 

! 
ـُْم  ��&ُر �� ���َوھــــــــــــ
 ا�ُ%:ـــــُول &�:ُق 

��لَ )S2ِـــــــــٍق َ� Mواْ�َط
   اSـــــــــــــٍِق  )وو

! 
ا�َ%واSــــــــــــَق إَِن 

���7�َـــــ�ِره ِ ُ&طرُق   

      )3(من "الميته" :  الثغري التلمسانيومنه قول 

                                                 
  .291، ص7ملقري أمحد بن حممد، نفح الطيب، ج) 1 (

 ( 2 ) املصدر نفسه، ج6، ص 116-115 .
 ( 3 )  ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 69.
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�-ـــــــــ�ُ' �َ�لًَ◌ �L�ر 
 Lـــــ�ُر �رَ�ـــــــــٍل   

! 
��ــــــــ-ـ�1 ��لًّ 

���"Bَـــــــــ�Sِِل آھـــــــــــــِلُ   
 ُU د  إَذا%�َرَد ا��6ــــَس 

 ��َ�     Gُــــــــرو
! 

 ا��درُ ، وا��ْدَر إ��ِ' و6ق� 
 7ــــــ�ِ�لُ   

  
 

 
 

 
 

 

  
  
  
  

   )1(، قوله: ابن الخلوفومما نستدل به من شعر 
O �7ٌز ا�َ:َ�ــ�َ)5ِ �7ُز 

     �"ــــــــ�َذ �ُ' 
! 

وُ�ْ-7ــــــــُُ' )ز� أن ��&Lدَم 
 ا�Lَدَ��   

Uُ �ن  �L-ـــــــــــقِ �م 
��B�%ــــL 5ٍ-ــــــــٍق      

! 
�د  �B-ــِ'ِ و�ن �Bــــــــ2ً 

َ̂ ا���%��    � أ4َ

 *(���� S�Lًَ"� �ن أ
     &�ـــــ�6ُُ' ا�دھـــــــِر 

! 
���Bد�ن �د  ا�دھرَ &رى أ�� 

 �7ـَ��  

 ا�ُ�ْ�رِ �%د  ا�ُ%ْ�رَ ��&%:ُب 
 ��ــ�6ً�ِ7 

! 
 ا�ُ%ْ�رِ �%د  ا�ُ�ْ�رَ و�%:ُب 

�&�ــــــَ��   � 

ابن اخللوف بصورة متتالية، كما هو ترتيبها يف القصيدة، مع اإلشارة  وقد ُأخذت أبيات
  إىل أن هذه املولدية، وأغلب مولدياته، مثقلة ذا اللون البديعي. 

ولعل يف النماذج املتقدمة ما يفي بتأكيد مدى شيوع هذه الظاهرة البديعية، اليت أشرت 
فت لالنتباه. وتفسري هذا، هو ما ينطوي عليه بداية أن الشعراء قد طعموا ا أسلوم بشكل ال

الرتديد من قيمة صوتية، وجتانس موسيقي، يرتدد عرب حمطات معينة داخل البيت، من شأنه أن 
يثري النشوة واملتعة يف املتلقي، وحيمله على السماع. كما أن ملوسيقى الرتديد دورها يف تسهيل 

  رتمن والتغين ذا الشعر.     عملية اإلنشاد، وتوفري قدر كبري من عذوبة ال
                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 37-36 .

  السلطان الزياين :       وقوله مادحا
إْ�َ�ــــــ�ٍن، و��1�َ  )واSد

    )ـــواSٍِد   
! 

�� ��ـــــــُ' َِ�ُ&َ�ــــــ�لُ 
 ھـــــــَ��ٌت 	ــــS2لُ   

�%د Uِ ردٌء َ�ْ%ـــــُدَك و
      �َِ	ْ�6ـــــــِِ' 

! 
�ن َ	ْ�ـٌش َوَ�� َ�ّ�ـــــــَذا 

ْ%ِد  �لُ   ا����� 
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  : تشكيل التصدير
هو نوع من التكرار الصويت، حاصل من ترديد كلمة مرتني، على أن تلزم يف الثانية موقعا 
  حمددا يف البيت، هو: (الضرب) حىت ال يكون هناك تداخل بينه وبني الرتديد، 

إذ يسهل استخراج قوايف  أو التجنيس. وهو حبكم خصوصية هذا املوقع، له عالقة بالقافية؛
  . وكأمنا شق التصدير األول يستدعي شقه الثاين.  )1(ابن رشيقالشعر، على حد رأي 

وعلى هذا، فإن للتصدير وظيفة مزدوجة : معنوية، وقد سبق توضيحها يف قسم الصورة 
آخر  موسيقية، تتمثل يف ما ينتجه طرفا التصدير من تناسب يف اإليقاع بني -البديعية. وعروضية

  حمطة يف البيت، وإحدى حمطاته الداخلية، بالكيفية اليت يقتضيها السياق. 
قيمتها املعنوية، باإلضافة إىل القيمة اجلمالية،  -على هذا النحو -والشك أن ملوسيقى التصدير

حبيث جتعل املتلقي يلتذ مبتعة التناسب الذي تنتجه لفظة التصدير األوىل، مث تفرض عليه نوعا 
  تباه وهي حتمله على توقع عودة هذا التناسب مع آخر البيت.من االن

وقد تقدم احلديث عن مدى شيوع هذا اللون البديعي يف النص املولدي. وتفسري ذلك 
الشيوع مرتبط بأمهيته كأداة فاعلة يف إنتاج القيمة الفنية واجلمالية، السيما على املستوى 

النماذج حناول من خالهلا تأكيد هذه القيمة، املوسيقي، باعتباره حمسنا لفظيا. وهذه بعض 
  .       )2(ابن المعتزمتوخني يف ذلك، توزيعها على أقسام التصدير، كما حددها 

فمن القسم األول، الذي توافق فيه آخر كلمة يف البيت، آخر كلمة يف املصراع األول، 
  ) 3(: يحيى بن خلدونقول 

ا�&ــ\� ھولُ َ�ْوِم ا�َ�6ِْر، إَِذا 
    Lَط�ُ'   أَو َ	ل� 

! 
�;�َ�ُد ��	ــــــِ* ا�Lَ-َق �ن 

   طبِ ا�Lذ�ك 

   )4(: الثغري التلمسانيوقول 
ي  َو�ِ* )�دُھم �ن 4دِق ُود�

 َو�ــ�Sلُ 
! 

و��16َ �د��م أن &L�َب 
  ا�و�ــــــــ�Sِلُ  

   )1(: عبد الرحمن بن خلدونومنه أيضا ما جاء على لسان 

                                                 

 ( 1 ) ينظر: ابن رشيق العمدة، ج2، ص 03.
 ( 2 ) ينظر: ابن املعتز، البديع، ص 48-47 .

 ( 3 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص232.
 ( 4 ) املصدر نفسه، ص 68 .
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ْرُت �*  َ�ـــــْدِح ، �Zن  �4�َ
      ط�ً�ــــــ��ُك 

! 
�َ�� �ذ7رَك �ن أر�ِ\ �

   ا�ط�ـــــــــــِب 

أما القسم الثاين، فمعه يكون التوافق بني آخر كلمة يف البيت وأول كلمة منه. كما يف 
  :  أبي حمو موسى الزيانيقول 

  

أَ�� �ـــــــــــر�ٌد Gَــــــرِ�ٌب 
��ـــــ�7ْم      

! 
و�ــ7�6�َم ُ&"ِرُدوَن  

��  2)1(ا�Kر�َ

   )3(:  ابن الخلوفومنه قول 
 ُMS1  َوَ�ــــ�	أ6ــــــَ

�َ\  ا�ِ%َدا َ�ُ ��     َوْ�ُ%ـــــــَ
! 

