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 شكر وعرف ان
 

يم التسلك  بسم اهلل كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل ؿبمد بن عبداهلل خامت االنبياء عليه أفضل الصبلة
 كبعد:

 يف مساندته كدعمه ما يبكن أف يقر به اؼبرء فضل االخرين عليه، من اليشكر الناس ال يشكر اهلل
أدامه اهلل عونا لطلبة ، أخص بالذكر االستاذ اؼبشرؼ ؿبمد بن ػبضر فورار، ليتجاكز أهم العثرات

 العلم.
ي دكاخلنا بعظيم يرم، ونوا أمبلليك، يتذكر أناس أمدهم اهلل رحابة الصدرأحيانا وباكر اؼبرء نفسه ف

إذل ، نضع خطواتنا يف مستهل الدرب الصائبكلكي ، الثقة كاالصراربغية زبطى كل احملن كاؼبعوقات
مرحلة  لن سبل تتبع مراحل إقبار اؼبذكرة اليت، الدكتورة دليله مصمودم، دل تلدها أمي أخيت اليت

–لت نفسها فحمٌ ، إعداد ألطركحتها، يسمن إشراؼ كتدر  رغم انشغاؽبا دبسائل الطلبة، رحلةدب
اـ إليها إذل عزيزيت كل التقدير كاالحت ، نفسي ككفىيف زمن الغالب فيه  ينبوم–إذل ماأشرنا  باإلضافة

، فلها مين عظيم االمتناف، فعبل  ذلك ا تستح  ىن ؽبا كل اػب ر ألهكأسب، كالعرفاف كاغبب كالشكر
مع اغببيب اؼبصطفى االعلى الفردكس  عينيك كأنزلك منزلةرة كلق، لوالديكشكرا لك أدامك اهلل فخرا 

 صلى اهلل عليه كسلم.
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كخاصػة يف  ،نطقػةاؼب تضمن الشعر اؼبغريب القدصل ، ألواف كصور من اغبياة الثقافية ، الػيت عرفتهػا 
فعػدت مػن ، ، باالضػافة إذل الفقهػاء عناية فائقة بالشعراء كاالدبػاء املوكه ، إذ كجهعهد الدكلة الزيانية

ذكم  بػػل كأ كثػػر مػػن هػػذا ، فقػػد عرفػػت حراكػػا  فكريػػا سبثػػل يف هجػػرة ،أشػػهر حواضػػر العلػػم ، كالعلمػػاء
 لتكوف ؿبط رحلهم ، كموطن إستقرارهم. ،العلم إذل ديارها

 ، بلورهػػػا تسػػػايفؿ معػػػػريف ، مفػػػاد  ،هػػػل عػػػػرؼأثػػػ رت قضػػػية غايػػػػة يف األنبيػػػة، يف ذات اؼبوضػػػوع
نضػػبط هػػل يف اؼبغػػرب أدب وكلكػػي  ،اؼبغػػرب األدب كالفػػن و، أك يبكػػن أف نطػػرح اؼبسػػغلة بػػنمط مغػػاير

 التصور ، كتصح النسبة ، فنقوؿ : ما اؼبقصود باألدب اؼبغريب القدصل و 
إذل التقليػػػػل مػػػػن شػػػػغف االدب –يف اؼبشػػػػرؽ –فكانػػػػت القضػػػػية ، عنػػػػدما سػػػػار بعػػػػ  البػػػػاحث  

بدعول أف اعبودة ، كالفصاحة ، أكجه البياف تقتصر على االدب العريب يف  كالثقافة يف اؼبغرب العريب ،
 اؼبشرؽ .

كمػػن هنػػا كػػاف اؼبنطلػػ  اؼبنهجػػي موجػػه للبحػػد عػػن مكػػامن اإلبػػداع كاعبمػػاؿ يف األدب اؼبغػػريب 
القدصل  على كجػه العمػـو ، كالشػعر اؼبغػريب القػدصل علػى كجػه اػبصػوص ، مػع العلػم أف الثقافػة كاالدب 

ؾباؿ يبقى فيه البحد متواضعا ، أم حباجة لدراسات تكشف حقيقتػه ،  –د الدكلة الزيانية يف عه –
 كتطور  ، كأعبلمه،كتغثر  باآلداب األخرل ....

   للبحػد يف هػػذا اؼبوضػػوع ، يعػد مػػن أهػم الػػدكافع  الػيت قػػادتين  –أف مػا مت ذكػػر  –كيبكػن القػػوؿ 
  إذل جانب عوامل أخرل ، لعل من أنبها:

يف هػذا  نقصػا كبػ را العلم أهػا تشػكو مع، الوطنية هبذا اعبنس من األحباث، ؼبكتبة اعبامعيةتزكيد ا -1
 اجملاؿ.

 اليت تعد خبلصة اإلضافات اعبديدة ؽبذا اؼبوضوع. ، التوصل عبملة من النتائج كاؼببلحظات  -2
ج ، الظفػػر بػػالقيم اعبماليػػة اؼبسػػتوحاة مػػن شػػعر كنثػػر  ابػػن طبػػيس مػػن خػػبلؿ ربليػػل بعػػ   النمػػاذ  -3

 .نس  اػبطاب كالبحد عن الدالالت اليت تكمن  خلف
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 ،، إذ يلقػب بشػاعر  اؼب ػة السػابعهيعد ابن طبيس التلمساشل من الشعراء الكبار يف بػبلد اؼبغػربك 
نستشػف  ،حاكلنػا هبػذ  الدراسػة ،أف ، كاؼبباشلفشعر  تشكيل بديع من الصور،كبناء منسجم من اؼبعاشل

  ربػػػػتعبػػػػد الوهػػػػاب بػػػػن اؼبنصػػػػور  هبػػػػا شػػػػعر  ،الػػػػذم قػػػػاـ  معػػػػه كشػػػػرحه د القػػػػيم الفنيػػػػة الػػػػيت يتميػػػػز
 ".اؼبنتخب النفيس يف شعر ابن طبيس"فعنوا

،نشػ ر إذل أف أنبيػه هػذا البحػد تكمػن كقبل أف مبضي للحديد عن أقسػاـ البحػد كتفصػيبلته 
ويات متعػددة يس الشػعرم كالنثػرم ، كفػ  مسػتاعبماليه اليت يشكلها خطاب ابػن طبػ يف الظفر باألبعاد

ؼبا مت تقديبػه مػن دراسػات يف هػذا اؼبوضػوع، كمػن  كمتباينة،لنسمح ألنفسنا بغف نسلك مسلك مغاير ،
إذ يعد أكؿ من أشػرؼ علػى ، كتاب "الدر النفيس يف شعر ابن طبيس" لعبد اؼبهيمن اغبضرمي  بينها ،

 . لكن لؤلسف دل نعثر على الكتاب، صبع كشرح ديواف ابن طبيس
اشل للباحػد اؼبغػريب عبػد الوهػاب بػن منصػور بعنػواف  اؼبنتخػب النفػيس يف شػعر ابػن كالكتاب الثػ

ي  بػػ  عػػدـ التنسػػ ، يبهػػا مػػا يع ، كقػػدـ لػػه شػػركحات كإضػػافات يف اؽبػػام ، صبػػع فيػػه شػػعر ، طبػػيس 
لكػػن يعػػد بصػػمة يف ؾبالػػه كإضػػافة جديػػدة يبكػػن أف سبػػد البػػاحث  كترضػػي فضػػوؽبم .األلفػاظ كشػػركحها 

 اؼبعريف.
سبيػز ، كتاب طاهر توات  ابن طبيس شعر  كنثر   عرض فيه ربليبل فنيا لشعر كنثػر ابػن طبػيسك   

بعػدـ التفصػيل يف بعػ  االجػزاء، لكػن ال ننكػر فضػله يف توضػيح كثػ ر مػن اؼبسػائل الػيت تػرتبط بتجربػة 
 ابن طبيس الشعرية ،كالصوفيه ،الفلسفية.

إذ عثرنػػا علػػى ، اسػػة  نػػور الػػدين هرشػػيكدر ، صبػػع، كحبػػد بعنػػواف  شػػعر أيب عبػػد اهلل بػػن طبػػيس
 الرباط. لكننا دل قبد البحد.، العنواف دبكتبة جامعة ؿبمد اػبامس

كحبػػد بعنػػواف  صباليػػة اإلغػػراب يف شػػعر ابػػن طبػػيس  للباحػػد سػػعد ضبػػادة إذ ركػػز علػػى اؼبعجػػم 
تفسػػػ را كتفس رها، اللغويػػػة ـبتصػػػا برصػػػد االنزياحػػػات، كغرابتػػػه، الشػػػعرم للشػػػاعر الػػػذم سبيػػػز بغموضػػػه

 .صباليا
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رسػػم سػػبيل قػػد -اؼبػػنهج الوصػػفي -أمػػا اؼبػػنهج ،فمػػن غػػ ر اإلنصػػاؼ أف نػػذكر بػػغف مػػنهج كاحػػد 
لبحػػػد الػػػيف ربضػػػر يف صبيػػػع البحػػػد للتوصػػػل إذل النتػػػائج ،كلػػػػػغف اؼبػػػنهج نفسػػػه يعػػػد  ليػػػه مػػػن  ليػػػات ا

رىبي يف التغصػػيل للبعػػد منهػػا اؼبػػنهج التػػا نة هبػػا يف مراحػػل البحػػد ك ؾبرياتػػه،اؼبنػػاهج ، الػػيت مت االسػػتعا
اؼبقومػات كإحصػاء  يف دراسػة ككصػف ، اإلحصػائي، كاؼبنهج  كما يتعل  حبياة الشاعر كنشغته، النظرم

باإلضػػػافة للمػػػنهج النفسػػػي الػػػذم كػػػاف حاضػػػران يف ؿباكلػػػة البحػػػد عػػػن ، الػػػيت تشػػػكل شػػػعر ابػػػن طبػػػيس
 اػببايا الدفينة اؼبنضوية كراء اؼبلفوظ الشعرم البن طبيس.

: صباليػات التشػكيل اإليقػاعي يف قساـ البحػد ، فاقتحنػا أف يكػوف الفصػل االكؿ بعنػواف أما أ 
كالػػوزف بػػ  تصػػورات القػػدامى  تعلػػ  دبعػػ ىن اإليقػػاعيمقػػدم  يف البدايػػة رصػػد نظػػرم ، شػػعر ابػػن طبػػيس
تصػنيفها مث ربليػل األصػوات بعػد ، مث سرنا لدراسة األكزاف كالقوايف كعبلقتهػا بػاؼبع ىن، كتعيينات احملدث 

 كالبحد عن داللتها من خبلؿ نسب تواردها يف النص.، على مستول القافية، إذل مهموسة كؾبهورة
مقػػدم  إؼبامػػان نظريػػا ، صباليػػات تشػػكيل الصػػورة يف شػػعر ابػػن طبػػيس، أمػػا الفصػػل الثػػاشل فعنوانػػه

الدراسػػة التطبيقيػػة  أمػػا، بػػ  النقػػاد القػػدامى كاحملػػدث  شػػكلهادبفهػػـو الصػػورة كتعػػدد الػػريفل الػػيت تيتعلػػ  
، الصػػورة الببلغيػػة كأشػػكاؽبا اؼبعهػػودة كالتشػػبيه كأنواعػػه، عبغنػػا فيهػػا إذل تقسػػيم الصػػورة إذل ثبلثػػة أقسػػاـ

كالكنايػػة. لنقػػف علػػى أهػػم األبعػػاد اعبماليػػة الػػيت يزخػػر هبػػا خطػػاب ، كاجملػػاز اؼبرسػػل، االسػػتعارة كنوعيهػػا
اؼبتميزين برباعة نظمهم. كسػعة خيػاؽبم يف ابتكػار  ابن طبيس الشعرم. كخاصة أنه من الشعراء اجمليدين

 ما ال يبكن توقعه من الصور.
كدكرهػا ، كالبصػرية، كالذكقيػة، كاللمسػية،  كالقسم الثاشل: الصورة اغبسية كما تفرع عنهػا مػن فػركع

 يف إضفاء إوباءات معنوية يف تشكيل األبيات الشعرية.
كقػد اخػتت هػذا التنسػي  كػوف انسػجاـ تقنيػة  ،فالصورة الوصػفية القصصػية، أما القسم األخ ر 

تكػػوف مصػػدران  يبكػػن أف، باإلضػػافة إذل أف اؼبواقػػف الػػيت تػػداكؽبا شػػعر ابػػن طبػػيس، الوصػػف مػػع القػػص
 موثوقا لس ر األحداث كحصوؽبا.
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، ن مصػادر الصػورةهذا عن أقساـ الصورة. كقبل ختاـ الفصل. رأيت من الضركرم اغبػديد عػ 
يف تشكيل ملكػة التخييػل. فرأينػا ، اليت انطل  منها ابن طبيس التلمساشل  جيةاإلبستمولو اػبلفيات أم 

 كالقر ف الكرصل كاغبديد الشريف.، كالشعر العريب، كالبي ة االجتماعية، أنه يعتمد على الطبيعة
 سػػعينا للبحػػد  ، الفصػػل الثالػػد اؼبعنػػوف بػػػ: صباليػػات التشػػكيل اللغػػوم يف شػػعر ابػػن طبػػيسيف ك 

كظػػػاهرة التقػػػدصل كالتػػػغخ ر ،  تلقػػػيتكسػػػب اػبطػػػاب حسػػػا صباليػػػا يدركػػػه اؼب للغويػػػة الػػػيتعػػػن اؼبكونػػػات ا
، باإلضافة إذل األساليب اإلنشائية الطاغية يف اػبطاب، كاغبذؼ كأنواعه، الوصل كالفصل، كاالعتاض

كأسػػلويب األمػػر كالنهػػي  كغسػػلوب االسػػتفهاـ كغرضػػه،  كإف بػػدت قصػػديته خربيػػة أكثػػر فبػػا هػػي إنشػػائية
 .لتهماكدال

ما يعػرؼ دبعجػم أك ، كهو اؼبعجم الشعرم، كما ال يفوتنا اإلشارة إذل عنصر مهم يف هذا الفصل
يتػػغلف منهػػا شػػعر ابػػن  موعػػات اللغويػػة الػػيتإذ عمػػدنا إذل دراسػػة أهػػم اجمل، األلفػػاظ يف شػػعر ابػػن طبػػيس

يف شػػعر ابػػن  يف الفصػػل الثػػاشل ربػػت عنػػواف "مصػػادر الصػػورة طبػػيس دكف تكػػرار بعضػػها ألنػػه مت تناكلػػه
، الفبلسػػفة، اؼبتصػوفة، العلمػاء، الػذم يتجػزأ إذل أظبػػاء الشػعراء، فدرسػنا ألفػاظ أظبػػاء األعػبلـ، طبػيس"

فبػػا ، ألف هػػذا اؼبعجػػم قػػد تكػػرر يف أكثػػر مػػن قصػػيدة ك ، األمػػراء. كألفػػاظ اغبنػػ  كالشػػوؽ، قػػادة اؼبعػػارؾ
ألفػػاظ اغبيوانػػات ، كألفػػاظ الغػػزؿ، يف مقابػػل اجملموعػػات األخػػرل كغلفػػاظ اغبػػزف كاؽبػػمه أدل إذل شػػيوع

 كغ رها.
إذ حاكلنػا اسػتنطاؽ ، أما الفصل الرابع فقد خصصنا  للنثر الفين يف إبػداع ابػن طبػيس التلمسػاشل

كػػػاف قػػػد بعثهػػػا إذل ،  كذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ رسػػػالة عثرنػػػا عليهػػػا يف ديوانػػػه، االبعػػػاد اعبماليػػػة الػػػيت وبفػػػل هبػػػا
، من هتم لعل أشهرها هتمة الزندقة، عرض له أثناء ؿباكمتهما ت  مدينة فاس أنذاؾ يشكو إليه  شريف 

 ؽبدر دمه.، كما حكم ضد 
ليقف هذا اؼبوضوع على إشكالية رئيسة كهي البحد عن القيم اعبمالية اؼبنبعثة من خطاب ابن 

 إذ تتفرع إذل قائمة من األس لة نذكر منها:، كالنثرم   طبيس الشعرم
 شعر ابن طبيسو ما هي فبيزات اإليقاع كداللته يف -1



 مقدمة 

 

 ه   
 

 كما مصادرهاو، ما هي عناصر تشكيل الصورة يف شعر ابن طبيس -2
 ما هي اعبماليات اؼبنبثقة من التشكيل اللغوم يف شعر ابن طبيسو -3
 ذباهات النثر الفين العريبوه تصنيف ابن طبيس التلمساشل ضمن اذبا  يبكن من خبللاذل أم إ -4
 التلمساشلو ما هي اؼببلمح الفنية اؼبميزة لنثر ابن طبيس -5

لعػػل مػػن أنبهػػا شػػح اؼبصػػادر   ، دل ىبػػل مػػن عوائػػ  كصػػعوبات، كهػػذا البحػػد كغػػ ر  مػػن البحػػوث
عقبػه دبػا ن حاكلنػا قػدر االمكػاف زبطػي هػذ  الكالشػعر خاصػة ، لكػ القػدصل اليت  تتعل  بػاالدب اؼبغػريب 

 يتوفر لدينا من كتب على شكل بيدياؼ ك أطركحات حبثت يف هذا االدب 
إذل األسػػتاذ اؼبشػػرؼ د. فػػورار اؿبمػػد بػػن ػبضػػر  الوقػػوؼ  شػػاكرة  . ال يسػػعين إال كيف األخػػ ر 

كتشػػجيعي طيلػػة هػػذ  السػػن  ب هػػاء ، كنبػػل تعاملػػه يف مػػد يػػد العػػوف، كرحابػػة صػػدر ، عػػن طػػوؿ صػػرب 
 .بحد. فله مين كل التقدير كاإلحتاـال
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 :التعريف بمصطلحات ومفاىيم البحث-1

كلكػػػي  ،كقبػػػل التطػػػرؽ للدراسػػػة التحليليػػػة لؤلبعػػاد اعبماليػػػة يف شػػػعر ابػػػن طبػػػيس، يف بدايػػة األمػػػر
طػػػػرؽ يف البدايػػػػة للتعريػػػػف تنأف  -ال بػػػػغس–علميػػػػة  ،ات البحػػػػد بطريقػػػػة تقنيػػػػةنسػػػػ ر يف عػػػػرض كحػػػػد

 صباليات اػبطاب يف أدب بن طبيس. ،باؼبصطلحات اليت تضمنها عنواف الدراسة

 تعريف مصطلح الجمالية لغة واصطالحا -1-1

اعبماليػات لفػ  مصػطلح اعبماليػات ،، عنػد  يف عمليػة التحديػد تلػككلعػل أكؿ مصػطلح نقػف 
 ،كاعبمػػبلء ،فهػػو صبيػػل ،ـككػػري ل:  صبىيػػ ،لػػ لػػ  كاػبى اعبمػػاؿ: اغبسػػن يف اػبي  ،مػػن اؼبصػػدر اعبمػػاؿمشػػت  
 ،باعبميػل فه باإلخػاء بػل ماسػحهٍصػل: تزين كجاملػه: دل يي كذبمٌ  ،كالتامة اعبسم من كل حيواف ،اعبميلة

عػن تفرقػة  صبعػه ،كالشػيء ،كأصبػل يف الطلػب: أتػغد كاعتػدؿ فلػم يفػرط ،ل: صبػعكصبىى  ،أك أحسن عشرته
 .1ة"نيعكاغبساب: رد  إذل اعبملة كالص

يبتعد عن صبػاؿ الوجػه  دلإذ ، ما كرد من مفاهيم لداللة لف  اعبماؿ يف اؼبع ىن اللغوممن خبلؿ 
كالتجمػل أم طلػب  ،كمعػ ىن اجملاملػة أم اؼبعاملػة حبسػن كلطػف ،كعن صبػع الشػيء ليصػ ر صبلػة ،ل كاػبي 

 الشيء بلطف كاعتداؿ.

أنػػه ال يبكػػن التطػػرؽ إذل  ،يػػذكر الدراسػػوف يف ميػػداف علػػم اعبمػػاؿف، الصػػطبلحيأمػػا عػػن اؼبعػػ ىن ا
راعػة الفنػوف سػتوحاة مػن بكألف القيم اعبماليػة م ،قبل التطرؽ إذل نظريات الفن ،دراسة نظريات اعبماؿ

علػى  ،كابتكارها : "كلذلك ال يتم تفس ر نظريات اعبماؿ بغ ر اإلشارة إذل نظريات الفن كتاريخ الفنوف

                                                           
معجػػػػم قػػػاموس احملػػػػيط، مةسسػػػة الرسػػػػالة، ربقيػػػ  ؿبمػػػػد نعػػػيم العرقسوسػػػػي، دمشػػػ ، سػػػػوريا  ،شػػػرح مػػػػادة صبػػػل ،الفػػػ ركز  بػػػػادم 1

 .989ص ،مصدر ساب .1433/2012
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أك يقتضػػي اؼبنطػػ  البحػػد يف  ،البحػػد يف دكافػػع السػػلوؾ كغاياتػػه ،كبػػو مػػا تقتضػػي الفلسػػفة األخبلقيػػة
 1تاريخ العلـو كطرؽ التفك ر:

كيذكر د. عز الدين إظباعيل أف اإلغري  قد عرفوا لف  اعبميػل لكػن دل يعرفػوا لفػ  اإلسػتطيقي: 
 ،العػػ  بريفيػػة اغبشػػائ  اػبضػػراء حيػػد تػػنعم ،"يقػػوؿ كركتشػػه إف أم إنسػػاف يصػػف منظػػرا بغنػػه صبيػػل

ال ف نػػػه  ،حنونػػػا مسػػػا ،شػػػمس الدفي ػػػة األطػػػراؼ كسبسػػػهاكتغطػػػي ال ،كحيػػػد يتحػػػرؾ اعبسػػػم يف نشػػػاطه
ا يبكػػن الكػػبلـ عػػن فلسػػفة اعبمػػاؿ عنػػد أفبلطػػوف لكػػن لػػيس مػػن لػػذ ،يػػتكلم يف شػػيء مػػن اإلسػػتطيقا

 .2السهل اغبديد من اإلستطيقا األفبلطونية"

أما لف  اإلستطيقا فقػد  ،أك اعبميل ،ب  علماء اليوناف لف  اعبماؿ فقط ليةكد أف ما مت تداكله
مت إطبلقه يف النصف الثاشل مػن القػرف الثػامن عشػر: "كيف حػدكد قػراءيت دل أعثػر علػى لفظػة "إسػتطيقا" 

كذبمػع  ،أك اليت تناكلت تاريخ اعبماؿ عند اإلغري  ،أك "إستطيقي" يف الكتب اليت تناكلت تاريخ النقد
ليػػدؿ  ،يف النصػػف الثػػاشل مػػن القػػرف الثػػامن عشػػرأطلػػ  أف لفػػ  اإلسػػتطيقا  ،صػػادر مػػن جهػػة أخػػرلاؼب

 .3على العلم اػباص باؼبعرفة اغبسية"
يقا يقصػػد بػػه ص إذل أف مصػػطلح اإلسػػتطلػػذكػػر الػػدكتور عػػز الػػدين إظباعيػػل، لب فمػػن خػػبلؿ مػػا

كبذلك فهو يتسع يف مدلولػه ، ارجيظاهر اعبماؿ يف العادل اػبكهو يع ىن ب دراؾ اغبواس ؼب ،علم اعبماؿ
 . القبح الذم يطل  ضد، عن مصطلح اعبماؿ

 Baumgartenكيضػػػػػيف الػػػػػدكتور عػػػػػز الػػػػػدين إظباعيػػػػػل أف مػػػػػن أطلػػػػػ  هػػػػػذا اؼبصػػػػػطلح هػػػػػو
تن" يف النصػف ر "باكؾبارتن" يف النصف الثاشل من ذلك القرف: "كأكؿ من أطلقه ؽبػذا اؼبعػ ىن هػو "باكؾبػا

كاستقل عن الفلسفة كأصبح فرعػا ،  طيدؿ على علم يوازم كيكمل اؼبن فغصبح ،الثاشل من ذلك القرف
 .4من فركعها"

                                                           
 .12ص ،القاهرة ،2013، 1ط، دار التنوير ، ،كفلسفة الفن ،مدخل إذل علم اعبماؿ ،أم ر حلمي مطر 1
 .16ص ،1974 ،3ط ،دار الفكر العريب ،كمقارنتها ،تفس ر ،عرض ،ريباألسس اعبمالية يف النقد الع ،عز الدين إظباعيل 2
 .16ص ،اؼبرجع نفسه 3
 .17ص ،اؼبرجع نفسه 4
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 الفرق بين الفن والجمال -1-1-1
دد الفػركؽ اعبوهريػة بػ  د. عػز الػدين إظباعيػل إال بعػد أف وبػأما عن تعريػف اعبمػاؿ فػبل يقدمػه 

فػرؽ بػ  اعبمػاؿ كمػا أف ن ة اإلبػداع الفػين: "فمػن السػهلكاعبماؿ الذم يكػوف ؿبصػل ،اعبماؿ الطبيعي
كعنػد الفنػاف اغبسػاس الػذم يتكػز اعبمػاؿ يف خيالػه اؼببػدع الػذم ىبلعػه علػى الطبيعػة  ،يبدك يف الطبيعة

 .1فاإلبداع الفين ىبل  صورة جديدة تتوافر فيها الصفة اعبمالية" ،غ ر كاع

كأعتقػػػد أف  الفن لػػػيس هػػػو اعبمػػػاؿ كمػػػا يعتقػػػد الكثػػػ ركف "ألف هنػػػاؾ خلػػػط كبػػػ ر بينهػػػا  ... فػػػ
  منهم ،مػػػػا ذهػػػػب إليػػػػه بعػػػػ  الفبلسػػػػفة مػػػػن اعتبػػػػار الفػػػػن اؼبيػػػػداف الوحيػػػػد للجمػػػػاؿ، السػػػػبب

Hegelك قػد حػاكؿ2هيغػلJohn Dewey  إذا ، فقػاؿ، أف يوضػح الفػرؽ بينهمػا   جػوف ديػوم
كأف اعبمػػاؿ يشػػ ر إذل ، حبثنػػا عػػن الصػػلة بػػ  اعبمػػاؿ كالفػػن كجػػدنا أف الفػػن يشػػ ر إذل العمػػل االنتػػاجي

  دراؾ كتذكؽ لذلك االبداع. بكاعبماؿ ، أف الفن يتعل  بالعمل اإلبداعيأم 3راؾ كاالستمتاعاالد

 نظريات علم الجمال -1-1-2

 ،ال يبكن أف ننفلػت مػن اغبػديد عػن النظريػات اعبماليػة عػرب العصػور ،كيف اغبديد عن اعبماؿ
 .4كأكؿ نظرية هي نظرية أفبلطوف كاعبمالية اؼبثالية

لػػذم نػػرا  يف أمػػا اعبمػػاؿ ا ،ألنػػه يف رأيػػه أحػػد اؼبثػػل العليػػا ،يتعلػػ  بفلسػػفة اؼبثػػلكاعبمػػاؿ عنػػد : "
ككلمػا اقػتب الشػيء مػن مثلػه األعلػى  ،لذلك اعبمػاؿ اؼبطلػ  ،فصورة ناقصة ،عاؼبنااألشياء الكائنة يف 

 .5بقدر ما يبتعد عنه يزداد بشاعة" ،ازداد حظه من اعبماؿ

                                                           
 .27ص ،الساب اؼبرجع ، عز الدين إظباعيل1
 www.alùah .comشبكة االلوكة، الفن كاعبماؿ، صاحل بن أضبد الشامي2
 .فسهاؼبرجع ن3
 ،بػػ ركت ،ات كالنشػػر كالتوزيػػعاؼبةسسػػة اعبامعيػػة للدراسػػ ،ق1411 ،1990 ،1أبػػو ملحػػم: يف اعبماليػػات كبػػو ريفيػػة جديػػدة إذل فلسػػفة الفػػن طعلػػى  4

 .09ص
 .12ص ،اؼبرجع نفسه 5

http://www.alùah/
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اعبمػاؿ الػذم نػرا   كأمػا ،صػل اعبمػاؿ مبعثػه اؼبثػل األعلػىيبكػن القػوؿ أف أ ،كمن نظرية أفبلطػوف
 كاحملسوسات فهو مبوذج يتحلى بالنقص. ،الذم يتمثل يف األشياء ،أماـ أعيننا

علػى احملاكػاة: "فلقػد حػدد أرسػطو  بينما أرسطوا تلميذ أفبلطوف فقد يرل أف أصل اعبماؿ يقػـو
كطب  هذا اؼبفهـو علػى اؼبوسػيقى كالتصػوير  ،حملاكاةكجعل الفنوف اعبميلة أنواعا من ا ،الفن بغنه ؿباكاة

 .1ناشل"كالشعر اؼبلحمي كالتمثيلي كالغ ،صكالرق

ف باؼبناقشػػػػػة تنػػػػاكؿ البػػػػاحثو  -التعبػػػػ ر إف صػػػػح–عنػػػػد اإلغريػػػػػ   إذل األسػػػػس النطريػػػػة  باإلضػػػػافة
ا ردبػػ ،عصػػر النهضػػة ،العصػػور الوسػػطى ،انتسػػبت إذل عصػػور متباينػػة منهػػا ،كالتحليػػل نظريػػات عديػػدة

 ،ذا اجملػاؿلكن من الواجب علينا أف نعرض جهود اؼبفكرين العػرب يف هػ ،اجملاؿ ال يتسع لذكرها صبيعا
رؼ الفبلسػفة العػرب اعبمػاؿ "فلػم يعػ ،اعباح  ،ركادالببلغة كاألدب واحد من كباركلعل األمر يتعل  ب

 .2"الفن يف نتاجهكقد صبع ب  الفلسفة ك   ،كافيةمعرفة  

أك هػػو صػػفة اعبسػػم التػػاـ األجػػزاء  ،كاالعتػػداؿ ،نػػد اعبػػاح : "فهػػو التمػػاـأمػػا مفهػػـو اعبمػػاؿ ع
 .3اؼبعتدؿ التكوين"

فاعبمػاؿ عنػػد  يكػػوف يف تناسػػب اؼبقػدار كالتػػوازف اغباصػػل بػػالنظر إذل جسػم اإلنسػػاف فهػػو يػػرل: 
بد فيهػا مػن  كال ،كاجملدكلة هي اليت تتوسط ب  السمينة كاؼبمشوقة ،"أف اؼبرأة اعبميلة هي اؼبرأة اجملدكلة

كال بد من أف تكوف كاسػية العظػاـ بػ   ،كاستواء الظهر ،كاعتداؿ اؼبنكب  ،كحسن اػبرط ،جودة القد
أف صبػػاؿ اؼبػػرأة يقػػاس دبػػدل التناسػػ  اغباصػػل بػػ  أعضػػاء جسػػمها أم مػػا يقػػـو إذ 4اؼبمتل ػػة كالقضػػيفة"

 على مبدأ االعتداؿ كالتناسب.

 للجماؿ فهي ما يلي:   مفهومه يها اعباح"أما عن األصوؿ اليت يب ىن عل
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 ه عليها من عندنايفكليس أمرا ذاتيا نض ،يف األشياء اعبماؿ اؼبوضوعي أم قائم -1
 كاغبس كالعقل معا ،من الناحية اعبمالية ،يدخل يف تقوصل األشياء -2
كمػن مث نطبػ  علػى اؼبوضػوعات الػيت نريػد  ،للجماؿ مقاييس ؿبددة يبكن استخراجها مػن األشػياء -3

 ا.اغبكم عليه
فهػو مػثبل دل  ،اعبسػمية ،كاقتصر على الناحية اؼبادية ،دل يهتم اعباح  بالناحية الركحية يف اعبماؿ -4

 كأخبلقها كانصب اهتمامه على صفاهتا اعبسمية  ،يلتفت يف كبلمه على صباؿ اؼبرأة إذل نفسيتها
 1تناسب"إف مفهـو اعبماؿ عند اعباح  يشبه مفهـو أرسطو فهو يقـو على فكرة االعتداؿ كال -5
كال ذبعػػػػل نبػػػك هتػػػػذيب  ،كالوحشػػػي ،نػػػب السػػػػوقيأهػػػػا تقػػػـو علػػػػى: " ذبأمػػػا عػػػن الببلغػػػػة فػػػ رل  -6

كيف االقتصػػػاد بػػػبلغ كيف التوسػػػط ؾبانبيػػػه للوعػػػورة  ،كشػػػغلك يف الػػػتخلص إذل غرائػػػب اؼبعػػػاشل ،األلفػػػاظ
 .2كخركج عن سبيل من ال وباسب نفسه"

 ،كاالنصػراؼ إذل الطبػع ،يب مػن األلفػاظالغر  ،هي أف تتجنب الوحشييف نظر   أم أف الببلغة 
 فبل سبيل له يف ميداف الببلغة. ،أما التوسط ،كيف اإلهباز ببلغ

 3كجػػنس مػػن التصػػوير" ،كضػػرب مػػن النسػػيج ،أمػػا عػػن الشػػعر فهػػو يعرفػػه بقولػػه: "الشػػعر صػػناعة
 يقـو على عنصر اػبياؿ. كنسيج ؿبكم ،فالشعر عند  إبداع

للداللػػػػة علػػػػى  ،فهػػػػو: "مصػػػػطلح يسػػػػتعمل يف الفكػػػػر اؼبعاصػػػػرأك "علػػػػم اعبمػػػػاؿ"  ،أمػػػػا اعبماليػػػػة
" يف  زبصػػػص مػػػن التخصصػػػات العلػػػـو اإلنسػػػانية الػػػيت تعػػػ ىن بدراسػػػة "اعبمػػػاؿ" مػػػن حيػػػد هػػػو "مفهػػػـو

كاالنطػػبلؽ يف مقاربتػػه مػػن الػػداخل  ،كيػػراد باعبماليػػة: "ذبريػػد الػػنص مػػن كػػل عوالقػػه اػبارجيػػة ،الوجػػود
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ألها ال تةمن بغية جػدكل مػن  ،كالدينية كالفلسفية ،لقيةكاػب ،يةمالية تنكر القيمة اػبارجإف اعب ،حيد
 .1"اكرائه

 زدواجية خطاب / نصا-1-2

 تعريف الخطاب لغة/اصطالحا -1-2-1

خطابه  ،اػباطب على اؼبنرب ،لف  مشت  من خطب ،اػبطاب ،يعرؼ الف ركز  بادم يف قاموسه
 .2بن ؿبمد اػبطييب شيخ البن اعبوزم" كإليه نسب أبو القاسم عبد اهلل ،كخطبه بالضم ،بالفتح

فتحها يعين مػا ألقػا  اػبطيػب علػى اؼبنػرب ليصػل إذل مسػامع كخطابة ب ،بضم اػباء ،كلف  اػبطبة
 هذا عن اؼبع ىن اللغوم.، الناس 

يتضػػمن العديػػد مػػن التعريفػػات الػػيت تبلمػػػس  ،فهػػو متعػػدد ،أمػػا اؼبفهػػـو االصػػطبلحي للخطػػاب
دلوؿ كاحػػػد للخطػػػاب: "فػػػ ف ربديػػػد تعريػػػف دقيػػػ  لػػػدل دبػػػاإلمسػػػاؾ فمػػػن الصػػػعوبة ، ميػػػادين ـبتلفػػػة

ذلػػك ألنػػه مصػػطلح شػػامل  ،يقتضػػي بعػػ  التيػػد ،كيف الثقافػػة العربيػػة ،األصػػولية ؼبصػػطلح  اػبطػػاب 
 .3كدالالت أخرل" ،يتسع لكث ر من الدالالت فضبل على اتساع اؼبفهـو ليشمل كبلـ اهلل

يعين الكبلـ كمصطلح مرادؼ Jean Depoisا  كهو أيضا يف "معجم اللسانيات  عباف ديبو 
 .4للملفوظ"

 قبد أف اػبطاب عبارة عن كبلـ يصدر من ذات زباطب غ رها. ،من خبلؿ هذا التعريف

                                                           
-http:revues.univ.1، ص2014، 7ع، جامعػػػػػػػػػة قاصػػػػػػػػدم مربػػػػػػػػاح كرقلػػػػػػػػػة، ؾبلػػػػػػػػة مقاليػػػػػػػػد، اعبماليػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػنص األديب ،أ. عػػػػػػػػبلكة كوسػػػػػػػػة 1

wargla.dz- 
 .81ص شرح مادة خطب  ،القاموس احمليط ،الف ركز  بادم 2
 www.cmu-damcerg/book/05/study50/28-M-B/book05ؾبلة  أسواؽ الربد   ،صطلح اػبطاب موالم بوخادل  النص هو م 3
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ككانػػػت بػػػوادر ذهػػػور هػػػذا اؼبصػػػطلح يف أكربػػػا: "كهػػػذا اؼبصػػػطلح كانػػػت بػػػوادر ذهػػػور  مػػػع العػػػادل 
هػتم بػالنحو التػوزيعي للجملػة رجل أنه اأك ما كقع فيه هذا ال ،1952سنة  ،Harrisالتوزيعي هاريس

 1كمغزا "

 ....  كألف  ،"فلػػم يعتػػرب اػبطػػاب سػػول مػػرادؼ للكػػبلـ De Saussureأمػػا دم سوسػػ ر
ةكد فيػه ي ،للخطاب يف اللسانيات السويسريةلقة" ....  كهذا فسر بدراسة اللغة كهي بنية مغ هتماماه

لظهػػػور منػػػاهج أخػػػرل ذبيػػػب عػػػن هػػػذا كغيػػػاب شػػػرع األبػػػواب  ،غيػػػاب اػبطػػػاب مفهومػػػا كاصػػػطبلحا
 .2اإلشكاؿ"

كمػػػا  ،فقػػد سبثلػػػت دراسػػته للغػػة كبنيػػػة مغلقػػة ،مػػن خػػبلؿ هػػػذا القػػوؿ لبلػػص إذل أف دم سوسػػػ ر
فبا ه،يبػة سبامػا يف أحباثػ  األسػباب كانػت اإلشػارة للخطػاب مغاػبطاب لديه سػول مػرادؼ للكػبلـ. ؽبػذ

  لياته يف نسيج اللغة.ركزت على كشف كنهه كحبد ح اجملاؿ ألحباث متقدمة فت

 "كػػػل مقػػػوؿ يفػػػتض متكلمػػػا كمسػػػتمعا بغيػػػةهػػػو:  Benvenist بنفينسػػػت عند اػبطػػػاب ك
، يعين أف اػبطػػاب يقػػـو علػػى اؼبشػػافهة الػػيت تتطلػػب متحػػدثا كمسػػتمعا ككػػبلـ منصػػت إليػػهالتػػغث ر كالتػػغثر 

ار  ؾبمػػوع كباعتبػػ ،مسػػتول اؼبلفػػوظ كمنجػػز مسػػتقل عػػن الػػذات ،كمػا ينجػػر عػػن ذلػػك: "علػػى مسػػتوي 
النسػ  اللغػوم يف اسػتعماؿ اللغػة  يػتم تسػخ ركفيػه  ،الوقائع اللغوية اليت تظهر يف التلف  كمسػتول ثػاف

 .3كربطها بالفعل الذايت"

فهػػػػو يقػػػػـو أيضػػػػا علػػػػى اؼبلفػػػػوظ  ،كمنصػػػػت إذل أف اػبطػػػػاب هػػػػو كػػػػبلـ بػػػػ  متحػػػػدث باإلضػػػػافة
 بالفعل الذايت. كالتلف  الذم يتم فيه هتي ة اللغة ألداء الوذيفة كإغباقها

 

                                                           
 https://diar.netشبكة ضياء للمةسبرات كالدراسات كاألحباث  ،مفهـو اػبطاب يف الدرس اللساشل ،فر لعزيزجع1
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 تعريف النص لغة /اصطالحا -1-2-2

 ،كناقتػػه: اسػػتخرج أقصػػى مػػا عنػػدها مػػن السػػ ر ،رفعػػه ،أمػػا الػػنص فمعنػػا  لغػػة: نػػص اغبػػديد إليػػه
 1كاؼبتاع: جعل بعضه فوؽ بع " ،األنف كهو نصا ص ،نه فبلف ينص أنفه غضباكم ،كالشيء حركة

 كاف مرتفع.أك ما برز من م ،الرفعة كالعلو ،كيف مع ىن النص

كلنػػا الوقػػوؼ عنػػد االهػػم انػػاؾ مفػػاهيم عديػػدة كمتنوعػػة حفه ،أمػػا عػػن اؼبعػػ ىن االصػػطبلحي للػػنص
 . منها

يوجػػػه اؼبرسػػػل إذل اؼبسػػػتقبل إلنشػػػاء عبلقػػػات متنوعػػػة كتوصػػػيل مضػػػام  يعينهػػػا  "فػػػالنص حػػػدث
 .2قواعدية"اعبملة إال بالعبلقات ال لعبلقات القواعدية يف ح  ال تع ىنكال تقتصر على ا ،اؼبنتج

بغف النص عبػارة عػن كتلػة مػن النسػج اللغػوم الػذم وبقػ  عنػد  ،كيبكن إعادة صياغة هذا القوؿ
 .اؼبستقبل مفهوما متكامبل فهو ال يقتصر على الوذائف النحوية اليت ربدد بنية اعبملة

يت الػ ،:  داخليػة  تعتمػد علػى الوسػائل اللغويػةفيسػتدعي لػه بنيتػ  ،نص: "عند السامعكأيضا ال 
كمػػن مث فػػبل فصػػل بينهمػػا  ،كخارجيػػة تكمػػن يف مراعػػاة اؼبقػػاـ احملػػيط بػػالنص ،تػػربط أكاصػػر مقطػػع بغػػ ر 

اللسػػاشل تغكيػػدا علػػى مػػا يرغػػب يف دراسػػته كمػػا  كلكػػن الفصػػل ضػػركرم بالنسػػبة للػػدارس ،عنػػد اؼبتلقػػي
 .3يدرجه ضمن اهتمامه"

 ،بنيتػػػػ  عنػػػػد السػػػػامع    فلمفهػػػػـو الثػػػػاشل  يفسػػػػر علػػػػى أنػػػػه ،كإضػػػػافة إذل مفهػػػػـو األكؿ للػػػػنص
 تعين ،بنيػػػػة خارجيػػػػة، ك تػػػػربط اعبمػػػػل بعضػػػػها بػػػػبع  ، كالداخليػػػػة كالػػػػيت تقػػػػـو علػػػػى األدكات اللغويػػػػة 

                                                           
 632ص، ساب  صدرم، الف ركز  بادم1
 ،القػاهرة ،دار غريػب للطباعػة كالنشػر ،2ع ،ؾبلة علػـو اللغػة معػه ،علم اللغة النص ب  النظرية كالتطبي   اػبطابة النبوية مبوذجا  ،نادية رمضاف النجار 2

 .288ص ،2006سنة 
 .290ص ،نفسهاؼبرجع  3
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 ،وبػدد الفػرؽ بينهػا بينمػا الػدراس ،رئ يتلقاهػا ؾبتمعػةفالقػا ،كالفكريػة ،االجتماعيػة ،الظركؼ احمليطة به
 ؿبور دراسته. ليضع أنامله على ما يود أف يكوف

بػػ  داللتػػه  ،ؾ للػػنصمػػن حػػاكؿ كضػػع مفهػػـو مشػػت  ،علػػم الػػنص احث  اؼبتخصصػػ  يفكمػػن البػػ
ه بغنػػه النسػػج أك النسػػيج: "كمػػن البػػاحث  الػػذين حػػاكلوا اعبمػػع بػػ  الداللػػة تالعربيػػة كالغربيػػة الػػيت كصػػف

كمػػػع اعتافػػػه  ،نػػػذكر الباحػػػد خليػػػل اؼبوسػػػى ،اؼبعجميػػػة لكلمػػػة  نػػػص  يف العربيػػػة كالفرنسػػػية كاإلقبليزيػػػة
التػػداكؿ اللسػػاشل الػػذم يعكػػس كهػػي فػػوارؽ ناذبػػة عػػن  ،بوجػػود فػػوارؽ دالليػػة بػػ  تلػػك اؼبفػػاهيم اللغويػػة

يقػػوؿ يف هػػذا الشػػغف: "ال شػػك يف أف معػػاشل  نػػص  يف القػػدصل  ،ا مػػن االسػػتخداـ اللغػػوممبطػػا حضػػاري
تغػػ رات كال ،كهػػذا أمػػر طبيعػػي تقتضػػيه التطػػورات ،كعنػػد العػػرب غ رهػػا عنػػد سػػواهم ،غ رهػػا يف اغبػػديد

أقػػر خليػػل اؼبوسػػى بوجػػود الداللػػة اؼبشػػتكة يف معػػ ىن .1الزمنيػػة كاؼبكانيػػة الػػيت تطػػرأ علػػى معػػاشل األلفػػاظ"
قتضػيها التطػور الػدالرل الػذم فرديػة دالليػة ي اينػف بػغف هنػاؾ فركقػإال أنػه دل ،النص عند الغرب كالعرب
 يطرأ على معاشل األلفاظ.

، كخباصػة الثوابػت منهػا، فيقوؿ :"لكن بع  هذ  اؼبعػاشلأما عن الداللة اؼبشتكة يف مع ىن النص 
فهػػو حػػوار ، كالتحريػػك صػػفة مػػن صػػفات الػػنص، فػػالرفع مػػثبل يعيػػد الػػنص لصػػاحبه، تتقػػاطع كتتبلقػػى

أصبػل إذا كانػت العػركس تػنص علػى اؼبنصػة لػتل يف ، ك أما اإلذهار ففيه مع ىن التمػاـ كاإلقبػاز، بالداللة
كمػن هنػا   ،راهػا صبيلػةرجػه صػاحبه إذل النػاس إال يف حالتػه الػيت يفكذلك شػغف الػنص الػذم ال ىب ،حلة

 .2وليات يف الشعر اعباهلي"كاف مع ىن اغب

أنػػػه دل وبػػػدد الصػػػفات اؼبشػػػتكة الػػػيت ذبمػػػع اؼبفهػػػوم  العػػػريب  ،صػػػف هػػػذا اؼبفهػػػـون أف يبكػػػن ك
ة يم باؼبوضػػوعكهػػذا أمػػر نػػرا  يتسػػ ،كاالصػػطبلحي ،بػػل قبػػد  قػػد صبػػع بػػ  اؼبعػػ ىن اللغػػوم ،كالغػػريب للػػنص

 ألف العبلقة اليت تربط اؼبع ىن اللغوم كاالصطبلحي ال تبتعد عن مفهـو اؼبشاهبة أك القرابة الداللية.
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 الخطابو  النص العالقة بين -1-2-3

فضػػل أف يسػػتخدـ اؼبصػػطلح  للداللػػة علػػى اؼبفهػػـو الواحػػد كهػػو اإلنتػػاج األديب:"  هم  مػػن مػػن
... كتلػػك األراء سبحػػورت حػػوؿ . ،لػػى اإلنتػػاج األديب عمومػػاكهػػو اسػػتعماؿ اؼبصػػطلح  يف الداللػػة ع

اؼبوقػػف األكؿ يقػػـو عػػدـ التمييػػز بػػ  "الػػنص" ك"اػبطػػاب" كاسػػتعماؽبما بػػاؼبع ىن  ،مػػوقف  رئيسػػي  كنبػػا
:" بع  السػردي  أمثػاؿ جػ رار جينيػت  ه يبثل ك 1نفسه للداللة على شيء كاحد. كهو العمل األديب"

 من ربديد نقاط مشتكة ذبمع اػبطاب مع النص كهي:  وف ينطلق، ف2كتودكركؼ"
 ،كالػػػنص حػػػدكث لػػػنص مكتػػػوب، ف كػػػل منهمػػػا عبػػػارة عػػػن حػػػدث يقػػػع يف الزمػػػاف كاؼبكػػػافإ-

 3كاػبطاب هو حدث اجتماعي.

ف كل من النص كاػبطاب يهدؼ إذل إيصاؿ معلومات كمعارؼ كنقل ذبارب إذل اؼبتلقي  سػامعا إ -
 أك قارئا .

ذلػك أنػه إذا كػاف مػن الواجػب بوجػه عػاـ التفريػ  بػ   ،" ينتميػاف إذل اللغػةاعتبار "النص كاػبطػاب -
... أم أهمػا مةلفػاف مػن اللغػة كلػيس صػورة . إشارات تواصلية لغويػة كإشػارات تواصػلية غػ ر لغويػة

 4فوتوغرافية.
إذل جانب اػبطايب يف عدـ التفري  ب  اؼبصػطلح  كعػدنبا صػراحة  سارإبراهيم الفقي : "بينما 

.. لتقسػػػػيم اللغػػػػة إذل اػبطػػػػاب كالػػػػنص . تلميحػػػػا مصػػػػطلح  ؼبفهػػػػـو كاحػػػػد. حيػػػػد قػػػػاؿ: ال مػػػػربر ال
 .5فكبلنبا فيما ترل ال فرؽ بينهما"

هػػػتم بتحديػػػد هػػػذ  العبلقػػػة ككصػػػفها بفػػػركؽ جوهريػػػة تتضػػػمن أداء كػػػل منهمػػػا: كموقػػػف ثػػػاف ي 
كأف أدكات  ،كثباتػػه كتعاليػػه"فعبلقػػة الػػنص باػبطػػاب عبلقػػة ثابػػت دبتغػػ ر كهػػذا قػػوؿ يػػوهم دبركزيػػة الػػنص 

                                                           
 .1ص ،كرقلة ،صادرة عن جامعة قاصدم مرباح ،2013 ،05ع ،ؾبلة مقاليد ،النص كاػبطاب ب  اؼبفهـو كاالستعماؿ ،نص رة لكحل 1
 .01ص ،اؼبرجع نفسه 2
 ص نفسها. ،اؼبرجع نفسه 3
 .01اؼبرجع الساب ، ص ،نص رة لكحل 4
جمللػػد ؾبلػػة دراسػات العلػـو اإلنسػانية كاالجتماعيػة ا ،فػ  الشػػراكة اؼبفانبيػة بػ  الػنص كاػبطػاب ،عبػػد القػادر مرعػي خليػل ،إبػراهيم أضبػد ؿبمػد شػووبط 5
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كأف كػػل مبػػط  ،كيبشػػي يف سػػننه ،من علػػى اؼبسػػار الػػذم يسػػلكه اػبطػػابيهتػػ الػػيت التحليػػل النصػػي هػػي
 .1خطايب ال يقـو إال بتغي ر اؼبعلومات الكامنة يف برنامج النص

  يػػ ر النسػػكأف اػبطػػاب مهمتػػه تغ ،كنسػػقه الػػذم كصػػف بػػه منػػذ الوهلػػة األكذل ،النص ثابتػػا بغدكاتػػهفػػ 
 الكامن يف برنامج .

"إف الدراسػػة اؼبعجميػػة للكلمػػة تكشػػف أهػػا   Roland Bartالػػنص عنػػد ركالف بػػارتك    
كمػػن هنػػا يبكػػن القػػوؿ إف نسػػج الكلمػػات يعػػين تركيػػب الػػنص. .. أنػػه نسػػج مػػن  ،تػػدؿ علػػى النسػػيج

ص مػػن أمػػا  أصػػحاب اؼبػػنهج البنيػػوم: "يػػركف لػػزـك قطػػع الػػن 2الكلمػػات كؾبموعػػة لغويػػة كجسػػم لغػػوم"
 .3فالنص بنية مغلقة يف مستوييه النحوم كالدالرل" ،مبدعه كسياقاته االجتماعية كالتارىبية كالنفسية

كقارئػه  ، الػنص " بغف ال كجود لعبلقة حوارية كزباطبيػة بػ  كاتػبيرل ركالف بارت أضف إذل ذلك أف 
 ....  كهػذا  ،القػارئ فاؼبةلف عند  يبوت دبيبلد الػنص ككقوعػه بػ  يػدم ،كما هو اغباؿ يف اػبطاب

ما نستنتجه مػن رأم  بػارت  الػذم يعطػي دكرا مهمػا للقػارئ يف تغكيػل اؼبعػاشل  ....  كاػبطػاب أيضػا 
 .4ينشئ عبلقة ب  القائل كاؼبخاطب"

 ،فاصػػلة بينهمػػا اهنػػاؾ عبلقػػة تقػػـو بػػ  الكاتػػب كالقػػارئ عػػرب معطػػى الػػنص الػػذم يرسػػم حػػدكد
كالػػيت ربملػػه علػػى تعػػدد الػػريفل بينمهػػا  ،بعػػد الػػنص مػػن جديػػدفيكػػوف للقػػارئ اجملػػاؿ مػػن أجػػل إعػػادة 

العبلقػػػة يف اػبطػػػاب بػػػ  اؼبخاًطػػػب كاؼبخاطىػػػب زبتلػػػف عػػػن العبلقػػػة يف الػػػنص بػػػ  الكاتػػػب كالقػػػارئ: 
ألف صػػػاحب  ،"فالعبلقػػػة بػػػ  القائػػػل كاؼبسػػػتمع ال تولػػػد القػػػراءات النصػػػية للػػػنص كمػػػا هػػػي يف الػػػنص

فػػبل يسػػتطيع السػػامع أف ينػػتج فكػػرة دل يردهػػا  ،نػػه كبػػ  اؼبسػػتمعاػبطػػاب موجػػود كشبػػة عبلقػػة رباكريػػة بي
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سػػغؿ اؼبخاطػػب صػػاحب الفكػػرة كاستشػػار عػػن  ،فػػ ذا صػػعب شػػيء بالنسػػبة للسػػامع ،صػػاحب الػػنص
 .1الغموض الذم لفه حوؿ تلك الفكرة"

للخطػػاب ال يسػػمح فيػػه خبلػػ  التػػغكيبلت كاؼبعػػاشل  تفالفاصػػل الػػذم ينشػػغ بػػ  اؼبخاطػػب كاؼبنصػػ
يبكػػػن أف يفػػػ  هػػػذا اإلشػػػكاؿ بطلػػػب توضػػػيح مػػػن  ،فكػػػل أمػػػر مشػػػكل يصػػػادؼ اؼبسػػػتمع، اؼبتوالػػػدة

 فتتضح بعد ذلك الريفية. ،صاحب اػبطاب

كفري  منهم ربط النص باؼبنتج الكتايب كاػبطاب باؼبشافهة  "فري  من الباحث  يشػ ر إذل التفريػ  
حيػػػػػػػد عرفػػػػػػػه  ،هيالكبلـ الشػػػػػػػفاأكثػػػػػػػر منػػػػػػػه بػػػػػػػ ،فػػػػػػػربط مصػػػػػػػطلح الػػػػػػػنص بػػػػػػػاؼبنتج الكتػػػػػػػايب ،بينهمػػػػػػػا
أنػػه عػػد   ،يكػػوركمػػن خػػبلؿ تعريػػف ر  ،بواسػػطة الكتابػػةهػػو كػػل خطػػاب مثبػػت :  Ricoeurريكػػور

فغصل التفري  بينهما  اػبطػاب أك الػنص  مػن خػبلؿ 2كتابة النص مكونا أساسيا من مكونات النص"
 ما جاء يف هذا القوؿ أف النص مرتبط بغنه صدر كتابيا بينما اػبطاب يصدر مشافهة.

هػو الكتابػػة ر   كعلػى رأم ريكػو  -بػالنظر ؼبػا مت ذكػػر –غبػد الفاصػل بػ  الػػنص كاػبطػاب كلعػل ا
رائػز رئػيس للػنص عنػد  ،كقبلها يكوف اؼبعطى خطابػا: "كعليػه فػ ف عنصػر الكتابػة ،اليت تصاحب النص

–أف اػبطاب أسب  من النص فاؼبسغلة  -ذلك–فبا يقرر  ،كالكبلـ عند  ساب  زمنيا للكتابة ، ريكو 
 .3عند ريكو شكلية ال غ ر -ص اػبطابالن

أمػػا مػػا ذهػػب إليػػه كػػل من هاليػػدم كرقيػػة حسػػن  يف تعريفهمػػا للػػنص بغنػػه كحػػدة لغويػػة يف طػػور 
 .4كليس كحدة كبوية كاعبملة مثبل" ،فهو كحدة كلية داللية ؽبا كذيفة تواصلية ،االستعماؿ

، نسػػتنتج أف كػػل منهمػػا كمػػن خػػبلؿ مػػا أكردنػػا مػػن  راء. يف قضػػية الفصػػل بػػ  الػػنص كاػبطػػاب 
قنػاة اؼبرسػل كاؼبرسػل إليػه كالرسػالة. لكػن الػنص منػتج بواسػطة  ليػة الكتابػة ، قنات  يف العملية التواصػلية
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كاآلفاؽ النفسػية كاجملتمعيػة الػيت  تتحكم يف س ركرته ذركؼ تع ىن بواقعه ،خطابا فهو  ،،أما قبل الكتابة
كالظػػػركؼ ألف اؼبسػػػافة الػػػيت تػػػربط بػػػ   ،  اآلفػػػاؽبينمػػػا الػػػنص ينفلػػػت مػػػن هػػػذ ،رافقتػػػه ػبطػػػة صػػػدكر 

 الكاتب كالقارئ مقطوعة.

 اؼبرسل إليه –كل من اػبطاب كالنص عبارة عن رسالة لغوية داللية قائمة ب  طرف   اؼبرسل  -
رتكػز يف صػدكر  علػى عنصػر بينمػا اػبطػاب ي ،يلتحم النص بتقنية الكتابة الػيت سبثػل أداتػه األساسػية -

 ،  اؼبشافهة
 كهو اإلنتاج األديب. يبكن أف يطل  ليدؿ على مع ىن كاحدمن اػبطاب كالنص كل  -

يبػػػنح الفرصػػػة للػػػدارس بػػػغف يػػػدرؾ موضػػػع  ،إف العلػػػم بنقػػػاط التشػػػابه كاالخػػػتبلؼ بػػػ  الػػػنص كاػبطػػػاب
من الدراسات يف  ايعتم كث ر  كاللبس الذم ،ه ذلك اػبلطكهبنب، كل منهما يف اؼبعطى األديباستعماؿ  

 ك كيسػػمها بػػالغموض ،فبػػا ينجػػر علػػى أحبػػاثهم ،ت مػػن دكف كعػػي باغبػػدكد الفاصػػلة بينهمػػالبيانػػاتناكال
 1التعقيد.

