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 رـــــــر وَتَق دِيـــــشُك  
 

 هذا يـل أنار من كل   إىل قديروالت   كرلشّ ا آياتبأمسى  هأتوجّ أمحد اهلل وأشكره، ثمّ 

 كتورالدّاألستاذ فضيلة  املشرف أستاذي بذلك وأخصّ  .توجيههبو ،علمهبو ،بفكره ربالدّ 

 اإلنسانيّ عاملوالت   املتابعة، يف ةاجلديّ  بني هفي مجع يالذ  الطيّب ألسلوبه كان فقد ؛"خان مدحم"

  . العمل هلذا إجنازي يف األثر بالغ فيع،الرّ 

 محةة العزم والرّاني بقوّ منحاني العلم وأمدّ و اني صغرية  الكرميني، كما ربي   شكراً لوالدي  و

 واآلخرة.نيا ي خري اجلزاء يف الدّ ما، فجزامها اهلل عنّ بشت ـى جتليّاهت

سواء  أعانين بدعمهمن  وعرفاني لكل  خبالص شكري  أتقدّم وال يفوتين يف هذا املقام أن

، أو آزرني حبسن اخلطاب واجلواب، فشك ل كل  ذلك مدّني بكتاب   أو ،اأم توجيه  أكان نصيحةً 

 ا.ومضمونً ا شكل سوي  ى متث ل عمل  ا لـي ملواصلة رحلة حبثي هذا حت  ا قوي  دفع 

باهلل العليّ العظيم  وما الت وفيق إال   زجي أعمق آيات العرفان واالمتنان،ا أ  لكل  هؤالء مجيع  

 يب. نِلنا وإليه ن  عليه توك  

 ... مـــر ا لَك  ـــــــشُك   

 رينـــــريم أقــــم                                                                        

 



 م
 
 
 
 

 

مَـــةمُقَدِّ  

 



ةــدّم ُــــــــق ُم ُ  

 - أ -
 

 هللا عبد بنًدحممًّ هللا خلق أشرف على والّسالم والّصالة ا،مباركًر اطيّ بًر اكثيًر محدا هلل احلمد
ً.عليه وسالمه هللا صلوات

ً  ،ميالقد يفًالعهد واألدابء الّشعراء استخدمها قد الّرفيع، وقوالذًّ اجلمال لغة لغةًالّشعرتعدُّ
 يف تطيل فمنًجهةًابلّتأثيصفتًاتًّ العصور.ًفقد مدى على قائليه خّلد وشعريً  أدبياً ًتراثًر لنا مواوقدًّ

 حاجة هناك تكون فال له، قالي ً ما يفهم الّسامع كان إذا وتوجز ختتصرًأخرىومنًجهةً الكالم،

رًأجزاءًوتؤخًّ متقدًًّو والّسأم، ابمللل املتلقي يشعر ال حىت الكالم أجزاء بعض فتحذف ؛للّشرحًواإلطالة
 ياق.عيهاًالسًّدويست املقام يقتضيها ةبالغيًّ لغاية إمنا اعتباطاًر أييت ال وذلكً،إخلأخرىً

 ةًروتعبييًّ فنيةًر وسيلةًرابعتبارهً غوي"اللًّ عمليةً"االحنراف على حقيقته يف يرتكز عريالشًّ الّنصًو
 كّلما بشعريّته األديب صالنًّ يسمو لذلك طحية،والسًّ املباشرة عن واالبتعاد ،الّلغوي ابملستوىًلالرتقاء

 ليتتبعها اقد،النًّ بدورها حتّفز اليت ةاألسلوبيًّ املثيات من وكّثف االحنراف،ًعملية يف صاحبه أمعن

 الّداللة. إنتاج يف دورهاًعلىًحقيقة ويقف وميّحصها

بطرقًحتليلًقديًّومنًمّث،ًفقدًأظهرتًاملناهجًالنًّ الّنصوصًاألدبّيةًوالكشفًةًاحلديثةًاهتمامارًكبياًر
اجلماليًّ اليّتًعنًمدلوالهتًا والوقوفًعندًالّسماتًالبالغيًة يفًذلكًعلىًمعاييًموضوعيًًّة مرتكزًة ً،ةًمتّيزهاً،

ًتثريً ًعلىًأسسًمنضبطة ًوقيامها ًالّنقديًوترشيدًأحكامه ًممارسةًعمله يستطيعًالّناقدًمنًخالهلا
ًة.قديًّممارستهًالنًّ

ّثلًوً منًفروعًالّدرسًالّلغويًاحلديث،ًالّذيًيهتّمًببيانًاخلصائصًًا"ًفرعًراألسلويبًالبحث"ًمي 
هًأسرارهًمنًخاللًاملمّيزةًلكتاابتًاألدابء،ًفهذاًاملنهجًلهًدورًابرزًيفًاستنطاقًالعملًاألديبًواستكنا

زًمساتهًاألسلوبّيةًوإبراانتهًواملدخلًاألساسًإىلًفهمهًهوًالعكوفًعلىًحتليلًمكوًًّخمتلفًمستويته،
ًفهيً،وي ؤثرهاًصاحبًالّنصًويتفّردًابستعماهلااليتًتتنوّعًبتنوّعًالّتجاربًيفًمستويتهًاملختلفةًالفنّيةً

األلفاظًًويكشفًلناًعّماًوراءً،وأفكارهًومالمحًتفكيهرؤاهًًإىلًإظهارًتتيحًلهًفرصًاالختيارًسعياً 
ًاألداءً ًحسنةً ًيفًعبارةً ةًةًواجلماليًّربزًالقيمًالبالغيًّكماًيً ًً،ينطويًعليهاًالّنصًوالّسياقًمنًمغزىًومعانً 

ًالطّرائقهذهًومنًً،ًيسعىًلنقلهاًإىلًاملتلقيعبييّةًاليّتًياغةًالتًًّيريدهاًلفكرتهًوالصًّورةًاليّتًللرّبطًبنيًالصًّ
ً.والّتصويريًّ،ًالّصريف،ًالرتكيبًّ،ًاجلانبًاإليقاعيً:جند
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ةًاليتًيتحّولًالكالمًبواسطتهاًمنً"ًتلكًاملكّوانتًالّلغويًّةاخلصائص األسلوبي  املقصودًب "ًإنًّ
هاًيفًالكالمًأصبحتًمنًة،ًوهيًحبكمًترّددهاًوتكراًرةًواجلماليًّأثييًّإىلًوظيفتهًالتًًّسياقهًاإلخباريًّ

بعينهًمنًبنيًأمناطًلغويّةًًمنًاعتربهاً"اختيار"ًاألديبًلنمطًلغويًًّهناكزة،ًًوخصائصهًاألسلوبيةًاملميًّ

ًارًمنًاخلروجًعنأبّّناًمتّثلًنوعكماًيراهاًآخرونًالّلغويّةًالّصحيحة،ًًتيحهاًلهًاالستعماالتًمتعدّدةًتً 
ّلغوي،ًظامًالاًتقتضيهًاملعاييًاملقررةًيفًالنًّاعرًأوًالكاتبًعمًّحيثًينأىًالشًّاالستعمالًالعاديًلّلغةً

وأّنًذاكًاألديبًالًيستعملًالّلغةًذلكًاالستعمالًالذيًيتعارفًعليهًسائرًمستعمليًالّلغةًحىّتًيتفّردً
ةًتربزًأسلوبه،ًإالًةًومجاليًّدالليًًّةًأبعاداًرعريًّةًاليتًتتضافرًمجيعهاًإلعطاءًالّنصوصًالشًّخبصائصهًاألسلوبيًّ

الًميكنًأنًً،وخصائصهاًبةًاألدبيةًبكلًأبعادهاشملًالتجًرما،ًهوًالذيًيًأّنًاألسلوبًاملتبعًيفًنصًّ
ًةًاملرسل.ًغيًحبسبًذاتيًّآخر،ًوإمناًهوًقابلًللتًًّوامًيفًنصًّةًثبتةًعلىًالدًّيكونًمادًّ

ًكّلًذلكًمّتًاختيارًشاعرً  "ًزمركًابنوهوً"ًعرًاألندلسيًّمنًأعالمًالشًًّفحلً ًولكيًيتّمًجتسيد
،ًورثءً ًووصفً ً،ًوغزلً ةًاملعهودةًمنًمدحً عريًّشعرهًخمتلفًاألغراضًالشًًّوقدًتضّمن(ًه 733-795)

ًكّلًذلكًحاتًعديدةًرائعةًوقصائدًزجليًّوادرًولهًموشًّرديت،ًوالنًّوبرعًيفًشعرًاإلخوانيات،ًوالطًّ ة.
اإلبداعيًّ الذيًيعكسًطاقتًه ابلشًّيفًديوانًه املتعّلقًة وأصالًةالتًّحبرارًةًبدءاًرً؛عرًة مثًابلقدرةًجربًة اإلحساسً،

ًاالنفعالًإىلًاالنفعالًالعاقل؛ ًكثافة ًفنّيةًهبدفًعلىًاالنفصالًعن ًيفًصورة ًالوصولًإىلًجتسيده
منًمكوانتًاملعىنًاحملضًإىلًًةًيفًآنًواحد،ًمثًابلقدرةًالفائقةًيفًصناعةًالّنصرة،ًومعربًّموحية،ًومؤثًّ

القدرةيعملًاخليالًاألصيلًمبساعدًحيثمكوانتًاملبىنًاحملض،ً وتشكيلها.علىًالتًًًّة ًصويرًيفًتكوينهًا
ً((.ً"ابن زمرك األندلسي " ديوانخصائص األسلوب يف ليندرجًمجيعًذلكًحتتًعنوان:ً))

ًكونهًيستجليًاخلصائصًاألسلوبيًّ اًةًاليتًميتازًهبعبييًّةًواملزايًالتًّمنًهنا،ًتظهرًأمهّيةًالبحثًيف
ةًمهيمنةًوفقًنظرةًبندرهتا،ًوحماولةًاكتشافهاًبوصفهاًبىنًأسلوبيًًّشعرً"ابنًزمرك"ًسواءًبشيوعهاًأم

غةًةًإىلًاللًّمطيةًاملعياريًّحليلًاألسلويبًمنًجهة،ًورصدًحتوالتهًمنًالّلغةًالنًّعىنًمبتطّلباتًالتًّةًتً خاصًّ
انقًاإلبداعًمنًجهةًةًاليتًتتجاوزًاملألوفًوتعاكيبًاجلماليًّاقاتًاإلحيائّيةًوالرتًّغنّيةًابلطًّةًالفنّيةًالاجلماليًّ
ًأخرى.
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ًاملًيفًطّياهتحتدراسةًًوهيدراستهًضمنًأ ط رًم عّينة،ًًالباحثةلقيمةًاملوضوعًوأمهّيته،ًارأتتًًونظراًر
ًالعديدًمنًاإلشكاالت،ًهي:

كيفًمتظهرتًخصائصًاألسلوبًداخلًالّنصًالّشعرّيًالبنًزمركًاألندلسي؟ًوبعبارةًأخرى،ًًً
حليلًاألسلويبًكيفًميكنًعربًتقنياتًالتًًّواملتفّردةًبه؟ًًالّتشكيالتيفًمدّونتهًًالّشاعروّظفًًأبّيًقالب

والرتًّ والّصرفّيًة اإليقاعّيًة اليّتًكيبيًّاستنباطًالظواهًر واملعنويًّة نصًًّة هبًا علىًدالالتًًًيزخًر أثرهًا ومًا الّشاعرً؟
واهرًاألسلوبّيةًاملختلفةًاألثرًيفًتوليدًاملعىنًواستنطاقًوإىلًأّيًمدىًكانًإلدراجًالظًًّصًوشاعريته؟النًّ

ةًإىلًةًاملعياريًّمطيًّغةًالنًّةًمنًاللًّكيفًتتجّلىًالّتحّوالتًالعدوليًّوًًالقصدًاملرادًمنًهذاًالّنصًالّشعري؟
ًة؟اقاتًاإلحيائّيةًاجلماليًّالطًًّيفًإنتاجًهمفنّيةًيفًالّنص؟ًوإىلًأّيًمدىًت سةًالغةًاجلماليًّاللًّ

خصائصًاألسلوبًيفًشعرًالّنابغةً:ًجندةًاهرةًاألسلوبيًّومنًالّدراساتًالّسابقةًاحلديثةًحولًالظًّ
واخلصائصًً،م2014/2015ًحممدًخيضرًبسكرةدكتوراه،ًجامعةًًأطروحة،ً،ًحملمدًبنًحييالّذبياين
(،ًألمحدًصاحلًحممدًةًيفًشعرًاحلماسةًبنيًأيبًمتّامًوالبحرتيً)شعرًاحلربًوالفخرًأمنوذجاًراألسلوبيًّ

ةًاخلصائصًاألسلوبيًًّوًم،2013ةًالّسعوديّة،ًهمي،ًأطروحةًدكتوراه،ًجامعةًأمًالقرىًاململكةًالعربيًّالنًّ
للشًّ ملداينًانديةً،يفًديوانً"يفًالقدسً" ً،حممدًخيضرًبسكرةجامعًةًاملاجستي،رسالًةاعرًمتيمًالربغوثيً،

ه (،ًلعبدًالّرمحن797ً-733وظواهرًأسلوبّيةًيفًشعرًابنًزمركًالغرانطيًاألندلسيً)،ًم2012/2013
،ًم2014،ًبنًحييًبنًحسنيًاحلازمي،ًرسالةًاملاجستي،ًجامعةًأمًالقرىًاململكةًالعربّيةًالّسعوديّة

راساتًلرجييسًبالشي،ًتر:ًحممدًالعجيمي،ًنشرًيفًحولياتًمعهدًالدًًّ،والوزيرًالشاعرًابنًزمركًوآثره
ًم.1936الشرقية،ًاجلزائر،ً

قدًظًمنًعناوينًهذهًالدًًّوحامللف أّّنًا درستًاجلوانبًاألسلوبّيةًلكنًملبدعنيًراساتًوموضوعاهتًا
بتحليلًجوانبًأسلوبّيةًاكتفتًشعراءًآخرينًمنًجهة،ًوإنًتطّرقتً"البنًزمركًاألندلسي"ًفهيًًو

بدراسةً،ًأوًراحتًتقومًثنّيةمنًجهةًوالّتضمنيًقليلةًمنًشعرهًحنو:ًالّتشخيص،ًوالّتكرار،ًواالقتباسً
ًفقدًتضّمنتالفنّيةًًالّناحيةمنًًنا،ًأّماًدراستجهةًثلثةًمنًواألدبّيةًةاتيًّمنًانحيةًسيتهًالذًًّذاتهاعرًالشًّ

التًّ حنوً:مستويهتًا املختلفةً، األسلوبّيًة الرّتكيبّية،ةً،اإليقاعيًّعبييًّة ًوًالّصرفّيةً، حتليلهاًمعًًة،صويريًّالتًّاملعنويّةً،
ًأسلوبّية.ًوإظهارًاملقاصدًاملتوّقعةًمنًكّلًخاصّيةً
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ةًرغبتهاًيفًتكوينًمرجعيةًفكريًًّهيولعّلًأهّمًاألسبابًاليّتًدفعتًالباحثةًلدراسةًهذاًاملوضوعًًًًًًًً
املتفّشيةًواهرًالظًًّوأهمًّة،ًومعرفةًخبايهاًوأسرارهاًةًاألندلسيًّعريًّعربًحماولةًالتعمُّقًيفًدراسةًاملدونةًالشًّ

ًًوالعاملًالعريبابعتبارهاًمتّثلًحلقةًوصلًبنيًالعاملوحضارةًًستكشافًاألندلسًفكراًرالًذلكًالزمنيفً
ًكانًالّدافعًاألّولًواألقوىًالختيارًاملوضوعً"ًالذًّزمركالغريب،ًوالّتنويهًأبحدًأبرزًشعرائهاًوهوً"ابنً ي

افرًواليتًتتضًةًالبارزةًيفًشعرهعربًفحصًالبىنًاألسلوبيًًّ،لبحثًيفًخصائصًالّنصًاملتمّيزةلًاهرةوالظًّ
ًاعر.عريّةًأبعاداًدالليةًومجاليةًتربزًأسلوبًالشًّمجيعهاًإلعطاءًالّنصوصًالشًّ

اغيةًعلىًة،ًومعرفةًخصائصًاألسلوبًالطًّتكمنًيفًالّسعيًوراءًاحلقيقةًالعلميًّالبحثًًوأهدافًًًًًًً
ورةًاملثلىًالوصولًإىلًالصًّكيبًمبعناهًاملقصود،ًأوًالليةًهلا،ًودورهاًيفًإمدادًالرتًّاملدونةًلبيانًالقيمةًالدًّ

ًنها.اجتةًعاليتًيقصدًهلاًالّشاعر،ًوالوقوفًعلىًمواطنًاجلمالًواإلبداعًالنًّ
ًً ًأسلوبية ًمنًمقدرة ً"ابنًزمرك" ًالشاعر ًبه ًيتمّيز ًما ًاستظهار ًإىلًحماولة أصالتهًًتبنّيًإضافة

يفًاملدونةًاترةًأخرى،ًبغيةًهاًوإدراجةًاترة،ًومعرفةًطريقةًصوغهًلالحنرافاتًالّشعريّة،ًومهارتهًاإلبداعيًّ
ًةًمتنّوعةًاملشارب.ةًثقافيًّخلفيًّفسيحًخيالهًوماًميتازًبهًمنًالوصولًإىلًعمقًفكرهًًو

"ًالّذيًيناسبًطبيعةًالت حليليً"املنهج الوصفيًفهوةًالبحث،ًضبطًمادًّاملنهجًالّذيًسيأّماً
ًالظًّاملوضوع؛ًفقدًمّتًتوظيفهًلرصدً اخلصائصًًلتحديدًأهمًًّعريّةاليتًتزخرًهباًاملدونةًالشًّاهرةًالّلغويّة

ًعانيهاةًومةًوآثرهاًاجلماليًّفسيًّب غيةًالوصولًإىلًبواعثهاًالنًًّ،ًوالّتعليقًعليهاًوحتليلهاووصفهاًةاألسلوبيًّ
ًةمنيالضًّ ًهتتّم ًكما ًبىنً. ًبوصفها ًاكتشافها ًوحماولة ًندرهتا ًأو ًالظّاهرة ًشيوع ًمدى ًبتوضيح الّدراسة

ًأسلوبّية.
ًة.ًوخامتً:ًمقّدمة،ًومدخل،ًوأربعةًفصول،مبنّيةًعلىكانتًاخلطّةًاملّتبعةًًو

"حياةًالّشاعرًابنًزمرك"ًمباًفيهاًًّذيًفيهًأّوال:السلوب"؛ًاألاملسّمىًب ً"الّشاعرًًوًابملدخلًبدءاًر
ً.ًيّةوالنثًرالّشعريّةًآثرهًًومقتله،ًوأهّمًألقابهًاملشهورة،ًًوامسهًونشأتهًوصفاته،ًوكيفًدخلًللوزارة،ً

دعاماتًًأربعي شارًفيهًإىلًاإلطارًاملفاهيمي"؛ًحيثًً:خصائصًاألسلوبثني ا:ًاحلديثًعنً"
ًفأّوهلا ًالبحث، ًيف ًً:رئيسة ًاألسلوب""مفهوم ًالّلغويًّ" ًاجلهة ًًةمن مفهومً"ًوثنيها:واالصطالحّية،

ًاألسلوب ًخصائص ًحيث ًوعمليًًّي تطّرق"؛ ًمزج ًلفكرة ًمجع ًالظًّة ً"الّتحليلًلثوثً،اهرتنيمفهوم ها:
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ّددًاألطرًاملنهجّيةًاليّتًيسلكهاًالّناقد فهناًًها:ً"صفاتًالّدارسًاألسلويب"رابع،ًًواألسلويب"ًالّذيًحي 
منًالّشروطًاملت جمموعًة يفًالّدارسًحىّتًخيوضًيفًاستجليًفيهًا "األسلوبً: خامسهاحتليلًالّنص.ًًووّفرًة

ًلتظهرًالعالقةًًوالبالغة" ًالبالغة" ًت بنّيًمدىًأتّصلًاألسلوبًيفًاتريخًالعربًمنًخاللً"علم اليّت
ًبينهما.
ً"ًمعنوانًرًاألو لالفصل جندًًو األندلسي"،ًًزمركيفًديوانً"ابنًًخصائصًاألسلوبًاإليقاعّيةب 

ومها:ً"اإليقاعًاخلارجي"؛ًالّذيًيتناولًفيه:ًالبحورًالّشعريّة،ًالقافية،ًالّروي،ًً،ناتنًاثنقضّيتاتهًحتندرجًامل
باق،ًالرّتصيعًو"اإليقاعًالّداخلي"؛ًاملتضّمن:ًاجلناس،ًالطًًّخّمسات،ًاملوّشحات،ًوطولًالقصائد،امل

ًوالّتصريع،ًوتكرارًالّصوت.
ًمتًّ ًوقد ً"الث اينالفصل ًيف ًظاهرة ًمعاجلة ،ً ًالّصرفّيةخصائص ًًاألسلوب ً"ابن ًديوان ًزمركيف

فعول،ًالّصفةًاملفاعل،ًاسمًال"املشتّقات":ًاسمًيًيتفرّعًإىلًثالثةًمظاهر؛ًفكانًاألّولًاألندلسي"،ًالذًّ
"املصادر"ًاملشتملًعلىًفروعًمنها:ًوكانًالثّاينًًاملشّبهة،ًصيغةًاملبالغة،ًاسمًاملكان،ًواسمًالّزمان.

ًاخاصً الثًليكونًالثًًّيمي،ًاملصدرًاهليئة،ًمصدرًاملرّة،ًواملصدرًالّصناعي.صدرًاألصلي،ًاملصدرًاملامل
ًاألمر.ًماجملّردةًواملزيدة،ًأاملضارعًًمأالفعلًاملاضيًسواءًً"األفعال"ًب 

"ًالث الثالفصل تّوزعًًكما األندلسي"ًًزمركيفًديوانً"ابنًًخصائصًاألسلوبًالرّتكيبّيةاملوسومًبً 
"الرّتتيبً)الّتقدميًوالّتأخي("،ًمّثً"الّنقصانً)احلذف("ًو"العطف"،ًوبعدهاًًب ًمظاهرًبدءاًرًسبعةإىلً

"أسلوبًاحلصرًوالقصر"،ً لً  إضافًة واألمرًوالّنداءًوالقسمً، االستفهامً، املدرجًفيهً: "األسلوبًاإلنشائيً"
ًاملختلفة: ًالّتكرار"ًأبشكاهلا ً"ظاهرة ًمّث ً"أسلوبًالّنفي"، ًواجلملةًمنًتكرارًاحلًويليه ًوالكلمة، رف،

ًكتابّيةًمنًجهةًثنّية،ًوتكرارًمتشابهًمنًجهةًثلثة. ًجهة،ًوتكرارًصيغة
نصلً يفًديوانً"ابنًزمركًاملوسومًللفصل الر ابعوأخياًر "خصائصًاألسلوبًاملعنويًّة األندلسي"ًًبً 

الّتشبيهاتًاملختلفةًًوفروعًأّوهلا:ً"الّتصوير"ًالّذيًحيوي؛ًاالستعارةًبنوعيها،ًًةفقدًاندرجًضمنهاًأربع
.ًوثلثها:ً"الّتضمني"ًأبشكالهًمثيلي،ًوالبليغ،ًواجململ،ًوكذاًجندًاجملازًاملرسل.ًوثنيها:ً"الرّتادف"التًّ

األحداثًالّسياسّية.ًورابعها:ً"األغراضًالّشعريّة"ًذاتًاملعاينًالفريدةًحنو:ًًوالدينّيةًواألدبّية،ًواألمساء،ً
ً.مدحًالعذار،ًوالف كاهةًاإلعذارّيت،ًاإلخوانّيات،رديت،ًالّتلغيز،ً،ًالطًّباحياتش،ًالصًًّوالّنق
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ًتائجًاملستخلصة.خامتةًحاولتًتضمينهاًأهّمًالنًًّلتخلصًالباحثةًيفًالّنهايةًإىلً
طّرقًةًومراجعًحديثةًمتنوعةًلتعّددًاملواضيعًاليتًمّتًالتًّواستندًالبحثًيفًإجنازهًعلىًمصادرًتراثيًّ
ًالبحثًبعدًديوانً"ابنً ًالرتًًّزمركإليها،ًشّكلتًعمدة ًأّما ًالرّئيس، ًاملصدر ةًاثيًّاألندلسي"ًابعتباره

.ًوأّماًاحلديثةًللسّكاكيًمفتاحًالعلومًو،ًفمنها:ًدالئلًاإلعجازًيفًعلمًاملعاينًلعبدًالقاهرًاجلرجاين
ًةًأسسها،ًوعلومها،ًوفنوّناالبالغةًالعربيًّلكتابً،ًإضافةًإلبراهيمًأنيسًعرموسيقىًالشًًّكتابفنجدًً

حملمدًًةعريًعندًحممودًدرويش،ًدراسةًأسلوبيًّاخلطابًالشًّم َؤلَّفً،ًًومحنًحسنًحبنكةًامليداينلعبدًالرًّ
ًكبيةًيفًإخراجًالبحثًعلىًهذهًالصًّاليّتً،ًصالحًزكيًأبوًمحيدة ًهائّية.ًورةًالنًًّكانًهلاًقيمة

األستاذًًفضيلةًالعرفانًإىلجزيلًًوالّشكرًمسىًآيتًأنًأتقّدمًأبيفًهذاًاملقامً،ًالًيفوتينًوأخياًر
يًاحتضنًالبحثًفأمّدينًبعلمه،ًواستنرتًبتوجيهاته،ًفكانًالذًًّ-حفظهًهللا–ًخان"ًمد"حمالدّكتورً

ومآخذ،ًرغمًذلكًفلنًخيلوًالبحثًمنًأخطاءًً.خيًموّجهًوخيًانصحًليخرجًهذاًالبحثًإىلًالّنور
الغّفارًأسألهًثوابًاالجتهادًواحملاولة،ًوعلىًأساتذتناًالفضالءً،ًوهللاًسبحانهًفماًعمليًهذاًإالًّحماولة

ًأعرضًهذاًاجلهدًاملتواضعًليقضواًفيهًويقّوموه،ًفاحلمدًهللًرّبًالعاملنيًعلىًالّنعمةًوالّتوفيق.
ً
ً
ً
ً
ً
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               خصائص السلوب: اإلطار املفاهيميثانيًّا: 
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ً:ًحياةًالّشاعرً"ابنًزمرك":أّولًا
 امسهًونشأتهًوصفاته: .1

ويف  1هو حممد بن يوسف بن حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف الّصرحيي يكّّن "أاب عبد هللا"
وبعضهم ينطق  3، ويُعرف بـ "ابن َزْمَرك2كالم "ابن األمحر" حذف "حممد" فيما بني "أمحد" و"يوسف"

، وأصله من شرق األندلس، وسكن سلفه "رََبض البّيازين" من غرانطة 4رك" وقد يكون اسم جّد بعيد"زِمْ 
نفسها اليت  وهي الّسنة ،7م1333جوان  29أي  6هـ733شوال  4ي كان يف الذّ  5وبه مولده ونشأته

 ؛ فأبوه حّداد  وقد كانت أسرته متواضعة ،8احلّجاج يوسف" يها لسابع سالطني بين األمحر "أبوبويع ف
فل كان ضعيف البُنية تلوح عليه عالمات الفطنة فّكر يف تنشئته على مهنته اليّت ُُيارسها، إاّل أّن الطّ 

 .9لذلك عزم والده على أن جيعل منه أديبا  
أّول نشأته بطلب العلم واستمراريّة القراءة، وأخذ نفسه مبالزمة حلقات يف اشتغل حيث  
قرأ العربّية يف فّنها على األستاذ ف؛ خمتلفةر  من الشيوخ يف ختّصصاتر  وتتلمذ على يد كثير  10الّتدريس

خلطيب "أيب عبد هللا "أيب عبد هللا بن الفخار"، والفقه على األستاذ املفيت "أيب سعيد بن ُلب" والفقيه ا
بن مرزوق"، ولقي القاضي احلافظ "أاب عبد هللا املقّري" عندما قِدم رسوال  إىل األندلس وذاكره، وقرأ 

بـ بعض الفنون مبدينة "فاس" على الّشريف الّشهي  وطالعاألصول على "أيب علي منصور الّزواوي"، 

                                                            
 .2/300م، 1974، 2، القاهرة، جملد 1ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرانطة، تح: حممد عبد هللا عنان، مكتبة اخلاجني، ط  1
املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى السقا، وآخرون، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر،  أمحد  2

 .2/7م، 1939)د.ط(، القاهرة، 
 .2/300ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرانطة، تح: حممد عبد هللا عنان،   3
م، 1936رجييس بالشي، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي، نشر يف حوليات معهد الدراسات الشرقية، اجلزائر،   4

 132ص
 .2/300 ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرانطة، تح: حممد عبد هللا عنان، 5
 .2/314نفسه،   6
 132رجييس بالشي، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي، ص  7
 .7الديوان، ص   8
 132رجييس بالشي، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي، ص  9

 .2/14السقا، وآخرون، محد املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى أ  10
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، ، حّّت صار من جنباء طلبة األندلس 11"أيب عبد هللا الّتلمساين" واّتصف أنّه صاحب جوابر ُمطبقر
 .12إليضاح املشكل وذهنر سابقر 

الّذي عّدد له جمموعة من الّصفات هـ( 776)تومن مشاخيه يف األدب الوزير "ابن اخلطيب"  
وح، قيع، خفيف الرّ و ، حلو اجملالسة، حسن التّ الفكاهةِ  ، عذبُ هش   أنّه مقبول   ألنّه عاشره فرتة فقال عنه

، ونشأ عفًّا ،13شره املذاكرة، حاضر اجلواب، شعلة من شعل الذّكاء، كثي الرّقة، غزل مع حياء وحشمة
بل بعيُد مدى اإلدراك، طاهرا ، كلفا  ابلقراءة، عظيم الدُّؤوب، اثقب الّذهن، أصيل احلفظ، ظاهر النّ 

 .14من األغراض خربه، واضطلع بكثير  ، وفشىجّيد الفهم، فاشتهر فضله، وذاع أرُجهُ 
ًيفًالوزارة:ً"ابنًزمرك" .2

وهذه األخية  ،ومجلة من اخلصال املوروثةاملكتسبة ثقافة عصره بني تكوينه مجع "ابن زمرك" يف 
جعلته يُؤّهل للّتدرّج يف سّلم الوظائف الّديوانّية، وقد  اليّت  -ذُكرت قبال  – ذكرها شيخه "ابن اخلطيب"

"ابن زمرك" كان ، و هـ749عام  قـُّلد "ابن اخلطيب" الوزارة يف عهد يوسف األّول "أيب احلجاج يوسف"
، وعندما توىّل األمي حممد اخلامس "الغيّن ابهلل" من بين نصر 15كاتبه وعمره مل يتجاوز سبعة عشر عاما  

جعل "ابن ه "ابن اخلطيب" الوزارة الكربى، وهذا ما تبّوأ أستاذه وحامياحلكم،  م1354هـ/ 755سنة 
، لذا لُّقب "ابن اخلطيب" بذي الوزارتنْي فاألوىل 16ملك غرانطة زمرك" حيظى خبطّة سلطانّية يف بطانة

 .17مع "أيب احلجاج يوسف" والثّانية مع "الغيّن ابهلل"
ه وذهب لـ"فاس" ابملغرب، وتقّرب منه "ابن زمرك" ب أخيذلك ُخِلع "حممد اخلامس" بسبوبعد 

ُملك له يف الّنهاية عاد "ابن اخلطيب" للوزارة الكربى واخّتذ "ابن زمرك" ـ. ومع عودة اليف هذه املرحلة
لوك املواستعمله بعد أعوام يف الّسفارة بينه وبني ملوك عصره خاّصة يف عقد الّصلح بني  ،18كاتب سرّه

                                                            
 .2/303ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرانطة، تح: حممد عبد هللا عنان،   11
 .2/15محد املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى السقا، وآخرون، أ  12
 .2/301ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرانطة، تح: حممد عبد هللا عنان،   13
 .2/301نفسه،   14
 .10الديوان، ص  15
 .135، صرجييس بالشي، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي  16
 .6الديوان، ص   17
 .136، 135، صرجييس بالشي، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي  18
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ًث» :ابلُعدوتنْي وُصلح الّنصارى تسع مرّات، فقال "ابن زمرك" أنّه خدمه الثةًسبعااًوثالثنيًسنة،
ان الفقه وك، ويف الّسنوات املوالّية بذل "ابن زمرك" جهدا  حيث دّرس 19«ابملغرب،ًوابقيهاًابألندلس

عالقته مع ويل نعمته "ابن كانت و  ،يديه "الّشاطيب"، مع نظمه للّشعر أستاذا  فذاع صيته، وخترّج على
 ، ومل يكشف عن عدائه له إالّ بعد ذلك الّتاريخ.20م1369هـ مارس 770اخلطيب" جّيدة إىل غاية 

أنّه وقع يف موقفني متناقضنْي؛ إّما أن يغدر مبواله "حممد اخلامس" بوقوفه موقفا   إىلويعود ذلك  
يستنكر غدره فينتصب يف وجهه مدافعا  عن َمِلِكِه، أن سلبياًّ ويساعد "ابن اخلطيب" يف مكائده، وإّما 

، 21كر "ابن اخلطيب"فاهتدى إىل احلّل املوافق ملصاحله الّشخصّية وأفرط يف تسليط الّنقمة على الوزير املا 
منهم، بل ابرزوه ابلعداوة واجتهدوا يف  العديدتالميذ هذا األخي كثيون إاّل أنّه مل يُرزق الّسعادة يف و 

، وقد بلغ "بين مرين"بسبب مكائد البالط والتجأ إىل  "ابن اخلطيب" فرّ  وبذلك، 22إيصال املكروه إليه
رفع امللك  "ابن اخلطيب"وبعد فرار  .23الّسلطان "عبد العزيز" بغزو األندلس"الغيّن ابهلل" أبنّه كان يُغري 

 .24من شأن "ابن زمرك" فقّلده الوزارة الكربى
كربايء يستفّز الّنفوس، ابل ا  مغمور  شخصا  بعد ذلك تغّي طبع "ابن زمرك" تغّيا  عميقا ، فقد أضحى 

ينعم ابألمن، إذ أنّه هو نفسه مل ينج من مؤامرات أعدائه وحُيّقق غاايته ومال إىل الكْيد فال يدُع أحدا  
هـ انلته 793يف شهر صفر عام  25إاّل بفضل رعاية حممد اخلامس "الغيّن ابهلل" له، وعند وفاة سّيده

، فحاول أن يستميل خَلفه "يوسف الثّاين" غي أّن املكائد اليّت دبّرت يف البالط 26احملنة وشعر ابخلطر
م، حيث بقي عشرين شهرا  1391هـ جانفي 793 الّسجن بـ "املرية" يف أوائل صفر ابلزّج به يفآلت 

وبعدها أعاده اخلليفة إىل سالف خطّته، ومل يطل عهده فبوفاة "األمي يوسف الثّاين" ابدر خلفه "حممد 

                                                            
 .17، 2/16تح: مصطفى السقا، وآخرون، محد املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، أ  19
 .137، صرجييس بالشي، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي  20
 .137، صنفسه  21
، 7محد املقري التلمساين، نفح الطيب من غصن األندلس الّرطيب، تح: إحسان عباس، دار صادر، )د.ط(، بيوت، جملدأ  22

 .7/145م، 1968
 .15، 14صالّديوان،   23
 .137، صرجييس بالشي، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي  24
 .142، صنفسه  25
 .2/18محد املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى السقا، وآخرون، أ  26
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نية، وراح الّسابع" بعزل "ابن زمرك" وتعيني "ابن عاصم" وزيرا  مكانه، مّث استعاد "ابن زمرك" الوزارة اث
 .27يزعج الّناس بعنفه حّت أّن "حممد الّسابع" رابه أمره

ً:مقتلــه .3
، فعند 28من األعداء واحلّساد ابقتحام بيت "ابن زمرك" أمر ملك غرانطة ذات ليلة بسبب إغراءر  

ه شّر قتلة يديه، فجّدلته الّسيوف وتناولته احلتوف فُقضي علي ا  الّدخول عليه وجدوه ابملصحف رافع
مه وابنيه كّل ذلك مبرأى عني أهله وبناته، فكانت أنكى الفجائع وأفظع وعلى من ُوِجد من خد

أنصار "ابن  مني )يال مظهر  من مظاهر العدل اإلهل، وهناك من رأى أّن ذلك االغت29الوقائع
هـ 795من يف حوايل أي فوق هذه الفرتة من الزّ  31الّتسعني وسبع مئة، فمات قتيال  بعد 30اخلطيب"(

 .32حسب حتليل الّدارسني
 :ألقــابه .4

من أشعار  اوأقواسها وأبواهب ألّن كّل ما يف قباهبا وطيقاهنا 33"شاعرًاحلمراء"لُّقب "ابن زمرك" بـ 
ألنّه قضى سبعا  وثالثني سنة مالزما  له مادحا   35"شاعرًالغيّنًابهلل"، ولُّقب أيضا  بـ 34منقوشة تعود له

ابرجتاله الكثي من الّنظم  "شاعرًالبالط" كذلك  هوو  ،36يف سّتة وستني قصيدة يف سّتة وستني عيدا  
ًإىلًمنطً»أبنّه  -ابن زمرك–وصف أستاذه "ابن اخلطيب" شعر تلميذه لذا  .37واملقطوعات مرتاٍم

ًكلفًابملعاينًالبديعة،ًواأللفاظًالّصقيلة،ًغزيرًاملّادة  .38«اإلجادةًخفاجيًالّنزعة،

                                                            
 .143، صرجييس بالشي، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي  27
 .143، صنفسه  28
 .2/20محد املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى السقا، وآخرون، أ  29
 .143، صرجييس بالشي، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي  30
 .2/11محد املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى السقا، وآخرون، أ  31
 .25الديوان، ص  32
 .180قصائد زجلية البن زمرك األندلسي، تح: حممد توفيق الّنيفر )دراسة(، ص  33
 .2/16محد املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى السقا، وآخرون، أ  34
 .180قصائد زجلية البن زمرك األندلسي، تح: حممد توفيق الّنيفر )دراسة(، ص  35
 .2/16محد املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى السقا، وآخرون، أ  36
 .144رجييس بالشي، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي، ص  37
 .2/303ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرانطة، تح: حممد عبد هللا عنان،   38
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ألنّه بقي مع "حممد اخلامس" أعوام ا خيدمه  الّرئيسًالوزير"أو " 39"الّرئيسًالفقيه"كما لُّقب بـ
 .40يف الّسفارة مع ملوك عصره، وعقد الّصلح بينهم

 :آثــاره .5

ل  وأانقة   ر رّقة  زمرك" ديواان  يندر أن يتكرّ ترك "ابن  وإّّنا هو  ؛ياته فقطحلليس وعمقا ؛ فهو ِسجِّ
ملالمح العصر يف أحداثه الّسياسّية  عاكسة   يُعّد صورة  و  ،حقبة من اتريخ العرب يف األندلس املفقودة

، 41مدينة غرانطة هـ يف8الكربى وخصائصه احلضارية اليّت حتّدد صفات اجملتمع األندلسي يف القرن 
حفيدًمّت مجعها من طرف بعض سالطني تلمسان وهم بين األمحر " منظومةوهذا الّديوان حوى أشعارا  

" وهو ُمدرك،ًمنًكالمًابنًزمركـالبقّيةًال" ومسّاه "الكتابًامللوكي" لذا لُّقب بـ "ابنًاألمحرًاملخلوع
 .42سفر  ضخم ليس فيه إالّ نظمه فقط

يف شعر دة من مدحر وغزلر ووصفر وراثءر، وبرع خمتلف األغراض الّشعريّة املعهو يوان وقد مشل الدّ 
يف اهلياكل الكالسيكّية اجلديدة  ، وهو مل يُقِدم على أّي تغيير 43وادرردايت وامللح والنّ اإلخوانيات والطّ 

)نسيب( قد تطول غالب األحيان مّث  غزلّيةر  حيث كان يستهّلها مبقّدمةر  ن القرون اخلالّية؛املوروثة ع
دائح أو املوكثيا  ما ترد القصائد دون مقّدمة غزلّية وعادة تكون يف  ،يتخّلص منها إىل املديح مباشرة

 .44األعياد الّدينّيةأو ناسبات امل
واألغراض املدحّية خّصصها لألمراء وَعْلَية القوم واإلسالم، وظهرت فيه الّنزعة الّصوفّية ومعاين 

من خالل أشعار الّنقوش على  46. وكان متمّيزا  يف الفّن الّديكوري الّزخريف45وصفّية للطبيعة الفنّية
" حيث كان وّشاحا  ابمتياز املوّشحالقصور والطيقان واألبواب. وظهر له منحى جديد يظهر يف "

 طرأ فيه أغراضه املتعّددة. وبشكلر مطّولر 
                                                            

 .136، 135ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي، ص رجييس بالشي، الوزير الشاعر  39
 .2/17محد املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى السقا، وآخرون، أ  40
 .7، 6الديوان، ص  41
 .2/11محد املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى السقا، وآخرون، أ  42
 .180قصائد زجلية البن زمرك األندلسي، تح: حممد توفيق الّنيفر )دراسة(، ص  43
 .144رجييس بالشي، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي، ص  44
 .154إىل  149، صنفسه  45
 م.2013سبتمرب  19عارف الكنعاين، ابن زمرك يدافع عن نفسه، جريدة االحتاد، اخلميس    46

http://www.alittihad.ae/details.php?id=87739&y=2013&article=full 
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َمرْج و"البن زمرك" نثر من خالل كتاابت يف اجلهاد حنو ما كتبه عندما نزل املسلمون آبخر 
ًنذكر»حيث قال:  ،47لفّج خيغرانطة متوّجهني  ًأّّن ًأداينكمًلًاعلموا ًعن ًيغيب ًل ًما كم

وأحسابكم؛ًإّنًهذاًاجلهادًوليمةًدعاًهللاًعبادهًإليها،ًوحّضهمًعليها؛ًفاآلايتًيفًاملصاحفً
مسطوره،ًواألحاديثًمشهوره؛ًلبيعًالّنفوسًفيهاًمنًالّرمحن،ًوبذلًاملهجًرغبةًيفًحصولًثوابً

، كما مزج بني نثره ونظمه وأظهر فيه أدبه وعلمه حنو قوله خُياطب "ابن اخلطيب" 48«امللكًالّداين
 .49ألوالد وهم مع موالهمل توّجهتجوااب  عن رسالة 

ً.فاهيمياثنيًّا:ًخصائصًاألسلوب:ًاإلطارًامل
يف هذا اجلزء من البحث سنحاول تقدمي مفهوم "األسلوب"، لعرض صورة توضيحّية، مّث خنلص 
لتعريفر جامعر بني اجلزءين وهو "خصائص األسلوب"، وبعدها حنّدد األطر املنهجّية اليّت ُتسلك يف 

األسلويب"، لنعرض يف "الّتحليل األسلويب"، وكّل ذلك يُدرس وفق شروط تدخل يف "صفات الّدارس 
 الّنهاية العالقة بني "األسلوب والبالغة".

ً.ًمفهومً"األسلوب":1
 جتّذرت يف الكتب معّن كّل األسلوب حيث جند:

 أ/ًاملعىنًالّلغوي:

حتّددت املاّدة الّلغويّة للفظة )أسلوب( يف املعاجم بـ )س ل ب( وذُكر هلا معانر عديدة منها: 
، وورد هذا 50«يُقالًللّسطرًمنًالّنخيل:ًأسلوب.ًوكّلًطريقًُُمتدًٍّفهوًأسلوب»" ذلك أنّه الّنظام"

، وكذلك معّن 52"املذهبًوالطريقًوالوجهومن معانيه ". هـ(817)ت51املعّن أيضا  عند "الفيوزآابدي"
                                                            

 .2/63محد املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى السقا، وآخرون، أ  47
 .1/63نفسه،   48
 بعدها.وما  312، 311، 2/310ابن اخلطيب، اإلحاطة يف أخبار غرانطة، تح: حممد عبد هللا عنان، ينظر،   49
ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبي وآخرون، دار املعارف، )د.ط(، النيل، القاهرة، )د.ت(، ماّدة )س ل ب(،   50

 .2058ص 
، بيوت، لبنان، 8ينظر، الفيوزآابدي، القاموس احمليط، تح: مكتب حتقيق الرتاث، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط  51

 .98ماّدة )س ل ب(، ص  م،2005
. ويف معجم "العني" نعثر 2058ينظر، ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبي وآخرون، ماّدة )س ل ب(، ص  52

أي ما يتشّكل على اإلنسان من لباس ليأخذ طريقته وما يتمّيز به. « كّلًلباسًعلىًاإلنسانًسلبً »على ماّدة )س ل ب( مبعّن 
 . 261بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، تح: مهدي املخزومي، أبراهيم السامرائي، ص ينظر: اخلليل 
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. فاألسلوب هو كّل ما يُظهر 53«يُقالًأخذًفالن ًيفًأساليبًمنًالقول،ًأيًأفاننيًمنه»" فـ الفنًّ"
 نظاما  معّينا  ومذهبا  خاصًّا يتمّيز به ويتفّنن يف استخدامه دون سواه.

ًب/ًاملعىنًالصطالحي:
تناول الّدارسون على اختالف توّجهاهتم مصطلح وفكرة األسلوب، منهم العرب القدماء 

 واحملدثني:

 :عندًالعربًالقدماءاألسلوبًً •
لألسلوب يف سياق إبراز إعجاز القرآن  إذا عدان للّدارسني العرب القدماء سنعثر على مفاهيم

جنده يقول  (هـ403)ت الباقاّلين"الكرمي لكن من دون الّتخّصص فيه أو القصد له يف حّد ذاته، فعند "
أّنًنظمًالقرآنًعلىًتصّرفًوجوههًوتباينًمذاهبهً»يف معرض حديثه عن فضل القرآن عن غيه: 

ومباينًللمألوفًمنًترتيبًخطاهبم،ًولهًأسلوبًخيتّصًخارجًعنًاملعهودًمنًنظامًمجيعًكالمهم،ً
املعتاد عنًأساليبًالكالًم ويتمّيزًيفًتصّرفًه ، فجعل نظام القرآن معدوال  عن مألوف استعماهلم 54«بهً،

من خالل أسلوبه الفريد، وبنّي أنّه خارج عن أصناف كالمهم وأساليب خطاب العرب من أعاريض 
 .55عالّشعر، والكالم املوزون والّسج

واعلمًأّنً»فقال:  -أيضا  –فقد رّكز على فكرة "الّنظم"  هـ(471)ت عبدًالقاهرًاجلرجاين"أّما "
ليسً"الّنظم"ًإلًّأْنًتضعًكالمكًالوضعًالّذيًيقتضيهً"علمًالّنحو"ًوتعملًعلىًقوانينهًوأصوله،ً

؛ 56«ًختلًُّبشيءًمنهاوتعرفًمناهجهًالّّتًُُنَجْتًفالًتزيغًعنها،ًوحتفظًالّرسومًالّّتًُرمستًلك،ًفال
حيث بنّي مفهوم "الّنظم" وعالقته ابلّنحو من خالل االلتزام ابلقوانني واألصول وتتّبع األسلوب من دون 

"األسلوب"ً»" ينقد الّدارسني العرب القدماء أبنّه شكريًحممدًعّياداخلروج عنه. وراح " ًكانتًكلمًة إذا
ًكلمةًقدًبقيتًعندهمًمبهمةًاملعىن،ًتشرئّبًملنزلةًا ملصطلحًدونًأنًتبلغهاً]...[ًفقدًوجدوا

يفًأُّناًتدّلًعلىًً-منًحيثًأصلهاًالّلغويًنفسه–"الّنظم"ًبريئةًمنًالّلبس،ًإذًملًتكنًمثّةًشبهةً

                                                            
 .2058ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبي وآخرون، ص   53
 .35الباقالين، إعجاز القرآن، تح: أمحد صقر، دار املعارف، )د.ط(، القاهرة، مصر، )د.ت(، ص   54
 .50ينظر، نفسه، ص   55
 .81عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تح: أبو فهر حممود حممد شاكر، )د.د(، )د.ط(، )د.ب(، ص   56
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ًاجلرجاين ًعّرفها ًكما ًواستقّرتًيفًاملصطلحًالبالغي ًالتأليفً]...[ ، فأظهر أّن معّن 57«طريقة
 ذا األخي كان واضحا  يف أذهاهنم وارتبط ابلقرآن الكرمي.األسلوب عندهم اّتصل "ابلّنظم" ألّن ه

ةًئاألسلوبًهي»مقابلة بني األسلوب والّنظم فقال:  (هـ684ت)"أبوًحازمًالقرطاجيّن"ًوأظهر 
إذ يبدو أّن األسلوب  58«ةًحتصلًعنًالّتأليفاتًالّلفظّيةئحتصلًعنًالّتأليفاتًاملعنويّة.ًوالّنظمًهي

مرتبط بتناسق املعاين وحبكها، والّنظم له عالقة بتأليف األلفاظ وسبكها، فأوجب هلذا الّتصّور ضرورة 
مراعاة حسن االطّراد والتناسب والتلّطف يف االنتقال من مقصد آلخر يف األسلوب، ومالحظة حسن 

 .59النقلة يف النظم االطراد من بعض العبارات إىل بعض ومراعاة املناسبة ولطف
مدلولً»تقّدما  يف تعريفه لألسلوب إذ قال عنه: ( هـ808ت) "ابنًخلدون"وقد حّقق  ولنذكرًهنًا

لفظةًاألسلوبًعندًأهلًهذهًالّصناعةًوماًيريدونًهباًيفًإطالقهم.ًفاعلمًأُّناًعبارةًعندهمًعنً
ًكماًيفعلهً املنوالًالّذيًتُنسجًفيهًالرّتاكيب،ًأوًالقالبًالّذيًيُفرغًفيهً]...[ًفريصُّهاًفيهًرصاًّ،

ًيّتسعًا لقالبًحبصولًالرّتاكيبًالوافية.ًمبقصودًالبّناءًيفًالقالبًأوًالّنّساجًيفًاملنوال،ًحّّت
، فشرح األسلوب أبنّه املنوال أو القالب فجمع بني خطّة نسج الرّتاكيب والطّريق احملتذى، 60«الكالم

وبنّي الّشكل الّذي تُوضع فيه الرّتاكيب لتخرج حمبوكة  متينة  مثل ما يفعل البّناء والنّساج ألجل إيصال 
 مقصود الكالم.

ًعندًالّدارسنيًاحملدثني:باألسلوبًً •
ًالالّتيينً»وردت لفظة األسلوب يف حتليالت الّدارسني احملدثني فقالوا:  اشتّقتًمنًاألصل

stilusًًانتقلًعنًطريقًاجملازًإىلًمفهوماتًتتعّلقًبطريقةًالكتابة ، 61«وهوًيعينً"الّريشة"ًمّث
"شكريًحيث انتقلت الّلفظة ومفهومها املتنوّع على مدى العصور القدُية عند الغربيني. وقد بّينها 

تدّلًعلىًنوعًمنًالتمّيز،ًأيًأنّناًحنيًنتكّلمًعنً"أسلوب"ًماًفالبدًأنً»بكوهنا  حممدًعّياد"

                                                            
 .18م، ص 1988، )د.ب(، 1شكري حممد عياد، اللغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب العريب، انشيوانل بريس، ط  57
، بيوت، لبنان، 3احلبيب ابن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، طأبو حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدابء، تح: حممد   58

 .364م، ص 1986
 .364ينظر، نفسه، ص   59
 .648ابن خلدون، املقدمة، تح: أمحد الزعيب، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(، عني مليلة، اجلزائر، )د.ت(، ص   60
 .93م، ص 1998، القاهرة، 1الشروق، طصالح فضل، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، دار   61
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عنًغريهًمنًاألساليبً]...[ًلكّلًإنسانًطريقتهًاخلاصًّ ةًيفًالّتعبري،ًيكونًهذاًاألسلوبًمتمّيزاًا
، فتطّرق 62«ومعًالعصرًأصبحًمعظمًالّناسًيفهمونًأّنًاألسلوبًهوًمرآةًالّشخصّيةًأوًاخللق

إىل حتّول معّن األسلوب من متّيز صاحبه عن غيه وتفّرده به يف كّل اجلوانب )الّلغة والعواطف 
 والرتكيب(، حّّت صار يعكس شخصّية منتجه ومشاعره وُخُلقه. 

حَكُمًالقيادةًيفًمركبًاإلبالغً»األسلوب أنّه  "عبدًالّسالمًاملسّدي"ياق عّرف ويف هذا السّ 
، 63«ألنّهًجتسيدًلعزميةًاملتكّلمًيفًأنًيكسَوًالّسامعًثوبًرسالتهًيفًحمتواهاًمنًخاللًصياغتها

تكّلم يف فبلغته اجملازيّة أوضح فكرته لألسلوب يف كونه الواجهة اليّت تربط بني إبالغ الّرسالة، ورغبة امل
 ذلك، والتقاط الّسامع الّرسالة، والصياغة الفريدة.

ويرى الّدارسون أّن هناك اجّتاهات خمتلفة يف حتديد مفهوم األسلوب، إذ جند ثالثة مناحر ينطلقون 
يعكسًشخصّيةً»فاألسلوب  ملتكّلم"منها هي: املتكّلم )املبدع(، الّنص، واملتلقي. فأّما من جهة "ا

شفًعنًمكنوّنتهًوخباايه،ًويعّّبًعنًمشاعرهًوانفعالتهًحبيثًيصبحًصورةًصاحبهًومزاجهًويك
ًلغوايًًّيُعّد " "حسنًطبل"، وبعبارة 64«صادقةًللّشخصّية . وأّما من جهة 65" لتجربة مبدعهإفرازاا

نوعًمنًاخلطابًاألديبًاملغايرًللخطابًالعاديً]...[ًقدًيكسرًالقواعدً»" فاألسلوب الّنص"
ّية،ًأوًخيرجًعنًالّنمطًاملألوفًللغة،ًأوًيبتكرًصيغااًوأساليبًجديدةًليستًالّلغّويةًاملوضوع

، فهو كسر لتلك القواعد وخروج متعّمد عن األعراف تتفّجر به طاقات الّتعبي 66«شائعةًأبخرىًقدمية
ًيستقبلًالّنصًاألديب،ًفاملتلقيًميّثلًالُبع» املتلّقي". وأّما من جهة "67واإلحياء دًفالبّدًمنًمتلقٍّ

                                                            
 .14م، ص 1992، )د.ب(، 2شكري حممد عياد، مدخل إىل علم األسلوب، مكتبة مبارك العامة، اجلربة العامة، ط  62
 .81، )د.ب(، )د.ت(، ص 3عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، الدار العربية للكتاب، ط  63
م، 2004فتح هللا أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقّية، تق: طه وادي، مكتبة اآلداب، )د.ط(، القاهرة،   64

 . 14ص 
 . 34م، ص 1998ينظر، حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، دار الفكر العريب، )د.ط(، القاهرة،   65
 .20خل نظري ودراسة تطبيقّية، ص فتح هللا أمحد سليمان، األسلوبية مد  66
. وينظر، عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، 43 -40ينظر، حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، ص   67

 .88ص 
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الثّالثًيفًالعملّيةًاإلبداعّية.ًودورًاملتلّقيًمهمًٌّومؤثّرً]...[ًفهوًاحلََكُمًعلىًاجلودةًأوًالّرداءة،ً
 ، وعليه فإّن هذا الّتعريف ُُيكن تلخيصه يف املخّطط اآليت:68«وهوًالفيصلًيفًقبولًالّنصًأوًرفضه

                                      
                     

 
                                                              

 
يظهر من خالل الّرسم الّتخطيطي الرّتّكز على الّدورة الّتخاطبّية؛ فاألسلوب من انحية "املبدع" 
هو صورة منه ينقل أغراضه ومشاعره، ومن انحية "الّنص" هو عدول عن املألوف واحنراف عنه، واختيار 

 ة، ومن انحية "املتلقي" يُعدُّ هناية حصاد اإلبداع ألنّه سيفصُل يف مدى جودته أو رداءته.أساليب فريد
ا أمثال لختياروهناك من عّرف األسلوب من جهة فكرة "ا " وربطهما مع بعض بل جعلهما واحد 

selectionًوًانتقاءًأchoiceًفإّنًاألسلوبًميكنًتعريفهًأبنّهًاختيارً»" بقوله: سعدًمصلوح"
، فتعريفه صريح يقوم فيه بتحديد مصطلحني مرتمجني ملعّن األسلوب مها "االختيار" 69«يقومًبهًاملنشئ
نتيجةًاختيارًواٍعًبنيًاإلمكاّنتًالّّتً»قال عن األسلوب أبنّه "حسنًطبل"ًكما جند  أو "االنتقاء"،

ًكانًهذاًالختيارًيفًنطاقًاملعجمً)كماًيفًإيثارًلفظةًدونًمرادفها(ًًتتيحها الّلغةًللمتكّلمًسواء
أمًيفًنظامًالّنحوً)كماًيفًإيثارًصورةًمنًصورةًتركيبًالعبارةًدونًأخرىًتعادهلاًيفًإداءًأصلً

ًكانًتعريفًاألسلوبًأبنّهًتوافقًبنيًهذْينًالّنوعنْيًمنًالختيار  .70«معناها(،ًومنًمّث

 فوّضح هنا جماالت االختيار ضمن املستوى االستبدايل يف املعجم واملستوى الرّتكييب يف النحو، 
فمثال : إذا أردان الّتعبي عن "حركة الغيمة" بلغة فنّية خيتار املنشئ لفظة تعدل عن واقع الّتعبي وعن البقّية 

هذا من انحية  يف )الغيمة( )القطن الّرمادي(مبا تُتيحه الّلغة، فيختار يف )احلركة( )الّرقص أو التمايل(، و 
االختيار املتجّسد يف "احملور االستبدايل"، أّما من انحية "احملور الرّتكييب" فيظهر االختيار على أنه عدول 
يف ترتيب الكلمات حسب القالب أو الطريقة اليت يريدها املتكلم مبا فيها من حذف، زايدة، وترتيب 

                                                            
 . 22فتح هللا أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقّية، ص   68
 .38، 37م، ص1992، القاهرة، 3ة، عامل الكتب، طسعد مصلوح، األسلوب دراسة لغوية إحصائي  69
 .35حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، ص   70

 األسلوب

 املتكّلم

 الّنص

 املتلّقي

 شخصّيةً+ًمزاجً+ًمشاعرً+ًجتربة

 العدولًعنًاملألوفً+ًاختيارً+ًابتكار

الّرفضً≠الّرداءة،ًالقبولًً≠اجلودةً احلََكم  
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ات الّلغويّة والّتصويريّة هلا خصوصّية توجد فيها وال توجد يف غيها، فكّل مجلة ؛ فهذه االختيار وغيها
( ُمنتجة من طرف اإلمكاانت اليت تُتيحها الّلغة، وكّل خيار choixحتتوي واقعيًّا على عّدة خيارات )

 من هذه اخليارات موصوف خبصوصيات حمّددة ابملقارنة مع اخليارات األخرى، اليت ُيكن وضعها يف
 .71مكاهنا

أوًبعبارةًدقيقةً–أحدمهاًلساينً»األسلوب اختيار ا وفق نوعنْي "حسنًّنظم"ًيف حني جعل 
ًكالمي يستخدمًيفًالستعمالًالعتياديًللغة،ًواثنيهماًمتمّيزةًيستخدمًيفًالستعمالًً-اختيار

لّلغة العاديّة ، فكان االختيار عنده يف جمال ا72«غريًالعتياديًللغة،ًوذلكًهوًالختيارًاألسلويب
وهذا ما  والّلغة غي العاديّة اإلبداعّية فكّلما أراد املتكّلم طريقة اختيار انتقى ما يُناسب غرضه وهدفه.

هوًعدولًعنًاملستوىًالنمطيً»" بقوله: هنداوي عبدًاحلميدًأمحدأّكده " فالختيارًيفًحقيقتهًإمنًا
الكالم،ًوقدًميّثلًخترّيًالّلفظًنوعاًمنًالعدولًعنًأوًالعاديًمنًالّلغةًإىلًاملستوىًالفيّنًمنً

داخليًّا ؛ فبنّي من خالل مصطلح "االختيار" 73«النظامًاللغويًأوًعنًالستخدامًالشائع،ًأوًعدولًا
أبنّه عدول من املستوى العادي إىل املستوى الفيّن من الكالم، وقد وصفهما "أمحد هنداوي" ابلوجهني 

 .74ج عن املألوف إىل غي املألوف املتمّيز بنمطه الفينّ لعملة واحدة، ألهنما خرو 

                                                            
71 Jon Arild Olsen, De l’analyse stylistique considérée comme explication 

intentionnelle, Université d’Oslo, Romansk, N°16, 2002 ,p 669. 
، بيوت، لبنان، 1سلوبية، دراسة يف "أنشودة املطر" للسّياب، املركز الثقايف العريب الدار البيضاء املغرب، طالبّن األحسن انظم،   72

بني نوعني من االختيار مها: "انتقاء نفعي مقامي"، و"انتقاء حنوي". األسلوب دراسة  "سعدًمصلوح"وقد مّيز  .54م، ص 2002
فقد قّسمه أيضا إىل: اختيار لساين أو اختيار كالمي، واختيار أسلويب غي  ّنظم""حسنً. أما 39، 38لغوية إحصائية، ص

لًميكنًإقامةًمساواةًبنيًمستعمليًاللغةًالعتياديةًوالكتابًوالشعراءًابلنظرًإىلًمبدأً»اعتيادي متمّيز. وقد فّرق بينهما ألنّه 
 .54ص، البّن األسلوبية، دراسة يف "أنشودة املطر" للسّياب«. الختيار

اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي. دراسة نظرية تطبيقية. التوظيف البالغي لصيغة الكلمة، عامل الكتب عبد احلميد أمحد هنداوي،  73
" عبدًهللاًصولةيشي ". 144م، ص2008، عمان، األردن، 1احلديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، جدارا للكتاب العاملي، ط

ول واالختيار كاان عرضة للّنقد والّشك. ولكن رغم هذه الطعون والشكوك، يستعمل هذين املفهومني معا يف إىل أن مفهوم العد
 دراسته )حركة الكلمة احلجاجية يف القرآن( وأّكد أنه سيعترب املفهومني واحدا، إالّ أنّه قد حّدد فرقا بينهما من انحية التسمية وحسب

هو مصطلح الّلسانيني. احلجاج يف القرآن من "الختيار"ًح األسلوبيني، ومصطلح هو مصطل "العدول"التخّصصات؛ فمصطلح 
 . 188، 1/187م، 2001خالل أهم خصائصه األسلوبية، املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية، )د.ط(، منوبة، تونس، 

 .146ينظر، عبد احلميد أمحد هنداوي، االعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، ص 74
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إّنً»": صالحًفضلوهناك فريق عّد األسلوب حلقة مّتصلة ابلعدول أو االحنراف حيث يقول "
؛ ففي رأيه ال يكون األسلوب أسلواب  إاّل عند 75«األسلوبًهوًيفًجوهرهًاحنرافًعنًقاعدةًما

 Ecartاملعيار األصلي، فاألسلوب يصبح مسألة عدول/احنراف )احتوائه على عدول أو احنراف عن 

ou déviation )( ابلنسبة إىل أصل معنّي )املعيار(norme donnée)76 هلذا كان جوهر ،
ليحرز  ،78"علمًالحنرافات، حّت أنه اعَترَبَ األسلوب "77"، وُعّد مِسة  وميزة  فيهالعدولاألسلوب هو "

 املتمّيز يف األسلوب.هبذا وجوده القيمي 
إذن، فمفهوم األسلوبيني للّنص الّشعري الّذي يتحّقق فيه االحنراف والتجاوز، يكون من خالل 

، فهو 79"الاّلعادي"، و"الاّلمألوف"، و"الاّلعقالنيةتوظيف غي املألوف للعناصر الّلغوية ليوصف بـ"
األسلويب يف املدّونة املشتغل عليها، نفي ملا هو عقالين ومألوف وعادي، وما هذا سوى هدف الّدارس 

يف  هلذا نرى الّشاعر/الكاتب خاصة احلديث واملعاصر يلجأ إىل هذا العدول بنوعيه الّلفظي واملعنوي
سياقات ونصوص متجّددة تنحرف وتعدل عن الّنمط والنسق املتعارف عليه لدى السامع، ألنه يوّلد 

يف النموذج الكالسيكي الّذي صاغه وهذا ما جنده وتنتج دالالت كثية،  80معّن ال يتأدى بدوهنا
ًالّشعريّة"( يف مقاله املعنون بـ Mukarovsky" )ميكاروفسكي" ًوالّلغة ًاألساسّية سنة  "اللغة

؛ أين قابل القاعدة الّلسانية وواجهها ابلّلغة الّشعرية، فاعترب أنّه بدون وجود خرق لقواعد اللغة 1940
 .81ادية املألوفة وشرط االستعمال الشعري للغة، ال توجد الشعريةاالعتي

                                                            
 . 208، ص فضل، علم األسلوب مبادئه وإجراءاتهصالح  75

76 Jon Arild Olsen, De l’analyse stylistique considérée comme explication 

intentionnelle, p 669. 
وقد . 83م، ص 2011السياق وأثره يف املعّن، أكادُيية الفكر اجلماهي، )د.ط(، بنغازي، ليبيا، هدي إبراهيم الغويل، امل ينظر، 77

دالئل اإلعجاز يف علم عبد القاهر اجلرجاين، "العدول" ميزة وقيمة بالغية يف األسلوب )العمل األديب(. اعترب البالغيون القدماء 
 م،1998، بيوت، لبنان، 2املعاين، تح: السّيد حممد رشيد رضا، وحممد عبده، وآخرون، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ط

  .192ص 
وقد صّنف االحنرافات إىل مخسة أصناف، والذي يهمنا صنف، التمييز . 208، صصالح فضل، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته 78

. وعبد احلميد أمحد هنداوي، 212 - 210نفسه، ص  ،حنرافات اخلطّية، والصوتية، والصرفية، واملعجمية، والنحوية، والدالليةبني اال
 .168، 167اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي. دراسة نظرية تطبيقية. التوظيف البالغي لصيغة الكلمة، ص 

 .43، صم2003، األردن، إربد، 1األسلوبية مفاهيمها وجتلياهتا، دار الكندي للنشر والتوزيع، طينظر، موسى سامح راببعة،  79

 .146، ص حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنيةينظر،  80

81 Wolfgang Iser, L'acte de lecture: théorie de l'effet esthétique, Bruxelles, Pierre 

Mardaga Éditeur 1985, p 164. 
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ًكوهنيويف كتاب "نظريّة الّشعر" لـ" األسلوبً»( عّرف األسلوب بقوله: J. Cohen" )جون
جماوزةًابلقياسًإىلً»بل هو  ،82«هوًماًليسًشائعااًولًعادايًًّولًمصوغااًيفً"قوالب"ًمستهلكة

فاألسلوب ليس كالما  عادايًّ وشائع ا، وال قالب ا مستهلك ا عند املتكلمني، بل ؛ 83«املستوىًالعادي
مة بقياسها 85(écartوهو ترمجة لـ ) 84"اجملاوزةتظهر فيه خاصّية، وميزة، ومسة هي " ، وتُعرف هذه السِّ

جوهري فمفهوم "العدول" نفسه  ومقابلتها ابملستوى العادي. إذن، جعل األسلوب جماوزة وهي أساسه،
 .86يف نظرية كوهني

وهناك من أعطى تعريفا  موّسع ا خلاصّية األسلوب يف شكل نقاطر دقيقةر؛ فحسب القاموس 
ً"لـ (le Dictionnaire de didactique)اإلرشادي للغات  ( R. Galisson)قاليسون"

(ً(linguistiqueالفرقًاللساينً»االنزايح يف األسلوبية على أنّه:  يُعرف  (D. Coste)"كوستو"
ًالّذيًيظهـر:

 بنيًعنصرًيفًالّنصًوالّنصًالذيًيندرجًفيهًهذاًالعنصر. -

 بنيًنـصًونصوصًأخرى. -

 بنيًالّنصًوالستعمـال. -

انزايح؛ يظهر هنا شرح جلوانب خمتلفة لألسلوب وما يتخّلله من  ؛87«بنيًالّنصًوقانونًالّلغة -
أسلوب نّص خمتلف عن  عنصر يتناول فكرة معدولة عن الّنص األصلي نفسه، أو يكون فقد يكون بني

ّنص لغة ال غيه من النصوص، وحّت عند الكاتب ذاته قد ختتلف أساليبه من إنتاج آلخر، أو قد خيالف
، وهاته التفرقة تعترب ذات املتلقي ولغة االستعمال، أو يُبدي الّنص خروجا  عن القواعد املتعارف عليها

 . 88داللة بليغة وأساسّية يف حتليل "األسلوب"
                                                            

ينظر، جون كوهني، النظرية الشعرية بناء لغة الشعر اللغة العليا، تر: أمحد درويش، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(،  82
 . 35م، ص2000القاهرة، 

 .35، صنفسه 83

 .35نفسه، ص  84

 . 266نفسه، ص 85

86 Noël Audet, Langage Poètique: écart ou errance du sens, Revue Voix et Images, 

Vol03, N° 3, 1978, p  459.  
87 Marie-Thérese Ambassa Betoko, Le Théâtre Populaire Francophone Au 

Cameroun (1970-2003)، Langage - Société –Imaginaire,  l’harmattan, Paris  2010, 

p 130. 
88 lbid. 
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قال عن   .Guiraud) (P "بيارًجريو"ًكما جند للّدارسني الغربيني صيت ا يف هذا املضمار، فـ 
، 89«طريقةًيفًالكتابةًوهوًاستخدامًالكاتبًألدواتًتعبرييّةًمنًأجلًغاايتًأدبّية»األسلوب إنّه 

َم األسلوب إىل نوعنْي: وهنا  ُعّد مذهبا  يف اإلنشاء ابعتماد وسائل لغويّة إليصال أهدافر أدبّية. وقد ُقسِّ
 .90أسلوب أديّب وأسلوب علميّ 

ًأّما  ًريفاتري" ًاسرتعاءً»فقال: ( M. Riffaterre)"ميكائيل ًبوصفه ًاألسلوب ًُفِهم وقد
ًإىلًاخلّبًاملبثوثً"ً)تعبريايًّ،ًأوًعاطفياًّ،ًأوً empha"لالنتباهً مجالياًّ(،ًوهوًاسرتعاءًانتباهًُمضاف 

، فهو ربطه بلفت االنتباه 91«بواسطةًالبنيةًالّلسانّية،ًودونًأنًيكونًذلكًسببااًيفًإفسادًاملعىن
وجذبه أثناء القراءة سواء من جانب الّتعبي أو الّصور اجلمالية أو املشاعر العاطفّية يف الّنص اليّت تكون 

 ملعلومة املرسلة داخل منت البنية الّلسانّية مع احلفاظ على املعّن العام.مقرونة اب
جمموعة من الّشروط متّس "صفات  ق.مAristote(ً(322)(أرسطو"ًوقد أجلى الفيلسوف "

" ووّضحها، واليّت جيب أن تتوّفر يف ّنص املدروس سواء كان غنيميًهالل حممداألسلوب" شرحها "
 وهي:شعرا  أو نثرا  

اليّت متّثل األساس يف جودة الكالم، وتستلزم أمورا ، منها صّحة استعمال الكلمات صّحةًاألسلوب:ً .أ
اليّت تربط الّنص بعضه ببعض، حنو: متعّلقات الفعل واالسم؛ فال يصّح أن يدخل فيها تقدمي أو أتخي، 

األشياء مبسمياهتا؛ فال ينبغي للمتكّلم أن أو فصال  بينها حبيث يضّر ابملعّن. ومن ذلك أيضا  أن تسّمى 
، حيمل وجوها  كثية دون قرينة تدّل على املعّن املراد  .92أييت بكالمر عامر

                                                            
 . 17م، ص 1994، حلب، 2سلوبية، تر: منذر عياشي، دار احلاسوب للطباعة، طبيي جيو، األ  89
ينظر، حممد عبد هللا حرب، األسلوب والنحو دراسة تطبيقية يف عالقة اخلصائص األسلوبية ببعض الظاهرات النحوية، دار الدعوة   90

 .5م، ص 1988، اإلسكندرية، 1للطبع والنشر والتوزيع ط
، البيضاء، 1معايي حتليل األسلوب، تر: محيد حلمداين، منشورات دراسات سال، دار النجاح اجلديدة، ط ميكائيل ريفاتي،  91

 .20م، ص 1993
م، 1979ينظر، أرسطوطاليس، اخلطابة، تح: عبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات، دار القلم، )د.ط(، الكويت، بيوت، لبنان،   92
 وما بعدها. 189الّشعر، تح: إبراهيم محاره، مكتبة األجنلو املصرية، )د.ط(، مصر، )د.ت(، ص. وينظر، أرسطو، فّن 186ص
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وهو شرط جلودة الكالم، وأداء معناه يف الوضوح، فإذا غلبت األلفاظ املبتذلة  وضوحًاألسلوب: .ب
تكونًلًحقريةًدنيئةً»، أي إهّنا 93ضا  مضّلال  غي املألوفة أو الغريبة أو اجملازية البعيدة صار الكالم غام
 .94«ولًجماوزةًللقدرًالّذيًيستوجب،ًلكيًتكونًمجيلة

وهي أن يتجّنب ما ال مربّر له من ابتذال أو مسو، ويّتضح هذا فيما يتعّلق ابملواقف  دّقةًاألسلوب: .ج
يضع لغة سامية على لسان فّت يف الّشعر، فبعضها ال يالئمه إاّل الّلغة العاديّة، وال يصّح للّشاعر أن 

 .95صغي، وهو موضوع مبتذل

ا بقواعد سليمة  فاملالحظ أّن "أرسطو" قد اشرتط صفات متّيز األسلوب اجلّيد أبن يكون مسبوك 
وهذا ما يتجّلى يف خاصّية "صّحة األسلوب"، كما أنّه البد من حبكه مبعانر مفهومة للمتلقي ليست 

ض نفسه بغريبة وال مببتذلة ليتحّقق شرط "وضوح األسلوب"، كّل ذلك ُيصاغ يف مقارم مناسبر يفر 
 لُيجّسد صفة "دّقة األسلوب".    

" أو األسلوبّيةوُأِخذ من طريقة الكتابة والّتعبي وهو األسلوب، علم حُيّدد فيه املنهج وُيسّمى "
منهج ًعلمّيًيفًطرقًاألسلوبًاألديب،ًفهيًنطريةًمشولّيةًفيهًمنًحيثً»" الّذي هو علمًاألسلوب"

، فهو علم ممنهج له نظرية أي إجراءات أدائّية 96«تحليلهًاختبارايًّإُّناًحُتّددًوتضبطًالّسبلًالعلمّيةًل
متارس هبا جمموعة من العمليات التحليلّية، اليّت ترمي إىل دراسة البّن الّلسانّية وعالقات بعضها ببعض 

 .97إلدراك الطّابع املمّيز للّنص والقيمة الفنّية واجلمالّية
ً.ًمفهومًخصائصًاألسلوب:2

خلصائص" تتمحور يف أهّنا كل الّسمات اليّت يتفّرُد هبا املبدع يف نّصه وتتوارد بكثرة فمعّن لفظة "ا
أثناء إنشائه له، حّّت يتمّيز هبا عن غيه لتجعله معروفا  هبا. ذلك أّن كّل نصّر حيتوي على خصائص 

 متنّوعة حتّدد األطر املنهجّية لصياغة اإلبداع.
                                                            

، 115م، ص2005، مصر، 6ينظر، حممد غنيمي هالل، الّنقد األديب احلديث، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط 93
116 . 

 وما بعدها. 189، فّن الّشعر، تح: إبراهيم محاره، ص. وينظر، أرسطو186أرسطوطاليس، اخلطابة، تح: عبد الرمحن بدوي، ص 94
. وينظر، أرسطوطاليس، اخلطابة، تح: عبد الرمحن بدوي، 116، 115ينظر، حممد غنيمي هالل، الّنقد األديب احلديث، ص  95
 وما بعدها. 187، 186ص
 .110، 109عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، ص   96
 .30األسلوبية، دراسة يف "أنشودة املطر" للسّياب، ص  البّنحسن انظم، ينظر،   97
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"األسلوب" خنرج حبوصلة حنّدد فيها مفهوم "خصائص  وابجلمع بني تعريف "اخلصائص" ومفهوم
األسلوب" الّذي هو: طريقة املبدع الّشخصّية ومنهجه األسلويب يف نسج نّصه؛ حيث يقوم بتشكيل 
جمموعة من املعطيات واملعاين والكلمات واجلمل وغيها وفق منوال حمّدد لُيخرج قوالب خاّصة فُيكثر 

جتعله يتفّرد هبا عن غيه، لُيصبح له أسلوبه اخلاص املتمّيز عن ابقي منها، حّّت ترتّدد يف إبداعه و 
 األساليب. 

ومن طرق األسلوبّية جلوء املبدع للعدول الرتكييب، أو اإلكثار من اجلمل اإلنشائّية، أو تضمني نّص 
الواعي لنّص املبدع من الّنصوص الّدينّية، أو الرّتكيز على صوت معنّي إخل، فبمجّرد مطالعة القارئ 

يسرتعي انتباهه الّنقاط اليّت رّددها وكّررها يف مواضع خمتلفة ليستنتج أهّنا خاصّية أُدرجت يف الّنص وفق 
 مقصد معنّي يهدف له صاحبه.

ً.ًالّتحليلًاألسلويب:3
ه أن ُيّر الّدارس األسلويب مبراحل، فهو ينطلق من ذاته وعالقتها ابلّنص اإلبداعي املدروس لذا علي

يقتنع أبنّه جدير ابلّتحليل أّوال ، مثّ يبدأ مبالحظة الّتجاوزات الّنصّية وتسجيلها هبدف الوقوف على مدى 
شيوع الظّاهرة األسلوبّية أو ندرهتا، حّّت يصل إىل حتديد اخلصائص اليّت يّتسم هبا أسلوب الكاتب من 

ة املعلومات ومجعها تكون وفق حدسر ومالحظ 98خالل جتميع الّسمات اجلزئّية أو استخالص الّنتائج
 .99ودرايةر وخربةر 

يويل الّناقد األسلويب عناية  خاّصة ابلّتجاوزات الّنصّية أو االختيارات واالحنرافات ألهّنا متّكنه من 
اليت تظهر يف األبنية الّنحويّة: من صوتّية وصرفّية ومعجمّية  100الولوج إىل العامل الّشعوري يف القطعة األدبية

ركيبّية، وكذا إجراءات الرّتكيب: من صيغ شعريّة وأجناس أدبّية، وأيضا  الفكر يف مشوله من موضوعات وت
؛ فيعمل الّدارس على كشف املستوايت املختلفة من الّصوت وتكراره 101ورؤى ومواقف فلسفّية من العامل

نده، إضافة للرّتاكيب وترّدده، وكذا اجلانب الّصريف الّذي يكشف عن الّصيغ واملشتقات املستعملة ع
الّنحويّة من خالل اتّباع األّناط غي املألوفة والعدوالت الالّفتة لالنتباه وأكثر منها املبدع، واألساليب 

                                                            
 .55، 54ينظر، فتح هللا أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقّية، ص   98
 .11ينظر، حممد عبد هللا حرب، األسلوب والنحو دراسة تطبيقية يف عالقة اخلصائص األسلوبية ببعض الظاهرات النحوية، ص  99

 .46و 36ينظر، شكري حممد عياد، مدخل إىل علم األسلوب، ص  100
 .127ينظر، صالح فضل، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، ص  101
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اإلنشائّية والزايدة واحلذف، وجند اجلانب املعنوي أيضا  على اختالف تفريعاته كالّتصوير والرّتادف 
األوزان والقوايف، والّتشكيالت الّشعريّة، من حيث الوفرة والّندرة واألغراض الّشعريّة، واجلانب اإليقاعي و 

 .102وغي ذلك من املالمح واخلصائص  اليّت يّتصف هبا الّنص فهذا كّله جمال البحث األسلويب
مداخلًالّتحليل،ً»أّن الّتحليل األسلويب خيتلف ابختالف "حممدًاهلاديًالطرابلسي"ًويرى  

مبعىنًأنًالنطالقًفيهًيكونًمنًمباينًاملفرداتًوتراكيبًاجلملًوأشكالًفقدًيكونًاملدخلًبنيوايًًّ
ينطلقًيفًمنًصورًمعانيهًاجلزئّيةًوموضوعاتهًالفرعّيةًوأغراضهً الّنصوصًوهندسةًاآلاثر،ًأوًدللياًًّ
ًمنًالظاهرةً ًقدًيكونًاملدخلًبالغياًًّينطلقًفيه ًكما ًاملعتمدة ًوأجناسه ًالعاّمة ًومقاصده الغالبة

ًكماًقدًيكونًالدخولًإليهًمنًالبابًالّتقينًفتعتمدًفيهًاألسلًو بّيةًأوًجمموعةًالظواهرًاملستخدمة
 .103«املقارنةًأوًاملوازنة،ًأوًتقنياتًاملقايسةًواإلحصاء

فنالحظ أنّه قد أوضح عّدة انطالقات للّدارس حسب ما يريد ويسعى له سواء من اجلانب  
حى الّشكلي(، أو اجلانب الّداليل من صور ومعانر وأغراض البنيوي مبا فيه من مفردات وتراكيب )املن

)املنحى املعنوي(، أو اجلانب البالغي ابجلمع بني الظاهرة األسلوبّية واملقصد، أو اجلانب املقّنن بقواعد 
رصدًعددًجمّردًملّراتًشيوعً»حمّددة كتقنيات املوازنة، واستخدام اإلحصائيات يف صور خمتلفة ما بني 

ها،ًوقياسًنسبًالظاهراتًإىلًقدرًمعنّيًمنًالنتاجًالّلغويًاألديبًبطرقًإحصائّيةًيسريةًظاهرةًبعين
، فاملنهج اإلحصائي يقوم على تقنيات مضبوطة ابعتبارها حساابت رايضّية، فعلى حّد 104«أوًمركّبة

ًيُقال»تعبي "الطرابلسي"  ًكما ًآليات ًول ًمتحّجرة ًقواعد ًاألسلويب ًالّتحليل ًيف ًتوجد ، 105«ل
فالّدارس له احلريّة يف أّي طريقة يراها مناسبة لكي يصل هبا إىل منت الّنص اإلبداعي وجوهره وإبراز 

 اخلصائص األسلوبّية املتفّردة.

                                                            
 .43لوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقّية، ص ينظر، فتح هللا أمحد سليمان، األس  102
 .9، 8م، ص 1992حممد اهلادي الطرابلسي، حتاليل أسلوبية، دار اجلنوب للنشر، )د.ط(، تونس،   103
 .6حممد عبد هللا حرب، األسلوب والنحو دراسة تطبيقية يف عالقة اخلصائص األسلوبية ببعض الظاهرات النحوية، ص   104
 .9ي، حتاليل أسلوبية، ص حممد اهلادي الطرابلس  105
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لكن الّشيء الثّابت يف الّدراسة واملنهجية هي االنطالق يف بنائه من الظّاهرة الّلغويّة مبختلف مواد 
كيب والّصوت واملعّن والّصيغة والصورة ونوع الّنص وشكله وجبنس البناء وأداء الكالم واملفردات والرتّ 

 فهذه املنطلقات مّتفق عليها لدى الّدارسني. 106الكتابة وغرضها
إّن ابتداء الّدارس األسلويب هبذه الوسائل واملناحي الّتحليلّية؛ اإليقاعّية والّصوتّية والّصرفّية والرّتكيبّية 

صائص املمّيزة للمبدع، ومعرفة طريقة صياغة أسلوبه اإلبداعي من جهة، والّداللّية هو حتديد أهّم اخل
وأثناء ذلك  107عالوة على ذلك البّد للمحّلل األسلويب أن يصل إىل البواعث الّنفسّية وآاثرها اجلمالّية

، فاكتشاف املؤثرات 108«الّسماتًالّّتًتثبتًاملقاصدًاألكثرًوعيااًعندًاملؤّلف»يتّم اختيار فقط 
لية تعدُّ أحد أهداف البحث األسلويب إضافة إىل حماولة إظهار رؤى الكاتب وأفكاره ومالمح اجلما

من جهة أخرى، وكذا حتديد ردود فعل املتقّبل إزاء الّرسالة  109تفكيه وإجالء مغزى الّنص ومعانيه
 . 110الّلغويّة يف الّنص املدروس

صول له، والّذي خيتلف من نّص إبداعّي فعنصر املقصديّة مهم  جدًّا ضمن الّتحليل مبحاولة الو 
لذلك اعتّن العرب ابللفظ كونه الوسيلة أو العنوان للوصول إىل املعاين أو املقاصد، وطريق ا إلظهار  آلخر.

هوًوسيلةًحتصيلًاملعىنًاملراد،ًواملعىنًهوًاملقصود»الغرض واملرمى  ؛ فتخّيوا أحسن 111«فالّلفظًإمنًا
االستبدايل[ ورتبوه خي ترتيب وابلغوا يف ذلك ]احملور الرّتكييب[، ابعتبار أّن الّلغة أصوات اللفظ ]احملور 

، كون 113. إذن، فهناك ارتباط شديد بني الّلفظ والقصد112يعرّب هبا كل قوم عن أغراضهم ومقاصدهم
 .114األوىل خادمة للثانية

                                                            
 .9، ص حممد اهلادي الطرابلسي، حتاليل أسلوبيةينظر،   106
 .189ينظر، صالح فضل، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، ص   107
 .34ميكائيل ريفاتي، معايي حتليل األسلوب، تر: محيد حلمداين، ص   108
 .53ينظر، فتح هللا أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقّية، ص   109
 .8ينظر، حممد اهلادي الطرابلسي، حتاليل أسلوبية، ص   110
الشاطيب، املوافقات يف أصول الشريعة، تح: عبد هللا دراز، وحممد عبد هللا دراز، وآخرون، دار الكتب العلمية، )د.ط(، بيوت،  111

 .2/66، لبنان، )د.ت(

 .1/33ابن جين، اخلصائص، تح: حممد علي النجار، دار الكتب، )د.ط(، مصر، )د.ت(،  ينظر، 112

، بيوت، 1اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، طينظر، عبد اهلادي بن ظافر الشهري،  113
 .29م، ص 2004لبنان، 

 .217 /1مد علي النجار، ينظر، ابن جين، اخلصائص، تح: حم 114
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ً.ًصفاتًالّدارسًاألسلويب:4
فسه وواقعه وجتربته وظروفه لكتابة نصّر ما وحُياول أن يتمّيز ينطلق املبدع السيما الّشاعر من ن

 الفطرةًاإلبداعّية" و"املوهبةأبسلوبر فريدر، لكن هناك أشياء خترج عن الّتكّلف وتدخل فيما ُتدعى بـ"
ًُمّيزاتهً»"، كيف ال وإّن الّشاعر قد مّسي كذلك الّشعريّة ًفمن ًغريه، ًبه ًلًيشعر ًمبا ًيشعر ألنّه

ملفرطة،ًوقدرتهًعلىًتصويرًإحساسه،ًوالّتعبريًعنًالواقعًاملعيشًبكيفّيةًذاتّية،ًختتلفًحساسّيتهًا
عنًكّلًجتربةًعاشهاًاآلخرون،ًفيقومًبتجاوزًاحلقيقةًويتمّردًعلىًالواقع،ًويبحثًعنًحياةًجديدةً

يفًالّرأيًواملفاهيم توّلدًاختالفاًا بعالقاتًاحتمالّيًة ، لذلك ينشأ األسلوب اخلاص بطفراته 115«يُنشئهًا
الفريدة وكيفّيته املتمّيزة، اليّت قد ُتالزم القاعدة الّلغويّة أو خترج عنها، أو يوّظف أفكارا  ومضامينا  مستوحاة 

 من زاده املعريف أو من ماضيه أو ممّا حيفظه من نصوص دينّية أو دنيويّة وغيها. 
د يف مضمار خاّص بنّص شاعره ومتعّلقاته الّسياقّية، فالبد أن هنا يقع الّدارس األسلويب أو الّناق

لغواّي  116حيث يقتضي أن يكون له بداية  حسًّا إبداعيًّا ؛تتوّفر فيه شروط  ابعتباره حتليال  أسلوبيًّا هامًّا
نتباه، وهذا احلّس واحلدس  ُيكّنانه من تذّوق الّنصوص ومعرفة الالّفت لال 117عميقا  وذوقا  أدبيًّا مدّراب  

كون الّنص صادرا  عن ،  118وُيساعدانه على استنتاج الّنظام الّلساين املهيمن يف الّنصوص الّشعريّة خاّصة
وعي وإرادةر ونّية، فاملبدع يتعامل مع الكلمات واملعاين بفنّر عالر فيصنع هبا ما يصنعه الّرسام ابأللوان، 

فاحلدس واحلّس إذن مها املرحلة لّب الفّن. ، فعلى القارئ أن يرتقي ليصل ل119واملوسيقّي ابألصوات
 . 120األوىل لذلك

وال يكِف متّلك القدرة احلدسّية واحلّس الفيّن إلمساك اخلصائص األسلوبّية، فهناك شرط آخر يف 
الّدارس أال وهو اخلربة الّلغويّة ومعرفة القوانني والقواعد حّّت يُدرك االحنرافات ووصف الظواهر، وتتّبع 

                                                            
املعّن"، حماضرات امللتقى الثالث "السيمياء والنص األديب"، قسم األدب العريب،  –حممد خان، بنية اخلطاب الشعري "اإليقاع   115

، 176م، ص2004أفريل  20 – 19، 3كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد
177. 

 .8ينظر، حممد اهلادي الطرابلسي، حتاليل أسلوبية، ص   116
، تر: عبد احلميد الدواخلي، حممد القصاص، مكتبة األجنلو املصرية )د.ط(، )د.ب(، )د.ت(، فندريس، الّلغةينظر، جوزيف  117
 .188ص

 .30البّن األسلوبية، دراسة يف "أنشودة املطر" للسّياب، ص حسن انظم، ينظر،   118
 .189م، ص1994، بيوت، لبنان، 1ينظر، حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، مكتبة لبنان انشرون، ط 119

 .30البّن األسلوبية، دراسة يف "أنشودة املطر" للسّياب، ص حسن انظم، ينظر،   120
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إضافة إىل إحكامه املنهج والعلم ، 122ومعرفة رموز الفصاحة والبالغة وأسرار العربية 121ليلهاالعناصر وحت
مبراحله وطريقة تطبيقه للوصول للهدف املنشود الّذي يسعى له، وبذلك ال ينطلق الّدارس يف درسه من 

 .123غي أسس
ًاخلّبةً»وعالقة الّدارس األسلويب ابلعلم والقوانني تكون من   ًوعمق ًلألدب ًالِعشرة طول

، ومراجعة كتب الّلغة والّنحو ليعرف الّتصّرف يف الّنص 124«ابلّنصوصًوالّتشّبعًابلّتجاربًاألدبّية
املألوف،ً»ويدرك اخلاصّية األسلوبّية ابعتبار أّن الّشعر خاّصة هو عبارة عن  125الّذي أمامه للّنظاًم جتاوًز

ًيعرفونهًابلّطريقةًالّّتً وبناءًلنظامًآخرًمبتكر،ًوالّناسًلًينتظرونًمنًالّشاعرًأنًيقولًهلمًما
هًاملعادلةًالّّتًيتفاضلًيعرفوُنا،ًوإمّناًيتوّقعونًمنهًأنًيقولًهلمًماًيعرفونهًبطريقةًلًيعرفوُنا،ًوهذ

لذلك تتمركز الّدراسات األسلوبّية على  126«عندهاًالّشعراء،ًوخيتلفًبعضهمًعنًاآلخرًيفًحتقيقها
 الّنصوص اإلبداعّية عاّمة والّشعريّة خاّصة.

والبّد للّناقد األسلويب أن يبنّي مقصد كّل ظاهرة يستخرجها وهذا يعّن أّن على القارئ الّناقد  
معرفةًقواعدًالّلغةًومعاينًمفرداهتاًلً»ى دراية ابلظروف الّسياقية املنتجة للّنص ألّن أن يكون عل

يفًفهمًالّتعبرياتًالّلغويةًاملستخدمة؛ًألنًاملتكلمنيًلًيتقّيدونًحبرفيةًاللغةً]املعىنً تسعفًوحدهًا
ًكثريًمنًاألحيان،ًوهوًماًجيعلًاملخاَطبًيفًحاجةًإىلًعوامل عديدةًًالقاموسيًاملعجمي[ًيف

فللسياق أمهية ؛ 127«أخرىًتساعدهًعلىًفهمًحديثًاملتكلمًمنها:ًالسياقًالثّقايفًوالجتماعي
ًاجلوزيةوفائدة يف الكشف عن املعّن املراد واملقصود من قبل املتكلم، وهو ما أّكده " ًقّيم  "ابن

الّسياقًيرشدًإىلًتبينيًاجململًوتعينيًاحملتملًوالقطعًبعدمًاحتمالًغريًاملراد،ً»بقوله:  (هـ751)ت
وختصيصًالعام،ًوتقييدًاملطلق،ًوتنوعًالدللةًوهوًمنًأعظمًالقرائنًالداّلةًعلىًمرادًاملتكلمًفمنً

                                                            
 .7سلوبية ببعض الظاهرات النحوية، صينظر، حممد عبد هللا حرب، األسلوب والنحو دراسة تطبيقية يف عالقة اخلصائص األ  121
 . 180، 2/168، ابن األثي، املثل السائر، تح: أمحد احلويف، وبدوي طبانةينظر،  122

 .7سلوبية ببعض الظاهرات النحوية، صينظر، حممد عبد هللا حرب، األسلوب والنحو دراسة تطبيقية يف عالقة اخلصائص األ  123
 .8حممد اهلادي الطرابلسي، حتاليل أسلوبية، ص   124
 .51ينظر، شكري حممد عياد، مدخل إىل علم األسلوب، ص   125
 .177ّن"، حماضرات امللتقى الثالث "السيمياء والنص األديب"، صاملع –حممد خان، بنية اخلطاب الشعري "اإليقاع   126
، م2007، بنغازي، ليبيا، 2املعّن وظالل املعّن. أنظمة الداللة يف العربية، دار املدار اإلسالمي، طحممد حممد يونس علي،  127
 . 141ص
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ًيفًمناظرته ًيفًنظره،ًوغالط   ؛ فمكانته جعلته من أعظم القرائن، وإمهاله يؤدي إىل128«أمهله،ًغلط 
 Intentionألنّه يساعدان على فهم املقاصد األسلوبية ) تفسياتر وأتويالتر مظّللة وغالطة،

Stylistiquesاليّت هي قابلة حلمل داللة، بل لدالالت اليت تسمح بتنويع ومضاعفة 129( غي الظّاهرة ،
 .130خمططات القراءة وتفتح تعددية الّتفاسي

وعرة البد من التسّلح ابلكفاءات املختلفة واليت مسّاها ونظرا  لكون طريقة الوصول للقصد 
، 131"القرطاجين" بـ )القوى الفكرية، واالهتداءات اخلاطريّة( وأهّنا الباب للوصول إىل مقاصد الّنظم

ابعتبار أّن  132إضافة لذلك ُيالِحظُه )الفكر اللنّي واملتصّرف( ابلتفااتته يف كل منحى من  أحناء الكالم
للمتلقيًومدىًامتالكهًعمليةًفهمًم» علىًاخللفيةًاملعرفيًة متوقفًة وتفسريهًا قاصدًاملتكلمًوأتويلهًا

ًوالتأويلية(ً ً)البالغية ًالتواصلية ًوالكفاية ًاللسانية ًوالكفاية ًالتأويل ًككفاية ًاملطلوبة للكفاايت
قات املنشأة بني ، فالقراءة الواعية متّكن الّناقد من فكِّ وحلِّ إشكالية ترابط العال133«والكفايةًاملنطقية

املرفقة ابلّتأين والّتدبر  134الكلمات املوحية ابألحوال الّنفسّية والفكريّة، والقوى الداخلية الكثيفة
 .135الّطويل

 
 

                                                            
للنشر والتوزيع، )د.ط(، )د.ب(، )د.ت(،  ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد، تح: علي بن حممد العمران، دار علم الفوائد 128
2/1314. 

129 Jon Arild Olsen, De l’analyse stylistique considérée comme explication 

intentionnelle, p 671. 
130 Claude Demanuelli, Points de Repère: approche interlinguistique de la 

ponctuation français-anglais, Centre Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherches 

sur l'Expression contemporaine, Université de Saint-Etienne, Paris 1987, p 111. 
 .199أبو حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدابء، تح: حممد احلبيب ابن اخلوجة، ص ينظر،  131

 .314نفسه، ص   132

كالمتة خدجية، قراءة لسانية يف منهاج البلغاء وسراج األدابء حلازم القرطاجين، جملة قراءات، قسم اآلداب واللغة العربية، كلية   133
 .221، صم2012، 4اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد 

م، 2009، عّمان، األردن، 1ينظر، عبد القادر الرابعي، مجاليات املعّن الشعري التشكيل والتأويل، دار جرير للنشر والتوزيع، ط 134
 .179ص 

 .5/267هـ، 1328، مصر، 1حممد رشيد رضا، تفسي القرآن احلكيم، مطبعة املنار، ط ينظر،  135
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ً.ًاألسلوبًوالبالغة:5
: "شكريًحممدًعياد"ارتبط األسلوب حديثا  ابلبالغة قدُيا  حسب نظر الّدارسني، حيث قال 

]...[ًفعلمًاألسلوبًذوًنسٍبًالكالمًعنًاألسلوبً» قدمي.ًأّماً"علمًاألسلوب"ًفحديثًجداًًّ
ًيفًعلومً ًتزدهيًبرتاثًغيّن ًالعربّية ًوثقافتنا ًالبالغة، ًإىلًعلوم ًترجع ًأصوله ًألّن عريقًعندّن،

. فاملالحظ أنّه قد ربط بني األسلوب والبالغة؛ فاحلديث عن فكرة األسلوب ومفهومه 136«البالغة
قدُية من خالل البالغة وإجراءاهتا وفروعها، أّما علم األسلوب ابعتباره منهجا  موجود يف الكتب ال

 ونظريّة  قائمة بذاته فهو جديد عند العرب.
والّدارسون القدماء راحوا ُيّيزون بني املبدعني الّشعراء بواسطة تفّردهم وتنميقهم يف طريقة الكتابة 

األسلوبً»هلم، إذ  وقدرهتم على الّتمّسك آبليات البالغة وتطويعها ربطًنفرًمنًالعربًالرتاثينيًمفهوًم
ًفالّتنافسً ًوالتحامها، ًوترتيبها ًاملعاين ًبتشكيل ًاهتمامهم ًضوء ًيف ًوالّدليل ًالبياين ابجلانب

، 137«والختالفًبنيًاملبدعنيًمنًكّتابًوشعراء،ًيكمنًيفًاجلوانبًالبالغّية،ًإبداعااًوخصوصّية
اعدة يف الوقت نفسه، وأداة نقديّة لتقومي األساليب الفرديّة حنو تقومي فّن فالبالغة فّن للّتعبي األديب وق

 .138كبار الكّتاب
لكن جيدر الّتنويه إىل أّن القدماء اندرا  ما اعتربوا األسلوب قد يتحّسن ابستخدام الّتنميقات 

الّذي تقتضيه األنواع البالغّية، ألنّه كان يُنظر إليها وقتها من خالل عالقتها بدرجة األسلوب، واملستوى 
املختلفة للكتابة؛ فارتباط تطّور األسلوب ابملبالغة الّتصويريّة أو الّتحسني الّلفظي البالغي ال ُيسهم يف 
تقّدمه ألنّه قد حُيّقق الّتصّنع. بل يُنظر للّتنميق من خالل عالقته بدرجة األسلوب واملستوى الّذي أّدى 

ملبدع، فكّل شاعرر مشهورر أبسلوبر ما إّما ابملبالغة أو الّتصّنع أو إىل إدراج األنواع الكتابّية حسب ا
بندرهتما، لذلك تعّد األشكال البالغّية نظريّة الّزخرفة أو الزّينة وهذه األخية إّما سهلة يسية تلّون 

 .139األسلوب، وإّما شاّقة عسية مثل اجملاز الّدقيق

                                                            
 .5شكري حممد عياد، مدخل إىل علم األسلوب، ص   136
حيي سعدوين، دراسة أسلوبية يف ديوان "أعراس" حملمود درويش، املركز اجلامعي أكلي حمند أوحلاج، قسم اللغة واألدب العريب،   137

 .23م، ص 2009 /2008معهد اللغات واألدب العريب، البويرة، 
 .9ينظر، بيي جيو، األسلوبية، تر: منذر عياشي، ص   138
 .172ادئه وإجراءاته، ص ينظر، صالح فضل، علم األسلوب مب  139
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لًيرتّدًإىلًعالقةًأتثريً»غة" وتداخل بينهما رغم ذلك نعثر على تشابه بني "األسلوب والبال
ًكليهماًهي:ًالتقاطً وأتثّرًبنيًالعلمنْي.ًبلًإىلًتالقيهماًمنًحيثًالّتوجهًأوًالغاية؛ًإذًإّنًوظيفة

ًأوًالّدللّية ؛ 140«النتوءاتًأوًالّتحّولتًالّتعبرييّةًيفًلغةًاألدبًللكشفًعنًشحناهتاًالّتأثرييّة
ّتحّوالت وعالقتها ابألثر املعنوي غاية العلمنْي. كما جند فكرة أخرى تتجّلى فالبحث عن املتغّيات وال

"، فعمل األسلوبّية الكشف عن خصائص امللفوظات ومدى متّيزها عند املبدع، أّما جانبًالفرادةيف "
 البالغة فلها قواعد ومعايي تبحث عن االحنرافات اليّت هبا يتفّرد صاحبها، لذلك اعترب احملدثون أنّ 

ًاألسلوب» ًوهيًعلم ًالقدماء، ًهيًأسلوبّية ، فالّتغيي كان يف االسم دون املضمون 141«البالغة
الّطريقةًاألسلوبّية(ًالكثريًمنًمفاهيمًالبالغةً»)واهلدف وحّّت اإلجراءات متداخلة حيث استغّلت 

ًكماًطّورتًأدواهتاًاإلجرائّية  .142«القدمية،
 "عالقةًتكاملّية"و"علم األسلوب" قد أّداي إىل بروز فكان االنصهار والّتجاذب بني "البالغة" 

بينهما؛ ابعتبار أّن البالغة قد تطورت إىل علم األسلوب وهذه األخية تعتمد على مبادئ أولّية ُأخذت 
من البالغة فال علم يستغين عن اآلخر، وكان للّتطّور املرحلي والّزمين أثر  يف ايصال العلم الثّاين هلذه 

وعندماً» "البالغةًالرّتاثّية"، لكّن أصوله األّم هي "البالغةًاجلديدة"ديثة حّّت أنّه لُّقب بـ الّصورة احل
ًكعلمًللّتعبريًونقدًاألساليبً شّبًعلمًاألسلوبًأصبحًهوًالبالغةًاجلديدةًيفًدورهاًاملزدوج؛

لهًالعلمًالفرديّة،ًلكنًهذاًالّدورًملًيتكّونًمّرةًواحدةًبلًأخذًينموًببطءًتدرجييًيكتسبًخال
ملوضوعهًوأهدافهًومناهجه دقيقاًا ، فرتاكم املعارف الّسابقة من فروع العلم وأهدافه 143«اجلديدًحتديداًا

 ووسائله ُتساعد على شحن العلم اجلديد وهو "علم األسلوب".

                                                            
 .33حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، ص   140
 .27بيي جيو، األسلوبية، تر: منذر عياشي، ص   141
 .143م، ص 1985، بيوت، لبنان، 1سعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناين، ط  142
 .175وإجراءاته، ص صالح فضل، علم األسلوب مبادئه   143
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وّلالَ  ل  ص  الفَ  
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كثرية أتخذ مناحي عديدة وتوّجهات فريدة، منها   ّيةيتفّرد املبدع يف شعره خبصائص أسلوب
" املتواترة يف الكتب الرتاثّية والّدراسات احلديثة واملعاصرة كوهنا متّثل اباًب هامًا من اخلاصّية اإليقاعّية"

وأهلمت فكرهم إىل إجياد طرق  شغلت اهتمام الّدارسني كما أهّناأبواب الّدرس العروضي القدمي،  
 الكتشافها وحتديد عالقاهتا ابجلانب العاطفي والّنفسي للمبدع.

الّلحن والغناء وهو يوقع األحلان » تتمحور يف معىنعاجم القدمية " يف املاإليقاعلفظة "ف
 الكلمةفهذه  ؛2«تتابع أصوات أو حركات ابنتظام وتوازن»ويف املعاجم احلديثة جند معناها  1«ويبّينها

عند و  جمموعة من األصوات واألحلان وتتابعها بشكل منتظم وسوّي.معىن دور يف تنراها  ةالّلغويّ  بداللتها
أّما إذا ترّّنوا »فقال:  (وجوه القوايف يف اإلنشاد)" يف ابب الرتنّ بـ"ربط الّلفظة  هـ(180)ت "سيبويه"

فإّّنم يُلحقون األلف والياء والواو ما يُنّون وما ال يُنّون، ألّّنم أرادوا مّد الّصوت. وذلك قوهلم 
 ]الطويل[: إلمرئ القيس

َ الدَُّخوِل وَ ِبَسق     يلمنزِ وَ  يب  بِ ى حَ رَ ك  ذِ  ن  مِ  كِ ب  ن َ  ِقَفا َملِ ِط الّلَوى بْي   3َحو 
حروف الروّي ألّن الّشعر وضع للغناء والرتّن فأحلقوا كّل حرف الذي إّّنا أحلقوا هذه املّدة يف 

ربطه ابلّشعر قد  هـ( 322)ت "ابن طباطباالرتّّن، فإّن "و  . فإذا كان سيبويه مجع اإليقاع4«حركته منه
وللّشعر املوزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال »املوزون يف قوله: 

. وقد 6قوله هذا أّول من استعمل مصطلح "اإليقاع" من العرب خاللويعّد "ابن طباطبا"  5«أجزائه
إىل غريه، وهو فاإليقاع عند ابن طباطبا مرتبط ابلّشعر املوزون ال يتعّداه »نقد قوله أحد الّدارسني 

اع لديه ليس مقياس جلودة الّنص الّشعرّي، ومصدر من مصادر الطرب واالرتياح، كما أّن اإليق
                                                            

 .4897ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبري وآخرون، ماّدة )و ق ع(، ص   1
 . 1551م، ماّدة )و ق ع(، ص 2008، بريوت، لبنان، 3لويس معلوف، املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، دار املشرق، ط  2
 .8م، ص1984، النيل، القاهرة، 4امرئ القيس، الديوان، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، ط  3
 .206، 205 /4م، 1982، القاهرة، الرايض، 2سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، دار الرفاعي، ط  4
 .21م، ص2005، بريوت، لبنان، بريوت، 2ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح: عباس عبد السّتار، دار الكتب العلمية، ط  5
 م2011سبتمرب  20مد سلطان الوملان، اإليقاع يف شعر الّتفعيلة، ديوان العرب، الثالاثء حم  6

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article29867 
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أكرب ، فيبدو أّن اإليقاع عنده 7«مرادفًا للوزن الّشعرّي، بل أعّم وأمشل، فالوزن عنصر من عناصره
  فرع الحتوائه الوزن وعناصره.

ركيزة أساسّية يف »وانطالقًا من هذا كان لإليقاع مكانة يف الّدراسات القدمية واحلديثة ويُعّد 
 األّول؛ حاول احملدثون االهتمام به وكان ذلك من خالل مستويْي:عملّية البناء الّشعرّي. لذا 

اإليقاع الّصويت،  واآلخر؛ ه (. 175اإليقاع العروضي كما قّننه اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت
الذي حيكم بنية الكلمة صوتياًّ، وداخل هذا اإليقاع أتيت ألوان من الّتقابالت الداللّية والّصوتّية 

 .8«ما أمساه القدماء بعلم البديع وما درسه الّلغويون يف مباحث الداللة اليت تندرج حتت
يبدو من هذا الّتقسيم ورود نوعني من اإليقاع؛ منه ما يتعّلق ابلعروض والبحور الّشعريّة والقافية 

منه ما يتعّلق بعلم البديع من طباق وجناس، إضافة إىل اخلارجي". و والّروّي واليت تندرج ضمن "اإليقاع 
 داللته والذي يندرج حتت "اإليقاع الداخلي".و جانب الصوت 

 يف اإليقاع اخلارجي: األسلوبخصائص أّوال: 
عّرفه يتّشكل الّشعر من تركيبة نظامّية يُراعيها املبدع ُتستخلص يف فكرة "اإليقاع اخلارجي" الّذي 

هو تنظيم ألصوات الّلغة يف إطار معّْي، بيد أنّه يّتسع ليشمل عناصر أخرى » أحد الدارسني بقوله:
، حيث ربط اإليقاع ابجلانب الصويت 9«والّنرب والتنغيمتراعي خصائص األصوات من اجلهر واهلمس 

وروّي، بتحديد خصائص  ألوزان الشعرية مبا فيها من قواف  لكن بشكل منّظم ومنسجم قد تكون يف ا
هو الّنوع الذي تتعّدد عناصره يف »الصوت وصفاته اجلهريّة واهلمسّية. كما يعّد اإليقاع الداخلي 

لّرقص وهذا الّنوع مقصود به إحداث أتثريات وانفعاالت معّينة يف الفنون كالّشعر واملوسيقى وا
، حيث وّضح لنا حمتوى 10«نفس املتلقي ألنّه أساساً يعرّب عن إحساسات ومشاعر يف حمدث اإليقاع

هذا الّنوع من اإليقاع بكونه يشمل الّشعر والبحور واملوسيقى والوزن والقافية والّروّي وما ينتج عنه من 
                                                            

حممد ساملان، اإليقاع يف شعر احلداثة دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة، إبراهيم أبوسنة، حسن طلب، رفعت سالم، دار   7
 .144م، ص 2008، اسكندرية، 1العلم واإلميان للنشر والتوزيع، ط

 .29نفسه، ص  8
ند البيايت منوذجاً"، جملة جامعة دمشق، قسم اللغة هدى الصحناوي، اإليقاع الداخلي يف القصيدة املعاصرة: "بنية التكرار ع  9

 .96م، ص2014(، 2-1، العدد )30العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة دمشق، اجمللد 
حممد ساملان، اإليقاع يف شعر احلداثة دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة، إبراهيم أبوسنة، حسن طلب، رفعت سالم،   10
 .15ص
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الّرقص والطرب واالستمتاع أبحلانه من جهة، والّتأثري يف املتلقي وإحداث انفعاالت يف نفسه كوهنا 
  أخرى. عن إحساس املرسل أو منشئ اإليقاع من جهةصادرة 

البّد من توّفر شروط يف الّناقد أو الّدارس ألّن العالقات  "اإليقاع اخلارجي"والستخراج مكوانت 
عقلّية حسّية ال تكفي احلواس إلدراكها بل حتتاج إىل فكر وثقافة وتدريب، »يف هذا الّنوع هي 

الفكرّي وخرباته حسب ثقافة املتلقي ونضجه  ولذلك يتفاوت الّناس يف إدراكها وتذّوقها، وذلك
. إذن فاإليقاع اخلارجي هو األحلان املنتظمة واملقّننة يف البناء الّشعرّي 11«ومؤّهالته إلدراك هذا اإليقاع

 ومتّس البحور الّشعريّة، والقافية والروّي، وكّل ماله نظام صويتّ جيعل األذن تطرب لسماعه وال تنفر منه.
البن وان الّشعري "املنتمية لإليقاع اخلارجي بربطها ابلديوانطالقًا من ذلك سنعرض لألشكال 

واليّت تتمّثل يف: البحور الّشعريّة، والقافية، والّروي، واملخّمسات، واملوّشحات، وطول  زمرك األندلسي
 القصائد.

 الشعرية: البحور /1
ما جاء عند تتالءم ُعرف الّشعر يف املؤّلفات القدمية واحلديثة بتعريفات خمتلفة تُراعي الّتوّجهات 

فبهذا االّتصاف يقع القارئ يف فكرة "الّتوّقع" وهذا ما  12«الكالم املوزون املقّفى»  يف أنّهالعروضّيني
عر املوزون حيدث أكرب درجة الشّ »" فقال: شكري حممد عّيادأشار إليه الكثري من الّدارسني منهم "

ي عّرفته الذّ أو اإليقاع ، فبفضل الوزن 13«من الّتوّقع والّشعور ابإليقاع حيدث من التقاء هذا الّتوّقع
استطاع القارئ أو و  15بنيت عليه أشعار العرب 14املعاجم العربّية أبنّه يدل على الّتعديل واالستقامة

 البيت القادم.الّسامع للّشعر الّتخمني يف مقاطع 
والكالم املوزون ذو الّنغم املوسيقي يثري فينا »" بقوله: إبراهيم أنيسوأشار إىل الفكرة ذاهتا "

انتباهاً عجيباً وذلك ملا فيه من توّقع املقاطع خاّصة تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكّون منها 
                                                            

حممد ساملان، اإليقاع يف شعر احلداثة دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة، إبراهيم أبوسنة، حسن طلب، رفعت سالم،   11
 .15ص
 .651: أمحد الزعيب، صابن خلدون، املقدمة، تح  12
 .157م، ص1978، القاهرة، 2شكري حممد عّياد، موسيقى الشعر العريب )مشروع دراسة عليمة(، دار املعرفة، ط  13
 .6/107ابن فارس، معجم مقاييس الّلغة، تح: عبد السالم حممد هارون، ماّدة )و ز ن(،   14
. وينظر: جممع اللغة العربية، املعجم 4829رون، ماّدة )و ز ن(، ص ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبري وآخ  15

 .1030م، ص2004، مصر، 4الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط
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ا عن مقاييس األخرى، واليّت تنتهي مجيعاً تلك السلسلة املّتصلة احللقات اليّت ال تنبو إحدى حلقاهت
؛ حيث شرح لنا صورة الّتوّقع اليّت 16«بعد عدد معّْي من املقاطع أبصوات بعينها نسميها القافية
شّكل تالءم مع األجزاء اليّت يسمعها لتتتنتاب الّسامع أو القارئ الواعي، وذلك أنّه ينتظر مقاطع معّينة ت

فنحن نسمع بعض مقاطع الّشطر »وقافية واحدة  ريعنّي ال غسلسلة مّتصلة ومنسجمة تنتهي بصوت م
، لذلك كان الوزن الّشعري عبارة عن نظام خاص تتواىل فيه املقاطع داخل 17«ونتوّقع البعض اآلخر

 اً ، فانضباط الوزن جيعله اثبت18الّتفعيلة الواحدة وداخل البيت الّشعري، وفق مقاييس زمنية أوال وأخرياً 
 . اومنتظرً 

املوازين شروط وأحكام تضّمنها علم العروض، وليس كّل وزن »وللّشعر حبور وأوزان، وهلذه 
يّتفق يف الطّبع استعمله العرُب يف هذا الفّن، وإّّنا هي أوزان خمصوصة ُيسّميها أهل تلك الّصناعة 

تتشّكل  "أصول املفاعيل، وهلا ضوابط تسّمى أيضا "19«البحور. وقد حصروها يف مخسة عشر حبراً 
سباعّية: مفاعيلن، فاعالتن، مستفعلن،  نها مخاسيان: فعولن، فاعلن، وستّ : اثنان متفعيالت مثاين من

 20مفاعلنت، متفاعلن، مفعوالت.
( قصيدة ومقطوعة شعرية 468)وستني وأربع مئة  مثان  احتوى ديوان "ابن زمرك األندلسي" على 

حممد توفيق اقصة اليت أقّر هبا حمّقق الديوان "النّ  رغم وجود بعض القصائد وهبذا يكون ديوانه ضخماً 
شك  ال 306مل تنته وكذلك القصيدة رقم  305نالحظ كذلك أن القصيدة رقم » " بقوله:الّنيفر

من املخطوط  145أّنا مبتورة من أوهلا وذلك راجع لسقوط بعض الصفحات بْي الصفحة 
، فعند مجعه للديوان الحظ بعض 21«سفريمنه إّما ألّنا تالشت وإّما ضاعت عند التّ  146والصفحة 

                                                            
 .11م، ص 1952، مصر، 2إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األجنلو، ط  16
 .11نفسه، ص   17
، م2000، غزّة، 1درويش، دراسة أسلوبية، مطبعة املقداد، طحممد صالح زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود ينظر،   18
 .326ص
 .647ابن خلدون، املقدمة، تح: أمحد الزعيب، ص   19
إاّل أّن اعتبارها على مقتضى الّصناعة يصريها عشرة بضّم اثنني إليها ومها: مس تفع لن، فا ع التن. ينظر، الّسكاكي، مفتاح   20

. وينظر: إبراهيم أنيس، إبراهيم 621م، ص2000، بريوت، لبنان، 1دار الكتب العلمية، ط العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي،
 .6/271، حممد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، تح، عبد اجمليد الرتحيينأمحد بن . وينظر، 54أنيس، موسيقى الشعر، ص 

 .323م، ص1997، بريوت، 1ب اإلسالمي، طابن زمرك األندلسي، الديوان، تح: حممد توفيق الّنيفر، دار الغر   21
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بعض الكلمات طمست واجتهد هو بقراءهتا وتعويضها، حسب علمه والباقي تركه القصائد مبتورة، و 
 :23عرية يف ديوانه على الّنحو اآليتوكان توظيف البحور الشّ  .22ووضعه بني مزدوجتني بياضاً 

 % النسبة املئوية عدد القصائد واملقطوعات حر  الب
 36.32 170 الطويل

 25.85 121 الكامل
 13.24 62 البسيط
 9.61 45 اخلفيف
 5.34 25 الّرمل
 2.56 12 الوافر

 2.13 10 املتقارب
 1.92 09 اجملتث
 1.49 07 الّرجز

 1.28 06 الّسريع

 األكثر تواتراً  نقصائده معظم البحور وكااملالحظ على اجلدول أّن "ابن زمرك" قد وّظف يف 
ابلدرجة الثانية،  "ملالرّ "و "اخلفيف"و "البسيط"" ابلدرجة األوىل، مثّ البحر الكامل"و "الطويلالبحر "

يف الدرجة  "ريعالسّ "و "جزالرّ "و "اجملتث"البحر ابلدرجة الثالثة، و  "املتقارب"و "فرالوا"مّث البحر 
لتصبح أوزان قصرية عرية األصلية غيري يف األوزان الشّ تكذا و  24"زحافات وعلل"الرابعة. وقد طرأ عليها 

                                                            
 .358، 357، 356الديوان، ص ،ينظر  22
 . مع حساب الّنسبة املئويّة.611الديوان، ص  23
ال تدخل يف شيء من األواتد، وإمّنا تدخل يف األسباب خاصة وبذلك فهو نوعان: زحاف يسقط اثين الّسبب  الزحافات 24

حممد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، تح: عبد اجمليد الرتحيين، أمحد بن اخلفيف، وزحاف يسّكن اثين الّسبب الثّقيل. ينظر، 
هو تغيري يطرأ على األسباب واألواتد من العروض  العلل. و272، 6/271م، 1983، بريوت، لبنان، 1دار الكتب العلمية، ط

أو الّضرب من البيت الّشعرّي. ينظر، إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر، دار الكتب العلمية، 
نعين  الّضربخرية من الّشطر األّول من البيت. و: هي الّتفعيلة األابلعروض. واملقصود 261م، ص 1991، بريوت، لبنان، 1ط

به: الّتفعيلة األخرية من الّشطر الثّاين من البيت. ينظر، إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر، 
متحرّكان، مثل: ِبَك،  هو حرفان والسبب الثّقيلهو حرفان: متحّرك وساكن، مثل: ِمْن، وَعْن.  والسبب اخلفيف. 254ص 

ثالثة أحرف: ساكن بني متحرّكني، مثل:  والوتد املفروقثالثة أحرف: متحرّكان وساكن، مثل: َعَلى، وِإىَل.  والوتد اجملموعوَلَك. 
 . 6/271حممد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، تح: عبد اجمليد الرتحيين، أمحد بن  ،أَْيَن، وَكْيَف. ينظر
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قليلة املقاطع، وبعض هذه األوزان تستقّل بنفسها والبعض اآلخر خمتصرة من حبور ]...[ »ألهّنا 
 :الّتايل وهذا ما حيصيه اجلدول 25«وتلك هي اليت مسّاها أهل العروض ابجملزوءات

 %النسبة املئوية  عدد األبيات البحر
 48.80 408 ّلع البسيطخم

 14.23 119 زوء الرملجم

 10.76 90 جمزوء الرجز

 8.37 70 شطور الطويلم
 7.65 64 اخلفيفزوء جم

 7.41 62 الكامل جمزوء

 2.75 23 الرجزمشطور 

املرتبة  يف "ملجمزوء الرّ "، ويليه % 48.80بنسبة  قد احتّل املرتبة األوىل "ع البسيطخملّ "أّن  يبدو
بسبب ارتباط البحر األّول ، ئةاملرقم حتت كانت عدد األبيات   وما بعدها، %14.23سبة بن الثّانية

فنجده قلياًل يف الثّاين أّما ، و ويف أغراض خمتلفة حنو: املدح، والوصف، والتهنئة 26بكثرة ابملوّشحات
 27املوّشح، والباقي يف قصائد حمدودة العدد أو مقطوعات شأنه يف ذلك شأن البحور القصرية املتبّقية

وفقها  لّشاعر "ابن زمرك" على نظم قصائدكما طغت هذه البحور على أغراض سعيدة يندفع فيها ا
حنو: املدح الّذي  املفرحة 28الّتنفس وازدايد النبضات القلبية نتيجة انفعاله العاطفي ولتالؤمها وسرعة

ر مبا فيها من أكثر منه، وجوااًب على رسائل مستعجلة، والغزل، والّشكر، واستعراض جلمال القصو 
 نقوش. 