و7ـــــم َ�َ%ٍم �* ط*� &-َك 
 MُSا�و��   

ففي القسم األول للتصدير تكررت : (خطب، طيب، غريب) يف اية كل مصراع، ويف 
ة على مستوى الربط املعنوي، وكذا من الناحية املوسيقية، حبيث يولد هذا التكرار قيمة فنية مجالي

طرفا التصدير تناسبا إيقاعيا له وقعه اجلمايل املؤثر يف النفس وهي تتلقاه، وتستمتع برتدده عرب 
  مسافة زمنية حمددة، هي الفاصل القائم بني عروض البيت وضربه.

جتسده كلمتا: (الغريب، الوقائع) ففيه  أما يف القسم الثاين من أقسام التصدير، والذي
تبدو القيمة اجلمالية رمبا أعمق، والنفس تستشعر متعة التلقي، انطالقا من االنسجام املوسيقي 
احلاصل يف مفتتح البيت وختامه. كما يعد هذا النوع أكثر قدرة وإجيابية من حيث االستدالل 

  على القافية، وذلك من أول كلمة يف البيت. 
قسم الثالث، والذي يكون فيه حتديد املوقع متعلقا بالطرف الثاين من التصدير بقي ال

فحسب. أما األول، فله أن يشغل حيزا يف أي موقع آخر داخل فضاء البيت. وميكن أن 
أن مثة فرقا واضحا من ناحية  -إذا وضعنا هذا النوع يف مقارنة مع نظرييه السابقني–نالحظ 

شرط التناسب التام من حيث املسافة الفاصلة بني الطرفني،  -ديرييف تق –التوزيع؛ إذ يتوفر 
يف القسمني: األول والثاين. وهي مسافة تسمح للمتلقي بتقدير املدة الزمنية لتلقي إيقاع 

                                                                                                                                                         

 ( 1 ) ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج3، ص509 .
  .162، ص 2ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج) 2 (

 ( 3 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 363 .
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التصدير املتناسب. أما يف هذا األخري، فإن حجم املسافة قد يطول وقد يقصر، حبسب ما 
  ذلك.يستدعيه السياق. وهذه النماذج توضح 

   )1(، مصدرا داخل مصراع واحد: ابن األحمريقول 
َد �ن أLــــــــَ��ِرِه  �ـــــــرد�َ

�َر �و)ــــ5ٍ ْLَ     
! 

ھــــــــَواَھ� َ�ْد Gَــــــر�ُب 
��أُد�َق  َ�    Gَر�ُ

  

                                                 

 ( 1 ) ابن األمحر، نثري فرائد اجلمان، ص 383 .
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       )1(: أبي القاسم البرجيوعلى شاكلة هذا التصدير، قول 
��ــــــــَ�� و�* ط��ـــــــ5ََ ِ

اِء �* أ�لٌ       ا�Kـــَر�
! 

ـَْب ��ـ �4َِ�ــــــبُ � ــُ' ا�َ:-ـــ
 �� ُ'�ً��4َ�ُ    

   )2(:  لسان الدين ابن الخطيبومنه ما توزع على شطرين، كما يف قول 
و�وُر  �4�ـــــــــَ�ُ�َ��أ�َت 

     ـَ�َھ� ُد	ــــــــــ
! 

َداَ�ــــــU Mَُ )ــــــــــــ�َك �ن 
   �ــــــــــ4َْ��ٍح 

   )3(، حيث يقول: الثغري التلمسانيأو كما يف منوذج 
 َOـْلُ إ �ــــــــ و�� ا�ر,

�ـ�ِديَ�َ�5ٍ    �7�َ�K�     
! 

ھَو ا�Kَـــــــــ�َ�5ُ 
   ا�َ���دَ�� ا�:4ُْـــــــــَوى أَ&م� 

   )4(:  يحي ابن خلدونومنه قول 
�� ُ	ُ�ــــــــــوٌن َوَ���ُوا 

     ا)&ــــــــراهُ  َوإَِ�َ�� 
! 

 *��َِذ�ــــــــــُذ ا�َ&4َـــــــــــ�ِ
   ُ	�ـُوُن  �:�لَ  أن

فاملالحظ أن توزيع ركين التصدير خيتلف من منوذج إىل آخر. ولإلشارة، فإن هلذا النوع 
أيضا قيمته وأثره اجلمايل. فباإلضافة إىل ما حيققه من تناسب، ففيه مزية التنويع، على مستوى 

أن يضبط توقعه  -واحلال كذلك–وقع، أو باألحرى، املسافة. وإن كان املتلقي ال يستطيع امل
الستقبال تناسب التصدير، على النحو الذي يوفره الشكالن : األول، والثاين. وقد ينجح 
الشاعر يف الظفر باحلسنيني: التناسب، والتنويع على السواء. حني جيمع بني أقسام التصدير 

ابن أبيات متتالية، أو متقاربة يف توزيعها داخل القصيدة، على شاكلة ما فعل الثالثة يف 

       )5(يف "ميميته"، حيث يقول:  الخلوف

                                                 

 ( 1 ) ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج2، ص296 .
 ( 2 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 392 .
 ( 3 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص191.

 ( 4 ) املصدر نفسه، ص 215.
 ( 5 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 172 .
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َوِ�ْ�ُ&ْم و�-ُ&ْم أ�ت �* ا�ُ�ب� 
     �Gَِدٌر 

! 
ِ��* �7ََن ، أھذا 4ََدْ�ُ&مْ 

   4د�ُ&ُم  

ْ-ٍب وأوَ	َب ا���د �ِ�َ  َ�7َْ�ُ&مْ 
      وا>�1

! 
 ًOِب )د�	َ�Eِب وا-����و

   ��7ُ&ُم  

� َ�ِدْرُ&ْم  وَ�م &ْ�َ�ُ�وا ���
�     %"و7ــــــــم  

! 
� َ�ِدرُ&ْم     )"وُ&ُم  ��� ��&7م ���

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
  

وذا نكون قد وقفنا على الوظيفة الفنية واجلمالية للتصدير. ومدى عناية شعراء 
قد سقطوا يف دائرة التكلف، كما أشرنا سابقا. هذا  -اأحيان-املولديات ذه األداة، وإن كانوا 

باإلضافة إىل تسجيل مالحظة خبصوص هذا العنصر النغمي، قبل أن نرتكه، وتتعلق بعدم االلتزام 
بتكرار اللفظة تكرارا صميميا يف كل االستخدامات؛ مبعىن أن هؤالء شكلوا التصدير أحيانا من 

وإن كان –اذج عنه يف قسم الصورة البديعية. وهـذا الكلمة وأحد مشتقاا. وقد تقدمت من
إال أنه يصنف يف الدرجة الثانية من حيث القيمة الصوتية املوسيقية خاصة. وهو ما تنبه  - مقبوال
ورقيق"، فقال: "وهو  -، حيث علق على بيت أليب نواس صدر فيه بني "رقتابن رشيقإليه 

يف هذا الباب، على أنه غاية يف ذاته؛ ألن أكثر عندي بعيد من إحكام الصنعة اليت يدخل ا 
       )1(العادة أن تعاد اللفظة بنفسها". 

  

  تشكيل التصريع: 

                                                 

 ( 1 ) ابن رشق، العمدة، ج2، ص5 .

ول، نلتقي بالقسم الثالث من التصدير، ويف الثاين بالثاين، ويف الثالث ففي البيت األ
باألول. وهكذا يضمن الشاعر لشعره إيقاعا موسيقيا متميزا، وانسجاما موزعا داخل أبياته 

  عرب مواقع معينة، يستقبل املتلقي عند كل موقع منها وقعا مجاليا، تنتجه موسيقى التصدير.
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هو أن يتوخى الشاعر حتقيق التسوية بني : " العروض"، و"الضرب"، من حيث الوزن 
به: ، هو : "ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضر ابن رشيقوالتقفية واحلركة اإلعرابية. وعند 

  .     )1(تنقص بنقصه وتزيد بزيادته" 
وعليه، فإن للتصريع أمهيته املوسيقية، من خالل التجانس الوزين بني العروض والضرب، 

  مع مراعاة تردد صوت الروي يف كليهما. 
وقد اعتمدت القصيدة املولدية على موسيقى التصريع. وهو احلكم الذي نستخلصه من 

) قصيدة، باستثناء ثالث 75ع الدراسة، وعددها مخس وسبعون (جمموع القصائد اليت هي موضو 
، وهي متتاز مجيعا بالِقَصِر، مقارنة بغريها يف الديوان. وهي: ابن الخلوفمولديات للشاعر 

  ، ويستهلها بقوله :      )2("امليمية" 
ْرِب ا�7َِراِم، و�ن َ�� أ7ََْرَم ا�%ُ 

  'ُ�       
! 