 التعريف بالشاعر ابن خميس التلمساني -2
 نشأتو، نسبو، مولو -2-1 

 -بفػػػػتح اغبػػػػاء كسػػػػكوف اعبػػػػيم-هػػػػو ؿبمػػػػد بػػػػن عمػػػػر بػػػػن ؿبمػػػػد بػػػػن عمػػػػر بػػػػن ؿبمػػػػد اغبىجػػػػرم 
اغبجػػػػػة ، ابن طبػػػػيس التلمسػػػػاشل الفقيػػػػه العػػػػادل العبلمػػػػةالػػػػرعيين النسػػػػبة إذل حجػػػػرذم رعػػػػ  كيعػػػػرؼ بػػػػػ

كينسػػػػػب إذل حجػػػػػر ذم رعػػػػػ  كأصػػػػػله مػػػػػن الػػػػػيمن ، 2أبػػػػػو عبػػػػػد اهلل الشػػػػػاعر اجمليػػػػػد، شػػػػػيخ اعبماعػػػػػة
، يفتخػػػػػػػػر هبػػػػػػػػذ  النسػػػػػػػػبة ككػػػػػػػػاف مػػػػػػػػتجم، مسػػػػػػػػاكن بػػػػػػػاليمن، "نسػػػػػػػب إذل ضبػػػػػػػػ ر كحجػػػػػػػػر ذم رعػػػػػػػػ 

 .3يرددها كث را يف شعر  كنثر "

                                                           
 .1802 ، اؼبرجع الساب  ،إبراهيم أضبد ؿبمد شووبط 1
. القسػم 1934الرباط، اؼبطبعة اعبديدة، علوش عيدس، ربقي  ة أظباء الرجاؿدرة اغبجاؿ يف غر ، الشيخ أضبد بن ؿبمد بن أضبد اؼبعركؼ بابن القاضي 2

 .163ص، األكؿ
 ق.1365 1ط، مطبعة ابن خلدكف تلمساف، اؼبنتخب النفيس يف شعر ابن طبيس، عبد الوهاب بن اؼبنصور 3
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األقػػػػػواؿ يف ربديػػػػد  فيػػػػػذكر أبػػػػو عبػػػػد اهلل ؿبمػػػػػد بػػػػن ؿبمػػػػػد  أمػػػػا عػػػػن تػػػػػاريخ مػػػػيبلد  فاختلفػػػػت
. أم سػػػػػػت م ػػػػػػة كطبسػػػػػػ  للهجػػػػػػرة كيسػػػػػػمى بشػػػػػػاعر 1العبػػػػػػدرم اغبيحػػػػػػي: " مولػػػػػػد  عػػػػػػاـ طبسػػػػػػ "

 اؼبائة السابعة.

فقػػػػد سبيػػػػزت هػػػػذ  الفػػػػتة بػػػػالغموض فلػػػػم يػػػػرد ذكػػػػر غبيػػػػاة الصػػػػبا الػػػػيت ، أمػػػػا عػػػػن أسػػػػرته كنشػػػػغته
 عاشها ابن طبيس. 

 عليػػػػػه طيػػػػػب يف "عائػػػػػد الصػػػػػلة": "كػػػػػاف رضبػػػػػه اهلل تعػػػػػاذلين بػػػػػن اػبكمػػػػػا قػػػػػاؿ عنػػػػػه لسػػػػػاف الػػػػػد
قليػػػػػل ، سػػػػػليم الصػػػػػدر، صبيػػػػػل اؽبي ػػػػػة، حسػػػػػن الشػػػػػيبة، كنبػػػػػة، كبػػػػػغكا، كانقباضػػػػػا، نسػػػػػيج كحػػػػػد  زهػػػػػدا

مضػػػػػػطلعا ، عارفػػػػػػا باؼبعػػػػػػارؼ القديبػػػػػػة، عػػػػػػامبل علػػػػػػى السػػػػػػياحة كالعزلػػػػػػة، الريػػػػػػاء عػػػػػػنبعيػػػػػػدا ، التصػػػػػػنع
كفحػػػػػػػػل األكاف يف ، طبقػػػػػػػػة الوقػػػػػػػػت يف الشػػػػػػػػعر، صػػػػػػػػل قائمػػػػػػػػا علػػػػػػػػى العربيػػػػػػػػة كاأل، بتفػػػػػػػػاري  النحػػػػػػػػل

 .2أقدر الناس على اجتبلب الغريب"، اؼبطوؿ

لػػػػػػيس بالقصػػػػػػ ر كبعػػػػػػدها غػػػػػػادر إذل األنػػػػػػدلس كربديػػػػػػدا إذل غرناطػػػػػػة.  اعػػػػػػاش يف تلمسػػػػػػاف زمنػػػػػػ
"كانػػػػػت تلمسػػػػػاف رابعػػػػػة ، اصػػػػػمتهم تلمسػػػػػافخوفػػػػػا مػػػػػن كيػػػػػد ملػػػػػوؾ بػػػػػين زيػػػػػاف  بنػػػػػو عبػػػػػد الػػػػػواد  ع

كأمػػػػا ، اختارهتػػػػا األقػػػػدار اإلؽبيػػػػة لتلعػػػػب دكران هامػػػػان بعػػػػد اهيػػػػار دكلػػػػة اؼبوحػػػػدين اغبواضػػػػر اؼبغربيػػػػة الػػػػيت
تػػػػػػػػونس عاصػػػػػػػػمة اؼبغػػػػػػػػرب ك ، فهػػػػػػػػي فػػػػػػػػاس عاصػػػػػػػػمة اؼبغػػػػػػػػرب األقصػػػػػػػػى، لاغبواضػػػػػػػػر الػػػػػػػػثبلث األخػػػػػػػػر 

 .3عاصمة ما تبقى من اؼبملكة اإلسبلمية باألندلس"، كغرناطة، األدسل

ال تنفػػػػػػك لػػػػػتد هجمػػػػػػات بػػػػػػين  إذ كانػػػػػػت تلمسػػػػػاف، نشػػػػػغ ابػػػػػػن طبػػػػػيس يف منػػػػػػاخ غػػػػػ ر مسػػػػػػتقر
مػػػػػػرين مػػػػػػن الناحيػػػػػػة الغربيػػػػػػة. فرحػػػػػػل عنهػػػػػػا قاصػػػػػػدا األنػػػػػػدلس فنػػػػػػزؿ إذل سػػػػػػبته: "فمػػػػػػدح أمػػػػػػراء بػػػػػػين 

اسػػػػػػػتبدكا دبلػػػػػػػك سػػػػػػػبته ، مػػػػػػػن أكػػػػػػػرب بيوتػػػػػػػات سػػػػػػػبتة كأهػػػػػػػل الرئاسػػػػػػػة كالعلػػػػػػػم كالػػػػػػػدين فيهػػػػػػػا، العػػػػػػػزى

                                                           
، 1ط، الربػاط، كزارة الدكلة اؼبكلفة بالشػةكف الثقافيػة، الفاسيرحلة العبدرم  الرحلة اؼبغربية  حققه ؿبمد ، أبو عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد العبدرم اغبيحي1

 .13ص
 .352ص 1ط، اعبزائر، دار األمل للدراسات، القسم الثالد، تح بوزياشل الدراجي، اإلحاطة يف أخبار غرناطة، أبو عبد اهلل ؿبمد بن اػبطيب 2
 .14ص مصدر ساب ،، عبد الوهاب بن منصور3
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، سػػػػػػحاؽ بػػػػػػن يوسػػػػػػف بػػػػػػن عبػػػػػػد اؼبػػػػػػةمن  مػػػػػػن خبلفػػػػػػة عمػػػػػػر اؼبرتضػػػػػػى بػػػػػػن إ647 كنواحيهػػػػػػا سػػػػػػنة 
دخػػػػػل أبػػػػػو القاسػػػػػم العػػػػػزيف يف طػػػػػاعتهم بعػػػػػد قتػػػػػاؿ شػػػػػديد فػػػػػغبقو  علػػػػػى مػػػػػا كػػػػػاف عليػػػػػه مث اسػػػػػتوذل ك 

 .1". الرئيس.. أبو سعيد فرج بن إظباعيل بن األضبر صاحب مالقة على سبتة....

فوجػػػػػػػد ابػػػػػػػن طبػػػػػػػيس يف حضػػػػػػػرهتم رفعػػػػػػػة ؼبقامػػػػػػػه ، تفضػػػػػػػيلهم للعلػػػػػػػم كأعبلمػػػػػػػهكقػػػػػػػد اشػػػػػػػتهركا ب
كحسػػػػػػن اؼبعاشػػػػػػرة كمػػػػػػا ، ككػػػػػػـر الضػػػػػػيافة،  زيػػػػػػل العطػػػػػػاء، هػػػػػػافلػػػػػػم يبخػػػػػػل عليػػػػػػه أهل، كضبػػػػػػدان لفضػػػػػػله

مػػػػػدحهم بػػػػػدكر  بغعػػػػػذب القصػػػػػائد كصػػػػػور فضػػػػػائلهم برباعػػػػػة الػػػػػنظم: " فقػػػػػد اشػػػػػتهركا حبػػػػػبهم للعلػػػػػم 
كمػػػػػن أعظػػػػم مػػػػػلثرهم إنشػػػػايفهم لعػػػػػادة ، كصػػػػدؽ نيػػػػتهم يف الػػػػػدفاع عػػػػن الػػػػػببلد كاعبهػػػػاد يف سػػػػبيل اهلل

 ".2االحتفاؿ بعيد اؼبولد النبوم بالببلد الغربية

كالػػػػػيت كضػػػػػع عليهػػػػػا جػػػػػامع شػػػػػعر  كنثػػػػػر  عبػػػػػد الوهػػػػػاب بػػػػػن ، كمػػػػػا يػػػػػذكر يف قصػػػػػيدته اػبائيػػػػػة
، إذ يقصػػػػػػد أبنػػػػػػاء كطنػػػػػػه الػػػػػػذين دل يعب ػػػػػػوا برأيػػػػػػه السػػػػػػديد، اؼبنصػػػػػػور  عنػػػػػػواف معاهػػػػػػد أنػػػػػػس عطلػػػػػػت 

فظنػػػػػوا أف هػػػػػذا الطلػػػػػب ، عنػػػػػدما دعػػػػػاهم لبلنصػػػػػياع ربػػػػػت لػػػػػواء بػػػػػين مػػػػػرين خوفػػػػػا علػػػػػى مصػػػػػلحتهم
إال أف حاصػػػػػػػػرهم سػػػػػػػػلطاف فػػػػػػػػاس  فمػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف، وا أف يسػػػػػػػػتجيبوا لػػػػػػػػهكعػػػػػػػػزهتم فػػػػػػػػغب، هػػػػػػػػدر لكػػػػػػػػرامتهم

يوسػػػػػػػف بػػػػػػػن عبػػػػػػػد اغبػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػريين: "علػػػػػػػى أننػػػػػػػا إذا عػػػػػػػدنا إذل شػػػػػػػعر ابػػػػػػػن طبػػػػػػػيس نستصػػػػػػػرحه عمػػػػػػػا 
صبجمػػػػػت عنػػػػػه الركايػػػػػات كالنصػػػػػوص نلفػػػػػػي يف البقيػػػػػة الباقيػػػػػة مػػػػػن هػػػػػذا الشػػػػػػعر مػػػػػا يبػػػػػيح لنػػػػػا فهػػػػػػم 

يوسػػػػػف بػػػػػػن ، ر سػػػػػلطاف فػػػػػاسدكاعػػػػػي الرحيػػػػػل كأسػػػػػباب النػػػػػزكح. ففػػػػػػي  خػػػػػر القػػػػػرف السػػػػػابع حاصػػػػػػ
ت فيػػػػػػه األقػػػػػػوات كهلكػػػػػػت نفػػػػػػذ، حصػػػػػػاران كحشػػػػػػيا اسػػػػػػتمر م ػػػػػػة شػػػػػػهر، عبػػػػػػد اغبػػػػػػ  اؼبػػػػػػريين تلمسػػػػػػاف

خػػػػػبلؿ هػػػػػذا اغبصػػػػػار  ...  فػػػػػدعا العائلػػػػػة اؼبالكػػػػػة إذل مػػػػػا يرذبػػػػػي مػػػػػن صػػػػػبلحها أف تقبػػػػػل ، النفػػػػػوس
مثػػػػػل فػػػػػغ  علػػػػػى ملػػػػػوؾ تلمسػػػػػاف كربيػػػػػائهم كعػػػػػزة نفوسػػػػػهم أف يقبلػػػػػوا ، الػػػػدخوؿ يف طاعػػػػػة بػػػػػين مػػػػػرين

 .3هذ  اإلهانة"

                                                           
 .26-25ص، ساب درالاؼبصعبد الوهاب بن منصور، 1
 . 26ص ، اؼبصدر نفسه2
 .27ص،  اؼبصدر نفسه 3
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فػػػػػػػغمركا بقتلػػػػػػػه خلسػػػػػػػة: ، فظنػػػػػػػوا أنػػػػػػػه مػػػػػػػن أتبػػػػػػػاع بػػػػػػػين مػػػػػػػرين كالػػػػػػػداعي إذل اسػػػػػػػتتباب ملكهػػػػػػػم
كلعػػػػػػػل مكيػػػػػػػدهتم فشػػػػػػػلت ، فجػػػػػػػاء أكل ػػػػػػػك اػبصػػػػػػػـو لقتلػػػػػػػه صػػػػػػػراحة، "كأغػػػػػػػركا بقتلػػػػػػػه خصػػػػػػػومه سػػػػػػػران 

فشػػػػػػػػػاكر نفسػػػػػػػػػه يف شػػػػػػػػػغف هػػػػػػػػػذ  ، فغقسػػػػػػػػػموا البػػػػػػػػػن طبػػػػػػػػػيس أهػػػػػػػػػم دل يكونػػػػػػػػػوا يريػػػػػػػػػدكف إال فبازحتػػػػػػػػػه
كعلػػػػػى مػػػػػا يبػػػػػدك أنػػػػػه كػػػػػاف البػػػػػن  1فدلتػػػػػه علػػػػػى أف ال قبػػػػػاة يف البقػػػػػاء  ػػػػػانبهم"، عبانيػػػػػةاؼبػػػػػداعبات الث
كمػػػػا يكنػػػػه اؼبلػػػػوؾ للعلمػػػػاء ، كونػػػػه عاؼبػػػػا جلػػػػيبل،  كسػػػػدة رأم يف ملػػػػك بػػػػين عبػػػػد الػػػػواد، طبػػػػيس شػػػػغف

كإف دل يكػػػػػن ذلػػػػػػك ، دبػػػػػا يف ذلػػػػػػك ملػػػػػوؾ بػػػػػين عبػػػػػػد الػػػػػواد، كحسػػػػػػن التبجيػػػػػل، مػػػػػن عظمػػػػػة التقػػػػػدير
ككوننػػػػػػػا نعلػػػػػػػم أف ، كإمػػػػػػػاـ ببلطهػػػػػػػم، ضػػػػػػػلوا أف يبقػػػػػػػى ربػػػػػػػت رعػػػػػػػايتهمصػػػػػػػدؽ عػػػػػػػاطفتهم اذباهػػػػػػػه فف

، ألنػػػػػه يعػػػػػد مفخػػػػػرة تلمسػػػػػاف علػػػػػى مػػػػػد العصػػػػػور، العلػػػػػم فبػػػػػا يزيػػػػػد يف أصػػػػػالة اؼبمالػػػػػك كظبػػػػػو شػػػػػغها
كبػػػػػػ  يديػػػػػػه ، "كرد ابػػػػػػن طبػػػػػػيس علػػػػػػى سػػػػػػبته بقصػػػػػػد اإلقػػػػػػراء كاإلقامػػػػػػة، ففضػػػػػػل النػػػػػػزكح عػػػػػػن البقػػػػػػاء

اد دبائهػػػػػػػػا كهوائهػػػػػػػػا  ...  كصبػػػػػػػػاؿ أحبرهػػػػػػػػا مػػػػػػػػدح فيهػػػػػػػػا سػػػػػػػػبتة كأشػػػػػػػػ، قصػػػػػػػػيدة غريبػػػػػػػػة يف موضػػػػػػػػوعها
كالبعػػػػػػػد عػػػػػػػن األهػػػػػػػل ، بعػػػػػػػد أف رمتػػػػػػػه األيػػػػػػػاـ بالرزايػػػػػػػا كاحملػػػػػػػن، كجباؽبػػػػػػػا  ...  كأراد كسػػػػػػػب مػػػػػػػودهتم

مػػػػػػا أقػػػػػػ  مضػػػػػػجع ، كالػػػػػػوطن كلكنػػػػػػه ألفػػػػػػى يف هػػػػػػذ  اؼبدينػػػػػػة مػػػػػػن مكػػػػػػر اؼبػػػػػػاكرين ككيػػػػػػد الكائػػػػػػدين
 .2كجعله يرحل عنها سريعان"، غريب مثله

أدل بػػػػه طلبػػػػة العلػػػػم بغسػػػػ لتهم: " عػػػػن غػػػػوام  ، قصػػػػد اإلقػػػػراء هبػػػػا كيػػػػركل أنػػػػه ؼبػػػػا نػػػػزؿ سػػػػبته
يعػػػػين أف مػػػػا ألقػػػػوا ، بػػػػاب االشػػػػتغاؿ فحػػػػاد عػػػػن اعبػػػػواب بػػػػغف قػػػػاؿ ؽبػػػػم: أنػػػػتم عنػػػػدم كرجػػػػل كاحػػػػد

فكغنػػػػػه إمبػػػػػا ىباطػػػػػب رجػػػػػبل ، عليػػػػػه مػػػػػن اؼبسػػػػػائل إمبػػػػػا تلقوهػػػػػا مػػػػػن رجػػػػػل كاحػػػػػد كهػػػػػو ابػػػػػن أيب الربيػػػػػع
سػػػػػػنا كعلمػػػػػػا بػػػػػػغف قػػػػػػاؿ لػػػػػػه: إف كنػػػػػػت باؼبكػػػػػػاف الػػػػػػذم  ازدراءن هبػػػػػػم فاسػػػػػػتقبله أصػػػػػػغر القػػػػػػـو، كاحػػػػػػدا
فػػػػػ ف ، مػػػػػن بػػػػػاب معرفػػػػػة عبلمػػػػػات اإلعػػػػػراب الػػػػػيت أذكرهػػػػػا لػػػػػك، فػػػػػغجبين عػػػػػن هػػػػػذ  اؼبسػػػػػائل، تػػػػػزعم

                                                           
 ..27ص، ساب درالاؼبصعبد الوهاب بن منصور،  1
 .30ص، اؼبصدر نفسه2
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أجبػػػػػػػت فيهػػػػػػػػا الصػػػػػػػػواب دل ربػػػػػػػ  بػػػػػػػػذلك يف نفوسػػػػػػػػها لصػػػػػػػغرها بػػػػػػػػالنظر إذل تعاطيػػػػػػػػك مػػػػػػػػن اإلدراؾ 
 1كإف أخطغت فيها دل يسعك هذا البلد."، كالتحصيل

بب رحيلػػػػػه مػػػػػن سػػػػػبته" شػػػػػعور  باإلحبػػػػػاط ؼبػػػػػا دار مػػػػػن حػػػػػوار مشػػػػػحوف غلػػػػػب الظػػػػػن أف سػػػػػكي
بػػػػػ  ابػػػػػن طبػػػػػيس كأحػػػػػد الطػػػػػبلب عػػػػػن بعػػػػػ  اؼبسػػػػػائل النحويػػػػػة "عػػػػػن ؾبمػػػػػل األفعػػػػػاؿ ؾ:  أنػػػػػتم يػػػػػا 

أك ، أنػػػػتم يػػػػا زيػػػػدكف كيػػػػا هنػػػػدات تغػػػػزكف  مبنيػػػػة أك معربػػػػة، أنػػػػ  يػػػػا هنػػػػدات تغػػػػزكف، زيػػػػدكف تغػػػػزكف
علينػػػػػػػػا ، أـ علػػػػػػػػى أكزاف ـبتلفػػػػػػػػة، كاحػػػػػػػػد كهػػػػػػػػل كلهػػػػػػػػا علػػػػػػػػى كزف، بعضػػػػػػػػها مبػػػػػػػػين كبعضػػػػػػػػها معػػػػػػػػرب

فبهػػػػت الشػػػػيخ كشػػػػغل احملػػػػل بػػػػغف قػػػػاؿ: إمبػػػػا يسػػػػغؿ عػػػػن ، لػػػػنعلم اعبػػػػواب، كعليػػػػك التمييػػػػز، السػػػػةاؿ
هػػػػذا صػػػػغار الولػػػػداف فقػػػػاؿ لػػػػه الفػػػػيف: فغنػػػػت دكهػػػػم إف دل ذبػػػػب. فػػػػانزعج الشػػػػيخ كقػػػػاؿ: هػػػػذا سػػػػوء 

 .2متوجها إذل غرناطة"، كدل يصبح إال دبالقة، أدب. كه  منصرفا

 كعلى األرجح هذا هو سبب مغادرته سبته إذل غرناطة.

 علمو وأدبو: -2-2

 اأف هنػػػػػاؾ لبسػػػػػ، ذبمػػػػػع ـبتلػػػػػف اؼبصػػػػػادر الػػػػػيت تناقلػػػػػت حيػػػػػاة الشػػػػػاعر ابػػػػػن طبػػػػػيس التلمسػػػػػاشل
يف هػػػػػذا ، إال النػػػػػزر القليػػػػػل، قلمػػػػػا يػػػػػغيت فيهػػػػػا حػػػػػديد عػػػػػن نشػػػػػغته كعلمػػػػػه، حػػػػػوط حبياتػػػػػه اكغموضػػػػػ

قػػػػد  أف يكػػػػوف أنػػػػه يبكػػػػن، اؼبنصػػػػور مرجحػػػػا يف ذلػػػػكن بػػػػ الشػػػػغف ىبربنػػػػا ؿبقػػػػ  ديوانػػػػه عبػػػػد الوهػػػػاب
أهػػػػػا كانػػػػػت: "كانػػػػػت تشػػػػػهد يف ذلػػػػػك الوقػػػػػت قيػػػػػاـ دكلػػػػػة  ذلػػػػػك، علمػػػػػه مػػػػػن شػػػػػيوخ تلمسػػػػػافأخػػػػػذ 

كاألدبػػػػػاء مػػػػػن ، كمػػػػػر عليهػػػػػا مػػػػػن العلمػػػػػاء، ؾبيػػػػػدة مػػػػػن أعظػػػػػم الػػػػػدكؿ الػػػػػيت شػػػػػهدها اؼبغػػػػػرب األكسػػػػػط
كأسػػػػػندكا إلػػػػػيهم أرفػػػػػع ، كز هبػػػػػمكتبػػػػػاركا يف إكػػػػػرامهم كالػػػػػرب ، فػػػػػغجزؿ ملوكهػػػػػا صػػػػػبلهتم، كػػػػػل اعبهػػػػػات

كأخيػػػػػػػػػه أيب  كػػػػػػػػػغيب إسػػػػػػػػػحاؽ التنسػػػػػػػػػي،  اؼبناصػػػػػػػػػب اغبكوميػػػػػػػػػة ...  كمػػػػػػػػػن أظبػػػػػػػػػاء أكل ػػػػػػػػػك األعػػػػػػػػػبلـ
كأيب ، كأيب بكػػػػػػر بػػػػػػن داكد بػػػػػػن خطػػػػػػاب الغػػػػػػافقي، كاإلمػػػػػػاـ ؿبمػػػػػػد بػػػػػػن مػػػػػػرزكؽ جػػػػػػد اعبػػػػػػد، اغبسػػػػػػن

                                                           
ج ، 1ط، مطبعة فضاله، عبد اغبفي  شليب، إبراهيم األبيارم، ربقي  مصطفى السقا، أزهار الرياض يف أخبار عياض، أضبد بن ؿبمد اؼبقرم التلمساشل 1
 .298ص، دت، 2ج
 .299ص، 2ج أزهار الرياض، اؼبصدر الساب ، اؼبقرم التلمساشل2
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اغبسػػػػػن اػبزاعػػػػػي كغػػػػػػ رهم. فػػػػػبل يبعػػػػػد أف يكػػػػػػوف ابػػػػػن طبػػػػػػيس أخػػػػػذ عػػػػػن هػػػػػػةالء كأضػػػػػراهبم. كفنػػػػػػوف 
 .1التاريخ..."، التصوؼ، اعبدؿ، اللغة، علـو الدين، الوقت اليت كانوا وبسنوها

الرحالػػػػػة اؼبغػػػػػريب ب تتعلػػػػػ  حبياتػػػػػه  ابػػػػػن طبػػػػػيس  كهػػػػػي لقػػػػػايف كينبغػػػػػي اإلشػػػػػارة إذل مسػػػػػغلة مهمػػػػػة 
حػػػػػي صػػػػػاحب مةلػػػػػف الرحلػػػػػة اؼبغربيػػػػػة كهػػػػػو: "ؿبمػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي بػػػػػن أضبػػػػػد بػػػػػن ؿبمػػػػػد العبػػػػػدرم اغبي

حاحػػػػة  صػػػػاحب الرحلػػػػة النفيسػػػػة الػػػػيت بػػػػدأها مػػػػن، اسػػػػم بػػػػن رضػػػػوافشػػػػيخ أيب ق، العبػػػػدرم اغبػػػػاحي
، كرحلتػػػػػػػه هػػػػػػػذ  جليلػػػػػػػة نفيسػػػػػػػة،  كشػػػػػػػرع يف تقييػػػػػػػدها بتلمسػػػػػػػاف677ذم القعػػػػػػػدة سػػػػػػػنة  25يػػػػػػـو  

 . 2إال أنه أكثر فيها من جلب النقائص كذكر اؼبثالب"

كيػػػػػػذكر صػػػػػػاحب اؼبنتخػػػػػػب أف العبػػػػػػدرم ؼبػػػػػػا نػػػػػػزؿ إذل تلمسػػػػػػاف فػػػػػػغكثر ؾبالسػػػػػػة ابػػػػػػن طبػػػػػػيس 
أكثػػػػػػػر ، ه: "كؼبػػػػػػػا كرد علػػػػػػػى تلمسػػػػػػػاف الرحالػػػػػػػة اؼبغػػػػػػػريب أبػػػػػػػو عبػػػػػػػد اهلل اغبيحػػػػػػػي  اغبػػػػػػػاحي كمقارضػػػػػػػت

ؾبالسػػػػػة ابػػػػػن طبػػػػػيس كمقارضػػػػػته أك بػػػػػه كػػػػػاف يػػػػػغنس مػػػػػدة إقامتػػػػػه يف انتظػػػػػار ركػػػػػب اغبػػػػػج أك أعجبػػػػػه 
كقػػػػاؿ أنػػػػه دل يػػػػر بتلمسػػػػاف مػػػػن ، حالػػػػه كذهنػػػػه كقػػػػد كػػػػاف حػػػػاؿ انػػػػزكاء كتػػػػذلل مػػػػن الػػػػدنيا كأثػػػػ ىن عليػػػػه

لػػػػػػه عنايػػػػػػة ، مولػػػػػػد  عػػػػػػاـ طبسػػػػػػ ، فػػػػػػيف السػػػػػػن، ن يبػػػػػػت إليػػػػػػه سػػػػػػبب سػػػػػػوا يشػػػػػػتهي للعلػػػػػػم أكال مػػػػػػ
كطبػػػػػػع فاضػػػػػػل يف قػػػػػػرض ، كحػػػػػػ  كافػػػػػػر مػػػػػػن األدب، كاؼبعػػػػػػ  عليػػػػػػه، مػػػػػػع قلػػػػػػة الراغػػػػػػب فيػػػػػػه، بػػػػػػالعلم
 .3كمركياته اليت أنشد  إياها بنفسه"، كأشعار ، ساؽ كث را من أخبار  األدبية، الشعر

ورين الػػػػػػػذين دل العلمػػػػػػػاء اؼبغمػػػػػػػ ف ابػػػػػػػن طبػػػػػػػيس مػػػػػػػنيبكػػػػػػػن القػػػػػػػوؿ إ، كمػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ النصػػػػػػػوص
 .هم أكثرفبا عرفوا بشعرهممليعرفوا بع

 

 

                                                           
 .19-18ص، اؼبنتخب النفيس يف شعر ابن طبيس، عبد الوهاب بن منصور1
 .24-23ص، نفسهاؼبصدر  2
 .24صمصدر ساب ، ، اؼبنتخب النفيس3
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 تالميذه وأصحابو -2-3

فػػػػػػ ف ، إذا كانػػػػػت صػػػػػفحات التػػػػػاريخ قػػػػػد غػػػػػاب عنهػػػػػػا العلػػػػػم بشػػػػػيوخ ابػػػػػن طبػػػػػيس التلمسػػػػػاشل
ف نػػػػػػه ، األمػػػػػر غػػػػػ ر ذلػػػػػك مػػػػػع تبلمذتػػػػػػه: "كإذا كػػػػػاف التػػػػػاريخ حرمنػػػػػا مػػػػػن معرفػػػػػػة شػػػػػيوخ ابػػػػػن طبػػػػػيس

بتلمسػػػػػػػػاف كسػػػػػػػػبته ، كركاة شػػػػػػػػعر  كجلسػػػػػػػػائه كأصػػػػػػػػدقائه، عػػػػػػػػ  تبلميػػػػػػػػذ أبقػػػػػػػػى لنػػػػػػػػا علػػػػػػػػى أظبػػػػػػػػاء ب
كالفقيػػػػه األديػػػػب اغبسػػػػن بػػػػن ، فمػػػػن تبلمذتػػػػه اإلمػػػػاـ النحػػػػوم ؿبمػػػػد بػػػػن علػػػػي اعبػػػػذامي، كاألنػػػػدلس

القاضػػػػػػػي اعبليػػػػػػػل عبػػػػػػػد اؼبهػػػػػػػيمن ، أمػػػػػػػا ركاة شػػػػػػػعر ، كؿبمػػػػػػػد بػػػػػػػن عيشػػػػػػػوف البلفيقػػػػػػػي، بشػػػػػػػر البلػػػػػػػوم
..  كمػػػػن أشػػػػهر مػػػػا لقػػػػى حػػػػاـز الػػػػة العبػػػػدرم  .كالرح، كالقاضػػػػي ؿبمػػػػد بػػػػن عبػػػػد الػػػػرزاؽ، اغبضػػػػرمي
"القرطاج  .1ين يقوؿ عنه: حاـز كما أدراؾ ما حاـز

كمػػػػػػن ركاة شػػػػػػعر  أيضػػػػػػا السػػػػػػلطاف أبػػػػػػو عنػػػػػػاف اؼبػػػػػػريين رضبػػػػػػه اهلل: "حيػػػػػػد كػػػػػػاف كثػػػػػػ ر االعتنػػػػػػاء 
قػػػػػاؿ رضبػػػػػه اهلل: أنشػػػػػدشل بلفظػػػػػه الشػػػػػيخ ، عبػػػػػد اهلل بػػػػػن طبػػػػػيس كحفظػػػػػه كركايتػػػػػهأبػػػػػو بػػػػػنظم الشػػػػػيخ 
أبػػػػو عبػػػػد اهلل ؿبمػػػػد بػػػػن ، خطيػػػػب حضػػػػرتنا العليػػػػة، الراكيػػػػة العػػػػادل اؼبػػػػدرس، ي احملػػػػدثالفقيػػػػه القاضػػػػ

اؼبرحػػػػػـو أيب اغبسػػػػػن بػػػػػن عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ  ...   قػػػػػاؿ أنشػػػػػدنا ، الصػػػػػاحل اؼببػػػػػارؾ الراكيػػػػػة، الشػػػػػيخ األجػػػػػل
مث ، طبػػػػػػػيس اغبمػػػػػػػ رمابػػػػػػػن أبػػػػػػػو عبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػن عمػػػػػػػر بػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػد ، كفحػػػػػػػل الشػػػػػػػعراء، شػػػػػػػيخ األدبػػػػػػػاء

 .2"اغبجرم: حجر ذم رع 

الػػػػػذين سػػػػػلم ، أمػػػػػا عػػػػػن أدبػػػػػه فكػػػػػاف مػػػػػن الشػػػػػعراء الفحػػػػػوؿ، هػػػػػذا عػػػػػن أصػػػػػدقائه كركاة شػػػػػعر 
ككػػػػػػاف أقػػػػػػدر علػػػػػػى اجػػػػػػتبلب الغريػػػػػػب "كػػػػػػاف رضبػػػػػػه اهلل مػػػػػػن فحػػػػػػوؿ ، كاسػػػػػػتقامت معانيػػػػػػه، قريضػػػػػػهم
كيطػػػػػػ ر يف القػػػػػػري  ، كيرتكػػػػػػب مستعصػػػػػػبات القػػػػػػوايف، يصػػػػػػرؼ العػػػػػػويص، كأعػػػػػػبلـ البلغػػػػػػاء، الشػػػػػػعراء

 .3كاػبوايف حافظا ألشعار العرب كأخبارها له شاركة مطار ذكم القوادـ الباسقة

 
                                                           

 .37-36ص، مصدر ساب ، عبد الوهاب بن اؼبنصور1
 366،ص 1968ق ،1388، 5تح إحساف عباس ،دار صادر ب ركت ،مج  .نفح الطيب ، اؼبقرم التلمساشل2
 46ص، ساب صدر م، عبد الوهاب بن منصور3
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 وفاتو -2-4

مقتػػوال صػػبيحة يػػـو العيػػد يف ؾبلػػس الػػوزير ابػػن اغبكػػيم  فتجمػػع اؼبصػػادر أنػػه تػػويفأمػػا عػػن كفاتػػه 
الوزير ؽبذا اػبرب كقاؿ :"أنا كالػدـ بطبعػه" كبينمػا  كقد حزف، ككاف يتغهب للعودة ؼبسقط رأسه تلمساف

فخػػر سػػريعا ، كفجعػػت بػػه دكلػػة الشػػعر كاألدب، قػػد أخرسػػته األقػػدار بلػػببل صػػادحاهػػو يسػػتعد للسػػفر ك 
 ككاف  خر ماصدر عنه من الشعر قوله:،  انب الوزير ابن اغبكيم عندما حلت به النكبة

 ؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ ال هبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداها
 

 ؿبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت معاؼبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػم صػػػػػػػػػػػػػػػػػػداها 
 

كيحػي بػن ،  احػد مػن األعػبلـكقػد كصػف مقتلػه غػ ر ك ، كهو مطلع قصيدة عيدية يف مدح الػوزير
كابػػػن اػبطيػػػب يف ، كأزهػػػار الريػػػاض ، خلػػػدكف يف "بغيػػػة الػػػركاد" كأيب العبػػػاس اؼبقػػػرم يف  نفػػػح الطيػػػب

كعػػرض ابػػن خاسبػػةيف  مزيػػة اؼبريػػة  كصػػفا مػػةثرا ؼبصػػرعه ، كابػػن القاضػػي يف  درة اغبجػػاؿ ،  االحاطػػة 
مستهل شواؿ سنة شبػاف كسػبعم ة كهػو  فقاؿ:"ككانت كفاته حبضرة غرناطة قتيبل ضحوة يـو عيد الفطر

، أصػابه مقتولػػه حبقػد علػى ـبدكمػػه، ابػن نيػف كسػت  سػػنة كذلػك يػـو مقتػػل ـبدكمػه الػوزير ابػػن اغبكػيم
،  ... فلػػم يلتفػػت إليػػه، قػػاؿ لػػه :أنػػا دخيػػل نػػيب اهلل صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم، كيقػػاؿ إنػػه ؼبػػا هػػم بػػه قاتلػػه

مث ، ف  خػػػػر كبلمػػػػه: أتقتلػػػػوف رجػػػػبل أف يقػػػػوؿ ريب اهللفكػػػػا، اهلل بيػػػػين كبينػػػػك، فقػػػػاؿ دل تقبػػػػل الػػػػدخيل
 ."1استفاض من حاؿ القاتل أنه هلك قبل أف يكمل سنة من ح  قتله

يفهم من القوؿ أف ابن طبيس تويف مقتوال يف غرناطة صبيحة عيد الفطر إذل جانب الوزير  ابن 
 .  اللوزير أتباع نل أنه كاف مسو  شئلال ، اغبكيم  بعد أف كاف يستعد للعودة إذل تلمساف

علػػػػػم مػػػػػن أعػػػػػبلـ القػػػػػرف ، ةغػػػػػ ر عاديػػػػػ، شخصػػػػػية، طركحتنػػػػػاعنػػػػػواف أإف مػػػػػن اختنػػػػػا أف يكػػػػػوف 
كصػػػػػور ، الػػػػػذين حضػػػػػر يف شػػػػػعرهم ألػػػػػواف مػػػػػن حياتػػػػػه، ككاحػػػػػد مػػػػػن كبػػػػػار الشػػػػػعراء، السػػػػػابع اؽبجػػػػػرم

الػػػػػػػػيت عكسػػػػػػػػت ، بغعػػػػػػػػذب االسػػػػػػػػاليب كأركع القصػػػػػػػػص، كمشػػػػػػػػاعر غػػػػػػػػذت الوجػػػػػػػػداف، مػػػػػػػػن فكػػػػػػػػر 
 خ اؼبغرب االسبلمي.مرحلة مهمة من تاري

                                                           
 41-38ص، صدر الساب ، العبد الوهاب بن منصور1



 

 
 

 ولالفصل األ
 بن خميس التلمسانياجماليات التشكيل االيقاعي في شعر  

 
 الوزن وااليقاع بين تصورات القدامى وتعيينات المحدثين -أوال

 الوزن واإليقاع الشعري في التحديدات العربية والغربية بين الشمولية والتخصيص -1
  يف الدراسات العربية القديبة -1-1
 يف الدراسات العربية اغبديثة -1-2
 فيالدراسات الغربية القديبة -1-3
 يف الدراسات الغربية اغبديثة -1-4

 عناصر االيقاع في شعر ابن خميس التلمساني. -ثانيا
 بالمعنى. هابحور الشعر في شعر ابن خميس التلمساني وعالقت -1
 القافية في شعر ابن خميس وعالقتها بالمعنى. -2
 م الصوتي وداللتو في شعر ابن خميس.التراك -3

 القيمة التعب رية للصوت -3-1
 االصوات اجملهورة -3-1-1
 االصوات اؼبتوسطة ب  الشدة كالرخاكة -2 3-1

 الموازنات الصوتية في شعر ابن خميس.-4
 التكرار -4-1
 التجنيس -4-2
 التوازم -4-3
 التصيع -4-4
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 مى وتعيينات المحدثينوالوزن بين تصورات القدا اإليقاع -أوال
لبحػػد عػػن اإليقػػاع الشػػعرم كربديداتػػه يف اجتهػػادات القػػدامى خػػبلؿ هػػذا العنػػواف ا مػػن سػػعىن

هناؾ من ربط مفهومه ك، د من كذيفته كجعله يقتصر فقط على التفاعيلن حى إذ أف هناؾ مى ، كاحملدث 
تػردد  عػن س اؼبوسيقي النػاتجكالتجان العركضيةاءجز كذلك بتحديد النسب اؼبكونة من األ، الوزفدبفهـو 

أعم  غم أف األكؿر ، الشعري  اؼبكون  ب ا كثيق اارتباطفبا كلد ، غ ر مفرق  بينهما، الصوتيةلنغمات ا
األجػػزاء الػػيت تسػػهم يف  يقتصػػر علػػى أمػػا الػػوزف فهػػو، ةتناغميػػةالحركلل اؼبقطعػػيتتػػابع لتمثلػػه يف ال كأمشػػل

 بناء اإليقاع كتشكيله.
للتعبػ ر عػن  لتخرج كويٍصلىةشكل يت تتاله نطق لية  اإلنساف عن سائر اؼبخلوقاتلعل ما يتميز به 

نفحػات إبداعيػة تكػوف قػادرة علػى ربقيػ  يف أشكاؿ تواصلية متنوعة تتزين بعضها ب، هما ىبتلج يف كنه
يف ، اؼبػػػنعكس عػػػن البنيػػػة اللفظيػػػة للخطػػػاب األديب، مظػػػاهر اعبمػػػاؿ الفػػػين اؼبتمثػػػل يف اعبػػػرس اؼبوسػػػيقي

 .ه الشعرية اؼببنية على خصيصت  رئيست  ؽبذا النوع من اػبطاب كاؼبتمثلت  يف الوزف كاإليقاعصفت
ف عرفػػا مػػدا كجػػزرا يف ربديػػد كنههمػػا كحقيقػػة كػػل منهمػػا لػػدل أهػػل االختصػػاص هػػذاف األخػػ را

 كالعامل  على النص الشعرم على امتداد اغبقب الزمنية من اجتهػادات عربيػة كغربيػة علػى حػد سػواء.
كلػػدت نوعػػا مػػن الفوضػػى يف ربديػػد مفػػاهيم فاصػػلة ؽبػػذين اؼبصػػطلح . كلعلنػػا يف كقفتنػػا البحثيػػة فقػػد 

هذ  سنحاكؿ إماطة اللثاـ نوعا ما عن اللبس اغباصل ح  التعرض ؼباهية اؼبصطلح  كمتعلقاهتمػا يف 
 بنية النص الشعرم.

 شمولية والتخصيص: ثنائية الوزن واإليقاع الشعري في التحديدات العربية بين ال-1
عرفػػػت االجتهػػػادات العربيػػػة يف قضػػػية الػػػوزف كاإليقػػػاع تباينػػػات يف ضػػػبط مفهومهمػػػا بػػػ  موحػػػد 
جامع ب  الصفات اؼبشتكة كمفرؽ كاضع غبدكد فاصلة  خذو بع  االعتبار األجػزاء كاؼبكونػات اؼبميًػزة 

 صر.كما سيذكر من أعبلـ ك راء سيكوف على سبيل التمثيل ال اغب، لكل منهما
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 في الدراسات العربية القديمة: 1-1
ابػػػػن رشػػػػي   إذا أخػػػػذنا التػػػػاريخ معيػػػػارا يف تقصػػػػي مفػػػػاهيم اؼبصػػػػطلح  سػػػػالفي الػػػػذكر قبػػػػد أف

عظػػم حػػد الػػوزف أ»ذبلػػى ذلػػك يف قولػػه: ، قػػد ربػػدث عػػن الػػوزف كارتبػػاط القافيػػة بػػه  ق456القػػ ركاشل 
ضػػركرةأال زبتلػػف القافيػػة فيكػػوف ، ؽبػػاك هػػو مشػػتمل علػػى القافيػػة جالػػب الشػػعر كأكالهػػا بػػه خصوصػػية 

ربػػط ابػػن رشػػي  القافيػػة بػػالوزف فهػػو الػػذم وبقػػ  تواجػػدها كذلػػك .1«يف التقفيػػه ال يف الػػوزف  عب ػػاذلػػك 
 ها.ئدثة لتجانس موسيقي يسهم يف بناخبل  توازف صويت ب  كحداته اؼبتكررة احمل

الػػػذم يشػػػهد الػػػذكؽ التػػػغليف »فحػػػد الػػػوزف أنػػػه:  ق  466عنػػػد ابػػػن سػػػناف اػبفػػػاجي  تأمػػػا 
قػػد حصػػر فيػػه صبيػػع مػػا  ألمر يرجػػع إذل اغبػػس كأمػػا العػػركض فؤلنػػهافغمػػا الػػذكؽ فػػ، العػػركض أكبصػػحته 

ال يشػػهد بصػػحته الػػذكؽ ككانػػت العػػرب قػػد  ي ات العػػرب عليػػه مػػن األكزاف فمػػيف عمػػل الشػػاعر شػػملػػع
ت إذل العػركض فكل ما صػح فيػه دل يلتفػ، ...كالذكؽ مقدـ على العركض. علمت مثله جاز له ذلك.

 .2«يف جواز  
أمػػا العػػركض فهػػو كثيػػ  ، اغبػػس الناشػػئ عػػن الػػذكؽ اؼبػػرتبط بػػالنفس اإلنسػػانيةإذل  تعريػػفأشػػار ال

كمقىػػػدىـ عػػػن  أسػػػب عنػػػد  كالػػػذكؽ كاغبػػػس ، بػػػن أضبػػػد الفراهيػػػدمصػػػلة بػػػاألكزاف الػػػيت كضػػػعها اػبليػػػل ال
 .يف انتظاـ الشعر كتػىقىبيله العركض

مفهػػـو  عػػنال ىبػػرج نلحػػ  أنػػه   ق626 السػػكاكي  تنػػد كحػػ  نبحػػد عػػن مفهػػـو الػػوزف ع
الشػػعر إذف هػػو القػػوؿ اؼبػػوزكف كزنػػا عػػن تعمػػد » . كيبػػ  ذلػػك يف قولػػه: األجػػزاء الػػيت يبػػين عليهػػا البيػػت

..... كاؼبيػل يف هػذ  . كتسمى قافية ؼبكاف التناسب كهي أها تتبع نظم البيت مغخوذ من قفػوت أثػر .
 .3«األقواؿ إذل قوؿ اػبليل 

                                                           
، ـ2001ق 1422 1ط، بػ ركت، ربقيػ  د. عبػد اغبميػد هنػداكم اؼبكتبػة العصػرية، العمػدة يف ؿباسػن الشػعر  دابػه كنقػد ، أبو علي حس  بن رشػي 1
 .121ص ، 1ج
 . 287ص ، 1982، 1ط، ب ركت، سر الفصاحة دار الكتب العلمية، ابن سناف اػبفاجي2
 .245ص  ،ـ1937ق/1356 ،1ط ،مطبعة مصطفى اغبليب كأكالد ، مفتاح العلـو، أبو يعقوب بن يوسف بن أيب بكر ؿبمد بن السكاكي 3
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دل وبػػػػد السػػػػكاكي يف تصػػػػور  للػػػػوزف كالقافيػػػػة مضػػػػيفا شػػػػرط التعمػػػػد يف نسػػػػقية األكزاف كالقػػػػوايف 
فكغنه يةكد على ضركرة التزاـ الوزف كالتفاعيل اػبليلية.متجاهبل الذكؽ كاغبس ، لتحقي  شرط التناسب

 إيا .اللذين جعلهما ابن سناف معيارا لتلقي الشعر كقبوله كصحته رغم ذباكز  العركض كتغخ ر  
كجػدنا   «األدبػاءمنهاج البلغاء كسراج » يف كتابه  ق684تحاـز القرطاجين  كؼبا عرجنا على 
يف عػػدد اغبركػػات  التفاقهػػاأف تكػػوف اؼبقػػادير اؼبقفاةتتسػػاكل يف أزمنػػة متسػػاكية » ىبصػػص الػػوزف بقولػػه:
 1.«كالسكنات كالتتيب

من إيقػاع بغنه  يف لساف العرب ق711ت الذم عرفه ابن منظور  اإليقاعكبالعودة إذل مصطلح 
 .توقيع األغباف كتغليفهاأم 2.هو أف يوقع األغباف كيبنيهاك  اللحن كالغناء

  ق706ت« ابػػن طباطبػػا»يف الدراسػػات العربيػػة القديبػػة قبػػد  كأكؿ مػػن كذػػف مصػػطلح اإليقػػاع
د عليػػه مػػن كللشػػعر اؼبػػوزكف إيقػػاع يطػػرب الفهػػم لصػػوابه كمػػا يػػر » يقػػوؿ: إذ ، 3ʺعيػػار الشػػعرʺيف كتابػػه 

، صػحة اؼبعػ ىن كعذكبػة اللفػ ، فػ ذا اجتمػع الفهػم مػع صػحة كزف الشػعر، هئػداؿ أجزاحسن تركيبػه كاعتػ
كحسػػن األلفػػاظ كػػاف ، كصػػواب اؼبعػػ ىن، كإف نقػػص جػػزء مػػن أجزائػػه الػػيت يعمػػل هبػػا كهػػي اعتػػداؿ الػػوزف

يقػػاع يف الشػػعر بػػ  الػػوزف كاإل ʺابػػن طباطبػػاʺربػػط  كقػػد4«أجزائػػهإنكػػار الفهػػم إيػػا  علػػى قػػدر نقصػػاف 
بػػػذلك تصػػػبح ، كحسػػػن انتقػػػاء األلفػػػاظ، البػػػد لػػػه مػػػن تػػػوفر شػػػرط تنػػػاغم اغبػػػركؼ كعػػػذكبتهاإذ اؼبػػػوزكف

فبػػػا يسػػػهم يف كضػػػوح الداللػػػة ، الوحػػػدات اإليقاعيػػػة أكثػػػر تناغمػػػا كاسػػػتجابة ؼبػػػا يلػػػج يف نفػػػس سػػػامعها
 تحقي  اإليقاع.فالوزف كسيلة لفيتحق  االنسجاـ ب  الصوت كاؼبع ىن.، الفهم إنكاركعدـ حدكث 

صبع بػ  الػوزف  ح   ق684 حاـز القرطاجين  ت ʺغ ر أف هذا التعريف يعود بنا إذل ما قاله 
ككجػػود القاظبػػة الػػيت تفصػػل الشػػطرين مػػن البيػػت الشػػعرم فينشػػغ ، كاإليقػػاع عنػػدما اشػػتط سباثػػل األجػػزاء

 التوازم الذم ىبدـ البناء اإليقاعي كالداللة اؼبنبثقة عنه. 

                                                           
 .263ص 1981، 2ب ركت ط، دار الغرب اإلسبلمي، ربقي  ؿبمد اغببيب بن خوجة، باءمنهاج البلغاء كسراج األد، حاـز القرطاجين1
 . 408ص، 8ـ، دار صادر ب ركت، لساف العربشرح مادة كقع  ،ابن منظور2
 .139ص، 2003، 1ط، القاهرة، دار الفجر، البنية اإليقاعية للقصيدة اؼبعاصرة يف اعبزائر، عبد الرضباف تربماس 3
 .53ص، 3ط، منشغة اؼبعارؼ اإلسكندرية، ربقي  ؿبمد زغلوؿ سبلـ، يار الشعرع، ابن طباطبا4
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 لدراسات العربية الحديثة: في ا -1-2
، د كشعراء مصطلحي الػوزف كاإليقػاع بنػوع مػن التخصػص كالتػدقي اتناكؿ احملدثوف العرب من نق

اؼبتمسػػك دبػػا أقػػر  مػػنهم لنجػػد ، بعػػد غػػ ىن اؼبكتبػػة العربيػػة دبةلفػػات حبثيػػة كنقديػػة للمصػػطلحات الشػػعرية
  الغريب.التاث العريب كاؼبضيف عليه من اجتهاد شخصي أك ناقل للتعي 

الػذم عػرؼ الػوزف علػى أنػه   ـ1965ت  ʺؿبمػد منػدكر من أعبلـ النقد العريب اغبديد قبد ف
التفاعيػػل متسػػاكية كمػػا هػػو اغبػػاؿ يف الكامػػل كالرجػػز هبػػا الشػػعرحيد تكػػوف  يسػػتقيمالػػيت  كػػم التفاعيػػل

مسػػاكية للثالثػػة  كغ رهػػاأك متجاكبػػة كمػػا هػػو اغبػػاؿ يف الطويػػل كالبسػػيط كاؼبديػػد إذ نػػرل التفعيلػػة األكذل
بتعد عن دل يأم ، دبع ىن الوزف هنا دل ىبرج عن التفعيبلت اؼبتجانسة كاؼبتساكية 1.كالثانية مساكية للرابعة
 اإليقاع. مفهـومن  هاؼبع ىن العاـ الذم يقرب

كبالرغم من أف الوزف عند بع  الدارس  احملدث  مستمد من الدراسات الغربية إال أنه ال يبتعد 
تعاقػػػب اغبركػػػات كالسػػػكنات الػػػيت تشػػػكل األسػػػباب »  علػػػى أنػػػه:   الفبلسػػػفة اؼبسػػػلموفعػػػن مػػػا ذكػػػر 

كأزمنػة النطػ  هبػا يف   ̢كاألكتاد كالفواصل كتكرارها على كبو منتظم حبيد يتساكل عدد حركؼ اؼبقػاطع 
 .2«كل فاصلة من فواصل اإليقاع

ماء مػػع إضػػافات جديػػدة  هجػػوا يف تعػػريفهم للػػوزف هػػج القػػدالػػذين لدارسػػ  احملػػدث  كمػػن بػػ  ا
الدراسػػػػػػػػػػات الغربيػػػػػػػػػػة اإليقاعيػػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػدكتور شػػػػػػػػػػكرم يف كانػػػػػػػػػػت نتيجػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػغثرهم دبػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػد 

يف الفصػوؿ ؽبمػا معػا   الذم أعطى مفهوما كاحػدا للػوزف كاإليقػاع مػع أنػه سػن أسسػاـ1999تعياد 
غبركػػػػة يف أجػػػػزاء ا كالت ػػػػاـ إنػػػػه حركػػػػة منتظمػػػػة»يقػػػػوؿ إذ  اؼبتقدمػػػػة مػػػػن كتابػػػػه  موسػػػػيقى الشػػػػعر العػػػػريب 

 .3«ؾبموعات متساكية كمتشاهبة يف تكوينها شرطا ؽبذا النظاـ

                                                           
 .156ص ، اؼبصدر الساب ، عيار الشعر، ابن طباطبا، ينظر 1
نظريػػة ، . نقػبل عػػن ألفػت كمػػاؿ الػركيب1993، ـبطػوط رسػػالة ماجسػت ر معهػػد اآلداب جامعػة عنابػػة، البنيػة اإليقاعيػػة يف شػعر أيب سبػػاـ، رشػيد شػػعبلؿ 2
 .248ص، شعر عند الفبلسفة اؼبسلم ال
 .155-154ص، 1978، 2ط، القاهرة، دار اؼبعرفة للنشر، شكرم عياد موسيقى الشعر العريب مشركع لدراسة علمية 3
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اسػتبدؿ عند التحديد اؼبفاهيمي من بل هناؾ مػن  الدارس  احملدث  كدل يتوقف األمر عند بع 
 .مصطلح اإليقاع دبوسيقى الشعر أمثاؿ إبراهيم أنيس كشكرم عياد

للشعر نواح عدة للجمػاؿ أسػرعها :» بقوله أنيس قبد  يتحدث عن اإليقاعإبراهيم كبالعودة إذل 
ا ككل هذ، منهامع   بعضها بقدرأك تردد ، اؼبقاطعكانسجاـ توارل ، األلفاظلنفوسنا ما فيه من جرس 

 .1«نسميه دبوسيقى الشعر
الشػػعر اعبميػػل وبػػدث ذلػػك الػػنغم اؼبلػػيء بػػاغبس الفػػين كاعبمػػاؿ النػػاتج عػػن اغبركػػة اؼبوسػػيقية إف 

فاؼبصطلح اعبديػد  موسػيقى الشػعر  يقػتف ، ل إذل النفس مباشرة فبل يعتيها النفوراؼبستسلة اليت تدخ
فالكبلـ اؼبوزكف ذك النغم اؼبوسيقي يث ر فينػا انتباهػا عجيبػا كذلػك ؼبػا فيػه »إذل حد بعيد دبفهـو اإليقاع 

ت الػيت سمع لتتكػوف منهػا صبيعػا تلػك السلسػلة اؼبتصػلة اغبلقػايمن توقع ؼبقاطع خاصة تنسجم مع ما 
ن اؼبقػػػاطع بغصػػػوات كالػػػيت تنتهػػػي بعػػػد عػػػدد معػػػ  مػػػ، ال تنبػػػو إحػػػدل حلقاهتػػػا عػػػن مقػػػاييس األخػػػرل

 .2«نسميها القافية
ا يشػػد انتبػػا  اؼبلتقػػى بتتػػابع الصػػلة اؼبتصػػلة مػػن اؼبقػػاطع يػػاؼبتواشػػجة إيقاع إف تػػردد األجػػزاء الوزنيػػة

اؾ من الدارسػ  احملػدث  مػن ازبػذ تعريػف غ ر أف هن، اؼبتناسبة كاليت يشكل تكرارها ما يسمى بالقافية
، أساسػػا لػػه كالػػدكتور شػػكرم عيػػاد الػػذم يقػػـو ب بعػػاد الصػػفة الفيزيائيػػة عنػػه Richardsʺريشػػاردزʺ

لئليقػػاع   ʺالكيمػػوغراؼ ʺكالتخطػػيط الػػذم يقدمػػه ، لعػدـ انتسػػابه إذل طبيعػػة األصػػوات ألنػػه لػػيس منهػا
 .3د يف شيء ألنه ال يث ر اؼبتلقيكالذم يقدمه لشعر موزكف خارل اؼبع ىن فهو ال يفي

مسػتغرقة ، إذ أف الوزف عند  هو سباثل اغبركات كالسكنات كانسجامها من خبلؿ عملية تكرارهػا
 زمنا يف النط  هبا يف كل فاصلة من فواصل اإليقاع.