لقصائد وفق عدد املقطوعات وا 10يف حدود الّرقم سنعرض فيما يلي أهّم البحور احملّققة حضوراً 
 :وذلك أبكثر حتليل حسب ما جاء يف اجلدول األّول

 
 
 

                                                            
 .104إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   25
 وغريها. 531، 529ينظر، الديوان، ص  26
 وغريها. 277، 276، 105، 122، 98، 78ينظر، الديوان، ص  27
 .176، 175ينظر، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  28
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 البحر الطويل:.1
ألنّه طال بتمام أجزائه، فهو ال يستعمل جمزوءًا، وال »حّدد الّدارسون سبب تلقيبه هبذا االسم 

، كما أّن من ميزته شيوعه يف الّشعر فتصل إىل ثلث الّشعر العريّب القدمي من 29«مشطورًا وال منهوكاً 
ويشتمل البحر الطويل على مقياسني من املقاييس الثمانّية ومها )فعولن مفاعيلن( وهذان  30هذا الوزن.

وحيتل هذا البحر يف الديوان . 31(2× ن  لُ ياعِ فَ مَ  ن  ولُ عُ ف َ  ن  يلُ اعِ فَ مَ  ن  ولُ عُ ف َ ) ن ليكون:املقياسان يتّكررّا
 من جمموع عدد القصائد واملقطوعات.  %36.32أي بنسبة قصيدة  170املرتبة األوىل ألنه أنشده بـ 

 حافات:الزّ  •
 :زحاف القبُض )فعولن إىل فعوُل( -

وهو  32فعولن إىل فعوُل؛ حيث مّت حذف اخلامس الساكن"القبض" من  تعّرض البحر لزحاف
 .+/0//إىل )فعوُل( 0+/0//تفعيلة )فعولن(  لتتحّولون( )النّ 

 ن  ولُ عُ ف َ  ن  يلُ اعِ فَ مَ  ن  ولُ عُ ف َ )الذي وزنه:  مشطور الطويل"ن الشعرية فنجد "ا من انحية تغيري األوزاأمّ 
من جمموع األبيات املتغرية الوزن. وقد طرأ زحاف القبُض يف  8.37مرة أي بنسبة  70، بعدد (ن  لُ اعِ فَ مَ 

حبذف اخلامس الساكن وهو  (مفاعُلنْ )إىل  (مفاعيلن). وكذا يف تفعيلة (فعولُ )إىل  (فعولن)تفعيلة 
 . 0+/+/0//إىل )مفاعُلْن(  0+/0+/0//)الياء( فصارت )مفاعيلن(

واجلالل يف إيقاعه املوسيقّي، وهو أفضل  ميتاز ابلّرصانةبه أغراضاً كثرية ألنّه  جُ سَ نْ يُـ حبر الطويل و 
تصّدر غرض وقد  ،33الفخر واملدح، والقصص، والّراثءوأصلح البحور ملعاجلة موضوعات احلماسة، و 

                                                            
. من خالل التعريف جند املصطلح األّول 98، صبديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر إميل  29
حممد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، تح: أمحد بن " ومعناه: ما ذهب من آخر الصدر جزء ومن آخر العجز جزء. اجملزوء"

كّل حبر هو وزن هذا البحر بعد أن تسقط منه الّتفعيلة األخرية يف كّل »رى نقول: . وبعبارة أخ6/273، عبد اجمليد الرتحيين
حممد بن أمحد بن " ويقصد به: ما ذهب شطره. املشطور. واملصطلح الثّاين هو "105إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص «. شطر

" واملراد به: ما ذهب منه أربعة املنهوك. واملصطلح الثّالث "6/273، عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، تح: عبد اجمليد الرتحيين
 . 6/273، حممد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، تح: عبد اجمليد الرتحيينأمحد بن أجزاء وبقي جزآن. ينظر، 

 .57وسيقى الشعر، ص إبراهيم أنيس، م ،ينظر  30
 .58، 57نفسه، ص  ،ينظر  31
 .6/273، حممد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، تح: عبد اجمليد الرتحيينأمحد بن ينظر،   32
 .103، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر ،ينظر  33
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العريب، بسبب عر يف الشّ  أكثر البحور استعماالً من و به  املدح الذي يعدُّ من أشهر األغراض ارتباطاً 
 ]الطويل[ اعر على ذكر صفات ممدوحه والّتغين به حنو قوله:طوله الذي يعني الشّ 

 34ُتطَاِوُعُه اآلَماُل يف النـَّْهِي واأَلْمرِ       َلَك هللاُ ِمْن َفذِّ اجلالَلِة أْوَحِد  
  ]الطويل[ وقوله:

 35َوُصبح  حَكى َوْجَه اخلِليَفِة اَبهرَا       فَأْضَحَك َزهُر الرَّوِض ِمنُه َأزَاهرًا 
 ]الطويل[ وجند البحر الطويل يف الوصف أيضا يف قوله:

ْهِر جفُنَك َقْد َغَدا   36حيفَُّك مْنُه طَائُِر الُيْمِن والسَّْعدِ         أَِإنَساَن َعنْيِ الدَّ
 ]الطويل[ مبولود أو بصديق يف قوله: "البحر يف غرض "التهنئةووّظف "ابن زمرك" 

 37لْ جَ على عَ  اءِ مَ السَّ  بِّ رَ  نْ مِ  لُ مِّ ؤَ تُـ      ي ذِ ابلَّ  يكَ تِ أتَ  يَ والَ  مَ ايَ  كَ ودُ عُ سُ 
 .، الشكر، الراثءكما نستحضره يف أغراض أخرى مثل: الفخر، التذييل، املراسلة، التوّسل

 .البحر الكامل:2
لكماله يف احلركات، فهو أكثر البيوت »سبب تسميته فمن بينها قيل أنّه مسّي هكذا اختلف يف 

، كما أنّه حيتّل املرتبة الثّانية يف نسبة شيوعه يف األشعار العربّية. وهلذا البحر مقياس واحد 38«حركات
 ثالثة مقاييس:. ويشتمل شطر البيت من هذا البحر على فيههو )متفاعلن(، وال يرد هذا املقياس إاّل 

قصيدة أي بنسبة  121بعدد  يف الديوان وهو حيتل املرتبة الثانية .39(2×ُلن  اعِ فَ ت َ مُ  ن  لُ اعِ فَ ت َ مُ  ن  لُ اعِ فَ ت َ مُ )
 من جمموع القصائد واملقطوعات. 25.85%
 
 
 
 

                                                            
 .423الديوان، ص   34
 .393الديوان، ص   35
 .392الديوان، ص   36
 .303الديوان، ص   37
 .106، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر  38
 .62إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  ،ينظر  39
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 حافات:زّ ال •
(: .أ  زحاف اإلضمار )ُمَتفاعُلن  إىل ُمت فاِعُلن 

وهو )التاء(  40إلسكان اثين املتحرك 0+//0+///ُمتفاِعُلْن( فبزحاف اإلضمار تعّرضت تفعيلة )
 اليت تنقل إىل )مستفعلن(. 0+//0+/0/لتصبح )ُمْتفاِعُلْن( 

 (:ِفع الُتن  زحاف اإلضمار مع علة القطع )ُمتفاِعُلن  إىل   .ب
)ُمْتفاِعلْن(،  (ُمَتفاعُلنْ )نالحظ هنا أّن بزحاف اإلضمار متّ تسكني الثاين املتحرك )التاء( فصارت 

)ُلْن( فصارت  41وبعّلة القطع مّث حذف ساكن الوتد اجملموع من آخر اجلزء وإسكان متحركه األّول
 الُتْن(.، فتنقل بعدها إىل )ِفعْ 0+/0+/0/إىل )ٌمْتفاِعْل(  0+//0+/0/)ُمْتفاعُلْن( 

 (2× ن  لُ اعِ فَ ت َ مُ  ن  لُ اعِ فَ ت َ مُ )جمروء الكامل" ووزنه:  األوزان فقد ورد يف الديوان "أّما من انحية تغيري
زحاف  "زوء الكاملجم"من جمموع األبيات املتغرية. وقد طرأ على البحر  7.41مرة أي بنسبة  62بـ 

اإلضمار مع عّلة القطع يف )ُمَتفاعُلن إىل ِفْعالُتْن(. كما اإلضمار يف )ُمَتفاعُلْن إىل ُمْتفاعُلْن(، وزحاف 
وهو )التاء(،  42من اجلزء اليت مت فيها حذف الثاين املتحّرك فاِعُلْن(جند زحاف الوقص يف )ُمَتفاعُلْن إىل مَ 

امليم دون )َمفاعُلْن( بفتح ، وتنقل إىل 0+//0+//إىل )ُمفاِعُلْن( 0+//0+/// (تصبح )ُمَتفاعُلن وقصفبال
 ضّمها.

ألنّه يصلح لكّل أنواع وقد ارتبط هذا البحر الكامل يف الديوان مبجموعة من األغراض الشعرية 
، على 43الّشعر، وهو أقرب من الّشدة إىل الّرقة، وميتاز جبرسه الواضح املتوّلد من كثرة تالحق حركاته

 ]الكامل[ املدح حيث يقول: رأس األغراض يف الديوان جند
 44يِن تَ بْـ تَـ  ةِ يدَ املشِ  رِ خْ الفَ  الُِ معَ وَ        ي  لِ تَ عْ تَـ  ةِ ارَ اإلمَ  بُ تَ رُ  بهِ  نْ  مَ ايَ 

 ]الكامل[: أنشدكر عن هبة الشّ  يف غرضو 
 45هُ آلُ وَ  ولُ سُ الرَّ  رَ صَ  انـْتَ هِ مِ وْ قَ بِ وَ          هُ ينَ دِ وَ  هَ الَ اإلِ  رَ صَ نَ  نْ مَ  رْيَ  خَ ايَ 

                                                            
 .6/272، حممد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، تح: عبد اجمليد الرتحيينأمحد بن ينظر،   40
 .69، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعرينظر،   41
 .461، ص نفسهينظر،   42
 .114، ص نفسهينظر،   43
 .498الديوان، ص   44
 .82الديوان، ص   45
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 ]الكامل[ :فقالغرض الصباحية  أّما يف
 46هِ مودِ عَ  لَ ثْ مِ  اقُ هبا اآلفَ  اءتْ ضَ        ة  رَّ غُ بِ  كَ منْ  ارَ ا غَ احً بَ صَ  مْ عَ انْـ 

 ]الكامل[ ه يف الغزل:وقول
 47ااهلََ بَ نِ  وبِ لُ القُ  وَ حنَْ  تْ دَ دَّ سَ  دْ قَ       ا  ا هلََ مَ  ظِ احِ وَ اللَّ  ةِ كَ اتِ فَ لِ وا ولُ قُ 

 . زويف موضوعات أخرى مثل: النقش، التفّكه، الوصف، الّلغ

 .البحر البسط:3
النبساط أسبابه، أي تواليها يف مستهّل تفعيالته الّسباعّية، وقيل »ُعرف هذا البحر ابمسه 

، ووزن 48«النبساط احلركات يف عروضه وضربه يف حالة خببها، وإذ تتواىل فيهما ثالث حركات
 62ومّت توظيفه يف الديوان بـ  .49(2×ُلن  عِ افَ  ُلن  عِ ف  ت َ ُمس   ُلن  اعِ فَ  ُلن  عِ ف  ت َ ُمس  ) البحر هو:الّشطر يف هذا 

 مبجموع القصائد واملقطوعات. %13.24قصيدة أي بنسبة 
 :والعلل حافاتالزّ  •
(:  .أ  زحاف اخلنب )فاعلن إىل َفِعُلن 

وهو )األلف( فصارت  50اكناين السّ طرأ على تفعيلة البحر البسيط زحاف اخلنب حبذف الثّ 
: خمّلع البسيط"غيريه فقد ورد يف الديوان وزن "أما من جهة الوزن وت .0+///لـ )َفِعُلْن( 0+//0/)فاعُلْن(

وعلل . وهذا األخري عرف زحافات % 48.80مرة وبنسبة  408بـ (2×ُمستفعُلن فاعلن مستفعلن)
 يف تفعيلته وهي:

(:زحاف اخلنب )ُمستفعُلن  إىل ب.   َمفاِعُلن 
 0+//0+/0/ني( فصارت )ُمستفعُلْن(اكن )السّ اين السّ فعيلة على زحاف اخلنب حبذف الثّ وقعت التّ 

 ، مثّ تنقل إىل )مفاِعُلْن(.0+//0+//إىل )ُمتَـْفِعُلْن(
 

                                                            
 .70الديوان، ص   46
 .96الديوان، ص   47
 .69إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر، ص   48
 .69إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   49
 .69، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعرينظر،   50
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عُلن  إىل مفاِعل (: مع زحاف العصبكل زحاف الشّ ج.   )ُمستف 
اكن ثاين السّ حيذف الّ نب ؛ فباخل51كليف زحاف الشّ  " و"الكّف"حيث مّت اجلمع بني "اخلنب

، اليت تنقل إىل )مفاعُلْن(. وابلكّف 0+//0+//إىل )ُمتفعُلْن( 0+//0+/0/تصري )ُمستفعُلْن(ني( ف)السّ 
اليت تنقل إىل )مفاعُل(،  +//0+//تصبح )ُمتفعُلْن( إىل )ُمتَـْفِعُل(ون( ف)النّ  52اكنابع السّ حيذف السّ 

 ، وتتغرّي 0+/0+//ل )ُمتفِعُل( إىل )ُمتَـْفِعْل(م( فتتحوّ )الالّ  53كوبزحاف العصب يسكن خامس املتحرّ 
 إىل )مفاِعْل(. 

َتِعل (: مع العصب زحاف الطّي مع الكفّ د.   )ُمستفعُلن إىل ُمف 
وهو )الفاء( فتصري )ُمستْفعُلْن(  54الّساكن ابع؛ الطّي حبذف احلرف الرّ مهان زحافان اثناهنا وقع 

اكن ابع السّ اليت تنقل إىل )ُمْفَتِعُلْن(. وابلكّف حيذف احلرف السّ  0+/+//0/إىل )ُمْسَتِعُلْن(  0+//0+/0/
وبزحاف العصب يسكن خامس املتحرك )الالم(  ./+/+/0/(وُل)ُمْفَتعُلْن( إىل )ُمْفَتِعلُ ون( فتحوهو )النّ 

 .0+/+/0/)ُمْفَتِعُل( إىل )ُمْفَتِعْل(ل فتتحوّ 
(:ه .   علة احلَذُذ )ُمستفعُلن  إىل ِفع ُلن 

 0+/0/اليت تصري )ُمْسَتْف( 0+//0+/0/فعيلة )ُمستْفعُلْن(ويكون حبذف وتد جمموع من آخر التّ 
 فتحول )ِفعُلْن(.

 زحاف اخلنب مع علة احلذُذ )ُمستفعُلن  إىل َفِعل (:و. 
 0+//0+/0/ني( فتصري )ُمستفعُلْن( كن )السّ ا اين السّ بني زحاف اخلنب حبذف الثّ حيث مّت اجلمع 

صارت )ُمتفعُلْن(  55ي هو حذف الوتد اجملموع من آخر اجلزءالذّ . وبعلة احلذذ 0+//0+//إىل )ُمتَـْفعُلْن( 
 ل إىل )َفِعْل(.فتتحوّ  0//إىل )ُمَتْف(

 
 

                                                            
 .34م، ص1989، بريوت، لبنان، 2وة، مكتبة املعارف، طينظر، الزخمشري، القسطاس يف علم العروض، تح: فخر الدين قبا  51
 .33ينظر، نفسه، ص   52
 .6/273، حممد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، تح: عبد اجمليد الرتحيينأمحد بن ينظر،   53
 .71، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعرينظر،   54
 .71، ص نفسهينظر،   55
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 زحاف القبض )فاعُلن  إىل فاِعُل(:ز. 
  .+//0/إىل )فاعُل( 0+//0/ون( فصارت )فاعُلْن(اكن وهو )النّ متّ حذف خامس التفعيلة السّ هنا 

وهذا البحر يتمّيز يف كونه من البحور الطويلة اليت يلجأ إليها الشعراء يف املوضوعات اجلديّة، 
يوّفر للّشاعر مساحة صوتّية للّتباهي مبناقبه والّتغين »كما أنّه   ،56وميتاز جبزالة موسيقاه، ودّقة إيقاعه

وقد توزّع البحر البسيط يف أغراض  .57«مبفاخر أسالفه، والّتفّنن يف عرض خصال ممدوحه ومشائله
 ]البسيط[ عديدة يف الديوان فنجد الغزل يف قوله:

 58داورَ  نْ مَ  لَّ ي كُ مِ حيْ  ظكَ حلْ  ورُ صُ نْ مَ         ة  رـَ اهِ زَ  لُّ ـفيها كُ  دِّ اخلَ  وضةَ اي رَ 
 ]خمّلع البسيط[ :قالوكذا يف املدح 

 59دْ عَ صْ تَ  يقُ رِ ابَ األَ  هِ بِ        ال  مجََ  قِ فْ ألُ  رْ ظُ انْ 
 الّنقش. وغريها من األغراض مثل: االعتذار، هتنئة، الشكر،

 .البحر اخلفيف:4
أسبابه اخلفيفة، واألسباب خّفته، وهذه اخلّفة متأتّية من كثرة »اسُتخرِج معىن اسم البحر من 

                                        . والوزن الّشائع هلذا البحر هو أن يتكّون الّشطر الواحد من: 60«أخّف من األواتد
عِ ُتن  ُمستالَ اعِ فَ ) قصيدة  45بـ وقد أنشد "ابن زمرك" أشعاره على البحر اخلفيف . 61(2×ُتن  الَ اعِ ُلن  فَ ف 

 حسب عدد القصائد واملقطوعات. %9.61وبنسبة 
 حافات:الزّ  •
 زحاف اخلنب: .أ
 - :) ِع ُلن  ني(، فتصبح اكن )السّ اين السّ جيوز يف اخلفيف زحاف اخلنب حبذف الثّ  )ُمسَتفِع ُلن  إىل ُمتَ ف 

 ، مثّ تنقل إىل )ُمفاِع ُلْن(.0+//0+//إىل )ُمتَـْفِع ُلْن(  0+//0+/0/فعيلة )ُمْستَـْفِع ُلْن( التّ 
                                                            

 .74، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعرينطر،   56
بياين، قسم اآلداب والّلغة العربية، كلّية اآلداب والّلغات، جامعة حممد  57   حممد بن حيي، خصائص األسلوب يف شعر الّنابغة الذُّ

 .100م، ص2014/2015خيضر، بسكرة )أطروحة دكتوراه(، 
 .253الديوان، ص   58
 .387الديوان، ص   59
 .77، 76، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر  60
 .76إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   61
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-  :) إىل  0+/0+//0/لت )فاعالُتْن( فعيلة بسبب زحاف اخلنب فتحوّ تغرّيت التّ )فاعالُتن  إىل َفعالُتن 
 .0+/0+///)فعالُتْن(

 (2×ِع ُلن  ُمستف   ُتن  الَ اعِ فَ )جمزوء اخلفيف" الذي وزنه: البحر اخلفيف يف الديوان بوزن "كما ورد 
وقع زحاف اخلنب على تفعيلة و  .حسب عدد األبيات املتغرية الوزن %7.65مرة وبنسبة  64بعدد 

 )ُمستفِع ُلْن( اليت صارت )ُمتفِع ُلْن( مث تنقل لـ )َمفاِع ُلْن(.
الّسمع أخّف البحور على الطّبع، وأطالها على »ويتمّيز حبر اخلفيف مبمّيزات تكمن يف أنّه 

]...[ وهو يصلح ملوضوعات اجلّد كاحلماسة والفخر وملوضوعات الّرقة والّلْي كالّراثء، والغزل، 
 اعر منها املدح يف قوله:وقد نسج البحر اخلفيف يف مضامني تعكس مراد الشّ . 62«والوجدانيات

 ]اخلفيف[
 63ودِ عُ الوُ  اتُ قَ ادِ صَ  يهِ فِ  تْ زَ ُأجنِ        ودِ عُ ا والسُّ ضَ الرِّ وَ  نِ مْ اليُ  لُ نزِ مَ 

 ]اخلفيف[وقوله يف الغزل: 
 64اعِ عَ شَ  س  فْ نَـ وَ  جّ  شَ  اد  ؤَ فُـ  نْ مِ       ا رً ذْ ى يل عُ رَ ا أَ مَ ي وَ يرِ ذِ عَ  نْ مَ 

 .ّنقش، الدعوة ابلشفاء، وجواابً عن رسالةوغريها من املواضيع واألغراض حنو: الشفاعة، ال
 .حبر الّرمل: 5

. ووزن الّشطر الواحد من 65«لسرعة الّنطق به»مّسي هبذا االسم هلذا البحر داللة لقبه، حيث 
بـ  هومل الذي يف الديوان الرّ  من بني البحور متّيزاً . ف66(2×ن  لُ اعِ فَ  ُتن  الَ اعِ فَ  ُتن  الَ اعِ فَ ) هذا البحر هو:

 الشعرية.عدد القصائد واملقطوعات حسب  %5.34قصيدة وبنسبة  25د عد
 
 
 

                                                            
 .81، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر  62
 .390ديوان، ص ال  63
 .314الديوان، ص   64
 .88، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر  65
 .80إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   66
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 حافات والعلل:الزّ  •
(: .أ  زحاف اخلنب )فاعالُتن  إىل َفِعالُتن 

طرأ على تفعيلة الرمل زحاف اخلنب حبذف احلرف الثاين الساكن )األلف( فصارت )فاعالُتْن( 
 .0+/0+///إىل )َفعالُتْن(  0+/0+//0/

(:  .ب  علة احلذف )فاعالُتن إىل فاِعُلن 
لت فتحوّ )ُتْن(  67من آخر اجلزءف الذي هو إسقاط سبب خفي "احلذف" فعيلةكسا على التّ 

 ، مثّ تنقل إىل )فاِعُلْن(.0+//0/إىل )فاِعال( 0+/0+//0/)فاعالُتْن(
 ن  تُ الَ اعِ فَ  ن  تُ الَ اعِ فَ )ووزنه:  "ملجمزوء الرّ "يف الديوان ويسمى  اكما جند هذا البحر قد ورد جمزوءً 

من عدد األبيات املتغرية الوزن، وأيضا تعرتضه زحاف اخلنب  %14.23مرة أي بنسبة  119بعدد  (2×
 يف )فاعالُتن( اليت صارت )َفعالُتْن(.

وميتاز هذا البحر ابلّرقة، وقد عّول عليه أصحاب املوّشحات كثرياً، ألهّنم وجدوه مالئماً ألغراض 
ة اليت نسجت به عريّ األغراض الشّ  ومن. 68األنسموّشحاهتم من غزل  ومخر  ووصف الطبيعة وجمالس 

 مل[]الرّ  غرض املدح يف قوله:
 69احْ وَ رْ األَ  ةُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحَ رَ        سْ عَ اللَّ  اكَ ذَ  نْ مِ  رِ غْ الثَـّ  وسِ ؤُ  كُ يف 

 مل[]الرّ  سيب:وقوله يف النّ 
 70مُ كُ نْ مِ  مْ كُ يْ لَ و إِ كُ شْ أَ  مْ كُ بِ وَ        مُ تُ نْـ ي أَ ودِ جُ  وُ ىَن عْ مُ  مُ تُ نْـ أَ 
 ، الغزل.الّنقش، الوصف :حنووغريها من املوضوعات 

 
 
 
 

                                                            
 .32ينظر، الزخمشري، القسطاس يف علم العروض، تح: فخر الدين قباوة، ص   67
 .92، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعرينظر،   68
 .543الديوان، ص   69
 .350الديوان، ص   70
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 .البحر الوافر:6
. ووزن 71«لوفور أواتد تفعيالته، وقيل لوفور حركاته»متّلك البحر الّشعري هذا الّلقب نتيجة 

يف قصائد الديوان وافر حّظ  . وله72(2×وُلن  عُ َلُُت  ف َ اعَ َلُُت  ُمفَ اعَ فَ مُ ) الّشطر الواحد من هذا البحر هو:
 حسب عدد القصائد واملقطوعات. %2.56قصيدة وبنسبة  12وفق عدد 

 حافات والعلل:الزّ  •
 (:َمفاعيُلن  زحاف العصب )ُمفاعَلُُت  إىل  .أ

 م( فهذهك وهو )الالّ اخلامس املتحرّ تعّرضت تفعيلة الوافر لزحاف العصب الذي يقوم بتسكني 
( 0+//+/0//( ُمفاعَلنُتْ )  املنقولة إىل َمفاعيُلْن. 0+/0+/0//تصري إىل )ُمفاعْلنُتْ

(:  .ب  علة الَقطُف)ُمفاعَلُُت  إىل فعوُلن 
؛ فبالعصب 73زحاف العصب وعلة احلذفة القطُف اليت جتمع بني فعيلة نفسها علّ أصابت التّ 
(م( )الالّ ُيسّكن اخلامس  (  0+//+/0//فتصري )ُمفاعَلنُتْ ، وابحلذف يسقط 0+/0+/0//إىل )ُمفاعْلنُتْ

 اليت تنقل إىل )فعولن(. 0+/0//فتصبح )ُمفاَعْل()ُتْن(  فيفاخلسبب ال
خر واملدح واهلجاء، يصلح ملوضوعات احلماسة والفنراه من ميزة هذا البحر أنه لنّي فإذا شددته 

اعر هذا النوع من البحور . وقد أنشد الشّ 74يستخدم ملوضوعات الغزل والراثء والوجدانياتوإذا رّققته 
 ]الوافر[فقال:بكثرة يف موضوع اهلناء والشفاء 

 75اءُ فَ الشِّ وَ  ةُ مَ الَ السَّ  اكَ رَ شْ بُ وَ        اءُ قَ البَـ  كَ  لَ نيَ مْ لِ املسْ  امَ مَ إِ 
 ]الوافر[ :قالوكذا يف غرض االستعطاف 

 76لِ اجلالَ  بِ تَ رُ  نْ مِ  تَ كْ َر دْ ا أَ مبَِ        لِ اخلالَ  مِ رَ كَ   نْ مِ  تَ زْ حُ  دْ ا قَ مبَِ 
 
 

                                                            
 .157، ص عرإميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الشّ   71
 .74إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   72
 .378، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعرينظر،   73
 .162، ص نفسه  74
 .291الديوان، ص   75
 .474الديوان، ص   76
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 .البحر املتقارب:7
والعكس ابلعكس. فبْي  كّل وتدي ن لقرب أواتده من أسبابه، »سبب تسميته أخذ هذا البحر 

. ويتكّون الّشطر الواحد من هذا البحر من املقياس )فعولن( مكّرر أربع مرّات 77«سبب خفيف واحد
حبر املتقارب من البحور األكثر سهولة من انحية حفظه . و 78(2×ن  ولُ عُ ف َ  ن  ولُ عُ ف َ  ن  ولُ عُ ف َ  ن  ولُ عُ ف َ ) أي:

 .يف الّديوان من جمموع القصائد واملقطوعات %2.13قصائد أي بنسبة  10ونظمه وهو بـ 
 حافات والعلل:الزّ  •
 زحاف القبُض)فعوُلن  إىل فُعوُل(: .أ

 .+/0//إىل )فُعوُل( 0+/0//ون( فأصبحت )فعوُلْن(اكن )النّ هنا مّت حذف اخلامس السّ 
 علة احلذف )فعوُلن  إىل فَ ُعل (:  .ب

 تنقل إىل )فـَُعْل(. اليّت  0//)فعو( 0+/0//(نْ ولُ عُ فعيلة فصارت )فَـ التّ فيف من اخلسبب الُأسِقَط هنا 
من صفاته أّن إيقاعه رتيب بسبب بناءه على تفعيلة واحدة )فعولن(، لكنه متدّفق وسريع نظراً لقصر 

 .79اشة يف آن واحدالّتفعيلة، ومن هنا فهو يصلح ملوضوعات الّسرد وللّتعبري عن العواطف اجليّ هذه 
 ]املتقارب[ هبذا البحر نعثر على الغزل واملدح يف قوله: الواردةوخبصوص األغراض 

باحِ      نَِعْمُت َصباًحا َوَمْن للصَّباِح    80ِبَوْجِهَك َأهْبى الُوُجوِه الصِّ
 ]املتقارب[ ب حيث أنشد:سيوكذا يف النّ 

 81اامَ مَ ي الغَ كِ بْ أُ ي فَ دِ جْ وَ  كَ ثُّ بُـ أَ      ا  امَ سَ تِ ابْ  كَ يْ لَ ي إِ دِ يـُبْ  قُ ا الربَْ ذَ إِ 
 رسالة شوق. أيضا يف: التهنئة، هوجند

األكثر رواجًا يف زمانه م البحور الّشعريّة الّتقليّدية قد استخد"ابن زمرك" فاملالحظ أّن الّشاعر  
قالبه الّشكلي بحالته الّنفسّية و وزمن الشّعر القدمي، واستطاع بواسطتها ربط جتربته الّشعريّة الّضمنّية 

                                                            
 .121، ص عرإميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الشّ   77
 .84إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   78
 .124، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعرينظر،   79
 .73الديوان، ص   80
 .345الديوان، ص   81
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يف تفاعيله منساب يف ألفاظه وأفكاره مستوعب للمواقف املعرّب »ه ابنسجام اخلارجي ويواصل حكب
 .82«تبليغها ابلقول املوزون عنها بشكل إيقاعي موافق لنسيج القّصة اليّت أراد

الطويل، الكامل، البسيط، اخلفيف، الّرمل،  حنو: كثريةلبحور املتمّيزة مبقاطع  ل الّشاعرفرتديد  
، رماهمل املناسبةشعريّة ال هوالّتعبري عن أغراضنتيجة لقدرهتا على جتسيد أفكاره  خاّصة الوافر، واملتقارب

نقل األحاسيس واالنفعاالت الّنفسّية؛ ذلك أّن املبدع يلجأ هلا عندما يكون  علىشساعتها  وتساعد
وأمله بكثرة كالمه  83واجلزع حيث يصّب فيها أشجانه ما ينّفس فيها حزنهاليأس  حنو: "الّراثء"يف حالة 
 "احلماسة"، كما أّن يف أوىل ، هذا من جهةخالق احلميدةعرف به من األملناقب مرثّيه وما يُ  هواستذكار 

قد تثور الّنفس، ويتمّلكها من أجل ذلك االنفعال العاطفي إلشعال املشاحنات للّدعوة إىل شّن القتال، 
فيتطّلب  اً ورزين طريقة يف تعبريه وانعكاسه على الّنفس ألنّه يكون هادئً  "الفخر"، ولغرض اثنيةمن جهة 

 من جهة اثلثة.زان كثرية املقاطع، الّتأين والثّقل يف أو 
كثريًا رغم   84فليس من املوضوعات اليّت تنفعل هلا الّنفوس، وتضطرب هلا القلوب "املدح"أّما  

الّذي  "الوصف"يف ذلك حال غرض  مبواله وأصحاب اجلاه، حالهذلك تظهر فيها العواطف اجلّياشة 
وقالب شعرّي مناسب حّّت ُيصهر لنا شكالً ، يف قصائد طويلة ، ليكوانميزج يف الغالب مع "املدح"

ة شعرايًّ جيمع بني الباطن والظاهر بني منظر البصر والبصرية، لذلك يُعّد البحر العروضي هو اخلاصيّ 
لينتج عنه نّص يتمّتع بوظيفة مجالّية الرتباطه  85ه القصيدة، وعليه ارتكز إيقاعهااألساسّية اليّت بنيت علي

بقدر كبري إىل تركيبته الّصوتّية، أي يف وزنه وأجراسه »يّة اإلبداع ترجع ، فشعر ابإليقاع اخلارجي
 .86«الّصوتّية املتالحقة، وابإلضافة إىل الّتفعيلة اليّت نظم عليها الّشاعر قصيدته

                                                            
أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، قسم األدب العريب، عبد الرمحن تربماسني، عائشة جّباري، البنية اإليقاعّية املزدوجة، جملة املخرب   82

 .245م، ص2005، 2كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، جزائر، العدد
 .175ينظر، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  83
 .176ينظر، نفسه، ص  84
 .246نية اإليقاعّية املزدوجة، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، صينظر، عبد الرمحن تربماسني، عائشة جّباري، الب  85
عبد اجمليد دقياين، االلتزام يف شعر حممد بلقاسم مخار، منشورات خمرب وحدة التكوين والبحث يف نظرية القراءة ومناهجها، دار   86

م، 2015، بسكرة، اجلزائر، 1داب واللغات، جامعة بسكرة، طعلي بن زيد للطباعة والنشر، قسم اآلداب واللغة العربية، كلية اآل
 .340ص
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حاف لكن الزّ  -تقريبا–وابلّنظر للّزحافات والعلل سيظهر أّن "ابن زمرك" أكثر منها وأبنواعها 
" وهذا عائد لرغبة الّشاعر املتسارعة يف الّتعبري عن قضاايه وأفكاره ابعتبار اخلنبمرتّدداً  هو "الّذي كان 

العمل على تقليص الّزمن داخل بنية البحر الكلّية، إذ تبدو األبيات اليّت »أّن من ميزة "اخلنب" 
ى أّن الّزحاف هذا من جهة، وجند من جهة أخر  87«دخلها، أكثر سرعة من األخرى اليّت مل يدخلها

فالّتسريع يف األحداث ليس بسبب توارد األفكار لتقليص الّزمن فقط،  ؛له عالقة وطيدة ابحلالة الّنفسّية
فللّزحاف دوٌر هامٌّ جدًّا، ألنّه يرتبط »مشاعره ووصف  معلومةبل للحالة الّنفسية وإرادة الّشاعر نقل 

 . 88«تسريع األحداث رمّبا أراد الّشاعر هبا ذلكابحلالة الّنفسّية للّشاعر، فالّزحاف عمل على 
 القافية:/2

جاءت كلمة )قفا( يف املعجم مبعىن يرتبط الوزن الّشعري ابلقافية لتحقيق تناغم منسجم، وقد 
اتّباع شيء لشيء ]...[ ومسّيت قافية البيت ألّّنا تقفو سائر الكالم، »"االتّباع" كوهنا تدّل على: 

هلا على لسان "اخلليل بن أمحد تعريفًا هـ( 626)ت "الّسكاكيوقد أورد ". 89«أي تتلوه وتّتبعه
عند اخلليل: آخر حرف يف البيت، إىل أّول ساكن يليه، مع املتحّرك الذي قبل »الفراهيدي" فهي 

 ، فحدود القافية املتحّرك األّول بعد الّساكن الثّاين من آخر البيت الّشعرّي.90«الّساكن
ليست القافية إاّل عّدة أصوات »" فقد صّورها بوصف آخر فقال عنها: إبراهيم أنيسأّما " 

املوسيقى جبعلها جمموعة ، حيث وصفها بلغة 91«تتكّون يف أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة
" هللا الطّيبعبد من األصوات، وليس بلغة العروض من خالل الّساكن واملتحّرك. وهذا ما جنده عند "

أال ترى إىل القافية، كأّّنا هي واسطة بْي نغم الوزن اجملّرد، وبْي رنْي ألفاظ الكالم املوضوع »ه: بقول
وهذا الوصف الذي جعل القافية هلا عالقة ابلّنغم وموسيقى الكلمات املنسجمة يف بعضها، ف، 92«فيه؟

                                                            
 .246عبد الرمحن تربماسني، عائشة جّباري، البنية اإليقاعّية املزدوجة، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، ص  87
 .247نفسه، ص  88
. وينظر: ابن منظور، لسان العرب، 5/112ابن فارس، معجم مقاييس الّلغة، تح: عبد السالم حممد هارون، ماّدة )ق ف ا(،   89

. وينظر: الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص 3709تح: عبد هللا علي الكبري وآخرون، ماّدة )ق ف ا(، ص 
289. 

 .688عبد احلميد هنداوي، ص  الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح:  90
 .224إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   91
 .57، 2/56م، 1989، الكويت، 3عبد هللا الطّيب، املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، دار اآلاثر اإلسالمّية، ط  92
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أذنه لنغماهتا املوسيقية املنسجمة ربط بني القافية والنغم املوسيقي ينتج عنه أثر على املستمع ألنّه يطرب 
فتكرارها ]القافية[ هذا يكون جزءًا هامًا من املوسيقى الّشعريّة. فهي مبثابة الفواصل املوسيقّية »

 .93«يتوّقع الّسامع ترّددها، ويستمتع مبثل هذا الرّتّدد الذي يطرق اآلذان يف فرتات زمنّية منتظمة
جديد إىل فكرة "الّتوّقع" يف القافية لدى الّسامع مثلها أّن "إبراهيم أنيس" قد عاد من  ونلحظ 

، فرغم أنّه يشّجع تنوّع القافية وجتديدها ألهّنا تنتج أعماالً حديثة كاملوّشحات مثل توّقع األوزان والبحور
 أتى على نظام القافية عهد رأينا الّشعراء فيه مييلون إىل تنويعها والّتفّنن يف طرقها،»حني قال أنّه قد 

مهارة الّشاعر ليست يف تنوّع القافية  أنّ إاّل أنّه يؤّكد  94«وجاءوا لنا ابملوّشحات وابملرّبع واملخّمس
الّشاعر املاهر وإن قّلت أوزانه ومل تتنوّع قوافيه »فقط بل حّّت يف ترديدها وتكرارها ابعتبار أّن 

توافق القافية وانسجامها  هوصف لدرجة. 95«يستطيع أن ُُييد وأن يطرب األمساع كما يهّز القلوب
القعد املنظوم تّتخذ اخلرزة من خرزاته يف موضع ما، شكالً خاصاً وحجماً خاصاً ولوانً خاصًا، »أبهّنا 

. فلم ينف 96«فإذا اختلفت يف شيء من هذا أصبحت انبّية غري منسجمة مع نظام هذا العقد
  ّوعها إلنتاج بناء شعرّي جديد.احلفاظ على األصول بثبات القافية ويف الوقت ذاته يدعو لتن

توزعت القافية يف ديوان "ابن زمرك األندلسي" على أشكال ارتبطت أببياته ونوع الغرض املنشد 
 عري نعرض اجلدول اآليت:له. ومن أجل تقدمي عالقة النوع القافية ابلبحر الشّ 

 البحور الشعرية نوع القافية
 جز.الرّ -اجملتث-املتقارب-الوافر-الرمل-اخلفيف-البسيط-الكامل-الطويل املتواترة
 السريع.-الرجز-الرمل-البسيط-الكامل-الطويل املتداركة
 جز.الرّ -املتقارب-الرمل-البسيط املرتاكبة

ويف البحور  ( منعدمتان من الديوان0+////0/( واملتكاوسة )00/وهبذا جند أّن القافية املرتادفة )
( قد احتلت املرتبة األوىل ألهنا توجد يف كل البحور 0/0/القافية املتواترة )ذلك أّن ؛ الشعرية العشرة

 تنحصرانية كوهنا ( فكان هلا املرتبة الثّ 0//0/ا القافية املتداركة )البحر السريع. أمّ  الشعرية يف الديوان إالّ 
يف حني  بعة وهي )املتقارب، اجملتث، اخلفيف، الوافر(.عرية يف الديوان عدا أر شّ البحور النصف يف 

                                                            
 .244إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   93
 .16نفسه، ص   94
 .16نفسه، ص   95
 .11نفسه، ص   96
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( قد جاءت يف املرتبة الثالثة ألهنا تتمحور يف ربع البحور الشعرية سوى 0///0/كانت القافية املرتاكبة )
 .)الطويل، الكامل، الوافر، اجملتث، السريع(

لرسم صورة السيما يف "الّتخميسات" و"املوّشحات" فالّشاعر عمد إىل تنويع القوايف يف ديوانه 
اترة، وجتارب عن خربته الشعريّة واحلياتّية؛ إذ قّدم للقارئ لوحة من تعّدد هناايت القصائد الّشعريّة 

دة معّينة ، فحالة نفس الّشاعر تثبت وتستقّر يف قصياترة أخرى ة من مدح ووصف وغزلمصقول
الستقراره مع ممدوحه، مثّ ينقلب ويضطرب بتغيري القافّية يف قصيدة أخرى، وهذا الّتنوع يف القوايف، يدلّنا 
على رغبة الّشاعر دوماً يف الّتجديد وتغيري األصوات اليّت تعكس صورة قّصته املنسوجة وتنوّع داللتها، 

 .97املعاين الضمنّية كما أّن طبيعة املوقف تقتضي تنوّع القافّية لتجسيد
إضافة إىل فكرة تنويع القافّية يف الديوان عند الّشاعر، جنده يلتزم بثباهتا يف القصيدة الواحدة مهما 

تكرار القوايف هو مبثابة الفواصل املوسيقّية اليّت »طالت وتغرّي رويّها وهذه ظاهرة عرفها العرب قدمياً فـ 
فنحّس ابنسجام يف القراءة لتوافق النغمة املوسيقّية يف هناية  98«منتظمةتطرق األذن يف فرتات زمنّية 

 وسنعرض لتفصيل القوايف املوظّفة يف ديوان "ابن زمرك" فيما يلي: كّل بيت شعرّي.
 أ/ القافية املتواترة:

رف حببني ساكنيها  وّظف "ابن زمرك" يف أغلب حبوره الّشعرية "القافية املتواترة" املتمثّلة يف فصل
 99متحّرك واحد، والّتسمية مأخوذة من الِوْتر، وهو الفرد، أو من تواتر احلركة والّسكون أي تتابعهما.

وي داخل القصيدة الواحدة رّ القافية و النفس دونة أنّه قد سار على امليف  واملالحظ .(0/0/)وشكلها هو 
 خلق هللا أثناء إنشاده يف العيدايت ذاكراً  -مثالً -قولهللحفاظ على الرنّة املوسيقية ذاهتا وذلك يف 

 ة: ]البسيط[الكونيّ  للّظواهر
 ُكلٌّ يُقوُل، إَذا اْستَـْنَطْقَتُه، هللاُ       اُه     ــــــــَت َمعنَ ـَهِذي الَعوال لْفٌظ أَنْ     
 اهُ ـــــرَاُه وَمرسَ ـامْسَك هللاُ جمـَوب         ٌة ـحُر الُوُجود وفـُْلُك الَكوِن جارِيــبَ 

نَ ـح      ِمْن نوِر وْجِهَك َضاَء الكْون أمْجُعُه     اهُ ـّت َتَشيََّد ابألْفاَلِك َمبـْ
 ْوالهُ ــــــِه مَ ــــــــٌد لِلَّ ــــــــاجِ ـَها سَ ـوُكلُّ       َرٌة   ـــــــْرٌش وأْفالٌك ُمَسخَّ ــــــــــــَعْرٌش وفَ 

                                                            
 .249ينظر، عبد الرمحن تربماسني، عائشة جّباري، البنية اإليقاعّية املزدوجة، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، ص  97
 .250نفسه، ص  98
 .348، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعرينظر،   99
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 100وأْوَسَع الكْوَن قْبَل الكْوِن نـَْعَماهُ       اَء ِمْن َعَدم  ُسبَحاَن َمْن أوَجَد األشيْ 
بعضها،  يف الديوان إالّ  وع من القوايف ورد بشكل مكّثف يف كّل البحور الشعرية تقريباً فهذا النّ 

الّدال على اخلالق )هللا،  كان يف كلمات خاّصة من احلقل املفهوميوي  فاعتماده على توحيد القافية والرّ 
ن وكوّ  وأفالك  األحد يف خلقه من حبر    هللاإلظهار وحدة  تجاءمرساه، مبناه، مواله، نعماه( واليّت 

يف قصيدته، وقد أحدث هبا نغمة  تسجد له. وغريها من الظواهر اليت أبرزهااليّت و ومرساها  جمراها
 موسيقّية متجانسة الّشكل والّداللة.

 ب/ القافية املتداركة:
بني ساكنيها متحرّكان اثنان،  فصلي حيثواحتّل هذا النوع من القوايف املرتبة الثّانية يف توظيفه 

اعر حاول الشّ  (.0//0/)مزية هي وصورهتا الرّ  101ومسّيت بذلك إلدراك املتحّرك الثّاين املتحّرك األّول.
وي داخل القصيدة الواحدة وهذا ما جنده يف املوّشحات، حيث قال يف التنويع يف القافية املتداركة والرّ 

 فيها يصف له حاله" حيث راح غرانطة"الم خاصة ملوطنه أحدها وهو يردُّ رسالة للغين ابهلل ويُبّلغه السّ 
 ع البسيط[وهو بعيد عنها وذكرايته اجلميلة: ]خملّ 

 يمْ لِ السَّ  ديَ ـهْ هلا عَ  فْ ـصِ وَ         المْ ــــــسَّ ال اطةِ ـنَ غرْ ـــــــل غْ لـِ بْ أَ 
 ليمْ ـالسَّ  ةِ ـلَ يف ليْـ  تُّ ا بِ ــــــمَ         امْ ـمَ ا ذِ ـهَ ـــــــفُ يْـ ى طَ ـرعَ  وْ ـفلَ 

 ابْ ـــــضَ الرُّ  ةِ رَ مخَ  نْ مِ  لُّ عَ أُ       احِ ى اقرتَِ ا علَ فيهَ  بتُّ  مْ كَ 
 ابْ ابحلبَ  رُ غْ ا الثَـّ اهنَ زَ  دْ قَ      اح  رَ  وسَ ؤُ ـــــــا كُ فيهَ  رُ ــــــــيدِ أُ 
 ابْ بَ الشَّ  ضةِ وْ يف رَ  وانَ شْ نَ       احِ ــــــمَ يف اجلِ  رِ كاملهْ   تالُ خْ أَ 
 مْ ـيسِ الوَ  ـهُ ضَ وْ ا رَ يً اهِ ـــــــــــــــبَ مُ       امِ مَ يف الكِ  رَ ـهْ الزَّ  كُ احِ ـضَ أُ 
 102يمْ سِ نَّ الا هَ وِّ جَ  نْ مِ  بَّ هَ  نْ إِ     امِ وَ يف القَ  نَ ـصْ الغُ  حُ ـضَ فْ أَ وَ 
وي يف قافية مقّيدة واحدة، فروي )امليم( عرية اجلديدة أظهرها برباعة يف توزيع الرّ فهذه التجربة الشّ 

ون( وكّل مرة النّ  -الاّلم -ال، وواصل تنويعه ابستخدام )الدّ )للميم(ورد ابلبداية مّث روي )الباء( مّث عاد 
مفردات تضفي مجااًل بديعياًّ شكلياًّ لتجانسها يف لذا وّظف وهي حروف جمهورة،  يرجع لروي )امليم(

                                                            
 .506الديوان، ص   100
 .348، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعرينظر،   101
 .534، 533الديوان، ص   102
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القصيدة قّوة »فذلك مينح  الّنطق من خالل )الّسليم، الوسيم، الّنسيم( و)الّرضاب، احلباب، الّشباب(
انسب حاله ، فكّل ذلك 103«الّتوازن الّصويت وُيعل اإليقاع أكثر تناسبًا وتساوايًّ يف الكمّياتيف 

يف مرحلة وأهم أوقاته اجلميلة  بعده عن غرانطةابلنربة احلزينة بسبب  برفع اهلمم، رغم  االحساسالقوية 
 .وكّله ضحك وهلوعب به التّ من رشفه اخلمرة حّت ُيصيالفتّوة الّشبابّية 

 ج/القافية املرتاكبة:
وهي اليّت يفصل بني ساكنيها ثالثة متحرّكات، قّل من سابقتيها استخدمت هذه القافية يف حبور أ

 (.0///0/)وعالمتها تكمن يف الّشكل  104ومسّيت بذلك لتوايل حركاهتا، فكأمّنا ركب بعضها بعضاً.
: "علي بن جبلةـ"جنب مع القافية املتداركة يف ختميسة يقوهلا ل إىل برز هذا النوع من القوايف جنباً حيث 

 مل[]الرّ 
 لَّما أْشُكو إلْيِه َرمِحَاـكُ         ى ـأيُّ َظيْب  َصاد قليب ابحِلمَ 

 كَتِتَماـْن زَاَرين مُ َـ )أبيب م    َجاَد يل ابلَوْصِل ليال ُمْنِعَما    
 )َخائًفا ِمْن ُكلِّ ِحسّ  َجزَِعا(

 َوحُميَّا الصُّْبـِح يف طُرَّتِـهِ        َخاَض لياًل َكُدَجى َوفْـَرتِِه  
 )رَِكَب األهَواَل يف َزْوَرتِِه(        ُشْهُبُه تـَْعَجُب ِمْن ُجْرأَتِهِ 

 )مثَّ ما َسلََّم حّّت َودََّعا(
 نـَْفُسُه َعْن َفْضِلِه قْد بـَيـََّنتْ         َأْضُلُع الصبِّ علْيِه قْد َحَنْت 

نْيا بِه قْد َحُسَنْت    )َرَصَد الَغْفَلَة حّّت أْمَكَنْت(        َزْهَرُة الدُّ
 105)َوَرَعى السَّاِمَر حّّت َهَجَعا( 

على سبيل » كان متوسطاً من القوايف  سنجد أن حضور هذا النوع  الّنص الّشعريعند مالحظة 
حيث بدأ  ؛106«القافية وكسر روتْي اإليقاع املوسيقي وشّد انتباه املتلقي من حْي آلخرالتنويع يف 

                                                            
 .249عبد الرمحن تربماسني، عائشة جّباري، البنية اإليقاعّية املزدوجة، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، ص  103
. وينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: 350، ص ل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعرإميل بديع يعقوب، املعجم املفصّ   104

 .690عبد احلميد هنداوي، ص 
 .95، 94الديوان، ص   105
مداين اندية، اخلصائص األسلوبية يف ديوان "يف القدس" للّشاعر متيم الربغوثي، قسم اآلداب والّلغة العربية، كلّية اآلداب   106

 .73م، ص 2012/2013جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر )رسالة املاجستري(،  والّلغات،
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قافية املتداركة يف األلفاظ التالية )ودَّعا/ بيـََّنْت/ أْمَكَنْت( مث عاد للقافية األوىل الإىل غاية ابلقافية املرتاكبة 
فهذا حامي اعر واملمدوح القة اليت بني الشّ رتاكبة يف لفظة )اَت َهَجَعا(. فتنويع القافية يعود للعملوهي ا

بينه وبني  فسنّ ال، فرتّدد ألنّه خائٌف، كما يتمّيز بشجاعته وُجرأته يايلذاك ورامحه، وُيكرُِمهُ ابلوصِل يف اللّ 
 املمدوح جعله يتمّوج بني قافية وأخرى.

 :الّرويّ /3
مع من مظاهر اإليقاع اخلارجي اعتماد الشاّعر على خامتة لكّل بيت شعري تناسب حبره وقافيته 

حروف قوايف الّشعر الاّلزمات. تقول »يف معجم "العني" أبهّنا جاءت لفظة )روى( نفسه. فمعىن 
احلرف الذي تُبىن عليه القصيدة، ». وبعبارة أخرى هي 107«]هااتن[ قصيداتن على روّي واحد

" يقول عنه: إبراهيم أنيس. كما جند "108«يه تنسب، يقال: قصيدة ابئّية: إذا كان رويّها الياءوإل
وأقّل ما ميكن أن يُراعى تكّرره، وُيب أن يشرتك يف كّل قوايف القصيدة ذلك الّصوت الذي تبىن »

يشتمل على ذلك عليه األبيات، ويسّميه أهل العروض ابلّروّي. فال يكون الّشعر مقّفى إاّل أبن 
 .109«الّصوت املكّرر يف أواخر األبيات

الّنربة أو الّنغمة اليّت ينتهي هلا » احلرف الذي تبىن عليه القصيدة فهو أيضاً  فكما ُعّد الّروي
تعريفاً هـ( 626)ت" الّسكاكي، كما أعطى له "111. فمن شروطه البد من تكريره فيه110«البيت

احلرف اآلخر من حروف القافية، إاّل ما كان تنويناً، أو بداًل من »شاماًل لصفاته فقال الرّوي هو 
الّتنوين، أو كان حرفًا إشباعياًّ جملواًب لبيان احلركة ]...[ أو قائم مقام اإلشباعي يف كونه جملوابً 

، فالّتعريف 112«لبيان احلركة وهو اهلاء ]...[ أو مشتبهًا للحرف اإلشباعي: كألف ضمري االثنْي
 ضمري االثنني(. ّتنوين واإلشباع، واهلاء، وألف الت اليت ال يكون فيها روايًّ وهي )اليظهر احلا

                                                            
 . 8/313 ماّدة )ر و ى(، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، تح: مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي،  107
ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبري وآخرون، ماّدة )ر  ،. وينظر284جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، ص   108

 .1786و ى(، ص 
 .245إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   109
 .352، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر  110
 .6/343، حممد بن عبد ربه األندلسي، العقد الفريد، تح: عبد اجمليد الرتحيينأمحد بن ينظر،   111
 .691الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   112
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من بني املصطلحات املتعلقة ابلقافية حرف الّروي؛ وهو احلرف الذي تبىن عليه القصيدة، ف ،إذن
 "ةميميّ "قصيدة فهي  "ميماً "، وإن كان "ةسينيّ "ل إّن القصيدة و نـَقُ  "سيناً "وي وإليه تنسب، فإن كان الرّ 

وغريها من القصائد  "ميمية زهري"، و"دالية النابغة"، و"المية العرب للشنفرى"وهكذا، وذلك حنو 
وي؛ إن ُسّكن فمقيدة وإن ُحّرك الشعرية. وقد نقول القافية مقيدة أو مطلقة حسب حركة حرف الرّ 

بعضا من خالل نسبة تواترها يف وي وغلب بعضها فمطلقة. ويف ديوان "ابن زمرك" تعّددت حروف الرّ 
 :113يف اجلدول التايلالقصائد، وهذا ما نستبينه 

عدد القصائد  الّروي
 واملقطوعات

 صفة احلرف % النسبة املئوية

 جمهور 14.43 67 الاّلم
 جمهور 11.85 55 الّراء

 جمهور 11.20 52 الّدال
 جمهور 9.91 46 امليم
 جمهور 7.54 35 الباء
 مهموس 7.32 34 احلاء
 جمهور 5.38 25 النون
 مهموس 4.74 22 اهلاء
 جمهور 3.87 18 العْي
 جمهور 3.44 16 الياء

 جمهور 3.01 14 القاف
 مهموس 2.58 12 الشْي
 مهموس 2.15 10 الكاف
 جمهور 1.93 09 اهلمزة
 جمهور 1.93 09 اجليم
 مهموس 1.93 09 الفاء
 مهموس 1.07 05 التاء

 جمهور 1.07 05 الّذال
 جمهور 1.07 05 الضاد

الظّاهر يف يف الديوان هو احلرف اجملهور  الطّاغيالرّوي  حرفمن خالل اجلدول ُيالحظ أّن 
يف  حسب عدد القصائد واملقطوعات %14.43مرة بنسبة  67)الاّلم(؛ حيث تواتر حضوره يف حنو 

 %11.85أي بنسبة  52و 55)الرّاء والّدال( بصفة متقاربة بعدد  الديوان. مّث أييت بعدها حرفا
لتصل  % 10كانت نسبتها تقّل عنفوي )امليم( من حرف الرّ  ا احلروف املتبقية انطالقاً . أمّ %11.20و

                                                            
 . مع حساب الّنسبة املئويّة، وحتديد صفة احلرف.612الديوان، ص  113
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احلروف اليت مل يستخدمها معظم »ابعتبار أّن  الواو(. -اءالظّ  -يف حروف )الزّاي%  0.21إىل حدود
-نيالشّ  -اءاليت جندها يف حروف )الثّ  114«يف الشعر العريب يف قصائده تقل شيوعاً  الشاعر روايًّ 

 من انحيةاجلدول  يفّتضح و( هذا من جهة، ومن جهة أخرى يالوا-الظاء-الزّاي-الطاء-الصاد-اخلاء
ي القافية من اجملهورة أعلى نسبة وأكثر أمهية على رو أّن األصوات ذلك صفاهتا وداللتها  يفاألصوات 

. وميكن من جمموع حروف الروي املدرجة يف الديوان 10مقابل  17ظهر ذلك بـاألصوات املهموسة وي
أوضح يف السمع وأقوى من األصوات املهموسة مما يعين رغبة »األصوات اجملهورة  أنّ تفسري هذا 

، وهذا 115«تباه املتلقي وحُتدُث يف نفسه أتثريا قوايّ نة تشدُّ االشاعر يف نقل مشاعره وأحاسيسه بنرب 
، هم مهما كانت موضوعاتهمن خالل مدحه للحكام واألمراء وأبنائحنّسه يف قصائد "ابن زمرك" ما 

ّت جيذب ح إخلئهم حزنه براثبقوة وفخامة وتوتر نفسي، وكذا شّدة  ،حنو: العيد، أو انتصار، أو هتنئة
يف القصر من جهة ويلفت انتباه املتلقي  شخصّيتهويؤثّر فيهم كي يُثبت  لذاتهله ويكسبهم  ممدوحيه
وهو ميدح د روي )الاّلم( اجملهور بنسبة عالية . لذا جنده يردّ أخرىالشعرية من جهة  قرحية املبدعويدرك 

 [الكامل] :قوله وجواهر رآها بني يديه يف ويصف دروعاً  "أيب عبد هللا"ابع لطان حممد السّ السّ 
 َذلُ ــــعزَائِم  َمصُقوَلة  ال ختُ ــــــــــبِ        دى ـــــــــَر اهلُ ـــــــفٌة َنصَ يَك َخلِ ـــهلل ِمنْ   

ال  لُ ـــــــــــــــــتمثِّ ـُـ ُل املَماهلا يتمثَّ ـَــــ جـب        ِح َذخائِرًا أْبَدْيَت ِمْن ُعَدِد السِّ
 لُ ـفضّ ُـ أْبدى َبدائَعها اإلماُم امل      لى   ـــــــــــموشيََّة األعطاِف رائقَة احلُ   

 إىل قوله:
َلهـــــــــــــــــاِل لْ يُ ـــــــــــــوبديعُة األشك        لُ ـــــــِد ذاَك مُتثّ ــــــــــه مْن بعـْثٌل بِ ِـ م     ا    ــَر قبـْ

 116لُ ـي َسناها ُكلَّ َمْن يتأمَّ ـيُعش       صيَغْت ِمَن الّذهِب النُّضاِر فقْد َغدْت      
واله مبدح بني الّراثء وامل مجعحيث  ،شّدة حزنهلاء( األصوات اجملهورة يف حرف )الرّ  نعثر علىكما 

 ]الطويل[ :فقال، "يوسف الثاين"السلطان 
 رُ ـاحِه ََيُْطُب الّدههناًء عَلى أمدَ      رُب  ـيَعُزُب الصّ ه الِ ثَ اًء َفِفي أمْ زـَ عَ 

 وإْن َغاَص حبٌر فَاَض ِمْن مدِِّه حْبرُ     إْن َغاَب بدٌر الَح ِمْن بعِدِه بدُر   ــف
                                                            

 .69دس" للّشاعر متيم الربغوثي )رسالة املاجستري(، صمداين اندية، اخلصائص األسلوبية يف ديوان "يف الق  114
 .69، صنفسه  115
 .323الديوان، ص  116
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 فقْد ُسلَّ َسيٌف ِمْن مَحائِلِه الّنصرُ       وإْن أُغِمَد السَّيُف الذي َنَصَر اهلَدى   
 إىل قوله: 

 َيِطيُب بِِه ُأخَرى اللََّيايل هِبا الذّكرُ       ّدِه ــِه وجَ ـيِه ِمْن أبيمشاِئُل ف
 117رُ ـالاًل َفَما يْسُمو إلدراِكها ِفكْ ـجَ     هى   ـُف النُّ ـَمباِلُغ عزّ  ُدوهنا َتقِ 

 ]الكامل[ د بروي )الّدال( اجملهور:من الصيّ  عودة موالهوقال يُهّنئ 
 وارُُه تتَوقَّدُ ـرِها أنـْن ِبشْ ـــــــمِ        رّة  غُ بِ  احَ الّصبَ  حَ ضَ فَ  نْ مَ  رْيَ  خَ ايَ 

بني جمُ ـللنَّْصِر والَفتْ        يِد فإنُّه   ـَك السَّعِ ــاْهنْأ مبَْقَدمِ 
ُ
 دِّدُ ـِح امل

 دُ ـُن واملَنازُِل أْسعـُر أميـوالطيْ       اعة  َمْرُقوبَة   ــفـََلَقْد قِدْمَت بسَ 
 118دَر السُّعوِد فتسَعدُ ـبُُدور  ابلُقُصوِر َتطَّلَعْت       لرَتاَك اَي بَ َكْم ِمْن 

يف حالة هدوء نفسي أو راحة  وظّفهاكثري من اجملهورة ألنه ا األصوات املهموسة فكانت أقّل بأمّ 
احلال والوزن واملوسيقى جزء ال يتجّزأ من الّتجربة الّشعريّة وكذلك »ابعتبار أّن الّروي  واطمئنان

 . ومن أكثر األصوات جتسيداً 119«ابلّنسبة إىل لغة الّشعر اليّت هي مستودع االنفعال واملوسيقى
 تهإجابأثناء اعر . وهذا ما جنده يف قول الشّ %7.32وبنسبة  34وي )احلاء( بعدد للمهموس حرف الرّ 

 فأنشد: هادئً  عن سفارة الصلح فكان "ابن زمرك" فرحاً  وهو جببل الفتح صادراً  "أليب حامت"عن هتنئة 
 ]الطويل[

 حِ ـوللخرِي ُكلُّ اخَلرْيِ يف َذِلَك الصُّل       عقدُت َمَع األاّيِم ُصلًحا ِبَزْورِها   
 حِ ـْرَو أّن تُعزى القالِئُد للفتـَوال غَ         َويف َجَبِل الَفْتِح اسَتقّلْت َقالِئًدا  
 120َقَضْت يل بعْود  يف ُحلى الُيمِن والنُّجحِ        ـارة  ـــــــــــين بسفـم  هّنأتــــــــــــــــــاســأاب ق           

 ]الكامل[ بقوله: لديه وهو مراتح البال ايصف زهرً  وراح
 احُ ـالتُّفا ـاهُتا منَّْت هبِ ــــــــَسمـنَ    ي حْضَرٌة هُتَدى هَلا األْرواُح     ـه   
 أْم ِمْن ِجناِن اخلُْلِد ما يـَْلتاُح؟      ا     ــــــــوهللِا ما أدري َأيف ُحْلِم أَنَ       

                                                            
 .285، 284، 283الديوان، ص  117
 .301، 300الديوان، ص  118
 .223م، ص2007، االسكندريّة، 1فوزي عيسى، الّشعر األندلسي يف عصر املوحدين، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط  119
 .218، 217الديوان، ص   120
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ُنَّ ثَنــفك       ْزَهُة َأْعنُي  ـَرْوٌح وَرحْياٌن َونُ   121اُؤَك النَّفاحُ ــأهنَّ
األبيات مجيعاً، حّّت لتشعر أنّه حتايل حروفاً بعينها يف »ماذج الّسابقة ألزم نفسه فالّشاعر يف النّ 

الستدعاء القافية، فأحدث نوعًا من الّتقارب الّنغمي والتناسق يف العبارات ممّا انعكس يف جتميل 
ويظهر  ل نغمة موسيقّية وهذا ما ألفه العرب قدمياً.فوحدة الّروي مع وحدة القافية ُتشكّ  122«موسيقاه

تنتج لنا »متقاربة رغم أّن اجملهور أكثر، فتواتر هذه األصوات  أنّه قد وّظف اجملهور واملهموس بنسب
ثنائّية مزدوجة بينها ممّا أّدى إىل تنّوع األصوات ]...[ بْي القّوة والّضعف، وبْي االضطراب 

 123«لقياس مدى توافر وانسجام الثّنائّيات على املستوى الّصويت واهلدوء، وبْي الظّاهر والباطن
 الّ صوت يعرّب عن الّشدة، وما املهموس سوى ملسة نربيّة تعكس اهلدوء والرّاحة.فما اجملهور إ

 املُخّمسات:/4
مفردها " اليّت املخّمساتمتّيز الّشعر العريب بنوع شكلّي جديد وفق قالب متمّيز ُعرف بـ "

جعل كّل قطعة منه مخسة » ، أو124«ما كان على مخسة أجزاء»" ومعناه يف املعجم املخّمس"
 . فجاءت تسميتها املخّمسات من عدد أجزائها املقّسمة إىل مخسة.125«شطور

أن  يُقّسم الّشاعر مقطوعته إىل أقسام يتضّمن كّل قسم »" بقوله: إبراهيم أنيسوقد عّرفها "
اص يف قوافيها. وقد يكون كّل قسم من هذه األقسام مستقالًّ متام منها مخسة أشطر، هلا نظام خ

ُيضيف ». كما جند تعريفاً آخر يُفّصل طريقة إعداد املبدع له حيث 126«االستقالل يف قوافيه وأوزانه
الّشاعر إىل صدر بيت من شعر غريه ثالثة أشطر من نظمه، مثّ أييت ابلّشطر الثّاين للبيت األصلّي، 

 .127«لبيت مخسة أشطر بداًل من شطري نفُيصبح هذا ا
                                                            

 .88، 87الديوان، ص  121
فلسطني )دراسة(،  سعد حممد العزايزة، شعر الّنقوش عند ابن زمرك األندلسي دراسة موضوعية فنّية، املركز القومي للبحوث، دولة  122
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 .264عبد الرمحن تربماسني، عائشة جّباري، البنية اإليقاعّية املزدوجة، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، ص  123
 .1262ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبري وآخرون، ماّدة )خ م س(، ص   124
 .256ص  جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط،  125
 .284إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   126
 .188، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر  127
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 ،فاملخّمس يرتبط بعدد األشطر من جهة، وبنظام القافية والوزن املكّررين من جهة أخرى ،إذن
وهذا ما أّدى إىل ظهور نوع آخر من البناء الّشعرّي ذو شكل متمّيز وهو "املوّشحات"، ألّن هذا الّنوع 

 .128«الّنواة اليّت أّسس نظام املوّشح، وذلك ملا فيه من عنصر يتكّرر يف كّل قسم من أقسامه»هو 
عن املألوف  خارجاً  جديداً  شعرايًّ  شكالً خلاصية أسلوبية إيقاعية برباعة متّس استعرض "ابن زمرك" 

ختميسة كل واحدة  70إىل طويل جّدا يصل  وأحدهاوقد ذكره أربع مرات يف ديوانه  خميس"،وهو "التّ 
 ]الطويل[ :بفخامة مدح مواله يف قوله حنون وشطر واحد فيها بيتان شعراي

ُم ِمْن َقْطِر الغَماِم جَ ـِمْثَل َجْفيَن سُت لرَبْق  ـقأرِ   واِهًراـاِهرًا      يُنظِّ
 َفَأْضَحَك َزهُر الّروِض ِمْنُه أزاِهرًا     َوُصْبح  َحَكى َوْجَه اخلَليَفِة ابهَرا

 جتشََّم ِمْن نُوِر اهلُدى َوجتّسَدا
 َوأْسَنَد َعْن َدمعي احلديَث الذي َجرى    َرى   ــشفاِئي ُمعتلُّ الّنسيِم إذا انبَ 

 أّن الغيِن ابهلِل يف الّروِض قْد سرىـك     اَء ِمِسكا وعنربًا  ـَق األرجــَوَقْد فت
 فهّبْت ِبِه األرواُح عاطرَة الّرَِدا

 هُتيُِّجُه الذِّكَرى َوَيْصُبو إىل الضََّبا      عِذيرَي ِمْن قـَْلب  إىل احُلْسِن قْد َصبا 
با    وجيُْ   ْوال ابُن َنصر  ما أفاَق وأْعتَـَباــَولَ    رِي ِجياَد الّلهِو يف مْلَعِب الصِّ

 129رَأى َوجهُه ُصبُح اهلدايَِة فاهتَدى
ة التزامه حبرف الّروي يف األشطر وهو )الّدال( سبعني مرة، ة األسلوبيّ على هذه اخلاصيّ  املالحظ

بصفة متكّلف وهذا داللة على سعة معجمه الذي استدعاه الستحضار األلفاظ املنتهية بروي واحد 
 ، وهذا ما يظهر على األبيات الشعرية؛ حيث حاول التمّسك بقافية ورويّ أيضاً  عميق   فيها وتفكري  

يشّد  لطيف   يف ترّنّ   عذب   إلحداث نغمة موسيقية وحلن  ها يف مقطع آخر وتغري يف كل مقطع  اثبتنْي 
فال خيفى ما للّروي من أثر ابرز يف إضفاء الّنغم على القصيدة، » امع ويتلّذذ به القارئأذن السّ 

كلية . هذا من الناحية الشّ 130«فالّشعر حيسن وقعه على الّسمع حلسن وقع قافيته، وحسن وقع رويّه
الذي نفسه  المتدادالتخميسي الطويل  املظهرفقد وّظف هذا ، أما من اجلهة املعنوية الداخلية اإليقاعية

                                                            
 .285إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   128
 .96، 95، 94. وهناك ختميس آخر ص 402. ويستمّر التخميس إىل غاية ص 393، 392الديوان، ص   129
 .189م، ص2009، )د.ب(، 1األندلسي شاعر غرانطة، دار الكتب الوطنية، ط فركونالقحطاين، ابن  قاسم  130
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إذا كان األسلوب هو » وعليه ،خلدمة مضمونه املمزوج بني الوصف واملدح املبالغني فيهماأبدع فيه 
غريها من الطرق ال موصلة إىل الطريقة املختارة للتعبري عن املعىن فإن الختيار هذه الطريقة دون 

هذا املعىن مقصدا معينا يقصد، إليه صاحب األسلوب ُيعل العنصر املختار مؤشرا أسلوبيا يشري 
جلذب انتباه األمراء واخلليفة له وترسيخ إعجاهبم به وإقرار انبهارهم الذي قد يكون  131«إىل قصد ما

  "شاعر القصر".لذا لُقب بـ  فحالً  فيه حّت يعّزز صفته بكونه شاعراً 
 ح بوجه اخلليفة بل غدا هذا األخري أمجل من األّولأنّه قد ربط الصبّ  الّسابقة يبدو ففي املقطوعة

 َوُصْبح  َحَكى َوْجَه اخلَليَفِة ابهرَا(، كما أّن حديثه طّيب يصّل لغريه براحة وكأنّه مّر سرياً ) يف قوله
وغريها من الصفات املدحية اليت يرمي من وراءها تعظيم ممدوحه  ة،فانتشرت رائحته العنربية املسكيّ 

مع بنغماهتا اإليقاعية كبري به لإلعالء من شأنه عند رعّيته بتخمسة طويلة ممتعة القراءة ولطيفة السّ والتّ 
 الفريدة.

 املوّشحات:/5
ظهرت فنون ف فانعكس ذلك على الّشعرنميقها ُعرفت األندلس برخائها وجودة طرهبا وكثرة ت

الوشاح: كّله ُحل ُي الّنساء، كرسان »" الذي عّرفه املعجم أبنّه مأخوذ من املوّشحمنها " كثرية  شعريّة
. 132«من لؤلؤ وجوهر منظومان خُمالف بينهما معطوف أحدمها على اآلخر، تتوّشح املرأة به، ومنه

 بلباس املرأة املرّصع ابلّلؤلؤ وترتّشح به.حيث ارتبط معىن املوّشحات 
ينظمونه أمساطاً أمساطاً وأغصاانً أغصاانً يكثرون »" أبنّه ذلك الّنوع الذي ابن خلدون" وشرحه

منها، ومن أعاريضها املختلفة. ويسمون املتعّدد منها بيتاً واحداً ويلتزمون عند قوايف تلك األغصان 
آخر القطعة، وأكثر ما تنتهي عندهم إىل سبعة أبيات. ويشتمل كّل وأوزاّنا متتاليًا فيما بعد إىل 

بيت على أغصان عددها حبسب األغراض واملذاهب وينسبون فيها وميدحون كما يفعل يف 
وتتايل  أجزاء املوّشح املتكّون من الّسمط واألغصان واألعاريض هبنّي يف قولحيث ، 133«القصائد

 غاية سبعة أبيات.  األوزان، وأّن عددها يكون إىل
                                                            

 .489م، ص1993، القاهرة، 1متام حسان، البيان يف روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للّنص القرآين، عال الكتب، ط  131
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فسّر ذلك هو  ؛نعرض لقول يُفّسر سبب تسمية املوّشحات من انحية تشكيلهامن هنا ميكن أن 
تشبيهها ابلوشاح أو القالدة حْي تنظم حّباهتا من الّلؤلؤ، واجلوهر، على نسق خاص وترتيب »

مية يرّتب خرزاته ترتيباً معّْي. فالّصانع املاهر حْي ينّظم العقد من أنواع خمتلفة من األحجار الكر 
يرتضيه ذوقه ]...[ حّّت ّناية العقد أو القالدة. هكذا املوّشحات يبدأ الّناظم فيها بوزن خاص 
وقافية خاصة، وال يكاد ينظم منهما أشطر، حّّت ينتقل إىل وزن آخر وقافية أخرى، مّث يعود بعد 

األوزان والقوايف،  يفتكّرر هذه املغايرة قليل من األشطر إىل القافية والوزن الّلذين بدأ هلما، وت
، حيث أوجد هنا عالقة تشابه بني الّصانع املاهر للعقد 134«خاضعة لنظام خاص حّت ينتهي املوّشح

اح من خالل ترتيبه حلّبات الّلؤلؤ على نسق خاص وبعناية حّّت الّنهاية، وبني الّناظم أو القالدة أو الوشّ 
فية خاصتني مّث ينتقل إىل وزن وقافية خمتلفتني وفق نظام خاص إىل الّذي يسرتسل يف شعره بوزن وقا

، فهذا الّتشبيه الّتمثيلّي له وجه شبه ُمنتزع من أشياء متعّددة يكمن يف الّنسق اخلاص انتهائهغاية 
 والرّتتيب املهّذب حّّت الّنهاية وفق نظام معنّي وبدون عشوائّية.

مجاالً  ُتضفيأقفال وأبيات وخرجة وقافية متنّوعة ومتلّونة فاملوّشح إذن يتكّون من أغصان وأمساط 
فاملوّشح »قليدّي الّروتيين وفق نظام واحد عكس الّشعر التّ  على الّشعر مثل هباء وشاح املرأة، ورونقاً 

إذن مسي بذلك ألّن أقفاله وأبياته وخرجته كالوشاح للموّشحة، خبالف الّشعر الّتقليدّي الّذي أييت 
 .135«طراز واحدعلى 

ولقد استعذب الّناس اخلاّصة والعاّمة هذا الفّن احلديث واستمالوا إليه ملا وجدوا فيه، سهولة 
لذا كان  ،137، فشمل نظمه كّل أنواع الّلهو والّتسّلي، مثّ أنواع الّشعر العام136الّتناول وقرب طريقته هلم

 لينظم 138زاء من أغنيات شعبّية ولغة العامّيةاجّتاهًا شعبياًّ ابعتباره نشأ يف أواسط الّشعب لتوظيفه أج
 . 139على أسلوبه احلكماء والفقهاء والوعظ واحلكم
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ستغاّن، اجلزائر، ، م1حممد عباسة، املوشحات واألزجال األندلسّية وأثرها يف شعر الرتوابدور، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، ط  135

 .48م، ص 2012
 .672ينظر، ابن خلدون، املقدمة، تح: أمحد الزعيب، ص   136
 .219ينظر، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   137
 .138م، ص1985أمحد هيكل، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة، دار املعارف، )د.ط(، القاهرة،   138
 .219لشعر، ص ينظر، إبراهيم أنيس، موسيقى ا  139
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قانون البحور القدمية؛ كالّرمل، الّرجز، املديد، أّما خبصوص أوزان املوّشحات فهي ال تزال على 
املتقارب، والبسيط، فهي يف نشأهتا تعّد مرحلة من مراحل تطّور القافية اخلفيف، اهلزج، الّسريع، 

إدخال قافية يف جزء من القفل وتكرارها بعينها يف اجلزء الثّاين من »، من انحية تنويعها بـ 140فقط
، أي 141«تلفة عن القافية األصلّية وإالّ أصبح املوّشح شعراً صرفاً القفل نفسه شريطة أن تكون خم

 . 142تعتمد على منهج جديد متحّرر نوعاً ما كوهناعدم االلتزام بوحدة الوزن وراتبة القافية  
الغزل والنسيب، »يف حني كانت األغراض اليّت عاجلها هذا الّشكل الّشعرّي متمّيزة ابلّرقة فنجد 

للرّتف الّذي كان سائداً يف اجملتمع وكثرة اجلواري والغلمان ]...[ ابإلضافة إىل الطبيعة وذلك نظراً 
الطبيعة والّتغيّن ابخلمرة وربطها خبصائص ، كما نلحظ وجود الوصف ابملرأة 143«األندلسّية اخلالبة

م البطولّية. . أّما مدحيهم فأغلبه كان موّجهًا لألمراء، واحلماسة وتصوير املالحووصف جمالس الّشرب
 .144كما نظم األندلسيون يف شعر الّراثء أيضا

ن يف ذلك من خالل استقائهم لكثري من تفّنن األندلسيو  فُيستجلىلفاظ املوّشحات وإذا جئنا أل
الكلمات واقرتاضهم ألخرى، وأدخلوا ألفاظاً جديدة معرّبة تتناسب مع حياهتم الغنائية. ووظّفوا كلمات 

، 145تهدوا يف اختيار احلروف والكلمات اليّت تؤّدي إىل االنسجام املوسيقيعامّية يف قصائدهم واج
                                                            

 .221ينظر، إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص   140
 .76حممد عباسة، املوشحات واألزجال األندلسّية وأثرها يف شعر الرتوابدور، ص   141
 .139ينظر، أمحد هيكل، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة، ص  142
هـ( من بغداد 243" )تزرايب. كان جمليء "29عر الرتوابدور، ص حممد عباسة، املوشحات واألزجال األندلسّية وأثرها يف ش  143

إىل األندلس دور يف ظهور املوشح فيما بعد، حيث صارت معهدا للغناء، يُعطي دروسه يف قصور املرتفني، وحتتشد طالبه وطالباته 
وخامتة يف الطول والقصر واالرتفاع واالخنفاض، قد من أوىل احلناجر الذهبّية، هذا اجلو الغنائي جعل األحلان ختتلف بدءًا ووسطًا 

أوحى للّشعراء أن يُبدعوا املوّشحات، وهلذا كان املوّشح استجابة لنهضة موسيقّية جديدة. ينظر، حممد رجب البيومي، األدب 
. كما اختلف 96، 95، 94م، ص1980األندلسي بني التأثّر والتأثري، إدارة الثقافة والنشر ابجلامعة، )د.ط(، اململكة السعودية، 

" من شعراء األمري "عبد هللا بن حممد املروايّن". مقّدم بن ُمعافر  القربيفيمن اخرتع املوّشحات حيث كان املخرتع هلا جبزيرة األندلس "
، وكسدت هـ(، صاحب كتاب "العقد"، ول يظهر هلما مع املتأّخرين ذكرٌ 328)تأبو عبد هللا أمحد بن عبد ربّه" وأخذ ذلك عنه "

" شاعر "املعتصم بن صمادح" صاحب "املريّة" وقد ذكر "األعلم عّبادة القّزازموّشحاهتما. فكان أّول من برع يف هذا الّشأن بعدمها "
البطليوسّي" أنّه مسع "أاب بكر بن زهري" يقول: كّل الوّشاحني عياٌل على "عّبادة القزّاز". ينظر، ابن خلدون، املقدمة، تح: أمحد 

 .672يب، ص الزع
 .30، 29ينظر، حممد عباسة، املوشحات واألزجال األندلسّية وأثرها يف شعر الرتوابدور، ص   144
 .32، 31ينظر، نفسه، ص   145
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وقد ابتكروا األوزان املوسيقّية فانتشر  ،146واختيار لغة سهلة ورقيقة وبسيطة مبتعدة عن اجلزالة والّتعقيد
 .147الغناء يف ربوع األندلس

على مدونة "ابن زمرك" السيما اجلزء األخري منها الحظنا أهّنا تتمّيز خبرجة فريدة  طالععند االو 
شعراء زمانه كتابة هلا ا من أكثر يف األندلس فغدتكمن يف "املوّشحات"؛ اليت اشتهر هبا وتفّنن فيها 

: غىّن أصبحت تُ االسم والتقسيم وتسمية األجزاء حّّت  رغم تفّرد هذا الفّن مبصطلحات خاصة متسُّ
 ة.ابألحلان املوسيقيّ 

أقفال  06" ألهنا أكثر من سّتة املوّشح الّتاموابلعودة إىل موّشحاته سندرك أهنا تنحدر لنوع "
 واصفاً لغرانطة  مشتاق، وهذا ما سنستبينه من خالل إنشاده ملوّشح يتغىّن به وهو 148أبيات 05ومخسة 

 ]خمّلع البسيط[ :"الغين ابهلل"ميدح ويف ذلك راح إاّيها 
 َمرْ ـِس َوالقَ ــــــَل الشَّمْ ــــــــــيِب        َوخُمْجِ ـــَة الَقضِ ـامَ ـــــــــــــاهلل اَي قَ ــــــــــــب   
 َورْ ــــــــــــَظ اِبحلَ ــــــــــــــــَد اللَّحْ ــــــــــــــوأَيَّ       ْن َملََّك احُلْسَن يف الُقُلوبِ ـــــــــــمَ   

بَ ـــــــلْ َيْدِر مَ    ُعُه َرقيَقا    ــــــــــَمْن َلْ َيُكْن طَبْ  ُة الصِّ  اـا َلذَّ
 اــــــــــــــالصَّبَ  ةُ ا          مَتِْلُكُه نـَْفحَ ــــــــــــَدا َرقيقَ ـفـَُربَّ ُحرّ  غَ   
 ْسِن َقْد َصَباَلِكْن إىَل احلُ      َنْشَواُن َلْ َيْشَرِب الرَّحيَقا  

 رْ ـظَ ــــــــــَن ابلنَّ ــــــــــــَم الَعيْ ــــــــــــــــــــــْلَب اِبلَوِجيِب        َونَـّعَ ـــــــــــــــذََّب القَ ــــــــــــعَ ـفَ 
مْ ــــــــاَت َوالـــــــــــــَوبَ   َررْ ــــــــــــِه الشَّ ــــــــــقْلبِ ْن ـَدُح مِ ـــــــــــيـَقْ       بِ ـُع يف ِصِبيــــــــدَّ

عىنَّ      يَهفُ ـَعِجْبُت مِ 
ُ
 احْ ـِت الرِّيـو إذا هبَّ ـْن قـَْليب امل

 احْ ـا بال َجنـطاَر َشْوقً ـا مَتىنَّ       لَ ـَلْو كاَن للصَّبِّ م
ْوِح إْن َتغنَّ     احْ ـُر لَْيِلي إىل الصَّبـى       أسهَ ـَوبـُْلُبُل الدَّ

 َدِه السََّحرْ ـــــــــــِف يف َرقْ ــــــــــــالطَّيْ ـب     ـا طَِبيبـي   اَك إْن ُزرَت يَ ـــــــعسَ     
                                                            

 .428ينظر، فوزي عيسى، الّشعر األندلسي يف عصر املوحدين، ص  146
 .32، 31ص  ينظر، حممد عباسة، املوشحات واألزجال األندلسّية وأثرها يف شعر الرتوابدور،  147
" إاّل أنّه ال يشرتط أن يكون لكّل موّشح مطلع، فاملوّشح َيلو اتماً . إذا ابتدئ املوّشح ابملطلع مسي "63ينظر، نفسه، ص   148

 .64". ينظر، نفسه، ص مذهباً ". ويسّمى املطلع أيضا "أقرعأحياانً من املطلع ويسمى حينئذ "
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 149رْ ـَن حَتِْمي ِمَن السَّهَ ـَوالعيْ      ي   ـَأْن جَتَْعَل النّـْوَم ِمْن َنصيبـ
 *أجزاء موشح "ابن زمرك األندلسي":

وحدات فنّية حُمكمة يّتبعها الوّشاح لتأدية إيقاعات نغمّية يُبىن املوّشح من عّدة أقسام وهي 
 ، وتتوزّع فيما يسّمى: املطلع، الغصن، الّسمط، البيت، القفل، واخلرجة.150منسجمة

 (:01)قفل املطلع .1 
هو اجملموعة األوىل من أقسام املوّشح، ويتأّلف من جزأين على األقل وقد يرتّكب من ثالثة أجزاء 

 يف قوله:الّسابق الذّكر ويكون يف البيتني األولني من املوّشح  .151فأكثر
 ِب        َوخُمِْجـَل الشَّْمِس َوالَقَمرْ ـــــــــــبـاهلل اَي قَــاَمـَة الَقِضـي        
 َد اللَّْحــَظ اِبحلَـَورْ ـــــــــــــــــــــَمْن َملََّك احُلْسَن يف الُقلُـوِب       وأَيَـّ        

  .الغصن:2
هو صدر وعجز كّل ، وبعبارة أخرى 152د من القفل الذي حيوي غصنني أو أكثرياجلزء الوحمُيّثل 

الثة إىل آخره الواردة يف املوشح. حنو: )فـََعذََّب الَقْلَب اِبلَوِجيِب( هو من األقفال األوىل والثانية والثّ 
 وهكذا.غصن، و )َونَـَّعَم الَعنْيَ ابلنََّظْر( غصن آخره 

  : مطالسّ .3
يت حتت كّل سطر أيهو   أو، 153جمموعة األجزاء اليّت تتأّلف منها املقطوعة الواحدة ُيستظهر يف

 ، مثل قوله:"الدور، ومع بعضها جمتمعة تسمى "األقفال
ُعُه َرقيَقا       بَ       َمْن َلْ َيُكْن طَبـْ ُة الصِّ اــْل َيْدِر َما َلذَّ  مسط 
اــمَتِْلُكُه نـَْفَحُه الصَّبَ   ا       ـُربَّ ُحرّ  َغَدا َرقيقَ ـفَ        مسط 

 َلِكْن إىَل احُلْسِن َقْد َصَبا   َنْشَواُن َلْ َيْشَرِب الرَّحيَقا                      مسط        
 

                                                            
 .557غاية ص  . وميتدُّ املوّشح إىل530، 529الديوان، ص   149
 .61ينظر، حممد عباسة، املوشحات واألزجال األندلسّية وأثرها يف شعر الرتوابدور، ص   150
 .64ينظر، نفسه، ص   151
 .438، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعرينظر،   152
 .70حممد عباسة، املوشحات واألزجال األندلسّية وأثرها يف شعر الرتوابدور، ص ينظر،   153
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 : البيت.4
ي يتكّون منها البيت يف يكمن يف عدد األجزاء الذ "الدور"و ،الذي يليه قفلالمع  الدورهو 

 حنو قوله: ،154املوّشحة، أي هو املقطوعة الّشعريّة
عىنَّ      يَهُفو إذا هبَِّت الرِّي      

ُ
 احْ ـَعِجْبُت ِمْن قـَْليب امل

   َجنـاح  َلْو كاَن للصَّبِّ ما مَتىنَّ       َلطاَر َشْوقًا بال            الّدور      
ْوِح إْن َتغىنَّ       أسَهُر لَْيِلي إىل الصَّباحْ         َوبـُْلُبُل الدَّ  

 ابلطَّْيِف يف َرْقَدِه السََّحرْ     عَساَك إْن ُزرَت اَي طَِبيبـي                  القفل      
 َأْن جَتَْعَل النّـْوَم ِمْن َنصيبـي       َوالعنْيَ حَتِْمي ِمَن السََّهرْ         

 وغريها:  04و 03و 02. قفل 5
ل مع املطلع يف الوزن والعدد تتكّرر يف املوّشحة، ويّتفق القف جمموعة األجزاء اليّت تكمن يف أهّنا 

هي األسطر اليت أتيت موالية الدور األول والثاين والثالث إخل، يف  والّروّي، وبعبارة أخرى 155والقافية
 قوله:

رْ ـفـََعذََّب الَقْلَب اِبلَوِجيِب        َونَـَّعَم الَعنْيَ ابلنَّظَ   
ْمُع يف ِصِبيِب      يـَْقَدُح ِمْن قْلِبِه الشََّررْ   َواَبَت َوالدَّ

 قوله:، أما 02هذا قفل 
 عَساَك إْن ُزرَت اَي طَِبيبـي          ابلطَّْيِف يف َرْقَدِه السََّحرْ 
 َأْن جَتَْعَل النّـْوَم ِمْن َنصيبـي       َوالعنْيَ حَتِْمي ِمَن السََّهرْ 

 أقفال. 10قد تصل إىل  اليّت وهكذا إىل هناية األقفال يف املوّشح  03هو قفل ف
 . اخلرجة )القفل األخري(: 6

 قوله: حنوهي آخر سطرين شعريني يف املوشح ، أو 156هي القفل األخري من املوّشحة
 َم النَّْصِر َوالظََّفرْ ـَم الَقْلِب للغُُيوِب      َوُمْطعَ ـا ُمْلهِ ـيَ 

                                                            
 .67ينظر، حممد عباسة، املوشحات واألزجال األندلسّية وأثرها يف شعر الرتوابدور، ص   154
 .68ينظر، نفسه، ص   155
 .71ينظر، حممد عباسة، املوشحات واألزجال األندلسّية وأثرها يف شعر الرتوابدور، ص   156
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 157ى السَّالَمْة ِمَن السََّفْر"ـ:       "َعلَ بـْن قريـهللاُ عَ َأمْسََعَك    
رغم قرحية "ابن زمرك" يف الشعر العمودي والتخميسات نراه من جديد قد جتّذرت قدرته يف نوع 
شعري آخر هو "املوشحات" الذي يُعدُّ من خصائص أسلوبه الكتابية بقوانينها وأجزائها اليت تدعو 

الّذي خر من موشح آل املختلفنيوي والوزن للتكّلف واستحضار لغته وخمزونه حّت يضبط القافية والرّ 
" هو . لكن حبر "خمّلع البسيط(ململ، جمزوء الرّ جز، الرّ ع البسيط، جمزوء الرّ خملّ )هي: نسجه وفق حبور 

 األكثر استعماال يف موشحاته.
وروي موّحد من قفل لقفل  متوازنة سقة وقواف  لق أصوات متنافبقراءة هذا الشكل الشعري ستنط 

 10يف إيقاع داخلي منسجم اليت نظمها يف موشحات طويلة يصل أكثرها إىل  ومن مسط إىل آخر
أقفال وهذا يعود لطول نفسه وبراعته وكثافة معجمه، ليستميل متلقيه ويثريه جبرأته اإلبداعية املعدولة 

. لكن الغرض املعنوي الضمين من نسجه له هو حماولة إيصال قصده الذي تعّدد من موشح عن املألوف
ابلشفاء من مرض، أو الوصف، أو هتنئة، أو  احلمدصباحياته، أو  ىحديكون إما املدح، أو إفآلخر 
إذا ليس بدعاً من الشعراء، فقد »لمسة خاصة من "ابن زمرك" ب لرسول صلى هللا عليه وسلم،مدح ا

 158«حافظ على مسات الشعر العريب، القدمي منه وال محدث، وأضاف إليه إبداعه الشخصي
 حسب ما تستدعيه احلاجة لذلك.

والتغيّن  "الغين ابهلل"دح مي راح الشاعر اً لموشح الذي ذكرانه يف البداية ابعتباره منوذجل وابلعودة
مس والقمر، كما أنه وسيم الوجه لدرجة حياء الشّ القامة واهلامة،  فهو قويّ  عظيم به؛الرفيعة للتّ بصفاته 

عن مدينة ه لبعد الّشاعر وق اليت تغمر عاطفة الشّ عن  خالله أيضاً اس. وعرّب من حمبوب يف قلوب النّ 
عليه  سيطرتفنزعة احلنني للوطن  .159األندلس ونزح أسالفه إىل غرانطة كونه يعّد من شرقيّ   ،غرانطة

نزعة وجدانية إنسانية تشمل العصور واألزمنة كّلها، وتعبري عن رغبة ذاتية صادقة »بقّوة ابعتبارها 
، فشاعران متّيز 160«الوطن األّم الذي نشأ الشاعر فيه، واضطّرته تقلبات احلياة لالبتعاد عنهيف رؤية 

                                                            
 .531الديوان، ص   157
(، 2-1، العدد )27حنان إمساعيل أمحد عمايرة، األثر املشرقي يف شعر ابن خفاجة األندلسي، جملة جامعة دمشق، اجمللد  158

 .228م، ص2011
 .7الديوان، ص  159
اهبا، جامعة مسنان اإليرانية عيسى فارس، احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس، جملة دراسات يف اللغة العربية وآد  160

 .123م، ص 2013، 14ابلتعاون مع جامعة تشرين السورية، العدد 
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بعاطفته الّدفاعّية الكبرية جتاه وطنه لدرجة أن هذا الشغف جعله ال يرى سواها كيفما اجتهت ِقبلته، 
جناح هلا، لكنه بقي  بالحنينه غلبه فلو استطاع لطار قلبه يعاين من فرقتها و ف وأينما اغرتبت ِوجهته.

 ]خمّلع البسيط[: وقال أيضاً . قليالً  يايل ينتظر طبيبه ليغدقه نوماً يسهر اللّ 
 وَطرْ ــؤُل والــها السُّ ــــــــــــــــــِب      َوقـُْربُ ــــــــــــــــــــــيِـ زُِل احلبْـ ٌة َمنـاطَ ــــــــــــــــــــــرنـغ
نــهَ ــــــــــــــــبـْ تَ   

َ
 َطرْ َـ َدا َربـُْعها املــــــــــــــــــال عَ ـــــــــــــــــــيِب       فَ ـــــــــــــــجَظِر العَ ْـ ُر ابمل

 الّسبيكْه    وَزهُرها احلَْلُي واحلَُللْ ٌة اَتُجها ـعروسَ 
ثلْ لْ تـَْرَض ِمْن عّزها شريكْه     حِبُسنَها ُيْضَرُب 

َ
 امل

 161ا هللاُ ِمْن َمليَكْه      مَتِْلُكها أشَرُف الدُّولْ ــأيّده      
وملمحها البديعة وحسنها املثري  بصورهافغرانطة موطن احلبيب واألُلفة والّسكن تغري الناظرين هلا 

 ا املثل.ألّن هللا خّصها أبمالك وثروات تغين من شأهنا وُيضرب هبفيه اجلميل الذي ال ُيشاركها بلد آخر 
واألمساط، فنجد أربعة  يف املطلع ويف موشح آخر نلحظ أّن "ابن زمرك" قد زاد يف عدد األقفال

أسطر يف القفل ، مثّ يُغرّي ذلك إىل ثالثة أمساط يف الدور 05، ومخسة 01 القفلاملطلع أو أسطر يف  04
 املؤمنني ويُهّنئه ابلشفاء: ]جمزوء الرمل[، وهذا يف قوله وهو ميدح أمري ومسط واحد يف الدور 02

 اِسمْ ــــــــاِر نَ ــــــَذا األزهـــــــــــوشَ    ْم    ـاسِ ـَذا اليوِم بــــــــُه هــــــــــَوجْ 
 ُرورْ ـــــــــــــــــــــــات  للسُّ ــــــــــــَجالبِ       ا   ــــــــاِح ُكُؤوسهــــــــــــاهِتا صَ ــهَ 
 ورْ ــــــــــــــــــات  يف ُحبُ ـاِلعَ ــــــــــــطَ      ا مُشُوَسا    ـــــــــهـْب ِمنْ ــــــــــــــــقِ ـواْرتَ 

 ورْ ــــــــــــــــْور  َونُ ــــــــــــى نـلَ ـــــــيف حُ      ا  ـــــــــرى الّروَض عروسَ ـا تَ ـــــــــم
 جَتَْتِلي هِذي املَواِسمْ         وأَتْت ُرْسُل الّنواِسمْ 

 أضحَكْت ثْغَر األزاهرْ     ْد أهّلْت ابلبشائْر   ـقَ    
 َن كاجلواِهرْ ـَونُِظمْ       ْت يف مُيِن طائْر ـسنحَ 

 اِهرْ ـإنَّ هذا الصُّنَع بَ     فاْنُشُروها يف العشائِْر      
 مْ ــالِ ـــــــي ابهلِل سـالغنِ        وا يف العواِلْ  ــــــــيعُ وأشِ   
 اَلالَ ـــــــــْدر  يـَتَـــــــــــــــــــــــــــــوقَّْد         أيُّ بَــــــــــــــــــــــــــــــــور يـَتَــــــــــــــــــــأيُّ نُــــ

                                                            
 .530الديوان، ص  161
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 ـَواىلــــــــث  يـَتَــــــــــــــــــــــلَّْد         أيُّ َغيْ ــــــــــــْخــر  يـََتَخــــــــــــــــــــــــــأيُّ فَ 
 ـاىَل ــــــــــــــــُة هللِا تـََعــــــــــــــــــــــــْد        َرمْحَـــــــــــــــــْولَـى حُمّمـَـ ــا املــــــــــــــــــإمنََّ 

َباِسمْ 
َ
َقاِسْم       َوهِبَا ِحجُّ امل

َ
 162َكفُُّه حَبُْر امل

هيكلها ال خيتلف من مجيع »لـ "ابن زمرك" فحسب تعليق أحد الّدارسني أّن أشعار املوّشح 
الّنواحي عن هيكل القصيدة الّذي يستهّل ابلغزل كما أّن حبورها ولغتها تقليديّة إطالقًا والّذي 

ة مبا فيه من ( على حدstropheابالهتمام إّّنا هو نسق أبياهتا وبنية كّل بيت )ُيعلها جديرة 
الروّي والقافية، أّما البحور فهي مستعملة منذ  تنوّعفالّشكل له تغيري واضح من انحية  163«التعقيد
 الستهالل ابلغزل.إضافة لالقدم 
 ة:عريّ طول القصائد الشّ /6

ريّة اليّت تصل إىل أكثر من وكثرة أبياهتا الّشع" وامتداد نفس صاحبها طول القصيدةتُعّد قضّية "
ارسون القدماء واحملدثون ألهّنا شغلت تفكريهم من القضااي اليت عاجلها الدّ ( بيت شعرّي، 200) مئيت

إبراهيم وطريقة سبكها، حيث قال عنها " ،نشائهاإووقت  ،معرفة سبب نسجها هبذا الّشكلبُغية 
احلّق أن الّنظم حْي يتّم يف ساعة االنفعال الّنفساين مييل عادة إىل خترّي البحور القصرية،  ويف»" أنيس

قد قيلت ارجتاالً  وإىل الّتقليل من األبيات. ولذلك ال تستطيع أن تتصّور تلك املعّلقات الطوال
حيد ]...[، ولكّنها أعّدت إعدادًا متقناً، وصرف الّشاعر يف نظمها زمنًا غري قصري ال 

، فالظاهر أنّه قّدم رأايًّ يف سبب وطريقة وزمن تركيب القصيدة الطويلة، املتمّثل يف جعل 164«ابلّشهور
طول القصيدة أقّل ارتباطاً ابالنفعال الّنفسي واالرجتال الّشخصي لذلك جيد الّشاعر فرتة زمنّية يف إعداد 

 .الّشعريالّنص 
تظّل »لّنهاية بقوله لت قيد الّدرس فخلص يف االفكرة الزا وقد أظهر أحد الّدارسني أّن هذا

العالقة بْي الطول والوزن، مثلما هي العالقة بْي املوضوع والوزن بال قاعدة حتكمها، أو قانون 
                                                            

 .552، 551الديوان، ص  162
 .145رجييس بالشري، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي، ص  163
 .177إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص  164
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ال يكون هو السبب بعينه، وال يعّد أو املوضوع فحصر فكرة طول القصيدة ابلوزن الّشعري  165«تتبعه
 قاعدة أساسّية ننطلق منها.

قصيدة طويلة متسلسلة  عايل أو الوزين أو املوضوعي لنسجفسواء كان العامل الّنفسي أو االنف
ومظهر  ،، فإهّنا تبقى يف الّنهاية دلياًل على قدرة صاحبهاحمكم   ونظام   بديع   األبيات الّشعريّة وفق منوال  

  غراضه.مهما كانت أ فريد من نوعه ال َيوضه إالّ من هو أهل لهمن مظاهر الفّن ال
خاصية أسلوبية الفتة لالنتباه ن زمرك" سيلحظ من الوهلة األوىل املتصفح لديوان الشاعر "ابو  
وهذا ما قصيدة،  15بيت شعري يف  210إىل  66حيث جند ما بني ". طول قصائده الشعريةوهي "

 يبّينه اجلدول اآليت:
 نوع القصيدة عدد أبيات ها ترتيب القصيدة

 خمّمسة 210 01
 عموديّة )تقليديّة( 122 02
 عموديّة )تقليديّة( 120 03
 عموديّة )تقليديّة( 116 04
 عموديّة )تقليديّة( 115 05
 عموديّة )تقليديّة( 111 06
 عموديّة )تقليديّة( 109 07
 عموديّة )تقليديّة( 108 08
 عموديّة )تقليديّة( 102 09
 )تقليديّة(عموديّة  99 10
 عموديّة )تقليديّة( 86 11
 عموديّة )تقليديّة( 77 12
 عموديّة )تقليديّة( 72 13
 عموديّة )تقليديّة( 69 14
 عموديّة )تقليديّة( 66 15

                                                            
ناء القصيدة يف الّنقد العريب القدمي )يف ضوء الّنقد احلديث(، دار األندلس للطباعة والّنشر والّتوزيع، يوسف حسني بّكار، ب  165

 .274، بريوت، لبنان، )د.ت(، ص2ط
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بيت شعري، مّث للشعر  210اجلدول أّن أطول قصيدة هي لشعر التخميس بـ  يظهر من خالل
 ونضج قرحيته وبراعته الفنّية وسعة مستودعهالشعري ، وهذا يعود لطول نفسه 166العمودي التقليدي

 ؛املفردايت وتعدد أغراضه ومراميه اليت تستدعيه المتداد قصائده حّت يُوصلها للطرف اآلخر املرغوب
يبعث  وحبكاً  كي يثري النسج سبكاً لة و فريوح الشاعر ينشد وينشد من املدح إىل الوصف للغزل فالتهنئ

، فهناك عالقة بني نظم القصيدة وطوهلا ومعانيها املرتبطة هبا معاين التعظيم ابملمدوح والرفع من قدره إخل
حنويّة  -فالقصيدة تبىن على وحدات تقسيمّية، تتوزّع فيه أجزاؤها، وتربط بينها عالقات لغويّة »

، متضامنة، مرتابطة بعضها إىل بعض، وأرقاها ما كان منها ُيمع بْي وجتعلها بنية متكاملة -وداللّية
زيد وي ُح قدرتهتفتّ  كّل ذلك يرفع من  .167«املوسيقى واملعىن يف وائم إيقاعي يتوّلد عنه كّل مجال فيّن 

 .اإلنتاج غزارة
وهذه الّصفة املتمثّلة يف طول الّنفس ليست جديدة على الّشعراء األندلسيني، فقد جّسدها قبلهم 

الشخصية األندلسية عامة وفّية ال جاحدة، » فـاملشارقة اجلاهليني خاّصة يف معّلقاهتم ومن جاء بعدهم 
ندلسي، فإنّه ُيد يف املشرق حتاول أن َتَظلَّ ُمتَّصلة ابملاضي العريب ال ُمنبّتة عنه، وكذا الشاعر األ

 .168«أصال له واترخيا، عليه البناء َعَلي ه ال هدمه
 :اخليّ يف اإليقاع الدّ  ا: خصائص األسلوباثنيًّ 

ممّيزات الّنص الّشعرّي وخصائصه الفريدة ال تنحصر يف اإليقاع اخلارجي أبنواعه بل جندها أيضاً 
إالّ أّن جّل اهتمام القدماء كان على الّنوع األّول وصّرحوا به ممّثالً ابلوزن والقافّية،  "اإليقاع الّداخليّ "يف 

ديع يف البيت املفرد، ال يف العمل األديب ول يلتفتوا إىل اإليقاع الّداخلي سوى يف معرض دراستهم للب
هـ( 255" )تاجلاحظ، أي أهّنم أشاروا إليه دون أن يسّموه ويقصدوا له. ويف هذا الّصدد جند "169كّله

وأجود الّشعر ما رأيته متالحم األجزاء، سهل املخارج، فتعلُم بذلك أنّه قد أفرغ »أشار إليه بقوله: 
                                                            

، 466، 461، 458، 450، 403، 392، 375، 228، 167، 137، 132، 50، 34ينظر: الديوان، ص   166
471 ،475 ،493 ،500 ،519. 

 .173املعىن"، حماضرات امللتقى الثالث "السيمياء والنص األديب"، ص –اخلطاب الشعري "اإليقاع حممد خان، بنية   167
 .231حنان إمساعيل أمحد عمايرة، األثر املشرقي يف شعر ابن خفاجة األندلسي، جملة جامعة دمشق، ص  168
ينظر، حياة معاش، األشكال الشعريّة يف ديوان الششرتي دراسة أسلوبية، قسم اللغة واألدب العريب، كلية اآلداب واللغات،   169

 .157م، ص 2011 /2010جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر )أطروحة دكتوراه(، 
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إفراغًا واحدًا، وُسبك سبكًا واحدًا، فهو ُيري على الّلسان كما ُيري الّدهان ]...[ وكذلك 
حروف الكالم وأجزاُء البيت من الّشعر، تراها مّتفقة ُمل ساً، ولّينة املعاطف سهلة؛ وتراها خمتلفة 
متباينة، ومتنافرة مستكرهة، تشقُّ على الّلسان وتكدُُّه. واألخرى تراها سهلة لّينة، ورطبة متواتية، 
سلسة الّنظام، خفيفة على الّلسان؛ حّّت كأّن البيت أبسره كلمة واحدة وحّّت كأّن الكلمة أبسرها 

ما ينتج عنها من ، ويظهر ذلك حبديثه عن خمارج األصوات وتوافقها على الّلسان و 170«صرٌف واحد
 ليونة يف النطق وسهولة أو تنافر واستكراه.

وليس الوزن والقافية كّل موسيقى الّشعر، »" لذلك فقال: حممد اهلادي الطرابلسيوتنّبه "
، ليدّل على اإليقاع الداخلي الذي يُعّد حشو الّشعر 171«فللّشعر ألوان من املوسيقى تعرض حشوه

توزيع احلروف يف القصيدة وما حيدثه من دالالت خمتلفة، إضافة إيقاع يّتبع فيه »ومضمونه. فهو 
إىل الّتكرار واحملّسنات البديعّية؛ فهي ترمجان الواقع بتحّوالته وتقلباته لذلك يتلّون معها اإليقاع 
ويتعّدد؛ ألّن خصوصّية اإليقاع هي وليدة تفّرد الّشاعر يف جتربته كما يعكس جانبًا من نفسّيته 

 .172«ثّر إيقاع أصوات على أخرى بديلةوذلك حْي يؤ 
 حمددة ُتضفي نغمة جمال اإليقاع اخلارجي يكمن يف البحر والوزن والقافية والروي وفق قواننيف

يف اإليقاع الداخلي ولكن من دون قواعد عروضية بل هو  فهذه الفكرة األخرية جندها موسيقية عذبة،
، حنو: وميزان مضبوطيشمل احملسنات البديعية وكّل ما له عالقة إبحداث إيقاع صويت بال أّي شروط 

. اليت يلجأ إليها ، إضافة للّتكرار الّصويت وعالقته ابلّداللةصيع إخلصريع، والرتّ اجلناس، والطباق، والتّ 
اإلبداعي وينساق هلذه االختيارات سعيا منه إلبراز قدراته الفنّية ومواهبه التعبريية من  الشاعر يف عمله

 .173شويق واإلاثرةبعناصر التّ  خالل خرقه للنسق املألوف وكسره ألفق التوقع لدى املتلقي، جلعله حافالً 
 

                                                            
 .1/67اجلاحظ، البيان والتبيني، تح: عبد السالم هارون،   170
طرابلسي، خصائص األسلوب يف "الّشوقيات"، منشورات اجلامعة التونسية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، حممد اهلادي ال  171

 .19م، ص 1981، تونس، 20العدد 
 .55حياة معاش، األشكال الشعريّة يف ديوان الششرتي دراسة أسلوبية )أطروحة دكتوراه(، ص   172
، )رسالة ماجستري(، ول يف صيغ املشتقات يف القرآن الكرمي دراسة دالليةجالل عبد هللا حممد سيف احلمادي، العدينظر،   173
 .62ص
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 .اجلناس:1
يتشابه الّلفظان يف »هو أن ف "اجلناساملبدع جند " إليهامن احملّسنات البديعّية الّلفظّية اليّت يلجأ 

أن جتيء الكلمة جُتانس أخرى يف بيت شعر وكالم. وجمانسُتها »، أو 174«الّنطق وخيتلفان يف املعىن
فّن بديع يف اختيار ». فقيمة اجلناس وفضله يكمن يف أنّه 175«هلا أن ُتشبهها يف أتليف ُحروفها

. إذن فاجلناس 176«األلفاظ اليّت توهم يف البدء الّتكرير، لكّنها تُفاجئ ابلّتأسيس واختالف املعىن
له مكانة يف جتميل الّلفظ وجعله بديعاً ومثرياً النتباه املتلّقي فيومهه  177أو "الّتجنيس" بلغة "ابن املعّتز"

ا ن عن بعضهما رغم متاثلهمذلك، فاملعنيان بعيداة هو خالف بوقوع الّتكرار بني لفظتني لكّنه يف احلقيق
 ة تسرتعي الرّتكيز وفهم املعىن وإالّ وقع يف مفهوم الّتكرار.يّ فظوتشاهبما، فهي مبثابة لعبة ل

اجلناس بكثرة فال منّر على بيت شعري أو مقطوعة أو  علىديوان "ابن زمرك األندلسي"  احتوى
روائع اإلبداع الفين يف التعبري األديب، وميزة »كال عديدة كونه يُعدُّ من إالّ واشتمل عليه وأبشقصيدة 

اجلناس بني كلمتني . فنجد: اجلناس بني كلمتني متجاورتني، و 178«من مزااي الوصف ابلفصاحة والبيان
مقدرته الّلغويّة »يات الشعرية يف املقطوعة الواحدة، اليت تُبنّي متباعدتني، وكذا بني كلمات يف هناية األب

  .179«على اقتناص اجلناسات وتوظيفها مبا خيدم املعىن واإليقاع معاً، وقد نّوع كثرياً يف أمثلته
 أ/ اجلناس بْي كلمتْي متجاورتْي:

 :حيث يقولوع بصورة الفتة لالنتباه وهذا يدل على حّسه اجلمايل. اعر هذا النّ وّظف الشّ 
 ]الطويل[

ياًل جِليالً        تباَرَك َمْن أَْبَداَك يف ُكلِّ َمْظَهر    180ُمستعاًذا ُمَؤمَّالَ  مجَِ
                                                            

عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الدار الشامية،   174
 .2/485م، 1996، دمشق، 1ط

م، 2012، بريوت، لبنان، 1ان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، طابن املعتز، كتاب البديع، تح: عرف  175
 .36ص 
 .2/485عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا،   176
 .36ينظر، ابن املعتز، كتاب البديع، تح: عرفان مطرجي، ص   177
نور عبد هللا، مناذج من جناس االشتقاق يف القرآن الكرمي، اجمللة العاملية للدراسات االسالمية،  مجيل عياش، حاجة سلمى أمحد،   178

 .114م، ص2013، جوان 3العدد 
 .197األندلسي شاعر غرانطة، ص فركونقاسم القحطاين، ابن   179
 .482الديوان، ص   180
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 الطويل[وقوله: ]
ظِ أاَي ُمْبِداًي  ْحُر منها حُمّرَما     أْوُجًها    اللَّف ظِ و ابللَّح  ْحِر صاَر السِّ  181ِمَن السِّ

 وقوله: ]الطويل[
نياو فللّدينِ  ىَن َيرَتَشَّفُ  الدُّ

ُ
 182ابِْتهاٌج َوِغْبَطٌة       وللثَـّْغِر ثـَْغٌر ابمل

يالً نلحظ ماذج من األبيات هذه النّ بقراءة  جِلياًل( -أهّنا قد اشتملت على اجلناس وبقوة يف و)مجَِ
نيا( -)الّدينِ و اللَّْفِظ( -و)اللَّْحظِ  فجّل الكلمات هي من نوع اجلناس الّناقص الذي طغى على  الدُّ

ما نقص فيه حروف أحد الّلفظْي  عن اآلخر، مع اتّفاق الباقي يف الّنوع »يتجّلى يف كّل و  الديوان
الوتر  حّّت يربز، أبيات الّشعريّةألجل حتقيق أغراض شكلية موسيقّية تُزّين . 183«واهليئة واالرّتتيب

 تعظيم صفات املمدوح نلمس؛ ففي البيت األّول ابطنّية اجلناس وظيفة معنويةتضّمن  الّنغمي، كما
خلقه من مجيع جوانبه وعرّب عن ذلك أبلفاظ متجانسة )مجياًل( يف مظهره  الظّاهر يف الثّناء على
 و)جلياًل( يف فحامته.

لفظيْت )الّلحظ والّلفظ( لتبيني مدى فطنة ممدوحه وبداهته، فهو يقف أّما البيت الثّاين وّظف 
متأّماًل ُمالحظًا بدّقة ليُبدي وجهة رأيه ابلكالم يف وقته ومكانه املناسَبنْي. يف حني جند البيت الثّالث 

لعبادة قد أظهر جبناسه )الّدين والّدنيا( غرضه بنصح املتلّقي من خالل إجالء ما يف الّدين واإلسالم وا
 فالّدنيا مليئة ابالبتهاج فعلينا اجلمع بينهما. ،من راحة واطمئنان، وهذا ال يعين العزلة

 ]جمزوء الرمل[ كما كان للجناس الّتام مكان يف قوله:
 184اَدهْ ــــــــــــُكلُّها َدْأاًب ُمع       ِصالت  ِمْن  َصالة  ُذو 

                                                            
 .267الديوان، ص   181
 .441الديوان، ص   182
 هـ(626)ت "الّسكاكي. أورد "493، 2/492عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا،   183

الّتجنيس : وهو أال يتفاوت املتجانسان يف الّلفظ كقولك: رحبة، رحبة. التجنيس الّتامأنواعاً للّتجنيس يف "ابب االستحسان" فنجد: 
وهو أن َيتلفا بزايدة حرف كقولك:  الّتجنيس املذّيل:يف اهليئة دون الّصورة كقولك: الرُبُْد مينع الرَبُْد. : وهو أن َيتلفان الّناقص

الّتجنيس وهو أن َيتلفا حبرف أو حرفني مع تقارب املخرج كقولك: دامس، طامس.  الّتجنيس املضارع أو املطرف:مايل، وكمايل. 
مثل بالغة، براعة. ينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم،  جتنيس مشّوش:قولك: سعيد، بعيد. وهو أن َيتلفا ال مع الّتقارب ك الاّلحق:

 . 542، 541، 540، 539تح: عبد احلميد هنداوي، ص
 .387الديوان، ص   184



 ي"س لأَد كَاألن زمر ََبنانَ"ايو َةَيفَد َي َاع وبَاإليق َلأس َصَاألأَائ َص َخ َََََََََ       لََََََََََََََََلَاألو َص َالف َ

- 74 - 
 

 وقوله: ]الطويل[
 185َويف َذيِْلِه ِصبٌغ ِمَن اللَّْيِل َحائلُ       مْن بُرِد الَعشيِّ َجاللُُه َقد  ُقدَّ وَ 

 ]الطويل[وقوله: 
 186احلَصر  أَدرَكُه  ابحَلص رَمْن رَاَمَها       تِلَك املَناِقُب َكالثَّواِقِب يف الُعلى 

 وقوله: ]الطويل[
ْتُه َأاَيد  وأنُعمُ        َول يـََنلْ  احليِّ َحيٌّ َووهللِا َما يف   187ِرَضاَك َوَعمَّ

( و)َقدْ  -يف )َصالة   موذجية حتوي على جناس اتميات النّ فهذه األب  -ُقدَّ( و)احَلْصر -ِصالت 
فهي كلمات  .188قد كّرر يف موضع آخر مثل: )قْد وقدَّ( حّت أنّنا جند جناساً َحيٌّ(  -احلَصْر( و)احليِّ 
هو ما اتّفق فيه الّلفظان يف أربعة أمور: يف نوع »ابجلناس الّتام  نعين، لذا خمتلفة املعىن متشاهبة شكلياًّ 

والغرض منها هو جتميل األبيات وجعلها بديعة  .189«احلروف، ويف هيئتها، ويف عددها، ويف ترتيبها
ابملوسيقى الّداخلّية الّلفظّية اليت يستلذها املتلقي ويتأثّر هبا بسبب خروج الّشاعر عن  ةبنغمات مرتمنّ 

فالعدول عن األشكال املألوفة لدى املتلقي إىل أشكال غري مألوفة ُيذب انتباهه ويشوقه »املعتاد 
اس متجاور . كما للشاعر مقاصد ضمنية من إدراج كّل جن190«إىل معرفة املعىن ويزيده مجاال وأتثرياً 

 بني الكلمات حسب الغرض املدعى له.
(  أو الّدعاء لفظة )صالة( العبادة فداللة  ؛ اليّت قصد هبما الوعظ واإلرشاد رتباطاالو)صالت 

ابحلّث على مزاولة عبادة الدُّعاء أو الّصالة، فهي مرتبطة ابملسلم التقّي وبتكرار ممارستها تصري عادة ال 
ورمى من هذه الثّنائّية االبتهاج من منظر املساء  ،قطع( احلرف و)قّد( هي )قدْ ومعىن  ُيستغىن عنها.

ْد( )قَ  ـوأّكد على ذلك ب ،ليتحّقق به ذيول ُكحل الّسماء وغروب العشّي وقطعه الزّائل وحلول الّليل
الّذي  ،يف حني كان معىن )احلْصر( االنفراد به و)احلَصر( الضيق الّداخلة على الفعل املاضي )ُقدُّ(.

فضلها خرقت األعايل اليّت بسعى هبما إىل مقصد الّتعظيم واإلعالء من خصائل ممدوحه والّتغيّن مبناقبه 
                                                            

 .453الديوان، ص  185
 .419الديوان، ص   186
 .493الديوان، ص   187
 .399ينظر، الديوان، ص   188
 .488، 2/487عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا،   189
 .135، صحممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة  190
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( أّما   وقع يف احلْصر والّتفّرد لينتهي حاله يف ضيق وشّدة.ومشلت احملتاجني، فكّل من فارقه  كلمة )حيِّ
، إْذ رمى من خالهلما توسيع نطاق كرم مواله ابحتوائه كّل منطقة وشارع، احلياة ارع و)حيٌّ(ي الشّ ه

 .وامتالء كّل شخص حّي برضاه ونعمه، وأكّد على ذلك "ابن زمرك" ابلقسم )وهللا(
 :غري متجاورتْيب/ اجلناس بْي كلمتْي 

يف  ال متباعد أي غري متجاورتني متامً بشكويت بني ألفاظ خمتلفة املعىن ماثل الصّ التّ  نستجلي فكرة
على حنو كثري ممّا أضاف نغماً جديداً على أبياته ومنحه بُعداً مجالياًّ وآخر نفعياًّ عن طريق » الّديوان

 يف قوله: ]الطويل[، 191«تعّلق الّسامع بكلماته وولوجها حنو أذنه بصورة أسرع
 ِق الَعالِء تطلَّعتْ ـيف أُفْ  رُ          زواهِ      ْت ـِة أَيْنعـيف َرْوِض اخلالفَ  رُ          َأزاه

 192َوعْن قيمِة اأَلعاَلِق َقْدرًا تـََرفَـَّعتْ     َأْعيْت يف اجلَماِل وأْبَدَعْت   َجواِهرُ    
 وقوله: ]خمّلع البسيط[

 193؟َكَواين َوالبُـْعُد ِمْن بـَْعِدِه         َوان  َعن َك َما َذاَك َواإِلْلُف 
زواِهُر/َجواِهُر( و)َعْنَك  اعر إظهار قدرته يف اجلناس املتباعد والناقص يف )أزَاهر/حاول الشّ 

من جهة  ألغراض شكلّية تُعطي جرساً موسيقّيا من جهة ويسعى منها أيضاً ملقاصد ضمنّيةَكَواين( /َوان  
حيث رمى من اجلناس األّول الّتفخيم من مجال رايض وبساتني اخلالفة، إْذ راح يصفها أبهّنا  أخرى؛

)أزاهر( يف حسن لوهنا أينعت فيها الورود )زواهر( يف كّل انحّية فرتتيبها ُمبدع لتحّقق مكااًن جوهراّي 
 الُعُلّو لقصر اخلالفة. )جواهر( عند الّنظر إليها يف كّل صباح ُمشرق، فهذا زاد من الّرفعة والقدر و 

كما قصد "ابن زمرك" من اجلناس الثّاين إىل الّتعبري عن حزنه وأتّسفه حلاله بسبب فُرقة الّصديق 
ؤنس الّذي َضُعف بدونه )عنك وان(، وأرهفه الُبعد وكوى مشاعره وأحرقها )كواين(

ُ
هذا  ويستظهر. امل
 امل[قوله: ]الك أثناءام غم املتقارب يف اجلناس التّ النّ 

 194َوِسَوى َكاَلِمَك َما َلُه ِمْن رَاقَ        ِمْن فـَْرِط اأَلَسى  ُجنَّ لَْيٌل  نَّ جَ ِإْن 
 ]الطويل[ وقوله:

                                                            
 .196األندلسي شاعر غرانطة، ص فركونقاسم القحطاين، ابن   191
 .395الديوان، ص  192
 .497الديوان، ص   193
 .448الديوان، ص  194
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 195بـَْعُد َتَشنَّفُ  اآلذانُ َفَصاَرْت ِبِه          َعَمْرَتهُ  ابألَذانِ وََكْم ِمْن َمَنار  
فكّل هذه ( األَذاِن/اآلذانُ )َجنَّ/ُجنَّ( و) تكمن يفكل املختلفة املعىن فاأللفاظ املتجانسة الشّ 

اسرتعت منه طاقة شعرية الستحضار اجلناس بُغية إحداث إيقاع داخلي موسيقي اترة، واترة أخرى 
رونقاً وحالوة وروعة وطالوة، وللنفس حنوه ارتياح واهتزاز، وله فيها » فنجد فيهجذب انتباه املتلّقي 

. إالّ أنّه قصد من ذلك أغراضاً معنويّة؛ 196«بّْي واستفزاز اقتضى له ذلك املزيّة على الّتجنيس أتثري
ففي البيت األّول جند معىن )َجنَّ( أظلم و)ُجنَّ( زال عقله اليّت رمى هبما إىل الّتحّسر وإظهار مدى 

إالّ الّلفظ احَلَسن والكالم األسى أثناء حلول ظالم الّليل وذهاب عقله، فما يُهّدئ البال ويرق القلوب 
. سرُّ

ُ
ذان( هي عضو الّسماع يف داء الصالة و)اآلنّ داللة ال كلمة )األذان(أّما البيت الثّاين محلت   امل

اإلنسان، فمن خالهلما يُظهر الّتعظيم ابلّشخص الّذي عّمر كّل مكان وانحّية بنداءاته للعلم الّصحيح 
 لكن اآلذان أتىب وتتكرّب.