َ	ـــــــ�هٌ �ـــــــــــ' Oَذ 
     ا����ــــــــُ@، وآدُم 

  ، ومطلعها: )3("الرائية" -
ـُْو  �� أَرَ�َم ا�را���ن ا�َ%"ــــ

       َ)ْن َو	ــٍَل 
! 

َ�ْم ��َ&8ِـــــــــلْ �� �ــــــِِ' 
     �ــــوOَهُ َ�ْد أََ�َرا 

  ، أيضا، ومطلعها:    )4("امليمية" -
��ريَء  �� ، ُU �� ، ,رب ��أََ

       ا����ـــــم
! 

، �� َوھـ��ُب،  ��  َوَ�� رب,
 �:�م�	ري ا

وإذا كان تصريع املطلع يكاد يكون مسة الزمة للقصيدة العمودية، فإن اجلدير باملالحظة 
يف القصيدة املولدية، أن الشعراء مل يكتفوا بتصريع االفتتاح فحسب، إمنا صرعوا أيضا يف ثنايا 

ل منه مسة أسلوبية. وتأكيدا هلذه املالحظة، نستدل ببعض القصائد، القصيدة بالدرجة اليت جتع
    )5(، اليت يستهلها ببيت مصرع، قائال: الثغري التلمسانيمن باب التمثيل. ومنها "يائية" 

                                                 

 ( 1 ) املصدر نفسه، ج1، ص 173 .
 ( 2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 217 .

 ( 3 ) املصدر نفسه، ص 516 .

 ( 4 ) املصدر نفسه، ص 517 .
 ( 5 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص189 .
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َ��ــــــَ� َ�َك �وُر ا��ـــــــق� 
       َھ�ِدَ��  �-�ــق� 

! 
ـُْت َطـــــْرً�� �ن  �B"َLَـــــَ

 َ�َ��هُ َوَھ�ِدَ�� 

  مث يصرع بعد ثالثة أبيات، يف ثالثة أبيات متتالية: 
 َOزداُد إ& O ا�ُر6ـِْد *ِ"�َ

       &ــــــــ��رً�� 
! 

 Oزداد إ& O �*ــــــــــK�ا *�و
 َ&�ـــــــَ�ِدَ�� 

و�و �8ر ا�&و�ـــــــ�ُق 
       ـُت َ	�ِ�ً�� أ4�ْ�ــــــ

! 
��� 7ــــــ�ت �_8ــــــَ�ِم 

ْ�ِب َ	�ِ�َ��    وا�ذ�

���َ	راSِـــــــم  *ِ�وO �7ن َ�ْ-
 ��ً�ِ��َ       

! 
 5ِ ��وO �7ُت )ن دار ا>�

 4��َــَِ�� 
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   )1(ويصرع حني يتحول إىل مقام التضرع، قائال: 
�دْدُت َ�دي �� ذا ا��َ%ــــــ�ِرِج 

       ــًِ�� را	ـــ
! 

وأ4ــــَ�َ�ْت آ�ـــــــــ��* إَ�ْ�َك 
 َ�ـــــَواِدَ�� 

  ) 2(كما يصرع عند إشادته بذكرى املولد النبوي: 

�--َت �َِرْ�Mِ ا�ُ�-ِك، ��Lَ&�لَ 
       َزاھــــــــً��  

! 
َو4َــــــــ�َر �ُِ�وِر 

 ا���ــــــــ�راِت ُ��ـــَ�ِھَ�� 

   )3(ويصرع أيضا يف مقطع مدح السلطان، قائال : 
�7ــَت �&ْ:Bِ* َ�َك ا>َْ�َداُر �� 

       �ــ�وً�� 
! 

وُ&ْد�ِ* ا�ُ��ـــــ1 �ن ��ُث 
 4ِ* ا����ِوَ�� ُ&:ْ 

فحني نتأمل كال من العروض والضرب يف هذه األبيات، سنجد أما متطابقان من 
)، واحلركة اإلعرابية (النصب)، والروي (الياء). وبذلك يكون /O//Oحيث الوزن (فاعلن) (

جانبا مجاليا مؤثرا، يتمثل يف هذا  -سيقى التصريععن طريق مو –الشاعر قد حقق لقصيدته 
  التناغم والتناسق املوسيقي الذي يرتدد يف ثنايا القصيدة، عرب مسافات معينة.

، اليت يقول يف مطلعها أحمد بن عبد المنان األنصاريومن هذه النماذج، مولدية 
   )4(مصرعا : 

أَ�� ا��6ِ�ــــُب �:ــــد O�ْت 
       �وا�%ـــــــُُ' 

! 
 O د�ـــــــــِ%ــَك� ���َ

 اِ�ُ%ُ' &�ِ�ـــــــــــ* َھوَ 

  مث يصرع عندما ينتقل إىل الوقفة الطللية، وذلك يف بيتني، حيث يقول: 
ْت  ��B ��َُق و�ھل ا�%ِ:ـــــــــ

       أَ	ــــَ�ِرُ)ُ' 
! 

�ـــــــــــــــِْدَ��هُ أم (َ ��َ7َ
 'ُ%ُ� أَْ�َوْت َ�راِ

أََ��ُم َظْ��ـــــــــَِك  �م &:"ــــــر 
       �را&ِـــــــــُ%ُ' 

! 
ـُ' ، و�دُرَك َ�م ُ&ظ-ــــم  ��ـــــ

 �ط��ُ%'ُ 

   )5() عند قوله : ρكما يصرع يف املقطع اخلاص مبدح الرسول(

                                                 

 ( 1 ) املصدر السابق، ص 190 .
 ( 2 ) املصدر نفسه، ص 191 .
 ( 3 ) املصدر نفسه، ص 192 .

 ( 4 ) ابن األمحر، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان، خمطوط، الورقة 87 . 
 ( 5 ) املصدر نفسه، الورقة 86
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وا�َ��ُء َ��َض �ِ%�ً�� �ن 
 �       ِ%ـــــــــــــــــــِ' أ�4ََِ

! 
ـــــــــــــــــَدى  َوَھلْ ُ�ُ�وُر ا���

 'ُ%ُ� إO أ�4ََِ

  
 

 
 

 ابنوتكثر ظاهرة التصريع بشكل بارز مع املطوالت، وهو ما نسجله على قصائد 
حتديدا. ورمبا وجد يف هذه الوسيلة ما حيقق له قيمة مجالية مؤثرة، حتمل املتلقي على  الخلوف

لية األبيات ذه احللية ملا توفر له من متعة، من خالل حت - على امتدادها–متابعة القصيدة 
، )1(املوسيقية املوزعة يف ثنايا النص عرب مواقع معينة. ومن أمثلة ما نستدل به، مولديته "امليمية"

اليت صرع فيها عشر مرات، نكتفي بذكر مفردات العروض والضرب على الرتتيب، كما يلي: 
ا)، (مسلما  -مامؤملا)، (مثل -عثمثما)، (ارتقى كما -فتنسما)، (مكلثما - (فتبسما ذمم– 

 - آدما)، (كأمنا -يف منا)، (مثلما -ميمما)، ( يف عمى - آدما)، ( ميمما–سلما)، (مثلما 
  فارمتى).