اغبػديد عػن ثنائيػة الوزف/اإليقػاع منطلقػا مػن التحديػد اللغػوم الػذم  ʺؿبمد العياشػيʺكدل يغفل 
 .الثقل كبياف اؼبقدار الختبارعملية تةتى فهو  يتعدل الكمية كبياف اؼبقدار الوزف على أنه ما يعرؼ ال

                                                           
 .9-8ص، 1965، 3ط، مكتبة األقبلو مصرية، موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس 1
 .13ص، اؼبرجع نفسه 2
 .141ص، القاهرة، 1ط، دار الفجر، اعية للقصيدة اؼبعاصرة يف اعبزائرالبنية اإليق، عبد الرضباف تربماس  3
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 1.يدعونه كزنا الذم علم مايال  هيدعو إذل التيد كالتبصر ألن عند  ألمراأما يف االصطبلح ف
 وؿ. ككغنه يريد الربط بينه كب  اإليقاع يف صفة الشم، ؿبدد للوزف ا العياشي مع ىنندل يعط

فازبػذ ، ففي ح  كانػت مسػاحة حديثػه عػن الػوزف مقتضػبة قبػد  قػد أفػاض حػ  تنػاكؿ اإليقػاع
إليقػػاع هػػو اؼببػػدأ الػػذم أثػػار  اػبػػال  سػػبحانه فا» ، إذ يقػػوؿمػػن أصػػل اغبركػػة يف الكػػوف معػػ ىن لئليقػػاع 

الكواكػػب كتعػػاذل أساسػػا لبنػػاء الكػػوف كدكامػػه كيتجلػػى ذلػػك بوضػػوح يف اغبركػػة اإليقاعيػػة الػػيت تةديهػػا 
الػذم كهػي اغبركػة الػيت لػو اختلػت اختػل النظػاـ ، كمدارها كحركػة األرض حػوؿ نفسػها كحػوؿ الشػمس

فاإليقاع مبدأ أزرل يضمن اسػتمرار حركػة الظػاهرات اؼباديػة كمػا يػوفر ، يضمن اغبياة على كجه البسيطة
» الفػين لئليقػاع الػذم  كمػن هنػا يبكػن أف نسػتمد اؼبعػ ىن 2.«ؽبا من التػوازف كالتناسػب كالنظػاـ كالػدكاـ 

أمػا يف كاقعػه العملػي ، هو كجداشل مناطه النفس عنها يصدر كإليها ينفذ فيهتك أستارها كوبرؾ أكتارهػا
 .3«فهو توفي  ب  نزعت  متناقضت  الثقل كاػبفة

ينفػذ اإليقػاع إذل أعماقهػا فيحػرؾ مشػاعرها كيهتػك كػل الػيت الػنفس ، إف مصدر اغبركة اإليقاعيػة
 أما يف مفهومه العملي هو حركة توفيقية ب  الثقل كاػبفة.، أستارها

التتػػػابع الػػذم تكونػػػه العناصػػر األكليػػػة اؼبكونػػػة »فحػػػد الػػػوزف عنػػد  أمػػا الػػػدكتور كمػػاؿ أبػػػو ديػػب 
كاؼبقصود بالعناصر األكلية األجزاء اليت يب ىن عليها النمػوذج الشػعرم كبتتابعهػا تشػكل مػا  4.«للكلمات

بل منحه كذيفة أكسػع ̢دل وبد من مع ىن الوزف  ʺأبو ديبʺهذا التعريف أف  كاؼببلح  يف، يسمى الوزف
 تقتف دبفهـو اإليقاع.

تعريػف د. عزالػدين إظباعيػل الػذم يػرل بػالرغم  ك خر تعريف نورد  للوزف عند الدارس  احملػدث 
عػػػد  فالكلمػػػة هػػػي الػػػيت تسػػػهم يف بنػػػاء ب، بصػػػورة ؾبػػػردة إال أنػػػه يبقػػػى غػػػام  امػػػن كػػػوف الػػػوزف موجػػػود

                                                           
 .45ص ، 1979، تونس، اؼبطبعة العصرية، ينظر ؿبمد العياشي نظرية إيقاع الشعر العريب1
 .41ص، اؼبرجع نفسه2
 .42ص، اؼبرجع نفسه 3
 .89ص، 1981، 2ط، ب ركت، يف البنية اإليقاعية للشعر العريب دار العلم للمبلي ، كماؿ أبو ديب4
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يػتؾ للكلمػات بعػد ذلػك ربديػد هػذ  ، الوزف رغم أنه صورة ؾبردة وبمل داللػة شػعرية مبهمػة»الدالرل 
 .1«الداللة

يف حديثػػػػه عػػػػن اسػػػػتعماؿ مصػػػػطلح  التشػػػػكيل اؼبوسػػػػيقي  إذل  د. عزالػػػػدين إظباعيػػػػل كلقػػػػد مػػػػاؿ
التشػكيل الػوزشل من هناؾ كاف التشكيل اؼبوسيقي اػباص يف الشعر العريب من ذلػك »...الشعر العريب 

إذ تتكػوف كػل ، كذلك التشكيل الذم ال يشتط فيه إال تساكم الوحدات العركضػية، اؼبعركؼ بالبحور
فػػاألكزاف العركضػػية اؼبعركفػػة يف الشػػعر العػػريب ال ، كحػػدة منهػػا مػػن نظػػاـ معػػ  مػػن اغبركػػات كالسػػكنات

اع الػداخلي للكلمػات أم إيقػاع كأما اإليقػ، تعدك أف تكوف قوالب مفرغة كمنسقة تنسيقا ذبريديا صرفا
فشػػيء قلمػػا ، كمػػن نبػػس أك جهػػر، اغبركػػات كالسػػكنات كمػػا فيهػػا مػػن قػػوة أك لػػ  كمػػن طػػوؿ أك قصػػر

 .2«كهو على كل حاؿ ال ضابط له كال قاعدة ربكمه، يدخل يف التقدير
 اكشػق، بػالبحور اػبليليػة الػيت ال سبػنح أم داللػة اخاصػ اشػق، إف التشكيل اؼبوسيقي يغخػذ شػق 

 فهػػي الػػػيت تصػػػبل التشػػػكيل، يػػػوفر اػبصػػػائص الصػػػوتية الػػذمبالتشػػػكيل اإليقػػػاعي الػػػداخلي  اخاصػػ خر 
كمن ذلك تقتصر كذيفػة الػوزف علػى ، بصبغة داللية تع  الدارس على ف  مغالي  النص األديبالوزشل 

ر علػػػى كتكػػاد كذيفتػػػه تقتصػػ، فػػػالوزف ال عبلقػػة لػػػه بتبػػاين اؼبضػػػام » تنظػػيم التفعػػيبلت يف حبػػػر معػػ  
 .3«ف  انتظاـ التفعيبلت يف حبر مع ك  االنتظاـإخراج الكبلـ من إطار التسل إذل إطار 

معػػػ ىن الػػػذم يػػػرل أف  ؿبمػػػد بنػػػيس الناقػػػد الػػػدكتورمػػػا سػػػب  ذكػػػر  قبػػػد  متجليػػػا يف أحبػػػاث ك راء 
دالالت اإليقػػاع ال ىبتلػػف عػػن اآلراء السػػابقة فاإليقػػاع لػػه عبلقػػة كثيقػػة باػبطػػاب األديب فهػػو اؼبنػػتج للػػ

اإليقػاع أكسػع مػن العػركض كمشػتمل »كهبذ  اػباصية يعتػرب أكسػع مػن الػوزف ، اؼببثوثة يف ذلك اػبطاب
 .4«كبذلك يكوف اإليقاع نسقا للخطاب كبنية لدالليته، عليه

                                                           
 .54ص، 1981، 3ط، ب ركت، عز الدين إظباعيل الشعر العريب اؼبعاصر  قضايا  كذواهر  الفنية  دار العودة1
 .63ص ، اؼبرجع نفسه2
 .29ص  1997ديواف اؼبطبوعات اعبامعية كهراف ، الشعر الصويف القدصل يف اعبزائر إيقاعه الداخلي ككذيفته، ـبتار حبار3
 .107ص  1990، 3ج ، 1ط، اؼبغرب، الشعر اؼبعاصر دار توبقاؿ للنشر، بنياته كإبداالهتا، الشعر العريب اؼبعاصر، ؿبمد بنيس4
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فهػػو يقػػتف باسػػتمرار »أمشػػل مػػن الػػوزف فيةكػػدأف اإليقػػاع  أمػػا عنػػد الػػدكتور ؿبمػػد غنيمػػي هػػبلؿ
فهػو كحػدة نغميػة تتكػرر علػى كبػو مػا ، أمشل كأعم مػن الػوزف امن أنه ذاهر  على الرغم، دبصطلح الوزف

أم تػػوارل اغبركػػات كالسػػكنات علػػى كبػػو منػػتظم يف فقػػرت  أك أكثػػر مػػن فقػػر ، يف الكػػبلـ أك يف البيػػت
 .1«..أما الوزف فهو ؾبموع التفعيبلت اليت يتغلف منها البيت . الكبلـ أك يف أبيات القصيدة.

ف يعتربكف أف الكلمػة هػي الػيت سبػنح اؼبعػ ىن للػوزف كلػيس العكػس كإال أصػبحت و ثف احملدو فالدارس
جل األكزاف مناسبة ؼبعاشل ـبصصة تبعد  عن القدرة التغكيلية اليت يبكن أف يستثمرها اؼبلتقػي يف إعطػاء 

 أكثر من داللة لتكثيف البنية العميقة اليت سبيز النص األديب عن غ ر  من النصوص.
فهػػو نتيجػة اغبركػػة التناغميػػة ، عبلقػة كثيقػػة باإليقػػاع لكػن هػػذا األخػػ ر أعػم كأمشػػلللػػوزف كمػا أف 

كهػذا التعريػف يعػود بنػا ، أمػا الػوزف فهػو األجػزاء الػيت تسػهم يف بنػاء اإليقػاع، اليت أنتجها تتابع اؼبقػاطع
إذ زبلػػ  ، إذل مػػا قالػػه أيب حػػاـز القرطػػاجين الػػذم صبػػع بػػ  الػػوزف كاإليقػػاع عنػػدما اشػػتط سباثػػل األجػػزاء

 القاظبة اليت تفصل الشطرين شيء من التوازم الذم ىبدـ البناء اإليقاعي.
 ثانيا: الوزف كاإليقاع يف االجتهادات الغربية ب  اإلقرار كالتجاهل 

حيػػػد تلونػػػت بغصػػػباغ ،  تغػػػب متبلزمػػػة الػػػوزف كاإليقػػػاع يف الدراسػػػات الغربيػػػة قػػػديبها كحػػػديثهادل
 ضفت بظبلؽبا على مفاهيم الثنائية الشعرية.غمن  معارؼ ف أزمنتها كما حوته

 في الدراسات الغربية القديمة: -1-3
اشػػػتهرت النظريػػػات اليونانيػػػة بنزعتهػػػا الفلسػػػفية يف ربديػػػد اؼبفػػػاهيم كخباصػػػة مػػػا تعلػػػ  باػبطػػػاب 

كمػػن بػػ  مػػن تعمػػ  كأدذل بػػدلو  يف إعطػػاء ربديػػدات كزبصيصػػات ؼبفهػػومي الػػوزف ، الشػػعرم كقضػػايا 
 .ؽ ـ 322 فبلطوف كتلميذ  أرسطوالقافية قبد أ

                                                           
 . 436-435ص ، 1دار الثقافة ب ركت ط، النقد األديب اغبديد، ؿبمد غنيمي هبلؿ1
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مردنبػػػا إذل ،   أف االنسػػػجاـ كاإليقػػػاع عنصػػػرين أساسػػػ  يف الشػػػعرؽ.ـ347أفبلطػػػوف  ت ليػػػر 
، فالوزف عنصر عرضي يف الشعر بينمػا االنسػجاـ كاإليقػاع عنصػر جػوهرم»النزعة الطبيعية يف اإلنساف 

 .1«كيف هذا دليل على االرتباط ب  الشعر كاؼبوسيقى
فاتنػا ، للوزف كتفعيبلته ماداـ اإليقاع كموسيقا  وبدث انسجاما فعليا يف النص الشػعرم فبل أنبية

 اؼبتلقي مستهينا بفعلية الوزف كإنزاؿ قيمتها إذل العرضية.فاإليقاع عند  أهم من الوزف.
فهػػو الػػذم وبػػدث االنسػػجاـ  ̢نمػػوذج الشػػعرم الإف اإليقػػاع عنصػػر أساسػػي البػػد مػػن تواجػػد  يف 

السػػػكوف كوبقػػػ  التناسػػػب بػػػ  الصػػػور اؼبتجسػػػدة يف التفاعيػػػل الوزنيػػػة عػػػرب فػػػتات زمنيػػػػة بػػػ  اغبركػػػة ك 
 كما أنه وبمل التوازنات النغمية كالدالالت النفسية كاالجتماعية. ،  متناسبة

، صبلػػة مػػا ىبيػػل كوبػػاكى بغشػػياء ثبلثػػة بػػاللحن كبػػالكبلـ كبػػالوزف أمػػا أرسػػطو فػػ رل أف الشػػعر مػػن
كإمػػػا بػػػوزف ، د كزنػػػت إمػػا بػػػوزف إيبلجيػػا الثالػػػد اؼبةلػػف مػػػن أربعػػة عشػػػر رجػػبلكأف األشػػعار اليونانيػػػة قػػ

..كعلػػى هػػذا فػػ ف تفسػػ ر كلمػػة رجػػل بػػاؼبقطع لػػيس . كهػػي اؼبقػػاطع.، التككػػي مػػن أربعػػة كعشػػرين رجػػبل
كلكػػػػوف اسػػػػتعماؿ اللفػػػػ  لػػػػدل أرسػػػػطو كعنػػػػد العركضػػػػي  الفرنسػػػػي  متولػػػػدا عػػػػن ، كاضػػػػحا كال دقيقػػػػا

 2ادا هبا ؾبموع مقاطع.النظريات اليونانية مر 
حيػػد يػػورل أرسػػطو اهتمامػػا بالغػػا للػػوزف احملػػدد للمقػػاطع الػػذم يػػةدم تواليهػػا كتكرارهػػا إذل تولػػد 

 اللحن كاؼبوسيقى.
بالقافيػة فلػم يػرد البتػة منفصػبل عنهػا القدامى لطاؼبا اقػتف  اإليقاع عند الدارس  الغربي كما أف 

يف ربديػػد Rythmosد اليونػػاني  اغبركػػة اؼبنتظمػػة اؼبوزكنػػة.يعػػين عنػػ فهػػورغػػم انتشػػار اآلراء كتػػداخلها 
 .اؼبوزكنةة عند اليوناني  اغبركة اؼبنتظمRythmosأف اإليقاع يعين ، اماهية كل منهم

 ʺبولػػديرʺكأدرؾ ، كهػػو هبػػذا اؼبفهػػـو بقػػي سػػائدا حػػيف القػػرف السػػادس عشػػر مث مت الفصػػل بينهمػػا
كال القافية يف غ ىن عنه فكبلنبا يستجيباف يف اإلنساف ، افيةحبسه الفين أف اإليقاع ليس يف غ ىن عن الق

                                                           
، دار الثقافػة بػ ركت، تر عبػد الرضبػاف البػدكم، فن الشعر، وـبطوط رسالة ماجست ر ص نقل عن أرسط، البنية اإليقاعية يف شعر أيب سباـ، رشيد شعبلؿ 1
 . 249ص، 3ط
 . 101ص 3ط، 2008، تونس، الدار العربية للكتاب، ربقي  ؿبمد اغببيب بن خوجة، منهاج البلغاء كسراج األدباء، حاـز القرطاجين2
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.فكػػل مػػن اإليقػػاع كالقافيػػة يسػػ راف بدفقػػة اهتزازيػػة 1إذل اغباجيػػات اػبالػػدة كالرتيبػػة كالسػػيمتية كاؼبفاج ػػة
بػػتداد فػػونيم صػػويت إال  فهػػو ال يتحقػػ ، مػػن البنيػػة الزمكانيػػةاليت تزحػػزح بامتػػدادات  نيػػة كريفيػػا مفاج ػػة

 تلقي اؼبتعة.يبنح اؼب
 في الدراسات الغربية الحديثة:  -1-4

ال يػػةمن الػػذم John cohenجػػوف كػػوه  مػػن أشػػهر مػػن تنػػاكؿ قضػػية الػػوزف/ اإليقػػاع قبػػد 
فهنػاؾ صػوت ، فهػو إذا بنػاء صػويت معنػوم» لوزف إال إذا قاـ علػى عبلقػة بػ  الصػوت كاؼبعػ ىن بوجود ا

 .2«يستدعي داللة أك يستدعي مع ىن
 يقـو عليها الوزف يف اؼبلفوظ الشعرم: أسس صبلة كما سن كوه  

 أف ينطب  على أم لوف من ألواف النثر.-أ
 أف ينطب  على كل شعر تقليدم أك حر.-ب
 3أف يكوف مبين على اؼبعطيات اػبطية.-ج

فذلك االنسجاـ يستدعي مدلوالت  ̢إف الوزف الذم يولد بتجانس األجزاء كسباثلها يطلب مع ىن 
سػواء كػاف نظمػا تقليػػديا أك ، اـ للػنص الشػعرم أك الريفيػة الكليػػة اؼبنبثقػة مػن ذات اؼببػدعزبػدـ البنػاء العػ

 حرا بعيدا عن أم لوف من ألواف النثر. 
فكما هو كاضح  4«تردد زمين يبنح األذف تناغما صوتيا »  فهوʺ جوف كوه ʺعند أما اإليقاع 

، ل منهمػا فػالوزف صػوت يسػتدعي داللػةأف كوه  دل يفرؽ ب  الوزف كاإليقاع يف ح  حدد كذيفػة كػ
أمػػا اإليقػػاع فهػػو تػػرداد أك تكػػرار للوحػػدات الفونيميػػة احملدثػػة للػػنغم اؼبوسػػيقي عػػرب فػػتات زمنيػػة نسػػتدرؾ 

 من خبلؽبا ما استغرقته عملية التوقع. 
أنػه مقػاؿ يػردد » دل وبػد عػن هػذا التصػور إذ يػرل Gerard Hobkinجػ رارد هػوبكنكقبػد 

فهػػو بنػػاء صػػويت أساسػػه التكػػرار الفػػونيمي للوحػػدات  5«ة نفػػس الصػػور الصػػوتية بصػػفة كليػػة أك جزئيػػ

                                                           
 Michel aquien ،dictionnaire de poétiqueعػػن:البنيػػة اإليقاعيػػة للقصػػيدة اؼبعاصػػرة يف اعبزائػػر نقػػبل ، عبػػد الرضبػػاف تربماسػػ 1

libraire général française ،petit la rousse édition 1989.paris 252-253  . 
 . 74ص، 2000، 4ط ،أضبد الدركي  دار غريب للطباعة كالنشر، تر،  بناء لغة الشعر كاللغة العليا  ، النظرية الشعرية، جوف كوه 2
 . 75ص ، اؼبرجع الساب ، اللغة العليا ، الشعرية  بناء لغة الشعرالنظرية ، جوف كوه 3
 . 114ص، اؼبرجع نفسه4
 . 76ص ، اؼبرجع نفسه5
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فهػػو الوسػػيلة الػػيت »راح يػػربط بػػ  اإليقػػاع كالػػوزف بقولػػه  Coleridgeʺكػػول ردجʺاإليقاعيػػة. غػػ ر أف 
ففػػػي قػػػراءة الكػػػبلـ ، سبكػػػن الكلمػػػات مػػػن أف يػػػةثر بعضػػػها يف الػػػبع  اآلخػػػر علػػػى أكػػػرب نطػػػاؽ فبكػػػن

، حبيد أنه يصبح يف بع  اغباالت اليت تستعمل فيهػا القافيػة، يد التوقيع زيادة كربلاؼبوزكف يزداد ربد
فػ ف كجػود فػتات زمنيػة منتظمػة يف الػوزف يبكننػا ، أيضا يكػاد التحديػد يصػبح كػامبل كعػبلكة عػن ذلػك
فاإليقاع كالػوزف كػل كاحػد منهمػا لػيس يف غػ ىن  1«من ربديد الوقت الذم وبدث فيه ما نتوقع حدكثه 

فيحصػل التوقػع كاإلحسػاس بتػدف  ، خر بتحديد النسب اؼبتجانسة اؼبكونػة مػن األجػزاء كالقافيػةاآل عن
 النغم اإليقاعي عرب فتات زمنية نستدرؾ من خبلؽبا ما استغرقته عملية التوقع. 

ال يسمى البناء إيقاعيػا إال إذا اشػتمل علػى تػردد كلػو » paul  Friisʺبوؿ فريسʺككما يقوؿ 
فهػػو »تدد األحػػداث كتغلفهػػا يبػػنح األذف حسػػا فنيػػا ىبلػػ  االنسػػجاـ بػػ  الػػنص كاؼبتلقػػي فػػ 2.«بػػالقوة

 . 3«النسيج من التوقعات كاإلشباعات كاالختبلفات كاؼبفاجلت اليت وبدثها تتابع اؼبقاطع
أف تتػػػابع اؼبقػػػاطع كانسػػػجاـ الوحػػدات اإليقاعيػػػة كذباكرهػػػا كػػػاف Richardsʺريتشػػاردزʺأدرؾ ك 

فالشػػاعر كليػػد بنيػػة ، للػػدالالت كاإلوبػػاءات النفسػػية اؼبنبثقػػة مػػن لبنػػة اػبطػػاب األديب دبثابػػة االسػػتجابة
حيػػد  مػػنلكنػػه ال يصػػل فيعػػود ، زمكانيػة يبحػػد فيهػػا عػػن بػػديل مػػن أجػػل القضػػاء علػػى صػػور الصػػراع

أال كهػػو اػبيبػػة ، ؽبػػا لؽبػػذا أصػػبحت القصػػيدة اؼبعاصػػرة بنيػػة كليػػة ينػػدرج ضػػمنها أهػػم عنصػػر موكػػ، بػػدأ
 4تماؿ اغبلم.كعدـ اك

من خبلؿ تعاريف الوزف عنػد القػدماء كاحملػدث  قبػد  يتمظهػر يف مظهػرين: أكؽبمػا الػذكؽ الػذم 
كقػد كانػت العػرب تعتػرب  ، فمػا ينظمػه الشػاعر ينبغػي أف ال ىبالفػه، يبنح النظم الشعرم حػبلكة كطػبلكة

 أما اؼبظهر الثاشل فهو العركض كل ما له صلة باألكزاف.، معيارا للجودة

                                                           
 . 208ص ، 1982، 2دار األندلس للطباعة كالنشر لبناف ط، بناء القصيدة العربية يف النقد العريب القدمب  يف ضوء النقد ، يوسف حسن بكار1
 . 114ص، لساب اؼبرجع ا، يوسف حسن بكار 2
 .156ص، موسيقى الشعر العريب، شكرم عياد3
 .157ص، اؼبرجع نفسه 4
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عػرب ، نظاـ مبين على تناسب اغبركات كالسكناتأنه فيما ىبص الوزف صبعت اؼبفاهيم احملصورة أ
 فتات زمنية متناسبة. 

فهػػػػو الػػػذم وبػػػػدث ، أمػػػا اإليقػػػاع فهػػػػو عنصػػػر أسػػػاس ال بػػػػد مػػػن تواجػػػػد  يف النمػػػوذج الشػػػعرم
جة مشل كأعم فهو نتيغ ر أف هذا األخ ر أ، كما له ارتباط كثي  بالوزف،  االنسجاـ ب  اغبركة كالسكوف

تتػػػػػابع اؼبقػػػػػاطع كاألصػػػػػوات كاألحػػػػػداث فهػػػػػو نسػػػػػيج مػػػػػن التوقعػػػػػات التنػػػػػاغم اؼبوسػػػػػيقي الػػػػػذم وبدثػػػػػه 
 كاإلشباعات كاؼبفاجلت على حد قوؽبم. 
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 ثانيا: عناصر اإليقاع في شعر ابن خميس التلمساني
ؿبػػددة الفػػركؽ ،  مشلػػت االيقػػاع كالػػوزفبعػػد العػػرض النظػػرم الػػذم حاكلنػػا فيػػه اإلؼبػػاـ دبختلػػف الدراسػػات الػػيت

 نصل إذل دراسة عناصر اإليقاع يف شعر ابن طبيس التلمساشل:، اعبوهرية بينهما

 بحور الشعر في شعر ابن خميس وعالقتها بالمعنى:-1
قمنػػػػا ، قبػػػػل اؼبضػػػػي يف البحػػػػد عػػػػن االوبػػػػاءات اؼبنبثقػػػػة مػػػػن تػػػػواتر البحػػػػور يف شػػػػعر ابػػػػن طبػػػػيس

 لى نسب التواتر عادت للبحر الطويل كالكامل. إذ كجدنا أف أع، هابرصد
ف قادته غبن  إذل مسقط رأسه تلمساف بعد أن  إذل تلمساف  يصور فيها ااغبدة األكذل  يكالقص

ؼبدح الوزير أيب عبد اهلل  باإلضافة إذل زبصيص جزء منها، الظركؼ للعي  ركحا من الزمن يف االندلس
 بن اغبكيم*:

ػػػػػػػ  د السػػػػػػػفن أنػػػػػػػواءإف دل تسػػػػػػػع يحى الػػػػػػػرٌ  لً سى
 شػػػػػػػػػػػػػػػػارةاف الػػػػػػػػػػػػػػػػربؽ منهػػػػػػػػػػػػػػػػا إقىػػػػػػػػػػػػػػػػفى كيف خى 
 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهب  ؼبلكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فٌ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ

 

 فعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػباها مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تلمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كإيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤلذف إصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغاء كاللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء
 داءبٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ أى  كأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿً  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداحو 

 

ت التفعيلػة ءحيػد جػا، فعوؿي -اؼ القب   فعولنزح، كالتغي رات العركضية اليت غبقت أجزائها
 الثالثة يف البيت األكؿ مقبوضة. 

ككمػػا نعلػػم أف أجػػزاء الطويػػل شبانيػػة  فعػػولن مفػػاعيلن فعػػولن مفػػاعلن  أم عػػادة مػػا تػػغيت عػػركض 
 مقبوض. -2تاـ. -1البيت األكؿ مقبوضة  إذ "للطويل عركض كاحد  مقبوضة ؽبا ثبلثة أضرب: 

قاؿ اػبطيب التربيزم: ظبى طويبل ألنه أطػوؿ الشػعر كألف أكتػاد  تليهػا أسػباب ؿبذكؼ مفاعي. ف -3
 1كأضاؼ الدمنهورم أنه أمت البحور استعماال فبل يدخله اعبزء كال اؼبشطور كال اؼبنهوؾ."

كهػو جعػل عػركض ، "فبا تقدـ إف الطويل هبب استعماؿ عركضػه علػى كزف مفػاعلن إال للتصػريع
كمػػػا هبػػػب اسػػػتعماؿ ضػػػرهبا إمػػػا علػػػى كزف ،  فيصػػػ راف علػػػى كزف كاحػػػد، يتػػػهالبيػػػت مثػػػل كزف ضػػػربه كقاف

                                                           
 .30ص، القاهرة، دت، 1ط، مكتبة اآلداب، تح: حسن عبد اعبليل، ميزاف الذهب يف صناعة أشعار العرب، أضبد اؽبامشي 1
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الثبلثػػة لكػػن اذا اسػػتعملت ضػػربا مػػن هػػذ  األضػػرب ، علػػى فعػػولن كإمػػا علػػى كزف مفػػاعلن أكمفػػاعيلن 
 1بيات القصيدة."هبب استعماله يف صبيع أ

اغبػػذؼ  علػػة، قبػػد مػػن التغيػػ رات، بك ضػػر حػػاؼ القػػب  الػػذم لػػـز األعػػاري  كالباإلضػػافة إذل ز 
كالػػػيت تعػػػين حػػػذؼ السػػػبب اػبفيػػػف مػػػن  خػػػر اعبػػػزء  مفػػػاعيلن/ مفػػػاعي  كتنقػػػل إذل فعػػػولن كذلػػػك يف 

 تفعيلة الضرب يف البيت الثالد من هذا اؼبقطع.
"تقػػع االجػػزاء علػػى االذف  اغبركػػة الػػيت كحبػػر الطويػػل مػػن البحػػور الػػيت تتميػػز بطػػوؿ الػػنفس كبػػبطء 

ه يتكػػوف مػػن أربعػػة مقػػاطع قصػػ رة كعشػػرة طويلػػة  أك طبسػػة كقعػػا بطي ػػا متغنيػػا ألف كػػل ركػػن مػػن أركانػػ
نػػػواع الزحػػػاؼ الػػػيت تسػػػٌكن اغبػػػرؼ ك"اللجػػػوء إذل أ 2كتسػػػعة طويلػػػة يف العػػػركض اؼبقبوضػػػة...."، قصػػػ رة

 3ين متتابع  إذل مقطع كاحد طويل يساكيهما يف الزمن كاف أبطء". ر اؼبتحرؾ وبوؿ مقطع  قص
مػػػع طػػػوؿ نفػػػس حبػػػر  سػػػاف قػػػد حقػػػ  تناغمػػػا كانسػػػجامافػػػاعبو النفسػػػي لقصػػػيدة اغبنػػػ  إذل تلم

تظهػػر ، فبػدت تطفػو عػػرب سػلم متػدرج، مػن خبللػه شػػاعرنا بعػ  اؼبشػاعر الدفينػػة الػذم أحػػي،الطويػل 
 4التجربة: فسا كمعادال يتقاسم معه مرارة عله هبد متن، فراح يبد قبوا ، فيه عاطفته

 يكمضػػػػػػػػػػػجع*ـو الغػػػػػػػػػػػرارً النٌػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػتجلبً كأ
 ر يبلعػػػػػػػػػػػػػػػل خيػػػػػػػػػػػػػػػاال مػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػدها يبػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ءنواهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلٌ  كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءتٍ   قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى  
 5  يب مػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػول الشػػػػػػػػػػػوؽ بػػػػػػػػػػػراءففػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػر  

 

مػػة حبػػر الطويػػل للعاطفػػة د  ؿبمػػد النػػويهي فيمػػا يتعلػػ  دببلءال يبكػػن التعػػارض علميػػا مػػع مػػا أكر 
 اؽبادئة  ف ما مبعثه اغبزف أك الغبطة. فبا ال يبكن تصور  إال يف خبايا النفس كأسرارها.

ف يتػغتى مػن ن طػوؿ حبػر الطويػل كبط ػه ال يبكػن ألكػ، خػبلؿ اؼبثػاؿ السػاب  كبرز ذلك جليػا مػن
كهػذا النػوع مػن التغيػ ر ال قبػد  ، بل حركة البطء تنجر عن تسك  اؼبتحػرؾ، العركض اؼبزاحفة بالقب 

                                                           
 .31ص، اؼبرجع الساب ، ميزاف الذهب يف صناعة أشعار العرب، ينظر أضبد اؽبامشي 1
 .60ص ، القاهرة، 1ط، 1ج، الدار القومية للطباعة كالنشر، الشعر اعباهلي منهج يف دراسته كتقويبه، ؿبمد النويهي 2
 .فسهاص ن، اؼبرجع نفسه 3
 62ص، الديواف4
* .  اؼبنتخب النفيس ،ص فالغرار: القليل من النـو
 62الديواف :ص5
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إذف يبكػػن القػػوؿ أف زحػػاؼ القػػب  أسػػهم يف تسػػريع اغبركػػة االيقاعيػػة ال إبطائهػػا. ، يف البحػػر الطويػػل
 :1ك قولهكالدليل ذل

 **رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواـ ذبى لً 
 ربو ب فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػائثوف كًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ****هبػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػاء إهػػػػػػػػػراء ***إذ مػػػػػػػػػا مضػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػي  
 كيرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنوف كأحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

 

، 2كالشاعر يف هذا اؼبثاؿ يش ر إذل اغبصار الذم فرضه اؼبرينيوف على تلمساف. كداـ عشرة أعػواـ
ب  خاصية البطء اليت تصف كزف الطويل كطوؿ  فنبلح  تلك اؼبواشجة اؼبوسيقية كالداللية قد ربطت

إذ ذبرعػػػػت فيهػػػػا تلمسػػػػاف بغهلهػػػػا مػػػػرارة العػػػػي   فقػػػػد أصػػػػبحت فريسػػػػة مستصػػػػاغة ، السػػػػنوات العشػػػػر
 عها.اللمخرب  كاؼبفسدين. كالشاعر ال حيلة له سول التحسر على ضي

علػػى االطالػػة كنضػيف بقولنػػا أف ابػن طبػػيس قػد كػػاف موفقػا غبػػد مػا يف انتقػػاء االلفػاظ الػػيت دلػت 
أهػا ليسػػت يف -فعلػى مػػا يبػدك-كالػبطء كػػ:  ذبرمػت  فقػػد كانػت كافيػة لتغديػػة اؼبعػ ىن علػى أحسػػن كجػه

فبػػػا زاد يف ، كقػػػد امتلكػػػت هػػػذ  اؼبيػػػزة بواسػػػطة بعػػػ  اؼبكونػػػات الصػػػوتية  النػػػرب ، حاجػػػة إذل متممػػػات
 :3كيقوؿ يف مثاؿ  خر، كضوح التجربة

 *إف طػػػػػػاؿ سػػػػػػقمي كنزعهػػػػػػا كمػػػػػػن عجػػػػػػبو 
 غيظػػػػػػػػػػػػػػا مث أرجػػػػػػػػػػػػػػغكا ****فػػػػػػػػػػػػػػواككػػػػػػػػػػػػػػم أرج

 

 ***كعلينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كإطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء **كقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناء 
 كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ب أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفه يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي فى 
 

                                                           
 .63ص، الديواف1
 الديواف ،ص فذبرمت: انقضت. **

 القي : شدة اغبر. قي : ***
 الديواف ،ص فإهراء: اإلهراء: شدة الربد. ****

 .63ص، الديواف 2
 .نفسها ص، اؼبصدر نفسه3
 نزعها: النزع: حاله اؼبري  اؼبشرؼ على اؼبوت. *

 كاالرجاء: التغخ ر.، االرجاؼ: األخبار السي ة **
 إضناء: ثقل اؼبرض. ***
 إطناء:ج ط ىن اؼبرض. ****
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لننظر إذل التناسب اغباصل ب  دالالت االلفاظ كاعبو العاـ لبنية القصيدة فقوله:  طاؿ سػقمي 
ه: الػػيت تبػػدك أكثػػر كضػػوحا يف قولػػ، كلهػػا صػػيل تنفػػتح علػػى داللػػة الػػبطء كالتػػغخ ر،  ضػػناء.. كإ، نزعهػػا

"بغيػػة هتيػػيج النػػاس   "ارجػػغكا مصػػدر األرجػػاء: يعػػين التػػغخ ر كأرجفػػوا: االرجػػاؼ: كهػػي األخبػػار السػػي ة
 ،يتسػػ ىن للغاصػػب تنفيػػذ خطتػػهف، ، عػػل اهتمػػامهم ينصػػب علػػى قضػػايا ال تغػػين كال تسػػمن مػػن جػػوععب

 كسبرير رسالته الداعية لتوسعة نطاؽ اغبكم اؼبريين.
الكامل: "كلعل ، الثانية من حيد نسبه التواتر بعد البحر الطويل كالوزف الثاشل الذم احتل اؼبرتبة

   بػػن طبػػيس كػػاف كغػػ ر  مػػن الشػػعراء يف تناكلػػه للبحػػر الطويػػل كالكامػػل  الف أغلػػب الشػػعراء التقليػػدي
 "1لعلها مرتبطة بالنفس البشرية أكثر من غ رها.، كانت أكثر قصائدهم على تلك البحور اؼبذكورة

  كيظهر ذلك يف قوله:
 كإف اهتمتهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبع  تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابهو 

 يػػػػػػػػػػػػػػػل كال أدرم بػػػػػػػػػػػػػػػهكلقػػػػػػػػػػػػػػػد أبيػػػػػػػػػػػػػػػت اللٌ 
 

 دك يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين كبينهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فطيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 دي را كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػػػػػػػػػػليم األرمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى 

 

كمػػػا رأينػػػا مػػػن -، كيعتػػػرب البحػػػر الكامػػػل مػػػن البحػػػور الصػػػافية الػػػيت تناسػػػب موضػػػوعات الشػػػوؽ
، كمضمرا، فورد الكامل تاما، االشاعر يعي  حالة نفسية كاحدة بكل تقلباهت -خبلؿ النماذج السابقة

 كالتداخل العركضي ب  التفعيلت   مستفعلن___مٍتفاعلن  أدل إذل تسريع اغبركة االيقاعية: 
 

 ين ال أرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدذبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػ إف كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 /0/0//0///0//0/0/0//0 

 *فاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغؿ ىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌبؾ الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى كالفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 /0/0//0///0//0/0/0//0 

إذ يتجسػػد يف عمػػ  ، ذم تتميػػز بػػه الػػذات اإلبداعيػػةف نتحسػػس البعػػد الفػػين الػػكمػػن هنػػا يبكػػن أ
ل السػهى فغصػبح يسػائ، دته ذركؼ اغبياة عنهمفبن أ بع، اغبن  الذم يكنه الشاعر ألحبابه كأصحابه

                                                           
 .214ص ، 2012، 2ط، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، بن طبيس التلمساشل شعر  كنثر ا، الطاهر توات 1
 السهى كالفرقد: كوكب خفي كالفرقد: قبم. *
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كالفرقد كيعػان  اؼبطلػ : "باصػطياد العمػر كالنجػـو كسػط عػادل مػن اعبزئيػات كالرغبػات اعباؿبػة اللتػاف ال 
 .1حدكد ؽبما"

قوة خارقة تعػود بػه إذل  كغنه يود أف يبتلك،  ي  أحبلمه على أرض الواقعة لتحقفرغبة الباث ملح
 :2فجر يـو جديد حيف يلوح ، كيقف يف كجه الظبلـ، كحيدا يكابد لوعته يبقىل، سنوات الصبا

 هه كأرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحى أرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كواكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعيت كذبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  أ رده فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 كأبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػػػػػػػػػػوامى  كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح أنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػغل 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورد  اؼبته  دج 

 

 : 3زحاؼ اإلضمار كعلة القطع كمثاله، التغي ر الذم غب  أجزاء حبر الكامل يف هذا النص إف
  الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخه دل يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رلكذٌل 

 

 دبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أفًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

بػػارة عػػن حيػػد كردت التفعيلػػة االخ رة الضػػرب  مقطوعػػه دبعػػ ىن دخلتهػػا علػػة القطػػع الػػيت هػػي ع
 متفػػػاعلن ____متفاعػػػٍل  كدخػػػوؿ زحػػػاؼ االضػػػمار   ف مػػػا قبلػػػهسػػػكاحػػػذؼ  خػػػر الوتػػػد اجملمػػػوع كإ

 فتنتقل مباشرة إذل مفعولن.
الػػذم تكتمػػه أنفػػاس الػػذات اؼببدعػػة   -كمػػا ذكرنػػا  نفػػا–كللػػوزف الشػػعرم عبلقػػة كطيػػدة بػػاؼبع ىن 

تص بالشعر اؼبرتبط قا بل إنه ىبكث رة االهتزاز فهو:" ليس ؾبرد شكل خارجي يكسب الشعر زينة كركن
 4كهو يتناكؿ أقول العواطف كأكثرها اهتزازا."، فة االنسانية إذ كانت يف حالة زائدة الشدةبالعاط

كؿ اعتػػػرب  إطػػػػارا فالشػػػ  األ، كهكػػػذا كانػػػت اآلراء يف ربديػػػد كذيفػػػة الػػػوزف بػػػ  مةيػػػد كمعػػػارض
مػػن  كال يبكننػػا أف ننفػػي كاحػػد، دبعنػػا  ذك صػػلة كثيقػػة  كالثػػاشل عػػٌد ، خارجيػػا لتشػػكيل البيػػت الشػػعرم

تقػػود الشػػاعر إذل اختيػػار مػػا  ف التجربػػة الشػػعرية هػػي مػػنأل، الشػػتماؽبما علػػى كثػػ ر مػػن الصػػحةالػػرأي  
بعػػػد أف عمػػػل كتػػػػاب ، : سػػػغلت اػبليػػػل بػػػػن أضبػػػدبلئقػػػا ئػػػم خلجاتػػػه النفسػػػية: " فػػػذكر االخفػػػػ  يبل

قلػػت فالبسػػيط ألنػػه أبسػػط عػػن مػػدل ، العػػركض  دل ظبيػػت الطويػػل طػػويبلو قػػاؿ: طػػاؿ بتمػػاـ أجزائػػه
 .5ويل"الط

                                                           
 .39ص ، 1984، 1ط، اعبزائر، اؼبةسسة الوطنية للكتاب، الكتابة يف غبظة كعي، ؿبمد بو شحيط 1
 .107ص، الديواف 2
 .108ص، اؼبصدر نفسه3
 .106ص ، 1982، 2ط، ب ركت، دار االندلس، ء القصيدة يف النقد العريب القدصلبنا، يوسف حسن بكار 4
 .نفسهاص ، اؼبرجع نفسه5
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اـز القرطاجين يف عبلقة االكزاف دبوضوعاهتا: " كؼبا كانػت أغػراض غب كيف هذا الشغف قوؿ مفصح
ف كجػػب أ، كمنهػػا مػػا يقصػػد بػػه الصػػغار كالتحقػػ ر، كالرصػػانة، الشػػعر شػػيف كػػاف منهػػا مػػا يقصػػد بػػه اعبػػدٌ 

ف الفخمػػػة وبػػػاكي تلػػػك اؼبقاصػػػد مػػػا يناسػػػبها مػػػن االكزاف ... ف ذاقصػػػد الفخػػػر حػػػاكى غرضػػػه بػػػاألكزا
كإذا قصد ربق ر شيء أك العبد به حاكى ذلك دبا يناسبه من االكزاف الطائشة القليلة ، الباهية الرصينة

ككاف الشعراء اليوناني  يلتزموف لكل غرض كزنا يلي  بػه كال يتعػدا  إذل ، ككذلك يف كل مقصد، البهاء
 1غ ر ."

يتعػارض ه ال غػ ر أنػ، ربقػ  هػذ  اؼبعادلػة ألف هنػاؾ احتمػاؿ عػدـ، كال يبكن لنا اعبـز هبذا الػرأم
 : 2كذلك بثبوت العبلقة ب  الوزف كالغرض، مع قوؿ ابن طبيس

 كإف انتسػػػػػػػػػػػػػػػػبتي فػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌنين مػػػػػػػػػػػػػػػػن دكحػػػػػػػػػػػػػػػػة
 مػػػػػػػػػػػن ضبػػػػػػػػػػػ رو مػػػػػػػػػػػن ذم رعػػػػػػػػػػػ و مػػػػػػػػػػػن ذرا

 

 تتقيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي االنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرد ذبلؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 حٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن العظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أقياؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

هو من ضب ر من ذم رع  بػن حجػر مػن ف، ففي هذ  االبيات يفخر بن طبيس بنسبه القحطاشل
 كقد جعل من أصله دكحة غناء تنعم االنساب بظبلؽبا.، أسياد القـو

 مػػن الدارسػػ  احملػػدث  مػػن كػػاف ؽبػػم لفػػت عنايػػه لعبلقػػة الػػوزف بػػالغرض، كغػػ ر حػػاـز القرطػػاجين 
يف حالػػة أمثػػاؿ إبػػراهيم أنػػيس الػػذم يقػػوؿ: " علػػى أننػػا نسػػتطيع ككبػػن مطم نػػوف أف نقػػرر أف الشػػاعر 

، كجزعػػه عػادة كزنػا طػػويبل كثػ ر اؼبقػاطع يصػب فيػه أشػػجانه كمػا يػنفس عنػه حزنػه كاعبػزع يتخػ ر، اليػغس
كتطلب حبرا قص را يتبلءـ كسػرعة التػنفس ، تغثر باالنفعاؿ النفسي، ف ذا قيل الشعر كقت اؼبصيبة كاؽبلع

كال يكػػوف عػػادة إال يف ، زعكازديػػاد نبضػػات القلػػب كمثػػل هػػذا الرثػػاء الػػذم قػػد يػػنظم سػػاعة اؽبلػػع كالفػػ
أما تلك اؼبراثي فغغلب الظن أها بعد أف هػدأت ، صورة مقطوعة قص رة ال تكاد تزيد أبياهتا عن عشرة

 3كصيغة اؽبمس تطلب كزنا قص را.. كاغبلم اؼبستمر..، ثورة الفزع كاستكانت النفوس باليغس

                                                           
 .266ص ، 1ط، ب ركت، دار الغرب االسبلمي، ربقي  ؿبمد اغببيب بن اػبوجه، كسراج االدباء، منهاج البلغاء، حاـز القرطاجين 1
 120ص، الديواف 2
 .181، 178ص ، 1965، 3ط، طبعة االقبلو مصريةم، موسيقى الشعر، ابراهيم أنيس 3
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 :1أما عن اؼبع ىن اؽبمس قبد قوله -
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبس الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أظبالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
 أيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركضى الر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ك 

 

 فمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل كانصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياحا 
 فحيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا  الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحا

 

يف سػػػكينة كهػػػدكء يصػػػور لنػػػا بػػػن طبػػػيس غبظػػػة بػػػزكغ الفجػػػر كمعانقػػػة الػػػركض لزهػػػر  بفعػػػل هبػػػة 
. ، هبدكء الليل بعد أف كاف يغنس، النسيم  كامتداد النجـو

–ؼ يف تبط ػػػة اغبػػػدث  مسػػػتفعلن إذ أسػػػهم الزحػػػا، كنعػػػود ؾبػػػددا للحػػػديد عػػػن حبػػػر الكامػػػل
 :2متفاعلن  مثل قوله

ـه هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتها  هلل أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 فلقػػػػػػػػػػػد رشػػػػػػػػػػػفتي هبػػػػػػػػػػػا رضػػػػػػػػػػػابى مدامػػػػػػػػػػػةو 

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم إٌهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ترجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم أنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديع تيشىعًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 

ليتنسػػى لػػه الشػػركع يف كصػػف ظباحػػة ، كذل مزاحفػػة باإلضػػمارفالبيػػت األكؿ جػػاءت التفعيلػػة األ
من الزمن ليظهر الواصف مظاهر  كنعلم أف عملية الوصف تستغرؽ،  ال تفارقهتلك األياـ كنشوهتا اليت
أك يػوم  قػد تكػوف ، فهي ليسػت يػـو، كخاصة إذا تعل  االمر بوصف االياـ، اؼبوصوؼ بتفصيل كدقة

 بطئ الكامل اؼبزاحف باإلضمار. فالوصف استغرؽ زمنا انسجم مع، سن  طواؿ
حػاؼ فػ ذا زاد الزحػاؼ قلػت حػركؼ اؼبػد كهػذا مػا تنقلػه كما أف حركؼ اؼبد ال تتناسب مػع الز 

، اؼبػوت كاغبيػاة، ألف معظم مػا تػربز  الػذات اؼببدعػة يتػغرجح بػ  ثنائيػة الػذات كاالمػل، التجربة الشعرية
 خرل.اغبزف تارة كالفرح تارة أ

الػػػذم هػػػو حػػػذؼ الثػػػاشل ، جػػػاءت مزاحفػػػة بػػػالوقص-يف القصػػػيدة نفسػػػها -بعػػػ  االجػػػزاء  إف
 اؼبتحرؾ.

التمظهر االيقاعي  الكامل  يعترب من البحور اليت تفيػد االخبػار باغبقيقػة: "إف الكامػل يصػلح ألكثػر ك 
كأقػػػػػرب إذل الرقػػػػػة كلػػػػػذلك يصػػػػػلح لقػػػػػص االخبػػػػػار كاؼبعػػػػػاشل ، اؼبوضػػػػػوعات الػػػػػيت تفيػػػػػد االخبػػػػػار  ... 

 :4يف قصيدة  عجبا ؽبا  بن طبيسيف شعر من ذلك ما عثرنا عليه 3التقريرية.."
                                                           

 .89ص، الديواف 1
 .137ص، اؼبصدر نفسه2
. نقػػبل عػػن علػػي 67ص ، 1993، جامعػػة عنابػػة، معهػػد اللغػػة كاآلداب، ـبطػػوط، رسػػالة ماجسػػت ر، البنيػػة االيقاعيػػة يف شػػعر أ  سبػػاـ، رشػػيد شػػعبلؿ 3

 .105ص  ،الشعراء كإنشاد الشعر، اعبندم
 .118ص، اؼبصدر نفسه4
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 ديػػػػػػػػػػػػػػػػدى اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػول كاشػػػػػػػػػػػػػػػػرحكانقػػػػػػػػػػػػػػػػٍل أحا
 كإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررتى برامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 

 غريػػػػػػػػػػػػػػػب لغاهتػػػػػػػػػػػػػػػا كاذكػػػػػػػػػػػػػػػر ثيقػػػػػػػػػػػػػػػات رجاؽبػػػػػػػػػػػػػػػا 
 طبلئهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   يف أطبلؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

مػػا يعلػػو حػػدكد ، اؽبػػول كالعشػ  مػن أحاديػػد فػابن طبػػيس وبػػدثنا عػن مػػا كػػاف يػدكر بػػ  األحبػػة
 إذل رموز يبكنهم التواصل هبا.، اللغة اؼبنطوقة

ئه على ثبلث  حركػة دل ذبتمػع يف غػ ر : "ألف فيػه ثبلثػ  حركػة دل حتواال كتعود تسميته بالكامل
ذبتمع يف غ ر  من الشعر كقد كصفه اجملذكب بغنه أكثر البحور الشػعرية جلجلػة أمػا مػن حيػد شػيوعه 

، فقد كاف رابػع حبػر عنػد اعبػاهل  كارتفػع عػن هػذا عنػد االمػوي  كالعباسػي  إذل اؼبرتبػة الثانيػة مث األكذل
 .1كردبا كاف كذلك يف الشعر اغبر أيضا"، كذا يف العصر اغبديدكاستمر ه

، فالشػػػػاعر عػػػػرب عػػػػن التجربػػػػة اغبياتيػػػػة، كتكػػػػرر حػػػػركؼ اؼبػػػػد داللػػػػة علػػػػى كثػػػػرة األداء القصصػػػػي
ألنه يستوعب الوصف اػبارجي ، ك تتنوع فيه اؼبواقف الدرامية بغسلوب حكائي، بتوذيف البحر السريع

 :2كمتابعة االحداث
 ارؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأرؽ  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقا يف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ر اغبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػةادم قلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعاؿ

 

 كغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنح ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ* 
 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيت يف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحن خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد م أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 كجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين أرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 

، كالعػػػ  بعػػػربة مػػػدرارة، أذكػػػى اغبشػػػا بنػػػ راف مشػػػتعلة، كهػػػا هػػػو يسػػػرد حكايتػػػه مػػػع الشػػػوؽ دائمػػػا
.  كجفن دل يذؽ طعم النـو

ال  هو جزء من ذكرياته اؼبمتدة امتداد كاقعيا عرب الزمن هبعل حياتػه تكػاد، فما يصفه ابن طبيس
 :3إذ يقوؿ، تنفصل عن الرتابة

 ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعي  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـه كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردل يق
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػذها علػػػػػػػػػػػػػػػػػى تنظػػػػػػػػػػػػػػػػػيم مسػػػػػػػػػػػػػػػػػطارها

 كاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بينهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاػبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حوليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاؿ*

                                                           
 .45،ص1993ؿباكلة النتاج معرفة علمية ،اؽبي ة اؼبصرية العامة للكتاب ،دط ،، سيد البحراكم: العركض كايقاع الشعر العريب 1
 .114ص، الديواف2
 .115ص، اؼبصدر نفسه3
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 يف ركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكر كمشيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 1أطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل داريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كأنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أكاؿ
 

فػبل سػبيل ، يريػد الشػاعر أف يقنػع نفسػه بػغف اغبيػاة أمرهػا غػ ر ؾبػدم، ألبيػاتفمن خػبلؿ هػذ  ا
 يفوح منها اؼبسك.، أنه ب  ركضة غناء فبطرة طيبة اؽبواء فيخيل له، لزـك اؼبداـ من تناسي اؽبمـو غ ر

كزف   -كالسػػػريع إذل جانػػػب الطويػػػل كالكامػػػل-يقاعيػػػة يف شػػػعر بػػػن طبػػػيساإل كمػػػن التمظهػػػرات 
كاعبريػاف علػى ، كاػبفػة، كزاف اػبماسية كهػو مقلػوب فػاعلن كيتميػز بالسػرعةتقارب الذم يعترب من األاؼب
 بابن رشيد تعوذت  كهي، دة كاحدةيقصشعر ابن طبيس كاف نادرا فجاء يف كلكن تواتر  يف ، لسنةاأل

 :2يقوؿ فيها
 تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ابن رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدو كبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كقػػػػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػػػػاؽ صػػػػػػػػػػػػػدرم عػػػػػػػػػػػػػن كتمػػػػػػػػػػػػػه
 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابن الرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد زدت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه افتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحا 
 كأكدعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين فباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 3داحاالًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أجٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبو 
 

بدايػػػة البيػػػت االكؿ فبػػػدأ بطي ػػػا ف، طء إذل السػػػرعةبيػػػات مػػػن الػػػبتنػػػوع اإليقػػػاع يف بدايػػػة هػػػذ  األ
ك ، ضػػربهبدخوؿ علػػة اغبػػذؼ علػػى رعةسػػاؼبة مػػن الزحػػاؼ  فعػػولن  كسػػار إذل السػػ جػػاءت التفعػػيبلت

 : 4يت الثاشل أم أصبحت فعولن  فعو . كيقوؿ أيضاالبكذلك ك 
 الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل كفبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين  

 كأبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تً   أروبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أطٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 إذا مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحا ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديلي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغقطع ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بي   ى كنياحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى

 إال انتزحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زدتً 
 

                                                           
كأكاؿ جزيػػػرة هنػػػاؾ طيبػػػة  -دارم داريػػػن: فرضػػػة بػػػالبحرين ينسػػػب اليهػػػا فيقػػػاؿ مسػػػك-، الػػػوظبي: أكؿ مطػػػر الربيػػػع-اؼبسػػػطار: اػبمػػػر الصػػػارعة لشػػػارهبا *

 الديواف،ص فاؽبواء.
 .93، الديواف2
 .نفسهاص ، اؼبصدر نفسه3
 .90ص، اؼبصدر نفسه4
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عيػػد كػػل البعػػد علػػى ب، يبكػػن تصػػور اؼبكػػاف الػػذم يتواجػػد فيػػه الشػػاعر بغنػػه هػػادئ، كمػػن األبيػػات
ليػػذرؼ الػػدموع ، ة ػػحرمػػه التلػػذذ ب غمػػاءة هنيف، فقػػد أيقظػػه هػػديل اغبمػػاـ باسػػتيائه كنبسػػه، الضوضػػاء

 عندما يتذكر من وبب. 
، زفكػػػػاغب،  الػػػػيت كاكبػػػػت الغػػػػرض، كبط ػػػػه حبػػػػر اؼبتقػػػػاربيقػػػػاع إفتميػػػػزت هػػػػذ  القصػػػػيدة بسػػػػرعة 

موجهػا إذل  فجػاء حنينػه ، اف غريػب الػديارأنػه كػ فبل ىبفى على أحد، غتابكاال، اللوعةك ، شتياؽاالك 
 تلمساف. مسقط رأسه

أع  الناس كيبدك  ن االن  اؽبادئ الذم ىبتفي  خلف نغمة هامسة فيها م ك قد راف   الوزف  
فاؼبػػػػد اإليقػػػػاعي لبحػػػػر ،ديل اغبماـليسػػػػتمتع هبػػػػ، أرخػػػػى سػػػػدكله بعػػػػدما، يػػػػليف خلػػػػوة الل، ضػػػػ يبل بنػػػػور 

 سيدا ؼبعاشل اؽبمس كالل .اؼبتقارب سار يف هذاالنس  ذب
ن اظباعيػػػل: إف الػػػوزف رغػػػم أنػػػه صػػػورة ؾبػػػردة اال أنػػػه وبمػػػل دالالت يالػػوزف كمػػػا يقػػػوؿ عػػػز الػػػدك 

حبػر اؼبتقػارب كاؼبعػاشل الػيت دعػا اليهػا  كهذا ماحملنا  حقيقة ب  أجػزاء 1شعرية عامة تتحد مع الكلمات"
 الشاعر. 