 ج/اجلناس بْي كلمات يف ّناية األبيات الشعرية:
اهرة يف الديوان ال حظنا أّن "ابن زمرك" قد وّجه طاقاته اإلبداعية ويف حماولة لرصد هذه الظّ 

وكأنّه يسعى إليه »وقد أورده كثرياً يف شعره  قارب الصويت يف هناية البيت الشعريفظية يف إبراز التّ واللّ 
 ]الكامل[ حنو قوله: ،197«ّّت صار القارئ يتوّقعه يف أيّة حلظةسعياًّ، ويقصده قصدًا، ح

ُقواتَ َلَك َكاَن فـَْرُض ِكَتاهبَا       ًة ــَكَتَب اإلالُه َعلى الِعَباِد حمبَّ   َمو 
 ُقواتَ ه احمَلبََّة ـَت لَ ـّت َجَعلْ ـــــــــــــْم       حَ ـَوأاَن الِذي َشرَّفْـَتُه ِمْن بَيِنهِ 

 الَياُقواتَ ْد َأحْتَْفَتُه ــّت َلقَ ـــــــــــــــــحَ       ريَة  ـزِْلَت تـُْتِحُفُه بُكلِّ َذخِ َما 
 198مَم ُقواتَ ُه اَيُقوهُتَا ـَدا لَ ـغَ ــــــــــــــــــفَ       إىَل املُلوِك َقِد اْعتَـَزى ِمْن ِعزِِّه  وَ 

 وقوله: ]الطويل[
 َرَساِئالَ َوَأهْنَُب ِمْن أَْيِدي النَِّسيِم      َوى ــاألْنِس َواهلأَُزوُر ِبَقليب َمْعَهَد 

                                                            
 .442الديوان، ص   195
م، 1980، الرابط، املغرب، 1السجلماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، تح: عالل الغازي، مكتبة املعارف، ط  196
 .499ص

 .195األندلسي شاعر غرانطة، ص فركونقاسم القحطاين، ابن   197
 .372الديوان، ص   198
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 َساِئالَ ادرْه ِبِه َدْمِعي جمُِيًبا وَ ـيـُبَ          َوَمْهَما َسأَْلُت الربَق يَهُفو ِمَن احلَمى
 ؟الَ ائِ سَ الوَ  امُ رَ الكِ  احليُّ ى يل عَ رْ ـــــــيَ أ         لٌ ـلُّ عَ اين تَـ ـــي واألمَ عرِ شِ  يتَ ا لَ ـــــــيَ فَـ       

 199؟الَ ائِ سَ  اءَ جَ  نْ مَ  سانِ ابإلحْ  ونَ والُ يُ        هتمْ دْ هِ عَ  دْ ما قَ وىل كَ رييت األُ جِ  لْ ـهوَ 
 ( و)رسائالَ ممقواتً  - ايقواتً  – قواتً  – اعر يف هناية املقطوعتني اجلناس يف قوله )موقواتً الشّ  وقد رّصع

غم املوسيقي إاّل لتجميل قصائده وجعلها بديعة من أجل حتقيق النّ ( وما ذلك وسائالَ  - سائالَ  –
يزيد من االنسجام بْي املعاين وذلك عن طريق »، كما أّن اجلناس أبشكاله وأنواعه واإليقاعي الّداخلي

ُيحسُّ ف. هذا يستدعي استمالة ذهن املتلقي ويغريه ملواصلة القراءة 200«األسلوب السلس واحملبب
اللفظ إذا محل معىن مّث نراه يتكّرر وحيمل معىن آخر عندئذ يكون »بعدول عن املتعارف عليه ألّن 

 .201«ذلك خروجا عن املألوف مما حيدث الدهشة واإلعجاب والنشوة يف ذهن املتلقي أو املخاطب
قي امللوك فعقد مرامي الّشاعر الضمنّية للجناس يف املقطوعة األوىل إجالء مكانة مواله عن ابومن 

حمّبة مع عباده بتصّرفاته )املوقوتة( يف زماهنا احملّدد، لتصري هذه الّصفة )قواتً( تسّد رمق احملتاجني من 
أّما  (.(، وابقي امللوك غاروا على عزّه وحتّول عندهم )ممقواتً قواتً )اي، وتقّلد مشاته البديعة حّّت صار رعّيته

جتانسها الّتعبري عن االشتياق جملالس األنس فتهّب الّشيم حتمل )رسائله( يف املقطوعة الثّانية فيقصد من 
حّّت راحت جُتيب دموع األرق وحتاوره )سائال(، ومتىّن أن تُعّلل أشعاره ذلك وحتّقق غرضه ابعتبارها 

 )الوسائال(.
 .الطباق:2

ُعرف بكونه ضموين، حيث " من احملّسنات البديعّية املعنويّة املؤثّرة على اجلانب املالطّباقيُعّد "
أن  يعدل الّشاعر عن الّتكرار احملض، وعن اجلناس، إىل » يف األدب العريب فهو اممتعً  اأسلوبيّ  افنًّ 

اجلمع يف »عبارة أخرى هو ب ، أو202«نقيضهما أو ضّدمها. إّما ابلّنفي الظاهر، وإّما ابلّنفي املضمر
سبيل احلقيقة، أو على سبيل اجملاز، ولو إيهاماً، وال يشرتط العبارة الواحدة بْي معنيْي  متقابلْي  على 

                                                            
 . 452، 403، 226. وغريها من النماذج اليت متأل الديوان، ص 482الديوان، ص   199
مجيل عياش، حاجة سلمى أمحد، نور عبد هللا، مناذج من جناس االشتقاق يف القرآن الكرمي، اجمللة العاملية للدراسات االسالمية،   200
 .114ص 
 .114، ص نفسه  201
 .2/263العرب وصناعتها،  عبد هللا الطّيب، املرشد إىل فهم أشعار  202
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يتمّيز خبّفته ومتعته حّت أنّه  ، هلذا203«كونه الّلفظْي  الّدالْي  عليهما من نوع واحد كامسْي  أو فعلْي  
عتماد صوص، وعلى املتلقي إجياده ابالة اليت ترتبّع على ثنااي العبارات والفقرات والنّ فظيّ عبة اللّ كاللّ يُعدُّ  

كونه صادرا  204ا مدّرابً أدبيًّ  وذوقاً   عميقاً ويتطلب أيضا حسًّا لغوايًّ  ،على ثقافته التضادية وكذا فطنته
عن وعي وإرادة  ونّية، فاملبدع يتعامل مع الكلمات واملعاين بفنّ  عال  فيصنع هبا ما يصنعه الّرسام 

 .205ابأللوان، واملوسيقّي ابألصوات
 قّيماً  حضوراً  حّقق كما أنّه  لياًّ لديوان "ابن زمرك" يرى أنّه قد زيَّن أبياته ابلطباق شكإّن املتصّفح 

"طباق اإلجياب" الذي يكون بـ  . فهناك طباقات كّرر استعماهلا يف مواضع خمتلفة منهاوضمنياًّ  معنوايًّ 
 الغرب( حيث يقول: ]الطويل[ ≠رق)الشّ يف لفظيْت  206«اجلمع بْي املعىن وضّده يف لفظْي  خمتلفْي  »

 207وَُكلُُّهُم أَْلَقى َلُه املْلَك ابلَيدِ         َمغ رابً وَ َشر قًا َوَداَنْت َلُه اأَلْماَلُك 
 ]الطويل[وقوله:  

 208هُ انَ نَ بَـ  نَّ أَ  ريَ غَ  يهِ فِ  بَ يْ ال عَ وَ        هُ انَ مَ أَ  بِ ر  غَ وَ  قشر  َوَمدَّ َعلى 
 وقوله: ]البسيط[

 209َمْن يـُرَاِعيَها غر ابً وَ  َشر قًاَمَلْكَت   ِإنَّ الرََّعااَي، َجزَاك هللاُ، َصاحلٌة    
كما أنّه متوقع يف ذهن القارئ فقول الشرق   موسيقياًّ  أحدث نغماً  والغريبّ  رقيّ فهذا الطباق الشّ 

امتدادها حُييط هبا و وما  وقع اجلغرايف لألندلسلتحديد املاملعىن املقصود منه رمّبا يعود و يُنتظر منه الغرب، 
مال فهناك ا إذا قال الشّ أمّ اجلنوب أين تكمن املدن األندلسّية املسلمة،  حّّت رق إىل الغرب من الشّ 

 مملكة ليون وقشتالة. كما أّن هذا التضاد مرتبط بثقافته الفلكية واإلسالمية من يوجد العدو األجنيب
 .[17/محن ]الرّ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻٱ ﴿انحية حركة الشمس مشرقها ومغرهبا يف قوله تعاىل: 

 
                                                            

 .2/377عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا،   203
 .188، ترمجة، عبد احلميد الدواخلي، وحممد القصاص، مكتبة األجنلو املصرية، )د،ت(، صفندريس، الّلغةينظر، جوزيف  204

 .189ينظر، حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، ص 205

 .58ابن املعتز، كتاب البديع، تح: عرفان مطرجي، ص   206
 .389الديوان، ص  207
 .394الديوان، ص  208
 .502الديوان، ص   209
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 ]الطويل[ ( يف قوله:األمر ≠ الّنهيوهو ) آخر مكّرراً  كما جند طباقاً 
 210اأَلم رُ و الّنهيُ ِإالٌه َلُه يف َخْلِقِه       خباَلِفة  ِإَماُم اهلَدى قْد خصَُّه 

 وقوله: ]الطويل[
 211األم رِ و النَّهيِ ُتطَاِوُعُه اآلَماُل يف     َلَك هللاُ ِمْن َفذِّ اجلالَلة َأْوَحِد  

انية هلا فاألوىل مرتبطة ابهلل تعاىل يف خلقه والثّ فهذه الثنائية الضديّة تعكس اجلانب احلُكمي؛ 
اعر الدينية كون احلاكم أيمر على فعل الشيء وظيف يعود لثقافة الشّ ة، وهذا التّ عالقة بني اخلليفة والرعيّ 

 فهو واجب وينهى عن تركه فهو حمّرم.
 فظ واملعىن فيقول:رة ابللّ دة ومكرّ ة متعدّ وابلتأّمل يف األبيات نالحظ كذلك ورود ثنائية ضديّ  

 ]الطويل[
 212خَي َفىَوآِونًَة  يب ُدوَوآِونًَة      َقَطْعُت هبا لْيلي يُطَارُِحين اجلَوى  

 وقوله: ]الكامل[
 لَّْدَت منَها ِعرْبَة اسِتْبَصارِ ـخَ        لِّيَّة   جَ َكْم آية  لَك يف السُُّعوِد 
 213َخِفَيْت َمَدارُِكَها عِن األْفَكارِ       َخفيَّة  َكْم حْكمة  لَك يف النـُُّفوِس 

 ]الطويل[وقوله: 
 214إع النِ وَ  ِسرّ  ُمَعظِّمُه يف َحاِل     مسَِيُّ َرُسوِل هللِا اَنِصُر ِدينِه   

 وقوله: ]الطويل[
رِ وَ  ابلطَّيِّ فـََعزَّ مِحَى اإلسالِم       َطَوى احليَف َمْنُشوَر اللِّواِء ُمَؤيًَّدا  215النَّش 

َجلِّيَّة( الشاعر بني )يْبُدو( اليت تدّل على الظهور و)ََيَْفى( اليت حتمل معىن املسترت، وبني )طابق 
اإلظهار  بداللةذات معىن الواضح و)َخفيَّة( السرت، وبني )ِسرّ ( اليت هي اخلفااي والكتمان و)إْعالن( 

( ذات  ضمنه وداخله و)النَّْشر( اليت تدّل على أذاعه وأعلنه. فكّل هذه  معىنواجلهر، وبني )الطَّيِّ
                                                            

 .422الديوان، ص   210
 .513. وينظر، ص 423الديوان، ص   211
 .492. وينظر، ص 444الديوان، ص  212
 .404الديوان، ص   213
 .496الديوان، ص   214
 .424الديوان، ص   215
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يزيد  داخليّ   إيقاعيّ   شكليّ   اعر إلبراز مجال  الشّ  أدرجهاالثنائيات تعكس معىن إخفاء الشيء وإظهاره 
 لطفا»هشة اتركة يف داخله امع فهي تثري فيه الدّ الستحواذ ُلّب القارئ أو السّ  عةً و ور  قصائد انسجاماً ال

السّر . وقد وّظفها أيضا إلرسال مقصده املعنوي فنجد 216«وخالبة وحسنا ليس الفضل فيه بقليل
كما حُياول إظهار مدى حكمة ممدوحه من خالل   ،بسبب اخلوف أو اخلجلابحلّب وعدم اجلهر به 

اجلميع ويراها، وبني  يعرفها: انتصاره وفتحه للدول اليت حنوابآلية الظاهرة املليئة ابلعرب  (ةجليّ )ربط معىن 
املعاين نبال »حاول إكساب  لذا ويعمل الفكر،لممدوح ومن يتأمل إال ل اخلفاء واحلكمة غري املدركة

 .217«وفضال، وتوجب هلا شرفا، وأن تفخمها يف نفوس الّسامعْي، وترفع أقدارها عند املخاطبْي
 قوله: ]الطويل[البعد( يف  ≠وهو )القرب اآخر متكّررً  طباقاً جند كما 

 218البُ ع دِ و الُقربِ فأَْنَت جَنيُّ النَّفِس يف   َوَحْيُث استَـَقلَّْت يف رَِكاٌب لِطيَّة     
 ]الطويل[وقوله: 

َعمُ  ِبُقر بكَ يْشَقى أَْو  بُِبعِدكَ      َوأَنَت إىل املْشَتاِق انٌر َوجنٌَّة    219يـَنـْ
اين املليء ة البيت الثّ نفسه ومدى تعّلقه به، خاصاعر يف هذه الثنائية جُتلي قيمة ممدوح الشّ 

)يشقى/ ينعم(؛ فعند )بعد/ قرب( وة( واملصهرة هلذا املعىن حنو )انر/ اجلنّ ابلطباقات يف شكل مقابلة 
يكون  م وهناء  يدوم، وببعده عنه وعزله من جماورتهعية النّ اعر يف جنّ يعيش الشّ  واّتصاله به قربه ابملمدوح

يف انتقال جتارب الشاعر  فّعاال» كل اإليقاعي البارز يلعب دوراً . فهذا الشّ وشقاء   وتعب   يف انر  
اعر الفيّن أشّد وضوحا ومشاعره إىل اآلخرين واألساليب املختلفة من التصوير جتعل عمل الشّ 

 .220«وأكثر دّقة
وسبب تسمّيته ، 221«أحد الّلفظْي  ُمثبتاً واآلخر منفياًّ »الذي يكون فيه فهو لب طباق السّ أّما 

 ألنّه احتوى على أداة من أدوات الّنفي الّسلبّية )ال، ل، لن، ليس، ما( مع تطابق الكلمتنْي. يبابلّسل
                                                            

 .68تح: السّيد حممد رشيد رضا، وحممد عبده، وآخرون، صعبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،   216
 .64، صنفسه  217
 .383الديوان، ص   218
 .492الديوان، ص   219
نرجس األنصاري، وعلي رضا نظري، مجالية الصورة التشبيهية يف مراثي الشريف الرضي، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا،  220

 .1، ص15العدد 
 .58ابن املعتز، كتاب البديع، تح: عرفان مطرجي، ص   221
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تكرار حنو من بني الثنائيات الضدية اليت يستعملها "ابن زمرك"  يف الديوان بل غدا ةمكانله هذا الّنوع ف
 ال أنسى( وذلك يف قوله: ]الطويل[ ≠)أنسىلفظيْت 

 222هبَا تـَْلَتِقييِن َنْضَرٌة وُسُرورُ   ، جَماِلَسَك اليت    اَل أَن َسى، وَ أَن َسىأَ 
 ]الطويل[ وقوله:

 223َخَلْسَنا هِبِنَّ العْيَش يف َجنَِّة اخلْلدِ      لََياليَنا اليت اَل تَ ن َسى وَ  أَتَ ن َسى
وكسر الناطق  فهي حتمل انتهاكاً »إلحداث خروج عن املعتاد اإليقاعي  الثنائيةفاملالحظ أنّه رّدد 

 يرسل مقصده القويّ . فبه 224«أو الكاتب ألعراف الكالم الذي يستخدمه مع حتقيق الفائدة
يبدأ بلفظة )أنسى( وعدم التذكر  اجلاه، وكان دائماً و الس اليت جيتمع فيها مع ذوي األمراء والصريح ابجمل

نسيان اجتماعات العيش املفعمة ابلفرح والسرور كأنّه يف جّنة مثّ يؤكّدها ويستدركها بـ )ال أنسى( ونفيه 
 اخللد.
 :صريعوالتّ  صيعالرتّ .3

 صيعالرتّ من اخلصائص األسلوبية ذات اإليقاع الداخلي واليت متّس الشعر جند خاصيت: "
ال يهدأ  "فابن زمرك" سان وتستقبله األذن.يصدره اللّ  صوتياًّ  وطرابً  نغمياًّ  ن أضفيا مجاالً الّلذيْ " صريعوالتّ 

إلبراز قدراته  اليت ينساق هلا سعياً ية هذه التقنعب بذهنه ومراوغته من خالل من استمالة متلقيه واللّ 
ع لدى ألوف وكسره ألفق التوقّ املسق الفنّية ومواهبه التعبريية يف نّصه اإلبداعي من خالل خرقه للنّ 

 .225بعناصر التشويق واإلاثرة املتلقي، جلعله حافالً 
 
 
 
 

                                                            
 .426الديوان، ص   222
 .382الديوان، ص   223
، منشورات خمرب املمارسات اللغوية، )د،ط(، -جريدة الشروق اليومي منوذجا-حافةنعيمة محو، العدول النحوي يف لغة الص 224

 .27م، ص 2011تيزي وزو، اجلزائر)جامعة مولود معمري(،

جالل عبد هللا حممد سيف احلمادي، العدول يف صيغ املشتقات يف القرآن الكرمي دراسة داللية، قسم اللغة العربية، كلية ينظر،   225
 .62، صتعز، اجلمهورية اليمنية )رسالة ماجستري(اآلداب، جامعة 
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 صيع:أ/ الرتّ 
توازن األلفاظ مع توافق األعجاز »يتحّقق يف من الطرق الّنغمية يف اإلبداع جند "الرّتصيع" الّذي 

ترصيع العقد، وذلك أبن يكون يف أحد جانبيه »، ومّسي هبذا السم ألنّه مأخوذ من 226«أو تقارهبا
ک   ک ک  ڑ ڑژ ژ ﴿وافق قوله تعاىل: مثال التّ ، و 227«من اجلوهر مثل ما يف اجلانب اآلخر

   ۀ ۀ ڻ ڻ﴿[، ومثال الّتقارب حنو قوله تعاىل: 14-13 ]االنفطار/ ﴾ک گ گ

 .228[118-117]الّصافات/ ﴾ہ ہ ہ ہ
عري صيع من أقدر الفنون األسلوبية وأكثرها ُجرأًة ألهنا ترتّصع على البيت الشّ تُعدُّ خاصية الرتّ و 

. يف العجز كيف ال وهو املركب ابجلناس ُمشاهباً  يف الصدر إالّ وجنُد هلا مقابالً بكامله فال منُرُّ على كلمة 
ألحد األمراء راح  ، ففي أثناء مدح "ابن زمرك"نسبة عاليةب ولقد احتوت املدّونة على هذا الفّن البديعي

 ل[]الطوي :والسماحة العطرة، فقال ،والفعل اجلميل ،يـَْعبقه أبعظم الصفات من اخلري الكايف
 229ايَ فِ كاَ   وال زِْلَت اَي َخرَي األميَّةِ    َفاَل زِْلَت اَي َفْخَر اخلاَلَفِة َكاِفاَل  

 وقوله: ]الطويل[
 230ايَ الِ وَ مُ  يلِ اجلزِ  رِ كْ للشُّ  تُ لْ ال زِ وَ       الً اصِ وَ مُ  يلِ اجلمِ  لِ للفعْ  تَ لْ زِ  الَ فَ 

 وقوله: ]الطويل[
اَل    231وال زْلُت فيها َماِدحا ُمتوّسالَ     َوال زِْلَت فيها ُمْنعًما ُمتَفضِّ

 وقوله: ]الطويل[
 232َوِعنَد اإلالِه احلقِّ َأجُرَك آِجلُ      َفِعنَد مَجيِع اخلْلِق ُشْكُرَك َعاِجٌل 

                                                            
السّيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، تح: يوسف الصميلي، املكتبة العصرية، )د.ط(، صيدا، بريوت،   226

 .332)د.ت(، ص 
ي شكر، مطبعة النعمان، النجف األشرف، علي صدر الدين بن معصوم املدين، أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح: شاكر هاد  227

 .6/162م، 1969، )د.ب(، 1ط
 .332السّيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، تح: يوسف الصميلي، ص   228
 .519الديوان، ص   229
 .528الديوان، ص   230
 .56الديوان، ص   231
 .457الديوان، ص   232
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 ]الكامل[وقوله: 
 233ْع َمْن َيسَألُ َأْعطَْيَت َحّت ل َتدَ     َعلَّْمَت حّت ل َتدَْع ِمْن َجاِهل   

يف اإليقاع عرية ابلكامل فالصدر مياثل العجز من انحية األلفاظ املتشاهبة اعر رّصع أبياته الشّ الشّ 
يف »وكثرته هذه تعود إىل منّو ذوقه البديعي  متقارابً  وحلناً  لطيفاً  وترمّناً  عذابً  ، حّت ُيضفي وتراً والّنطق

الّذوق واجلمال، فأغرق الّشعراء يف الّصنعة الّلفظّية، وانساقوا تلك احلقبة ابعتباره أحد مقاييس 
هذا من جهة  234«وراء احملّسنات البديعّية، وأكثروا من تزويق األلفاظ وتوشيتها بضروب البديع

، أّما من جهة الوظيفة املعنوية فهو يُريد تعظيم املمدوح واإلجالء به والتفخيم بصفاته الّشكلّية الوظيفة
ستمرّة فيه دائماً الشخصية 

ُ
متجانسة فهذه السمات  مجيلة   ، وذلك أبسلوب بديع وألفاظ  وأبداً  اخلُُلقية امل

املتعّهد  صاحب الفخر واخلري للخالفة أبنّه حيث ُعرفاعر بكلمة )ال زلت( اليت كّررها؛ أّكد عليها الشّ 
كما   ،وأفضل إمام يكفي عباَده حاجاهَتم ويقّدم هلم ُمتطّلبات حياهتم وحيفظهم من كلِّ شرّ  ،برعايتها

ويوصله إىل  ُمتفّضالواخلري َعِم فهو للنِّ ، احملّب لهمن فيعة، وال ينقطع عن التشّكر ه يُواصل يف أفعاله الرّ أنّ 
يعلو أجره عند هللا تعاىل، ومن شّدة ره و رتوح رعيته تشك، فيستعطفه ويطلبهاعر راح الشّ   أنّ حّتّ الغري 

 رزقه وأعطاه. يسأل إالّ  وعّلمه وال طالباً  إالّ  فضل ممدوحه ل يرتك جاهالً 
 صيع حيث قال: ]البسيط[كما كان لغرض الغزل دور يف تقنية الرتّ 

ْحُر يف َلْفِظَها َوالدُُّر يف ِفيَها     الِبْشُر يف َوْجِهَها والُيمُن يف َيِدَها    235والسِّ
اعر املرأة بصفات مثلما رّصع الشّ  ة  موسيقيّ  ونغمة   ة  لفظيّ  عري أبانقة  صيع على البيت الشّ الرتّ  طغى

عة ستعيش يف َوالَبشاَشة احلسنة اللطيفة،  البديعصاحبة الَوجه الطَْلق  ؛ فما هي إالّ التعظيم األنثويّ 
ظها، ومجيلة كاللؤلؤ املزين فيها، فبتصويره هذه الّلوحة بنّي جال بلفساحرة الرّ يدها، فهي تغدقها  ورفاهية

 .236«براعته يف استنطاق األشياء، وتشخيصها، وإضفاء روح احلركة واحلياة عليها»فيها 
 
 

                                                            
 .471الديوان، ص   233
 .228فوزي عيسى، الّشعر األندلسي يف عصر املوحدين، ص  234
 .505الديوان، ص   235
 .235فوزي عيسى، الّشعر األندلسي يف عصر املوحدين، ص  236
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 منها يف قوله: ]الطويل[ ةات كثري فصهلم ذكر ليفة الذين تزّين اإلسالم هبم، ويف وصفه ألبناء اخل
 237لُُيوُث ِكَفاح  والُكَماُة تـَُنازِلُ       ُغُيوُث مَسَاح  َوالُعَفاُة ُتَساِئُل  

املعىن الضمين املراد يف هتويل بني الصدر والعجز ليحقق  ونغمياًّ  فهنا ماثل "ابن زمرك" لفظياًّ 
ة ال شحيحة، كما أهّنم يعفون سهل نةليّ  هميدف ،سخيّ الد و اجلو اخلري الغزير  م ابعتبارهم أصحابصفاهت

ضاالت فال نظري هلم كوهنم حياربون بشدة وقوة كاألسود ويُنازعون ا يف املعارك والنّ أخطاء اآلخرين، أمّ عن 
 .لوجه   اً العدو وجه

 ب/ الّتصريع:
يكمن يف أن جيعل قابل الّنوع الّسابق شكاًل آخر يشبهه يف الّتسمية وَيتلف يف املعىن، حيث يُ 

العروض )الّتفعيلة األخرية من الّشطر األّول من البيت الّشعرّي( والّضرب )الّتفعيلة »الّشاعر 
ن هذا الّشكل ، ويكو 238«األخرية من الّشطر الثّاين من البيت الّشعرّي( متشاهبتْي يف الوزن والّرويّ 

 ]الطويل[ :م(540)ت"امرئ القيس، مثل قول "239يف أغلب أوائل القصائد
 240َحْوَملِ ِط الّلَوى بنْيَ الدَُّخوِل وَ ِبَسقْ   ِمْن ِذْكَرى َحِبيب  َومنِزيل  ِقَفا نـَْبِك 

البداية،  يفة موسيقية يف مطلع املقطوعة أو القصيدة إلحداث رنّ  كثيفٌ   صريع حضورٌ كان للتّ 
فمثل هذا األسلوب »ة بيقظة عدولية مدهشة وممتعة لذهن القارئ الواعي ة غنيّ فهذه اخلاصية الشكليّ 

 ]البسيط[اعر: ، هلذا قال الشّ 241«غريب ومدهش، ولكّن هذه الدهشة ممتعة للقارئ
 242َواِديَهابِ َغرانطٌة قْد ثـََوْت جْنٌد         اَنِديَهااَي َمْن حينُّ إىل جْنِد وَ 

 
 

                                                            
 .451الديوان، ص   237
. وينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: 193، ص إميل بديع يعقوب، املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر  238

 .629عبد احلميد هنداوي، ص 
 .508، 507ينظر، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا، ص   239
 .8م، ص1984، النيل، القاهرة، 4امرئ القيس، الديوان، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، ط  240
-3، العدد)21ظاهرة االنزايح األسلويب يف شعر خالد بن يزيد الكاتب، جملة جامعة دمشق، اجمللدصاحل علي سليم الشتيوي،   241
 .88م، ص2005(، 4

 .500الديوان، ص   242
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 : ]اخلفيف[قشالنّ غرض وقال يف 
باِهيَما تَرى يف الّرايِض   243الَباِهيَيْسحُر العْقَل ُحْسيِنَ           أش 

 : ]جمزوء الرجز[أيضاً  وقوله
 244جُم َتِمَعه  ُسُعوُدُه          مَعه  اجلُ َمْوالَي يَوُم 

 : ]جمزوء الرمل[" أنشدالغين ابهلل" بناهاوفيما ُرسم يف طيقان األبواب واملباين اليت 
 245الَبِديَعاقْد َحوى الشُّكَر            الرَّفيَعاَمْن رَأى التَّاَج 

يف هناية الصدر والعجز  مانفسهوالوزن على هذه األبيات النموذجية أهّنا تنتهي ابحلرف  البنّي 
 )اَنِديَها/َواِديَها(جلذب القارئ واستمالته ابلرنني املوسيقي اإليقاعي الداخلي. فالبيت األول كان يف 

األوىل  املنطقة الشتهار ؛(ع بني مكانني اثنني مها )جند، وغرانطةيُبنّي روعة املناطق األندلسية فجمحّّت 
الثانية بودايهنا نتيجة ارتفاعها واليت حتيط ُعرفت املنطقة و  ،يُزينها من فُرش َووسائدطبة وما وادي الرّ ابلنّ 

)أْشباِهي/الَباِهي( هنا راح "ابن زمرك" يفتخر فالّتصريع كائن يف الث ا البيت الثّ مبنطقة غرانطة اليافعة. أمّ 
وعة أشعاره الباهية وال يوجد يسحر العقول بر ل ابلنقش هشعر فقد كتب بنفسه مقارنة ابملنطقة اليت فيها، 

 وما زاد ذلك حديثه عن األمري يف أبياته.  له مثيلٌ 
صريع يف )اجلُمَعْه/جُمَْتِمَعْه( فغرضه من ذلك حماولة التقّرب من التّ  اآلخرالبيت جتّسد يف يف حني 

فيه الّنعم واخلريات مواله مبدحه بفكرة مرتبطة ابلثقافة اإلسالمية وهي "يوم اجلمعة" املبارك الذي تكثر 
جعله أين ا( ا/ البديعَ يف )الّرفيعَ  وأبكثر من مبالغة يف مدح اخلليفة نراه يف البيت األخري والصدقات إخل.

نتيجة  نْي رائع ومحدٌ  فمن يراه يستويل عليه شكرٌ  ،اج(بذكر كلمة )التّ  رفيعاً  حيتّل مكانة عالية وشأانً 
 املنصب الذي ل ُيشاركه فيه أحد.

 على تصريع يف بيتني متتاليني يف قوله: ]الكامل[ أيضاً  ونعثر
 َكَماهَلَاَوحَماسٌن هَتَوى الُبُدوُر          ا مجَاهلَ اُح ـَلَك ُغرٌَّة ودَّ الصَّب

 246خالهَلَاي اأَلاَنُم ــاِمٌل تْزجـَوأن        ِخالهَلاَومَشَاِئٌل حَتْكي الّرايُض 
                                                            

 .513الديوان، ص   243
 .436الديوان، ص   244
 .438الديوان، ص   245
 .474الديوان، ص   246
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أثناء  اً واضح (، حيث نلمس إيقاعاً )ِخالهَلا/خالهَلَا )مجَاهلَا/َكَماهَلَا( ويف قوله صريع التّ فيظهر 
كيز على شيماته وتعظيمه من خالل الرتّ  مبمدوحههو التفخيم  اضمنيًّ  اً مقصدقراءة املتلقي كما أنه يرسل 

سن يودُّه البدر، وجه وجبهة يغار منها الصباح، ومجال حومقابلتها بظواهر طبيعية؛ فله واخلُلقية اخلَْلقية 
رقيق على رعيته، فأغلب مدائحه كما أنّه   ،وأصابع هتتّم ابخللق ،وعنده طباع كرمية تُروى يف كّل مكان

  .247«مبطالع غزلّية على عادة الّشعراء قبله، وكثرت لديه هذه االفتتاحّيات لكثرة املدح»تفتح 
 .تكرار الصوت:4

أحد أهّم اجلوانب اليّت يتفّنن فيها املبدع يف نسج شعره من خالل ما  "اإليقاع الصويتيتمّثل "
املركبة للكلمات، فعند  احلروف املنطوقة واملكتوبة ترديدنلمسه يف " الّذي تكرار الّصوت" بـيسّمى 
يف موضع معنّي وَيتلف من مقطع شعري إىل  املكّررذهننا يتنّبه جلرس موسيقي مصدره الصوت القراءة 

حركة نغمّية تتكّرر يف صورة منتظمة داخل البيت الّشعري، أو القصيدة »لذا ُعّرف أبنّه ، آخر
بكاملها، وهي حركة تتغرّي من قصيدة إىل أخرى ]...[ واإليقاع غالباً ما يكون خمتلفاً، بل قد يتغرّي 

قاع بتكرار احلركات بط اإلي، حيث رُ 248«اإليقاع يف القصيدة الواحدة تبعاً لتغرّي احلالة الّشعوريّة فيها
كّل شاعر »املبدع ألّن غمات املنّظمة يف القصيدة واليّت تتغرّي حسب الغرض الّشعري ونفسّية والنّ 

 .249«وبطبيعته الّشعريّة )جتربته( ُينح إىل تكرار كم من األصوات، هي ابألساس تالءم الّتجربة لديه
الّذي يبعث الّصوت بعمل الزّامر على الّناي من جهة خمرجها مّت تشبيه اختالف األصوات  وقد 

فإذا وضع الّزامر أانمله على خروق »: هـ(392)ت حيث قال "ابن جيّن"ويدرك أنّه متمّيز عن غريه، 
ع لكّل َخر ق منها صوت ال  يشبه صاحبه، الّناي املنسوقة، وراح بْي عمله، اختلفت األصوات، ومسُِ

فذلك إذا ُقطع الّصوت يف احللق والفم ابعتماد على جهات خمتلفة كان سبب استماعنا هذه 
 .250«األصوات املختلفة

                                                            
 .89األندلسي شاعر غرانطة، ص فركونقاسم القحطاين، ابن   247
 .327، 326، صحممد صالح زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبية  248
 عبد القادر علي زروقي، أساليب التكرار يف ديوان "سرحان يشرب القهوة يف الكافيترياي" حملمود درويش )مقاربة أسلوبية(، قسم  249

 .87، صم2011/2012اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب واللغات، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائر )رسالة ماجستري(، 
 .9، 8م، ص1993، دمشق، 2ابن جين، سّر صناعة األعراب، تح: حسن هنداوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ط  250



 ي"س لأَد كَاألن زمر ََبنانَ"ايو َةَيفَد َي َاع وبَاإليق َلأس َصَاألأَائ َص َخ َََََََََ       لََََََََََََََََلَاألو َص َالف َ

- 87 - 
 

، مقصودة ومعان   ة  خاصّ  بصفات   عديدة   ألصوات   د تكرار  و ور نلحظ ديوان "ابن زمرك" وابلعودة ل 

وسنأخذ مناذج منه على سبيل  .251وإيقاظه عند اإلصغاءتساهم يف تنشيط ذهن املتلقي وكّفه عن امللل 
  التمثيل ال احلصر.

 :فويّ وت الشّ أ/ الصّ 
 وهذا يف صوت )امليم( يف قوله: ]البسيط[

 مْ ـتـَنَ  مْ ـوعنْيُ الَصبِّ لَ  مُ ذا تنا مْ ـــــــــك        مِ ـاَن ابلّسقَ ـاَي انِظرًا كّحل األجف
 مِ ُة األْحَباِب يف الِقدَ ـمَ ـهَكذا شي ما         ُه َت لَ ـمْ ـاستَـنَ  مَّ ـأيـَْقظتين للَهَوى ثَ 
 ميْن ِشيمِ لَْيَس الُسُلوُّ وحقِّ احُلبِّ         م  ْن ِقدَ مـابلعهِد ما إْن ُكنَت َتْسُلو وَ 

 َممِ فيَك بيَع الَقْلِب ابلذّ  سرَتِْخًصامُ         أعِدْل ِسواَك بِه   مْ ـلَّكُتَك القْلَب لَ ـمَ 
 مِ يف َحكَ و  مِ  يف ُحكْن أْنتَ َـ مأنَت و       ا َلْكَت إذـم ]قد[ ماـَك فيال تـَْنَس عْدل

 252مِ ْغَتنمُ ـــــــــــــــــلِ  ماُه ُغنْ ـوَل لـبُ أرى الق    ه   ـــــــــْحُت بْلٌك َقْد مسََ مِ ْلُك مُ ـلالّنفُس واـف
و ع رخيف صوت )امليم( وذلك مبا ينماز به من إيقا  ة  وإيقاعيّ  ة  وفنيّ  مجالية   م  اعر على قيّ اعتمد الشّ 

، هلذا 253خو وال حيتاج إىل جهد للنطق بهة والرّ ألنّه من األصوات الشفوية اجملهورة املتوسطة بني الشدّ 
اعسة النّ إيقاعاته »بسبب قيق غزل الرّ سيب والتّ اعر أمام من ينشده ابلنّ هو ُيالئم حالة ضعف الشّ 

املنسابة واملسرتخية، ليناغم مع طبيعة املعاين اليت قصدها الشاعر، وتتناسب مع االنفعاالت اليت 
وم ألّن نفسه طابت ، فحاول التمّسك ابحملّب الذي امتألت عيناه ابملرض فلم يستطع النّ 254«عرّب عنها

وحتّمل اهلجاء والّلوم  زهيد   بثمن  إليه ه غريه فقلبه مملوك له وابعَيرج عن ل بعد الفراق حّت أنّه ل يعدل و 
  له.عظيمنْي  وفوزاً  ماً نَ غْ اعر مَ . فكّل ذلك يراه الشّ صاحب قسطاس مستقيم ابعتبارهواستعذهبما ألجله 

 
 

                                                            
ض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، تح: عادل أمحد عبد املوجود، وعلي الكشاف يف حقائق غوامينظر، الزخمشري،  251

 .2/120م، 1998، الرايض، 1حممد معّوض وآخرون، مكتبة العبيكان، ط

 .354، 353الديوان، ص 252
 .48ينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة هنضة، )د.ط(، مصر، )د.ت(، ص   253
 .74ية التكرار يف شعر أدونيس، جملة اجلامعة اإلسالمية، ص حممد مصطفى كالب، بن  254
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 :ثويّ لّ السناين الّصوت األب/ 
 ال( يف قوله: ]اخلفيف[صوت )الدّ  املظهر جنده من خالل 

 َداــــــــَقضَّى الّزماَن عيًدا فعيـيتَ          َداـَد هللاُ املكاَن السَّعيـخلّ 
 اديدَ َغضًّا ج دُ اُه يُعو ـيف مِحَ     ْوٌم   ــا مرَّ للمَسرَِّة يَ ـــــــــــــــــــــــــُكلَّم

 دااإلماِم ترِمي احلُسو  دِ ُسُعو ـب       ا قْوُس السَّماِء لِكْن ِسهامي ـأن
 ديَداالًّ مَ ـِس يفَّ ظـلألُن دَّ م       ى ـخرُي مولً  دٌ فابُن نصر  حُممَّ 

 255َداْن ُعالُه الُوجوُ ـَزيََّن هللاُ مِ       ع   ـيدزَاَن َرْبعي بكلِّ ُصْنع  بَ   
، كما 257املهموسنْي  اد(ني والصّ مع صويت )السّ  256الّشديد اجملهوروت املكّرر )الّدال( الصّ  قُرِن

، لُيشّكل 258)الّصاد( رخو يشبه )الّسني( يف كّل شيء سوى أّن )الّصاد( أحد أصوات األطباقأّن 
اخلاصة يف اختيار  اإلبداعية»اعر وهذا يعود لقدرات الشّ  ةة الداخليّ ة يف الصورة اإليقاعيّ زعزعة صوتيّ 

 ث جتانساً ص فتحدالنّ  لرتاكيب اليت تعمل متضافرة داخلأصوات بعينها وترديدها يف األلفاظ وا
 . 259«اموسيقيًّ  ا، ومتاثالً صوتيًّ 

هلا "ابن  فظية اليت يهدفيف البنية اللّ ة مقصديّ دالالت إحيائية األصوات نتج وزايدة على ذلك تُ 
"ابن نصر حممد" الذي عّلق صفاته يف دائرة طاق  يُظهر ِعَظَم ممدوحه  عن معىن قويّ حيث عرّب  ،"زمرك

خّلده هللا يف كّل فة صاحبه، ز لقوّ ويُرم املكان سعيداً  حّت يصبح هذا لقبة أحد القصور وزخرفها نقشاً 
بتكرار الصوت اعر يزيد من قوته يف كنف ممدوحه. بعدها راح الشّ  اآلاثر ُمرمّمةً ُمشرقةً جديدةً  لبقاءزمان 
سان يرمي حاسدي مواله جلنب؛ فهو سليط اللّ  ري ويفتخر بنفسه لكن مع ممدوحه جنباً ني( اجلهو )السّ 

هاية. فهذه دعا له ابخلري يف النّ عليه يف إيوائه وتزيني داره، مّث  فضالً  ويُدافع عنه بفصاحة شعره ألّن له
 ،ا وقع على أذن املتلقياعر بتكرار أصوات جهورية صاخبة هلة أرسامها الشّ ة املعنويّ فظية والقوّ الفخامة اللّ 

 وزعزعة يف قلبه. ،وأتثري يف وجدانه
                                                            

 .308الديوان، ص   255
 .51ينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص   256
 .60ينظر، ابن جين، سّر صناعة األعراب، تح: حسن هنداوي، ص   257
 .69ينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص   258
 .73حممد مصطفى كالب، بنية التكرار يف شعر أدونيس، جملة اجلامعة اإلسالمية، ص   259



 ي"س لأَد كَاألن زمر ََبنانَ"ايو َةَيفَد َي َاع وبَاإليق َلأس َصَاألأَائ َص َخ َََََََََ       لََََََََََََََََلَاألو َص َالف َ

- 89 - 
 

 :وت الّلثويّ الصّ  /ج
 وهذا يكمن يف صوت )الاّلم( يف قوله: ]الطويل[

 لُ افِ ـحملَك الْ ْشفاَق تإلَوُأْشِعرِت ا     ة    لَّ رْوَع أهِ  لِ فْ احل لُ َوقْد َكاَن هوْ 
 لُ اهِ جملَ ارِيَن ِمنها اــــــــــــسَّ لا ىلُن إـتِبي    ا    ــــــــــــَك أْوُجهً لِ َوأْبدْت به أبَناُء جن

ْرُب مراتٌع و ال الو      ْطُو قَاصٌر  اخل الَمرُهوٌب و  لُ فْ حلا الفَ   لُ رَّْوُع هائال السِّ
 لُ ِفكُر َذاهِ ال الو  لٌ معُقو  لُ عقْ ال الو       ُم طاِئٌش احللْ  الُب مْنُجوٌب و لْ قال الوَ 
 260لُ صَّواهِ الَأْعدائِهنَّ  لىرِي عَ ـوجت     ُروا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة بُوكِ ـفخلالَك أبَناُء اــلئِ أُو 

 261توّسط بني الّشدة والّرخاوةاملاجملهور و الّلثوي  د قراءة هذه املقطوعة يرنُّ صوت )الاّلم(فعن
وظّفه لبعث أغراض  اعركما أّن الشّ   .كونه يزيد اإليقاع بُروزاً   ويّ الذي حيتّل املرتبة األوىل يف حروف الرّ 

فت عرية اليت كثّ الشّ  وقد حتّقق ذلك بفضل قوة البنية التكرارية للحروف، وهندستها» معنوية
تكمن يف إعالء صوت احملافل وهوهلا وعظمها فمن اليت  262«اللةورة، وقّربت املعىن، وعّمقت الدّ الصّ 

حيب اليت ُتسعد الرتّ  أدب بتصّرفاهتم احلسنة من خالل اللة امللكية للخليفةإظهار أبناء السّ خالهلا مّت 
نتيجة عدم اخلوف والفزع، فال عقل ذاهل وال قلب منهك وال  ائه فيتسارع يف اخلُطا إليهماجلاهل التّ 

ديد يتناسب م( الشّ ة تتجّذر يف أبناء اخلالفة. فصوت )الالّ لوكيّ هذه األخالقيات السّ  ،طيش يف التعامل
 ه وما يتعّلق هبم من حمافل ومعارك وصراعات.  يمع قيمة ممدوح

 : ]اخلفيف[ون( قالويف صوت )النّ 
 ق  مثنيِ ـيَك أْرَخْصُت كلَّ علْ ــــــــــــف        اُس  ــنؤاُد كـغزااًل لُه الفُ  اي

 ينِمْلَك ميي نِ الزَّمااَر ُملُك ـص      ل   ـَك بَوصْ نم نُ لو جيوُد الّزما
 نِ ـامسيـ[ الي              ]            ا ـَك حديثً نع امسنيُ ـحدَّث الي

 ينيل ويف الياِس مي نَّ َصدِّقي الظَ         َن الّرجاِء يف َوْصِل ليلىنو اي ظُ 
 َث تلَك اليمنيِ نْ ى هللاُ حِ ـال قضَ          اـً ناِل مييـعلى الوصنا كْم حَلفْ 

 ا قمنيِ ــــــــنَّ اِء مـاِء الَوفـاْقِتضــــــــــــب      يّ    ـْوىًل وفــــــــــخرِي مَ ـِمْلٌك ل حننُ 
                                                            

 .454الديوان، ص   260
 .55ينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص   261
 .74ة، ص حممد مصطفى كالب، بنية التكرار يف شعر أدونيس، جملة اجلامعة اإلسالمي  262
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 263اُد َذاَك الَضمنيِ ـليِه اعِتمــوعَ     [                 ]                     
أن  وال شكّ  264والّرخاوةواملتوّسط بني الّشدة اجملهور ون( النّ ) تكرار حرف صالنّ جند يف هذا 

على املعنوية داللته ، إضافة لالطيفً  ة كونه صواتً شكيلة اإليقاعيّ مكانة يف التّ مثل هذا احلرف له  ترّدد
للمحبوبة يف  اليت قد تكون رمزاً  سيب والتغزل بصاحبته "ليلى"ة يف غرض النّ خاصّ  ،اعر وقصيدتهالشّ 
اسم »عراء ال يسّمون امرأة بعينها، بل يذكرون "هند" ألّن الشّ عر العريب شأهنا يف ذلك شأن اسم الشّ 

امرأتْي مها "ليلى العامرية" و"هند" ]...[ وكلتامها قد كثر ورود امسيهما يف القصيدة العربية ]...[ 
. فعرّب عن 265«الثّاين فصارات رمزا للمرأة واإلنسان ]...[ يناجي الشاعر األوىل وصوال هبا إىل

 صُ شيء يُقّدم ألجلها يُرخَ  ة اجتاهها ووصفها ابلغزالة اليت أيوي هلا قلبه وفؤاده، وكلّ أحاسيسه الدافئ
. مثّ أدرج يف ويتحّكم به يف ميينه -الّزمان– ميلكه حَ بَ صْ ألَ  م عليه جبمع  رِ مان ُيكْ ، ومتىّن لو أّن الزّ وإن غال

الذي  قيقطيف الرّ اللّ  (ونالنّ )بصوت  ُن نطقها النتهائهافظة اليت حُيسَ أبياته زهرة )اليامسني( هذه اللّ 
 266«ة للمبدع، ويشبع رغبة املتلقية واالنفعاليّ ينسجم مع احلاالت الفكريّ  موسيقياًّ  حّقق جرساً »

هور اليت تنبت يف حوض البحر األبيض املتوسط وانتقلت من جهة، ومن جهة أخرى تعدُّ من أطيب الزّ 
 ألهنا متّيزت بنعومتها األنثوية. زراعتها إىل األندلس

اعر يف هناية املطاف أرجع األمر كّله إىل هللا تعاىل الذي يثق فيه وأن حلفه لن َُيَلف فعليه الشّ 
وختمها ابالعتماد على اخلالق فهو  نّه بدأ قصيدته بشرارة احلب والّشوقيعتمد ويتوّكل. نالحظ أ

 الضمني القمني.
 :وت الّلهويّ الصّ  /د

 ]البسيط[ اعر:ويظهر ذلك يف صوت )القاف( يف قول الشّ 
 قُ َوتـُْرِسُل لبَغْيَث ِمْن َعْييَنَّ آما      ِمْن َكِبدي   قِ َزْنَد الشَّو  قُ دُح الربَ قفي

 قُ ْن هَلا يف ُفؤاِد الَصبِّ إشراـَلكِ      ْت  ـْد ُحِجبَ قأْيَن الُبُدوُر اليت ابلغرِب 
                                                            

. هناك عبارات حمذوفة من القصيدة ألّن احملّقق قد أوردها يف الديوان هبذا الّشكل، بسبب أنّه ل يهتدي 353الديوان، ص   263
 مللئها.

 .58ينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص   264
، لبنان، بريوت، 1اعة والنشر والتوزيع، طكمال عصام السيويف، االنفعالية واإلبالغية يف البيان العريب، دار احلداثة للطب   265

 .184م، ص1986
 .75حممد مصطفى كالب، بنية التكرار يف شعر أدونيس، جملة اجلامعة اإلسالمية، ص   266
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 قُ ُلوِب َوما يـَْثنيِه إْشَفاقُ بَّ الـحَ     ُه   ـى َلواِحظُ ـأْيَن الَغزاُل الذي تـَْرعَ 
 267قُ ْلِب آفاقَ الِذي الُبُدوُر هَلا يف ـه    ًبا    قِ ْرتَ ـمُ  قِ َمْن َكاَن للَبْدَر يف اآلفا     

هور ومسي هلوي نسبة إىل  اجملديد بتكرار صوت )القاف( القلقليّ شّ الوق الشّ أبزر الّشاعر 
ة والعنف واحلركة واالهتزاز واالضطراب، وهذا يتناسب مع تصويره للربق يوحي ابلقوّ  فهو ،268الّلهاة

الصورة » يف يرةكأهّنا أمطار غز موع  وق ويُولعه من كبده كّل ذلك أّدى الشتعال الدّ الذي يقدح الشّ 
. مّث استفهم 269«يعيشها الفنّية اليّت يلجأ إليها الّشاعر لتجسيد الّتجربة أو الّلحظة الّشعوريّة اليّت 

 يجد طريقه يف القلب فقط.سأّن أمل بروزه قائم و  ب ظهوره إالّ جِ عن البدر الذي حُ 
 "يعقوب وابنه يوسف عليهما السالم"ة سيدان قصّ  ضّمن "ابن زمرك" يف هناية قصيدتهوقد 

سرتجع ملكه يف حينه. ملا "سليمان عليه السالم"ة ، وكذا قصّ جتّرعا أل الفراق مثّ ذاقا روعة الّلقاءن الّلذي
وكل على اخلالق فيما َيتاره لعباده. يف قوله: فاألمل ابهلل كبري وما َيتاره هو الصائر، ليختم قصيدته ابلتّ 

 ]البسيط[
 اقُ ـا ُلْطٌف وإْرفَ ـقَ ُه ابللِّ ـَوَعمَّ         يَتهُ َقْد اَنَل ِمْن يُوُسف  يعُقوُب بُغ

ْلِك لَْ مَيَْسْسُه إْخالقُ ـلَ ـــــــــاٌت ُمَفصَّ ـاَن آيَ ـي ُسلْيمَ ـَوف
ُ
 ٌة       ِبَعْوَدِة امل

لُ ـأمِّ ـــــــــــف     270الَّقُ ـــاُر خَ ــــــــُه للَّذي َيتـفإنَّ         ُه ـلـُ ا تـَُؤمِّ ـْغ مَ ـِل هللَا تـَبـْ
  :وت احللقيّ الصّ ه /

 صوت )العني( يف قوله: ]اخلفيف[ من خاللجنده 
 عِ ِظ الَودا ـَلفْ  عُ اـ ٌل مسََ ـــــــــــقيـَوثَ        قـَْليب  عَ اـ فاْرت عَ ودا ـوين الـعُ ــِــــ َأمسْ      

 271عِ َدها ابجِتَما عْ النـَّْفَس بَـ  عُ دَ ـَأخْ       ي ـَر أنِّ ــَبٌة َغيْ عْ فُرَقُة اإلْلِف صَ              
، 272من األصوات املتوّسطة بني الّشدة والّرخاوة وهو جمهور خمرجه من وسط احللقصوت )العني( 

وصعوبة الُفرقة، فسماع هبم، قاء وهلفة اللّ ألصحابه، عبري عن شّدة احلنني يف التّ اعر بكثافة أظهره الشّ 
                                                            

 .344الديوان، ص   267
 .74ينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص   268
 .223فوزي عيسى، الّشعر األندلسي يف عصر املوحدين، ص  269
 344ان، ص الديو   270
 .273الديوان، ص   271
 .75ينظر، إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص   272
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 273«زينة حياة اإلنسان»ابعتباره لفظة الوداع تزعزع قلبه وتفزعه، فحاول أن يشحن ذاته ابلصرب 

كراري حلرف ]العْي[ من كثافة وظيف التّ وقد عّزز التّ »حّت هتدأ  خداع نفسه ويُؤّملها ابلّلقاءبواسطة 
   .274«اإليقاع الداخلي للّنص

 قوله: ]الطويل[الّصوت يف  ونعثر على
ثًا إذا يَرجُ  ثً َـ َول        عٌ ـانِ ــــــــــــَك قـو نوالَ ـَأَغيـْ  َعاْغشى احلروَب ُمَقنـَّ ـــــــــا إذا تـيـْ

 عىاَف ما ر عرِش أضعاَك إالُه الــــــــــعرَ        َة رَْأَفًة عيَّ َت الرّ ــــــــــــعْ َلْكَت فأْوسَ ـمَ 
بَـ          ًعاْزُم للّسيِف َمْقطَ عمْنَك الفقْد صاَر   275َعاَوأْصَبَح مْنَك اجلُوُد للبحِر َمنـْ

اعر بتكرار صوت ات ممدوحه وعظمها اليت استجالها الشّ مسة من قّوة الُفرقة وشّدة احلزن إىل قوّ 
موسيقياًّ تتقاطع يعزف ابأللفاظ إيقاعًا »كيف ال والّشاعر   على األذن اإيقاعيّ  ا)العني( فأحدث وقعً 

فيه قواعد الّنظم مع أحاسيسه وانفعاالته، لذلك تراُه يوّظف ألفاظاً؛ متجاورة حروفها، متقاربة 
حيث راح "ابن زمرك" ميدحه  .276«خمارج أصواهتا حّّت يتحّقق ذلك االنسجام الّصويّت الّداخليّ 

جاع املقّنع الذي ما هو ذاك الشّ ابجلود والكرم كأنّه مطر يُغدق اجلميع حّت يرضون ويقنعون، ك ويصفه
له أبن حيفظه اخلالق. لُيجري  ُدِعيَ محة برعيته عنوانه حّت أفة والرّ ا يف حكمه فالرّ ينتشر يف احلروب، أمّ 

الذي يقطع بقوة، الّسليط يف ا السّ ة؛ فالعزمية قوية تصنع املعجزات كأهنّ ُمقابلة تصويريّ  الّشاعر يف الّنهاية
 كّل مكان كالبحر املتدفق يف األرجاء.وكرمه منتشر يف  

 :هي ةاإليقاعيّ  األسلوبّية اخلصائصيف  الصةاخلو  ❖
 معظم لاستعماإليقاع اخلارجي ابائص يف صمتّيز خبالّشاعر "ابن زمرك األندلسي" ديوان أّن 

البسيط حبر ، مثّ حبر الطويل والكاملالرّتتيب: حسب  عشرة حبور وهي على البحور الّشعريّة وجتّلت يف
 ريع.جز والسّ حبر الوافر واملتقارب، مثّ حبر اجملتّث والرّ ، مثّ واخلفيف والرمل

رية بسبب الزحافات والعلل حنو: خمّلع البسيط، وقد تّضمن الديوان أيضًا حبورًا ذات أوزان قص 
مشطور الرجز. الكامل، و جمزوء مشطور الطويل، وجمزوء اخلفيف، و رجز و زوء الّ مّث جمزوء الّرمل، ليليه جم

                                                            
صغري فالحي، وإمساعيل أشرف، مصادر حكمة الصرب عند انصف اليازجي، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة   273

 .66صم، 2013، 15مسنان اإليرانية ابلتعاون مع جامعة تشرين السورية، العدد 
 .77حممد مصطفى كالب، بنية التكرار يف شعر أدونيس، جملة اجلامعة اإلسالمية، ص   274
 .147، 146الديوان، ص   275
 .54حياة معاش، األشكال الشعريّة يف ديوان الششرتي دراسة أسلوبية )أطروحة دكتوراه(، ص   276
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 أيّ استعمال وما  ّشعريّة هو "اخلنب" الحتياجه لسرعة التعبري عن أفكاره،ختّلل البحور ال زحاف   رُ ثَـ كْ وأَ 
حبر شعرّي إاّل له عالقة وطيدة مع نوع الغرض الّشعري املراد الّتعبري عنه حنو: الّراثء واحلماسة والفخر 

 واملدح والوصف.
القافّية هلا عالقة  ، فتغيريوجود قوّي يف قصائدهتواترة واملتداركة واملرتاكبة املكما كان للقافية 

حرف "الّروي"  وقد ارتبط مع القافية ته يف الّتجديد وتغيري األصوات.بوانقالهبا، وكذا رغابضطراب نفسه 
 وطغت)الرّاء، والّدال(،  )الاّلم(، مّث حرفا يف القصائد هو اف ترّددً و ر احل وأكثر، ابعتبارمها متالزمني

 .لرغبته يف التعبري عن القّوة سواء يف مدح أو حرب وغريهااألصوات املهموسة  علىاجملهورة األصوات 
وقد ورد أربع مرّات  "،ات"الّتخميسهو متّيز الّشاعر يف ديوانه بنوع خاص من الّتشكيل الّشعري 

ونسجه لنوع "املوّشح الّتام"،  املنحدرة، ""املوّشحاتة لظهور فّنه اجلديد يف ديوانه، وهذا النوع كان بداي
طول وهذا أدى لربوز خاصّية " .جمزوء الّرمل(وحبر الّرمل، و ، جمزوء الّرجزخمّلع البسيط، و فق حبور هي: )و 

بيت  210قدرة الّشاعر يف كتابة قصائد شديدة الطول تصل إىل  اليّت تعكس" يف ديوانه القصائد
 يف املوّشحات. شعري خاصةً 

وبنوعيه  تنّوعةموأبشكال  بشكل مكّثف "اجلناس"على اخلي يف إيقاعه الدّ احتوى الديوان و 
اإلجياب  بفرعيهأبياته كما حضر احملّسن البديعي املعنوي "الطباق" يف قصائده لتزيني   .الّناقص أو الّتام

بنسبة عالية فال منّر على صدر إالّ وجند ما يقابله من ألفاظ متشاهبة فقد حضر  "الرّتصيع"أّما والّسلب. 
وهذا ُيضفي يّة، يف مطلع القصائد واملقطوعات الّشعر  " حضوٌر مكّثفٌ كما كان لـ"التصريعيف العجز،  

لتها، لى تنّوعها واختالف صفاهتا وداليف األبيات ع صواتاألورد تكرار كما   وترًا عذاًب وترمّنًا لطيفاً.
لتنشيط ذهن القارئ وغريها وتظهر يف الّصوت الّشفوي )امليم(، والّصوت األسناين الّلثوي )الّدال(، 

 .ولفت انتباهه الذّكيّ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 الـمشتــقّــــاتأوّالً:   

 الـمصــــادر: يًّاثان

 الفعـــــالا: ثالثً                                    

   
 

يالفَص ل  الثّانِ   

الندلسي" ز مركان "ابن يف ديوَ  خَصائص ال سلوب الصّرفيّة  
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اقد استخراجها من الّنص اإلبداعي وربطها اليت حياول النّ  تعّددت مظاهر خصائص األسلوب
" املتواترة يف أّمهات ةالصرفي   اخلاصيةا لالنتباه "الفتا  ، ومن صوره اليت أتخذ شكالا ابملقصد البالغي

حو القدماء ضمن أبواب النّ  اتناوهلهي حقيقة لغوية واقعة راسات احلديثة، فالكتب القدمية وصميم الدّ 
 ابالعتماد على أمثلة شارحة. اإليه والبالغة وأشاروا

ابب يدل  على رجع »، أو هو 1«التقل ب واحليلة»يف املعجم العريّب هو  "الّصرف"فمعىن 
جوانبه يء ألصله أو إلظهار قليب للرجوع ابلشّ حويل والتّ غيري والتّ . فداللته تكمن يف التّ 2«الش يء

كثري واملبالغة: يف سياق حديثه عن داللة التّ  حتّدث عنه( هـ392)ت "ابن جين"كما جند   املختلفة.
عدول عن معتاد حاله، وذلك فُعال يف معىن فعيل، حنو فظ لتكثري املعىن املتكثري الل  »حيث قال: 

عن لفظة  ويضيف قائالا ، 3«طُوال: فهي أبلغ معىن من طويل، وُعراض؛ فإن ه أبلغ معىن من عريض
فمعىن َخُشَن دون معىن اخشوشن؛ لـما فيه من تكرير العني »إّّيها بـ)اخشوشن(:  )َخُشَن( مقابالا 

نراه ، فهـ(637)ت "ابن األثري"، هذا ابلنسبة للنحويني، أما ابلنسبة للبالغيني، خاصة 4«وزايدة الواو
أال ترى أنه إذا قيل يف الثالثي ]قتل[ »وله: قد خاض جمال الشرح الصريف وما ينتج عنه من فائدة بق

 . 5«كثريشديد فإن الفائدة من هذا الن قل هي الت  مث  نقل إىل الرابعي فقيل ]قتَّل[ ابلت  
ا بذاته، لكن سرعان قائما  وقد سار يف هذا املنحى الكثري من علماء العربّية دون عدِّهم إّّيه فرعاا 

علم يتعل ق ببنية الكلمة وما »نّه ألوظهر مبصطلح "علم الّتصريف" به ما بزغ جنمه وصار علما يُعَتدُّ 
املتمك نة، واألفعال  حلروفها من أصالة وزايدة وصحة وإعالل وشبه ذلك ومتعل قة من الَكِلم األمساء

 .7«يُعرف هبا أحوال أبنية الكلم اليت ليست إبعرابعلم أبصول ». وبعبارة أخرى هو 6«املتصر فة
هو معرفة ذوات الكلم يف أنفسها من » بقوله:هـ( 745)ت"أبو احليان الن حوي األندلسي"يعّرفه لنا و 

                                                            
 .2435ف(،  ر )صماّدة ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبري وآخرون،   1
 .342ف(، ص  ر )صماّدة ابن فارس، معجم مقاييس الّلغة، تح: عبد السالم حممد هارون،   2
 .1/171. والسيوطي، األشباه والنظائر يف النحو، 3/267، اخلصائص، تح: حممد علي النجارابن جين،   3
 .3/264، نفسه  4
، الفجالة، 2ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح: أمحد احلويف، وبدوي طبانة، دار هنضة مصر للطبع والنشر، ط  5

 .2/246القاهرة، )د.ت(، 
والنشر، )د.ط(، )د.ب(،  ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، تح: حممد كامل بركات، دار الكاتب العريب للطباعة  6

 .290م، ص 1967
ابن احلاجب، الكافية يف النحو والشافية يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، مكتبة اآلداب، )د.ط(،   7

 .59القاهرة، )د.ت(، ص 
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ج سبيل القدماء الدارسون ؛ حيث ُنسب إىل العلم الذي خيتصُّ جبانب املفردة. وقد هن8«غريب تركيب
العلم الذي تعرف به األبنية املختلفة للكالم، وما يشتق منه » حيث قال أحدهم هو:احملدثون 

كأبواب الفعل وتصريفه، وتصريف االسم، وأصل البناء )الفعل أو املصدر(، واملصادر أبنواعها، 
 .9«واملشتقات]...[ والتصغري والنسب

مبا يطرأ عليه من تغيريات كاإلعالل واألبدال  اوبنيته ةاملفرد الكلمة جانبفهذا العلم يُراعي  إذن
وتصريفها على وجوه شّّت واالشتقاق وبه يُعرف أصول كالم العرب لذا فله أمهّية كبرية ألّن هذا العلم 

ول حيتاج إليه مجيع أهل العربية أمت  حاجة وهلم إليه أشد  فاقة، ألن ه ميزان العربي ة، وبه تُعرف أص»
كالم العرب من الزوائد الداخلة عليها. وال يُوصل إىل معرفة االشتقاق إال  به، وقد يؤخذ جزء من 

، فأهّم ابب يف الّلغة العربّية هو 10«الل غة كبري ابلقياس، وال يوصل إىل ذلك إال  من طريق الت صريف
 تكمن أمهّيته وفائدته منه.الفرع ينتمي لعلم الّتصريف لذا غة وهذا االشتقاق ألنّه يُؤّصل للّ 

يعرض إىل تقدمي هذا العلم هـ( 669)ت" ابن عصفور االشبيلي  انطالقاا من هذه الفكرة راح "
على غريه من العلوم العربّية بسبب دراسته لذوات الكلم منعزلة عن تركيبها ويف رأيه أّن معرفة الّشيء يف 

إاّل أّن "ابن  11حواله اليت تكون له بعد الّّتكيبنفسه قبل تركيبيه جيب أن يكون مقّدماا على معرفة أ
إال  أن ه ُأخ ر، للطفه ودق ته، فجعل ما »عصفور" بّرر عّلة أتّخر علم الّتصريف عن علم الّّتكيب بقوله: 

ُقد م عليه من ذكر العوامل توطئة له، حّت  ال يصل له الطالب، إال  وهو قد تدر ب، واراتض 
ة الذي عليه التّدرب وامتالك الكفاي. فسبب ذلك يرجع للمتلّقي الواعي أو الّدارس أو الّناقد 12«للقياس

 الّلغويّة الّدقيقة والقدرة على القياس وإعمال الّذهن.

                                                            
، 1ر العروبة للنشر والتوزيع، طأبو حيان الّنحوي األندلسي، املبدع يف التصريف، تح: عبد احلميد السيد طلب، مكتبة دا  8

. وينظر، حممد حمفوظ بن الشيخ املّسومي املوريتاين الشنقيطي، كتاب وشاح احلرة إببراز الالمية وتوشيحها 49م، ص1982الكويت، 
 .5م، ص2003، )د.ب(، 1من أصداف الطرّة يف علم الصرف، الناشر حممد حممود ولد حممد األمني، ط

ل اللغوي يف ضوء علم الداللة "دراسة يف علم الداللة الصوتية، والصرفية، والنحوية، واملعجمية"، دار النشر حممود عكاشة، التحلي  9
 .14. وينظر، نفسه، ص61م، ص2005، القاهرة، مصر، 1للجامعات، ط

، تح: إبراهيم أبو عثمان املازين النحوي البصري، املنصف شرح اإلمام أيب الفتح عثمان بن جين النحوي لكتاب التصريف  10
 .1/2، م1954، )د.ب(، 1مصطفى، عبد هللا أمني، إدارة إحياء الّتاث القدمي، ط

، بريوت، 1ينظر، ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع يف التصريف، تح: فخر الدين قباوة، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ط  11
 .30 /1م، 1987لبنان، 

 .31 /1، نفسه  12
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أّما ابلنسبة لأللفاظ األعجمّية واألصوات واحلروف فقد أخرجها "ابن عصفور" من علم الّتصريف 
ا اعلم أن  »فقال:  الت صريف ال يدخل يف أربعة أشياء، وهي األمساء األعجمي ة كإمساعيل وحنوه، ألّن 

نُقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه الل غة، واألصوات كـ )غاق( وحنوه ]...[ واحلروف 
ا مبنزلة ج ل زء من الكلمة اليت  تدخوما شب ه هبا من األمساء املتوغ لة يف البناء حنو )من( و)ما( ألّن 

ويلحظ ». لكّن هذا القول تعّرض لطرح رأي آخر ونقد للفكرة من قبل أحد الّدارسني فقال: 13«عليها
يف هذا الن ص أن ه أخرج األمساء األعجمي ة من الت صريف، ومع أن  هذه األمساء تدخلها مباحث 

ريف عند إال  أن ه يظهر أن  مدلول مصطلح الت ص -حسب الت عريف املتقد م للت صريف–الت صريف 
 .14«ث عنهاليت  حتدابن العصفور يف هذا الن ص االشتقاق، والت غيريات 

اإلبدال من يف علم الّتصريف السيما يف جزء  يبدو يف رأي الّناقد أّن األمساء األعجمّية تدخل 
خالل تغيري حرف حبرف حّّت تتناسب والّلغة العربّية مثل: "مهندز" فتصبح "مهندس"، اليّت ختضع 

" سيبويهللقياس من لغة للغة وتدخل أحدها يف األخرى كّل ذلك يدرسه علم الّتصريف وهذا ما أّكده "
ون من احلروف »يف )هذا ابب ما أعرب من األعجمية( بقوله: هـ( 180ت) م مما يغري  اعلم أّن 

ا أحلقوه ببناء كالمهم فدرهم، أحلقوه  ببناء هْجرَع وهبرج األعجمي ة ما ليس من حروفهم البت ة، فرمب 
 .15«أحلقوه بسْلَهٍب، ودينار أحلقوه بدمياس

: أحدمها جعنُل الكلمة على صيغ خمتلفة لضروب من املعاين، حنو:  والّتصريف ينقسم إىل قسمنين
ضرب، ضّرب، تضّرب، وتضارب، واضطرب. فهذه األبنية املختلفة بُنيت من )ضرب( إلنشاء معاٍن 

على  ن غري أن يكون ذلك الّتغيري داالا ّتصريف: تغيري الكلمة عن أصلها مواآلخر من قسمين ال خمتلفة.
 16نحصر يف الّنقض والقلب واإلبدال.غيري مُ معىن طارئ على الكلمة، حنو تغيريهم قول إىل قال، وهذا التّ 

 
 
 
 

                                                            
 .35 /1شبيلي، املمتع يف التصريف، تح: فخر الدين قباوة، ابن عصفور اإل  13
هـ، 1427، القصيم، 1فريد بن عبد العزيز السليم، اخلالف الّتصريفي وأثره الداليل يف القرآن الكرمي، دار ابن اجلوزي، ط  14
 .27ص
 .304، 4/303سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون،   15
 .32، 1/31ينظر، ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع يف التصريف، تح: فخر الدين قباوة،   16
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 ات:: خصائص األسلوب يف املشتق  أو الا 
والذي خيّص  17غري والكبريينقسم إىل قسمني الصّ  هـ(392)ت "ابن جين  االشتقاق عند "

ما يف أيدي الن اس وكتبهم؛ كأن  أتخذ أصالا من األصول »ويدّل على  "غريالص  االشتقاق موضوعنا "
فتجمع بني معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه. وذلك كرتكيب )س ل م( فإن ك أتخذ منه معىن 

. وبعبارة 18«ويسلم، وسامل، وسلمان، وسلمى والس المة، والس ليمالس المة يف تصر فه؛ حنو سلم 
يتجّلى  فهذا الباب؛ 19«أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع تناسب بينهما يف الل فظ واملعىن»أخرى هو 

املرادة إن كان اسم الفاعل  يف توليد كلمات عديدة واستخراجها من املاّدة األصلّية ولكن حسب الغاية
 املكان.اسم و أفة املشّبهة أو صيغة املبالغة أو اسم الزمان أو الص اسم املفعولأو 

اسم الفاعل، اسم  :فنجد واسعةا  أخذت مساحةا و من املشتقات  أشكال  وقد طغى على الّديوان 
 املفعول، صفة املشّبهة، صيغة املبالغة، اسم املكان، واسم الّزمان.

 اسم الفاعل: .1

" الفاعل اسممعنّي منها " ُوضعت وفق قالبٍ  الّشعريّة على ألفاظٍ يعتمد الّشاعر يف صياغته 
ما اشتق  من فعل ملن قام به مبعىن احلدوث، وصيغ من الث الثي »أبنّه  "الش افي ة"كر يف ذُ الّذي 

اجملر د على فاعل، وغري الث الثي على صيغة املضارع مبيم مضمومة وكسر ما قبل اآلخر، مثل: 
على وزن )فاعل( ُيصاغ  االثيّ فإذا كان ث؛ فهو ُيصاغ من الفعل املبين للمعلوم 20«ومْسَتْخرِجٌ ُُمْرٌِج 

 مبضارعه مث استبدال حرف املضارعة مبيم مضمومة وكسر ما قبل اآلخر.فُيؤتى الثي كان غري ث  وإن

يقول يف معرض للحّساد الذين تكاثروا  هـ(795)ت "ابن زمرك األندلسي" اعرنرى الشّ حيث 
 حوله وراحوا يُنافقون معه ويفّتون عليه: ]الطويل[

ننُكمُ  َ اخلرينَ       َعَلينُكمن َفكِّيُدوينِّ َفال َخونَف مِّ نن َأعنطاينِّ  واِثقُ فَإِّيّنِّ مبِّ
                                                            

أن أتخذ أصالا من األصول »ا االشتقاق الكبري أو األكرب فله عالقة ابلتقليبات اليت ينتج عنها املستعمل واملهمل فهو أمّ   17
ابن «. الث الثي ة، فتقعد عليه وعلى تقاليبه الست ة معىن واحداا حنو )ك ل م( )ك م ل( )م ك ل( )م ل ك( )ل ك م( )ل م ك(

 .2/134، جين، اخلصائص، تح: حممد علي النجار
 .2/134، نفسه  18
 .26م، ص 1991، بريوت، 1ابن دريد، االشتقاق، تح: عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، ط  19
. وينظر، ابن 41ابن احلاجب، الكافية يف النحو والشافية يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، ص   20

 .6/68باعة املنرييّة، )د.ط(، مصر، )د.ت(، يعيش الّنحوي، شرح املفّصل، إدارة الط
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َه احلّق يف كُ  ُد وجن يب مَِّن اخلَلنقِّ الذي هو ـَسأقنصِّ  َخاِلقُ لِّّ ُوجَهٍة      َوحسِّ
تَ  عِّنَ ـغنفُِّر هللَا الَعظيـَوأسن  21اِدقٌ ـصَ ُم ريبِّّ أنَّ قونيل ـَويعلَ     ا    ـمِّ جلمن

رفية اسم الفاعل يف لفظة )واثق( يغة الصّ عري الصّ اعر يف هناية البيت الشّ استعمال الشّ  يظهر هنا
ال ميكن  اا الص رفي ة عنصر الصيغ »فـ  الثي )وثق( لذا كانت على وزن )فاعل(وهي مشتقة من الفعل الثّ 

حتملها الص يغ  إغفاله، فإن  تناول اجلانب الص ريف يف دراسة األسلوب يكشف عن اإلمكاانت اليت  
فخيم هبا؛ فة والتّ اعر من ذلك إىل حتقيق املبالغة يف هذه الصّ . ويرمي الشّ 22«يف استعماالت األدابء

 لذا لن خياف من مكائد احلّساد.إّّيها وأعطاه النَِّّعم هللا تعاىل ألنه رزقه فضل بقة فهو شديد الثّ 
يف طرس أمحر يطلب حوات من صديقه القاضي "أاب العباس الشريف"، ويف سياق  ويقول جميباا 

 ريع[ك قال: ]السّ ذل
 23آاَبَءَك اأَلكَرمِّنين  ُمفاِخرا       َلَقدن أَتـَينَت الَفضنل مِّنن اَببِّهِّ  

 ا عن إحساسه: ]الطويل[وقال معرّبا 
 24مننها أَلِّيَم َعذابِّ  ُمستَـْعِذبٌ لَـ       َوإيّن َوإنن أَذنَكتن بقلنيب َوقُوَدَها  

راا  ُمستعذِّب( اليت اشتقت من الفعل غري  -املالحظ يف البيتني ورود صيغة اسم الفاعل )ُمفاخِّ
املضارعة وكسر ما قبل آخره. ويقصد "ابن استعذب( بزّيدة ميم مضمومة بدل ّيء  -الثي )فاخرالثّ 

ز فيه على صفة االفتخار واالعتزاز بساللته وآابئه ل إىل مدح صاحبه الذي ركّ زمرك" يف البيت األوّ 
فقصد منه تبيني مبالغة األكرمني كونه ترّّب على االعّتاف بفضل أصحاب اخلري. أّما البيت الثاين 

بعدما لقيه من رفقائه وإخوانه  نتيجة اشتعال قلبه املصاب وقوداا  اا سائغ ي وجده عذابا استعذاب األمل الذّ 
 كوى.من صدود عند قصده منزهلم للشّ 

 
 
 

                                                            
 .220الديوان، ص   21
 .7حممد عبد هللا حرب، األسلوب والنحو دراسة تطبيقية يف عالقة اخلصائص األسلوبية ببعض الظاهرات النحوية، ص  22
 .235الديوان، ص   23
 .172الديوان، ص   24
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  اسم املفعول: .2

ما اشتق  من فعل ملن »وع االشتقاقي أبنّه ف هذا النّ وعرّ  "اسم املفعول"،من القوالب الّصرفّية 
مفعول، ومن غريه على زنة اسم فاعله مفتوحاا ما الث الثي على زنة »ويكون بناؤه من  25«وقع عليه
كما أنّه ُيصاغ من الفعل املبين للمجهول وهذا ما أشار إليه "ابن جيّن" بعبارة "ما مل يسّم   26«قبل آخره

واعلم أن  اسم املفعول من هذا الباب جيري جمرى الفعل املضارع الذي مل يسم  »فاعله" يف قوله: 
الثي يكون على وزن )مفعول( مثل: )مضروب(، والبناء غري الّثالثي له الّشرط ، ففي البناء الثّ 27«فاعله

رَج (.  نفسه السم الفاعل فقط يُفتح ما قبل األخري بدل كسره مثل: )ُمسَتخن

قصيدة إخوانية واالفتخار بنفسه ألصحابه يف  هبعد عتابوابلعودة لديوان "ابن زمرك" نراه يقول 
 ]الطويل[نه صاحب عقل وحكمة: أب

 28إَذا أَنَت مل َتعُمرن طُُلوَل خَرابِّ       على خرين نِّعَمٍة   َمْغُبوطااَلقدن بِّتَّ 
 ا يف معرض عتاب: ]الكامل[وقال أيضا 

ي اللَُّجوُج كثِّريَة اإلس        تن ـُم أَّنين إِّنن َأصنبحَ ـهللاُ يَعلَ     رَافِّ ـنفسِّ
ريةا    رنُت يف األصَحابِّ إالَّ سِّ  29اأَلونصافِّ ابإلننَصافِّ  ْشُموَلةَ مَ     َما سِّ

ُموَلَة( املشتقة  -)َمغنُبوطااة ابسم املفعول ة صرفيّ ة أسلوبيّ اعر استعمال خاصيّ يبدو من قول الشّ  َمشن
ة أكيد بقوّ ل إىل التّ مشل( فجاءت على وزن )مفعول(. ويرمي يف البيت األوّ  -من الفعل الثالثي )غبط

 -الغبطة–نعم هللا تعاىل وفضله عليه من علم وحكمة، اليت ابت عليها بومببالغة على غبطته وسروره 
صحابه على أوأحّس بذلك بعد لوم  ،يل حّت إن مل يستطع مساعدة الغري أو إصالح خرابطول اللّ 

مشله الصفات احلسنة  كمن يفصّدهم له. كما أنّه يقصد من بيته الثاين إىل االفتخار بصفته النبيلة اليت ت
حّت وإن كان يف صحابه أو غريهم ألدون نقصان أو ظلم  من كامالا   واستيفائه احلقّ  للّناس نصافهوكذا إ

                                                            
 .41ابن احلاجب، الكافية يف النحو والشافية يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، ص   25
. وينظر، ابن يعيش الّنحوي، شرح املفّصل، 138ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، تح: حممد كامل بركات، ص   26
6/80. 
رح اإلمام أيب الفتح عثمان بن جين النحوي لكتاب التصريف، تح: إبراهيم أبو عثمان املازين النحوي البصري، املنصف ش  27

 .1/271، مصطفى
 .172الديوان، ص   28
 .236الديوان، ص   29
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الفارق يف النضج والعقل والتجربة الشعورية بني من كان ولدا »يعكس  حالة غضب أو عناد، وهذا
 .30«ومن أمسى كبريا يف السن  

 ودفاع هللا لدينه، وتعزيز نبّيه ابملعجزة: ]الكامل[ لإلسالموقال يف عدّو 
 ُمْستَـْعَذبِ رنَوى بِّه مِّنن َكونثٍَر ـيَ        لن َوارِّد  َيظنَما حلونضِّ نَبِّيِّّهِّ  ـهَ 

تدِّي َمن يَقَتدِّي َمن يَقَتفِّي    31؟الـُمسَتْصَحبِ بَِّنبيِّّهِّ يف َغزنَوةِّ      َمنن يـَهن
تَـعنَذبيف هذين البيتني يبدو أن الشّ  ُمسَتصنَحب( اليت مّتت  -اعر وّظف اسم املفعول )ُمسن

استصحب(، وقصد "ابن زمرك" من ذلك إىل تعظيم نبّيه  -ا من الفعل غري الثالثي )استعذبمصياغته
ائغ املاء السّ  رب من هنر الكوثر ذيالشّ  شخص مسلم لريتوي منه مثل استعذاب الذي يسعى له أيّ 

هو  عليه وسلم هو قدوة املسلم يف الطريق الصحيح واتباعه واالقتداء به بعد عطشه؛ فالنيّب صلى هللا
بتغى 

ُ
الّشاعر  عن ذلك مببالغة يف )ُمستصَحب(، فأدرج ، فعرّب جند املسلم ُيالزمهحّت يف الغزوات امل

 .32«خلق عامل تسوده الط مأنينة والس كينة، مبا يتناسب وشعوره أهوائه»صورة الّنيب ألجل 
 املشب هة:صفة  .3

ما اشتق  من فعل الزم » ه أبنّهمّت تعريفيتمّيز هذا الّشكل الّصريف مبيزة هلا عالقة ابلّصفات لذا 
الس ماع كـ )َحَسن(  ملن قام به على معىن الث بوت وصيغتها ُمالفة لصيغة اسم الفاعل على حسب

 34"الّسكاكياجملّردة" على تعبري "، فلها صيغ عديدة تصاغ من "الّثالثيات 33«شديد(و)َصْعب( و)
َعال، وفـَُعول، وأَفـنَعل . 36، منها أيضاا: فـََعل كبطل وَحَسن، وفـَعنل كُحلنو ومر  35منها: َفعِّيل، وفـَعَّال، ومِّفن

وهناك صيغة )فاعل( و)مفعول( بشرط أن حتمل معىن صفة اثبتة يف اإلنسان حّّت تدخل ضمن ابب 
                                                            

 .254كمال عصام السيويف، االنفعالية واإلبالغية يف البيان العريب، ص   30
 .165الديوان، ص   31
، حماضرات -ديوان املنداسي أمنوذجا–قّدسة يف الشعر الشعيب اجلزائري عبد اللطيف حين، سيمياء الشوق واحلنني لألماكن امل  32

امللتقى الدويل السادس "السيمياء والّنص األديب"، قسم اآلداب واللغة العربية، كلية اآلداب واللغات، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
 .256م ، ص2011أفريل  20-19-18، 6اجلزائر، العدد

 .41النحو والشافية يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، ص  ابن احلاجب، الكافية يف  33
 .98ينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   34
 .136ينظر، ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، تح: حممد كامل بركات، ص   35
ملنصف شرح اإلمام أيب الفتح عثمان بن جين النحوي لكتاب التصريف، تح: إبراهيم أبو عثمان املازين النحوي البصري، اينظر،   36

 .19، 1/18، مصطفى
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ول، عُ يل، وفَـ عِّ ود، كما يوجد صيغ مشّتكة مع صيغ املبالغة مثل: فَ "الّصفة املشّبهة" مثل: صابر وحمم
 وليست طارئة تتغرّي مع الوقت. الزمة بهصفة يف اإلنسان  معىن دال علىوجود لكن الفرق هو  ،العَ فن ومِّ 

 الة على دوام الصفة واستمرارها، فنجد الصيغ التالية:تعّددت صيغ الصفة املشبهة الدّ 
 أ/ فاعل: 
 الشاعر مستغفرا هللا بعدما رآه من الذين ينافقون حوله: ]الطويل[قال 

يب مَِّن اخلَلنقِّ الذي هو  َه احلّق يف ُكلِّّ ُوجَهٍة      َوحسِّ ُد وجن َخاِلقُ َسأقنصِّ  
تَـغنفِّ     عِّنَ ـَوأسن  37اِدقٌ ـصَ ونيل ـُم ريبِّّ أنَّ قـا       َويعلَ ـُر هللَا الَعظيمِّ جلمن

 -الة على صفة اثبتة وهي )َخالِّقُ البيتني الشعريني إىل استعمال صيغة فاعل الدّ اعر يف عمد الشّ 
) حيث يعّد هللا  ؛فة املّتّسخةوقصد من ذلك إىل املبالغة يف الصّ  صدق(. –من الفعل )خلق  َصادِّق 

يتوّكل وهذا طريق احلّق، كما أّن  عليهة ومصّورهم فهو من سيتوىّل حساب خلقه و تعاىل خالق البشريّ 
 خطأ. طابق للحقيقة واخلالق يعلم ذلك وبه يستغفر من كلّ املكالمه على صدق  هاية اعر يؤّكد يف النّ الشّ 

 ب/ فعيل:
 انع فقال: ]الكامل[قصر احلمراء، راح يتحّدث عن الصّ يف غرض الّنقش يف اخلشب اخلاص ب

 38َكِفيلُ  اجلَِميلِ فـُقنُت املَصانَِّع والصََّنائِّع ُكلَّها        َوهللاُ ابلصُّننعِّ 
َكفِّيل( املشتقة من   –هة يف قوله )َجِّيل اعر قد استخدم صيغة )فعيل( للصفة املشبّ يبدو أّن الشّ 

ّب كّل انع الذي نقش القصر فصَكُفل(. ويرمي "ابن زمرك" من ذلك إىل تعظيم الصّ –الفعل )ََجُل 
. كما أنّه يقصد إىل تعظيم اخلالق الكفيل بعباده سناا وحُ  تستمّر هباءا  دائمةا  َجيلةا  جهده فيه ليُنتج صوراا 

ي أبدع يف جتميل القصر انع الذملواهب مثل هذا الصّ كونه جبلهم ابامن الحتياجاهتم بصفة اثبتة  والضّ 
 به.  هبا وتكّفلهللا بفضل موهبته اليت زرقه

 
 
 

                                                            
 .220الديوان، ص   37
 .307الديوان، ص   38
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 فُعول:ج/ 
، حّت أنه عند تذّكره استبكى جفونه لعدم ه الوصال مبن يهوىباب واستفائيقول يف انقضاء الشّ 

 سيان: ]الطويل[النّ 
ثنل َخُفوقَ َورَاَح   39بِّرَبقِّ احلَمى مِّنن َلونَعةِّ احُلبِّّ َما بَِّيا     ا  ـي كأمنَّ ـالقلبِّ مِّ

)َخُفوَق( على وزن )فعُول( من الفعل )خفق(. اهر توظيف صيغة أخرى للصفة املشبهة وهي الظّ 
وقصد من ذلك إىل توضيح شدة أمله بسبب احلّب البعيد ولوعته اليت أحرقت قلبه هواى واليت صارت 

حيس  القارئ »حّّت صار ونبضه املتواصل واضطرابه الرّاسي، كاستمرار خفوق القلب   ،دائمة يف حياته
ا صادرة عن عاطفة صادقة وعن قلب  ، واكتوى بنريانهأّن   .40«مرهف معذ ب، ذاق لوعة احلب 

 د/ فـُعَّال:
 محة: ]الطويل[وعن جملس الرّ  الطّاعم الكاسيضيفه  يفيقول 

ئَت جَمنلَِّس رمحٍة  ننُه وق      َحَنانـَينَك مهما جِّ  41جُبال سِ دن ُحفَّتِّ األمناَلُك مِّ
( من الفعل )جلس(. ورمى من عمد "ابن زمرك" إىل اللّ  جوء إىل صيغة )فـُعَّال( لفظة )ُجاّلسِّ

اجللوس والقعود  يعماء كثري الّتهّكم أبصحاب جملس الّرمحة الذي أيتيه الضيوف ليجد الزّ إىل ذلك 
 .الّدّير محّت ُحفَّت منه نين الدائم

 هـ/ فـََعل:
 وصانوه يف كنفهم قال: ]البسيط[هم وه يف ظلّ يف أثناء ذكره للقوم الُقُدم الذين آوَ 
َنا القُ  مِّ ريََة احليِّّ يف َأّيَّ ننُكمن َعَرفـنَنا ذَِّماَم اجملندِّ و       ُدمِّ  ـَّي جِّ  42الَكَرمِ مِّ

عمل "ابن زمرك" على استخدام الصفة املشبهة يف صيغة )فـََعل( يف لفظة )الَكَرم( املشتقة من 
ائم يف حياهتم أثناء قوم وختّصصهم بصفة الكرم والعطاء الدّ املدح ابل الفعل )َكُرَم(. ويقصد من ذلك إىل

فعة تعاملهم مع الغري، وهي من مشات األجداد الُقُدم ومنهم تعّلموا هذا العهد والعادة حّت ُعرفوا ابلرّ 
 اجمليدة واخلري العميم.

                                                            
 .520الديوان، ص   39
 .343فوزي عيسى، الّشعر األندلسي يف عصر املوحدين، ص  40
 .210الديوان، ص   41
 .348الديوان، ص   42
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 و/ فـُْعل:
 لمنصور قال: ]الطويل[وصفه لوأثناء 

َتحُ      تغُزو قُلوبـََنا     احلُْسنِ َرفـَعنَت لَِّواَء  ظَِّك يـُفن  43فَكمن َمعنَقٍل مننها بَلحن
ن( املشتقة من الفعل )َحُسَن(. الشّ  اعر وّظف صفة مشبهة من خالل صيغة )فـُعنل( يف قوله )ُحسن

ابت فيه وحاول احتالل قلوب رعّيته وقصد منها إظهار َجال ممدوحه واإلعالء به كونه ُعرِّف حبسنه الثّ 
مبالغة ، ويف سياق ا إىل تبيني مدى قوة ممدوحه يف حتقيق االنتصاراتت له. كما يرمي ضمنيا حّت فُتِّح

اليت مُسّيت بـ )اجلّنة العربية الضائعة، أو الفردوس أظهر أنّه مبجّرد إرساء لواءه املعروف يف األندلس 
 وحلظه.تُفتح املعاقل وتنشرح املالجئ حبركة عينه  44األرضي املفقود، أو موتيقة(

 املبالغة: صيغ .4

أمساء تشتق »مبثابة  " اليّت تُعدّ صيغ املبالغةيستخدم املبدع يف إنتاجه ألفاظاا مشّكلة على وزن "
من الفعل الث الثي الال زم أو املتعد ي للداللة على معىن اسم الفاعل مع أتكيد املعىن، وتقوي ته، 

يشمل هذا الفرع من املشتّقات جمموعة من األوزان . 45«واملبالغة فيه، ومن مث  مسي ت صيغ املبالغة
وع األّول اليّت تتمّثل يف: فـَعَّال حنو: قرَّاء ، واليّت نُعىن هبا هو النّ 46منها القياسّي ومنها غري القياسيّ 

َعال، : حنو وأكَّال. وفعيل، حنو: مسِّيع وقدير. وفـَُعول، حنو: صُبور وأُكول. وَفعِّل، حنو: َحذِّر وَفطِّن. ومِّفن
 ة:اليّ يغ التّ كان حضور هذه الصيغة قوّي يف املدونة فنجد الصّ و  .47مِّعطاء ومِّقدام

 أ/ فـَعَّال:
 : ]الطويل["ابن زمرك" ويف ذكر خللق هللا وإبداعه قال

 48ُسبنحانَُه َدالَّ  اخَلالَّقِ َعلى الَفاطِّر    وَُكلُّ ََجَاٍل يف الُوجودِّ فإنَُّه    

                                                            
 .311الديوان، ص   43
اعتدال عثمان، إضاءة الّنص قراءات يف شعر أدونيس، سعدي يوسف، أمل دنقل، حممود درويش، عبد الوهاب البّياتـي، حممد   44

، 12، 10م، ص1988، بريوت، لبنان، 1عفيفي مطر، أمحد عبد املعطي حجازي، دار احلداثة، للطباعة والنشر والتوزيع، ط
33. 

 .129، 128م، ص 1993، بريوت، 1إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، عامل الكتب، ط  45
 .129، ص نفسهاألوزان غري القياسّية كثرية منها: تفعال، وفّعالة، وفُعال، وفاعلة وغريها ينظر،   46
 .129، ص نفسهينظر،   47
 .250الديوان، ص   48
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اعر إىل توظيف صيغة املبالغة )فـَعَّال( يف لفظة )َخالَّق( من الفعل )خلق(. ورمى من جلأ الشّ 
شّّت أنواع يف كونه كثري اإلبداع واخللق   "خاّلق"ذلك إىل تعظيم املوىل سبحانه وتعاىل بصيغة املبالغة 

 القويّة اخلالّقة. اغي يف الوجود هو من قدرتهاملخلوقات وأّن اجلمال الطّ 
 ب/ َفِعيل:

م ظن يايل يف تشكيل نَ أنّه يسهر اللّ بنّي ، و "األمري حممد"استطرد "ابن زمرك" يف مدح ممدوحه 
 ا: ]الطويل[دا شِّ نن فقال مُ  لهُدررّي 

 49املَبانَِّيا ِديحِ ـللمهِّ ـُت عَليـَرفعن       َواَلَح عُموُد الصُّبنحِّ مثنَل انتَِّسابِّهِّ 
( اليت استعمال خاصية أسلوبية صرفيّ يظهر هنا  ة تتجّلى يف صيغة املبالغة )فعيل( يف لفظة )مدِّيحِّ

يتفّنن يف مّث راح ا االفتخار بنفسه ألنّه كثري املدح أبمريه ضمنيا  ااشتقت من الفعل )مدح(. وقصد منه
ضمون مب املتمّيزاعر مدحه باح كان قد أهنى الشّ ذلك حّت يُعلي من شأنه ويُباهي به، فعند طلوع الصّ 

 اهقة.شامخ يرفعه كاملباين الشّ 
 ج/ فـَُعول:

 قامته ووجنته: ]الطويل[ من انحيةيف ُمعّذر  وأنشد متغّزالا 
يَّ         أََرى احُلبَّ َيسَتهوِّي النـُُّفوَس رَشاَدها  50ولُ ـَجهُ املِّ  وـهِّ عَ ـانِّ فيـَفسِّ

ورود صيغة املبالغة يف لفظة )َجُهوُل( املصاغة من الفعل )جهل( وفق وزن )فعول(. وقصد  نلحظ
وكثري عدم  درك شيئاا اعر من توظيفه إظهار مدى قوة احلّب وأتثريه حّت على اجلاهل الذي ال يُ الشّ 

ة، املشكلة املشاعريّ ن يف هذه العامل فهما متساوّيشأنه يف ذلك شأن نف يتأثّر ويهوى هذا الصّ ف املعرفة.
 "قيسللّشاعرينن "، كما حصل اا املستقيم ليقعا يف لوعتهمغويهما عن طريقها تستهوي نفوسهما وتألهنّ 

 ."َجيل"و
 اسم املكان: .5

مم ا مضارعه مفتوح العني »ابسم املكان ألنّه حيمل داللة املكان واملوقع وُيصاغ هذا املظهر ي مسّ 
و: َمشَرب وَمقَتل وَمرَمى. ومن مكسورها على )َمْفِعل( حنو: أو مضمومه، وهو على )َمْفَعل( حن

                                                            
 .521الديوان، ص   49
 .342الديوان، ص   50
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 52. هذه الّصياغة تكون للفعل الّثالثي، أّما غري الّثالثي اجملّرد فيكون على لفظ اسم املفعول51«َمضِرب
تَـوندَع . تفيد اإلجياز واالختصار وذلك إن ك »حتقيق والفائدة من هذه األبنية هو  غري الّثالثي مثل: ُمسن

 .53«منها مكان الفعل وزمانه ولوالها لزمك أن أتيت ابلفعل ولفظ املكان والز مان

واملتمّثل يف اسم ريف، آخر من خصائص األسلوب الصّ  وّظف "ابن زمرك األندلسي" شكالا 
 ، فنجد:املكان

 أ/ َمْفَعل:
 ا هلا: ]السريع[ا أّّيم الّصبا وُمشتاقا قال ُمستذكرا حيث 

َبا  َم ُكنَّا والصِّّ يُب الَفَضا َمْلَعبُ وَ         عٌ ـَمْرتَ َأّيَّ  54األُننسِّ َرحِّ
َعل( بفتح عني -رنَتع  معري ورود اسم املكان يف لفظيت )َ الواضح يف البيت الشّ  َملنَعُب( بصيغة )َمفن
شوقه ملوضع الّصبا وظيف تبيني شدة لعب(. ورمى من هذا التّ  –الثي )رتع امليزان املشتقة من الفعل الثّ 

جوال واالرتياع من مكان آلخر، إضافة لولوج عامل التّ  غري سبباا باب وهلفته له؛ حيث كان عمره الصّ والشّ 
 باب وىلَّ سحة األنس الواسعة واألُلفة بني أصحابه، لكن هذا الشّ عب يف فُ هو واللّ للّ  الذلك كان مصدرا 

يومه ]...[ لينفرد الشاعر من جديد يف وحشته  يتالشى ضوؤه ويتكد ر فرحه، فتتدج ى أنوار» وبدأ
ضيء. 55« سقمه وأمواج أساهغرق يف خضم مهومه ول  املضاضة وي

ُ
 بسبب بروز ُصبح الّشيب امل

 ب/ َمْفِعل: 
يقول يف بناء شيخه "اخلطيب أاب عبد هللا بن مرزوق رمحه هللا" لزاوية الويل "ابن جار هللا" الذي 

اس ويقّرهبم فيتعّبدون وفية يف عصره، الذي يستقبل فيها النّ من شيوخ الصّ  مرزوق" وكانينتسب إليه "ابن 
 : ]الطويل[56فيها

ُّ هللا َرعنَي ذمامِّهِّ   رِّ  َمْوِقفِ َويُرضيَك عنُه هللاُ يف       َسرينَضى َويلِّ  57احلشن
                                                            

 .68، 67ابن احلاجب، الكافية يف النحو والشافية يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، ص    51
 .98ينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   52
 .6/107ابن يعيش الّنحوي، شرح املفّصل،   53
 .206الديوان، ص   54
 .69، االنفعالية واإلبالغية يف البيان العريب، صكمال عصام السيويف   55
 .296-295ينظر، الديوان، ص   56
 .296الديوان، ص   57
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امليزان يف لفظة عري توظيف اسم املكان يف صيغة )َمفنعِّل( بكسر عني يف البيت الشّ  نلحظ
اس ذكري ابملوضع الذي يقف فيه النّ الثي )وقف(. وقصد من ذلك إىل التّ )َمونقِّف( املشتقة من الفعل الثّ 

عد والعهد عند َجعهم وحشدهم يف يوم احلشر؛ حيث ستطيب نفس ويل هللا وسريضى حلفاظه على الو 
 رأيه.ببناء زاوية له، حّت يَرضى عنه هللا موضع احلشر حسب 

 ج/ صيغة الفعل غري الثالثي:
 ففي أثناء مدح ممدوحه ذكر مبانيه اجلميلة حّت قال فيها: ]الطويل[

 58جتِّدُّ به نـَفنُس احللِّيمِّ اأَلَمانَِّيا       ُمتَـنَـزَّهٍ َفَكمن فِّيه لألَبنَصارِّ مِّنن 
الثالثي )تنَـزَّه(، حيث مّتتن استعمل "ابن زمرك" صيغة اسم املكان )ُمتَـنَـزَّه( املشتقة من الفعل غري 

وظيف إىل تبيني موضع التعّجب الكبري من زّيدة ميم مضمومة وفتح ما قبل اآلخر. وقصد من هذا التّ 
تتنزُّه وسط األشكال البديعة األبصار شّدة روعة املباين األندلسية والذي اتهت فيه العني وراحت 

 وأمانيا. احلليم أحالماا  خرفات الّنقشّية، حّت تبعث يف نفس املتسامحوالزّ 
 اسم الز مان: .6

عريف ذاته السم املكان فقط الفرق هو يف الداللة ال الّصياغة مفهوم هذا الّنوع االشتقاقّي هو التّ 
َعل وَمفنعِّل( للّثالثّي واسم مفعول يف غري الّثالثّي؛ فإذا كان معىن البنية يدور يف حقل الزّ  من اليت هي )َمفن

رِّق وَمغنرِّب وَمونعِّد. وإذا كانت داللة الصياغة يف مفهوم املكان فهي "اسم فهو "اسم زمان"  مثل: َمشن
 مكان".

يف  وهيعر يف مدونّته "اسم الّزمان"، لكن بشكل قليل، امن بني املشتقات اليت ضّمنها الشّ 
 الية:الصيغة التّ 

 َمْفِعل: •

 ن أوقات الّلقاء: ]الطويل[من حيسده للمكانة عند صديقه حّت راحوا يّتقّبو ياعر فقال الشّ 
 59ذاك اغتَدتن ابلزَّمنرِّ تُلهي الغوادِّّيَ ـل        َمْومِسااوَعدَّتن لقاَء السُّحنبِّ عيدا و

                                                            
 .522الديوان، ص   58
 .524الديوان، ص   59
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م( املشتقة الشّ  اعر استعمل صيغة السم الّزمان وهي )َمفنعِّل( بكسر عني امليزان يف لفظة )َمونسِّ
من الذي يكون فيه الّلقاء؛ فهو موسم إجالء نوع الزّ من الفعل الثالثي )وسم(. ورمى من توظيفه إىل 

 خون املزمار للفت انتباه الغوادييف كّل وقت الغداة ينفلذلك راح املّتقّبون  .يف سنة كأنّه عيد  يقع مرّة 
 وإهلاء العائدين والرائحني لذلك الّلقاء املومسّي.

 : ]الطويل["اب مواله اخلليفة "أمحدويقول يف كتّ 
 60لَواَجَهُكمن مِّينِّّ على َمطنَليبِّ الَعتنبُ    د      ـُه غَ ـيَومُ  دٌ ـَمْوعِ َفوهللاِّ لونال 

يبدو هنا ورود لفظة اسم الّزمان )َمونعِّد( لصيغة )َمفنعِّل( بكسر عني امليزان، املشتقة من الفعل 
موعده الذي كان يف الغد؛ وما الثي )وعد(. وقد قصد من استخدامه إىل أتكيد وقت الّلقاء وحتديد الثّ 

ا حلمل نفسه على عتاهبم من حّت جيتمع هبم، فلو مل يكن غدا م حبلول ذلك الزّ زاد أتكيده هو القسَ 
 وبشّدة.

 : خصائص األسلوب يف املصادر:اثنيا  
أبنواعها قد " املصادرمن األبواب املهّمة يف علم الّصرف جند أيضاا ابب " "املشتقات"تُعّد  مثلما

ر داا عن الز مان، »املصدر هو احتّلت حّيزاا كبرياا وتفّرعت لفروٍع كثرية، ف الل فظ الد ال على حدث جما
. كما أنّه 61«متضم ناا أحرف فعله لفظاا حنو: َعِلَم ِعْلماا، أو معو ضاا مما ُحِذف بغريه، حنو: َوَعَد عَدةا 

؛ فيظهر 62«من الث الثي  مساع، ومن غريه قياسي  اسم احلدث اجلاري على الفعل. وهو »عبارة عن 
كثرية غري »، فالّنوع األّول صيغه الس ماعي ة والقياسي ة أو الث الثي ة وغري الث الثي ةن: در نوعااهنا أّن املص

مظبوطة، ولكن الغالب على مصدر املفتوح العني إذا كان الزماا: فعول، حنو: الر كوع، 
 .63«والس جود

يكون يف  "داللة املرض"منها ابالعتماد على داللتها فمثالا  وقد حاول العلماء ضبط بعضٍ  
تكون يف )فعالن( حنو )غليان وهيجان(، وداللة الّلون  "داللة االضطراب")فُعال( حنو )ُصداع وزُكام(، و

لقراءة واملطالعة تدرك اب "مساعي ة"تكون يف صيغة )أفعل( حنو )أمحر وأصفر( وغريها. وهذه املصادر هي 

                                                            
 .370الديوان، ص   60
 .239 األصل )َوَعَد( وهو جائز، وقد حذفت الواو، وعّوض منها ابلّتاء. إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص  61
 .40ابن احلاجب، الكافية يف النحو والشافية يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، ص   62
 .95الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   63
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املصدر املسموع عند العرب الُفصحاء، ويُطلق غالباا على املصدر الذي ُيسمع خارجاا »ذلك أّن 
 .64«عن الوزن القياسي ، وهو حُيفظ وال يُقاس عليه

كل  فعل زاد على ثالثة فله مصدر » ألنّ  "املصادر القياسي ة"أّما ابلنسبة للّنوع الثّاين وهو خيّص 
املصادر وع تكمن يف: املصادر الّرابعّية، وهو بدوره له فر  65«يتوق ف يف استعماله على مساعمقيس ال 
 اكّل منها أوزاهنا القياسّية احملّددة واملضبوطة وفق شروط ابعتبارهلواملصادر الّسداسّية، و  ،اخلماسّية

 .66«املصدر الذي جيري على القياس أي سنن العرب يف كالمها، فتقاس عليه األفعال»
كثرة وعلى اختالفها ال يف هذا اجلانب من الفصل تعّرض "ابن زمرك األندلسي" إىل املصادر ب

 صدر املرّة، واملصدر الّصناعي.املصدر اهليئة، امل، املصدر امليمي، سيما املصدر األصليّ 
 :املصدر األصلي   .1

ويدّل على معىن جمّرد غري مقّيد وحدثه مطلق. أوزان دقيقة ومضبوطة  لهملصادر النوع من اهذا 
 منها:

 أ/ املصدر الر ابعي:
الثي املزيد حبرف واحد الثّ ريف الذي ُيصاغ من الفعل كل الصّ هذا الشّ مدونته اعر يف الشّ  استخدم

  فنجد: )رابعي(.
 إفْـَعال: •

بسكون الفاء بعد مهزة »هذا املصدر يكون من الفعل الّرابعي )أفعل( بتحويله إىل )إِّفنعال( 
رام67«مكسورة، وثبوت العني من بعدها ألف قال حيث  .69، وأخرجتن إخراجاا 68، حنو: أكرَم إِّكن

 فر ملراكش: ]الكامل[ب للسّ أهّ والتّ يد جوع من وجهة الصّ يف وصف احلاضرين بعد الرّ الّشاعر 

                                                            
 .244إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص   64
، )د.ب(، 1ابن مالك، تح: عبد الرمحن علي سليمان، دار الفكر العريب، طاملرادى، توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية   65

 .865م، ص 2001، 1اجمللد 
 .245إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص   66
 .95الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   67
 .67ف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، ص ينظر، ابن احلاجب، الكافية يف النحو والشافية يف علمي التصري  68
 .4/78ينظر، سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون،   69
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 70اإِلقْـَبالِ زِّ ُملنٍك َدائِّمِّ ـفَاهللُ مُينتُِّعَنا بِّطُول بـََقائِّهِّ       يف عِّ 
املالحظ توظيف "ابن زمرك األندلسي" لصيغة من صيغ املصدر القياسي الّرابعي )إِّقـنَبال( على 

الثي املزيد حبرف هو "اهلمزة" )أَقـنَبل( بوزن )أَفـنَعل(. ورمى من ذلك وزن )إِّفـنَعال( املستخرج من الفعل الثّ 
ائم واحللول املستمّر لقّوة امللك وعزّه العظيم، ألنّه يتمّتع ببقائه ويسرُّ ديد لإلقبال الدّ إىل إبراز حّبه الشّ 

 بطول مكوثه.
 ة أنشد قوله: ]الكامل[قوش املعماريّ ة والنّ وبوصفه للقصور األندلسيّ 

ننَدُلٍس بُيوَت ُقُصورَِّها    71يلُ ـوالّتحنصِّ  انُ ـاإلتْـقَ َها ـوأَلهلِّ        فَاننظُرن أبِّ
اعر مصدر )إِّفـنَعال( يف قوله )إِّتـنَقان( املصاغة من الفعل الّرابعي عري وّظف الشّ الشّ يف هذا البيت 

صناعة البيوت ل)أَتـنَقن( بوزن )أَفـنَعل(. وقصد منه إىل املفاخرة واالعتزاز حلذق أهل األندلس يف إتقاهنم 
 بديعة.العمارية املندسة اهل ذاتالزّاهية وإحكامهم بناء القصور 

 تـَْفِعيل: •

ْلُت وأم ا فـَعَّ »" فقال: سيبويه" ُيصاغ هذا املصدر من الفعل الّرابعّي )فعَّل( وهذا ما أشار إليه
 .73، وحنو: قّدس تقديساا، وكّلم تكليماا 72«فاملصدر منه على الت فعيل ]...[ وذلك: كس رته تكسرياا 

ديوانه، فأنشد يف قصر قوف مكان يف كان لغرض الّنقوش على خشب األبواب والطيقان والسّ 
 احلمراء الذي جعل ما فيها ال مثيل له: ]الكامل[
 التَّْخِييلُ ُم وـاُر فيه الَوهن ـُه       فَيحَ ـَقصر  تَقاَصرتِّ املَدارُك ُدونَ 

َرى وما إِّيوَ  َهاَت ما كِّسن  يلُ لِ ضْ التَّ و يدُ حِ وْ التـَّ ي وِّ ـستَ ال يَ       هُ ـانُ َهيـن
َ ذا إِّ ـفَ      ا هَ ادَ شَ  دن قَ  نن مَ  رُ قدن  املِِّّ املعَ  رُ دن قَ     74لُ ـيضِ فْ التـَّ و يُ دِ قْ التـَّ  ا يلِّ

 -تقدمي  -تضليل  –توحيد  –يف هذه املقطوعة يتعّدد املصدر القياسي الّرابعي يف قوله )ختييل 
الثي املزيد حبرف مضّعف عني امليزان، فأصله )خّيل تفضيل( على وزن )تفنعيل( املصاغة من الفعل الثّ 

                                                            
 .303الديوان، ص   70
 .307الديوان، ص   71
 .4/79سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون،   72
 .865الرمحن علي سليمان، ص ينظر، املرادى، توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، تح: عبد   73
 .306الديوان، ص   74
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فّضل(. ويرمي "ابن زمرك" من هذا االستعمال الّصريف إىل تعظيم قصر  –قّدم  –ضّلل  –وّحد  –
احلمراء واالفتخار به وكذا الّتباهي جبماله املعماري، ألنّه جيعل انظره يسبح يف خياالت وأحالم ومهّية 

رمز  -قصر احلمراء-املدارك. كما أنّه ال يُقارن إبيوان كسرى وقصره فهو  كونه بعيد املنال ومتضائل
مرك وإعجابه ببيئته إن  فخر ابن ز » ضياع البشريّة وتضليلها كما هو عند كسرىلوحيد واإلسالم ال للتّ 

غرانطة امللوكي ة املتحض رة جعلته يسخر من إيوان كسرى على عظمته، ويزهو يف الوقت ذاته بقصور 
َعنَلم فمن اعر "ابن زمرك" ويتفّضل يف اإلشادة ابلقصر والرّ . لذا يتقّدم الشّ 75«وأهلها

فع من قدر هذا امل
 .اا بصري   جليالا تغىّن به يُعدُّ 

 ب/ املصدر اخلماسي:
 ريف نعثر على:ون الصّ اللّ في هذا ف. ان فيكون مخاسيّ حرفاوهو الفعل الّثالثّي الذي زيد فيه 

 ْفِتَعال:اِ  •

الذي  76«كل  ماٍض أو له مهزة وصل بكسر اثلثه وزايدة ألف قبل آخره»ُيشتق هذا الّنوع من 
 عننراه كتب وعند "ابن زمرك"  .77فنتَِّعال( وذلك حنو قولك: انطلقُت انطالقاا هو )افتعل( ومصدره )ا

 : ]اخلفيف[اتناظر أحد املقوس طاق يف 
ا يـَُهبُّ عنَد الصََّباحِّ      راَحُة الَصبِّّ يف   الرَِّّيحِّ  انِتَشاقِ َّي َنسيما

 اْصِطَباحِ ُجرَّ ذينالا على السَّبِّيَكةِّ لينالا       مُثَّ َصافِّحن ُمَنادِّمي يف 
 78َراحِ ـاْقتِ َوالَتَمحن مِّنن حَماسين َوََجَايل       َما يُنِّيُل النـُُّفوَس ُكلَّ   

اح( على وزن –اصطِّباح  –يف قوله )انتِّشاق  امخاسيّ  نت مصدراا املقطوعة ضمّ  )افنتِّعال(  اقّتِّ
اعر من ذلك إىل اقّتح(. وقصد الشّ  –اصطبح  –)انتَشق  الثي املزيد حبرفنياملصاغة من الفعل الثّ 

ة والّنقوش الفريدة من نوعها؛ فالذي يقف حتتها يشعر خرفة األندلسيّ املبالغة يف إبراز مدى َجال الزّ 

                                                            
 .14سعد حممد العزايزة، شعر الّنقوش عند ابن زمرك األندلسي دراسة موضوعية فنّية )دراسة(، ص  75
 .206ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، تح: حممد كامل بركات، ص   76
 .4/97ينظر، سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون،   77
 .308الديوان، ص   78
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 من جهة، 79«اليت تسكن قلب املؤمن، ورغبة يف دوامها حبثاا عن حلظات اهلدوء» بطمأنينة الصبِّّ 
. وبعدها من جهة أخرى ه إىل أنفه كّل ذلك عند الصباحملشتاق أثناء استنشاق اهلواء وجذبوراحة ا

يف حماسن  خفيفٍ  شرابه عند االصطباح، وهذا يستدعي الّتأّمل بنظرٍ جُيالس منادميه ويتناول طعامه و 
 قّتاحات.االأي وتقدمي إبداء الرّ ، فتغري الّنفس على الكالم و القوس وَجاله

 تـََفعُّل: •

، فيكون 80«كل  ماٍض أو له اتء املطاوعة أو شبهها بضم  ما قبل آخره»هذا الوزن ُيشتّق من 
 عليهنعم مواله  الّشاعر أثناء شكرففي  .81صيغة )تـََفعُّل( وذلك يف قولك: تكّلمُت تكلُّماا من )تَفعَّل( 

 قال: ]الكامل[
َت أَرناَبَب املَدائِّحِّ َنظنَمَها      َكـ َتاذِّهِّ  تـََعلُّمِ َعلَّمن  82التِّّلنمِّيذِّ مِّنن ُأسن

 فكرون": ]الطويل[وقال يف خُماطبة الشيخ القاضي "أيب جعفر بن 
 التـََّعوُّذِ اَم ــــــــــــــاَمتن َمقـفاحتٍِِّّة قَ ـاوِّذِّ       بـَلك اخلرُي قَد أَنَسينَت ذكَر التَـعَ     
َتكِّ             عنرِّ قَال لَك احن  83َفدعن عننك أَبنكاَر املَعارِّفِّ أو ُخذِّ     ـُم  َكأنَّ لَِّساَن الشِّّ

زمرك" لصيغة من صيغ املصدر اخلماسي )تَفعُّل( يف قوله )تعلُّم يف هذه األبيات استعرض "ابن 
تعوََّذ(. وقصد من البيت  –ني بوزن )تـََفعَّل( أي )تـََعلَّم الثي املزيد حبرفتعوُّذ( املصاغة من الفعل الثّ  –

تعلُّم بيلة دفعت إىل حاب، فصفاته النّ األّول إىل االفتخار بصاحب نعمته الذي متّيز جبوده كغيث السّ 
 للتعّلم كأهّنم تالميذ يغريهمأستاذهم عر أكثر وأتليفه، فصار ممدوحه نظم الشّ ألجل ناء عراء املدح والثّ الشّ 

يف القصيدة العربي ة هو الوثيقة الباقي ة الد الة على ما كان يف العرب من كرم الش مائل »كون املديح 
غة الصرفّية )تفعُّل( إىل اإلعالء بصاحبه . أّما البيت الثّاين فيقصد من توظيفه للصي84«واخلصال

                                                            
آقطي نوال، االنزّيح وأزمة الّتشّظي بني املركز واهلامش يف شعر حممد العيد آل خليفة، جمّلة قراءات، خمرب وحدة الّتكوين والبحث   79

 .170م، ص2013، أكتوبر 5يف نظرّيت القراءة ومناهجها، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد 
 .206الفوائد وتكميل املقاصد، تح: حممد كامل بركات، ص ابن مالك، تسهيل   80
 .4/79ينظر، سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون،   81
 .304الديوان، ص   82
 .319-318الديوان، ص   83
 .48األندلسي شاعر غرانطة، ص فركونقاسم القحطاين، ابن   84
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يطان الّرجيم حّّت بسورة الفاحتة. ألنّه جذب وتعظيمه، فلكونه كذلك أنسى مصاحبه التعوُّذ ابهلل من الشّ 
 ودعا له أبن يعيذه من شرور احلّساد. اعر ذلك متأخراا ر الشّ أنظار أرابب البيان بلسانه الشعري فتذكّ 

 ج/ املصدر الس داسي:
هنا نتمّكن من العثور على الوزن الفعل الّثالثّي الذي زيد فيه ثالثة أحرف فصار سداسياا. و  هو

 ايل:التّ 
 اْسِتْفَعال: •

ل( عَ فن تَـ ال( فيكون فعله )اسن عَ تِّ فن ال واعَ فـن ذاهتا اليّت ُيصاغ منها املصدر )إِّ هلذه الصيغة الطّريقة 
اَذ اليت عَ تِّ َوذ اسن عن تَـ ، وحنو: اسن 85«اجاا رَ خْ تِ اسْ ُت جْ رَ خْ تَ فاملصدر استفعال ]...[ وذلك قولك: اسْ »

 .86َواذعن تِّ أصلها اسن 

ر بل هذا األخري سيب مبحبوبه الّرومي غري العريب، كونه أَجل من البداستطرد "ابن زمرك" يف النّ 
 سمته الّلؤلؤيّة إىل غاية قوله: ]الكامل[يغار منه، ووصف ب

َف ُسالَفٍة      مِّنن ثـَغنرِّهِّ فالرُّوُم مال َتعَجُبوا أَن ُرمنُت          فـرشن  هِّ ـنن َأسنالِّ
 اْسِتْشَراِفهِ رِّهِّ فـََزَهاُه يف ـيف ثـَغن    ـرُُه    َّي ُغصنَن آٍس َقدن تـََفتََّح َزه           

ن  اَنعِّ                 و َلدن َتاقِّ يف ـَما َضرَّ قدََّك وهن  87اْسِتْعطَاِفهِ م         َلون َماَل للُمشن
رَافيف املقطوعة ورود املصدر السّ  يبدو تِّشن َعال( يف قوله )اسن تِّفن تِّعنطَاف( املصاغة - داسي )اسن اسن

َرفَ  َتشن َعَل( يف )اسن تَـفن تَـعنَطَف(. وقصد الشّ  - من الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف )اسن اعر من ذلك اسن
عادة واالنتشاء واالستشراف والّتفاؤل كّلما رفع عجب من َجال هذا الّرومي؛ حيث يشعر ابلسّ إىل التّ 

اين كما يطلب منه يف البيت الثّ   ابتسامه وبروز أسنانه اليت هبا تتفّتح األزهار وتزهو. أثناءبصره لينظر إليه 
 اعم واللنّي فذلك لن يضّر ثوبه النّ  ه للعطفاتوطلب لتوّسالتهاغب أن يستجيب الستعطاف املشتاق الرّ 

                                                            
 .4/79سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون،   85
 .865ينظر، املرادى، توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، تح: عبد الرمحن علي سليمان، ص   86
 .346الديوان، ص   87
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فاملشاعر الر قيقة هي اليت  سيطرت على هذه األبيات، ويظهر التوس ل واضحاا عند ابن زمرك، »
 .88«وكأن ه أمام فعلة كبرية يريد املغفرة والص فح عنها

 املصدر امليمي: .2

كما أنّه يدّل على ما   مفتوحةٍ  زائدةٍ  ميمٍ  حرفِّ  بسبب تقّدم اصّ اخل" ابمسه املصدر امليميّ يتمّيز "
الث الثي  اجملر د أيضاا على )َمْفَعل( قياساا ُمط رداا كـ »، وجييء املصدر من 89يدّل عليه املصدر العادي

، أّما إذا كان الفعل 90«)َمْقَتل( أو )َمْضَرب( ومن غريه جاء على زنة املفعول كـ )ُُمَرج( و)ُمْسَتْخَرج(
املضارع، فإن  مصدره امليمي  يكون على وزن )َمْفِعل( حنو: َوَعَد موِعداا، مثاالا وفاؤه حتذف يف »

َعل( 91«ووقَع موِقعاا  غري ثالثّي على يف و و)مفنعِّل(، ؛ فله طريقتان يف الصياغة الّثالثّي على وزن )َمفن
 .إبضافة ميم مضمومة مكان حرف املضارعة وفتح ما قبل اآلخر صيغة اسم املفعول غري الّثالثيّ 

وزان املصدر امليمي يف األاخلاّصة "اببن زمرك" من بني املصادر اليت مشلت املدّونة األندلسية ف
 الية:التّ 
 َمْفَعل:أ/ 

بذكر خصاله ابعتباره من ملوك غرانطة الّذين احتاجوا  دح سلطانه "أاب فارس"الّشاعر مي راح
وحتفيزهم على قول الش عر فيهم ومتجيدهم، هلذا الغرض، فكانوا حريصني على جذب الش عراء، »

 : ]الطويل[حيث قال 92«ووصف معاركهم وذكر مآثرهم، فاهتم وا هبم وشج عوهم
لِّ الّنفسِّ يف اجلودِّ  ا      وَما بعنَد َبذن  93َمْذَهبُ أََمدََّك ابلنـَّفنسِّ النَّفِّيَسةِّ َجاهِّدا

 إىل غاية قوله يف القصيدة ذاهتا: ]الطويل[
َح َمقنُصود  وبـُلَِّّغ      َوقند ُكنَت َمونالَها وَغايََة َقصندَِّها   94َمْأَربُ َفُأجننِّ

                                                            
أمين يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بين األمحر(، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، انبلس،   88

 .196م، ص2007(، فلسطني )رسالة ماجستري
 .246ينظر، إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص   89
 .67ابن احلاجب، الكافية يف النحو والشافية يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، ص   90
 .246إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص   91
 .50شاعر غرانطة، صاألندلسي  فركونقاسم القحطاين، ابن   92
 .160الديوان، ص   93
 .160الديوان، ص   94
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َهب  َعل( يف قوله )َمذن َمأنَرب(  –عمد "ابن زمرك" إىل استعمال املصدر امليمي ذو الوزن )َمفن
تزاز بسلطانه أَُرَب(. وقصد من ذلك إىل االفتخار واالع –الثي الصحيح )َذَهَب املصاغة من الفعل الثّ 

ألنّه حياول استهداف اجلود وقصد الكرم، فهو املذهب املبتغى واملبذول من نفسه الطّيبة، كما أنّه ال 
وهذا القصد  ابلّنفس الّنفيسة. مدادهمإىل إ وجاهداا  دعمهم إىل رعّيته وبالده ساعياا  مساندةيتواىن يف 

من مواله الذي حكم "َمريَن" فكسب وفاء رعّيته حّت وصل الّشاعر جنده يف البيت الثاين، حيث يُعلي 
 إىل حاجته وبُغيته وبلغ َمأنربه ليحقق املقصود بنجاح.