واملالحظ على كيفية توظيف التصريع وتوزيعه يف القصيدة لدى شعراء املولديات، هو 
ثنايا كل موضوع  على أن يصرعوا عند التحول من موضوع إىل آخر، أو يف -غالبا -حرصهم

: "ورمبا صرعوا قدامةداخل املولدية. وهو يف احلالني، يعد شاهدا على القدرة وثراء املادة، يقول 
[الشعراء] أبياتا أخر من القصيدة بعد البيت األول، وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسعة حبره" 

عر يف غري االبتداء، وذلك عالمة اقتدار يف قوله: " ورمبا صرع الشا ابن رشيق.  كما عده  )2(
إذا خرج من قصة إىل قصة أو من وصف إىل وصف شيء آخر فيأيت حينئذ بالتصريع، إخبارا 
بذلك، وتنبيها عليه. وقد كثر استعماهلم هذا حىت صرعوا يف غري موضع التصريع، وهو دليل 

  .             )3(على قوة الطبع وكثرة املادة"
  

  تشكيل الترصيع: 

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 319 إىل 346 .
 ( 2 ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 86 .
 ( 3 ) ابن رشيق ، العمدة، ج1، ص 174 .
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التكرار القائم على ترديد بنية وزنية معينة داخل البيت الشعري. وقد عده  هو ضرب من
من نعوت الوزن، معرفا إياه بقوله: "هو أن يـَُتوخى فيه تصيري مقاطع ألجزاء يف البيت  قدامة

باإلضافة إىل –. فهو يعتمد  )1(على سجع أو شبيه به، أو من جنس واحد يف التصريف" 
  ية الداخلية والتسجيع يف الوحدات الوزنية. التقف -املماثلة الوزنية

وما يستفاد من تعريفه، أن وظيفته، فنية مجالية، حبيث يضفي على الشعر رونقا ومجاال، 
يشيعه االنسجام والتتابع اإليقاعي املنتظم، الصادر عن مفردات الرتصيع املشكلة يف صيغ وزنية 

ل وحدة موسيقية، أو يف اية اجلملة متطابقة. باإلضافة إىل الصوت املتكرر يف أعقاب ك
الرتصيعية، مع ما قد يكون من متاثل يف البنية الصرفية. كل هذا من شأنه أن يشكل وقعا مجاليا 

  يستثري السامع مبا يوفر من تناسب موسيقي.
ولقد توسل شعراء املولديات ذا اللون البديعي ملا وجدوا فيه ما حيقق لشعره من أثر فين 

بن  عبد العزيزو من الشيوع حبيث شكل ملمحا أسلوبيا يف شعره. ومن أمثلته قول مجايل. وه

       )2(: أبي سلطان
أَْوَ�1 ا�َوَرى   ذ�ً��،  

 أَْ�َ��ُھُم   ِھَ�ً��    
! 

أَْ)2َُھُم 7ََرً��       َ	-�ْت  
  'ُ�ُ�ِ��َ�َ 

��&"%-ن   �%-ن       
 �&"%-ن    �ِ%-ن�

! 
 ��&"%-ن   �ِ%-ن          

   )3(: ابن زمركومنه قول 
ْھرِ  �*      إ�راِ�ِ'      �7�ز�

     *� وا��دِر 
! 

 *�ْھِر  إ6َْراِ�ِ'     وا�ز,
   ا�OCِء 

�ْ&"�)-ن              
 �ْ&"�)-ن    �ْ&:�)-ن

! 
 �ْ&"�)-ن          

  )4(: الثغري التلمسانيزمن أمثلته أيضا قول 

                                                 

 ( 1 ) قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص 80 .
 ( 2 ) ابن اخلطيب لسان الدين، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج2، ص297 .

 ( 3 ) ابن زمرك: الديوان، ص 365 .
 ( 4 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص229 .
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ْ%ُد �:َ&�لٌ      وا�ِ%ز,  �����
      �&4ِلٌ 

! 
��&"لٌ     �* زي�  وا�دھرُ 

   َ	ْدOَِن  

��&"%-ن    �ِ%-ن      
 ��&"%-ن �ِ%-ن

! 
 ��&"%-ن �ِ%-ن        

فقد حتقق الرتصيع يف هذه النماذج من خالل ترديد البنية الوزنية ذاا، وهي على 
(مستفعلن فعلن) يف النموذج األول. ويف الثاين تفعيلة الكامل الرتتيب: تفعيلة البسيط املزدوجة 

(متفاعلن). ويف الثالث من البسيط أيضا بتفعيلته املركبة. هذا باإلضافة إىل أن كل هذه 
الرتصيعات قائمة على املماثلة الصرفية بني املفردات مع التزامها بالسجع، ممثال يف تكرار آخر 

أكيد أن هلذا التناسب املستمد من مستويات متعددة، أثره حرف من مجلة الرتصيع. وبكل ت
اإلجيايب يف إثراء النص الشعري، فنيا ومجاليا، إثراء ميده بقدر كبري من الرونق والسحر املوسيقي 

  الذي يأسر األذن ويستأثر بالسماع.
على أن اإلكثار من الرتصيع واستخدامه يف ألبيات متتالية، خيرج بالشاعر من حدود 

عتدال إىل التعمل والتكلف، ويوقعه يف النمطية والرتابة، ويصبح حينها عبئا على النص. اال
واحلقيقة أن ما بني أيدينا من القصائد املولدية ال يكشف عن تكلف أو إسراف يف توظيفه ، 

وهي "البائية"، اليت رصع فيها مبا يغطي ثلث  أبي حمو موسى الزيانيباستثناء مولدية للشاعر 
  .   )1(اا (سبعة عشر بيتا)أبي

  

  تشكيل المماثلة:  

تقرتب املماثلة من الرتصيع، من حيث كوا تكرارا لبنية وزنية حتققها بعض مفردات 
البيت، أو مجيعها. لكن ال يشرتط فيها أي شرط آخر مما يقوم عليه الرتصيع، من تسجيع، 

  وضي. وقد ترد مقفاة عن غريوتقفية، أو بىن صرفية. فعمادها الوحيد هو التناسب العر 
  .        )2(قصد 

                                                 

 ( 1 ) عن القصيدة  كاملة . ينظر: ابن خلدون حيىي ، بغية الرواد، ج2، ص 162 إىل 164 .


�، ط��� ا�1.2 ا0/.� �.�-ون ا*�()
�، ا�	�ھ�ة، )  2 (�  .297، ص 1983ا�7 أ�� ا*>�� ( أ�� )4" ز�8 ا�"�7)،  ���46 ا�45
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فأثرها الفين واجلمايل مرتبط بذلك التوافق اإليقاعي الناتج عن تردد بنية وزنية بكيفية 
معينة تشكلها مفردات البيت املتكافئة وزنيا. وهي ظاهرة تشيع بشكل واضح يف القصيدة 

     )1(: ابن الخلوفاملولدية. ومن أمثلتها ما جاء يف قول 
  

َ�� 2�ََِذي     وُ)�َدِ&*       
 *ِ8��Gو 

! 
َ�� أََ���ِ*        وُ�ْ�َ�&ِ*      

 وِ)َ��ِدي 

��)2&ن            ُ�َ&"%-ن       
�ِ%2&ن 

! 
��)2&ن        ُ�َ&ْ"%-ن       

�ِ%2&ن     َ 

وُ�ْ%&ِِ:*          َ�� ُ�ِ	�ري
 َو4ِ�َ�ِري 

! 
�� 6"�ِ%*      و��:ِذي       

 َوَر�6َِدي 

َ�� ِ�َراِ	*       َوُ�ْ�ِ	ِدي      
 *��� َوَط

! 
      *&ِ��ِ*     َو%ْ7ََ��� ��َ

 وا)&:�ِدي      

فقد التزم يف كل مفردات هذه األبيات بتفعيليت حبر اخلفيف، وكررها وفق هذا النظام 
األخري، فهي صحيحة (فاعالتن). وذا بشكل صميمي، ما عدا تفعيلة الضرب يف البيت 