كإف ، فالشػػاعر يصػػور حياتػػه الػػيت تقابلػػه باػبيبػػة، اغبركػػة االيقاعيػػة تتػػغرجح بػػ  مػػد كجػػزر غػػ ر أف
ال  لكنػػه، فبوجودهػػا وبضػػر االمػػل، حبػػد عػػن السػػعادة اؼبفقػػودة هوسػػولإذل معانقػػة النجػػـو مػػا  عبػػويف 

كأدل الفػػراؽ ألف "التتػػابع اللغػػوم يكػػوف يف تناصػػه مػػع نػػص ، يلبػػد سػػريعا كيعػػود ليظهػػر دببلمػػح اغبػػزف
 2  اػبوؼ كاالمل". خر يسهم االيقاع يف ربديد الصراع ب

كهػػذا صػػحيح مػػن خػػبلؿ الصػػور اؼبقتبسػػة مػػن جػػوهر الشػػعر العػػريب القػػدصل حيػػد كػػاف الشػػعراء  
كمػا دلػت اؼبصػادر -مثػل ابػن طبػيس ، يشمل أصناؼ اغبيػاة البدكيػة يضمنوف قصائدهم دبعجم لغوم

، اغبسػاـ، دجىالػ، من هذ  األلفاظ  النجـو، أف شعر  وباكي الشعر القدصل بامتياز شكبل كمضمونا-
 ماء الع   كغ رها.، الكرل، اغبشا

                                                           
 .54ص ، 1981، 3ط، ب ركت، دار العودة، الشعر العريب اؼبعاصر، ينظر: عز الدين اظباعيل 1
 .42ص ، 2002، مصر، 2ط، دار أتراؾ للطباعة كالنشر، لسانيات االختبلؼ، فكرم اعبزار 2
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تػػػغنس ، أىضػػػف إذل ذلػػػك أف ذات ابػػػن طبػػػيس هػػػي ذات الصػػػويف العاشػػػقة كاؼبتغؼبػػػة يف حاضػػػرها
كمعػػػ ىن ذلػػػك أف اؼبعرفػػػة تػػػرتبط ، الػػػدجى كالليػػػل " فتكػػػرار الفػػػاظ اؼبعرفػػػة تصػػػبح ـبتلفػػػة، النجػػػـو دبناجػػػاة

سػػػتلهم تلػػػك اؼبعرفػػػة كهكػػػذا ال يبكػػػن الفصػػػل بػػػن فالقلػػػب يسػػػهم كي، باغبػػػب االؽبػػػي بػػػغكثر مػػػن سػػػبب
 1كعليه تتغسس نظرهتم يف اؼبعرفة بل يف الوجود كله"، يف الريفية الصوفية، العاطفي كالفكرم

 :2كيظهر ذلك يف قوله
 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم كال أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدياج رى 

 كإال الثعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ربتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يف
 

 راحا*ا كالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةايت اال القطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 يبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمؤل ظبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحا*

 

االساس الفين الذم يقـو عليه التشكيل اؼبوسيقي للقصيدة العربيػة مػرتبط حبالػة شػعورية  ك دبا أف
خاصػة تػرتبط حبالػة شػعورية معينػة لشػاعر  يػة ف القصػيدة بنيػة إيقاعفػخاصة سبيز كل شػاعر عػن غػ ر : "

 بػػل يف، بذاتػػه كتػػنعكس هػػذ  اغبالػػة اليف صػػورهتا اؼبشػػوهة الػػيت كانػػت عليهػػا مػػن قبػػل يف نفػػس الشػػاعر
يسػػػاعد علػػػى االلتقػػػاء هبػػػا كتسػػػب  مشػػػاعرهم  صػػػورة جديػػػدة منسػػػقة تنسػػػيقا خاصػػػة هبػػػا مػػػن شػػػغنه أف

 .3اؼبهوسة كفقا لنسقها"
فالقصػػػػيدة العربيػػػػة تقػػػػدـ الػػػػنص للقػػػػارئ يف صػػػػورة منسػػػػقة تنسػػػػي  خػػػػاص هبػػػػا فهػػػػي سػػػػرد لبنيتػػػػه 

كػػاف يعػػي  فيهػػا تعكػػس البي ػػة الػػيت  ، بطريقػػة فنيػػة صباليػػة مػػن حيػػد مػػا ربملػػه مػػن مواقػػف، الزمكانيػػة
 يقدمها بلغة راقية مكثفة باإلوباءات قد تقنع اؼبتلقي كذبعله ينسجم معها.، اؼببدع

: " فهي بي ة دل يقتصر على ما سبيزت به البي ة هذا صحيح كقد يتبلءـ مع شعرابن طبيس  لكنه
، خػرلهػة أكب  الصوفية مػن ج، ين من جهةالصراع الفكرم الذم ب  فقهاء اؼبذهب اؼبالكي كاؼبوحد

 .4ة كالصوفية اؼبتعمقة"يكمن حيد ثقافة الشاعر االدبية كالفلسف

                                                           
 .166ص ، األردف، عماف، 2002، 1ط، دار ؾبدالكم، دراسة يف شعر اغبس  بن منصور اغببلج، االسلوبية كالصوفية، أماشل سليماف 1
 91ص، الديواف 2

 السراحا: ج سرحاف: الذئب كاالسد-* القطا: طيور حبجم اغبماـ 
 .64ص ، اؼبرجع الساب ، عز الدين اظباعيل 3
 .4ص ، اؼبرجع الساب  ،الطاهر توات 4
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ا اسػتقا  مػن ألفػاظ تنسػب كذلػك دبػ،  نشػغ فيهػا الشػعر اعبػاهليبل تعداها إذل كصف البي ػة الػيت
فلكػػي نفهػػم شػػعر  ال ينبغػػي أف نبتعػػد عػػن اؼبعػػاجم كلػػو ، متميػػزة بغرابتهػػا كتعقيػػدها، إذل هػػذ  اؼبرحلػػة

 غبظة كاحدة.
-للتػذك ر-العملية االحصػائية الػيت قمنػا هبػا ؼبعرفػة البحػور اؼبعتمػد عليهػا يف نظػم القصػائد كبعد 

مبػػػاط كلكػػػل كاحػػػد منهمػػػا خصػػػائص ربػػػدد أ، كالطويػػػل، تعػػػود لبحػػػر الكامػػػل كجػػػدنا أف أعلػػػى النسػػػب
اـ عن تلعبه كل من الزحافات كالعلل يف إماطة اللثكال ىبفى على الدارس الدكر الذم ، السرعة كالبطء

"ألف نقػػاد الشػػعر قػػد نصػػوا علػػى هػػذا منحػػى ة مػػن خػػبلؿ سػػ رها باإليقػػاع إذليبعػػاد الدالليػػة كالنفسػػاأل
ذبعػل االنتقػاؿ مػن تفعيلػة إذل أخػرل ال ، يف أساس كل تفعيلة على حػدة، كجود ذباكزات ؿبدكدة زمنيا
، تلػػف بػػطء أك سػػرعةمبػػا يتخػػذ طابعػػا حركيػػا علػػى اؼبسػػتول الػػزمين الػػذم ىبيتسػػم بالنشػػاز اؼبطلػػ  أك إ

كليسػػت هػػذ  التجػػاكزات سػػول مػػا يعػػتم التفعيلػػة مػػن زحػػاؼ كعلػػل تسػػهم يف الػػبطء كتسػػريع العبػػارة 
 .1الشعرية"

دل ىبرجػػػوا يف تػػػوذيفهم عػػػن االكزاف التقليديػػػة: "األكزاف الشػػػعرية الػػػيت كضػػػعها ، كالشػػػعراء اؼبغاربػػػة
ألها كانت فاصبلموسيقيا معينا أتػاح ؽبػم  ،كاستمر الشعراء يف استخدامها، اػبليل بن أضبد الفراهيدم

ف االكزاف الطويلػػة تػػوفر للشػػاعر اإلطػػار الواسػػع ليصػػب فيػػه مػػن م يف دائرهتػػا فلػػم ىبرجػػوا عنهػػا كألالػػنظ
 2اؼبعاشل كاألفكار للتنفيس على النفس ما انتاهبا من مشاعر حزينة."

 وعالقتها بالمعنى:في شعر ابن خميس القافية  -2
نتطرؽ إذل عنصر ال يقل أنبية عنه هػو القافيػة كالػيت تعػد ،لدراسة اؼبتعلقة باألكزاف ف أهينا ابعد أ

اؼبعاصػػر كرغػػم ثػػورة ركاد الشػػعر ، مػػن أهػػم العناصػػر الػػيت يقػػـو عليهػػا اؽبيكػػل اؽبندسػػي للقصػػيدة العربيػػة
 ديب.ال أها فرضت حضورها يف النص األكؿباكلة االفبلت منها إ، عليها

                                                           
 .112ص، 1اؼبغرب ط، إفريقيا للشرؽ، إليقاع يف الشعر العريب اؼبعاصراحركية ، حسن الغريف 1
 .157، 156ص، جامعة اعبزائر1990/1989، ـبطوط، الشعر اؼبغريب يف عصر الدكلة اؼبرينية كخصائصه الفنية  ماجست ر ، سياخن مصطفى 2
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كقافيػة  ، ألهػا تتبػع مػا بعػدها مػن البيػت كينػتظم هبػا، من قفػا يقفػو أم اتبػع االثػر كالقافية لغة: مغخوذة
 1كل شيء  خر .

الوزف يف االختصاص بالشػعر كال يسػمى الشػعر شػعرا حػيف يكػوف  كهي عند ابن رشي : "شريكة
البيػػت ال الػػوزف يف غػػ ىن عػػن القافيػػة كال القافيػػة يف غػػ ىن عػػن الػػوزف هبمػػا يقػػـو تشػػكيل  2لػػه كزف كقافيػػة"

 الشعرم.
فقػػد اختلػػف الدارسػػوف القػػدماء كاحملػػدث  يف ربديػػدها فيعرفهػػا ، أمػػا اؼبعػػ ىن االصػػطبلحي للقافيػػة

 .3ضبد: " هي من  خر البيت إذل أكؿ الساكن يليه مع اؼبتحرؾ الذم قبل الساكن"اػبليل بن أ
م هػو ككػل مػن ثعلػب كقطػرب يػراف أف حػرؼ الػرك ، كيراها االخف   خر كلمػة مػن البيػت أصبػع

 4القافية.
كالبيػػت مػػن  خرنبػػا ، أمػػا تعريػػف صػػاحب اؼبنهػػاج:" كجعلػػوا القافيػػة دبنزلػػة ربصػػ  منتهػػى اػببػػاء

هػا جعلػت دبنزلػة مػن يعاليػه عمػود البيػت مػن شػعبة اػببػاء ف يقاؿ أكيبكن أ، ه من ذاهر كباطنكربسين
 5الوسطى كاليت هي ملتقى أعارل كسور البيت كبه مناطها".

لقافيػػة مػػن أكجػػه ربسػػ  الكػػبلـ كتلطيفػػه بػػالتكرار اؼبوسػػيقي الػػذم وبدثػػه حػػرؼ كاعتػػرب العػػرب ا
 إذ يسهم يف بناء موسيقى داخليه تضفي على القصيدة لونا خاصا ينسجم مع البنية الداللية.، الركم

كمػػن الدارسػػ  احملػػدث  ابػػراهيم أنػػيس الػػذم يقػػوؿ يف القافيػػة " ليسػػت القافيػػة اال عػػدة أصػػوات 
خر االبيات كاالشطر من القصػيدة كتكرارهػا هػذا يكػوف جػزءا هامػا مػن اؼبوسػيقى الشػعرية تتكرر يف أكا

ستمتع دبثػل هػذا الػتدد الػذم يطػرؽ االذاف كي، قية اليت يتوقع السامع ترددهافهي دبثابة الفواصل اؼبوسي

                                                           
 .196ص، 15مج ، ب ركت، دار صادر، قفاماد  ، لساف العرب، ابن منظور 1
 .24ص ،1ج، 1ط، القاهرة، مطبعة حجازم، ربقي  ؿبمد ؿبي الدين، يف ؿباسن الشعر، ابن رشي  العمدة 2
 .135ص ، اؼبصدر نفسه 3
 .135ص ، اؼبصدر الساب ، ابن رشي  4
 .251ص ، اؼبصدر الساب ، أبو حاـز القرطاجين 5
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لػػى فالقافيػػة مبنيػػة ع، كبعػػد عػػدد معػػ  مػػن مقػػاطع ذات نظػػاـ خػػاص بػػالوزف، يف فػػتات زمنيػػة منظمػػة
 1أساس التكرار الصويت الذم وبدثه حرؼ الركم فيستمتع القارئ بذلك النغم"

كوبػدث تكػرار  ذبانسػا صػوتيا تسػتلذ ، بيػاتذلك الصوت الذم تكػرر يف أكاخػر األفالقافية هي 
 أذف اؼبتلقي ظباعه.
 كثر تداكال ب  الدارس  تعريػف اػبليػل بػن أضبػد الفراهيػدم يقػوؿ صػاحب العمػدةكالتعريف األ

 2" كرأل اػبليل عندم أصوب"
  0///0  كاؼبتاكبػػػػػة  /0//0  كاؼبتداركػػػػػة /0/0  كاؼبتػػػػػواترة  /00/كللقافيػػػػػة طبسػػػػػة القػػػػػاب اؼبتادفػػػػػة 

  .0////0كاؼبتكاكسة  /
 .3تكوف القافية مقطع شديد الطوؿ" كيقوؿ عوشل عبد الريفكؼ: "كيندر أف

، اػبػػػركج، الوصػػػل، كهػػػي الػػػركمكللقافيػػػة حػػػركؼ ـبصوصػػػة هبػػػا كحركػػػات كأنػػػواع فحركفهػػػا سػػػتة 
 ػالدخيل ، التغسيس، الردؼ

كم ال كأمػػا الػػر ، هػػا كحػػدة موسػػيقية مبنيػػة علػػى اغبركػػة كالسػػكوفأهنػػاؾ مػػن عػػرؼ القافيػػة علػػى 
دا " فالقافيػػػة كحػػػدة موسػػػيقية ؽبػػػا ال لكونػػػه جرسػػػا موسػػػيقا صػػػوتيا مػػػتدينػػػدرج ضػػػمن اؼبػػػ  اؼبوسػػػيقي 

، كؽبػا طػابع التجريػد الػذم لػؤلكزاف، من اغبركػات كالسػكنات ها تنسي  لعدد مع أشكاؿ ـبتلفة أم أ
ال مػػػن حيػػػد صػػػفاته مػػػن حػػػركؼ اؽبجػػػاء ال يػػػدخل اإلطػػػار اؼبوسػػػيقي إ، حرفػػػاكأمػػػا الػػػركم ال يكػػػوف 

 4الصوتية كماله من جرس"
خػػ رة كللحػػرؼ : " هػػي ذبػػانس صػػويت للحركػػة األjean cohen كػػوهنجػػوف  كالقافيػػة عنػػد 

 5احملتمل كقوعه بعدها"

                                                           
 .105ص ، اؼبرجع الساب ، إبراهيم أنيس 1
 .135ص ، اؼبصدر الساب ، ابن رشي  2
 .6ص ، مصر، 1977، مكتبة اػباقبي، القافية كاألصوات اللغوية، عوشل عبد الريفكؼ 3
 .117ص ، اؼبرجع الساب ، عز الدين إظباعيل 4
 .85رة ،ص ، القاه 1990اؽبي ة العامة لقصور الثقافة ، ، أضبد الدركي كتعلي   تر ، بناء لغة الشعر، جوف كوهن 5
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لكنه أكد على االتساؽ النغمي الذم وبدثه تكرار ، شتط كوهن تكرار حرؼ الركم اؼبوحددل ي
هػػا نقطػػة االرتكػػاز ائي ربػػد هايػػة السػػطر الشػػعرم كمػػا أاغبػػرؼ االخػػ ر فالقافيػػة "هػػي ترديػػد لصػػوت هػػ

 فة البيػػت أك السػػطر الشػػعرم يف حػػ  أد موقعهػػا يف هايػػكظبػػه صػػوتيه الزمػػة للشػػعر يتحػػد 1اؼبوسػػيقية"
 . 2ف يربز يف صيل تعب رية غ ر شعريه كشعارات مثبل"كن أالتجانس الصويت يب

كدبا إف للقافية عبلقػة قويػة بالصػوت الػذم وبدثػه فػبل يبتنػع إذ ارتبطػت بالبنػاء االعػرايب " ليسػت 
صػاميت الػذم يعػد ف ذل جانب التماثػل ال، بل أها معربة، القافية موجودة فحسب كليست موحدة فقط

يضاؼ اليها ، كأحيانا تكرار حرف ، طلب القاضي بتكرار حرؼ من اغبركؼ االصوؿسبب اؼبإلزاميا ب
ف يراعيهػا مراعػاة شػديد  مػن بدايػة البيػت إذل كذيفػة  الشػاعر أ، سباثل االعراب الذم يسند إذل اؼبركب

 .3هايته"
ف توضػػع ؽبػػا " إف القافيػػة مثػػار اعبػػدؿ مثػػل الػػوزف يف عبلقتهمػػا بػػاألغراض أك اؼبعػػاشل الػػيت هبػػب إ

كقافيػػة ربكمهػػا فمػػن اؼبعػػاشل مػػا ، يرادهػػاالػػيت تريػػد نظمهػػا كيطلػػب ؽبػػا كزنػػا يػػغيت فيػػه إب حضػػار اؼبعػػاشل 
نػػتكمن مػػن نظمػػه يف قافيػػة كال نػػتكمن منػػه يف أخػػرل كمػػا يقػػوؿ البشػػ ر بػػن اؼبعتمػػد: فالقافيػػة شػػريكة 

 4الوزف يف االختصاص بالشعر كيف قيامها على مع ىن دكف  خر"
سػوؼ نتطػرؽ إذل دراسػة أمباطهػا يف شػعر بػن ، امنػا دبسػح نظػرم يتعلػ  بالقافيػة كأنواعهػاكبعد قي

 طبيس.
لية عػػركؼ كالػػذم ميػػز البنيػػة الشػػكسبثػػل مبػػط القافيػػة يف شػػعر بػػن طبػػيس ذلػػك الػػنمط التقليػػدم اؼب

 .للقصيدة العربية  القديبة 
كاجملهػػػورة مثػػاؿ ذلػػػك أمػػا االصػػوات الػػػيت شػػكلت القافيػػة فقػػػد تنوعػػت بػػػ  االصػػوات اؼبهموسػػة 

 : 5قوله
                                                           

 .117ص ، اؼبرجع الساب ، عز الدين إظباعيل 1
 .130ص  ، 1،1991طب ركت  ،، الدار البيضاء، اؼبركز الثقايف العريبمدخل لتحليل ذاهرايت ،، الشكل كاػبطاب، ؿبمد اؼباكرم 2
 .212ص  1996،  1، اؼبغرب ،ط دار توبقاؿ ، الدار البيضاء،ك  خركف ، ترحنوف مبارؾ، الشعرية العربية، صباؿ الدين بن الشيخ 3
 .439ص، ب ركت، دط، اؼبكتبة العصرية، كؿبمد أبو الفصل إبراهيم، تح ؿبمد علي البجاكم، كتاب الصناعت ،  أبو هبلؿ العسكرم 4
 .94ص، الديواف5



 ليات التشكيل اإليقاعي في شعر ابن خميس التلمسانيجما     :    الفصل األول

 

44 
 

 حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهً إ أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم

 عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى كإ
 

 ذا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااغبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ إ كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوحي  
 كخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي  إذ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 يعانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن أك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاحا

 

 مبػػػا هػػػي عبلقػػػات ؼبعػػػاف كرمػػػوز متنوعػػػة كـبتلفػػػة: " فػػػاغبركؼألصػػػوات دل تولػػػد مػػػن فػػػراغ كإاكإف 
 1فكار يف العادل اػبارجي عن اللغة"من فراغ كإمبا هي رموز ألشياء كأ ليست ؾبرد أصوات تنط 

قصػػائد الشػػوؽ خاصػػة يف ، يب عبػػد اهلل بػػن طبػػيسيف شػػعر أ ك بوضػػوحبيعػػة اغبػػاؿ ذهػػر ذلػػكبط
كهػو بعيػد عػن كطنػه يقػوؿ يف ، ياهػا ؼبغسػاة الػيت وبفنستشف منها حجم اغبزف كا، كاغبن  إذل تلمساف

 :2  أبيات قصيدتهبع
 سػػػػػػل الػػػػػػريح إف دل تسػػػػػػعد السػػػػػػفن أنػػػػػػواء *

 كمضػػػػػػػػػػػػػػجعي أسػػػػػػػػػػػػػػتجلب النػػػػػػػػػػػػػػـو الغػػػػػػػػػػػػػػرارى 
 

 فعنػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػباها مػػػػػػػػػػػػػػػػن تلمسػػػػػػػػػػػػػػػػاف أنبػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 ءقتػػػػػػػػػػػػػػػػاد كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػاءت نواهػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  

 

كهػػذا ، بػػن طبػػيس قػػد نػػوع يف قوافيػػه بػػل سػػار علػػى الػػنمط الواحػػد للقصػػيدة العربيػػةاف أثبػػت يكدل 
يقػػػوؿ يف قصػػػيدته بعنػػػواف ، حػػػيف يف اسػػػتدعاء اؼبعػػػاشل كالصػػػور يػػػدؿ علػػػى ارتباطػػػه بػػػالنموذج التقليػػػدم

 نصيحة مشف :
 

 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ عتػػػػػػػػػػػػػػػػاب  أنبػػػػػػػػػػػػػػػػتي 
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ىن غريبى كمازالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كالعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 كشػػػػػػػػػػرخه كهيهػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػبابً  

ػػػػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػػػػذا العػػػػػػػػػػػػػػي  قبػػػػػػػػػػػػػػل ببلئػػػػػػػػػػػػػػه عتدً خي
 

 ايبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجو  
 أعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
 يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي أك يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرايب

ػػػػػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػػػػػا  3دع الصػػػػػػػػػػػػػادم بلمػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػرابىبي
 

                                                           
 .20ص  1ط، 1987، االسكندرية، منشغة اؼبعارؼ، البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب اغبديد، مصطفى السعدشل 1
 .62ص، الديواف 2

 الديواف * أنواء: النجم اؼبائل للغركب كالصبا ريح هتب من الشرؽ.
 .68ص ، الديواف 3
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فكػػاف ، -لشػػبابأيػػاـ ا-، يػػاـ الػػيت خلػػتف يغسػػل ذنوبػػه بالتوبػػة إذل اهلل كالنػػدـ علػػى األأيتمػػ ىن 
مػػع الػػذات  لتتحػػد، كجعلهػػا يف مػػدارج العليػػاء بركحػػه  سػػموٌ شػػغفه ل باإلضػػافة إذل ، يقضػػيها بعيػػدا عنػػه

يظهػػر مػػن خػػبلؿ أبياتػػه  مػػا كهػػذا ، بػػالل فيػػهاؼب ال، ذات الصػػويف اؼبعتػػدؿ يف تصػػوفه فذاتػػه هػػي ، اإلؽبيػػة
عمػل يف ديػواف وإذ  ، خػذ بغسػبابهكاأل طلبػه فلم يع  منعزال يف، ل العي  كطرقهألنه يتحدث عن سب

االنشاء لدل السػلطاف أيب سػعيد بػن السػلطاف بغمراسػن بػن زيػاف..." أحػد ملػوؾ دكلػة بػين عبػد الػواد 
غرناطػػة يف فػػتة حكػػم ؿبمػػد الثالػػد النصػػرم اؼبعػػركؼ  كعمػػل علػػى إقػػراء العربيػػة يف، بػػاؼبغرب االكسػػط

 .1باؼبخلوع كزير  أبو عبد اهلل بن اغبكيم"
فػػنبلح  أف القافيػػة موحػػدة كمطلقػػة ، هػػذا يف معػػ ىن القصػػيدة أمػػا مػػن حيػػد التشػػكيل اؼبوسػػيقي

ؼ فلػػم يػػرد،  شػػرايب، دبتػػاب، مردكفػػة بػػاأللف  شػػبايب، موصػػولةحبرؼ اللػػ   اليػػاء  الناذبػػة عػػن الكسػػرة
يف انتقػاء اؼبفػػردات ، علػػى شػيء ف مبػا يػػدؿ علػى القػدرة الفائقػة البػػن طبػيسهػذا كإف دؿ ، باليػاء كالػواك

 .غومثراء زاد  الل ك،مع الغرضاليت تتماشى 
، بعيد إذل مكاف أك، منزلةأعلى كالرفع أم الوصوؿ إذل ، وكالردؼ باأللف داللة على الرفع كالعل

اغبيػاة الصػاخبة الػيت كػاف يغػرؽ  فيبتعد عن عبج ، طوة النفسوبضن أنفاس ابن طبيس ليتخلص من س
 فيها.

اؿبػػة يف الوصػػوؿ كالػػذم يتمثػػل يف رغبػػة البػػاث اعب، فػػالردؼ بػػاأللف أكضػػح لنػػا هػػذا اؼبعػػ ىن بعمػػ 
 رضى اهلل.ك  إذل التوبة

كالكسػػرة يف حػػرؼ الػػركم تػػوحي ب حسػػاس عميػػ  يرافػػ  ابػػن طبػػيس كهػػو التػػذلل كاػبضػػوع التػػاـ 
كقػد ذهػر هػذا ، ، ليػكبغف هذ  النفس هي ملك لك مص رها إككغنه ىباطب موال  كيدعو   إلرادة اهلل

 . يب... شباب، رايبش، شراب، اباؼبع ىن يف اؼبفردات التالية  مت
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اخػػتت ،  نصػػيحة مشػػف سػػت ، هػػي،، يف الغالػػب مردكفػػة بػػاأللف كعػػدد القصػػائد الػػيت جػػاءت
يقػػوؿ يف قصػػيدة دل أرد ، أرد إال سػػرابا  دل، ؽبػػاعجبػػا ، مػػن عػػاذرم، كبػػابن رشػػيد تعػػوذت، قػػرب جػػوار 

 :1إال سرابا
 مامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازار ربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يغٍ  ؽي مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  

 ارتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافا تتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  
 

 ؿبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار دمنتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إلتثامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل نفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كال نقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 :2كيقوؿ يف قصيدة عجبا ؽبا
 عجبػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبػػػػػػػػػػػػػػػا أيػػػػػػػػػػػػػػػذكؽ طعػػػػػػػػػػػػػػػم كصػػػػػػػػػػػػػػػاؽبا

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعةة كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر إذل تعل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كػػػػػػػػػػػػػرل متػػػػػػػػػػػػػغنفكػػػػػػػػػػػػم ذا كعػػػػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػػػػػين ال

 متضػػػػػػػػػػػػػػائبليسػػػػػػػػػػػػػػمو ؽبػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػػػٌدجى 
 

 بباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػيس يغمػػػػػػػػػػػػػػػػل أف يبػػػػػػػػػػػػػػػػر   
 زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة صباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسبنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين، منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 مطاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك كىبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يف خفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 3كتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايفؿ اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناء يف أظباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

، اؼبردكفػػػة اؼبوصػػػولة بػػػاأللف، فهنػػػاؾ اؼبردكفػػػة اؼبوصػػػولة حبػػػرؼ اللػػػ  اليػػػاء، فالقافيػػػة عنػػػد  متنوعػػػة
 كاػبركج كما كرد يف قصيدة عجبا ؽبا.، افية اؼبوصولة باؽباءباإلضافة إذل الق

 : 4قوله، كمبوذج عن القافية اؼبردكفة باأللف موصولة باأللف
  الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين  رٍ كفبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػي 

 ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
   أروبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىأعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ إذا مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحا 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغقطع ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كنياحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ال انتزاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإ عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زدتً 
 

ف هبعػػل القافيػػة مقيػػدة دكف الرياحػػا  كػػاف ب مكانػػه أ، قراحػػا، انياحػػ، ي هػػذ  اؼبفػػردات  صػػاحاففػػ
 اللجوء إذل االطبلؽ كغف يقوؿ مثبل:

 كفبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل
 ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كأبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أروبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديل ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ إذا مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغقطع ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح
 عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زدت اال انتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاح
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مػػػػن اؼبتلقػػػػي  لكػػػػن اإلطػػػػبلؽ باؼبػػػػد مٌكػػػػن، ف يوصػػػػل اؼبعػػػػ ىنقافيػػػػة هبػػػػذا الشػػػػكل لػػػػه أفخػػػػبلص ال
لكنػه ال ، مػا هبتهػد الشػاعر يف إخفائػه، سى كاؽبم اػبفػياحملاطة باأل، دؽ التجربة اغبزينةبص االحساس

كالتنػػػز  بػػػ  ربوعهػػػا يف أضػػػغاث ، ليبقػػػى دائمػػػا يبحػػػد عػػػن حلقػػػة مفقػػػودة يبكػػػن الوصػػػوؿ إليهػػػا، يفلػػػح
 :1أحبلـ

 ت روبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافٍ ذا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك إ
 إلتياحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينكأي 

 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك إذا ذقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكأبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عل 
 نتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجهي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحت

 

  كذلػك يف 00بػاأللف كاؼبتادفػة  / ردكفػةاؼب القػوايف اؼبقيػدة، يف اؼبدكنػةكمن أنػواع القػوايف الػواردة 
 :2يقوؿ فيها"من عاذرم "قصيدة 

 عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أرؽ  
 ضم راغبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أثارشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقايف

 قلقاكاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةادم حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 تلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ن راهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانحه 

 

 كغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنح ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ* 
 ؿأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحن يف كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيت

 أرقاكاهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين
 زاؿ*تنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كأدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو 

 

 :3كالقوايف اؼبةسسة اؼبوصولة حبركؼ الل  مثاؿ ذلك قوله يف قصيدة يط ر فةادم
 كال تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ الشل كاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذراشل فكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ح يب األسػػػػػػػػػػػػػػػىت هواهػػػػػػػػػػػػػػػا مث بػػػػػػػػػػػػػػػر  كتمػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ن عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد   
 مع فاضػػػػػػػػػػػػػحكالػػػػػػػػػػػػػد   ككيػػػػػػػػػػػػػف أطيػػػػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػػػػتمى 

 

فاجتمعػػت ، فقافيػػة هػػذ  االبيػػات مةسسػػة كموصػػولة حبػػرؼ اللػػ  كهػػو الػػواك النػػاتج عػػن الضػػمة
صبيلػػة االمػػاكن ، مػػع معػػ ىن الشػػموخ كاالعتػػزاز باالنتسػػاب إذل هػػذ  الػػببلد هبيػػة اؼبنػػاذر داللػػة الشػػجوف

 كعطر ثراها يفوح منه شذا تاج اؼبعارؼ  أبا مدين شعيب بن اغبس . 
تنوعػػػت القػػػوايف بػػػ  اؼبتػػػواترة ، ثػػػبلث عشػػػر قصػػػيدة مطولػػػة يف ديػػػواف ابػػػن طبػػػيس التلمسػػػاشل كيف

نصػيحة مشػف   كاؼبتداركةبسػت ، اخػتت قػرب جػوار ،  معاهػد انػس عطلػتأنبهادبعػدؿ سػت قصػائد 
                                                           

 .90ص، الديواف1
 .114ص، اؼبصدر نفسه2

 الديواف الة: الفتيلة.*الذباؿ: ج ذب
 .85ص، الديواف 3

 * العزاؿ: العزالء: مصب اؼباء من الراكية.
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، لكػل شػيء موعػد، دبػا أكرثتػين ضبػ ر كالسكاسػك، دمية مػن مرمػر، قصائد أيضا ؾ:  قصيدة عجبا ؽبا
   قصيدة  من عاذرم .00دة كاحدة جاءت القافية متادفة  /ييط ر فةادم  كقص، مدامة حيدر

شػعورم فقػد فػتح أك اؼبوقػف ال، لتـز قافية كاحدة رغػم التنػوع الػذم يقتضػيه اؼبوضػوعإف الشاعر إ
 .1بل حدكدله عوادل ذات أفاؽ ب

كسباثػػػل مقطعػػػي ، ذف مػػػن خػػػبلؿ تػػػردد حػػػرؼ الػػػركمقػػػ  بػػػذلك سبػػػاثبل صػػػوتيا رصػػػدته األحكمػػػا 
 موضوعاهتا. كتعدد، طوؿ القصيدةعليها بالنظر إذل اقتضى اغبفاظ 

ميقػػه تبػػدك خلػػف الػػنص كاعتمػػاد الشػػاعر علػػى القافيػػة اؼبتػػواترة كاؼبتداركػػة بشػػكل كبػػ ر لػػه داللػػة ع
الػػػيت تطػػػرؽ االذف يف فقػػػرات زمنيػػػة ، ة الفواصػػػل اؼبوسػػػيقيةف تكػػػرار القػػػوايف هػػػو دبثابػػػكمػػػا أ،  الشػػػعرم 
 .منتظمة

نتػػاج اؼبعػػ ىن: التكيػػف بػػ  االيقػػاع كإ رسػػم إذل كيف حقيقػػة االمػػر أف التغمػػل العميػػ  هػػو مػػا يػػةدم
لسػػبب اؼبطلػػػب القاضػػي بتكػػرار حػػػرؼ مػػن اغبػػػركؼ ، "مػػا يسػػمى دبوسػػػيقى الشػػعر أك جػػرس االلفػػػاظ

ند إذل اؼبركػب كذيفػة علػى ليها سباثل االعراب الػذم يسػيضاؼ إ، ااالصوؿ كأحيانا تكرار حرف  منهم
 .2ف يراعيها مراعاة شديدة من بداية البيت إذل هايته"الشاعر أ

، فالتماثل الصويت الذ وبدثػه حػرؼ الػركم عػرب تػردد  ضػمن البنػاء اؼبعمػارم للبيػت العػريب القػدصل
ىبلػػ  تعػػدد اؼبعػػ ىن كثػػراء  ، ا كبوياكدالليػػاانسػػجام فهػػي تتطلػػب إضػػافة إذل ذلػػك، حقػػ  مػػا نسػػميه قافيػػة

 عند اؼبلتقى.
 
 
 
 

                                                           
 .156ص، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، دراسة تشروبية لقصيدة أشجاف يبانية، بنية اػبطاب الشعرم، عبد اؼبالك مرتاض 1
 .202ص  1ط، اؼبغرب، الدار البيضاء، دار توبقاؿ للنشر، ؿبمد أكراغ، لورلؿبمد ا، تر حنوف مبارؾ، الشعرية العربية، صباؿ الدين بن الشيخ 2
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 الوقفة: -2-1
كالوقػف انفصػاؿ كػل بيػت عػن الػذم يليػه بفػراغ  1عنصر أساسي يف بناء البيت الصػويت.، الوقفة

" كػػل بيػػت ينفصػػل عػػن البيػػت التػػارل بفػػراغ يبػػدأ مػػن اغبػػرؼ االخػػ ر مػػن هايػػة ، أكبيػػاض يرمػػز للصػػمت
 .2للوقت أك الصمت فغياب الكبلـ هو غياب الصوت"، خطي الصفحة كهذا الفراغ رمز

فهو يف ذاتػه إذف لػيس ، س اؼبتكلملكي يتنف ضركرم، كالتعريف اغبقيقي للوقف: " هو توقف الصوت
 .3دالالت لغوية"ة عن اؼبقاؿ لكنها بالطبع ؿبملة بال ذاهرة فسيولوجية خارجيإ

ف أفػػػرغ كػػػل شػػػحناته بعػػػد أ، أنفاسػػػهرل بوقػػػف مػػػن أجػػػل أخػػػذ الشػػػع ذ أف الشػػػاعر ينهػػػي بيتػػػهإ
 اؼبكبوته.

 أنواع الوقف: -2-1-1
 الوقفة التامة: -2-1-1-1

كؿ إذ كنسػػميها القػػانوف األ، كالدالليػػةيكػػوف البيػػت يف هػػذ  الوقفػػة فبتل ػػا بوقفاتػػه الوزنيػػة كالتكيبية
 أم من الناحية العركضية كالداللية:، يكوف البيت اػبطي تاما كزنا كلغة

ليسػػػت يف حاجػػػة ، كاؼبعػػػ ىن، بػػػن طبػػػيس جػػػاءت أبياهتػػػا تامػػػة مػػػن حيػػػد الػػػوزفكأغلػػػب نصػػػوص 
 :4من ذلك قوله، ؼبايتممها

 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا إنعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك البغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 ناملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إذل جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكل أ

 

 فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اؽبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت* 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي   ر البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت*رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  كتزجى

 

لػػى االخػػر تقل عففػػي هػػذ  األبيػػات ربققػػت الوقفػػة الدالليػػة كالتكيبػػة  أم أف كػػل بيػػت منهػػا مسػػ
 .كعركضيا، معنويا

                                                           
 .98اعبزائر ص ، 1985، دار اآلفاؽ، الشعر العريب ب  الواقع كالنظرية، كتاب العركض،  مصطفى حركات 1
 .77ص، 2000بناء لغة الشعر ، تر أضبد دركي  دار غريب للنشر ، ، النظرية الشعرية، جوف كوهن 2
 .نفسهاص ، جع نفسهاؼبر 3
 .72ص، الديواف 4

 البخت: االبل اػبراسانية.-*البغت: لعله يريد بالبغت ما يغيت على بغتة 
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عػ ىن لكن التضم  أك التدكير الدالرل الذم هو ارتباط البيػت مػع البيػت الػذم يليػه مػن حيػد اؼب
كيبكػن أف يبلحػ  ، لتكيػبكا مالحالة خاصة للصػراع بػ  البحػر الشػعر "التضم  دبعنا  الدقي  ليس إ

 .1كاؼبع ىن" يتاـ ب  الوقف العركضينبغي من تطاب  ، بيات كلكي يزكؿ هذا الصراعيف كل األ
رشي  القػ ركاشل " اؼبػداخل مػن األبيػات مػا   بنكما يقوؿ  ا  كظبي البيت اؼبدكر اؼبدمج أك اؼبداخل

 .2كهو اؼبدمج أيضا"، كقد صبعتهما كلمة كاحد ، خر غ ر منفصل عنهكاف قسمه متصبل باآل
دمػج بيػت يف  بػل، الثػاشل الكؿ يفدماج ليس دمج الشطر ااإل، دماج اإل عند ؿبمد بنيس  كهو 
كبدلػه اسػتعملنا مصػطلح ،  ؿبػددف تعريفػه غػ رلتدكير غ ر متداكؿ لدل القػدماء كإف مصطلح اغ ر " كإ

 .3ابن رشي  الق ركاشل" دماج الذم يقوؿ بهاإل
كمػن ذلػك ، مػن نصػوص سػابقة تتميػز بػربكز هػذ  اػباصػية اؼبقتبسػه، كقبد بع  قصػائد الػديواف

 :4قوله
 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الل

 با كلمػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػرت ألصػػػػػػػػػػػػػػػػبو للٌصػػػػػػػػػػػػػػػػكإشلٌ 
 كأهػػػػػػػػػػػػػػػػػدم إليهػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

 ذف إصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغاء كاللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلءكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤل 
 كللػػػػػػػػػػػػػػنجم مهمػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػاف للػػػػػػػػػػػػػػنجم إصػػػػػػػػػػػػػػباء

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء.ة إإهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء التحيٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كيف رد  
 

نػػد القػػدماء بالتضػػم  أم هنػػا ففػػي هػػذم االبيػػات قبػػد التػػدكير الػػدالرل أك مػػا يصػػطلح عليػػه ع
 :5كردبا حبذفها يبتنع حدكثه أدكات الربط كالعطف كضح بتوذيف،   االبيات اؼبذكورةدالرل ب ترابط

 أنبػػػػػػػػػػػػػػت كلكػػػػػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػوؿ عتػػػػػػػػػػػػػػاب
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غريبى  ىن  غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمازلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كالعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ت

 كهيهػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػباب شػػػػػػػػػػػرخه
 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبايب كبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
 أعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

 طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي أك يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرايب يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  
 

                                                           
 .83، اؼبرجع الساب ، جوف كوهن 1
 .117ص ، 1ج، العمدة، ابن رشي  2
 .131ص ، 3ج، بنياته كإبداالهتا، الشعر العريب اغبديد، ؿبمد بنيس 3
 .65ص، الديواف4
 .68ص، الديواف5
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نفسػػها يعللػػه االداء القصصػػي الػػذم يبيػػز ذبربتػػه الشػػعرية: "القصػػة كثػػ رة للتضػػم  بػػاألداة  كعبػػويف 
ف نه يسوقها دبنتهى اللياقػة ، ذا ساقهاكإ، يف معرض االستشهاد كاالستدالؿيف شعر بن طبيس يسوقها 

ثػػراء ، ك 1هبػػا كيعػػدها جػػزءا متممػػا للموضػػوع" بػل يػػغنس، بغهػػا حشػػو زائػػد فػػبل يشػػعر القػػارئ، كالكياسػة
ال كمػا ،  بنػاء اؼبطػوالت مػن القصػائدل، كاؼبعػاشل، ستسل يف استجبلب اؼبلفوذاتي فغخذ، اللغوم زاد 

كجػػاب ـبتلػػػف ، كثػػ ر مػػن االعػػبلـ كزار البلػػداففلقػػد لقػػى  ، غبياتيػػة الػػيت مػػر هبػػاننسػػى عمػػ  التجربػػة ا
ه انت عاصمكغرناطة اليت ك، ثرية حبضارهتا الضاربة يف عم  القدـ فتلمساف كحدها عاصمة، االمصار

 .كالعلم، الفكر
 التراكم الصوتي وداللتو في شعر ابن خميس -3

 القيمة التعبيرية للصوت -3-1 
أك التكيػب ، االيقاع يتشكل من صبلة العناصر اليت تسهم يف بناء الصػورة كالصػوت كالكلمػة إف

مػػن  لونػػةة النفسػػية مفهػػي ربيػػل إذل حالػػ، كالػػيت تسػػتثمر يف تفسػػ ر الظػػاهرة كتغكيلهػػا مػػن خػػبلؿ تردادهػػا
حػػداث: " كاغبقيقػػة إف االيقػػاع تشػػكل مػػن هػػذ  اؼبكونػػات معػػا فمػػن الصػػوت الكلمػػة الصػػراعات كاأل

ساسية الظواهر كتفس رها من خبلؿ ؿباكر أكالتكيب تتخذ صورة االيقاع الذم يستثمر غالبا يف بع  
 2النحو كاؼبع ىن كااليقاع.

ف الػػػنص الشػػػعرم: " فغغلػػػب يكػػػوٌ  كألف اإليقػػػاع يف حقيقػػػة أمػػػر  يشػػػكل جػػػوهرا عامػػػا لكػػػل مػػػا 
هػػػذا بػػػالرغم مػػػن تصػػػنيف عنصػػػر ، يقاعػػػاداحػػػل البيػػػت أك الػػػنص الشػػػعرم تشػػػكل إاؼبكونػػػات اللغويػػػة 

 3االيقاع من اؼبواد الصوتية اليت هي بطبيعة اغباؿ تشكل عنصرا من عناصر اػبطاب الشعرم"
و فهػػو صػػامت كصػػوت تصػػويتا فهػػو مصػػوت كهػػ، الشػػيء يصػػوت صػػوتا الصػػوت مصػػدر صػػات

ىبيبجت چ عػػػػػاـ ال ىبػػػػػص كيقػػػػػاؿ: صػػػػػوت االنسػػػػػػاف كصػػػػػوت اغبمػػػػػار كيف الكتػػػػػاب الكػػػػػػرصل: 

 .19سور  لقماف اآلية: چيتجثمثىثيثىتحتختمت
                                                           

 .27ص، الديواف1
 .18ص، 1994، 1ط، دار اؼبعرفة اعبامعية، اؼبةثرات االيقاعية يف لغة الشعر، فبدكح عبد الرضبن 2
 .13ص ، اؼبرجع نفسه 3
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 كقاؿ الراجز:
 كغمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواهتا يف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوادم

 
 1أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػوات حػػػػػػػػػػػػػػػػػػج مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف غػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 

 
ذم تةلػػف مادتػػه علػػم الصػػوت ف نػػه كيعػػرؼ ابػػن سػػينا الصػػوت اللغػػوم: "أمػػا الصػػوت اللغػػوم الػػ

كهػو سبثػل  يلنطقػسػم اعبهػاز اهػا إيطلػ  علعن تلك األعضاء اليت ي لذم يصدر طواعيةثر السمعي ااأل
كؿ كألثػػر السػػمع اؼبتعلػػ  بالصػػوت مػػن حيػػد انتقػػاؿ سبثػػل العنصػػر األ، عضػػاء النطػػ للعناصػػر الثبلثػػة: أ

صػر ما أذف اؼبستمع اليت تتلقى تلك الذبذبات ف هػا تشػكل العنأ، سبثل العنصر الثاشل،  اؽبواءموجاته يف
 .2الثالد"

 كيقتضي هذا التعريف ثبلثة عناصر ترتبط بالصوت كهي:
 جسم يتذبذب. -1
 كسط ناقل للذبذبات اؽبوائية. -2
 كجسم يتلقى هذ  الذبذبات. -3

أمػػا احملػػدثوف فيعرفػػوف الصػػوت بغنػػه: "اضػػطراب مػػادم يف اؽبػػواء يبثػػل يف قػػوة أك ضػػعف سػػريع  
 .3عف تدرهبي ينتهي إذل نقطة الزكاؿ النهائي"مث يف ض، للضغط اؼبتحرؾ يف اذبا  اػبارج

فقد تناكؿ احملدثوف يف تعريفهم للصوت غبظة انطبلقه يف اؽبػواء كسػ ر  عػرب اؼبوجػات اؽبوائيػة الػيت 
 تعتضه كاليت تسهم يف قوته كضعفه اؼبتدرجة إذل غبظة توقفه.

يما ىبص مفهـو الصػوت:" دل ىبرج عما أثبته ابن سينا فف نه أما ما جاء به الدكتور سباـ حساف 
فالصوت عملية حركية يقـو هبا اعبهاز النطقي كتصحبها  ثار ظبعيػة معينػة تػغيت مػن ربريػك اؽبػواء فيمػا 

 .4كهو اعبهاز النطقي كمركز استقباله االذف"، ب  مصدر إرساؿ الصوت

                                                           
 .15ص 1ط، ق1402/ 1982 ب ركت ،سر الفصاحة دار الكتب العلمية، أبو ؿبمد عبد اهلل بن اضبد بن سناف اػبفاجي اغبليب 1
 .173ص ، جامعة قسنطينة، 1997، 1418، 4ع، ؾبلة اآلداب، الفكر الصويت عند ابن سينا، خالد سليماف 2
 .172ص ، ، اؼبرجع الساب خالد سليماف 3
 66ص، ق1418، 1998، 1ط، القاهرة، عادل الكتب للنشر كالتوزيع، اللغة العربية معناها كمبناها، سباـ حساف 4
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 نسػبةزبتلػف مػن حيػد ، ار أثار ظبعيةالذم يقـو ب صد، فالصوت عملية وبدثها اعبهاز النطقي
 اؼبوجات اؽبوائية اؼبتجهة إذل أذف السامع. 

ية نطباعػػػػات السػػػػػمعلصػػػػوت أك الصػػػػومت هػػػػو "ؾبموعػػػػة مػػػػن اإلكيعػػػػرؼ " فردينػػػػاد دم سوسػػػػ ر ا
هكػذا فيمػا هػي منػذ ك ، خػرلالكبلمية كاؼبسموعة اليت تشتط إحػدانبا األ نطقية للوحدت :كاغبركات ال

معي كالكبلمػػي فالفعػػل عنػػد  اشػػتمل علػػى السػػفالصػػوت  1ف كحػػدة معقػػدة متموضػػعه يف كلتيهمػػا"اآل
السػػمعي  تكيبػػات الػػيت ربصػػل عليهػػا يف اربػػادسػػتدعي مباشػػرة الفعػػل النطقػػي  بى  كالالسػػمعي  ب  ي

قابلػػة  كالكػػبلـ غػػ ر قابلػػة لبلنقسػػاـ " إف العناصػػر الػػيت ربصػػل عليهػػا يف اربػػاد السػػمعي كالكبلمػػي غػػي
 . 2ربتله"للتجزئ أكال يبكن اعتبارها خارج الزمن الذم 

فهنػاؾ مػن قسػمها علػى أسػاس التفخػيم ، كاختلف الدرس القدصل كاغبػديد يف تقسػيم االصػوات
أم سػػػار يف تقسػػػيمها علػػػى تنػػػوع اؼبخػػػارج مثػػػل اػبليػػػل الػػػذم جعػػػل منهػػػا شبانيػػػة: "كهػػػي العػػػ  ، كالرقػػػة
ف مبػػدأنبا مػػن الف مبػػدأها مػن اغبلػػ  كالقػػاؼ كالكػاؼ ؽبويتػػاف ال، الغػ  اغبلقيػػة، كاػبػػاء، اؽبػػاء، كاغبػاء
صػػاد كالسػػ  كال، ا مػػن شػػجر الفػػم أم ـبػػرج الفػػمكالشػػ  كالضػػاد شػػجرية الف مبػػدأ هػػ كاعبػػيم، اللهػػاة

كالطػاء كالتػاء نطعيػة الف مبػدأها ، كهػي شػ  طػرؼ اللسػاف، ا من أسلة اللسافهكالزام أسلية الف مبدأ
كالبلـ كالنوف ذلقية الف مبػدأ  كالراء ،ا اللثةهكالظاء كالذاؿ كالتاء لثوية ألف مبدأ، لىعلغار األهو نطع ا

 اؿ مػرة شػفهية الف مبػدأها مػن الشػفةكقػ، كالفػاء كاليػاء شػفوية، كهو ربديػد طرفيػه، ا هو ذل  اللسافه
 .3ا شيء"تعل  هباال يأله، كالياء كالواك كااللف كاؽبمزة هوائية 

ك الػذم تػزداد فيػػه أمػا ابػن سػينا فقػد قسػمها إذل أصػوات ثقيلػة كحػادة فالصػوت اغبػاد هػو: "ذلػ
 4ف قلة عددها اشارة إذل ثقل صوت كغلظه".كما أ،  سرعة الذبذبات يف الثانية الواحدة

                                                           
 85ص، 1985، االعظمية بغداد، دار اآلفاؽ، يوئيل يوسف عزيز ،تر، علم اللغة العاـ، فرديناند دم سوس ر 1
 .75ص ، اؼبرجع نفسه 2
 .105ص ، دط، 2001، االسكندرية، اؼبكتبة اعبامعية االزاريطة، مباحد يف علم اللغة كمناهج البحد اللغوم، نور اؽبدم لوشن 3
 .172ص ، قسنطينة، منتورم جامعة، 4ع، ؾبلة اآلداب، الفكر الصويت عند ابن سينا، خالد سيلماف 4
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أك متثاقلػة يكػوف الصػوت ، ف ذا كانػت بطي ػة، اد كتتكاثف لتشبه صوت اؼباءفسرعة الصوت تزد
 1ثقيبل.

م أنػػيس يف  صػػوات علػػى أسػػاس اعبهػػر كاؽبمػػس مػػن احملػػدث  قبػػد الػػدكتور إبػػراهيا مػػن قسػػم األأمػػ
 .2كتابه  األصوات اللغوية  يعرؼ االصوات اجملهورة: هي االصوات اليت يهتز معها الوتراف الصوتياف"

كدل ىبػػػرج علػػػى هػػػذا التعريػػػف الػػػدكتور فبػػػدكح عبػػػد الػػػرضبن" أمػػػا االصػػػوات اؼبهموسػػػة كهػػػي الػػػيت 
 .3"تتواف  مع الصوت اؼبنخف  يف النص الشعرم"

ا صػفة الضػعف كهػي عشػرة: "اؽبمػس صوات كتلص  هبػؼ األتعرٌ ف نأما الدكتورة نور اؽبدل لوش
متنعػػت حركػػة اذا كإ، جػػرل مػػع حركػػة الػػنفس ضػػعف اإلعتمػػاد عليػػه كػػاف مهموسػػافػػ ذا  الصػػوت اػبفػػي

 .4نقص االعتماد عليه ككاف ؾبهورا"، ف هبرم معهاالنفس أ
 
الصػػوت اجملهػػور: اعبليػػل يف كتابػػه  هندسػػة اؼبقػػاطع الصوتية  عبػػد كيعػػرؼ الػػدكتور عبػػد القػػادر 

 .5صوات العربية ؾبهورة فبا تكسب اللغة العربية موسيقا يف األداء""بغنه منغم ف ف أربعة أطباس األ
مػا اؼبهمػوس فهػو الػذم يهتز به الوتر فيحػدث صػوتا مػدكيا أور هو الصوت الذم هفالصوت اجمل

 كتار الصوتية. تتذبذب معه األال
صػوات دل وبػد عمػا كضػعه ابػن جػين يف كتابػه  سػر ألجاء بػه الػدرس اغبػديد يف تعريػف اإف ما 

صػوات مػن جهػر كنبػس ـبارجهػا كصػفات األ، غبػركؼ العربيػةصناعة االعراب  فيما ىبص ذكػر عػدد ا

                                                           
 . 66ص ، القاهرة، 3ط، ـ1998 -ق1418، عادل الكتب للنشر كالتوزيع، اللغة العربية معناها كمبناها، مباـ حساف 1
 .21ص، دط، 1995، اؼبكتبة االقبلو مصرية، االصوات اللغوية، إبراهيم أنيس 2
 ص نفسها.، اؼبرجع نفسه 3
 .116ص ، اؼبرجع الساب ، نور اؽبدل 4
، ق1998/1418، عماف، دار الصفاء للنشر كالتوزيع، هندسة اؼبقاطع الصوتية كموسيقى الشعر العريب ريفية لسانية حديثة، ينظر: عبد القادر جليل 5
 .42ص، 1ط
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ورة كعػػددها طبسػػة عشػػر هػػاالصػػوات اجمل -فيمػػا ىبػػص -رج عمػػا كضػػعه سػػيبويه يف كتابػػهكمػػا أنػػه دل ىبػػ
 1. ـ، ر، غ، ج، م، ر ،ؿ، ف، ض، ز، د، ظ، ذ، كحدة صوتية كهي  ب/ ـ 15

، ص، ش، س، ط، ث، ت، كحدة صػوتية  ؼ 12ث ىن عشر أما األصوات اؼبهموسة فعددها إ
ليصػبح صػوتا خارجيػا  2ق  ككحدة صوتية ال مهموسة كال مهجورة كهي نبػزة القطػع"، ح، ؽ، خ، ؾ

 .3عن الزمن"
يط االجتمػاعي اؼبنػتج يقػاع يف اربػاد  مػع احملػال يتجػزأ مػن اإلء ف الصوت جػز كأكردنا أكلقد سب  

 لذلك الصوت على خبلؼ إف كرد مفردا بعيدا من العناصر اؼبكونة للسلسلة الكبلمية.
حػداث معػرب عنهػا يف من االكائل الذين ربطوا الرمزية الصوتية دبػا يناسػبها مػن أ كما أف ابن جين

حػػػداث واهتا مػػن األااللفػػاظ دبػػا يشػػػاكل أصػػلفػػاظ دبػػػا يشػػاكل أصػػواهتا: " فغمػػػا مقابلػػة بػػاب مقابلػػة األ
هبعلػػوف أصػػوات اغبػػركؼ علػػى  كذلػػك أهػػم كثػػ را مػػا، كاؼبػػنهج عنػػد عارفيػػه مػػغمـو، فبػػاب عظػػيم كاسػػع

قضػم فاػبضػم ، خضػمضعاؼ ما نستشعر  من ذلك قوؽبم اث اؼبعرب هبا كوبتذكها عليها كأحدظبت األ
 .4ت الدابة شع رها"مقض، القضم للصلب اليابس، ؤلكل الرطب كالبطيخ كالغثاءل

ف كل صوت يف النظاـ هو رمز ؼبعاف متعػددة:" أل، يناسبها من اؼبعاشل كالدالالتكلؤلصوات ما 
عمػل الرمزيػة هػي ال فذلػك أ، ؿ عبلقػات التشػابك كالتاكػبتغخذ اسػتجابات شػكبل كاضػحا مػن خػبل

 .5ف ربوؿ كل ذباربنا يف اغبياة إذل رموز"أ، عقولناساسي فتستطيع األ
ف يعلقهػا اؼبتلقػي كػن أمل ماال يعػد مػن القػراءات الػيت يباللغوية الدالة هبتراكب العناصر  فهو يف

 بالعمل االبداعي إذ ىبتلف ب  ذا كذاؾ.

                                                           
 .104ص ، اؼبرجع الساب ، نور اؽبدل لوشن 1
 .36ص ، اؼبرجع الساب ، عبد القادر عبد اعبليل 2
 .57ص ، اؼبرجع نفسه 3
 .157ص ، 2ج، دط، دت، دار الكتب اؼبصرية، اؼبكتبة العلمية، تح ؿبمد علي النجار، اػبصائص، الفتح عثماف ابن جين أبو 4
 .72ص ، جامعة قسنطينة، 4ع، ؾبلة اآلداب، الفكر الصويت عند ابن سينا، خالد سليماف 5
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لقػػػد أدرؾ الدارسػػػوف منػػػذ القػػػدـ القيمػػػة التعب ريػػػة للصػػػوت يف جعلهػػػم الكلمػػػة تػػػوحي بػػػغكثر مػػػن 
نػػػاء مفرداهتػػػا كصػػػيغها فػػػغهتموا هبػػػا عبملػػػة مػػػن األسػػػباب أنبهػػػا: " االسػػػاس الػػػذم يقػػػـو عليػػػه ب، داللػػػة

 .1بل كأدهبا كله كما أنه كسيلة من كسائل تعليم اللغات"، كتراكيبها
دكف كجػػػود الصػػػوت دل تتكػػػوف اللغػػػة الػػػيت تعتػػػرب كسػػػيلة مػػػن كسػػػائل التواصػػػل كالػػػيت تسػػػعى فمػػػن 

 لبلنتشار كالتبادؿ العلمي كالثقايف.
فيحػدث ذبانسػا حرفيػا ، كلمػاتكللصوت اللغوم تنوع اؼبعػ ىن لتماثػل بػ  الفونيمػات اؼبكونػة لل 

كهػذا اعبػرس وبػدث ، دث جرسػا صػوتياف التماثل من خبلؿ الكلمػات الػيت ربػيسهم يف تعددها: " ال
 firthفػػػرأم فػػػ رث، كالتشػػػكيل اإليقػػػاعي يسػػػهم يف بنػػػاء اؼبعػػػ ىن علػػػى مسػػػتول السػػػياقي للػػػنص، إيقاعػػػا

 .2امتداد لرأم ابن جين يف باب تصاقب األلفاظ لتصاقب اؼبعاشل"
نفجاريػة:" هػي الػيت ا التماثل قسػمت أصػوات اللغػة إذل إنفجاريػة كإحتكاكيػة فاألصػوات اإلذكؽب

كينػتج عػن هػذا اغبػبس ، ينحبس فيها ؾبرل اؽبواء اػبارج من الػرئت  حبسػا تامػا يف موضػع مػن اؼبواضػع
 .3فيندفع ؿبدثا صوتا انفجاريا"، ف يضغط اؽبواء مث يطل  سراح ؾبرل اؽبواء فجغةأك الوقوؼ أ

كاألصػوات االنفجاريػة هػي: ، فتجمع كمية من اؽبواء يف الرئت  ينطلػ  دفعػة كاحػدة ؿبػدثا صػوتا مػدكيا
 ؽ.ر، ض، ط، د، ت، ب

فيها ؾبػرل اؽبػواء اػبػارجي يف موضػع مػن اؼبواضػع  حتكاكية هي: " اليت يضعفأما االصوات اإل
، ع، خ، ش، ص، ز ،س، ط، ذ، ث، حبيد وبدث اؽبػواء يف خركجػه احتكاكػا مسػموعا كهػي:  ؼ

 .4ق ، ع، ح
بل يضعف فيها ذلػك اجملػرل مث عنػد ، نفجارية اليت ينحبس فيها ؾبرل اؽبواء كليةاإلفهي عكس 

 خركجه وبدث صوتا مسموعا.
                                                           

، 2001، اعبزائػر، بوزريعػة، دار هومػة للطباعػة كالنشػر، وتية تركيبيػةدراسػة صػ، خصػائص اػبطػاب الشػعرم يف ديػواف أبػو فػراس اغبمػداشل، ؿبمد كراكيب 1
 .105ص ، 1ط
 .32ص ، اؼبرجع نفسه 2
 .51ص ، اؼبرجع الساب ، مربكؾ عبد الرضبن 3
 .51ص، اؼبرجع الساب ، مربكؾ عبد الرضبن 4
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كيعػػرب ابػػن جػػين عػػن ذلػػك ، صػػوات وبقػػ  شػػرط سباثػػل اؼبعػػ ىن كانسػػجامهدبعػػ ىن انسػػجاـ كسباثػػل األ

 .83 سورة مرصل اآليةچڌڌڎڎڈڈژژڑچ بقوله تعاذل: 
فتقػػػارب اللفظػػ  لتقػػػارب اؼبعػػػ ىن ، كاؽبمػػزة أخػػػت اؽبػػاء، أم تغػػريهم اؼبعاصػػػي كؽبػػذا يف معػػػ ىن هتػػزهم هػػػزا

ألنػه يهػز ، ككغهم خصوا هذا اؼبع ىن باؽبمزة ألها أقػول مػن اؽبػاء كهػذا اؼبعػ ىن أعظػم يف النفػوس مػن اؽبػز
 ط لتقارب اؼبعن . فتقارب لف  اؽبز مع االز مشرك  1باؿ كله كجذع كساؽ الشجرة ككبو ذلك"

كإمبػا يعػود إذل  ن جغرافيػة اغبػرؼ يف ؿبيطػه الطبيعػيأصل اللغات مستمد م فكقد أقر ابن جين أ
، الػػريح أصػػل اللغػػات كلهػػا إمبػػا هػػو مػػن األصػػوات اؼبسػػموعة كػػدكمأصػػوات الريػػاح كخريػػر اؼبػػاء: " إف 

 .ايط هبفكل كلمة وبمل معناها داللة اؼبناخ احمل 2كخرير اؼباء"، كحن  الرعد

إف بػػدا مةيػػدا ك  حػػيف إذل قضػػية عبلقػػة الصػػوت بػػاؼبع ىن كمػػا تعػػرض األمػػاـ عبػػد القػػاهر اعبرجػػاشل
عة مػن عجػز اؼبتلقػي و لفػاظ اؼبسػجؼبا وبدثه تبلئم اغبركؼ كاأل، عكساغبرؼ كليس ال لداللة اؼبع ىن عن

ف ركؼ معجػزا بعػد أمن أنػه تبلئػم اغبػ يف معرفة اؼبقصود من كراء ذلك فيقوؿ:" كاؼبتعلل يبثل ما ذكرت
فػػ ذا تغملػػت ، ذا احتػػيج ذلػػك مػػع مراعػػاة اؼبعػػاشلكإمبػػا يصػػعب إ، يكػػوف اللفػػ  داال ألف مراعػػاة التعػػادؿ

هي ، فصعوبة ما صعب من السجع، هو أف يصعب مراـ اؼبع ىن سبب اللف ، يذهب إذل شيء ذريف
 3صعوبة عرضت للمعاشل من أجل األلفاظ."