  ب/ َمْفِعل:
 قال: ]الطويل[ "بين َمرين"يف مدح حاكم 

 95َموِْكبُ َحفَّ  َموِْكبٌ إَذا َمرَّ مِّنها     َوَجاءتن ُجيوش  مِّنن َمرِّيٍن َأعِّزَّة    
 : ]الطويل[نفسهاإىل غاية قوله يف القصيدة 

ننُه َعاتُِّق امللنكِّ َصارِّماا      96َمْضِربُ يلِّنُي َلُه َمس  وخَينُشُن     َتقلََّد مِّ
الفعل َمضنرِّب( املصاغة من  –ا بوزن )َمفنعِّل( يف قوله )َمونكِّب ميميا  اعر مصدراا استعمل الشّ 

جيوش "َمرين" اليت مّرت  وهتويلِّ  بالغةِّ إىل ميف البيت األّول ضرب(. وقصد  –حيح )وكب الثي الصّ الثّ 
وسيلة من وسائل شرح »، فاملبالغة تُعدُّ َجاعات وكّلهم عزّة ومكانة وتقديريسريون يف يف مواكب و 

 .97«عناصره اهلام ةاملعىن وتوضيحه، عندما يراد هبا جمر د متثيل املعىن أو أتكيد بعض 
قسوة ابلضرب به وصرامته؛ فهو يعاقب خبشونة و كِّ لِّ ة شخصية مَ ورمى من البيت الثاين إىل إبراز قوّ 

مسة وُيسّهُلها عند الضرورة كونه صاحب ُملك فعليه بتحّمل املسؤولية ملن يستحق ذلك، ويُلنيِّّ اللّ 
 بشّدة وشجاعة.

 
 
 

                                                            
 .161الديوان، ص   95
 .161الديوان، ص   96
م، 1992، بريوت، احلمراء، 3جابر عصفور، الصورة الفنية يف الّتاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف العريب، ط  97
 .343ص



 يف دِيوَان "ابن زمرُك األنَدَلُسِي" الصَّرفِيـَّةخَصَائِص األُسْلُوب                 الفَصْل الثّانِي              

- 116 - 
 

 ج/ َمْفَعَلة:
 له بقوله: ]الطويل[ اإلمام الذي يستعني ابهلل وحيقق الّنصر، فدعاَ عن الّشاعر حتّدث 

رُ  َسرَّةُ مَ الـَعَلينَك سالُم هللاِّ ّي َملَِّك الُعَلى      َوال زِّلنَت تـَلنَقاَك   98والبِّشن
َعَلة( للمصدر امليمي من خالل  "ابن زمرك" وّظف خاصّية أسلوبية صرفّية تتجّلى يف صيغة )َمفن

َررَة(، قوله )مَسرَُّة(  (. ورمى من ذلك إىل التّ املصاغة من الفعل الصّ فأصُلها )َمسن ضّعف )سرَّ
ُ
عبري حيح امل

حياته، غامرة أثناء وهبجة رة، عامومسرّة مستّمر، فهو سيعيش يف فرح  ؛عن فرحته وابتهاجه من َملِّكِّه
ر  َجيلةَ  طلقةا  كما سُيواجه ُوجوهاا  وأّكد  اهلل سيعتين به وحيميه.فعة فر صاحب َملِّك الُعلى و  ابعتبارهالبِّشن
 ليك سالم هللا(.ذلك بدعائه له )ع

 : ]السريع["مسشّ "الويقول جُميبا عن لغز يف 
ُت مِّنن أَونَصافَِّها َُجنَلةا   99مِّنن َأعننُيِّ الرَّاقِّبِّنين  َُمَاَفةا       تـَرَكن

َعَلة( يف قوله )خَمَافة(  اميميا  يظهر هنا استعمال مصدراا املصاغة من  ،فأصلها )خَمنَوَفة(بوزن )َمفن
عند تدبُّر مس، فوظيف إىل إجالء عظمة خالق الشّ الفعل املعتّل الوسط )خاف(. ورمي من هذا التّ 

بّثها هللا يف كوريّة  واملخافة كوهنا َجعت أوصافاا  ابملنفعةأعني الرّاقبني وأتّمل فكر احلارسني هلا حُيّسون 
 كل )الّشمس(.الشّ 
 مصدر اهليئة: .3

هو يدّل على " الّذي مصدر اهليئةمبيزان " صفه بقّوة البّد من توظيف ألفاظٍ حّّت يُظهر الّشاعر و 
الفعل، وهو ال ُيصاغ إال  من الفعل الث الثي  على وزن )ِفْعَلة(، حنو جلس ِجْلَسة هيئة حدوث »

بكسر ّلى هذا املصدر يف وزن )فِّعنَلة( جيُ فهو  ،100«املسرتخي ، وأكل ِإْكَلة الن هم، ووقف ِوقْـَفة األسد
 فاء امليزان.

                                                            
 .244الديوان، ص   98
 .231الديوان، ص   99

 .246إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص   100
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سورها  "ريّة"مدينة من أعمال  "مالقة"اعر أثناء وصفه لطاق بدار الَصننعة من حيث قال الشّ  
ي صانه ين اإلسالمي الذّ ، وراح ميدح ُملك مواله والدّ 101على شاطئ البحر بني اجلزيرة اخلضراء واملرية

 يف ضّد األعداء إىل غاية قوله: ]اخلفيف[ودافع عنه ابلسّ 
 102فَائِّقاا يفِّ َكَمالِّهِّ اخلَُلَفاءَ       َشاٍن  رِفْـَعةِ وَ  ِعزَّةٍ َداَم يفِّ 

رِّفـنَعة( على وزن ( أصلها )عِّزنَزة( و)يبدو من البيت الشعري استعمال مصدر اهليئة يف لفظيت )عِّزَّةٍ 
ضّعف، و)رفع( الصّ 

ُ
( امل امل. ويقصد من توظيفه حيح السّ )فِّعنَلة( بكسر فاء امليزان واملصاغة من فعلين )عزَّ

عرّب عن ذلك ابشتهار مسعته ابلعزّة والغلبة والقّوة  نراه أتكيد شأن ممدوحه والّرفع من قيمته، لذا إىل
يف كماله عن ابقي اخللفاء  يف حسنه وفائقاا  . فكّل هذا جعله جّيداا املنزلةفعة وقدر ابلرّ  ودوام شأنه

 الطني.والسّ 
مواله أبنّه بدر   مادحاا ، "قصر احلمراء"و "ببين نصر"يفتخر هو باح و يف حتّيات الصّ  وقال أيضاا 

 قوله: ]الطويل[غاية ، مثّ ُيطمئُن نفسه أبنّه يف حفظ اإلله ولطفه إىل ُمكّمل  
ِّ يفِّ ظِّلِّّ   103املَِّ اأَلمنرِّ َوأُيَِّّد ابلتَّخصيصِّ مِّنن عَ        ِغْبَطةٍ َوَداَم َقرِّيَر الَعنين

امل )غبط(. حيح السّ من الفعل الصّ مصدر اهليئة )غِّبنَطة( بوزن )فِّعنَلة( املصاغة يظهر هنا توظيف 
رور مبا رأى يف حياته وقرير العني قصد من استعماله إىل االفتخار واالعتزاز مبواله، كونه دائم السّ وي

 اعر.ب رأي الشّ حس ،ر حبفظ هللا يوم القيامة نتيجة أعمالهخصيص ويُؤزَّ د ابلتّ بغبطته ومسرّته، وسُيؤيَّ 
 صدر املر ة:م .4

الفعل »اللة على أّن يُنشأ للدّ الّذي  "املر ة مصدر" من مظاهر اخلصائص األسلوبّية الّصرفّية جند
حدث مر ة واحدة، وُيصاغ من الفعل الث الثي  على وزن )فـَْعَلة( حنو: جلس َجْلَسة. وإذا كان املصدر 

مصدر املر ة ُيصاغ ابلوصف بكلمة )واحدة(، مثل: صيحة العادي أييت على وزن )فـَْعَلة(، فإن  
 .104«واحدة، وُيصاغ من غري الث الثي  بزايدة اتء مربوطة على املصدر العادي، حنو: ابتسم ابتسامة

                                                            
 .239الديوان، ص   101
 .240الديوان، ص   102
 .240الديوان، ص   103
 .245إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص   104



 يف دِيوَان "ابن زمرُك األنَدَلُسِي" الصَّرفِيـَّةخَصَائِص األُسْلُوب                 الفَصْل الثّانِي              

- 118 - 
 

خّط مواله:  ، حيث قال مادحاا من املصدر يف ديوان "ابن زمرك األندلسي"برز هذا النوع و  
 ]جمزوء الّرمل[

َتعِّ  إلِّ ــُمسن َاُن ني  ابِّ  َطهْ ــــــَبسْ اَلهِّ         زَاَدُه الرَّمحن
يََّما إِّنن ُشفنَت       ع    ـدِّيـُكلُّ َما فِّيهِّ بَ         105َخطَّهْ سِّ

طَةلفظيتن ) من خاللتكمن يف مصدر املرّة  تني الشعريني خاصية أسلوبية صرفيةيظهر يف البي  (َبسن
امل )بسط(، حيح السّ فاء امليزان واملصاغة من الفعل الصّ  بفتحعنَلة( وفق وزن )فَـ أصلها )َخطنَطة(، َخطَّة( و)

 نتج ة ملواله اليتة اإلميانيّ إجالء القوّ والفعل الصحيح املضّعف )خّط(. ورمى من هذا االستعمال إىل 
عنها راحته وسعادته ورفاهيته وبسطته يف حياته، كونه دائم االستعانة ابهلل والّتوّكل عليه، فضاعف 

محان هبجته. كما يقصد يف بيته الثّاين إىل املباهاة خبّط مواله الذي يعكس شخصيته الفّذة وليس هذا الرّ 
 فقط بل كّل شيء فيه مدهش وبديع.

، مثّ طلب الّتسارع قال يف استذكار أّّيم الشّ و  باب مبا فيها من تعاطي اخلمرة احلمراء يف كأس فضيٍّ
 ات الّصبا: ]الطويل[إىل لذَّ 

 106َفُخذن مِّنن َلذِّيذِّ احلُلنمِّ فِّيهِّ لَُباابَ         يـَْقَظةٌ مُثَّ  َغْمَضةٌ َعينُش إالّ َفَما ال
َضة  وّظف الشّ  يقظ( وفق  –يـَقنَظة ( املصاغة من فعلين )غمظ  –اعر مصدر املرّة يف لفظيتن )َغمن

 ن يتداركوا ملعب الّصبا فما العيشباب أبمنهما إىل تقدمي ُنصٍح للشّ  ورمىوزن )فـَعنَلة( بفتح فاء امليزان. 
 هرماا  تجد نفسك شيخاا لغفلة مّث انتباه، ونوم مّث صحوة، وغمضة مث يقظة ومتّر بسرعة شديدة  إالّ 

أحسنها وأفضلها، فالّنصح مبا فيها ل الفرصة ولذيذ احلياة الستغيدعو ال، لذا أس شيباا مشتعل الرّ 
عالقات صادقة متتزج بتجارب عميقة، تصدر عن إنسان يت صف ابحلكمة »واإلرشاد يعكس 

 .107«واملعرفة
   املصدر الص ناعي : .5

االسم بزايدة ايء مشد دة بعدها »من  حيث يتكّون خاّصةبطريقة  هذا الّنوع من املصادر ُيصاغ
اتء أتنيث مربوطة، ليدل  على جمموعة الص فات والد الئل املعنوي ة اليت  مُيث لها هذا االسم أو يتضم نها، 

                                                            
 .241الديوان، ص   105
 .251الديوان، ص   106
 .130أمين يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بين األمحر( )رسالة ماجستري(، ص  107
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من املصادر املستعملة يف املدونة املصدر الّصناعّي بياء مشّددة واتء مربوطة . ف108«حنو: وطني ة، عاملي ة
 .)يّة(

علت انر صبابته وقدح تشواله اعر شتاق الشّ وايد، عاد من الصّ  الّذي "ففي مدح "الغيّن ابهلل 
 : ]الكامل[قالوق بذكراه شّ ال

 109ارِّ ـَوالقَ  ِهْنِديَّةٍ تن إىَل ـَوَصبَ   َحنَّتن إِّىَل جَننٍد ولَينَستن َداَرَها      
نندِّيٍَّة( بزّيدة ّيء مشّدة واتء مربوطة، أصلها )هند(.  صناعيٍّ  يظهر هنا توظيف مصدرٍ  يف لفظة )هِّ

ورمى الشاعر من ذلك إىل إظهار شّدة شوقه وهلفته بذكر املصدر الّصناعّي الذي جيّسد عّدة صفات 
واجلوى عند الفراق، فيبدو أنّه وظّفها كرمز  وقللهنديّة منها؛ بُعد املنطقة عن األندلس اليت تشعل الشّ 

تيجة اشتياقه ملواله الغائب عنه. كما أشار إىل صورة أخرى وهي توق ل املسافة والبعد الشديد نلطو 
 نفسه إىل منطقة جند املرتفعة رغم أهّنا ليست داره وكّل ذلك نتيجة اشتياقه ملواله الغائب عنه.

 يف قلوب الّرجال: ]الكامل[ ن احلبّ الّلوايت يشعلوصفه لآلنسات  وأنشد عند
تِّكن  َاظَِّها   يـَفن َا وحلِّ  110ارِّ ــا اخَلطَّ ـوالَقنَ  اِبَلمْشرِِفيَّةِ       َن مِّنن قَاَماهتِّ

رِّفِّيَّة( اليت أصلها )مشرف(. ورمى من البيت الشّ  يف عري يظهر املصدر الّصناعّي يف كلمة )مشن
أعينهّن؛ حيث وّظف املصدر توظيفه إىل إجالء درجة قّوهتّن يف فتك الّرجال جبماهلّن وقاماهتّن ومالحظة 

لصفات الّلفظة منها التحّدي وقوة السّيف الذي جُيلب من املشارف وهذا ما يظهر  الصناعّي جتسيداا 
لرتمني بنابل احلب  »بعيدين  الّرجال إليهّن حبّدة وبقّوة ولو كان جَيُلْبن الّرجال الّلوايتعند اآلنسات 

م املقبوض عليهم قلوب من يراها، وتسحرهم سحر اببل  فيجرحهم سهمها ويثورون لوعة كما لو أّن 
 ف والّرماح.و مثّ يطعنوهنم يف قلوهبم كالسي 111«يف حرب احلب  

 
 
 

                                                            
 .244، ص إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية  108
 .413الديوان، ص   109
 .414الديوان، ص   110
 .83، صم2017، أملانيا، 1العدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسي، دار نور للنشر، طمرمي أقرين،   111



 يف دِيوَان "ابن زمرُك األنَدَلُسِي" الصَّرفِيـَّةخَصَائِص األُسْلُوب                 الفَصْل الثّانِي              

- 120 - 
 

 االسم املنسوب: •

ّيء مشّددة  هأصلف، يف املدونة مؤنّثاا  جند االسم املنسوب موظّفاا ناعي يف سياق ذكر املصدر الصّ 
ّ وشامِّيّ قبلها كسرة فقط ، ويشّتط يف املنسوب 113لتدّل الياء على نسبته إىل اجملّرد عنها 112، حنو: ميينِّ

 .114اا وال مضاف اا وال مرّكب َجعاا أن يكون مفرداا وليس 
صبح االسم املنسوب ُيشبه املصدر فيُ بعد الياء املشّددة له اتء التأنيث املربوطة  وقد ُتضاف

يكون غري ذلك، ف، أّما املصدر الصناعي اا أو نعت الصناعي، إالّ أّن الفرق هو ورود االسم املنسوب صفةا 
والتاء يف االسم املنسوب داللة على التأنيث، أّما املصدر الصناعي فال تدّل على التأنيث إمّنا هي صيغة 

 ندلسي" يف تغزّله للعذار: ]الطويل[ال جند قول "ابن زمرك األثة للمذّكر واملؤّنث. فمشكلية تطلق عامّ 
ُر يـُرنَقبُ         رِيَّةٍ ـَقمَ َنٍة ـعَِّذار  َبَدا يف َوجن  رِّ والَبدن  115أَرَااَن ُكُسوَف الَبدن

سبة أنيث املربوطة )َقَمرِّيٍَّة( فأصلها يف النّ يبدو هنا ورود االسم املنسوب صفة بياء مشّددة واتء التّ 
اعر من توظيفه إىل تبيني مدى إعجابه ابلعذار الذي االسم )قمر(. ورمى الشّ )قمري ( املأخوذة من 

َب له َجال القمر املشرق يف خَدينهِّ ووجنتينهِّ حّت بدا للغري كسوف البدر بظهور العذار واختفائه.  ُنسِّ
 فصار املشاهد يّتقّبه أينما حّل.

أبفعاله وافتخر بتاجه إىل غاية ويف قوله عن مواله الذي َجع بني مشائل أبيه وجده حّت اعتّز 
 ذكره: ]الطويل[

نـنهَ  عَ ــوهلل مِّ َتأنَمَن الُقطنرُ          ةٌ ـــــــــــــــــــــنـََبِويَّ ة  ــــــــــــــا بـَيـن تَـننَجَد اإلِّسنالُم َواسن َا اسن  116هبِّ
بياء مشددة واتء التأنيث  خمتوماا صفةا  منسوابا  يتضّمن امساا  ونعثر هنا أيضا على بيت شعريّ 

(. ويرمي من نيبّ املربوطة يف لفظة )نـََبوِّيَّة ( وبعودهتا للنسبة األصلية تكون )نـََبوِّي ( املصاغة من االسم )
هلم ودفاعه عن  إغاثتهبسبب عية به الرّ  رف بشمائله اخلالصة وإشادةتوظيفه إىل االعتزاز مبواله الذي عُ 

بع كّل ما يصدر عن النيّب حممد صلى هللا عليه وسّلم اعر صفة النبويّة ألنّه يتّ سب له الشّ اإلسالم لذا نَ 

                                                            
 .112ينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   112
 .70يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، صينظر، ابن احلاجب، الكافية يف النحو والشافية   113
 .115ينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   114
 .340الديوان، ص   115
 .285الديوان، ص   116
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ومن جهة أخرى صارت حامّية للبالد وُمستأمنة  ،فبيعته كانت ُمستنجدة لإلسالم وَمعِّيَنة له من جهة
 هلم.
 : خصائص األسلوب يف األفعال:اثلثا

االّطالع على الكتب الّصرفّية والّدراسات البحثّية يظهر أّن لألفعال مكانة واسعة يف الّتحليل عند 
اقرتان أمرْين أحدمها حدث تعّب  عنه احلروف األصلي ة »يدّل على الفعل بشّّت أنواعها وأزمنتها، ف

ل  فـََعَل وما كان من الث الثة ويُلخ صُه مصدر هذا الفعل والث اين زمن تدل  عليه صيغة الفعل إْذ تد
قبيلها على املضي  وتدل  يـَْفَعُل وشبيهها على احلال أو االستقبال كما تدل  عليهما افْـَعْل. وهذا 

، 117«الز من الذ ي تدل  عليه الص يغة عند اإلفراد زمن صريف  ألن  الص يغة مبفردها مفهوم صريف  حبت
نشأة، وللفعل خواص أيضاا إضافة إىل فالفعل حيتوي على احلدث والّزمن املرتبط بنوع الصّ 

ُ
يغة الّصرفّية امل

أبحد األزمنة الث الثة. ومن خواصه دخول )قد(، والس ني، و)سوف(،  معىن يف نفسه مقرتانا » أنّه حيمل
املاضي واملضارع  :، وهذه األزمنة الّثالثة هي118«واجلوازم، وحلوق اتء )فَعْلُت(، واتء الت أنيث الس اكنة

 زيدة.املّردة و اجمل اكّل منها أفعاهللواألمر و 
يف مدونة "ابن زمرك" تعّددت أشكال صيغ األفعال املوظّفة، وأخذت جمراها كّل حسب احلاجة 

 فنجد:
 صيغة املاضي: .1

يدّل على زمن ماٍض وزمان قبل زمانك، يتصّدر يف ترتيب األفعال يف الكتب الفعل املاضي الّذي 
 من املاضي فنعثر على:مظاهر عديدة لصيغة الزّ  عريّ يوان الشّ تشّكل يف الدّ . و 119مبين على الفتح

 ر د:اجملاضي امل 1.1
، 120)َضَرب(، وَفعَِّل كـ )َعلَِّم( وفـَُعَل كـ )َظُرَف(فالّثالثّي اجملّرد غري املزيد له ثالثة أبنية: فـََعل: كـ 

رََج، و)فـَعن لَ لَ عن فَ ومن اجملّرد أيضاا يوجد الّرابعي ال سيما على وزن )تَـ   .121( حنو: قـَرنَطسَ لَ لَ ( حنو: تدحن
                                                            

 .61م، ص 2000، )د.ب(، 1متّام حّسان، اخلالصة الّنحويّة، عامل الكتب نشر توزيع طباعة، ط  117
 .44ابن احلاجب، الكافية يف النحو والشافية يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، ص   118
. وينظر، ابن احلاجب، الكافية يف النحو والشافية يف علمي 167ينظر، إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص   119

 .44التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، ص 
 .1/166ينظر، ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع يف التصريف، تح: فخر الدين قباوة،   120
 .168، 1/167ينظر، نفسه،   121
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الفعل اجملّرد  :إىل قسمني الثي الذي انقسمة صيغة الفعل املاضي اجملّرد الثّ عريّ طغى يف القصائد الشّ 
 بين للمجهول:الفعل اجملّرد املو  ،بين للمعلومامل

 الفعل املبين للمعلوم )فـََعل(:أ/ 

باح وهو معجب عن رسالته اليت طالعها يف الصّ  أثناء خطابه "البن اخلطيب" جواابا رّد "ابن زمرك" 
 قال: ]الكامل[فببياهنا وحسنها 

ثنل الرَّوضِّ اَبَكَرُه احلََيا   ُر الكَِّمامِّ فـََفاَحا ىـَسقَ وَ      اَل َبلن كمِّ َا زهن  هبِّ
َن الَقُبولِّ َجَناَحا َنَشَرتْ   بِّساَط الشَّونقِّ مِّينِّّ بعَدَما     َطَوتْ وَ           122عَليَّ مِّ

الّزوائد يف الفعلني املعتلني، أّوهلما الثي اجملّرد من ففي البيتني الشعريني يظهر الفعل املاضي الثّ 
امل )َنَشَر( اليت كّلها تقع حيح السّ معتّل انقص )َسَقى( ومعتّل لفيف مقرون يف )َطَوى(، والفعل الصّ 

على وزن )فـََعَل(. وقد استعمل "ابن زمرك" هذه األفعال اجملّردة املبنية للمعلوم لتحديد زمن سقاية 
كشف قبوله   ووقتوق الشّ  ، وزمن َطيّ من جهة وانتشريف كّل مكان غالف الّزهر وغطائه حّت فاح 

. وقصد أيضا إىل التباهي هبذا من جهة أخرى حتت جنب "ابن اخلطيب" الذي كان يف املاضي املعلوم
عادة والتفاؤل كاألرض اخلضراء املنتعشة بسقاية باح واململوء ابلسّ اخلطاب احلديث العهد واملبتكر يف الصّ 

 ليعرّب عن زوال هلفته وشوقه بسبب قبوله يف جناح سّيده.هر املطر له وللزّ 
يف الديوان للفعل الصحيح  أيضا حضوراا حيح واملعتل، وجند هذا ابلنسبة للفعل املاضي الصّ 

 املضّعف أثناء إنشاده "للغين ابهلل" الذي كان مريضا ودعا له ابلعافية: ]الطويل[
ي الَقضاءِّ احلتنمِّ َسجََّل َختنَمُه   تَـَفىَخطَّ وَ      َوقاضِّ فاءِّ لُه اكن مِّ الشِّّ  123على َرسن

حيح واملضّعف يف لفظه )َخطَّ( الثي اجملّرد الصّ عري يظهر استعمال الفعل املاضي الثّ يف البيت الشّ 
اس فاء بسبب دعوات النّ منه إىل أنّه ُعرَِّف من الزمن املاضي خبطّه خلطوط الشّ  بوزن )فـََعَل(. ورمى

 عندما ُيصدر أحكامه العادلة يف القضاء.
 
 

                                                            
 .373الديوان، ص   122
 .444الديوان، ص   123
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 الفعل املبين للمجهول )فُِعَل(:ب/ 

وهو املبين للمجهول الذي الثي من أشكال الفعل اجملّرد الثّ  جند يف قصائد "ابن زمرك" شكالا 
وذلك أثناء راثئه للقاضي . 124«يشتق  من املاضي املعلوم بكسر ما قبل آخره، وضم  متحر ك قبله»

 "أيب القاسم حسين" فقال يف حلظة مساعهم للخرب: ]الكامل[
ٍد  ُفِجعَ  يُع بَِّواحِّ اَلقِّ َلُه     َشّتَّ الُعلَ  مجَُِعتْ اجلَمِّ  125ى َومَكارُِّم اأَلخن

هنا يظهر أنّه قد وّظف الفعل اجملّرد املبين للمجهول بضّم فاء امليزان وكسر عني امليزان يف قوله 
َع   اَجَِّع( على وزن )فُعَِّل(. ورمى من ذلك إىل هتويل احلادثة فتسارع إىل جعل الفعل مبنيّ  –)ُفجِّ

شعروا بوجعة شديدة ملوالهم  للمجهول وحذف الفاعل ونيابة املفعول به له وأخذ حكمه، فالناس َجيعاا 
 بيلة العالية والكرمية اخلرّية.فات النّ املرثي املعروف بكّل الصّ 

 زيد:املاضي امل 2.1

َرَم،  استحوذ وفعَّل حنو: ضرَّب، وافتعل الفعل املزيد عن الّثالثّي أوزاانا كثرية منها: أفـنَعل حنو: َأكن
، وتفعََّل حنو: تكرََّم، غريها رََج، وافعلَّ حنو: امحرَّ عند التطّلع . ف126حنو: اقَتَدَر، واستفَعل حنو: اسَتخن

 مزيدة خمتلفة هي: للمدونة نعثر على أفعاالا 
 أ/ املزيد حبرف:

 َأفْـَعل: •

فكرون" الذي حتّدى أرابب البيان بشعره حّت يخ القاضي "أيب جعفر بن الشّ  اعر خُماطباا قال الشّ 
 صدر منهم: ]الطويل[
َرَها   فَأَْنَطقَ  َراسِّ ُكلِّّ ُمَشعنوِّذِّ  أْخَرسَ وَ      أرنابَب احلََقائِّقِّ ُشكن  127مِّنن َأجن

فعل مزيد حبرف اهلمزة )أَفـنَعل( يف الفعلني عري وعجزه نالحظ ورود يف مقدمة صدر البيت الشّ 
َرَس( –)أَننَطَق  عر . ورمى من ذلك إىل إظهار حينونة احلالة اليت كانوا فيها، حيث أنطق أصحاب الشّ أخن

                                                            
 .169إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص   124
 .445الديوان، ص   125
. وينظر، ابن احلاجب، 170، 169، 168 /1تح: فخر الدين قباوة، ينظر، ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع يف التصريف،   126

 .64، 63الكافية يف النحو والشافية يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، ص 
 .319الديوان، ص   127
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 وافتخاراا  ، ويف الوقت ذاته أسكت كّل حمتال بشعوذته ليعلو اعتزازاا ومدحاا  الفصيح والبيان البليغ شكراا 
 بلسانه احملتكم.

 فـَعَّل: •

 لمجهول:مبين لبشكل مبين للمعلوم و  "العنيرف "حليغة املضّعفة وردت هذه الصّ 
 الفعل املبين للمعلوم: /1

 : ]البسيط[سيب مثّ استطرد مادحاا حيث قال "ابن زمرك" يف النّ 
ُ الَصبِّّ مل تـََنمن     األجَفاَن ابلسََّقمِّ     َكحَّلَ َّي اَنظِّراا   128َكمن َذا تَناُم وَعنين

 : ]البسيط[وقال معتذراا 
رِّيهِّ  فـَرَّْطتُ َوهللاِّ َوهللاِّ َما  َت َتدن رِّ َخفِّيٍّ َلسن  129َعنن َسَعٍة       إالّ لُِّعذن

فـَرَّط(. وقصد  –يف البيتني يبدو أنّه قد وّظف صيغة )فـَعََّل( بتشديد عني امليزان يف الفعلني )َكحََّل 
وصبابته، حيث عبري عن شّدة شوقه كثري يف تكحيل العني واملبالغة يف ذلك للتّ من استعماله إىل التّ 

ا يف الظواهر الطبيعية األندلسية املدغدغة مهم   حيتل  مركزاا »الّذي يل بقيت األجفان ترقب ومل تنم يف اللّ 
، 130«للمشاعر، واملوقدة للهيب اهليجان؛ فهو مرتع السعيد واحلزين، ومرعى املشاعر والعواطف

ّسقم بنوع من املبالغة اجملازية. أّما البيت الثاين الألبسها من املرض و  ُكحالا   لّوهناوكأنّه فباتت العني حترس 
ة ال ة خفيّ املشقة ويعتذر عن تفريطه وتقصريه لكن كان ذلك حلجّ  تبيني مدى ُمكابدتهفريمي إىل 

 قم املكّرر للفظة )وهللا(.يدريها، وعذر ال يعرفه وأّكد على عذره ابلسّ 
 الفعل املبين للمجهول: /2

 أبنائه سائالا عن حالته: ]الطويل[أنشد مواله وقد مرض أحد 
َعُم اَبُلَكا بـُلِ ْغتَ  ناا َويـَنـن َا َعيـن لِّ الَكرميِّ َسَعاَدةا          تـََقرُّ هبِّ  131يف النَّجن

                                                            
 .353الديوان، ص   128
 .354الديوان، ص   129
 .123، صدلسيالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األنمرمي أقرين،   130
 .450الديوان، ص   131
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يف البيت الّشعري كان الفعل الّرابعي املضّعف العني واملبين للمجهول حاضراا يف لفظة )بـُلَِّّغ( 
يغ مواله الّدعاء ابلّسعادة يف ولده البشري الكرمي فيسّر به وتقّر بوزن )فـُعَِّل(. ورمى من توظيفه إىل تبل

 عينه له ويهنأ ابله.
 تـََفْعَلَل: •

 يف مدح أبناء مواله الذي لديه بنون عّدة، وتزّين اإلسالم هبم قال: ]الطويل[

 132وقـدن جاَدها مِّنن َصوبِّ نُعَماَك وابِّلُ   تـََرْعَرَعْت  ُغصون  برونضِّ اجلُودِّ مننك 

نالحظ يف البيت الّشعرّي صيغة الفعل املاضي الّرابعي املزيد حبرف "الّتاء" على وزن )تـََفعنَلَل( يف 
ه سخائلفظة )تـََرعنرََع(. وقصد من ذلك إىل االفتخار بنشأة أبناء مواله وترعرعهم على يديه ويف وسط 

 .لكثرة كاملطر الّشديد والوابل الغزيروكرمه ونعمائه املعروف اب
 ب/ املزيد حبرفني:
 الثية فتصري مخاسية:يغة الثّ يوان بزّيدة حرفني للصّ كل جنده يف الدّ هذا الشّ 

 ِافْـَعلَّ: •

األلف وتضعيف الم امليزان. حيث قال يف وصف كّل مرتفع يف بستان أبّن  هنا مّتت زّيدة حريفن 
 قوله: ]الطويل[ غاية جوم تغار المتالئه ابلّزهر وتطّل على قصر احلمراء إىلالنّ 

 133اء  زَاهَنَا َوَوقَارُ ـنن َحيَ ـولكِّ    لِّرِّيَبٍة     هامنن  ضِّ رن األَ  هُ جن وَ  رَّ احَْ ا مَ وَ 
صيغة املاضي اخلماسي بزّيدة األلف يف البداية وتشديد الم امليزان )افـنَعلَّ( عري جند يف البيت الشّ 

(. ورمى من ذلك لتحقيق املبالغة الّلونّية يف األمحر؛ حيث نفى الشّ  اعر امحرار األرض يف لفظة )امحنَرَّ
الُبستانية وما زادها ابع من الورود هو نتيجة حشمة األرض النّ يبة إمّنا َجاهلا الّزهري بسبب الشّك والرّ 

الغة الّتصويريّة ويُعّمق وقارها وهدوءها. فكّل هذه الصور استلهما من اإلنسان لُيحقق املب إالّ  َجاالا 
مسه املصو ر أبلوانه، وهو يت خذ فن اانا يصف بكلماته ما ير »ظهر الّشاعر يف هذا الغرض املعىن، حيث يَ 

 .134«ويتفن ن يف جتويد رمسها يبدع صورها، من املناظر اليت  يراها مواداا
 

                                                            
 .451الديوان، ص  132
 .305الديوان، ص   133
 .77األندلسي شاعر غرانطة، ص فركونقاسم القحطاين، ابن   134
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 افْـتَـَعل: •

اعر خلصال ممدوحه ذكر الشّ اء بعد فاء امليزان. فبِّ يغة مّتت زّيدة األلف يف البداية والتّ يف هذه الصّ 
 من املاضي لُيعلي من شأنه إىل غاية قوله: ]الطويل[ابلزّ  ، ربطهومشائله

ه افْـَتَخرتْ وال  ماا إّيد  بُِّقسِّّ رِّ وائلُ       ا   ـقِّدن تصنحبتن ُسحباَن يف الَفخن  135وال اسن
 وقال يف ُكّتاب مواله اخلليفة "أمحد": ]الطويل[

ا الُعجنبُ          اـاَبُعهاْمَتدَّ اآلداُب و اْعتَـزَّتْ بِّه  تَخفَّ هبِّ  136وطاَلتن َيداَها واسن
حيح يف الفعل الصّ  والّتاءهلمزة اباملزيدة  اعر "ابن زمرك األندلسي" وّظف صيغة )افـنتَـَعل(الشّ 

ضّعف األخري يف )اعنتَـزَّ 
ُ
َتدَّ( –)افـنَتَخر( وامل . وقصد من ذلك يف املزيد ابهلمزة وتشديد الم امليزان امن

ر( املنفية فقدميا خرية من خالل لفظة )افتخباهي املبالغ فيه بنفسه مع نوع من السّ البيت األّول إىل التّ 
يف فخرهم بشّدة عكسه هو الشاعر الذي مدح مواله مببالغة  ما سامهواسائهم ومل يُؤيّدوهم و مل يتباهوا برؤ 
فريمي منه إىل مبالغة تعظيم مواله اخلليفة الذي راحت يد الكّتاب  أّما البيت الشعري الثاين. حسب رأيه

تفتخر به وتعتّز حّت تربّع على اآلداب وانتشر صيتها وامتّد ابعها بسبب صفاته فيها، وانتقلت من 
بون منها والهم ويتعجّ مب همر اختفمكان آلخر ووجدت يف طريقها من يستهزئ مبا خطّه الكّتاب ال

كونه صاحب جمد قدي، وشرف كبري، وسيادة قوية، وقدر رفيع، وكرم عظيم، ومكانة سامية يف »
منصبه، فعند وقوفه تستشعر هيبته، ويف مشيه تلحظ وقاره وإجالله مثل الكوكب العظيم 

 .137«الشامخ
 تـََفعَّل: •

األعذار وهو مصدر السعادة استمّر ففي أثناء مدح مواله واستعراض صفاته وأعماله أبنّه مينح 
 يف اإلنشاد إىل قوله: ]الطويل[

َلَعبِّ         138فِّيه َمونقَِّف اجلِّدِّ َهازِّلُ  تَـذَكَّرَ َوأجَرينَت َسرنَعاَن اجلَِّيادِّ مبِّ

                                                            
 .457الديوان، ص   135
 .371الديوان، ص   136
 .131، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين،   137
 .452الديوان، ص  138



 يف دِيوَان "ابن زمرُك األنَدَلُسِي" الصَّرفِيـَّةخَصَائِص األُسْلُوب                 الفَصْل الثّانِي              

- 127 - 
 

املالحظ هنا توظيف الفعل املاضي الّثالثي املزيد حبرفني مها الّتاء وتضعيف العني )تـََفعَّل( يف كلمة 
. وقصد منها إىل 139اليّت ُتساهم يف تنشيط ذهن القارئ وكّفه عن امللل وإيقاظه عند اإلصغاء َر()َتذَكَّ 

أتكيد الّتذّكر واسّتجاع احلالة اليت يكون فيها وهي الّرزانة اجلّدية واملزاح اهلزيل أثناء تسيريه للجياد الّنجيبة 
 بعدها يف وصف جياده.مبلعب ركضها، كّل هذا يستدعي الّسرور. مثّ استطرد 

 ج/ املزيد بثالثة أحرف:
 اْستَـْفَعَل: •

 يغة من انحية املبين للمعلوم واملبين للمجهول:صّ الوع جند يف هذا النّ 
 الفعل املبين للمعلوم: /1

بنّي ذلك أّن احلّب يستهوي العامل واجلاهل و و  يف ُمعّذر بذكر ضواحكه الربّاقة، اعر متغّزالا قال الشّ 
 قيس وَجيل بن معمر: ]الطويل[بنموذج 

 140الصَّربنَ اجلَميَل ََجيلُ  اْستَـْقَبحَ وَما       َفمِّنن قبنُل َما قدن َخاَن قـَينساا قِّياُسُه  
َبَح( عري يبدو ورود صيغة الفعل السّ يف البيت الشّ  تَـقن َعَل( يف قوله )اسن تَـفن داسي املبين للمعلوم )اسن

اء". وقد رمى من ذلك إىل نفي االعتقاد ابستقباح "َجيل بن ني والتّ أحرف "األلف والسّ بزّيدة ثالثة 
سي د كل  فرح وأمري كل  لذ ة، يفيض يف نفس »ابعتباره يف احلّب رب اجلميل الصّ واستهجانه معمر" 

رب ورسم اخلطط مل يتواىن عن الصّ  "قيس"كما أّن   ،كان مسة يف حياته بسبب حمبوبته  ألنّهو  141«اعرالش  
 ة.القياسيّ 

 الفعل املبين للمجهول: /2
عناصر بتوظيف ذكر صفته املوالية ي راحإشراقة أخاّذة  اج" كبريهم ذيففي مدحه "أليب احلجّ 

 الطبيعة يف قوله: ]الطويل[
ُب بَنانهِّ   اْسُتْمِطَرتْ إَِّذا  لِّ ُسحن َحن

ٍد َهَواٍم َهَوامِّلُ       يف امل َتجن  142فُهنَّ لُِّمسن

                                                            
 .2/120ينظر، الزخمشري، الكشاف، تح: عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حممد معّوض، وآخرون،  139

 .342الديوان، ص   140
 .48كمال عصام السيويف، االنفعالية واإلبالغية يف البيان العريب، ص   141
 .451الديوان، ص   142
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عَِّل( يف لفظة  تـُفن هنا نالحظ الوزن السداسي املبين للمجهول بضّم اتء امليزان وكسر عني امليزان )اسن
طَِّر(. وقصد من ذلك إىل التّ  ُتمن باهي مبمدوحه بتعظيم صفة اجلود والكرم؛ حيث عرّب عن ذلك )اسن

أي طلب من يديه الّسخّيتني والواسعة العطاء أن تُغدق  ؛اليابسة حاب أن مُتطر على األرضبطلب السّ 
من أكثر األشياء اليت يرتبط اإلنسان هبا، فهي »فتوظيف عناصر الطبيعة يف شعره هي  ،احملتاج خبريه

وما ، 143«اعرو أن تكون مصدر وحي للش  الرتحال، يف البدو واحلضر، فال غر حميطة به يف احلل  و 
شر كرمه على كّل طالب العطاء تذلك ين فحني فعلهاحلجاج"  عند "أيب ت دائمةكان  إالّ تلك الّصفات 

 والعطف وكّل من يدبُّ على األرض والتاّئه فيها.
 صيغة املضارع: .2

الّزمن املاضي حضوراا يف الّنصوص كان لزمن الفعل املضارع صيتاا يف توظيفه  مثلما كان للفعل ذي
معىن يف نفسه بزمان حيتمل احلال »هو الفعل الذي يدّل على حسب مراد املبدع وغاّيته، ف

واليت هي )أنينُت( لوقوعه مشّتكاا،  145ويكون بزّيدة حرف املضارعة على املاضي 144«واالستقبال
، وللمضارع قوالب جمّردة وأخرى مزيدة شأنه يف ذلك شأن الفعل 146سوف(وختّصصه ابلّسني و)

 خمتلفة هي: أبشكالٍ و قوّيا  اا ة حضور لصيغة املضارعيّ لفبالّنظر للمدونة اخلاّصة "اببن زمرك" جند املاضي. 
 املضارع اجملر د: 1.2

)فـَُعل( أبداا على )يَفُعل(  امنها ما جييء مضارعا »األفعال تكون من هذا الفعل على ثالثة أبنية 
بضم  العني كاملاضي حنو )َظُرَف يظُرُف( و)َشُرَف َيشُرُف(. واملضارع )فِعل( على )يفَعل( بفتح 
العني حنو )شِرب يشَرُب( و)حِذر حيَذُر( فإن كان معتل  الفاء ابلواو فإن  مضارعه أبداا على )يفِعُل( 

ر املضارع اجملّرد أبوزانه اانتشفمن خالل القول يظهر  .147«ِزُن(بكسر العني حنو )َوَعَد يَِعُد( و)وَزَن يَ 
َعُل  ُعُل  –التالية )يـَفن عُِّل(  –يـَفن  اليت استعملت يف املبين للمعلوم واملبين للمجهول:يف املدّونة يـَفن

                                                            
سليم سعداين، االنزّيح يف الشعر الصويف رائية األمري عبد القادر منوذجا، قسم اللغة واألدب العريب، كلية اآلداب واللغات،   143

 .79م، ص2010جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر )رسالة ماجستري(، 
 .174إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص   144
 .64ة يف النحو والشافية يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، صينظر، ابن احلاجب، الكافي  145
 .44ينظر، نفسه، ص  146
. وينظر، سيبويه، الكتاب، تح: عبد 174، 1/173ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع يف التصريف، تح: فخر الدين قباوة،   147

 .4/78السالم هارون، 
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 أ/ الفعل املبين للمعلوم:
 يـَْفَعُل: •

 وكّله حكمة وجتربة حياتّية: ]البسيط[الّشاعر قال 
رِّي َمنِّيـََّتهُ  َيْكَدحُ َكمن  ا كَدحا       اَلمرنُء ال َيدن  148أَلَينس ُكلُّ امنرِّئ جُينَزى مبِّ
َدُح(. يف البيت الشّ  َعُل( يف قوله )َيكن عري نرى صيغة املضارع اجملّرد من الّزوائد بفتح عني امليزان )يـَفن

لُيظهر مدى تشاؤمه  اا وقصد من استعماله تبيني زمن احلاضر الذي يسعى فيه اإلنسان ويكدح جاهد
واستفهم ابلعمل وما ينتظره من قضاء وقدر، فاملرء يُعاين يف عمله وجيتهد يف احلياة وال يعلم مّت ميوت. 

مّث يتحّسر على  ! اا فشرا وإن شرا  فخرياا  من جنس العمل إن خرياا  نستكوان ماعن جزاءه وعاقبته أبهنّ 
 يف قوله: ]البسيط[ 149«اهب واسرتجاع املفقوداستعادة املاضي الذ  واستحالة » ائع أطيبهشبابه الضّ 

ََتا لشَبايبِّ َضاَع َأطنيَـُبُه  ُت بِّه َقدن َعاَد يلِّ تـََرَحا         َواَرمحن  150َفما َفرِّحن
 يـَْفُعُل: •

نوافذ الطمع وعند الضرورة يشفع،  هقغالوإ اخلريفتحه أبواب و  ،يقول يف مدح "الغيّن ابهلل" بنصره
 قوله: ]الكامل[ إىل

َدَك ـَأالَّ ختِّي      َوإَذا َغَزونَت فإنَّ َسعنَدَك َضامِّن     151َيْكُملُ َب وَأنَّ َقصن
ُمُل(. ورمى "ابن  ُعُل( يف لفظة )َيكن نالحظ ورود صيغة اجملّرد املبين للمعلوم مضموم عني امليزان )يـَفن

أتكيد استمراريّة إمتام ممدوحه ألهدافه االنتصاريّة وإكمال مقاصده احملّققة للفتح اإلسالمي زمرك" إىل 
كفيل مبساعدته وتوّكله على اخلالق   فه عن ذلك وعدم فشله يف الغزو، فاحلظّ توقّ  ودونيف زمنه احلاضر 

 .منبعه تعاىل
 يـَْفِعُل: •

يف أحد العيدّيت قال "ابن زمرك أندلسي" يُهّنئ موالُه به، ويف سياق ذلك راح ميدحه ويُعّدد 
 مآثره اليت ُدوَِّنتن يف الّشعر: ]الكامل[

                                                            
 .376الديوان، ص   148
 .41لسيويف، االنفعالية واإلبالغية يف البيان العريب، صكمال عصام ا   149
 .376الديوان، ص   150
 .464الديوان، ص  151
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ا َسبِّيَل إَِّجاَدٍة      َها     َسَلَك البَـَياُن هبِّ َفاُتَك َكاَن َعنـن  152يـَْعِدلُ َلوناَل صِّ
عُِّل( يف كلمة )يـَعندُِّل(.  اعر استعمل صيغة املضارعيبدو أّن الشّ  اجملّرد مكسور عني امليزان )يـَفن

بيان، مثّ راحوا يّتبعون منها إىل إجالء دميومة صفات مواله احلسنة الّسخّية حّت أنطقت أرابب ال وقصد
تَقن اجمليد، فلوال هذه الشّ 

ُ
آخر بعدوله  مائل خَلرَج البيان عن طريقه وسلك سبيالا طريق الفّن األديّب امل

 عنه حسب رأيه.
 يـَُفْعِلُل:  •

عن رسالته يف أنّه اشتاق له قال:  ومما كتب به "ابن زمرك" إىل "لسان الدين بن خطيب" جواابا 
 []البسيط

 153رنضِّ إيّنِّ يف إِّرنثي هَلَا َعَصَبهن ـابلفَ          ُيَشْعِشُعَهاَمنن كاَن َوارَِّث آداٍب 
ُع( بوزن عري ورود صيغة الفعل املضارع الرّ نالحظ يف البيت الشّ  ابعي اجملّرد يف لفظة )ُيَشعنشِّ

اعر من ذلك إىل تبيني فضل ممدوحه "ابن اخلطيب" الذي يعمل على نشر اآلداب )يـَُفعنلُِّل(. وقصد الشّ 
 اعر نصيبه من مرياث اآلداب.وشعشعتها، وأيخذ منها الشّ 
 ب/ الفعل املبين للمجهول:

للمعلوم بضّم أّوله، وفتح  املبينين للمجهول ألنّه ُيشتّق من الفعل املضارع باملي ابلفعل املضارع مسّ 
جياز، وإّما للعلم به، وإّما للجهل به، وإّما للخوف إلما قبل آخره، ومل يُذكر فاعله يف الكالم، وإّما ل

األبيات والقصائد على ي تربّع الذّ  في غرض املدح دائماا ف .154عليه، وإّما لتحقريه، وإّما لتعظيمه
 : ]الطويل[فقال ها وخيلفهااخلالفة ومن يتوالّ الّشاعر مدح عرية، الشّ 

 155ا يفِّ أَبِّيها مِّنن أَبِّيهِّ مَشَائِّلُ ـَكم        فِّيَها مِّنن أبِّيَها مَشَائِّل     تـُْعَرفُ وَ 
اء ومفتوح عني تّ الوائد مضموم در ُوجود فعل مبين للمجهول جمّرد من الزّ هنا نالحظ يف بداية الصّ 

َعُل(. ورمى الشّ  اعر منه إىل تعميم إدراك فضل صاحب اخلالفة ومعرفة امليزان يف لفظة )تـُعنَرُف( بوزن ) تـُفن

                                                            
 .465الديوان، ص  152
 .371الديوان، ص  153
 .179ينظر، إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص   154
 .450الديوان، ص   155
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صفاته احلسنة ومشائله الكرمية اليت ال خالف ونقاش فيها، ألّن ذلك ُمستَمد  من األجداد: األب وأب 
 األب )اجلّد(.

 املضارع املزيد: 2.2
وأم ا املزيد على ذلك فإن ك إذا » هـ(669)ت "ابن عصفور" حسبالّنوع  ميكن شرح هذا

، فنجد 156«أردت املضارع فال خيلو أن تكون يف أو له مهزة وصل أو اتء زائدة أو ال يكون كذلك
منها: ينفعل يف انطلق ينطلق، ويستفعل يف استخرج يستخرج، ويتفاعل يف تغافل يتغافل، ويتفّعل  اصيغا 

 .157يف تشّجع يتشّجع، ويُفعلُِّل بضّم حرف املضارعة وكسر ما قبل اآلخر
ّيدة على صيغة الفعل املضارع اجملّرد لنقع يف األشكال حروف الزّ  دخوليف الّديوان حيث نالحظ 

 الّتالية:
 املزيد حبرف:أ/ 

 :ة فنتحّصل على األوزان الّتالّيةكل بزّيدة حرف واحد إىل الصيغة األصليّ ق هذا الشّ يتحقّ 
 يـَْفَعلُّ: •

 ي طلبه الفقيه "أبو عبد هللا بن مرزوق" عندما شرع يف شرحهالذّ  158فاءفي مدحه لكتاب الشّ ف
                                : ]الطويل[قال

َا   َهلُّ       َتُسلُّ ُسيوَف الربقِّ أيندي ُحَداهتِّ تَـنـْ  159َخوفا مِّنن َسطاها ُدموُعها فـَ
مزيدة بتضعيف الم امليزان يف لفظة )تـَنـنَهلُّ( بوزن  ةعري نعثر على صيغة مضارعيّ يف البيت الشّ 

َعلُّ(. وقصد منها أتكيد قوة حماريب السّ  حّت تتساقط بغزارة  يوف اليت تؤّدي إىل امتالء العدّو خوفاا )تـَفن
دموعهم وتتكاثر، ألّن حاملي السيوف خيرجوهنا من غمدها بقّوة وينطلقون للتسابق للقضاء على 

 العدّو.
 

                                                            
 .1/175ابن عصفور اإلشبيلي، املمتع يف التصريف، تح: فخر الدين قباوة،   156
 .179، 1/176، نفسهينظر،   157
وما جيب يف حّقه وما جيوز. الديوان،  هو كتاب يُعّرف حبقوق "املصطفى القاضي عياض"، وفيه سرية الرسول وأخالقه ومعجزاته  158
 . 438ص 
 .438الديوان، ص   159
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   :تـَُفاِعلُ  •

 يف مدح أبناء مواله قال: ]الطويل[
 160تـَُناِزلُ لُُيوُث كَِّفاٍح َوالُكَماُة          لُ ـُتَسائِ ُغُيوُث مسَاٍح والُعَفاُة 

فعلني مضارعني مزيدين حبرف األلف بوزن )تـَُفاعُِّل( يف لفظيتن عري نلمح وجود يف البيت الشّ 
رَبُ توظيفه إىل تعظيم وإجالل أبناء احلاكم؛ فهم الذّ تـَُنازُِّل(. وقد رمى "ابن زمرك" من  –)ُتَسائِّلُ  ين ُيسَتخن

هّنم يُقّدمون يد العون واإلنقاذ جلُودهم وسَخاءهم الكرمي من ألَعفنوهم ومساحمتهم عند الضرورة، لعنهم 
اشتهروا ابلّشدة  كوهنمالعدّو ابلّسالح وبشجاعة   لوجهٍ  اا جهة. ومن جهة أخرى هم الذين يُنازعون وجه

 الّنضالية والقّوة الكفاحّية.
 تـَُفعِ ُل: •

 استخدم هذا الوزن من انحية املبنية للمعلوم واملبنية للمجهول:

 أ/ الفعل املبين للمعلوم:

 : ]الطويل[ومنها قولهالّسعد أدرج صفة فيه  ذيأثناء مدح "ابن زمرك" ملواله 

ي َغماَمة    سِّ  تـَُبخِ لُ       َوَدعنين أَرِّدن مُيناَك فهن  161صونب الَعارِّضِّ اُلَمَتبجِّّ

ُل( بوزن )تـَُفعُِّل( من خالل زّيدة حرف ُمضّعف يف البيت الشّ  عري نالحظ فعل مضارع )تـَُبخِّّ
للُبخل وشّدة  مبالغتهاعر من ذلك إىل تبيني عدل مواله يف كرمه بواسطة وهو عني امليزان. ورمى الشّ 

اعر . إالّ أنّه ُيكرم احملتاج لذا نرى الشّ وخرياا  إمساكه عن العطاء، لكن عن الشخص الغيّن املتفّجر ماالا 
 يد مواله فهي ابلنسبة له غمامة تُبّجُسه ابلثّراء الوفري.  يطلب دائماا 

 ب/ املبين للمجهول )تـَُفعَُّل(:

 اعر: ]الكامل[ففي معرض هتنئة قال الشّ 

ا َعقنُد الرَِّضا يـََتأّكُد  ُبشن  ُم الصُّننعِّ اجلَميل      رى هبِّ  162جُتَدَّدُ َوَمواسِّ

ُد( بوزن )تـَُفعَُّل(  يظهر هنا توظيف الفعل املضارع املبين للمجهول ُمضّعف العني يف لفظة )جُتَدَّ
فاللغة ليست أداة لنقل أفكار املتكلم فحسب، بل هي رمز جتسد حالة املتكلم الباطنية مبا فيها »

                                                            
 .451الديوان، ص   160
 .433الديوان، ص  161
 .197الديوان، ص  162
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إىل اإلعالم عن مدى انبساطه وسروره  هذا من استعماله لذلك هو يقصد 163«من خيال وإحساس
إمامهم  بعهد نع اجلميل للّرعّية من طرف احلاكم، فهنيئاا افع والصّ من جتديد أوقات العمل املفيد والنّ 

 وُبشرى بعقد الّرضا عندهم.
 ب/ املزيد حبرفني:

 حبرفني، فنجد: مزيداا  مضارعاا  استحضر "ابن زمرك" فعالا 

 يـَْفَتِعلُّ: •

 ففي الّتهنئة ابلعيد الّسعيد مللكه وازدهاء العواطف قال: ]الكامل[
ّيا َصاحلِّاا        كـين  ُم مننك َهدن رَارِّ  َيْسَتِمدَّ َفأَتى يـَُؤمِّّ  164النُّوَر بـَعنَد سِّ

َتعِّلُّ( يف لفظة ) َتمِّدَّ نالحظ هنا ورود صيغة )يـَفن ( بزّيدة "السني والّتاء". ويرمي الّشاعر من َيسن
الّنور ويعلنه يف األرجاء بعد خفاءه وسراره، لذا جاء العيد ليقصد  إىل التربّك ابلعيد الذي يستمدَّ  ذلك

امللك والّرعّية لُيحّقق اهلدى الّصاحل والطّريق الّسامل والّسرية احلسنة من صلة الّرحم، وإشراق األرض، 
 وانتشار اجلود والكرم.

 يـَتَـَفعَُّل: •

بو محُّو موسى ن املريين"، و"أيف حديثه عن مواله ومدحه ذكر "موسى بن أيب عنان بن أيب احلس
 قال ]الطويل[ف بن يوسف الّزابين"

ثنُل ُموسى كِّاَلمهَا    عن ـبغين     َلك اخَلرينُ، ُموَسى مِّ  165يـَتَـَلبَّسِ ارِّ الُودِّّ ملَن ـرِّ شِّ
" وتضعيف عني امليزانضارع )يـَتَـَلبَّس( املزيد حبريفن "التاء املفعل العري استعمال يبدو من البيت الشّ 

ي مل يتلّبس ومل يتقّمص وفق ميزان )يـَتَـَفعَُّل(. ورمى "ابن زمرك" من توظيفه إىل أتكيد االفتخار مبواله الذّ 
، لذا دعا له الّشاعر ابخلري واعترب أّن  موسى األّول ُيشبه إاّل شعار احملّبة واملوّدة يف تعامالته مع الغرين

 سيشقى يف حياته ويعيش يف بـُؤنس.وخيونه ومن يُعادي امللك  ه وتصّرفاتهاتاين يف سلوكموسى الثّ 
 
 

                                                            
 .18املهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره يف املعىن، ص  163

 .428الديوان، ص   164
 .434الديوان، ص   165
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 َتْستَـْفِعُل: •

 وردت هذه الصيغة هبيئة الفعل املبين للمعلوم واملبين للمجهول:
 أ/ الفعل املبين للمعلوم:

 قوله: ]الكامل[ يففضل أعطاه هللا تعاىل له أوصاف درريّة ل ر ملكه املمدوح ذااعجعل الشّ 
ا فإِّنن َضنَّ احلََيا   166َتْسرَتِْسلُ َكف  أَبتن أالَّ َتُكفَّ عنِّ النََّدى         أَبدا

عُِّل( للفعل املضارع املبين للمعلوم يف لفظة عند مالحظة البيت الشّ  تَـفن عري تظهر صيغة )َتسن
ُل( بزّيدة حريفن "السّ  َّتنسِّ إن  األسلوب ال يكون "احنرافا ابلنسبة للقاعدة" »ففي الغالب  اء"والتّ ني )َتسن

"ابن زمرك" إىل املبالغة يف طلب اسّتسال  يرمي إليه الّذي 167«ولكن هو "احنراف بتوجيه املعىن"
 نالكرم العميم واستمرار كثرة احليا اخلريِّّ واملعطاء، ألّن مواله امللك مل تتوّقف يده عن اجلود بل أّب أ

 غريه.ل املقّدميكّف عن ذلك الّندى الّسخي 
 ب/ الفعل املبين للمجهول:

 فقال: ]الكامل[ لق واخلَلقاعر مدح مواله من خالل املزج بني اخلُ يواصل الشّ 
 168ُتْسَتْكَملُ ا بـَعنَدها مِّنن َغايٍة ـمَ      ُخُلُق ابنِّ َنصنرِّ يف اجلَمالِّ َكَخلنقِّهِّ   

َعُل( بضمِّّ األّول وفتح عني جُيلي البيت صيغة مبنية  تَـفن َمُل( بوزن )ُتسن َتكن للمجهول يف لفظة )ُتسن
عبري عن مدى إعجابه بطلب استكمال هذه الصفات اجلميلة اعر من ذلك إىل التّ امليزان. ورمى الشّ 

جاعة احلربّية، كما اشتهر كونه "ابن نصر" ُعرف أبخالق محيدة كالكرم بكّف الندى، والشّ   امتامهإو 
حّت أنّه حُيّلي اإلسالم بوجوده. فكان ُخلقه سّيان  مشرقٍ  ، وابتسامه بثغرٍ طلقٍ  ذو وجهٍ  احلَسنلقه خبَ 

 ودليل ذلك: ]الكامل[ ،مع َخلقه يف اجلمال
ُه النـََّهارِّ َطالقَ   َّتَّ مِّنن ثـَغنرِّ األقَاحِّ ُمَقبَّلُ ـَوافن    ةا      ـأَبنَدى هلا َوجن

ُلِّيَِّّها تـََتَكلَّ ـَك الُعَلى       بِّ ـَومَنابُِّر اإلسنالمِّ ّي َملِّ       169لُ ـُحاَلَك أون حبِّ
 

                                                            
 .462الديوان، ص   166

167 Wolfgang Iser, L'acte de lecture: théorie de l'effet esthétique, p 169. 
 .462الديوان، ص   168
 .462الديوان، ص   169
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 صيغة األمر: .3
الفعل هو " ابإلضافة لألفعال الّسابقة، ففعل األمرتستوقف الّدارس يف حبثه عن الّصيغ الّزمانّية "

، ويشتق من الفعل 170«طلب وقوع الفعل من الفاعل املخاطب بغري الم األمر»الذي يدّل على 
املضارع حبذف حرف املضارعة من أّوله، حنو: يتعّلُم، تعلَّمن فإذا كان احلرف الذي يليه حرف املضارعة 

ة، حنو: ان ماضي الفعل رابعّيا مبدوءاا هبمز ة القطع إذا ك، كما ُتضاف مهز ساكناا، جيء هبمزة وصل
 مر أبشكال وصور منها:"ابن زمرك" على صيغة فعل األ نعثر يف مدونة. و 171َأعنَرَب، َأعنرِّبن 

 صيغة )افعل(: 1.3
لِّسن  ، و)اِّفعِّلن( حنو: اِّجن ، و)اِّفَعلن( حنو: اِّشَربن . ويف 172هلذا الّنوع صيغ وهي )اُفُعلن( حنو: اُكُتبن

 اُفـنُعلن(: –)اِّفـنَعلن االثننين  بنوعيه كل حضور  كان هلذا الشّ ة  املدّون
 ِافْـَعْل:   •

 يف أحد العيدّّيت ملواله يُهّنئه به: ]الكامل[الّشاعر قال 
ُل الرَِّضا      فَاْهَنأْ  َتمِّ تِّبنَشارِّ    بِّعيدِّ َعاَد َيشن الَن يـَرنُفُل يف َحَلى اسن  173َجذن

َنأن(يبدو من البيت استعمال الشّ  بكسر األّول وفتح  اعر لصيغة فعل األمر )اِّفـنَعلن( يف لفظة )اهن
عندهم،  املكانته يبتهج ويسّر هبذه املناسبة . ورمى منها إىل تعظيم العيد بطلب مواله أنعني امليزان

ح وعليهم الفر  ،يف الّنفس واطمئنانٍ  حُييط هبم أبسباب اهلناء من ارتياحٍ  )العيد( فقد عاد من جديد
 بجيل له والّتزيني ابحللى.والتّ 
 اُفْـُعْل: •

 اقة: ]الكامل[وأنشد أثناء حديثه عن تصميم زواّي القصر والطّ 
ك    َعَجائَِّب حاَر يف إِّبنداعَِّها     اُْنظُرْ وَ   174سِّ دِّ هنن مُ وَ  مٍ دِّ هنن مُ  اُم ُكلِّّ ـإِّحن

                                                            
 .151إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص   170
 .152ينظر، نفسه، ص   171
 .152، ص نفسهينظر،   172
 .428الديوان، ص   173
 .130الديوان، ص   174
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اعر لصيغة فعل األمر )اُفـنُعلن( بضّم األّول وعني امليزان يف لفظة توظيف الشّ  نلحظعند النظر 
(. وقصد "ابن زمرك" من  د جنإىل تبيني مدى تعّجبه من حماسن صنع البناء، لذا  صياغته هذه)اُننظُرن

هندم الذي  حيتارغرائب اإلبداع عند ُرؤيته لاظر النّ 
ُ
يف تشكيلها وهذا نتيجة إحكام متخّصصني منهم امل

 أصلحها ونّظم حسنها، واملهندس الذي اهتّم هبيئتها املعماريّة.
 صيغ أخرى: 2.3

رِّمن، ووزن )فـَعِّلن( من فـَعََّل  يف األمر املزيد تشتّق منه صيغ منها: )أفنعِّلن( من أَفـنَعَل حنو: أكَرَم، َأكن
َتمِّعن، وغريهاحنو: علََّم، َعلِّّ  نعثر يف املدونة على و  .175من، وصيغة )افـنَتعِّلن( من افـنتَـَعَل حنو: اسَتَمَع، اسن

 :صيغة فعل األمر وهيشكل آخر من أشكال 
 َأْفِعْل: •

 وذكر جيشه وأعماله احلربّية قال: ]الكامل[القائد العسكري،  مواله عن حديث الّشاعرفي ف

َك ابلسََّعاَدةِّ ُكلََّما أَْبِشرْ  َيشِّ  176ُر هللاِّ حَتنَت لَِّوائِّهِّ ـُزو وَنصن ـيـَغَ           جلِّ

( وفق صيغة )أَفنعِّلن(  "ابن زمرك" ابتدأ رن كسر عني امليزان. وقصد منه إىل رفع ببفعل األمر )أَبنشِّ
وإسعاد اجليش العسكري، فإهّنم عند  البهيجاهلمم وتشجيع مواله من خالل طلبه االستبشار ابالنتصار 

 .غزوهم سيحّققون الّنصر بقدرة هللا تعاىل كوهنم يُدافعون عن لواء اإلسالم والّدين احلنيف
 فـَعِ ْل: •

 عامل مع مواله فقال: ]الطويل[طريقة التّ اعتاد "ابن زمرك" أن يذكر يف قصائده 
رِّ َكفَّ َخليَفٍة  قـَبِ لْ   177يـُغننيَك َصونُب اجلودِّ مننُه عنِّ املَطرن         بِّثـَغنَر الزَّهن

األفعال » ( بوزن )فـَعِّلن( فهذهيبدو يف بداية البيت فعل أمر مضّعف عني امليزان يف لفظة )قـَبِّّلن 
الّذي  178«يقصد املرسل إجنازها، ويريد أن يدرك املرسل إليه هذا القصدالل غوي ة أفعال إرادية، إذ 

ي ي مَينُثل أمامه أن يُقّبل يد اخلليفة بفمه الوردّي الذّ املبالغة يف تعظيم مواله وإجالله، فطلب من الذّ  هو

                                                            
 .152ينظر، إميل بديع يعقوب، معجم األوزان الصرفية، ص   175
 .367الديوان، ص  176
 .418الديوان، ص   177
 .43، ص اسّتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداوليةعبد اهلادي بن ظافر الشهري،   178
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ب بل عليه شّبهه ابلّزهر، فإذا فعل ذلك سُيغدقه اخلليفة جبوده ويُثريه ابخلري كأنّه مطر. ليس هذا فحس
 ليل قوله: ]الطويل[ميدحه فيه. والدّ  كالماا   مَ ظِّ نن أن ينزل لنعاله وحيرسه ويَـ 

ضاَعفِّ عنن َخَفرن       َوافنرِّشن ُخدوَد الَورندِّ حتَت نِّعالِّهِّ 
ُ
َعلن هبا لونَن امل  َواجن

رِّ الدَّرَاهِّ   ا    ـواننظِّمن غَِّناَء الطَّرينِّ فِّيهِّ َمادِّحا      َن الزَّهن َررن ـوانـنثـُرن مِّ  179َم والدُّ
 افْـَتِعْل: •

 نرى أّن "ابن زمرك األندلسي" يتحّدث عن مواله يوم اجلمعة وما يّتّتب عنه: ]جمزوء الّرجز[
َعهن            مْ ـاْغَتنِ فَانـنَعمن صباحاا و  َتمِّ قَاَتُه الـُمجن  أَون

ٍل         ـرن بُصنن ـوأَبنشِّ      هن ـُه ُمرنَتفِّعَ ـــــــــَأعنالمُ  عِّ َعاجِّ
 180هن ـَح الذِّي            أَينتِّيَك ابلنَّصنرِّ َمعَ ـالَفتن  رِ ـانـَْتظِ و        

( بوزن )افـنَتعِّلن( –يف هذه املقطوعة نلحظ ورود فعل األمر يف )اغنَتنِّمن  فالقصيدة هلا معىن » انـنَتظِّرن
قصد من توظيفه إىل الّتفاؤل ابخلري بيوم اجلمعة؛ حيث  أي أّن الّشاعر 181«وهذا املعىن جيب معرفته

طلب منه أن يغتنم فّتة اجلمعة وينعم بصباحها ويستغّل كّل شيء يف اليوم جُمتمعة. وأن يسعد مبا هو 
 من مواله أن ينتظر ويتأىّن فالّنصر سُيدرُكه وأيتيه ابلفتح الّسعيد. -أيضا–آٍت لذا طلب 

 حذف حرفنْي: 3.3
وهو حرف عن األصل حبذف أحد أحرف امليزان  وخروجيف صيغة فعل األمر قد حيصل عدول 

 فنجد:وع األجوف. نّ الالكلمة معتّلة ذات  إذا كانت يف حالة ،العني
 َفْل: •

 : ]الكامل[ومبالغةا  وبياانا  بتوظيف عناصر الطبيعة اليت زادت املعىن قّوةا  اعر مادحاا قال الشّ 
هِّهِّ       َسلْ  تَ  ابملَشارِّقِّ ُصبنَحَها َعنن َوجن ننُه عَ ـيـَفن  نن َجبِّنيِّ هَنَارِّ ـرُّ مِّ

بَ ـــابلَغمَ  َسلْ       182َزخَّارِّ ا ـَك َعنن حَبنٍر هبَِّ ـتـُننبِّي       هِّ ـَها عنن َكفِّ ـائِّمِّ َصون

                                                            
 .418الديوان، ص   179
 .436الديوان، ص   180
 .66، 65اللغة العليا، صجون كوهني، النظرية الشعرية بناء لغة الشعر   181

 .406الديوان، ص   182



 يف دِيوَان "ابن زمرُك األنَدَلُسِي" الصَّرفِيـَّةخَصَائِص األُسْلُوب                 الفَصْل الثّانِي              

- 138 - 
 

أمر مكّررينن )َسلن( الّلذان مها وفق وزن )َفلن( بفتح فاء امليزان وحذف  يف البيتني الشعريني ورد فعال
( بوزن )إفـنَعلن(. وقصد الشّ  َألن اعر من ذلك إىل املباهاة حرف ألف البداية وعني امليزان واألصل )إسن

، وابتسامته ليجدها اا وجهه ليجده مشرقواالفتخار مبمدوحه ألنّه طلب من اآلخر أن يسأل عن َجال 
أبدع »فهذا الغرض )الوصف(  كالبحر املغداقمنرية، وكذا الّسؤال عن كرمه وعطائه ليجد أّن كّفه زّخار  

ا إبداٍع ألنه أذهل العقول، والن   األفواه، فلم يبق هلا  موأجلفوس، وأعجز األقالم، فيه الشاعر أمي 
ستند الطبيعة؛ فهو املؤلف واملطرب املُ  حل  سوى االعرتاف بسحر طربه الذي ينسجه على إيقاع

يف نغمات األحرف والكلمات على آالت الطبيعة بفصوهلا وخرياهتا ليمزج الشاعر ما هو واقعي 
 .183«مبا هو خيايل، فلم يرتك شيئا إال ووصفه الرتباطه مبحيطه

 ُفْل: •

 يقول يف اخلتام: ]جمزوء الّرجز[واله وما حّققه من نصر يف معارك راح ذكر فضل م بعد
َعهن        َوأَمناَلُك الَوَرى  َفُدمْ   184َعَلى ُعاَلَك جُمنمِّ

 يف البيت الشعري فعل األمر )ُدمن( مضموم فاء امليزان وحمذوف األلف والعني، بوزن )ُفلن( يبدو
. ورمى "ابن زمرك" من ذلك إىل الّتعبري عن مدى ارتياحه هو والبشريّة (أَدام -أصله )أَدِّمن( من )دام

لورى ويدوم عليهم، فكّلهم حتت كنف مواله لذا طلب منه أن يستمّر يف حكمه ويثبت يف أمالك ا
 م.هِّ كِّ لِّ ن يُعلون من مَ جُمتمعو 

 ِفْل: •

قوله:  غاية إىلفاستمّر يف قصيدته  ،العواقب علىمن خُماطبه أن يصرب  دعا أحد مواضيعهيف 
 ]الكامل[

  دَ ا ورن غا وَّ سَ مُ  ئتَ شِّ  حيثُ  دْ رِ 
ُ
 185رن دَ ويف الصَّ  رودُ يف الوُ  كَ بُ فاهلل حسن          ىَن امل

وأصله  فعل األمر )رِّدن( بوزن )فِّلن( بكسر فاء امليزان وحذف األلف والعني"ابن زمرك" ل استعم
لذا طلب  186«زينة حياة اإلنسان»ابعتباره رب عوته للصّ طمأنة خماطبه ود. وقد رمى من ذلك إىل )أراد(

                                                            
 .98، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين،   183
 .437الديوان، ص   184
 .411الديوان، ص   185
 .66صغري فالحي، وإمساعيل أشرف، مصادر حكمة الصرب عند انصف اليازجي، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، ص  186
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مسّوغات احلاداثت، ويسعى لتحقيق أمانيه فاهلل كافيه وجمازيه على صربه، وأن و  منه أن جيد أسباابا 
 أيخذ العرب من احلوادث وعواقبها.

 الصرفي ة هي: األسلوبي ة وخالصة اخلصائص  ❖

صفة السيما يف خاصّية املشتّقات أبنواعها الأّن الّشاعر "ابن زمرك األندلسي" قد استفاض 
خاّصة الفخر واملدح إلبراز صفات  ،املشّبهة وصيغة املبالغة ألهّنما يرتبطان بنوعية املواضيع اليّت تطّرق هلا

املصدر الّرابعي" و"املصدر ممدوحه بقّوة ومببالغة. ويف سياق ذلك وّظف املصادر على اختالفها حنو: "
كذا الّسداسي" واملصدر امليمي، واهليئة، واملرّة، والّصناعي ألجل خدمة موضوعاته وأغراضه ومقاصده و 

 حالته الّنفسّية.
نظراا لسياقه بني أزمنة األفعال املاضي واملضارع اجملرد واملزيد، كما كانت االنتقالية أثناء نظمه 

 اصده الضمنية اليت ما فتئت تربح خاطره الّذهين حّت يوصلها للمتلقي. الذي يؤثّر فيه، ونظرا ملق

 



   
 

   

 
 التّرتيب : أوّالً                                   

 النّقصان ا: ثانيًّ                                  

 العطفا: ثالثً                                    

 ةاإلنشائيّ  اجلملةرابع ا:                                  

 خامس ا: احلصر والقصر                                  

 سادس ا: النّفي                                  

    سابع ا: التّكرار                                  
 

الثّالثالفَص ل    

الندلسي" ز مركان "ابن يوَ يف دِالتّركيبيّة  خَصائص السل وب  
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اهتمامه الستحواذ مكنوانت الّنص من اجلوانب الّدراسّية الّّت يُراعي فيها الّدارس األسلويب 
املشتق من اجلذر الّلغوي  ،"اجلانب الّتركيبر "والتّدقيق يف جزيئاهتا جند واستخراج اخلصائص األسلوبية 

ومبعىن آخر فالّّتكيب  1«وضع بعضه على بعض، وقد يركرب وتراكب»)ر ك ب( رّكب الّشيء أي 
 .2«ائتالف الكلمات ومجع بعضها إىل بعض حبيث تكون كالماً مفيداً »هو 

يف كتابه يذكر  هـ(377)ت "سيالفار  أليب علير وهذا ما أشار إليه الّدارسون القدماء فنجد قوالً "
فاالسم »هو  (ما إذا ائتلف من هذه الكلم الثالث كان كالماً مستقالً )" ويف ابب ياإليضاح العضد"

أيتلف مع االسم، فيكون كالمًا مفيدًا كقولنا: عمٌروأخوك، وبشٌر صاحبك. وأيتلف الفعل مع 
، الّّتكيب إىل فكرة اإلسناده يف حيث نبّ  ؛3«االسم فيكون كذلك كقولك: كتب عبد هللا، وُسررِّ بكرٌ 

الكالم  إضافة أنّ  4عناصر أساسّية: املسند، واملسند إليه، واإلسناد ةتأّلف من ثالثتألّن بنية الّّتكيب 
هـ( إىل الّربط بني اإلسناد والّّتكيب 538" )تالزرخمشريأشار "يكون ذا معىن وفائدة، ويف هذا الّصدد 

ن من العوامل الّلفظّية واعترب أّن الّتجريد ال لإلسناد لكن يف حكم حديثه عن املبتدأ واخلرب اجملّردي  أثناء 
 .5األصوات الّّت حّقها أن ينعق هبا غري معربة، ألّن اإلعراب ال يستحّق إالّ بعد العقد والّّتكيب

سناد" و"الّّتكيب" فقال: الفكرة بذكر مصطلح "اإل (هـ643)ت "شابن يعيشرح لنا "وكذلك 
أن تركرب كلمة مع كلمة تنسب إحدامها إىل األخرى ]...[ وأنره مل يرد مطلق  وتركيب االسناد»

الّتركيب بل تركيب الكلمة مع كلمة إذا كان ألحدامها تعلرق ابألخرى على السبيل الذري به حيسن 
؛ حيث جعال هناك توافق يف كلمات الّّتكيب وتعالق بينها فليس كّل تركيب 6«موقع اخلرب ومتام الفائدة

                                                            
 .1714ص  (،ب ك رماّدة ) ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبري وآخرون،  1
أمل منسي عائض اخلديدي، عوارض الّتكيب يف شعر عبد هللا بن قيس الرقيات )دراسة حنوية(، قسم الدراسات العليا العربية   2

 .15ص  هـ،1469/ 1468ستري(، فرع اللغة والنحو والصرف، جامعة أم القرى، مكة املكرمة )رسالة ماج
 .1/9أيب علي الفارسي، اإليضاح العضدي، تح: حسن شاذيل فرهود،   3
ينظر، السيوطي، األشباه والنظائر يف النحو، تح: عبد العال سامل مكرم، دار الكتب العلمية، عامل الكتب )نشر، توزيع، طباعة(،   4

 .1/168م، 2003، بريوت، لبنان، 3ط
م، 2004، عمان، األردن، 1ينظر، الزخمشري، املفضل يف علم العربية، تح: فخر صاحل قدارة، دار عمار للنشر والتوزيع، ط  5

 .48ص
. رغم أّن هناك من الدارسني القدماء من يرفض فكرة أّن الّتكيب االسنادي يشّتط 1/20ابن يعيش الّنحوي، شرح املفّصل،   6

هي عبارة عن مركب من كلمتني »الذي قال عن تركيب اجلملة:  هـ(816)ت "الشرريف اجلرجاينفيه متام الفائدة واملعىن منهم " 
األخرى سواء أفاد كقولك: زيد قائم أو مل يفدك كقولك: إن يكرمين، فإنه مجلة ال تفيد إال بعد جميء أسندت إحدامها إىل 

الّشريف اجلرجاين، معجم الّتعريفات، تح: صّديق املنشاوي، دار الفصيلة للمشر والتوزيع «. جوابه فتكون أعم من الكالم مطلقا
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ري تركيباً ألّن الّدارسني القدماء أضافوا عنصر "الفائدة" و"ثبات  يصأيخذ شكالً أفقياًّ متسلسالً ظ لفالأل
وذلك »مبثال حني قال:  هـ(471)ت "اجلرجاين عبد القاهر واّتضاحه"، وهذا ما شرحه لنا "املعىن

أنرك إذا قلت: "ضرب زيٌد عمراً يوم اجلمعة ضرابً شديداً أتديبياًّ له". فإنرك حتصل من جمموع هذه 
ه النراس. وذلك ألنرك مل أتت هبذه  الَكلِّم كلرها على مفهوم، هو معىن واحٌد ال عدرة معاٍن، كما يتومهر

ا جئت هبا لُتفيده ُوجوهَ   الترعلُّق الّتر بني الفعل الذي هو )ضرب(، الَكلِّم لُتفيدُه أنُفَس معانيها، وإّنر
فها يف قوله أظهر هبا مدى ؛ فاجلملة الّّت وظّ 7«وبني ما عمل فيه، واألحكام الّتر هي حمصول التعلرق

من »ألّن أتليف اجلملة  تعلُّق األلفاظ مع بعض سبكاً وحبكاً، تركيباً ومعىًن وهبا حّقق مراده يف "الّنظم"
يتمر ابملصادفة بل حتكمه مبادئ وقواعد تتوقرف عليها إفادة الكالم. فالكلمة يف اجلملة مفرداهتا ال 

يغلب أن تتطلرب كلمة أخرى تقع يف حيرزها بشروط خاصرة تترصل إبحدى القرائن كاإلعراب أو 
 .8«الررتبة أو الرربط إخل

ورأيته قد صنع يف الَكلِّم »وقد صّور حالة املبدع ُمنشئ الّّتكيب للجمل ابلّصانع املاهر للحلّي: 
الّتر فيه ما يصنعه الصرانع حني أيخذ كَِّسرًا من الذرهب فُيذيبها مثر يُصبُّها يف قالب، وخيرجها لك 
سواراً أو خلخااًل، وإْن أنت حاولت قْطَع بعض ألفاظ البيت عن بعض، كنت كمن يكسر احللقة 

ُم السروار ماسك بني الَكِلم وشّدة تعاضد تركيبها إىل درجة ، استجلى "اجلرجاين" هنا قّوة التّ 9«ويفصِّ
ٌر هلا وتشتيت ألجزائها.  أنّه جعل تفكيكها كأنّه كس 

وإذا ربطنا بني الّّتكيب وخصائص األسلوب فيمكن القول أبنّه: دراسة املستوى الّّتكييّب من 
وجبها الّنص وحماولة خالل حتليل البىن األسلوبّية واستطالعها عن طريق رصد الكيفّية الّّت يتشّكل مب

تبيني نُظُم صوغ املتتاليات الّلسانّية بواسطة فحص كيفّية تضافر البىن األسلوبّية، والطرائق الّّت تتعالق 
 خصائصهالّتكييب واسعة جّدا، وذلك لشساعة  األسلوبمساحة . وهذا ما جيعل 10هبا مكّوانت الّنص

يلجأ إليها يف عمله اإلبداعي،  ومظاهره املتنوعة، فلم يبق على املبدع غري أن حيّدد نوع التقنية الّت
إذا كان األسلوب »فـ  قصد هذه اخلاصّيةكتشفها من أجل الوصول مل )املتلقي( أن يرفه الثاينيحاول طل

                                                            

اضل صاحل السامرائي، اجلملة العربية أتليفها وأقسامها، دار الفكر انشرون . وينظر، ف82والّتصدير، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(، ص
 . 12م، ص2007، عمان، األردن، 2وموزعون، ط

 .413عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تح: أبو فهر حممود حممد شاكر، ص   7
 .80متّام حّسان، اخلالصة الّنحويّة، ص   8
 .414عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تح: أبو فهر حممود حممد شاكر، ص   9

 .145البىن األسلوبية، دراسة يف "أنشودة املطر" للسّياب، ص حسن انظم، ينظر،   10
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وصلة إىل غريها من الطرق امله الطريقة دون هو الطريقة املختارة للتعبري عن املعىن فإن الختيار هذ
يشري  أسلوبياً  هذا املعىن مقصدا معينا يقصد، إليه صاحب األسلوب جيعل العنصر املختار مؤشراً 

 .11«إىل قصد ما
يدخل يف األسلوب الّتكييب عدول عن األصل وخروج عن املألوف حنو: كسر ترتيب الّتكيب و  

منه إلبراز قدراته  ساق املبدع هلذه االختيارات سعياً ينلذا  ونقصان أحد أجزائه وتكرار ركن ما وغريها،
وقع لدى كسره ألفق التّ ألوف و اإلبداعي من خالل خرقه للنسق امل الفنّية ومواهبه التعبريية يف نّصه

  اجتة عن العدول جبّل صوره.النّ  12شويق واإلاثرةبعناصر التّ  عله حافالً املتلقي، جل
فبالنظر  ة يف املنحى الّتكييب،ة أسلوبيّ اصيّ يف ديوانه خب هـ(795)ت "ابن زمرك األندلسيمتّيز "

تركيبية يف اجلملة تتجّلى يف: الّّتتيب، الّنقصان، العطف، األسلوب اإلنشائي،  سنالحظ أشكاالً  إليها
  احلصر والقصر، الّنفي، والّتكرار.
 تيب:أورال: خصائص األسلوب يف الّتر 

غزيرة املعرفة، فتدارسوا اليف صميم كتبهم وحنوها حتوي الّلغة على فروع قواعدية تبناها علماء العربية 
هّمة الّت حظيت بعناية كبرية من قبل تأخري(، الذي يعّد من املباحث امل وال)التقدمي تيبالعدول ابلّتّ 

 .13الّنحاة والبالغيني القدماء
الذي مل يذكر  هـ(180)ت "سيبويه"فإذا جئنا للّصنف األّول من العلماء سنجد على رأسهم  

يته ودوره للتقدمي والتأخري، بل كان يورد أمثلة، حيث يقول يف صدد حتديد أمه أو صرحياً  مـحّدداً  تعريفاً 
 والتأخري فيما يكون ظرفا أو يكون امسا يف العناية واالهتمام ]...[ فمن ذلك والتقدمي»عىن: يف امل

[ وأهل اجلفاء من العرب يقولون "ومل يكن 4]اإلخالص/ ﴾   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿قوله عزر وجل: 
  .14«كفؤا له أحد" وكأهنم أخروها حيث كانت غري مستقرة

األشياء الّت ال جيوز تقدميها »فيقول يف ابب )التقدمي والتأخري(:  هـ(316)ت "ابن السرراج"أما 
ثالثة عشر، وأما ما جيوز تقدميه فكل ما عمل فيه فعٌل متصررف أو كان خربا ملبتدأ سوى ما 

                                                            
 .489متام حسان، البيان يف روائع القرآن، ص 11
 .62)رسالة ماجستري(، ص مد سيف احلمادي، العدول يف صيغ املشتقات يف القرآن الكرمي دراسة دالليةجالل عبد هللا حمينظر،  12
 .203صفتح هللا أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية،  ينظر،  13
 .1/56، سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون  14
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استثنيناه، فالثالثة عشر الّت ال جيوز تقدميها: الصلة على املوصول، واملضمر على الظاهر يف 
 بّينوا فكرة الّّتتيب وخلخلته أّّنا تكون وفق قوانني مقّررة.، حيث 15«اللفظ واملعىن

 هـ(471)ت" اجلرجاينعبد القاهر "يف حني ذهب الّصنف الثّاين، وهم البالغيون، ملذهب بّينه 
ره اجلمالية ابلنسبة ي أبدع يف وصف هذا الباب، واستجالء قيمته البالغية، والكشف عن أسراالذّ 

هو ابب كثري الفوائد جمُّ احملاسن، واسع التصرُّف، بعيد الغاية ال يزال »فقال: ستمع، للمتكلم وامل
يفّتُّ لك عن بديعة، ويفضي بك إىل لطيفة، وال تزال ترى أن راقك ولطف عندك، أن قدم فيه 

 . 17هـ(794)ت" "الزرركشي، ومثُله يف ذلك 16«شيء وحورل اللرفظ عن مكان إىل مكان
 األصل يف املبتدأ واخلرب تقدمي»: " هذه القضية يف كتابه الّنحوي قائالً حسرانام متوقد ذكر "

املبتدأ وأتخري اخلرب ولكن هذه الرتبة غري حمفوظة إذ قد تـخضع لالعتبارات السياقية واألسلوبية 
)حمفوظة ، ويف موضع آخر قّسم الرتبة الّنحوية إىل نوعني: 18«اا قد ختضع جبواب عكسها أو وجوهبكم

 .19وغري حمفوظة(
األصل يف اجلملة الّتتيب على النمط املعهود »يُعّرفه بقوله:  "حممود عكاشة"وكذلك نرى  

من قواعد النرحو، وقد يُقدَّم الـُمَؤخَّر ويـَُؤخَّر الـُمَقدَّم لغرض بالغي أو لغرض يتعلق ابملعىن على أال 
، ويف وجهة نظر األسلوبيني، فـَُهم 20«بساللر  خيل ذلك ابملعىن وال خيالف قواعد اللغة وأن يؤمن

كون األسلوب هو انزايح ابلنسبة إىل  ،21لالحنراف واالنزايح يعتربون هذا العدول العارضي حتقيقاً 
طح الذي خيرج عن املعتاد ، والعدول انتهاك مؤثّر هلذا السّ حمايداً  "قاعدة"، والقاعدة تشّكل سطحاً 

                                                            
م، 1996، بريوت، 3ابن سراج، األصول يف النحو، تح: عبد احلسن الفتلي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط  15
 .170، 1/169تح: عبد العال سامل مكرم،  . والسيوطي، األشباه والنظائر يف النحو،2/222

عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، تح: السّيد حممد رشيد رضا، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  16
 .83صم، 1981

 .3/233، م1988الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو فضل إبراهيم، دار جيل، بريوت، لبنان، الّزركشي،  ينظر،  17
 .109صمتّام حّسان، اخلالصة الّنحويّة،   18
 .91، صمتام حسان، البيان يف روائع القرآن  19

 .145، صحممود عكاشة، التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة  20

د.ط(، خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الّتاكيب بني البالغة واألسلوبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ) ينظر،  21
 .211صم، 2005اإلسكندرية، مصر، 
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" )العدول عن أصل وضع ام حسرانمتر ابلعدول الّتكيبـي، أو ما يطلق عليه "وهو ما يسّمى  .22واملألوف
بواسطة احلذف، أو اإلضمار، أو الفصل، أو تشويش الرتبة ابلتقدمي والتأخري، »يتجّسد  23ملة(اجل

 .24«أو التوسيع
ضربني  ( والتأخريقدميللّّتتيب )التّ نها والبالغية سُيدرك أّن حوية مإّن الّناظر يف الكتب الّتاثية، النّ 

، فأّما األول فهو هـ(392)ت""ابن جينأساسيني متنهجا نتيجة لتوجه كّل عامل، ومن أشهرها ما جزّأه 
حنو: تقدمي املفعول على الفاعل، وعلى الفعل الناصبة يف قوله: "ضرب زيد عمرو"، "، ما يقبله القياس"

الذي جيوز فيه تقدمي خرب املبتدأ  "ما يسّهله االضطرار"هر يف اين فيظ، أّما الثّ 25و"زيدا ضرب عمرو"
             .                      26ار صاحبك"على املبتدأ، حنو: "قائم أخوك"، و"يف الدّ 

 أحدمها: الينيقد اشتهر يف كتابه "دالئل اإلعجاز" بضربيه التّ  اجلرجاين"عبد القاهر " حني جند يف
ي يقدم فيه املتأخر ويبقى على حكمه الذي كان عليه ؛ وهو الذّ 27يكون "التقدمي فيه على نية التأخري"

، فلم ينصرف املتقدم عن اببه ومل حيول عن 29، كما يف قولك "منطلق زيٌد" و"ضرب عمرا زيد"28قبلُ 
"التقدمي فيه ليس على  يكون ، واآلخر30واحتفظت اجلملة أبصلها -اخلرب املقدم احتفظ خبربيـته–أصله 

اببه فيختلف بذلك  وع ينتقل حكم املقدم إىل غري حكمه وجيعله يف ابب غري؛ يف هذا النّ 31"نية التأخري
ذا ما وقع التقدمي تقول: ، مثل تقدمي اخلرب املعرفة على املبتدأ املعرفة، حنو "زيٌد املنطلق" فإ32إعرابه

                                                            
22 Marie-Thérese Ambassa Betoko, Le Théâtre Populaire Francophone Au 

Cameroun (1970-2003)، Langage - Société –Imaginaire, p 130. 
البالغة، عامل الكتب، )د.ط(،  –فقه اللغة  –للفكر اللغوي عند العرب الّنحو  األصول دراسة إبستيمولوجيةمتام حسان،   23

 .130، صم2000القاهرة، 
 .130، صمتام حسان، نفسه  24
 .2/382، ابن جين، اخلصائص، تح: حممد علي النجارينظر،   25
 .383، 2/382 ،نفسه  26
 .83، صالسّيد حممد رشيد رضادالئل اإلعجاز، تح: ينظر، عبد القاهر اجلرجاين،  27
 .79، صينظر، خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الّتاكيب بني البالغة واألسلوبية 28
 .83، صدالئل اإلعجاز، تح: السّيد حممد رشيد رضاينظر، عبد القاهر اجلرجاين،  29
، ص الرقيات )دراسة حنوية( )رسالة ماجستري(ينظر، أمل منسي عائض اخلديدي، عوارض الّتكيب يف شعر عبد هللا بن قيس   30

مي إليان األمحر، التقدمي والتأخري يف النحو والبالغة، كلية اآلداب والعلوم، اجلامعة األمريكية، بريوت )رسالة . و 103، 102
 . 66صم، 2001ماجستري(، 

 .83، صدالئل اإلعجاز، تح: السّيد حممد رشيد رضاينظر، عبد القاهر اجلرجاين،  31
 .66، صينظر، مي إليان األمحر، التقدمي والتأخري يف النحو والبالغة )رسالة ماجستري( 32
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 "املنطلق زيٌد"، هنا خرج املقّدم )املنطلق( عن اببه فصار "مبتدأ"، بعد أن كان يف اجلملة األوىل خرباً 
، 33اجلملة األوىل مبتدأبعد أن كان يف  فصار )زيد( خرباً  للمبتدأ )زيد(، كما خرج املؤخر عن اببه أيضا

، 35هـ(794)ت"الزرركشي"، و34هـ(637)ت""ابن األثريوهناك تقسيمات أخرى، حنو: 
  حسب املوقف والّسياق. 36هـ(911)ت""السريوطيو

غيري حويل، والتّ وبذلك، َفَجع ُل علماء الّنحو الرتبة حمفوظة وغري حمفوظة ُيسّهل عملية العدول، والتّ 
صُّ خيَُ ، 37يقتضيه غرٌض بالغي أو داٍع من دواعيه مقصوداً  وهذا ال يرد اعتباطا، وإمنا يكون عمالً 

ياق أمهيةً ابلغةً يف التحّكم يف عملية ابعتبار أّن للسّ  38ياق الكالمي الذي يرد فيه الّتكيباملخاطب والسّ 
يوطي" يف وجه )تقدمي بعض ألفاظه وأتخريها يف مواضع( فقال: التقدمي والتأخري، وهذا ما بّينه "السّ 

ون السياق يف كلر موضع يقتضي ما وقع ]...[ وإما لقصد البداءة واخلتم به لالعتناء إما لك»
، وقد تتجّمع 39«بشأنه ]...[ وإمرا لقصد الترفنرن يف الفصاحة وإخراج الكالم على عدرة أساليب

يف دينامية ال  هليبعث قارء 40عّدة دوافع من أجل إخراج األسلوب على الّتتيب الذي أراده صاحبه
استطرد و  -زمركابن -من اهتمامه  وافرٍ  تتوقف من املعاين، والعثرات الالّفتة للنظر، والّت حظيت بقسطٍ 

عدولية عديدة تكمن يف: أتخري  يف هذه اخلاصية وأشبع قصائده هبا الستهداف مراٍم معينة، وأخذ صوراً 
 واجملرور، وتقدمي اجلملة.رط، تقدمي اجلار املنادى، تقدمي مجلة جواب الشّ 

 

                                                            
، ينظر، أمل منسي عائض اخلديدي، عوارض الّتكيب يف شعر عبد هللا بن قيس الرقيات )دراسة حنوية( )رسالة ماجستري( 33
 .103ص
 .225، 2/210، ةابن األثري، املثل السائر، تح: أمحد احلويف، وبدوي طبانينظر،  34
 .285، 3/251الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو فضل إبراهيم، دار جيل، الّزركشي، ينظر،  35
، 502صم، 2004اإلتقان يف علوم القرآن، تح: فواز أمحد زمريل، دار الكتاب العريب، )د.ط(، بريوت، لبنان، ، ينظر، السيوطي 36

505. 
م، 1985املعاين يف البالغة العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، )د.ط(، بريوت، لبنان، ينظر، عبد العزيز عتيق، علم  37
 .136ص
عامل الكتب احلديث البنية العميقة للصيغ والّتاكيب احملولة، -صوره-أنواعه-رابح بومعزة، التحويل يف النحو العريب مفهومهينظر،  38

 .73ص م،2008،ت(، جدار للكتاب العاملي للنشر والتوزيع، )د.ط(، عمان، األردن، ، اإلربد األردن، )د1للنشر والتوزيع، ط
، م1988، بريوت، لبنان، 1السيوطي، معّتك األقران يف إعجاز القرآن، تح: أمحد مشس الّدين، دار الكتب العلمية، ط 39
1/128. 

م، 2005، القاهرة، 1ينظر، منري حممد املسريي، دالالت التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي )دراسة حتليلية(، مكتبة وهبة، ط  40
 .49ص
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 أتخري املنادى: /1
فضل اخلليفة على الدولة حىت بة وغزوة بدر ويهّنأ ابلفتح و يف غرض احلماسة راح يصف فتح مكّ 

 ]الكامل[ وصفه ابلبدر اهلادي يف قوله:
ا ُكلَّمَ ـــــــــــاَل زِل      اَلِم ِسّت  َتارِ       ا  ـَت لإلس   أَمَّ احلجيُج البي َت َذا األس 

 41شاَءت  ُعاَلَك سَواِبَق األق َدارِ       جُت رِي مبا   ََي بْدَر اهلَدىَوبَقيَت       
داء )اي بدر اهلدى( واألصل قوله )واي بدر اهلدى ل "ابن زمرك" بتأخري أسلوب النّ و عد نلحظ
عنصر إغناء للترحورالت اإلسناديرة الّتركيبيرة يف النرص؛ ملا يكتنفه »فهذا األسلوب يُعّد  بقيت جتري(

أكيد على استمرارية بقاء اخلليفة هذا العدول ملرمى معني هو التّ ليكون  ،42«من خصائص فنيرة ومجاليرة
ر اهلدى( للفت انتباه ّمهم. وأخّر )بدين يؤ اتر له وللحجيج الذّ ودوامه على اإلسالم ألنّه احلافظ السّ 

د القوم ويبادر دائما يف سيّ اعر على ممدوحه؛ فبدر اهلدى هو املتلقي للصورة اجملازية الّت أغدقها الشّ 
راط لسّ نه تقّي خياف هللا ويطيعه ويهدي إىل اشد هلم كما أمحاية اإلسالم واملسلمني وكذا تقدمي الرّ 

 حسب قضاء هللا وقدره. وعاليةٍ  مرتفعةٍ  املستقيم، مادام هو يف مرتبةٍ 
 على املدّونة. حيث يقول: ]الطويل[ غلّو "ابن زمرك" يف مدح حكامه وأصحابه كان طاغياً 

زِيَك عن  ُنص ح الرَبااَي َشِفيُعُها   شاِمال    أاب الَفْضلِّ  َيَلقد  ُحز َت فض اًل   43فيج 
اي أاب الفضل لقد دائّية )اي أاب الَفض ِل(، واألصل قوله )نّ الاعر اجلملة الفعلّية على اجلملة قّدم الشّ 

مسة أسلوبيرة ليست معتادة لدى القارئ، وعليه »هذا ما جعل الّنص يكتسب  (شامالً  حزت فضالً 
ويهدف من ذلك  ،44«يصبح اخلروج هو الطعم امللقى إىل القارئ تغريه املفاجأة وتستفزره املغايرة

امل، بل إىل التعجيل ابملسرّة لبيان حاله بني الّناس ألنّه قد حاز اإلحسان الكامل وانل الفضل الشّ 
واب واألجر لوقوفه اعر على ذلك بـ )قد( الداخلة على الفعل املاضي. ومبقابل هذا سينال الثّ أّكد الشّ 

. فَتطابق اسم هاعنوالتجاوز عن ذنوهبم لعفو يسأل ا أو شفيعاً  انصحًا هلمالّسند القوّي مع الربيئني 
حِسُن الّصاِنُع للخري واملعروف.

ُ
 املمدوح "أاب الفضل" مع صفته "الفضل" فكان امل

                                                            
 .409الديوان، ص   41
 .163نوال، االنزايح وأزمة الّتشّظي بني املركز واهلامش يف شعر حممد العيد آل خليفة، جمّلة قراءات، ص آقطي  42
 .439الديوان، ص   43
 .163آقطي نوال، االنزايح وأزمة الّتشّظي بني املركز واهلامش يف شعر حممد العيد آل خليفة، جمّلة قراءات، ص  44
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 الشررط:جواب مجلة  تقدمي /2
مجلة وأتخري  من الظواهر األسلوبّية املتفّشية يف ديوان "ابن زمرك"، تقدمي مجلة جواب الّشرط

ألسباب شكلّية تكمن يف مراعاة الوزن والقافّية والروّي وجتّنب خلخلتها، مثلما كان هلا مقاصد  الّشرط
أسباب للوصول يف »، بكونه يعتمد على معنويّة ضمنّية ختتلف من قصيدة ألخرى وبيت شعري آلخر

الّشاعر يف  . حنو قول45«النرهاية إىل نتائج متوقرعة، فهو أسلوب مييل إىل العقل والترداول املنطقي
 رسم صورة لألسلحة احلربّية وقّوة الّرجال األسود ضّد الّروم: ]الطويل[

َواِبلُ ــــــــَمسَ       ا  ـخَضرَّة األر جاِء يف َجنَـَباهتِ ـــــــــَومُ       ارُِح حَت ميَها الّرِماُح الذَّ
 داوِّلُ ـإَِّذا َما َسَقْتُه للسُّيوفِّ اجلَ         ا ابأَلِسنَِّة ُمز ِهرًاــــــتـََرى الدَّو َح ِمن ه    

 لُ الئِّ غَ  ماحُ ا الررِّ هَ نْـ مِّ  تْ ا كسَ إذا مَ         ادَ ـالعِ  جِ هَ مُ  ن  مِ  محِ الرُّ  يلَ لِ غَ  لُّ تبُ      
َ  اــــــــهن  مِ  اقَ رَ  قد  وَ         اـمً دَ  هُ ـتَ يـ  وِّ رَ  حِ ــــــــــما للرُّ بً ا عجَ َــ يفَ          46ابلُ ذَ  نُ ايَّ رَ  العني 

َها الّرِماُح الظّ  اهر هنا تكرار أتخري مجلة الّشرط )ِإَذا َما َسَقت هُ للسُّيوِف اجَلداِوُل( و)إذا َما كَست  ِمنـ 
 َغالِئُل( واألصل قوله:

 تـََرى الدَّو َح ِمن ها ابأَلِسنَِّة ُمز ِهرًا         ِإَذا َما َسَقت ُه للسُّيوِف اجَلداِولُ 
َها الّرِماُح َغالِئلُ إذا َما كَست    لُّ َغِليَل الرُّمِح ِمن  ُمَهِج الِعَداُـ تب        ِمنـ 

اإلاثرة الذرهنيرة، واستفزاز ذهن املتلقي، انتظاراً »حتقيق ويقصد من هذا التقدمي والتأخري إىل 
لة الشررط، لبقيرة الّتركيب. وقد تكون تقدرمت ألنر املعىن فيها أكثر أمهيرة من املعىن الذري تظهره مج

لتشويق نفس القارئ للمتأّخر ويثري ، 47«وتكون العبارة هبذا قد احنرفت عن املألوف اللرغوي
إبراز املعىن بقّوة دف هبحيث راح الّشاعر يُعّجل تركيزه واهتمامه على مجلة جواب الّشرط  ،48فضوله

من  يوف احلادة البارزةرؤوس السّ يوف والّرماح وهتويلها؛ ففي الوغى لفت انتباه الّشاعر وبيان حال السّ 
ذهب غيض املسلمني وتشفي غليلهم من بعيد كأّّنا زهور طالعة. أّما الّرماح فقد أرادت االنتقام، لتُ 

                                                            
عبد الّلطيف حيّن، مجاليات الّتكرار يف شعر ابن زمرك "شاعر احلمراء"، حوليات جامعة قاملة للعلوم االجتماعّية واإلنسانّية،   45

 .92م، ص2011، 06قاملة، العدد 
 .457الديوان، ص   46
 .26فتح هللا أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقّية، ص  47
 .137يق، علم املعاين يف البالغة العربية، صعبد العزيز عتينظر،   48
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ذلك. فعودة املسلمني العني  بفرح تل يوف والّرماح واألرض دماً اعر من ارتواء السّ العدو، فاستعجب الشّ 
كانت قويّة بعد انقطاع فاخضّرت األرجاء ابالنتصار الظاهر من بروز األسلحة وارتواء األرض وأسود 

 الّرجال.
 الكامل[برز شكل يف أتخري مجلة الشرط وتقدمي جواهبا أثناء حديثه عن الرّاح وسكره فقال: ]

َا    قِ      َوالـى عَلي َك هبَا الُكُؤوَس ورمبَّ  49إَِّذا َفَّتْ يَك ِمن  كأ ِس الُفُتوِر َيس 
اعر هنا خاصّية أسلوبّية ترتيبّية فريدة من خالل أتخري مجلة الشرط يف آخر البيت استجلى الشّ 

 الشعري )ِإَذا َفَّت ( واألصل قوله:
َا    ِقيَك ِمن  كأ ِس الُفُتورِ     َوالـى عَلي َك هبَا الُكُؤوَس ورمبَّ  ِإَذا َفَّت  َيس 

وكان يقصد من عدوله تبيني الّلذة املسيطرة عليه الرتوائه من كأس اخلمرة الّت ُتضِعُف كيانه 
احلصول على ألذر وأشهى »لذلك أراد  .هوُتسِكُر عقله حىت ُيصاب ابلفتور وهو مصاحب لرفيق ُسكر 

ذهنه، وتلني عواطفه، وترهف إحساسه، ليذهب يف  مخرة تروي عطشه، وتسقي عروقه، وتنعش
 .50«ذيذ مبالذهنشوة سكرية عميقة ال قيام منها إال بطلوع وانبالج الصبح، اتركا وراءه الظالم اللر 

 اعر: ]الطويل[ويف غرض احلكمة قال الشّ 
 51واتََّصَل الشَّْهرُ َوإِّْن طَاَلتِّ اأَلعَواُم    ٍة    ـٌر لِنَهايَ ـَداٍء َصائِ ـلُّ ابتِ ـَفكُ 

" أخّر مجلة الشّ   رط وقّدم جواهبا فاألصل قوله:وابستخدام أداة الشرط "إن 
ُر        ٌر لِنَهايَةٍ ـَداٍء َصائِ ـلُّ ابتِ ـَفكُ  َوِإن  طَاَلِت اأَلعَواُم واتََّصَل الشَّه 

ظام حيح هلا حسب النّ كان الصّ يتمّثل يف وقوع الكلمة يف موقع خيالف امل فيظهر هنا عدول تركييب
( grammaticale، أو هي عدول ابلنسبة إىل قاعدة حنوية/لغوية )52حوي يف لغة معينةغوي والنّ اللّ 

وقصد من خالل هذه اخللخلة الّتتيبّية إبراز حالته الّنفسّية احلزينة ، 53أو ابلنسبة إىل قاعدة نصية معتربة

                                                            
 .410الديوان، ص   49
 .123، 122، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين،   50
 .284الديوان، ص   51
ينظر، هاشم مريغين، أسلوبية االنزايح ودورها يف التحليل الّنصي: رواية "عصافري آخر أاّيم اخلريف" منوذجا، جملة العلوم والتقانة،   52
 .71، 70م، ص2009، 5العدد  10

53  Julien Piat, Vers une stylistique des imaginaires langagiers, Corpus, N°5, 2006, 

p 113-141. 
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بداية  لكلّ ف ،كمةآليل إليه البشر وعرّب عن ذلك حبلرحيل مواله "الغيّن ابهلل" عن ذلك فعّجل املصري ا
 منها.ّناية مهما امتّدت الّسنوات واألعوام، وارتبطت الشهور وتتالت األاّيم فنقطة اخلتام آتية وال مفّر 

 تقدمي اجلار واجملرور: /3
ا وُحزانً ومن شعره يف موضوع النّ 

ً
 قال: ]الطويل[ سيب وامتالئه أمل

ْجركَ حَتَي أو   وْصلِّكـبِّ       َعلى َأنَّ ُروحي يف َيَدي َك بـََقاُؤَها     تُعَدمُ  هبِّ
تَ   َقى أَو   بِّبـُْعدِّكَ     ٌة    ـاٌر َوَجنَّ ـاِق نَ ـَوأن َت إىل املش  َعمُ  بُِّقْربِّكَ َيش   54يـَنـ 

رّكز "ابن زمرك" على العجر وأحدث فيه عدوال بتقدمي متّمم اجلار واجملرور عن الفعل يف    
رَك  –)ِبوص ِلك  ِبُقر ِبَك(، واألصل قوله )حَتَي بوصِلَك أو تُعَدُم هبجرَِك( و)يشقى  –بِبـُع ِدَك  –هِبج 

ًا عن ثورة ميارسها على مستوى »، فاملالحظ أنّه مهتّم هبذا بقرِبَك(ببعِدَك أو ينَعُم  الترقدمي كثريًا معربر
الّتركيب، تزعزع ذلك القانون اجلربي، وتدعو إىل بعض املقاومة من خالل الترمررد على املباشرة، 

ّية الّت يرغب . والغرض املعنوي من تقدميه وأتخريه توضيح الوضع55«وزلزلة السرائد هلدم الواقع احلرج
رِبه منه لينعم ه بقاؤه وفناؤه، ويرغب كذلك يف قُ اعر يف أن يكون عليها وهي وصل احلبيب له، فبالشّ 

ابلرّاحة وكأنّه يف جّنة هلذا قّدم )بوصلك وبقربك( لتبيني ما ال يُريده يف احملبوب وال يرغب فيه وهو تركه 
 ده سيُتعبه ويزيد من شقاءه وكأنّه يف انر.وحده وهجرانه ألنّه سيزول وال حُيسُّ بكيانه. فبع

 استمّر الشاعر يف مدحه واستعراض خصال ممدوحه فقال: ]الطويل[
 اـيُباِهي هبا اأَلم الَك ُأخَرى لََياليَ    اَد الدَّهُر ُكلَّ َعِجيَبٍة   ـاستَـفَ  ْنكَ ـمَـ ف   

ِح الزََّماِن أََمالَيا   ٍة   ـَغرِيبَ لَّ ـاُس كُ ــــــــــــيـَُروِّي النَّ  عْنكَ وَ       56خَتُطُّ َعَلى َصف 
عن َك(  –اعر اجلار واجملرور عن الفعل من نوع آخر وهي حرف اجلّر والكاف يف )من َك قّدم الشّ 

فهذا عدول عن  واألصل أن يكون )استفاد الّدهُر منك كّل عجيبة( و)يُروِّي الّناُس عنك كّل غريبة(
على املعيار النرحوي يف الدرراسة األسلوبيرة ضرورير حّتر يستطيع الباحث »املألوف فاالعتماد 

. 57«األسلويب احلكم على مدى احنراف الكاتب عن النمط املألوف، فليس مثرة أسلوب دون حنو

                                                            
 .492ان، ص الديو   54
 .175آقطي نوال، االنزايح وأزمة الّتشّظي بني املركز واهلامش يف شعر حممد العيد آل خليفة، جمّلة قراءات، ص  55
 .522الديوان، ص   56
 .45، 44فتح هللا أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقّية، ص  57
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جليلة  ر الّناس أبعمالٍ فَ ويقصد من هذه اخلاصّية ختصيص العناية وإبراز االهتمام مبمدوحه ألّن به ظَ 
رسم على تُ  عل رعّيته خُتّصصه ابألحاديث الّتيفتخر هبا الّزمان على طول توايل اخلالفة. هذا ما جي

 كتب يف صفحات الّدهر لتبقى طول العمر يتفاءلون هبا.اكرة وتُ الذّ 
 وقال يصف حضرة جملس "الغيّن ابهلل": ]الكامل[

 احُ ـاهُتَا مَنَّت  هبا التـُفَّ ـَنسمَ   ا اأَلر َواُح     ـَي َحضَرٌة هُتَدى هلَ ـهِ 
 58ا       أَم  ِمن  ِجن ان اخلل ِد َما يـَل َتاُح؟ـأَنَ ٍم ـي ُحلْ ـفِّ ا أدرِي أَ ـَوهللِا مَ         

عري أتخري الضمري )أان( وتقدمي اجلار اجملرور )يف حلم( يف حني يظهر من خالل هذا البيت الشّ 
فاملفردات حترّكت يف حركة أفقية من أماكنها  ،(ك )وهللا ما أدري أأان يف حلمكان األصل عكس ذل

وذلك بغية إحداث أتثري بالغي/داليل  59املرصودة هلا، إىل أماكن أخرى ذات طبيعة أتثريية متميزة
حلضرة مواله  هأكيد عليها؛ فأثناء وصفاعر إىل إجالء حاله املستغربة احلاملة والتّ الشّ يرمي به  ،60معني

ه على ي قّدمالذّ  ،وما فيها من كالم ونسمات اندهش لعظم هذا اجمللس واستفهم حىت ظّن أنّه يف حلم
 روي العطشان.نفسه، أو يف رايض اخللد الّّت ت

 واسخ:أتخري النر /4
 اعر يدعم اإلسالم والّتوحيد: ]الطويل[قال الشّ 

ِر  ِر  َأْمَسىَواَنُقوُسُه ابلَقس   61اَحالِيَ  َأْصَبحَ ُمَعطَّاًل      وِمن رَبُُه ابلذِّك 
اقصني وخربمها )أمسى ُمعّطال( و)أصبح حاليا( وقّدم مبتدأمها اعر الفعلني النّ حيث أّخر الشّ 

 )انقوسه( و)منربه(، واألصل قوله:
 رِ ابلذّك  ا يَ الِ حَ  هُ ربَُ ن  مِ  حَ ـبَ ص  وأَ         رِ س  ابلقِ  الً عطّ مُ  هُ وسُ قُ ى انَ سَ م  وأَ 

ل على تسليط أفكاره على املتقبرل حتدرد مبدى جناحه يف إيقاظ ذهن »فتظهر هنا   مقدرة املرسِّ
القارئ عن طريق اإلتيان ابلالرمنتظر واللرجوء إىل غري املتوقرع، وهو ما يسمرى "االحنراف" الذري 

                                                            
 .88-87الديوان، ص   58
  .258ينظر، حممد صالح زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبية، ص  59
آخر أاّيم اخلريف" منوذجا، جملة العلوم والتقانة، ينظر، هاشم مريغين، أسلوبية االنزايح ودورها يف التحليل الّنصي: رواية "عصافري   60
 .71، 70ص
 .522الديوان، ص   61
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قدمي ويقصد من التّ ، 62«نشئنييشكرل اخلاصيرة األسلوبيرة الّتر يتميرز هبا منشئ بذاته من غريه من امل
لم، وابملقابل ارتفع صوت احلّق وأصبح زينة ي عّطل صوت القهر والظّ توحيد الذّ بيان احلال من إعالء الّ 

 اإلسالم واملسلمني.
 اثنيرا: خصائص األسلوب يف النرقصان:

عر؛ بشكل مثري لالهتمام يف خمتلف مروج أغراض الشّ  ةتركيبـيّ أسلوبّية لقد تشّبع الّديوان بظاهرة 
"احلذف"، الّت تُعدُّ من أبرز املتمّثل يف  63"العدول ابلنرقصان" من وصف، وراثء، وغزل وغريها، وهي

؛ ألّن الـمنشئ يلجأ 64االعّتاضات العدولية الّتكيبية يف الكالم، فال تكاد ختلو منه مجلة من اجلمل
 . 65ّنص الّشعريإليها يف تشكيل بنية ال

يف اببه )هذا ما يكون يف اللفظ من  هـ(180)ت "سيبويه"حويون عنه، منهم هلذا يقول النّ 
م حيذفون الكلم وإن كان أصله يف الكالم غري ذلك، وحيذفون ويعورضون اعلم أهنر »األعراض(: 

ا إذا أمّ ، 66«ويستغنون ابلشيء عن الشيء الذي أصله يف كالمهم أن يستعمل حّت يصري ساقطا
 .67«أنر احلذف اتساع»فنراه قد ربط بني احلذف واالتساع يف قوله:  هـ(392)ت "ابن جين"التفتنا إىل 

وعلى غرار علماء الّنحو، سلك البالغيون املسلك نفسه مع إضافة بصمة خاصة هبم، وهذا ما 
ّد احلذَف قسًما عَ من خالل تبيني جانبه البالغي، وأثناء ذلك هـ( 403)ت "أبو بكر الباقالين"أبرزه لنا 

فاحلذف: اإلسقاط: للتخفيف كقوله »از"، فيقول بذكر مثال له من سورة )يوسف(: من أقسام "اإلجي
كر ألنر النفس تذهب كلر مذهب [، واحلذف أبلغ من الذر 82يوسف/ ] ﴾ڱ ڱ﴿تعاىل: 

 .68«يف القصد من اجلواب

                                                            
 .24فتح هللا أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص  62
صنع وإذا أنقص منها بفعل املقام أو ل»" يف كتابه احلجاج يف القرآن الكرمي والدليل قوله: عبد هللا صولةوهو مصطلح أورده "  63

، احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية«. مقام أيضًا لفظًا لفائدة معنوية ما مسينا ذلك عدوال كميا ابلنقصان
1/274. 
 .302ص، حممد اهلادي الطرابلسي، خصائص األسلوب يف "الشوقيات" ينظر،   64
 .229، صدرويش، دراسة أسلوبيةحممد صالح زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود ينظر،   65
 .25، 1/24سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون،   66
 .1/290ابن جين، اخلصائص، تح: حممد علي النجار،   67
 .294م، ص2005الباقالين، إعجاز القرآن، تح: حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليل للنشر والتوزيع، )د.ط(، بريوت،   68
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هلذا الباب من حيث أمهيته  الذي قّدم وصفاً  هـ(471)ت "اجلرجاينعبد القاهر " ويُطالعنا
أخذ، هو ابب دقيق املسلك، لطيف امل»ة، فيقول: ة، والنفسيّ ة، والبيانيّ البالغية، وداللته اجلماليّ 

اإلفادة، كر، والصمت عن كر، أفصح من الذر ك ترى به ترك الذر حر، فإنر عجيب األمر، شبيه ابلسر 
فيبدو أّن له  ،69«نطق، وأمتر ما تكون بياان إذا مل ُتنبأزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل ت

وعلى هذه الوترية فوائد لطيفة تظهر يف حتقيق الفصاحة، واإلفادة، وتتطّلب فطنة من ُمنشئه وُمستقبله. 
، 70از واالختصار(اببه )من اجملاز اإلجيضمن  هـ(751)ت "ابن قيرم اجلوزيرة"ذهب األصوليون، منهم 

از واالختصار وحتصيل املعىن الكثري الذي حسن احلذف من أجله طلب اإلجيفإن املعىن »فيقول: 
، ومن فوائد الّنقصان أيضًا اإلجياز واالختصار، وكثرة الّدالالت املستخرجة من 71«يف اللرفظ القليل

 احملذوف.
ايدة واعتبارمها ظاهرتني من للحذف يف سياق اجلمع بينه وبني الزّ  "عبد هللا صولة"وقد أشار 

إنر اعتبار الزَيدة واحلذف خالف األصل يقتضي أنـرهما ظاهرات عدول. »ظواهر العدول، فقال: 
عند  "فتح هللا أمحد سليمان"، وهذا ما ذهب إليه 72«وهذا العدول إنـرما هو العدول عن األصل

خروج عن النمط الشائع يف التعبري أو هو خرق للسنن »األسلوبية فقال: تعريفه للحذف من الناحية 
سّتاتيجية فائقة الّدقة كوّنا ني املرسل واملتلقي لتصنع عملية ا، فاحلذف عالقة إرسال ب73«اللرغوية

ل، وتكملة هذا » ل واملتلقرِّي قائم على اإلرسال النراقص من قبل املرسِّ تفاعل من نوع ما بني املرسِّ
وذلك ابعتماده على أسلحة مساعدة، تكمن يف كفاءته الّلغوية والسياقّية  74«من جانب املتلقرِّيالنقص 

أن يؤمن »أبنواعها، إضافة "للدالئل" أو"القرائن" الّت تؤمن الّلبس، فشرط جواز العدول عن األصل 
ابعتبار أّن من شروط ، 75«اللربس فتتحقق الفائدة، ومن هذا ال يكون احلذف إالر مع وجود دليل

ابملعىن، إذ البد من وضوح احملذوف يف ذهن املتلقي وإمكان ختييله، وال يكون  احلذف أاّل يكون خمالًّ 

                                                            
 .106، صتح: السّيد حممد رشيد رضا، وحممد عبده، وآخرونعبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،   69
 .81ابن قّيم اجلوزيّة، الفوائد املشّوق إىل علوم القرآن وعلم البيان، عامل الكتب، )د.ط(، بريوت، )د،ت( ، ص  70
 .85نفسه، ص  71
 .281 /1عبد هللا صولة، احلجاج يف القرآن،   72
 .138فتح هللا أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقّية، ص  73
 .137ص ، نفسه  74
 .122، صالبالغة –فقه اللغة  –األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الّنحو متام حسان،   75
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من فهم »كُِّن ، ومتَُ طوراً  76بوجود تلك "الدالئل" أو "القرائن" الّت تعني على حتديد احملذوف ذلك إالّ 
 . 78هـ(643)ت"ابن يعيش"آخر، وهذا ما أّكده  طوراً  77«العالقات املنطقية بني مدلوالت اللرغة

على  79الذي يكون بوجود دليل لفظي الئل نوعان، أّما أّوهلا فهو "الدليل املقايل"وهذه الدّ 
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿  قوله تعاىل: ، حنو80احملذوف، ومن شروطه التطابق معه

 ،(ڑاملذكور يف اآلية وهو )ليل ؛ فالتقدير يستنتج من الدّ 81[، أي )أنزل خريا(30]الّنحل/﴾کگ
وهو ما دّل عليه املقام كأن تقول ملن كان يتكلم وسكت:  ليل املقامي")احلايل(فتظهر يف "الدّ  وأّما اثنيها

ّن للحذف مكانة ماذج الّت تدور يف هذين النوعني خاصة؛ أل، وغريها من النّ 82حديثك، أي )أكمل(
وأنت جتد »: هـ(471)ت اجلرجاين"عبد القاهر "يّتكهما يف نفسية القارئ، هلذا قال  ممتعاً  مهّمة وأثراً 

 ، وتساهم أيضاً 83«حذفه هناك أحسن من ذكره وترى إضماره يف النفس أوىل وآنس من النطق به
( ال ميكن بناؤه وتشييده عرب une tensionعملية انتهاك القواعد املندرجة يف الّنص يف خلق توتٍر )

 نعدامية العدول ابحلذف[.   ]أي ا 84الفعل البسيط
 هذا العنصر من الدراسة، هو الّنقصان )احلذف(،  يفالّتكييب خصائص األسلوبإذن، مبا أّن جمال 

غوي املادي مما يعين أن املستوى اللّ هذا العدول، البد من وجوِد ختريٍج، ومقصٍد، وهدٍف بالغيٍّ من 
ة من العدول ة املرجوّ منيّ ، واملقاصد، واألغراض البالغية الضّ 85الالتمرتبط إىل حّد بعيد وعميق ابلدّ 

 قصان.ابلنّ 
                                                            

يف بناء اجلملة العربية، دراسة حنوية يف ضوء سورة البقرة، قسم اللغة العربية، كلية  ينظر، رفاعي طه أمحد، عوارض الّتكيب 76
 .4صالدراسات اإلسالمية، اجلامعة األمسرية للعلوم اإلسالمية، البيضاء، 

 .420املعىن وظالل املعىن. أنظمة الداللة يف العربية، صحممد حممد يونس علي،   77
 . 1/239املفصل للزخمشري، دار الطباعة املنريية، )د.ط(، مصر، )د،ت(،ن يعيش، شرح اب ينظر،  78
 .76ص فاضل صاحل السامرائي، اجلملة العربية أتليفها وأقسامها،  ينظر،  79
، 1ط مغين اللبيب عن كتب األعاريب، تح: حسن محد، إميل بديع يعقوب، منشورات دار الكتب العلمية،ابن هشام، ينظر،   80

 .2/364م، 1998بريوت، لبنان، 
 .76اجلملة العربية أتليفها وأقسامها، صينظر، فاضل صاحل السامرائي،   81
 .77ص  نفسه،  82
 .111تح: السّيد حممد رشيد رضا، وحممد عبده، وآخرون، صعبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،   83

84 Wolfgang Iser, L'acte de lecture: théorie de l'effet esthétique, p 169. 
فايز أمحد حممد الكومي، ظواهر الّتاكيب املتعلقة ابجلملة احملولة، دراسة يف العالقة البنائية والداللية من منظور علم حنو  ينظر،  85

، م2010، 1الّنص، جملة أماراابك علمية حمّكمة تصدر عن األكادميية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، اجمللد األّول، العدد 
 . 4ص
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حيفل بنماذج الّذي " األندلسي زمركابن وهذا ما سنحاول تبيينه يف ميدان البحث، وهو ديوان " 
كثرية ووافرة من الصور واألشكال العدولية األسلوبية املتناثرة هنا وهناك يف سياقات وحمطّات خمتلفة 

إطراد »املستنتج واملؤّول من قبل قارئه املبدع، حيث إّن  بديعة، هلا مقابلها املقصدي لتشّكل صوراً 
ّناذج الظاهرة األسلوبية يف سياقات شّتر مينح القارئ أتويل النموذج املنزاح وتصوره يف بنية العمق 

؛ فبعد معرفته للقاعدة األم املرساة عند النحويني وهي 86«على هيئة تنسجم مع النماذج املطردة
يُعمل »ر يف أكثر من موضع، إضافة حلدسه، يدرك بسهولة الفرع العدويل، مّث األصل املطرد واملستمّ 

، وهذا ال يتأّتى إال 87«ذهنه ويشحذ طاقاته يف البحث عن القيم الداللية واإلحيائية هلذا العدول
: جند ابلّنقصان )احلذف( يف الديوان خصائص األسلوب الّّتكييبومن صور  كي.للقارئ املبدع والذّ 

 .لمة، ونقصان اجلملةالكونقصان احلرف، نقصان 
 نقصان حرف:/1

 قصان نعثر على:وع من النّ من مظاهر هذا النّ 
 أ/ نقصان حرف النرداء:

يوان حذف أداة الّنداء عن املنادى السيما )موالي( قد طغت بكثرة، فال منّر املالحظ يف الدّ 
ففي معرض مدح اخلليفة وأبناءه استعمل الشاعر تقنّية وع من الّنقصان. على قصيدة إاّل وجند هذا النّ 

 الّنقصان )احلذف(، حيث قال: ]الكامل[
 ر  ـِبُسُيوِفِهم ِديُن اإلالِه َقد انـ َتصَ      م   ـٍر بـَع َدهُ ـأَبَناُؤُهم  أَبَناء َنص    

تَـَهر      َسع ُدَك والصََّباح َتَشاهَبَا    َمْواليَ  ِ َقِد اش   88وِكالمُهَا يف اخلَاِفَقني 
اعر يلحظ نقصان أداة الّنداء "اهلمزة" يف أّول الكالم واألصل قوله )أ موالي(. اظر لقول الشّ النّ 

النرداء ]...[ إسقاط أداة »وهذا يظهر من خالل ن حذفه هو قرب املمدوح له مين موالغرض الضّ 
ألجل االهتمام ابملنادى فيأيت حمتالًّ للصردارة دون أن يسبقه سابق، ولعلر يف استهالل الشراعر 

شأنه  هلفته إلبراز عظمفراح يُظهر ، 89«خطابه أبسلوب النرداء رغبة يف االترصال ابملستمع وإاثرة له
باح املشرق بنوع من املبالغة ألّن فة والصّ لدرجة أنّه خلق عالقة تشابه بني سعود مواله اخللي ه عليهوعلوّ 

                                                            
  .217(، ص، )رسالة ماجستريد هللا حممد سيف احلمادي، العدول يف صيغ املشتقات يف القرآن الكرمي دراسة دالليةجالل عب   86
 .23نفسه، ص  87
 .411الديوان، ص   88
 .165نوال، االنزايح وأزمة الّتشّظي بني املركز واهلامش يف شعر حممد العيد آل خليفة، جمّلة قراءات، ص  آقطي  89
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ي ال خيفى هلما عالقة ابلّشهرة والعلن وانتشار أعماله الصاحلة عند رعّيته، وبروزها املشّع كالّنهار الذّ 
 عنه خافية.