  يكون قد حقق تناسقا وتناسبا إيقاعيا يضفي مجاال له وقعه اآلسر يف األمساع. 
   )2(: أبي القاسم عبد اهللا بن يوسفومن األمثلة اليت نريدها يف هذا املقام، قول 

7ـــــم أ�ـــــ5ٍ َ�ْ�ُ�وٍة 
 �ُرھـــــــَ� آ8ـــــَ 

! 
  ��7م 6ر)5ٍ ���و5ٍLَ أَْ��7َُ�َ

 5ٍ�7َم )4�K� 5ٍ-و
 أ4�َـــــَ�ُرَھـــــــ�  

! 
7ــــــم �-5ٍ ��7وَرٍة   

  �� أ4ََْ��ُ�َ

ففي لغة البيتني توازن وزين ملحوظ، حبيث توازن كل كلمة يف الشطر األول نظريا يف 
=  )، ( ممحوة = منسوخة /O//O)، ( أمة = شرعة = X2الشطر الثاين على الرتتيب: (كم

O//O/O/ = آثارها = أحكامها) ،(O//O/O/ وكذلك الشأن يف البيت الثاين. هذا باإلضافة إىل ،(
)، ( أمة = عصبة)، X2(كمتوافق مفردات البيت األول مع مفردات البيت الثاين على الرتتيب : 

  . (ممحوة = مغلوبة)، وهكذا
   )3(:  لسان الدين بن الخطيبومن هذه النماذج أيضا، قول 

                                                 

 ( 1 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص 443 .
 ( 2 ) ابن األمحر، نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان، خمطوط ، الورقة 67 .

 ( 3 ) ابن اخلطيب لسان الدين، الديوان، ص 391 .
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�َ�َرى ا�4ْLُِب �* ا�ُ	ُ�وِم َ
 ا�َ�َزا�1   

! 
ْ�لُ �* ا�Bروِع و	َ  َرى ا�ر�

 ا�6��ِح   

  كل كلمة من املصراع األول مع نظريا يف الثاين على الرتتيب.  -وزنيا–حيث تتكافأ 
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     )1(: الثغري التلمسانيوعلى غرار هذا التطابق الوزين بني مفردات البيت، قول 
ْــ  لَ أ6َْ	ــَ�ِ�*،  -��ـــــَ� َ��ــ

 أََ�� �ََك آLــُِر   
! 

ــــَواِ�*،  أََ�� و�� َ�ْ�َر أ6َْـــ
 �ََك َ���ــــِلُ   

وعلى هذا النحو، أتاحت موسيقى املماثلة لشعراء املولديات تشكيال إيقاعيا منتظما 
ايا سخيا، جاد عليهم بكثري من العطاء الفين واجلمايل. خاصة وأم أحسنوا توزيعه يف ثن

  القصيدة ومل يرد عندهم بشكل تراكمي رتيب.
  

  تشكيل التكرار:

ينبغي أن أشري بداية أن كل ما تقدم احلديث عنه ضمن عنصر موسيقى الكلمة، إمنا 
يندرج ضمن مصطلح التكرار، ألنه إما ترديد لبنية صوتية، أو وزنية بكيفية معينة داخل البيت 

كرار كلمة أو مجلة شعرية بشكل عمودي، أي عرب الشعري. أما الذي نقصده هنا فمتعلق بت
عدد من األبيات داخل القصيدة. فهو التكرار اللفظي الذي ترتتب عنه قيمة صوتية موسيقية، 

واليت تتوقف على طريقة توظيفه، ومدى فاعليته  -يف أغلب األحيان–إىل جانب الفائدة املعنوية 
  داخل السياق.

قته باملعىن، ويف هذا املوضع، نعود إليه من زاوية ما وقد تقدمت دراسة التكرار يف عال
املوسيقي. وهو أثر يتحقق انطالقا من تكرار   -ينتجه من أثر فين مجايل على املستوى الصويت

كلمة أو مجلة، ينجم عنه تردد أصوات وإيقاعات متناسبة متناسقة، تعرب يف الواقع عن موقف 
يف الذات املتلقية من جهة ما حتتويه من التناسب انفعايل لدى الشاعر. وهلا وقعها وأثرها 

  املوسيقي الذي يسرتعي االنتباه، وحييل املتلقي على املصدر املشع يف النص.
بظاهرة  - وبشكل بارز–وانطالقا من الشعر املولدي، ميكن القول إن الشعراء قد تعلقوا 

ما سبق. وكذا، ملا توفره من  التكرار، ملا وجدوا فيها من أمهية على مستوى األداء املعنوي، ك
كثافة النغمة ومتعة االنسجام املوسيقي، الذي يوافق كثريا عملية اإلنشاد. وهذه بعض النماذج 

  من شعرهم تكشف عن مستوى هذا التوظيف وكيفياته.

                                                 

 ( 1 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 69 .
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  )1(: ابن زمركفمن أمثلة تكرار الكلمة، قول 

��ث ا���ـــــــــوةُ َ�ْد 
   �� َ	-َـــــــْت آ���ــــــَُ

! 
ـًْ�� �ن ا�ــــــــ�ِق  َو	ـــــــ

    ا�ُ��ـــــــ�ِن َ	��2َ 

َ-ْت    �4���ُث ا�ر�ــــَ�َ�5ُ 
�� أْ��7َُ�َ

! 
َن ا�&�ــــــر�َم  �ـــــــــــــ��&�

 وا�&�-�ــــــ2َ  

��ُث ا�6ر�%5ُ �د رَ�ْت   
 ر��7َـــــَُ��أَ 

! 
����ـــــــــص, ��َ�� �%Bـــــــُد 

 ا�&ــــــــــ;و�2َ   

��ُث ا�ــــــــُ�َدى وا�ــــد�ُن 
 وا��ق, ا�ذي  

! 
َ�َ�ــــَق ا�Bـــــــــ2َلَ   

 َ2�-B&�وأَذھب ا 

أ7رم ��ُث ا�Bر�ُ@ �Bم, 
 �ر�ــــــــٍَل   

! 
َوأ	ل� Lــــــــْ-ِق Uِ 	ــــــ�2ً 

 	ــــــــــ�2َ   

اسب صويت إيقاعي عند مطلع كل بيت. فقد كرر كلمة (حيث) اليت ترتب عنها تن
ويكون بذلك الشاعر قد وفر على امتداد هذه األبيات، إىل جانب تناسب إيقاع القافية جانبا 
مجاليا هاما له أثره اإلجيايب يف النفس، وهي تستأنس وتستمتع ذا التوافق النغمي بني مفتتح 

  البيت وايته.
ددا كلمة (سالم) يف مولديته "اليائية" اليت مر  أبي حموومن هذه النماذج أيضا، قول 

            )  : ()2اختتما بإرسال التحية للمصطفى (
 Mِ�:ِ����2�ٌَم )-1 َ�ْن  

 و���ــــــــــــــ�1�َ  
! 

�ــــــــــــ2ٌم )-1 ا��ــدِر 
  �*��� ا����ِر ا�&

)-1 ا��6&�ِق �و1�َ  �ـ2َمٌ 
�ن �و�ف   

! 
)-L 1�ِر Lــــــــ-ِق Uِ ھ�ٍد 

 و��ـــــــدًيّ  

�ـــــــــــــ2ُم �6وٍق 
 'ُ� أ8:-&ــــــُ' ذ�ـــــــــوُ

! 
َد  ـــــَر )ن �ـــــ�ٍر ، و�ُ�� �Lوأ

 )ن �%ـ*ٍ   

حيث حرص على تذييل القصيدة ذا التكرار النغمي الذي منح خامتتها طالوة 
امتة هي قاعدة القصيد وآخر ما يستقر يف وعذوبة، فكان له أثره الواضح باعتبار موقعه، فاخل

  السمع والنفس.