 
 
 
 
 

                                                           
 .146ص، مصدر ساب ، ابن جين 1
 .146ص ، اؼبصدر نفسه 2
 60ص ، 2ط، 1417/1997، ب ركت، دار الكتاب العريب، تح ؿبمد التنجي، العجازدالئل ا، عبد القاهر اعبرجاشل 3



 ليات التشكيل اإليقاعي في شعر ابن خميس التلمسانيجما     :    الفصل األول

 

58 
 

العنايػة مػر عػدـ جاـ بػ  الصػوت كاؼبعػ ىن كحػيف كإف اقتضػى األنسػفينبغي على الػدارس مراعػاة اال
صوات هي دالالت كمعاشل تصػنع باجتماعهػا فاعليػة النػب  الشػعرم: " ألف األ، باأللفاظ بغية ربقيقه

بذلك تصبح االصوات عبلمات دالة على اؼبعاشل تصنع هبا فاعلية كل منها مع االخر كجػدليتها نػب  
 1الفعل الشعرم".
قبػل ربليػل داللتهػا يف شػعر ، ك اهتابػاؼبع ىنصػوات كتعػدد أنواعهػا كعبلقؼبفهـو األ التقدصل كبعد هذا

 بن طبيس كبيطكم بنسبة تواترها  اؼبهموسة كاجملهورة  على مستول القافية.
مبػػا هػػي عبلمػػات ؼبعػػاف كرمػػوز متنوعػػة كـبتلفػػة دل تنطلػػ  مػػن فػػراغ كإ -كمػػا أشػػرنا-إف االصػػوات

ت تنطلػػػ  مػػػن فػػػراغ إمبػػػا هػػػي رمػػػوز ألشػػػياء كأفكػػػار يف العػػػادل خػػػارج عػػػن "فػػػاغبركؼ ليسػػػت ؾبػػػرد أصػػػوا
 2اللغة.

 األصوات المجهورة: -3-1-1
مرة على مستول القافية حيػد  64كأكثرها تواترا يف ديواف ابن طبيس التلمساشل صوت اعبيم بػ 

شػػػبه يف  خػػػر االبيػػػات عػػػرب مفػػػردات متجػػػاكرة " كهػػػو ذبػػػاس صػػػويت ي 3شػػػكل ذبانسػػػا خلفيػػػا هندسػػػيا"
 .4القوايف الداخلية"

 :5قبد  يقوؿ يف قصيدة اختت قرب جوار على ذلك مثلة كمن األ
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػبلجا أك كهننػػػػػػػػػػػػػػػػػطرقتيػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دل ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبلءً 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؼبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلل  توه   تي يإشل اهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 مالظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغهٌ  دى بلي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ مي 
 

* كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكالر     بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؾو
 دجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى كدل يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ أي  كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه 

 كديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجرو  كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽب
 يف رمايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج. فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداحو 
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بػالرغم ، مرفػوؽ حبركػة الكسػرة الػيت تعػرب عػن االفػوؿ كالسػكوف فجاء صوت اعبيم يف هاية البيت
ة العربيػة اعبمػل ور:" معنا  يف اللغػهة اليت تبعد على القوة فهو صوت ؾبيعترب من االصوات اجملهور  أنه

كهػو صػحيح لكنػه ، نػه للعظػم مطلقػاعبمػل كقػاؿ عنػه العبليلػي: إصػورة ا يف السريانية اؽبائج يشبه رظبه
 1كيعترب  الدكتور كماؿ بشر من االصوات اؼبركبة االنفجارية االحتكاكية".، قاصر

 701يبدح فيهػػػػا السػػػػلطاف ؿبمػػػػد الثالػػػػد اؼبعػػػػركؼ بػػػػاؼبخلوع اؼببػػػػايع سػػػػنة ففػػػػي هػػػػذ  القصػػػػيدة
 2احملذكفة. بياتف إظبه مذكور يف األكال شك أ 708كاؼبعزكؿ سنة 
اشل كما يػػػذكر ذلػػػك حسػػػن عبػػػاس " يف عمليػػػة اسػػػتيحاء اؼبعػػػموحيػػػةك  معػػػربة، بػػػدكرها تكاألصػػػوا
صػوات اغبػركؼ العربيػة هيد البد منػه ؼبتابعػة اغبػديد عػن إوبػاءات أمثلة سبك لو ببع  األكالتعب ر عنها 

 3كخصائصها اغبسية كالشعورية.
فاستهلها بالبكاء  يم ب  ارتفاع كالبفاضقصيدة  اختت قرب جوار   تنوعت دالله صوت اعبف

  الػدياج، القػداح، كزب ر ما صعب من األلفػاظ  الػدياج مسػتبل، على االطبلؿ كعادة الشعراء القدماء
لكػن ابػن ، ه ال يتمتػع باغبريػةكونػ،  ال هبػد فيهػا فػرد غبطتػه، مستلهمايف ذلك البي ػة الصػحراكية القاسػية

عتػرب هػذا التوذيػف مػن بػاب التػغث ر كاالعجػاب الشػديد ف نن أكيبكػ، دل يعاشػر الظػركؼ نفسػهاطبيس 
اغبوشػية الػيت يعتربهػابع  الدارسػ  غػ ر  قػادر  ، لفاذػه الغريبػةفػل كيوذػف أحيف أنػه وب، بالشعر القدصل

 كاالنصهار يف تفاصيله.، فبل ربق  ما يسمى تذكؽ النص، على التغث ر يف اؼبتلقي
اعبيم اللتعبػػ ر عػػن اؼبعػاشل الػػيت تػػوحي هبػػ م " فقػػد اسػتخدـحػرؼ اعبػػيككمػا ال يفوتنػػا أف نشػػ ر أف 

كإال فيكونػػػوف قػػػد لفظػػػو  قاهريػػػا غػػػ ر ، طػػػوؿ مرحلػػػة االبػػػداع، لفظػػػو  معطشػػػا فػػػ هم ال شػػػك، معطشػػػا
 .4معط  كذلك حذكا ؼبسموع االصوات على ؿبسوس االحداث"

                                                           
منشػػػورات اربػػػاد ، خصػػػائص اغبػػركؼ العربيػػػة، أيضػػا حسػػػن عبػػػاس، ahlalhadeeth.comاعبمػػػل اؽبػػػائج يف العربيػػػة.، رؼ اعبػػيمحػػػ، ضبػػز  اعببيلػػػي 1

 103ص، 1998، الكتاب العرب
 .81ص ، الديواف 2
 35/36.ص1998، منشورات ارباد الكتاب العرب، خصائص اغبركؼ العربية كمعانيها، حسن عباس 3
 105اؼبرجع نفسه.ص 4
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، فجػػػاج، هجهػػػاجيف اؼبفػػػردات ؾ:   1فقػػػد تػػػوحي اعبػػػيم بالقسػػػاكة كالصػػػبلبة كاغبػػػرارة كاػبشػػػونة
 الشحاج .

كالفجػاج ، الريح القوم الشديد كالذم يصيب بعنفوانه كل ما أمامه فيزوبه من سػبيله، اجهفاؽبج
 كما يعتيها من صعوبة مسلكها لعابر السبيل.، كهي الطرؽ الواسعة ب  اعبباؿ

يرة لكػػن حػػرؼ اعبػػيم لػػن يػػدؿ فقػػط علػػى اؼبعػػاشل اؼبػػذكورة بػػل قبػػد  قػػد أخػػذ دالالت أخػػرل مغػػا
كداللػػػة ، فقػػػد تلونػػت داللتػػػه بػػػ  القسػػػوة كالصػػػبلبة كالشػػػدة، سبامػػا كخاصػػػة عنػػػدما كرد مردكفػػػا بػػػاأللف

 اؼبػػػد فصػػػوت  ،االعػػػبلج، سػػػياج، داج، :  مػػػراجكيظهػػػر ذلػػػك يف اؼبفػػػردات التاليػػػة، االنكسػػػار كاػبيبػػػة
رفعػػة كالثبػػات لكػػن هػػذ  ال، كالرفعػػة كالقيػػاـ كاالسػػتمرار مهمػػا صػػعبت الظػػركؼ، وبػػاكي النهػػوض الػػدائم

كهػػي خيبػػة ، هػػي خيبػػة االمػػ ر ؿبمػػد الثالػػد اؼبخلػػوع مػػن السػػلطة، باػبيبػػة كاالنكسػػار عػػادة مػػا تقابػػل
مهػػػا بعػػػد أف كانػػػت مركػػػز ليغفػػػل قب، سػػقوط اؼبماليػػػك العربيػػػة يف أيػػػادم االسػػػباف الواحػػػدة تلػػو االخػػػرل

مػن ، اليت عرفها اؼبسػلموفإف دل يشهد مرحلة السقوط االخ رة  لكنه حضر سلسلةاؽبزائم حيف ك ، القوة
عركة العقاب أين هـز جي  اؼبسلم  يف حديثه عن م، الوهاب اؼبنصور بينها ما أكرد  ؿبق  شعر  عبد

كخسػارة النصػارل طبسػة ،  الػفبقيادة  اػبليفة الناصر لدين اهلل  حيػد بلغػت اػبسػارة اؼبسػلم  م ػيت
 2كطو لوزة.كتسمى يف التواريخ االسبانية ببلس نفاس د ان ألفكعشري

كنبػػا: صػػوت الػػبلـ يف قصػػيدت  ، كمػػن األصػػوات اجملهػػورة كالػػيت تغخػػذ أيضػػا أعلػػى نسػػب التػػواتر
 76مػػرة اجملمػػوع  46مػػرة كالثانيػػة بػػػ  30بعنػػواف عجبػػا ؽبػػا  يف األكذل بػػػ   مػػن عػػاذرم كالقصػػيدة الثانيػػة

 مرة.
انية يشػبه اللجػاـ يقػوؿ ورة اؼبتوسط الشدة شػكله يف السػريهكيعترب صوت البلـ من األصوات اجمل

 :4يقوؿ يف قصيدة من عاذرم 3، نطباع بالشىء بعد تكلفةنه العبليلي: إنه لئلع

                                                           
 .105، اؼبرجع الساب ، سحسن عبا 1
 .209ص ، 1998مارس  1، 1ط، عماف، دار البيارؽ، صفحات من التاريخ االسبلمي يف مشاؿ إفريقيا كدكلة اؼبوحدين، ؿبمد الصبليب علي 2
 .273ص ، اؼبرجع الساب ، حسن عباس 3
 .114ص، الديواف4
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 عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أرؽ  
 أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقا يف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ر اغبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةادم فلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعاؿ

 

 كغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنح ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ  
 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيت يف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحن خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 كجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين ارقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 
، ت البلـ يدؿ يف معنا  عن التماسك كااللتصاؽ دبا يتواف  مع كاقعػهكيرم حسن عباس أف صو 

 .1التصاؽ اللساف بغكؿ سقف اغبنك قريبا من اللثة العليا
كؾبػػرل ، يس يف هػػذ  االبيػػات يػػود أف يعػػان  الشػػوؽ كيلتصػػ  بطيوفػػه  لكػػن حػػر اغبشػػافػػابن طبػػ

 :2اؽبم تطرد عنه كدل يب  له سول معانقة مشمولة، الدمع كقف حائبل بينهما
 بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمولةو  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةذم   كعاطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفراءو 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مطعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكاؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػك روبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالل  
 طبارهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف  عتٍ 

 ال كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقين كال تثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اؼبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحى 
 

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  االليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إذ ري ص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى تػي  
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أف تى  ةي سبنعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الذٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب لونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول يف اعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؿ
 كالبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ال تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر اغبجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 ربؽ كضػػػػػػػػػػػػػػػػػوء اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿعلػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػنا الػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

، اؼبذهبػػػػػػة، اؼبعطػػػػػػرة، يف هػػػػػػذ  االبيػػػػػػات تظهػػػػػػر معػػػػػػاشل االلتصػػػػػػاؽ كاالرسبػػػػػػاء يف حضػػػػػػن الصػػػػػػفراء
 كيصحو صحو اؽبول.، فيهنئ الباؿ دبعاقرهتا، كطعمهاأشهى من لثم اللمى

كتظهػػػر داللػػػة االلتصػػػاؽ يف كػػػوف اػبمػػػرة ال يزهػػػو طعمهػػػا كيسػػػتلذ دكف تعتيقهػػػا أم تركهػػػا مػػػدة 
 .3الذم هو كعاء ضخم للخمر ككبوها ، ة يف الدفطويل

 :4يقوؿ فيها، بركم البلـ س عن هذ  اؼبعاشل يف نص  عجبا ؽبا  كاليت زبتميكال يبتعد ابن طب
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽباطعػػػػػػػػػػػػػػػػػم ك  أيػػػػػػػػػػػػػػػػػذكؽ عجباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة ةتعلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذل   رالفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 بباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  إف  يغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 اةصباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكز  منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكسبنعين
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 متػػػػػػػػػغنف الكػػػػػػػػػرل عيػػػػػػػػػين كعػػػػػػػػػن، ذا كػػػػػػػػم
 

 طاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامً  خفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   يف كىبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى دكيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

بد شػكوا  ككصػف  بل يواصل، من اؼبعاشل كالشاعر ال قبد  يف هذ  االبيات يبتكر اؼبستحدث
كمػن غػرض النسػيب ينتقػل للفخػر ، كهػي عنػه معرضػة ال تعػ ر  اهتمامػا، حر شوقه إذل مػن يػود كصػاؽبا

 :1بالقـو الذم ينسب له
 مي هي تػٍ كى ًر عىػػػػػػػػػػػػػػػ رو شػػػػػػػػػػػػػػػعأنػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػن بقيػػػػػػػػػػػػػػػًة م

 قبيعهػػػػػػػػػػػػػػػػػا ريػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى أي  هبػػػػػػػػػػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػةو ـر ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػأى 
 

 حػػػػػػػػػػػػى بثقػػػػػػػػػػػػا ؽبػػػػػػػػػػػػاالر   ؾى رى ول عىػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػذم الن ػػػػػػػػػػػػ 
 ن ملؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ العػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حي بغٍ 
 

بػػل اجملموعػػة مػػن اؼبفكػػرين كالفبلسػػفة مػػن كػػاف ؽبػػم فضػػل علػػى ، دل يكػػن قبيلػػه فمػػن انتسػػب لػػه
شل شػاعر أف ابػن طبػيس التلمسػا، فبػا يػدؿ، متغنيا بفضائلهم، البشرية صبعاء فذكرهم الواحد تلو االخر

 مػزيف ؾبػاالت عديػدة كمتنوعػة مػن بينهػا الفلسػفة فػذكر" مػن كبػار الفبلسػفة كاؼبنجمػ  هر  هبػوؿ كعادل
خنػوف ككػػاف قبػل الطوفػاف كثػانيهم هػرمس البػػابلي ككػاف يف زمػن نػزر بػارل بػػاشل أسػميه العربانيػوف يالػذم 

كسػقراط ، سػوؼكفيليػب بيضػا طكتاب اغبيوانات ذكات السمـو كهػو أبابل كثالثهم هرمس صاحب ال
ف قريبػة كفاراب من مدينه التكسػتا، رب فبلسفة اليوناف صاحب اغبكم الفاضلة كالوصايا الشريفةهو أك

 .2ق"429رب الفبلسفة اؼبسلم  الفارايب اؼبتويف يف سنة كهي مسقط رأس أك، من هر سجوف
الػػيت  ةؼبصػػادر ككانػػت اؼبعػاشل ا، كحػرؼ الػػبلـ هػو حػػرؼ لسػػاشل صػرؼ كهػػو عضػػو اغباسػة الذكقيػػة

ف نػه لػيس شبػة أم ؿبػذكر مػن رفػع مرئيػة هػذا ، %3تبدأ به دل تتجاكز الطبقة الذكقية إال نسػبه أقػل مػن 
يف تعاملػػػػه أصػػػػبل مػػػػع اؼبطػػػػاعم تػػػػذكقا كمضػػػػغاكلوكا ، اغبػػػػرؼ مػػػػن الطبقػػػػة اللمسػػػػية إذل الطبقػػػػة الذكقيػػػػة

 .3كبلعا"
 صوت العػ  مػن أعسػر يعترب كمن األصوات اليت حققت نسبة كب رة من تكرارها صوت الع  "

فمػن البداهػة أف يتػغخر رعػاة اعبزيػرة ، يتوات اغبػركؼ العربيػة صبيعػا كمػا سػيغصما يكوف النط  به من أ
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إخضػػاع عضػػبلت أنسػػجته ، العربيػػة يف إبداعػػه إذل إف يػػتم ؽبػػم تػػركي  كامػػل مسػػاحة اعبػػوؼ اغبلقػػي
 .1إلرادهتم"

ورة الع  كهو نقي  صػوت اغبػرؼ الغػ  كصوت الع : "متوسط الشدة شكله يف السريانية ص
الػنفس بفعػل هػذا التقػب  يف  مث يتػوزع، شػيء مػن التشػنج، فهذا االخر شكل لتقب  ـبرجػه يف اغبلػ 

أمػا صػوت العػ  فيتشػكل يتضػيي  ـبرجػه يف أكؿ اغبلػ  ، يومي معهػا بغرغػرة اؼبػوت كالظػبلـ يف دغدغة
 كهكػػذا ال بػػد لصػػوته،  بػػةرة هػػذ  اغبلقػػةعلػػى شػػكل حلقػػة ملسػػاء كمػػن مث بتجميػػع ذبػػذبات الػػنفس يف

 .2الناصع أف يوحي بالفعالية كاالشراؽ كالظهور كالسمو"
نعػود إذل قصػيدة  هلل أيػاـ هبػا ، ف أخذنا فكرة عن الطبيعة الصوتية كالداللية غبػرؼ العػ أكبعد  

بيػات د األأم مػا يعػادؿ عػد، كاليت جاءت على ركل الع  حيد تكرر حوارل أربع ست  مرة "هاتقضي
كالظهور كالسػمو ، شراؽكاإلاليت توحي بالفعالية ك ، بعاد الداللية للع  األ تمثلل ك،وجودة يف الديوافاؼب

 :3نغخذ هذا اؼبثاؿ 
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابركدى  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  إذا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ الر  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌف 
ػػ م  قػػد ضىػػ  دأت كمػػائمي بىػػ  و لًػػفٍ ع مي منهػػا مػػا ذبم 

 زهرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   عه اؼبتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  يى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كً ككسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رباهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ا تى عن دٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عى ؽ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة كذبم 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ إذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػد    4عصػػػػػػػػػػػػػػػػػقى مي  ؽى ر  منهػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا تفى
 

فبػػػدت ، هػػػا هػػػو يف اؼبقطوعػػػة يصػػػف حلػػػوؿ الربيػػػع إذ تكتسػػػي الربػػػوع حلػػػة خضػػػراء زهيػػػة اؼبنظػػػر
انسػػجاما بػػ  داللػػة حػػرؼ  سػػمات الصػػبح الندية فنجػػد يف  هػػذا الوصػػف نالػػوركد بكمائمهػػا تعػػان  

 ات.اؼبع ىن اؼبقصود يف هذ  األبيك الع  
، اؼبتنػػػوع، السػػػمو يف اؼبفػػػردات التاليػػػة  شعشػػػع، دبعػػػاشل اإلشػػػراؽ كالظهػػػور فداللػػػة العػػػ  تلتصػػػ 

أف  علماء اللغة دل وبصػركا داللػة صػوت العػ  يف هػذ  اؼبعػاشل بػل رأكا مصرع..  غ ر أف، مرصع، ذبمع
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كثػػػػر اغبػػػػركؼ عربيػػػػة: "كهكػػػػذا كػػػػاف اغبػػػػرؼ العػػػػ  أصػػػػوات الوبػػػػوم صػػػػفات بعػػػػ  األ صػػػػوت العػػػػ 
كذلك ، استقراطية قد صبع إذل نفسه خبلصة ما يف خيار أصوات اغبركؼ العربية من خصائص كمعاف
كله مػن ، على مثاؿ ما يف معدف الذهب من االرستقراطية له من الفضة أنصع ما فيها من صفاء كنقاء

 .1ال هباريه يف ثقله النوعي معدف"، النحاس أنقى ما فيه من صفرة
 :2اكيقوؿ يف القصيدة نفسه

 ي لػػػػػػػػػػػػو دل يسػػػػػػػػػػػػعداشل يف البكػػػػػػػػػػػػاءيلًػػػػػػػػػػػػلً خى 
 أرأيتهػػػػػػػػػػػػػػػػػا نفػػػػػػػػػػػػػػػػػس تفػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ جسػػػػػػػػػػػػػػػػػمها

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظي عى   ةو رزي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأم  زً ت رى مى
ػػػػػػػػػػػػػ هػػػػػػػػػػػػػذ  ضبامػػػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػي  عي اجً وى سى

 

 قطػػػػػػػػػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يي مػػػػػػػػػػػػػػػػػن حيليكي  لقطعػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً ع  نػى كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تػى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، اهى  عكال تتوج 

تتػى ذل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى ت ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكبارنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفا عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجعي كأخاؽبي

 
داللة صوت العػ  كالػيت بػدت يف االبيػات السػابقة مرتبطػة دبعػاشل الظهػور  ففي هذا اؼبقطع تتغ ر

ككلعػه لسػقوط مدينتػه تلمسػاف يف أيػدم  إذل دالله معاكسة سباما عرب فيها الشاعر عػن كجعػه كاالشراؽ
مػػا كػػاف لػػه غػػ ر أف يقنػػع ، 3بػػين مػػرين عنػػدما سبكنػػوا مػػن ؿباصػػرهتم مػػدة طويلػػة دامػػت حػػوارل م ػػة شػػهرا

هبػػا إلقػػراء اللغػػػة  كاسػػػتقر، إذل سػػبتة ضػػػل التنقػػلفف، فػػانتقموا كأرادكا قتلػػه، ضػػوع لوصػػػايتهمملوكهػػا باػب
 . العربية

 رزية كربل.فهي ، فيشبه مغادرته لتلمساف إكراها بالركح عندما تفارؽ اعبسد
 :5عندما يرد مفخما 4من داللة الظهور كاالرتفاع كالعظمة كمن معاشل صوت الع  ما يقتب

 هػػػػػػػػاي قلبى سػػػػػػػػنف أمنػػػػػػػػع رسػػػػػػػػخى ت ٍنػػػػػػػػكي   دٍ قىػػػػػػػػ
 يط ؿبل ػػػػػػػػػػػػػ ال كقػػػػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػػػػبحت كٍسػػػػػػػػػػػػػدلً 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أخبلفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دار بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  

 عي نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال يبي  هي أن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حاب برغائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب* يهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعفيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الس 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػكلى   هبػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػن يوضػػػػػػػػػػػػػػػػػع ا داعو دعىػػػػػػػػػػػػػػػػػ مٍ كي
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 ككػػػػػػػػػػػػػػػػاف ؾبلسػػػػػػػػػػػػػػػػها البهػػػػػػػػػػػػػػػػي بصػػػػػػػػػػػػػػػػدرها
 

 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغعلى جيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه متب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكه 
 

مرتع العطاء ، كاالسبلـ، غباضرة اليت يشع منها العلميصور يف هذا اؼبقطع عظمة تلمساف تلك ا
نعػم هػي تلمسػاف الػيت ال يػرد داع فيهػا لكسػب رزؽ ، كؾبرل اعبود الػذم ال ينحػبس، الذم ال ينضب

 اغبفاظ على ثراها كتارىبها. كقف على خدمتها ملك غايته النبيلة،  دبا خصها اهلل من أرض زكية
ورة كالػػذم حقػػ  نسػػبة هػػ خػػر مػػن االصػػوات اجمل غبػػديد عػػن صػػوتكمػػن صػػوت العػػ  ننتقػػل ا

 :1تكرار البغس هبايف قصيدة نصيحة مشف  كاليت يقوؿ فيها
 عتػػػػػػػػػػػػػػابً  أنبػػػػػػػػػػػػػػت كلكػػػػػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػوؿً 
  غريبهػػػػػػػػػػػػػػػاكمػػػػػػػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػػػػػػػت كالعليػػػػػػػػػػػػػػػا تغػػػػػػػػػػػػػػػ ىن  

 كهيهػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػباب كشػػػػػػػػػػرخه
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كببلئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه دعتخي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  اجو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عبي  ايبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه شى
 ل نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابأعل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي أك يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرايب يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  

ػػػػػػػػػػػػػػ  دع الصػػػػػػػػػػػػػػادم بلمػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػرابكمػػػػػػػػػػػػػػا ىبي
 

نشػػػػػ ر يف  يبكػػػػػن أف، قبػػػػػل أف نبػػػػػدأ يف اغبػػػػػديد عػػػػػن البنيػػػػػة الصػػػػػوتية كالدالليػػػػػة غبػػػػػرؼ البػػػػػاء
 البدايةللجو الذم غلب على قصيدة  نصيحة مشف  .

ابػػن طبػػيس عػػن متػػاع الػػدنيا الزائػػل كعػػن الػػنفس الػػيت تسػػتمر يف دفػػع صػػاحبها إذل  اربػػدث فيهػػ
 ليه ردا صبيبل.بغف يقبله كيرد  إ، يف دعاء اهلل ليضطلع توبته، ؼبتاب كحسن اؼبلبا

شػػػغنه شػػػغف ، طػػػابع الزهػػػد التصػػػوؼ أف سبيػػػز بغلبػػػة، يف شػػػعر ابػػػن طبػػػيس، ك مػػػا يبكػػػن أف نقولػػػه
الشػػػعراء يف العصػػػػر العباسػػػػي الػػػذين يغػػػػ ركف مبػػػػط حيػػػػاهتم كهبتهػػػدكف يف اسػػػػتجبلب رضػػػػا اهلل بالػػػػدعاء 

االنػػدلس  كمػػا أشػػار ذلػػك اؼبػػةرخ ؿبمػػد الطمػػار عنػػدما قػػاؿ: " كجػػاؿ شػػاعرنا يف،  تكالعمػػل بالطاعػػا
ـ فطػار هبػا صػيته كضػمه 1304ق 703غرناطػة أكاخػر سػنة  قراء العربيػة يفكماؿ إذل التصوؼ كقعدإل

 .2ليه من نعمه"زير ابن اغبكيم إذل ؾبلسه كأغدؽ إالو 

                                                           
 .68ص، الديواف1
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كاالصػػوات الشػػديدة هػػي الػػيت ، مػػرة هػػو صػػوت ؾبهػػور انفجػػارم شػػديد 39صػػوت البػػاء تكػػرر  
ذا حػػػػيف إ، لػػػػيت ربدثػػػػه علػػػػى بعضػػػػها الػػػػبع عضػػػػاء اكذلػػػػك بضػػػػبط األ، ينحػػػػبس عنػػػػدها ـبػػػػرج اغبػػػػرؼ

حػػركؼ  نػػه انفجػػار كهػػي  ا ب ت د ط ؾ ؽ  كالبػػاء يصػػنف مػػنانفصػػلت فجػػغة حػػدث الصػػوت ككغ
لػػػو ماديػػػا عػػػن االمػػػتبلء كاالتسػػػاع كالع، يف السػػػريانية شػػػكل البيػػػت يػػػدؿاغباسػػػة البصػػػرية يشػػػبه شػػػكله 

، نفػراجاإلك كعلػى االنبثػاؽ كالظهػور ، كمعنويا ؼبا وباكي انفتاح الفػم علػى مػدا  عنػد خػركج صػوت البػاء
فقػة الكػف البػاء غليظػة لغلظتهػا يشػبه صػوهتا خك ، كتدؿ على اغبفر كالش  كالقطػع كالشػدة... كالبعثػرة

 1على األرض".
مى باعبنػػاس اغبػػريف كمػػا أشػػار اليػػه كتػػردد صػػوت البػػاء يف قافيػػة أبيػػات القصػػيدة كػػوف لنػػا مػػا يسػػ

جػػوف كػػوهن: "فػػنحن نتحػػدث عػػن سباثػػل صػػويت داخلػػي باؼبقارنػػة مػػع التماثػػل الصػػويت اػبػػارجي الػػذم 
التجػػػانس اغبػػػريف ب. فحصػػػل ذبػػػانس صػػػويت بػػػ  اغبػػػرؼ كالقافيػػػة شػػػبيه إذل حػػػد بعيػػػد 2تكونػػػه القافيػػػة"

 :3اغباصل ب  كلمة كأخرل يقوؿ ابن طبيس
 نصػػػػػػػػػػيحة مشػػػػػػػػػػف و إلػػػػػػػػػػيكم بػػػػػػػػػػين الػػػػػػػػػػدنيا  
 فباحػػػػػػػػػكو  ؿو هر جػػػػػػػػػدالػػػػػػػػػد   مػػػػػػػػػراسً  طويػػػػػػػػػلي 

 سػػػػػػػػػػػػابقا أدهػػػػػػػػػػػػمه  تغتػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػه االهػػػػػػػػػػػػواؿي 
  علػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػدهر عاتػػػػػػػػػػػبه كال ربسػػػػػػػػػػػبوا أشلٌ 

 

 نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكم بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمورً  
 كػػػػػػػػػػػػػػػػابًر  حلػػػػػػػػػػػػػػػػسي  عػػػػػػػػػػػػػػػػري  ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػم  

 ـ أشػػػػػػػػػػػػػػػهب كػػػػػػػػػػػػػػػابيػػػػػػػػػػػػػػػاكغصػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػه اال
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يب فػػػػػػػػػػػػػػػػػغعظم مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يب منػػػػػػػػػػػػػػػػػه أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػري 

 
تػه مػن صػور حزينػة عكسػت اؼبوقػف الشػعورم الػذم االيقاعية ثقيلة تباعا ؼبا أذهر  اغبركة تجاء

فهػػا هػػو اآلف يقػػدـ ، كمػػن خػػبلؿ مػػا كذفػػه مػػن معػػاشل ربمػػل علػػى اغبػػزف كالنػػدـ ،تػػوخى اؼببػػدع ذبسػػيد 
لديػه مػن اػبػربة كالتجربػة مػا ، كاشػفا ألسػرارها،ألنػه اصػبح أكثػر تبصػرا حبػاؿ الػدنيا  النصيحة لآلخرين

يهمػػػػس دبعػػػػاشل اغبسػػػػرة ،يػػػػب شػػػػجي نستشػػػػف كب، صػػػػحنزلػػػػة  لكػػػػن خلػػػػف هػػػػذا الناؼب يضػػػػعه يف هػػػػذ 

                                                           
 .44ص ، اؼبرجع الساب ، مراد مربكؾ عبد الرضبن 1
 .109ص، بناء اللغة الشعر اللغة العليا، النظرية الشعرية، جوف كوهن 2
 .70-70ص، الديواف3



 ليات التشكيل اإليقاعي في شعر ابن خميس التلمسانيجما     :    الفصل األول

 

67 
 

كاحػدة ليخلػ   ال يبضي دفعة، راحل زمنية متواترةعرب م، النحيب يبتد إذل مساحة التخفي، كاالنكسار
 .1سكونه االستغراقي"

كيسمى االستغراقي ألنه يستغرؽ كقت مع  أثناء عمليػة النطػ  بالصػوت كالفػونيم" كأمػا أنػا فػبل 
 .2وتية كماؽبا من الكيفية ح  استغراقها للوقت"أعترب إال اغبركة الص

كذلك كركد صوت الباء يف هاية األبيات مردكفة باأللف موصولة حبرؼ الل   الياء  فبػا أسػهم 
كاستعانة الشػاعر بػالبحر الطويػل مػع حػدكث التغي رات مفػاعيلن/ ، يف تسلسل الصورة اإليقاعية الثقيلة

كما أف التجانس ب  الوحدات الفومبيػة علػى ،  ب  الطوؿ كالقصر نيةاؼبدة الزم تنوع  مفاعلن  أدل إذل
 . ة للصوتيمستول القافية يفضي إذل انسجاـ داخل البنية الدالل

كيضػيف جػوف كػوهن ، كأشار إذل ذلك عبد القاهر اعبرجاشل يف حديثه عػن عبلقػة اللفػ  كاؼبعػ ىن
ابعػػة لشػػيء  خػػر بػػل هػػي عامػػل مسػػتقل صػػورة ت إذل أنبيػػة اؼبعػػ ىن قولػػه: " القافيػػة ليسػػت أداة أك كسػػيلة

كمػا أهػا ،  ال يف عبلقتها بػاؼبع ىنلصور ال تظهر كطبيعتها اغبقيقية إمن ا، تضاؼ إذل غ رها كهي كغ رها
 3كللحرؼ احملتمل ككقوعه بعدها".،ذبانس صويت للحركة االخ رة 

ذم يتطلب عددا غ ر ال، كما يعرؼ عند  باالزدكاج النطقي، كهذا ما تكلم عنه  أندرل مارتين 
د غ ر متنا  مػن يف اؼبقابل أف الدالالت ترد ؿبدكدة "فهو يسمح بالتعب ر عن عد، ؿبدكد من اؼبدلوالت
ربعػػ  صػػوتا كنتيجػػة ؽبػػذا النظػػاـ نػػرل أف التجػػانس الصػػويت يف اللغػػة يػػورد مػػدلوالت اؼبعػػاشل مػػن خػػبلؿ أ

 4تشابه جزئي أك كلي". ـبتلفة يعرب عنها بدكاؿ بينها
 
 

                                                           
 .327ص ، تونس1976، اؼبطبعة العصرية، نظرية إيقاع الشعر العريب، ؿبمد العياشي 1
 .321/322ص ، اؼبرجع نفسه 2
 .101/102ص ، اؼبرجع الساب ، جوف كوهن 3
 .103ص ، اؼبرجع نفسه 4



 ليات التشكيل اإليقاعي في شعر ابن خميس التلمسانيجما     :    الفصل األول

 

68 
 

توخينػػا التقصػػػي عػػػن القرابػػػة الدالليػػػة الػػػيت يشػػػكلها التجػػػانس الصػػػويت أك الفػػػونيمي للحػػػرؼ  كإذا
 :1نستدؿ بقوله

 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ مةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو  زعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 يزجيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حواسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعا فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  

 إذل فػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ كاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػوت أقػػػػػػػػػػػػػػػػػرب غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعاء فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب كعزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي  
 دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضبلوهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن كرغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
 2كهػػػػػػػػػػػػػػػػذا اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن يػػػػػػػػػػػػػػػػغيت بكػػػػػػػػػػػػػػػػػل عجػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

 
اسػػتغرؽ نطقػػه ف، بيػػاتضػػمن قافيػػة األ، له حػػرؼ البػػاءاؼبقطػػع علػػى ذبػػانس صػػويت شػػكٌ  فقػػد بػػ ىن

عجػػاب  كنلمػػس ذلػػك التقػػارب اؼبعنػػوم الػػذم اشػػتمل ، رغػػاب، مػػدة مػػن الػػزمن متسػػاكية بػػ   فجػػاب
رل ب  ما اؼبستول الثاشل احملق  للتجانس أك التشابه الداليات منها الصيغة الصرفية "فعاؿ" أعلى مستو 
ف ارتباطػػػػػػا دالليػػػػػػا كثيقػػػػػػا يبػػػػػػدأ باإلعجػػػػػػاب مث الرغبػػػػػػة عجػػػػػػب  لتكػػػػػػوٌ كأ، اسػػػػػػتجاب،  رغػػػػػػباألفعػػػػػػاؿ 

 فاالستجابة.
كما بعد  مػن ناحيػة  ما قبلهبيات قد شكل توازيا كاضحا مع يف  خر األ قطعكال شك أف كل م

 الشكل كاؼبع ىن.
كيػػة يف حر ك  يسػػتدعي بػػدكر  سػػرعة ، نفػػة الػػذكراـ أجػػزاء حبػػر الطويػػل مػػع الصػػيل اآلكإف انسػػج

 أف خصائص البنية العركضية انسجمت مع خصائص البنية الداللية. ، يبكن القوؿ من خبلؽبا، داءاأل
بعػد أف كانػت ذاتػه تػػنم عػن صػراع داخلػػي ربركػه  ليػات دراميػة فجػػرت الطاقػة االبداعيػة الكامنػػة 

انفجػارم كيكسر صبودها بصوت ، عرب تكريس صويت يكوف حركية النفس، حملاكلة زبفيف هذا الكبت
كإصػػرارها ، يبتلػك طاقػػة كامنػة تفجػر اؼبعانػاة كمػػا ىبػتلج بػداخلها، وبػدث بوقوعػه صػوتا يشػػبه االنفجػار

 على االعتداؿ.
الػػيت ، ذبربتػػه الطويلػػة كاغبزينػػة بيػػات القالػػب الػػذم ضػػمازبػػذ الشػػاعر ابػػن طبػػيس مػػن هػػذ  األ كقػػد

، تاؼ اؼبشارقة بفضله قبل اؼبغاربةعوامل عديدة كالفقر كالتهمي   فبالرغم من جودة شعر  كاععانت 

                                                           
 .69ص، الديواف1
 .نفسهاص ، اؼبصدر نفسه2
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يبحد  راح ، باإلضافة إذل الغربة عن الوطن اغببيب تلمساف، قومه إال أنه دل يكن ؿبتفيا به من طرؼ
متجاكزا عتمه الذات "هو حبد مستمر عن الوجه اآلخر لسماء ، يتعطر بعب  الياظب ، عن كطن  خر

ؾبهػػػوؿ يبػػػتص دهشػػػة االشػػػياء كوبوؽبػػػا إذل كلمػػػات كشبػػػة ضػػػياع ، أرض تعبػػػ  بػػػالوركد، تتحلػػػى بالضػػػياء
يف ذلمػػة هػػذ  العتمػػة هنػػاؾ ضػػوء خافػػت لكػػي تنبعػػد منػػه كردة ، كامضػػة تسػػتوعب احتمػػاالت الغػػد

 1القلب احملٌملة بالعطاء كالفرح.
 االصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة -3-1-2

إذ ، يدة اغبن  إذل تلمسػافاؽبمػزة كذلػك يف القصػ، كمن االصوات اليت تكػررت أيضػا يف الػديواف
هو من االصوات الػيت: " تعتػرب مػن اغبػركؼ  ةكصوت اؽبمز ، مرة على مستول القافية 51تكرر حوارل 
لتشػكل صػوهتا ، كليسػت حلقيػة يعتربها مزماريػة أنيسبراهيم إ كاغباء كالع  كاػباء إال أف اغبلقية كاؽباء

 .2عند فتحة اؼبزمار"
نطباقػا تامػػا نػد النطػ  بػه تنطبػ  فتحػة اؼبزمػار إو مػن اؼبزمػار نفسػه إذ عأمػا ـبػرج اؽبمػزة احملققػة فهػ

 3فتحة اؼبزمار فجغة فتسمع صوت انفجار ما نعرب عنه باؽبمزة. رجيسمح دبركر اؽبواء إذل اغبل  مث تنف
ف فتحػػة اؼبزمػػار معهػػا مغلقػػة إغبلقػػا أل، ال هػػو بػػاجملهور كال بػػاؼبهموس فػػاؽبمزة إذف صػػوت شػػديد

ال حػػ  تنفػػرج فتحػػة يسػػمح للهػػواء بػػاؼبركر إذل اغبلػػ  إ مع ؽبػػا ذبذبػػة الػػوترين الصػػوتي  كالتامػػا فػػبل تسػػ
 اؼبزمار.

تعػػػرؼ يف هػػػذ  االبيػػػات عػػػن ن، صػػػوات العربيػػػةـبتلػػػف األ كبعػػػد االشػػػارة إذل تصػػػنيف اؽبمػػػزة بػػػ 
 :4سدالالهتا كهي متحركة مسبوقة حبرؼ ساكن أك ما يعرؼ يف لغة العركض  بالردؼ يقوؿ ابن طبي

 كيف خفقػػػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػػػربؽ منهػػػػػػػػػػػػػػػػا إشػػػػػػػػػػػػػػػػارة
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػرل الليػػػػػػػػػػػػػػػػػارل ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػػػػػػد ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كإيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤلذف إصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغاءكاللع  إكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء*
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 .48ص اؼبرجع الساب  ،، حسن عباس 2
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 كإسل ألصػػػػػػػػػػػػػػػبو للصػػػػػػػػػػػػػػػبا كمػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػرت
 

 1*كللػػػػػػػػػػنجم مهمػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػاف للػػػػػػػػػػػنجم أصػػػػػػػػػػػباء*
 

حيػػد صػػنفها مػػن اغبػػركؼ البصػػرية لػػداللتها عنػػدما ، شػػار الباحػػد حسػػن عبػػاس للهمػػزةكقػػد أ
كيف  خراهػا قائبل:" اؽبمزة يف الوسط الكلمػة أكليات الكلمة كمنتصفها أك هايتها ليفصل تدرج ضمن أ

، يػدأب، جػغر،  سػغؿ كمػا يف،  ف ذلػت تػوحي للسػامع بػالربكز كالنتػوءفبل تغث ر ؽبا يذكر يف معانيهػا كإ
 2 .بةبة، ذئب، سغـ

احتلػػت معػػاشل مفتوحػػة مػػا يبكػػن أف نقولػػه أف اؽبمػػزة يف هػػذ  القصػػيدة  اغبنػػ  إذل تلمسػػاف  قػػد 
 :3كمتناقضة ال تكاد زبتلف عن ما زبفيه أنفاس اؼببدع، كمتنوعة
 

 كمضػػػػػػػػػػػػػػجعي ارى الغػػػػػػػػػػػػػػرى  سػػػػػػػػػػػػػػتجلب النػػػػػػػػػػػػػػوـى أى 
 يب ا يبػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ لعػػػػػػػػػػػػػػػػل خيػػػػػػػػػػػػػػػػاال مػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػدهً 

 منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص الط  
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءت نواهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء  ادى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػى  
 بػػػػػػػػػػػػراء  يب مػػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػػول الشػػػػػػػػػػػػوؽ إفلػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػر  

 عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل طالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة راء
 

اؽبمػػزة جعػػل اؼبتلقػػي ؽبػػذ  األبيػػات يشػػعر بصػػدؽ التجربػػة ككضػػوح الصػػورة القائمػػة علػػى فصػػوت 
 استحضار اػبياؿ فبا يبوح بنضج اؼبمارسة الشعرية.

كلعلنػػا نبتعػػد عػػن هػػذا التوصػػيف لرسػػم اؽبمػػزة لنػػتكلم عػػن مػػا سػػبقها يف صبيػػع أبيػػات القصػػيدة 
كيف هػػذا قػػراءة تبعػػد علػػى ، أك يػػاء كهػػو االلػػف فلػػم يػػغت كاكا، حػػرؼ الػػردؼ الػػذم لػػـز صػػوتا كاحػػدا

أزراء ، فمثػػل هػػذ  الكلمات إذمػػاء كإبطػػاء كطغطػػاء، يبكػػن أف مبسػػك بواحػػدة منهػػا، احتمػػاالت كثػػ رة
 سباء  يستدعي بعضها البع  لتقارب حاصل يف معانيها.

                                                           
 .62ص ، الديواف 1

 الديواف* اإلكبلء: ارتداد البصر يف شيء مصوبا كمصعدا.
 الديوافصبا إذل الشيء حن اليه كاالصباء االستهواء. **
 .96ص ، اؼبرجع الساب ، حسن عباس 2
  63-62ص، الديواف3
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رصػػػد البنيػػػة التعب ريػػػة للصػػػوت الػػػيت دل تتجػػػاكز مػػػا يرنػػػو اليػػػه ، كدبػػػا أف ؿباكلتنػػػا يف هػػػذ  الدراسػػػة
فهػو دل يتجػاكز الرمزيػة الصػوتية  ، دالالت الرمزيػة الػيت تػرتبط بالصػوت اللغػومالػللكشف عػن ، لقارئا

ألف اؼبعطيات اؼباثلة أمامنا معطيات لغوية ككتابية بعيدة عن كيفية النط :" ف مبا اشػتغلت كيفيػة النطػ  
تية أك اشل الوقػائع الصػو ف يغػزك معػكإذا حػاكؿ القػارئ أ، وبية الصػوتيةباألصوات فذلك ما يدعى باألسل

سػػػمي مػػػا يرجػػػع إذل الكتابػػػة كسباشػػػيا مػػػع هػػػذ  التفرقػػػة ف ننػػػا سن، فتلػػػك هػػػي الرمزيػػػة الصػػػوتية، الكتابيػػػة 
 1كما حدث عن كيفية النط  معطيات موازية للغة"، معطيات لغوية كالصوت

ف مكتوبػػا كمػػا كػػا، أم مػػا ينتجػػه اؼبػػتكلم أثنػػاء عمليػػة النطػػ  ينتمػػي إذل بػػاب األسػػلوبية الصػػوتية
يػػػغيت يف ؾبػػػاؿ الرمزيػػػة ، ديببػػػداع األكيسػػػتثمر  اؼبتلقػػػي للكشػػػف عػػػن اػبصػػػائص األسػػػلوبية الػػػيت سبيػػػز اال

 الصوتية أك القيمة التعب رية للصوت. 
 الموازنات الصوتية:-4

كاؼبقصود باؼبوازنات الصوتية ؾبموعة من اؼبكونات الصوتية اليت تشتؾ يف خصػائص معينػة تقػيم 
صػوات ستول البديع كيعمل على تػوازف األكهي كل ما له عبلقة دب، يف اػبطاب الشعرم الصفة النغمية

 .2اللغوية يف اعبملة النحوية أك يف البيت الشعرم بنوعية التقليدم كاغبر"
كيعرفهاؿبمػد العمػرم: " تضػم  ، ذبعلنا نستشف التنػاغم االيقػاعي يف ثنايػا القصػيدة فهي عناصر

 3أك ضمن كلمات". كل صور تكرار الصامت مستقلة
البنية  لتصيع منفردة أك ؾبتمعةأك خلفكالتجنيس كالصوائت كا كهي تنتج من تكرار الصوامت

كتشػػكيل القافيػػة باعتبارهػػا تكػػرار للصػػامت كالصػػائت. كتنقسػػم اؼبوازنػػات إذل ، ديبالكليػػة للخطػػاب األ
 أربعة عناصر:

 التوازم. -4، التصيع -3، التجنيس -2التكرار.  -1

                                                           
 .32/33ص، دت، دط، الدار البيضاء، اعة كالنشردار التنوير للطب، ربليل اػبطاب الشعرم استاتيجية التناص، ؿبمد مفتاح 1
دار اؽبػػدل ، جامعػػة ؿبمػػد خيضػػر بسػػكرة، 2004، 1ع، أحبػػاث يف اللغػػة كاالدب اعبزائػػرم، ؾبلػػة اؼبخػػرب، التوازنػػات الصػػوتية، عبػػد الػػرضبن تربماسػػ  2

 .109ص، ، ع  مليلةللطباعة كالنشر
 .11ص ، اؼبغرب، 1ط، الدار البيضاء، مطبعة النجاح، يف الشعر البنية الصوتية، ربليل اػبطاب الشعرم، ؿبمد العمرل 3
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 repetitionالتكرار: -4-1
ككػٌر ، يقػاؿ كػرة، الرجوع، الكر، بن منظور: " كررجاء تعريف التكرار يف معجم لساف العرب إل

ككػػر الشػػيء ككركػػر  ، كػػرا ككػػركرا كتكػػرارا..  كالكػػر: مصػػدر كػػٌر عليػػه يكػػر، تعػػدليتعػػدل كال ي، بنفسػػه
ككركرتػػه إذا رددتػػه ، اغبػػدث كيقػػاؿ كػػررت عليػػه، كاعبمػػع الكػػرات، كالكػػرة اؼبػػرة، خػػرلأعػػادة مػػرة بعػػد أ

 عاكدة كالتجيع.اؼبفجاء التكرار دبع ىن 1عليه"
إرادة االببلغ حبسػب العنايػة بػاألمر: قػاؿ ، كيعرفه السيوطي: " من سنن العرب التكرير كاالعادة

 اغبرث بن عباد:
 عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين  النٌ  ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربطي قي 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى لى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كائػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو  بى ري ت جي

 
بػػبلغ يف التنبيػػه كإرادة اإل، ات كثػػرة عنايػػة بػػاألمرعامػػة مػػين يف ريفكس أبيػػكػػرر قولػػه: قربػػا مػػربط الن

 .2كالتحذير"
 عتداؿ ناموسها.كذبعل قانونا ال، تنظم اغبياة ةكالتماثل الصويت ذاهر ، كالتكرار

 ف اؼبع ىن كاحد كاؼبردد هو اللف .دبع ىن أ 3على اؼبع ىن مرددا"، كعند احملدث :" هو داللة اللف  
اؼببلئكػػػة بقوؽبػػػا: "التكػػػرار يف حقيقتػػػه إغبػػػاح عػػػن جهػػػة هامػػػة يف العبػػػارة يعػػػين هبػػػا  كتعػػػرؼ نػػػازؾ

كهذا هو القػانوف األكؿ كالبسػيط الػذم يلمسػه كػل منػا يف كػل تكػرار ، الشاعر أكثر من عنايته بسواها
كيف التكػرار يسػلط الضػػوء علػى نقطػة حساسػة يف العبػػارة يكشػف عػن اهتمػاـ اؼبػػتكلم ، ىبطػر علاالبػاؿ

 4.هبا"
ف التكػرار يوصػلنا   أل الشػاعر  لفظة الواحدة دكف سواها دليل كاؼ على أنه عين هبػاال فبتداد 

 إذل استشفاؼ الفكرة الثابتة يف ذهن الشاعر.

                                                           
 .390ص ، 6ج، 1997، 1ط، دار صادر ب ركت لبناف، لساف العرب مادة كرر، ابن منظور 1
، الطباعػػة للنشػػر دار، ؿبمػػد أبػو الفضػػل إبػراهيم، علػػي ؿبمػد البجػػاكم، ربقيػ  أضبػػد جػػاد اؼبػوذل، أنواعهػػاك  اؼبزهػػر يف علػػـو اللغػة، جػبلؿ الػػدين السػيوطي 2
 .332ص، 1ج، دت، 1ط
 .9ص ، 1983، 1ط، مكتبة الكليات االزهرية، أسرار التكرار يف اللغة القر ف، ؿبمد السيد شيخوف 3
 .276ص، 1981، 6ط، ب ركت، دار العلم للمبلين، قضايا الشعر اؼبعاصر، نازؾ اؼببلئكة 4



 ليات التشكيل اإليقاعي في شعر ابن خميس التلمسانيجما     :    الفصل األول

 

73 
 

كيعرفه ؿبمد العمرل: "التكرار تردد كلمة بعينها من الشطر االكؿ يف الثاشل كهو ؾبرد تػردد كلمػة 
 1يف سياق  ـبتلف .

كهػػو ، أك شػػبه االشػػتقاؽ، ردد الصػػيل مػػن أصػػل معجمػػي كاحػػد كيلتػػبس بػػه الػػوهمكاالشػػتقاؽ: "تػػ
لفػػاظ كالصػػيل الػػيت تػػردد كتكػػرار األ، ديػػد دبعػػ ىن كاحػػدجػػاء كػػل مػػن االشػػتقاؽ كالت  2نػػوع مػػن السػػجع"

 تشتؾ يف أصل معجمي كاحد.
،  لغػة البشػرمػر الـز يفالتماثػل الصػويت أ، : "فػالتكرير أكأما عز الدين علي السيد يقرنه بالتماثل

لفػاظ علػػى أكجػه ـبتلفػػة مػػن ذا يسػتدعي إعػػادة األكهػػ، فػ ف اؼبعػػاشل مػن ناحيػػة أكسػع مػػدل مػن األلفػػاظ
 3فاء اؼبعاشل"ياؽبي ات أك الدالالت اجملازية كالرمزية الست

كمػػن ذلػػك البػػد مػػن ، ف اؼبعػػاشل أكسػػع بكثػػ ر مػػن تكػػرار األلفػػاظفػػ رل عػػز الػػدين علػػي السػػيد أ
كبلػوغ النيػة مػن القصػد كاسػتحكاـ  مباط متعددة بغية استيفاء اؼبعاشلكجه ـبتلفة كأأ كرار األلفاظ علىت

 الرأم.
 :4كمن صور التكرار يف شعر ابن طبس التلمساشل تكراراؼبفردة أك الكلمة كذلك قوله

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ 
 كإشل ألصػػػػػػػػػػػػػػػػبو للصػػػػػػػػػػػػػػػػبا كلمػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػرت

 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤلذف إصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغاء كللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء 
 *ف للػػػػػػػػػػػػػنجم إصػػػػػػػػػػػػػباءكللػػػػػػػػػػػػػنجم مهمػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػا

 
ككلمػة ، ففي البيت األكؿ من اؼبقطوعة الشعرية تكرار لكلمة  الليارل  اليت جاءت بصيغة اعبمػع

كهػػذا الػػتداد للصػػورة نفسػػها بغمبػػاط ـبتلفػػة مػػا هػػو سػػول حبػػد عػػن ،  الليلػػة  الػػيت كردت بصػػيغة اؼبفػػرد
تغتيه األخبػار الطيبػة عػن تلمسػاف أف ، الف الليل طويل جدا ؼبن يتنظر، حلقة تكسر ديبومة هذ  الليلة

قػد ضػمه إذل ؾبلػس علمائػه  حيػد كػاف، كأهلها: "فعلى الرغم مػن بػر كجػود ابػن اغبكػيم علػى الشػاعر

                                                           
، 2001، 1ط، اؼبغػرب، إفريقيػا للشػرؽ، كبو كتابة تػاريخ جديػد للببلغػة كالشػعر، اؼبمارسة الشعريةاؼبوازنات الصوتية يف الريفية الببلغة ك ، ؿبمد العمرل 1

 .138ص
 .138ص ، اؼبرجع نفسه 2
 .04ص، ـ1978، ق1389، 1ط، القاهرة، دار الطباعة احملمدية، التكرار ب  اؼبث ر كالتغث ر، عز الدين عل السيد3
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، لشػعريةما ال وبصى كال يعد حسب ما ذكر  اؼبةرخػوف كحسػب اآلثػار ا اػباص كأغدؽ عليه من نعمه
كهػو باألنػدلس يف ، نينه اعبارؼ اليػهبل اشتد تشوقه كح، موطنه كمسقط رأسه فاف ابن طبيس دل ينس

الػيت وبملهػا -عػن بلػد   -فهػو عنػدما ال تغتيػه االخبػار، ككل ذلك ذاهر من نصوصه الشعرية، غرناطة
الريح الشرقية أك الرياح علها تنقل له خرب -الشعراء القدماء ك-يناجي يف هذ  اغباؿ ، افركف عادةاؼبس

 1".، تلك الريح رمرار كتكرارا يف كل ليلة سبر بهفبل يتوقف غبظة عن ترديد البص، عن تلمساف
فتمػر الليلػة ، كالػتداد، ؼبركر الليارل كمعػاكدة قػدكمها تناسػب مػع بنيػة التكػرار الػيت قوامهػا التجيػع

 تلو االخرل كالشاعر متفائل بغف ربمل له نسائم الشوؽ رسائل من تلمساف.
كرار اؼبعنػوم يف ؿبػل كػن أف نسػميه بػالتللتكػرار يب كيف اؼبقطوعة نفسها عثرنػا علػى تشػكيل  خػر

، نتبػا اإلكغبظػة توجيػه ، كقػو  تركيػز، تقب كتكػرارباغبركة  الشاهد  كلؤلذف إصغاء كالع  إكبلء توحى
 عقارهبا تس ر بنفس اؼبقدار ب  الدقيقة كأختها. ككغننا أماـ مشهد ترقب الساعة  حيد نرل

أصػػبو  إذ حصػػل بيػػنهم ، كاالصػػباء، لمػػة  الصػػباكيف البيػػت الثػػاشل مػػن القطعػػة نفسػػها تكػػرار لك
 .*فالصبا: أياـ الشباب اليت خلت كاالصباء: االستهواء، جناس ناقص

كالشػوؽ  كمػن كثػرة الوجػدابػن طبػيس طيػف يػزكر  يف أحبلمػه ،لكن قبم ، فمن ال يعش  النجم 
،، ته كحػػدة شػػوكهبه بالقتػػاد اؼبتميػػز بصػػبليشػػب حػػيف أف فراشػػه، كػػل يػػـو إليهػػا ربيتػػه إذل تلمسػػاف يهػػدم

 :2يقوؿ إذ، فيغمل أف ينعم ب غفاءة يعلوها طيف تلمساف
 كأهػػػػػػػػػػػػػػػػػدم إليهػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 كأسػػػػػػػػػػػػػتحلب النػػػػػػػػػػػػػـو الغػػػػػػػػػػػػػرار كمضػػػػػػػػػػػػػجعي
 لعػػػػػػػػػػػػػػػػل خيػػػػػػػػػػػػػػػػاال مػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػدها يبػػػػػػػػػػػػػػػػر يب

 

 ة إهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء.إهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء التحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كيف رد   
 قتػػػػػػػػػػػػػػػػاد كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػاءت نواهػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء

 بػػػػػػػػػػراء  يب مػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػول الشػػػػػػػػػػوؽ إففػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػر  
 

 :3 رة جدا كذلك يف قولهكمباذج التكرار كث
                                                           

 .140ص، 2012، 2ط، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، شعر  كنثر  ابن طبيس، طاهر توات 1
 إكبلء: ترديد البصر يف شيء نزكال كمصعدا.*

 .62ص، الديواف 2
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 فػػػػػػػػػػػػػبل تبغػػػػػػػػػػػػػ  فيهػػػػػػػػػػػػػا مناخػػػػػػػػػػػػػا لراكػػػػػػػػػػػػػب
 هػػػػػػاعى زٍ أف طػػػػػػاؿ سػػػػػػقمي كنػى  كمػػػػػػن عجػػػػػػبو 

 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػت منهػػػػػػػػػػػػػػػػا ذػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ كأفيػػػػػػػػػػػػػػػػاءلي قػػػػػػػػػػػػػػػػد قػى فى  
 إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناء علينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كإطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه 

 
تكػرار كلعل هػذا النػوع مػن ال، فياء صبع يفء كهو الظلأفياء  كاأل، قوله ذبلؿ، كؿففي البيت األ

كؿبػػػاكلتهم السػػػطو علػػػى مػػػا يبثػػػل أصػػػالة كصبػػػاؿ ، النػػػاهب ، غاصػػػب ال صػػػور لنػػػا هػػػوؿ اؼبشػػػهد أيػػػن نػػػزح
 تلمساف.