 لطان "أاب فارس" مبولود: ]الطويل[وقال "ابن زمرك" يُهّنئ السّ 
ِنيكَ  َأاَب فَارِّسٍ  ِلُد فَاِرٍس   يـَه  َت َواِلَدا    َمو   90َوبُورَِك َمو ُلوًدا َوبُورِك 

وله )اي عري واألصل قيف مقّدمة البيت الشّ  اعر أيضا أداة النداء )اي( من )أاب فارس(حذف الشّ 
ا ميتد إىل يقتصر على املستوى السطحي، وإّنر  ال»اجم بني الظواهر الّتكيبية حويل النّ فالتّ  أاب فارس(

لذكر املعين ابلّتهنئة وهو )أاب  املقصد من أسلوب الّنقصان هنا تعجيلٌ ؛ ف91«املستوى الداليل العميق
من جهة أخرى،  والدًا مباركاً  اوغد ،مبولود يدعى "فارس" من جهة ي زيد خرياً فارس( املقّرب له الذّ 

 يدافع عن وطنه وحيارب الكافرين. ما ابنه "فارس" فارساً  ويسّر لوجوده فسيصبح يوماً ه أن يسعد به فهّنأ
 :"  ب/ نقصان "ُربَّ

 اعر يف وصفه للّشباب الزّائل: ]الطويل[قال الشّ 
 92َهَصر ُت ِبُغص ِن الَباِن ِفيَها اجمَلانَِيا    ريٍَة    ـُحسٍن للشََّباِب َنضِ  َوَرْوَضةِّ 

( يف )َرو َضِة ُحسٍن(، واألصل يبدو أّن الشّ  " وأبقى على واوها )واو ُربَّ اعر حذف حرف "ُربَّ
احلرف يكون يف مقّدمة البيت؛ ألنّه يشّتط فيه الّصدارة يف مجلته، فال فهذا  قوله )َوُربَّ َرو َضِة ُحسٍن(

 استعماالً  لُيحّقق، 93ائها، ولكن جيوز أن يسبقه الواو، أو أحد احلرفني )أاَل( و)اي(جيوز تقّدم أحد أجز 
. والغرض املعنوّي 94«هو أحد املنبرهات األسلوبية الفذرة والظواهر العدولية املتفوقة»الّذي  اعدوليًّ 

جهة، ومن جهة باب اآليل للزوال من عري وكذا حماولة تعظيم الشّ يكمن يف ختفيف نطق البيت الشّ  همن
" الحتمل م ىن الّتقليل منه نتيجة فناءه فحسن عأخرى أراد التعبري عن حزنه على فراقه، فلو ذكر "ُربَّ

ه اعر يبكيه حىت ذبلت خّداشبابه اجلميل الذي يشبه البان يف حسانه وقوامه قد انكسر وراح الشّ 
.  كالوردة الّت انقطع عنها الّسقي 

                                                            
 .322الديوان، ص   90
فايز أمحد حممد الكومي، ظواهر الّتاكيب املتعلقة ابجلملة احملولة، دراسة يف العالقة البنائية والداللية من منظور علم حنو الّنص،   91

 .4ك، صجملة أمارااب
 .520الديوان، ص   92
  .2/523، مصر، )د،ت(، 3عباس حسن، النحو الوايف، دار املعارف، طينظر،   93
 .200، صجالل عبد هللا حممد سيف احلمادي، العدول يف صيغ املشتقات يف القرآن الكرمي دراسة داللية )رسالة ماجستري(  94
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 حتّدث عن الشباب ومرابعه يف قصيدة أخرى فقال: ]الطويل[اعر "ابن زمرك" الشّ 
 95و ِدي للَمشيب َحَباابَ ـأَبـ َقت  ِبفَ ـف   أُن ٍس قد  َشرِب ُت كُؤوَسَها     َوَأْزَمانِّ 

اعر من وراء جاءت لفظة )أزمان( جمرورة بواو ُربَّ واألصل قوله )وُربَّ أزماِن أنٍس(. ويرمي الشّ 
 كونهزمان األنس الّت تعاطى فيها اخلمر  اع لذكر أمهية األاّيم اخلوايل وأة واإلسر ذلك إىل اإلشعار ابلّلهف

ابستمراريرة االقبال على احلياة )الشرباب( »ألنّه يتمّيز  جيعله حيّس بشبابه بل يتجّدد كّلما متّر األاّيم عليه
م واللريايل، ال سيما و  هي تشري إىل زمن لذلك جيسرد اإلحساس برغبة يف احلفاظ على هذه األَير

عر يف جانب األذن من الشّ  ي يبدأبقى على املشيب الذّ تُ مبا فيها شرب كؤوس اخلمرة الّت  96«اخلريات
 عنه. بعيداً 
 حرف "الواو":نقصان ج/ 

 : ]البسيط[اعر مادحاً حيث يقول الشّ 
ِل أو اي َخت مَها شرفًا     َت     اي فاِتَح الرُّس  َتِتَحا خُمتتًِّما ُقدرِّْستَ بورِك   97ُمف 

 : ]البسيط[ذاهتا ويقول يف القصيدة
 98َويف       َهَذا َبالٌغ ِلمن  َجالََّك ممُ َتَدَحا ُمصَطَفاُه جُمتَـَباهُ َحِبيُبُه 

َت  من خالل البيتني نلحظ ورود حذف حرف العطف واالشّتاك َت خُمَتِتًما ُقدِّس  )الواو( يف )بورِك 
َت خُمَتِتًما  َتِتَحا( ويف )َحِبيُبهُ ُمصَطَفاهُ جُمتَـَباُه(، واألصل قوله )بورِك  َتِتَحا( و يف البيت الثاين وُمف  َت ُمف  ُقدِّس 

ويشحن ذهنه، ألنر كل غري شك فإن هذا االنزَيح ميترع القارئ »فمن  جُمتَـَباُه(و)َحِبيُبُه ُمصَطَفاُه 
اعر من خالل حذف واو العطف ذات داللة االشّتاك واجلمع ويرمي الشّ  ،99«غريب يطرف النفس

بجيل هلل تعاىل الذي يعّد خري فاتح وأبرك ذكر صفة الّتقديس والتّ  ألجليف البيت األّول إىل اإلسراع 
ذفه إىل جتاوز داللة العطف واالشّتاك إىل من ح خامت يوم ال يبقى إالّ وجهه. أّما يف البيت الثّاين فريمي

الّتطابق يف صفّت  )ُمصطفاه وجمتباه( ألّّنما حيمالن داللة متقاربة فحبيب هللا حممد صلى هللا عليه وسّلم 

                                                            
 .282الديوان، ص   95
 .170نوال، االنزايح وأزمة الّتشّظي بني املركز واهلامش يف شعر حممد العيد آل خليفة، جمّلة قراءات، ص آقطي  96
 .377الديوان، ص   97
 .378الديوان، ص   98
 .104صاحل علي سليم الشتيوي، ظاهرة االنزايح األسلويب يف شعر خالد بن يزيد الكاتب، جملة جامعة دمشق، ص  99
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اصطفاه لنفسه واختاره له، وهذا األمر أصبح مصدر املدح عند البشريّة خاصة بعد ذكره يف كتاب هللا 
 عّز وجل.

 كلمة:نقصان   /2
 اعر: ]البسيط[يف معرض وصف حالة رمي الّسهام قال الشّ 

َماهُ      ٍم  ـَأصاَب َورَاِميِه ِبِذي َسل َسْهمٌ   100َلقد  َرَمى الَغرَض األق َصى َفأص 
يصنع الفجوة الّتر »فبه حذف "ابن زمرك" الضمري )هو( من )سهم( وهو يف حمل رفع مبتدأ 

تنتظر من املتلقري ملئها، ومن مثر حيورل القراءة من عمليرة استقباليرة إىل إبداعيرة جامعة بني نصر 
ومن جهة مراعاة الوزن الشعري من جهة، سببه ن الّذي يكو  ليعّوض املخذوف 101«الغياب واحلضور

هو(؛ فاهلل يعني على تسديد الّسهام يضيق عند ذكر ضمري )ألّن الكالم  أخرى يرمي للتفخيم والّتعظيم
 وإصابة املرمى واهلدف املنشود ليهلك العدّو ويصّمه. 

 فح فقال: ]البسيط[اعر يدعو ربّه يف أحد القصائد ويرجو منه العفو والصّ راح الشّ 
 102َفأن َت َأكَرُم َمن  يعُفو وَمن  َصَفَحا     اَي َربِّ َصف حَك ير جو كلُّ ُمق َّتٍف  

 قوله:إىل 
َتدَّ وانـ َفَسَحا     ٌة  ـاَي َهل  تـُبَـلُِّغيِن مثـ َواُه اَنجيَ  َر َمهَما ام   103َتط وي يب الَقف 

( بعد حرف الّنداء واألصل قوله )اي َربِّ هل  حدث عدول تركييب بنقصان املنادى وهو )َربِّ
وجعله اإلهبام وشغل فكره يف اولة إيقاع املتلقي اعر من هذا العدول إىل حمه(. وقصد الشّ تـُبَـّلُعين مثوا
(، ألّن الضمائر تعود لهتكرار قراءة األبيات الشّ  يستمّر يف ليقع يف » عريّة ليدرك أّن احملذوف هو )َربِّ

حرية من أمره نتيجة الفراغ الذي أحدثه احلذف وبقاء هذه الصرفة بعينها، لُيحدث حتريكا لطيفا يف 
 ربّه أن يبّلغه مثوى منادايًّ  يرجوكما أّن الّشاعر يف معرض دعاء؛   ،104«ذهنه وشحنا له فيتمترع به

 لهوطال عنه فاملثوى يعدُّ  اعر مهما امتّد بعيداً ي يستنجى به الشّ سول صلى هللا عليه وسّلم وقربه الذّ الرّ 

                                                            
 .508الديوان، ص   100
 .164آقطي نوال، االنزايح وأزمة الّتشّظي بني املركز واهلامش يف شعر حممد العيد آل خليفة، جمّلة قراءات، ص  101
 .376الديوان، ص   102
 .376الديوان، ص   103
 .96، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين،   104
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 ،بّوة املنشرحةنّ وال ،والّرسالة اجللّية ،بوع بنور الوحيمبثابة احتواء أيويه من اخلالء والقفر حىّت عّده الرّ 
 ريح الكرمي.والضّ 
 نقصان مجلة: /3

 لعيادة "ابن زمرك" يف مرضه فقال: ]السريع[يف أحد األاّيم زاره قائد خملص بعثه "الغيّن ابهلل" 
  كَ دَ ب   عَ ينِّ مِ  ورُ زُ يَـ       ا صً لِ خمُ  م  كُ دَ ب  يل عَ  مُ تُ ه  جَّ وَ 

ُ
 اصَ خلِ امل

 اصَ لِ ي خُم  كِ تَ ا اش  ممَّ  انَ وكَ        هِ ـي بِ ـائِ فَ هللا شِ  لَ ـعجَّ ـفَ   
 105اـصَ صَّ خَ  إذ   ودِ  ابجلُ يِن مَّ وعَ       هُ رَ ك   شُ يِن مَ لَّ عَ  ن  مَ لِ  ارً كْ شُ      

اعر يف هذا املعرض إىل حذف الفعل املاضي والفاعل )شكرُت( عن املفعول املطلق عمد الشّ 
اإلجياز واختصار الكالم وابلّتايل )ُشكرًا( واألصل قوله )شكرُت ُشكرًا(. ورمى من خالل ذلك إىل 

العرب إىل اإلجياز أميل، وعن اإلكثار أبعد، أال ترى أهنا يف حال »ألّن  جتّنب تكرار كلمة )شكر(
ف من جهة، ومن جهة أخرى حذهذا  106«امؤذنة ابستكراه تلك احلال ومالهل إطالتها وتكريرها

بيده وعّلمه  ذَ خَ أَ  ن  مَ  رِ ك  حيمل داللة الّتأكيد على شُ جل الّّتكيز على املفعول املطلق الذي الفعل من أ
 ي اقتصره عليه.ألنّه مشله بكرمه الذّ  اترة أخرى اترة، وفعالً  االعّتاف ابجلميل والثّناء على صاحبه قوالً 

 كامل[المن شأنه يف قصره فقال: ] تُعليي خّصصه مبآثر اعر على مواله الذّ ويثين الشّ 
َداِحي؟         ْهَتينِّ رفَـّْعَتينِّ َشرَّفْـَتينِّ نـَوَّ       َرَها أَم   َفمىَت تـَُويّفِ ُشك 

 107احِ ـُعوِّد َت ُكلَّ َمَسرٍَّة وجنََ       َعوَّد َتيِن قـَو َل اجلميِل وِفع َلُه     
َتيِن رفَـّع َتيِن( إضافة إىل حذف  يظهر يف صدر البيت األّول حذف ثالث مجل من )َشرَّفـ َتيِن نـَوَّه 

نـُو  واالحن"واو العطف" بينها، واألصل قوله )شّرف تين من الحرف  دون  أعمايل بتشهريطاط، ونّوهتين دُّ
احلذف أبلغ وأفصح من الذّكر وهذا ما يزيد متعة القراءة، ف ،(ونزول املرتبة ، ورّفعتين من الّتحقريعيويب
متذوق األدب ال جيد متاع نفسه يف السياق الواضح جدرا، واملكشوف إىل حدر التعرية ]...[ »ألّن 

                                                            
 .304الديوان، ص   105
 .1/83حممد علي النجار، ابن جين، اخلصائص، تح:   106
 .298الديوان، ص   107
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اعر من نقصانه إىل الّتخفيف يف الوزن . ويرمي الشّ 108«ا متعة نفسه حيث يتحرك حسره وينشطوإّنر 
حقري عرّي وكذا اختصار الكالم إليصال املقصود وهو نوع من البالغة، إضافة لذلك رمى إىل التّ الشّ 

 األعمال الّت ترفع منه ومن مواله؛الّت حتمل داللة سلبّية لشخصّيته، واكتفى بذكر  من شأن احملذوفات
 ةعماله الّشعريّ أبشهري به ومن جهة، وعلى التّ فهذا األخري عمل على متجيد "ابن زمرك" لوالئه له 

القول اجلميل حىت اعتاد على  ،به الّتصاله ابلقصر من جهة اثلثة املدحّية من جهة اثنّية، وعلى اإلعالء
عرية يف حماولة استوفاء اعر عن قدرته الشّ ليستفهم الشّ  .والتصق به جلوده الطّيب والفعل الّلطيف منه،

 كرامات مواله ومدحه.
 اثلثا: خصائص األسلوب يف العطف:

عنصراً فّعاالً   يعتمد عليها املبدع يف الرّبط بني كلماته وعباراته لتصرياألسلوبّية الّّت من الظواهر 
واتبع مقصود ابلنرسبة مع متبوعه، يتوسرط »الوصالت الّّتكيبّية  ىحدإ " الّّت هيالعطف" تقنية جند

ضربني:  يف، ويتجّسد هذا املظهر 109«أحد احلروف العشرة مثل: )قام زيد وعمرو( بينه وبني متبوعه
 .110عطف مفرد على مفرد حنو: زيد وعمرو، وعطف مجلة على مجلة حنو: دخلت البصرة مثّ زرت الكوفة

على اجلملة فيكون مسلرطًا على »الّّت تدخل  أدواته اخلاّصة تكان  ولكّل مظهر أسلويّب مهما
د بني طرفْيها أو بني اجلملة وجواهبا ومنها ما يدخل على املفردات فريبط املفرد الذري عالقة اإلسنا

حروف وكذا  111«يف حيرزه بعنصر آخر من عناصر اجلملة ]...[ كالنرفير أو الشررط أو االستفهام
الواو، تسعة وهي: هـ( 577)ت" األنباريفيها اختالف بني العشرة والّتسعة وجعلها "الّّت  العطف

 .112الفاء، مّث، أو، ال، بل، لكن، أم/ حىّت 
كمن يف "العطف" خاصّية أسلوبّية تركيبّية جديدة ت سي ديوان "ابن زمرك" طابعا آخر ذايكت

 حبروفه املختلفة، فنعثر على:
                                                            

، 153م، ص1996، القاهرة، 4حممد أبو موسى، خصائص الّتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين، مكتبة وهيبة، ط   108
154. 

 .30ابن احلاجب، الكافية يف النحو والشافية يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، ص  109
 .307نظر، الزخمشري، املفضل يف علم العربية، تح: فخر صاحل قدارة، ص ي  110
 .70متّام حّسان، اخلالصة الّنحويّة، ص   111
ينظر، األنباري، أسرار العربية، تح: حممد مهجة البيطار، مطبوعات اجملمع العلمي العريب، )د.ط(، دمشق، )د.ت(، ص   112

302. 
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 العطف بـ "الواو": /1
املشاركة فقط وهو احلرف األكثر شهرة بني احلروف ففي رأي "اجلرجاين" أنّه حيمل على داللة 

حنو قولك: رأيُت  113«وليس للواو معىًن سوى االشّتاك يف احلكم»فقال بصيغة احلصر والقصر: 
 .114زيداً وعمراً فمعناها اجلمع بني شيئني

يف البيت  واحداً  لقد احتّل حرف "الواو" الّصدارة يف القصائد الّشعريّة، كما أنّه ال أيخذ موقعاً 
 عديدة هي: الشعري بل خيتلف لينتج عن ذلك صوراً 

 در والعجز:يف الصر ابلواو العطف  أ/ الصورة األوىل:
 ة املعنويّة فقال: ]الطويل[اعر يف مجلة من األوصاف املدحيّ اسّتسل الشّ 

فَ و َُرُهم  ُحلً وُرُهم  ِحل ًما ـأو  َرُمُهم  َجَداوُهم  رِف ًدا ـأَو َسعُ وى     ـَأهب   أك 
َاُهُم جَ و ا ـَأمس  َرفـُهُ ودًّ رًا ـَظُمهُ ـأع  و    ا  ـم  أَبً ـأش   أمس َُحُهم  َيَداوم  َفخ 

َتجو      لي ُث من اعَتَدىوتَـع َدى َغو ُث من اسو  ُر من اهوَدى غي ُث من اس   115َتَدىبد 
 12العطف حبرف "الواو" الذي ُكّرر اعر املقطوعة الّشعريّة خباصّية أسلوبّية تركيبّية هي كسا الشّ 

ج عالقات مع تِ ن  ربط بني العبارات لتُـ الّذي ي "صدرا وعجزامرّة، ففي الصورة األوىل ورد حرف الواو "
فال تراد األلفاظ لذواهتا، بل تراد للدراللة على املعاين مبوجب العالقات الّتر »احلروف واأللفاظ 

مي من خالل ذلك إىل أتكيد عالقة الرّبط ابلقّوة بني جمموعة . لري 116«الشرعريرةحتصل هلا يف البنية 
رفع من قيمة ممدوحه امللك؛ فهو المحّية للّ يف تشديد العالقة التّ  بيلة ومشاركتها مجيعاً فات النّ من الصّ 

هشة، وأوفرهم لدّ ، وأحالهم زينة الّت تُثري اوعقالً  بني امللوك، وأكثرهم حكمةً  وفخراً  ورفعةً  أعلى قدراً 
. أّما يف ريف يف طباعه حىت يعظم فخراً امي يف رتبته، واألب الشّ ، كما يُعدُّ اجَلدُّ السّ وعطاءً  سخاءً 

ظلمه واعتدى عليه، ويده سخّية  إلعانة، وشديد القّوة كالّليث لكّل منطلب ا ن  مَ  رُ صِ ن  تَـ س  املعارك فهو يَ 
 طلب االسّتشاد واهلداية. ن  ريق مَ ميّدها بسرعة ملن استجداه للمساعدة، وينري ط

 

                                                            
 .224ز، تح: أبو فهر حممود حممد شاكر، ص عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجا  113
 .1/285م، 1969، )د.ب(، 1ينظر، أيب علي الفارسي، اإليضاح العضدي، تح: حسن شاذيل فرهود، )د.د(، ط  114
 .132الديوان، ص   115
 .517املعىن"، حماضرات امللتقى الثالث "السيمياء والنص األديب"، ص –حممد خان، بنية اخلطاب الشعري "اإليقاع   116
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 ابلواو يف العجز فقط:العطف  ب/ الصورة الثرانيرة:
 يستمّر "ابن زمرك" يف مدحه مواله فقال: ]الكامل[

اَلِق واَي َواراًِث َنَسَب النـُبـُوَِّة َجاِمًعا         يف الِعل ِم   117اأَلع رَاقِ واأَلخ 
ي " للربط بني العلم الذّ يف العجز فقطالصورة الثانية حلرف العطف "الواو" بورودها " تستجلي

يُعدُّ من ي ذّ واألصل الّشريف الّت مُجعت كّلها يف ممدوحه ال ،واألخالق النبيلة ،يطغى على صاحبه
اعر بتوظيفه حلرف العطف يف العجز عمل على حتقيق غرض اختصار جّل اللة األسرة النبويّة. فالشّ سُ 

از بكالم فات وإمجاهلا وإجيازها دون تفصيل دقيق هلا يف ثالث سجااي ليحقق بذلك البالغة يف اإلجيالصّ 
فظ واالختصار، وحتصيل املعىن الكثري يف اللر طلب اإلجياز »فيسعى إىل  معاين بعيدة قليل ذي

 . 118«القليل
 ج/ الصورة الثرالثة: العطف ابلواو صدرًا وعجًزا مع حرف النرفي "ال":

 اعر، فقال يف أحد امللوك: ]البسيط[على مدونة الشّ  املدح كان طاغياً 
 َجبُ ـُر ِمن آاَثرَِها العخَفى وَيظ هَ ـتَ       َلك يف اإِلس الِم قد  َسَلفت  َكم  ِمن  يٍد 

َوى ـــــــــٌة جَ ـاَل ِمنَّ وَ َمى ـــــنـُع        ٌة اَل عِ وَ د  ٌو اَل ِغلوَ ى َــ ُرمح       ـدَّ  119اَل َسَببُ وَظُة َعف 
وهذا  صدرا وعجزا مع حرف النرفي "ال"الثة حلرف العطف "واو" تكمن يف ذكرها الصورة الثّ 

يف كميرة االنزَيحات، فكلرما كان العدول داالًّ ابلقصد »ما جيعل األبيات والقصائد تفرق بني بعضها 
 عديدةٍ  ترسيخ أفكارٍ  من خاللهذه اخلاصّية األسلوبّية الّّتكيبّية  املتجّلي يف. 120«برزت شعريرة اخلطاب

لتأكيد ذلك؛ فهذا  وعجزاً  يف ذهن املتلقي ليس ابإلثبات ولكن بنفي حصوهلا بتكرار حرف )ال( صدراً 
 ، ففي كنفعالّية ورفع من مكانته لُيعتّز به ففضله عليه كان عجيباً  ين اإلسالمّي بيواتً د للدّ يَّ امللك شَ 

من يظّن أّن فعن امللك؛  اعر أفكاراً ، وينفي بعدها الشّ اإلسالم حيي املرء يف سعة العيش ورغده ونعماه
، وأنّه غري مستعد للرأفة واملغفرة والّرمحة فهو خمطئ، فكّل ال جيد فائدة من كثرة اإلحسان واخلريمواله 

وعفوه وال  عطائهيف  وشديداً  فمواله ال يكون قاسياً نيا واآلخرة،  يقوم هبا جيد مقابلها يف الدّ ىَن س  حُ 

                                                            
 .446الديوان، ص   117
 . 3/105الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو فضل إبراهيم، دار جيل، الّزركشي،  118
 .155الديوان، ص   119
 .175املعىن"، حماضرات امللتقى الثالث "السيمياء والنص األديب"، ص –حممد خان، بنية اخلطاب الشعري "اإليقاع   120
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منه املخفي ومنه  ،يقطع كّل خري ميكن أن يصل إىل غريه. ففضله يف اإلسالم منذ بداية عهده كبري
 الظاهر وما يبقى إالّ اآلاثر القولّية العملّية.

 العطف ابلفاء: /2
تيب والترعقيب»وجند حرف "الفاء" تفيد   حيث .122حنو قولك: دخلُت البصرة فالكوفة 121«الّتر

 لم والّتعذيب: ]الطويل[الظّ املاضية الّت فيها اّيم األ قال "ابن زمرك" عن غرانطة مستذكراً 
َت فيه عن  َصبفَـ         الظُّلَم ِمن  بـَر ِد ظَلِمهِ و كم  ِبتَّ َتشكفَـ  123وٍح ُمَرقَـَّقاأصبح 

تركيب يكمن يف حرف العطف "الفاء" يف مقّدمة كّل عري حرف اعر يف بيته الشّ استعمل الشّ 
َت(. ويرمي من خالل ذلك إىل إبراز األحداث املتتالية واملتعاقبة  –من الصدر والعجز يف )َفَكم   َفأص َبح 

عدم االنصاف من جور تيب، حيث بدأ بذكر الّشكوى من الظلم وانتهاك حّق اآلخرين و على الّتّ 
فهو يبحث عن شيء خيفرف من مصابه » يلكان حُيّس يف اللّ   عورالشّ كالربد، هذا   يسالقاالعدّو 

وآالمه، ومل جيد ما ينفرس عنه هذه اآلالم سوى الشركوى الّتر أطلقها مستخدماً الصروت املهموس 
. ليتعاقب 124«الذري عربر عن أحاسيس مكبوتة ُأريد هبا أن خترج لعلرها تكون بلسمًا شافياًّ لنفسه

 .اس فيها حيّسون ابلّلني والّلطفعيد بتحرير غرانطة ليصبح النّ سّ الشرق املالصباح  الّليلبعد 
 ويقول وكّله أسى وحزان على فقد أاّيم الّشبيبة: ]الطويل[

ُع َزفـ َرِت    َفالَ  م   ِمن  َماِء السََّماِء حُمّرِقَا َولَّدَ ـفَ    تـَع َجُبوا َأن  َصعََّد الدَّ
ِع قد  اَبَت ُمغ َرقَ  َفجْفينِّ        َبَح حُمرقَا  ا    ـمبَاء الدَّم  ِد أص   125وقـَل يب بَِنار الَوج 

َفجف يِن(. لريمي  –فـََولََّد  –اعر أداة العطف )الفاء( ثالث مرّات يف البيتني )َفالَ تـَع َجُبوا كّرر الشّ 
فاجعته من خالل رسم حزنه للمتلقي بشكل متعاقب، حيث استهّل بتذكري املتلقي بعدم منه إىل هتويل 

أثناء نزوله لينتج عن ذلك مبيت  شديداً  تعّجبه من احندار الّدمع من عينه إىل خّده فوّلد ذلك احّتاقاً 
البكاء ظاهرة »، حيث تُعدُّ إصباح القلب يف انر احلّب احلارقو العني يف حالة اغروراق ابلّدموع 

                                                            
 .304األنباري، أسرار العربية، تح: حممد مهجة البيطار، ص   121
 .1/286ينظر، أيب علي الفارسي، اإليضاح العضدي، تح: حسن شاذيل فرهود،   122
 .327الديوان، ص   123
 .198ن يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بين األمحر( )رسالة ماجستري(، صأمي  124
 .328-327الديوان، ص   125
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والدرموع من الظواهر الّتر سادت أشعارهم، فهي تعربر بشدرة عن شدرة الشروق للحبيب، وقد نظروا 
ا ختفرف من آال . وكّل 126«أصاهبا من لوعة البعد عنه مهم، فهي غسيل القلوب ممراإىل الدرموع أبهنر

 هذا الّرسم املؤمل تدّفق من زوال زمن الّشباب الفاين.
 العطف بـ"أو": /3

ألحد الشريئنْي أو »فيقع هنا الّشك  127«الشرك والترخيري واإلابحة»أّما حرف "أو" فيفيد 
 .128«األشياء يف اخلرب وغريه تقول: كلر السرمك أو اشرب اللرنب. أي افعل أحدمها وال جتمع بينهما

 ل[يقول يف مدح النيّب صلى هللا عليه وسّلم الذي يعّد جنل األنصار: ]الكاملذا راح الّشاعر 
َها بـَع َدَها      َ ُمنَـّزٍِل    َماَذا عَسى أُث يِن َعَليـ  ي َبني  َندِ َأْو يف الَوح   129ُمس 

بيته الّشعري وهو )أو(. ويقصد من خالله  عجزِ  آخر يف تركيبِ  عطفٍ  اعر حرفَ استعمل الشّ 
"النيّب صلى هللا عليه وسّلم"، فوقع يف حرية يف أن يُثين على الوحي  يري بني أمرين حىت ميدحإىل الّتخ

على اإلسالم  ادرة منه يف ُمسند صحيح. لكّنه يف الّنهاية يبقى مشساً املنّزل عليه أو بني األحاديث الصّ 
 ة.واملسلمني عامّ 

 : ]الكامل[وقال ملّغزاً 
ُمُن حَت تَ      ِكالمُهَا َقد  َصاَر حَت َت َسرَابِ و      ُه ـَوَلَكم  َداَن واحلُوُت َيك 

 130ابِ رـُ غُ لِ  هِ ـنِ و  يف لَ  كٍ ارِ ـشَ ومُ     ٍر  ـَأص فَ  َأوْ أَبـ َيٍض َأْو ن  َأمح ٍَر ـمِ    
فوظيفة األداة متعدردة، داخل اجلملة والنرص، »يف هذا الّلغز الّشعرّي وّظف حرف العطف )أو( 

 131«يتحدرد معناها جبملة من القرائن داخل السرياق اللرغويفتؤثرر فيما جياورها من كلمات، كما 
يُوقع املتلقي يف شكٍّ بني الّلون األمحر واألبيض واألصفر والّسياق اخلارجي لينتج عنها حماولة الّشاعر أن 

 .ستعمال )أو( هي من ميزة األلغازللغراب، وحُياول إجياد احلّل. هذه الطريقة الّشكّية اب
                                                            

 .115أمين يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بين األمحر( )رسالة ماجستري(، ص  126
 .304األنباري، أسرار العربية، تح: حممد مهجة البيطار، ص   127
 .1/287أيب علي الفارسي، اإليضاح العضدي، تح: حسن شاذيل فرهود،   128
 .194الديوان، ص   129
 .234الديوان، ص   130
د خان، األدوات النحوية بنيتها ووظيفتها، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، كلية اآلداب، جامعة حممد حمم 131

 .21م، ص2009، جانفي 4خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد 
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 :العطف بـ "أم" /4
ال تكون إالر يف االستفهام وهي على ضربنْي: أحدمها أن تكون مترصلة واآلخر »فأّما "أم" فإّّنا 

ذلك أّّنا إذا كانت مّتصلة فهي عاطفة يف االستفهام وتقع بني املفردي ن  .132«أن تكون منقطعة
، ويكون الكالم هبا متعاداًل، وتتقّدر مع حرف االستفهام بـ: أيّها وأيّهم، حنو: أزيد قام أم  واجلملتني 

طفة فال تكون عا منفصلةعمرو، ويُقال يف اجلواب: زيد أو عمرو، وال يُقال: نعم وال. أّما إذا كانت 
ويقع قبلها االستفهام وغريه، فتقول: أقام زيد أم انطلق عمرو، وال يقع بعدها إاّل مجلة منفصلة من 

 : ]الكامل[واصفاً حيث قال "ابن زمرك"  .133األّول، وتتقّدر بـ )بل(
ِي   134َشَذا اأَلز َهارِ  َأمْ َوَشَذا احمَلاِمِد       ِضَياُء َّنَاِر َأْم َأِضَياُء َهد 

قد »، فهذه األداة برزت هنا خاصّية أسلوبّية تركيبّية تتجّلى يف )أم( املسبوقة بـ "مهزة االستفهام"
ان: دور وظيفي جيلب احلركة أو يعدمها )السركون(، ودور داليل عام تشّتك فيه رَ وْ يكون لبعضها دَ 

ا مفتاح أو قرينة على أسلوب اجلم إىل إظهار مقارنة بني  ايقصد منهل. 135«لةمجيع األدوات، وكأهنر
ألعمال ابا يف ذلك؛ حيث نراه يسّوي بني الطريق املنري املشرق ُمستفهمً  صفة إنسانّية وبني مظهر طبيعيّ 

ضيء 
ُ
 ،أيّها أحسن، وبني انتشار طيب احملامد والّشكر لفضل هللا وقّوة رائحة األزهار ،حقيقةً والّنهار امل

 أيّها أفضل.
 ":نْ كِّ العطف بـ "لَ  /5

" يدّل على  االستدراك بعد النرفي حنو: ما رأيُت زيد لكْن عمرًا. فهي النرفي »حرف "لكن 
 خلقّية فقال: ]البسيط[اعر يف البيت املوايل صفة الشّ بنّي ومنها  .136«مبنزلة بل

ُل ِشيَمتَها    137ِلَمع ِذرٍَة ملَ  يـَب ُد َخاِفيَها َلكِّنْ       َضنَّت  َعليَّ ولَيَس الُبخ 

                                                            
 .290 /1أيب علي الفارسي، اإليضاح العضدي، تح: حسن شاذيل فرهود،  132
م، 2002، دمشق، 3املباين يف شرح حروف املعاين، تح: أمحد حممد اخلرّاط، دار القلم، ط ينظر، عبد النور املالقي، رصف  133
 .180إىل  178ص 
 .427الديوان، ص   134
 .22، 21، صحممد خان، األدوات النحوية بنيتها ووظيفتها، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية  135
. وينظر، األنباري، أسرار العربية، تح: حممد مهجة 1/290أيب علي الفارسي، اإليضاح العضدي، تح: حسن شاذيل فرهود،   136

 .4/232. وينظر، سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون، 304البيطار، ص 
 .200الديوان، ص   137
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(. لريمي بواسطته إىل الّسعي  إلجي ٍر تضّمن البيت الّشعرّي حرف عطف هو )َلِكن  اد ُعذ 
وحماولة استدراك إخفائها اجلود وإظهارها الُبخل ، يف أّّنا أظهرت الُبخل وهو ليس من ُخلقها للممدوحة

 ما استدعاها لذلك. أو موقفٍ  أو حّجةٍ  الذي كان لعذرٍ 
 رابًعا: خصائص األسلوب يف اجلملة اإلنشائيرة:

بنوعيها الطّليب وغري  "أساليب اإلنشاء"من األساليب املنتشرة يف الّصياغات اإلبداعّية توظيف 
ما يستدعي مطلواًب غري حاصل يف اعتقاد املتكلرم »الطّليب. واملخّصص عندان هنا الّنوع الثّاين وهو 

وقت الطرلب، ويكون اإلنشاء الطرلب أبنواع من الكالم: األمر والنرهي، الترحذير واإلغراء النرداء، 
إذا أنشأه املرسل فهو يقصد إىل املطلوب وإىل  ّشكلالهذا ، 138«الترمين والّترجي، الدرعاء، االستفهام

الكّف عن الفعل  وأاإلجابة عن الّسؤال يف االستفهام،  وأقد يكون حتقيق الّشيء يف األمر،  معنّيٍ  ردٍّ 
 يف الّنهي إخل.

متّيزت اجلملة اإلنشائّية يف املدّونة األندلسّية اخلاّصة "اببن زمرك" مبظاهر شكلّية خمتلفة تكمن 
 ما يلي:في
 االستفهام: /1

أنواع اإلنشاء الطرلب، واألصل فيه طلب اإلفهام واإلعالم لتحصيل »يعّد هذا الّنوع من 
صدر الكالم، وال »، وهو من أحرف الّصدارة أي الّّت حتتّل 139«فائدة علميرة جمهولة أدى املستفهم

 .140«وما أشبه ذلك؟ جيوز أن تقدرم شيء مما يف حيرزه عليه، ال تقول: ضربت أ زيداً 
: ما يستفهم به عن فأورهلاوأدوات االستفهام تنقسم إىل ثالثة أنواع من حيث الّتصّور والّتصديق، 

: ما يستفهم به عن الّتصديق فقط وهو لفظ )هل(. واثنيهاالّتصور والّتصديق وهو مهزة االستفهام فقط. 
أدوات االستفهام )ما، من، أي، كم، كيف، أين، : ما يستفهم به عن الّتصّور فقط، وهي سائر واثلثها

" حروف االستفهام ثالثة أصناف منها احلروف املتمثّلة يف األنباري. وحسب "141أّّن، مىت، أاّين(

                                                            
 .228 /1مها، وفنوّنا، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلو   138
 .258 /1نفسه،   139
 .326الزخمشري، املفضل يف علم العربية، تح: فخر صاحل قدارة، ص   140
. وينظر، الّسكاكي، مفتاح 258 /1ينظر، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   141

 .417العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص 
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اهلمزة، وأم، وهل، وما عدا هذه الثرالثة فأمساء وظروف أقيمت مقامهما، فاألمساء: من، وما، »
، ، ومّتر ن وكم، وكيف. والظروف: أين، وأّنر  .142«وأي، وحني، وأَير

األبيات تتجّلى يف أدوات عديدة. وهذا ما يظهر يف  من االستفهامتلّونت األبيات الّشعريّة أبنواع 
 :الّتالية

 االستفهام بـ "اهلمزة": .أ

د زي؟ وأحصل االنطالقّتّدد، حنو: أاهلمزة هي طلب تعيني الثّبوت أو االنتقاء يف مقام ال
 : ]الكامل[الّشاعر "ابن زمرك" وتوجيه ألحد الّنساء قال. ويف معرض نصح 143؟ منطلق

 144ى ابخلَياِل السَّارِيـل ِت حتَّ ـوخبَِ        َمي ُسوَر الَكالِم َأَخا اهلَوى َأَمنَـْعتِّ 
كلر ما زاد على »فـ  وّظف الّشاعر أداة االستفهام اهلمزة يف )أََمنَـع ِت َمي ُسوَر الَكالِم َأَخا اهلَوى(

يكمن يف نصح  ؛املعيّن ابألمر هدفاً  الّّت تتجّلى يف إبالغ 145«اجلملة أن يكون زَيدة يف الفائدةجزئي 
ابنة احلّيني املرأة املعنّية وتوبيخها ألّنا قطعت الكالم من صاحبه وهو ليس بغايل الّثمن، مثّ خبلت عليه 

على سيطرهتا ومكانتها الّرفيعة يف  حىّت الّتفكري يف ذلك رغم أّن اخليال ال ميكن منعه وقطعه وهذا داللة
 حّيها وقومها.

 "أم": االستفهام بـ اهلمزة و .ب

مهزة االستفهام لطلب الّتصديق كقولك: "أقام زيد؟" يف هذا احلال ال يذكر معها معادل أتِت 
كقولك:   مبعىن )بل( أي االستفهام عن تصّورٍ وتكون مّتصلة، وإذا جاءت )أم( بعدها كانت منقطعة 

يصف ُبكاء ممدوحه فقال: وهو هذا املوضع حيث برز الّشاعر يف  .146أدب ٌس يف اإلانء أم عسل؟
 ]الكامل[

َهلٌَّة  َأَمَدامِّعٌ  لُ َأْم ُمنـ  تَـَهلَّ الَعاِرُض الـُمَتأل ِلئُ ـُلؤ   147ُؤ        َلمَّا اس 
                                                            

 .385ألنباري، أسرار العربية، تح: حممد مهجة البيطار، ص ا  142
 .419ينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   143
 .414الديوان، ص    144
 .341تح: السّيد حممد رشيد رضا، وحممد عبده، وآخرون، صعبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،   145
، 1يضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، تح: إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، طينظر، اخلطيب القزويين، اإل  146

 .35، 34م، ص 2003بريوت، لبنان، 
 .362الديوان، ص   147
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َهلٌَّة أَم  ُلؤ ُلُؤ(وّظف الّشاعر أداة االستفهام اهلمزة مع حرف العطف )أم( يف قوله )  أََمَداِمٌع ُمنـ 
 148«جيدون من زَيدة احلرف معىن ال جيدونه إبسقاطه»فإدخال هذا األسلوب يضفي خاصّية فما 

يطلب من خالهلا إىل تعظيم الّدموع املتسايلة، فاستعجب هل هي دموع حقيقّية أم درر لؤلؤيّة وهو أن 
 المعة فاضت من منهلها كاملطر املتأللئ.

 االستفهام بـ "هل":ج.  
ال تطلب به إالر الترصديق، كقولك: هل حصل »وأيضًا  149الستفهامغرض اتُوّظف لتحقيق 

عقد مقارنة بني الّزمان احلاضر واملاضي يف تصرفات الّنساء . أّما عند الّشاعر فنجده قد 150«؟االنطالق
 مع الّرجال فقال: ]الكامل[

ِدنَ  َهلْ وَ         َباُء اآلِنَساُت كَعه  َي َضَوارِي    ا   ـالظِّ َد الَغاِب وه   َيص َرع َن ُأس 
ِتك          151ارِ ـــــــــا اخلطَّ ــَرِفيَِّة والَقنَ ـمش  ــــــا         ابلـاَماهِتا وحلاِظهـَن ِمن  قَ ـيـَف 

ِداَن(  َباءُ اآلِنَساُت كَعه  من خالل البيت الّشعري نلحظ حرف االستفهام )هل( يف قوله )َوَهل  الظِّ
غري مع الّرجال حىت صّورهم يف  يف سياقالّت أدرجها "ابن زمرك" 

ُ
اإلعجاب بتعامل احلسناوات امل

سات الظباء من خالل شكل صراع الغزالن مع األسود الفّتاكة يف الغابة، لكن الغلبة هنا تكون لآلن
ابعتبار أّن هذا األخري قد  يفتكن الّرجال بلوعة حرارة احلبّ صرعهم بقاماهتّن وأعيُنهّن وصفاهتّن حىّت 

أيقظ حوراء يف روح آدم وأشعل وجودها يف أضالعه، وكان دراب إىل تلمرس الوجود وإدراك حقائق »
 .152«املوجودات واحلياة

 االستفهام بـ "أين": .د

اعر يقول الشّ . حيث 153؟ فجوابه: يف الّدار، إذا قيل: أين زيدأيِت للّسؤال عن املكانهي اسم 
 : ]الكامل[متغّزالً 

                                                            
 .256، 1/255السيوطي، معّتك األقران يف إعجاز القرآن، تح: أمحد مشس الّدين،   148
 .220 /4م هارون، ينظر، سيبويه، الكتاب، تح: عبد السال  149
 .419الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   150
 .414الديوان، ص   151
 .182كمال عصام السيويف، االنفعالية واإلبالغية يف البيان العريب، ص   152
العربية، تح: حممد مهجة . وينظر، األنباري، أسرار 423ينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   153

 .233 /4. وينظر، سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون، 386البيطار، ص 
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رًا وَ      رِِه   ـا رََأى ِمن  ثـَغ  ـا َلمَّ ـاَلِسيَّمَ  ؟ َأْينَ َزه  َرر  ُر ِمن  تِلَك الدُّ  154الزَّه 
االستفهام )أين( يف قوله )َوأَي َن استعمل "ابن زمرك" يف بيته األسلوب اإلنشائي من خالل أداة 

؟(، لرُيسل للقارئ معاين ضمنّية تتجّلى يف بيان مجال موضع الثّغر واندهاشه من  َرر  ُر ِمن  تِلَك الدُّ الزَّه 
ه، وبني الّزهر العادّي الطبيعّي، فيبدو أنّه فاستفهم بني زهر الثّغر الّدررّي الفريد من نوع ؛ته وافتتانهزهريّ 

من أهمر ما جذب أنظار الوصرافني، حّتر لنجد شعر الطبيعة قد »فه والطبيعة الّّت تُعّد ربط بني وص
؛ فقد وصفت الررَيض ندلسي منذ ذلك احلنياترضحت معامله واحتلر مكااًن واضحًا يف الشرعر األ

وأنوارها، واحلدائق وأزهارها، بل نطقت األزهار فتفاضلت، وأجرى الثرناء على لساهنا 
 .155«فمدحت

 االستفهام بـ "ماذا": .هـ
، ومنها 156من أمساء االستفهام من جزءي ن )ما( لغري العاقل و)ذا( للعاقل وغريه هذا الّنوع يتكّون

استطرد  .158حنو: ماذا فتح أبو عبيدة؟ 157«ذا" مع "ما" كشيء واحد مبعىن: أيُّ شيء"»تكون 
بيتني  جُيمل قال  ، لكّنه بعدهاالّصباح ووجهٍ  عزيزٍ  من نصرٍ ملمدوحه فات العظيمة الصّ الّشاعر يف تعداد 

 : ]الطويل[فيها مشائله
 و ُل ِفيَك َمع اإِلطَاَلِة خُم َتَصر  ـوالقَ     أَُقوُل وَُكلُّ َوص ٍف ُمع ِجٌز     َماَذا

 159احَلَصر  ِر أَد رََكُه ـن  رَامَها اِبحلص  ــــمَ    تِلَك املَناِقُب كالثَـَّواِقِب يف الُعلى       
األدوات الّتر تتصدرر »ففي الغالب  استعمل اسم )ماذا( يف قوله )َماَذا أَُقوُل وَُكلُّ َوص ٍف ُمع ِجٌز(
اجلملة املثبتة إىل منفية أو استفهاميرة اجلملة هي الّتر حتدرد عادة أسلوهبا، فإذا أراد املتكلرم أن حيورل 

هلما: الّتحقري ليحّقق هدفه الكامن يف معنيني أوّ  .160«أو غريها أدخل األداة املوضوعة لذلك الغرض
                                                            

 .412الديوان، ص   154
 .278أمحد هيكل، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة، ص  155
ة العصرية، )د.ط(، صيدا، بريوت، جامع الدروس العربية، را: عبد املنعم خفاجة، منشورات املكتبينظر، مصطفى الغالييين،   156

 .1/131، )د.ت(
 .264، ص عبد النور املالقي، رصف املباين يف شرح حروف املعاين، تح: أمحد حممد اخلرّاط  157
 .1/132ينظر، مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، را: عبد املنعم خفاجة،   158
 .419الديوان، ص   159
 .17، صالنحوية بنيتها ووظيفتها، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةحممد خان، األدوات   160
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. واثنيهما: الّتعظيم لصفات ممدوحه نفسه )ابن زمرك( بسبب عجزه عن حتقيق اكتفاءٍ  والّتقليل من شأن
مبواله املمدوح الذي مهما قال فيه ووصفه فهو مقّصر. الّشاعر هنا ابلغ يف اإلعالء من ممدوحه حىّت 

 ،هي جمّرد اختصار مل تِف ابلغرض ومل حتّقق الّشمل املناسب ملناقبهدحه ّن طول قصائده يف مأنّه ظّن أ
 .ر يف ضيق وحص ر جبميع جوانبه الّلفظّي واملعنويّ اعواالنفراد هبا سيقع الشّ  ختصيصها لهفإذا حاول 

 ر:ــاألم /2
ه يلعوالّتمثيل  له ابلّتصنيف اهتمّ "، الّذي فعل األمرمن األبواب العتيقة يف الكتب القدمية ابب "

، 161 هـ(626)ت "السركاكيإذا كان االستفهام هو طلب حصول يف الّذهن حسب "، فوفقه والّتحليل
لطلب احلصول يف اخلارج، إمرا حصول انتقاء متصورر، كقولك يف النرهي للمتحررك: »فاألمر هو يكون 

هنا نلمسه يف فعله )قم( ويف غرض ف. 162«ال تتحررك ]...[ وإمرا حصول ثبوته، كقولك يف األمر: قم
آخر وهو دخول على  الّنهي )ال تتحّرك( فكما األمر يتحّقق بصيغته املعروفة يكمن أن جنده بشكلٍ 

 .163املضارع "الاّلم اجلازمة" حنو: ليفعل ، ولينزل   الفعل
ال شبه يف »وفكرة األمر بني طريف  اإلرسال أي بني املرسل واملتلقي توجد فيها شروط ذلك أّن 

أنر طلب املتصورر، على سبيل االستعالء، يورث إجياب اإلتيان على املطلوب منه، مثر إذا كان 
مور استتبع إجيابه وجوب الفعل حبسب جهات خمتلفة، وإالر مل االستعالء ممن هو أعلى رتبة من املأ

ا حينئذ تولد حبسب قرائن األحوال ما انسب املقام، إن استعملت على سبيل  يستتبعه ]...[ مثر إهنر
 ساميةإذا كان املأمور يتمّتع برتبة  وعليه؛ 164«التضررع ]...[ التلطرف، الدرعاء، االلتماس، الترهديد

فعل األمر، مثل: رتبة بذلك الء على املأمور عليه فعلى الثّاين االستجابة له ويتحّقق ودرجة من االستع
أّما إذا مل يتحّقق شرط االستعالء بني الطّرفني فهنا  .األب على ابنه، واألستاذ على الطالب وهكذا

االلتماس تراعي املقام املناسب حنو:  ه أغراضٌ ينتج عنطلب منه الّتحّقق وليس بضرورّي لاألمر ال يُ 
من فعله األمرّي والقارئ؛ فالّشاعر يصدر  املبدعوالّتهديد والّتضرّع إخل، وجند هذه احلالة مثاًل: بني 

 يف غالب األحيان ومل جيرب املتلقي على تنفيذ ما أيمره فعاًل. أغراضاً ومراميَ 

                                                            
 .415ينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   161
 .415، ص نفسه  162
 .428نفسه، ص   163
 .428نفسه، ص   164
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دعيه لذلك، فأثناء حماولة الّتقرُّب من فعل األمر يف مواضع تست"ابن زمرك األندلسي" وّظف 
 : ]الطويل[قاله من خالل املدح وتزيني كّل ما حُييط به ممدوح

ِر َكفَّ َخِليفَ ــــبِثَ  قـَبرِّلْ       يـُغ ِنيَك َصو ُب اجلوِد من ُه َعِن املَطر      ٍة   ـغ ِر الزَّه 
 هبا َلوَن املَضاَعِف َعن  َخَفر   واْجَعلْ       ُخدوَد الَور ِد حَتَت نِعالهِ  واْفرِّشْ    
َرر   وانـْثـُرْ     ا   ـه َماِدحً ـِغن اء الطَّري ِ ِفي مْ ـــواْنظِّ    ِر الدَّرَاِهَم والدُّ  165ِمَن الزَّه 

مخس مرات يف  أُدرجيظهر من خالل املقطوعة ورود أسلوب اإلنشاء بواسطة فعل األمر الذي 
َعل   –اف ِرش   –)قـَبِّل   (. كّل هذا من أجل خدمة ممدوحه للّتعظيم به  –ان ِظم   –اج  والّرفع من شأنه؛ انـ ثـُر 

حىت يُغدقه ابلكرم، وتفريش  وطّيبٍ  نظيفٍ  بفمٍ حنو تقبيل يد اخلليفة  الّسلوكاتعديد فطلب القيام ب
إاّيه  فيع وصفاته اجلليلة مادحاً يناسب مقامه الرّ  شعرٍ  بساط الورد حتت قدمه ونعله، مّث دعا إىل نظمِ 
من  تُعلي من خصاله الّذهبّية، وأيضاً  درريّةٍ  مبعانٍ  مملوءٍ  بغزارة. ليس هذا فحسب بل عليه كتابة منثورٍ 

 قصائده. 166«ملتعة القراءة، ولذة اكتشاف خفاَي األفكار اجلديدة الّت ختبئها»أجل الوصول 
 : ]الطويل[انتصروا فيهاويف موضع آخر راح يقول عن أحد الفتوح الّت 

 ُه يـَتَـَقدَّمُ ـٌش ُدونَ ـــــــِب جي  ـوللرُّع      ُه   ـم  ِمن  ِلواٍء يف الُفُتوِح نَشر تَ ــــــــوَكَ 
ِر يـُع َلمُ        اْربـَُعواملُلوِك األرِض ُدوَنُكم   فـَُقلْ     167َفَذا َعَلٌم َما زَاَل ابلنَّص 

وك ار بـَُعوا(. لريمي من خالهلا إىل هتديد العدّو عاّمة واملل –وّظف الّشاعر صيغة األمر يف )ُقل  
خاّصة وحتذيرهم بعدم االقّتاب، حيث طلب منهم ترك كّل شيء فما سيفعلونه هو يف خسراٍن عظيٍم؛ 

 الّنصر قد ُعِلم حىت انتشر الّرعب املتقّدم بني اجليوش. ليختم أبشرفِ  ألّن لواء الفتح قد رفرف وعلم
 للمسلمني. نصرٍ 
 النرــداء: /3

على منتج  انفسيًّ  األّن له أتثريً  يشّكل أسلوب الّنداء أحد أبرز اخلصائص املستعملة يف املدّوانت
طلب اإلجابة ألمر ما حبرف من حروف النرداء ينوب مناب »هو ف، الّنص وكذا على متلقيه

                                                            
 .418الديوان، ص   165
ي، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر، شعرية املفارقة بني اإلبداع والتلقنعيمة سعدية،  166

 . 139، صم2007، 1بسكرة، اجلزائر، العدد 

 .488الديوان، ص   167
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. وأدوات الّنداء مثاٍن 169، أو هو أن تطلب حصول قيام صاحبك وإقباله عليك يف اخلارج168«"أدعو"
 .170هي: اهلمزة، أي، اي، آ، آي، أاي، هيا، وا

، وأداة النرداء، املنادييتكّون من أربعة عناصر هي:  مستقالً  اطلبيًّ  ا الّنداء تركيبً رب تُ ع  وقد اُ  
هو املتكلرم الذري يرسل النرداء داعيًّا أو منبرهاً، ليتمكرن  املنادي»؛ فـ 171واملنادى، وجواب النرداء

، 172«من إحداث عمليرة الترواصل واإلبالغ، ويقابله املنادى يف هذه العمليرة أو )الباثر واملتلقي(
صغاء اإلحياول  الّذي "املتلقي"وطالب االنتباه للّشخص املراد وهو  "املرسل للنداء"فالطرف األّول هو 

ملا سيقول له ابعتبار هذا األخري الطرف الثّاين، وذلك بتوظيف أحد أدوات الّنداء املذكورة سابقاً، 
سالة املضمون اإلبالغي املراد توصيله إىل املنادى، وقد تكون هذه الرر »ليكون جواب الّنداء هو 

بُغية ، فموضوع احلديث ونوعّية مضمونه أّدت للّنداء 173«اللرغويرة مجلة خربية أو طلبيرة أو شرطيرة
أسلوب الّنداء اإلنشائي ومن هنا نالحظ طغيان  ، ليتحّقق بذلك الّتواصل.ةرسالة خربيّة أو إنشائيّ  إعالم

 فنجد:، اعلى خمتلف أشكاهل "البن زمرك"على األبيات الّشعريّة 
 النرداء بـ "َي": .أ

، كما أّن داللتها هو 174لنداء البعيد حقيقة أو حكماً، وقيل مشّتكةلجند حرف )اي( موضوعة 
وأمرا )َي( فتنبيه. أال تراها يف النرداء ويف األمر كأنرك تنبره »: هـ(180)ت "سيبويهالّتنبيه حسب قول "

 مواله يف يوم عاشوراء موسم القربة والعبادة واألجر: ]الكامل[ يقول الّشاعر مادحاً . 175«املأمور
 176ت  ِلَواًء للنََّدى َمن ُشورَاـَرفـَعَ      أيُـَّها املو ىَل الذِّي بـَرََكاتُُه   َيَ 

                                                            
 .240 /1عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   168
 .415هنداوي، ص  ينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد  169
 .240 /1ينظر، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   170
ينظر، حممد خان، كيف يصنف املنادى؟ وما وظيفته؟، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، قسم األدب العريب، كلية   171

 .103م، ص2004، 1اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد 
 .94نفسه، ص  172
 .100نفسه، ص  173
 .1/240ينظر، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   174
. وينظر، عبد الّلطيف حيّن، مجاليات الّتكرار يف شعر ابن زمرك "شاعر 224 /4سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون،   175

 .91احلمراء"، ص
 .420الديوان، ص   176
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اعر خاصّية أسلوبّية تكمن يف الّنداء أبداة )اي( يف لفظة )اي أيُّها املوىل(. ويرمي هبا إىل وّظف الشّ 
على أنر »هبا  ادق داالًّ هات قلبه الصّ آب ُشِحَنتاألداة )اي( ف ،عظم مواله وتقدمي االمتنان لهلالتنبيه 

 زادت من شأنه الّّت  عارمةٍ  وبركاتٍ  انميةٍ  ، ألنّه صاحب خرياتٍ 177«املنادى عظيم القدر رفيع الشأن
  صار كالرّاية املعلنة يف جوده وسخاءه بني رعّيته.ه حىّت رِ د  من قَ  ورفعت  

 ء بـ "اهلمزة":االنرد .ب

: "ابن زمرك" ويف ابب الفخر قال. 178هي للّنداء القريبالّّت  "اهلمزةمن حروف الّنداء تظهر "و 
 ]الطويل[

 179ُجِبل ُت عَلى آاَثرَِها يـَو َم َمو ِلِدي   يف اجلوِد واجلُوُد ِشيَمِّت    َأالَئَِّمّتِّ 
ا وفضالهتا فللجملة أركاهن» اعر قد استعان أبداة الّنداء )اهلمزة( يف قوله )َأالِئمّت(يبدو أّن الشّ 

 لصحة واإلفادة ومامن املنصوابت واجملرورات، فإذا ورد فيها غري ذلك فهو زائد على مطالب ا
، وهذا ما يظهر 180«بىن أتكيدا للمعىنزَيدة املعىن، فإن يف زَيدة امل بىن تدل علىدامت زَيدة امل

ّّنا أنقصت من جوده. أليُناديها رغم قُرهبا له  ، فهويف عتاب الئمته الكامنمقصد معنّي ملتلقيه  رسالإب
ه حىت صارت قِ لُ الكرم واجلود يف خُ ل عتابه هلا بفخره بنفسه؛ حيث راح يُؤّكد على ترسيخ شيمة قَ فصَ 

 غزيرة اثبتة فيه ُجبل عليها منذ والدته.
 ج. النرداء بـ "وا":

للنردبة وهي الّتر يُنادى هبا املندوب املتفجرع عليه، وتستعمل يف النردبة أيضاً »)وا(  فُ ظَّ وَ تُـ 
بعد ألف املدر يف النردبة والنرداء حنو: »، كما تزاد اهلاء 181«"َي" عند أمن االلتباس ابلنرداء احلقيقير 

املذكور بعد )َي( ». واملندوب هو 183مّنا زيدت كّلها ليمّد هبا الّصوت، وإ182«واغالماه وَي غالماه

                                                            
 .89جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، تح: يوسف الصميلي، ص السّيد أمحد اهلامشي،  177
 .240 /1ينظر، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   178
 .384الديوان، ص   179
 .172متام حسان، البيان يف روائع القرآن، ص  180
 .240 /1غة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البال  181
 .236 /4سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون،   182
 .243ينظر، األنباري، أسرار العربية، تح: حممد مهجة البيطار، ص   183
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كان للعلم والعدل لقد  . 184«أو )وا( تفجرعاً لفقده حقيقة أو حكماً، أو توجرعاً لكونه حملَّ أمل أو سببه
 فيه: ]الكامل[اعر حىت قال مكانة عند الشّ 

ِل ُجّرَِد َأمج ََل اأَلط َواقِ ـلِل ِعل ِم أَقـ َفَر َربـ ُعُه       والعَ  َواَحْسَراتَ   185د 
َراَت( فالكالم خاصة األسلوب  ،استعمل "ابن زمرك" أداة الّنداء )وا( للّندبة يف قوله )وا َحس 

 (Intention)صد اإلبداعي ذو خصوصية ميكن من خالله التعبري واإلفصاح عن مكنوانت/مقا
حتقيق معىن الّندبة والّتحّسر على نقصان العلم بل تدهوره يف جمالس العلماء،  الّّت تكمن يف 186املبدع

 به الّناس. مُ حَ ر  ي قد يُـ يل منه كّل صفات الّتحّرر الذّ وأُزِ  لُ د  العَ  ّردَ كما جُ 
 د. النرداء بـ "َأََي":

ملنصور": "ا واصفاً حيث يقول "ابن زمرك" . 187مبنزلتهللّنداء البعيد أو من هو توّظف هذه األداة 
 ]الطويل[

ِر َيط َلعُ ـويَ        َظيب َ ِإن ٍس يف اجلَواِنِح يـَر َتُع   َأَيَ   188ا َقَمرًا ِمن  َهاَلِة الَقص 
شدر »اعر وّظف )أاَي( يف قوله )َأاَي َظيب َ ِإن ٍس(. ويرمي منها من أدوات اإلنشاء أيضا نرى الشّ 

 بهالّتعظيم و  مواله "املنصور" 189«االنتباه، وجيعل املقام أكثر تفخيمًا ]...[ إلعالء شأن املمدوح
، فهو إنس طّيب حىت صار كالقمر اجلميل كّلما برز يُنري ساحة قصره، فوقع ي ميتلك قلبا خصًباالذّ 
 : ]جمزوء الّرمل[قوله منها .هواهكثرية يكشف له عن   اعر حىت قال فيه أبيااتً يف نفس الشّ ا ُحبًّ 

نِ ـاَي َخِليلِ   190ي        يف اهلَوى فَالطَّب ُع أَم َلك  ـي ال تـَُلم 
 
 

                                                            
 .185ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، تح: حممد كامل بركات، ص   184
 .445الديوان، ص   185

186 Jon Arild Olsen, De l’analyse stylistique considérée comme explication 

intentionnelle, p 669. 
 .314ينظر، الزخمشري، املفضل يف علم العربية، تح: فخر صاحل قدارة، ص   187
 .312الديوان، ص   188
وتركيبية، دار هومة للطباعة والنشر  حممد كراكيب، خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين دراسة صوتية  189

 .238م، ص2003والتوزيع، )د.ط(، بوزريعة، اجلزائر، 
 .312الديوان، ص   190
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 وقوله: ]جمزوء الّرمل[
يِد َمذ ُكور  ـَم قـَل بِ ـِإنَّ َمن  تـَيَّ   191ي        يف املُلوِك الصِّ

 النرداء بـ "ها":هـ. 
 ڻ ڻ﴿قوله تعاىل: حنو الّتنبيه  هبايُراد  أن هاوظائفمعىن الّنداء ومن  "هانلمس يف أداة "

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ قوله أيضاً:و [ 119]آل عمران/  ﴾ۀ ڻ ڻ

هلا و  .192وتقول: ها أان أفعل، وقد تستعمل مفردة فُيقال: "ها" مبعىن تنّبه، [109 /الّنساء] ﴾ڎ
أكثر ما تدخل على أمساء اإلشارة والضرمائر كقولك: هذا وهذه، وها أان ذا، وها هو »لكوّنا ميزة 

اعر يف قصائده أن خيتم ابلّدعاء وتقبيل يد مواله وهي من بني اعتاد الشّ . 193«ذا، وها أنت ذا
 خصائصه الّسلوكّية والّشعريّة، لذا جنده يقول: ]الطويل[

َعاِء وَ  ُت ثـََناِئي ابلدُّ  194ُل يف َكفِّ النََّدى َوُأَسلِّمُ ـأُقـَبِّ          َها َأانَ َخَتم 
 ألداة )ها( مع الّضمري مكانة يف قصائد "ابن زمرك" حيث وظّفها يف قوله )َوَها َأاَن أُقـَبُِّل(كان ل

متلقيه . لريمي هبا إىل تنبيه 195«عوريةعبري عن جتارهبم الشر تقنية فنية يستخدمها الشعراء للتر »كوّنا 
بعد أن تِعب من مدحه واستنفذ طاقته،  يماً ومواله إىل أنّه يُقّبل كّفه الّت كىّن عنها )ابلّندى( وزاده تسل

على  يُنهي قصيدته ابلّدعاء اخلرّي له ويزيده تسليماً أن فما عليه إاّل  ،هم ثناءعظّ ألنّه أعلى من مدحه و 
 كّفه.
 الَقَسـم: /4

إذ ملا هلا من أتثري عليه وعلى املتلقي،  املبدعالّّت يعمد هلا " من بني أساليب الكتابة الَقَسميعدُّ "
أن يُريد املتكلرم احللف على شيء، فيحلف مبا يكون فيه تعظيم لشأنه، وفخر له، أو تنويه »هو 

                                                            
 .312الديوان، ص   191
 .469ينظر، عبد النور املالقي، رصف املباين يف شرح حروف املعاين، تح: أمحد حممد اخلرّاط، ص   192
. وينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد 313صاحل قدارة، ص الزخمشري، املفضل يف علم العربية، تح: فخر   193

 .188هنداوي، ص 
 .490الديوان، ص   194
 .86، صصاحل علي سليم الشتيوي، ظاهرة االنزايح األسلويب يف شعر خالد بن يزيد الكاتب، جملة جامعة دمشق  195
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أو  ،196«له أو لغريه، أو دعاء على نفسه، أو هجاء وذمر لغريه، أو جارًَي جمرى الغزل والترشبيب
توكيد املقسم عليه، فتارة يزيدون فيه للمبالغة يف التروكيد، واترة حيذفون »قد جييء ابلقسم من أجل 

تنويه لغري املتكّلم يف قوله ال. فمثاًل جند القسم لغاية الّتعظيم و 197«منه لالختصار وللعلم ابحملذوف

[ حيث أقسم هللا سبحانه وتعاىل حبياة 72]احلجر/  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀپ پ ﴿تعاىل: 
تعظيمًا لشأنه وتنويهًا بقدره ليعرف الّناس عظمه عنده، ومكانته  -صلى هللا عليه وسّلم-نبّيه حممد 

 .198لديه
أحلف ابهلل، ولعمرك ألفعلن، وعلير عهد هللا، وأمين هللا، وللَقَسم صيغ عديدة يُعرف هبا هي: 

حروف الَقَسم تُقرن بلفظ اجلاللة )هللا( تتجّلى يف: وهللا إن زيداً منطلق، ، كما جند وأمين هللا ألفعلن
يف قوله: ها هللا ألفعلن، وها هللا، و آهلل،  ، وتدخُل معهم )ها( و)آ( و)أ(199وابهلل لزيد منطلق، واتهلل

 .200وأهلل
صاحب الفضل الكرمي واجلّو العظيم، نراه يـُق ِسُم بقوله:  كونهبعد مدح مواله  فنجد الّشاعر 

 ]الكامل[
نً  َوهللاِّ  ُلُه        أَم   201ا ومُي ًنا َداِئًما َلو الََكاـَما َعَرَف الزََّماُن وَأه 

القسم حبرف الواو مع لفظ اجلاللة اعر خاصّية أسلوبّية تركيبّية إنشائّية تتجّلى يف استعمل الشّ 
 فريدةٍ  ه املمدوح وأنّه اختّص بصفةٍ كِ لِ مَ  )َوهللِا(. لريمي من خالهلا إىل إثبات وتوكيد قيمةَ يف قوله "هللا" 

 الهُ أهله ورعّيته ملّدة طويلة. فلو  بني واانتشر  نيالذّ  والّسعادةِ  واهلناءِ  واالستقرارِ  كونه اشتهر زمانه ابألمنِ 
ذلك دليٌل على أن » ألنّ  يف تنويع أسلوبه كما أّن استعماله للقسم دورٌ   .ملا نَِعم عصره وانسه ابألمنِ 

                                                            
. وينظر، الزخمشري، 209 /3علي صدر الدين بن معصوم املدين، أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح: شاكر هادي شكر،   196

 .362إىل  358املفضل يف علم العربية، تح: فخر صاحل قدارة، ص 
 .649، ص الّزركشي، الربهان يف علوم القرآن، تح: أبو الفضل الدمياطيّ   197
 .213 /3ينظر، علي صدر الدين بن معصوم املدين، أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح: شاكر هادي شكر،   198
 .264، 1/263ينظر، أيب علي الفارسي، اإليضاح العضدي، تح: حسن شاذيل فرهود،   199
 .469ينظر، عبد النور املالقي، رصف املباين يف شرح حروف املعاين، تح: أمحد حممد اخلرّاط، ص   200
 .448الديوان، ص   201
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السرامع ميلر من أسلوب واحد، فينتقل إىل غريه ليجد نشاطا لالستماع، وهذا قدح يف الكالم ال 
 .202«وصف له ألنه لو كان حسنا ملا ملر 

ين اشتهروا إبجنازاهتم العظيمة مدح "ابن زمرك" أبناء أنصار النيّب صلى هللا عليه وسّلم وحزبه الذّ 
 ل: ]الكامل[يقو صل للقسم فليإىل غاية فتح مّكة 

َزمِ ـــــــرُّك  ـِن َوَمكٍَّة         والـَرِم اأَلِميـابحل َأْقَسْمتُ   ِن والبَـي ِت الَعِتيِق َوَزم 
ُل للُمتَـَقدِّمِ َما َكاَن   ُم      ــــُل ُعاَلهُ ـُرُهم  َوَفض  ـو اَل مآثِ ــــــــلَ       203يـُع َزى الَفض 

ُت( يف قوله"أقسم"  بلفظة الفعلورد يف البيت األّول أسلوب القسم  ، فيبدو أّن الّشاعر )أَق َسم 
جذب االنتباه وإيقاظ النفس وحتريكها وتطريتها وبعث النشاط »يُنوّع يف أساليب القسم بُغية 

إىل تعظيم  وكان يرمي من خالله .205االبتذال إىل اجلّدةواألمجل أنه خيرج العمل األديب من  204«فيها
 وكّله طاقة إجيابّية وهي احلرم األمني ومّكة والرّكن والبيت العتيق وزمزماألماكن املقّدسة الّت ذكرها 

ائم لرَيضها ودورها املقدسة»  أبناءِ  أعمالِ  ، لُيؤّكد على جليلِ 206«للدراللة على تعلرقه هبا وشوقه الدر
 ل مآثرهم ودورهم يف الفتوحات ورفع راية اإلسالم.ض  النيّب صلى هللا عليه وسّلم وفَ  أنصارِ 

 اعر وقد ألفى يف ُملتمس يد مواله الكرمية حرارة: ]الطويل[وقال الشّ 
َها للسََّماِح حبُُ  َلَعْهدِّي   ُر ِمنـ   ورَاـهِبَاتِيَك الَيِمنِي َنِديٌَّة       تـَُفجِّ
ُت بَناّنََ ـــَفمَ       ُت هِبَا اَنرًا جَتَسَُّد نُورَاـا اَبهُلا َلمَّا لََثم   207ا        َوَجد 

ِدي( ابللرفظة االمسيرة "عهدي"هنا ورود القسم  البنّي  نا نستعمل إنر »ففي الغالب  يف قوله )َلَعه 
كثريا الكالم ال ألجل التبليغ ولكن لكي نؤثر يف الناس ونقنعهم فبعض الكلمات مستخدمة ال 

                                                            
 .2/169ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح: أمحد احلويف، وبدوي طبانة،   202

 .485الديوان، ص   203
 .280توفيق الفيل، بالغة الّتاكيب، دراسة يف علم املعاين، مكتبة اآلداب، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(، ص 204

 .84، السياق وأثره يف املعىن، صاملهدي إبراهيم الغويلينظر،  205

، حماضرات -ديوان املنداسي أمنوذجا–عبد اللطيف حين، سيمياء الشوق واحلنني لألماكن املقّدسة يف الشعر الشعيب اجلزائري   206
 .262امللتقى الدويل السادس "السيمياء والّنص األديب"، ص

 .185الديوان، ص   207
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االلتماس  إىل لذا قصد الّشاعر من ذلك .208«لشيء سوى من أجل األثر الذي ميكن أن حتدثه
املوافقات  ليئة ابلكرماه املألّن مواله اعتاد على أن خيّط بُيمن ،غريهبه وب ورمحةً  اله حىّت يُغدق مساحةً ملو 
 من التنازالت والّتساهالت حىت أصبحت أطراف أصابعه تبعث حرارةً  مضائّية الّت هبا يُفّجر حُبوراً اإل

 مضاءات، لكن من وراء ذلك إالّ اخلري العميم والّنور الكامل.كالّنار من شّدة اال
 : خصائص األسلوب يف احلصر والقصر:خامسا

ي يُعتمد عليه " الذّ احلصر والقصركثرية يف إنشاء الّنص اإلبداعي منها "خصائص األسلوب  
ختصيص شيء بشيء بعبارة »فهو  هتحقيق أهدافمن خالله ليسعى املرسل  ابعتباره طريقًة خاّصة

والّشيء األّول هو املقصور، والّشيء الثّاين هو املقصور عليه، والطريق  209«كالميرة تدلر عليه
راجع إىل »هـ( 626)ت" السركاكي، كما أّن معىن القصر عند "210املخصوص هو أدواته املوضوعة له

نجم ملن يعتقده شاعرًا ختصيص املوصوف عند السرامع بوصف دون اثٍن، كقولك: زيد شاعر ال م
  .211«ومنجماً 

قصر حقيقير وغري حقيقير، كلر منهما نوعان: » والقصر نوعان كما هو موجود يف الكتب الّّتاثّية
قصر املوصوف على الصرفة وقصر الصرفة على املوصوف ]...[ واألورل من احلقيقير حنو: ما زيد 

ت الشريء، والثراين إالر كاتب إذا ُأريَد أنره ال يترصُف بغريها وهو ال يكاُد يوجد لتَـَعزررِّ اإلحاطة بصفا
يُراد به  "احقيقيًّ "فالّنوع األّول يكون  ؛212«كثرٌي حنو: ما يف الدرار إالر زيٌد، وقد يُقصد به املبالغة

يُقصد منه إبالغ  "فغري احلقيقير "، أّما الّنوع الثّاين فعالً  إيصال معلومة حقيقّية وأّن الّصفات موجودة فيه
حيتّل "القصر" القّمة يف ترتيب لذا  املبالغة مثاًل.ز احلقيقة إىل الغرض من اإلبالغ حنو فكرة أخرى تتجاو 

                                                            
كلود جرمان ورميون لوبلون، علم الداللة، تر: نور اهلدى لوشن، املكتب اجلامعي احلديث، )د.ط(، األزاريطة، االسكندرية،   208

 . 34م، ص 2006

 .523 /1عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   209
، اجلماميز، 2علم املعاين، تح: عبد القادر حسني، مكتبة اآلداب ومطبعتها، ط ينظر، عبد املتعال الّصعيدي، البالغة العالية  210

 .48م، ص1991
 .400الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   211
وما  137م، ص 1904، )د.ب(، 1القزويين، التلخيص يف علوم البالغة، تح: عبد الرمحن الربقوقي، دار الفكر العريب، ط  212

 بعدها.
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ذلك أنره أتكيد فوق أتكيد، ألنره يضغط مجلتني يف مجلة فهو تركيز شديد يف »أساليب الّتوكيد 
 .213«األسلوب

كلمتا، النرفي واالستثناء، و وهلذا األسلوب طرق عديدة يُنشأُ هبا بّينتها الّدراسات القدمية وهي: 
ا، والعطف حبروف )ال، بل، لكن( ا وأّنر " وشرحها الترقدميوهناك طريقة رابعة هي "، 214وإّنر

وشاعر هو  215هو وقائمحني تريد قصر املوصوف على الّصفة تقول: متيمّي أان، فمبثال "الّسكاكي" 
وجند كذلك فكرة تعريف اخلرب الّّت تدخل يف  216ملن يعتقده شاعراً وكاتباً، وقائم هو ملن يعتقده قاعداً 

 . وحنن سنتناول احلصر والقصر ابلّنفي واالستثناء، وإبمّنا، وتعريف اخلرب.هذا الباب
 النرفير واالستثناء:/1

" ابن فارسذكر "استطرد احلديث يف الكتب واملعاجم القدمية عن هذه اخلاّصية األسلوبّية، حيث 
أصل االستثناء أن »ما يلي:  االستثناء يف )ابب إاّل(" يف فقه اللرغة الصاحبيف كتابه "هـ( 395)ت

وهو قوهلم: "ما خرج النراس إالر زيدًا"، تستثين شيئًا من مجلة اشتملت عليه يف أورل ما لُفظ به. 
؛ فبنّي أن 217«فقد كان "زيد" يف مجلة النراس مثر ُأخرج منهم، ولذلك مسي استثناء، ألنره ُثين ذكُرهُ 

املُخرج حتقيقًا أو »االستثناء يعين إخراج جزء من كّل وهذا اجلزء هو املستثىن وموقعه بعد )إاّل( فهو 
 .218«أو مبعناها بشرط الفائدة " بـ "إالر تقديراً من مذكوٍر أو مّتوكٍ 

أن يكون املستثىن واملستثىن منه من نفس اجلنس ن من االستثناء منه ما ُيشّتط فيه هناك نوعاو 
ال يستثىن من الشريء إالر ما كان دون نصفه، ال جيوز أن يُقال: »أو جزء من أكثر منه ذلك أنّه 

فهنا  ،219«القليل من الكثري. ويستثىن الكثري ممرا هو أكثر منهعشرة إالر مخسة. وقال قوم: ُيستثىن 

                                                            
 .09م، ص 1986، مصر، 1صّباح عبيد دراز، أساليب القصر يف القرآن الكرمي وأسرارها البالغية، مطبعة األمانة، ط  213
 .531 /1ينظر، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   214
 .440ينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   215
 .15ينظر، اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، تح: إبراهيم مشس الدين، ص   216
ابن فارس، الّصاحيب يف فقه الّلغة العربية وسنن العرب يف كالمها، تح: السّيد أمحد صقر، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه،   217

وينظر، علي صدر الدين بن معصوم املدين، أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح: شاكر هادي  .184)د.ط(، القاهرة، )د.ت(، ص 
 .109 /3شكر، 

 .101ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، تح: حممد كامل بركات، ص   218
 .189ابن فارس، الّصاحيب يف فقه الّلغة العربية وسنن العرب يف كالمها، تح: السّيد أمحد صقر، ص   219
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منه وله عالقة به.  اإاّل إذا كان جزءً  ي هذه احلالة ال ُُنرج شيء من شيًئافف "الستثناء مترصالً ا"يكون 
ال يكون املستثىن من »" الذي االستثناء املتقطعومنه ما يعدل عن ذلك أي يقع فيما ُيسمى يف "

ففي هذه احلالة ال ُيشّتط توافق بني  ،220«جنس املستثىن منه وذلك حنو: ما جاءين أحد إالر محاراً 
 طريف االستثناء وال تطابق اجلنس والّنوع.

صيب املقصود اللة مُ الستثناء مفهوماً يف املعىن واضح الدّ احلصر والقصر اب يكونجيب أن  وعليه، 
املقصور ابلنرفير واالستثناء هو ما قبل االستثناء »ّشكل املعمول به وأبركانه الّصحيحة أي أّن ّقق الوحمُ 

حنو: ما حممد إاّل رسوٌل؛  221«صفة كان أو موصوفاً، أمرا املقصور عليه فهو ما بعد أداة االستثناء
فالّنفي هو حرف )ما(، واملقصور يتحّقق يف لفظة )حممد(، وأداة االستثناء تتجّسد يف )إاّل(، واملقصور 

 .222عليه كلمة )رسوٌل(
، إنْ مل، ما، ال، ليس، ولالستثناء أدوات يتحّقق هبا فباإلضافة إىل أدوات الّنفي املعروفة حنو: 

، كما أّن 224سواء، السيما، 223، عدا، خال، ال يكون، غري، سوى، حاشاجند حرف )إالر  هل.
فنقول مثاًل: ما زيد إالّ شاعر، أو ليس زيد إالّ شاعراً، أو إن  زيد  (." حتّقق معىن االستثناءمثلحرف "

 .225إالّ شاعراً 
اعر شكل أسلويّب آخر يكمن يف "أداة الّنفي وأداة االستثناء". وقد أخذ طغى على مدونة الشّ 

 عديدة حسب اختالف األدوات، فنجد: هذا الّنوع صوراً 
 "ال" مع "إالر": .أ

 : ]البسيط[يقوللإىل رّب العاملني  فلجأ ،يصف الّشاعر حالته وهو يف ُمعضلة
تَجرُت ِبِه    الَ وَ  يِق وانـ َفَسحا إالَّ     َتضايَق أَمٌر فَاس   226تـََفرََّج اَبُب الضِّ

                                                            
 .1/211أيب علي الفارسي، اإليضاح العضدي، تح: حسن شاذيل فرهود،   220
 .531 /1عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   221
 .531 /1ينظر، نفسه،   222
 .107ينظر، ابن مالك، تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، تح: حممد كامل بركات، ص   223
 .1/210ينظر، أيب علي الفارسي، اإليضاح العضدي، تح: حسن شاذيل فرهود،   224
 .401ينظر، الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   225
 .376الديوان، ص   226
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من البيت أّن الّشاعر استخدم خاصّية أسلوبّية تركيبّية تتجّلى يف أداة الّنفي "ال" واالستثناء يبدو 
إالَّ تـََفرََّج(. لريمي من خالهلا إىل حتقيق معىن أتكيد زوال اهلموم عليه  _"إاّل" يف قوله )َواَل َتضايَق 

لغّم واستغاث هللا رّب العاملني ج من اابلّضيق واالنزعا  رَ عَ وتفرجيها من شّدهتا إىل ُيسرها؛ فكّلما شَ 
جتربته الشعرية صدقا وحيوية، وأكسبها  تمنح» فحالته املتضايقة له أبواب الفرج وانفتحت. ت  تكّشف

بُعدا عميقا، وإبداعا ُمؤثرا، فاندفعت أبياته بتلقائية، وقد وفرر هلا ذلك الصردق النرفسي، وولرد 
 .227«الدهشة واالنفعال لدى املتلقي

 "لـم" مع "إالر": .ب

 ب: ]الطويل[صبح املشي ويقول يف سّن سّتة والّثالثني حيث بدأ يُودُّع الّشباب ويستقبل تباشري
َنُه   لَـمْ وَ  َ اأَلر بَِعنَي َوبـَيـ  ُلَغهَ        يـَب َق َبني   228َمراِحَل أَر بـََعا إالَّ ا ـويـَبـ 

من خالل تركيبه للبيت الّشعري نرى صورة أخرى للّنفّي واالستثناء وهي "لـم" و"إاّل" يف قوله 
ي اقتصر معنويّة تتجّلى يف حصر وقصر ِسنِّه العمرّي الذّ  مرامٍ إىل  إالَّ َمراِحَل(. قاصداً  _)َولَـم  يـَب َق 

ني؛ فهو قد جتاوز أكيد على عدم بلوغ املراحل األربعة املوصلة للسّن األربعوالتّ  ،يف ستٍّ وثالثني
يّتاءى له صبح املشيب الذي عدره »سنوات وبدأ سنوات ليبلغ األربعني بعد أربع  الّثالثني بست

. وهذا 229«نذير االقّتاب من العتمة، فَّتك سواد شبابه السعيد ودخل يف سواد شيبه التعيس
 .واملشيب اآلِت  ما دعاه الستذكار الّشباب الفائتِ 

 ج. "مـا" مع "إالَّ":

 : ]املتقارب[قال  ابن الغيّن ابهلل"ويف مدحه للّسلطان "يوسف الثّاين
ُر َما َوَوهللِا   230َكالَمه    إالَّ الُدرُّ  َماَوَوهللِا         نَداُه  إالَّ الَبح 

افتتح "ابن زمرك" بيته الّشعرّي ابلقسم يف كّل من الّصدر والعجز لُيؤّكد على فكرته كما استعان 
ُر إالَّ نَداهُ  وعجزاً  أبداة الّنفي "ما" واالستثناء "إاّل" صدراً   ( الّّت َما الُدرُّ إالَّ َكالَمه   _يف قوله )َما الَبح 

                                                            
احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا،  عيسى فارس، وطالل علي ديوب،  227
 .129ص

 .282الديوان، ص   228
 .63العدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسي، صمرمي أقرين،   229
 .288الديوان، ص   230
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ابلّسخاء واجلود واخلري العميم  ختصيص ممدوحه وهي 231«متنح النرص بُعدا فنيرا ومجاليا يفنت القارئ»
 تزيد من قيمة مكانته الّّت  ألفاظهِ  وحسنِ  درريٍّ  غري املنتهي كالبحر يف امتداده، وكذا ختصيصه بكالمٍ 

ُمضفية على رعّيته اخلري الكثري. وما زاد هذا الّتخصيص توكيده حبرف القسم )الواو( ولفظ اجلاللة ـال
 )هللا(.

 د. "مـا" مع "سوى":
يّب وترك ـلّشباب أي الّّتحيب ابلّضياء الّشيا ّهز نفسه الستقبال الّشيب وتوديعزال الّشاعر جيال 

 بيتني شعريني غزليني منه: ]الطويل[الظالم الّشبايّب، وأثناء ذلك أورد 
 232ُحَرٍق ُتذِكي ُفؤاًدا وأضُلَعا وىـسِّ     خري ُ ُحبٍّ لَيس جييِن َعلى الَفىت    َماوَ 

 _خاصّية أسلوبّية وهي زايدة "ما" الّنافّية و"سوى" االستثنائّية يف قوله )َما خري ُ  إدراج املالحظ
؛ حيث نفى بكّل حبٍّ جارحٍ  واجلوارحِ  القلبِ  هليبِ  إشعالِ  ابستعماهلا إىل أتكيدِ  ِسوى ُحَرٍق(. قاصداً 

 فتبدو أنّ ، هزيالً  ي اجلسم مريضاً دِ الّشاعر أّن احلّب اخلرّي يَقطف منه اإلنسان احلرقة املوجعة للفؤاد، فُّت  
تغليب الشراعر للجانب العاطفي على كلر اجلوانب، حبيث أصبح »من خالل تظهر عاطفته احلزينة 

  .233«كلر مهره أن يوضرح هذا اجلانب وينقله إىل غريه ما استطاع نقالً قوَيًّ 

 هـ. "لـم" مع "سوى":

ند عليه يف احلروب وما جينيه احملارب، تاعر إىل ما يسأثناء وصفه للمعارك لصون اجملد، يُنّبه الشّ 
 : ]الطويل[راح يقولف

تَـُنوا بَعَد الثَّناِء َذخِ ْم ـلَ و َوى        ريًة ـيـَق   234الصَّارِم املص قوِل والصَّاِفِن النَّهدِ  سِّ

صور االستثناء اهر يف البيت زايدة "لـم" الّنافّية و"سوى" االستثنائّية ابعتبارها صورة أخرى من الظّ 
تَـُنوا ِسَوى الصَّارِم(. ويرمي من هذه الّزايدة إىل الّتأكيد والّتنبيه إىل عّدة احملارب  _ ابلّنفّي يف قوله )ملَ  يـَق 

املتمّيز بلمعانه من جهة،  له وهي: الّسيف القاطع احلاّد جّداً  وذخريته الّت البد عليه من اخّتاذها عنواانً 

                                                            
امش واملركز، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، قسم محيدة صباحي، قراءة أتويلية يف شعر "عثمان لوصيف" بني اهل   231

 .289م، ص2012، 8اآلداب والّلغة العربية، كلية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد
 .283الديوان، ص   232
 .90أمحد هيكل، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة، ص  233
 .382الديوان، ص   234
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ء فنفى الّشاعر اقتنا ،من جهة أخرى فرس حرب هختّص برفعته وعظمته ألنّ والفرس القوّي الّضخم امل
األساس الذي حتفظه عندما يُباغته مكروه، أو ُمصيبة، أو »ابعتبارها أّي شيء إاّل هاتني  العّدتني  

 .235«ملرا تدقر طبول احلربأمر شديد ]...[ فهي الذخرية والعتاد الذين ال خري يف غريها 
 و. "هل" مع "إالر":

للممالك وتكسريه متثال الّصليب:  وفتحهِ  وحلمٍ  من علمٍ  مناقبه وأنشد يف راثء "الغيّن ابهلل" ذاكراً 
 ]الطويل[

 236يدِ تَ دي وهَت  هَت   بُ ه  الشُّ  اهُ دَ هُ  ورِ نُ بِ         يالذِ  رِ مَ القَ  ةُ الَ هَ  إالَّ  تَ أن   لْ هَ وَ 
يف معرض راثئه زاد صورة أخرى تكمن يف االستفهام بـ "هل" واالستثناء بـ "إاّل" يف قوله )َهل  

على رعيته  إلحاطةالَقَمِر(. لريمي هبا ملقصد معنوي يتجّلى يف ختصيص مواله املرحوم ابأن َت إالَّ َهاَلُة 
شّع الذّ 

ُ
ي يهدي لطريق الّشريعة ليصري ُشعلة ساطعة يسعى إىل ما بعلمه وحلمه فصار كنور القمر امل

مشاعره يف » يصبُّ كلّ وأساه نراه  ، فرغم حزن الّشاعربه فيه خرٌي فتسّتشد األقوام الّتائهة وهتتدي
راثئه ويرسم لوحات مجيلة عن نفسه وأفكاره إزاء املوت واألَيم وحوادثه ومصائبه الّت تنزل على 

 ، لُيصبح رمزاً لالقتداء.237«اإلنسان
 . "ليس" مع "إالر":ز

 يف اخللف قال: ]الطويل[ يف الّسلف وهناءٍ  وبنفحة إميانّية يف معرض راثءٍ 
 238فُ لَ خُي   سَ ي  لَ  هُ دُ ع  وَ  يلٌ وَظنٌّ مجَِ      اَدٌة  ـالتَـوَكَُّل عَ  إالَّ لََنا  لَْيسَ وَ 

الّنفّي بـ "ليس" واالستثناء بـ "إاّل" وهو صورة أخرى يف استعماالته األسلوبّية  وّظف يف هذا الّسياق
لّتوّكل على هللا واالعتماد عليه يف كّل احلاالت، لنبيه التّ  يف قوله )لَي َس لََنا إالَّ التَـوَكَُّل(. ويرمي منها إىل

بشحنة عاطفية عميقة تنبع »يزخر  هرغم أنّ  بيل الوحيد هلم يف موقفهم احلزين بوفاة موالهفهو يعّد السّ 
عن شعوره ونفسه احلسراسة الّت تلتاع من هلب األحزان واهلموم وتتحطرم عظامه حتت شدرة األسى 

                                                            
 .98، 97، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين،   235
 .389الديوان، ص   236
يف اللغة العربية وآداهبا،  نرجس األنصاري، وعلي رضا نظري، مجالية الصورة التشبيهية يف مراثي الشريف الرضي، جملة دراسات  237

 .5، صم2013، 15السورية، العدد  تشرين جامعة مع ابلتعاون اإليرانية مسنان جامعة
 .441الديوان، ص   238
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 مجيلٍ  إىل االعتقاد اإلميايّن املتفائل ابهلل حبدسٍ  دعا إاّل أنّه ،239«عندما تصاب مبصاب عزيز وحبيب
 ألّن وعوده ال تنقص مهما طال الّزمن فاهلل تعاىل مُيهل وال يُهمل.  ال يشوبه زيغٌ  صادقٍ  وظنٍّ 

 

 ح. "ما" مع "مثل":

 ملواله: ]الكامل[ من الفواكه الّت ُقّدمت هديّةً  حيث يقول يف وصف أصنافَ 
ْثلَ أب َصَرت  َعي ناَي  َما       اىلـدت  لَنا ُصن َع اإلالِه تـَعَ ـأَب        َهديٍَّة  مِّ

َها َصًبا ومشََ ـُتذ كِ   ٍة     ـها ِمَن التـَُّفاِح ُكلُّ َعِجيبَ ـــــِفي         240االَ ـي ِبَرايَّ

صورة أخرى من االستثناء املنفّي وهو استعمال حريف  "ما" الّنافّية  ُتستجلى يف بداية الّصدر األّول
اإلنسان ال يتكلم ليصوغ أفكارا فحسب، بل » فـ و"مثل" يف قوله )َما أب َصَرت  َعي ناَي ِمث َل َهديٍَّة(

من خالهلا إىل ختصيص العظمة  يقصدحيث  ،241«يتكلم أيضا ليؤثر يف أمثاله ولُيعربرِّ عن حساسيته
، حيث ي أبدع يف ُصنعه للفواكه على اختالفها، حنو الّتفاح والذي ُقّدم هديّة ملوالههلل تعاىل اخلالق الذّ 

 ا ولوّنا وأوراقها.مل تر مثلها عيناه لبداعة شكله

ا": /2  احلصر والقصر بـ "إّنر
"االستثناء" حبرف )إمّنا( املرّكبة من )إّن( حرف توكيد و)ما( الّنافية  األسلوبّية جندطرق المن  

" احلصر والقصرفبجمعهما تصبح "كاّفة ومكفوفة" أي ال تُؤثّر على الّشكل بل املعىن فقط وهو "
ا زيد جاء ]...[ والسربب يف إفادة »ذلك أّّنا تُقال يف  قصر املوصوف على الصرفة قصر إفراد: إّنر

ا( م  ڑ ڑ﴿عىن القصر، هو تضمينه معىن: )ما وإالر( ولذلك تسمع املفسررين لقوله تعاىل: )إّنر

ناها )ما حررم عليكم إالر امليتة ابلنرصب، يقولون مع [173]البقرة/ ﴾ک ک ک

                                                            
نرجس األنصاري، وعلي رضا نظري، مجالية الصورة التشبيهية يف مراثي الشريف الرضي، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا،  239
 .5ص

 .481الديوان، ص   240
جوزيف فندريس، الّلغة، تر: عبد احلميد الدواخلي، وحممد القصاص، مكتبة األجنلو املصرية، )د.ط(، )د.ب(، )د.ت(،  241
 .182ص
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ما نؤّول هذا املرّكب: ما  )ما وإاّل( ابعتبار أنّنا غالبا ، فـ )إمّنا( حتمل داللة االستثناء حبريف242«والدرم(
 مّنا حممد رسوٌل أو العكس.حممد إالّ رسوٌل مبرّكب آخر هو: إ

ا تفيد يف الكالم بعدها إجياب »بقوله: هـ( 471ت)" اجلرجاين عبد القاهروقد عّرفها " اعلم أهنر
ا جاءين زيد"، ُعقل منه أنرك أردت أن تنفي أن يكون الفعل لشيء، و  نفيه عن غريه، فإذا قلت: "إّنر

مّنا( من خالل إثبات احلكم للشيء املذكور ونفيه عّمن ، فقد شرح االستثناء بطريقة )إ243«اجلائي غريه
وإاّل( على )إمّنا( بقوله: سواه. ونّبه "اجلرجاين" كذلك إىل فكرة عدم إمكان تطبيق صيغة االستثناء بـ )ما 

ا ال تصلح يف مثل قوله » ا(، أال ترى أهنر أنره ليس كلر كالم يصلح فيه )ما( و)إالر(، يصلح فيه )إّنر

، وال يف حنو قولنا: "ما أحد إالر وهو يقول ذاك"، إذ [62]آل عمران/ ﴾ڀ ڀپ پ پ ﴿تعاىل: 
الو  ا من إله هللا( و)إّنر  .244«أحد وهو يقول ذاك(، قلت ما ال يكون له معىن قلت: )إّنر

حيث الحظ "اجلرجاين" أّن هناك مجاًل ال تصلح فيها صيغّت  )ما وإاّل( و)إمّنا( ابلّتناوب ألّن  
ل من سورة "آل عمران" أبّن حتويل من )وما إله إاّل هللا( إىل )إمّنا املعىن يفسد وخيتّل وهلذا ضرب مبثا

من إله هللا( تكون ركيكة الّّتكيب ومشّوشة املعىن، فدعا إىل ضرورة مراعاة املعىن واالهتمام به أثناء 
 فالّسبك واحلبك وجهان لعملة واحدة. ،عملية تركيب اجلمل

يستمّر الّشاعر يف وصفه جلمال الفواكه من أوراقها إىل لوّنا األخضر، فراح يف ذكرايت قدمية 
 : ]الكامل[يقول

َد القدمَي وَمع هَدا      كانت  مُشوُس الرَّاِح فيه َتاَلاَل فََأَرد ُت                                          أَذََكر َتيِن الَعه 
ديـــــــــــت  245ُب عَلى ِعَذارَِي: اَلالَ ـَب املِشيــــــَكتَ         اـــــمَ ــــإِّنَّ وِد وــَد الُعهُ ـــــــج 

َاطغى على الدّ  َكَتَب املِشيُب(. الّت   يوان صورة من صور احلصر والقصر وهي "إمّنا" يف قوله )ِإمنَّ
رمى هبا الّشاعر إىل حصر وقصر زمن املشيب برفض جتديد العهد القدمي الّشبايب مبا فيه من الرّاح اخلمريّة 

وأّكد على  ،ترك هذه املالذالاّلمعة وكأس املدامة ألّن ضمريه وعمره ومشيبه وحليته البيضاء جُتربُه على 
شيبته الفتورية من كّل  ومتّكنع شبيبته الفتّية اجُ ّتََ احلاضر، فَ )ال ال( والعيش  حرف الّنفي تكرارب ذلك

                                                            
 .403، 402الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   242
 .335كر، ص عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تح: أبو فهر حممود حممد شا   243
 .329، ص نفسه  244
 .481الديوان، ص   245
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غة تتشكرل اللر »كون شعره  يف  انعكسجسمه، وَشعره، وفكره، وأعماله أثٌر يف نفسّيته، وكل ذلك 
 .246«نتيجة لدوافع سيكولوجية أساساً 

 : ]الكامل[وقال مادحاً 
ُر أَن َت و َاالَبح  َواجُ  إِّّنَّ  حُت ِي ِبَزاِخِر جوِدَها َمن  تـُغ رِقُ         هُ ـأم 

ُس أَن َت و    َاالشَّم   247أَنـ َوارَُها       هُت ِدي الِضَياَء َوَحرَُّها ال حُي رِقُ  إِّّنَّ

َا أَنـ َوارَُها(. ويرمي من  َواُجُه( و)ِإمنَّ َا أم  يظهر من خالل البيتني الّشعريني زايدة "إمّنا" يف قوله )ِإمنَّ
ختصيصه بواسطة  248«ذكر صفاته اجلماليرة واالفتخار ابالنتساب إليه»وخالهلا إىل تعظيم مواله 

للجود كأنّه حبر يُعيد أبمواجه املليئة ابلكرم احلياة ملن هو حمتاج حىت تُغرقه من شّدة خريه الزّاخر، ليحتّل 
 يف نظرهم هذا من جهة البيت األّول. ا عاليًّاوشرفً  رفيعةً  مرتبةً 

هدايته أّما من جهة البيت الثّاين فقد استمّر الّشاعر بتعظيمه ملواله بتخصيصه لكن يف انحية 
ن من دون أن حُترقهم حرارهتا ومن دون أن كالّشمس الّت يسّتشد هبا الضاّلو   فصار ؛ويّ للطريق السّ 

، وما اهلداية النرّية سوى مشس ُتضيء على فما الكرم الزّاخر إاّل حبر يُغرق حمتاجهاقبهم، يُؤذيهم أو يُع
 الضاّلني. 

     ":بتعريف اخلرباحلصر والقصر " /3
 "تعريف اخلربهناك طرق حُتّقق العدول عن األصل ألغراض معّينة فمن العناصر الّتحويلّية جند "

اسم سبقتُه )ال( فأفادتُه الترعريف، فصار معرفًة بعد »ويُعّرف أبنّه ُيضاف إىل اجلملة االمسّية الّذي 
وتسمرى اجلنسيرة، وإمرا لتعريف أن كان نكرًة، كالررجل، والكتاب، والفرس. وهي إمرا لتعريف اجلنس، 

فبمجّرد إضافة )ال( لالسم الّنكرة الّّت تُعّد من أدوات  .249«حصرة معهودة منه، ويُقال هلا العهديرة
  معرفة.الّتعريف يتحّول إىل

                                                            
 .68انظم عودي، نقص الصورة. أتويل بالغة املوت، دراسات نقد أديب، )د.ط(، )د.ب(، )د.ت(، ص 246
 .262، ص الديوان  247
، جملة املخرب أحباث يف اللغة -ديوان ابن مسايب منوذجا –عبد الّلطيف حيّن، البنية األسلوبية يف اخلطاب الشعري الشعبـي   248

م، 2012، 8واألدب اجلزائري، قسم اآلداب والّلغة العربية، كلية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد
 .282ص

)ال( . هناك نوعني من األلف والاّلم فاألوىل هي: 1/147جامع الدروس العربية، را: عبد املنعم خفاجة، مصطفى الغالييين،   249
 ٿ﴿الّّت تكون لالستغراق، أو لبيان احلقيقة. و"االستغراقّية" إّما أن تكون الستغراق مجيع أفراد اجلنس كقوله تعاىل:  اجلنسيرة:
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أغراض زايدة )ال( ونّوه لفائدهتا على حتقيق القصد هـ( 471ت)" اجلرجاين عبد القاهروقد بنّي "
واعلم أنك جتد "األلف والالرم" يف اخلرب على معىن اجلنس، مث ترى أنه له يف ذلك »: املنشود فقال

املبالغة، وذلك قولك: "زيد هو وجوها: أحدها: أن يـَْقُصر جنَس املعىن على املخرب عنه لقصدك 
اجلواُد وعمرو هو الشجاُع"، تريد أنره الكامُل، إالر أنرك خترج الكالم يف صورة توهِّم أن اجلود أو 

الوجه الثراين: أن يـَْقُصر جنَس املعىن الذي تفيده ابخلرب على املُخرب . و الشرجاعة مل توجد أالر فيه
اد بوجوده يف غري املخرَب عنه بل على دعوى أنه ال يوجد عنه، ال على معىن املبالغة وترك االعتد

إال منه. وال يكون ذلك إال إذا قيردت املعىن بشيء خيصرصه وجيعله يف حكم نوع برأسه وذلك 
والوجه الثرالث: . كنحو أن يقيرد ابحلال والوقت كقولك: هو الويفر حني ال تُظُن نفٌس بنفٍس خرياً 

َد قْصر املعىن يف  جنسه على املذكور، ال كما كان يف "زيد هو الشجاع"، تريد أن تعتد ال يـَْقصِّ
 ]الطويل[ :هـ(54)ت "بن اثبت بشجاعة ]...[ ومثله قول "حسان

 250دُ بْ العَ  كَ دُ الِّ وَ وَ  ومٍ زُ خمَ  تِّ نْ و بِّ نُ بَـ        مٍ اشِّ هَ  آلِّ  نْ مِّ  دِّ اجملْ  امَ نَ سَ  نَّ إِّ وَ 
فيها معروفا هبا ولو قال: "ووالدك عبد"، مل يكن قد أراد أن يُثبت العبودية، وجيعله ظاهر األمر 
-فمرامي احلصر والقصر بـ )ال( الّتعريف حتتمل . 251«جعل حاله يف العبودية حالًة ظاهرًة متعارفةً 

ثالثة أوجه فأّوهلا يكون القصر بُغية املبالغة، واثنيها يتحّقق ألجل دعوى أنّه ال يوجد إاّل منه  -حسبه
بتلك  إيضاحه وإثباته فيه ألنّه معروفٌ اإلعالم ابحلقيقة، واثلثها إلظهار األمر و  وفيه تلك الّصفة أي

 اخلاصّية أي الّتأكيد عليها.
                                                            

وإّما الستغراق مجيع خصائصه مثل: "أنت الّرجل"، أي اجتمعت فيك كّل [، أي كّل فرٍد منه. 28]الّنساء/ ﴾ٹ ٹ
صفات الّرجال. و)ال( الّّت تكون "لبيان احلقيقة" هي: الّّت تُبنّي حقيقة اجلنس وماهيته وطبيعته مثل: "اإلنسان حيوان انطق"، أي 

 حقيقته أنّه عاقل ُمدرٌك.
ا تكون "للعهد الذِّكري" حنو ما سبق ملصحوهبا ذكر يف الكالم كقولك: "جاءين ضيف، فهي إمّ ال( العهديرة: والثّانية املتمثّلة يف: )

فأكرمن الّضيف"، أي الّضيف املذكور. وإّما تكون "للعهد احلضوري": وهو ما يكون مصحوابً حاضراً مثل: جئت اليوم، أي اليوَم 
صحوهُبا معهودًا ذهنًا فينصرُف الفكر إليه مبجّرد الّنطق به، احلاضر الذي حنن فيه. وإّما تكون "للعهد الّذهين": وهي ما يكون م

 .148، 1/147مثل: حضر األمري. ينظر، مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، را: عبد املنعم خفاجة، 
 .99م، ص1994، بريوت، لبنان، 2حّسان بن اثبت، الديوان، تح: عبد أ. مهّنا، دار الكتب العلمية، ط 250
اخلطيب القزويين، . وينظر، 182إىل  179، ص اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تح: أبو فهر حممود حممد شاكرعبد القاهر  251

سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم . وينظر، 205، ص اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، تح: إبراهيم مشس الدين
 .4/226، هارون
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 مدح "ابن زمرك" أبناء امللوك من خالل ربطهم مبظاهر طبيعّية فقال: ]البسيط[
ُرهُ ــــأبـ نَ    ٍر ُمُلوٌك َعزَّ َنص   اخلل َق تـَن ِويًها وتـَر فيَهاُعوا ـُم       وَأو سَ ـاُء َنص 
نـ َيا َمشاِكيهَ      نُوُر هللِا ُموِقُدَها    املَصابِّيحُ  مُ ـهُ     اـُتضيُء لِلدِّيَن َوالدُّ
ِي َمط َلُعها  ُهُم النُُّجومُ     اـزًّا هلاِديهَ ـــــــــا عِ ـِديـّهَ ــــــــــوزًا مله  ــــــــــفَ       وأُف ُق اهلد 

 252ا ـَظالٌم ال يـَُوارِيهَ  ُهُم الشُُّموسُ   ا     ـَكَماٌل ما يـَُفارِقـُهَ   الُبُدورُ ُهُم      

عّرف ببـ "الـ"  هذه املقطوعة بروز اخلرب ُمعّرفايظهر يف 
ُ
يف لجماعة الغائب لضمري بعد املبتدأ امل

الشُُّموُس(. ويقصد من هذا العدول عن األصل ُهُم  -ُهُم الُبُدوُر  -ُهُم النُُّجوُم  -قوله )ُهُم املَصابِيُح 
، فكّل ذلك إلحداث لعبة ذهنية جتعل مواله قوايًّ  عديدةٍ  حلصر وقصر أبناء امللوك وساللتهم بصفاتٍ 

ومن غري شك فإنر هذا االنزَيح ميتع القارئ ويشحذ ذهنه، ألنر »ممتعة، وحركة نفسية طريفة وغريبة 
الّشاعر صفة مظهر طبيعي بصفة شيء آخر تراءى له أّنما فهنا ربط  253«كلر غريب يطرف النفس
فات الّت ُخّصصت هلم جند: حصر وقصر املصابيح هبم كوّنم ، ومن الصّ يشّتكان يف الّروح اجلمالية

ل نور هللا ورساخة دينهم من جهة. وحصر وقصر وُدنيا بفض القّوة اإلميانّية الّت ُتضيء على الّرعّية ديناً 
للعزّة كوّنم  م أصحاب الّشهرة الّت ترفع اإلسالم حىت صاروا كالّنجوم يف األفق ورمزاً الّنجوم هبم ألّنّ 

 نشروا ذلك من جهة اثنّية.ين هداهم هللا لطريق اخلري فالذّ  ابعتبارهم منمياين رمزاً للفوز اإلاملرشدين، و 
امللوك، كاإلخالص الكمال كالبدر املكتمل يف مشات أصحاب وختصيص صفة البدور هبم ألّّنم 

وحصر الّشمس هبم كوّنم  والقّوة والعزّة وغريها فهي ال تُفارقهم وال تبتعد عنهم من جهة اثلثة. واهلديّ 
ي يدور حوله األتباع يشملون على صفة امللك واملوىل الذي يّتبّع على العرش ألنّه الّنجم الرّئيس الذّ 

هبا كواكب اجملموعة الّشمسّية. وكّل هذا ألّّنم ذو مكانة وسائر الّرعااي، فحاهلم حال الّشمس الّت حُتيط 
وال خُييفهم  ،وال يغلبهم الكفر ،الميهم الظّ وهداية شاسعة جتعلهم ساطعني ال يُوارِ  ،وقّوة ابرزة ،عالية

 اجلهل.

وقال ميدح "حممد بن أيب احلّجاج" وهو "الغيّن ابهلل" اثمن سالطني "بين نصر"، ويعّد من أشرف 
 ]البسيط[ امللوك:

ُم واحِلَكمُ      َقد  خلََّد الفخَر منَك البأ ُس والَكَرُم    وأو َضَح الَعدَل منَك احلُك 
                                                            

 .503الديوان، ص   252
 .104، صصاحل علي سليم الشتيوي، ظاهرة االنزايح األسلويب يف شعر خالد بن يزيد الكاتب، جملة جامعة دمشق  253
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 254َأض حت  إلَيه ُملوُك اأَلرِض حَت َتِكمُ       الذي ِمن  َفضِل سريتِِه  أَْنَت اإلَمامُ    

اخلرب ُمعّرفا بـ "الـ" واملبتدأ ضمري املخاطب املفرد يف قوله  يبدو ورودالثّاين  عند الّذهاب للبيت
جبهود املتلقي، وكلرما تعدردت دالالهتا قوي »ملقصد ُيكتشف )أَن َت اإلَماُم(. لريمي من هذا العدول 

وهي  255«إبالغها، وطال أمدها ]...[ وحقرقت الوظيفة الترأثرييرة الّتر تعترب أساس رسالة الشراعر
ذي يؤمُّ ابلّناس يف الّصالة، وختصيص عهد حكمه أبنّه من واله اخلليفة "الغيّن ابهلل" الّ اإلمامة مبأتكيد 

وأيضا مصدر  ،بةبال مقابل وال هِ  صاحب إحسانٍ  كونه  ةوأعدل الُقضا ،ريوأقوم السِّ  ،أفضل العهود
 ما يرجع له يف أمرٍ  ج لفضلٍ زاد من عظمته حىت صار كّل من احتا  فهذاقومي، النهاج املو  ِويّ سّ الريق طّ ال

 .وإنصافٍ  هلم بكّل عدلٍ  حكيمَ لتّ قاباًل ا كم ويفصل برأيٍّ يف حُ ليقضي 

 : خصائص األسلوب يف النرفير:سادساً 
ينحو املنحى املناسب لتخّصصهم، فالّنحو  وكلٌّ " يف الكتب الّنحويّة والبالغّية النرفير ذُكر "

يعاجلونه من جهة الّشكل واإلعراب، أّما البالغة فُيظهرونه من ابب املعىن وما ينتج عنه من أغراٍض، 
، كما شرحه 256«لسلب النرسبة على وجه خمصوص ممرا تفيده أحرف النرفير »يكون  أن   وعليه، هو

ابعتباره حيوي  257وت وانتفاء اخلرب وعدم تصديق صّحته" مبعىن الّنكران ال الثّبأمحد خمتار عمر"
كلمات تدلر على عدم وقوع احلدث أو اخلرب مثل )ال( و)ما( و)مل( و)ليس( )ما كان حممٌد أاب »

فعّرف "الّنفّي" بكونه حيمل معىن سلبياًّ وقّدم مناذج على أحرفه واستشهد بقوله  258«أحٍد من رجالكم
أدوات النرفير الّتر تنفي »تنفي الفعل سواء كان ماضياًّ أو مضارعًا فـ خاّصة  وللّنفّي حروفٌ  تعاىل.