                                                 

 ( 1 ) ابن زمرك ، الديوان، ص 477 .
 ( 2 ) ابن خلدون حيىي، بغية الرواد، ج2، ص 67 .
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ومثلما وقع التكرار يف الكلمة املفردة، وقع يف العبارة أو اجلملة أيضا، وإن كان أقل 
  حضورا. 

   )1(: الثغري التلمسانيومن أمثلته، قول 
 ِ5�2L-� 1�َإن 7ــــــ�َن �و  

�دُرَھ�  
! 

 ���ُ�6  ,*ِ��"6�&َ���
 وBــــــــــــــــ��ھ�

   5ِ�2L-� 1�َإن 7ــ�َن �و
 4دُرھ�

! 
 �����َ&�6"ــــــــ��ِ*,  �-ُ�ـــــــــ

 وِ�ــــــ	�َھ� 

   5ِ�2L-� 1�َإن 7ـــــــ�َن �و
��َ�َ�ْ�ُ 

! 
���َ&�6"ــــــــ��ِ*,  

 G�8ــــــــــــ�� و �ـــداھ� 

إن 7ــــــــــ�َن �و1�َ 
��2�5ِ   ��ُظL-� 

! 
���َ&�6"ـــــــــ�ِ�*,  �وُرھ� 

 � و��ــــــــــــ�ھَ 

فاملالحظ على مستوى التكرار الصويت (الكلمة) هو الرتدد شبه الكامل للمصراع األول: 
(إن كان موسى للخالفة)، باإلضافة إىل اسم: (التاشفيين) يف مطلع املصراع الثاين من كل بيت. 

عروضيا، أمكننا القول بان الشاعر استطاع أن  فإذا علمنا أن باقي املفردات تتوازن وتتكافأ
يشكل تناسبا إيقاعيا على امتداد هذه األبيات. إا صورة موسيقية واحدة ترددت أربع مرات، 
تضافر يف تشكيلها: التناسب الصويت اإليقاعي الناتج عن التكرار اللفظي، مع التناسب 

  اإليقاعي احلاصل من املماثلة الوزنية.
           )2(من مولديته "امليمية"، يقول فيه:  البن الخلوفملة، نضيف منوذجا ومن تكرار اجل

                                                 

 ( 1 ) التنسي حممد بن عبد اهللا، تاريخ بين زيان ملوك تلمسان، ص 194 .
 ( 2 ) ابن اخللوف القسنطيين، ديوان جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني، ص  343
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 ِU 5َ�َــــــــ�ر ��َ�َ
ًدا   ا�&4ـــــــــَ�ًرا �ؤ��

! 
�:ـــــــــد آن �-�4ـــــــــدوِر 

 �  أن �&ــــــ;���

�َ�� ر�ـــــــ�َ َ ِU 5َ
ًزا   ا�&ـــــ�4ًَرا �%ز�

! 
�:ــــــــد أ�م� ا�%4�ــــــــ�ُن 

�ِ* و7-�َ�� -� 

 ِU 5َ�َــــــ�ر ��َ�َ
ًرا   ا�&4ــــــَ�ًرا �ؤز�

! 
�:ــد أوَھَن ا�&"ر�ُط ر7ِْ�* 

 ��َ  وَھد�

  *�و�� �4ـــــــرَة Uِ ا�&	�ِ
 وأ�رِ)* 

! 
و7ـــــ"�B *�( 1ر� �� ا��;ُس 

 ��َ  Bَر�

�� �4ـــــــرَة Uِ ا�&	�ِ�*  و
 وأ�رِ)*

! 
�:د ر6َق ا�%4��ُن �* ا�:-ِب 

��َ� أْ�ُ

حيث نسجل تطابق الصورة املوسيقية بشكل صميمي بني األشطر؛ أما الثالثة األوىل، 
فتجمعها املطابقة الصوتية اإليقاعية يف مجلة: (فيا رمحة اهللا انتصارا)، مع وحدة الوزن اليت جنمع 

) فكلها على وزن (مفاعلن). وأما شطرا وهي : (مؤيدا، معززا، مؤزرا -العروض –بني مفردات 
  البيتني األخريين فجميع مفرداما مكررة تكرارا تاما. 

وال شك قد أدى التكرار هنا وظيفته الفنية واجلمالية، حبيث عكس الصورة االنفعالية 
للذات املبدعة، وقد استشعرت خوفا وقلقا، فالذت باخلالق تستذر رمحته وعطفه يف إصرار. كما 

أثره اجلمايل ذا االنسجام املصاحب لنغمة االنكسار والتضرع اليت تنبعث من ثنايا هذه حقق 
  املفردات. 

ويطول بنا املقام لو اسرتسلنا يف تتبع مناذج التكرار مبستوياته املختلفة. فهي من الكثرة 
والتنوع حبيث تستحق جهدا خاصا حييط بدراسة هذه الظاهرة، ويكشف عن قيمتها الفنية 

  اجلمالية يف النص املولدي.و 
  و ننتهي  من خالل هذا الفصل إىل املالحظات اآلتية: 
الوفاء للقصيدة العربية القدمية من حيث األوزان، إذ اتضح من اإلحصاء توافق نسب  -

تواتر البحور  يف املولديات  مع تلك احملصل عليها، انطالقا من الشعر اجلاهلي، إذ  
  ة، و خباصة: الطويل، الكامل، البسيط.كانت الصدارة للبحور الطويل

كذلك الشأن بالنسبة للقافية، حبيث سيطرة تلك اليت توافق  القوايف القدمية  من    -
 جانب الروي.
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و ميكن تسجيل  جانب  إجيايب على مستوى موسيقى القافية، من زاوية غلبة القوايف  -
 املطلقة بشكل طاغ، و هو ما ينسجم و طبيعة اإلنشاد.

  جانب غلبة القوايف املردوفة، و خاصة منها ما كان مردوفا باأللف.  و كذا من -
و هو ما يوفر هلا  مسة  الوضوح السمعي. هذا باإلضافة إىل تفوق نسبة حضور 
الروي اهور، و تلك األصوات ذات القيمة املوسيقية العالية؛ كحروف الذالقة، و 

 أشباه اللني.

سل الشعراء مبجموعة من الوسائل اليت منحت و على مستوى املوسيقى الداخلية، تو  -
حبورهم الشعرية مرونة و طواعية للتناغم أكثر مع السياق املعنوي         و 

 الشعوري. و من أبرزها: الزحافات و العلل، الصوت اللغوي و خباصة الصوائت.

لنص كما كان ملوسيقى الكلمة وظيفتها الفاعلة يف توفري القيمة الفنية و اجلمالية ل   -
املولدي  من خالل صفيت التناسب و التنويع اإليقاعي على السواء، و اللتني حتققتا 

  من االستعانة باأللوان البديعية.        
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  الخاتمــة: 

، زمن اإلمارات املستقلة: "بناء القصيدة المولدية في المغرب اإلسالمي"تناول هذا البحث   
واسع استدعى كثريا من  -زمكاين –احلفصية، املرينية، الزيانية، وإمارة بين نصر بغرناطة. وهو فضاء 

دي. وقد تبني بعد هذه اجلهد والعناء، ألجل الوقوف على مالمح ومعامل البناء الفين للنص املول
  السياحة العلمية يف عوامله ما يلي: 

كشف املدخل عن ثراء يف مادة الشعر املولدي باملغرب اإلسالمي. وأنه يعد غرضا   -
مستحدثا يف هذه البالد، ظهر أول ما ظهر يف القرن الثامن اهلجري، استجابة لظاهرة االحتفال 

حققت له الرواج واالنتشار، أمهها: نشاط حركة التصوف،  باملولد النبوي. باإلضافة إىل عوامل أخرى
  وعامل اهلزمية واالنكسار السياسي.