 : 1كيقوؿ يف موضع  خر من القصيدة نفسها
 ىظىػػػػػػكهػػػػػػل للظػػػػػػى اغبػػػػػػرب الػػػػػػيت فيػػػػػػك تلتى 

 
 اءنىػػػػػػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػػػػػػا انقضػػػػػػػػػػػػػػت أيػػػػػػػػػػػػػػاـ بةسػػػػػػػػػػػػػػك طى  

 
 ردبػػػا يػػػدؿ علػػػى حػػػدة كقػػػع كتكػػػرار  تلتظى، ؼبػػػرادؼ للظػػػى اغبػػػربقبػػػد يف هػػػذا البيػػػت التكػػػرار ا

اعتبػػػػار أف التكػػػػرار مػػػػن  هػػػػذا إذ مت، فلػػػػم تكػػػػن حػػػػرب عاديػػػػة، بالنسػػػػبة للمبػػػػدع كقػػػػوة كطيسػػػػهااغبػػػػرب 
 نبية.ؽبا االحالة إذل أمر غاية يف األاؼبكونات اليت يبكن من خبل

 :2كمن مباذج التكرار يف قصائد ابن طبيس قوله يف قصيدة  نصيحة مشف   يف البيت الرابع
ػػػػػػػػػػػػػ  دعت هبػػػػػػػػػػػػػذا العػػػػػػػػػػػػػي  قبػػػػػػػػػػػػػل ببلئػػػػػػػػػػػػػهخي
 

ػػػػػػػػػػػػػػ   دع الصػػػػػػػػػػػػػػادم بلمػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػرابكمػػػػػػػػػػػػػػا ىبي
 

صػحيح أهػا تربهنػا ، ىبػدع  للفػت االنتبػا  أف اغبيػاة قصػ رة -كما نبلح  تردد للفظػة  خػدعت
كيكػوف الفػرد قػد غػرؼ مػن متاعهػا ، فيبقػى ظبتهػا االصػلي، لكنه يضمحل يـو بعد يػـو، بربيقها اؼبلف 
علػػه يقابػػل برضبػػة ، اعة الػػذنب كشسػػاعتهفػػيلح يف التوبػػة  كمػػا هػػذا التكػػرار إال إقػػرار ببشػػ، الزائػػل بزكاؽبػػا

 كاسعة من اهلل كفضل كرصل. 
كما أنػه خاصػيةنغمية ،  فالتكرار غاية صبالية تسعى الذات اؼببدعة من خبلؽبا االغباح على اؼبع ىن

فاللفظػة ، فظػي كسػيلة فنيػة ذات فائػدة مزدكجػة فائػدهتا االكذل معنويػة دالليػةلكصوتية:" فيعػد التكػرار ال

                                                           
 .64ص، الديواف1
 .68ص، اؼبصدر نفسه2
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كفائػدهتا االخػرل: صػوتية أك ، كيف زيػادة بيانػه، يػةثر يف تعميػ  هػذا اؼبعػ ىن، ل مع ىن كالتكػراراؼبكررة ربم
فيساعد ذلك يف خل  ، فاللفظة متكونة من ؾبموعة أصوات كيف تكرارها ترديد لؤلصوات ذاهتا، نغمية

 1جو نغمي كال ينفصل عن اؼبع ىن"
رار الكلمػػات الػػواردة يف فكػػاف تكػػ، دكركهػػذا النػػوع مػػن التكػػرار يعػػرؼ بػػرد االعجػػاز علػػى الصػػ

 2يف الشطر الثاشل منه تعمي  للمع ىن الذم قصد  الشاعر"، كؿ من البيت االكؿالشطر األ
يف قصػيدة  بػابن ، كيتكرر هذا النوع من التديد يف مواطن ـبتلفة من شعر ابن طبيس التلمساشل

 :3م أمنت صرؼ ردل ياغبك
 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن ال ربسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 
 ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا     لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت جبللتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اهلل يف زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى  أذهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتى 
 

 نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 تٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط بكنههػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػى  أف

 ه البهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب حق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿ يى 
،  التكػػرار أك مػػا يعػػرؼ بػػرد االعجػػاز علػػى الصػػدكر، فننظػػر إذل البيػػت األكؿ مػػن اؼبقطػػع الشػػعرم 

لبخػػت  قػػرب لنػػا اؼبعػػ ىن نيػػل الرضػػا منػػه هػػو ا، عنػػد الببلغيػػ   ال ربسػػ  البخػػت نيػػل غػػ ىن كمػػا جػػاء
حيػػػاة هني ػػػة تشػػػع منهػػػا ، ذبللػػػه فهمػػػا مكسػػػب عظػػػيم وبيػػػا الفػػػرد بػػػ ، كهوالرضػػػا كالقناعػػػة، االصػػػلي

كردبػا ، ككػل نفػس، تتقبلػه كػل أذف دالطمغنينة. كما أدل إذل: " خل  تواف  اعبرس اؼبوسيقي الذم تكػا
 4اػبالدين بفنهم اؼبمتاز". هذا كاف له دكر  يف تسجيل ابن طبيس يف قائمة الشعراء الفحوؿ أك

ف اػبصػائص التناغميػة جعلػت ابػن طبػيس مػن الشػعراء اجمليػدين أك الفحػوؿ أل، نواف  هػذا الػرأم
كػػاؼبتنيب ،  بػػداع اؼبشػػارقة مػػن الشػػعراءلػػيس ببعيػػد عػػن إ فكػػاف، ر هبػػا شػػعر إذل جانػػب فبيػػزات أخػػرل ذهػػ

 كأيب سباـ كغ رهم. 

                                                           
 .237ص ، ق1431، 2010، 1ط، ردفاال، عماف، دار الصفاء للنشر كالتوزيع، الصورة الشعرية عند ذم الرمة، عهود عبد الواحد العكيلي 1
 .244ص، نفسهاؼبرجع  2
  73ص، الديواف 3
 .210ص ، مرجع ساب ، طاهر توات 4
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التلمسػاشل اال كهػي الغريػب أك  يف شػعر ابػن طبػيسذػاهرة شػاعت  عػن الكػبلـ، كما ذبدرالعناية
اعبماليػة الػيت يتصػف هبػا فهنػاؾ مػن يعتػرب  مػن اؼبعػاي ر ، غراب كما يفضل بع  الببلغي  أف ينعتػو اإل
كخصػائص فنيػة تةهلػه إذل التعبػ ر عمػا ، "الغريب من العناصر اليت سبتلك قػدرة إوبائيػة، بداع الشعرماإل

أنبهػا ، من أجػل ربقيػ  أبعػاد صباليػة سبػنح خطابػه القػدرة التغث ريػة كالتعب ريػة عجزت عنه االلفاظ اؼبغلوفة
 1كالدالرل".، االيقاعي، البعد الصويت

ب مكاهػا أف تػةدم إذل ، الغريب طاقة موحية يف هذا الرأم كث ر من اغبقيقة اليت ال تتعارض كوف
إذ يشػكل عائقػا كبػ را ، هػذا الغريػب مػن يبػج، دالالت تعجز عنها العبارات اؼبغلوفة لكن مػن الدارسػ 

 أماـ اؼبتلقي يف فهم النص. 
اؼبخالفة سباما لبي ػة ، ما يبذؿ يف استجبلء البي ة العربية الصحراكية، فالشاعر يبذؿ لتوذيف ذلك

 كاػبضراء.، اعبميلة، متميزة بطبيعتها اللطيفة، تلمساف
التكػػرار الفػػونيمي أك الصػػويت ، يسككػػي ال نبتعػػد عػػن أنػػواع التكػػرار الػػيت كذفهػػا الشػػاعر ابػػن طبػػ

إذ عبػػغ إذل توذيػػف االصػػوات النػػادرة ، مػػن أكؿ بيػػت إذل  خػػر  أم تكػػرار الػػركم، علػػى مسػػتول القافيػػة
 :2االستعماؿ يف القافية كحرؼ اػباء 

 خوتلمسػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػو أف الزمػػػػػػػػػػػاف هبػػػػػػػػػػػا يٍسػػػػػػػػػػػ
 كذل الػػػػػػػػػػػػػػيت حيػػػػػػػػػػػػػػل دكهػػػػػػػػػػػػػػاكدارم هبػػػػػػػػػػػػػػا األ

 كعهػػػػػػػػػػػػػػػػدم هبػػػػػػػػػػػػػػػػا كالعسػػػػػػػػػػػػػػػػر يف عنفوانػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

ػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػ ىن الػػػػػػػػػػػنفس   ػػػػػػػػػػػال دار الس   رخ*بلـ كال الكى
 *خ*بٍ نػػػػػػػػ  كالل ػػػػػػػػسػػػػػػػػى لػػػػػػػػو أمكػػػػػػػػن اػبى مثػػػػػػػػار األ

 **طػػػػػػػػػػػػػػػػخ*كال مى  جػػػػػػػػػػػػػػػػن  كمػػػػػػػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػػػػػبايب ال أى 
 

فمػػػن لػػػه هػػػذ  ، ألفػػػاظ غريبػػػة ينػػػدر اسػػػتعماؽبا، فلنتغمػػػل جيػػػدااؼبفردات الػػػيت شػػػكلت بنيػػػة القافيػػػة
الفحػػوؿ أك يكػػاد  القػػدرة الفائقػػة علػػى جلػػب الغريػػب غػػ ر ابػػن طبػػيس: "فلعلػػه كػػاف مػػن منزلػػة الشػػعراء

                                                           
 .57ص، 2007/2008، جامعة قاصدم مرباح كرقلة، مذكرة ماجست ر ـبطوط، صبالية اإلغراب يف شعر ابن طبيس التلمساشل، سعد ضبادة 1
 .96ص، الديواف2
 الكرخ: ربضها الشرقي.* 
 اللبخ: الضرب كالشتم.* *
 أجن اؼباء: تغ ر لونه كطعمه.، اؼبطخ: الدنس** *
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كأحػػاكؿ هنػػا اسػػتظهار االسػػباب الػػيت جعلػػت معظػػم أبياتػػه سبتػػاز دبوسػػيقاها ، يعتػػرب منهػػا يف كصػػفه هػػذا
 ".1العذبة اػبفيفة

كمطػػػػػػػخ  كاللػػػػػػبخ، كػػػػػػاف بػػػػػػنفس الصػػػػػػػيغة  الكػػػػػػرخ،  التكػػػػػػرار يف االلفػػػػػػاظ التاليػػػػػػػة كاؼببلحػػػػػػ  أف 
 كالنشخ... . 

 ط ر فةادم:ما ميز قصيدةي، كمن تكرار نفس الصيغة الصرفية
 ك السػػػػػػػػػػػحاب الػػػػػػػػػػػدكاحلتلمسػػػػػػػػػػػاف جادتٍػػػػػػػػػػػ

 *علػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػاحات بػػػػػػػػػاب جيادهػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػح  
 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةادم كلٌ 

 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواقحاح الكأرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بواديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايف ترهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافح ده ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً 

 .2كينهػػػػػػػػػػػػػػل دمعػػػػػػػػػػػػػػي كلمػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػاح صػػػػػػػػػػػػػػادح
 

هنػػاؾ ..  إذ أف . رابػػح.، جػػانح، فاضػػح، اعبػػوانح، قػػادح، صػػادح، يصػػافح، ذلػػك يف  اللػػواقح
كالفعػػل اؼبضػػارع يف ، القػرائح ، نػػوازح، صػوادح، صػيغة فواعػػل  كػػاللواقح، اسػتعماؿ لصػػيل اسػم الفاعػػل

 يصافح.

تغمرهػػا الصػػػور  كلعػػل هػػذا التنويػػع يف ترديػػد نفػػػس الصػػيل هبعلنػػا أمػػاـ موقػػف غػػػ ر ثابػػت كنفػػس
 كمشاعر غاكية ترفل يف ذبلـ مستدصل.، اؼبتناقضة

كثيػف يبلػل أحيانػا درجػة اؼبغسػاة كمػن مث ،  ر يف السػياؽ الشػعورمكتركز نػازؾ اؼببلئكػة أف "التكػرا
يقوؿ يف قصيدة  3، ف ف العبارة اؼبكررة تةدم إذل رفع مستول الشعور يف القصيدة إذل درجة غ ر عادية

 :4 بابن الرشيد تعوذت 
 
 
 

                                                           
 .211ص ، اؼبرجع نفسه، الطاهر توات 1
 .85ص، الديواف 2
 الديوافكاؼبلد اؼبطر يدـك أياما.، باب اعبياد: اشتهر بتلمساف *
 .287ص ، اؼبرجع الساب ، نارؾ اؼببلئكة 3
 . 93ص، الديواف4
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذتي  ابن رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدو كبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابن رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد زدت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه افتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحا 
 1القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداحا. ي  أجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبو 

 
اب بػػن فقػػد اختارهػػا عبػػد الوهػػ، للقصػػيدة افالعبػػارة اؼبكػػررة  بػػابن رشػػيد تعػػوذت  جػػاءت عنوانػػ

رحالػة اؼبغػريب كمن جهػة أخػرل فػ ف الػنص كػاف مػدحا لل، هذا من جهةمنصور لكثر  كركدها يف النص 
 .2من أحواله" كيذكر شيء، عبد اهلل بن رشيد السبيت    أيب، ؼبعي الكب رالعظيم كاألديب األ

نفسػػػػي كصػػػػراع ، كعػػػػي درامػػػػي إذل ا مػػػػن الغنائيػػػػة اغبزينة.أفضػػػػتفقػػػػد أشػػػػاعت يف القصػػػػيدة جػػػػو 
 مازاؿ قائما.  كتشتت الذات اؼببدعة يف أرجاء االرض حبثا عن أمل

 أما التكرار التابط فقسمه اذل: 3ما ؿبمد نيس فقد قسم التكرار إذل تكرار التابط كالتكرار اغبر.أ
 ابط التاـ: تكرار الت  -
كمػػػا كرد يف النمػػػوذج السػػػاب  يف قصػػػيدة  بػػػابن رشػػػيد تعػػػوذت  أم تكػػػرار العبػػػارة كاملػػػة ال يػػػرد فيهػػػا   

 اغبذؼ. 
 تكرار التابط غ ر التاـ: -
 :4هو تكرار لفظة دكف اعبملة أم يرد تغي ر يف بقية الكلمات مثاله من شعر بن طبيس 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالؾ دل يوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بناحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 زلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالؾ دل يطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدل يقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دى  كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   
 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه دل يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 
ردؼ بعػدها عبػارات ـبتلفػة يف البيػت االكؿ كالثػاشل بط غ ر التػاـ بػدا يف  لػوالؾ  مث أكتكرار التا

 من اؼبقطع.
 

                                                           
 .93ص، الديواف1
 .89ص ، نفسه اؼبصدر2
 .154ص الشعر اؼبعاصر ، ،الشعر العريب بنياته كإبداالهتا، ؿبمد نيس 3
 .72ص، الديواف4
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كمدكنة ابن طبيس ، كتكرار الوحدات اؼبتساكية، سم العلمتكرار اغبر فقد قسمه إذل: تكرار إأما ال
 :1مراء كالوزراء يقوؿدح األكؿ من التكرار  ألف معظم ما جاء به من الشعر كاف يف مغنية بنموذج األ

 ؼ ردلرٍ صىػػػػػػػػػػػػػػػ تي مٍنػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػابن اغبكػػػػػػػػػػػػػػػيم أى 
 

 2يت كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثػٍ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يف أى  
 

كابػػػن اغبكػػػيم: " هػػػو ذك الػػػوزارت  ؿبمػػػد بػػػن عبػػػد الػػػرحيم بػػػن ابػػػراهيم طبػػػيس اللخمػػػي الرنػػػدم 
كاسػػتكتبه ، ق660ئع الصػػيت كلػػد برنػػدة ربيػػع االكؿ سػػنة الػػذا، اؼبعػػركؼ بػػابن اغبكػػيم االديػػب الكبػػ ر

كؼبػػػا تػػػويف االمػػػ ر اؼبػػذكور قلػػػد  أبػػػو عبػػػد اهلل ، االمػػ ر أبػػػو عبػػػد اهلل ؿبمػػد بػػػن ؿبمػػػد النصػػػرم يف خبلفتػػه
 3ق.708فاسندت له شةكف الدكلة إذل أف قتل يـو عيد الفطر من عاـ ، اؼبخلوع الوزارة كالكتابة

كمنها قصػد غرناطػة كقعػد ، ه قدما ابن طبيس من أرض األندلسفكانت مالقة هي أكؿ ما كطغت
كالشاعر بدكر  دل يبخل ، كضمه إذل ؾبلس العلماء، الوزير ابن اغبكيم قدر  كدل هبهل، إلقراء العربية هبا

 تاركا ذلك األثر يف شخصه.، بنبل خلقه كقمة جود  خاطبهف4يف كصف جود الوزير ككرصل عطائه".
، بعدا إوبائيػا صباليػا كايقاعػا متنوعػا: "فاغبركػة االيقاعيػة، العبارة أكثر من مرةفئلعادة اللفظة أك  

تعػػاد كال تكػػرر ككػػل حركػػة ال، ألننػػا قررنػػا أف االيقػػاع هػػو اغبركػػة اؼبتميػػزة باعبمػػاؿ، هػػي اغبركػػة اؼبتكػػررة
 .5يقاع هو صبلة من القيم اليت تعاد مراراكتكرارا"حركة عادية... كاإل

عنػػه  لتجيػػع علػػى مسػػتول مػػن الػػزمن لػػنفس الوحػػدات الصػػوتية كاللفظيػػة يتفػػرعفمبػػدأ اؼبعػػاكدة كا
 ماال يعد كال وبصى من اؼبعاشل اؼبتولدة.

إلضػػػاءة جانػػػب هػػػاـ مػػػن ذبربتػػػه  ركمػػػن الدارسػػػ  مػػػن اعتػػػرب تكػػػرار الكلمػػػة أداة يتخػػػذها الشػػػاع
بالكشػػػف عػػػن قوهتػػػا  يػػػغذف، بفضػػػل التنػػػاغم الصػػػويت الػػػذم ربدثػػػه الكلمػػػة اؼبكػػػررة، بداعيػػػة كإثرائهػػػااإل

عامبل مسانبا يف إضفاء جو الرتابة على العمل االديب كال يبكػن  اػبفية: "فالكلمات اؼبكررة ردبا تكوف

                                                           
 .75ص، الديواف1
 .نفسهاص ، اؼبصدر نفسه2
 .33/34ص ، اؼبصدر نفسه3
 .34/35ص ، اؼبصدر نفسه4
 .72/73ص ، دط، 1976، تونس، اؼبطبعة العصرية، نظرية إيقاع الشعر العريب، ؿبمد العياشي 5
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دكات الػػيت يسػتخدمها الشػػاعر علػػى ضػعف الشػػاعرية عنػد الشػػاعر بػل أهػػا أداة مػن األأف تكػوف دلػيبل 
 1ها للقارئ.يبليع  يف إضاءة التجربة كثرائها كتقد

تكرارا الكلمة قد ىبل بػاؼبع ىن بفعػل الرتابػة الػيت يبكػن أف وبػدثها يف الػنص  أف نعترب أف فبل يبكن
كالتنفػػػيس عليهػػػا  ، بػػػل علػػػى العكػػػس فالكلمػػػة اؼبكػػػررة تػػػوحي بارتبػػػاط قػػػول بينهػػػا كبػػػ  الػػػذات، االديب

 كربتها. 
 كػػػغف تكػػػوف حسػػػنة الفهػػػم جيػػػدة،  تتػػػوفر فيهػػػا شػػػركط الفصػػػاحة الكلمػػػة اؼبكػػػررة أف كيشػػػتط يف

، التػػغليف ذبػػذب اؼبتلقػػي عنػػد ظباعهػػا: " أف يكػػوف تػػغليف تلػػك اللفظػػة مػػن حػػركؼ متباعػػدة اؼبخػػارج
أصوات ذبػرل مػن السػمع ؾبػرل االلػواف مػن البصػر... أف قبػد للفظػة يف السػمع مزيػة  كهي أف اغبركؼ

 2تكوف غ ر متوعرة كحشية.. كأف تكوف غ ر ساقطة عامية". . أف. على غ رها.
كونػػة مػػػن حػػركؼ بعيػػػدة اؼبخػػرج كإال حػػػدث التنػػافر مثػػػل  اؽبخػػع  إذ تشػػػتؾ فتكػػوف اللفظػػػة م 

 أصوات هذ  اؼبفردة يف اؼبخرج كوها تبدأ من اغبل .
كمػػن طبيعػػة االنسػػاف أف يلجػػغ إذل التكػػرار يف حياتػػه مػػن مهػػد  إذل منتهػػا  فيخضػػع ؼببػػدأ اؼبعػػاكدة 

، لتكػػرار صػػديقاف منػػذ الطفولػػة اؼببكػػرةكالتجيػػع كمػػا أنػػه يتسػػتمتع بػػتدد كلمػػات معينػػة " فاإلنسػػاف كا
 .3كبتكرار حركة الفم يف الٌرضاع"، جنينها يبدأ فيها ظباع االـ دقات قلب كاليت

لػيت كيوضح لنا هذا التكرار تسامي الذات الصوفية ببحثها عػن معػاشل عاليػة ذبسػد صػفة اؼبعرفػة ا
هبػػػا  صػػفة اؼبعرفػػة الػػيت يتصػػفسػػػد  هػػذا التكػػرار هػػو التنصػػيص علػػػى تتميػػز هبػػا: "أقػػل مػػا يبكػػن أف هب

 4"العارؼ باهلل" كتساميه هبا عن الغ ر.
هػػي تسػػايفالت شػػغلت ، سػػ لة الػػيت تتعلػػ  دبصػػ ر ا التكػػرار ك جابػػة علػػى صبلػػة مػػن األكيكػػوف هػػذ

زمػػاف: "قػػد يبتلػػك الشػػاعر ؾبموعػػة مػػن التسػػايفالت حػػوؿ ؾبموعػػة مػػن القضػػايا االنسػػاف منػػذ بػػادئ األ
                                                           

، 2ط، اؽبي ػة اؼبصػػرية للكتػػاب، تطبيػػ  نظريػة ركبػػرت ديبػػو دجرانػد ككلفجػػانج  يػػزر، مػػدخل إذل علػػم اللغػة الػػنص، د. علػػي خليػػل ؿبمػد، لػةااؽبػاـ أبػػو غز  1
 .723ص ، 1999

 .73 -64ص ، سر الفصاحة، ابن سناف اػبفاجي 2
 .79ص ، مرجع ساب ، الدين علي السيدعز  3
 .80ص، مرجع ساب ، ـبتار حبار 4
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لػػة حياتػػه كمصػػ ر  كهػػل هػػو ـبػػ ر أك مسػػ رو إذل غػػ ر ذلػػك مػػن تسػػايفالت كبرح، اؼبتعلقػػة بغصػػله كانسػػاف
 .1شغلت االنساف كمازالت منذ كجد"

مػػع تكػػرار اؼبفػػردة إذل تكػػرار اعبملػػة كمػػا أشػػرنا لػػه يف النمػػاذج السػػابقة كإف قػػل التكػػرار اعبملػػي: 
فهومػه العػاـ يشػمل صبيػع ف التشػاكل دبدبع ىن أ 2"تراكم العناصر الصوتية كاؼبعجمية كالتكيبية كالتداكلية"

نتهػاء إذل الوحػدات إ، وت كغصػغر كحػدة يتكػوف منهػا الػنصالعناصر اؼبكونة للخطاب األديب مػن الصػ
 التكيبية كاالساليب التداكلية.

يعرضػػها ، كللتكػػرار مسػػاحة شاسػػعة عنػػد الشػػاعر العػػريب ألنػػه يعكػػس حالػػة نفسػػية دفينػػة يف ذاتػػه
إف التكػرار مطلػب إيقػاعي قػدصل ، مػا ال ىبفػى علػى الػدارسك،  فػينعلى اؼبتلقي يف حلة غنية باعبماؿ ال

كاالشػػػػكاؿ ، مػػػػرتبط بسػػػػائر الفنػػػػوف كالزخرفػػػػة االسػػػػبلمية الػػػػيت تعتمػػػػد علػػػػى كحػػػػدات متناسػػػػقة كمكػػػػررة
اؽبندسػػية الػػيت تظهػػر يف حركػػات كأكضػػاع ـبتلفػػة:" كاؼببلحػػ  عنػػد العػػرب القػػدامى مػػيلهم إذل الوحػػدة 

أك صبلػػة بيانيػػة أك ، تعتمػػد غالبػػا علػػى كحػػدة زخرفيػػة كاآليػػات القر نيػػة مػػثبلفالزخرفػػة العربيػػة ، اؼبتكػػررة
 3..تعتمد غالبا الوحدة اؼبوسيقية اؼبكررة".. ككذلك اؼبوسيقى العربية.، شكل هندسي...

يكتسػب التكػرار بػ  يػدل الشػاعر تناغمػا موسػيقيا ىبلػ  نسػقا مػن التػوازم الػذم يبيػز القصػػيدة 
 كليس كل تواز تكرار.، فكل تكرار تواز، مودمعلى اؼبستول االفقي كالع

فػػاحتفى الشػػاعر بصػػور ، كيعتػػرب التكػػرار مػػن أهػػم اؼبكونػػات الػػيت الزمػػت الػػنص الشػػعرم القػػدصل
بي ة متضاربة االذباهات فرضت عليه إتباع ذلك الػنمط  ألنه ابن، العبارة، كالكلمة، متنوعة له كاغبرؼ

 يكل العاـ للقصيدة العربية.يلوف اؽب، الذم ىبفي بداخله صراعا تناغميا
 
 

                                                           
ص ، جامعػػػة قسػػػنطينة، ـ1997، ق1418، 4ع ، ؾبلػػػة اآلداب، جامعػػػة ال رمػػػوؾ، االيقػػػاع الػػػداخلي يف القصػػػيدة العربيػػػة اؼبعاصػػػرة، خالػػػد سػػػليماف 1

236. 
 .78ص ، اعبزائر، منشورات االختبلؼ، 2002، دراسات يف االدب اعبزائرم، نصوص كأس لة، صاحل مفقود 2
 .77ص، دط، القاهرة 1980، ار اؼبعارؼد، دراسات أدبية، أضبد هيكل 3



 ليات التشكيل اإليقاعي في شعر ابن خميس التلمسانيجما     :    الفصل األول

 

83 
 

 homonymiالتجنيس -4-2
التجنيس أك اعبناس كما يػرد عنػد بعػ  الببلغيػ  مقػـو رئيسػي مػن اؼبقومػات الػيت قامػت عليهػا 

فػػػورد اغبػػػديد عنػػػه يف العديػػػد مػػػن اؼبصػػػادر منهػػػا ، إذ لقػػػي اهتمامػػػا كبػػػ را مػػػن قػػػبلهم، الببلغػػػة العربيػػػة
بػػػػن جعفػػػػر حيػػػػد عػػػػرؼ عنػػػػد  للقػػػػزكيين ك نقػػػػد الشػػػػعر  لقدامػػػػة   " البػػػػديع  البػػػػن اؼبعتػػػػز  اإليضػػػػاح

 باؼبطابقة.
كمػن ، كهػو مػن النػاس، جاء تعريفه يف اللساف: التجنيس مػن جػنس كهػو الضػرب مػن كػل شػيء

كاعبػػنس أعػػم مػػن النػػوع كمنػػه اجملانسػػة أك التجنػػيس كيقػػاؿ: هػػذا ، نحػػو كالعػػركض كمػػن حػػدكد ال، الطػػ ر
 .1هبانس هذا أم يشاكله"

اؼبعتز: "التجنيس إف ذبئ الكلمة ذبانس االخرل يف بيت شػعر ككػبلـ كؾبانسػتهما ؽبػا  كعند ابن
 .2أف تشبهها يف تغليف حركفها"

يف  فيمػػا وبدثػػه موقػػع اللفظتػػ ، أمػػا عبػػد القػػاهر اعبرجػػاشل:" فقػػد خػػص اغبػػديد عػػن التجنػػيس
معنيهمػػا مػػن العقػػل ذا كػػاف موقعػػا ذبػػانس اللفظتػػ  إال إ ألنػػك ال تستحسػػنيقػػوؿ: ، العقػػل مػػن الفهػػم

ؼبػػا  كذلػػك أف اؼبعػػاشل ال تػػدين يف كػػل موضػػع، كدل يكػػن مرمػػى اعبػػامع بينهمػػا مرمػػى بعيػػدا، موقعػػا ضبيػػدا
ككانػػػت اؼبعػػػاشل هػػػي السػػػالكة ، لفػػػاظ خػػػدـ اؼبعػػػاشل كاؼبصػػػرفة يف حكمهػػػاإذ األ، هبػػػذهبا التجنػػػيس اليػػػه

 .3سياستها"
مػا ابػن سػناف اػبفػاجي كأ، اف خادمػا للمعػ ىنكػذا  ماـ ع القاهر اؼبيزة يف التجنيس إال إفغعطى اإل

يكػػوف بعػػ  االلفػػاظ مشػػتقا مػػن  فػػربط التجنػػيس أك اجملانسػػة دبفهػػـو التناسػػب بػػ  االلفػػاظ" كهػػو أف
بعػػػ  إذ كػػػاف معنانبػػػا كاحػػػدا أك دبنزلػػػة اؼبشػػػت  إذ كػػػاف معنانبػػػا ـبتلفػػػا أك تتوافػػػ  صػػػيغة اللفظتػػػ  مػػػع 

                                                           
 .471ص  1ج، اؼبصدر الساب ، ابن اؼبنظور 1
 .152ص، ـ2000ق 1420، القاهرة، دار االفاؽ، علم البديع، يف الببلغة العربية، عبد العزيز عتي  2
 .10/11ص ، 1420/1999، 2ط، ب ركتػ، اؼبكتبة العصرية، أسرار الببلغة ربقي  ؿبمد الفاضلى، عبد القاهر اعبرجاشل 3
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أف يكػػػوف بعػػػ  األلفػػػاظ مشػػػت  مػػػن بعػػػ  إذا كػػػاف  أم أنػػػه ربطػػػه باالشػػػتقاؽ يف 1اخػػػتبلؼ اؼبعػػػ ىن"
 اللفظت  من أصل كاحد أك دبنزلة االشتقاؽ إذا اختلف اللفظاف يف اؼبع ىن.

كقد عرفه قدامػه بػن جعفػر:" كقػد يضػع النػاس مػن صػفات الشػعر اؼبطػاب  اجملػانس كنبػا داخػبلف 
، ة قد اشتكت يف لفظة كاحػدةير كمعنانبا أف يكوف يف الشعر معاف مغا، يف باب ائتبلؼ اللف  كاؼبع ىن

 .2لفاظ متجانسة مشتقة"كأ
فهػػو عنػػد العزيػػز عتيػػ :  كهػػو عنػػد الدارسػػ  احملػػدث  ال ىبتلػػف عمػػا أكجػػد  القػػدماء مػػن مفػػاهيم

 .3تشابه اللفظت  يف النط  كاختبلؼ اؼبع ىن كظبيا ركين اعبناس"
 4منطوقهما" للفظت  يفكدل ىبرج ناصيف اليازجي عن مفهـو نفسه يف كوف اعبناس هو تشابه ا

 أنواع الجناس -4-2-1
 اعبناس التاـ: هو ما اتف  فيه اللفظاف يف أربعة كهي:

ربعػة   دبعػ ىن أنػه يتفػ  يف أ5كأعدادها كهي تها اغباصلة من اغبركات كالسكنات كترتيبهػا"، أنواع اغبركؼ
 أمور كهي:

 جنس اغبركؼ. -1
 عدد اغبركؼ. -2
 ضبط اغبركؼ. -3
 كؼ.ترتيب اغبر  -4

 .6ب اعبناس الناقص: "هو ما اختلف فيه اللفظتاف يف كاحد من االمور السابقة"
 

                                                           
 .193ص ، سر الفصاحة، ابن سناف اػبفاجي 1
 .162، دط، دت، ب ركت، دار الكتب العلمية، نقد الشعر ربقي  ؿبمد اؼبنعم خفاجي، أبو فرج قدامه جعفر 2
 .152ص ، ساب ، مرجع عبد العزيز عتي  3
 .103ص ، 1999، 1ط، ب ركت، مكتبة لبناف، دليل الطالب إذل علـو الببلغة كالعركض، ناصيف اليازجي 4
 .153، مرجع ساب ، عبد العزيز عتي  5
 .159ص، نفسهرجع اؼب6
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 أنواع الجناس التام: -4-2-1-1
 1ظب  أك فعل  أك حرف .هو ما كاف اللفظاف فيه من نوع إ فباثل: -

هػو ف، فلم قبد سول القليػل منػه، كبعد قيامنا برصد الب ىن التكيبية اؼبتجانسة يف شعر ابن طبيس 
 كالتكلف. ابن طبيس يعزؼ عن التنمي  اللفظي ال وبتفي كث را به كما يدؿ على أف

يف كقد اعتمدنا عليػه ، نواع يف كتابه ا بن طبيس شعر  كنثر  كقد أشار طاهر توات إذل هذ  األ 
 أنواع اعبناس: بع  تعي 

 :2يقوؿ يف قصيدة عجبا ؽبا
 ت ؽبػػػػػػػػػػػػملىػػػػػػػػػػػلها كحى ٍصػػػػػػػػػػػت مدامػػػػػػػػػػػة كى ل ػػػػػػػػػػػحى 
 

 وا فبحلوهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كحبلؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف انتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كحٌلت الثانية من اغببلؿ.، فنجد اعبناس التاـ ب   حلت كحٌلت  فحلت االكذل اغببلكة
ذلك االنسجاـ الػذم بػدا علػى مسػتول ، ضفاها هذا النوع من التجنيسكالوذيفة اعبمالية اليت أ

 تكػػوين لوحػػة خلقػػت مسػػاحة مػػن التغمػػل عنػػد اؼبتلقػػي ليصػػل إذل، البنيػػة السػػطحية للملفػػوظ الشػػعرم
 سبثل اؼبع ىن الذم يقصد  ابن طبيس من كراء هذا التشكيل. ،ذهنية تتضافر بداخلها خيوط ؿببوكة

 الناقص:أنواع الجناس -4-2-1-2
أك عػػػددها أك نوعهػػػا "فهػػػو مقطعػػػاف ، كاعبنػػػاس النػػػاقص اخػػػتبلؼ الكلمتػػػ  يف مواضػػػع اغبػػػركؼ

أك عػدد اغبػركؼ ، من حيد الضػم كالفػتح كالكسػرصوتياف ـبتلفاف يف االيقاع الختبلفهما يف اؽبي ة " 
 3أك نوع اغبرؼ."، أك ترتيب اغبركؼ

كيةكػػد ، كخاصػػة مػػن أنواعػػه اؼبضػػارع، يزخػػر شػػعر ابػػن طبػػيس التلمسػػاشل هبػػذا النػػوع مػػن اعبنػػاس
هػػػو يف هػػػذ  ذلػػػك طػػػاهر تػػػوات بقولػػػه: "كلعػػػل الشػػػاعر ابػػػن طبػػػيس مولعػػػا باعبنػػػاس كبغنواعػػػه اؼبختلفػػػة ف

ككلعػػه ، كثػػر فيهػػا مػػن اعبنػػاس اؼبضػػارعأنواعػػه إال أنػػه أتػػى باعبنػػاس كبعػػ  احػػ  قػػد أالقصػػيدة كمػػا يبل

                                                           
 .163ص  1ط، 1419/1999، القاهرة، دار الفكر العريب، البديع يف ضوء أساليب القر ف، عبد الفتاح الش  1
 109ص، الديواف 2
 .59ص، 1992، 2ط السكندرية ،منشغة اؼبعارؼ، البديع يف شعر شوقي، من ر سلطاف 3
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يف االظبػػاء كمػػا مػػر معنػػا يف البيػػت الثالػػد عشػػر حيػػد جػػانس الشػػاعر ، باعبنػػاس قػػد دفعػػه إذل اإلتيػػاف
 .1ب  أيب الربكات كبركاهتا"

 : 2كمن مباذج اعبناس الناقص قوله يف قصيدة عجبا ؽبا
 هامثػػػػػػػػػػػػػػل نسػػػػػػػػػػػػػػيمى  أنسػػػػػػػػػػػػػػيب شػػػػػػػػػػػػػػعرم رؽ  

 كانقػػػػػػػػػػػل أحاديػػػػػػػػػػػد اؽبػػػػػػػػػػػول كاشػػػػػػػػػػػرح غػػػػػػػػػػػر
 ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررت برامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكإ

 كانصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ؼبغزؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانص
 

 فشػػػػػػػػػػػػػػػموؿ راحػػػػػػػػػػػػػػػػك مثػػػػػػػػػػػػػػػػل ريػػػػػػػػػػػػػػػػح مشاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػب لغاهتػػػػػػػػػػػػػػػػا كاذكػػػػػػػػػػػػػػػػر ثقػػػػػػػػػػػػػػػػات رجاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػا

 يف أطبلؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا* أطبلئهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ركا لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد غزاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكدع الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل شى

، نسػػػػيمها   مشػػػػوؿ/ مشػػػػاؿ  ثػػػػرم بػػػػغنواع اعبنػػػػاس النػػػػاقص اغباصػػػػل يف  أنسػػػػيب/ فهػػػػذا اؼبقطػػػػع 
  ؼبغزؽبا/ غزاؽبا .، طبلئها  أطبلؽبا/أ،  راحك/ ريح 

 4يف تفضيل اغبشي  على اػبمر: 3كاعبناس الناقص يف قصيدة  مدامة حيدر 
 

ػػػػػػػػػف  الل ػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػالكف   ػػػػػػػػػف  أىكي  كاسػػػػػػػػػتح فكي

 

 5كال تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركر إذل الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

ف الػذم يعػين راحػة اليػد كيف معػ ىن البيػت فحصل التجانس النػاقص بػ  كػف الفعػل األمػر كالكػ
 كأطل  العناف لراحة نفسك مع اغبشي .، أكقف جهات اؼببلمة باليد

كاعبناس بنوعه التاـ كالنػاقص قػاـ بتشػكيل ثنائيػة منتظمػة ربقػ  ذلػك الػنغم اإليقػاعي: "فاشػتمل 
كلعػل ، لعركضػييقػاع الػوزف اات ـبتلفة تنظم بعضها بع  ليحدث إيقاعػا خاصػا يتماشػى كإعلى ثنائي

                                                           
 .198ص ، اؼبرجع الساب ، طاهر توات 1
 .118-117ص، الديواف2
 كاألطبلء: ج طبلء: كلد الظيب.، لرامه: كناس الرئما *
 .109الديواف ، حيدر: حيدرة بن وبي من علماء بغداد له موضوع يف إباحتها  اغبشي   ككاف يستبيحها قوال كفعبل 3
 .109ص ،الديواف4
 .انفسهص ، اؼبصدر نفسه5
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حػػػػداث نػػػػوع مػػػػن الػػػػنغم الغنػػػػائي ذػػػػاهرة الثنائيػػػػات تػػػػدؿ علػػػػى أف الشػػػػاعر كػػػػاف يػػػػرل فيهػػػػا كسػػػػيلة إل
 .1االيقاعي"

 صبعطبلؽبػػاكأ، كهػػو كلػػد الظػػيب، صبػػع طػػبلء، ؽبػػاطبلفننظػػر إذل اعبنػػاس اغباصػػل بيػػت  أطبلئهػػا كأ
 عر.وبن إليها الشااليت ، كهو أثر الديار اليت صبعت الذكريات اعبميلة لطل

لكػػن علػػى ، هنػػاؾ يظهػػر التشػػكيل اعبمػػارل لبلنسػػجاـ الصػػويت اغباصػػل بػػ  ملفوذػػات اعبنػػاس
يف رظبػه ؽبػذا اؼبنظػر اؼبسػتوحى مػن  أف الشػاعر صػادؽ -مثلمػا ذكرنػا -لفػبل نػر ، مستول البنية التحتيػة

القػدصل  ر بصػورة الشػعرهػي لوحػة كػاف للتكلػف كالتػغث، نشػغ فيهػابعيدة كل البعد عن اغبضػارة الػيت بي ة 
 كؿ.عنواها األ

 س يف البيت اؼبوارل:يالنموذج نفسه وباكيه ابن طب
 كانصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ؼبغزؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانص

 
 كدع الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد غزاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 نبلح  استدعاء الصورة نفسها:ف، ناس يف قوله  ؼبغزؽبا كغزاؽبا موقع اعب

 *ن انتحػػػػػػػػػػايب شػػػػػػػػػػحيحاٍجػػػػػػػػػػدى  في فلػػػػػػػػػػم يٍلػػػػػػػػػػ
 

 2احاحًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتياقي دي نٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى   ى ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدل يػى  
 

لينب نػػا بصػػورة اعتمػػد يف تشػػكيلها علػػى مبػػدأ التنػػاق  ، فػػالتجنيس كقػػع بػػ  شػػحيحا /شػػحاحا
كمػػػا يرغػػػب يف ضػػػم كػػػل ،  ف يبػػػنح أم شػػػيءف الشػػػحيح الػػػذم يعػػػز عليػػػه أا ذكػػػر بػػػغكالبلمسػػػاكاة عنػػػدم

 كمضى يراف  ذلك االشتياؽ.، الذم اختؽ االف  سول حزف الشاعر كانتحابه، شيء
 :3يف شعر ابن طبيس قولهكمن صور  الكث رة 

 ركايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ال حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضي  كأحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو 
 كذل مػػػػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػػػػدكرهمبنػػػػػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػػػػػزفي  األ

 *أك يعظػػػػػػػػػػم النضػػػػػػػػػػخي  فيكػػػػػػػػػػرب منهػػػػػػػػػػا النضػػػػػػػػػػحي  
 كأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهم سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػراطيس كالطػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ*

                                                           
ص ، 1435/2014، 1ط، ةياؼبملكػة العربيػة السػعود، النػادم االديب الثقػايف  ػدة، التشكيل اعبمػارل يف شػعر عبػد العزيػز بػن خوجػة، مستورة العرايب 1

110. 
 .90ص، الديواف 2

 * الشحيح: /البخيل الشحاح: اغبريص. 
 .102، صالديواف3
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 كإذا مػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػيفء مػػػػػػػػػػػنهم تصػػػػػػػػػػػدل لغايػػػػػػػػػػػة
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكرهم حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كبافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافننث ىن

 

 تػػػػػػػػػػغخر مػػػػػػػػػػن ينحػػػػػػػػػػو كأقصػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػن ينخػػػػػػػػػػو*
 ا دخل*ن كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداني حلٍ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دى كأصبالي 

، ينحػػو/ ينخػػو، مػػا اختلػػف يف اغبػػرؼ باغبركػػة  النضػػح/ النضػػخ، كنػػوع اعبنػػاس يف هػػذ  االبيػػات 
حبػرهم ، فاؼبثاؿ االكؿ  النضح كالنضػخ  يبػدح  ؿ العػزيف أمػراء سػبتة بػغهم كػانوا أئمػة العلػم، دحل/ دخل 

 ال ينضب كال ينقطع عطاء  كمنبع يفي  منه ذكرهم.
كمػػػا حقػػػ  كذيفػػػة صباليػػػة ،  كؿ أكثػػػر مػػػن الثػػػاشلإذ جػػػاء األ، كالتػػػاـ عبنػػػاس النػػػاقصكعػػػن صػػػور ا

كعلػػى اؼبسػػتول ، بيػػاتاـ الوحػػدات الصػػوتية علػػى مسػػتول األفقػػي عنػػد قػػراءة األصػػبغت شػػعر  بانسػػج
ليحقػػ  صباليػػة التلقػػي كحجاجيػػه  فبداشػػعر  يتلػػوف هبػػذ  اؼبظػػاهر الصػػوتية، العمػػودم علػػى حػػد السػػواء

فيشػعر اؼبتلقػي أف ابػن طبػيس بعيػد ، واع اعبنػاس كػاف متكلفػاف بعػ  مػا كذفػه مػن أنػأبػالرغم ، قناعاإل
 .يف بع  األحياف عن صدؽ اإلحساس كالتجربة

مػا يعػرؼ باعبنػاس الصػويت ، باإلضافة إذل ذلػك ال ننسػى التنبيػه للجنػاس اغباصػل يف هايػة األبيػات
 :1إذ ىبتم البيت بوحدة التشكيل القافوم كقوله
 عجبػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبػػػػػػػػػػػػػػػا أيػػػػػػػػػػػػػػػذكؽ طعػػػػػػػػػػػػػػػم كصػػػػػػػػػػػػػػػاؽبا

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة ةً الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر إذل تعل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كػػػػػػػػػػػػم ذا كعػػػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػػػػين الكػػػػػػػػػػػػرل متػػػػػػػػػػػػغنفه 
 يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػموؽبا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدجى متضػػػػػػػػػػػػػػػػػػائبل

 

 بباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أف يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   
 صباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةى  كسبنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين، منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 طاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يف خفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك كىبى 
 2كتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايفؿ اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناء يف أظباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 3كيقوؿ يف موضع  خر:

 تلمسػػػػػػػػػػػاف جادتػػػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػػػحاب الػػػػػػػػػػػدكاحل
 *ت بػػػػػػػػػاب جيادهػػػػػػػػػاعلػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػاحا كسػػػػػػػػػح  

 اح اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواقحكأرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بواديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الريٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايف ترهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافحمً 

                                                           
 .117ص، الديواف1
 .نفسهاص ،  اؼبصدر نفسه2
 .85ص، فسهاؼبصدر ن3
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الح ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػةادم كلٌ 
 ففػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػفر مػػػػػػػػػػن جفػػػػػػػػػػوشل مػػػػػػػػػػاتح

 

 كينهػػػػػػػػػػػػػػػػل دمعػػػػػػػػػػػػػػػػي كلمػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػاح صػػػػػػػػػػػػػػػػادح
 *كيف كػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػػػطر مػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػةادم قػػػػػػػػػػػػػػػادح

 
هػػذا اللػػوف مػػن التجنػػيس علػػى مسػػتول القػػوايف يقػػـو ب ضػػفاء سباثػػل صػػويت يتحسسػػه البصػػر قبػػل 

يقاعيػػػة صباليػػة تضػػػفى علػػى القصػػػيدة ماسػػػ : "أف اعبنػػاس يتمتػػػع بقيمػػة إمع فػػ رل عبػػػد الػػرضبن ترب السػػ
يقاعيػػة الػػيت ذبمػػل القصػػيدة قيمػػة الفنيػػة تضػػاؼ إذل اؼبيػػزات اإلكال، كهػػذ  اؼبيػػزة اعبماليػػة، طابعهػػا اؼبميػػز

 .1كسبنحها الوزف كالنغم اؼبميز"
أم عنػدما يتحػػد االيقػاع فيصػػبح الشػػاعر  2،إف تقنيػة اعبنػػاس تنشػئ مػػا يعػرؼ بػػالعزؼ االيقػػاعي

شػػكلها بالقػػدر الػػذم خولػػت لػػه قدرتػػه كذبربتػػه اإلبداعيػػة "فيشػػكلها  يمثػػل الرسػػاـ الػػذم يغخػػذ اللغػػة ك 
 .3كمنحته اػبربات كالثقافة كالتجارب"، كيف شاءت له موهبته كظبحت به مقدرته

 Parallelismeالتوازي:  -4-3
الفػرؽ نعلػم أف كلكن هنا هبب علينػا أف ، ن اؼبنظـو الشعرموبتل عنصر التوازم أنبية كربل ضم

 .شاسع ب  التطاب  الذم يشكله التكرار كاؼبماثلة اليت زبص التوازم إال أنه يشمل العنصرين معا

كأكؿ مػػػػا ذهػػػػر التػػػػوازم يف النصػػػػوص التوراتيػػػػة الػػػػيت مت فيهػػػػا عػػػػرض السػػػػطور اؼبتوازيػػػػة مث مقاربتػػػػه 
كيليػه التػوازم الػذم كجػد يف الشػعر الركسػي الػذم سبيػز حبريػة ، ة الفلنديػةبالتوازم الذم ذهر يف اؼبلحمػ

رغػػم أف هػػذا التػوازم هػػو هنػػا أكفػػر ، كتنػوع أكثػػر  يتميػػز التػوازم يف الشػػعر الركسػػي بدقػػة هػذ  األنسػػاؽ
 . 4حرية كتنوعا

                                                           
 كاؼبلد اؼبطر يدـك أياما.، باب اعبياد: شه ر بتلمساف*

 .233ص، 2003، 1ط، القاهرة، دار الفجر، البنية اإليقاعية للقصيدة اؼبعاصرة يف اعبزائر، عبد الرضبن تربماس  1
 .316ص ، 2000، 1ط، اإلسكندرية، منشغة اؼبعارؼ، من ر سلطاف االيقاع الصويت يف شعر شوقي الغنائي 2
 .317ص ، اؼبرجع نفسه 3
 .105ص، 1988، 1ط، اؼبغرب، دار توبقاؿ للنشر، كمبارؾ حنوف، تر: ؿبمد الوذل، قضايا الشعرية، ركماف جاكبسوف 4
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 -hobkins  1844نسبكپری هػو كلقد اختلفت أراء النقاد يف إعطاء مفهـو ؿبػدد للتػوازم.
أف التػػوازم يبثػػل اعبانػػب الزخػػريف يف اؼبنظػػـو الشػػعرم دبعػػ ىن أف البنيػػة الزخرفيػػة سبػػنح مػػا يسػػمى   1889

ال لبطػئ حػ  »بالتوازم اؼبستمر عرب الوحدات التكيبية اليت زبل  ترنيمات متجاكبة إيقاعيػا يف الشػعر 
كتظهػػػر ، شػػػعرمللتػػػوازم دكر كبػػػ ر يف اإليقػػػاع الك  1«نقػػػوؿ بػػػغف كػػػل زخػػػريف يػػػتلخص يف مبػػػدأ التػػػوازم 

مسػتول تػغلف ، ك مسػتول ترتيػب الوحػدات اؼبعجميػةك  التكيبيػة  ىنمستول ترتيب كتنظػيم البػ ىأنبيته عل
 األصوات كانسجامها.

فيسػػتند يف تعريفػػه للتػػوازم إذل عػػرض مفهػػـو أكسػػتليتز   yuri lotmanأمػػا يػػورم لوسبػػاف
Austerlits  :إذا  ، ت ييبكػػن اعتبارهػػا متػػواز هػػو كػػل شػػطرت  يف البيػػت »الػػذم يعػػرؼ التػػوازم بقولػػه

يبكػن اعتبػار أف كػل  2«كانتا متطابقت  فيما عدا جزءا كاحدا يشغل يف كل منهما نفس اؼبوقع تقريبػا 
كيقتصػػر التطػػاب  يف هػػذا ، شػػطرين متػػوازي  يف القصػػيدة إذا كػػاف متطػػابق  يف جػػزء منهمػػا دكف اآلخػػر

 األخ ر على احتبلؿ اؼبوقع نفسه.

التػػوازم مركػػب :» صػػائص اؼبػػذكورة أعػػبل  سػػاؽ لوسبػػاف مفهومػػا للتػػوازم فقػػاؿ كاعتمػػادا علػػى اػب
أحػػد طرفيػػه ال يعػػرؼ إال مػػن خػػبلؿ اآلخػػر بػػدكر  يػػرتبط مػػع األكؿ بعبلقػػة أقػػرب إذل ، ثنػػائي التكػػوين

مػن هػذا الطػرؼ اآلخػر وبظػى مػن  ك، كال تبػاين مطلػ ، نعػين أهػا ليسػت عبلقػة تطػاب   امػل، التشابه
ايػة األمػر طرفػا معادلػة كليسػا متطػابق  همػا يف هكأل، األكؿة دبا يبيز  اإلدراؾ من الطػرؼ اؼببلمح العام

 3«اكم أكؽبمػا دبنطػ  كخصػائص كسػلوؾ ثانيهمػا كبػبػل ك ، مػا سباما ف ننا نعود كنكافئ بينهما علػى كبػو
ؼ الثػاشل وبتمػي ة ال اؼبطابقة لذلك حبد الطر عن طري  اؼبشاهب اتفاؽ ب  طرف  كلكنه اتفاؽ  فالتوازم

فػػاألكؿ ، كمػػا يقػػاؿ يف أكلػػه ينطبػػ  علػػى اآلخػػر يف األسػػاس النحػػوم كالػػدالرل، الطػػرؼ األكؿ خبصػػائص
أمػػا ركمػػػاف جاكبسػػػوف فػػػ رل أف السػػبيل الحتػػػواء الػػػنص األديب العنصػػػر ، اسػػتدعى الثػػػاشل لغويػػػا كدالليػػػا

                                                           
 .105ص ، ركماف جاكبسوف 1
 .129ص ،1ط، 1995، مصر، دار اؼبعارؼ، بنية القصيدة ترصبة د. ؿبمد فتوح أضبد، ربليل النص الشعرم، يورم لوسباف 2
 .129ص اؼبرجع نفسه، 3
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عن األجزاء الوزنية اؼبناسبة إيقاعيا فهو  الناذبة، التطريزية اليت زبل  التنيمات اؼبتجاكبة التوازم هو الب ىن
الوحػػػدة ، البنيػػة التطريزيػػػة للبيػػت يف عمومػػػه، الػػػوزف بالضػػبط هػػػو الػػذم يفػػػرض بنيػػة التػػػوازم» يػػرل أف 

النغميػػة كتكػػرار البيػػت كاألجػػزاء العركضػػية الػػيت تكونػػه تقتضػػي مػػن عناصػػر الداللػػة النحويػػة كاؼبعجميػػة 
ذبعػػل التػػوازم يقػػع علػػى الوحػػدات النحويػػة كاؼبعجميػػة فتخلػػ  ذباكبػػا فالبنيػػة الوزنيػػة ، 1«توزيعػػا متوازيػػا 
 كتوزع العناصر توزيعا متوازيا متساكقا.، إيقاعيا تطريبيا

فنجػػد اغبػػديد عنػه عنػػد صػػاحب الصػػناعت  ، كللتػوازم إشػػارات طفيفػػة يف كتػػب الببلغػة العربيػػة
بػل ، يف بعػ  أجزائهػا عػن بعػ فهػذ  الفصػوؿ متوازيػة ال زيػادة » كالذم يقوؿ ، أيب هبلؿ العسكرم

كاغبػديد عنػه جػػاء يف بػاب السػػجع الػذم ىبلػػ  يف «. يف القليػل منهػا كقليػػل ذلػك ـبتصػػر ال يقيػد بػػه 
 حد ذاته نسيجا متوازيا كالتكرار كالتجنيس.