 .259«اجلمل يف اللرسان العريبر مثاٍن، هي: ال، الت، ليس، ما، إْن، ملْ، ملرا، لنْ 
 

                                                            
 .189الديوان، ص   254
 .177املعىن"، حماضرات امللتقى الثالث "السيمياء والنص األديب"، ص –حممد خان، بنية اخلطاب الشعري "اإليقاع   255
 .155لبالغة يف املعاين والبيان والبديع، تح: يوسف الصميلي، ص السّيد أمحد اهلامشي، جواهر ا  256
م، ماّدة )ن ف 2008، )د.ب(، 1ينظر، أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، عامل الكتب نشر توزيع طباعة، ط  257

 .2262ى(، ص 
 .2262نفسه، ماّدة )ن ف ى(، ص   258
 .203 /1العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،  عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة  259
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 فنجد صوراً  ،اعتمد "ابن زمرك األندلسي" على خاصّية متفشّية يف ديوانه وهي ميزة "الّنفّي"
 عديدة له فيما يلي:

 النرفير بـ "ال": /1
، فاملالحظ أنّه يدخل على الفعل املضارع 260فحرف "ال" هي لنفّي املستقبل يف قولك: ال يفعلُ 

وتكون ال نفياًّ لقوله يفعُل وملْ يقع الفعل، فتقول: »هلا بقوله: هـ( 180ت)" سيبوبهمن خالل إشارة "
هي يف احلركة اإلعرابّية إذ  يف الّنفّي تبقى حركة  "الم الّنهيّ و" الّنفّي"بني "الم والفرق   .261«ال يفعلُ 

 على الّشكل.ي  تُؤثّر أّما يف الّنهّي فهي حتّول احلركة إىل اجلزم أ ،الّرفع فهي ال تُؤثر على الّشكل
 يف مدح أسس مواله وبناايته وأسلوبه يف احلكم: ]الكامل[ "ابن زمرك" يقول

ِر الِذي      ُه    ـُكلَّ َما أَمَّل تَ   َستَـَناُل ِفيَها َفدُ وتـَُفوُز اِبلَفخ   262اَل يـَنـْ

َفُد( يبدو ابعتبارها ميزة شعرية وتقنية  هنا زايدة حرف الّنفّي يف ّناية البيت الّشعرّي يف قوله )الَ يـَنـ 
 . ويرمي معنوايًّ 263من تقنياته، فاالسّتاتيجية الشعرية هلا غاية وحيدة هي تّغيري املعىن]...[ تغيري اللغة

اغي على شخصّيته ال ينفد وال يذهب من نفيه إىل إظهار قدر مواله والّرفع من شأنه ألّن الفخر الطّ 
 مواالجنازات الّت قا -مواله "الغيّن ابهلل"-، بل يفوز به ابستمرار ألّن جيوشه والبناءات الّت بناها ُسداً 

 هبا سيجد فيها نصيبه وينال منها ما يرجو ويتمّناه حىت نسمع بشائر الفرح من ُمرّاكش.
ر ابملغرب حني حض ومن ميزة نفي "ابن زمرك" تكرار حرف الّنفّي )ال(. حيث أنشد قصيدةً 

 ميالد الرسول صلى هللا عليه وسّلم مدحه فيها ومدح أهل املغرب فقال: ]الطويل[
ِلُكم   بِ        أَِفيُضوا َعَليَنا وان ظُُرواَن ِبَفض   264اَل خَييُب واَل خَيُبوَس نُورًا ـلنَـق 

أهل إجالء فضل إىل يف عجزه كّرر أداة الّنفّي يف قوله )الَ خَييُب والَ خَيُبو(. ويهدف منها ضمنّيا 
ال ي أفاضوا به عليه حىت صار كالّنور، وأدرك أنّه ال خييب و وإظهار كرمهم وشّدة إحساّنم الذّ  املغرب

 م.حماكاهت سَ نِ اهلوى وأَ  فَ لِ ينطفئ فأّكد نفّي الفعلني ألنّه أَ ال بو و خيسر، وال خي
                                                            

 .311ينظر، الزخمشري، املفضل يف علم العربية، تح: فخر صاحل قدارة، ص   260
 .222 /4سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون،   261
 .302الديوان، ص   262

263 Noël Audet, Langage Poètique: écart ou errance  du sens, Revue Voix et 

Images, Vol، 03, N° 3, p 459. 
 .370الديوان، ص   264
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 النرفير بـ "لـم": /2
"ابن زمرك" يقول . 265وهي حرف نفّي وجزم جتزم الفعل املضارع، وتقلب زمنه ومعناه إىل املاضي

 األسرار: ]املتقارب[ عن نفسه الّتصافه بصفة كتم
 266يـَْعَلمِّ مَلْ ّرَِك ـي ِبسِ ـوََكي َف ان ِقاَليب َعن  ِشيَمِّت        وقـَل بِ 

إىل مقصد معنّي م" يف قوله )ملَ  يـَع َلِم(. ويرمي منها ابن زمرك" أداة نفّي أخرى وهي "لـاستعمل "
االفتخار ابلّسجّية الّت اّتصف  الّذي قد يكون 267«آخر ، بينما يفهم املتلقي شيئاً يقول شيئاً »فهو 

ن هذه معن حتّوله  هبا وهي عدم إعالن األسرار وإعالمها للغري فقلبه حمافظ عليها. واستفهم مستعجباً 
 الّشمة فهذا لن حيصل.

عن صفات ُخلقّية يف اإلنسان لكن هذه املرّة ليس عن نفسه  ويف موضع آخر نراه يتحّدث أيضاً 
  فقال: ]الكامل[

تَ  لَيـ   268مَلْ َتَذرْ من ُه احلاِداَثُت و مَلْ تُبقِّ      ُه  ـَحىتَّ ِإَذا َجَحَد الِذي أَو 

(. ويقصد من ورائها إىل إظه_ حرف النفّي "لـم" يف قوله )ملَ  تُبِق  ُكّرر يف عجز البيت ار وملَ  َتَذر 
، فيظهر عليه ولن تذر يَ بقسُتصيبه احلاداثت الّت لن تُ حاله املرثّية؛ فإذا مل يعّتف بوالئه وجيحد يف ذلك 

احنرافاً يشكرل منبهات أسلوبية تلفت »الّّت تُعّد أتكيده للحالة من خالل تكراره أداة الّنفي واجلزم )مل( 
 .269«الشاعر يف هذا املوضع أو ذاكنظر القارئ إىل مدى الترجاوز الذي قام به 

 النرفير بـ "َمـا": /3
، 270«حرف نفير، وتدخل على اجلملتنْي االمسيرة والفعليرة»" وهي ما" من أنواع هذا املظهر جند

لنفير احلال يف قولك: ما يفعُل، وما زيد منطلٌق أو منطلقًا على اللرغتنْي، ولنفير املاضي »وختّصص 

                                                            
. والّسكاكي، مفتاح العلوم، 207 /1ينظر، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   265

 .167تح: عبد احلميد هنداوي، ص 
 .279الديوان، ص   266
 .141، 140لتلقي، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية، صنعيمة سعدية، شعرية املفارقة بني اإلبداع وا 267

 .411الديوان، ص   268
م(، جملة جامعة دمشق، اجمللد 1920 -1860) أمحد حممد علي، االحنراف األسلويب )العدول( يف شعر أيب مسلم البهالين  269
 .55م، ص2003(، 4 -3، العدد )19
 .206 /1عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   270
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وأمرا "ما" فهي نفي لقوله: ». وأشار إليها "سيبوبه" بقوله: 271«املقررب من احلال يف قولك: ما فعلَ 
 عليه وسّلم للنيّب صلى هللا ويف مدح الّشاعر .272«هو يفعل إذا كان يف حال الفعل، فتقول: ما يفعلُ 

 واإلنشاد به قال: ]البسيط[
 273َما بَرَِّحاوالَقلُب يف الَعامل الُعل ِويِّ      َدنو َت للَخل ِق ابألل طَاِف مَتَنُحَها   

عرّي. ورمى منه "مـا" يف قوله )َما بَرَِحا( يف عجز البيت الشّ  آخر هواعر حرف نفّي وّظف الشّ 
هللا عليه وسّلم من خالل ترسيخ مكانته يف قلوب املسلمني؛ كونه ال إىل أتكيد عظمة الّرسول صّلى 

ومنحهم العطف بدعوته إىل اإلسالم  ،ويستمّر يف روحهم ألنّه اقّتب إليهم بلطفٍ  قِ ل  يربح نفس اخلَ 
 الفصحاء. نَ سَ ل  القلوب وأَ  كَ لَ ال بشّدة وعنف حىت مَ  بلنيٍ 
 النرفير بـ "َلْن": /4

ما تعطيه "ال" من نفير »كما أّّنا أتِت لتأكيد   274للفعل املضارع ونفيٍّ  وهي حرف نصبٍ 
ويف  .275«املستقبل تقول: ال أبرُح اليوَم مكاين، فإذا وكردَت وشدردَت قلت: لْن أبرح اليوم مكاين

 خيّص العهود: ]الكامل[ شيًئا من صاحبهالّتايل يشّتط  قول "ابن زمرك"

َتِبك  ِمنَّا اأَلَواِصُر يف الُعَلى     276َلْن تـُْغَمطَافَلَنا ُحُقوٌق ُدونُكم     ِإن  َتش 

" يف قوله )َلن  تـُغ َمطَا(. ليقصد منها إىل تبيني عالقته القويّة مع  يف العجز استعمل أداة الّنفّي "َلن 
اصر وتشابكت  العهود فلن يزول ارتباطه معه ولن تذهب حقوقهما حىت وإن تداخلت األو  ؛صاحبه

 ألّن احلّب أقوى. ،رغم ارتفاع قيمتها ودرجتها فتغتفر األخطاء
 
 
 
 

                                                            
 .310الزخمشري، املفضل يف علم العربية، تح: فخر صاحل قدارة، ص   271
 .221 /4 سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم هارون،  272
 .377الديوان، ص   273
 .1/208ينظر، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   274
 .312الزخمشري، املفضل يف علم العربية، تح: فخر صاحل قدارة، ص   275
 .336الديوان، ص   276
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 النرفير بـ " ليس": /5
فعل ال يتصررف، ويدلر على نفير »أّما "ليس" فهو فعل انقص من أخوات "كان" ذلك أنّه 

يف االفتخار بنفسه: الّشاعر يقول . و 277«احلال، وينفي غريه بقرينة، وهو يرفع االسم وينصب اخلرب
 ]اخلفيف[

 278نـَب ُذ الَوقَاِر ِمن  َحي ثِ  لَْيسَ اٍر         ـاِز زِيَّ َوقَ ـفَاطَّرِح  لِلُعقَ 

فعل املاضي الّناقص الّنايف للمعىن "ليس" يف قوله )لَي َس نـَب ُذ الَوقَاِر(. الزايدة البيت عجز يف  يتقّدم
هي  279«وذلك أن األمور الّت يقصد املتكلم هلا إفادة السرامع من كالمه»معنّي، ملعىن منه  ويهدف

، يرتديه، وال ينبذهي االفتخار بذاته والّرفع من شأنه ألّن صفة الوقار راسخة فيه حىت صار كالّزّي الذّ 
 ليس من عادته. فذلك

 : خصائص األسلوب يف التركرار:سابعاً 
يف املدّوانت وابلّتايل تكثر عليها الّدراسات  ظاهرة الّتكرار من أكثر اخلصائص األسلوبّية إشاعةً 

، وقد عّرفها ملا فيها من ميزة جتذب االنتباه وحتّرك املعىن سواء عند القدماء أو احملدثني أو املعاصرين
" أبّّنا عبارة عن تكرير كلمة فأكثر ابلّلفظ وابملعىن لنكتة، ونكته كثرية منها: أنوار الرربيعصاحب "

الّتوكيد، وزايدة التوّجع والّتحّسر، والّتهويل، والّتعظيم، والّتلّذذ بذكر املكّرر، ومنها الّتنويه بشأن 
، حيث يظهر هنا أنّه قد رّكز على تكرير الكلمة واجلملة أّما احلرف فلم ُيشر له بل نّبه إىل 280املذكور

يف عنصر "الّتوكيد الّلفظّي" أبنّه ه قد حتّدث عن" حسن حبنركة امليداين" يف حني جندنكته وأغراضه. 
إبعادة اللرفظ أو إعادة مرادفه، سواء أكان امساً، أم فعاًل، أم حرفًا، أم مجلًة، أم شبه »يكون 

تشمل الّلفظ واملرادف لالسم أو الفعل،  الّّت  ،"إعادة" ة. فيبدو أنّه قد شرح الّتكرار بلفظ281«مجلة
 وكذا اجلملة وشبه اجلملة.

                                                            
. وينظر، سيبويه، الكتاب، تح: عبد 1/205علومها، وفنوّنا، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، و   277

 .4/233السالم هارون، 
 .272الديوان، ص   278
  .570، ص م2004ابن خلدون، املقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(، بريوت، لبنان،   279

 .348إىل  5/345ينظر، علي صدر الدين بن معصوم املدين، أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح: شاكر هادي شكر،   280
. أّما "الّتوكيد املعنوي" فيكون بسبعة 1/465عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   281

 .1/466كّل، مجيع، عامة. ينظر، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوّنا،   ألفاظ وهي: الّنفس، العني، كال، كلتا،
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إعادة اللرفظ الواحد ابلعدد أو ابلنروع )أو املعىن »: بنّي أنواع الّتكرار هوآخر  اتعريفً كر وقد ذُ 
شيئًا يف  الواحد ابلعدد أو النروع( يف القول مرتنْي فصاعدًا. والتركرير اسم حملموٍل ُيشابه به شيء

 ، فجعل الّتكرار إبعادة الّلفظ أو املعىن مرّتني أو أكثر.282«جوهره املشّتك هلما
يستطيع أن »" إىل أّن أسلوب الّتكرار قضاَي الشرعر" يف كتاهبا "انزك املالئكةأشارت " كما

يسيطر عليه كاملة، ويستخدمه يُغين املعىن ويرفعه إىل مرتبة األصالة، وذلك إن استطاع الشراعر أن 
اللرفظيرة املبتذلة الّتر يف موضعه، وإالر فليس أيسر من أن يتحورل هذا التركرار نفسه ابلشرعر إىل 

، فجعلت 283«الذين ينقصهم احلسر اللرغوي واملوهبة واألصالة ميكن أن يقع فيها أولئك الشرعراء
 ،وتوظيفه يف مكانه الّصحيحذا متّكن املبدع من الّسيطرة عليه إ امقصودً  اوحسًّ  امفيدً  الّتكرار حيمل معىنً 

ألنّه حشو يفتقر للحّس  ،إاّل صار مبتذاًل ال فائدة منههذا جيعله يف أعلى املراتب ويّتصف ابألصالة و 
ويبدو متكلرفًا ويفقد كثريًا من أمهيرته » املالئكة" انزك"حسب  الّلغوّي واملوهبة اخلاّصة واألصالة 

إنر التركرار ليس جمررد ترديد »" يقول: محيدة حممد صالح زكي أبو. وهذا ما جيعل "284«األسلوبيرة
ا هو وسيلة لغويرة تنبض إبحساس الشراعر وعاطفتهلكلمة  ، فاملالحظ 285«معيرنة، أو لعبارة ما، وإّنر

، املوسيقىعلى فكرة ربط الّتكرار ابإلحساس والعاطفة ال الوقوف عند حدود الّشكل و  أتكيدٌ 
تعبريَيًّ ابحلالة الشرعوريرة امللحرة على الشراعر قبل  يرتبط»فاإلحساس هو ابلّدرجة األوىل ألّن الّتكرار 

ابط البنائير بني أجزاء القصيدة، أو حسن املخرج أو  ارتباطه أبير غرض آخر؛ كاملوسيقى أو الّتر
 .286«غري ذلك

الّتقرير خيّص ، ف287«الترقرير، وقد قيل: الكالم إذا تكررر تقررر»ومن فوائد الّتكرار وأعظمها 
التركرير أبلغ من الترأكيد، ألنره وقع يف »الّتأكيد ابعتبار أّن  الّذي ينتج عنه الّتكرير ابلّدرجة األوىل

  .288«األورل وعدم الترجورز تكرار الترأسيس؛ وهو أبلغ من الترأكيد، فإنر الترأكيد يقررر إرادة معىن
                                                            

 .476السجلماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، تح: عالل الغازي، ص   282
 .231م، ص 1967، )د.ب(، 3انزك املالئكة، قضااي الشعر املعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط  283
 .301، ص يدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبيةحممد صالح زكي أبو مح  284
 .301، ص نفسه  285
 .301، ص نفسه  286
 .3/10، الّزركشي، الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو فضل إبراهيم، مكتبة دار الّتاث، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(  287
 .3/11، نفسه   288
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منها: الّتأكيد عديدة حسب املقصود يحّقق أغراضاً إن وّظف يف الّنص سفاملالحظ أّن الّتكرار 
، ويقّوي انحية العواطف، كالّتعّجب، واحلنني، 289والّتشديد من أمره، واملبالغة يف املدح أو يف الّذم

 .291، واملبالغة يف اجلرسقويّةٍ  لفظّيةٍ  ، كما من فوائده تعزيز الّنغم وإحداث رنّةٍ 290واالستغراب
يسلرط الضروء على »يف عامل الّنقد والبحث ألنّه هلذا األسلوب كبرية المهّية األ تضطلع وعليه،

نقطة حسراسة يف العبارة ويكشف عن اهتمام املتكلرم هبا، وهو، هلذا املعىن، ذو داللة نفسيرة قيرمة 
، فدارس املدّونة جيد أضواًء لألفكار 292«تفيد النراقد األديبر الذري يدرس األثر وحيلرل نفسيرة كاتبه

من خالل مفتاح الّتكرار ابعتباره خاصّية أسلوبّية  ألحاسيس الّت يسعى هلاويشعر اب ،ها الكاتبالّّت طرق
 تتكّرر يف نظمه.

من أكثر الظواهر األسلوبّية املنتشرة يف مدّونة "ابن زمرك" خاصّية "الّتكرار"، فال منّر على قصيدة 
من  ، أو تكرار كلمات متشاهبةٍ ّشعريٍّ  يتٍ ب أو حىّت أو عبارةٍ  أو لفظٍ  شعريّة إاّل ونلحظ ترديد حرفٍ 

 عّدة تظهر فيما يلي: خاصّية الّتكرار يف أشكالٍ من ذلك سنوزّع  انطالقاً  ذاته. االشتقاقِ 
 تكرار حرف: /1

أو يف بداية كّل صدٍر وعجٍز، أو عمودايًّ  متجاورٍ  وهو يكون إبعادة احلرف سواء أفقياًّ بشكلٍ 
يف  تعّددت احلروف وتنّوعت يف تكرارهاحيث  .293«نوع دقيق»وقد وصفته "انزك املالئكة" أبنّه 

مثيل ال احلصر تكرار حرف يف الّصدر فقط، مّث تكرار حرف وأنخذ على سبيل التّ ديوان "ابن زمرك" 
 در والعجز:من الصّ  مقّدمة كلٍّ يف 

 تكرار يف بداية الصردر: .أ

 عن لغز: ]الّسريع[ يقول "ابن زمرك" يف أحد ألغازه جواابً 
ِ فَ نـ  صِ      ه:    ِـ فتـُل   هُ تَ ف  حَّ صَ  د  قَ  تَ ن  أَ  ن  إِ   ني  اقلِ العَ  ةِ لَ مُج   ن  ]ذا[ مِ  ني 
 ني  مِ رَ غ  ـُـ مـوال اقِ شَّ العُ  ةِ لَ مُج   ن  ـمِ          ا هبِ  انٍ هَ  لُ ى جَن  ثَ نـ  أُ  مَ اس   وْ أَ 

                                                            
 .3/04املثل الّسائر، تح: أمحد احلويف، بدوي طبانة، األثري، ينظر، ابن   289
 .2/59ينظر، عبد هللا الطّيب، املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها،   290
 .66، و2/61ينظر، نفسه،   291
 .242انزك املالئكة، قضااي الشعر املعاصر، ص   292
 .239نفسه، ص   293
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 ني  بِ اتِ ــــوالكَ  مِ الَ ع  األَ  ةِ يَ ل  عِ  ن  ـــــــــمِ          بٌ ـاتِ كَ   هُ ـى لَ ا يُعزَ دً ـــــــالِ وَ  وْ أَ 
  ةِ وَ د  ـقُ  ن  ــــــمِ  قٍ رـِ ش  مَ ـــــــــــبِ          مٌ ـالِ عَ  هِ ـ بِ ا ُيكىَن دً ـــــــــلَ وَ  وْ أَ  

ُ
 ني  ئِ رِ ق  امل

 ن  ـيبِ ـــــــــــــــمُ  حٍ ـت  فَ ـــــــبِ  هللاُ  لهُ اجَ ــــــعَ         [        ] رِ ـف  كُ ــــــا للدً ـلَ بَـ  وْ أَ   
 ين  زِ ائِ للفَ  دِ اخلل   ارِ دَ  عَ ـم  ـجَ  وْ أَ          هُ نُ س  حُ  رٍ هِ ابَ  ضٍ و  رَ  عَ مَج   وْ أَ  
  هِ ي بِ ـسِ مُي          لٍ ـــــــــــــــــاتِ قَ  عٍ ـقِ انَ  مِّ ـسُ  اتَ ذَ  وْ أَ   

َ
 ني  ـكِ يف اهلالِ  وغُ دُ ل  امل

 294ن  ـيتـِ يِّ مَ ـال نَ ـمِ  انِ ـونَ كُ يَ  د  ـقَ وَ    ى     يـُرَ  انٍ ـثَ  عَ ـمَ  يٍّ حَ  مَ اس   وْ أَ      
 بواسطة شعريٍّ  يف هذه القصيدة الّنونّية بروز خاصّية أسلوبّية تكراريّة يف بداية كّل بيتٍ  نستجلي

بشكل واضح عند القراءة اجلهريرة، ممرا يثري قرعًا مترزاًن لألمساع، » سبع مرّات حرف الّتخيري )أو(
تيجة الستمرار وجرسًا موسيقيرا حيدث من خالله اهتزاز نفسي منتظم للمتلقي، فيشعر ابالرتياح ن

 واختياراتٍ  عديدةٍ  إلصرار على إيقاع املتلقي يف متاهاتٍ ا. ويرمي من خالهلا إىل 295«الوحدة الترنغيميرة
حركات أو  الروف أو احليقول أّن عند تغيري  وهذا الّلغز ؛رجاحة عقله المتحانللغزه  اإلجابةِ  متنّوعةِ 

ترتيب الكلمة يقع يف صنفني؛ فقد يكون اسم أنثى، أو والد أو ولد أو بلد أو مجع أو ذات سّم قاتل 
 أو اسم حّي، مع حتديد صفة لكّل خيار من هذه اخليارات.

 الصردر والعجز: بدايةتكرار يف  .ب

خالل مقابلة بني القدمي صفات من ل لراثء مواله اجلّد وهتنئة ويّل العهد اجلديد عارضاً  يقول منشداً 
 واحلديث: ]الطويل[

 فُ هَ ر  مُ  اخلالفةِ  دِ م  غِ  من   لَّ سُ  دْ قَ فَـ        هِ دِ م  ُردَّ َسيُف املل ِك َصو اًن ِلغِ  َوإِّنْ     
                                                فُ وَّ املفَ  يدُ اجلدِ  دُ ر ـ البُ  رَ ـشِ ـــــنُ  دْ قَ ــــــفَ         ىـلَ البِ  دُ يَ  اينمَ اليَ  دَ الرُب   تِ وَ ــــــطَ  نْ إِّ وَ     
     فُ ذِ ق  يَـ  رِ اهِ ابجلوَ  حرٌ ــبَ  اضَ ـــفَ  دْ قَ فَـ          هُ ــــــينُ عِ مَ  فَّ ـي وجَ ادِ الوَ  بَ ضَ نَ  نْ إِّ و 
 فُ لِ خُي   ي هوَ الذِّ  ضُ و  الرَّ  نـ َبتَ أ دْ قَ فَـ       الغىَن  تُ بِ ن  ي يُـ الذِ  وضُ الرَّ  حَ وَّ صَ  نْ إِّ وَ     
 فُ كَّ ُو  مُ مائِ ها غَ من   أت  ـشنَ  دْ ـقَ فَـ          ت  ـعَ ا وتقشَّ ـاحلي بُ ح  سُ  ت  لعَ أق   نْ إِّ وَ 
 فُ لَّ أَ تَ يَـ  يدِ تَ املنـ   رِ ـخ  فَ  فَ ـــــــوسُ بيُ         ى وَ ـالنَّ  يدُ  اجلميعَ  لَ م  الشَّ  عَ دَ صَ  نْ إِّ وَ 

                                                            
 .93الديوان، ص   294
التكرار، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، قسم األدب  –البديع  -ت الصوتية التوازيعبد الرمحن تربماسني، التوازان  295

 .127م، ص2004، 1العريب، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد



 يف دِيوَان "ابن زمرُك األنَدَلُسِي" التَّركِيبـيَّةخَصَائِص األُسْلُوب        الفَصْل الثّالِث                      

- 197 - 
 

 296فُ عطِ مَ  شارةِ ابلبِ  منهُ  زَّ ــــــهُ  دْ ـقَ ـــــفَ        هِ ـامِ ــــــــــإم يُ ـع  نَـ  ينِ الدَّ  بَ ـلقَ  راعَ  نْ إِّ وَ    
" -ألنواع من احلروف املكّررة وهي )الواو عرض الّشاعر "ابن زمرك" يف هذه القصيدة الفائّية إن 

وغالباً ال يؤثّر هذا  ليحقق هبا مجلة الّشرط وجواهبا فقد(، -يف قوله )َوِإن   عجزاً  (قد -الفاء )و ،صدراً 
أكيد عليها من دون والتّ  أو كلمةٍ  حرفٍ  كيبية للجملة ابعتباره يعّد تكريرُ الشكل الّتكراري على البنية الّتّ 

راحة العني ومتعتها نتيجة »على البصر  يف بداية كّل شطرٍ  ومنه ُيضفي الّّتديد، 297مراعاة تغيري تركيبية
وزيع املنتظم واحملكم للحروف واأللفاظ الذري حُيدث تراكماً وكثافة مترزنة ومتوازنة ومتوازية فتشغل التر 

 .298«فضاء يوحي بتقنيرة هندسيرة تعكس أجواء النرص الشرعري وانفعاالت الشراعر
"الغيّن ابهلل" وغروبه من أتكيد الّتنبيه على ما فات وزال لوفاة مواله اجلّد  تكراره من ويقصد 

 ،جهة، وأتكيد على ما هو كائن واثبت بتويّل اخلالفة ابنه "يوسف الثّاين" املكّمل من جهة أخرى
غرض العام وهو راثء مواله الّسالف وتعظيم ويّل العهد اخلالف؛ حيث أشار إىل أّن الليحّقق بذلك 

 سيف امللك محايةً  أي طلع ليكمل عمل والده، فإذا خبّ " قد غرب وحان وقت "يوسف" ابنه الذّ امدً "حم
من جديد،  هوإن لّف الكساف اليمايّن لتالشيه فابنه سينشر  ،فهذا األخري سيسّله يف وجه األعداء له

وإن جّف الوادي فسُيفيضه كالبحر، وإن يبس الّروض فقد يُنبته هذا اخللف، وإذا زالت سحب املطر 
فابنه "يوسف" سيجمع  الّشمل بسبب البعد بوفاة اخلليفةفالوايل اجلديد سيغزر املطر بكرمه، وإن تشّقق 

وبشارة هبذا اخلرب  لقلب فرحاً ه يزيد ابسماع من سيخلففة ويُثريها، وإن خاف القلب إلعالن وفاته فَ ل  األُ 
  ار.السّ 
 :كلمةتكرار   /2

ا »ميّثل هذا الّنوع من الّتكرار  أبسط أنواع التركرار وأكثر شيوعًا عند معظم الشرعراء، إذ إهنر
تعدر خصيصة أساسيرة من خصائص البنية الّتركيبيرة. ودراسة التركرار ال تكتمل، وال تكتسب أمهيرتها 

                                                            
 .440الديوان، ص   296
رار يف تشكيل صورة احلرب يف الشعر الفارسي والعريب يف الربع األخري ينظر، هاشم حممد هاشم، مرمي جالئي، دور ظاهرة التك  297

 .106م، ص2015، 20من القرن العشرين، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، العدد 
 .127ص التكرار، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، –البديع  -عبد الرمحن تربماسني، التوازانت الصوتية التوازي  298
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ّتباعد ّتجاور، وتكرار امل. وجند شكلني  مها: تكرار امل299«النرقديرة، دون إبراز الدرور الدراليل لكلر بنية
 لّلذي ن احتواي على صوٍر عديدة.ا
 تجاور:ـمُ ـتكرار ال .أ

جتاور كلمتنْي »" أبنّه  حممد صالح زكي أبو محيدة ميكن شرح هذا املظهر األسلويّب حسب "
]أو أكثر[ أفقياًّ على امتداد السرطر الشرعرير، أو رأسياًّ على امتداد األسطر املتعاقبة، وهذا يعين 

، فاالّتصال بني األلفاظ موصول وهذا 300«الكلمتنْي املتجاورتنْي تكاد تكون معدومةأنر املسافة بني 
" بنّي الوجوه املتعّددة منه: تكرار البداايت التركرار يف القرآن الكرمياملظهر ذُكر يف دراسة تتمّثل يف "

[، وتكرار 36]املؤمنون/   ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿بضرب أمثلة من القرآن الكرمي حنو قوله تعاىل: 
 .301[21]الفجر/ ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿أواخرها مثل قوله تعاىل: 

 ترجاور يف الصردر:امل •

 نظم الّشاعر يف موضوع آخر يُهّنئ مبولود: ]الطويل[
ِعنَ  َهنِّيًئا َهنِّيًئا     ِر طَاِلعَ      ا   ـواهلناُء جِلَم  ٍر َبَدا يف َهاَلِة الَقص   اـبِبد 
َن املطَاِلعَ ـــــن  آفَ ـَشرُِّف مِ ـــــيُ        ُه ـُروِج فَإنَّ ـــــلل سُّ  َهنِّيًئا َهنِّيًئا      اـاِقهِّ
 اـَسيَـب ُدو هِبااَلِت احمَلارِيِب طَاِلعَ     ُه   ـلل َمحارِيِب ِإنَّ  َهنِّيًئا َهنِّيًئا    

ِر َشارَِعاـــــــَسيَـع َقُدهَ       ُه   ــــوِد فَِإنَّ ـــــــلِل بـُنُ  َهنِّيًئا َهنِّيًئا          ا يف َمو رِِد النَّص 
بَـُعهَ       ُه ـوِد فَِإنَّ ـلِل ُجنُ  َهنِّيًئا َهنِّيًئا          302اــــــ اَتِبعَ ا اَل زَاَل لِل َحقِّ ـــــــَسيَـتـ 

ولكن بشكل متجاور  )هنيئاً(يبدو من خالل هذه املقطوعة ورود خاصّية أسلوبّية تكراريّة للفظة 
تقوية الوزن وزَيدة رنرة اللرفظ ابالقتصاد يف الكلمات عن طريق »من أجل  يف بداية كّل صدر شعريّ 

إعادة كلمة واحدة أو أكثر، وكأنره يريد أالر تذهب عن القارئ رنرة الوزن وأثر اللرفظ حتت ثقل 

                                                            
 .302، ص حممد صالح زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبية  299
 .308، ص نفسه  300
جنت كل "منكل"، التكرار يف القرآن الكرمي )وأسراره البالغية( يف ضوء كتاابت العرب وكتاابت شبه القارة  ينظر، ايرزمان  301

 .11،10م، ص 2011اهلندية )دراسة تطبيقية مقارنة(، كلية اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آابد )أطروحة دكتوراه(، 
 .169-168الديوان، ص   302
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أتكيد الفرح والّسرور املنتشر يف نفسه ويقصد من هذه الّلمسة العدولّية . 303«كلمات كثرية متباينة
موطن انبساط وارختاء »ألّّنا  البالد هبذا املولود الذي سُيعلي من شأن األندلس يف يوم ماونفس كّل 

يء ـوالراحة، فيه مياه وفرية، وفعلى الدوام، يرتوي من مياهه العطشان، وجيد اآلوي فيه املأمن 
 وتكراراً  راً ني( املستقبلّية؛ حيث أّكد مراتأكيد تكراره حلرف )إنّه( و)السّ الوما زاد ذلك  ،304«ظليل

الع يف دور القصر، وكذا تشريفه للفراش املزّين ألجله، على اهلناء الطّيب والّرغد الّسعيد هلذا البدر الطّ 
نّه سُيحّقق الّنصر ويهدي للطّريق سيكرب فيها ليطلع كالعلم الكبري ألكما يُهّنئ احملاريب والغرفة الّت 

 .لهالعظيم. لذا نرى الّشاعر قد بعث هتانيه للجنود احملاربة ألّّنم به سيّتبعون احلّق لتتّبع املولود اجلديد 
 ترجاور يف العجر:امل •

 ويف معرض مدح مواله وذكره للشّيم الّت يقّر احلاسدون بفضلها عليه وعلى رعّيته قال: ]الكامل[

 305اْبُن اأَلْكَرمِّ اْبنِّ األْكَرمِّ  اأَلكَرمُ ـفَ       لسََّماَحَة َعن  أبِيِه َوجدِِّه َوِرَث ا

َرِم(األكرم يف العجز كلمات متجاورة هي )"ابن زمرك"  رّدد َرِم اب ِن األك  فهذا املظهر  اب ُن اأَلك 
حباره، وينهل من خباَيه، من األساليب العميقة الّتر تفنت املتلقري، فتجعله يغوص يف »الّتكراري 

ويكشف أغراضه، وفضاًل عن ذلك هو ذو داللة موسيقيرة جذرابة ونغم إيقاعي ابلغ وخاصرة يف 
ه وجّده على حّد سواء والّتعظيم هبم؛ مواله اخلليفة وأبي لتأكيد مدح منه . قاصداً 306«اخلطاب الشرعري

األكرم ابن أبيه  كيف ال وهذا األخري  ،أبيه وجّدهفسّيده اخلليفة ورث الكرم الّسخّي واجلود املعطاء من 
 عن كابرٍ  أبيه األكرم، فساللته العريقة ُعرفت ابلّسخاء لذا انتقلت هذه الّشيمة من كابرٍ  األكرم وابن أيب

 لتصل ملواله اخلليفة. 
 
 
 

                                                            
 .195األندلسي شاعر غرانطة، ص فركونقحطاين، ابن قاسم ال  303
عيسى فارس، وطالل علي ديوب، احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا،   304
 .127ص

 .485الديوان، ص   305
 .133، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، صالتكرار –البديع  -عبد الرمحن تربماسني، التوازانت الصوتية التوازي  306
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 تكرار املتباعد: .ب

، إحدامها يف البيت الّشعرّي ذاته،   .متعاقبةٍ  وأخرامها يف أبياٍت شعريّةٍ برز هذا الّشكل بطريقتني 
 بيت الشرعرير الواحد:كرار املتباعد يف الالتر  •

يقول "ابن زمرك" يف قصيدة جامعة بني راثء مواله "الغيّن ابهلل" ومدح الّسلطان "يوسف الثّاين": 
 ]الطويل[

 فَاَض ِمن  َمدِِّه حَبرُ َوِإن  غاَص حَبٌر          ْدرُ ـبَ ِدِه ـالَح ِمن  بَع َبدرٌ فَِإن  غاَب 
 ِمن  مَحائِِلِه النَّصرُ  َسيفٌ َقد  ُسلَّ ـــــفَ         الِذي َنَصَر اهلَُدى  السَّيفُ َوإن  أُغ ِمَد   

 رُ ش  ـا نَ ـاِت هلــــــوَد اخلاِفقَ ـــــــِإنَّ البـُنُ ـــــــفَ          ُد الِبَلىـــــاين يَ ـــَوِت الرُبَد الَيمَ ـــــَوِإن  طَ 
 307َسَل الَقط رُ اجلوِد واسّت   ْيثُ غاَب ـفقد  ص       الذي َروَّض الرُّبـا  الَغْيثُ َع َوإن  أقل         

بيت لكلمات متباعدة لكن يف حدود ال تكراراً "ابن زمرك" يف هذه املقطوعة الرّائّية استعمل فيها 
األّول ولفظة )َسي ف( يف البيت الثّاين ولفظة )َغي ث( فظة )َبدٌر( يف البيت الّشعري الواحد وذلك بتكرار ل

ثقالً »ألّن بواسطته مينح  ي تفّنن فيهآخر من أشكال الّتكرار الذّ  يف البيت الرّابع، ليستعرض لنا شكالً 
معنوَيًّ للنرص، مشحوانً ابلتوالد الداليل من خالل عرض األفكار، وبلورة الرؤَي للترعبري عن نظرة ما 

  .308«حول موضوع ما، ضمن حيرز الترأثري وتنامي حركيرته يف السرياق
مّت إجنازه وإظهار قيمة مواله اخلليفة أبعماله  االّسابق مب ويرمي من خالله إىل إبراز فضل مواله

ليوحي هبا )لألّول والثّاين(؛ فاستعمل  نفسها األلفاظلذا نراه كّرر  اجلديدة املتشاهبة لوالده على رعّيته.
هر بعده، وإن ذهب صاحب اجلود فإّن الثّاين سيظ وزال لفظة )بدر( ليُبنّي أنّه إن غاب مواله األّول

لفظة )الّسيف( لُيظهر أنّه إن اراتح  بـ )البحر( فسُيفيضه الثّاين لكثرة سخائه، وكّرر ي عرّب عنهالذّ 
ليزيد  همن جديد ويسلّ الاّلحق كانه ملا حققه من نصر، فسيعود ميف السّ من احلروب وأدخل الّسابق 

فبوفاة مواله األول زال الغيث اخلرّي  ملعىن الكرم؛، واستعمل أيضا لفظة )الغيث( ليزيد تقوية الّنصر نصراً 
يف زمان املوىل الثّاين نزل غيثه وصّب جوده واسّتسل مطره الّنافع على ي اعتاد على كثرة اجلود، و الذّ 

 رعّيته.
                                                            

 .284الديوان، ص   307
، بريوت، 1مثىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي تنظري وتطبيق على السور املكّية، منشورات ضعاف، ط  308

 .154م، ص2015
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  كرار املتباعد يف أبيات شعريرة متتالية:تر ال •

 ]الطويل[ل: اله من خالل األاّيم وما تُبديه حيث قامواله راح يصف حيف معرض مدح 
َأِل ـَومَ       مَ ن  َيس  ُرُف        ا  ــــخُترب ُه َأّنَّ  اأَلَيَّ  بَقو ِمَك تـُز َهى يف الَفَخاِر وَتش 
مُ َوَهل  هَتِدُم    َخرٍ ـبـُن ي األَيَّ  فُ ــــــرَاٌم وُمص حَ ـــــُدُه آٌي كِ ــُتَشيِّ        اَن َمف 

مُ َولو َكانِت        َر اهلَدى تـَتَـَعرَّفُ ـفَبِ       َرت   ـقـَب ُل تـََنكَّ  اأَلَيَّ ِك اي َبد   309امسِ 
كّرر كلمة )األاّيم( يف كّل من األبيات قد  "ابن زمرك"  أنّ الفائّية  يبدو يف صدر هذه املقطوعة

التركرار خيدم النرص؛ ألنره يذكر به عند املعاودة، فالنرص املكررر الثراين »ابعتبار أّن  الّثالثة املتتالية
يف فهم الغرض من  310«حييل إىل ما قبله بصفة جديدة؛ ألنر النرص املكررر هو الذري يعورل عليه

لّتأكيد على املاضي مبا فيه من أحداث تُعلي وتنزل من مواله؛ فاألاّيم ل والّذي قد يكون ،خالل املتلقي
ف فخره هذا جيعله قومه وشر  مسوّ مدى  قد اشتملت على أحداث تُعلي من مواله ألّّنا تُبنّي صراحةً 

وإسقاط بُنيانه  امللكفيها من حاول هدم مكانة  كما أّن هذه األاّيم محلت أحدااثً   ،يتباهى بنفسه
الّصلب لكن ال خوف، ألّن منزلته حمفوظة سامية بسبب شهود الّرعية على أعماله والّنماذج امليدانّية 

 ،عوام. ولو حدث يف أحد األاّيم وحاول أحد األعداء تشويه صورتهالّت خّلدت العرب على مدار األ
 يسطع.سفبامسه املعروف كبدر اهلدى 
 ه أملاً لذلك: ]الطويل[ويقول راثيًّا مواله وكلّ 

نـ َيا مَجيعً       ا   ـَلو َكان الِفداُء ُمَسوَّغً  َأَمْواليَ   ا َوَمن  ِفيَهاــــــــَفَدي ناَك اِبلدُّ

نا حُنِصيَها      َكم ِمن  نِع مٍة لك ِعنَداَن  َأَمْوالَي   نا َحصَرها َلس   إذا حَنُن ُرم 
 311يُناجيَك ِمن  فرِط الشُُّجوِن ُمناجيها       ى ـخلَّف َت العبيَد إىل األسَ  َأَمْواليَ      

املتكّونة من لفظة "موالي" مع مهزة  ،الّشاعر )أ موالَي( يف بداية كّل صد ر شعريّ  هناكّرر 
ملوقع التكرار يف بداية كلر سطر شعري أمهيرة كبرية يف بثر »فكان  الّنداء يف بداية األبيات الّشعريّة

احلماسة، وجذب انتباه املتلقي، فذكر البنية التكرارية على هذا الشركل ساعده على جذب املتلقي، 
ا ساعدت الشراعر يف استغالل ه ألقصى مدى لتفريغ مجيع أفكاره يف هذا الشركل ]...[ كما أهنر

                                                            
 .441الديوان، ص   309
 .154البالغي تنظري وتطبيق على السور املكّية، صمثىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل و   310
 .511الديوان، ص   311
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 . ويرمي من خالهلا إىل هتويل الفاجعة والّندبة عليه312«للقراءة البصريرة للنرص امجالير  اويعطي بعدً 
فنر أديبر يُعربر عن األمل والتروجع والترأسرف، وهو ابصطالح أهل اللرغة بكاء »ابعتبار أّن الّراثء هو 

تكرار الّنداء مجاالً وروعة ، وما زاد 313«امليرت، وتعداد حسناته، ومتجيد صفاته ومناقبه ابلشرعر والنثر
الّتضحّية  تلو كان ،بل الّدنيا كّلها ،ي عكس حالته الّنفسّية؛ فمن شّدة حزنه متىّن فداءه بنفسهالذّ 

ين تركهم عّدها ملا حصرها، حىت العبيد الذّ  ال حُتصى على رعّيته، فلو حاول ألّن نِعمه ،هي الّسبب
 مواله راحوا يُناجونه لشّدة حزّنم لفقده.

 تكرار مجلة: /3
أبنّه  عند العديد من الّدارسني مثلما حصل يف شعر "حممود درويش" أين ُشرِحس هذا الّنوع رِ دُ 

البًا يف سبيل اإلحلاح على معىن معنير أو أتكيد فكرة ، وأييت غمن أشكال التركرار البارزة ]...[»
ؤثّر على الداللة وتؤّكد عليها. وقد معّينة تُ  ، فإعادة مجلٍ 314«حمدردة، تعدر مبثابة مفتاح النرص الشرعرير 
وقد بّينت . 315تكرار اجلملة املبتورة، وتكرار اجلملة الترامة صّنف هنا الّنوع إىل مستويني اثنني مها:

 .316"التركرار البياين" أّن تكرار الكلمة واجلملة والّتأكيد عليهما يدخل يف صنف "املالئكةانزك "
 كرار يف القصيدة ذاهتا:تر ال .أ

يف القصيدة نفسها،  متباعدةٍ  متتاٍل أو بصورةٍ  شكلٍ ب بتكرار مجلٍ مُيكن توضيح هذه الفكرة 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ   ﴿:ونضرب مثااًل يف تكرار آية بعد آية مباشرة يف قوله تعاىل

 ھ ھ﴿ويف السورة ذاهتا حنو قوله تعاىل:  متباعدٍ  تكرارٍ ب. ومثااًل آخر 317[6 ،5]الّشرح/﴾ۅ

                                                            
هاشم حممد هاشم، مرمي جالئي، دور ظاهرة التكرار يف تشكيل صورة احلرب يف الشعر الفارسي والعريب يف الربع األخري من   312

 .103القرن العشرين، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، ص
 .34م، ص1989العراق،  انظم رشيد، األدب العريب يف العصر العباسي، دار الكتب للطّباعة والنشر، )د.ط(، املوصل،  313
 .314، ص حممد صالح زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبية  314
 .314، ص نفسهينظر،   315
. وينظر، انزك املالئكة، 89م، ص 1957، أكتوبر 10ينظر، انزك املالئكة، داللة التكرار يف الّشعر، جملة اآلداب، العدد   316

 .246ر، ص قضااي الشعر املعاص
ينظر، ايرزمان جنت كل "منكل"، التكرار يف القرآن الكرمي )وأسراره البالغية( يف ضوء كتاابت العرب وكتاابت شبه القارة   317

 .11اهلندية )دراسة تطبيقية مقارنة( )أطروحة دكتوراه(، ص 
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، ويُطلق على إحدى وثالثني مرّة [ الّّت جرت على طول هذه السورة13محن/]الرّ  ﴾ ے ھ ھ
 .318"هذا الّصنف "ابملفصول

 :الصردر بدايةيف كرار تر ال •

 املني: ]الطويل[والظّ  العافنيمبواله يشرح صفاته أثناء تعامله مع  مفتخراً الّشاعر يقول 
َواُه السَّحاَب الَغواِدايَ      تـَر ُجُو الُعَفاُة نـََواَلُه   أََلْسَت الذِّي ِجَل َجد    فـَُتخ 

َعاِب الَعَواِدايَ ـــــــفـَُتوجِ         خَت شى البـَُغاُة ِصياَلهُ  أََلْسَت الذِّي     319َل َعل ياُه الصِّ
وهذه اجلملة جتّسد املستوى  ،ي(ذّ هذا الّشكل من الّتكرار كان يف بداية الّصدر بـ )ألست ال

أْن ُيكررر الشراعر »" وهو "تكرار اجلملة املبتورة" املتمّثل يف حممود درويشاألّول حسب تصنيف "
"عبارة" معيرنة ال تكتفي بذاهتا، وال تؤدري فائدهتا الدرالليرة إالر مع اكتمال عناصر اجلملة النرحويرة أو 

 ، ليحقق غرضٌ 320«اجلملة بذاهتا مع تغيري بقيرة العناصر املكورنة هلاالشرعريرة، فيتكررر ذلك اجلزء مع 
حتقيق العظمة له؛ حيث بنّي أنّه هو أتكيد االستفهام الّتعجيب لصفات مواله بُغية  يتجّلى يف معنويٌّ 

فُيقابلهم مواله ابلعطّية  ،يرضون عفوه ونيل العطاء الكثريو ي يتوّسله أصحاب اهلفوات واألخطاء الذّ 
الظاملون منافسته ألنّه خُييفهم  يهابي كما أنّه هو الذّ   ،ة كالّسحابة الّت تنشأ فتمطر صباحاً ائللسّ ا

 مثّ ينزل هبم أشّد االنزال وأصعب االحنطاط. ويُواجههم بعلوٍّ 
 كرار يف بداية الصردر والعجز:تر ال •

من الّصدر والعجز، وذلك يف قوله يصف املشاعر:  كلٍّ   ه يف مقّدمةجند البدايةِ  ومن أشكال تكرارِ 
 ]الكامل[

 321ُمَتَحدِّرُ  وَعَلى املَشاعِّرِّ َدْمُعُهمْ       ُمَتَسيٌِّل   فـََعَلى املَشاعِّرِّ َدْمُعَها
به اجلملة جار لشّ در والعجز البيت الّشعرّي اخلاصّية األسلوبّية الّتكراريّة يف مقّدمة الصّ يُبنّي 

" درويش حممودأبركانه اخلرب واملبتدأ وهنا يظهر املستوى الثّاين لتصنيف " (هاملشاعر دمعواجملرور )على 

                                                            
يف ضوء كتاابت العرب وكتاابت شبه القارة ايرزمان جنت كل "منكل"، التكرار يف القرآن الكرمي )وأسراره البالغية( ينظر،   318

 .11، ص اهلندية )دراسة تطبيقية مقارنة( )أطروحة دكتوراه(
 .521الديوان، ص   319
 .314، ص حممد صالح زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبية  320
 .47الديوان، ص   321



 يف دِيوَان "ابن زمرُك األنَدَلُسِي" التَّركِيبـيَّةخَصَائِص األُسْلُوب        الفَصْل الثّالِث                      

- 204 - 
 

بكلر عناصرها يف مواضع بعينها من النرص، وغالباً ما تقوم بوظيفة نسقيرة »وهو "تكرار اجلملة الّتامة" 
الّشاعر  صد منه. ويقوهذا ما نلحظه يف تكرارات اجلملة املوالية 322«إىل جانب وظيفتها الدرالليرة

بفضل هذه األخرية موع حىت صارت اغي على املشاعر والّتفّجع املتفّجر يف الدّ لتأكيد الّتحّسر الطّ 
 من علّو اجلفن إىل أسفل اخلّد. منحدراً  جارفاً  سي الً  ،األحاسيس احلزينة والعواطف القويّة

 تباعدة:املصائد القكرار يف تر ال .ب
ليست من القصيدة ذاهتا بل متناثرة هنا وهناك على طول  تكّرر مجلٍ ذا املظهر يف أن يتمّثل ه

ر قوله امثل تكر عينها ورة الّديوان الّشعرّي. وإذا جئنا للقرآن الكرمي سنجد آايت مكّررة ليست من السّ 
سورة ( و "48يونس" )سورة مرات : يف " 6 ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿تعاىل: 

امللك"  سورة( و"48يس" )سورة ( و "29سبأ" )سورة ( و "71النمل " )سورة ( و " 38األنبياء" )
(25)323. 
 تكرار الصردر: •

 يقول "ابن زمرك" يف املدح: ]الكامل[
َبَه اأَلم الَكاـوِبَفض       جِبُوِدِه   ََي َخرْيَ َمْن َمَلَك املُلوكَ   324ِلِه َقد َأش 

 من حّب امللوك: ]اجملزوء الكامل[ كر من أهداه طبقاً ويف ش
َديـ َتيِن َحبَّ املُلوك          ََي َخرْيَ َمْن َمَلَك املُلوكْ   325َأه 

يبدو من خالل البيتني الّشعريني ورود تكرار يف الّصدر يف قصيدتني خمتلفتني يف قوله )اَي َخري َ َمن  
ث أنر املرسل يردرده له لغرض داليل، ابملتلقي؛ من حي»مرتبط معنوي  ملقصد ليسعىَمَلَك املُلوك(. 

أكيد على فضل ملكه تّ ال ، وأيضاً يرمي منه إىل326«غايته الترأثري واإلفهام، وتوضيح السرابق أو تثبيته
ومواله يف بداية كّل القصيدتني؛ ففضله األّول هو اجلود اخلرّي عليه وعلى غريه فيستحّق أن يكون 
صاحب األمر والّسلطة على األّمة اإلسالمّية. وفضله الثّاين ختصيص امللك بصفة العطاء وتقدمي اهلدااي 

                                                            
 .316، ص الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبيةحممد صالح زكي أبو محيدة، اخلطاب   322
 م.02/02/2007التكرار يف القرآن الكرمي أنواعه وفوائده، املشرف العام: حممد صاحل املنجد، اإلسالم سؤال وجواب،   323

  https://islamqa.info/ar/82856 
 .448الديوان، ص   324
 .449لديوان، ص ا  325
 .154مثىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي تنظري وتطبيق على السور املكّية، ص  326

https://islamqa.info/ar/82856
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ذا األخري جعلها مثينة ووصفها ابلياقوت مثل إهداء فاكهة "حّب امللوك" "البن وزمرك"، فلدهشة ه
 املنّظم واملصطّف على حنو قوله: ]جمزوء الكامل[

 327َقد  نُظَِّمت  َنظ َم السُُّلوك          ا ــا ُقوهتَُ ــا يَ ـَفَكَأمنَّ 
 تكرار العجز: •

 يف غرض الّشكر على اهلدااي قال: ]الطويل[
 328مْن َحيُث َأْدرِّي َواَل َأْدرِّي َفشرَّفْـَتينِّ َطَعاُمك ِمن  َداِر النَِّعيِم بـََعثـ َتُه      

 
 تبة قال: ]الطويل[وعند ذكر حاله مع مواله وموضعه معه يف الرّ 

ْن َحْيُث َأْدرِّي والَ  َوشرَّفْـَتينِّ َوبـَوَّأ َتيِن ِمن  ِذرَوِة الِعزِّ ُمع َتلى       329َأْدرِّي مِّ
( عريني ورود العجز نفسه يف قوله )شرَّفـ َتيِن من  َحيُث أَد رِي َوالَ أَد رِياهر يف هذين البيتني الشّ الظّ 

أكيد على شساعة فضل التّ و ، 330«كأنره أعجبه ذلك الشرطر فأراد أن يتلذرذ إبعادته»فبتكراره هذا 
وإنزاله أعلى مرتبة  ،بعثه فرفع من جمده اترة وال يدري؛ لنعيم داره من طعامٍ  مواله لدرجة أنّه يدري أحياانً 

  شّرفه هبا اترة أخرى.والّسمو به يف ذروة العّز املرتفع الّّت 
 تكرار الصردر وبعض العجز: •

 مواله ابلعودة جلدوده: ]الكامل[ يقول مادحاً 
ُلَها ملَ  خَي َتبِ  اْبنِّ اإلَمامِّ        اإلَمامِّ ََي اْبَن اإلَمامِّ اْبنِّ اإلَمامِّ اْبنِّ   331وَفض 

 ويف معرض الفخر ابمللوك وجهادها قال: ]الكامل[   
رَُها ال جُي َهلُ  ََي اْبَن اإلَمامِّ اْبنِّ اإلَمامِّ اْبنِّ اإلَما       م اْبنِّ اإلَمامِّ   332وَقد 

                                                            
 .449الديوان، ص   327
 .420الديوان، ص   328
 .425الديوان، ص   329
 .2/69عبد هللا الطّيب، املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها،   330
 .166الديوان، ص   331
، 185. كما جند "ابن زمرك" يكّرر ألفاظا معّينة يف بداية أبيات شعريّة لقصائد متباعدة حنو: )ُبشرى(، ص465الديوان، ص   332

 . يف واحدة مقطوعة أخرى قصيدة.198. و)هنيئا( ص 462، 197
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أربع مرّات  ، حيث كّرر لفظة )ابن اإلمام(من العجز در بكامله وبعضاً فت لالنتباه تكرار الصّ الالّ 
يف قوله )اَي اب َن اإلَماِم اب ِن اإلَماِم اب ِن اإلَماِم اب ِن اإلَماِم(. ويرمي من خالهلا إىل الّتأكيد على عظمة 

ى الشريء الذري يتواتر ينهض عل»كيف ال وأّن   وآابئه امللوك األربعة تخار ابحلاكمامللك وساللته واالف
تعظيم شأنه؛ لذا عدر التركرار ظاهرة بيانيرة تؤدي إىل إعطاء أمهيرة معيرنة للنرص املكررر، من خالل 

؛ لذا نراه عاد يف البيت الّشعري يُلّمح وما زاد ذلك تكرار صفتهم 333«التترابع الشركلي واملضموين
واحلّج لبيت هللا؛  ،داية لنور اإلسالمواهل ،هللافوا بتقوى رِ )ابن اإلمام( ألّّنم اشتهروا إبمامتهم للّناس وعُ 

الغيّن ابهلل حممد، بن يوسف، )ففي البيت الّشعرّي األّول نراه يُلّمح للملك وآابئه امللوك األربعة وهم: 
 ي ال ينضب وال يهدأ.املعني الذّ  أصحاب الفضل ذي (بن إمساعيل، بن نصر

" أربع مرّات تؤّكد على أّّنا ساللة "الغيّن ابهلل" أي اإلمامأّما البيت الثّاين فتسلسله للفظة "ابن  
عر يف مدحهم والّتعظيم هبم وإحصاء مآثرهم ألّن قدرهم العائم على امللك نفسه؛ حيث استمّر الّشا

، وهذا ما أّكده يف عن الّتعبري اعرالّرعّية ال يُنكر لدرجة أّن ألفاظه تفىن وفضائلهم تزيد حىّت يعجز الشّ 
 قوله: ]الكامل[
  ابُ تَ  الكِ ىَن ث  أَ  م  هِ لِ ض  فَ وبِ         م  هِ حِ د  يف مَ  رٌ شاعِ  ُ ربِّ ا حيَُ اذَ مَ 

ُ
 334لُ زَ نـ  امل

 تكرار الصريغة الكتابيرة: /4
الّذي قّسمه إىل مستويني مها:  335"التركرار النرسقي" بـ "أبو ديب لكماهذا الّشكل مسّاه "

 :ى اجلملة. وهذا ما سنفّصله يف الّتايلمستوى الّلفظة الواحدة، ومستو 
 :وعجزاً  على مستوى اللرفظة الواحدة صدراً  .أ

التركرار النرسقي يف البنية الصررفيرة للكلمة فيكررر ألفاظاً خمتلفة لكنرها »يف  األّولاملستوى  يتمّثل
شكيل الوزين والقالب أي ألفاظًا عديدة تتكّرر من انحية الّصيغة الّصرفّية والتّ  336«صرفياًّ متماثلة 

 حيث قال الّشاعر للّسلطان "أيب احلجاج": ]الوافر[البنائّي، حنو: سائد، عائد، ماجد. 

                                                            
 .154مثىن كاظم صادق، أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي تنظري وتطبيق على السور املكّية، ص  333
 .465الديوان، ص   334
 .89م، ص 1981، اجمللد األّول، 4كمال أبو ديب، األنساق والبنية، فصول جملة النقد األديب، العدد    335
 .321، ص حممد صالح زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبية  336
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ين ِبَفض ِلَك واغ َتِفر ها       337املَقالِّ ويف  الَفَعالِّ ا يف ـُذنُوبً    َتغمَّد 
 ل يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسّلم: ]الكامل[ويقو      

تَـَقى       واجمْلَتَب  واملْرَتَضى املْصَطَفى  338ِمن  ُعن ُصِر الَعل َياءِ  واملنـْ
لكن من انحية الصيغة الكتابّية يف هذين البيتني الّشعريني رود شكل خاص من أشكال الّتكرار 

املَقاِل( وقصد منها أتكيد  -يقع على األذن. ففي البيت األّول تظهر يف )الَفَعالِ  اموسقيًّ  ليحّقق جرساً 
سواء كانت الفعلّية أو القولّية حىت  ي عفا عن اجلرم وسامح اإلمث بشىّت أنواعهُخُلق سلطانه الّنبيل الذّ 

 .أمالً  ومأل املذنبني ،زاد فضله
تَـَقى(  -اجمل َتََب  –املر َتَضى  -أّما البيت الثّاين فيظهر يف )املص َطَفى  يزيرن املعىن ومينحه »الّذي  املنـ 

ملراد توصيله ابلقيم طاقة موسيقيرة إضافيرة مبا محله من بُعد نغمي للقصيدة، وإغناء للترعبري ا
الّرسول صلى هللا عليه وسّلم عند هللا  وبقّوة عن قيمة . لريمي منها إىل الّتصريح علناً 339«املوسيقيرة

تعاىل؛ حيث نراه ذكر مجلة من املرادفات بصيغة واحدة لزايدة أتكيد عظمته ألنّه املختار اصطفاه هللا 
 يف نفوس اتبعيه وعقوهلم. مرموقةٍ  وطبقةٍ  عالٍ  فهو صاحب شرفٍ  ،لنفسه وانتقاه للمسلمني

 :اً صدر اجلملة على مستوى  .ب

تستبدل ويبقى النرمط الّتركيبر قائمًا ويكتسب الّتر الكلمات »املستوى الثّاين فيكون يف أّما 
هذا النرمط من التركرار أمهيرته من أنره تتولرد عنه مقاطع موسيقيرة متناغمة ومتساوية تطرب له أذن 

ظم لبىن تشكرل األنساق من خالل عنصر التركرار املنت»" أبو ديبكمال ، وذكر عنه "340«املتلقي
األلفاظ ألّن هذه األخرية تتغرّي ويبقى  يف ، وهبذا يكون الّتكرار يف الّصيغة الكتابّية ال341«تركيبيرة كاملة

 الّشكل الّّتكييّب والقالب البنائّي مها القائمان.
 
 

                                                            
 .474الديوان، ص  337
 .363الديوان، ص   338
 .195األندلسي شاعر غرانطة، ص ركونفقاسم القحطاين، ابن   339
 .320، ص حممد صالح زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبية  340
 .89كمال أبو ديب، األنساق والبنية، فصول جملة النقد األديب، ص    341



 يف دِيوَان "ابن زمرُك األنَدَلُسِي" التَّركِيبـيَّةخَصَائِص األُسْلُوب        الفَصْل الثّالِث                      

- 208 - 
 

لكن أضفى عليه مظاهر طبيعّية زادت  "الّسيف"بيتيه الّشعريني املواليني يف وصف "ابن زمرك" 
 فيقول: ]الكامل[ من قيمته

 دَّلُ ـوِمَن الَقَنا َدو ٌح ِبِه يـَتَـهَ       َومَِّن السرُيوفِّ َجَداوٌِّل َمْصُقوَلةٌ 
َن الرُبُوقِّ َصَوارٌِّم َمْسُلولَ         342لُ ـوِمَن الّنُجوِم َأِسنٌَّة ال تـَن صِ        ةٌ ــــَومِّ

صدري  البيتني الّشعريني يف قوله )َوِمَن يف الصيغة الكتابّية على وزن واحد كّرر "ابن زمرك"  الّشاعر 
ُلوَلٌة(، حمّققاً  ُقوَلٌة( و)َوِمَن الرُبُوِق َصَوارٌِم َمس  عند مساعهما أو  ا متجانساً نغميًّ  وتراً  الّسُيوِف َجَداِوٌل َمص 

 عنها جمازايًّ  ربة وذلك بتبيني صفاهتا الّت عرّب نبيه هلو ل الّسيوف احملا التّ قراءهتما. ويقصد من ذلك معنوايًّ 
؛ فهي مّتصفة بلمعاّنا الّساري على طوهلا كأّّنا جدول ّنرّي المع وتشتّد محرهتا يف املواقف طبيعّيةٍ  صورٍ ب

وأّكد  ،343« أمجل من احلقيقة، ويصري اخليال أحلى من الواقعيغدو الفنر »، فبهذا الوصف العظيمة
 فهذه الّسيوف قاطعةٌ  ؛على ذلك بتكرار املعىن دون الّلفظ وبصيغة كتابّية واحدة يف البيت الّشعرّي الثّاين

جمة حني ُتسّل من غمدها حىّت ترى آخر سناّنا احلاّد القوّي يسطع كالنّ  ابرقٍ  ذات ضوءٍ  صارمةٌ 
 العالية.

  :وعجزاً  ج. على مستوى اجلملة صدراً 
 ا لقاء الّشباب والوصال: ]اخلفيف[قال الّشاعر ُمتمنيًّ 

؟      ََي َزَماَن الوَِّصالِّ َهْل مِّْن  يمِّ  344ُمعِّيدِّ؟ََي رََِّيَض الشََّبابِّ َهْل مِّْن َنسِّ
يف قوله )اَي راَِيَض الشََّباِب  وعجزاً  صيغة كتابّية واحدة صدراً   ذيالبنّي يف بيته الّشعرّي ورود تكرارٍ 

تطرب له األذن. ويرمي  نغميٌّ  إيقاعٌ َهل  ِمن  َنِسيِم( و)اَي َزَماَن الِوَصاِل َهل  ِمن  ُمِعيِد(، لينبع منهما 
ينعشه ويقّويه،  أن ينفحه بنسيمٍ لريعان شبابه وطلبه منه ملاضية ابلعودة أمانيه املستحيلة وأحالمه ا لتوكيد

فما بعد الشباب "زمن النرضارة والنشاط" إال كربة وهرم » من حلظة الوصال أن ترجع لتداويهيرجو و 

                                                            
 .281الديوان، ص   342
 .77األندلسي شاعر غرانطة، ص فركونقاسم القحطاين، ابن   343
 .271الديوان، ص   344
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َبِته وّلت واندثرت وحّلت رحال ، ليستيقظ فيجد أاّيم الّصبا قد 345«ومحام حديثة العهد الّت »شَّيـ 
 .346«أصبحت تتألأل كضوء السرراج واحلجر الربراق املعدين ذي اللرون األبيض

 تكرار الكلمات املتشاهبة )املشتقات(: /5
تكرار الكلمات يوجد صنف آخر من أشكال الّتكرار ويعدُّ ميزة أسلوبّية كتابّية إبداعّية وهو "

هذا التركرار على جذر ما تكررر من األلفاظ، أي  يعتمد»" حيث التركرار االشتقاقير " أو "املتشاهبة
، والّتر ال ختتلف إالر يف بنيتها الصررفيرة ابلقياس أنرنا قد جند مفردتنْي ُمشتقرتنْي من اجلذر اللرغوير نفسه

جيمع بينه وبني عدد »ألّن املشتّق الّذي ينتمي إىل أصل اشتقاقي من خصائصه أنّه  347«إىل بعضها
األلفاظ يشّتك معه يف حروفه األصليرة ويقّتب نوع االقّتاب من معناه، ولكنره خيتلف معه يف من 

الصريغة الصررفيرة ]...[ ولكلمة "قائم" عالقة اشتقاقيرة أبلفاظ مثل: قام، يقوم، قم، قورام، 
جتذب ها تراجمموعة من األلفاظ هلا اجلذر الّلغوي ذاته مكّررة خلف بعضها  وجدان ماحيثف ،348«أقوم

أن تتوىلر مفردات »من فوائد هذا الّنوع من الّتكرار على املتلّقي الّذهن من خالل قراءة الّدارس هلا، ف
هلا جذر واحد حّتر يكون هذا اإلجراء أكثر قدرة على لفت انتباه املتلقي إىل ذلك، كما أنر هذا 

 . 350وإاثرته ودعوته إلطالة الّنظر فيه 349«اللرون من التركرار يعمل على تركيز الدراللة يف ذهن القارئ
 
 
 

                                                            
عيسى فارس، وطالل علي ديوب، احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا،   345
 .132ص

 .133، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين،   346
عبد القادر علي زروقي، أساليب التكرار يف ديوان "سرحان يشرب القهوة يف الكافيترياي" حملمود درويش )مقاربة أسلوبية(   347

 .99)رسالة ماجستري(، ص 
 .41متّام حّسان، اخلالصة الّنحويّة، ص   348
اي" حملمود درويش )مقاربة أسلوبية( عبد القادر علي زروقي، أساليب التكرار يف ديوان "سرحان يشرب القهوة يف الكافيتري   349

 .99)رسالة ماجستري(، ص 
 .100، ص نفسهينظر،   350
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يف ديوان "ابن زمرك األندلسي" حيث مشّتقة رار ورود كلمات متشاهبة ُمكّررة أو من صور الّتكو 
 د: و جنلحظ و 

 :تجاور صدراً املشترق املتكرار  .أ

قال: راح "ابن زمرك" يذُكر قدرة هللا تعاىل يف خلقه للكون واإلنسان، وتسبيح األلسن له إىل أن 
 ]البسيط[

ِد لألَُممِ ـكَ        ِإر َشاًدا وتـَب ِصَرًة  َوَأْرَسَل الرُّْسلَ  َتِبنَي الرُّش  ي  َيس 
351 

َل( -يف بداية الّصدر )أَر َسَل اشتقاقّيا جُيلي لنا الّشاعر تكراراً  على االتيان »الّت ُتربز مقدرته  الرُّس 
 ،352«فيشتق بسهولة وُيسر ما شاء من جناسات ختدم املعىن واملوسيقى معاً  بكلماته، الّت جُيانسها

واألنبياء  ألنّه بعث الّرسل إرشاداً  ؛أكيد على قدرة هللا سبحانه وتعاىل ومعجزاته على خلقهتّ ال ويقصد منه
نون طريق ي يُدركون سبيل الّرشد ويستبوالتدبّر حىّت  ،ودعوهتم للّتأّمل ،لتوجيه األمم البشريّة موعظةً 

 الّصواب.
 يف الّصداقة: ]الطويل[الّشاعر وقال 
دقِّ  يخِ أَ  رُهُ – وَصديُق الصرِّ  353وجازَُه َعن حَمِض املَودَِّة جازيَها        -ُقدِّس ِذك 

دِق( إبعادة »فهذا الّنوع يكون  يف صدر البيت الّشعرّي يظهر تكرار املشتّقات يف )َصديُق الصِّ
ة فقط يف القولنْي ببناءْين خمتلفي الصورة مرتني فصاعدًا. وابجلملة فهو املادر اللرفظ الواحد بنوع 
توضيح قّوة العالقة بني شيمة الّصدق وصديقه حىت أصبح  ويقصد منها ،354«لفظ ُيشتق من لفظ

وُيكافئ خبالص  فُيجازى خري جزاءٍ  ،اخلاصّيةهذا األخري صاحب قداسة مبجّرد ذكره لشّدة اّتصافه هبذه 
 ة ُمتعامليه.حمبّ 

 
 
 

                                                            
 .269الديوان، ص   351
 .197األندلسي شاعر غرانطة، ص فركونقاسم القحطاين، ابن   352
 .294الديوان، ص   353
 .499السجلماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، تح: عالل الغازي، ص  354
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 :تجاور عجزاً املشتق املتكرار  .ب

 : ]خمّلع البسيط[غاية قولهاملباين إىل يف ما ُرسم يف طيقان األبواب على يف وصفه استمّر الّشاعر 
 يِـ ُمتَـَوالـِدِه الـــــَسع  ــبِ     َقد  زَاَن َقص رِي َسع ٌد    

 355ى املَوايلِّ ـَمْولَ ي       يف ِظلِّ ــــــَداَم يـَع ُمُر َرب عِ ــــــــفَ         
تزويق »وهنا ال يراد به  املَوايل( –َمو ىَل  يظهر يف عجز البيت الثّاين ورود تكرار مشتق يف )

ا يستخدم أيضًا إلثراء القصيدة ابلنرغم النراشئ من جتاور احلروف وتردرد و  تنسيق فحسب، وإّنر
كنف مواله واستمرار ن هو يف  تتجّلى يف االفتخار مب ابطنّيةإىل معاين  قاصدًا منه ،356«األصوات

 الّسعد يف داره وإعمار ربعه.
 : ]جمزوء الّرمل[ويف الفكرة ذاهتا قال مادحاً 

 اِحٍب َذي َل الَفَخارِ ــــــسَ  يٍّ      ـبِ ــــــــــــاٍم َغالـــــــــإبِِمَ 
 357ُدرُّ الدَّرَارِّياَجُه ـــــــتَ    َحَسَدت  يـَو َم املَعايل      

املادرة وهي »( فاالتّفاق يف الدَّرَارِي –يتجّلى يف العجز تكرار متجاور ملشتقات كلمّت  )ُدرُّ 
حروف الكلمة دون البناء، ورجعا إىل أصل واحٍد، فكان له من احلالوة وحسن املوقع وارتياح 

والّتمجيد به  ،واإلعالء مبكانته ،ويرمي هبا إىل أتكيد قيمة اتج مواله ،358«له حنوه واالهتزازالنرفس 
يف خطاابهتا إذا »، فمن عادة العرب جليلةٍ  وانتصاراتٍ  صاحب فخرٍ  ه إمامٌ حىت تعاىل احلّساد عليه ألنّ 

 .359«أهبمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه، أو قصدت الدرعاء عليه، كرررته توكيداً 
 
 
 
 

                                                            
 .474الديوان، ص   355
 .250فوزي عيسى، الّشعر األندلسي يف عصر املوحدين، ص  356
 .276الديوان، ص   357
 .502السجلماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، تح: عالل الغازي، ص  358
 .3/9، الّزركشي، الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو فضل إبراهيم، مكتبة دار الّتاث  359
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 تباعد:املشتق املج. تكرار 
 ولة األندلسّية قال: ]الطويل[لإلسالم والدّ  في معرض الفخر أبعمال مواله ومنجزاته خدمةً ف

ُر ِمن ُه والثَّناُء        َخلِّيَفةٍ َر ـَخي   تَ ـَخلَّفْ َوِسر َت وَقد    املَخلَّفُ َلَك الَفخ 
َتهُ أَيُوُسُف َقد          360وخَت َتاُر َيكَلفُ  تـَْرَضىاَن مبا ــــــوك       الررَِّضاَل ـَأمج   أْرَضيـْ

 -َخِليَفةٍ  -يف قوله يبدو أنّه قد كّرر مشتقات لكن متباعدة بني الّصدر والعجز يف قوله )َخلَّف تَ 
َتُه  املألوف أن ترد عليك غري عادي، فليس من »فالّتكرار هنا  تـَر َضى( –الّرَِضا  -املَخلَُّف( و)أر َضيـ 

ثالث كلمات من أصل واحد يف مقدار بيت من الكالم ]...[ إنر هلذه الكلمة يف هذا املوضع 
ا مسة أسلوبيرة . ويقصد به الّتغيّن أبعمال مواله الّسابق "الغيّن ابهلل" ألنّه 361«قيمة تعبرييرة، أي أهنر

ه الفخر كّله، كما أنّه ترك بعده خري م الكفر فلوهدّ  ،ونشر اإلسالم ،صاحب خالفة عّمرت بغنائها
خليفة وهو ابنه "يوسف الثّاين" هذا من جهة البيت األّول. أّما من جهة البيت الثّاين فيقصد من تكراره 

 ،وحيّقق له الّرضا واطمئنان الّنفس ،"يوسف الثّاين" ألنّه سيواصل طريق والده االبنالثّناء على خليفته 
 .وأانةٍ  ا والده واختارها بكّل فرحٍ ويسعى لّتسيخ دعائم أراده

 ُكسوة: ]الكامل[ألبسه  ن مل وقال شاكراً 
ياَي  ُلُغ التَّأ ِميالَ ــأَث          أَْلَبْسَتينِّ ُحَلَل الرَِّضا  ُمْلبِّسِّ  362َواَب ِعزٍّ تـَبـ 

َتيِن( –)ُمل ِبِسي  ومشتّقها يف فظةلّ الكّرر هنا  تقوية الوزن، »الّذي عمد فيه الّشاعر إىل  أَل َبس 
وزَيدة رنرة اللرفظ، ابالقتصاد يف الكلمات، عن طريق إعادة كلمة واحدة أو أكثر منها، وكأنره يزيغ 
]يريد[ أالر تذهب عنك رنرة الوزن وجلجلة اللرفظ حتت ثقل كلمات كثرية متباينة إذا هو مل يعمد 

ديد واإلعادة؟ ي احتواه ضمنّية تتجّلى يف أتكيد شكره لصاحبه الذّ  معانٍ  ويقصد منه ،363«إىل الّتر
 ورفعه للمجد كأنّه ألبسه كساء الفخر والّشرف. ،وأحاط به العزّ  ومأله استحساانً  ،يف كنفه

 
 

                                                            
 .442الديوان، ص   360
 .87شكري حممد عياد، اللغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب العريب، ص  361
 .265الديوان، ص   362
 .2/71عبد هللا الطّيب، املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها،   363
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     الّتركيبيرة تكمن يف:األسلوبيرة اخلالصة يف اخلصائص  ❖

ن طغتا على قدمي والّتأخري( والّنقصان الّلذي  الّّتتيب )التّ تفّرد الّشاعر "ابن زمرك األندلسي" خباصّية 
سيما تقدمي مجلة جواب الّشرط الّذي متركز يف البيت الّشعري كّله، حيث هبما قصائده، الشعره وأشبع 

" كونه كذا ختلخل الّتتيب بني الصدر والعجز، و  " الّذي تكّرر وترك مكانه "واو ُربَّ نقصان حرف "ُربَّ
 ماً لإلخبار.يُعّجل دائ

أّما العطف فقد برز مبظاهر كثرية يف قصائده وحبروفه املختلفة، فنعثر على )الواو( املستحوذة على 
أبياته سواء وحدها أو مع حرف الّنفي )الاّلم(، وغريها من أداوت العطف الّّت تعمل على ربط أفكاره 

 لتحقيق داللته اخلاّصة ونقل مقاصده.
من بني اخلصائص الّّتكيبّية ذات مكانة يف املدّونة إذ نعثر على ألوان أساليب اإلنشاء كما تُعّد 

منها حنو: االستفهام، واألمر، والنداء، والقسم الّّت سامهت يف إيصال مضمون رسالته وحتقيق غرضه 
، لّنفي واالستثناء: أّواًل ابشكالٍ بثالثة أ "احلصر والقصرخاصّية "ظهر يف الديوان املراد. ويف أثناء ذلك 

ثر وأتكيد صر والقصر بتعريف اخلرب بـ )ال( لتدعيم نّصه أكواثنّيا احلصر والقصر أبداة )إمّنا(، واثلثاً احل
 تعّددة.ة أخرى هي "الّنفي" حبروفه املابإلثبات أو ابلّنفي من خالل خاصيّ حمتوى الفكرة وختصيصها 

وبصور رف أو لفظ أو عبارة "، حيث نلحظ ترديد حارالتكر تظهر بقّوة يف املدّونة جند " ميزةوأهّم 
الّّت لعبت دوراً كرار الكلمات املتشاهبة )املشتّقات( غة الكتابّية، إضافة لتتكرار الصيوأيضاً جند  خمتلفة،

 يف إخراج إبداعه وأتكيد معانيه وألفاظه، مثّ لفت انتباه القارئ لشّد ذهنه وإدراك روعة ترديده.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا

 

                         

   

 الــــتّصويـــــر: أوّالً 

 الـــتّرادُفا: ثانيًّ 

 الـــتّضميـــنثالثًا: 

 رابع ا: الغراض الشّعريّة         
 

الرّابعالفَص ل    

الندلسي" ز مركان "ابن يوَ يف دِ خَصائِص السلوب املعنويّة  
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 جبوانبهابعد املرور يف الفصول الّسابقة على اجلوانب الّشكلّية املتمثّلة يف اإليقاع والّصرف والّّتكيب 
املستخَدمة يف الّنص اإلبداعي والّّت بواسطتها ُتستظهر املعنويّة  املناحي علىحنّط الّرحال اآلن املختلفة، 

 لتكون هبا الّتتّمة الّبحثّية.املقاصد واملدلوالت، 
ّتلميح سواء ابل معّمق   بشكل  الباحثون ه دم يف الّدراسات العربّية وتناولفكرة املعىن موجودة منذ الق

أوضح دالالت املصطلح »ذا الباب ذلك أّن أثناء الّتطّرق هل ابلّتخصيص   أم ابلّتعميم   أم ابلّتصريح أم
وأكثرها استخداماً يف الكتاابت القدمية، هي الّداللة الّّت تقرن "املعىن" ابلغرض أو "املقصد" وتربطه 

 .1«يريد املتكّلم أن يُثبته، أو ينفيه من الكالم–مبا 
القول يف املعىن ابب )ر فكرة املعىن يف كَ نجده قد ذَ سهـ( 255)ت" اجلاحظفإذا توّجهنا إىل "

واملعاين مطروحة يف الّطريق يعرفها العجمّي والعريّب، والبدوّي والقروّي ]واملديّن[. »بقوله:  (والّلفظ
وإّّنا الّشأن يف إقامة الوزن، وختّّي الّلفظ، وسهولة املخرج، ]وكثرة املاء[، ويف صّحة الطّبع وجودة 

فالذي يبدو من هذا الّنص  2«ّنسج، وجنس من الّتصويرالّسبك، وإّّنا الّشعر صناعة، وضرب من ال
لكن الّتمّيز يف  ،للجميع امعروفا  كونه شاملا ل ه يف الوقت ذاتهمّث خّصصاملعىن قد عّمم  "اجلاحظ"أّن 

طريقة عرض هذا املعىن وإخراجه من وزن واختيار الّلفظ، وليونة املخرج ليكون توافق بني الّسبك 
فاملعاين عنده مطروحة يف الطريق يعرفها اجلميع: »واحلبك، حيث يقول أحد الّدارسني عن قوله معّلقاا: 

أن للّشكل، الّذي تّتخذه بعد الّنسج أو العريّب واألعجمّي]...[ فال شأن هلا مبفردها، وإّّنا الشّ 
الّتصوير، والّذي ميّثل جتسيد تلك املعاين عن طريق األلفاظ، على أن ختضع هذه األلفاظ لوزن 
معّّي، وأن تتخّّي حبيث تستويف املعىن الّذي يريده الّشاعر، مع سهولة يف خمارج هذه األلفاظ، 

ساهنا وقبوهلا، وصّحة طبع صاحبها، وجودة ووفرة خصائصها الفنّية، الّّت تؤدي إىل استح
األسلوب هو الطريقة املختارة للّتعبّي »، وهذا ما يدخل يف األسلوب اخلاص واملتفّرد ألّن 3«سبكها

عن املعىن فإّن الختيار هذه الطريقة دون غّيها من الطرق املوصلة إىل هذا املعىن مقصدًا معّيناً 
 .4«يقصد إليه صاحب األسلوب

                                                            
 .313، ص جابر عصفور، الصورة الفنية يف الّتاث النقدي والبلغي عند العرب  1
 .132، 3/131م، 1965، مصر، 2اجلاحظ، كتاب احليوان، تح: عبد السلم حممد هارون، مكتبة اجلاحظ، ط  2
 .201األندلسي شاعر غرانطة، ص  فركونقاسم القحطاين، ابن   3
 .489متام حسان، البيان يف روائع القرآن، ص   4
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قد ذهب مذهب "اجلاحظ" ابعتبار أّن املعاين معروفة  هـ(337)ت "قدامة بن جعفرجند "كما 
أّن املعاين كّلها معرضة للّشاعر، وله أن يتكّلم منها ما أحب وآثر، من غّي أن حيظر »ّل فقال: للكُ 

ها عليه معىن يروم الكالم فيه، إذ كانت املعاين للّشعر مبنزلة املاّدة املوضوعة، والّشعر في
له بل عليه إبراز قدرته يف بلورته يف متناو   أساس إنتاج الّشاعر إلبداعه وهوفاعترب أّن املعىن ،5«كالّصورة
املعاين حمدودة ومألوفة »" أبّن صاحل بشرى موسىيف أشكال كثرية، وهذا ما أشارت إليه " وإظهاره

كّل ذلك من أجل أن يُعرّب املبدع   6«مبتكرةومشاعة وأّن فضل الّشاعر هو إخراج هذه املعاين بصورة 
عن جانب من جوانب الّتجربة الّشعريّة الكاملة يف القصيدة، مستخدماً طاقات الّلغة وإمكاانهتا. »

وكذا الّتصوير  7«يف الّداللة والّّتكيب واإليقاع واحلقيقة واجملاز والّّتادف والّتضاد، واملقابلة والّتجانس
ستخلص الّدالالت واملعاين من طرف املتلقي بعد جتريدها من حواشي الّصياغة البياين والّتضمني ال

 .8وزخرفتها
أفكار جمّردة خُترجها املفردات إىل »أّن املعاين يف حقيقتها هي عبارة عن ول ميكن الق ،وعليه

هبذا عامل الوجود، وتنتشلها من عامل املفاهيم إىل عامل املصاديق، وليست كّل مفردة تصلح للقيام 
الّدور مامل يتصّرف هبا مبدع له من القدرة واإلبداع حّظ كبّي. ومامل تُوضع مبوجب تلك القدرة يف 

، فيبدو من 9«للمتلقي -ومن قبله اإلفهام-سياقها الّصحيح، فتخلق صورًا أدبّية ُُتّقق اإلمتاع 
واالمتاع واالفهام  ،واإلنتاج ،ياقوالسّ  ،قدرةالقول العلقة القائمة بني املعاين، واملفردات، واملبدع، وامل

 :ّتايل. وهذا ما يبّينه املخطط الواملتلقي ،)القصد(
 
 

                                                            
" أبو هالل العسكري. كما جند "65هـ، ص1302، ، قسطنطينية1قدامة بن جعفر، كتاب نقد الشعر، مطبعة اجلوائب، ط  5

على أّن املعاين مشّتكة بّي العقالء، فرمّبا وقع املعىن اجلّيد للّسوقّي والّنبطّي والّزجنّي، وإّّنا »هـ(، له الرّأي ذاته يف قوله: 395)ت
ي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل الصناعتني الكتاب والشعر، تح: عل«. تتفاضل الّناس يف األلفاظ ورصفها وأتليفها ونظمها

 .1/196، )د.ب(، 1إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب وشركاه، ط
 .26م، ص1994، لبنان، املغرب، 1بشرى موسى صاحل، الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث، املركز الثقايف العريب، ط  6
 .391م، ص1988لّشعر العريب املعاصر، مكتبة الشباب، )د.ط(، )د.ب(، عبد القادر القط، االجّتاه الوجداين يف ا  7
 .313ينظر، جابر عصفور، الصورة الفنية يف الّتاث النقدي والبلغي عند العرب، ص  8
 .34كاظم عبد فريج املوىل املوسوي، االقتباس والّتضمني يف هنج البلغة دراسة أسلوبّية )حبث(، ص   9
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 اإلنتاج )صور أدبية(   بداع(     إاملقدرة )ابتكار،  املعاين     املفردات     املبدع             
 حيح(                   سياق )الصّ     أفكار جمردة   )عامل مصاديق(               
 )عامل املفاهيم(                                                                القصد        

 )االمتاع، اإلفهام(                                                                           
 ياملتلق                                                                                  

فهذه الكوكبة العلئقّية تلّخص انصهار اإلبداع أو الّشعر بوجه خاص ومتّيزه عن غريه أبسلوب 
فعند  ،فريد، ومدى اّتكال املعىن على جمموعة من املساعدات حّّت خيرُج من مداه اجملّرد وعامله املفاهيمي

؛ فأّول 10«أقرب إىل املعلومة اجملّردة الّّت ميكن أن ُتصاغ بطرق كثّية»البلغيني أّن أصل املعىن هو 
، وُيربزها يف الّذي ُُيسن اختيارها وانتقاءها هو املبدع ولكن مبحّرك  واع   مساعد هي األلفاظ واملفردات

حسن أتليفها وجودة تركيبها وكمال حليتها  معارض من أتليفه ويوردها يف غري حليتها األوىل ويزيدها يف
، وهذا يتأّتى له بتوّفر ملكة ابتكارية وقدرة إبداعّية وموهبة فريدة، واخليال املتمّيز فذلك 11ومعرضها

إضافة إىل جتهيز سياق صحيح تظهر فيها املعاين أبلفاظها، كّل ذلك ينصهر  12ميّكنه من خلق قصائد
مثل » هـ(337)ت "بن جعفر قدامةألّن معاين الّشعر يف رأي " ،ة والّشعريّةلُيصدر النّ تاج والصور األدبيّ 

 .13«اخلشب للّنجارة، والفّضة للّصياغة
يف قالب فريد وأبسلوب خاص وسياق مناسب ألجل القصد املبتغى من املبدع خترج املعاين ف

من املعاين  تنبعثأو مقاصد أخرى ضمنّية  اإلفهاماالمتاع و  واملراد إيصاله للمتلقي سواء كان قصد
يتجاوز حرفّية هذه املعطيات، ويعيد »احلرفّية املباشرة إىل املعاين الباطنّية غري املباشرة أي أّن الّشاعر 
 .14«تشكيلها، سعياً وراء تقدمي رؤية جديدة متمّيزة للواقع نفسه

 ،تمّيزةاستجلء اجلوانب املجل املعنويّة ألخلصائص األسلوب الّشاعر  يتعّرض املبدع السيما
رة وصانعة لإلبداع، فتوظيفها ليس شكلياًّ خيدم البحور الّشعريّة املرتكزة على ما ينتج عنها من معاين مؤثّ 

                                                            
 .71شكري حممد عياد، اللغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب العريب، ص  10
 .1/196ينظر، أبو هلل العسكري، الصناعتني الكتاب والشعر، تح: علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم،   11
 .14ينظر، جابر عصفور، الصورة الفنية يف الّتاث النقدي والبلغي عند العرب، ص  12
 .65قدامة بن جعفر، كتاب نقد الشعر، ص  13
 .14جابر عصفور، الصورة الفنية يف الّتاث النقدي والبلغي عند العرب، ص  14
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أو القوايف أو الّروّي أو الّصرف أو الّّتكيب الّنحوّي بقدر ما خيدم املعىن وتقويته وزخرفته والّتمّتع به. 
على متّلك اخليال الفّّن املعنوّي هـ( 795)ت" األندلسي ابن زمركمقدرة املبدع خاّصة "تربز هنا و 

الّتشبيه  ،الّتشبيه الّتمثيلياهر يف االستعارة، الكناية، حنو: الّتصوير الظّ  وبطرق خمتلفة وأبسلوب خاص به
األفعال واألمساء من جهة اثنية، اجململ، وكذا اجملاز املرسل من جهة، والّّتادف بني الّتشبيه  ،البليغ

األماكن، واألحداث الّسياسّية ألهّنا ختدم و األلفاظ الدخيلة، و أبنواعه القرآنّية الّسنّية الّشعريّة،  والّتضمني
 يف اجّتاه الّتجديد كالّنقوش، املعىن من جهة اثلثة، واألغراض الّشعريّة اللّفتة للنتباه والّّت تسري

مدح العذار، والفكاهة من جهة ز، اإلعذارايت، اإلخوانيات، يت، الطّردايت، الّتلغالّصباحيات، العيداي
                                                                       رابعة.

 أّوال: خصائص األسلوب الّتصويريّة:

ور االستبدايل فـ الّتكييب إىل احملتتجاوز حدود احملور تُعرف هبا  كثرية    للكتابة األسلوبّية أشكال  
د اللغة، فمحور االستبدال، هو إذا كان حمور الّتكيب يعتمد على بناء اجلملة، حسب قواع»
ومن هذه القدرات  15«ّتسع الفسيح الذي يسمح للمبدع ابستعمال قدراته يف االختيار، والنظمامل

علق سانية، ألنه متالعلوم اللّ »"، فهو من علم البياناخلوض يف مضمار الصور البيانية أو ما يسمى بـ"
 . 16«اللة عليه من املعاينا الدّ ابأللفاظ وما تفيده ويُقصد هب

داخل بنية النصوص  "اخليال"فالصور البيانية هي أهم جوانب البلغة ألّن رمحها يتأّسس على 
على حيوية اخليال  -دائما–ور األساسي يف بنائها ويتوقف النضج فيها الدّ »لشعرية ابعتباره يلعب ا

، فبسبب مسرح اخليال يعدل املبدع عن األصل 17«وفاعلية نشاطه، يف التفاعل مع عناصر التجربة
التشبيه، واجملاز ، ا مدى براعته، وهي: االستعارة، الكنايةأثناء تشكيله اإلبداعي آبليات متعددة يُظهر هب

اليل أكثر، وهبذا جتّسد، العدول التصويري الدّ  املعنويّةاخلصائص األسلوبّية جانب ّس غريها، الّت متو 
ياق فيكون للفظ مدلوالت: ده السّ حيدّ  اخلروج من املعىن األصلي للكلمة إىل معىن اثن  »ابعتباره 

]املدلول[. واثنيه نصل إليه من خالل عالقات عقلية أّوله قريب ظاهر ليس هو املقصود ومدلول 
 .18«وهو املقصود

                                                            
 .50)رسالة ماجستري(، ص ر منوذجاسليم سعداين، االنزايح يف الشعر الصويف رائية األمري عبد القاد  15
 .570ابن خلدون، املقدمة، ص  16
 .51مصطفى السعدين، التصوير الفّّن يف شعر حممود حسن إمساعيل، ص  17
 .58، ص-جريدة الشروق اليومي منوذجا  –نعيمة محو، العدول النحوي يف لغة الصحافة   18
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عن  انزايحاً »ابعتباره  "الـمجاز"تدخل كلها يف نطاق آلية املذكورة سابقاا اجلوانب املعنوية  فتلك
، لذا ربطت أحد الّدراسات 19«املألوف، ميثل أهم آلية من آليات اخلطاب األديب يف ُتقيق أدبيته

أو اخلرق ابجلودة الّنصّية، السيما يف اجملاز ألّن )اجملاز املقارب للحقيقة =  ّيةالعدولاخلاصّية األسلوبّية 
إّن هذا الّتمويه أو اإلزاحة أو العدول »، لتصرّح الّدارسة بقوهلا: 20الغموض الفّّن = اجلودة يف الّنص(

؛ فكان الّتشويق نتيجة اجلودة الشعريّة، 21«من الّنظم العادي من نتائجه ُتقيق وتوليد نّص جّيد شّيق
وهذه األخرية هي حصيلة الّتمويه، واخلرق، والعدول خاصة يف اجلانب الّتصويري اجملازي. وميكن متثيل 

  :22ا تقّدم ابملخّطط اآليتم
 الّتمويه        

 الـجودة           تشكيل احلقائق يف أشكال ساحرة           الـخرق       
 حتقيق اإلهبام أو الغموض املثري للفضول         

من خلل الشّكل ُيلحظ أّن االنطلقة من اخلرق أو العدول الّتصويري، وصوال للجودة الّنصّية 
تتحّقق بواسطة مجلة من الّطرق، منها: الّسمة األسلوبّية الفريدة للكاتب  الّّت تعكس -السيما الّشعرية-

الّتمويه، وتشكيل احلقائق يف أشكال ساحرة، إىل غاية حتقيق اإلهبام أو الغموض املثري واملشّوق، وما 
القاعدة املفّتض ال تتأّتى فقط من اخّتاق "اجلودة الّشعرية" هذا العدول إاّل لفائدة وأثر يُبتغى، كون 

(، الذي جيب أخذه بعني Canon Esthétique" )قانون اجلماليةوي أيضا على "وجودها، ولكن حت
لطفا »عند كلّ  من املتلقي والّنص، فأّما ابلنسبة لألّول فهي تثري فيه الدهشة اتركة يف داخله  (23)االعتبار

املعاين نبال »، وتساهم هذه األجناس كذلك يف إكساب 24«لوخالبة وحسنا ليس الفضل فيه بقلي
 25«وفضال، وتوجب هلا شرفا، وأن تفخمها يف نفوس الّسامعّي، وترفع أقدارها عند املخاطبّي

ابعتبارها الغريب، واملدهش، والبعيد عن األُلفة والعهد، وكسر ما أتلف األذن مساعه إبسناد املبدع 
                                                            

، دار 2006، بريوت، لبنان 1ز؟، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، طعلي أمحد الديري، جمازات هبا نرى. كيف نفّكر ابجملا  19
 .59فارس للنشر والتوزيع، عمان، )د،ت(، ص

، 2هنى حسني كندوح، آليات اجلودة يف الّنص الّشعري "دراسة يف الّنقد العريب القدمي"، جملة أوروك لألحباث اإلنسانية، العدد 20
 .67م، ص2009

 .68نفسه، ص  21
 .68، صنفسه 22

23 Wolfgang Iser, L'acte de lecture: théorie de l'effet esthétique، p 165. 
 .68عبده، وآخرون، صتح: السّيد حممد رشيد رضا، وحممد عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز،  24
 .64نفسه، ص  25

https://www.google.fr/search?hl=fr&noj=1&biw=1440&bih=768&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Wolfgang+Iser%22&sa=X&ei=XGKfUrXCDYaihgezooGwAw&ved=0CEEQ9AgwAg
http://books.google.fr/books?id=vgcRvVE27BsC&pg=PA168&dq=style+%C3%A9cart+d%C3%A9viation++rapport&hl=fr&sa=X&ei=XGKfUrXCDYaihgezooGwAw&ved=0CD8Q6AEwAg
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 الّذي ة وأسلوبه الفريد ، فالّنص يؤسس قاعدته اخلاصّ 26هودة يف الواقعصفات غري معهودة إىل أشياء مع
ما ابلنسبة ، وأ27وقع[غري منتظر أو غري مّتابط مع هذا النص ]كسر أفق التّ على أنّه يظهر للقارئ 

األكثر خطورة يف كشف األنساق املضمرة ُتت »ّثل األداة االنزايحية مت -الصور-للثاين فهي 
 .28«فظية اجلميلةاملصّوغات اللّ 

خلصائص املعنويّة يف ديوان "ابن زمرك" وعلقتها إىل ا تطّرق يف هذا الفصلسن وانطلقاا من ذلك
ـُمجمل، هي: االستعارة، الكناية، الّتشبيه الّتمثيلي، الّتشبيه البليغ، الّتشبيه الو ابملقصد املبتغى منها، 

 .اجملاز املرسلو 
 االستعارة: /1

 اا بدء ، ومتثيلا ، وتفصيلا لقد استَـْبطَنت االستعارة رحم الكتب البلغية الّت اسّتسلت فيها شرحاا 
راسات والنماذج تعريفات بلغية بعلمائنا املتقدمني إىل دارسينا احملدثني واملعاصرين، وقد عكست الدّ 

يف قوله، مع شيء من الّتفصيل  هـ(471)تاجلرجاين"عبد القاهر "شاملة للستعارة، منها ما ذهب إليه 
والقول فيها أهنا داللة على حكم يثبت للفظ، وهو »الّشارح أبسلوب يكشف جانب عدوليتها: 

ّن هذا النقل يكون يف الغالب من أجل نقله عن األصل اللغوي وإجراؤه على ما مل يوضع له. مث إ
هي أن تذكر أحد »أيضا: هـ( 626)ت"الّسكاكي"، ويقول 29«شبه بّي ما نُقل إليه وما نُقل عنه

طريف التشبيه وتريد به الطرف اآلخر، مدعّيا املشبه به. كما تقول: "يف احلمام أسد" وأنت تريد به 
 . 30«الّشجاع

فـ"ابالستعارة" من خلل هذه التعريفات هي عدول وخروج عن األصل الظاهر يف التشبيه التام 
أبركانه األربعة، إىل الفرع الكائن يف تشبيه  ُحذ فت فيه بعض أركانه منها، احلذف النهائي لـ )أداة الّتشبيه، 

                                                            
ينظر، صاحل حللوحي، الظواهر األسلوبية يف شعر نزار قبانـي، جملة كلية اآلداب واللغات، قسم اآلداب واللغة العربية، كلية اآلداب  26

 .72م، ص2011، 8والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد 
27 Marie-Thérese Ambassa Betoko, Le Théâtre Populaire Francophone Au 

Cameroun (1970-2003)، Langage - Société –Imaginaire, p 131. 

 .60علي أمحد الديري، جمازات هبا نرى. كيف نفّكر ابجملاز؟، ص  28
ودالئل  .823عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البلغة، تح: أبو فهر حممود حممد شاكر، دار املدين، )د.ط(، جّدة، )د.ت(، ص 29

. وابن األثري، املثل السائر، تح: أمحد احلويف، وبدوي طبانة، 60تح: السّيد حممد رشيد رضا، وحممد عبده، وآخرون، صاإلعجاز، 
2/71.  
 .477السكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص  30
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 31الّلذان تقوم بينهما )علقة مشاهبة( ووجه الّشبه( لتقع يف نوع "الّتشبيه البليغ"، ويبقى املشبه واملشبه به
ليتبادال الّتكنية والّتصريح حسب نوع االستعارة للتعبري عن املراد يف الّنص، فيحصل أن تكون إّما 

مدار اهتمام االستعارة هو )املشبه به(، إن ُحذف مسيت ة"، ف"استعارة مكنّية"، أو "استعارة تصرُييّ 
 ت "استعارة تصرُيية".ُصرّح به مسي"استعارة مكنية"، وإن 

يف ديوانه؛ أين استقطبت االستعارة مكانة واسعة فيه،  األندلسي" زمرك"ابن وهذا ما رّكز عليه  
بل إّن تركيب مادته يدور يف التصوير على أنواعه منه "االستعارة املكنية، واالستعارة التصرُيية" ألّن 

ومن  32«سامع إىل الفضاء الّنصي وتشّده إليههذه الصياغة الّت تتكئ على بنية االستعارة تدفع ال»
، فيستشعر املتلقي 33هذه البنية يف كوهنا أبلغ من احلقيقة وتفعل يف نفس الّسامع ما ال تفعله احلقيقة

الّصورة أّن الشاعر قد رسم له لوحة زيتية يستعرضها حسب السياق؛ فقد تكون لوحة  استقبالهعند 
روعتها بروعة املرأة أو الساقي، وقد يكون  طبيعية لّليل، أو الّنهار، أو الّصبح، أو الّزهر، أو الّنهر، مدجماا 

وقد تكون لوحة ترسم أحد  حماسنها جبمال الطّبيعة، العكس، فُيقدّ ُم لنا لوحة تصّور امرأة حسناء مازجاا 
احليواانت كما يف الكلب، واألرنب، والغراب، واحلصان، والفرس، وما هذا التمازج بني األلوان والطبيعة 

، 34«وما يتمّتع به من دّقة املالحظة واحلّس املرهف واملعرفة مبواطن اجلمال»سوى ن تاج قدرة الشاعر 
اعر جوهره احلروف، والكلمات، والعبارات؛ فهي قلم تلوين الشّ ، راا ُمصوّ ليتخّيل املتلقي هذا الديوان 

 رمسها. الذي يبدع يف حتريكها، وحذفها، وزايدهتا، و 
اعر وخلفيته الثريّة ابخلربات على أنواعها، من ثقافة الشّ  وما كل ذلك بنتاج الفراغ، بل هو وليد

َبت ه، ومن ُكحل شعره إىل بُريقة حليته، ومن طيشه إىل حكمته، ومن  فـُتـُّوه إىل فُتوره، ومن َشب يَبت ه إىل َشيـْ
هلوه إىل زهده، ومن ترحاله إىل استقراره، ومن فرحه إىل حزنه، ومن تغزله إىل هتّكمه، فقد استمدها من 

ليصهر كّل ذلك وخمالطة األمراء،  وادي، وحماسن النساء،عيش املليء مبفاتن الطبيعة، وملذ النّ واقعه امل
 يف سبك ذهيب القيمة، جُليّن املادة، ُكحلي الّرسم، إبداعي الّتكيب، عدويل التصوير.

 
 

                                                            
 .1/208السيوطي، معّتك األقران يف إعجاز القرآن، تح: أمحد مشس الّدين،  31
 .96، صصاحل علي سليم الشتيوي، ظاهرة االنزايح األسلويب يف شعر خالد بن يزيد الكاتب، جملة جامعة دمشق  32
 .271، 2/269،ل إبراهيمالعسكري، الصناعتني الكتاب والشعر، تح: علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضينظر، أبو هلل   33
زهراء زارع خفري، وصادق عسكري، وحمّتم عسكري، لونّيات ابن خفاجة األندلسي، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا،  34

 .77م، ص2012، 9العدد
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 االستعارة املكنّية: .أ

مل »َوظَُّف يف حالة واستخراجه، حيث يُـ يُعّد هذا الّنوع من أكثر الصور بروزاا لسهولة تشكيله 
ُيصّرح فيها ابللفظ املستعار، وإّنا ذُكر فيها شيء من صفاته، أو خصائصه، أو لوازمه القريبة، أو 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿حنو قوله تعاىل:  35«البعيدة، كناية به عن اللفظ املستعار

وحذف املشّبه به (، ڭ[ فاملذكور هنا املشّبه وهو )24]اإلسراء/﴾ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
 فيها حذف املشبه به ؛ وهبذا فهي جماز تّ 36(ڭ) كلمة  )الطّائر( لكّنه ذكر شيئاا يدّل عليه وهو

 وترك قرينة ودليل عليه، ومسيت )مكنية( ألنه قد ُحذف وُأخفي املشبه به يف الّصورة.

إليها ومنطقة "جند" الّت تسقى بغيث  حنّ الّت  "احلجاز"كان "ابن زمرك" يتحّدث عن أرض 
 اخلري حّت قال مازجاا حالة األرض ابملطر: ]الطويل[

ُه اأَلرمض  وَما  َها ل ر يَبة       وَلك ْن َحَياء  م ْن  اْحمَرَّ َوجم نـْ  37ُبَكاء  الَغَمائ م  م 
(، حيث يبدو يف البيت الّشعرّي ورود صورة بيانّية تكمن يف )امْحَرَّ َوْجُه  ( و)ُبَكاء  الَغَمائ م  اأَلْرض 

فذكر املشبه )األرض( يف الصدر و)الغمائم( يف ابإلنسان يف محرة الوجه والبكاء،  شّبه األرض والغمائم
العجز وحذف املشبه به )اإلنسان( يف كليهما، مع ترك دليل على الصورتني وهو )امحرار الوجه( للصورة 

الّّتكيبية الّلغويّة احملّققة من امتزاج الّشكل ابملضمون يف سياق »ّية فـ وىل و)البكاء( للصورة الثّاناأل
يرمي و  ،38«بياين خاص أو حقيقي موح  كاشف ومعّّب عن جانب من جوانب الّتجربة الّشعريّة

وجتميل العبارة وجعلها بديعة يف نظر القارئ وفكره، ليدفعه الّشاعر للتفكري إىل توضيح املعىن هبا  الّشاعر
تركها له هذا من جهة، ومن جهة أخرى قصد إىل الّتعبري بواسطة األمارة الّت لتبّحر يف إجياد احملذوف وا

بصورة  فأجلى ذلك ،ابحلياء عن خري أرض األندلس عاّمة و"جند" خاّصة وما فيها من سّكان يتمّيزون

                                                            
 .2/243، البلغة العربية وأسسها، وعلومها، وفنوهنا، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين 35
بد الغّن، الكايف يف البلغة البيان والبديع واملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، دار التوقيفية للّتاث للطبع ينظر، أمين أمني ع  36

 .76م، ص2011والنشر والتوزيع، )د.ط(، القاهرة، 
 .334الديوان، ص   37
لقيم الّشعريّة يف شعر زمرك . وينظر، أفراح علّي عثمان، ا20بشرى موسى صاحل، الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث، ص  38

 .46م، ص2015 -هـ 1437، 210)دراسة فنّية(، جمّلة األستاذ، العدد 
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ا أو امحرار وجهها ليس شكًّ مدى أتثّر األرض بغيث الغمائم الغزير حّّت جعلها كاإلنسان يف تكمن يف 
 .من كرم هللا وغزارة أمطار الغمائم وحشمةا  وإمّنا حياءا  ريبةا 

 كما جند توظيفه للظواهر الطبيعّية أثناء الّتعبري عن أحاسيسه اململوءة حبًّا: ]املتقارب[
اَماإ َذا   39فَأُبمك ي الَغَماَماأَبـُثَُّك َوْجد ي         الَّبمُق يـُبمد ي إ ليمَك ابمت سم

)الرَبُْق يـُْبد ي إ لْيَك ابْت ْساَما( و)َفأُْبك ي الَغَماَما(، فذكر املشبه )الربق(  ان مهصورات اهر هناالظّ 
و)الغمام( وأخفى املشّبه به وهو )اإلنسان( صدراا وعجزاا؛ حيث شّبه الربق والغمام ابإلنسان يف 

يل حيث يبيت يف اللّ  ىن ومواساة نفسه الّت تبدو حزينة؛االبتسامة والبكاء لريمي منها إىل تقوية املع
يبتسم ألنّه يضيء الليل، فريوح يشكي له اعر أنّه يُراعي الّنجوم والربق ففي حني بروز الربق يبدو للشّ 

الّت واهر الطبيعّية يتحاور مع الظّ  ليبقى ساهراا  ،اعرحّبه ويُطلعه وجده فيغدو الغمام يبكي حلال الشّ 
كان هلا أثرها يف األخيلة والعقول واألفكار؛ وكان هلا الفضل فيما عرف به األندلسيون من توّقد »

ا على الفكرة  حّّت أنّه ال ينام وال، 40«الّذهن، وكثرة الّنشاط، واإلقبال على احلياة يغفو فيقول مؤّكدا
 ]املتقارب[ ة:صور استعارية مكنيّ ب

َناَما
َ
 َوَقْد َكاَن يف الطَّْيف  يل  َمْقَنع       َلَو َأنَّ ُجُفوين  َتُذوُق امل

نا ـكَ ــــــــَلُم حمُ بٌّ بَ ـــــيُ     41ل رَبْق  تـََبسََّم جَيُْلو الظََّلَما    ا    ـى َمْوه 
 استعارة تصرحيّية: .ب

ُيصّرح فيها بذات »يف احلالة الّت  كونههذا املظهر ُيتاج لتمّعن من طرف املتلقي ودراية به  
ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ حنو قوله تعاىل: 42«اللفظ املستعار

( ڤ[، فاملذكور املشّبه به وهو )01/]إبراهيم ﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ 
املشبه والتصريح ابملشبه به، وسبب تسميتها  حذف ، وبذلك فهو جماز تّ 43واحملذوف هو املشّبه )الكفر(

 بـ )التصرُيية( ألنّه قد ُصرّح، وذُكر، وأُفصح يف الّصورة ابملشبه به.

                                                            
 .345الديوان، ص   39
 .66م، ص1992، بريوت، 1حممد عبد املنعم خفاجي، األدب األندلسي الّتطور والّتجديد، دار اجليل، ط  40
 .345الديوان، ص   41
 .2/242، لبلغة العربية وأسسها، وعلومها، وفنوهناا، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين  42
 .70ينظر، أمين أمني عبد الغّن، الكايف يف البلغة البيان والبديع واملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، ص  43
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األدهم فذكر ألواهنا ذات الّلون األمحر، األشقر، وصف "ابن زمرك" اجلياد الّت ُجهزت للغارة 
 واألشهب حّت األصفر ليقول: ]الطويل[

َفَر يف َلومن   يّ  وَأصم يَّة  يـُْعَلمُ  الَعش   44َوَذيـُْلُه       ب َلْون  الذ ي بـَْعَد الَعش 

حيث نراه استعمل االستعارة الّتصرُيّية من خلل إظهار املشّبه به وإخفاء املشّبه يف قوله )وَأْصَفَر 
(، فأصل الّصورة )اجلواد كلون العشّي يف الّصفرة(، حيث شّبه اجلواد املت يّ  بطغيان الّلون مّيز يف َلْون  الَعش 

لمة أو أّما ذيله فجعله بلون بعد زوال الّشمس وهي الظّ  زوال الّشمس إىل املغرب، بعشّيةعليه األصفر 
نصيبًا وافرًا يف وصفهم، فوصفوا ألوانه املختلفة وإحجامه وقّوته »، فيظهر أّن اخليل قد أخذ العتمة

وأْحر كاجلمر امللتهب، الّذي ينطلق مسرعًا يوم يف خوض املعارك، فهو أسود كالّليل احلالك، 
. ويرمي منها إىل االفتخار بنوعّية اجلياد الّت متتلكها اجليوش األندلسّية، فهي متنّوعة الّلون 45«املعارك

 املهارة واحدة، هلذا راح يُعّدد ها من خلل صفاهتا.لكّن 
 وقال الّشاعر يف وصف اخلمرة: ]الطويل[

 46رَاَق الُعُيوَن ُمَذاابَ  َحوى َذَهًبا     الَكاَس جام ُد ف ضَّة   خَتَيـَّْلُت َأنَّ 
يبدو من البيت الّشعرّي بروز خاصّية معنويّة هي االستعارة الّتصرُيّية يف قوله )َحوى َذَهباا(، 

إعجاب حيث حذف املشّبه وهو )اخلمرة( وصرّح ابملشّبه به وهو )الّذهب( ألنّه شّبه اخلمرة ابلّذهب يف 
ألوان اخلمرة عندهم، وهذا جاء نتيجة لتنّوع الكروم الّّت تؤخذ »حيث تعّددت  ،العيون بربيقها

ل صانعوها وضعها منها، وأشهرها اخلمرة احلمراء، فوصفوا رائحتها، فهي كاملسك رحياً، فقد أطا
براز حرارهتا إبخلمرة . فرمى من ذلك إىل الّتلّذذ اب47«يف اجلرار، فأصبح لوهنا قريبًا من لون الّتّبي

مكانة يف نفسه ألّن هلا ، حيث راح يتباهى هبا من خلل ختّيلته ُمشعشعـال الفاقعوروعة لوهنا األصفر 
تُعجب املشاهدين  ، فهي"الّذهب"ونفوس من يرتشفها لريبطها أبغلى شيء يرتقي به صاحبه وهو 

 الكأس فوصف ،والبياض   والربيق   الّلمعان   شديد   جامد   فضيّ   مجاهلا كّل ذلك يف كأس  ويذوبون يف لّذهتا و 
 ."الفّضة"مبا هو مثني عندهم وهو 

                                                            
 .488الديوان، ص   44
 . 75أمين يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بّن األمحر( )رسالة ماجستري(، ص  45
 .251الديوان، ص   46
 .125أمين يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بّن األمحر( )رسالة ماجستري(، ص  47
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 الكنـاية: /2 
" الّت تطغى وتنتشر بقوة داخل الكناية"جند إىل عدمها املتضّمنة للستعارة قة املشاهبة من عل

األجناس األدبية جمازية ]...[ ليقول أكثر »العمل اإلبداعي بدرجة عالية، السيما يف "الشعر" كونه 
 . 48«مبجازاته ما ال ميكن ألي جنس آخر أن يقوله

أن يريد املتكّلم إثبات معىن من املعاين فال » هـ(471ت)اجلرجاين" عبد القاهر "فالكناية عند 
فيومئ، به يذكره ابلّلفظ املوضوع له يف الّلغة، ولكن جييء إىل معىن هو اتليه وردفُه يف الوجود، 

املعىن اخلفّي.  فظ ذي املعىن الّصريح إىل الّلفظ ذيجاوز من اللّ فيظهر التّ  49«إليه، وجيعله دلياًل عليه
هي ترك التصريح بذكر الشيء إىل ذكر ما يلزمه، لينتقل من » هـ(626)ت""الّسكاكي أّما عند

 .50«املذكور إىل املّتوك
عند أهل البيان أن يريد املتكلم إثبات »الكناية:  هـ(794)ت""الّزركشيأكثر يقول  وبتفصيل   

معىن من املعاين فال يذكره ابللفظ املوضوع له من اللغة؛ ولكن جييء إىل معىن هو اتليه ورديفه يف 
الوجود، فيومئ به إليه، وجيعله دليال عليه، فيدل على املراد عن طريق أوىل؛ مثاله، قوهلم: "طويل 

اللة الّصرُية مقابل اإلتيان مبعىن ردفه للدّ  للمعىن األصلي وسّت   هنا عملية إخفاء   وفيبد؛ 51«الّنجاد"
فُيعّّب »واتليه ليكون دليلا على األّول فُيلّمح وال ُيصرّح، ويومئ وال يُعلن إىل درجة الّتلعب ابملعاين 

هذا االنتقال من املعىن ، وما 52«املتكّلم عن املعىن القبيح ابلّلفظ احلسن، وعن الفاحش ابلطاهر
املؤكد أن فاعلية السياق »املعجمي إىل دالالت أخرى إاّل بسبب املقصد، والّسياق املفروض، فمن 

، وبعبارة أخرى، 53«هي الّت تساعد الكلمة على جتاوز بعدها املعجمي لصاحل دالالت جديدة

                                                            
 .60، 59؟، صعلي أمحد الديري، جمازات هبا نرى. كيف نفّكر ابجملاز  48
 .66عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تح: أبو فهر حممود حممد شاكر، ص  49
. وابن األثري، املثل السائر، تح: أمحد احلويف، وبدوي طبانة، 512السكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص  50
 .288، 287ن والبديع، تح: يوسف الصميلي، ص. والسّيد أمحد اهلامشي، جواهر البلغة يف املعاين والبيا3/50
. وينظر، أبو هلل العسكري، الصناعتني 2/309الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو فضل إبراهيم، دار جيل،   51

 .2/268الكتاب والشعر، تح: علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، 
 .144، 1/143حبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حفّن حممد سرف، ابن أيب األصبع املصري، حترير الت  52
، 3، العدد 24عمر خليل، العلقات السياقية لظاهرة العدول يف العربية، جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(، جملد  53

 .976م، ص2010
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ملعريف ]السياق[ بفعل هذا، تّتجه العدوالت من خرق القاعدة أو القانون، حنو طلب تدخل احمليط ا
 . 54تتنامى القوة الداللية

عن املألوف ابستعمال معىن الكلمة احلقيقي  خترج تعّد أحد املظاهر الّّت الكناية"، فـ"وعليه، 
املتعارف عليه، إىل غري املألوف من خلل إفراغ هذه الكلمة من معناها األّول وشحنها مبعىن إضايف 

، إالّ أّن هذا األخري خيتلف حسب سياق، وقصد املبدع الذي يسعى إىل عنها مقصد ابطّناثن لينتج 
 إيصاله للمتلقي. 

صريح، حّت اعتربها العرب منذ القدم أعلى درجات اية فقد ُعّدت أبلغ من التّ ونظرا ملكانة الكن
فريد وال يستطيع تصّيد اجلميل والّنادر ووضعه يف  وهي ذات أسلوب 55الرباعة، والبلغة، والفصاحة
وحّددوا  ،58وذكروا مناذج عنها ،57إىل أقسام قد قّسم العلماء الكنايةو  .56مكانه إاّل األذكياء والفطناء

 .59أغراضها
 ةتصويريّ خاصّية أسلوبّية ، سندرك أنّه احتوى على األندلسي" زمرك"ابن وابلّنظر إىل ديوان 

واستند على  شكلي، فما من غرض شعري إالّ  ، مثلما اشتمل على خروج وميول  "الكنايةة  هي "معنويّ 
ملا فيها »صورة جمازية تلفت انتباه القارئ أو الّدارس، وتداعب فكره بكل حيوية، وإاثرة، وغرابة 

زا وُمتشّوقا ]الصور[من قّوة أتثّيية؛ فهي تعتمد اإلملاح دون اإلفصاح، مما جيعل متلقي الّنص ُمتحفّ 
، ليفرض 60«تساهم يف ترسيخهُمتوارى، والذي ابكتشافه ُتصل لّذة ومتعة الكتشاف املعىن الـ

تصويرية ابلكناية، عدولية أسلوبّية اجتة عن تقنية يف مسرح الدالالت واملقاصد النّ  -املتلقي–حضوره 
تشّبع الديوان بصور  ، ومقطوعات، وقصائد. حيثأبيااتا  لُيخرجره وخياله، اعر رحيق فكا الشّ َعَصَر هب

                                                            
54 Wolfgang Iser, L'acte de lecture: théorie de l'effet esthétique, P 167. 

. والسيوطي، معّتك األقران يف إعجاز 2/300ينظر، الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو فضل إبراهيم، دار جيل،  55
 .1/216القرآن، تح: أمحد مشس الّدين، 

 .99، 98ملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، صينظر، أمين أمني عبد الغّن، الكايف يف البلغة البيان والبديع وا  56
 .513ينظر، السكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص 57
 .83ينظر، ابن املعتز، كتاب البديع، تح: عرفان مطرجي، ص  58
 .218 -1/216ينظر، السيوطي، معّتك األقران يف إعجاز القرآن، تح: أمحد مشس الّدين،  59
أسلوبية يف ديوان "حالة حصار" لـ: حممود درويش، جملة قراءات، قسم اآلداب والّلغة العربية، -رشيد بن قسمية، قراءة سيميو 60

 .208م، ص2012، 4كلّية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد 
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"ابن زمرك" يصف ملبس مواله  فراحاملمدوح يف  كثرية ضمن غرض املدح، من أجل إبراز صفة طاغية
 : ]الطويل[قالف من الناحّية املعنويّة الضمنّيةأّما  ،من الّناحية الّشكلّية ابلزّينة واجلمال
 61لَْيَس يُْدر ُكَها الب َلى َمالب َس ع زّ  الزََّماَن وأهَلُه       إ َذا أَْنَت أَْلَبْستَ 

 مشائلهبا الّشاعر فة يريد اية عن صيف قوله )َملب َس ع زّ ( وهي كن عجزاا ورة البيانّية تتجّلى الصّ 
ّيته وأهله حّت صار وترّسخت يف أذهان رع ،الفخر والعّز والكرامة الّّت يتمّيز هبا مواله على طول الّزمان

ن الّتصوير أييت فيه، فهذا الّنوع م يتلشى وال يّتكه بل أصبح متجّذراا ال سه ال يزول منه و لباس العّز ملب
يف مقّدمة األساليب الفنّية، الّّت اعتمدها الّشاعر يف الّتعبّي عن جتاربه وفكره، ُموظّفاً ما تبثّه من »

دالالت خمتلفة، وما تثّيه من إحساسات وخياالت وانفعاالت، تفتح أمام املتلقي آفاقًا واسعة 
 .62«للّدخول إىل عامل جتربته الّشعريّة

 ا: ]الطويل["الغّّن ابهلل" متشّوقا وكتب إىل سلطانه 
َب َقّطُرهُ َكتَـْبُت   63وَأْجَرى ب ه َبنْيَ اخل يام  السََّواق َيا       وَدمع ي بـَلََّل الرَّكم

وهي كناية عن صفة  يف الكتابة يف قوله )َدمع ي بـَلََّل الرَّْكَب َقطّرُُه( تصويرايّ  أسلوابا  أدرجحيث 
 64«الّنص األديب عند احملدثّي ليس جمّرد صياغة للمعىن بل حماولة الكتشاف املعىن»فـ  احلزن الّشديد

لذا َكثُر البكاء  ،إىل املبالغة يف تبيني مدى أساه وشوقه ملواله صديقهيرمي  الّشاعرفوالوصول للهدف، 
 حّّت بّلل كّل مكان الرّكوب يف الّناقة وجرت الّسواقي بني جنبات اخليام.عليه وغزارته 

 الّتشبيه الّتمثيلّي: /3
صويري والّت تقوم على علقة املشاهبة "الّتشبيه التمثيلّي"، التّ  لألسلوبور البيانية اجملّسدة ومن الصّ 

ُيضاف إىل  ا جديداً ّثل قيدً يف الوقت نفسه مي»التشبيه، إضافة لذلك أصبح  ضروبمن  ضرابا ابعتباره 
َمة 65«جمموعة القيود الّت ُُتّدد لضبط جماالت االستخدام الّلغوي ابلصورة املثالية ، حيث متيز ب س 

واعلم أّن التشبيه مىت كان وجهه وصفا غّي حقيقي، »يف قوله: هـ( 626)ت"الّسكاكي"ليها لنا جيُ 

                                                            
 .482الديوان، ص   61
 .200طة، صاألندلسي شاعر غران فركونقاسم القحطاين، ابن   62
 .527الديوان، ص   63
 .71شكري حممد عياد، اللغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب العريب، ص  64
 .55م(، جملة جامعة دمشق، ص1920 -1860أمحد حممد علي، االحنراف األسلويب )العدول( يف شعر أيب مسلم البهلين )  65
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" القزويين، وعلى غرار هذا القول يصرّح "66«من عدة أمور خّص ابسم التمثيل وكان منتزعاً 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ﴿ثال مشروح من قوله تعاىل: مب هـ(739ت)

تشبيه حال املنافقّي حبال فإّن [: »17]البقرة/ (ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
املوصوف بصلة املوصول يف اآلية؛ يف أمر حقيقي منتزع من متعدد، وهو الطمع يف حصول 

 . 67«مطلوب؛ ملباشرة أسبابه القريبة، مع تعقب احلرمان واخليبة؛ النقالب األسباب
 ،يالخيوان بكثرة ألنّه ُياول رسم واقع مقابل انتشر هذا الّشكل من الّتشبيهات املرّكبة يف الدّ 

 ونضرب على سبيل الّتمثيل ال احلصر قوله يف وصف الّليل: ]اخلفيف[
 68ُُجاٌن يـَُلوُح يف آبـَُنوس   ـل        النُُّجوَم يف َغَسق  اللَّيمـ  وََكَأنَّ 

من أنواع الّتشبيه وهو "الّتشبيه الّتمثيلّي" من خلل مقابلة صورة  اا على البيت الّشعرّي نوع طغى
( لوجه  شبه ُمنتزع من أشياء متعّددة وهو )الّتناثر )النُُّجوَم يف َغَسق  اللَّْيل( بصورة )مُجان  يـَُلوُح يف آبـَُنوس 

أثّي فيه عن طريق شرح تساهم يف عملّية إقناع املتلّقي، والتّ » لم(، فالصورة الفنّيةلّلمعان يف الظّ وا
 وهذا الّشرح يتمّثل يف تشبيه ،69«املعىن وتوضيحه، فإهّنا ُتّقق نفس الغاية عن طريق املبالغة يف املعىن

اهر احلبوب الفضّية الّلؤلؤيّة الّلمعة الظّ  ابجلمان ذي ،يل وغسقهالّشاعر تناثر الّنجوم الّلمعة يف ظلمة اللّ 
وابخلشب األسود الصلب كالّليل. ويقصد من هذا  ،كالعنب املتناثر  املتمّيزة بثمار   "آبنوس"يف شجرة 

حّّت يدرك ذلك كّل من يشاهدها ويلفت ذهنه عليها الّتصوير املتقابل إىل تقويّة الّصورة وإضفاء قيمة 
 هلا.