حتددت على مستوى ببناء املضمون، مجلة من املالحظات والنتائج اليت نثبتها على النحو  -
  اآليت:

 - من خالل االسرتشاد بالنصوص اليت أمكن  مجعها هلذه الدراسة –اإلقرار يف اطمئنان  -
مسك شعراء املولديات بالبناء التقليدي؛ فقد عانقوا يف قصائدهم ذلك املعمار الكالسيكي الذي بت

عرفته القصيدة العربية القدمية منذ عصر التأسيس، وهو النموذج املركب القائم على تعدد 
ُيستهل مبقدمة، أو مبجموعة من املقدمات  - على النحو الذي تقدم -املوضوعات. فالنص املولدي

تقليدية املعروفة، من: طلل، وغزل، وشباب وشيب. أو قد تكون يف احلمد والتسبيح، والتشوق إىل ال
البقاع املقدسة. وهو ما شاع من قبل يف املدائح النبوية لدى املشارقة. مث يلي هذه املقدمات ما 

كرمي. يتبعه اصطلحت عليه الدراسة باملوضوع الرئيس، ممثال يف مدح الرسول (ص) واإلشادة مبولده ال
  املوضوع الثانوي املتضمن ملدح السلطان الذي تنشد املولدية بني يديه ليلة االحتفال.

وانطالقا من مضمون هذه الوحدات أو املوضوعات، كشف البحث عن وجود صلة قوية  -  
فيما بينها، تتحقق من خالل ذلك التوحد الشعوري الذي تنطوي عليه القصيدة املولدية، والذي 

بنية متماسكة، ذات نسيج داليل متصل  - على تباينها يف الظاهر - من تلك املوضوعاتجيعل 
  متكامل وموحد.

فالوقفة الطللية وإن مل خترج عن تلك املعاين اليت تضمنتها منذ العصر اجلاهلي؛ من وقوف، 
الليا. إذ إن واستيقاف، وبكاء، وتذكر للحبيب. إال أا ُكيفت مبا خيدم املولدية، ويتصل مبوضوعها د

  (الديار/الطلل) اقرتنت حبيز مكاين حمدد، هو البقاع املقدسة.
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وقد عانق الغزل يف مضمونه أيضا تلك املعاين اليت تعاورها شعراء الغزل العذري، لكنه يف  -
  عمقه كان غزال صوفيا يتعلق بالذات النبوية احملمدية.

اين احلسرة والندم واالنكسار، مع أما مقدمة الشباب والشيب، فجاءت سياقا يتضمن مع -
  تعنيف للنفس، ويف هذا ما ميهد متهيدا موفقا للولوج إىل املوضوع الرئيس.

ويتسق مقطع البقاع املقدسة اتساقا قويا مع غرض املولدية؛ فما تلك اللهفة إىل احلج  -
لفضاء املكاين يقوم والشوق إىل املعامل املقدسة، إال وجه من وجوه التعلق بالذات احملمدية. فهذا ا

بديال على شخص الرسول (ص) لوجود عالقة االقرتان، فقد كان فضاء ضم أنفاسه الطيبة، وكان 
  مهدا لرسالة اإلسالم.

وهي  -وعن مقدمات االعرتاف بالذنب، وزجر النفس، واحلمد والتسبيح بقدرة اخلالق -
  فإا واضحة الداللة على الغرض. -مقدمات قليلة احلضور

ا عن مضمون املوضوع الرئيس، فقد متحور حول مدح الرسول (ص) واإلشادة بذكرى أم -  
مولده. حيث انبىن املديح النبوي على أساس التعامل مع الشخصية احملمدية النبوية يف مالحمها 
اخلاصة والعامة. وركز أساسا على الصفات املعنوية مبا احتوته هذه الشخصية من حمامد ومآثر مع 

ما يتعلق بالصورة احلسية. ولقد استثمر الشعراء يف هذا اال مرجعيتهم الدينية والتارخيية، االبتعاد ع
وأكدوا سعة اطالعهم على مصادرها، ويف مقدمتها: القرآن، مث كتب السرية، و املغازي، والتاريخ 

هاما من تاريخ وثيقة تارخيية نقرأ فيها جانبا  -من هذه الزاوية -اإلسالمي. وذا شكل النص املولدي
  الشخصية احملمدية وما يتصل ا من متعلقاا.

ويف مقام اإلشادة بليلة امليالد النبوي، تعامل الشعراء معها تعامال تارخييا. فنوهوا بفضل  -
هذه الوالدة املباركة على البشرية، وأا كانت حدا فاصال بني زمن الشرك ومرحلة اإلميان. وأشاروا إىل 

  مظاهر االحتفال يف تلك الليلة احلافلة.ما يوحي ببعض 
و يف املقطع األخري من املولدية، واملتعلق مبدح السلطان، فإنه وإن كان ميثل حتوال واضحا  -

على مستوى الشخصية املمدوحة، إال أن الشعراء حرصوا على أن يقيموا جسرا معنويا يربط بني 
اعيا للمناسبة، ومعظما هلذه الذكرى النبوية. مث املوضوعني، حيث نفذوا إىل مدح السلطان باعتباره ر 

علي لرايته. هذا باإلضافة إىل 
ُ
ركزوا على دوره اجلهادي، فقدموه يف صورة حامي محى الدين وامل

حول الصفات اخلُلقية احلميدة ذات الصفة الدينية؛ كالعدل، والورع، والعلم،  -غالبا -الدوران
احملامد، اليت جتعل من هذا املدح السلطاين فرعا أصيال من تلك والتقوى، وما شاها من تلك املآثر و 

  النواة األم، اليت هي مدار املولدية وحمورها الرئيس.
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أما  على مستوى بناء الشكل، أو باألحرى، أدوات التشكيل الشعري، فقد أفرزت الدراسة  
  من النتائج ما يلي: 

  من حيث اللغة:  -

ملعجم الشعري، فاتضح أنه يتوزع على حمورين أساسني: توصل البحث إىل رصد مالمح ا -  
حمور القاموس الديين، الذي يندرج ضمنه: القاموس القرآين، مث لغة املعطيات اخلاصة والعامة 

) وألقابه وكناه، وأمساء الرسل واألنبياء، ρللشخصية احملمدية، واليت تشارك فيها، أمساء الرسول (
افة إىل املعجم الصويف الذي سجل حضورا جعل منه ملمحا واضحا ومفردات البقاع املقدسة. باإلض

  يفرض وجوده.
حمور القاموس القدمي، ممثال يف مفردات الشعر القدمي، السيما منه، الشعر اجلاهلي. ويرتكز حتديدا يف 

 القصد إىل توظيف األلفاظ املوغلة - أحيانا-لغة املقدمات التقليدية، مع مالحظة أن الشعراء تعمدوا 
  يف القدم والغرابة.

وقد تبني على مستوى دراسة البناء اللغوي أن الشعراء توسلوا جبملة من األدوات التعبريية  -
لتعميق مستوى أدائهم املدحي، سواء من خالل ما اعتمدوه من بىن صرفية: كصيغ املبالغة، 

ورها املتعددة. فقد أفادوا والتفضيل، وامسي الفاعل واملفعول. أو من جهة ما يتصل باألداة النحوية بص
  من هذه البىن واألدوات أميا فائدة من ناحية التشكيل املعنوي، وحققوا من خالهلا 

  مسة املبالغة اليت تعد من أبرز السمات اليت تقتضيها طبيعة الصياغة املدحية. -خاصة–
  : متيز مبجموعة من الظواهر الفنية، هي:من حيث بناء األسلوب -

، حيث كشفت هذه الظاهرة عن التفات واضح إىل مصدرين أساسيني، ميناالقتباس والتض
سجال حضورمها البارز يف النص املولدي، مها: النص القرآين، الذي كثريا ما اسرتفد منه الشعراء، 

  وطعموا به أسلوم، سعيا إىل االرتقاء به فنيا ومجاليا.
لنور احملمدي"، أو "احلقيقة احملمدية"، اليت كانت  و املفاهيم الصوفية، وخاصة منها ما تعلق بنظرية " ا