أمػػػا الػػػدكتور ؿبمػػػد العمػػػرم فتعريفػػػه للتػػػوازم ال ىبتلػػػف يف شػػػيء عمػػػا ذكػػػر  يػػػورم لوسبػػػاف يف أف 
كلكػن يباثلػه كاسػتند ،  متماثبلف فيما هبد يف الثاشل ال يكوف بالضػركرة هػو األكؿالتوازم اجتماع طرف 

هػػو كقػوع طرفػػاف متعػػادالف  أك أكثػػر  يف » يف تعريفػه للتػػوازم إذل اؼبواقػػع الػػيت ربتلهػا األطػػراؼ اؼبتوازنػػة 
صػػػيع يف مػػػوقع  متعػػػادل  بالنسػػػبة لطػػػرف   خػػػرين كال شػػػك أف هػػػذ  الصػػػورة اؼبثلػػػى يف االزدكاج كالت 

 .2األدب العريب

ككػل قسػم تتفػرع عنػه صبلػة مػن الفػركع مػا عػدا . أما الدكتور ؿبمد مفتاح قسمه إذل ثبلث أقساـ
 الثالد فهو أحادم. 

 

 

                                                           
 .108ص، قضايا الشعرية، ركماف جاكبسوف 1
 .150ص، البنية الصوتية يف الشعر، ربليل النص الشعرم، ؿبمد العمرم 2
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 : وينقسم إلى:1تواز تام -4-3-1

 تواز مقطعي -4-3-1-1

 تواز عمودم -4-3-1-2

 توازم مزدكج -4-3-1-3

 توازم أحادم -4-3-1-4

 نقسم إذل :كشبه التوازم الذم ي

 شطرم-1
 علمي-2
 صويت-3
 إيقاعي -4

 كتوازم التناذر الذم ينقسم إذل :
 توازم خطي كتايب-1

كينقسػػم التػػوازم  صػػفة االعتػػداؿ كيبنحػػه يػػة كػػربل ضػػمن اؼبنظػػـو الشػػعرموبتػػل عنصػػر التػػوازم أنب
 :قوله2طبيس التلمساشل من منظـو ابن، ك زم اؼبقطعيالتوا هكمنالتاـ ، إذل أقساـ

 اؾ كعهػػػػػػػػػػػػػػػػد ضًبػػػػػػػػػػػػػػػػ أف وبمػػػػػػػػػػػػػػػػىأمػػػػػػػػػػػػػػػػا  ف 
 يعشػػػػػػػػػػػػػػػػػو لتػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ طػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ أف  ف أمػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 *اءضٍبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه أى  أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابي  كذبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازى  
 3**ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كدأداءلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه رفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه إ نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو جى 
 

                                                           
 .97دت ص، 1ط، الدار البيضاء، اؼبركز الثقايف العريب، التشابه كاالختبلؼ، ؿبمد مفتاح 1
 .65ص، الديواف 2
 .نفسهاص ، اؼبصدر نفسه3

 ج ضبيم اؼبخلص يف صداقته. *أضباء:
 * الرفع كالدأداء: سرعة الس ر.*
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 أمػػا أف، ديػػدا يف  أمػا أف وبمػػىحصػل التػػوازم يف البيػت االكؿ كالثػػاشل مػن اؼبقطوعػػة الشػعرية كرب
 رفية كالصوتية.حيد حصل تطاب  ب  بع  اؼبفردات كاغبركؼ يف الصيغة الص، يعشو 

 كيف قوله:
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالؾ دل يوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بناحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالؾ دل يطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز

 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدل يقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دى  كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   
 1هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه دل يى 

 
 كقوله يف مثاؿ  خر:

 كال تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذالشل كاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذراشل فقلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 2يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح 
 

مػػػا يف لػػػوالؾ" أ، الؾظبػػػي باؼبطابقػػػة " لػػػو  داة فحصػػػل مػػػاء التػػػوازم اؼبقطعػػػي بتكػػػرار نفػػػس األجػػػا
النموذج الثػاشل فػالتوازم أفقػي حصػل بػ  قػرينت  كنبػا  تعػذالشل كزبػذالشل  يف تعػداد مظػاهر االشػتياؽ 

 يلتمسوف له العذر. ، فيخاطب العاذل ، لتلمساف
 كقوله يف قصيدة يط ر فةادم:

 فطػػػػػػػػػػػريف علػػػػػػػػػػػى تلػػػػػػػػػػػك البسػػػػػػػػػػػات  سػػػػػػػػػػػارح
 نواضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  كتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلهم فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفه 

 

 يػػػػػػػػػػػػػػادين جػػػػػػػػػػػػػػامحكطػػػػػػػػػػػػػػريف علػػػػػػػػػػػػػػى تلػػػػػػػػػػػػػػك اؼب 
 3نواضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح كتبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهم عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفه 

 
فقػػي كمػػا شػػكل بينهمػػا فباثلػػة بػػ   طػػريف كطػػريف  علػػى اؼبسػػتول األكيف هػػذا اؼبثػػاؿ كقػػع التػػوازم 

ذبنيسػػيه فطػػػريف يف شػػػطر البيػػت الػػػيت تعػػػين أف مشػػهد البسػػػات  كالريػػػاض يف مدينتػػه تلمسػػػاف دل يفػػػارؽ 
 صيلة لن يطغ أرضها الكريبة.اعبياد األة تعين أف ما يبلكه من الثاني، ذهنه كال غبظة

                                                           
 .72ص ، الديواف 1
 .85ص، اؼبصدر نفسه2
 .86ص ، اؼبصدر نفسه3

 * الطرؼ بالفتح الع  كبالكسرة: الكرصل من اػبيل.
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وف النػػواذر كعيػػوف نواضػػح  التشػػاكل فقػػي قبػػد  بػػ   عيػػالبيػػت الثػػاشل التػػوازم اؼبقطعػػي األأمػػا يف 
ألغبػػاظ الػػيت انسػػابت النػػواذر ا    الصػػيل الصػػرفية يف  نػػواذر كنواضػػح  كاؼبطابقػػة بػػ   عيػػوف  العيػػوفبػػ

علػى كيػد العػػاذل  الػذين ال يصػلوف للظفػػر بسػحر الػػرئم  كالعيػػوف النواضػح مػا يػػدؿ، اءكراء سػحر الضػي
 كصباله.

فقػػػى ف اؼبتلقػػػي علػػػى مسػػػتول العمػػػودم كاألذأل تشػػػاكل اؼبتػػػوازم ذباكبػػػا إيقاعيػػػاهػػػذا ال كيةسػػػس
جزاء متماثلػة: "فهػو عبػارة عػن الف التوازم هو تكرار أل، متساك كذلك بتداد النغمة نفسها على نس 

 .1جزاء متساكية"لى تكرار أبنائي يف الشعر يقـو ع عنصر
كجه الكبلـ كما أنه يشتمل علػى تػرداد الصػيل أ يعترب من اؼبظاهر اليت تدخل يف ربس  مفالتواز 

 الصرفيه كالوحدات الوزنية.
 :نفسها  القصيدة كمن مباذج التوازم قوله يف

 نػػػػػػػػػػػػػاليػػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػػعيب بػػػػػػػػػػػػػن اغبسػػػػػػػػػػػػ  قلوبى إً 
 رت عػػػػػػػػػن نيػػػػػػػػػل غايػػػػػػػػػةسػػػػػػػػػعيت فمػػػػػػػػػا قص ػػػػػػػػػ

 ريط ككقفػػػػػػػػػػػػػػػةو كإف أنػػػػػػػػػػػػػػػس ال أنػػػػػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازع لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اعبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازح 
 ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح.فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيك مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكور كً 

 2كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكح أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافح فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

   أيب مػدين مناشدة أم ر الصاغب  كشيخ اؼبتقػ، معنا  فقي كيفكنوازح  توازم أ، يف قوله  نوازع
لبيػت اؼبػوارل كقولػه يف ا، تقيػاءاعبسػـو دبنػغل عػن أرض الصػاغب  األلكػن ، هقلبػ شعيب  بػغف ذكػر  يبػؤل

 الغربة. ك كما سوا  يبثل الوحشة، االنس إال يف الوريط يرلأنس ال أنس الوريط  فالشاعر ال  
 كقوله:

 وؽ الػػػػػػػػػػػػػذم أنػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػامتمػػػػػػػػػػػػػن الٌشػػػػػػػػػػػػػ أرؽ  
 

 مع الػػػػػػػػػػذم أنػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػافحكأصػػػػػػػػػػفى مػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػدٌ  
 

                                                           
 .127ص ، 2000، 1ط، األردف، أربد، دار الكندم للنشر كالتوزيع، قراءة النص الشعرم اعباهلي، موسى ربابعة 1
 .87-86ص ، الديواف 2
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 جزائػه علػى سػبيل اؼبضػارعة الصػرفية ال اؼبطابقػة الصػػوتيةحػ  يف هػذا البيػت تػوازم يف كامػل أنبل
كهػػذ  االنػػواع مػػن التػػوازم   ،كػػامت/ سػػابح،  نػػاالػػذم أنػػا/ الػػذم أ، الػػدمع أصػػفى مػػن،  أرؽ مػػن الشػػوؽ

كمػػع ذلػػك يطغػػى التػػوازم بػػ  البػػين التكيبيػػة علػػى ، مػػع الصػػيغة الصػػرفية يتسػػ ر دبوازاةالتقطيػػع العركضػػ
هػػػػػا طػػػػػار العركضػػػػػي فتفػػػػػرض نظامساسػػػػػية التصػػػػػيعية قػػػػػد تطغػػػػػى علػػػػػى اإلالنمػػػػػوذج العركضػػػػػي: " فاغب

 .1التقطيعي"
مػػا حاصػػل علػػى اؼبسػػتول العمػػودم أك علػػى اؼبسػػتول التػػوازم إ األمثلػػة يبكػػن القػػوؿ أفكيف هػػذ  

ف مبػػا يػػدؿ علػػى عػػدـ ، ف دؿ هػػذا علػػى شػػيءكإ، اؼبسػػتوي  معػػا يف الوقػػت نفسػػه االفقػػي فػػبل يكػػوف يف
 2بصر أك السمع.فعليه إف ىبتار كاحدة منها حاسة ال، قدرة الشاعر على التوفي  ب  صبيع حواسه

 قوله: توازمكمن ال
 كأم مقػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػيس رل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػه حاسػػػػػػػػػػػػػػػػػده 
 أال أقػػػػػػػػػػػػػػػل لفرسػػػػػػػػػػػػػػػاف الببلغػػػػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػػػػرجوا

 دكر إذا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ كوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كأم مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادح 
 فقػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػاءكم مػػػػػػػػػػػػػين اؼبكػػػػػػػػػػػػػايف كاؼبكػػػػػػػػػػػػػافح
 3كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إذ الح الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواحل.

 
كؿ كقػػع التػػوازم يف يػػت األتػػوازم الػػذم كرد يف كػػل بيػػت علػػى حػػدا فمػػثبل البكهػػذا الػػنمط مػػن ال

ذا الح  جػػن / إ امكػافح  كالبيػػت الثالػػد  إذ  مقػاؿ كمقػػاـ   حاسػػد كقػادح  كالبيػػت الثػػاشل  مكػػافئ/
 هػذا النػوع، زاف الصػريفنواع رظبت صػورة التػوازم يف اؼبيػاألفهذ  ، ل/ كوابح  كوام،  الظبلـ/ الصباح 

الواحػػػػػػد دكف البيػػػػػػت ع يف البيػػػػػػت أطلػػػػػػ  عليػػػػػػه مفتػػػػػػاح تسػػػػػػمية  التػػػػػػوازم االحػػػػػػادم  هػػػػػػو الػػػػػػذم يقػػػػػػ
 4شطرا  فيتتح  التوازف كالتعادؿ بينهما. يتوازلموضوعه الشعر العمودم بالدرجة االكذل حيد االخرف

                                                           
، 2001، 1ط، اؼبغػرب، إفريقيػا للشػرؽ، كبو كتابة تػاريخ جديػد للببلغػة كالشػعر، اؼبوازنات الصوتية يف الريفية الببلغة كاؼبمارسة الشعرية، ؿبمد العمرل 1

 .248ص 
منشػػورات جامعػػة ؿبمػػد ، 2002أفريػػل  15/16الديب نػػب  الػػنص: ؿباضػػرات اؼبلتقػػى الػػوطين الثػػاشل السػػيمياء كالػػنص ا، ينظػػر عبػػد الػػرضبن ت رماسػػ  2

 .179ص، دار اؽبدل للطباعة كالنشر، خيضر بسكرة
 .87ص، الديواف 3
 .97ص ، 1ط، الدار البيضاء، اؼبركز الثقايف العريب، التشابه كاالختبلؼ، ؿبمد مفتاح4
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تطػػػاب  وبػػػدث بػػػ  اللفػػػ  كاؼبعػػػ ىن أك مػػػا يسػػػمى بظػػػاهرة التديداالشػػػتقاقي علػػػى  فهػػػو عبػػػارة عػػػن
، ة كما كجػدنا يف اؼبثػاؿ السػاب أك وبصل حبدكث تناسب على مستول الصيغة الصرفي، عكس اعبناس

ككليهما يسهم يف تكوين نغمػة صػوتية موسػيقية طويلػة أك قصػ رة ذبعػل اؼبتلقػي يتجػاكب معهػا كيطػرب 
 لسماعها.

ألصػػلية اللغػػة العربيػػة  نظربػػال تكػػوف العػػودة إليػػه، اغباصػػل يف النمػػاذج السػػابقة األحػػادم كالتػػوازم
دت إذل تنػػوع الداللػػة كاختبلفهػػا: "فمركنػػة اللغػػة الػػيت أ، قػػاؿنتإلكطبيعتهػػا الػػيت تتميػػز باؼبركنػػة كسػػهولة ا

عػن طريػ  عناصػر تسػتدعي كػل العربية كاستجابتها لقدرات اؼببدع التعب رية  ذنه لتطور االيقػاع كتنميتػه 
 .1كاؼبع ىن"، التكيب، التكرار، خرمنها اآل

لص كالتمػدد إذ الػتقكما يعمل على نشر صػفة النػب  يف الشػعر كالػذم هػو عبػارة عػن نػوع مػن 
العديػػد مػػن الوذػػائف  كبػػذلك ربقػػ ، الدراؾ البصػػرمدرجػػة االحسػػاس السػػمعي إذل امػػن  يصػػل اؼبتلقػػي

يقاعيػػػاف فيشػػػتؾ العػػػامبلف اإل، الفضػػػاء غاؿكاشػػػت، اعبماليػػػة كاإلقناعيػػػة بفضػػػل حسػػػن اسػػػتغبلؿ اؼبكػػػاف
 .2يقاعية سبنح السمع كالبصر"الفضاء كالتوازم  يف تقدصل صورة إ 

اذج التػػػوازم مػػػن فضػػػاء الصػػػفحة بطريقػػػة متناسػػػقة كمتناسػػػبة شػػػغنه أف ىبلػػػ  تواشػػػجا صػػػوتيا فتوزيػػػع مبػػػ
 كصباليا.، إيقاعيا

 incristationالترصيع: -4-4

 .3التصيع لغة من قوؽبم: "رٌصعت العقد إذ فصلته"

كمن نعوت » فيعرفه قدامة بن جعفر ، أما يف االصطبلح فقد صار حديد خبلؼ ب  القدماء
أك مػػن ، ك شػػبيه بػػهأكهػػو أف يتػػوخى فيػػه تصػػي ر مقػػاطع األجػػزاء يف البيػػت علػػى سػػجع ، صػػيعالػػوزف الت 

، جنس كاحػد يف التصػريف كمػا يوجػد ذلػك يف أشػعار كثػ ر مػن القػدماء اجمليػدين مػن الفحػوؿ كغػ رهم
                                                           

 .248ص ، 1993، د اآلداب جامعة عنابةمعه، ـبطوط، رسالة ماجست ر، البنية االيقاعية يف شعر أيب سباـ، نبيل شعبلؿ 1
 .189ص، اؼبرجع الساب ، عبد الرضبن تربماس  2
، بػػ ركت، اؼبكتبػة العريػة، ؿبمػد أبػو الفضػل إبػراهيم، ربقيػ  علػي ؿبمػد البجػاكم، كتػاب الصػناعت ،  هػبلؿ اغبسػن بػن عبػد اهلل بػن سػهل العسػكرم بػوأ 3

 .375ص، 1ط، ـ1986، لبناف
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كمػا يتعلػ  االتفػاؽ بالصػػيغة ،  فتصػي ر مقػاطع األجػزاء كالسػػجع، 1«كيف أشػعار احملػدث  احملسػن  مػػنهم
 يدين كالفحوؿ احملسن .صنعة التصيع فيصبح من اجمل -من الشعراء-كالذم يتسن له ، صرفيةال

 أف يكوف حشو البيت مسجوعا مثاؿ قوؿ امرئ القيس:» أما صاحب الصناعت  يعرفه بقوله: 

 سػػػػػليم الشػػػػػظي عبػػػػػل الشػػػػػوی شػػػػػنج النسػػػػػا
 

 2اؿفػػػػػػػػػػػػػمشػػػػػػػػػػػػػرفات علػػػػػػػػػػػػػى ال *لػػػػػػػػػػػػػه حجبػػػػػػػػػػػػػات 
 

كتكػػرر يف أكثػػر ، تبه بالسػػجع إذل حػػد بعيػػد كلكػػن إذا كثػػركهنػػا يضػػي  أفػػ  التصػػيع كيصػػبح يشػػ
فػ ذا اتفػ  يف موضػع مػن القصػيدة أك يف موضػع  كػاف » ، من موضع  يف القصيدة دؿ على التكلف

 .3«حسنا ف ذا كثر دؿ على التكلف 

مػػن الكػػػبلـ  تصػػي ر مقػػػاطع األجػػزاء يف البيػػػت اؼبنظػػـو أك الفصػػػل» كيعرفػػه ابػػػن سػػناف اػبفػػػاجي 
كهذا فبا قلنا إنه ال وبسن إذا تكرر كتػواذل ، ككغف ذلك شبه بتصيع اعبوهر يف اغبلي، مسجوعة اؼبنثور

ككثػػر ، . ألنػػه إذا تػػواذل4«ألنػػه يػػدؿ علػػى التكلػػف كشػػدة التصػػنع كإمبػػا وبسػػن إذا كقػػع قلػػيبل غػػ ر نػػافر 
 استعماله كأشارت داللته إذل التكلف.

زف بغنػػػه تػػػوا» قػػػدماء فيعرفػػػه د. ؿبمػػػد العمػػػرم كالتصػػػيع عنػػػد اؼبعاصػػػرين ال ىبتلػػػف عنػػػه عنػػػد ال
قطػع ب، مػا مقطعيػاهاز و تػ كتقطيعػي حػاؿ، حاؿ توازنبا بػالنوع  صريفالصوائت  حركات كمدكد  كمنه 

لمػات أك أنسػاؽ صػرفية دكف ارتبػاط بكجعي كهػو تػردد صػائت يف بيػت كسػ، النظر عن نوع الصػوائت
 .5«أك تقطيعية

                                                           
 .80ص، دت، دط، لبناف، ب ركت، دار الكتب العلمية، ربقي  د ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي، نقد الشعر، جعفرالفرج قدامة بن  وأب 1
 .375ص، انظر الصناعت ، لفاؿ: اللحم الذم على الورؾ: ريفكس عظاـ اليدين كااغبجبات *
 .375ص، كتاب الصناعت ،  أيب هبلؿ العسكرم 2
 .377ص، اؼبصدر نفسه3
 .1908ص، سر الفصاحة، ابن سناف اػبفاجي 4
 .112الدار البيضاء ص، ق1411، 1990، 1ط، التفاعل –الفضاء  –الكثافة ، ربليل اػبطاب الشعرم.  البنية الصوتية يف الشعر ، ؿبمد العمرم5
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اعتبػػار  أهػػم مػػن سػػن ، حى مػػن تعريػػف قدامػػة بػػن جعفػػركتعريػػف ؿبمػػد العمػػرم للتصػػيع مسػػتو 
القواعػػد أك األسػػس الػػيت يقػػـو عليهػػا التصػػيع مػػن خػػبلؿ تعريفػػه تصػػي ر مقػػاطع األجػػزاء علػػى سػػجع أك 

 ثبلثة أقساـ: كمن هذا اؼبنطل  ينقسم التصيع إذل، شبيه به أك جنس كاحد من التصريف

 صيع التصريفكتر -3، ترصيع ما يشبه السجع -2ترصيع التسجيع -1

، كالدكتور ؿبمد العمرم يتف  مع أقساـ التصيع اليت كضعها قدامػة كىبتلػف معػه يف النػوع الثػاشل
الػػػػذم ظبػػػػػا  ترصػػػػػيع التقطيػػػػػع كهػػػػو تػػػػػوازف الكلمػػػػػة مقطعيػػػػػا بعيػػػػدة عػػػػػن الصػػػػػيغة الصػػػػػرفية أك الفاصػػػػػلة 

 اؼبسجوعة.

 ترصيع التسجيع: -4-4-1

غة إذل كونه مقابلة الشطرين بالشطرين يقتصراف كذهب أهل الببل ىكهو ما يعرؼ بالتصيع اؼبقف
 :مثاؿ ذلك قوؿ امرئ القيس، فلكل كلمة ما يوازيها يف  خر البيت، على البيت القدصل

 ـبػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؿبػػػػػػػػػػػػػػػػ  مقبػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػدبر معػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 1كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اغبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكاف 
 

كخل  فبا يعرؼ باالزدكاج اإليقػاعي الػذم ،  مقبل كمدبر ك ؿب  ك  فالتصيع حصل ب   ـب 
الفضػػاء الشػػعرم صػػعودا كهبوطػا متمػػاثل  فتنسػػجم الدفقػػة اإليقاعيػة مػػع نفػػس مػػن ينشػػدها كأذف  مػنح

مػػن يسػػمعها كمػػا تنشػػئ نوعػػا مػػن السػػرعة إثػػر عمليػػة اإلنشػػاد. كلعػػل السػػبب يف هػػذا التنػػوع اإليقػػاعي 
عمليػػة  اؼبتناسػػب يعػػود إذل طبيعػػة حبػػر الطويػػل إذ يتكػػوف مػػن تفعيلػػة  فعػػولن  الػػيت ربتػػل زمنػػا قصػػ را إثػػر

 مفاعيلن اليت تستغرؽ زمنا طويبل فتنشغ بذلك سلسلة من التنوعات الصوتية.ك  اإلنشاد
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كقػػػد أسػػػهم هػػػذا التنػػػوع كػػػذلك يف تنميػػػة البنيػػػة اإليقاعيػػػة كتكثيػػػف اإلحسػػػاس إلدراكهاكالتلػػػذذ 
تلػك السػرعة بعمػػ   بػالنظر إليهػا موزعػة علػى فضػاء الػنص اػبطػي كظباعهػػا عػرب عمليػة اإلنشػاد لػتلمس

 ثر.أك

 ترصيع مقطعي: -4-4-2 

يقػػـو » أنػػه وبتػػوم علػى صػػبغة عركضػية فيعرفػػه د. ؿبمػد العمػػرم  هػو سباثػػل القػرائن مقطعيػػا دبعػ ىن
يػا لنظػر علػى تػو از هػذ  اؼبقػاطع تواز على تكافة اؼبقاطع اليت تتكوف منها القرينتاف  أك القرائن  بقطػع ا

ع مػن عنػد ابػن رشػي  الػذم اعتػرب أف التصػيع كاشت  د. ؿبمد العمػرم هػذا النػوع مػن التصػي، 1«نوعيا
 .2عند قدامة هو تقطيع مسجوع

 ترصيع التصريف:-4-4-3
لتكػافة ترصيع التصريف هو تكافة األلفاظ كنستند يف تعريفنا ؽبذا النمط إذل رأم قدامة أم أف 

يػػػػا البيػػػػت كتػػػػردد  يف ثنا فػػػػاؼبعوؿ عليػػػه يف هػػػػذ  الظػػػػاهرة هػػػو تكػػػػرار اؼبيػػػػزاف الصػػػريف» صػػػيغها الصػػػػرفية 
 .3«الواحد

، ختلف معه يف النوع الثػاشلفا، قساـ التصيع اليت كضعها قدامةأ على ؿبمد العمرم كقد عل  الباحد
كهػػػػو تػػػػوازف الكلمػػػػة مقطعيػػػػا بعيػػػػدة عػػػػن الصػػػػيغة الصػػػػرفية أك الفاصػػػػلة ، الػػػػذم ظبػػػػا  ترصػػػػيع التقطيػػػػع

 اؼبسجوعة.
يس منهػػا قولػػه يف قصػػيدة اغبنػػ  كثػػ رة يف شػػعر ابػػن طبػػالتسػػجيع   ترصػػيعكمبػػاذج هػػذا الفصػػل مػػن 

 إذل تلمساف:
 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 

 
 4*كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤلذف إصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغاء كللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء 
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، البصػر يف الشػيء صػعودا كهبوطػاترديػد فاإلكبلءؿبل الشػاهد يف هػذا البيػت  إصػغاء / إكػبلء  
 تلمساف. يغتيه يغنباء عن قبس لنتظار غبظة التقب كاإل ف الشاعر وبيكأل

 ه:كقول
 تفػػػػػػػػػػػػػػػػػين غرامػػػػػػػػػػػػػػػػػا حببهػػػػػػػػػػػػػػػػػا قائػػػػػػػػػػػػػػػػػلو  كػػػػػػػػػػػػػػػػػمو 

 برٍ ب فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائثوف كًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى يي 
 هػػػػػػػاكمػػػػػػػن عجػػػػػػػب أف طػػػػػػػاؿ سػػػػػػػقمي ككنزعى 

 

 **كأمػػػػػػػػػػػػػبلء لقػػػػػػػػػػػػػت منهػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػبلءي كقػػػػػػػػػػػػػد أخٍ  
 كرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنوف كأحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

 1***قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم إضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناء علينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كإطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
 

، كريػػاض غنػػاء، مػػبلء  هبمػػع فيهػا مػػا تتغػػ ىن بػػه تلمسػػاف مػن صبػػاؿ حػػدائ كالتصػيع بػػ   مػػبلء كأ
 يس هذا فقط بل تضم من أشراؼ القـو كأنبلهم.ل

طناء. هػػػذ  االمثلػػػة التصػػػيعية ا/ يرحػػػل عنهػػػا   عائػػػدكف/ قاطنوف  إضػػػناء/ إكقولػػػه  يطنػػػب فيهػػػ
ب كيرحػػل عنهػػا كليػػة إالالبيػػت الثػػاشل مػػن اؼبقطوعػػة  يطنػػب فهػػا عػػائثوف كخػػر  جػػيء هبػػا جزئيػػة كليسػػت

فبػػػن ، كبػػػار الشػػػعراء  كػػػامرئ القػػػيس  كغػػػ رهميع كلػػػي علػػػى شػػػاكلة  صػػػيػػػه الت كرد ف قػػػاطنوف كأحيػػػاء  
 يعتنوف بتخريج قصائدهم.

 كمن صورة التصيع الكلي قوله يف قصيدة نصيحة مشف :
 مبلعػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػن أربػػػػػػػػػػػػػعو فكػػػػػػػػػػػػػم عطٌ 

 جو ككػػػػػػػػػػػػػم عفػػػػػػػػػػػػػرت مػػػػػػػػػػػػػن حاسػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػدج  
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػن إخػػػػػػػػػػػػػػػػوة كصػػػػػػػػػػػػػػػػحابككػػػػػػػػػػػػػػػػم فر   
 2كعػػػػػػػػػػػػػػػاب  عصػػػػػػػػػػػػػػػرو ككػػػػػػػػػػػػػػػم أثكلػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػن مي 

 
كتقليػد  لغػ ر  ، صاحبه كطوؿ باعػه يف حبػر العربيػة يع ينم عن ببلغةكلعل هذا النموذج من التص

 فةادم: راء اؼبشارقة. كيقوؿ يف قصيدة يط رمن الشع
 مػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػاح صػػػػػػػػػػػػػػػػادحكينهػػػػػػػػػػػػػػػػل دمعػػػػػػػػػػػػػػػػي كلٌ   المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةادم كلٌ 
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 يف كػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػػفر مػػػػػػػػػػػػػػن جفػػػػػػػػػػػػػػوشل مػػػػػػػػػػػػػػاتح
 مػػػػػػػػػػػػػػدامعي فمػػػػػػػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػػػػػػػاء إال مػػػػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػػػػح  

 

 كيف كػػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػػػػطر مػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػػةادم قػػػػػػػػػػػػػػػػادح
 نحن اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػواال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػار إكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ففػػي كػػل ،   يطػػ ر فػػةادم/ ينهػػل دمعػػي   كلمػػا نػػاح / كلمػػا الح  فنجػػد التصػػيع حاصػػل بػػ
 شفر من جفوشل/ كيف كل شطر من فةادم .

ثريػػػة بػػػالنوع الثػػػاشل الصػػػويت اغباصػػػل ، كنوعػػػه كلػػػي كعلػػػى ذكػػػر ذلػػػك ينبغػػػي اإلشػػػارة إذل اؼبدكنػػػة
التػوازم ك ، ذباكبت مػع االيقػاع كالتكػرارفحدث اتفاؽ ب  الصوائت ال الصوامت اليت ، بتضافر اؼبقاطع

بعاد الػيت كانػت تقتصػر علػى ذبديػد الػرن  يغخذ بغبعاد صبالية أخرل غ ر األف التصيع يف القصيدة"كأل
 1وذيفه تعب رية تةكد على حدكث الفعل.أك تلذذ السمع كتقـو ب، تعة النظراؼبوسيقي كبعد م

وجيه اؼبتلقي ؼبتعه النظر قبل قيامه بعمليػة القػراءة ا باإلضافة إذل تيفتعطي القصيدة تناغما موسيق
بيػػات علػػى حػػد تعبػػ ر جػػوف  ن القافيػػة الػػيت تظهػػر يف هايػػة األفهػػو بػػذلك ىبتلػػف عػػ، أك تلقػػى القصػػيدة

، ذف مضػػاعفة اؼبعػػ ىن الػػذم تسػػػتقبله األ"فوذيفتػػه أكػػرب مػػن ذلػػك يسػػهم يفjean cohenكػػوهن 
إف التصػػيع ، الػػيت ال مندكحػػةيف االفػػبلت منهػػا، صػػولة بػػهكينػػتج عػػن هػػذ  اؼبتعػػة مػػن عمليػػة التكػػرار اؼبو 

 .2ليه نفس كذيفتها"أف تسند إ صوتيا كالقافية ينبغي باعتبار  ذبانسا
 أما ترصيع التصريف فمثاله من قوؿ ابن طبيس :

 باحة كالنقػػػػػػػػػػػػػػػػاصبػػػػػػػػػػػػػػػػع الفصػػػػػػػػػػػػػػػػاحة كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 3كيف إحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج. كاعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود يف كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  
 

صػػرفية بػػ   الصػػباحة كالفصػػاحة  علػػى كزف فعالػػة يف يع نػػتج عػػن سباثػػل الصػػيغة الصػػإف هػػذا الت 
 تعداد صفات اؼبمدكح كقوله أيضا:

 نػػػػػػػػػػػػػاإليػػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػػعيب بػػػػػػػػػػػػػن اغبسػػػػػػػػػػػػ  قلوبى 
 الػػػػػػػػػػػػػػوريط ككقفػػػػػػػػػػػػػػةو  كإف أنػػػػػػػػػػػػػػس إال أنػػػػػػػػػػػػػػسً 

 

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اعبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازح نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازعه  
 4فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكح *أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافح

 

                                                           
 .182ص، اؼبرجع الساب ، نب  النص، عبد الرضبن تربماس  1
 .111ص ، اؼبرجع الساب ، ينظر جوف كوهن 2
 .87ص ، الديواف 3
 .87ص ، الديواف4
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، جاهػػػد، ابرأنػػػاكح  مشػػػت  مػػػن أصػػػل الفعػػػل فاعػػػل علػػػى كزف  ثػػػ-يع الصػػػريف بػػػ   أنػػػافح صػػػالت 
اؼبضػي يف التفتػي  عػن  ، ك فكل ما يندرج يف هذا البناء وبمل مع ىن التحمل كؾباهدة النفس  ،حاف 

 مل. كيف قوله:بةرة األ
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػيس رل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػه حاسػػػػػػػػػػػػػػػػػد كأم مقػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو 

 تركتػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػوؽ البػػػػػػػػػػػػػػزال عػػػػػػػػػػػػػػن هتػػػػػػػػػػػػػػاكف
 

 كأم مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس رل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادح 
 1فيػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػارح سػػػػػػػػػػػػػانحه  كذػػػػػػػػػػػػػيبه ، ككيػػػػػػػػػػػػػف

 
فالشػػكل اؼبتػػوازم األفقػػي ، صػػيع بالصػػيغة الصػػرفية كاؼبقػػاطع العركضػػية كاألمثلػػة كثػػ رة جػػدا يف الت 

كالعمودم خل  انسجاـ يف اؼبستوي  فحصل تقابػل بػ   قػادح/ سػارح  علػى مسػتول العمودم مقػاـ 
/ مقػػاؿ  علػػى مسػػتول االفقػػي الف التصػػيع يف القصػػيدة مقابلػػة لفظػػة بلفظػػة أفقيػػا كعموديػػا يف البيػػت 

 .2زها كركيها فتكونا متوازي "اػبطي كالصويت على ك 
فحضػػػور  مكثػػػف يف شػػػعر ابػػػن طبػػػيس ، أمػػػا التصػػػريع الػػػذم عػػػادة مػػػا قبػػػد  يف مطػػػالع القصػػػائد

كالذم يكوف حبدكث اؼبشاكلة ب  هاية الصدر كهاية العجز: "التصريع يف مطػالع القصػائد عػادة كثػ ر 
 .3كؿ منه"ت األأكثر الشعر صرٌع البي يف أفح، من الشعراء كذلك فبا استحسنو 

كشػدة الفصػاحة ، ف توذيف التصريع ؿبل التغن  كإذهار اعبودةكتضيف الباحثة مستورة العرايب أ
كفيػه داللػة ، كمػا أنػه ينبػه السػامع كيبتعػه،  كإعبلف عن موسيقى القافية اليت ستبين عليهػا القصػيدة كلهػا

 .4كحسن تصرفه يف الكبلـ"، على كثرة مادة الشعر اللغوية
لثػػراء اللغػػوم كثػػ را بالتصػػريع كردبػػا يعػػود ذلػػك ل  تفػػيقبػػد  وب ا النظػػر يف شػػعر ابػػن طبػػيسنكإذا أعػػد
يقػػوؿ عبػػد الوهػػاب بػػن اؼبنصػػور: "يعػػد ابػػن طبػػيس عنػػد كثػػ ر مػػن األدبػػاء شػػاعرا اؼب ػػة ، كقػػوة الفصػػاحة

السػػابعة كهػػو إذا ضبػػل اللقػػب ف مبػػا وبملػػه عػػن جػػدارة كاسػػتحقاؽ فقػػد قػػل مػػن الشػػعراء هػػذا القػػرف مػػن 

                                                           
 .88ص، الديواف 1
 .179ص ، مرجع ساب ، عبد الرضباف تربماس  2
عبػػػداهلل ؿبمػػػد سػػػليماف ، تػػػح، اؼبعيػػػار يف نقػػػد االشػػػعار، .نقػػػبل عػػػن أبػػػو عبػػػداهلل صبػػػاؿ الػػػدين االندلسػػػي94ص ، مرجػػػع سػػػاب ، العػػػرايب السػػػيد مسػػػتورة 3

 170ص 1987، مصر، بعة األمانةمط، هنداكم
 .43ص، القاهرة، مصر، مكتبة الزهراء، يف علم القافية، . نقبل على أم ر السيد95ص ، نفسهؼبرجع ا، مستورة السيد العرايب 4
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كمػن يباثلػه يف سػبللة اؼببػاشل ، كفػي  اػبػاطر كطػوؿ الػنفس، كخضػب القرحػة، ضارعه يف قػوة اؼبعارضػةي
شػػعار شػػعر ابػػن طبػػيس كأ مػػن يػػوازف بػػ  فكال جػػـر أ، عتػػداؿلئل كالنػػغم عػػن االبتػػذاؿ، ة اؼبعػػاشلكمتانػػ

 منه قوله:ك  .فهذ  اغبقيقة اليت أصبع عليها الدارسوف1معاصريه هبد البوف ب  االنتاج  شاسعا"
 أنػػػػػػػػواء سػػػػػػػػعد السػػػػػػػػفني سػػػػػػػػل الػػػػػػػػريح إف دل تى 

 
 فعندصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباها مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تلمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف أنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

 
كمشاهد ـبتلفة ؼبوضوع التشوؽ لتلمساف كما ، فكاف هذا التصريع استفتاحا لبعد صور متفرقة

 كقافيتها كما ذكرت مستورة العرايب.، أنه إعبلف عن موسيقى القصيدة
 كقوله يف قصيدة نصيحة مشف :

 لػػػػػػػػػػػػػػػك بعػػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػػوؿ عتػػػػػػػػػػػػػػػابك  نبػػػػػػػػػػػػػػػتي أى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   2اج ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع يف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبايبكبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عبي
 

 كقوله يف قصيدة بابن اغبكيم أمنت صرؼ ردل:
 ك البغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كإنعاميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 3فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اؽبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 

 
 كقوله يف قصيدة  اختت قرب جوار  :

 ا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػبلجك كهننػػػػػػػػػػػػػػػػػرقتيػػػػػػػػػػػػػػػػػطى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ *كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؾو كالٌر    4اجً رى كحى
 

ال قصيدة  معاهد أنس عطلت  ك مدامة حيدر  كهذا  صبيع قصائد  إر تصريع اؼبطالع يفكيتكر 
هبعػػل اؼبتلقػػي يشػػعر كمػػا ،  لفػػاظ منازؽبػػاكإنػػزاؿ األ، كمػػهيػػوحي بفصػػاحة ابػػن طبػػيس كببلغتػػه كشػػدة رب

كالػػػذم يتحػػػد مػػػع طبيعػػػة التجربػػػة الشػػػعرية: ، ا ذلػػػك البعػػػد اعبمػػػارلستشػػػعر مػػػن خبلؽبػػػي، بنغمػػػة رصػػػينة

                                                           
 .46ص ، الديواف 1
 .68ص ، اؼبصدر نفسه2
 .72ص ، الديواف3
 .78ص ، اؼبصدر نفسه4
 الضيقة. كاغبراج: األمكنة، الدكادؾ: أرض فيها غلط* 
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بيعػػة ط ائمنغػػم كاضػػح يف مفتػػتح قصػػائد  يػػو  تصػػريع عػػن رغبتػػه يف ربقيػػ "كيػػدؿ حػػرص الشػػاعر علػػى ال
 .1يقاع كاضح كمتميز يف هذا اؼبفتتح"التجربة كمدل حاجتها إذل إ

، الػوزفك  يبكن إعادة سردأهم القضايا الػيت تطرقنػا إليهػا يف دراسػة االيقػاع، كيف ختاـ هذا الفصل
اليت ميػزت اإليقاعيػةالعناصػر  الوقػوؼ علػى أبػرز يف، ى اغبشػوباؼبوسػيقى اػبارجيػة كموسػيق ما يعرؼأك 

أمػػػا مػػػا ، التعب ريػػػة للصػػػوت كالقيمػػػة، كاؼبوازنػػػات الصػػػوتية، كالقافيػػػة الشػػػعرم كػػػالوزفإبػػػداع ابػػػن طبػػػيس 
تمػع ذب كالتفػرد بػ  الشػعراء، كاحدة من مظاهر اػبلػ  كاالبتكػار، سنعرضه يف الفصل الثاشل من البحد

 . كالثقافية كالفلسفية، كالنفسية، طرية كاالجتماعيةالف، صبله من العوامل التشكيله
 

                                                           
 .97ص ، ساب ، مرجع مستورة العرايب 1
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قبػػػل البػػػدء يف دراسػػػة أسػػػاليب التصػػػوير الػػػيت اعتمػػػد عليهػػػا ابػػػن طبػػػيس يف نقػػػل ذبربتػػػه الشػػػعرية 
مث عػرض لتصػورات النقػاد القػدامى كاحملػدث  ، مبضػي لتحديػد مفهػـو الصػورة لغػة كاصػطبلحا، للمتلقي

 ؼباهيتها. 
لصػورة: "كقبػل اغبػديد عػن هػذ  النقاد القدامى كاحملدث  يف ربديد مع ىن ا تعاريفكقد اختلفت 

 التصػرؼ  ينبغػػي االشػارة إذل تطػور هػػذا الفػن كاؼبنػػابع الػيت شػػاركت يف ػ اؼبفػاهيم الػيت تتعلػػ  بالدراسػة بػػ
حػػيف اتسػػع مفهومػػه اغبػػديد بتعقيداتػػه ، كعلػػم االدب، كعلػػم الػػنفس، كعلػػم اعبمػػاؿ، كالفلسػػفة،  ذلػػك

 1نتيجة هذا التوسع".
ربديػػػػدا األرسػػػػطية:"فكلمة صػػػػورة دبعناهػػػػا ،  الفلسػػػػفة اليونانيػػػػةفانتقلػػػػت إذل الػػػػتاث العػػػػريب عػػػػرب

الفلسفي انتقلت إذل العرب مع الفلسفة اليونانية كاألرسطية حيد دعػم الفصػل بػن الصػورة كاؽبيػورل يف 
القػر ف الكػرصل كسػرعاف مػا انتقػل بعدها قالت اؼبعتزلة بفصل اللفػ  عػن اؼبعػ ىن يف تفسػ ر ، هذ  الفلسفة

 2للف  كاؼبع ىن إذل ميداف دراسة الشعر".الفصل ب  اذاه
مػػع ، انتقػػل إذل الػػتاث النقػػدم العػػريب، نسػػتنتج أف منطلػػ  الصػػورة فلسػػفيا، فمػػن خػػبلؿ الشػػاهد

ة مث توالػػت جهػود اؼبعتزلػة يف تفسػػ ر الػنص القػػر شل بفصػل بػ  اللفػػ  كاؼبعػ ىن مث دراسػػ، الفلسػفة اليونانيػة
القػػدصل عػػرب قركنػػه اؼبتعػػددة كمفاهيمػػه اؼبتميػػزة ألنبيػػة كذيفػػة  شػػار النقػػدأالصػػورة يف الشػػعر العػػريب " كمػػا 

كمػػا أفػػاد مػػن ،  كأفػػاد مػػن تكػػوين هػػذ  اؼبفػػاهيم مػػن ربليلػػه الببلغػػي للنصػػوص الشػػعرية القر نيػػة، الصػػورة
 .3التاث اليوناشل الساب  عليه"

 
 
 
 

                                                           
 .15ص، 1981ق/ 1401، 2ط، دار األندلس، دراسة يف أصوؽبا كتطورها، الصورة يف الشعر العريب  حيف أكاخر القرف الثاشل اؽبجرم، علي البطل 1
 .16ص ، اؼبرجع نفسه2
 .08ص ، لبناف، ب ركت، 1998، 3ط، لثقايف العريباؼبركز ا، الصورة الفنية يف التاث النقدم الببلغي، جابر العصفور 3
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 تعريف الصورة: -1
 تعريف الصورة لغة:  -1-1

. . كعنػػب كصػػور.،  كصيػػور، صيػػوىر، بالضػػم كالشػػكل ج، صػػورةعرفهػػا الفػػ ركز  بػػادم بقولػػه: "ال 
 .1كالصورة دبع ىن النوع كالصفة كبالفتح شبه اغبكة يف الرأس"

 تعريف الصورة اصطالحا:  -1-2
كضػرب ، يربط اعبػاح  الصػورة بالشػعر يف معػرض حديثػه عػن معػ ىن الشػعر: "إمبػا الشػعر صػياغة

على ح  حػدد اعبػاح  ، ير فهو أداته البلزمة لقيامهفالشعر ال يبكن أف يقـو دكف تصو ، من التصوير
كهػو مفهػـو قريػب مػن ، كما جعل الشعر لغة/ صػورة،  يف قوله السالف مفهـو الصورة موازيا مع الشعر

دراؾ إأك التوليػػػػػد العقلػػػػػي سػػػػػبقه ، العقػػػػػل باعتبارهػػػػػا استحضػػػػػار، مفهػػػػػـو النقػػػػػد اغبػػػػػديد عػػػػػن الصػػػػػورة
 .2اغبواس"
القػػط: "الصػػورة هػػي: الشػػكل الفػػين الػػذم تتخػػذ  العبػػارات بعػػد أف  كيعرفهػػا الناقػػد عبػػد القػػادر 

ينظمهػػػا الشػػػاعر يف سػػػياؽ بيػػػاشل خػػػاص ليعػػػرب عػػػن جانػػػب مػػػن جوانػػػب التجربػػػة الشػػػعرية الكاملػػػة يف 
، كاغبقيقة كاجملاز كالتادؼ، كااليقاع، مستخدما طاقات اللغة كامكاناهتا يف الداللة كالتكيب، القصيدة

 .3غ رها من كسائل التعب ر الفين"كالتضاد كالتجانس ك 
فالصػػػورة هػػػي تشػػػكيل األلفػػػاظ كالعبػػػارات يف نسػػػ  بيػػػاشل لغػػػوم يضػػػم صبلػػػة مػػػن عناصػػػر الػػػنظم 

 الشعرم: كالداللة كالتكيب كااليقاع كاغبقيقة كاجملاز كالتادؼ كالتضاد كالتجانس....
  تشكل بنيتها.كلعل هذا التعريف أصوب كونه يربط الصورة بالنظم الشعرم كاآلليات اليت

 
 

                                                           
 .427ص ، مصدر ساب ، الف ركز بادم 1
دار النابغػػة للنشػػر ، أضبػػد عبػػد اغبميػػد إظباعيػػل، الصػػورة يف شػػعر فبلكػػة غرناطػػة  دراسػػة ربليليػػة تارىبيػػة هايػػات االنػػدلس ، أضبػػد عبػػد اغبميػػد إظباعيػػل2

 .18ص، 1438/2014، 1ط، كالتوزيع
. نقػػل عػػن االذبػػا  10ص ، 1ط، الػػدار البيضػػاء اؼبغػػرب، 1990، اؼبركػػز الثقػػايف العػػريب، الصػػورة الشػػعرية يف اػبطػػاب النقػػدم كالببلغػػي، ؿبمػػد الػػورل 3

 .391ص ، 1978، ق1401، 1ط، لبناف، ب ركت، دار النهضة العربية، عبد القادر القط، الوجداشل يف الشعر العريب اؼبعاصر
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 لمفهوم الصورة:، تصورات النقاد القدامى والمحدثين-2
 تصورات النقاد القدامى لمفهوم الصورة: -2-1

نػذكر جهػود الناقػد الكبػ ر ، راء القدماء من النقاد يف تعي  مفهـو الصورة ما يتعل  هبا كيف ذل 
م: "كمػا استشػف عبػد القػادر اعبرجػاشل عبد القاهر اعبرجاشل الذم برع يف طركحاته فابتكر نظرية النظ

كالػػنظم هػػو صػػػياغة األسػػلوب صػػػياغة تػػدؿ علػػػى ، نظريػػة الػػػنظم، ق  مػػن التكيػػب النحػػػوم471 ت 
 1ما يعرؼ بعلم التكيب عند االكركبي ".، كيقابل مصطلح النظم هبذا اؼبع ىن، اؼبقصود أبلل داللة

كما ماؿ إذل التعم  يف ،  حد السواء ة موجهة لؤلسلوب كالنحو علىياعنفبنظرية النظم تكوف ال 
كسػػػائل تشػػػكيل الصػػػورة الشػػػعرية: "مػػػاؿ عبػػػد القػػػاهر اعبرجػػػاشل إذل تفكيػػػك كسػػػائل تشػػػكيل الصػػػورة 

ال كهي االستعارة كهذا التفكيك ظبػة نقديػة حديثػة حػاكؿ مػن خبلؽبػا تفسػ ر القػيم اعبماليػة أ، الشعرية
 2التجسيد". اليت تتولد يف الصورة نتيجة التشخيص أك التجسيم أك

كاالسػػتعارة الػػيت غايتهػػا ،  ف رهاصػػات عبػػد القػػادر اعبرجػػاشل يف ربليػػل عناصػػر بنػػاء الصػػورةكعليػػه 
كالعجم فصيحا ، التجسيم كالتجسيد" إنك ترل هبا اعبماد ناطقا، التشخيص، بفضل، القيمة اعبمالية

فة اليت هي من خبايا  اللطيكإف ش ت أرتك اؼبعاشل، جليلة يةاػبرص مبينة كاؼبعاشل اػبفية بادكاالجساـ 
 .3ظبت حيف رأهتا العيوف" االعقوؿ كغه

 ةعر إذل عػػػادل جديػػػد وبفػػػل بشػػػخوص كحيػػػافمبعػػػد الصػػػورة العػػػادل اػبػػػارجي الػػػذم وبولػػػه الشػػػا
، كاضػػح جلػػي، يبػػدك اؼبعػػ ىن الغػػام ك ، فيبػػد النطػػ  كاغبركػػة يف اعبمػػاد، برباعػػة خيالػػه، جديػػدة ىبلقهػػا

 ناتج عن تلذذ  باؼبعاشل اؼببتكرة.، مغنينة يف ذهن اؼبتلقيكالط، يبعد شعور باؽبدكءفبا

                                                           
 .14ص، اؼبرجع الساب  ،أضبد عبد اغبميد إظباعيل 1
 .15ص، اؼبرجع نفسه 2
 .30ص، أسرار الببلغة، عبد القاهر اعبرجاشل 3
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كجهود عبد القادر اعبرجاشل يف تفكيػك عناصػر تشػكيل الصػورة بػدءا باالسػتعارة دل تكػن االكذل 
. حذك اليوناني  كعلى رأسهم أرسطو: "كالذم ميزها عن باقي االسػاليب بالتشػريف.الرجل حذا فقد 

 .1.كهو  لة اؼبوهبة". سلوب االستعارة.هو أ، كلكن أعظم االساليب حقا
شػػػار إذل إف الصػػػورة تشػػػكيل عػػػرب كسػػػيلت  اثنتػػػ  نبػػػا االسػػػتعارة أأمػػػا حػػػاـز القرطػػػاجي: "فقػػػد 

كاحملاكػػاة ، فالتشػػبيه كاالسػػتعارة ؿباكػػاة مسػػتقلة بنفسػػها، فقػػد تػػغثر بالفبلسػػفة يف هػػذا اؼبفهػػـو، كالتشػػبيه
كهػي الػدافع كسػيلة ، شياء اؼبصػورةكاأل، قرب إذل اؼبادةي اعبانب التصويرم األه، هي من جوهر الشعر

 .2ساسية"التصوير األ
 لكػن، الفلسػفة اليونانيػةهػو ، ك القرطػاجين انػتقبل مػن تصػور كاحػدك  كل من عبد القاهر اعبرجاشل

ورة ف الصػأمػا حػاـز القرطػاجين فػرأل أ، سػتعارةئل الصورة يف كاحدة كاإلبتجزئة كسااكتفى عبد القاهر 
كمنهػػا تسػػتمد خاصػػية التصػػوير ، سػػتعارة فهمػػا ؿباكػػاة لؤلشػػياء كاؼبػػادةالتشػػبيه كاإل، سػػتوي تتشػػكل دب

فاحملاكػاة هػي الضػم ر احملايػد ػبيػاؿ ، فاحملاكاة " مصورة ؼبسارب العبلقات اػبفيػة بػ  الشػاعر كاالشػياء
 .3الشاعر اؼبصاحب يف  ف كاحد"

ليسػػت كليػػة بػػل ، احملاكػػاة، لعػػادل اػبػػارجينقػػر أف الصػػورة هػػي ؿباكػػاة لؤلشػػياء كاؼبػػادة يف اككبػػن 
يقػػػوؿ عػػػز الػػػدين ، يعيػػػد تشػػػكيل الصػػػور اؼبقننػػػة بنسػػػ  جديػػػد متعتمػػػد علػػػى ذهػػػن اؼببػػػدع اػبػػػبلؽ الػػػذ

لكػن ال ينقلهػا كمػا هػي بػل ىبضػعها لتشػكيلة فتػغيت ، إظباعيل: "الشاعر ينقل االحاسػيس مػن الطبيعػة
 .4تسجيبل فوتوغرافيا لؤلشياء"ت سالف الصورة لي، ليست صورة لذاهتا، صورة لفكرته

أك يبثػل عػوادل ـبتلفػة اتصػل هبػا ، ألف الصورة تقتبس مػن الواقػع، هذا الرأم فيه كث ر من الصواب
كمصػػدرها ، االبداعيػػة فتنشػػغ صػػورا حافلػػة باغبركػػة كاغبيويػػة، لتخضػػع لتجاربػػه كمهاراتػػه الفكريػػة، اؼببػػدع

"يشػػػ ر إذ لتخػػػرج يف ثػػػوب جديػػػد: ، ع مصػػػدرهااػبيػػػاؿ الػػػذم يعػػػد أداة زبتػػػزف فيهػػػا الصػػػور مهمػػػا تنػػػو 

                                                           
 .07ص، 1990، 1ط، اؼبغرب، اؼبركز الثقايف العريب، الصورة الشعرية يف اػبطاب النقدم كالببلغي، ؿبمد الورل 1
 .116ص، منهاج البلغاء كسراج االدباء، جاـز القرطاجين 2
 .16ص ، مرجع ساب ، اعيلأضبد اغبميد إظب 3
 31ص، ساب ، مرجع علي البطل 4
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صػػػر كال تنح، للقػػػدرة علػػى تكػػػوين صػػػورة ذهنيػػة لؤلشػػػياء غابػػػت عػػن متنػػػاكؿ اغبػػػس، اسػػتخداـ اػبيػػػاؿ
بػل سبتػد ، اليت ترتبط بزماف كمكاف بعينه، ستعارة اآللية للمدركات اغبسيةفاعلية هذ  القدرة يف ؾبرد اإل

كتبػػين منهػػا عاؼبػػا يف جدتػػه كتركيبػػه ، عيػػد تشػػكيل اؼبػػدركاتفت، فاعليتهػػا إذل مػػا أبعػػد كأرحػػب مػػن ذلػػك
كزبلػػػ  ، تػػػذيب التنػػػافر كالتباعػػػد، كالعناصػػػر اؼبتباعػػػدة يف عبلقػػػات فريػػػدة، كذبمػػػع مػػػن االشػػػياء اؼبتنػػػافرة

 .1الوحدة كاالنسجاـ"
يشػػ ر جػػابر العصػػفور يف هػػذا التعريػػف لوذيفػػة اػبيػػاؿ الػػيت ال تنحصػػر يف نقػػل اؼبػػدركات اغبسػػية 

فيكػػوف اعبمػع بػ  العناصػػر ، بػػل تنحصػر ب عػادة تشػػكيل هػذ  اؼبػدركات، ثػل بنيػػة زمكانيػة معينػةالػيت سب
 هي غاية اؼببدع كاؼبتلقي.، كهنا تعي  لقيم صبالية، اؼبتنافرة كاؼبتباعدة

" قضية  -قبل الوقوؼ على مفهـو الصورة عند النقاد العرب احملدث  -كال يبكن أف نتجاكز 
، هتاث العريب علما أف النقاد استعانوا دبصطلحات دلت على اؼبع ىن ذاته كالتشبيثبوت اؼبصطلح يف ال

كعدـ سبيز النقد عن الببلغة فالصورة الفنية هي التسمية ، لقوة التيار الببلغياجملاز كالكناية، كاالستعارة
 2اعبديدة ؼبصطلح علم البياف يف الببلغة العربية عند ؾبموعة من النقاد".

 المحدثين لمفهوم الصورة:النقاد تصورات -2-2
، يذكر على البطل إف تطور فن الصورة الشعرية كاف سبب اشتماله على علػـو عديػدة كالفلسػفة

فشػػكل ذلػػك عائقػػا يف حػػد ، زدكاجيػػة مصػػطلحاتهافبػػا أدل إذل تعػػدد مفاهيمػػه ك ، اعلػػم اعبمػػاؿ كغ رنبػػ
 ذاته.

يب غة التغثر دبصطلحات النقد لغػر صيل ربت كط، بينما جابر العصفور يرل أف: "الصورة حديد
قػػد ال قبػػد اؼبصػػطلح ، هتمػػاـ باؼبشػػكبلت الػػيت يشػػ ر إذل مصػػطلح قػػدصلفػػ ف اإل، كاالجتهػػاد يف ترصبتهػػا

لكػػػن القضػػػايا الػػػيت يث رهػػػا اؼبصػػػطلح اغبػػػديد كيطرحهػػػا موجػػػودة يف ، هبػػػذ  الصػػػياغة يف الػػػتاث العػػػريب
 .3التاث كإف اختلفت طريقة العرض كالتناكؿ..."