املظاهر الطبيعّية الّت ُيلحظها ولكن هذه املرّة ختّص النبااتت واألغصان ويستمّر يف وصف 
 لقصد معىن معنّي فيقول: ]الكامل[

َا         َوالُقضمُب َماَلتم للع َناق   بَّة  قَاد م  َكَأمنَّ  70رم فَ السَّ  نَ م   ّيَ َوفمُد اأَلح 
                                                            

حممد صلح زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند . وينظر، 545الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، ص   66
 .191، صحممود درويش، دراسة أسلوبية

، 254، صاإليضاح يف علوم البلغة املعاين والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، )د.ط(، بريوت، لبنان، )د،ت(القزويّن،   67
255. 

 .436الديوان، ص   68
 .343 الّتاث النقدي والبلغي عند العرب، صجابر عصفور، الصورة الفنية يف  69
 .410الديوان، ص  70
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الّتمثيلّي، فالّصورة األوىل هي )َوالُقْضُب َماَلْت ن لتحقيق الّتشبيه تتجّلى يف البيت صوراتن متقابلتا
بَّة  قَاد م نيَ  به املنتزع من متعّدد يكمن يف وجه الشّ ( و م َن السََّفرْ  للع َناق( والصورة الثانّية هي )َوْفُد اأَلح 

والّتمّتع دعوة إلعمال الفكر وحّب االطالع » فهذا األسلوب )العناق بعد الّلقاء نتيجة الّشوق(
أبهبى الصور يف شكل مقابلة ممتعة ومثّية من انحية أخرى، واملتجّسدة يف تصوير دقيق من أجل 
نقل التجربة الشعورية الواقعية للمبدع يف قالب وأسلوب شعري، هلذا، أصبحت تكتسي الصورة 

فبدت  ،هابعض علىمالت ؛ حيث شّبه "ابن زمرك" الُقضب أي األغصان الّّت 71«قيمة وأمهية عظيمة
بعضهم  من الّسفر بعد غياب طويل فيضمّ  مواين قد  جبماعة من األحباب الذّ  ،تعانق ابشتياقتوكأهّنا 

 إىل بعض. 
حلالة النبااتت املتمايلة جبعلها حتّس  ويرمي من خلل هذا الّتشبيه الّتمثيلّي إىل تقدمي وصف  

وُجالياًّ، وذلك أنّه يوّضح الفكرة، ويقّوي املعىن من خالل أثراً بالغياًّ »فهذا الّتشبيه أحدث وتتعانق 
كما أنّه يقصد إىل إجلء حالته الّنفسّية املشتاقة إىل ضّم   ،72«الّتشخيص أو الّتجسيم أو الّتوضيح

 عنه. ويُوصل مبن يرُيه بعد غياب   ،من ُيبّ 
 الّتشبيه البليغ: /4

تقوية املعىن وتثمينه، إبراز أفكارهم و من أجل  ة أخرىأسلوبيّ إىل آليات وتقنيات  اإلبداع أ أهلجل
بـ  ي ُعّرف اختصاراا ، الذّ 73"الّتشبيه البليغدونة الشعرية األندلسية "ومن اآلليات الّت اجتاحت بقوة امل

ألوف ما هو إاّل خروج عن األصل امل األسلوبفهذا ، 74«ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه»
الظاهر يف التشبيه املستحضر فيه مجيع أركانه األربعة، إىل الفرع غري املألوف املتحّقق حبذف ركنني منه، 

                                                            
 .159، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين،   71
 .58أمين أمني عبد الغّن، الكايف يف البلغة البيان والبديع واملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، ص  72
البليغ من التشبيه هو هذا النوع، وهذه التسمية مأخوذة من البالغة مبعىن اللطف واحلسن ال من »وقد مسُ ي هكذا ألّن:   73

التشبيه ، وقد مسي "التشبيه البليغ" أيضا بـ "«أنه هو التشبيه احملذوف األداة البالغة مبعىن املطابقة ملقتضى احلال ]...[ واملشهور
م، 1999" لغرابته. عبد املتعال الصعيدي، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البلغة، مكتبة اآلداب، )د.ط(، القاهرة، البعيد

 .63ص
. وينظر، أمين أمني عبد الغّن، 237والبديع، تح: يوسف الصميلي، صالسّيد أمحد اهلامشي، جواهر البلغة يف املعاين والبيان  74

 .48الكايف يف البلغة البيان والبديع واملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، ص



 يف دِيوَان "ابن زمرُك األنَدَلُسِي" الـمَعْنَوِيَّـةخَصَائِص األُسْلُوب            الفَصْل الرّابِع                    

- 230 - 
 

ي ُيَكوّ نُه املبدع للقارئ، بُغية استظهار مقاصده شبيه البليغ الذّ به( إلخراج التّ ، ووجه الشّ 75مها: )األداة
 .76العدول ميكن له بناء ما هو تواصلي عرب الّنص إىل القارئالضمنية التواصلية من نّصه الّتصويري، كون 

 همعلي ُمضفياًّ  ملمدوحيهمن خلل وصفه  األندلسي" زمرك"ابن اعر وهذا ما يتجّلى عند الشّ  
اة ذاتية لروح الشاعر، وما خيطر على قلبه حماك»بيانية تعكس  ، ليسبك هبا صوراا طبيعّيةصفات 

، لذا نراه يف كثري من املواضع قد سبح يف فضاء الطبيعة، 77«وأحاسيسويرتسم يف عقله من خواطر 
ووضعه يف حمك القرطاس  إالّ  ة، فلم يّتك شيئاا هبا لوحته احلرفيّ  هّن رامساا الذّ  ربة ملخزونهحم إاّيها جاعلا 
 غره: ]الكامل[ره ووجهه وثعْ شَ يف وصف مواله و  يقولف. والقلم

ْنُه َعْن َصَباح  َقْد َسَفرْ         َذَوائ ب  م نم َشعمر ه  لليمل  َعَجباا   78َوالَوْجُه م 
حيث شّبه الّشعر يف مقّدمة  َشْعر ه (،جتّلى الّتشبيه البليغ بشكل قوّي يف قوله )للْيل  َذَوائ ب  م ْن 

عر كالّليل يف ورة )ذوائب الشّ الرّأس األسود بغسق الّليل، فحذف أداة الّتشبيه ووجه الّشبه وأصل الصّ 
 ،الّسواد(. ويقصد منها إىل تعظيم صفة ممدوحه املتمّيز ابلّشباب اليافع من خلل لون شعره الفاحم

 "العسكريّ  هالل أيبفبهذا الّنوع الّتصويرّي أكسب العبارة حسب " ،ل أسنانهومجا ،ووجهه النرّي املشرق
اعر تقوم بدور فّعال يف انتقال جتارب الشّ »وأضحت  79زايدة يف املعىن وضوحاا وأتكيداا  هـ(395)ت

ومشاعره إىل اآلخرين واألساليب املختلفة من التصوير جتعل عمل الشاعر الفيّن أشّد وضوحا 
 .80«وأكثر دّقة

 ُمجمل:ـالّتشبيه ال /5
ألنّه ُيوي بعض أركان الّتشبيه وترك غريها فـ  وأنواعه شبيهيُعدُّ هذا الّلون الّتشبيهي أحد فروع التّ 

قد عناصر الّتشبيه تتمّثل يف املشّبه واملشّبه به واألداة ووجه الّشبه، فإّن هذه العناصر  تإذا كان»

                                                            
أدوات الّتشبيه مخسة هي: الكاف، وكأّن، وشبه، ومثل، واملصدر بتقدير األداة. ابن أيب األصبع املصري، حترير التحبري يف   75

 .1/161شعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حفّن حممد سرف، صناعة ال
76 Wolfgang Iser, L'acte de lecture: théorie de l'effet esthétique, p 169. 

 .208أسلوبية يف ديوان "حالة حصار" لـ: حممود درويش، جملة قراءات، ص رشيد بن قسمية، قراءة سيميو 77
 .417الديوان، ص   78
م، 1952ينظر، أبو هلل العسكري، الصناعتني الكتاب والشعر، تح: علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم،   79
2/243. 
نرجس األنصاري، وعلي رضا نظري، مجالية الصورة التشبيهية يف مراثي الشريف الرضي، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا،  80
 .1ص
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، ومسّي ابلّتشبيه اجململ يف كونه هو 81«تتعّرض يف الّنص الّشعرّي إىل تغيّي مواقعها أو حذف بعضها
، وجه الّشبه(، فإذا حذفنا أداة الّتشبيه فقط –نه أحد الرّكنّيم اآلتيّيم )أداة الّتشبيه الّذي حُيذف م»

مثل: حممد  كاألسد،  82«الّشبه فقط فهو تشبيه جممل أيضاً  ، وإذا حذفنا وجهجمملٌ  فهو تشبيه
 ميدح أمري املؤمنني "املتوّكل على هللا": هـ(284ت)" البحّتيوحممد أسد يف الّشجاعة، وحنو قول "

 83اضَ رْ أَ  الّناسُ  ،حَ صبَ وأَ  اءا مسَ  تَ       ـ  حَ بَ أصْ فَ  وّ لُ والعُ  ل  ضْ ابلفَ  تَ نْ ب  
. 84الّشبه، واألداة غري مذكورةفاملمدوح هو املشبه، ومساء هي املشّبه به، وابلفضل والعلّو وجه 

مع أداة الّتشبيه أحياانا أو وجه الّشبه أحياانا  به فالّتشبيه اجململ يرتكز على ثلثة أركان: املشّبه واملشّبه
ذكر »أخرى حسب ما يستدعيه الّسياق، وتقوى قيمة الّنص وشاعريته عند عدم ذكر "وجه الّشبه" ألّن 

حيّد من دور املتلقي، ومن إمكانية إجياد أتويالت أخرى، وتزيد من شاعريّة  -مثالً – وجه الّشبه
عن أنواع اجلياد األندلسّية:  أثناء إعلنه يوان نلحظ قول الّشاعرويف الدّ  .85«الّصورة وإحيائيتها

 ]الطويل[
َهَب َكالق رمطاس    86النَّصر  املَؤزَّر  حُمَْكمُ َن اب  م  ـك ت       َقْد َخطَّ َصْفَحُه   وَأشم

 ) يبدو هنا ورود الّتشبيه اجململ بذكر املشّبه وأداة الّتشبيه واملشّبه به يف قوله )وَأْشَهَب َكالق ْرطاس 
الّلون  ألسود(؛ حيث شبه اجلواد األشهب ذاط ابالذي هو )البياض املخطّ  وقد ّت حذف وجه الّشبه

ي يُعدُّ الّصفحة البيضاء املكتوب عليها ابحلرب األسود. ويرمى الذّ األبيض املختلط ابلّسواد، ابلقرطاس 
من هذا الّتصوير إىل إظهار مدى مجال ألوان احلصان ومتازجها بني األبيض واألسود من جهة، ومن 

ورة، حيث جعل ألوان جهة أخرى أراد رفع معنوايت اجلند والّتفاؤل ابالنتصار من خلل هذه الصّ 
اإلرادة والعزمية » لـ فهي تُعدُّ رمزاا االنتصار القوّي الثّابت احملكم،  ب عليهات  كُ   صفحاتاحلصان تبدو 

 .87«والقوة القادرة على مواجهة الصعاب والتفّوق على الّنظراء واألنداد
                                                            

 .182، صة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبيةحممد صلح زكي أبو محيد  81
 .47أمين أمني عبد الغّن، الكايف يف البلغة البيان والبديع واملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، ص   82
 .1216الثّاين، ص، النيل، القاهرة، )د.ت(، اجملّلد 3البحّتي، الديوان، تح: حسن كامل الّصريفى، دار املعارف، ط  83
 .48، 47ينظر، أمين أمني عبد الغّن، الكايف يف البلغة البيان والبديع واملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، ص  84
 .182، ص حممد صلح زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبية  85
 .488الديوان، ص   86
 .90إلبلغية يف البيان العريب، صكمال عصام السيويف، االنفعالية وا   87
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 قال: ]الكامل[ابألدهم  ونعتهابألشهب واألمحر  وأثناء وصفه جلواد املعركة
 88ُه       مَلْ يـَْرَض ابجلَْوزَاء  َحْلَي ع َذار  ـإالَّ أَنَّ  ل  ـَأدمَهم  كاللَّيم أَْو 

( حبذف وجه الّشبه وهو )يف الّسواد نلحظ توظيف تشبيه (، حيث شّبه جممل يف )أَْدَهم  كاللَّْيل 
الّلون األسود ابلظّاهرة الطبيعّية وهي الّليل يف ظلمته قصد إحداث ختويف يف  "ابن زمرك" اجلواد ذا

وصاحب اجلواد ال يرضى ابحللّي لزينته بل مراده  .لم داللة على اخلوف أحياانا ملعادية ألّن الظّ الّنفوس ا
أمورا لعّل أمهها: قوة هيئة الفرس واستقامتها وُجاهلا، وسرعة »ويُثري يف الفارس العريب  ،الوصول للعدوّ 

 .89«عدوه ولينها ويسرها، وقوته وثباته يف املواجهة
 املرسل:اجملاز  /6

" الّذي هو سلاجملاز املر من الّصور الفنّية املتمّيزة برباعتها ومكانتها الّرفيعة يف الكتب البلغّية "
استعمال الّلفظ يف غّي ما ُوضع له يف األصل؛ لعالقة بّي املعنيّيم احلقيقي واجملازي، مع قرينة »

الّذي تكون العالقة فيه بّي املعىن جماز »، وبتعريف آخر هو 90«مانعة من إرادة املعىن احلقيقي
احلقيقّي واملعىن اجملازي الّذي استعمل الّلفظ للّداللة به عليه أمرًا غّي املشاهبة، أو قائمًا على 

من الّلفظ تكون بدايته وانطلقته أّن ؛ فامللحظ يف اجملاز املرسل 91«الّتوّسع يف الّلغة دون ضابط معّّي 
وهو ُيمل معنيني احلقيقي واجملازي لكن االستعمال يكون للمجازي  ،الّنصاملرسل واملبعوث للمتلقي يف 
ما كانت العالقة بّي »على املشاهبة فهو يقوم على  يتأّسسكما أنّه ال   ،بقرينة حتجب املعىن احلقيقي

جمازاا لذا مسّي  92«ما استعمل فيه وما ُوضع له مالبسة غّي الّتشبيه، كاليد إذا استعملت يف الّنعمة
وحنّقق علقة بني  هبا معىنا آخر جمازايًّ  ألنّنا نرسل لفظة نريد مرسلا، إضافة لذلك الّسبب مسّي هكذا

                                                            
 .407الديوان، ص   88
 .83كمال عصام السيويف، االنفعالية واإلبلغية يف البيان العريب، ص    89
 .138أمين أمني عبد الغّن، الكايف يف البلغة البيان والبديع واملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، ص   90
 .2/271ة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البلغ  91
 . 277القزويّن، اإليضاح يف علوم البلغة املعاين والبيان والبديع، تح: إبراهيم مشس الدين، ص   92
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 ، والعلقة الّسببّية95والعلقة الكلّية 94حنو: العلقة اجلزئّية 93املعىن احلقيقي هلا وهنا تنتج علقات كثرية
 .وغريها 96املسّببّيةالعلقة و 

فهو يُعدُّ من  "املبدع"و "اإلبداع"وللمجاز املرسل فوائد متّس اإلبداع واملبدع واملعىن فمن انحية 
طرق اإلبداع البياين يف كّل الّلغات، تدفع إليه الفطرة اإلنسانّية املزّودة ابلقدرة على البيان، واستخدام 

فهو يؤدي املقصود إبجياز، ويوّضحه  "املعىن"أّما من جهة  97احل يل املختلفة للّتعبري عّما يف الّنفس
 .98تطّلب مهارة يف الرّبط بني املعىن األصلي واجملازيّ ويقّويه وي
: قوله لطان املريّن" الذي يبيت ُيرس"أيب العباس السّ يف مرك" ابن ز الّشاعر "أنشد وهلذا  

 ]الطويل[
َنهُ َلَك اخلرْيُ َشْأُن اجلْفن    99َدائَما َرسُ ـب َعّيم  هللا  حُيم َذا ـوهَ       حَيمُرُس َعيـم

َنُه( و)ب َعنْي  يف قو  اا  وعجز اا يكمن يف اجملاز املرسل صدر  صويريّ يف البيت برز أسلوب ت له )َُيُْرُس َعيـْ
هللا  ُُيَْرُس(، حيث ّت إرسال الّلفظة اجملازيّة وهي )العني( وأراد هبا مواله "أيب العباس" يف قوله األّول، 

من »حذف  ، فل يكون هناكفهي "علقة جزئّية"وهللا تعاىل يف قوله الثّاين. فأرسل اجلزء وأراد الكّل 
فال حيذف ]شيئًا[ دون أمارات هتديه إىل اعر يوقع قارئه يف ورطة مث ينقذه منها، دون قرينة؛ فالشّ 

                                                            
وتنبع هذه العلقات من ذوق األديب وأساليبه، وقد أحصى منها علماء البلغة أكثر من عشرين علقة. ينظر، أمين أمني عبد   93

 .139الغّن، الكايف يف البلغة البيان والبديع واملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، ص
 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿تكون بذكر اجلزء وإرادة الكّل مثل قوله تعاىل:   94

( وقصد هبا كلماا كثرياا وهذا من ابب إطلق اجلزء والرغبة يف الكّل. ېئ[، فأطلق هللا تعاىل لفظة )24]إبراهيم/ ﴾حئ جئ
 .141، 140ينظر، أمين أمني عبد الغّن، الكايف يف البلغة البيان والبديع واملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، ص

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ وهي عكس اجلزئّية إذ تكون إبطلق الكّل وإرادة اجلزء، حنو قوله تعاىل:  95
[ أي جيعلون بعض أصابعهم، وهي رؤوسها، وهذا من قبيل إطلق الكّل والّرغبة يف البعض. ينظر، عبد الرمحن حسن 19]البقرة/

 .2/276حبنكة امليداين، البلغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا، 
 ہ ہ﴿الّسببّية حنو قوهلم: رعينا الغيث، أي الذي سببه الغيث فأرسل الّسبب وأراد املسّبب. واملسّببّية حنو قوله تعاىل:   96

[ أي مطراا هو سبب الّرزق. ينظر، القزويّن، اإليضاح يف علوم البلغة املعاين والبيان والبديع، تح: إبراهيم 13]غافر/ ﴾ھ ہ ہ
 .281، 280، 279الدين، صمشس 

 .2/225ينظر، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البلغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا،   97
 .150ينظر، أمين أمني عبد الغّن، الكايف يف البلغة البيان والبديع واملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، ص  98
 .492الديوان، ص   99
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. ورمى من هذا 100«فبعد تـمّعنه قليال يدرك احملذوف، ويساعده يف ذلك سياق القصيدة املقصد
اجملاز إىل تعظيم ممدوحه وإظهار قيمته ومكانته يف رعّيته ألنّه يسعى إىل راحتهم حبراستهم، وهو بدوره 

 ُُيدق به. ُيميه هللا وُيرسه من كّل خطر  
 اثنيًّا: خصائص األسلوب يف الّّتادف:

" الّذي يرتكز على الّّتادفيعتمد املبدع على أساليب كثرية يف إبراز قدرته ومن هذه الطرق "
نفسه من يُعّّب به الكاتب أو األديب عّما يدور يف »و من الّطرق الّّت وهعميم   ورصيد   ة  لغويّ  ثقافة  

 (هـ392ت) "ابن جيّن . وقد قال عنه "101«أفكار وينقل مشاعره وأحاسيسه إىل القارئ والّسامع
هذا فضٌل من العربّية حسن »: (ابب يف تلقي املعاين، على اختلف األصول واملباين)ملّمحاا يف 

الواحد أمساء كثّية، فتبحث كثّي املنفعة، قوّي الّداللة على شرف هذه الّلغة. وذلك أن جتد للمعىن 
منفعة للعربّية  ذا ، حيث جعله ابابا 102«عن أصل كّل اسم منها، فتجد ُمفضَي املعىن إىل معىن صاحبه

 يف اسم آخر. اهل اا مشاهب ومعىنا   خاصًّامعىنا  اعند الّنظر لألمساء جند هل ابعتبار أنّهوإثراء هلا 
عبارة عن االُّتاد يف املفهوم، »يشري يف قوله أبنّه  (هـ816ت) "الّشريف اجلرجاين"كما راح 

، فيبدو أنّه قد رّكز على 103«وقيل: هو توايل األلفاظ املفردة الّدالة على شيء واحد ابعتبار واحد
الّداليل لأللفاظ يف كوهنا متلمحة، حيث جعل الّّتادف عبارة عن احّتاد اتّم يف املعىن.  اجلانب املفهومي

األلفاظ املفردة الّدالة على شيء » إذ عّده تلك( هـ911ت)" الّسيوطي"وهو تعريف شبيه ملا صرّح به 
ست اجلملة ة وليفمدار اهتمام الّّتادف عند "الّسيوطي" هو األلفاظ املفرد 104«واحد ابعتبار واحد

 ذات دالالت واحدة ابحّتاد الكلمات. 
جاء متأّخرًا بعض »" ألنّه الّّتادفامللحظ من الّتعاريف عند القدماء عدم إيراد مصطلح "و 

الّتأّخر، وذلك بعد أن اّتضحت معامل هذه الظاهرة وأصبحت من املواضيع الّلغويّة الّّت يعرض هلا 

                                                            
 .101، 100، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين،   100
 .329أمين أمني عبد الغّن، الكايف يف البلغة البيان والبديع واملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، ص  101
 .2/113، ابن جّن، اخلصائص، تح: حممد علي النجار  102
 .50ّديق املنشاوي، صالّشريف اجلرجاين، معجم الّتعريفات، تح: ص  103
 .1/402السيوطي، املزهر يف علوم الّلغة وأنواعها، تح: حممد أمحد جاد املوىل بك وآخرون،   104
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صراحة بل أشري إىل معناه وحمتواه  مبعاملهمل يظهر فشأنه شأن العلوم األخرى ، 105«العلماء يف كتبهم
 هومه.ومفاده ومف
بّية جداالا كبرياا من جهة قبوله ورفضه أي بني املؤيّدين رف هذا الباب الواسع يف الّلغة العر عَ وقد 

راح يعرض لألسباب واحلجج الّّت تؤّكد صّحة اجّتاههم،  بوجود الّّتادف وبني املعارضني له، وكّل فريق  
" هذا اخللف؛ فمنهم من اعّتف ابلّّتادف إذ يف علوم الّلغة املزهر" يف كتابه "الّسيوطيوقد شرح "
وفريق آخر ينفي الّّتادف  .106حنو: سيف، وحسام ،الكلمات صفات تنتسب ملعىن واحدجعل تلك 

يف أّن كّل اسم وصفة له داللته اخلّاصة حنو األفعال: مضى وذهب وانطلق، فمعىن مضى ليس معىن 
 .107جلس

مدعىا حاول استخراج بعضها وجعلها  أو حديث  قدمي   دارس  وللّّتادف العديد من األسباب فكّل 
" إبراهيم أنيسمرور الّزمن وهي ختتلف من لغوّي إىل آخر، وقد ذكرها " لظهور الّّتادف وعّلة ذلك مع
 .108حماوالا مجع كّل ما هو حمتمل

ومن أشكال الّّتادف أنّه يقع بني األفعال واألمساء واملصادر واجلمل وهذا حسب مهارة املبدع 
"البن متركز الّّتادف يف األبيات الّشعريّة ة لّبه، وحسب مقصده املوّجه للمتلقي. حيث وفكرته الّشاغل

 عديدة فنجد: وأخذ صوراا زمرك" 
 
 

                                                            
 .34م، ص1980حاكم لعييب الزايدي، الّتادف يف اللغة، دار احلرية للطباعة، )د.ط(، العراق،   105
كذهب ومضى وانطلق، وكالعري واحلمار، وكالذئب والّسّيد. ينظر، وكاحلنطة والرّب والقمح، وكاملسكن واملنزل والّدار والبيت، و   106

، املنصورة، 1الّرماين، األلفاظ املّتادفة املتقاربة املعىن، تح: فتح هللا صاحل علي املصري، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط
يسّلمون بوجود املّتادفات غّي أّن هلم ُتّفظًا وهو »أهّنم  هـ(384)ت "بن عيسى الّرماين. وهذا الفريق حسب "7م، ص1987

أنّه عند الّتدقيق يف أصل كّل من هذه الكلمات جند فروقًا يف املعىن فالكلمات املّتادفة عندهم هي املتقاربة يف املعىن، والّّت 
 .20لي املصري، صالّرماين، األلفاظ املّتادفة املتقاربة املعىن، تح: فتح هللا صاحل ع«. تدور حول معىن واحد

. وينظر، شكري حممد 1/404ينظر، السيوطي، املزهر يف علوم الّلغة وأنواعها، تح: حممد أمحد جاد املوىل بك وآخرون،   107
 .68عياد، اللغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب العريب، ص

. وينظر، الّرماين، 144، 143م، ص9199ينظر، إبراهيم أنيس، اللهجات العربية، دار الفكر العريب، )د.ط(، اسكندرية،   108
. وينظر، حاكم لعييب الزايدي، الّتادف يف اللغة، 30إىل  26األلفاظ املّتادفة املتقاربة املعىن، تح: فتح هللا صاحل علي املصري، ص

 .77ص 
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 الّّتادف بّي فعلّي: /1
 : ]الكامل[قال يف سياق مدح  

َلَفة     ُملُ و يَت مُّ وه لَُلَك اأَلمْسَى      اَل ز ْلَت مَشْساا يف مَسَاء  خ   109َيكم
لسان كما جاء يف "  (لُ مُ كْ ( و )يَ مُّ ت  )يَ  تقارابا يف املعىن يف فعليْ أورد "ابن زمرك" يف هناية عجزه 

الكمال: الّتمام ]...[ وأكملت الّشيء، أي أُجلته وأمتمته، وأكمله هو استكمله »": العرب
إىل الّتأكيد على مسو مواله وبيان مدى رفعته املتمّيز بتمام  ما. ويرمي منه110«وكّمله: أمتّه وُجّله

يسطع ابخللفة حنو االزدهار، كما هلالا و  ،ينري دروب الّرعّية أخلقه وكمال أفعاله حّّت صار مشساا 
 يف القافية والّروي.  يقصد من توظيف الّّتادف إىل حتقيق توحيد  

 ال: ]الكامل[ابملدامة ق الّت ربطهاويف ذكر صفات ممدوحه 
َداُم َفُدْمَت 

ُ
َطعُ مَشَْسها      َبنْيَ الُبُدور  ومَشُْس وْجه َك  ُتطمل عُ أَمَّا امل  111َتسم

 ُتْطل ُع( و)َتْسَطُع(،مها )متقاربني معنوايا الثّاين صفة لألّول جند الصدر والعجز تضّمن فعلني 
يدّل على ظهور ، وبروز ، يُقال: طلعت الّشمس طلوعاً »حسب ما ورد يف املعاجم العربّية فـ )طلع(: 

انتشر وارتفع ]...[ ويُقال » فعند طلوع الّشمس تسطع بنورها ألّن معىن )سطع(: ،112«ومطلعاً 
غرضه لّشاعر هبا اليُبنّي  فهذه الّلفظة وصفتها ُوظّفت. 113«للّصبح إذا طلع ضوؤه يف مساء، قد سطع

، وبروزها بني امحرار اخلمرة كطلوع الّشمس املعنوي الكائن يف إجلء عظمة ممدوحه، حيث جعل مقابلةا 
 مثل البدر والّشمس.بضوئه وبني وجهه املنري الّساطع 

2/ :  الّّتادف بّي اسـمّيم
إىل اإلنس  مبعواثا اا من نسل آدم، وإكرامه ابعتباره مبدح الّرسول صّلى هللا عليه وسّلم وجعله سّيد

 قوله: ]الطويل[ غاية إىل أنشد .واجلنّ 
اَيت  حُتدّ ثـُنَ  ُْحَكم         ا ــا هب  ـَوَأْكر ْم آب  ْثُل آاَيت  مب   فـُرمقَان  واَل م 

                                                            
 .472الديوان، ص   109
 .3039ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبري وآخرون، ماّدة )ك م ل(، ص  110
 .437الديوان، ص   111
 .3/419ابن فارس، معجم مقاييس الّلغة، تح: عبد السلم حممد هارون، ماّدة )ط ل ع(،   112
 .3008ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبري وآخرون، ماّدة )س ط ع(، ص  113
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 114آن  رم قُـ وَ  مي  َقد   ي  ـحْ يف وَ  كَ اؤُ نَ ثَـ        ىتَ أَ  دْ وقَ  يغُ ل  َوَماَذا َعَسى يـُْثّن  البَ    
ني  بني امسني يف هناية البيتترادفاا  -صّلى هللا عليه وسّلم-استخدم "ابن زمرك" يف مدحه للنيّب 

الفصل بّي الّشيئّي، »كون األوىل هي أحد أمساء الثّانّية ومعىن )فرق(:   الّشعريني بـ )فـُْرقَان( و)قـُْرآن(
فّصلناه وأحكمناه. والفرقان: القرآن، وكّل ما فّرق أي [ 106]اإلسراء/  ﴾ڀ ڀ﴿ وقوله:

إىل حتقيق الّتجنيس واحلفاظ  ما. ويقصد منه115«به بّي احلّق والباطل ]...[ وهو من أمساء القرآن
يزة اآلايت القرآنّية عى إىل إعلم القارئ غري املسلم مبالّروّي من جهة، ومن جهة أخرى يسو على القافّية 
 تعظيمق بني احلّق والباطل حّّت أّن البليغ إذا أراد أبهّنا حُمكمة تفرّ  ،النيّب صّلى هللا عليه وسّلمالّت يلفظها 

 نس آخر.الكرمي قبل أّي إ اآلايت جيد أّن النيّب قد أشاد ابلوحّي والقرآن
 الّّتادف بّي مصدريمن: /3

على األواثن قال عن صفاء  ملسافات وقضياَ ن امتّد ظّلهما لّتفاخر ابإلسلم واإلميان الّلذيْ وأثناء ا
 الّروح: ]الطويل[

َران  وَعفمو  ُيَسقَّْوَن مْنها َفْضَل      َوار د   ـُهَنال َك َتْصُفو للَقُبول  مَ   116ُغفم
الغفر واملغفرة: »ابعتبار أّن بني مصدرين مها )َعْفو ( و)ُغْفرَان(  تقارابا يف املعىنوّظف الّشاعر 

منهما إىل  قاصداا . 117«اخلطااي والّذنوب ]...[ والّتغطية على الّذنوب والعفو عنهاجاوز عن التّ 
ى العباد قَ سْ لتُ  ،ن صفاء الّنفس من كّل حقد  املعاقبة عند املقدرة الّناجتة ع االفتخار واإلجلل بصفة ترك

 بفضل العفو والغفران.وتُغّطى ُذنوهبا اخلاطئة 
 : ]الكامل[فيه الّشاعر متّلك قلوب رعّيته حّت قالأبنّه اإلمام "حممد" متّيز 

ْنَك مُ  ا   ـأَمَّْت َوُفوُد النَّاس  م  اَلل  صَّ ـَقْد خُ       َملَّكا  118ابلتـَّعمظ يم  واإلجم

                                                            
 .496الديوان، ص   114
 .3399، 3398ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبري وآخرون، ماّدة )ف ر ق(، ص  115
 .495الديوان، ص   116
 .3274، 3273ابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبري وآخرون، ماّدة )غ ف ر(، ص  117
 .461الديوان، ص   118
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عظمته ]...[ »ألّن معىن )جلل(:  هنا يف )التـَّْعظ يم( و)اإلْجَلل( كان الّّتادف املصدرّي واضحاا 
ا إىل حصر وقصر مواله موقصد منه. 119«وقد يوصف به األمر العظيم والّرجل ذو القدر اخلطّي

عليهم حّت جعلته وفود الّناس إماماا وذو قدر رفيع، جلل للحّتام واإل ألنّه أهل   ابلّتبجيل والّتعظيم
 إىل مراعاة القافية وحرف الّروّي )الّلم(. أيضا منهويهدف فيهم.  وملكاا 
4/ :  الّّتادف بّي ُجلتّيم

 عن مواله قصيدة مُتّجده وتُعلي منه حّّت قال: ]الكامل["ابن زمرك" أنشد 
 قْد ُكْنَت حَمُْموالا عَلى اأَلْحَداق      طَاَلَما    حَيم ُلوَك عَلى الَكَواه ل  إ ْن    

 120اب ر  َوع َتاق  ـَعْتَك ظْهُر َمنَ ـَرف   طَاَلَما     ق  ـيـَرمفـَُعوَك عَلى الَعَوات  َأْو    
ُلوَك عَلى الَكَواه ل   (( ويبدو هنا ترادفاا بني مجلْْت مها )َُيم  ، فاستعمال هذه )يـَْرفـَُعوَك عَلى الَعَوات ق 

البد أن تنطوي على مقصد معّّي أراد املتكّلم أن يبلغه إىل الّسامع ويرجى للّسامع أن »الّتعبرييّة الصورة 
فهناك تقارب املعىن بني لفظّْت )محل( و)رفع( ، 121«يستخلصه مما قاله املتكّلم ألّن الّلغة شركة بينهما

  ]احلاّقة/ ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ ْحل الّشيء بيده: رفعه ووضعه عليه أو بيده»ألّن 

شّتكان يف املعىن؛ فإذا كانت ت، كما جند كلمّْت )الكاهل( و)العاتق( 122«ت من مواضعها[ رُفع14
، 123«ما بّي كتفه أو موصل العنق يف الّصلب، ألقى املسؤولية على كاهله جعله مسؤوالً »األوىل هي 

عاتقه تكّفل ابلقيام به، تقع املسؤولّية ما بني املنكب والُعنق كتف، أخذ األمر على »فالثّانّية تتمّثل يف 
إىل بيان مدى مشوخ قدر مواله، حيث الّشاعر من ذلك  يقصدف .124«على عاتقه: تتحّمل املسؤولّية
ه على الكاهل أو العاتق مرتني الّدالة على عظمة ع  فْ ورَ  على الكتف هل  محَْ أعلى من مكانته بتكرار معىن 

يف وسط  )أبنّه حممول   مركز اهتمام اجلميع الّّت عرّب عنها جمازاا  ، ألنّه كان دائماا وحتّمله املسؤولّية قدره
 يف الكرم بل منازع   منرب مناسبة ما، وكان سّيداا  رف برفعته ابعتلئه منرب اإلمام أوأعينهم( وكما أنّه عُ 

 .أيضاا 
                                                            

119
 .662الكبري وآخرون، ماّدة )ج ل ل(، صابن منظور، لسان العرب، تح: عبد هللا علي   
 .447الديوان، ص   120
 .489متام حسان، البيان يف روائع القرآن، ص  121
 .562، 561أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، ماّدة )ح م ل(، ص  122
 .1967نفسه، ماّدة )ك ه ل(، ص  123
 .1404نفسه، ماّدة )ع ت ق(، ص  124
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 اثلثًا: خصائص األسلوب يف الّتضمّي:
 ة يعتمد على ثقافة  الّلغة العربّية ابب واسع لطيف املسلك مرتبط بعلوم أخرى واجّتاهات كثري يف 

" اجلاحظ"نجد فف عند الّلغويني هو "الّتضمني"، وقد عر  و   للمبدع أثناء إنشاء إنتاجه األديبواسعة  
وال »معاين بعض( فقال: إىل الّتضمني بلفظ "الّسرقة" يف ابب )أخذ الّشعراء هـ( الّذي أشار 255ت)

يعلم يف األرض شاعر تقّدم يف تشبيه مصيب  اتّم، ويف معىًن غريب عجيب، أو يف معىًن شريف 
كرمي، أو يف بديع خمّتع، إاّل وكلُّ َمنم جاء من الّشعراء من بعده أو معه، إن هو مل يعمُد على لفظه 

، فيبدو 125«ملعىن، وجيعل نفسه شريكاً فيهفيسرق بعضه أو يدعَيه أبسره، فإنّه ال يدُع أن يستعّي اب
 من خلل قوله تلميحه للّتضمني من دون الّتصريح به وذلك بفكرة اعتماد الّشاعر على حمتوى غريه

، فيأخذ بعضه أو كّله ويكون شريكاا مع غريه الّذي سواء كان تشبيهاا أو معىن غريباا أو شريفاا، أو بديعاا
 سرق منه حسب تعبريه.

هـ( جمموعة من األلفاظ الّّت هلا علقة 395" )تالعسكريّ  أبو هاللالّسياق وّضح "ويف هذا  
إّن َمنم أخذ معىن بلفظه كان له سارقاً، وَمنم »ابلّتضمني وهي: الّسرقة والّسلخ وجودة األخذ فقال: 

ومىل أخذه ببعض لفظه كان له ساخلًا، وَمنم أخذه فكساُه لفظًا م نم عنده أجود من لفظه كان هو أ
" الّسلخ" عبارة عن توظيف معىنا بلفظه كما هو دون تغيري، أّما "الّسرقة، فجعل "126«به مّمن تقّدمه

أحسن تضمني هو أخذ املعىن  عنده فهو إدراج معىنا أبلفاظ ولكن ليست كّلها ومن غري إضافات، وأّما
أبلفاظ  أخرى غري األوىل وأفضل من الّلفظ األّول، فهنا يكون له األحقّية يف متّلك الّتضمني  مكسوًّا

 وانتسابه له.
" إىل اعّتاف الّلغويني ابلّتضمني وإمكانّية استعماله وأصحّيته وعدم عيبه بشروط العسكريّ مثّ نّبه "

ريه من املأخوذ أثناء نقله، أو عدم هي: عدم أخذ املعىن بلفظه كّله، أو إفساد املعىن احلقيقي وتقص
، فعكس ذلك نستنتج أنّه سيكون 127مباالة الّشاعر فيأخذ أقواالا مشهورة ومعروفة ويتغاضى عن األمر

 سارقاا.

                                                            
 .3/311ان، تح: عبد السلم حممد هارون، اجلاحظ، كتاب احليو   125
 .1/197أبو هلل العسكري، الصناعتني الكتاب والشعر، تح: علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم،   126
 .1/197، نفسهينظر،   127
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: يف )ابب حسن الّتضمني( هـ( راح يقول عن الّتضمني654)ت" األصبع املصريّ  أاب"كما جند 
بيت، أو من آية، أو معىًن جمّرداً من كالم، أو مثالً سائراً وهو أن ُيضّمن املتكّلم كالمه كلمة من »

 أو مثال   من بيت شعرّي أو آية   خمتلفة   ، فهو تداخل نصوص  128«مفيدة، أو فقرة من حكمة أو ُجلةً 
كلماا لغريه بلفظه أو مبعناه سواء   أو نثر   أو حكمة. كما يتمّثل يف أن ُيضّمن املتكّلم كلمه من شعر  

آن اجمليد أو من أقوال الّرسول صلى هللا عليه وسّلم، أو من األمثال الّسائرة أو من احلكم كان من القر 
 اا ، فامللحظ هنا ورود الفكرة ذاهتا من احتواء الّنص األّول نصوص129املشهورة دون أن يعزو القول لقائله

 من مصادر خمتلفة. كثريةا 
املصطلح خمتلف »مّتفقة يف الّتضمني بصفة عاّمة إاّل أّن أّن املفاهيم نلحظ  وانطلقاا ممّا تقّدم

فعند القدماء كان يتمّثل مبصطلحات: الّسرقات والّتضمّي واإلعادة واالستعانة إخل، وعند 
املعاصرين يتمّثل: بتداخل الّنصوص وتعالق الّنصوص والّنصوصّية وصواًل إىل مصطلح الّتناص 

Inter text »130. 
 نص     تداخل 
 تناص     

له، ابلّّتاث العريّب القدمي وغريه من املصطلحات املرادفة  متعّلقااكان مصطلح التَّضمني   ،وعليه
مرتبط ابلّدراسات احلديثة واملعاصرة املأخوذة من عند الغربيني رغم جتّذر آاثره عندان  ومصطلح الّتناص

 .يف تراثنا مفهوم  لهووجود 
ذلك أّن هذا االستدعاء مل يكن شكلياًّ  ،فهذه اخلصيصة األسلوبّية تقتنص الّنصوص وتستحضرها

كما أنّه سعيٌّ ألجل قصديّة   ،الّتزيني فقط، بل هو سعيٌّ حنو الّتوظيف واستقدام الّداللة هأو الغرض من

                                                            
 . 1/140ابن أيب األصبع املصري، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حفّن حممد سرف،   128
 .2/536ينظر، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البلغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا،   129
هـ(، جملة داييل، كلية الّتبية للعلوم اإلنسانية، 362-ـه326مىن رفعت عبد الكرمي، التناص يف شعر ابن هانئ األندلسي )  130

انتقل مصطلح االقتباس والّتضمني من البلغة إىل العمارة، ليكون لدينا مصطلحان جديدان  .546، ص65جامعة داييل، العدد 
ء ديّن أو بناء أترخيي لُيضّمنه "؛ فاألّول يعّن أخذ املصّمم املعماري جزءاا من بناالّتضمّي املعماري" و"االقتباس املعماريمها "

تصميمه، وميكن أن يكون األخذ من العلوم واملعارف األخرى: كالفيزايء والّرايضيات أو مدارس الّنقد احلديثة كالّتفكيكّية. وأّما 
، عماد يونس الّتضمني املعماري: فهو أن أيخذ املهندس املعماري جزءاا من تصميم غريه ليودعه تصميمه على أن يقّر بذلك. ينظر

 .1اليف، االقتباس والّتضمني يف الّلغة والعمارة، قسم الّلغة العربّية، كلّية الّّتبية للبنات، جامعة بغداد، ص
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االرتقاء بُلغة الّنص وبنيته »من خلل حماولة  ّّت تستنري املعىن وجُتّليه ويُقّويه، ال131مرجّوة وُمبتغاة
 الّذي جيعل فيه ما اقتبسه أو تفجّي طاقته الّداللّية على أالّ يصل األمر ابملبدع إىل احلدّ و الّلفظّية، 

 هلدف الّنهائي املعنوي.فبداية الّتضمني شكلّية لتصل إىل ا 132«ضّمنه طاغياً على نّصه، وُمهيمناً عليه
وهذا  ما، أثناء نسج "ابن زمرك" لشعره أدرج جمموعة من الّنصوص اخلارجة عنه لُيحّقق هدفاا 

أبنواعه فنعثر على: الّتضمني مع الّنصوص الّدينّية، الّتضمني مع الّشعر،  برزب يف الكتابة األسلو 
 . سياسّية   الّتضمني مع األمساء، وتضمني أحداث  

 :الّنصوص الّدينّيةالّتضمّي مع  /1
اجلانب الّديّّن كان واسعاا يف الّديوان إْذ جتّلى يف فكرة اآلايت القرآنّية، والقصص الّدينّية، 

 نبويّة الّشريفة.واألحاديث ال
 :قرآنّية   تضمّي آايت   .أ

تضمّي »هذا الّشكل الّتضميّن يكثر يف الّنصوص اإلبداعّية ويعتمد على حفظ املبدع إْذ هو 
، فتضمني 133«الّنظم أو الّنثر بعض القرآن ال على أنّه منه، أبن ال يُقال فيه: قال هللا أو حنوه

عبارة )قال هللا تعاىل(، ب الّتصريحاآلايت القرآنّية هو إدراج الّنص اإلبداعي بعضاا من القرآن بشرط عدم 
" أّن تضمني القرآن واألخبار النبويّة على وجهنْي: أحدمها تضمني كّلي الّذي يكون ابن األثّيوذكر "

من  تضمني جزئي املتحّقق إبدراج بعض  نيهما بذكر املعىن واللفظ أي ُتذكر اآلية واخلرب جبملتهما، واث
 .134من اآلية واخلرب ضمن الكلم يف حمتوى اإلبداع أي إدخال بعض   الّلفظ واملعىن

 "الّنص"و "ابملبدع"، فأّما ما يتعّلق "املتلقي"و "الّنص"و "املبدع"فالّتضمني القرآين له فائدة على 
طاقة داخلية كامنة إلنتاج داللة ما، ولكّل أديب »بينهما لكون الّنص ُيمل  تداخلا هناك نجد ف

قدرته على استخراج هذه الطّاقة، وبّثها لتشّع منه الّدالالت املتعّددة، واالستعانة ابلّنص القرآين 

                                                            
 .121ينظر، كاظم عبد فريج املوىل املوسوي، االقتباس والّتضمني يف هنج البلغة دراسة أسلوبّية )حبث(، ص  131
 .19نفسه، ص  132
 . 2/217علي صدر الدين بن معصوم املدين، أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح: شاكر هادي شكر،   133
. وينظر، حممد اجلرجاين، 3/200ينظر، ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح: أمحد احلويف، وبدوي طبانة،   134

، 287م، ص1997حسني، مكتبة اآلداب: علي حسن، )د.ط(، )د.ب(،  اإلشارات والّتنبيهات يف علم البلغة، تح: عبد القادر
288. 
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ص وسحب فاملبدع عليه تفجري النّ  ؛135«غّي املباشر القريب واحد من أوجه إظهار طاقة الّنص
لذا راح الّشعراء يكثرون من األخذ من القرآن الكرمي  ،ص القرآين ومهارته يف ذلكمبساعدة النّ ه منطاقته 

فعليه أن يعتمد على الّتأّمل وتكرار القراءة  "املتلقي". أّما من جهة 136لتجميل شعرهم، وتنويع طرقهم
 حفظّية   وثقافة   فكريّة   وخلفّية   معريفّ   ولكن ابالستعانة برصيد   ،حّّت يقع على اهلدف املنشودومعاودهتا 

 .137للقرآن الّّت تُعينه للعودة كّل مرة للّنص األصلي

" الذي حتّدى أرابب البيان قال: في مدح "ابن زمرك" الّشيخ القاضي "أيب جعفر بن فركونف
 ]الطويل[

د  أُع يُذَك ابْسم  هللا    138مَيوُت ب َغْيظ  ُدْمَت َخرْيَ ُمَعوَّذَ        م نم َشرّ  َحاس 
د ( املأخوذة من "سورة الفلق"  الّشاعر استخدم يف البيت الّشعرّي تضميناا  يف قوله )م ْن َشرّ  َحاس 

 ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ يف قوله تعاىل:

فالكتابة الفنّية  [05/]الفلق﴾ ڇ ڇچ چ چ چ    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
تتطّلب من الكاتب أن يُفاجئ قارئه من حّي إىل حّي بعبارة تثّي انتباهه حىّت ال يفّت ْحاسته »

. ويرمي من ذلك إىل الّتشريف 139«ملتابعة القراءة أو يفوته معىن حيرص الكاتب على إبالغه إاّيه
لغضب الثّائر عليه ابلغيظ الّشديد وا وميتلئ ،ُيضمر له الّشر مبمدوحه والّدعاء له ابحلفظ من كّل حاسد  

 .ألنّه واجه أصحاب البيان والبلغة وأدرك بعيد املنال وجعله سهلا 

 
 

                                                            
 .69كاظم عبد فريج املوىل املوسوي، االقتباس والّتضمني يف هنج البلغة دراسة أسلوبّية )حبث(، ص   135
 حنو قول "ابن خفاجة األندلسي": ]املتقارب[  136

، إذا ما احتَـبَـى؛    لم  ، إَذا َما َحَكْم.  الديوان،    فَـَهضَبُة ح   .263صوق سطَاُس َعْدل 
ذو مكانة رفيعة، وسامية بعقله، وحلمه، ووقاره حّي »حيث يظهر أّن الشاعر رّكز اهتمامه على صفات ممدوحه فهو 

كم سوى جيلس، وهو صاحب امليزان الدقيق العادل حّي يقضي حبكمه، وبعبارة أخرى؛ هو الوقور املتعقل إذا قضى، وال حي
. وقد ضّمن أثناء ذلك عبارة )قسطاس عدل( 118، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين، «. ابلعدل

 .[09]احلجرات/ (  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿املستقاة من قوله تعاىل: 
 .34ينظر، كاظم عبد فريج املوىل املوسوي، االقتباس والّتضمني يف هنج البلغة دراسة أسلوبّية )حبث(، ص  137
 .319الديوان، ص   138
 .81شكري حممد عياد، اللغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب العريب، ص  139
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 : ]الكامل["ابن زمرك" وبوصف حالة املعركة وقّوة ممدوحه قال
ْن قَـ   140ااهلََ زَ لم ا ز  هَ اؤُ ـجَ َزلمَزَلتم أرم ـفـَتَ     ا  َواع َد َقْد َنَسْفَت رُبُوَعهَكْم م 

 ڤ ڤ ڤ ٹ﴿يف قوله )فـَتَـَزْلَزَلْت أْرَجاُؤَها ز ْلزَاهَلَا( مع قوله تعاىل:  نجد هنا تضميناا ف

 من األساليب الفاعلة يف األثر الّداليل، وأييت هذا احلشد الّتضميين»الّذي يعّد  [01]الزّلزلة/  ﴾ڤ
. ويرمي 141«يف الّنص بُغية شحن املوقف والّتأثّي يف املتلقي، فيغدو صيغة نصّية شديدة الّتكثيف

بدو حّّت ي أحنائهاونسف  ،مكانيف  سحق كّل عدوّ   فيها إىل تعظيم هول القتال يف املعركة الّت تّ  منه
 وكأّن اجليش اإلسلمّي يُزلزل األرجاء عاّمة.

عباده يف كونه أوجد األكوان من عدم حّّت تغدو كّل األلسن ُتسّبح هللا وبذكر أفضال هللا على 
 قال: ]البسيط[ف ،وحتمده

 142ب  ابلَقَلم  ـُد َهيََّأُه للَكتْ ـوبـَعْ       خَلَق اإلنمَساَن م نم َعَلق  ُسْبَحانَُه 

( بقوله تعاىل:  ْن َعَلق  چ  چ چ﴿الّشاعر وّظف تضمني من خلل قوله )خَلَق اإلْنَساَن م 

. ويقصد منه إىل اإلجلل للواحد األحد بديع [02]العلق/ ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ
مّث هّيأه وأعّده للكتابة  بّث فيه رغبة تعّلم اجملهول وحماولة اكتشافه كرب  ، وبعد أن  خلق البشر من علق

ولّي ]...[ يف فيه الكثّي من املنطق والعقل والتحليل، حيمل دعوة للتأمل بلطف » ابلقلم، فكلمه
خملوقات هللا تعاىل، وخاصة خلق اإلنسان؛ كيف ركّبه وأّلف بّي أجزائه وأخرجه من العدم إىل 

النشأة  -ليس على هللا بعزيز-الوجود؛ داعيا إاّيه إىل النظر يف خلقه أول مرة ليدرك ببساطة أنه 
 .143«األخرى

 تضمّي قصص ُقرآنّية: .ب

من املوروث الّديّن والقارئ  يث يضّمن املرسل نّصه قّصةا توجد هذه اخلاصّية يف نصوص اإلبداع ح
فمن  خمتصر   والوصول للهدف أبسلوب   ،كلمات    يعرفها لكن هذا االحتواء يكون تلميحاا هلا ببضعة  

                                                            
 .192الديوان، ص   140
 .289هنج البلغة دراسة أسلوبّية )حبث(، صكاظم عبد فريج املوىل املوسوي، االقتباس والّتضمني يف    141
 .269الديوان، ص   142
 .84، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين،   143
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اخلصيصة نرى الّنصوص تستهدف االقتصار واالختصار يف صناعة املعاين ورسم »خلل هذه 
ة وداللة مرّكزة سواء قّصة قصصي ُيمل عرب التوى احملص القصرية ذات إّن توظيف الّنصو  .144«الّصور

يوسف أو عيسى أو اخلضر عليهم الّسلم وغريها، جيعلها تنصهر يف الّنص األصلي وتندمج وخيدم 
 الّنصوص هنا تقوم على استدعاء قّصة أو حادثة تقذف بدالالهتا يف الّنص»بعضه بعضاا ابعتبار أّن 

لُتذهب ذهن القارئ هلا ويفهم  145«فيغدو حزمة من املعاين الّدائرة يف فلك املعىن العام للّنص
 املوعظة منها.

يف  عن لغز   تضّمنت قصائد "ابن زمرك" قصص قرآنّية ويف هذا الّسياق جنده يتحّدث جُميباا 
لقرآن تُبنّي قيمتها وفضلها، حيث أوضح أّن هللا تعاىل أقسم هبا يف ا مس الّت وصفها أبوصاف  شّ ال

، كما والقمر( وأهّنا تسكن يف األبراج خُمتالة ،الّنجميل، الّصبح، اللّ الكرمي إضافة إىل )الّضحى، الفجر، 
 طائر يف اجلّو تزوران كّل صباح إىل أن قال: ]الّسريع[ هي

َة  َقدم  َية  َصاحل  تَـُهمم ُدوهَنَا اَنئ م ّي       َجَفتم َوف تـم  146وَخلَّفم
حيث نلحظ أّن الّشاعر ضّمن قصيدته قّصة من القصص القرآينّ إبشارته إىل أصحاب الكهف 

 ،بدينهم من الكافرين هرابا  فيهين انموا يف سبات عميق دام سنوات طوال " والذّ سورة الكهفيف "
مصدرًا إهلامياًّ وحمورًا داللياًّ لكثّي من املعاين واملضامّي ]...[ »فبزاده املعريف القرآين الّذي شّكل 

. 147«وحاول ]الشاعر[ النفاذ من خالهلا لتصوير معاانته والتعبّي عن قضاايه ومواقفه وتعميق جتاربه
من توظيفه هذه الفكرة إىل بيان فضل الّشمس وفائدهتا يف حياة البشريّة؛ فكان من أسباب بقاء  لريمي
الّشمس الّت تعمل على جتفيفهم مّث تّتكهم ينامون  أحياء دون جتّمد هو دفء لكهف الّصاحلنيأهل ا

 براحة واطمئنان.
كما جند "ابن زمرك" يف موضع آخر يكتب إىل صديقه القاضي "أاب العباس الّشريف" يف طرس 

 ، لذا نراه ضّمن القّصة الّتالية يف قوله: ]الّسريع[أمحر يطلب حواتا 

                                                            
 .292كاظم عبد فريج املوىل املوسوي، االقتباس والّتضمني يف هنج البلغة دراسة أسلوبّية )حبث(، ص   144
 .293نفسه، ص  145
 .229الديوان، ص   146
هدة أمحد الكسواين، جتليات التناص يف شعر مسيح القاسم جمموعتا "أخذة األمرية يبوس" و"مراثي مسيح" أمنوذجا، جملة ان 147

 .164قراءات، ص
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َا    ُة املْرَسل نيْ ـَك ف يَها ُسنَّ ـوت ل        َأفمَصَح يل  َيطمُلُب ُحواًت هب 
ْن الطَّال          اـَأاَل تـََرى ُموَسى وَقدم َحلَّهَ     نْ ـيب  َأْصَبَح للُحوت  م 
 148لنيائ  القَ  ق  دَ صْ أَ  نْ م   ة  وصَ صُ نْ مَ        ةٌ ـصَّ هلا ق   ف  هم الكَ  ة  ورَ  سُ يف        

سورة يف " (عليهما الّسالم ر)موسى واخلضاهر يف هذه املقطوعة تضمني "ابن زمرك" لقّصة الظّ 
ي يُعدُّ علمة حني احلوت الذّ واسطة ب ،الّسلم ما" عليهلخضر"موسى" "ل وصول" وطريقة الكهف

يف فكر صورة وامضة تومض »ا عان  قرآنية قصيدته نراه يرسم هبفبتوظيف الّشاعر مل ،تدبُّ فيه احلياة
هلا يف  فر مكاانً تّتك أثرها، بل إّن هذا األثر حي علهاىن الذي ُتمله جتعاملتلقي مّث ختتفي، لكن امل

 ويرمي من ذلك إىل تعظيم. عرما جعل القصيدة برمتها خاشعة يف حمراب الشّ  149«ذاكرتنا القرآنية
له ألجل  احلياةموسى عليه الّسلم أثناء طلبه للحوت يف عودة  طلب صديقه إىل درجة تشبيهه حبالة

 معرفة مكان العبد الّصاحل )اخلضر(، فكلمها يطلب احلوت حسب رغبته الّذاتّية.
 شريف:النبوّي الديث احلج. تضمّي 

األحاديث النبويّة  ،من بني الّتضمينات داخل الّنصوص اإلبداعّية إضافة لآلايت والقصص القرآنّية
غري ذكر  منها يف الكلم من قد ُضّمن شيء  والّّت  -صّلى هللا عليه وسّلم-الّنابعة من الّرسول الّشريفة 

استحضار احلديث بنّصه وأفراده من غّي مقّدمة أو تعليق، يّتك الّنص يسيح يف »ابعتبار أّن  قائلها
واملكان، ليكون موّجهًا إىل فضاء رحب ويفتح العقل على مصراعيه، ويتخّطى به حدود الّزمان 

 ،وموعظة   ملا فيه من عرب   ومكان   يصلح لكّل زمان  الّشريف ، فاحلديث 150«الّناس كاّفة إىل يوم الّدين
للّنصوص السُّنّية،  استيعابهومدى  هحفظ من خللقدرة املبدع  يرتكز على صحيح   بشكل   أّن توظيفهو 

 ديّنّ  ثقايفّ  مع متّلك خمزون   يّة  فكر ومرونة  ،هّنّ   ذوحضور   ،نقديّة   أّما القارئ الواعي فلبّد له من موهبة  
لّنص احلاضر له املقدرة على منح املتلقي قراءة جديدة، فُيضفي جيعل ا»كون هذا الّتضمني   وسّّنّ 

متّكنه من سّب غوره، وإن كان األمر حيتاج إىل شيء من  به إىل فضاءات  داللية، وجتّليات ُجالّية

                                                            
 .236الديوان، ص   148
واألدب فاطمة سعدون، مجاليات قصيدة الومضة يف ديوان معراج السنونو للشاعر أمحد عبد الكرمي، جملة املخرب أحباث يف اللغة   149

 .322م، ص2012، 8اجلزائري، قسم اآلداب والّلغة العربية، كلية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد
 .105كاظم عبد فريج املوىل املوسوي، االقتباس والّتضمني يف هنج البلغة دراسة أسلوبّية )حبث(، ص   150
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وحتريك  ،يف القراءة اوتدقيقا  ،اذكيّ  اا ، فاستنتاج الّدالالت يتطّلب انقد151«الّتدقيق وإعمال الفكر
  الفكر وإعماله.

 ]الطويل[قال "ابن زمرك" يف مناسبة موت أحد أبناء "الغّّن ابهلل" حّّت يُعزّيه وُيتسب له األجر: 
ْن َمْور د  احلْوض  َكْوثـَرُ     ُدُه  اَن َقْد أَذَْكى اجلَوان َح َفقَوإ ْن كَ   152َسُيرْب ُدَها م 

َمنم َماَت َلُه َثالَثَة }يقول: ي للحديث النبوّي الّشريف الذّ  أنّه ُيشري إىل تضمني   يبدو من البيت
َجااًب م نم الّنار َأوم َدَخَل اجلَّنةم نم َوَلد ملَم يـَبملُغوا احل نمث َكان َلُه  . ويرمي "ابن زمرك" من هذا 153{ح 

آية الّتأمّل، وشّدته شعور الّذات ابالكتئاب »الّذي صار  الّتضمني إىل تقويّة صرب مواله "الغّّن ابهلل"
ابألجر من فقد أحد األبناء وجزاء هللا تعاىل لذلك  فراح يذّكره 154«الّدائم، ومصدره القلب اجلريح

نيا وأذكت أعماقه لفقده يف الدّ  ،يف يوم اآلخرة؛ فإذا هو اشتعل قلبه حرقة على وفاة أصغر أبنائه
 ألنّه صرب واحتسب، وسيدخله اجلّنة ويكون له حجاابا  فسيربّدها له ابنه من منبع هنر الكوثر يوم القيامة

 يف ملكه وبدور يف مسائه. ابن زمرك" ثناءه على أبناء مواله أبهّنم جواهرُ . وأكمل "من الّنار
 الّتضمّي مع الّشعر العريّب: /2

أن ُيضّمن »الّنصوص األصلّية واملقصود به  ضمنيُعدُّ الّشعر أحد املصادر املعتمدة يف إدراجها 
مشهورًا عند البلغاء، ودون الّتنبيه الّشاعر شعر شيئًا من شعر غّيه، مع الّتنبيه عليه إنم مل يكن 

القول إىل إمكانية الّتنبيه إىل صاحب الّشعر املأخوذ إن كان غري  ستظهر ،155«عليه إن كان مشهوراً 
 مع عدم اإلشارة له إن تبنّي أنّه غري مشهور. ،عند البلغاء معروف  

شعره شعر غّيه، فإن ُيضّمن يف »أّن الّتضمني يكون أبن هـ( 729)ت" حممد اجلرجاينوبنّي "
 ،156«فواً عًا فما دونه، مّسي: إيداعًا أو ر كان املأخوذ بيتًا أو أكثر، مّسي: استعانة. وإن كان مصرا

                                                            
 .285، صس والّتضمني يف هنج البلغة دراسة أسلوبّية )حبث(كاظم عبد فريج املوىل املوسوي، االقتبا   151
 .117الديوان، ص   152
 .333م، ص2002، دمشق، بريوت، 1البخاري، صحيح البخاري، )د.تح(، دار ابن كثري للطباعة والّنشر والّتوزيع، ط  153
 .224كيبية، صحممد كراكيب، خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين دراسة صوتية وتر   154
 .2/539عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البلغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا،   155
. ويف هذا الّسياق ُنشري إىل أضرب 989حممد اجلرجاين، اإلشارات والّتنبيهات يف علم البلغة، تح: عبد القادر حسني، ص  156

" بواسطة أخذ شطر البيت جمزوء" من خلل الّنقل الكّلي للبيت الّشعرّي، والثّاين "الّتامالّتضمني الّشعرّي فنجد األّول التضمني "
" وهنا يكون الّتغبري يف الّلفظ دون احملّرفصاحب الّنص اإلبداعّي وُيصبحان كأهّنما واحد. والثّالث "وإدماجه من شطر آخر من 
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"، ونقل استعانةفامللحظ هنا ذكره ألشكال الّتضمني يف الّشعر فسّمي الّنقل للبيت الّشعرّي أو أكثر "
 ."إيداعاً أو رفواً املصراع "

للمبدع وقراءاته وما  عريّة من أقوى الّتضمينات نتيجة الّّتاكمات الثّقافّيةفتضمني الّنصوص الشّ 
فال ضّي من اإلفادة الّنصّية، أو اإلشاريّة، أو الداللّية »ترّسخ يف ذهنه، وجيعل نصه يقوى أكثر 

واإلبداع حيدث من يف انبثاق الّتجربة األدبّية،  -أحياانً –للموروث األديّب مادام ذلك يُعدُّ األساس 
، وتداخل  بّي املخزون واملبتدع دع ، فالعلقة قائمة بني الّنصوص األدبّية يف خمزون املب157«تزاوج 

الّشعر يف الّتضمني دائماا منبع فكر  وثقافة  ومعان  وجتارب  للمرسل . لذا يُعّد امدجما  اواملبتدع لينتج انصهارا 
ء، فهو زاٌد ال ينفد، ومعّي ال ينضب، ورافٌد للمعاين الّّت وسيظّل منهاًل فّياضًا لألدابء، والعلما»

 .158«أودعها الّشعراء قصائدهم وعاجلوا فيها كثّياً من فنون احلياة، وأصنافاً من احلكمة
فيه نظم ، فاألجر من إاله احلقّ صاحب و  ،من اخللق املشكوردح مواله حيث راح "ابن زمرك" مي

 ]الطويل[: اجلواهر الّشعريّة، فقال
َتَخاي ُل:     وَلْو أَنَّّن  أَدرْكُت َأْعَصاَر مْن مَضى 

ُ
 َلما قَاَل ف يها الشَّاع ُر امل

َا        ُه ـَر َزَمانُ ـُت اأَلخيُكنـإ نم  و إيّن  و »   َتط عمُه اأَلَوائ لُ  ملآلت  مب   159«َتسم
" أيب العالء املعّري للّشاعر "شعرايًّ  يبدو من هذين البيتني أّن "ابن زمرك" قد ضّمن شعره بيتاا  

 ]الطويل[ونقله حرفياا. وهو: هـ( 449ت)
َا مَلْ َتْسَتط ْعُه اأَلَوائ لُ        ،َوإ ْن ُكْنُت اأَلخرَي َزَمانُهُ  ،َوإيّن    160آلت  مب 

على »ة على غرار أدابء األندلس، فهو وهبذا، يبدو أّن "ابن زمرك" قد اّتكأ على ثقافة مشرقيّ 
شاكلة كثّي من شعراء األندلس، قرأ شعر املشارقة وتشّبعت شاعريته بروحه، وهو حري أبن يستلهم 

ويرمي من خلل هذا . 161«وحُياكى، فجاء شعره متشراب ملذاهب الشعر املشرقي، وطرائق شعره

                                                            

" يف هذا الّنوع ميارس الّشاعر لعبة عكسّية حيث أنّه أيخذ معىنا من شاعر البيت املقلوباملعىن للبيت الّشعرّي املنقول. والرّابع "
 .82، 81شعره. ينظر، ابن املعتز، كتاب البديع، تح: عرفان مطرجي، ص الّشعري ويقلبه إىل معىنا آخر عكسي يف

 .12كاظم عبد فريج املوىل املوسوي، االقتباس والّتضمني يف هنج البلغة دراسة أسلوبّية )حبث(، ص   157
 .231نفسه، ص  158
 .457الديوان، ص   159
 .193م، ص1957أبو علء املعّري، سقط الزّند، دار صادر بريوت والنشر، دار صادر للطباعة والنشر، )د.ط(، بريوت،   160
 .230حنان إمساعيل أمحد عمايرة، األثر املشرقي يف شعر ابن خفاجة األندلسي، جملة جامعة دمشق، ص  161
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نّه لو كان آخر حّّت جعل من نفسه أ ،واالفتخار به الّتضمني الّشعرّي إىل الّتبجيل لسّيده يف كّل زمن
 شخص يعيش يف زمن مواله ومل خيربه األوائل عنه ألعلمه الّزمن مبآثره.

فقال: م( 608ت)" عنّتة بن شّدادللّشاعر اجلاهلّي " ومبحاولة شكره لنعم مواله أورد قوالا 
 ]الكامل[

 162«َغاَدَر الشَُّعَراُء م نم ُمَّتَدّ م  َكمم »      َوَدَعْوُت أَْراَبَب البَـَيان  أُر يُهُم: 
( وهو صدر البيت األّول من  ضّمن "ابن زمرك" يف بيت قوالا  ْن ُمَّتَدّ م  هو )َكْم َغاَدَر الشَُّعرَاُء م 

 ]الكامل[ :وهو" بن شّداد معّلقة "عنّتة
ار بـَْعَد تـََوهُّم  أَْم َهْل َعَرْفَت         م  دّ  ّتََ مُ  نْ م   راءُ الّشعَ  رَ ادَ غَ  لْ هَ   163الدَّ

وسلطته من خالل أتثّيه يف املتلّقّي له، ويتأّتى ذلك »فهذه التقنية جتعل الّنص يستمّد قّوته 
من خالل ارتباط الّنص ابملوروث األديب، والثّقايف، والّنفسي ألولئك املتلقّي، واملتحّقق بفعل 

من خلهلا أتكيد ترسيخ الّشاعر يقصد ، لذا 164«الّتفاعل، والّتداخل بّي الّنصوص الّسابقة والاّلحقة
ة مواله؛ حيث دعا أسياد البيان والبلغة لرُييهم أّن الّشعراء تركوا عملهم وغادروا موضع شعره خلدم

عّلمه طريقة  ، كونهيُعلي هبا من شأن مواله ويشكره على نعمه ي نظم قصيدةا املدح عكسه هو الذّ 
 الّشكر.

 املبني ابلّسيف عنوة: ]الطويل[ويقول بعد الفتح 
ُد َأْهَلُه:   ْسَلم  يـُْنش  ر ه  َما تـََعوََّدا)    َوَحقٌّ َعَلى اإل   165(ل ُكلّ  اممر ئ  م نم َدهم

ْن َدْهر ه  َما تـََعوََّدا( وهو صدر لبيت مشهور  الّشاعر استخدم الّتضمني يف قوله )ل ُكلّ  اْمر ئ  م 
 ]الطويل[ :هـ(354ت) "للمتنّب "

ْن َدْهر ه َما تـََعوََّدا   166وَعاَدة َسيف  الدَّوَلة  الطّعُن يف الع َدى      ل كلّ  اْمرئ  م 

                                                            
 .487الديوان، ص   162
 .11م، ص2004، بريوت، لبنان، 2ّماس، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، طعنّتة بن شّداد، الديوان، شر: محدو ط  163
 .11كاظم عبد فريج املوىل املوسوي، االقتباس والّتضمني يف هنج البلغة دراسة أسلوبّية )حبث(، ص   164
 .133الديوان، ص   165
 .370م، ص1983املتنيّب، الديوان، دار بريوت للطباعة والنشر، )د.ط(، بريوت،   166
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تظهر مهارة الشاعر يف انتقائه للنصوص األلصق بنفسه »وهبذا االستدعاء واالستحضار 
مني الّتضمني إىل إلزام املسلويرمي من هذا ، 167«ُمثّية لذاكرة القارئ يف الوقت ذاتهـووجدانه، وال

وكذا حتقيق الّنصر يف فتح  ،تعّود على ذلك امرئه ألّن كّل عظيم ابإلسلم من خلل اإلنشاد لالتّ 
 ويؤّكد على الفكرة بقوله: ،ي كان نصراا عزيزاا خافت منه قريشالذّ  األمصار مثل فتح "هتامة" )مّكة(

 ]الطويل[
َامة     168وَقْد َأهْتََم النَّْصُر الَعز يُز وأجْنََدا     َوَأْكر ْم ب يَـْوم  الَفْتح  فـَْتح  هت 

 الّتضمّي مع األمساء: /3
العربّية أو األعجمّية  احتوت املدّوانت الّشعريّة على مظاهر أخرى للّتضمني تتجّلى يف األمساء

عراء أو احلكماء أو األنبياء وغريها. فكّل ذلك أُدرج ضمن الّتارخيّية القدمية أو العصريّة للشّ األدبّية، 
ترديدًا ألمساء »حمتوى اإلبداع ال سيما األندلسيني الّذين كانوا بعيدين عن املشارقة فهم أكثر الّشعراء 

ابن خفاجة فمن ذلك إشارة " ،169« ملكانتهم يف نفوسهمالّشعراء املشارقة إعجااًب هبم وتقديراً 
 ]الكامل[املشهور جبوده: ق.هـ( من قبيلة "طيء" 46)" الطّائي حامتلـ " هـ(533)ت "األندلسي

 170دَّم  َأو َصاَل َصاَل رَب يَعُة بُن ُمكَ    إ ن َجاَد َجاَد هَناَك َحات ُ َطّيء ؛    
 " السم )حاتخفاجةداخل كلم شعرّي مثل قول "ابن  فتضمني األمساء واأللقاب والُكنيات 
الالت الّناجتة ( دليل على مدى إعجاب املبدع له، وشّدة ارتباطه به فاستحضره لُيخّلد ذكراه والدّ الطائي

عن امسه، وكذا يقّوي به كلمه، وُُيكم به نظامه، أو لتقوية فكرته، أو لتزيني شعره يف أغراض خمتلفة 
. ليس هذا فحسب بل استذكار األمساء وتوظيفها قد يكون 171كاملدح واهلجاء والغزل واإلخوانيات

اس" و"مجيل نوّ  رض الغزل جند "أابان غكّل اسم معىنا مرتبط به فإن كلخلدمة األغراض املنشودة ألّن 
لكرمه، ويف الّشجاعة واحلماسة والفروسّية يكون "أبو  "بن معمر"، وأّما يف املدح فنعثر على "حات

                                                            
محيدة صباحي، قراءة أتويلية يف شعر "عثمان لوصيف" بني اهلامش واملركز، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري،  167
 .294ص

 .133الديوان، ص   168
 .245فوزي عيسى، الّشعر األندلسي يف عصر املوحدين، ص  169
 .270، ص(، بريوت، )د.ت(الديوان، تح: يوسف شكري فرحات، دار اجليل، )د.ط ابن خفاجة،  170
 .2/536ينظر، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، البلغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا،   171
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أخذ هذا الّشكل من حيث . ى هللا عليه وسّلم" حاضراا وغريهممنصور" أو "محزة عّم الّرسول صلّ 
 :منها يف ديوان "ابن زمرك" عديدة اا الّتضمني صور 

 أمساء شخصّيات دينّية: .أ

، ويستفهم عن الّلقيا أهي يف نفسه عد عن أحبابه حّّت أشعل انر الّشوقوكّله بُ "ابن زمرك" يقول 
 بقوله: ]البسيط[ مثّ يستغفر هللا تعاىل ألنّه ذو كرم فسُيحّقق له أمانيه وضرب مثلا  ،ممكنة

 اقُ ـْطف  وإ ْرفَ ـمَُّه ابللّ َقا لُ ــــــــوعَ     بُغيَـَتُه   يُوُسف  يـَعمُقوبُ َقْد اَنَل م ْن 
ْلك  مل ميَ ــــعَ ب      ـة    ــــــات  ُمفصَّلَ ـآيَ  انَ ــــــُسَليمَ ي وفـ      

ُ
 172َسْسُه إ ْخَلقُ وَدة  امل

 وسليمانيوسف، ويعقوب، شخصيات دينّية وهي )زمرك" استعان بتضمني ألمساء الّشاعر "ابن  
لك طاقة إشعاعية كّبى بكثّي تراثية مت رموزاً » مُتّثل فهي ا اخلاصيف جماهل املشهورة (الّسالم عليهم

إىل تصوير حالة شوقه العالية الّّت تصل لرغبة يعقوب صد الّشاعر من إدراجها قف ،173«من التكثيف
يف ملكه. وكذا يرمي إىل تقوية إميانه عليه السلم ورغبة سليمان  يف بعضهماعليهما الّسلم ويوسف 

النزعة الدينّية يف شخصّيته القويّة فهي »ظهر بربوز الّذي ي صربه وتعزيز ،وبعث األمل يف روحه
، 174«الّراسخة واملتمّسكة ابهلل تعاىل، والصابرة املتحّملة للمصائب واآلالم، واملتجّلدة للشدائد

، مل مثلما حصل لنبَيْي إسرائيل )يوسف ويعقوب عليهما الّسلم(راق سُيجمع الشّ فمهما طال الف
ن إىل أن حتّقق االّتصال  الطرفيارَب صَ بسبب كيد إخوة يوسف لسنوات طوال فَ  الفصل بينهماّت  حيث

 وعّم الّلقاء الّلطيف ومشل األحباب.
 ، حيث يُعدُّ تعاىل إلسرائيلي بعثه هللا الذّ  )سليمان عليه الّسلم(وهذا ما جنده عند النيّب  

تُعدُّ  إىل أن عاد له، فهذه الّصفة عنه عدملكه وحتّمل البُ عن زوال صرب  فقد ،وقدرات   صاحب ملك  
 .175«حلوة جتعل اإلنسان متمّسكا حببل هللا وتزيد إميانه وتقّوي عزمه أمام بالاي الّدهر»مثرة 

                                                            
 .344الديوان، ص   172
زكراي، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، قسم اآلداب  حنان بومايل، الصورة الفنّية يف قصيدة الذبيح الصاعد ملفدي  173

 .174م، ص2012، 8والّلغة العربية، كلية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد
 .93، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين،   174
 .59حكمة الصرب عند انصف اليازجي، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، صصغري فلحي، وإمساعيل أشرف، مصادر   175
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قال: ويُنجد الغريق ويهدي للّرمحن،  ُمعاينـيُنقذ الي ومبدح الّرسول صّلى هللا عليه وسّلم الذّ 
 ]الطويل[

يَلّت  الُعْظمَ  ا          ى َشَفاَعُتَك الّتّ  ــــَوس  َران  يـَُلوُذ هب   176ع يَسى وُموَسى ب ُن ع مم
فقد  ،(عليهما الّسالم وموسى بن عمران عيسىيبدو هنا توظيف تضمني المسنْي دينيني مها )

دوحه أبّي طريقة، فاملبدع يف عمله إلجلء عظمة مم يّنّ ، والدّ قايفّ والثّ ، هّنّ اعر جمهوده الذّ كّرس الشّ 
ال يقتصر على تلك اخللفية الدينية املبهمة يف شعره فقط، بل يعين أيضا استلهام الّتاث »اإلبداعي 

ويرمي من هذا الّتضمني تعظيم الّرسول صّلى هللا عليه وسّلم  .177«اإلسالمي ابصطالحاته ومسمياته
مثلما يلوذ هبا األنبياء اآلخرون  ،وإجلله يف يوم القيامة ألنّه ملجأ الّشاعر وطريقه إىل الّشفاعة الُعظمى

موسى بن ي أرسل إىل إسرائيل "" ونيّب هللا وكليمه الذّ عيسى بن مرمي عليه الّسالمسّيد املسيح "الك
 ".عمران عليه الّسالم

 شخصيات أدبّية:أمساء  .ب

 : ]الطويل[بشاعر   منوذجاا  ابا يقول يف شّدة شوقه ضار  
ْن قـَْبل ي     ر     ــــــــل  ابلثَّن يَّة  ُمْقم  ــــــــنُّ ل َليْ ــــــــَأح   يُل بمُن َمعمَمر  َكَما َحنَّ م   178ُجَ 

يُل بمُن َمعمَمر  معروفة وهو )ة شعريّة لشخصيّ  استعمل "ابن زمرك" امساا  . ويرمي من هـ(82)ت (ُجَ 
 بشاعر   كّل ذلك إبحداث مقابلة    ،لقمرليف أعماقها اشتياقه إىل الّليايل احملتضنة  ذلك إىل الّتأكيد على

ر األموي املشهور من شعراء العصالذي يُعدُّ صاحب بُثينة "مجيل بن معمر" وهو ف ابلغزل ر  قبله عُ 
من الفنون الّشعريّة »، فهذا الّلون الّشعري يُعترب هحسّ ه ورهافة شاعر ثينة ورقّة مىل بُ بدميومة حنانه إ

 .179«اجلميلة احملّببة إىل الّنفس، ُيصّور أشواق احملّبّي ولواعجهم. وهو شبيه ابلّنسيب والّتشبيب
، كان قد هنج به اللة على معىن احلبّ ارخيي عن طريق الّتضمني للدّ مز التّ فتوظيف "ابن زمرك" هذا الرّ 

إذ استلهم منها ما يشّف »ن الذين استمّدوا حجتهم من أصالتهم العربية عراء اجمليديطريق أسلفه الشّ 

                                                            
 .495الديوان، ص   176
 .66مصطفى السعدين، التصوير الفّّن يف شعر حممود حسن إمساعيل، منشأة املعارف، )د.ط(، اإلسكندرية، )د،ت(، ص  177
 .328الديوان، ص   178
 .41انظم رشيد، األدب العريب يف العصر العباسي، ص  179
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عن حالته الشعورية والنفسية، وما يشي بتفاعله مع واقعه تفاعال شديدا ينّم عن أصالة يف االنتماء، 
 .180«بّي املاضي واحلاضروثراء يف الثقافة، وقدرة على املزج 

 ادقة واخلرّية حّّت قال: ]الطويل[وكتب إىل الفقيه "ابن حات" ميدحه بصفاته الصّ 
يَمة     181َحامت   َفَما َسنـََّها فيَما َمَضى َغرُي         إ َذا َكاَن هَذا اجلوُد يف النَّاس  ش 

يف قوله )َمَضى ق.هـ(  46) )حامت الطّائي(لشخصّية شعريّة هي  اامسا ابستدعاء الّشاعر يف بيته 
) فتبلورت لألندلسّي شخصية مميزة، ُجعت »ابقة يعكس نـََفَس وروح الدّ اير السّ فهو ، َغرُي َحات  

 ،182«مالمح الشرق بعروبتها األصلية إىل جانب مالحمها األندلسية املكتسبة من املوطن اجلديد
إالّ أنّه يف طريق  ، ُجبل عليها ممدوحه الفقيه وهي اجلود والكرم الّسخيّ تعظيم الّسجّية الّّت قصد منها لي

أبسلوب تورية ضّمن اسم و ،اهلّي هو من أرسى دعائم الكرم واشتهر بهاجلاعر شّ الذلك وّضح أّن 
الفقيه املعروف ابجلود يف ابن حات و  ،ي كان أّول الكرامالذّ  "حات" معنيني؛ معىن حات الطّائي اجلاهليّ 

االّتصاف ابجلود يف زمن عيشه وكذا اشّتاك االسم العلمّي، فكانت  ، ليكون الّتشابه يف أولويّةزمانه
 طريقة بديعة من "ابن زمرك" لتعظيم ممدوحه الكرمي اجلواد الّسخي ومببالغة شديدة.

مّث  ،ي ليس له ندّ دح اخلليفة الذّ ومي وشرقاا  "اببن خلدون" ورحلته غرابا  يقول "ابن زمرك" معّرفاا 
 : ]الطويل[فيه عاد إىل "ابن خلدون" وأنشد

َدايَة       ابمَن َخلُدون  بَق يَت  ْن ُدنـَْياَك يف َجنَّة  اخلُْلد     إ ماَم ه   183واَل ز ْلَت م 
يف قوله )بَق يَت  (هـ808)ت (ابن خلدونبعودة "ابن زمرك" للحديث عن الّشخصّية األدبّية )

َدايَة( حاول إرسال معىن ضمّّن يتجّلى يف تقدمي  هتمام البن خلدون وتقديره ألنّه االاْبَن َخلُدون  إ ماَم ه 
ر" إىل أمري قشتالة، محللّسلطان "حممد بن األ يف حّل الّنزاعات عندما كان سفرياا  سياسّية   صاحب مكانة  

وكما كان "ابن خلدون"  ،تشبه دبلوماسّية "ابن زمرك" يف حّد ذاته لذا أعطاه قدره العايل فدبلماسّيته
أحد أهّم األدابء واملؤّلفني يف علم االجتماع والّّتبّية. فلكثرة ترحاله وتنّقله دعاه "ابن زمرك" للمكوث 

                                                            
انهدة أمحد الكسواين، جتليات التناص يف شعر مسيح القاسم جمموعتا "أخذة األمرية يبوس" و"مراثي مسيح" أمنوذجا، جملة  180

 .152م، ص2012، 4قراءات، قسم اآلداب والّلغة العربية، كلية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد
 .331الديوان، ص   181
 .224حنان إمساعيل أمحد عمايرة، األثر املشرقي يف شعر ابن خفاجة األندلسي، جملة جامعة دمشق، ص 182
 .383الديوان، ص   183
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ريهم بعلمه ويهديهم برشده ، فهو إمام على الّرعّية واخلليفة ينوالبقاء فيها يف جّنة اخللد )األندلس(
 الّسياسّي واالجتماعّي.

 ج. أمساء شخصّيات اترخيّية:
 "أبيب العّباس الّشريف" من عدم البوح ابألسرار وإلغاء الّتصحيف خوفاا مات اخلاّصة سّ وبسرد ال
 بقوله: ]الكامل[ الّشاعر ختمإىل أن إلسراف من الّتطوال وا

م  َعْن      َوهللاُ َُيَفظَُها َمآث َر ُأْسن َدْت   ْن بـَْعد  َعْبد  َمَناف   َهاش   184م 
هاشم بن عمد "ابن زمرك" يف مدحه إىل استجلب اسم لشخصّية يف الّتاريخ اإلسلمّي وهي )

( ليصل إىل مرماه الظّ عبد مناف ْن بـَْعد  َعْبد  َمَناف  م  م  نة "أيب العباس اهر يف طمأ( يف قوله )َعْن َهاش 
 الّشريف" أبّن األعمال اخلرّية واملكارم العظيمة واألفعال احلميدة ستستمّر وحُتفظ، فهي مآثر متوارثة

يصوهنا هللا تعاىل وتنقل من األّولني إىل املتأّخرين عرب الّزمن شأنه يف ذلك شأن اجلّد الثّاين لرسول  متواترة
يعتّز »، فهنا نرى الّشاعر ت أعماله وحفظت يف الّذاكرة اإلسلمّيةي تناقلالذّ  ،هللا صّلى هللا عليه وسّلم

 .185«بقوم وأهل رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم ومشيداً أبخالقهم وقيمهم وعاداهتم
بقدرته الرُبهانّية  ممدوحه الرُبهان واحلكمة واستخدام العقل مادحاا  وأبسلوب يف الكتابة يُوّظف فيه

 : ]الكامل[قالفُمسفسطني ـُمّدعني والـّّت أسكت الاملشهورة ح
ْكَمة  َلْواَل الع َياُن وُحْكُمُه     ْنُه ـا: َأعَ ـقـُْلنَ    َلَك ح   186َأرمَسطَااَد هللاُ م 
( يف أرسطالشخصّية من الّتاريخ الُيوانين وهو ) حبديثه يف البيت الّشعري عن العقل وّظف امساا 

ْنُه أَْرَسطَا( الذّ   .حّت يستقيم الوزن ق.م(322)ت( أرسطاطاليسي يُعّد حتريف السم )قوله )َأَعاَد هللاُ م 
 ،واالفتخار به وبقدرته اجلدالّية الرُبهانّية حّّت االقناع ،عقل النرّي ال منه إىل املباهاة مبمدوحه ذي رامياا 

 ،أيتون حبكمة ُمظّللةالّذين ُمجادلني وإعجازهم السيما املسفسطني املغالطني يف اجلدال و ـوتغيري رأي ال
احتكاكه ة، و قافة اليواننيّ ابلثّ  ةاملشّبعفهذا يدّل على مدى سعة فكره، والّت اكتسبها من ظروف عصره 

                                                            
 .228الديوان، ص   184
، حماضرات -ديوان املنداسي أمنوذجا–عبد اللطيف حّن، سيمياء الشوق واحلنني لألماكن املقّدسة يف الشعر الشعيب اجلزائري   185

 .261امللتقى الدويل السادس "السيمياء والّنص األديب"، ص
 .336الديوان، ص   186
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. فحكمته العالّية ذّكرت "ابن زمرك" ابلفيلسوف 187بسائر الثقافات، وانفتاحه على البيئة اجلديدة
من العظماء املفّكرين ومن  اي يُعّد واحدا اليوانيّن املعروف "أرسطو" أو "أرسطاطاليس" ابإلغريقّية الذّ 

طو أرس الستبان أّن هللا أعاد ،يان مرادهيف ب فلوال عجز ممدوحه أحياانا  .أهّم مؤّسسي الفلسفة الغربّية
 من جديد يف زمنهم ويف بلد األندلس.

 د. أمساء شخصّيات معاصرة:
 العّباس" فقال: ]الطويل[ بن زمرك" ربط نفسه ابلّسلطان "أيب"االّشاعر 

ا      َتص بَّاس  َأاَب العْتَك َفد  188ئ م  الشَّباب  امللاوَدْت َعْوَد وُنَك عنـَْفسـي فإهنَّ
 189هـ(796)ت (أبو العّباسلشخصّية ُمعاصرة به وهو ) حيث نلحظ أّن الّشاعر ضّمن امساا 

ي(. ويرمي إىل إعلم الّسلطان عن مدى إخلصه له  الّسلطان املريّّن يف قوله )َفَدْتَك َأاَب الَعبَّاس  نـَْفس 
وذلك بتخصيصه هو دون غريه بذكر امسه صراحة حّّت يُدرك الفكرة؛ فـ"ابن زمرك" يفدي نفسه يف 

 كما يصون األسرار يف صدره الكات.  ،سبيل مواله وُيميه
 : ]الطويل[فراح يقولاعر يُبنّي أمهّية مواله على أحد الّسلطني كما جند الشّ 

ا ُمَعطَّلا    أَبُو زَّاَينَ وََكاَن  يدا َتُه حّتَّ اُْغَتَدى ب َك َحالَيا    ج   190فـََزيَـّنـْ
يف قوله  191(أبو زاّيناستعرض "ابن زمرك" يف بيته الّشعرّي ألحد الّشخصيات املعاصرة له وهي )

ا ُمَعطَّلا(. ويقصد من تضمينه إىل إبراز مدى فضل مواله األندلسي على الّسلطان  يدا )وََكاَن أَبُو زَّاَيَن ج 
 ،ي أشرف على اهللك والّسقوط لوال سوابق خري موالهوهو )أبو زاّين( الذّ  الّتلمساينّ وحّدد امسه عمداا 

 ته الّرخّية.فبه تزّين ملكه وحُسن حّّت صار كما هو يف ساع
 
 

                                                            
 .236ندلسي، جملة جامعة دمشق، صحنان إمساعيل أمحد عمايرة، األثر املشرقي يف شعر ابن خفاجة األينظر،   187
 .333الديوان، ص   188
، يقال له ذو الدولتني ألنه توىل امللك مرتني. ينظر، أبو العباس أمحد "بّن مرين" من مغريب لقبه "املستنصر ابهلل"، هو سلطان  189

  https://ar.wikipedia.org/wikiاملريّن 
 .516الديوان، ص   190
هـ بعد أن انتزع احلكم من 796" من أسرة "بّن عبد الواد" من سلطني تلمسان، توىّل سنة حممد بن موسىوامسه الكامل "  191

 .516أخيه. ينظر، الديوان، ص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 هـ. أمساء األماكن:
مثل غريه فهو يظهر يف أغلب قصائد الّشعر العريّب، إذ هو احتواء  هذا الّنوع الّتضميّن متميّـز  

حناء يف العامل العريّب اترة والغريّب اترة أخرى، ملزيّة يسعى هلا األاألبيات على أمساء أماكن خمتلفة األوجه و 
داء فاملكان يقصد به االرتباط العميق بفعل الوجود أل» املبدع وُُياول حتقيقها وإيصاهلا للمتلّقي

 .192«الطقوس اليومّية للعيش، والّتفاعل مع احمليط، وهو بناء اإلنسان ضمن منظومة اجتماعّية
أماكن يف  كما أهّنم يسّمون منها  ،ففي الّشعر األندلسي تكثر أمساء األماكن املشرقّية حباًّ هلا 

 "غرانطة"يف شعرهم عن أمساء مدهنم صراحةا حنو: ال يستغنون  علوة على ذلك فهماألندلس تيّمناا هبا، 
اجلميلة يف األندلس، وهي تعين عند اإلسبان )الّرمانة( وهذا يدّل على أهّنا  من املدن»ابعتبارها 

" أو األندلسذكر " وكذا ،193«كانت مليئة ابخلّيات الّّت نتجت عن الّّتبة اخلصبة ووفرة املياه
 بته، إضافة إىل توظيفهم ألماكن دينّية كمّكة أو املسجد الّنبويحسب رغ بُكنيات كلٌّ  الّتلميح هلا

 وغريه. الّشريف
 زيد" قال "ابن زمرك": ]الطويل[ ابعني لألندلس يف املغرب وهو "أبووبذكر أحد أمراء التّ 

ُرَّاُكش  َوُقْل أليب َزْيد  َوَقْد فَاَز ق ْدُحُه       ُلهْ  مب   194واْشَتدَّ يف املْلك  َكاه 
ُلْه( ُمرَّاكشالسم مكان وهو ) تضميناا  البيتيف  ُرَّاُكش  واْشَتدَّ يف املْلك  َكاه   تعّد الّّت ( يف قوله )مب 

ن توظيفها إىل لفت االنتباه ولة املغربّية وقد أّسسها "يوسف بن اتشفني". وقصد الّشاعر مالدّ  مدنأحد 
وقد حظي مبكانة  ،زيد" من طرف "الغّّن ابهلل" ُعنّي فيها "أاب الّتابعة لألندلس الّتّ  املدن ىحدإىل إ

ولة األندلسّية ك. كما يقصد إىل بيان كرب حدود الدّ ملْ ـفيها وفاز بكّل احلظوظ إىل أن كرب وقسا عليه ال
 (.حالياا  ي يصل إىل غاية مشال إفريقيا )تونس، اجلزائر، املغربيف احلكم الذّ 

 
 

                                                            
، حماضرات -ديوان املنداسي أمنوذجا–عبد اللطيف حّن، سيمياء الشوق واحلنني لألماكن املقّدسة يف الشعر الشعيب اجلزائري   192

 .255امللتقى الدويل السادس "السيمياء والّنص األديب"، ص
 .55أمين يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بّن األمحر( )رسالة ماجستري(، ص  193
 .149الديوان، ص  194
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مّكة "شبه اجلزيرة العربّية وابلضبط انتقل "ابن زمرك" يف احلديث عن الدول واألماكن إىل غاية 
 الّت قال فيها: ]الكامل[ "املكّرمة

 195رُ عَ املشم و مُ اهُ آوَ  دْ قَ  تُ ـيْ والبَـ        ة  كَّ مب َ  يج  احلج   ع  مَ تَ جْ ا مب ُ ما سَ قَ 
َكَّة ( بلفظها مّكةُنلحظ هنا أّن الّشاعر قد ضّمن اسم مدينة ) يج  مب  ُْجَتَمع  احلج  ا مب  ( يف قوله )َقَسما

( يف قوله )والبَـْيـُت َقْد آَواُهُم موضع املشعر)كذلك ضّمن  و  اترة أخرى، وب ُكنيتها وهي )البيت(اترة 
أمام للّداللة على التعّلق الّدائم ابملكان واالستناد إىل قدسّيته ليفسح اجملال واسعًا » واملْشَعُر(

موضوعه الّضمين، وهو بّث هواجس نفسه واالفصاح عن عوامله الّداخلّية الّّت يرجو من املتلقي 
وكذا االفتخار  ،لّتشريف هبما والتربّك بذكرمها صراحةا وما ذلك إالّ ل ،196«بلوغها ابلّتلميح ال ابلّتصريح

أو الّت يُطلق عليها "املزدلفة"، فهي ببيت هللا العظيم "مّكة املكّرمة" وموضع مناسك احلّج املشعر احلرام 
 ينتقل ناطق الّّت املويقصد أيضا بذكر األماكن إىل حتديد بعض ي كّل الّلجئني إليها من احلجيج. أتو 

 ي ال يدرك ذلك.لمتلقي غري املسلم الذّ هبا لعريف تّ الو  ،إليها احلجيج
 و. أمساء دخيلة:

العّباسي أو األندلسي احتكاكاا مع األمم اجملاورة هلا فحصل األخذ عاش العامل العريب القدمي سواء 
 ألفاظ   تذلك دخلت مر ويف أثناء  ،وغريها وأكل   وعمران   وزينة   ولباس   وثقافة   والعطاء بينهما من علوم  

لقواعدها »وقد انتبه علماء الّلغة لذلك فأخذوها وأخضعوها  ،غري عربّية ترتبط أبشياء وتسّمى هبا
ها يف الغالب ملقاييس أبنيتها وجرى هبا االستعمال، حىّت صارت هذه املفردات وتّية وطّوعو الصّ 

الّدخيلة مبرور الّزمن جزءاً من ثروهتا الّلفظّية، وظاهرة االقتباس هذه هي الّّت اصطلح عليها القدامى 
، فهذه 197«لّلغويّةابملعّرب والّدخيل على حّي عّّب عنها احملدثون ابلقرض الّلغوي أو االستعارة ا

 هي أخذ لفظ  و  ؛ذاهتاتبقى رفت ابصطلحات كثرية من القدماء إىل احملدثني ولكن الفكرة عُ قد الظّاهرة 

                                                            
 .47الديوان، ص   195
، حماضرات -ديوان املنداسي أمنوذجا–عبد اللطيف حّن، سيمياء الشوق واحلنني لألماكن املقّدسة يف الشعر الشعيب اجلزائري   196

 .261امللتقى الدويل السادس "السيمياء والّنص األديب"، ص
 .163حاكم لعييب الزايدي، الّتادف يف اللغة، ص  197
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مّث ابالستعمال صار يوّظف يف الّنصوص اإلبداعّية لُيصبح ُمضّمناا  ،وإخضاعه لقواعد العربّية أعجميّ 
 .198هذه األلفاظ املوضوعة ملعان  يف غري لغتها وتستخدمفيها، 

 ،وتضمني الّدخيل يعتمد على ثقافة املبدع وقدرته على الّتوظيف فذلك له فائدة على الّنص
خيلة، استخدامًا واسعاً، حبيث تبدو لأللفاظ الدّ »وتعكس إمكانية الّشاعر من خلل استخدامه 

وكأهّنا من جسد الّلغة العربّية، وليس ذلك إالّ لكثرة استعماهلا وتداوهلا بّي متكّلمي العربّية ]...[ 
حيث  .199«وإن دّل ذلك على شيء، فإّّنا يدّل على ثقافة واسعة، ودراية ابلّلغات األخرى

 خيلة على الّلغة العربّية منها قوله: ]البسيط[استخدم "ابن زمرك" جمموعة من األمساء الدّ 
 200جَيز يَها الَفرمَدومس  أَْو ُمْبل غ  َسال َف األْنَصار  َمْأُلَكةا       وهللاُ ابخلْلد  يف 

 وقوله: ]الطويل[
َن ـرَار  َأاَنم  ـَواس  العَ ـمَتُدُّ أَلكْ   َسن  لا       م  َُختَّم   السَّوم

 201ابلتّ رْب   الَغضّ  امل
 وقال: ]الكامل[

ْنُه التَّاَج و      َلْو َأنَّ َبْدَر األُْفق  أَْمل ُك أَْمَرُه   ل يالَ لََنَظْمُت م   202اإل كم
َسن   ،الَفرمَدومس  دخيلة تتجّلى يف قوله بـ ) أّن الّشاعر ضّمن ألفاظاا  نلحظ ل يلاإل  ،السَّوم  ( الّّت كم

فحصل ائتلف بني الّلفظ واملعىن  أو أهّنا أصبحت من لغتهم الكلمّية والّشعريّة اا تكون قد أدرجت عمد
الّلفظ جزاًل إذا كان املعىن فخمًا، ورقيقًا إذا كان املعىن رشيقاً، وغريبًا إذا كان املعىن »إذ يكون 

يف بيان مدى . ورمى منها إىل مقاصد تكمن 203«غريبًا حبتاً، ومستعماًل إذا كان املعىن مولدًا حمداثً 
طلب  بسببولة اإلسلمّية األندلسّية ابملدن األجنبّية اجملاورة هلا، وهذا انتج للحتكاك بينهم أتثّر الدّ 

 العلم أو العلقات الدبلوماسّية أو احلروب.

                                                            
. وينظر، أيب علي الفارسي، 1/268ينظر، السيوطي، املزهر يف علوم الّلغة وأنواعها، تح: حممد أمحد جاد املوىل بك وآخرون،   198

 .1/305اإليضاح العضدي، تح: حسن شاذيل فرهود، 
 .165، صحممد صلح زكي أبو محيدة، اخلطاب الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبية  199
 .504الديوان، ص   200
 .423الديوان، ص   201
 .266الديوان، ص   202
ابن أيب األصبع املصري، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حفّن حممد سرف، اجمللس األعلى   203

 .1/195للشؤون اإلسلمية، جلنة إحياء الّتاث اإلسلمي، )د.ط(، اجملهورية العربية املتحدة، )د.ت(، 
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( الفردوسقصد من إدراجه للسم الّدخيل )قد أّما أغراض األبيات الّشعريّة فنجد يف البيت األّول 
 ،إلعلء بشرفهم وشرف اخللفةين حّققوا الفتح لفارسّي إىل االفتخار أبصحاب الّنصر الذّ الصل األ ذي

فهم  ،الفردوس مكان الّزايدة والّسعة ألنّه مسكن األبرار الّصاحلني بعد املوت ومكان ُخلودهمفسينالون 
 محلوا رسالة اإلسلم والّنصر.

( اللّتينّية ويقصد منها إىل إظهار مدى مجال أكواس الّسوسنأّما البيت الثّاين فقد وّظف لفظة )
اجلنس الّنبايت املنتشر يف  من خلل مقابلته ابلّسوسن ذي ،بات األصفر طّيب الرّائحةالنّ  ار ذيالعر 

ون األصفر املقابل األبيض واألزرق واألصفر واألمحر، وهنا استعمل اللّ  لّلوناب واملتمّيزالعامل القدمي، 
فقيمة نبات الّسوسن عالية عند الّشاعر ألنّه انعم امللمس ومثني وكأنّه خمتوم ابلفّضة أو  لنبات العرار.

 الّذهب.
اإلغريقّية ي ُيستخدم يف احلضارة ( الذّ اإلكليلهو ) دخيل   كما جند يف بيته الثّالث تضمني اسم  

الفاخر حّّت عجز  مملوءة ابحلليّ واهلنديّة، ورمى من ذلك إىل الّشكر على الكسوة الّت أُهديت له وهي 
 ته املدحّية مركّبة من اإلكليل ذيوبصيغة مبالغة جعل كلما .عن إجياد ألفاظ املدح املناسبة ملمدوحه

 ويويّف حّق مواله مثيناا  حّّت ُيشّكل اتجاا  امتلكه كي أيمره متىّن ومكّوانت البدر الّّت  ،الورود واألزهار
 وخريه.

 ة:تضمّي أحداث سياسيّ  /4
يُعرف هذا العنصر بتضمني الّنص اإلبداعي حمتوايت اترخيّية هلا علقة ابجلوانب الّسياسّية ينقلها 

وتثبيت هلا، أو كأنّه كشف  ولة وكأنّه نقل لسجّلت  سادت يف عصره أو يف فّتة قيام الدّ سواء املبدع لنا 
خاّصة بني احلكماء املتصارعني، أو الّتعبري عن عواطف املبدع املشحونة بكره ألحدهم، أو  عن أسرار  

 والعباسيّ  يف العصر األمويّ  اا جنده سائدما وهذا  ،اإلعلن عن معاهدات حصلت بني الّدول املتعادية
واخلارجني ، من خلل تسجيل الّشعر يف تلك الفّتة بعض ما كان من معارك بني األمراء واألندلسيّ 

 .204عليهم، وإحراز االنتصارات والّسخرية من األعداء يف اهنزامهم املهني
الّشعراء طرف  منياسّية سّ ال األخبارنها انتشرت ممن بني الّدول الّّت  الّدولة األندلسّية وتعدُّ 

فْت  نصب وأ ،دنةاهللح و صّ العقد معاهدات وهم يف كنف اخللفاء واألمراء أثناء  ،سةيااملشهورين ابلسّ 

                                                            
 .136قوط اخللفة، صينظر، أمحد هيكل، األدب األندلسي من الفتح إىل س  204
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، منها ما أحداث مواجهة بّي املسلمّي والّنصارى»لدى بعض األتباع، فقد عّمت يف األندلس 
سّجله الّتأريخ ومنها ما أمهله، إضافة إىل ما شهدته تلك املرحلة من عالقات مع دول الّشمال 

حداث داخلّية هلا أمّهيتها الكبّية يف ُتريك سياسة البيت الّنصرّي ونتائجها اإلفريقي، وأ
الّتاريخ ، وهذا ما جيعل القصائد الّشعريّة والّنصوص النثريّة األكثر مسامهة يف ترسيخ 205«الّتارخيّية

املساعدة أمراً غّي قابل بوضعها يف عداد الواثئق الّتارخيّية »هلا القيمة  وُيّققوكشف األسرار واخلبااي 
 . 206«لالعّتاض

منها على سبيل املثال ال احلصر  سياسّية كثرية عاشها يف واقعه نذكر تضّمن ديوان الّشاعر أحدااثا 
 : ]الكامل[فقال حادثة جرت يف زمانه يف معرض مدح مواله "الغّّن ابهلل" وتعداد حماسنه

ْنَك املرَبَُّة والغ َنا    ـمشََ  ُهُم م   فَاجلاُه َأْوَسُع واحلَباُء ُمَوفَـّرُ    َلتـْ
نَة  لَبَستم ُمالَءَة ع زَّة  يف       207ىَن تَتَخريَُّ ُــ َفاخلَْلُق ف يها يف امل       ُهدم

"الغّّن ابهلل" على  الّشاعر ضّمن واقعة تكمن يف البيت الثّاين ابإلشارة إىل اهلدنة الّت فرضها
يف مسرح األحداث الّت ُتتدم أمامه »املتلقي  ليضع ،يف قوله )يف  ُهْدنَة  لَبَسْت ُملَءَة ع زَّة ( أعدائه

]يف الّنص الشعري[ فيعيشها بكّل تفاصيلها ويتفاعل معها ويستلهم منها مواطن العظمة 
ي وعمله اخلريّي وكرمه الذّ  ،ويرمي من ذلك  إىل إظهار مدى فضل مواله "الغّّن ابهلل" ،208«واالعتبار

قّوته وسلطته على العدّو؛ حيث يبدو ذلك  تعزيزعّم كّل البلد األندلسّية من جهة، ومن جهة أخرى 
، فبهذا مشل كرمه وحباءه الوافر كّل من قبع ومناهم  فرضها كوهنا رغبة الّناسيف إهناء احلرب ابهلدنة الّّت 

 حتت كنفه. 
 وهي حادثة سياسّية مهّمة يف اتريخ األندلسيني: ]الطويل[ وقال يُهّنئ مبوت الطّاغية،

يُدُهمم  ُل الُكفمر  َماَت َعم   وَأْصَبحت  اأَلْغَلُل يف النَّار  َطْوَقهُ       َهن يًئا فََأهم
 209هُ قَ نْـ عُ  بُ ر  ضْ يَ  د  عْ السَّ  امَ ُحسَ  نَّ فإ       ا دا ـام  عَ  كَ امَ قَ ا مَ وَ انَ  ئ  ر  امْ  لُّ وكُ    

                                                            
 .61األندلسي شاعر غرانطة، ص فركونقاسم القحطاين، ابن   205
 .62، صنفسه  206
 .48الديوان، ص   207
 .114)رسالة ماجستري(، ص جلل عبد هللا حممد سيف احلمادي، العدول يف صيغ املشتقات يف القرآن الكرمي دراسة داللية  208
 .98الديوان، ص   209
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يف  210م املتمّيز بقسوته1368هـ/770استطرد الّشاعر يف ذكر حادثة موت طاغية الّنصارى عام 
يُدُهمْ  . ويرمي "ابن زمرك" من كتابة القصيدة يف اتريخ وفاته إىل إعلء (قوله )َهن يئاا فََأْهُل الُكْفر  َماَت َعم 

لذا هّنأهم بذلك حّّت وصفه  ،بدولة هادئة وموته، وسعادة أهل األندلساغية ذهاب الطّ لفرحة املسلمني 
وأّن  حوله،)أبهل الُكفر وعميدهم(، وراح يتصّور حاله يف كونه ستحيط به يف الّنار األغلل وتتطّوق 

 يذكر مقامه فسيقتل ابلّسيف عنقه.أي شخص 
 قصيدة فقال: ]الطويل[البعد عرضه هلا يف  الّشاعر رأيه بكّل حقد   وهناك حادثة أخرى أبدى فيها

 ا ُهَو خُيْرب ُ ــدّ ُق َوْعَد هللا مَ ــــــــــــُيصَ           د يثُُه ـري  ال مُيَلُّ حَ ـاَء َبش  ــــــــَوجَ 
َبا    َسب يَل اهلَدى والبَـْغُي َيْكُبو ويـَْعثـُرُ        َفَأْخرَبَ َعْن َشْيَخْي َضَلل  تـََنكَّ

َُما قَ  هنَّ ْزيَة  ـأبَ   ْوُب املن يَّة  يـُْنَشرُ ـْوقـَُهَما ثَ ـَوفَ         ْد أَْلب َسا ثـَْوَب خ 
 هللا ابلسَّْيف  يـُْزَجرُ  قّ  ـاف ُر حـوكَ       ه   ـفـََقْد َكَفرَا َحقَّ اجل َهاد  َوَمْلك  

نْ ــــَوَدبَّ   َدةا     ــَوإ نَّ َوز يَر الَغْرب  رَاَم َمك ي   رُ ب  دْ مُ ول  وَ ـــــُه َجهُ ـَرَها م 
 قوله:غاية إىل 

 211رُ محْ  أَ  تُ املوْ  هُ اعَ رَ  دْ قَ  هُ دُ وَ سْ وأَ          ف  اس  رَ  اهلون   نَ م   د  يْ يف قَـ  وَ ا هُ هَ فَـ     
ين بن اخلطيب" كان يف الوزارة زمرك" لواقعة عايشها تتجّلى يف أّن الوزير "لسان الدّ استعرض "ابن 

، مّث راح الوزير سلطانه ونفر منه وارحتل إىل املغربو  يف زمن "الغّّن ابهلل" عشرين سنة لكّنه ترك الّنعم
د العزيز" سنة بعد موت الّسلطان "أيب فارس عب "فاس"ي استبّد ابألمر يف "ابن غازي الكاسي" الذّ 

  .212استنكف وأقبح الّردو هـ يرفض طلب "الغّّن ابهلل" تسليم "ابن اخلطيب" 774
ويرمي الّشاعر من تضمينه هذه احلادثة إىل استنكار هذا املوقف وحقده على أستاذه "ابن 

بسبب تصّرفهما ألهّنما قد تلّبسا اخلزية وكفرا ابلّنعمة واإلحسان وقابلها  ،"ابن غازي"معه اخلطيب" و 
عناية الّسلطان "الغّّن ابهلل" وجيّن اخلريات و  ظلّ  حتتة بعد أن كان "ابن اخلطيب" خاصّ  ،ابلّنكران

 213الوزارة(وقد كانت بيده كّل األمور وملك دار اخللفة ) ،يف الوزارة والفوائد والعطاء مّدة عشرين عاماا 

                                                            
 .98ينظر، الديوان، ص  210
 .118الديوان، ص  211
 .118ينظر، الديوان، ص  212
 .135، صرجييس بلشري، الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيميينظر،   213
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ويعيش  ،يسري يف شّدة وهون ،شتهر ابلغدر واخليانة وأصبح اآلن يف قيدليلكّنه بغدره صرف كّل ذلك 
يف فزع كأنّه خائف من املوت. أّما وزير الغرب "أبو بكر غازي كاسي" فقد دبّر مكيدة واستبّد بفاس 

 )بشيخْي ضلل(. عرالّشا ومل يُعد "ابن اخلطيب" لسلطانه "الغّّن ابهلل". ولذا وصفهما
 رابًعا: خصائص األسلوب يف األغراض الّشعريّة:

خيدم فكره  وكذا وفق منحى مضموين خاصّ  ،معنّي   شعريّ   ينظم الّشاعر إبداعه وفق شكل  
ريده املبدع، ألّن وهذا املضمون يتجّلى يف األغراض الّشعريّة الّّت تعكس كّل ما ي ،وأحاسيسه ومشاعره

العصب الّنابض يف قلب اجملتمع، واملرآة الّصادقة الّّت انعكست عليها صور احلياة  زالالّشعر كان وال
 .214موأحداثها، والّدفّت األمني الّذي قـُّيدت فيه أفكار الّناس وأخيلتهم ومشاعرهم وأحاسيسه

وملّا كانت األغراض الّشعريّة يوقع يف واحد منها »بقوله: ( هـ684ت)" القرطاجيّن وقد عّرفها "
اجلملة الكبّية من املعاين واملقاصد، وكانت لتلك املعاين جهات فيها توجد ومسائل منها تقتىن 

]...[ كجهة وصف احملبوب وجهة وصف اخليال وجهة وصف الطلول وجهة وصف يوم الّنوى 
، فاألغراض عنده هي قالب لنقل 215«وبكيفّية االّطراد يف املعاين صورة وهيأة تسّمى "األسلوب"

كثري من املعاين اخلاّصة على أنواعها، وأّن ارتباط الّنفس هبا واالستمرار فيها والكثرة يف استعماهلا جتعلها 
 اعر.نسب للشّ تقنية أسلوبية تُ 

 فنون الّشعريّة القدمية مع دخول الّتطّور فيها حبكم كّل حياة  األغراض الّشعريّة هي الف وعليه،
والطرد  اثء والغزل واخلمرايت والوصف: املديح والفخر واهلجاء والرّ ومرحلتها اخلاّصة فنلقى جديدة  

حصل له تغيري حسب عصره من انحية  أو فنّ   ، فكّل غرض  216والّشكوى والعتاب واالستعطاف
يف االهتمام أبغراض مل تكن »الّذي يتمّثل  "االجّتاه احملدث"األسلوب أو األلفاظ أو املعاين يدخل يف 

، 217«من قبل؛ مّث يف األسلوب الّذي تعاجل به هذه األغراض وغّيها ممّا يتناوله الّشعراء شائعة

                                                            
 .21ينظر، انظم رشيد، األدب العريب يف العصر العباسي، ص  214
 .363اخلوجة، ص أبو حازم القرطاجّن، منهاج البلغاء وسراج األدابء، تح: حممد احلبيب ابن   215
 .21ينظر، انظم رشيد، األدب العريب يف العصر العباسي، ص  216
   .128، صأمحد هيكل، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخللفة 217
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الغزل الّشاذ وهو الغزل ابملذّكر واجملونيات لتظهر يف سياق ذلك أغراض أخرى تتمّثل يف: 
 .219وشعر الّنقوش 218والّزهدايت

حسب زمنه وعصره ووقته البّد له أن ميّس هذا الّتغيري  جديد   فاعتماد الّشاعر كّل مرة على غرض  
 أيضاا ة للّنص اإلبداعي و األلفاظ املنسجكذا وإرساهلا، و ملعاين الّضمنّية وطريقة صوغ العبارات اباحملدث 

إضافة إىل نوع البحور احلاملة هلذا الّشعر بغرضه  ،الّصور البيانّية املعتمدة واملستقاة من واقعه وخياله
روح الّدعابة والّسخريّة والّتحّرر إذا كان املوضوع الهياًّ، »احملدث وأسلوبه اجلديد الّذي تشيع فيه 

يع فيه روح املرارة والكآبة والّتزّمت إذا كان املوضوع جاداًّ. مّث هو غالبًا أسلوب ترسم كما تش
صوره من عناصر حضريّة، وُتلق أخيلته يف آفاق غّي آفاق البادية، وتؤّلف لغته من ألفاظ بسيطة 

 .220«واضحة حسنة اإليقاع، ومتيل موسيقاه إىل البحور القصّية والقوايف الّرقيقة
، سنعرض لألغراض الّشعريّة احلديثة والّّت زامنت العصر األندلسي وشاعت  من ذلكوانطلقاا 

، العيداّيت، فيها وأكثر الّشعراء منها السيما "ابن زمرك األندلسي" وهي: الّنقوش، الّصباحيات
اض ز، اإلعذارايت، اإلخوانيات، مدح العذار، والفكاهة. إاّل أنّه قد وّظف األغر الطّرداّيت، الّتلغي

 بشكل  انسب العصر وتعكس واقعه.وغريها الّتقليديّة كالوصف، واهلجاء، والّراثء، واملدح، والغزل 
 شعر الّنقوش والّرقوم والّطرز: /1

يعدُّ هذا الّنوع الغرضي من أحدث الفنون الّشعريّة، فقد ظهر يف األندلس بشكل  متمّيز ألهّنم 
وقبورهم ]...[ وغّيها ما تيّسر هلم من أقوال وأفعال نقشوا على قصورهم ومالبسهم »

لوحات من الّنقش الّشعرّي تّبز هذا »، كما أّن هذا الغرض الّشعرّي يعمل على تقدمي 221«وأشعار
الفّن أبدوات صلبة حمفورة يف احلجر أو اخلشب، ومتّثل ذلك يف جنبات القصور وواجهاهتا وقباهبا 

 كاخلشب واحلجر صلب   واحلفر على شيء  ندلسيني ابلّرسم ؛ فامللحظ اشتهار األ222«وغّي ذلك
                                                            

 .129، 128، صأمحد هيكل، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخللفةينظر،   218
 .1مرك األندلسي دراسة موضوعية فنّية )دراسة(، صينظر، سعد حممد العزايزة، شعر الّنقوش عند ابن ز   219
 .130أمحد هيكل، األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخللفة، ص  220
سهام صائب خضري، أشعار النقوش األندلسية يف كتاب نفح الطيب للمقري دراسة يف موسيقى الشعر، جملة األستاذ، كلية   221

 .114م، ص2014، اجمللد األول، 211اللغات، جامعة بغداد، العدد 
فن العمارة »أيضاا جند متّيز . و 1سعد حممد العزايزة، شعر الّنقوش عند ابن زمرك األندلسي دراسة موضوعية فنّية )دراسة(، ص  222

يف ذلك العصر بّتكيز على الّزخارف الّنباتّية والكتابّية، فقد ابتعد املسلمون عن الّرسومات الّّت تتعّلق ابإلنسان واحليوان 
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، القبور، سرج األحصنة، باسلّ أقواس القصور، الكّل ما يظهر ويلفت االنتباه أمام الطرف اآلخر من و 
الّّت ( ال غالب إاّل هللاما عبارة )يالس أو أشعار   بواسطة أقوال   وغّيها وافذاألبواب، والنّ الطيقان ، 

، إذ أّن هذا الّشاعر كان من الّضروري أن يُرّكز "غرانطة"أشعار "ابن زمرك" يف قصر احلمراء يف تعّد من 
لتكون نقوشاً على معان  تروق ألصحاب األمر، فتدخل الّنشوة وتشّد العزم، »فيما خيتار من أشعاره 

 .223«شاهداً على مناقب الّسالطّي والواّلةومن ذلك معاين القّوة والّنصر والعدل والكرم، لتظّل 
له قيمة  قرآنّية   وآايت   وأشعار   فالّنقش على الّصلب يف أماكن خمتلفة وأبقوال متنّوعة من أمثال   

الّتأكيد على أعمال خليفته ونشرها لكّل زائر للقصر حّّت يُبهره ابملعىن والّشكل  من ذلك ،عند الّشاعر
رغبة يف إحداث ومضة يف ذاكرة القارئ ُيضيء من خلهلا الوكذا  ،ذلكوتبقى مّدة طويلة تشهد على 

كانوا يف هذا املكان فيستّمر القارئ يقرأ منبهراا فيما نُقش ويظّل مشدود البصر   اا ، أو أشخاصأحدااثا 
 ّتك بصمة للّشخص املمدوح يف الّنقش ويُتابع حّّت الّنهاية.يليتّم جذب اتباهه و  224والفكر معاا 

 واملقصود به هو الّنقوش الّّت  ،جديد   شكل  هذا الّنوع متّيز به "ابن زمرك" يف ديوانه بكثرة وهو 
الّّت تنسج  ،تكون على الّرخام واخلشب اترة، والّرقوم والطّرز على العمائم والّسروج والثّياب اترة أخرى

من ثياب  ُملك وترفه اخّتاذ األخبية والفساطيط والفازاتـمن شارات ال»من القطن وغريها ألّن 
حيث نراه يقول يف  .225«الكّتان والّصوف والُقطن جبدل الكّتان والُقطن، فُيباهي هبا يف األسفار

 ونّصها: ]الطويل[ ،تعّد من معامل قصر احلمراء ابلقّبة الكربى الّّت  ش دائرة  نق
 ال َياـــــــرَْح حَ ـــــــْد شَ ــــــــايل َتْسَتف  ـــــــأَتَمَّْل مجََ   َأاَن الرَّْوُض قْد أْصَبْحُت ابحلْسن  َحالَيا    

َن املْوىَل اإلمـأُبَ   َياــــــْن أَيْيت  َومَ ْكَرم مـأب        د  ــــــــا م حُممَّ ـاه ي م   ْن كاَن َماض 
نَ   ايَ املبان   ود  عُ السُّ  م  لى ُحكْ عَ  وقُ فُ ـيَ          هُ ـــــــــنَّ فإ   لُ ــــــــيم  اجلَ  ايَ ــــــــــَوهلل  َمبـْ

 ايَ ان  مَ األَ  يم  احلل   سُ ـفْ ه نَـ ـــدُّ ب  ــجـــــتُ          ه  زَّـ نن ُمتَ ــم   ار  ــصَ بْ فيه لألَ  مْ كَ فَ  
                                                            

)رسالة ماجستري(، أمين يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بّن األمحر( «. العتقادهم بتعارضها مع الّدين
. فمثلما اشتهر العباسيون ابلّزخرفة ُعرف األندلسيون ابلّّتكيز على اجلانب النبايت والكتايب وأشكال اخلطوط العربية كالكويف 55ص

 والّرقعة وغريها، بل زادوا عنهم الّنقش ابألشعار على كّل ما هو صلب ابختلفه.
 .7زمرك األندلسي دراسة موضوعية فنّية )دراسة(، صسعد حممد العزايزة، شعر الّنقوش عند ابن   223
سهام صائب خضري، أشعار النقوش األندلسية يف كتاب نفح الطيب للمقري دراسة يف موسيقى الشعر، جملة األستاذ،   224
 .121ص

 .300ابن خلدون، املقدمة، تح: أمحد الزعيب، ص  225
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 ااقيَ رَ  م  اس  وَ ـلُّ النَ ـُمعتَ  حُ صب  ــويُ       ةا ذَ ـيا ُمع  ــيالثـُرَ  سُ ـله مخَْ  يتُ ب  تَ  
 ايَ د  ا وابَ نًّ ك  تَ يها ُمسْ ف   نَ ى احُلسْ رـَ تَ        ا ــهَ ريُ ظ  نَ  لَّ ـق اءُ رَّـ الغ ةُ بَّ ه القُ ـب         

 ايَ اج  اء ُمنَ مَ ـر السَّ دْ ـو هلا بَ ـنُ دْ ـويَ       ح ــاف  ّف ُمصَ ـاء كزَ وْ ـّد هلا اجلمتَُ    
 قوله:إىل غاية 

 ايَ اه  ُمبَ  اء  مَ السَّ  اقَ آفَ  رُ ـصْ ه القَ ـب       ا دَ غَ  دْ ـوقَ  اءَ هَ البَـ  ازَ حَ  قدْ  وُ هْ ا البَـ هب َ 
 226ايَ ان  مَ ابريَّ اليَ ي السَّ ي تُنس  الوشْ  نْ ـم     ا ـــــــــــهيّ  ل  حب ُ  هُ ـــــــــــلتلَّ جَ  ة  ـُحلَّ  مْ ــــــوكَ           

يُعّد  ، حيثهنا ورود وصف دقيق ملباين مواله وقّبته ابستخدام عناصر الطبيعة يف جتميلها يبدو
أبرز آاثر الفّن املعماري يف غرانطة، فهي من آايت اجلمال اإلنساين ]...[ وما »قصر احلمراء من 

ر زاد تلك القصور روعة وهباء تلك األشعار الّّت حفرت على جنباهتا، فامتزجت جمازات الّشع
 .227«أبدوات البناء وخاماته يف ُجل فنّية

يف وصف  -رالّشاع–وقصد من ذلك إىل الّتباهي بقصور مواله "الغّّن ابهلل" وإظهار مدى براعته  
الّسعيدة  حّّت أنّه قيل أّن كّل ما يف منازل مواله ،الّنقوش لكسب ثقة مواله وتعزيز مكانته حتت كنفه

اقات والطّرز وغري شار والّسبيكة من نظم رائق ومدح فائق يف القباب والطّ من القصور والّرايض والدّ 
كيف ال وهو قد برع يف حتسني ألفاظه حلسن مباين مواله اإلمام "حممد"   .228فهي البن زمركذلك 

غرّاء جتذب األنظار بسبب  يف قـُّبة   ثراّيت   بذكر مخس   ،فوق مجال كّل القصور األخرىالبناية توجعل 
ي حسنها الظاهر وفيها اجلوزاء وكأهّنا أبراج الّسماء، إضافة لذلك حتّدث عن هبو القصر وصدره الذّ 

آلة العمران يف »وذلك من خلل ازدهار  ُمحّلىـامللّونة ذات الوشي ال  البهاء بنقوشهكان له فضلُ 
[ وتطوير املعامل العمرانّية، الّّت برزت من خالل إنشاء غرانطة األندلسّية ازدهارًا واضحًا ]...