  كثرية الدوران يف هذا الشعر.
اليت  التكرار، وقد أسهم هذا األثر الصويف يف تشكيل ملمح أسلويب آخر يتمثل يف ظاهرة -  

  تعد من أبرز مسات الشعر املولدي وهي ذات أمهية كبرية يف عملية اإلنشاد.
تتوزع على جمال فسيح يف القصيدة املولدية، وتتمركز أكثر يف اليت السرد والتقرير ظاهرة  -

  املقطع اخلاص بتعداد اخلصال احملمدية، واستحضار اإلشارات التارخيية.
  شيوعا يتأرجح بني االعتدال والتكلف أحيانا.الظاهرة البديعية شيوع  -
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من خالل تقدمي يف غزل املقدمات، أو باألحرى، يف مقدمة احلب احملمدي، الرمز  اعتماد -
الرسول (ص) يف صورة مقنعة، تكشف عن حقيقتها قرائن معينة يف النص. وهذا على طريقة 

  الصوفية.
  من حيث الصورة الشعرية:  -  

تبني أن الصورة الشعرية يف النص املولدي تستند إىل ثالث مرجعيات أساسية، هي:  -  
  املصدر القرآين، املصدر الصويف، والشعر القدمي.

تتسم معامل الصورة بالتقليدية، سواء من حيث مادا، أو طريقة تشكيلها، إذ اسرتفدت   -  
كثريا من مالمح األسلوب التصويري القدمي. كاالعتماد على عامل احملسوسات احمليط بالشاعر، 
والبساطة، والقرب، وعدم إعمال اخليال والفكر يف حماولة لتخطي حدود املألوف، واإلتيان باملبتكر 

لطريف. وإن كان هذا ال يعدم وجود بعض النماذج القليلة اليت حاولت تلميع الصورة القدمية ا
  واالحنراف ا إىل شيء من الطرافة واجلدة.

باإلضافة إىل اعتماد الصورة على األوجه البيانية املعروفة، من تشبيه، واستعارة، وكناية، وجماز، وذلك 
سلوب التصويري أيضا الظاهرة البديعية بدرجة واسعة، حبيث حبكم تقليدية املوضوع. فقد اعتمد األ

شكلت الصورة البديعية معلما واضحا يف القصيدة املولدية. وكان هلا دورها الفاعل يف تعميق املعىن، 
  والتعبري عن الرؤى واملشاعر، السيما تلك اليت اختذت من البديع املعنوي مكونا هلا.

مستهلكة جاهزة، اعتمد  -الغالب-عموما، هو أا كانت يف  وما ميكن أن يقال عن الصورة  
الشعراء يف تشكيلها على الذاكرة الشعرية بالدرجة األوىل. ولكن رغم سيطرة سلطان التقليد، فإن 
هؤالء استطاعوا يف مواقف عديدة أن حيسنوا التوسل ا، وأن يوظفوها بالكيفية اليت تفي مبضمون 

  فسي.بوحهم الشعري وموقفهم الن
  من حيث الموسيقى:  -  

  اختذت القصيدة املولدية من العروض اخلليلي، مع القافية املوحدة إطارا هلا. -  
اتضح من القراءة اإلحصائية، ميل الشعراء إىل معانقة القدمي على مستوى الوزن الشعري  -  

  بإيثارهم للبحور الطويلة، ويف مقدمتها: الطويل، الكامل، البسيط.
  
  
لشأن بالنسبة للقافية، فقد تأكد أن أكثر القوايف شيوعا هي تلك اليت سجلت تواترا عاليا كذلك ا  -

  يف الشعر القدمي.
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كما أظهرت نتائج اإلحصاء، غلبة القافية املطلقة بشكل طاغ، وهو ما ينسجم أكثر مع   -  
  طبيعة اإلنشاد.

لوضوح من خالل: يضاف إىل هذا، ما احتواه الروي من مسات صوتية خاصة حتقق صفة ا -
اجلهر، كثرة تواتر األصوات البينية، وكذا حروف الذالقة. وهو ما يؤكد ميزة الوضوح السمعي للقافية، 
وميكنها من توفري كثافة إيقاعية هامة، هلا وقعها اجلمايل اخلاص باعتبارها آخر ما يستقر يف السمع 

  عند اية كل بيت يف القصيدة.
يقى الداخلية، فقد توسل شعراء املولديات مبجموعة من الظواهر أما بالنسبة لعنصر املوس

اإليقاعية، سعيا إىل إقامة نوع من املصاحلة واملواءمة بني موسيقى اإلطار، وموسيقى احلشو. وإضفاء 
شيء من املرونة على أوزام، حىت تكون أكثر طواعية وجتاوبا مع حقيقة التجربة، ولكي يساير 

ومتوجاا عرب املواقف والسياقات املختلفة. ومن هذه الظواهر: الزحافات والعلل، اإليقاع حركة النفس 
موسيقى الصوت اللغوي وخاصة ما تعلق بالصوائت. فقد شكلت هذه األدوات وسيلة ضبط وحتكم 

  إيقاعي هلا أثرها الفاعل يف تطويع إيقاع الوزن ملعانقة الفكرة والشعور.
أمهيتها يف حتقيق صفة  -اعتمادها على ألوان بديعية متنوعةب -وباملثل، كان ملوسيقى الكلمة

الكثافة والثراء والتلوين املوسيقي، من خالل تلك التشكيالت اإليقاعية السخية املتباينة، اليت هلا 
  قيمتها اجلمالية وتأثريها األكيد، الذي يصاحب املولدية عند اإلنشاد.

الغىن والتنوع اإليقاعي، مبا حيفظ هلا أثرها اجلمايل يف  وذا، توفر ملوسيقى الشعر املولدي كثري من
    الذات املتلقية، حىت وإن امتدت مساحة القصيدة.

  على أن هذه األحكام و النتائج ال تعد ائية،  مطلقة، إمنا تظل نسبية، قابلة للمناقشة و اإلثراء. 
ن احملاولة أن ختطىء        و و هي خالصة حماولة بذلت فيها قصارى ما أملك من اجلهد، و من شأ

  تصيب، و أملي أن أكون قد وفقت. 
مازال مفتوحا على قراءات  -بثرائه الفكري و الفين و اجلمايل-و أخريا أشري إىل أن النص املولدي

  أخرى، و هو ينتظر مزيدا من اجلهد و الدراسة املستفيضة لكثري من ظواهره الفنية و املعنوية.
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 - هـ1399، مكتبة املثىن بغداد، 2كتاب البديع، نشر وتعليق، إغناطيوس كراتشكو فسكي، ط

  .م1979

  .هـ1041ت:  (أمحد حممد بن أمحد)المقري  - 46

ي عياض، أعيد طبع الكتاب بإشراف اللجنة املشرتكة لنشر الرتاث أزهار الرياض يف أخبار القاض

  اإلسالمي بني حكومة اململكة املغربية، وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة، (د.ت).

  .م1988نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت،  -47

  (تقي الدين).المقريزي  - 48

  االعتبار بذكر اخلطط واآلثار، مكتبة املثىن، بغداد، (د.ت).املواعظ و 

  .هـ711ت:  (االفريقي املصري) ابن منظور - 49

لسان العرب، حتقيق: عبد اهللا علي الكبري، حممد أمحد حسب اهللا، هاشم حممد الشاذيل، دار 

  املعارف، مصر، (د.ت).

  (حمي الدين).النووي  - 50

لبنان، -، دار املعرفة، بريوت3ديثه:  الشيخ مأمون شيحا، طصحيح مسلم، حقق أصوله وخرج أحا

  .م1996-هـ1417

  .هـ218ت:  (أبو حممد عبد امللك)ابن هشام  - 51

السرية النبوية، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى السقا، ابراهيم األبياري، عبد 

  لبنان، (د.ت).-احلفيظ شليب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

  
 