 .229«القصور والفنادق واملدارس واحلمامات، وزراعة البساتّي، وإقامة الصناعات إىل غّي ذلك

                                                            
 .125الديوان، ص   226
 .3عند ابن زمرك األندلسي دراسة موضوعية فنّية )دراسة(، صسعد حممد العزايزة، شعر الّنقوش   227
 .17، 2/16محد املقري التلمساين، أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى السقا، وآخرون، أ  228
 .2سعد حممد العزايزة، شعر الّنقوش عند ابن زمرك األندلسي دراسة موضوعية فنّية )دراسة(، ص  229
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ة لّتمز إىل يف قاعة األسود والّت ينبع املاء من أفواهها، واملوضوع شعراا "ابن زمرك"  قالكما 
 . ]الطويل[230"البأس واجلود" :" ومهامام "حممدخصلتني يف واضعها اإل

ا      َ زَاَنْت ابجلَمال  املَغان يَ ـمَ    تـََباَرَك َمْن أَْعَطى اإلَماَم حُمَمَّدا  اـَعاين 
 أََب هللا َأْن يـُْلف ي هَلَا احلْسُن اَثن َيا       ع   ـَوإ الَّ فـََهَذا الرَّْوُض ف يه  َبَدائ        

ْن ُلْؤُلؤ  َشفَّ نُورُها           يَ     وَمْنُحوَتة  م  ُْرَفضّ  اجلَمان النـََّواح   اـــــــــحُتَلّ ي مب 
ثْـَلَها يف احلْسن  أَبـَْيَض َصاف يَ      اَل َبنَي َجَواه ر   ـــــــب َذْوب  جلَُنْي  سَ          اَغَدا م 

 ايَ ار  ـــــــجَ  انَ ا كَ مَ هُ نْـ  م  ايًّ أَ  ر  دْ أَ  مْ ـلَ فَـ          د  ـــــــــــام  جب َ  ون  ـيُ للعُ  ار  جَ  هَ ابَ شَ تَ      
 اـــــــــيَ ار  ليه اجملَ عَ  تْ دَّ ـا سَ هَ كنـَّ ــــولَ         ا هَ ح  فْ صَ ي ب  ر  جيَْ  املاءَ  نَّ أَ  رَ تَـ  ملَْ أَ      

 ايَ اش  وَ  افَ خَ  إذْ  عَ مْ الدَّ  اكَ ذَ  ضَ يَّ وغَ         هُ نُ فْ جَ  ع  مْ ابلدَّ  اضَ فَ  بّ  حمُ   ل  ثْ م  كَ        
 اـُض إىل اآلَساد  من َها السََّواق يَ ــتُف ي     ة    ـَوَهْل ه َي يف التَّْحق يق  َغرْيُ غَمامَ   

 د  اجلَهاد  اأَلاَيد ايَ ـُض إىل ُأسْ ـــــــيُف ي        َوَقْد َأْشبَـَهْت كفَّ اخلل يَفة  إْذ َغَدتْ  
 231اَها احلَيا َعْن َأْن َتُكوَن َعَواد ايَ َعد     ض   ــــــاب   وْهَي َرو ادَ ى اآلسَ أَ رَ  نْ  مَ ايَ وَ    

قصر ورمى من ذلك إىل تعظيم مواله ملعروفة يف الاستفاض الّشاعر يف وصف شكل األسود ا
من خلل فهذه الصورة التمثيلّية  ،واجلود( يف األسودوالّتأكيد على خاصيتني معنويّتني مها )البأس 

ة من أفواهها، ُتاكي األسود، حيث جعل املياه اخلارج احلركة التمويهّية الّّت أكسبها الّتماثيل»
أايدي امللك الّّت ُجعت إىل جانب القّوة معاين الكرم واحلضارة، وهي صورة ال ختلو من ُجال 

زاد ما ، و وضياءا  إبراز مدى مجاهلا الّشكلي فهي منحوتة ابلّلؤلؤ تزيدها نوراا  كذلك  ، وحاول232«فيّن 
كالفّضة البيضاء   ي ينبع من أفواههااملاء الذّ  الّشاعر وجعل ،ُجمان من نواحيهاـجمرى مياهها الإالّ مجاهلا 

مبحبّ  فاضت دموعه  ،اجملاري تسّدهي جيري يف جنبها مثّ الذّ  -أيضا–املاء  وشّبه متثيلياا  ،الّذائبة الّصافية
تنبع من األسود تدل على شّدة الّت فكّل هذه الّسواقي  من جفنه ويتوّقف ذاك الّدمع يف حلظة خوف.

رز على العمائم والّسروج فنجد يف وس على اخلشب والّرخام. أّما من جهة الطّ هذا من جهة الّنقالبأس 
 : ]الطويل[رُّقم يف سرج   اعمّ  يتحّدثآخر موضع 

                                                            
 .129ينظر، الديوان، ص  230
 .130 -129الديوان، ص   231
 .12سعد حممد العزايزة، شعر الّنقوش عند ابن زمرك األندلسي دراسة موضوعية فنّية )دراسة(، ص  232



 يف دِيوَان "ابن زمرُك األنَدَلُسِي" الـمَعْنَوِيَّـةخَصَائِص األُسْلُوب            الفَصْل الرّابِع                    

- 266 - 
 

 ن  َويـَْنَشر ُح الصَّْدرُ ـْدُر      تـََقرُّ ب ه  َعيْ ـا البَ ـا َمْن َرآين  َهاَلةا فـَْوقـَهَ ـأَيَ 
 رُ هْ زَ  ه  رْب  ت   نْ م   ول  لُ املطْ  س  ج  رْ نـَّ ــللفَ       ه  ان  وَ فُ نْـ يف عُ  ضَ وْ ي الرَّ ك  ُيَْ  يُ شْ الوَ  يلَ 

  دُ ا اجملْ هَ ر  هَ ظْ مَ ـب        ا مسََ  دْ قَ  زّ  الع   ةُ وَ ـهْ صَ  الَّ  إ  انَ ا أَ ـمَ وَ 
ُ
 رُ خْ والفَ  لُ ثَّ ؤَ امل

  دُ عْ السَّ  هُ فُ ال  ـُيُ        د  ـمَّ حمَُ  ر  ـىل ابن نصْ املوْ  يَ ـب  اك  ورَ      
ُ
 233رُ صْ والنَّ  دُ دَّ جَ امل

من ذلك  ي ميتطيه يف صهوة جواده. قاصداا استدعى مدح "ابن زمرك" ملواله وصف الّسرج الذّ 
 رج، وكذا التربّك به حّّت ُُيالفه الّسعد والّنصرسّ الإىل االفتخار مبواله "ابن نصر حممد" حني ركوبه فوق 

تفرح له العني ويراتح  در  ي يركبه هو ب؛ حيث جعل الذّ من جهة أخرى ، وإجلء مجال سرجهمن جهة
من الّذهب اخلالص هذا  بزهر   ُمغّطىمن األلوان وموّشى بلون الّنرجس و  وهو مطّرز بنقوش   له الّصدر،

أهّبة امللك والّسلطان ومذاهب الّدول أن »فمن  جيعله دائم الّشباب والعنفوان من سلطان إىل آخر
تُرسم أمساؤهم أو عالمات ختتّص هبم يف طرز أثواهبم املعّدة للباسهم، من احلرير أو الّديباج أو 

، أو ما خُيالف لون الّثوب أحلاماً وأسداء خبيط الّذهب اإلبريسم، تعتّب كتابة خّطها يف نسج الّثوب
. أّما من انحية مجاله املعنوي فهو مصدر عّز احلاكم وجمده 234«من اخليوط امللّونة من غّي الّذهب

 فمن يركبه يسعى له الّنصر ويُرافقه. ،وشرفه وفخره ملظهره
 الّصباحيات: /2

، 235مدحّية تُنشد يف الّصباح هوف ،باح الباكروهو الصّ  لطيف   نُظم هذا الغرض الّشعرّي يف سياق  
إذ يروح الّشاعر ميدح ممدوحه السيما سلطانه أو أحد الوالة ويضفي على صفاته ملمح االشراق 

نجد الّشاعر قال يف أحد صباحيات مواله: ف والّسعادة ويُنعمه ابلصباح ويدعوه للفرح واالنبساط به.
 ]جمزوء الكامل[

ا اَي َصبَ ا نـَْعْم  باحْ ـَصَباحا  اْح       واْستَـْقَبل  الُغَرَر الصّ 
 اح  ـام  النَّجَ ـْأ أبيَّ ـواْهنَ     رَّة  ـلَّ َمسَ ـَواْسَتْجل  كُ  
تَ ـوعَ       ة  ـحَّ َهَذا" آيَ ـي "صَ ـف   

ُ
 احْ ـَلَمُة الرُبْء  امل

 حْ ْسر ي إىل الَبْدر  الل َيا ـيَ      ْن َشْوق ي لَوْجه َك َشْوُق مَ 
                                                            

 .103الديوان، ص   233
 .299ابن خلدون، املقدمة، تح: أمحد الزعيب، ص  234
 .610ينظر، الديوان، ص  235
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 236َة اجلَُناحْ ـق  رَاف عَ ـللَخلْ   ةا    ــَك َرمحَْ ـأَبـَْقاَك َربُّ      
، ولواء صبح( منها "ابن زمرك" نظم مقطوعات يف الّصباحيات ويف أغلبها تبدأ بـ )انعم صباحاا 

لذا  ،إىل التربّك بنعمة هللا وشكره على الّصباح الّسعيد نظمهويقصد من  ،هذه املقطوعة الّت قاهلا ملواله
والفرح بنجاحه،  ،وإظهار مسرّته ،واستقبال وجهه بسعادة   ،دعا ممدوحه إىل الّتمّتع بفضل هللا صباحاا 

 .ذاته ومنهم الّشاعر ،عليهم ويشتاقون لوجهه وممارسته على اخللق الرباءة حّّت يكون رمحةا 
 العيداّيت: /3

ماّدة خصبة للّشعراء منذ »ّثل اء جميء املناسبات االسلمّية فهو ميُ ذا الّنوع الغرضي يف أثنجتّلى ه
صدر اإلسالم إىل يومنا هذا، وتفاوت إحساسهم به قّوة وضعفًا، عبادة وعادة، وأخذ هذا االهتمام 

يف  رُ شَ نْ مدحّية يُـ  كما أنّه،  237«مظاهر عديدة، ومن هذه املناسبات مواسم رمضان واحلّج والعيديمن
ينّية السيما فسّمي ابلعيدايت لكونه يرتكز أساساا على املناسبات الدّ  238ن األضحى والفطرأحد العيديْ 

ن يغتنمهما الّشعراء ملراسلة األمراء واخللفاء وهتنئتهم به والّتفاعل الّلذيْ  ،"عيد الفطر" و"عيد األضحى"
حمّماًل ابلفرح والبهجة، وأبمل أن يعّم األمن »كونه جاء لفريسلون معان  للعيد  ،ابحلدث تفاعلا قوايًّ 

 .239«والّسالم على العباد، وهتدأ أحوال الّناس، العيد فرحة وألفة وحمّبة
 قد هّنأ مواله املمدوح بعيد الفطر والّصيام فقال: ]الطويل[نلحظ أّن الّشاعر 

 وع يد  ب ه  َوْجُه الزََّمان  هَتَلَّلَ       َأُجود  يـَُزجَّي الَعار َض املتَـَهلّ َل 
 240وأَمََّك َيْطو ي َمْنز الا مُثَّ َمْنز الَ      ُه  ـَأَهلَّ مليَقات  السُُّعود  ه لَلُ       

العيد لول قصد منها الفرح حبموضوعات خمتلفة منها العيديّة وي مدح "ابن زمرك" سلطينه يف
ي يشرق وجهه له ؛ فهو الكرمي الذّ ألنّه جيّهز له ويتلّقى الّتهاين بهخّصصه عليهم ال سيما مواله، فقد 

وسيتصّدر تفكريه كّل  ،ر هلله الّسعيدوطهّ  ألّن العيد قد هتّلل ،عوارض عنهال ويبتهج حللوله ويُبعد كلّ 
 منازل األندلس.

                                                            
 .78الديوان، ص   236
 م.2015يوليو  18، السبت 15373العيد يف عيون الشعراء العرب القدماء واملعاصرين، اليوم، الدمام، العدد   237

http://www.alyaum.com/article/4079194 
 .610ينظر، الديوان، ص  238
 العيد يف عيون الشعراء العرب القدماء واملعاصرين، اليوم.  239
 .56الديوان، ص   240
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 الّطرداّيت: /4
القصائد الّّت يكون »ليتزامن مع هواية بزغت عند األمراء واخللفاء وتتمّثل يف هذا فّن ظهر 

موضوعها الّصيد. وهو فّن جديد يف الّشعر نشأ ليواكب اهتمام بعض شعراء اإلسالم هبذه اهلواية 
احملاطة »غرانطة سيما هبا ال، ففي األندلس شاع بكثرة نتيجة البيئة اخلاّصة املتمّيزة 241«املمتعة واملفيدة

ابجلبال، وتغطّيها غاابت كثيفة خاّصة التّل ]...[ الّذي كان مرتعاً للحيواانت الّبيّة، ومنبتاً ألنواع 
عّدة من األشجار والّزهور ]...[ وكان الغرانطيون يصطادون احليواانت والطّيور الّّت تعيش يف 

" بل حّّت احليواانت الّصيدايضة وهي "، فاملناخ املناسب ساعد على ظهور هذه الرّ 242«تلك الغاابت
ألّن مكان عيشها يغزوه غاابت وأزهار كثيفة ونتيجة  ،املصطادة كانت ذات أشكال غريبة عن املشارقة

وجد الّصيد والّطرد قبواًل واسعًا لدى الطّبقات اخلاّصة من اخللفاء والوزراء وعلية القوم. »ذلك 
 اا،، حيث أصبح الّصيد فنّ 243«لطّيور واحليواانت وتضريتهافخّصصوا األموال يف الّتدريب واقتناء ا

صرفت أمواالا الّّت أبناء الوزراء والطّبقات الّنبيلة تدريب سيما على تعليمه الأشخاص يعملون ُخّصص و 
 يف هذا اجملال.

يصف "البازي" راح ، و "ابهلل املستعنيـ"يف طرد مواله الوالد "يوسف الثّاين" امللّقب بالّشاعر أنشد 
 جنس من الّصقور: ]الكامل[الّذي هو 

 اء  ــَتْدُعو اإلاَلَه َلُه ب طُول  بـَقَ     ا  ـوُك َأُكفَّهَ ـاَي َمْن مَتُدُّ َلُه امللُ    
ُّ الَعْهد  جَنُْلَك     ا     شَ َأْضَحى َويل   ة  الُعَظَماء  ـْأَن املُلوك  الع ْليَ ـَصائ دا
يـَوَرَمى البـُزَاَة َعل    ار َد اأَلْعَداء  ـَد اخلل يَفة  شـَصيْ   ُدُه    ـى الَقَناة  َيص 

 اَل الَغاَدة  الَعْذراء  ـد ي اْخت يَ ـتـُبْ       ْت   ـم ْن ُكلّ  َخاف َقة  اجلَناح  إَذا َمشَ    
 رَاء  ـة  محَْ ـا ب َعق يقَ ـــــــاَءهَ ـَأْرجَ    ْت   ـا سَبُج الُعُيون  وَطوَّقَ َدْت لَنَ ـأَبْ  

 244ا      وَمَشْت َعلى املْرَجان  يف اْست حَياء  ـوَت يف م نقار هَ ـت  الَياقُ ـواسَتاقَ                 
                                                            

 م.1996يناير  1حممد بوزاين بنعلي، مدخل إىل البحث أدب الطردايت يف عمان، جملة نزوى،   241
http://www.nizwa.com 

 .58أمين يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بّن األمحر( )رسالة ماجستري(، ص  242
هـ أمنوذجا، دراسات 1222ة عثمان بكتاش املوصلي ت أمحد حسني حممد الساداين، شعر الصيد والطرد يف املوصل أرجوز   243

 .2م، ص2013، تشرين األول 42موصلية، العدد 
 .367، 366الديوان، ص   244
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ي له علقة بطرود الّصيد وفريسته. ويقصد بدو من هذه املقطوعة ورود غرض الطرداّيت الذّ ي 
قوس يف الّصيد، وكذا تبيني هواية امللوك؛ الّّت تعّد أحد الطّ منه إىل تعظيم مواله إببراز مدى مهارته 

وهو جنس - "ُبزاةال"مثل امللوك اآلخرين، حيث اصطاد  جنل اخلليفة وويّل عهده صائداا جند توارثة لذا امل
اجلناح ومتشي  هبا األعداء. مّث راح الّشاعر يصف هذه الطّريدة أبهّنا خافقة بطريقة أذهل -من الّصقور
محراء  ذات أحجار   ها بعقيقة  وقد أظهرت هلم خرز أسود العيون، وّت تطويق ،كالعذراء  لّينة   بتباه  وانعمة  

 هديّة.م ملك الطيور مللك الّناس لُيقدَّ منقارها ابلياقوت ويّل العهد وربط  كرمية،
 الّتلغـيز: /5

أو ما يسّمى  "الّتلغيزنعثر على "الّّت واكبت عصر الّشاعر فنبع فيها من بني املوضوعات احلديثة 
احملاجاة، والّتعمّية أعّم أمسائه، وهو أن يريد املتكّلم شيئًا فيعّّب عنه بعبارات يدّل ظاهرها على » بـ

، فالّتعمّية واحملاجاة من بني أمساء الّتلغيز وصفاته 245«والّشعرغّيه، وابطنها عليه، وهو يكون يف الّنثر 
فال يدركه إالّ بفضل »لكونه يعتمد على تغطية املقصود، واملطلوب من املتلقي الّتخمني وكشف املستور 

 .246«أتّمل ومزيد نظر
والّلغز »عن األلغاز وعرّب عنها بلفظ )منحرف( إذ قال:  هـ(794)ت "الّزركشيوقد حتّدث "

طريق منحرف، مّسي به الحنرافه عن ّنط ظاهر الكالم؛ ويسّمى أيضًا أحجّية؛ ألّن احلجّي هو 
عن  ، فجعله عدوالا 247«العقل؛ وهذا الّنوع يقّوي العقل عند التمّرن واالرمتاض، حبّله والفكر فيه

على  وبنّي معىن األحجّية أبنّه العقل، ويعمل الّتلغيز ،ظاهر الكلم هوو  عن املألوف ااألصل واحنرافا 
 أاّيمّشعر قول بعض العرب ملّغزاا يف وحتريكه ابلّتفكري والّتحليل. ومثال ذلك ما أتى يف ال ويضهتر 

 ]الّرجز[ :األسبوع
 ّبانشُ  مْ ون وهُ وتُ ميَُ  لَْيُسواان          وَ ـخبعة ُكلُُّهـم أسَ اَي 

 248انسَ نْ ع إ  ض  وْ م يف مَ هُ رَ مل يَـ 

                                                            
 .4/579ابن أيب األصبع املصري، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حفّن حممد سرف،   245
 .6/40وار الربيع يف أنواع البديع، تح: شاكر هادي شكر، علي صدر الدين بن معصوم املدين، أن  246
 .3/299، الّزركشي، الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو فضل إبراهيم  247
. وينظر، ابن أيب األصبع 6/46علي صدر الدين بن معصوم املدين، أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح: شاكر هادي شكر،   248

 . 2/580يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حفّن حممد سرف، املصري، حترير التحبري 
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بن حابة "عمر أو جييب به حيث ألغز يف أحد الصّ  ليقول لغزاا  متّيز "ابن زمرك" بكلمه امللغزّ 
 ]الكامل[ :فقال رضي هللا عنه "اخلطّاب

ُتكُ  َُسبّ  ـَحاَجيـْ ع  م ْن ع ْلَية  اأَلْحَباب  ـوب     ح  أَوَّاب      ـْم مب   اش 
ع  من ع ْليـوب َ       ر   ــم  وُمَهجّ  ـوب َصائ  وب َقائ م    ة  اأَلْحَقاب  ـاش 

ُّ ُُيبُّ       ريَة  األْصَحاب  ـيف َصْحب        هُ ـــــــــــُه ولَْنَجلُ ـَكاَن الَنيب   ه  م ْن خ 
د يَن األوَّل نَي وََكْم َهَدى    ْن َجائ ر  َقْد َضلَّ َوْسَط يـََباب      يف السَّاج   م 

ُم قْد أَنـَْعَم الـ  وَمَع   اُن يف َوْحي  أََتى وك َتاب  ـرَّمحَْ        الذ يَن َعَلْيه 
ْنُه خُمَاد ع   ْب ب ه  والَقْلُب م   ر ي الذّ ََئَب به ب لُْبس  ث َياب  ـيـُغْ        َأْعج 

ل يــه        قَ ــة  يف َخْلق  ـُه آلَدَم ن ْسبَ ـولَ      ا َعَلى ـاَم الدَّ  املْراَتب  ُل هب 
ٌّ ه  نَ وب     249اب  طْ خ   ع  مْ سَ ى ب  غَ صْ ا أَ هَ د  عْ بَـ  نْ ى      م  دَ ـتَ اقْـ  دْ ـق ود  جُ يف السُّ  يب 

وقدرته يف  ورمى من ذلك إىل إظهار مدى براعته يف الّتلغيز فيها، ُملّغز  نلحظ أنّه قصيدة ال بقراءة
ُتُكمم ها بكلمة عامّية )ذلك سواء إنشاءا أو ردًّا على لغز غريه. وامللحظ أنّه ابتدأَ  القارئ يلمح ف( َحاَجيـم

لتتشّكل يف هيأة »اعر عن األطر املألوفة واجلاهزة الّت اعتادت أن تطرق أذنه من الشّ  وخروجاا  عدوالا 
وخياله فاالنزايح هو مساءلة اآلخر لغة جديدة تولد لدى املتقبل صدمة معرفية تالمس فكره 

ائب له ي يسّبح هلل والتّ عّدد صفات هذا املسلم الذّ يُ راح  العاّميةعبّية ، وبعد لفظته الشّ 250«وفكراً 
. وإّن النيّب مثلا  أو حجّ   فهو القائم يف الّليايل صائم رمضان واملهاجر الرّاحل لعمرة   ؛خوفاا منهواخلاشع 

من الّساجدين األّولني، وساعد يف هداية كونه صلى هللا عليه وسّلم ُُيّبه ويُفّضله وهو من خرية أصحابه  
األخري من القصيدة جييب ما قبل  ين عاشوا يف خراب وغريها من الّصفات. لكّنه يف البيتاملني الذّ الظّ 

 ونلمحه يف قوله: ]الكامل[ غري مباشر   عن لغزه بشكل  
 251ن  َلُه يف َغايَة  اْست ْحَباب  ـالبْ    َويـَُقوُل فَاُروُق اهلَدى َلْو قـُْلتَـَها    

                                                            
 .233الديوان، ص   249
بن دمحان عبد الرزاق، أجبدايت يف فهم مجاليات االنزايح، جملة اللغة العربية وآداهبا، معهد اآلداب واللغات ابملركز اجلامعي   250

 .38م، ص2009، 1ابلوادي، العدد 
 .234الديوان، ص   251
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لتفريقه بني  (الفاروقرضي هللا عنه من خلل صفته )هـ( 23)ت" عمر بن اخلطّابفيظهر أنّه "
 .252احلّق والباطل

 اإلعذارايت: /6
ألصدقاء وابُمحدث وقد ارتبط ابلّشعر ابلّدرجة األوىل، ـهذا املوضوع كان له حضور يف االجّتاه ال

أْحد خمتار كما قد جند "  253)وهو اخلتان( عذار  الّتهنئة إب بهواملقصود ، ابلّدرجة الثّانّية واألمراء املقرّبني
فيبدو أّن املصطلح ، 254«طعام ُيصنع يف اخلتان أو الّزواج أو استفادة شيء جديد»أبنّه " شرحه عمر

ا الّشعراء وراحوا ، الّّت اهتّم هل"الّتهنئة هبا"و "اخلتان"قد ارتبط مبعان  كثرية ذكرها يف كتابه منها مناسبة 
: هذا املوضوع يف قول "ابن زمرك". ونلمس ينظمون أشعاراا ألمرائهم للّتعبري عن فرحهم والّتقّرب إليهم

 ]الكامل[
ْن فـَْوق  النُُّجوم  َحَلهَلَاـــــــــــع  إ مَ ـَذا الصُّنْ ـفَانـَْعْم هب     ارَة       َقدَّْسَت م 

َعارَُه      فَ ـواْهَنْأ إب  ْعَذار  أََقمْ   يه  الُعَفاُة َمَناهَلَاـاْسَتْجَزَلْت ف  ـَت ش 
 ُكَك ُمَؤثّ راا إ ْجَلهَلَاـا زَاَل ُملْ ـمَ   ةا    ــةا نـََبو يَّ ـُسنَّ ه  ـَأْجَلْلَت ف ي   

 255ااهلََ قَ  ةُ الَ سَ الرّ   ه  ـيف   تْ دَ رَ وْ أَ  دْ ـقَ      ع  رـَ شْ مَ  بَ ذَ عْ أَ  ع  ْر للشَّ  هُ تُ أَْوَردْ  
ويرمي من  ،إنشاد الّشاعر بغرض اإلعذار أو اخلتان ألبناء أحد ممدوحيهيف املقطوعة امللحظ 

دعاه للفرح هبذا  ي يُعّد سنة نبويّة؛ فقد مناسبة يقوم هبا حّت اخلتان الذّ ذلك إىل هتنئة ممدوحه يف كلّ 
ي يسري على وعّظم الّسنة النبويّة جللل ُملكه الذّ  ،من شعائر اإلسلم اا نع واهلناء به كونه أقام شعار الصّ 

 ا الّشرع.طَ خُ 
 اإلخوانيات: /7

خوانيات بل حصل اإل ظهر غرض ؛كانة الّرفيعةامل يعذار الّذي ارتبط ابملقرّبني ذو مثلما ظهر اإل
تلك الّّت ُتصّور »واملقصود ابإلخوانيات  هذه األخرية أعّم وأمشل من األّولتداخل بينهما، إاّل أّن 

                                                            
252  http://ar.wikipedia.org/wiki/عمر بن اخلطاب  

 .144ينظر، الديوان، ص  253
 .1475أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، ص  254
 .144الديوان، ص   255
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، فامللحظ 256«رغبة ورهبة، ومن عتاب واعتذار، ومن هتنئة وشكرعواطف األفراد ومشاعرهم، من 
يستدعي نظم شعر اإلخوانيات  شمل كّل موقف  واطف واألحاسيس مهما كان نوعها لياطب العأنّه خيُ 
في فوغريها،  عتاب صديق له، أو طلب اعتذار، أو شكر، أو هتنئة مبناسبة معّينة، أو تعزيةحنو: 

إىل األعيان والُقضاة والفقهاء والوزراء وهذا طبيعي حسب مرتبة املرسل مثل "ابن الغالب تكون موّجهة 
أسلوب هذا الغرض ابلبساطة يف الّتعبري،  سُيمّيزلذلك  257ك وكاتبه"ل  مَ ـزمرك" الّذي يُعدُّ "شاعر ال

معان   ، وفيهعميق   وإحساس   صادقة   عاطفة   اجلميلة بعيدة عن املبالغة، وتغزوهغة لّ العذبة، و الكلمات الو 
 ح والعاطفة الّصادقة، ألّن غايتهإنسانّية عظيمة، ومشاعر نبيلة، وأخلق سامية ترسم ابلعقل الرّاج

 .258الّتقريب بني األصدقاء وتقويّة أواصر احملّبة بينهم
و أمور احلكم سياسّية أ ألغراض  يُنظم  لف ،ابلّدرجة األوىلفاهلدف نبيل بُؤرته صدق املشاعر  

ومضامّي شعوريّة ساحرة، وأهداف فرديّة خاّصة، ختلو متامًا من القيود الّرمسّية، »ُيمل معان  فهو 
إّن األطماع ال ُتسيطر على شعر اإلخوانيات بل يسعى ف لذا .259«أو األهداف الّسياسّية، واإلداريّة

 األواصر.توطيد ل والّسعيّ  ،وصدقه متّس الّتعبري عن احلبّ  خاّصة   لتحقيق رغبة  
إّما للّسؤال  عديدة   يف مناسبات  وأصدقائه بكثرة إلخوانه  جنده نظمه"ابن زمرك"  فبالّنظر لديوان

. 260بشكل شعر رسالة   ، أو إلجابتهم عنولةم أو إلعلمهم ببعض أخبار الدّ عن أحواهلم وإّما ملعاتبته
 إلخوانه حني قال: ]الطويل[ يف موضوع عتاب   نلمسهوهذا ما 

 اب  رَ سَ  ع  مْ لَ  رْيُ  غَ اين  مَ األَ  ابُ رَ ا     شَ مَ  فَ املىَن  اض  يَ ح   نْ ا عَ ودَ يَّ ذُ يلَ ل  خَ 
 ا يب  مَ ل   ود  هُ العُ  ارَ كَ ذْ  وتَ اين  ـعَ دَ       ة  لَّ ضَ  واحلبُّ  وايَ جنَْ  يَبْ اح   صَ ايَ وَ 

 اب  طَ مُ  رْيَ غَ  ر  كْ الف   طالَ مُ  تُ دْ وجَ      ا  ارقا طَ  تُ ئْ ا ج  مَ لَّ  كُ ين  ايَ رَ تَـ  ملَْ أَ        

                                                            
ينظر، قاسم القحطاين، . و 127أمين يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بّن األمحر( )رسالة ماجستري(، ص  256
 .98األندلسي شاعر غرانطة، ص فركونابن 
 .99األندلسي شاعر غرانطة، ص فركونينظر، قاسم القحطاين، ابن   257
 .111ينظر، نفسه، ص  258
بن رضيان العتييب، توظيف الشعر يف الرسائل اإلخوانية من بداية العصر العباسي حّت هناية القرن الرابع،  صفية بنت انشي  259

، قسم الدراسات العليا العربية، فرع األدب والبلغة، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية )رسالة ماجستري(
 .42م، ص2010

 .292ينظر، الديوان، ص  260
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 اب  جَ ح   اءَ ي ورَ ذ  يهْ  نْ مَ  سُ او  سَ وَ       ا  وإهنََّ  ونَ جُ الشُّ  كَ حْ ار  طَ  أُ ّن  بْ هَ فَـ    
 اب  تَ ك    مّ  أب ُ  تْ ُخطَّ  دْ ـقَ  يرُ اد  ـقَ مَ        اهَ ـلُّ وكُ  وب  ي ابخلطُ كّ  شَ التَ  مَّ م  فَ 

َدايَة          ْن َعْقل  ونُور  ه  َساب  ـمَ     َوع ْنَدَك م   261َواه ُب َمْن يُعط ي ب َغرْي  ح 
ه ولومهما ملا بدر منهما إىل عتاب صديقيْ  "اإلخوانيات". ويرمي منهعرض الّشاعر هنا لغرض 

األماين جُمّرد ضياء اجّتاهه؛ حيث طلب منهما أن يُدافعا عن قيمة صداقتهم وأخّوهتم حّّت أنّه اعترب 
األسرار ملا بينهم من ، ويفشي هلما سبة له صاحيْب الّشكوى والّنجوى واحلّب احملرّي فهما ابلنّ  ،وسراب

 ابل   ابهبما وبدأ ابلكلم وإفضاء اهلموم وجد طولَ  طارقاا  -الّشاعر–عهود. مّث عاتبهم أبنّه إذا جاءهم 
العتاب بّي اإلخوان لُيعّّب عن  ساد»فـ  له حّّت صارت كأهّنا وساوس يهذي هبا وال رائق   ،غري منشرح  

أمل ملا حّل بينهم، وهو يف طّياته حيمل دعوة لعودة الّصفاء إىل الّنفوس، ونرى املعاتب يف أشعاره 
 . 262«مييل إىل الّشكوى ممّا أصابه بسبب من يُعاتب

طوب فهي يف الّنهاية نصيبه ويتأمّل من املكروهات واخلُ  ويتوّجعمثّ عاد لنفسه واستفهم ملاذا يشتكي 
. وراح يفتخر بنفسه كيف يشكي مهومه لغريه وهو عنده العقل ونور اهلداية مرقوم   على كتاب   ُخطّ 

مثرة »ستخلصة من أحداث احلياة وتقّلباهتا وأسرارها، كون احلكمة هي املكمة احلعلم و الوالفطانة و 
 263«ونظر اثقب يف أمور احلياة وهي نظرات يف احلياة واملوت وأتّمل يف أسرار الكونجتارب طويلة 

 أسرار الّناس. مل يفشهو أيضاا و  ،مشاكل الغري من دون حسابيحّل هبا ف
 مدح العذار: /8

" الّذي كان نتيجة ازدهار املنطقة غزل الغلمانأو " "الغزل ابملذّكر" أو كما مُسّي مبصطلحيْ 
، وانتشرت جمالس اخلمر 264األندلس؛ فبنوا القصور واملتنّزهات الّّت غصت ابجلواري والغلمانالسيما 

ار اجملون وتغرّي مقاييس الّذوق اجلمايل حبيث كان الّشعراء يلتفتون الّّت كانت تعّج ابلّسقاة، وكذا شيوع تيّ 
ألمر إىل الّتعّلق ابلغلمان كّل ذلك استدعى ا  ،265إىل مجال الغلمان أكثر من التفاهتم إىل مجال املرأة

                                                            
 .172، 171الديوان، ص   261
 .130أمين يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بّن األمحر( )رسالة ماجستري(، ص  262
 .61صغري فلحي، وإمساعيل أشرف، مصادر حكمة الصرب عند انصف اليازجي، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، ص 263
 .119مين يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بّن األمحر( )رسالة ماجستري(، صينظر، أ  264
 .346ينظر، فوزي عيسى، الّشعر األندلسي يف عصر املوحدين، ص  265
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 .للجنس الذّكري هونشأ ما يُعرف بغزل املذّكر أو غزل الغلمان. واملقصود به أن يُعرّب الّشاعر عن حبّ 
 .266مداعبات يف غلم له، وجعله مرمى غزله ونسيبه "البن زمرك"و

فبدل  ،عن املألوف واملعتاد خارج   شعريّ   امللحظ أّن البيئة األندلسّية قد أثّرت لظهور غرض  
ة لُيظهروا مدى أبشكال الطّبيع تغزّلون به ويصفون شكله ويربطونهاملذّكر ويوا ميدحون الّتغّزل ابملرأة راح

أكثروا و  ،الّنظر إليهمالّلهو والقصور، وأمعنوا  يف جمالس ألّن الّشعراء قد امتزجوا هبم حّبهم هلذا اجلنس؛
 هبم. شديد   الّشعراء يف إعجاب   أوقع لّتوّدد وحسن تصّرف العذار، كّل ذلكالّتعامل معهم، واستلطفوا ا

 لعذار أو الغلم: ]الكامل[ابيف غرض املدح حيث قال الّشاعر 
 امُ ــــــــــــــــــــــــا حَتَاُر حل ُْسن ه  اأَلْوهَ ـقـََلُم الع َذار  ب َصْفح  َخدّ َك َقْد َوَشى     َخطًّ      

ق  ـَدا للعا بَ فَإ ذ           ـا خَأهْ »ُدوا      ـاشَ ـــــــــــــــــنَي تناش   267«طَّْت ب ه  اأَلْقَلمُ ـلا مب 
 وقال عنه أيضا: ]الكامل[

 ْد زَاَد فيه  للَجم يل  مَجَاالَ ـُف الع َذار  َواَلُمُه يف َخدّ ه       قَ ـأَل  
ْن ُحبّ ه       قَ فَإ َذا مهََ     268اَل الع َذاُر خلدّ ه : اَل اَل الَ ـْمُت ب َسْلَوة  م 

أبدّق اهلم منه إىل إبراز مج ذلك بقصد  فيه الغلمان العذاري، و  وضوع مدح  طرأ "ابن زمرك" مل
اخلالق  ابد  يف وجهه بقلميف البيتني األولني حبسن مزخرف  ؛ حيث جعل العذاربقّوة الّتفاصيل ومدحهم

ُيظهر للقارئ أّن هذه الصفات اجلمالية ال تقتصر على املرأة ل» حّّت راحوا ينشدوهنم بقلم العاشقني
فقط، بل تتجاوزها إىل الرجل خاصة الّساقي، وما يتحّقق هذا إاّل بقدرته اجلمالية التصويرية 

احتار  لذا، 269«على نفس الشاعر الّلهفة إلعالم القارئ هبذه الصفاتاإلبداعية، هلذا طغت 
  .على قرطاسهمم وخّطت ومب رمست أقلمه ّحباا هبمر ماملشاهد له ومللحته فراح يُنادي العاشقني 

 علىعر يف جانيْب الّلحية عند الغلم كأنّه يف شكل ألف والم كما ذكر يف البيتني الثّانيني للشَّ 
خّده بـ )ال( وكأنّه  ، فإذا راحت الّنفس تطيب له من حّبه نطق العذار خُماطباا خّده كّل هذا زاده مجاالا 

مدى حّب سكان » عر على حليته وهي األلف والمه؛ حيث استبان "ابن زمرك"لشَّ لفظ شكل ا

                                                            
 .119ينظر، أمين يوسف إبراهيم جرار، احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بّن األمحر( )رسالة ماجستري(، ص  266
 .238ن، ص الديوا  267
 .238الديوان، ص   268
 .103، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين،   269
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وافتتاهنم به فأينما رهف قلبهم لذرة حسن ووسامة يف عّي، أو أنف، أو فم، األندلس للجمال 
وحىت الشفة، واألسنان، والصوت تنطلق الكلمات كالسيل اجلارف لتعّّب عن رأيهم يف شكل صورة 

 .270«عيشما كّل ذلك إالّ نتيجة واقعهم املطبيعية أّخاذة، و 
 :الُفكاهة والـُملح والـُمداعبات /9

وُدعابة؛  مزاحالغرض يف األشعار لرغبة الّشعراء إيصال فكرة ما بطريقة غري مباشرة إذ هو هذا برز 
الّروح فيكون مسلّ  يبعث الّسرور  خفيف   ما مُيّتع به من طرف الكلم من شخص طّيب الّنفس، ظريف  

. 272«تفاكه األصدقاء: متازحوا ابلفكاهات والّنوادر قضوا سهرهتم يتفاكهون»ونقول:  271والّضحك
 معىنا صاحبه ريد ومُمتع وقد ي ُمضحكمن خلل قول شيء  ُمزاح واملداعباتـابليبدو أّن الفكاهة ترتبط 

. واعتماد هذا العرض يكون ألجل اختبار مرام  خفّية   الستهداف   مرنة   آخر؛ أي عرض الفكرة بطريقة  
والّنباهة والّلباقة وسرعة البديهة، وكان بعض الفكاهة عادة تتطّلب الذّكاء »الذّكاء والفطانة إذ 

 .273«الّشعراء قادرين على إتياهنا يف املكان املالئم والّزمان املناسب
حيث قال يف طريقة الّتعامل مع القطط ال سيما  ،ويف الّتفّكه برز "ابن زمرك" بروح الّدعابة لدْيه

 قّط دار مواله: ]الطويل[
 (وْ يَـ )م   نْ م   اب  ابلبَ  احَ صَ  ا قدْ مَ  رة  ثْ كَ ل        هُ ـوتُ صَ  ُبحَّ  قدْ  ار  الدَّ  طُّ ق   يَ الَ وْ مَ أَ   

( مْن َحيُث َما أَت بّ  ( يف ع ْلم الُقطُوط  َكلُم َسوْ       ى ـيُقاُل َلُه )إ س  بّ   َو)إ س 
 قاُل )َحْو(وُه )م شّ  م ْش م ْش( إذا َدعْوا   وإْن مل يَقولوا )م شّ  م ْش م ْش( يَفهلَّ َدع

َا    ـوُه َلْفَظ فَ ـَواَل ُيْسم عُ   َوْواـلب  إَذا عَ ـاُل ألْرَذال  الك  ـتـُقَ    جّ  فَإهنَّ
ار  َلْو َعاَد بُـْرُطلا   لَْيَت ق طَّ  وايَ      274وُع َجوْ يصيُح ب َسْقف  الدَّار  حنَي جيُ    الدَّ

إىل الّّتفيه عن نفسه  داعبة والُفكاهة. ورمى من توظيفهامللحظ يف هذه املقطوعة ورود غرض امل
اّصة ابألصوات اخلابلّلهجة الّدارجة األندلسّية  ، حيث نراه استعمل كلمات  ُمتلّقيه )مواله( وعن

                                                            
 .104، صالعدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسيمرمي أقرين،   270
 .1736ينظر، أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، ص  271
 .1736نفسه، ص   272
 .66انظم رشيد، األدب العريب يف العصر العباسي، ص  273
 .343الديوان، ص  274
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وبراعته وكسر لروعة تركيبه  ابلقراءة، ويقف مندهشاا  املتلّقييتمّتع لاملستعملة يف ُمناداة القطط أو زجرها، 
 . 275«فمثل هذا األسلوب غريب ومدهش، ولكن هذه الدهشة ممتعة للقارئ»الّروتيّن  أفق توّقعه

يَـْو( فإذا فأعلم مواله أّن قّط  هنره ابلّذهاب يقول الّدار قد بّح صوته نتيجة كثرة صياحه ابلباب )م 
، وهي خُتالف ما هو موجود يف املغرب فللُمناداة ُتستعمل ذا دعوه يُقال له )م ْش م ْش م ْش()إسّب( وإ

تُقال  ألهّناخشنة  كلماتال يلفظون هلا  فالقطط هلا لغتها، وهم  276)بْش بْش( وللّزجر )كْس كْس(
لا يف سقف الّدار يصيح حني بُرطُ  ن. ومتىّن أن يعود القّط يف القصر حارساا و وُ عْ ألراذل الكلب حني يَـ 

غة مفهوما مثاليا لعالقات أفكار اللّ »فبه يُدرك جيوع، فهذا الّتوظيف هو عدول عن مألوف القارئ 
 .277«عّّب البليغومن جهة أخرى هي عملية للمتكلم للتمييز بّي التافه/ املبتذل وامل

 اخلالصة يف اخلصائص األسلوبّية املعنويّة تتجّلى يف: ❖
بيانية على أنواعها واملتمثّلة يف االستعارة بنوعيها اا صور  وّظفأّن الّشاعر "ابن زمرك األندلسي" قد 

واجملاز املرسل، بُغية بدرجة قويّة، مّث يليها الكناية، والتشبيه التمثيلي، والتشبيه البليغ، والتشبيه اجململ، 
توليد اجلودة املثرية للّذة القراءة، والوصول للمقصد الباطّن املنشود واملتعّدد الختلف السياقات، وهذا 

 دليل على الّتكلُّف املبالغ فيه.
فهو بني األفعال واألمساء واملصادر  ع،ا تشّكل أبنو إذ  املناسب مكانهعنده يف الّتادف  متوقعكما 
 ، وهذا يعكس مهارة املبدع وفكرته الشاغلة لّبه ووجهة مقصده. وبني مجلتني

"الّتضمني" بسبب ثقافة الّشاعر الّّت انصهرت يف  تكمن يفوأهّم خاصّية معنويّة جتّلت بوضوح 
عنه، واملتمثّلة يف:  خارجة   إبدراج نصوص  إنتاج شعره وإرساء مقاصده فكره، فهي قد ساعدته يف 

ضمني تّ الوجند ، ةشريفنبويّة  أحاديث أمقرآنية، وقصص آايت أكانت  سواءصوص الّدينّية النّ تضمني 
، وهبذا ة، وتضمني أحداث سياسّيةأمساء دخيلكذلك تضمني أماكن، و و ومع األمساء، مع الّشعر العريب 

لى هذه اخلاصّية، الّّت سامهت يف أتكيد مدحه أو نتيجة احتوائه ع اواترخييًّ  اأدبيًّ  يصري الديوان سجلا 
 .وصفه أو نصحه

                                                            
 .88صاحل علي سليم الشتيوي، ظاهرة االنزايح األسلويب يف شعر خالد بن يزيد الكاتب، جملة جامعة دمشق، ص  275
 .342صالديوان،   276

277 Marie-Thérese Ambassa Betoko, Le Théâtre Populaire Francophone Au 

Cameroun (1970-2003)، Langage - Société –Imaginaire, p 130. 
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سواء عرية شّ قد تفّنن يف إيراد أغراضه الالشاعر ونلحظ أثناء االّطلع على املدّونة أيضاا أّن 
، والصباحيات، أشهرها: شعر الّنقوش والّرقوم والطرز فنجدبعصره،  ارتبطتالّّت ديثة الّتقليديّة منها أو احل

ذار، الُفكاهة وامللح واملداعبات خوانيات، مدح الععذارايت، اإلالعيدايت، الطردايت، الّتلغيز، اإل
 وغريها من املوضوعات الّّت نسجها وفق رغبته اخلاّصة لريسل هبا مبتغاه للعاّمة.

 



منممممممممممممممممممم

 خَــــاتـِـــمَة
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 َخُلَص البحث إىل النتائج اآلتية:
النتائج العاّمة: .1
بعة، لُيجمع بني االثنني فتكون ابلطّريقة املتّ  "األسلوبلفظة "ابلّتفّرد، و  "اخلصائص"ارتبطت لفظة  -

.معنّي  يقة املتفّرد هبا يف إنتاج إبداعطر لا
العدول  ينتج عنهاملبدع ينقل جوانب عديدة هي: شخصّيته ومزاجه ومشاعره وجتربته، كما أسلوب  -

القبول والّرفض. وأالّرداءة  وأ، واملتلقي يعمل على احلكم بني اجلودة اختيارّيً  اعن املألوف كونه ابتكار  
واالحنرافات املدركة  االختياراتعلى الّناقد إدراك خطوات الّتحليل األسلويب من خالل الوقوف على  -

شروط أخرى جتعله من ال بّد له  ومن جهة أخرى ،هذا من جهة ّكنه من تذّوق الّنصحدسّيا الّّت تُ 
أبسرار العربية وقواعدها،  والدراية ،الزّاد املعريف والّتجربة األدبّيةخلصائص وهي: اإلملام ابيستطيع 

معرفة املقصديّة من تلك حماولة  ورموز الفصاحة، وأن يكون له ذوق أديّب وحّس لغوّي عاٍل، ثّ 
 اخلصائص األسلوبّية.

؛ كون البالغة تطّورت إىل علم األسلوب وهذه "علم األسلوب"و "ةبروز عالقة تكاملّية بني "البالغ -
أّولّية ُأخذت من البالغة فال علم يستغين عن اآلخر.األخرية تعتمد على مبادئ 

خصائص األسلوب عند "ابن زمرك األندلسي" مل خترج عّما ألفه شعراء العربية، لكّنه تّيز عن غريه  -
بطريقته اخلاّصة يف نظم شعره وتركيبه وإخراجه، ويتجّسد يف مظاهر كثرية تتنوّع حسب مستوّيت 

أسلوبّية عديدة تفرز  عي، والصريف، والّّتكييب، واملعنوي، الّت تشمل صورا  الّلغة السيما املستوى اإليقا
ي استوجبه السياق أو وحيدث أن يتخّلل الديوان بعض العدوِل الذّ  مقاصد ضمنية تتالءم واملقام،

.استدعته الضرورة الشعرية
واملعاين، واقتناص األلفاظ املعّّبة يف الّشاعر "ابن زمرك" لديه مقدرة شعرية فائقة على رصف املباين،  -

لينتج عن ذلك كّله مقصد ضمينٌّ متلّوٌن حسب سياقه، ُمرسال  إّّيه لقارئه املبدع  تراكيب خمتلفة،
بواسطة وسيلته الّتقنية املتمثّلة يف "الّتفرد ابلطريقة الكتابّية".  

النتائج اخلاّصة: .2
أ/ خصائص األسلوب اإليقاعّية:

وكان عددها عشرة، يف قصائده البحور الّشعريّة معظم  يف إيقاعه اخلارجي بتوظيف"ابن زمرك"  تّيز -
رجة مل ابلدّ جة األوىل، ثّ البحر البسيط واخلفيف والرّ هي: البحر الطويل والكامل ابلّدر واألكثر تواترا  

ته ريع، وهذا الّّتتيب له عالقة حبالجز والسّ الثانية، ّث البحر الوافر واملتقارب، وأقلها حبر اجملتّث والرّ 
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النفسّية وأحاسيسه وانفعاالته، وراجع أيضا  لطبيعة املوضوعات، ومراعاة مقام اخلطاب، وأحوال 
املتلقي.

قصرية قليلة املقاطع حنو: املخّلع  بح أوزان  طرأ على البحور تغرّيات تكمن يف الّزحافات والعلل لتص -
جز واملشطور الطويل، واجملزوء اخلفيف، واجملزوء الكامل، البسيط، ّث اجملزوء الّرمل، ليليه اجملزوء الرّ 

.واملشطور الرجز
 توظيف الّشاعر للبحور الّشعرية املتمّيزة هلا عالقة وطيدة مع نوع الغرض الّشعري املراد الّتعبري عنه -

حنو: الّراثء واحلماسة والفخر واملدح والوصف.
أكثر "ابن زمرك" من الّزحافات والعلل، لكن الّزحاف الّذي كان أكثر ترديدا  هو "اخلنب" الرتباطه  -

برغبته املتسارعة يف الّتعبري عن أفكاره لتقليص الّزمن.
يف الديوان، واحتالل القافية املتواترة واملتداركة واملّتاكبة املوّزعة على  ندرة القافية املّتادفة واملتكاوسة -

ته يف الّتجديد بالبحور العشرة، فتغيري القافّية هلا عالقة ابضطراب نفس الّشاعر وانقالهبا، وكذا رغ
وتغيري األصوات.

ء، والّدال(، أّما من جهة )الرّا طّاغي هو حرف )الاّلم(، ثّ حرفايف الديوان يظهر أّن حرف الّروي ال -
الّصفات فاألصوات اجملهورة أعلى نسبة وأكثر أمهّية من األصوات املهموسة كوهنا تتناسب مع 

 نفسي.التوتّر لابرتباط ذلك وادح بقوة وفخامة املهنئة أو تّ النتصار أو االموضوعاته حنو: العيد أو 
.واطمئنانٍ  وراحةٍ  نفسيتبارها مرتبطة حبالة هدوء املهموسة فهي أقّل نسبة ابعاألصوات أّما 

أربع مرّات يف ديوانه،  وردض "ابن زمرك" خلاصّية أسلوبّية إيقاعّية تظهر يف "الّتخميس"، وقد تعرّ  -
 ن وشطر واحد.بيتان شعرّيختميسة كّل واحدة فيها  70وأطوله يصل إىل سبعني 

بوجود "املوّشحات" الّّت اشتهر هبا وتفّنن فيها، فغدا من أكثر شعراء زمانه كتابة كذلك تّيز شعره   -
 اأبيات، ونسجه 05أقفال ومخسة  06هلا، وهي تنحدر لنوع "املوّشح الّتام" ألهنا أكثر من سّتة 

البسيط"  وفق حبور هي: )املخّلع البسيط، واجملزوء الّرجز، وحبر الّرمل، واجملزوء الّرمل(، لكن "املخّلع
 هو األكثر استعماال  يف موّشحاته.

بيت شعري يف  210إىل  66د ما بني طول قصائده الّشعريّة، حيث جن"ابن زمرك" يف ديوان برز  -
 ،بيت شعري وهذا راجع لطول نفسه الّشعري 210قصيدة، وأطوهلا قصيدة لشعر الّتخميس يف  15

 .يّ ـوسعة مستودعه املفردات ،وبراعته الفنّية ،ونضج قرحيته
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بكثرة وأبشكال عديدة فنجد: اجلناس بني كلمتني  "اجلناس"على يف اإليقاع الّداخلي احتوى الديوان  -
متجاورتني، واجلناس بني كلمتني متباعدتني، وكذا بني كلمات يف هناية األبيات الشعرية يف املقطوعة 

 الواحدة، وهذا داللة على حّسه اجلمايل الّلفظي.

زّين الّشاعر أبياته ابلطّباق بنوعيه اإلجياب والّسلب، وهناك طباقات كّرر استعماهلا يف مواضع خمتلفة  -
 .ابديع   معنوّيً  ا، ليحّقق أثر  رق والغرب(حنو: لفظّت )الشّ 

بنسبة عالية فال منّر على صدر إالّ وجند ما يقابله من ألفاظ متشاهبة  "الّّتصيع"املدّونة على  تضّمنت -
يف املدّونة، حضوٌر مكّثٌف لـ "الّتصريع" كما كان   يف العجز، وهذا ُيضفي وترا  عذاب  وترمّنا  لطيفا .

 .حيث تزّعم األبيات الّشعريّة السيما مطلع املقطوعة أو القصيدة إلحداث رنّة موسيقّية يف البداية

وجعله حُيّس مبيزة  لتنشيط ذهن املتلقي مقصودةٍ   ومعانٍ خاّصةٍ  بصفاتٍ  عديدةٍ  ورد تكرار أصواتٍ  -
تظهر يف الّصوت الّشفوي )امليم(، والّصوت األسناين الّلثوي )الّدال(، والّصوت الّلثوي ، خاّصة

نها تناغم صويت، ميّكن )القاف(، والّصوت احللقي )العني(، فينتج ع)الاّلم والّنون(، والّصوت الّلهوي 
 ، وربطها ابالنفعال الّداخلي.ائتالفها تركيبّيا وداللّيا، وكذا جبرس احلروفمن اإلحساس املرهف 

ب/ خصائص األسلوب الّصرفّية:
، ة فنجد: اسم الفاعل ثّ اسم املفعولمن املشتقات وأخذت مساحة واسع الديوان أشكالٌ  يف تواترت -

وحيه، كما رّكز على دابلثّبات واملداومة أثناء وصف أحوال مم املشّبهة ألهّنا ارتبطتمع سيطرة الصفة 
تثبيته.ملبالغة لزّيدة قّوة املدح بشدة لصيغة ا

رك" للمصادر بكثرة وعلى اختالفها، حيث هيمن "املصدر الّرابعي"، و"املصدر تعّرض "ابن زم -
صدر اهليئة، ومصدر املرّة، واملصدر وميمي، ، مقارنة ابملصدر امل، و"املصدر الّسداسي"اخلماسي"
ونظرا  لسياقها الذي يؤثّر فيه، ملناسبتها يف إيصال املعىن واملشاعر،  الّّت كانت قليلة، ،الّصناعي

وللمقاصد الضمنية الّت ما فتئت تّبح خاطره الّذهين حىت يوصلها للمتلقي.
أخذت أنواعها وأزمنتها، وتعّددت أشكال صيغها و احتّلت األفعال مكانة واسعة يف ديوانه بشىّت  -

واملزيد، يف مواضيع الراثء وزوال احلكم اجملّرد جمراها كّل حسب احلاجة فنجد طغيان "صيغة املاضي" 
اجملّرد  "صيغة املضارعوانتقاله لألبناء، أو احلديث عن ذهاب الّشباب وسطوع الّشيبة. كما كان لـ"

" صيغة األمرء الّتعّرض لوصف زامن موقفه كاملدح والّتهنئة بعيد. أّما "مكانة أيضا  يف أثنااملزيد و 
هي أحد العناصر املهّمة يف بناء أو عتاب ألصحابه، فهذه األزمنة  فانتشرت يف حالة نصٍح وتوجيهٍ 
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واملوقف  داللية وفنّية أملتها احلاجة النفسية اسكه وانسجامه، وينتج عنها أغراضٌ الّنص الّشعري ويف ت
.خلاصا

جـ/ خصائص األسلوب الّّتكيبّية:
كيب يدخل يف األسلوب الّتكييب العدول عن األصل واخلروج عن املألوف حنو: كسر ترتيب الّتّ  -

الّّت هي اختيارات ينساق هلا املبدع إلبراز قدراته الفنّية وكسر و ونقصان أحد أجزائه وتكرار ركن ما، 
لتشويقه.أفق الّتوّقع لدى املتلقي 

تّيز الّشاعر خبصائص أسلوبية يف الّّتتيب )التقدمي والّتأخري( وأشبع قصائده هبا حنو: أتخري املنادى  -
داء )ّي(، وتقدمي مجلة جواب الّشرط الّذي تركز يف البيت الّشعري الّذي ورد بكثرة من خالل أداة النّ 

، إلخبارالية أيضا  ألنّه يُعّجل دائما  لوكانت نسبته ع كّله، حيث ختلخل الّتتيب بني الصدر والعجز
اجلار واجملرور، وأتخري الّنواسخ الّّت كانت قليلة.تقدمي إضافة إىل ورود أغلبّية يف 

رّكز الّشاعر على خاصّية الّنقصان يف الدراسة لقصٍد معنّي وهدف بالغي حيث جند: نقصان احلرف  -
ل أخذ حّيزا  واسعا ، ومكان  مهّما حسب املقامات الّذي ترّدد ب "ب  الظاهر يف النداء، ونقصان "رُ 

ن اجلملة حنو: ونقصا ن الكلمة حنو: املبتدأ، واملنادى،. ونقصا"الواو"حرف نقصان ، و املعروضة
.ساقته هلذه اخلاصّيةحذف الفعل والفاعل، ألّن حاجته املوضوعّية والّنفسّية واملقصديّة 

على  لفة، فنعثر على )الواو( املستحوذقصائده وحبروفه املختأّما العطف فقد برز مبظاهر كثرية يف  -
مع حرف الّنفي )الاّلم(، كما كان حلرف العطف )الفاء،  والعجز، أو العجز فقط، أو وروده الصدر

ونقل اخلاّصة  عمل على ربط أفكاره لتحقيق داللتها تكوهنيف األبيات الشعرية   أو، أم، لكن( حضورٌ 
.مقاصده

: االستفهام البارزة بـ )اهلمزة، اهلمزة وأم، هل، أين، يف جتّلتوة عنده ظاإلنشاء حُ وكان ألساليب  -
)ّي، اهلمزة،  بصيغ خمتلفة، والنداء املتحّقق بـ. واألمر املكّرر يف بداّيت الصدر والعجز و كم، ماذا(

قسم(، وابلّلفظة االمسّية وا، أّي، ها(، والقسم حبروف )الواو مع لفظ اجلاللة "وهللا"(، وبلفظة الفعل )أ
بقّوة بفضل رغبته يف إيصال رسالته ملمدوحه السلطان أو  ي(، فتنويعه يف هذه اخلاصّية برز)عهد

رفقائه.
ظهر يف الديوان احلصر والقصر بثالثة أشكال: أّوال  ابلّنفي واالستثناء املتحّقق أبدوات كثرية )ال،  -

، )مل، سوى(، )هل، إاّل(، )ليس، إاّل(، )ما، مثل(، واثنّيا إاّل(، )مل، إاّل(، )ما، إاّل(، )ما، سوى(
س القيم حتسّ صر والقصر بتعريف اخلّب بـ )ال(، الّّت تستدعي احلصر والقصر أبداة )إمّنا(، واثلثا  احل
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، تقّدم فيها املعاين متمّيزةٍ  مبواصفاتٍ  خطابٍ  ىل إنتاجِ إفضي يُ  ابعتبارها جسرا   للخصائص اجلمالّية
.دماج املتلقي يف اخلطاب إىل إاثرة الدهشة سعيا  إ، و إلهبارميّكن هلا من عناصر امبا 

عديدة هي )ال، مل، ما، لن، ليس(، فقد تنوّعت أمناطه  اعتمد الشاعر على خاصّية الّنفي حبروف -
. بة الّشاعر وسياقه املستدعي لذلكمبا يناسب جتر 

 أو عبارةٍ  أو لفظٍ  رفٍ  املدّونة، حيث نلحظ ترديد حرة يفالتكرار من أكثر الظواهر األسلوبّية املنتش -
وبداية الصدر والعجز(، و)تكرار كلمة بشكلني  ،وبرزت أبشكال هي: )تكرار حرف يف بداية الصدر

متباعدة(، رار اجلملة يف القصيدة ذاهتا، وتكرار يف قصائد مها: تكرار املتجاور، وتكرار املتباعد(، و)تك
و)تكرار الصيغة الكتابّية الّّت جندها يف مستويني؛ مستوى الّلفظة الواحدة، ومستوى اجلملة(، 

عناصر  ات( وفيه تكرار متجاور، ومتباعد(، كونه يُعّد أحد أهمّ و)تكرار الكلمات املتشاهبة )املشتقّ 
الة يف توضيح املعاين وترسيخها يف األذهان وتوصيلها عر، فهو وسيلة فعّ يف الشّ  الّتبليغ وطرق األداء

إىل املتلقي.
د/ خصائص األسلوب املعنويّة:

ور البيانية املتمثّلة يف االستعارة بنوعيها بدرجة قويّة، ثّ يليها تّبز اخلصائص األسلوبية املعنوية يف الصّ  -
شبيه البليغ" قّلها "التّ أشبيه اجململ، واجملاز املرسل، و شبيه البليغ، والتّ مثيلي، والتّ شبيه التّ الكناية، والتّ 

، بُغية توليد اجلودة املثرية خمتلفةٍ  ابعتبارها من ألوان الّنظم الشعري الّت تساعد على إيراد الكالم بطرقٍ 
السياقات، وهذا دليل على للّذة القراءة، والوصول للمقصد الباطين املنشود واملتعّدد الختالف 

الّتكل ف املبالغ فيه.
الطبيعة أبلواهنا وأشكاهلا على الديوان األندلسي، فمنها ما ورد عفو اخلاطر نتيجة لرهافة  هيمنت -

 وتعّمد إقحامه مبالغة وتكّلفا   منذ نعومة أظافره، ومنها ما اجتلب اجتالاب  الّت ُعرف هبا حّس الشاعر 
ه، وكّل هذا أثّر بشكل مباشر يف تكوين أسلوبه املتمّيز السيما يف الّتصوير حسب السياق املعروض في

لتفرز مقاصد ضمنّية.
إذ وقع أبنواعه فهو بني األفعال واألمساء واملصادر وبني مجلتني، وهذا مهّمة شّكل الّتادف مكانة  -

 اغلة لّبه ووجهة مقصده.يعكس مهارة املبدع وفكرته الشّ 
وإرساء مقاصده يف شعره من خالل جمموعة كبرية  إبداعهتظهر األسس الثّقافية املساعدة على إنتاج  -

تضمني ال، فنجد: املتمثّلة يف "التضمني"و خارجة عنه و من الّنصوص املوّظفة حسب سياقات متباينة 
ع احلديث النبوي ّيت والقصص القرآنية، ثّ ماآلمع النصوص الّدينّية ابلدرجة األوىل الّذي كان مع 
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الشريف، كما تّيز خباصّية التضمني مع الّشعر العريب الّذي يُعّد أحد املصادر املعتمدة يف قصائده، 
له  ، ومعاصرةٍ ، واترخيّيةٍ ، وأدبّيةٍ دينّيةٍ  وورد الّتضمني مع األمساء على اختالفها حنو: أمساء شخصياتٍ 

اء حنو األماكن املغربّية واملشرقّية واألندلسّية، يف حياته، وتضمني األماكن خمتلفة األوجه واألحن
هلا عالقة ابجلوانب التارخيّية  سياسّيةٍ  ش، وتضمني أحداثٍ جة الواقع املعيوتضمني أمساء دخيلة نتي

ذلك و ، كتابة    ثبت كّل ظروفه احمليطة بهالسياسّية يف فّتة قيام الدولة، وهبذا يصري الديوان سجّل يُ 
لإلحياء ابالنفعاالت الباطنّية، واخللجات الّنفسّية، واملعاين اخلفّية املختلفة، فهو تقنّية يشّكل آلّية 

أسلوبّية راسخة تتداخل مع عناصر البناء.
فنجد: شعر الّنقوش  الّتقليديّة،اعر أغراضا  شعرية حديثة زامنت عصره إضافة لألغراض وّظف الشّ  -

لعيدّيت، الطّردّيت، الّتلغيز، باحيات، ابدرجة قويّة، والصّ والّرقوم والطرز الّذي تّيز به يف شعره 
ّّت توّزعت يف ديوانه حسب ، الخوانيات، مدح العذار، الُفكاهة وامللح واملداعباتاإلعذارّيت، اإل

.املوقف، وتفّنن يف إيرادها كي يتمّكن من الّتعبري عّما جيول خباطره من أجل إيصال املعىن للقارئ
"، حاولت الباحثة على ضوئها فهم شعره، ابن زمرك األندلسييف ديوان "كانت هذه قراءة 

وال ميكنين االّدعاء أبيّن قد وفّيت املوضوع خصائصه األسلوبّية، وأتويل لغته ومقاصده،  ستخالصاو 
ينتفع هبا الغري. وإضافة معرفية حّقه، وغاية ما أرجو أن يكون هذا البحث قد قّدم ماّدة علمّية

 



 ط

اجعر واملرَادِمة املصَائِـَق  
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، ، دمشق4للطباعة والّنشر والّتوزيع، ط ، اليمامةعاصمعن  حفصاملصحف الشريف برواية  •
 .م2011-ه1432

 أّواًل: املصادر واملراجع العر بّية:
 أ/ الكتب العربّية:

 براهيم أنيس.إ •

 .األصوات اللغوية، مكتبة هنضة، )د.ط(، مصر، )د.ت(  (1

 .م1999هجات العربية، دار الفكر العريب، )د.ط(، اسكندرية، اللّ  (2

 .م1952، مصر، 2موسيقى الشعر، مكتبة األجنلو، ط (3

 (.هـ637تحممد بن نصر هللا بن حممد، )ابن األثري  •

احلويف، وبدوي طبانة، دار هنضة مصر للطبع ائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح: أمحد املثل السّ  (4
 ، الفجالة، القاهرة، )د.ت(.2والنشر، ط

 .أمحد خمتار عمر •

 .م2008، )د.ب(، 1معجم اللغة العربية املعاصرة، عامل الكتب نشر توزيع طباعة، ط  (5

 ق.م(. 322)أرسطوطاليس ) أرسطو •

 .فّن الّشعر، تح: إبراهيم محاره، مكتبة األجنلو املصرية، )د.ط(، مصر، )د.ت(  (6

اخلطابة، تح: عبد الرمحن بدوي، وكالة املطبوعات، دار القلم، )د.ط(، الكويت، بريوت، لبنان،  (7
 .م1979

 .هـ(669أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد، ت) شبيلياإل •

، بريوت، 1املمتع يف التصريف، تح: فخر الدين قباوة، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ط  (8
 .م1987لبنان، 

 أقرين مريـم. •

 .م2017، أملانيا، 1طنور للنشر، دار  العدول ومقاصده يف ديوان ابن خفاجة األندلسي، (9

 .(م540جندح بن ُحجر بن احلارث الكندي، ت) امرئ القيس •

 .م1984، النيل، القاهرة، 4الديوان، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، ط  (10
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 .إميل بديع يعقوب •

، بريوت، 1املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر، دار الكتب العلمية، ط  (11
 .م1991لبنان، 

 .م1993، بريوت، 1معجم األوزان الصرفية، عامل الكتب، ط (12

 .هـ(577)حممد بن أيب سعيد، ت نبارياأل •

أسرار العربية، تح: حممد مهجة البيطار، مطبوعات اجملمع العلمي العريب، )د.ط(، دمشق،   (13
 .)د.ت(

 .هـ(745الّنحوي، ت علي بن يوسف بن حيان) ندلسياأل •

، 1املبدع يف التصريف، تح: عبد احلميد السيد طلب، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، ط (14
 .م1982الكويت، 

 .هـ( 328 ، تحممد بن عبد ربه أمحد بناألندلسي ) •

 م.1983، بريوت، لبنان، 1العقد الفريد، تح: عبد اجمليد الرتحيين، دار الكتب العلمية، ط (15

 .أمين أمني عبد الغين •

الكايف يف البالغة البيان والبديع واملعاين، تق: رشدي طعيمة وآخرون، دار التوقيفية للرتاث   (16
 .م2011للطبع والنشر والتوزيع، )د.ط(، القاهرة، 

   هـ(.403)أبو بكر حممد بن الطيب، ت باقالينال •

 ارف، )د.ط(، القاهرة، مصر، )د.ت(.إعجاز القرآن، تح: أمحد صقر، دار املع (17

إعجاز القرآن، تح: حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليل للنشر والتوزيع، )د.ط(، بريوت،  (18
 .م2005

  هـ(.284)أبو عبادة الوليد بن عبد هللا الطّائّي، ت بحرتيال •

 .، النيل، القاهرة، )د.ت(، اجملّلد الثّاين3الديوان، تح: حسن كامل الّصريفى، دار املعارف، ط (19

 .هـ(256)أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل، ت بخاريال •

، دمشق، بريوت، 1صحيح البخاري، )د.تح(، دار ابن كثري للطباعة والّنشر والّتوزيع، ط  (20
 .م2002
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 .هـ(247أبو عثمان املازين النحوي، ت) بصريال •

املنصف شرح اإلمام أيب الفتح عثمان بن جين النحوي لكتاب التصريف، تح: إبراهيم   (21
 .م1954، )د.ب(، 1مصطفى، عبد هللا أمني، إدارة إحياء الرتاث القدمي، ط

 .بّكار يوسف حسني •

بناء القصيدة يف الّنقد العريب القدمي )يف ضوء الّنقد احلديث(، دار األندلس للطباعة والّنشر   (22
 .، بريوت، لبنان، )د.ت(2والّتوزيع، ط

 .بومعزة رابح •

البنية العميقة للصيغ والرتاكيب احملولة، عامل -صوره-أنواعه-حويل يف النحو العريب مفهومهالتّ   (23
، اإلربد األردن، )د،ت(، جدار للكتاب العاملي للنشر 1، طالكتب احلديث للنشر والتوزيع

 .م2008والتوزيع، )د.ط(، عمان، األردن، 

 .بيومي حممد رجبال •

األدب األندلسي بني التأثّر والتأثري، إدارة الثقافة والنشر ابجلامعة، )د.ط(، اململكة السعودية،   (24
 .م1980

 .(هـ1041، تاملقريأبو العباس أمحد بن حممد ) تلمساينال •

نفح الطيب من غصن األندلس الّرطيب، تح: إحسان عباس، دار صادر، )د.ط(، بريوت،  (25
 .م1968، 7جملد 

 أزهار الرايض يف أخبار عياض، تح: مصطفى السقا، وآخرون، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة (26
 م.1939والنشر، )د.ط(، القاهرة، 

 .متام حسان •

البالغة، عامل  –فقه اللغة  –إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الّنحو األصول دراسة   (27
 .م2000الكتب، )د.ط(، القاهرة، 

، القاهرة، 1البيان يف روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للّنص القرآين، عامل الكتب، ط (28
 .م1993

 .م2000، )د.ب(، 1اخلالصة الّنحويّة، عامل الكتب نشر توزيع طباعة، ط (29
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 .هـ(54)أبو الوليد حسان بن اثبت بن املنذر، ت اثبت ابن •

 .م1994، بريوت، لبنان، 2الديوان، تح: عبد أ. مهّنا، دار الكتب العلمية، ط  (30

 .هـ(255)أبو عثمان عمرو بن حبر، ت احظاجل •

 .م1965، مصر، 2كتاب احليوان، تح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اجلاحظ، ط   (31

 هـ(.471بن عبد القاهر بن عبد الرمحن، ت أبو بكر) رجايناجل •

 أسرار البالغة، تح: أبو فهر حممود حممد شاكر، دار املدين، )د.ط(، جّدة، )د.ت(. (32

 .)د.د(، )د.ط(، )د.ب(دالئل اإلعجاز، تح: أبو فهر حممود حممد شاكر،  (33

دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، تح: السّيد حممد رشيد رضا، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت،  (34
 م.1981لبنان، 

دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، تح: السّيد حممد رشيد رضا، وحممد عبده، وآخرون، دار املعرفة  (35
 م.1998 ، بريوت، لبنان،2للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 .هـ(729حممد، ت )حممد بن علي بن رجايناجل •

اإلشارات والّتنبيهات يف علم البالغة، تح: عبد القادر حسني، مكتبة اآلداب: علي حسن،  (36
 .م1997)د.ط(، )د.ب(، 

 هـ(.816، تلي بن حممد بن علي الشريف)ع رجايناجل •

معجم الّتعريفات، تح: صّديق املنشاوي، دار الفصيلة للمشر والتوزيع والّتصدير، )د.ط(،   (37
 .القاهرة، )د.ت(

 هـ(.392)أبو الفتح عثمان، ت جينابن  •

، دمشق، 2سّر صناعة األعراب، تح: حسن هنداوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، ط (38
 .م1993

 .النجار، دار الكتب، )د.ط(، مصر، )د.ت(اخلصائص، تح: حممد علي  (39
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 .(هـ751تحممد بن أيب بكر بن أيوب، ) وزيّةاجل •

 .الفوائد املشّوق إىل علوم القرآن وعلم البيان، عامل الكتب، )د.ط(، بريوت، )د،ت(  (40

بدائع الفوائد، تح: علي بن حممد العمران، دار علم الفوائد للنشر والتوزيع، )د.ط(، )د.ب(،  (41
 .)د.ت(

 .هـ(646أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر، ت) باجابن احل •

الكافية يف النحو والشافية يف علمي التصريف واخلّط، تح: صاحل عبد العظيم الشاعر، مكتبة   (42
 .اآلداب، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(

 .حرب حممد عبد هللا •

األسلوب والنحو دراسة تطبيقية يف عالقة اخلصائص األسلوبية ببعض الظاهرات النحوية، دار   (43
 .م1988، اإلسكندرية، 1الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ط

 .محيدة حممد صالح زكيأبو  •

 .م2000، غزّة، 1اخلطاب الشعري عند حممود درويش، دراسة أسلوبية، مطبعة املقداد، ط  (44

 .هـ(776)لسان الّدين، ت طيباخل ابن •

، 2، القاهرة، جملد 1اإلحاطة يف أخبار غرانطة، تح: حممد عبد هللا عنان، مكتبة اخلاجني، ط  (45
 .م1974

 .هـ(533)أبو إسحاق إبراهيم بن أيب الفتح، ت خفاجة ابن •

 .الديوان، تح: يوسف شكري فرحات، دار اجليل، )د.ط(، بريوت، )د.ت(  (46

 .خفاجي حممد عبد املنعم •

 .م1992، بريوت، 1األدب األندلسي الّتطور والّتجديد، دار اجليل، ط  (47

 .(هـ808ت)عبد الّرمحن بن حممد،  خلدونابن  •

املقدمة، تح: أمحد الزعيب، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(، عني مليلة، اجلزائر،   (48
 .)د.ت(

 .م2004املقدمة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(، بريوت، لبنان،  (49
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 .هـ(321أبو بكر حممد بن احلسن، ت) دريدابن  •

 .م1991، بريوت، 1االشتقاق، تح: عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، ط  (50

 .دقياين عبد اجمليد •

االلتزام يف شعر حممد بلقاسم مخار، منشورات خمرب وحدة التكوين والبحث يف نظرية القراءة   (51
ات، ومناهجها، دار علي بن زيد للطباعة والنشر، قسم اآلداب واللغة العربية، كلية اآلداب واللغ

 م.2015، بسكرة، اجلزائر، 1سكرة، طجامعة ب

 الديري علي أمحد. •

، بريوت، لبنان 1جمازات هبا نرى. كيف نفّكر ابجملاز؟، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط  (52
 ، دار فارس للنشر والتوزيع، عمان، )د،ت(.2006

 .راببعة موسى سامح •

 .م2003، األردن، إربد، 1األسلوبية مفاهيمها وجتلياهتا، دار الكندي للنشر والتوزيع، ط  (53

 .رابعي عبد القادرال •

، عّمان، األردن، 1مجاليات املعىن الشعري التشكيل والتأويل، دار جرير للنشر والتوزيع، ط  (54
 .م2009

 .رضا حممد رشيد •

 .هـ1328، مصر، 1تفسري القرآن احلكيم، مطبعة املنار، ط  (55

 .هـ(384أبو احلسن علي بن عيسى، ت) ّرماينال •

األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، تح: فتح هللا صاحل علي املصري، دار الوفاء للطباعة والنشر   (56
 .م1987، املنصورة، 1والتوزيع، ط

 .هـ(794)بدر الدين أبو عبد هللا حممد، ت زركشيال •

 .م1988الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو فضل إبراهيم، دار جيل، بريوت، لبنان،   (57

الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو فضل إبراهيم، مكتبة دار الرتاث، )د.ط(، القاهرة،  (58
 .)د.ت(
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الربهان يف علوم القرآن، تح: أبو الفضل الدمياطّي، دار احلديث طبع نشر توزيع، )د.ط(،   (59
 .م2006د.ب(، )

 .هـ(538، ت )أبو القاسم حممود بن عمر زخمشريال •

، بريوت، لبنان، 2القسطاس يف علم العروض، تح: فخر الدين قباوة، مكتبة املعارف، ط  (60
 .م1989

الكشاف يف حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، تح: عادل أمحد عبد  (61
 .م1998، الرايض، 1وآخرون، مكتبة العبيكان، طاملوجود، وعلي حممد معّوض 

، عمان، األردن، 1املفضل يف علم العربية، تح: فخر صاحل قدارة، دار عمار للنشر والتوزيع، ط (62
 .م2004

 .هـ(795)حممد بن يوسف بن حممد، ت زمركابن  •

 .م1997، بريوت، 1الديوان، تح: حممد توفيق الّنيفر، دار الغرب اإلسالمي، ط  (63

 .زايدي حاكم لعييبال •

 .م1980الرتادف يف اللغة، دار احلرية للطباعة، )د.ط(، العراق،   (64

 ساملان حممد. •

اإليقاع يف شعر احلداثة دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة، إبراهيم أبوسنة، حسن   (65
 م.2008، اسكندرية، 1طلب، رفعت سالم، دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع، ط

 .امرائي فاضل صاحلسّ ال •

 .م2007، عمان، األردن، 2اجلملة العربية أتليفها وأقسامها، دار الفكر انشرون وموزعون، ط  (66

 .هـ(704أبو حممد القاسم، ت) سجلماسيال •

، الرابط، 1عارف، طاملنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، تح: عالل الغازي، مكتبة امل  (67
 م.1980املغرب، 

 هـ(.316بكر حممد بن سهل، ت و)أب سراجابن ال •

، 3األصول يف النحو، تح: عبد احلسن الفتلي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط  (68
 .م1996بريوت، 

 



   قَـــــائِمَة الـمَصَادِر والـمَرَاجِع

- 293 - 
 

 .سعدين مصطفىال •

 .التصوير الفيّن يف شعر حممود حسن إمساعيل، منشأة املعارف، )د.ط(، اإلسكندرية، )د،ت(  (69

 .هـ(  626يوسف بن أيب بكر ت) ّسكاكيال •

 .م2000، بريوت، لبنان، 1مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط (70

 .سليم فريد بن عبد العزيزال •

 .هـ1427، القصيم، 1اخلالف الّتصريفي وأثره الداليل يف القرآن الكرمي، دار ابن اجلوزي، ط  (71

 .سليمان فتح هللا أمحد •

األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقّية، تق: طه وادي، مكتبة اآلداب، )د.ط(، القاهرة،   (72
 .م2004

  هـ(.180)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، ت سيبويه •

، القاهرة، الرايض، 2الكتاب، تح: عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، دار الرفاعي، ط (73
 .م1982

 .سّيد أمحد اهلامشيال •

جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، تح: يوسف الصميلي، املكتبة العصرية، )د.ط(،   (74
 .صيدا، بريوت، )د.ت(

 .هـ(911جالل الدين أبو الفضل عبد الّرمحن، ت) سيوطيال •

اإلتقان يف علوم القرآن، تح: فواز أمحد زمريل، دار الكتاب العريب، )د.ط(، بريوت، لبنان،   (75
 .م2004

األشباه والنظائر يف النحو، تح: عبد العال سامل مكرم، دار الكتب العلمية، عامل الكتب )نشر،  (76
 .م2003، بريوت، لبنان، 3توزيع، طباعة(، ط

، بريوت، 1معرتك األقران يف إعجاز القرآن، تح: أمحد مشس الّدين، دار الكتب العلمية، ط (77
 .م1988لبنان، 

تح: حممد أمحد جاد املوىل بك وآخرون، منشورات املكتبة املزهر يف علوم الّلغة وأنواعها،  (78
 .م1986العصريّة، )د.ط(، صيدا، بريوت، 
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 .سيويف كمال عصامال •

، لبنان، بريوت، 1االنفعالية واإلبالغية يف البيان العريب، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع، ط  (79
 .م1986

 (.هـ790ت)إبراهيم بن موسى بن حممد،  شاطيبال •

املوافقات يف أصول الشريعة، تح: عبد هللا دراز، وحممد عبد هللا دراز، وآخرون، دار الكتب   (80
 .العلمية، )د.ط(، بريوت، لبنان، )د.ت(

 .شكري حممد عياد •

 .م1988، )د.ب(، 1اللغة واإلبداع مبادئ علم األسلوب العريب، انشيوانل بريس، ط  (81

 .م1992، )د.ب(، 2مدخل إىل علم األسلوب، مكتبة مبارك العامة، اجلربة العامة، ط (82

 .م1978، القاهرة، 2موسيقى الشعر العريب )مشروع دراسة عليمة(، دار املعرفة، ط (83

 .ّسومي املوريتاين()حممد حمفوظ بن الشيخ امل شنقيطيال •

كتاب وشاح احلرة إببراز الالمية وتوشيحها من أصداف الطرّة يف علم الصرف، الناشر حممد    (84
 .م2003، )د.ب(، 1حممود ولد حممد األمني، ط

 .شهري عبد اهلادي بن ظافرال •

لبنان، ، بريوت، 1اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط  (85
 .م2004

 .ّصعيدي عبد املتعالال •

، اجلماميز، 2البالغة العالية علم املعاين، تح: عبد القادر حسني، مكتبة اآلداب ومطبعتها، ط  (86
 .م1991

 .م1999بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، مكتبة اآلداب، )د.ط(، القاهرة،  (87

 .صولة عبد هللا •

احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية، املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية،   (88
 .م2001)د.ط(، منوبة، تونس، 
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 .هـ( 322ت ،حممد بن أمحد) طباطباابن  •

، بريوت، لبنان، بريوت، 2عيار الشعر، تح: عباس عبد السّتار، دار الكتب العلمية، ط (89
 م.2005

 .طبل حسن •

 .م1998أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، دار الفكر العريب، )د.ط(، القاهرة،   (90

 .طرابلسي حممد اهلاديال •

 .م1992حتاليل أسلوبية، دار اجلنوب للنشر، )د.ط(، تونس،   (91

خصائص األسلوب يف "الّشوقيات"، منشورات اجلامعة التونسية، كلية اآلداب والعلوم  (92
 .م1981س، ، تون20االنسانية، العدد 

 .طّيب عبد هللاال •

 .م1989، الكويت، 3املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، دار اآلاثر اإلسالمّية، ط  (93

 .عباس عبد السّتار •

 .م2005، بريوت، لبنان، بريوت، 2عيار الشعر، دار الكتب العلمية، ط  (94

 .عباسة حممد •

، 1املوشحات واألزجال األندلسّية وأثرها يف شعر الرتوابدور، دار أم الكتاب للنشر والتوزيع، ط  (95
 .م2012مستغامن، اجلزائر، 

 .عبد املطلب حممد •

 .م1994، بريوت، لبنان، 1البالغة واألسلوبية، مكتبة لبنان انشرون، ط  (96

 .عبيد دراز صّباح •

 .م1986، مصر، 1أساليب القصر يف القرآن الكرمي وأسرارها البالغية، مطبعة األمانة، ط  (97

 .عتيق عبد العزيز •

علم املعاين يف البالغة العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، )د.ط(، بريوت، لبنان،   (98
 .م1985
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 .عثمان اعتدال •

إضاءة الّنص قراءات يف شعر أدونيس، سعدي يوسف، أمل دنقل، حممود درويش، عبد   (99
الوهاب البّياتـي، حممد عفيفي مطر، أمحد عبد املعطي حجازي، دار احلداثة، للطباعة والنشر 

 م.1988، بريوت، لبنان، 1والتوزيع، ط

 .هـ(395أبو هالل احلسن بن عبد هللا، ت) عسكريال •

الصناعتني الكتاب والشعر، تح: علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء   (100
 .م1952، )د.ب(، 1الكتب العربية عيسى البايب وشركاه، ط

 .عصفور جابر •

، بريوت، 3الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف العريب، ط  (101
 .م1992احلمراء، 

 .عطية خمتار •

التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة واألسلوبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،   (102
 .م2005)د.ط(، اإلسكندرية، مصر، 

 .عكاشة حممود •

ل اللغوي يف ضوء علم الداللة "دراسة يف علم الداللة الصوتية، والصرفية، والنحوية، التحلي  (103
 .م2005، القاهرة، مصر، 1واملعجمية"، دار النشر للجامعات، ط

 .علوش سعيد •

 .م1985، بريوت، لبنان، 1معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، دار الكتاب اللبناين، ط  (104

 .م(608معاوية بن قراد، ت)عمرو بن شداد بن  عنرتة •

، بريوت، لبنان، 2الديوان، شر: محدو طّماس، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ط  (105
 .م2004

 .عودي انظم •

 .نقص الصورة. أتويل بالغة املوت، دراسات نقد أديب، )د.ط(، )د.ب(، )د.ت(  (106

 



   قَـــــائِمَة الـمَصَادِر والـمَرَاجِع

- 297 - 
 

 .غالييين مصطفىال •

جامع الدروس العربية، را: عبد املنعم خفاجة، منشورات املكتبة العصرية، )د.ط(، صيدا،   (107
 .بريوت، )د.ت(

 .غنيمي هالل حممد •

 .م2005، مصر، 6الّنقد األديب احلديث، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط  (108

 .غويل مهدي إبراهيمال •

 .م2011اجلماهري، )د.ط(، بنغازي، ليبيا، السياق وأثره يف املعىن، أكادميية الفكر   (109

 .هـ(395)أمحد بن فارس بن زكراي، ت فارسابن  •

الّصاحيب يف فقه الّلغة العربية وسنن العرب يف كالمها، تح: السّيد أمحد صقر، مطبعة عيسى   (110
 .البايب احلليب وشركاه، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(

معجم مقاييس الّلغة، تح: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  (111
 .)د.ط(، )د.ب(، )د.ت(

 .(هـ377، تعلي أبو بن عبد الغفار احلسن بن أمحد) فارسيال •

هـ( تح: حسن 377اإليضاح العضدي، احلسن بن أمحد بن عبد الغّفار الفارسي أبو علي، ت  (112
 .م1969، )د.ب(، 1شاذيل فرهود، )د.د(، ط

 .(هـ175ت، )اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي فراهيديال •

والفهارس، )د.ط(، براهيم السامرائي، سلسلة املعاجم إكتاب العني، تح: مهدي املخزومي،    (113
 .)د.ب(، )د.ت(

 .فضل صالح •

 .م1998، القاهرة، 1علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، ط  (114

 .فوزي عيسى •

، اإلسكندرية، 1الّشعر األندلسي يف عصر املوحدين، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط  (115
 .م2007
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 .هـ(817جمد الدين أيب طاهر، ت) ابديآفريوز ال •

، 8القاموس احمليط، تح: مكتب حتقيق الرتاث، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط (116
 .م2005بريوت، لبنان، 

 .الفيل توفيق •

 .بالغة الرتاكيب، دراسة يف علم املعاين، مكتبة اآلداب، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(  (117

 .قحطاين قاسمال •

 .م2009، )د.ب(، 1ابن فكرون األندلسي شاعر غرانطة، دار الكتب الوطنية، ط  (118

  .هـ(337بن قدامة بن زايد البغدادي أبو الفرج، ت) قدامة بن جعفر •

 .هـ1302، قسطنطينية، 1اجلوائب، طكتاب نقد الشعر، مطبعة  (119

 (.هـ684ت)أبو احلسن حازم بن حممد بن حازم،  قرطاجينال •

، 3منهاج البلغاء وسراج األدابء، تح: حممد احلبيب ابن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، ط (120
 .م1986بريوت، لبنان، 

 (.هـ739ت)جالل الدين حممد بن عبد الرمحن،  قزويينال •

اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، تح: إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية،   (121
 .م2003، بريوت، لبنان، 1ط

اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، )د.ط(، بريوت، لبنان،  (122
 .)د،ت(

، )د.ب(، 1لتلخيص يف علوم البالغة، تح: عبد الرمحن الربقوقي، دار الفكر العريب، طا (123
 .م1904

 .قط عبد القادرال •

 .م1988االجّتاه الوجداين يف الّشعر العريب املعاصر، مكتبة الشباب، )د.ط(، )د.ب(،   (124

 .كاظم صادق مثىن •

، 1أسلوبية احلجاج التداويل والبالغي تنظري وتطبيق على السور املكّية، منشورات ضعاف، ط  (125
 .م2015بريوت، 
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 .كراكيب حممد •

خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين دراسة صوتية وتركيبية، دار هومة   (126
 .م2003للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(، بوزريعة، اجلزائر، 

 .القي عبد النورامل •

، دمشق، 3رصف املباين يف شرح حروف املعاين، تح: أمحد حممد اخلرّاط، دار القلم، ط  (127
 .م2002

 .هـ(672بن عبد هللا، تحممد ) مالكابن  •

تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، تح: حممد كامل بركات، دار الكاتب العريب للطباعة والنشر،   (128
 .م1967)د.ط(، )د.ب(، 

 .هـ(354، تأبو الطَّيب أمحد بن احلسني بن احلسن) تنيّب امل •

 .م1983الديوان، دار بريوت للطباعة والنشر، )د.ط(، بريوت،   (129

 .اللغة العربيةجممع  •

 .م2004، مصر، 4املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط  (130

 .(هـ1119، ت)علي صدر الدين بن معصوم دينامل •

، 1أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح: شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، النجف األشرف، ط  (131
 .م1969)د.ب(، 

 هـ(.749)أبو حممد بدر الّدين حسني بن قاسم بن عبد هللا، ت رادىامل •

توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، تح: عبد الرمحن علي سليمان، دار الفكر   (132
 .م2001، 1، )د.ب(، اجمللد 1العريب، ط

 .املسدي عبد السالم •

 .، )د.ب(، )د.ت(3األسلوبية واألسلوب، الدار العربية للكتاب، ط  (133

 .سريي منري حممدامل •

، القاهرة، 1دالالت التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي )دراسة حتليلية(، مكتبة وهبة، ط  (134
 .م2005
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 .هـ(654، تابن أيب األصبع) املصري •

حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حفين حممد سرف، اجمللس   (135
األعلى للشؤون اإلسالمية، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، )د.ط(، اجملهورية العربية املتحدة، 

 .)د.ت(

 .مصلوح سعد •

 .م1992، القاهرة، 3األسلوب دراسة لغوية إحصائية، عامل الكتب، ط  (136

 .(هـ296تأبو العباس عبد هللا بن املعتز املتوكل، ) معتزابن  •

، 1كتاب البديع، تح: عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع، ط   (137
 .م2012بريوت، لبنان، 

 .هـ(449، تأمحد بن عبد هللا بن سليمان) عّريامل •

 .م1957للطباعة والنشر، )د.ط(، بريوت، سقط الزّند، دار صادر بريوت والنشر، دار صادر   (138

 معلوف لويس. •

 م.2008، بريوت، لبنان، 3املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، دار املشرق، ط 

 .الئكة انزكامل •

 .م1967، )د.ب(، 3قضااي الشعر املعاصر، منشورات مكتبة النهضة، ط  (139

 .هـ(711)حممد بن مكرم بن علي، ت منظورابن  •

ف، )د.ط(، النيل، القاهرة، لسان العرب، تح: عبد هللا علي الكبري وآخرون، دار املعار   (140
 )د.ت(.

 .موسى صاحل بشرى •

 .م1994، لبنان، املغرب، 1الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث، املركز الثقايف العريب، ط  (141

 أبو موسى حممد. •

 م.1996، القاهرة، 4خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين، مكتبة وهيبة، ط  (142
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 .امليداين عبد الرمحن حسن حبنكة •

البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الدار الشامية،   (143
 .م1996، دمشق، 1ط

 .انظم حسن •

البىن األسلوبية، دراسة يف "أنشودة املطر" للسّياب، املركز الثقايف العريب الدار البيضاء املغرب،   (144
 .م2002، بريوت، لبنان، 1ط

 انظم رشيد. •

األدب العريب يف العصر العباسي، دار الكتب للطّباعة والنشر، )د.ط(، املوصل، العراق،   (145
 م.1989

 .هـ(761)أبو حممد عبد هللا مجال الّدين بن يوسف، ت هشامابن  •

حسن محد، إميل بديع يعقوب، منشورات دار الكتب  مغين اللبيب عن كتب األعاريب، تح: (146
 .م1998، بريوت، لبنان، 1ط العلمية،

 .نداوي عبد احلميد أمحداهل •

اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي. دراسة نظرية تطبيقية. التوظيف البالغي لصيغة الكلمة،   (147
، عمان، األردن، 1عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، جدارا للكتاب العاملي، ط

 .م2008

 .هيكل أمحد •

 .م1985األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اخلالفة، دار املعارف، )د.ط(، القاهرة،   (148

  هـ(.643)أبو البقاء يعيش بن علي، ت يعيشابن  •

 .شرح املفّصل، إدارة الطباعة املنرييّة، )د.ط(، مصر، )د.ت( (149

 ، مصر، )د،ت(.شرح املفصل للزخمشري، دار الطباعة املنريية، )د.ط( (150

 .حممد حممديونس علي  •

، بنغازي، ليبيا، 2املعىن وظالل املعىن. أنظمة الداللة يف العربية، دار املدار اإلسالمي، ط  (151
 .م2007
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 :ةمـاملرتجب/ املراجع 
 .بالشري رجييس •

الوزير الشاعر ابن زمرك وآاثره، تر: حممد العجيمي، نشر يف حوليات معهد الدراسات الشرقية،  (1
 .م1936اجلزائر، 

 .كلود ولوبلون رميونجرمان   •

علم الداللة، تر: نور اهلدى لوشن، املكتب اجلامعي احلديث، )د.ط(، األزاريطة، االسكندرية،   (2
 .م2006

 .جريو بيري •

 .م1994، حلب، 2األسلوبية، تر: منذر عياشي، دار احلاسوب للطباعة، ط  (3

 .ريفاتري ميكائيل •

معايري حتليل األسلوب، تر: محيد حلمداين، منشورات دراسات سال، دار النجاح اجلديدة،   (4
 .م1993، البيضاء، 1ط

 .فندريس جوزيف •

الّلغة، تر: عبد احلميد الدواخلي، حممد القصاص، مكتبة األجنلو املصرية )د.ط(، )د.ب(،   (5
 .)د.ت(

 .كوهني جون •

النظرية الشعرية بناء لغة الشعر اللغة العليا، تر: أمحد درويش، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،   (6
 .م2000)د.ط(، القاهرة، 

 :اجلامعّية سائلالرّ جـ/ 
 .مي إليان األمحر •

التقدمي والتأخري يف النحو والبالغة، كلية اآلداب والعلوم، اجلامعة األمريكية، بريوت )رسالة  (1
 .م2001ماجستري(، 
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 .جرار أمين يوسف إبراهيم •

احلركة الشعرية يف األندلس )عصر بين األمحر(، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،   (2
 .م2007انبلس، فلسطني )رسالة ماجستري(، 

 .احلمادي جالل عبد هللا حممد سيف •

العدول يف صيغ املشتقات يف القرآن الكرمي دراسة داللية، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب،   (3
 .جامعة تعز، اجلمهورية اليمنية )رسالة ماجستري(

 .محو نعيمة •

، منشورات خمرب املمارسات -جريدة الشروق اليومي منوذجا-العدول النحوي يف لغة الصحافة  (4
 .م2011ائر)جامعة مولود معمري(،اللغوية، )د،ط(، تيزي وزو، اجلز 

 .رفاعي طه أمحد •

يف بناء اجلملة العربية، دراسة حنوية يف ضوء سورة البقرة، قسم اللغة العربية،  عوارض الرتكيب  (5
 .كلية الدراسات اإلسالمية، اجلامعة األمسرية للعلوم اإلسالمية، البيضاء

 .زروقي عبد القادر علي •

، أساليب التكرار يف ديوان "سرحان يشرب القهوة يف الكافيترياي" حملمود درويش )مقاربة أسلوبية(  (6
قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب واللغات، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائر )رسالة 

 .م2011/2012ماجستري(، 

 .سعداين سليم •

االنزايح يف الشعر الصويف رائية األمري عبد القادر منوذجا، قسم اللغة واألدب العريب، كلية   (7
 .م2010اآلداب واللغات، جامعة قاصدي مرابح، ورقلة، اجلزائر )رسالة ماجستري(، 

 .سعدوين حيي •

اللغة  دراسة أسلوبية يف ديوان "أعراس" حملمود درويش، املركز اجلامعي أكلي حمند أوحلاج، قسم  (8
 .م2009 /2008واألدب العريب، معهد اللغات واألدب العريب، البويرة، 
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 .عائض اخلديدي أمل منسي •

عوارض الرتكيب يف شعر عبد هللا بن قيس الرقيات )دراسة حنوية(، قسم الدراسات العليا العربية   (9
 1468فرع اللغة والنحو والصرف، جامعة أم القرى، مكة املكرمة )رسالة ماجستري(، 

 .هـ1469/

 .عبد فريج املوىل املوسوي كاظم •

 .االقتباس والّتضمني يف هنج البالغة دراسة أسلوبّية )حبث(  (10

 .العتييب صفية بنت انشي بن رضيان •

توظيف الشعر يف الرسائل اإلخوانية من بداية العصر العباسي حىت هناية القرن الرابع، قسم   (11
ململكة الدراسات العليا العربية، فرع األدب والبالغة، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، ا

 .م2010العربية السعودية )رسالة ماجستري(، 

 .اليف عماد يونس •

 .االقتباس والّتضمني يف الّلغة والعمارة، قسم الّلغة العربّية، كلّية الرّتبية للبنات، جامعة بغداد  (12

 .مداين اندية •

لعربية، اخلصائص األسلوبية يف ديوان "يف القدس" للّشاعر متيم الربغوثي، قسم اآلداب والّلغة ا  (13
كلّية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر )رسالة املاجستري(، 

 .م2012/2013

 .معاش حياة •

األشكال الشعريّة يف ديوان الششرتي دراسة أسلوبية، قسم اللغة واألدب العريب، كلية اآلداب   (14
 .م2011 /2010واللغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر )أطروحة دكتوراه(، 

 .ايرزمان جنت كل "منكل" •

التكرار يف القرآن الكرمي )وأسراره البالغية( يف ضوء كتاابت العرب وكتاابت شبه القارة اهلندية   (15
)دراسة تطبيقية مقارنة(، كلية اللغة العربية، اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آابد )أطروحة 

 .م2011دكتوراه(، 
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 بن حيي حمّمد. •

بياين، قسم اآلداب والّلغة العربية، كلّية اآلداب والّلغات، خصائص األسلوب يف شعر الّنابغة  (16 الذُّ
 م.2014/2015جامعة حممد خيضر، بسكرة )أطروحة دكتوراه(، 

 :مقاالتد/ الـ
 .أمحد حممد علي •

م(، جملة جامعة 1920 -1860االحنراف األسلويب )العدول( يف شعر أيب مسلم البهالين )  (1
 .م2003(، 4 -3، العدد )19دمشق، اجمللد 

 .آقطي نوال •

الّتشّظي بني املركز واهلامش يف شعر حممد العيد آل خليفة، جمّلة قراءات، خمرب  وأزمةاالنزايح   (2
ة ومناهجها، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، وحدة الّتكوين والبحث يف نظرايت القراء

 .م2013، أكتوبر 5العدد 

 أفراح علّي عثمان.  •

 م.2015 -هـ1437، 210يف شعر زمرك )دراسة فنّية(، جمّلة األستاذ، العدد  الّشعريّةالقيم   (3

 .نصاري نرجس، وعلي رضا نظرياأل •

التشبيهية يف مراثي الشريف الرضي، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا،  الصورةمجالية   (4
 .م2013، 15السورية، العدد  تشرين جامعة مع ابلتعاون اإليرانية مسنان جامعة

 .بنعلي حممد بوزاين •
 م.1996أدب الطردايت يف عمان، جملة تروى،  البحثمدخل إىل   (5

 .بومايل حنان •

الصورة الفنّية يف قصيدة الذبيح الصاعد ملفدي زكراي، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب   (6
اجلزائري، قسم اآلداب والّلغة العربية، كلية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

 .م2012، 8اجلزائر، العدد
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 .تربماسني عبد الرمحن •

التكرار، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري،  –البديع  -التوازانت الصوتية التوازي  (7
قسم األدب العريب، كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

 .م2004، 1العدد

 .جّباري عائشةو تربماسني عبد الرمحن،  •

البنية اإليقاعّية املزدوجة، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، قسم األدب العريب،   (8
، 2كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، جزائر، العدد

 .م2005

 .حيّن عبد الّلطيف •

، جملة املخرب أحباث -يب منوذجاديوان ابن مسا –البنية األسلوبية يف اخلطاب الشعري الشعبـي   (9
يف اللغة واألدب اجلزائري، قسم اآلداب والّلغة العربية، كلية اآلداب والّلغات، جامعة حممد 

 .م2012، 8خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد
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 م.2011، 06واإلنسانّية، قاملة، العدد 
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 .م2004أفريل  20 – 19، 3اجلزائر، العدد
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   قَـــــائِمَة الـمَصَادِر والـمَرَاجِع

- 308 - 
 

 .شتيوي صاحل علي سليمال •

، 21ظاهرة االنزايح األسلويب يف شعر خالد بن يزيد الكاتب، جملة جامعة دمشق، اجمللد   (22
 .م2005(، 4-3العدد)

 .صائب خضري سهام •

أشعار النقوش األندلسية يف كتاب نفح الطيب للمقري دراسة يف موسيقى الشعر، جملة   (23
 .م2014، اجمللد األول، 211األستاذ، كلية اللغات، جامعة بغداد، العدد 

 .صباحي محيدة •

قراءة أتويلية يف شعر "عثمان لوصيف" بني اهلامش واملركز، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب   (24
قسم اآلداب والّلغة العربية، كلية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر،  اجلزائري،

 .م2012، 8العدد

 .صحناوي هدىال •

اإليقاع الداخلي يف القصيدة املعاصرة: "بنية التكرار عند البيايت منوذجاً"، جملة جامعة دمشق،   (25
(، 2-1)، العدد 30معة دمشق، اجمللد ة، جاقسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلنساني

 .م2014

 .عبد الرزاق بن دمحان •

أجبدايت يف فهم مجاليات االنزايح، جملة اللغة العربية وآداهبا، معهد اآلداب واللغات ابملركز   (26
 .م2009، 1اجلامعي ابلوادي، العدد 

 .عزايزة سعد حممدال •

شعر الّنقوش عند ابن زمرك األندلسي دراسة موضوعية فنّية، املركز القومي للبحوث، دولة   (27
 .فلسطني )دراسة(

 .إمساعيل أمحدعمايرة حنان  •

-1، العدد )27األثر املشرقي يف شعر ابن خفاجة األندلسي، جملة جامعة دمشق، اجمللد   (28
 .م2011(، 2

 
 



   قَـــــائِمَة الـمَصَادِر والـمَرَاجِع

- 309 - 
 

 .نور عبد هللاو حاجة سلمى أمحد، و عياش مجيل،  •

، 3مناذج من جناس االشتقاق يف القرآن الكرمي، اجمللة العاملية للدراسات االسالمية، العدد   (29
 .م2013جوان 

 .فارس عيسى •

احلنني يف شعر امللوك والقادة والوزراء يف األندلس، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، جامعة   (30
 .م2013، 14مسنان اإليرانية ابلتعاون مع جامعة تشرين السورية، العدد 

 .فالحي صغري، وأشرف إمساعيل •

اهبا، جامعة مسنان مصادر حكمة الصرب عند انصف اليازجي، جملة دراسات يف اللغة العربية وآد  (31
 .م2013، 15اإليرانية ابلتعاون مع جامعة تشرين السورية، العدد 

 .قسمية رشيدبن  •

أسلوبية يف ديوان "حالة حصار" لـ: حممود درويش، جملة قراءات، قسم اآلداب -قراءة سيميو  (32
 .م2012، 4والّلغة العربية، كلّية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد 

 .كسواين انهدة أمحدال •

جتليات التناص يف شعر مسيح القاسم جمموعتا "أخذة األمرية يبوس" و"مراثي مسيح" أمنوذجا،   (33
جملة قراءات، قسم اآلداب والّلغة العربية، كلية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 

 .م2012، 4اجلزائر، العدد

 .كالمتة خدجية •

يف منهاج البلغاء وسراج األدابء حلازم القرطاجين، جملة قراءات، قسم اآلداب  لسانيةقراءة   (34
 .م2012، 4واللغة العربية، كلية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد 

 .كندوح هنى حسني •

اث اإلنسانية، آليات اجلودة يف الّنص الّشعري "دراسة يف الّنقد العريب القدمي"، جملة أوروك لألحب  (35
 .م2009، 2العدد

 
 
 



   قَـــــائِمَة الـمَصَادِر والـمَرَاجِع

- 310 - 
 

 .كومي فايز أمحد حممدال •

ظواهر الرتاكيب املتعلقة ابجلملة احملولة، دراسة يف العالقة البنائية والداللية من منظور علم حنو   (36
الّنص، جملة أماراابك علمية حمّكمة تصدر عن األكادميية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، 

 .م2010، 1اجمللد األّول، العدد 

 .حللوحي صاحل •

الظواهر األسلوبية يف شعر نزار قبانـي، جملة كلية اآلداب واللغات، قسم اآلداب واللغة العربية،   (37
 .م2011، 8كلية اآلداب والّلغات، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد 

 .املالئكة انزك •

 .م1957، أكتوبر 10داللة التكرار يف الّشعر، جملة اآلداب، العدد   (38

 .مريغين هاشم •

سلوبية االنزايح ودورها يف التحليل الّنصي: رواية "عصافري آخر أاّيم اخلريف" منوذجا، جملة أ  (39
 .م2009، 5العدد  10العلوم والتقانة، 

 الّنيفر حممد توفيق. •

 .م1984، 23جمّلة حوليات، اجلامعة الّتونسّية، العددقصائد زجلية البن زمرك األندلسي،   (40

 .هاشم حممد هاشم، جالئي مرمي •

دور ظاهرة التكرار يف تشكيل صورة احلرب يف الشعر الفارسي والعريب يف الربع األخري من   (41
 .م2015، 20القرن العشرين، جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا، العدد 

 األعجمّية:راجع اثنيًّا: امل
 أ/ الكتب:

• Claude Demanuelli. 
1) Points de Repère: approche interlinguistique de la 

ponctuation français-anglais, Centre Interdisciplinaire 

d'Etudes et de Recherches sur l'Expression contemporaine, 

Université de Saint-Etienne, Paris, 1987. 

 



   قَـــــائِمَة الـمَصَادِر والـمَرَاجِع

- 311 - 
 

• Marie-Thérese Ambassa Betoko. 
2) Le Théâtre Populaire Francophone Au Cameroun (1970-

2003)، Langage - Société –Imaginaire, l’harmattan, Paris, 

2010. 

• Wolfgang Iser. 
3) L'acte de lecture: Théorie de l'effet esthétique, Bruxelles, 

Pierre Mardaga Éditeur, 1985. 

 ب/ الّدراسات:
• Jon Arild Olsen. 

1) De l’analyse stylistique considérée comme explication 

intentionnelle, Université d’Oslo, Romansk, N°16, 2002. 

• Julien Piat. 
2) Vers une stylistique des imaginaires langagiers, Corpus, N°5, 

2006. 

• Noël Audet. 
3) Langage Poètique: écart ou errance du sens, Revue Voix et 

Images, Vol 03, N° 3, 1978. 

 :اإللكرتونّية واقعجـ/ امل
يناير  1مدخل إىل البحث أدب الطردايت يف عمان، جملة نزوى، بوزاين بنعلي حممد،   (1

 http://www.nizwa.com                         .                          م1996
تكرار يف القرآن الكرمي أنواعه وفوائده، املشرف العام: حممد صاحل املنجد، اإلسالم سؤال ال (2

 https://islamqa.info/ar/82856                 م.02/02/2007وجواب، 
  https://ar.wikipedia.org/wiki                         .عباس أمحد املريينأبو ال (3

  http://ar.wikipedia.org/wiki       عمر بن اخلطّاب.                          (4

، السبت 15373عيد يف عيون الشعراء العرب القدماء واملعاصرين، اليوم، الدمام، العدد ال (5
    http://www.alyaum.com/article/4079194   .    م2015يوليو  18

http://www.nizwa.com/
https://islamqa.info/ar/82856
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki4
http://www.alyaum.com/article/4079194


   قَـــــائِمَة الـمَصَادِر والـمَرَاجِع

- 312 - 
 

 م.2013سبتمرب  19ابن زمرك يدافع عن نفسه، جريدة االحتاد، اخلميس الكنعاين عارف،   (6
http://www.alittihad.ae/details.php?id=87739&y=2013&artic 
le=full 

 .م2011سبتمرب  20اإليقاع يف شعر الّتفعيلة، ديوان العرب، الثالاثء الوملان حممد سلطان،   (7
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article29867      

http://www.alittihad.ae/details.php?id=87739&y=2013&article=full
http://www.alittihad.ae/details.php?id=87739&y=2013&article=full
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article29867


 
                                                                                       
                                                                                       

                                                                                       
                           

 

باللّـــغة العربيّــــة: وّالً أ   

   ةـغة الفرنسيّ ـــثانيًّا: باللّ  

                                                                ةـغة اإلجنليزيّ ـــثالثًا: باللّ 

                                                                                       

 مُــــلخّص
 



صخ ُــلـــــم ُ  

- 314 - 
 

 أّواًل: ابلّلغة العربّية:
للش اعر اخلصائص األسلوبي ة  أهم  "خصائص األسلوب يف ديوان ابن زمرك األندلسي"،  حبث جـعال

 عتمدوا الّت  جعلت من شعره عمالً فنيًّا بقي خالداً على مر  العصور.( هـ795"ابن زمرك األندلسي")ت
وأربعة يف ذلك على "املنهج الوصفي الت حليلي"، وفق خط ة موز عة يف مدخٍل مسم ى ابلش اعر وأسلوبه، 

ظاهرة تناول  الفصل الث اينو "خصائص األسلوب اإليقاعي ة"،  الذ ي يدرسالفصل األو ل فصول: 
لفصل اوأخريًا "، الفصل الث الث "خصائص األسلوب الّت كيبي ة عاجل، و ""خصائص األسلوب الص رفي ة

 بـ "خصائص األسلوب املعنوي ة". هتمالذي االر ابع 
؛ ولعل  أبرز ما انتهت إليه هذه الد   مبختلف  ؛تتعل ق تائج العام ةالن  راسة من نتائج تتوز ع على نوعْين

اخلصائص األسلوبي ة  أبرزتالّت   ؛املتخص صةتائج الن  و  .الكتابي ةألسلوب، وقدرة الش اعر القضااي النظري ة ل
يف نظم شعره وتركيبه متي زه عن غريه بطريقته اخلاص ة ، و تنو عهاالّت  تفر د هبا الش اعر يف ديوانه على 

ريف، والّت كييب، واملعنوي، حسب مستوايت الل غة السيما املستوى اإليقاعي، والص   تس دوإخراجه، وجت
 مقاصد ضمنية تتالءم واملقام.  أفرزتصوراً أسلوبي ة عديدة  ومشلت

تابة حّت  أنتج أسلوبه تكل فه يف الك واختص به "ابن زمرك األندلسي" أهم  ما مي ز شعر
، وأكثر من اجلماليات الش كلي ة، حنو: اجلناس، ولةوأصحاب الد   ك امتغّن  ابمللوك والح ألن ه  "املوش حات"

منها  صيع، وأطال قصائده ملدحه املتتايل، وقبعتن خاصي ة الت كرار يف ديوانه بشكٍل محكث فٍ صريع والّت  والت  
يف قصائد متباعدة كل يًّا. كما  شعر يةٍ  مثل تكرار أبياتٍ  ؛ومنها ما ورد من دون وعي ٍ  ،منه ما ظهر بقصدٍ 

 .كانت خلاص ية الت صوير وتوظيف مظاهر الط بيعة حضورًا قوايًّ 
بيعة ومعاصرته حتكاكه ابلط  واالسياسة الكم و  وخمالطته ألهل اعر الواسعةكان لثقافة الش    

تنو عة موشخصيات  ،ومواقف ،ه أحداثً من خالل تضمينالكبري يف شعره ثر األ ،للحضارة األندلسية
 ا خبصائصه األسلوبي ة.ومتفردًّ  متميزاً  ستلهم منها، وهو ما ول د شعراً أو ا سواء عايشها أم درسها

 
 .ة، املعنوي  ة، الّت كيبي  ةرفي  ، الص  ةاخلصائص، اإليقاعي  الت فر د، األسلوب، الكلمات املفتاحّية: 
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نيًّا  ّية:نسر ف: ابلّلغة الَثا
Résumé : 

L'étude des "Caractéristiques du style à recueille de poème d'IBN 

ZOMREK l'indalou" a abordé les caractéristiques stylistiques les plus importants 

du poète 'IBN ZOMREK l'andalou" (795 h ), qui a rendu son travail artistique 

immortel à travers l'histoire.  

ll était basé sur une "approche analytique descriptive", selon un plan 

repartis comme suite: introduction nommée de: Poète et son style et quatre 

chapitres; Le premier chapitre examine les caractéristiques de style rythmique, le 

deuxième chapitre traite du phénomène des caractéristiques style morphologique 

et le troisième chapitre traite des caractéristiques de style syntaxique. Et enfin le 

quatrième chapitre, qui traitait des "caractéristiques morale du style". 

Les résultats les plus importants de cette étude sont divisés en deux 

types: les résultats généraux concernent: diverses questions théoriques de style et 

la capacité écrite du poète  et  les résultats spécifique, qui mise en évidence les 

caractéristiques stylistiques que le poète avait citées dans son recueille de poésie 

sur sa diversité qui la distinguait des autres à sa manière dans la composition des 

poème et de production, qui s’incarnaient selon les niveaux de la langue, en 

particulier les niveaux rythmique, morphologique , syntaxique et le niveau du 

sens, Il comprenait de nombreuses images stylistiques produisant des objectifs 

implicites adaptés au contexte.  

les caractéristique les plus importante de la poésie du "d'IBN ZOMREK 

l'indalou" est  fait semblant  l'écriture jusqu'à ce qu'il produise "Almououchahat", 

car il éloge les rois, les gouverneurs et les chefs politiques  de l'État, il a fait 

beaucoup d'esthétique formelle, comme: l'anagramme, il a étend ses poèmes pour 

l'éloge successive , telles que la répétition des vers poétiques dans des poèmes 

complètement séparés, comme il est ressorti clairement évident  la caractéristique 

de la description et l'utilisation de phénomènes de la nature . 

La vaste culture du poète et son association avec les gouverneurs et les 

politiciens, ainsi que ses relations avec la nature et la civilisation andalouse ont 

eu un impact considérable sur sa poésie en incluant des événements, des attitudes 

et des personnalités, qu’il ait vécu, étudié ou inspiré, ce qui a créé une poésie 

distincte avec ses caractéristiques stylistiques. 

Mots-clés: style, unicité, caractéristiques, rythmique, morphologique, 

syntaxique, morale. 
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لِثًا  يّة:إلجنليز : ابلّلغة اَثا
 

Abstract: 

The study of "Characteristics of the style in the collection of poems of 

"IBNZOMRK the Andalusian"(795 H), the most stylistic characteristics of the 

poet, which made his Poem an artistic work remained immortal over time. And it 

is based on the "analytical descriptive approach", according to a plan distributed 

in the introduction named "poet and his style", and four chapters. 

The first chapter examines the rhythmic characteristics of the style, the 

second chapter deals with the phenomenon of "the morphological characteristics 

of the style, the third chapter deals with the syntactic characteristics of the style, 

and finally the fourth chapter deals with the moral characteristics of the style".  

The most important findings of this study are divided into two types; the 

general results relate to the various theoretical issues of style, and the written 

ability of the poet. and the specialized results; which highlighted the stylistic 

characteristics that the poet singled out in his collection which distinguished from 

others in his own way in his poetry, its composition and output, and embodied 

according to the levels of language, especially the level of rhythmic, 

morphological, syntactic and moral level, that included many stylistic images 

resulted in the implicit purposes that are adapted to the context.  

The most important characteristic of the poetry of IBNZOMRK and 

specialized in his style  is the exaggeration in writing until he produced 

"Almuwashahat" because he interested to kings, rulers and statesmen and more 

than the formal aesthetics such as: the alliteration  and studding, he extended his 

poems  due to his successive praise as well as  the repetition  intensively in his 

collection of poem such as repetition of poetic verses in completely poems that 

are completely separated. It was also a feature of the presence of description and 

the use of acts of nature.    

The poet's vast culture and his association with the rulers and 

politicians, his relationship with nature and his living with Andalusian 

civilization, had a great impact on his poetry by including events, attitudes and 

various personalities, whether he lived, studied or inspired them, which created a 

distinguished poetry with its stylistic characteristics. 

 

Keywords: style, uniqueness, characteristics, rhythmic, morphological, 

syntactic, moral. 
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