                                                           
 .13ص ، مرجع ساب ،جابر العصفور 1
 .136ص ، ساب ، مرجع ينظر مستورة العرايب 2
 .07ص، ساب ، مرجع جابر العصفور 3
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لكػن خلػف ، لباحد يةكد على أف القضايا الػيت تتعلػ  بالصػورة قػد طرحػت يف الػتاث العػريبفا 
 خر.مصطلحات ـبتلفة كإف اختص كل فري  بغسلوب يبيز  عن اآل

اللذاف يقفاف عند حقيقة كاحدة كهي اؼبصادر اؼبتنوعة ، كمن خبلؿ النظر يف الرأم االكؿ كالثاشل
، صػورة أدت إذل إقػرار قضػية كإف تعػد مػن أهػم اؼبشػكبلت النقديػةاليت شػكلت االرضػية اؼبعرفيػة لفػن ال

 ة كما أشار  جابر العصفور . يبنتيجة ترصبة اؼبصطلحات الغر ، طلحمشكلة تعدد اؼبص
مػػػن النقػػػاد العػػػرب احملػػػدث  مػػػن اسػػػتعاف بغحبػػػاث الغػػػربي  كدراسػػػتهم يف كضػػػع كضػػػبط مفهػػػـو ك 

دبيػػػػة  الصػػػػورة األكتػػػػاب  ،  مػػػػ  بالصػػػػورة الفنيػػػةعنػػػػد اؼبهت الصػػػورة ككسػػػػائلها: "كهنػػػػاؾ كتػػػػاب معػػػركؼ
فحػػػػاكؿ أف يطبػػػػ  اؼبػػػػنهج الغػػػػريب يف دراسػػػػته علػػػػى كبػػػػو عػػػػاـ فهػػػػو يعػػػػا  الغمػػػػوض ، مصػػػػطفى ناصػػػػف

 1بالغموض."
فهػػم مػػن بعثػػوا ، طػػرح ارتػػبط بالعصػػر اغبػػديد كسبيػػز عنػػد الغػػربي ، إذ يػػرل بػػغف الصػػورة الشػػعرية

 قواعد  كأصوله. 
بػػل نػػرد عليػػه بػػغف مفهػػـو الصػػورة قػػد مت ، نػػرد رأل  مصػػطفى ناصػػف  عنػػد التكيػػز يف القضػػية ال
كأف مصػدر  ، كغػ رهم، كاعبػاح  كعبػد القػاهر أنظر العنصػر السػاب  ،  تغثيله من طػرؼ النقػاد القػدماء

 .2أدل يقل اعباح  أف الشعر:"صياغة كضرب من التصوير"، كالشعر، القر ف الكرصل
قػػػد ذهػػػرت يف ذػػػل ، ة بوصػػػفها مصػػػطلحا نقػػػديا حػػػديثاأمػػػا يف النقػػػد الغػػػريب: "فالصػػػورة الشػػػعري

 .3نساشل كاػبياؿ الشعرم"سي مع نظرية كولردج يف اػبياؿ اإلاؼبذهب الركمان
، يقػػرض اػبيػػاؿ، دراؾ اغبسػػييف اػبيػػاؿ: "كذيفتهػػا خالقػػة يف اإلColeridgeكنظريػػة كػػولردج 

كليػة الفػن فيعمػل يف اؼبػادة األأمػا يف ، فيكوف نصف خال  للمدرؾ، النظاـ كالشكل على اؼبادة الشعور
 .4للتجربة معطيا ؽبا تكوينا كشكبل جديدين"

                                                           
 .139ص ، ساب ، مرجع مستورة العرايب 1
 18ص، اؼبرجع نفسه، أضبد عبد اغبميد إظباعيل 2
 .135صجع ساب ، مر ، مستورة العرايب 3
 .23ص ، ساب ، مرجع البطل يعل 4
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 دبية كمادة أكلية دبظهر جديد خبلؽ.ياؿ مسةكؿ على إخراج التجربة األفاػب
كلعػل هػػذا اؼبفهػػـو ال يبتعػػد جػدا علػػى مػػا أكرد  الركمانسػػيوف كػوهم: "يػػركف الصػػورة مػػر ة ؼبشػػاعر 

ف فقػد اكتفػوا بالوصػف اؼبوضػعي و أما الربناسػي، التجربة الشعورية إلبرازكؿباكاة الطبيعة كسيلة ، الشاعر
يف حػ  ، فكػاركاأل، اطػفتػارك  للمتلقػي استشػفاؼ العو ، ؼبظاهر الطبيعة أك ملثر اغبضارات السػابقة

للغػػػة ول احملسوسػػػات ليعػػػرب عػػػن أثرهػػػا العميػػػ  يف الػػػنفس كذلػػػك ال يكػػػوف سػػػ ذبػػػاكز ف يػػػركفو أف الرمزيػػػ
 .1موض تراسل اغبواس بل تس ر مع البلكعي"االوباء... الغ

نسػتنتج أف الصػورة الفنيػة نتػاج شػاعر مبػدع خػبلؽ ، كمن ـبتلف اآلراء يف ربديػد مفهػـو الصػورة
لصػػور جديػػدة ، كمتانػػة سػػبكه، كحسػػن تركيبػػه، لػػه القػػدرة علػػى ربويػػل اؼبػػدركات اغبسػػية برباعػػة تغليفػػه

فيشػكل لوحػة فنيػة غايػة يف ، اؼبنػافر كالبلمنػافر، اسػباؼبناسب مع غػ ر من، يتضافر فيها القريب كالبعيد
 ختاع.االنسجاـ كبراعة بلخل  لاعبماؿ له فيها من 

 في شعر ابن خميس:الفنية أنواع الصورة-3
، كؿبػػالنوع األ اءبػػد، ة يف شػػعر ابػػن طبػػيس التلمسػػاشلسػػنقـو يف هػػذا البػػاب بدراسػػة أنػػواع الصػػور 

لػػػتلمس مػػػا ، الكنايػػػة  إذ سػػػنقـو بتحليلهػػػا، اجملػػػاز اؼبرسػػػل، شػػػبيهالت، سػػػتعارةاإل ، الصػػػورة الببلغيػػػةكهػػو 
 تضفيه من متعة. 

لػػذلك ، كألف أصػػل الصػػور مػػا يثبػػت يف الػػذهن عػػن طريػػ  اغبػػواس، كالنػػوع الثػػاشل الصػػورة اغبسػػية
 ظبعية.، بصرية، ذكقية، فهي مشية

التعػػػرؼ علػػػى  كالػػػيت بواسػػػطتها تػػػتم عمليػػػة ةأمػػػا النػػػوع الثالػػػد كهػػػو الصػػػورة القصصػػػية كالوصػػػفي
 حداث كذبارب الشاعر.األ
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 الصورة البالغية: -3-1
كما يفضل بع  اؼبختص  تسميتها" أك ما تعرؼ بوسػائل ،  الصورة الببلغة أك الصورة التقليدية

كالػػيت زبضػػع لعمليػػة اختيػػار ذاتيػػة كدقيقػػة يقػػـو هبػػا الشػػاعر قبػػل اػبػػوض هبػػا يف غمػػار ، تشػػكيل الصػػورة
 1االختيار اؼبستول البنائي للصورة ب  الذهنية كاغبسية". كيتضح من ذلك، الصورة

فالػذهين مػا ، انتقػاء دقيقػا قػد يكػوف عػرب مسػتول الػذهين كاغبسػي، فيقـو الشػاعر بانتقػاء للصػور
 كاغبسي يعين ما يتلقا  الذهن عرب حواسنا.، ةية أك غ ر حسيتشكل يف الذهن من مدركات حس

 التشبيو: -3-1-1
شػبا  كشػاهبه كأشػبه: ماثلػه أكسرة كالتحريك ككغم ر: اؼبثػل ج: لغة: "الٌشبه باليف تعريف التشبيه 

كبػػه تشػػبيها مثلػػه كأمػػور مشػػتبهة ، كشػػببه إيػػا ، خػػر حػػيف التبسػػاشػػاهبا كاشػػتبها: أشػػبه كػػل منهمػػا اآلكت
 2لتباس.مشكلة كالشبهة بالضم اإل، كمعظمة،  كمشتبهة

 كاؼبشاهبة.، در معاشل اؼبماثلةف مفهـو التشبيه لن يغاأكمن اؼبع ىن اللغوم نرل 
ما اصطبلحا: يعرفه اػبطيب القزكيين: "الداللػة علػى مشػاركة أمػر آلخػر يف معػ ىن اؼبػراد بالتشػبيه أ

 .3هنا: ما دل يكن على كجه االستعارة"
 .كالتشبيه هو اشتاؾ قرينتاف يف مع ىن اؼبقصود باؼبشاهبة

 .4على كجه االستعارة" كاستسل صاحب االيضاح قائبل: "التشبيه ما دل يكن 
ت بينهمػػػا عبلقػػػة أف االسػػػتعارة تشػػػبيه حػػػذؼ أحػػػد طرفيػػػه صبعػػػ ذلػػػك، فالتشػػػبيه غػػػ ر االسػػػتعارة

 التشبيه لن يقـو دكف عنصر اؼبشاهبة اؼبشبه كاؼبشبه به.، ك اؼبنطقيالتشابه 
كيف مزية التشبيه كفضله يقوؿ صاحب االيضاح ؾبددا: "فاعلم أنه فبا اتفػ  العقػبلء علػى شػرؼ 

 .5كفخامة أمر  يف فن الببلغة"، قدر 
                                                           

 .23ص ، اؼبرجع الساب ، أضبد عبد اغبميد إظباعيل 1
 .1247ص ، القاموس احمليط، الف ركز  بادم 2
ربقيػ  إبػراهيم مشػس ، البػديع، البيػاف، ـ الببلغػة  اؼبعػاشلااليضػاح يف علػو ، جبلؿ الدين ؿبمد عبد الرضباف بن عمر بن أضبد ب ؿبمػد اػبطيػب القػزكيين 3

 .164ص ، ق2003/1424، 1ط، لبناف، ب ركت، دار الكتب العلمية، منشورات ؿبمد علي بيضوف، الدين
 ص نفسها.، اؼبصدر نفسه 4
 ص نفسها.، اؼبصدر نفسه 5
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بػػػالرغم مػػػن أف الدراسػػػات هتػػػتم ، االصػػػل الػػػذم تبػػػ ىن عليػػػه الصػػػور يف ـبيلػػػة اؼببػػػدع يعػػػد التشػػػبيهف
 كغايتها أكثر منه.، كأنواعها، باالستعارة ككذائفها

أك ؾبموعػة ، كالتشبيه: "عبلقة مقارنة ذبمػع بػن طػرف  الربادنبػا أك اشػتاكهما يف صػفة أك حالػة
كقػد تسػتند إذل مشػاهبة يف اغبكػم ، كهذ  العبلقة قد تستند إذل مشاهبة حسػية، ن الصفات كاالحواؿم

 .1أك اؼبقتضى الذهين"
 فالعبلقة اليت تربط طريف التشبيه حسية أك تكوف عقلية ذهنية.

  كإذا، كجػه الشػبهك ، أداة التشػبه، اؼبشػبه بػه، أما عناصر التشبيه: "فيقػـو علػى أربعػة كهػي: اؼبشػبه
ف ف الثالد كالرابع ثانوياف فتقػـو أداة التشػبيه بػدكر الػرابط ، كالف من االربعة أساس كاف العنصراف األ

يبكن االستغناء عن أحدنبا أك عنهما بدكف أف ىبتل التشبيه ، اللفظي ككجه الشبه بدكر الرابط اؼبعنوم
 2ال بل يقول كيزداد عمقا".

، كؿ كالثػػػاشلالعنصػػػراف األ، كجػػه الشػػػبه، ك ه كأداة التشػػػبيهؼبشػػبه كاؼبشػػػبه بػػػعناصػػر التشػػػابه أربعػػػة: ا
خبلؿ باؼبع ىن بل يزيد  صباال ياف يبكن االستغناء عنهما دكف اإلأساسياف كالعنصراف الثالد كالرابع ثانو 

 كهباء.
 التشبيو المرسل: -3-1-1-1

 .3 تفننا"كال، كبنايف  ال يتطلب صنعة كب رة، ربعةتشبيه الذم توفرت فيه العناصر األكهو ال
 كيف شعر ابن طبيس قبد التشبيه اؼبرسل يف قوله:

 رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهب  ؼبلكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغف  
 

 4اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿً  *قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداحي  
 

 

                                                           
 .176ص، اؼبرجع الساب ، جابر العصفور 1
 .143ص، 1981، 1ط، منشورات اعبامعة التونسية، االسلوب يف الشوقيات خصائص، ؿبمد اؽبادم الطرابلسي 2
 ص نفسها.، اؼبرجع نفسه 3
 األقداح: ج قدح: بالكسرة سهم اؼبيسر كلعل اؼبقصود باألبداء ما يرحبه العبو اؼبيسر. *
 .63ص ، الديواف 4
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تلمساف  بالقداح  هو السػهم قبػل  كىبربوف، كؿ رماح من يعثوف الفسادحيد شبه يف البيت األ
صػورته صػورة ، رمايػة للنهػل مػن فريسػتهلل االسػتعداديف حػاؿ : دبعػ ىن بقػاء  يف القػوس 1ف يراش كينصلأ

 .خركا الفرصة يف هب ملكها كاغبصوؿ على أمواؽبادهةالء الذين دل ي
 كقاؿ يف تشبيه الليل:

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػمقػػػػػػػػػػػػػػػػارم كشػػػػػػػػػػػػػػػػعرل حى  *حمكأٍسػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 2تػػػػػػػػػػػؤلأل فيػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػنا الصػػػػػػػػػػػبح أضػػػػػػػػػػػواء 
 
ل  فاختػػار لتمثيػػل هػػذا اؼبشػػهد اؼبشػػبه  الليػػ، كيف هػػذا البيػػت كصػػف سػػواد الليػػل شػػديد الظلمػػة

 كاؼبشبه به الشعر  ككجه اؼبشبه  حلكم  أم شديد السواد.
 وباء ب يراد اؼبفردات النادرة كالغريبة.هذا النوع من التشبيه أضفى تكثيف لئل

 قوله:
 علػػػػػػػػػػػػى اؼبصػػػػػػػػػػػػطفى اؼبختػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػين ربيػػػػػػػػػػػػة
 قتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم أك ثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغه
 :كيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ يف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدح ذم الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازرت 

 الصػػػػػػػػػػػػػػػػبح اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػ ر إذا القػػػػػػػػػػػػػػػػى يتضػػػػػػػػػػػػػػػػاءؿي 
 مشػػػػػػػػػػػػػػس الضػػػػػػػػػػػػػػحى قمػػػػػػػػػػػػػػرحػػػػػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػػػػػاف 

 

 فتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت أعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػدر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاب أك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاب

 
 **لتالًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  جبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى 

 3***تٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاعها فى 
 

كشػػعاعها بظػػل القمػػر ، كيف هػػذ  الصػػورة شػػبه  أبػػا عبػػد اهلل بػػن اغبكػػيم  مشػػس الضػػحى بػػالقمر
 كنور .
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أمػػػا ، كذل القمػػػر  يف الصػػػورة األكاؼبشػػػبه بػػػه يب عبػػػد اهلل بػػػن اغبكػػػيم  أفاؼبشػػػبه  مشػػػس الضػػػحى 
مػع ذكػػر ، شػػبه كالثانيػة مشػبه بػػهفػاألكذل م، الصػورة الثانيػة  ضػػوء الشػمس كشػػعاعها  بظػل القمػر كنػػور 

ال يضاهى يف صباؿ اؼبنظر ، كصاؼ اغبسية للممدكحعله يقصد سبثيل األ، الشبه ؿبذكؼ ككجه، داةاأل
 كاؼبظهر.

فالشػػػاعر ال ، لػػػى التشػػبيه اؼبرسػػػل بشػػكل كبػػػ رنعثػػػر ع دل كمػػن خػػػبلؿ تصػػفح صػػػفحات اؼبدكنػػة 
ال يرقػػى ػبلػػ  تشػػكيل مفعػػم  التشػػبيه يسػػتع  بػػه يف نقػػل صػػور  اؼببتكػػرة للمتلقػػي  كالف هػػذا النػػوع مػػن

مرسػبل باألنبيػة ، "إف كركد التشػبيه يف الشػوقياتفاستبدله يف النظم بػاألنواع االخػرل: ، ةيبالقيم اعبمال
كغلبػػة ، ترتيبهػػا باؼبنطقيػػة مػػع غلبػػة الفصػػل بػػ  العنصػػرين الرئيسػػي  فيػػهكاتسػػاـ عناصػػر  يف ، الػػيت ذكرنػػا

معطيػػات تشػػهد بػػغف هػػذا الضػػرب هػػو أبسػػط مظػػاهر التشػػبيه كأكثرهػػا كضػػوحا ، أداة الكػػاؼ يف بنيتػػه
فهػػو أقػػل ، لكنػػه يف نفػػس الوقػػت يعػػرب عػػن ضػػعف طاقتػػه االوبائيػػة، كهػػذا يفسػػر قػػوة طاقتػػه االخباريػػة

حظنػا يف كجػه سػتقرار الػذم الكحيف عػدـ اإل، يكوف ترصبة للموصوؼيعدك أف  كال، توغبل يف التصوير
فما كجه الشبه إال رابطا ، نن ذ م باؿ بقدر ما يكشف عن طبيعة هذا العنصرال يدؿ على تف، الشبه

 1معنويا"
ف أل، يه اؼبرسػلكما ذكر  ؿبمد هادم الطرابلسي يبكن أف نسقطه على أمثلة بن طبيس يف التشػب

أداة الكػػػاؼ يف  ةكغلبػػ، لرئيسػػية اؼبشػػػبه كاؼبشػػبه بػػػه عناصػػػر  ا نػػػا  مػػن شػػػواهد يضػػم الفصػػػل بػػمػػا أكرد
 فكاف أبسط أنواع التمثيل إوباءا كتصويرا.، توذيفه

 كمن أمثلته أيضا يف شعر :
 يف نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريرة كخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوص كد  

 
 2يف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاء زجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج راحو  كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؼً  
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فشػبه ، بل يقـو ب  عبارة كعبارة اخرل، دة أخرل اؼبفردة كمفر  فالتشبيه يف هذا اؼبثاؿ دل يقم ب
، بػػالقطرة مػػن اػبمػػر يف كػػغس مػػن الزجػػاج الصػػايف ةد كإخبلصػػه الػػذم يػػنم عػػن صػػفاء سػػرير صػػدؽ الػػو 

 طيب أخبلؽ اؼبمدكح. ، ذكر االداة  ؾ  ككجه الشبهبفكاف تشبيها مرسبل ي
 تشبيو مجمل: -3-1-1-2

بغسػلوب الكػبلـ  افبػا ظبػ، خلػو  مػن كجػه الشػبه " أما اجملمػل فيتميػز بتجػرد  مػن التفصػيل سػبب
أك ثقافػػة معينػػة كاسػػعة سبكنػػه مػػن الوقػػوؼ ، إذل مسػػتول أعلػػى مػػن اؼبتقبػػل إؼبامػػا خاصػػا ب طػػار اغبػػديد

 1على اؽبدؼ اؼبقصود".
  كمن مباذجه قوؿ ابن طبيس:

  ربيػػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػين   *ادعلػػػػػػػػػػػى قريػػػػػػػػػػػة العب ػػػػػػػػػػػ
 

 2فػػػػػػػػػػػػػػػائح **فػػػػػػػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػػػػػػك اللطيمػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

مػع حػذؼ لوجػه الشػبه الػذم يبثػل غبظػة ،  قرية العباد  بفػوح اؼبسػك كعطػر  النػدمػفشبه ربيته ل
مػػا عهػػدنا  عليػػه ككغنػػه خليلػػه الػػذم دل يفارقػػه البتػػة يف صبيػػع قصػػائد : "فيعػػود الشػػاعر ، التػػذكر كاغبنػػ 

حػاء كهذ  البسات  الفي، كهذ  اؼبيا ، شواقه إذل هذ  الربوعأس إذل استحضار ذكرياته كحنينه ك يابن طب
 .3"رغد كرخاء عي  ك ، كهناء، استقرارفكاف يتلذذ دبا ربفل به من 

 كيقوؿ أيضا:
 أطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةاد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ أالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 جاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغف تغلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ 
 

 جناحػػػػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػػر   فمػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػزٌ  
ـه   4جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الكفاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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 السػيف اعببػافك الربؽ يف مػدارج السػماء بػ  حيد شبه فػةاد  ، كهذا الضرب من التشبيه اجململ
كالرتابػػة كذلػػك قبػػل أف ، كالسػػكوف، فحػػذؼ اؼبشػػبه بػػه الػػذم يبثػػل حالػػة اعبمػػود، الػػذم ىبشػػى الػػوغى

 ههػػذا التشػػبيه سبجيػػدا لصػػفات فبدكحػػ فجػػاء، يعػػرؼ االديػػب الرحالػػة  أيب عبػػد اهلل بػػن الرشػػيد السػػبيت 
 نزلة.مأعلى  كإنزاله

كػاف أشػػد ،  بيه جديػدا مبتكػرافهػذا التشػبيه مػن التشػبيهات اؼببتكػرة كاعبديػدة: "فكلمػػا كػاف التشػ
كأنػػه يعػػرب عػػن احساسػػه اػبػػاص ، تػػغث را يف الػػنفس كإثػػارة للوجػػداف كأدؿ علػػى أصػػالة الشػػاعر كالكاتػػب

فائزة لكن ، ف التشبيهات اؼبطركقة تستجيب ؽبا النفس استجابةأعلى ح  ، صدر عن ريفيته اؼبتفردةكي
ضػػػعف ملكػػػة  فبػػػا يػػػدؿ علػػػىة تر ابة فػػػاة تسػػػتجيب ؽبػػػا الػػػنفس اسػػػتجقػػػف التشػػػبيهات اؼبطرك أ  علػػى حػػػ
 .1عند الشاعر"االبداع 

يػرة إذل مػر ر عكػس التجربػة اؼبيانطباعػا ، ها تغث را بالغايفقد كقع هذا التشبيه من النفس بغف ترؾ ف
 أسبابه الكث رة. دف للسواأال ض ر ، كاغبزف اؼبستدصل، للغم فغضحى فةاد  خلوة، هبا ابن طبيس

لفػػاظ كاأل، يس ب تيػػاف اؼبعػػاشل اؼبتفػػردةصػػالة ابػػن طبػػأ ة العػػرايب علػػىكردت مسػػتور أمػػا يػػدؿ كمػػا ك 
عكػس التشػبيهات اؼبكػررة تكػوف قػراءة اؼبتلقػي ؽبػا ، حسػاساليت توشي برباءة اؼبوقػف كصػدؽ اإلحيةاؼبو 

 بداع ؼببدعها. إذل تواضع ملكة اإل رها تشأكما ،  فاترة ألها ال زبل  مساحة من التغث ر يف النفس
ف كردت إمثلػػػة التشػػػبيه بػػػاألداة ؾ أك كػػػغف قليلػػػة يف ديػػػواف ابػػػن طبػػػيس ك أف أرة إذل شػػػايبكػػػن اإل

دبيػة البػن طبػيس الػيت شخصػية األال مػا يبيػز ف كهػذا غكػبكثر من صػور التشػبيه أه االداة ؾ يشبتفنجد 
 االبتكار.ال التقليد  ليها غلب عيصورها يف الطبقة اليت ف تندرج أتغ  

كػف علػى خلػ  لوحػات ع، خػبلؽ التشػبيهية شػاعرا مبػدع  ئػه لصػور فالشاعر ابن طبػيس كيف بنا
 دبية ب  الشعراء يف اؼبشرؽ أك اؼبغرب.ف نلمس عرب تفاصيلها مكانته األأفنية يبكن 

 كقوله من ضركب التشبيه اجململ:
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 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن أس كدادر غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 كراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغتيه فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

 

 رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا براحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؼ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديان  
 1حا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاامتعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  زبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده 

 
خفى مػن كجػه كمػا، باجملػد الثابػت الراسػخ كمػن وبمػل علػى عاتقػه ثقػل كصػية الػوداد شبه غرس 

 لواف اغبب الصادؽ اليت يكنها للممدكح.كأ، خبلصمع من صفات اإلهبالشبه 
ف إ" ، إذل جانػب التشػبيه اؼبرسػل، نػدرة صػور التشػبيه اجملمػل، كما نبلحظه يف ديػواف ابػن طبػيس

ـبتػػػارة علػػػى قػػػدـ  مػػػا كصبػػػع بينهمػػػا كبػػػ  صػػػور، للموصػػػوفاتتبويػػػب مػػػل هػػػو ؾبػػػرد عمليػػػة ه اجمليالتشػػػب
 .2اؼبساكاة بدكف تعي  اؼبوجب اعبامع ب  الطرف "

كعلى ، كبغيابه ال تشتط عبلقة اؼبشاهبة بالضركرة، ؿبذكؼ  كجه الشبه ألف اعبامع بن الطرف  
 صلي .ب  النوع  األ كصاؼة اؼبشاهبة يف األف تكوف عبلقأالعكس من ذلك ففي حالة ثبوته ينبغي 

دم كذيفػة ة :"يمف نغفل دكر التشبيه علػى مسػتول التشػكيل البنػائي للصػورة الػذأكما ال يبكن 
إذ يربز الشاعر من خبلؿ التشبيه حجم ، اعبمالية يف تشكيل الصور الفنية تهضافة إذل كذيفإ، توكيدية

 .3برازها"إذم يقـو على تشقي  فكرة اعبماؿ ك ستسل الذلك اعبماؿ من خبلؿ التدف  التشبيهي اؼب
الوذيفػػة إذل كهػػذا الػػرأم ال يتعػػارض مػػع دكر التشػػبيه يف شػػعر ابػػن طبػػيس الػػذم يػػةدم باإلضػػافة 

كالثانيػة ، مػن كرائهػا علػى بعػد اؼبعػ ىن كترسػيخه يف نفػس اؼبتلقػيح فػاألكذل يلػ، كذائف أخرل، اعبمالية
 .كالتغث رعن مدل تغث رها بالوصوؿ للحظة التلذذ  افصحي يلك، كاؼببدع، باؼبتلقي ترتبط

 4كيقوؿ يف مدح السلطاف النصرم ؿبمد الثالد: 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارأطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إذا احتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكاغبً  زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكالرٌ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانة طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود الرٌ 
 اجه كالكوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الوٌهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ذلما 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواج.دل اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبلطم األحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كػوف فبػدكح الشػاعر ي، الشػدائد كاحملػن اـأيػحػيف ، فػايها ذر ييقوؿ طاهر توات: "فكاف حقػا تشػب

، كالرزانػة نةشػبه فبدكحػه بطػود الرصػاف، ما يف البيػت الثػاشلأ، كب الوهاجه بالكو هؽبذا شب، بشوشا باظبا
داة التشبيه ككجه أهو تشبيه حيد حذؼ منه ك ، مواج يف كرمه كجود كحبر الندل اؼبتبلطم األ، كاغبجا

 .1اليم"، الطود، ها يف شيء مادممكذبسي، اؼبعنوية فبدكحهات الشبه.هذا التشبيه يظهر يف تعدد صف
الصػػفات اؼبعنويػػة إذل نقػػل  كالػػيت تعػػين، تقنيػػة التجسػػيمعلػػى اعتمػػد  هنػػأ ابػػن طبػػيسكقػػد عهػػدنا 

 عديدة نذكر منها: أمثلةبل يف ، هذا اؼبثاؿ فحسبيف  ليس، شياء ماديةأ
 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿإحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أ
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغؿ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب الأك 

 

 اغبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ إذ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح  
 2الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأ  إذ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوم كخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ً 

 
كنػػػػوح ، حبنػػػػ  العجػػػوؿ  رشػػػػيد السػػػبيتبػػػن  يب عبػػػػد اهلل أ فشػػػبه يف البيػػػت األكؿ حنينػػػػه للرحالػػػة

 خذ من اهتماـ الشاعر كل مغخذ.أليبدك ذلك اغبن  كقد ، اغبماـ
 التشبيو المؤكد:-3-1-1-3

ذ كػػػاف التشػػػبيه اجملمػػػل متميػػػز إك ، العناصػػػر بقيػػػةداة كتضػػػمن "هػػػو الػػػذم خػػػبل مػػػن األيف تعريفػػػه: 
بظػػػركؼ الكػػػبلـ خاصػػػا أك ثقافػػػة مناسػػػبة معينػػػة لبلػػػوغ  ان ؼبامػػػإ، مػػػن التفصػػػيل مقتضػػػيا مػػػن اؼبتقبػػػل خبلػػػو 

خلص مػػػن اغبػػواجز اؼباديػػة القائمػػػة بػػ  اؼبشػػػبه كاؼبشػػبه بػػػه يػػتداة فػػ ف اؼبةكػػػد بتجريػػد  مػػػن األ، اؼبقصػػود
 .3ا"فيلتحم فيه الطرفاف ليكوناشي ا كاحد

فمن خبلؿ هذا التعريف عقد ؿبمد اؽبادم الطرابلسي مقارنػة بػ  التشػبيه اجملمػل الػذم يقتضػي 
ط بػ  بتػرت داة الػيتلغػاء األإيقػـو علػى الػذم كاؼبةكػد ، فيػه الطرفػافتؾ شية إذل اؼبع ىن الذم شار عدـ اإل

 مع ثبوت اؼبع ىن اؼبشتؾ بينهما.،  الطرف
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  شعر ابن طبس:كمن صور هذا النوع من التشبيه يف
 دمعي طافحػػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػا  ن كنػػػػػػػػػػػػػت مآللػػػػػػػػػػػػػ

 ف كػػػػػػػػػػػػػاف مهػػػػػػػػػػػػػرم يف تبلعػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػاكباإك 
 

 ك طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ شل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراف حببٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 1غيابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابح  يففػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزارل

 
  ن كنت اؼبشبه ل سرعة بتدف  ماء  يالذم ، بالنبع اؼبمتلئلنائحة ففي البيت األكؿ شبه نفسه ا

لػم يعػد ف  فػ شل سػكراف حببػك طػافح يػت الثػاشل ككجه الشبه شػطر الب  ف بدمعي طافحا اؼبشبه بهمآل 
 تلمساف كحبها. جدك غ ر  شغل باؿ الشاعري

كثػػػر أك ، ال يف القليػػػل النػػػادرإشػػػكل كبػػػ ر بكهػػػذا النػػػوع مػػػن التشػػػبيه دل يػػػرد يف ديػػػواف ابػػػن طبػػػيس 
 النوع الذم سوؼ نتحدث عليه فيما يلي:، ة انتشارايشبيهتال  صور 

 التشبيو البليغ:-3-1-1-4
فهػذا ،  فحسػب عنصػرين الرئيسػيالكقػاـ علػى ، داةشبيه الذم ذبػرد مػن كجػه الشػبه كاأل"كهو الت

جرد  من كجه الشػبه ب صبػاؿ بتك ، داة كيتميز باؼبطابقة التامة ب  اؼبشبه كاؼبشبه بهىبلو من األ سلوباأل
سػوم يهػو درجػة يف التشػبيه الصػريح مػن حيػد  ىظبػأه البليػل يباعتبار التشب حالتقريب بينهما:فبا يسم

 .2تامة"كاؼبشبه تسوية اؼبشبه به  ب 
كفيه وبدث مطابقػة بػ  ، خرل خبلو  من األداة ككجه الشبهيتميز عن األنواع األ، فالتشبيه البليل

كثػػر اسػػتعماال أنػػواع التشػػبيه مػػن الناحيػػة اعبماليػػة: "ك أفضػػل أف يكػػوف أاؼبشػػبه كاؼبشػػبه بػػه فبػػذلك يعػػدك 
 .3إذل جانب التشبيه اؼبرسل"

مػراء بػين أكمتنوعة يف شعر ابن طبيس التلمساشل منها قوله: يف مػدح ، ة ر اذج التشبيه البليل كثكمب
 4ة:بتالعزيف يف س
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 كذلكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األي امبلكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد اؼبقأك 
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػةيف ظبػػػػػػػػػػػػػػػػػاء رئ لكواكػػػػػػػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 غػػػػػػػػػػػػام  إذا كػػػػػػػػػػػػلٌ   تػػػػػػػػػػػػرلنػػػػػػػػػػػػوار أثوقػػػػػػػػػػػػب 
 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  داب إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تغرٌ 

 ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػامر نػػػػػػػػػػػػػػػػػدل يف حػػػػػػػػػػػػػػػػػدائ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػرجس
 اض ركايػػػػػػػػػػػة فيكػػػػػػػػػػػربحبػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػم ال حيػػػػػػػػػػػأك 

 

 *خهم تغنواالطراخنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز   
 خػػػػػػػػػػػواو ضػػػػػػػػػػػبلؿ كال يطٍ فمػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػدجي  تضػػػػػػػػػػػيئي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ءغايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطخ النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس يف  واهم التخ 
 *مخهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى افنأفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءؿ يف 

 **خٌ م كال لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كال دى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
 1***خأك يعظػػػػػػػػػػػػػػػػػم النضػػػػػػػػػػػػػػػػػ حمنهػػػػػػػػػػػػػػػػػا النضػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 هػػػم، كعلػػػو النسػػػب، عبػػػا بقػػػوة ا كيصػػػفهم، كيف هػػػذ  األبيػػػات يبػػػدح ملػػػوؾ بػػػين العػػػزيف يف سػػػبته

، يػاة ااغبمػا يضػمن تنظػيم ، حكػاـ تػداب ر إكيف ، اغبكػم ؽبم من اغبكمة كاػبربة يف شةكف، ك الكواكب 
دبجالسػهم الػيت ، كحضور العلم لكشف اؼببهم من األمور، حاضرة البديهة، كصاؼضف إذل تلك األأ

 الشجر الكثيف يستظل بظله من ال ذل له. هيتضا
فكانػػػت مستسػػػلة ، ليػػػه البليتنػػػدرج ضػػػمن التشػػػب أكصػػػاؼعػػػدد مػػػن ، ؼبقطػػػعفقػػػد كرد يف هػػػذا ا

 .مشلت فضائل هةالء كخصاؽبم، كمتدفقة طوؿ األبيات الستة
كمػػه دبعجػػم ل ربكمػػد، إذل طػػوؿ نفػػس الشػػاعر،  رهية يف هػػذ  األبيػػات يشػػيكتتػابع الصػػور التشػػب

زة يػػػكلعػػل هػػذ  اؼب، هاتيكالتشػػػب صػػاؼك ة األر عػػاإر مػػن اؼبشػػػارقة يف اكتػػغثر  بالشػػػعراء الكبػػ، اللغػػة العربػػة
الػيت بيه ا زاد ركن  كصباؿ تلك الصػفات كالتشػافبكمله: "ك أل نقإف دل  هس ؾبمليربضر يف شعر ابن طب

 2من اغبياة.قدرا  فيهابد استقاها من الطبيعة الصامتة ك 
كػػوف ابػػن طبػػيس اسػػتعاف يف اتقػػاف بنػػاء ،  إذل حػػد بعيػػد، كمػػا ذكػػر  طػػاهر تػػوات يعتػػرب صػػحيحا

 فسيفسػاء، كتناسػ  ركحهػا، سػتقى مػن عناصػرها مػا يبثػل صػفاء اغبيػاةاعلى الطبيعة ف، التشبيهية  ور ص

                                                           
 البلخ: اؼبتكربكف، الطراخنة: الريفساء، البلخ: اؼبقاكؿ: لقب ملوؾ اليمن *
 مخ: الشجر اجملتمعالر  *

 الدخ: الدخاف.، حري  النار، دخ: اللفح **
 النضخ: النضح كالنضخ مقارباف اإلبتبلؿ اؼباء اك شدة فورانه من ينبوعه. ***
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كهػػم ، / النضػػخ حكػػرب منهػػا النضػػيم/ لػػر عأحبػػم  فهػػم لػػاغبك  مػػلالػػيت تبعػػد األ، هػػا الزاهيػػةاوف بغلو لػػتت
تشػػػكيل فغضػػػحت ، هػػػا اعبامػػػدةامنفبعػػػد اغبيػػػاة يف مك  اغبػػػدائ ...، الكواكػػػب األنػػػوار كالركضػػػات 
 .1شاعر ابن طبيسلة ليسفصبارل يبوح بغبعاد التجربة التعب رية كالن"

ل أخػػػػر تقنيػػػػة ذبػػػػد ، تجربػػػػةالكنفػػػػخ اغبيػػػػاة يف مكونػػػػات الطبيعػػػػة لنقػػػػل ، كاذل جانػػػػب التشػػػػخيص
عليهػا لتثػ ر يف  اصػطلحصلها رموزا أف اللغة يف أحاسيسه كمشاعر :"ذلك أيصاؿ إيها اؼببدع يف يستدع

فنقػػل ، مػػن ؾبػػاؿ كجػػداشل كاحػػد دبعػػنت، العطػػور، صػػواتاأل، لػػوافاأل، ف خاصػػةالػػنفس معػػاشل كعواطػػ
داة التعبػػ ر أمػػل تكتك، كمػػا هػػو قريبػا فبػػا هػو  يثػػر النفسػصػفات بعضػػها إذل بعػ  يسػػاعد علػػى نقػل األ

تجرد العادل اػبارجي عػن بعػ  خواصػه اؼبعهػودة يكيف هذا النقل ، حاسيس الدقيقةبنفوذها إذل نقل األ
 .2كمل"غ ىن كاألاألالنفس صور  ناقصة لعادل ، كذلك ألف العادل اغبسي، ك شعورأ  فكر  ص رلي

ف اللغػػة هػػي اؼبصػػدر الػػذم يبكػػن مػػن خبللػػه نقػػل اؼبشػػاعر ألبلػػص إذل ، مكمػػن خػػبلؿ هػػذا الػػرأ
عػػن خبايػػا الػػنفس البشػػرية  ليعػػرب، حاسػػيس بواسػػطة مػػا هػػو ماثػػل يف العػػادل اػبػػارجي بصػػورة مغػػايرةكاأل

 بصدؽ كشفافية.
 قوله: ليلن صور التشبيه البكم

 مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ أال ٌ إمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكة ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  ي وٍ نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػى 

 سػػػػػػػػػػػػػبلفهمأكػػػػػػػػػػػػػم كػػػػػػػػػػػػػاف يف اؼباضػػػػػػػػػػػػػ  يف 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل رئاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كريفكس ؾ  أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس

 

 جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح عى  
 ة العليػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهاجك ر ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجإك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن رب  
 3هيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ؿ سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٌ 

 
ق   701سػػػنة  كاؼببػػػايع ، لطاف ؿبمػػػد الثالػػػد اؼبعػػػركؼ بػػػاؼبخلوعكيف هػػػذ  األبيػػػات مػػػدح السػػػ

هػا يكبغكصػاؼ عديػدة اسػتدعى ف 4كال شػك اظبػه مػذكور يف األبيػات احملذكفػة"  ،701سػنة  كاؼبعزكؿ 
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بصػنهاجة  الػذين بنػو، ب ضبػ رعػر شػراؼ أصله مػن أك ، شع به شدة الظلمةقفهو كجه تن، التشبيه البليل
 .هتا ببل منازعيف اؼبعارؾ قادكانوا هم من  ككيف ال ك ، سدة ملكهم

 .1"التشخيص لبعد اغبياة"أم كيواصل يف هذا النموذج االستعانة بصورة الطبيعة 
هػذ  الصػورة ، "فمجموعة التشبيهات اؼبتاكمة تتػدرج لتسػم صػورة، تكثيف الصورةفبا أدل إذل 

فهػػػي تلبيػػة لطموحػػػات ، رهػػي اؼبعػػادؿ اؼبوضػػػوعي النفسػػي للحقيقػػة اعبوهريػػػة الػػيت يبحػػػد عنهػػا الشػػاع
تػنظم الػنص شػػعور يف أداة سػاهم يف كتكػرار األ، ذبػوب االفػاؽ لتكشػف الػذات كعبلقاهتػا هبػذا الكػوف

ألف ، شياء اػبارجية اليت تقتب من صػفة اؼبمػدكحكالتشبيهات ال تتجاكز ذواهر األ، بالوحدة العضوية
 .2  الشاعر كتشاهباته"بالتفاعل منعدـ 

يركػز  أنػه  رغػ، ة النفسػية الػيت يبحػد عنهػا الشػاعرلتشبيهات رظبت اغبقيقض كوف هذ  اعار نال 
إذل كصػػػػف عبلقػػػػة الشػػػػاعر  لفبػػػػا أد، اػبارجيػػػػة للممػػػػدكح كصػػػػاؼعلػػػػى األ -يف القػػػػوؿ ءكمػػػػا جػػػػا-
 هاته بالفتور.يشبكت

 الرحالة اؼبغريب الكب ر:  يب عبد اهلل بن رشيد أكيقوؿ يف مدح 
 اشل ؿباسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمر أى 

 ثيثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأما كفرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿبيى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى بػى يب بقلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي    ااحى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قو كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن   3احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا كردفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر يبن

 
 كيقوؿ:

 عٍ بًػػػػػػػػػػػػػػػ علػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػيح مػػػػػػػػػػػػػػػا بيننػػػػػػػػػػػػػػػا التى شلٌ إك 
 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿإ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  أ
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغؿ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمأك 
 عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى إك 

 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتياقاإفقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكب 

 حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا ذذاؾ الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ إذا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح اغب

 الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأكخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي  إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاحاأك نيػػػػػػػػػػػػػػػػػه جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن ايع

 حااشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر نليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اإح قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر ي
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 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءأكغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس كدادو 
 

 احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى ا بػى رضنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؼ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديا  
 

كصػػفو ، ثػػر أفهػػو الشػػذا لطيػػب ، كتػػدف  يف اؼبعػػاشل، ستسػػاؿ يف الوصػػفسبيػػزت هػػذ  االبيػػات با
القلػب بػوداد  قػد اكتسػح أرضػا ، ك خف  الومي ك ، هبوب النسيم ااطبيشتاؽ إليه ـب الشاعرك ، خطا 
 براح. 

ر مرصوفة بفضػل تقنيػة التشػخيص كبػد اغبيػاة يف مكػامن الطبيعػة ر فاستقامت التشبيهات إذل د
ف أسػػتطاع كهبػػا ا . مكػػاـر كشػػاحا، رض براحػػاأ، صػػاب فضػػاءاأ، غػػرس الػػوداد، سػػغؿ هبػػوب النسػػيم أ

انطلػػػ  مػػػن االكصػػػاؼ اػبارجيػػػة  دفقػػػ.1إذل كصػػػف الشػػػعور"، ينتقػػػل مػػػن التكيػػػز علػػػى الرصػػػد اػبػػػارجي
 2يقوؿ: نقل الشعور كتعمي  االحساسإذل ،  التشبيهات الوضع اػبارجي 

 
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا ر تلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ن جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانحه 

 ةدبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمولم نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم   قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ذميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  كعاطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفراءي 

 مطعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اللمػػػػػػػػػػػػػػػػػػىكاؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػك روبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك 
 

 زاؿعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ال دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو أك  
 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إذا الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي  رقص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿف تى أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الذ  سبى 

 3لونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول يف اعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؿ ربكالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

علػه ال يشػعر ذبالػيت ، ك الػيت تبعػد اؽبػم كالكلػف  اػبمػرة صػف اؼبشػمولة ينتقػل لو كيف هذا اؼبقطػع 
ؿببوبتػػه الػػيت يرسبػػي يف    ككغهػػااؼبشػػمولة مػػا أذهػػر ، صػػيةيفوذػػف مػػن التشػػبيهات التشخ، بطػػوؿ الليػػل

فروبهػػػا ريػػػح ، تهت مػػػن قبضػػػفلػػػيف لػػػه أقػػػدر ، دصلد مسػػػتيػػػتؾ مػػػن كرائػػػه عاؼبػػػا يغػػػط يف سػػػوال، هااحضػػػأ
كيقػػوؿ ، االسػػتقرار كالطمغنينػػة يف نفسػػه شػػعور تبػػد، كلوهػػا لػػوف التػػرب، ىمػػلكطعمهػػا طعػػم ال، اؼبسػػك

حاسيس ابػن طبػيس كمشػاعر   أنظرنا إذل هذ  األبيات نرل  اطاهر توات يف تفس ر الصورة نفسها: "إذ
حػػػاؿ هيجػػػاف يف ألنػػػه يبػػػدك ،  ن رانػػػا قػػػوؿ ينػػػ راف أك كمػػػا فهػػػي تشػػػتعل كغهػػػا ال، كانػػػت غػػػ ر عاديػػػة
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بتلػػك  هشػػبييبحػػد عػػن صػػورة  راحمث ، ه انػػدفاعايػػكردبػػا ؽبػػذا السػػبب انػػدفعت الػػدموع مػػن عين، عػػاطفي
كيف ، ةفػكهػي صػورة حيػة كطري، ةيػك ازاؿ أك الر عفوجد صورة مصب اؼباء من ال، الدموع اليت تسيل بغزارة

حيػػد يػػغيت باؼبشػػبه كهػػي اؼبشػػمولة كيشػػبهها ، طبػػيس الػػذركة يف التشػػبيهبلػػل ابػػن يخػػ ر يكػػاد البيػػت األ
 1باؼبسك يف رائحته كاللمى يف ذكقه الترب يف لونه كاؽبول يف اعتداله"

 يراد التشبيه عن طري  التجسيم فمثاله:إأما 
 اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءى   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ

 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغنف األرض مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 علػػػػػػػػػػػػػػم كمػػػػػػػػػػػػػػاؿ، هػػػػػػػػػػػػػػل هبتمػػػػػػػػػػػػػػع الضػػػػػػػػػػػػػػدافك  
 2حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الر  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف هتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداشل ذ

 
 .3يصاؿ اؼبع ىن اجملرد مرتبه األنساف يف قدراته كاقتدار "إفالتجسيم هو: "

 ؿبػػ يراد اسػػتهبل، نسػػافجسػػم اإلك صػػورة ، معػػ ىن عقلػػي ؾبػػرد  العلػػم عطػػاء إفظهػػر التجسػػيم يف 
صػػػورة يف ، يف ذبسػػػيم صػػػورة األرضنفسػػػها طريقةالبكيف البيػػػت الثػػػاشل سػػػار ،  راء اؼبػػػاؿثػػػيػػػغيب  اعبملػػػة 

 .هافلم يسعه مكاف في،  كيعتض عن بقاء، نفالشخص الذم يغ
يف كػػػل  كأدل يطارحػػػه، الشػػػاعر هيقاسػػػيضػػػي  ،   كربديػػػد اؼبكػػػاف   يػػػكتوذيػػػف األرض بػػػدؿ تع

 .4حاسيس"ء اؼبعاشل اجملردة كاؼبشاعر كاألاكالتجسيم: "يقـو بارتق ، مكاف

صػور ، اضػفيأ افذلػال، البليل، رسلخاصة التشبيه اؼب، بهضرك ك ه يشبتكقد ثرم ديواف بن طبيس بال
دكات أبه اللغة مػن  خرعرب ما تز  .تفاصيلهالينفتح فيها اػبياؿ على تغكيبلت متعددة كتشكيل متجدد 

 كأساليب.
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 ستعارة:اإل-3-1-2
كؿ األغايػة إذ بلغػت ، بػ  مقلػد كؾبػدد سػتعارةاإلتوضيح صػورة مشلت اؼبفاهيم اليت  قد تعددت

نقػػل النظريػػات الغربيػػة الػػػيت الثػػػاشل بمػػا أ، غايتهػػاك ، مهايكث يف شػػػكلها كتقسػػاغبفػػاظ علػػى الػػنمط اؼبػػور 
 يات جديدة.مستكاصطلحت عليها ، حصرت كذيفتها

فعرفهػا عبػد القػاهر اعبرجػاشل: "هػي ، سػتعارةلئل التاثيػة عػاريفغخذ بعػ  التسػنكيف هذا السياؽ 
كتدركػػػه ، القلػػػوبه يػػػعم فيهػػػا تكالقيػػػاس هبػػػر ، كالتشػػػبيه قيػػػاس، ليػػػكمبػػػط مػػػن التمث، ضػػػرب مػػػن التشػػػبيه

 .1ذاف"ظباع كاآلال األ، ذهافكاأل، فهاـكتستفيف فيه األ، العقوؿ
لكػػػن يػػػدرؾ ، نػػػواع التشػػػبيهأهػػي نػػػوع مػػػن  -اعبرجػػػاشلعلػػػى حػػػد تعبػػػ ر عبػػػد القػػػاهر -فاالسػػتعارة 

 ال بالسمع.، بالعقل كالقلب
اعبرجػػػػاشل: "مفهػػػػـو سػػػػتعارة انطبلقػػػػا مػػػػن تصػػػػور عبػػػػد القػػػػاهر كوبػػػػدد جػػػػابر العصػػػػفور مفهػػػػـو اإل

ا أهػػػعلػػػى  إليهػػػاصػػػبح ينظػػػر أك ، يف الػػػتاث الببلغػػػي كالنقػػػدم يف ضػػػوء هػػػذا التصػػػوير السػػػاب  االسػػػتعارة
ف أ، شػػبيهتلكنهػػا تتميػػز علػػى ال ...  ، التشػػبيهشػػغها يف ذلػػك شػػغف ، عبلقػػة لغويػػة تقػػـو علػػى اؼبقارنػػة

 2اؼبشاهبة" أساسعلى  ستبدؿ بغ ر ياؼبع ىن يقدـ فيها بطريقة غ ر مباشرة بل يقارف أك 
، هيػحػد طرفأستعارة هي تشػبيه حػذؼ ف اإلأف نستنج أ، الذم يبكن من خبلله، كهبذا التفصيل

 اؼبشاهبة. أساستدؿ عليه على  ةقاء قرينبمع 
مػػا يف القػػرف الرابػػع ع: "فهػػذ  النظػرة إذل االسػػتعارة زبتلػػف سػػتعارةكقػد اختلفػػت نظػػرة القػػدماء لئل

 ةمػا قدامػأ، ف يثػار التشػبيه عنػد هػةالء كاضػح، يب اغبسػن اعبرجػاشلأك ، قدامػة ،اغبػاسبيعند ابػن طباطبػا ك 
صػوؿ عمػود أصبل مػن أما ابو اغبسن اعبرجاشل فقد جعله أ، غراض الشعرأيا من أساسفقد عد  غرضا 

كأما ابن طباطبا فقد ذباهلها ، عنها االستغناءستعارة نافلة من النوافل اليت يبكن الشعر يف ح  عد اإل
 3ل االستعارة على التشبيه"ضما عبد القاهر فقد فأيثار  إة ك تالتشبيه بكث ر من عناي كخص

                                                           
 .60ص، 1412/1991، 1ط، جدة، دار اؼبدشل، ربقي  ؿبمود ؿبمد شاكر، أسرار الببلغة، أبو بكر عبد القاهر عبد الرضبن اعبرجاشل 1
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ف كراء تصػػػػورات عبػػػػد القػػػػاهر اعبرجػػػػاشل: "كيبكػػػػن للناقػػػػد و بػػػػواب سػػػػار النقػػػػاد احملػػػػدثكيف هػػػػذ  األ
القيمػة سػتعارة عػن التشػبيه مػن حيػد يل اإلضػتعلػ  بتفيمػا يأيضػا ف، ف يتف  مع عبػد القػاهرأ، اؼبعاصر

دخػػػػاؿ عػػػػدد كبػػػػ ر مػػػػن العناصػػػػر اؼبتنوعػػػػة داخػػػػل نسػػػػيج إسػػػػتعارة علػػػػى ؼبػػػػا يظهػػػػر مػػػػن قػػػػدرة اإل، نيػػػػةالف
 .1التجربة"
كهػػي مػػا  ، سػػتعارةاإل، مػػن اجملػػاز، سػػتعارة بقولػػه: "الضػػرب الثػػاشلمػػا اػبطيػػب القػػزكيين فيعػػرؼ اإلأ

 2".كانت عبلقته تشبيه معنا دبا كضع له
 أنواع االستعارة: -3-1-2-1
 ستعارة المكنية والتصريحية:اال -3-1-2-1-1

كخاصة النوع األكؿ منهػا اؼبكنيػة كذلػك يف ، ستعارةابن طبس يف توذيف اإل الشاعر كقد انساؽ
 قوله:

 أنػػػػػػػػواء سػػػػػػػػل الػػػػػػػػريح إف دل تسػػػػػػػػعد السػػػػػػػػفن
 

 3فعنػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػباها مػػػػػػػػػػػػػػن تلمسػػػػػػػػػػػػػػاف أنبػػػػػػػػػػػػػػاء  
 

  اؼبشػبه  بقػى علػى لفػ أحػذؼ اؼبشػبه بػه ك ف، ليػه السػةاؿإمن يوجػه ، باإلنساف، فقد شبه الريح
، فالشاعر كقف يسغؿ الػريح، على سبيل االستعارة اؼبكنية،  سل تعقد عبلقة اؼبشاهبة  ةمع كجود قرين
اؼبعػػػػ ىن عػػػػن طريػػػػ   نقػػػػلف، خبػػػػار تلمسػػػػافأك ، نبػػػػاءأذباههػػػػا مػػػػن ناحيػػػػة الشػػػػرؽ ربمػػػػل اف أالػػػػذم يبػػػػدك 

 4فعاله.أك  نسافنسانية اإلإكساهبا إة اعبامدة ك يحياء اؼبواد اغبسإص كالذم هو: "يالتشخ
كتعميػػػػػ  ، حسػػػػػاساألنسػػػػػاف كخصػػػػػاله للشػػػػػيء اعبامػػػػػد كالثابػػػػػت لبػػػػػد اإل استعارةأكصػػػػػاؼبأم 

 فغحيا بذلك بةر اؼبوقف الشعورم.، خبار للريحكاإل، فاسند سلوؾ السةاؿ، الشعور
 : خركيقوؿ يف موضع 
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 سػػػػػػػػػػػػػتجلب النػػػػػػػػػػػػػـو الغػػػػػػػػػػػػػرار كمضػػػػػػػػػػػػػجعيأك 
 يب مػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػدها يبػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  لعػػػػػػػػػػػػػػػػل خيػػػػػػػػػػػػػػػػاالن 

 

 ءسػػػػػػػػػػػػػػػػػبلٌ ك قتػػػػػػػػػػػػػػػػاد كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػاءت نواهػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 1راءإبػػػػػػػػػيب مػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػول الشػػػػػػػػػوؽ   ً مػػػػػػػػػرٌ  يفلػػػػػػػػػ
 

كهػػػو شػػػجر صػػػلب لػػػه شػػػوؾ  ، فراشػػػه بالقتػػػاد، حيػػػد شػػػبه  كمضػػػجعي قتػػػاد البيػػػت األكؿ  كيف
ستسل يف توليد إذ ي، ليعلمنا كونه دل يذؽ طعم الكرل زمن طويل، على سبيل التعب ر اجملازم، كاإلبر

 .أك شخص ما، رجل، اؿيككغف اػب  به من لدها يبر الن اخي  ينتظر، صور من الصورة األكذل
 كقوله:

 حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذـالإكال صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحب 
 كال مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي يف كفالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

 اءكط ػػػػػػػػػ -مػػػػػػػػػذ كػػػػػػػػػاف -يػػػػػػػػػلل  ال د  كطػػػػػػػػػرؼ خػػػػػػػػػ 
 2ؼبػػػػػػػػػػػػػػػاءإ للصػػػػػػػػػػػػػػػلٌ ك  ؼبػػػػػػػػػػػػػػػاـإب ئغػػػػػػػػػػػػػػػ ر  كللػػػػػػػػػػػػػػػذ

 
ف يبػػد يػػد العػػوف ؼبػػن أ ب مكانػػهشػػبه اغبسػػاـ بالصػػاحب الػػذم  :ؿاا اؼبثػػذالبيػػت األكؿ مػػن هػػ كيف

، ألصػدقاءاال هبػد مػن مػن ك ، متجػددة دبعػاف فغكحػت، مػن ـبػاطربػه كل مػا وبػيط فيبعد عنه  ، وبمله
 ليهم.إعندما يكوف بغمس اغباجة 

مػػع ذكػػر ، بقػػى علػػى اؼبشػػبهأحيػػد حػػذؼ اؼبشػػبه بػػه ك ، مكنيػػة، كنػػوع االسػػتعارة يف هػػذا البيػػت
  . صاحب الزمة من لوازمه 

 ؿ  خر:اكيقوؿ يف مث
 نبػػػػػػػػػػػػػػت كلكػػػػػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػوؿ عتػػػػػػػػػػػػػػابأ

 
 3ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػه شػػػػػػػػػػػػػػػػػػبايب كبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج 

ليعػػرب ، الػػذم يضػػيع، بالشػػيء احملسػػوس  اببالشػػ  حيػػد شػػبه  ضػػاع فيػػه شػػبايب كؿبػػل الشػػاهد  
 اؼبكنية. االستعارةعلى سبيل ، ضياع سنوات العمر اعبميلة، قيقيةاغبصورة العن 

 كيقوؿ: 
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 قب يف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ال
 

ػػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػاحل حػػػػػػػػػػػػػديثا فغنسػػػػػػػػػػػػػا  رً    1رابغػػػػػػػػػػػػػاء سى
 

 تػدؿمع ذكر قرينػه  ناقة النيب صاحل عليه السبلـ بقى على اؼبشبه أك   اف االنسفحذؼ اؼبشبه به
  . اغبديد يهعل

، كألف اغبػػديد ميػػزة 2راز اؼبعػػ ىن اؼبوهػػـو إذل صػػورة اؼبشػػاهدة"إبػػة يف لغػػباؼببا "كهػػذ  الصػػورة سبيػػزت
عليػه  صاحلقة قـو نااء غها يفوؽ ر يف اغاليت كاف ر ، وسسبفاسند  لناقة ال، ة اؼبخلوقاتيعن بق لئلنساف
 .السبلـ

 كيقوؿ يف هذ  األبيات:
 ؿ فباحػػػػػػػػػػػكو هر جػػػػػػػػػػذٍ الػػػػػػػػػػػد   طويػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػراسً 

 ان دهم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابقاألهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه األتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغ
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ر اؽبمٌ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  
 3شػػػػػػػػػػػػػػػػػػهب كػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيامغت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػه األكغص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
  كهػو الشػاعر حيػد حػذؼ اؼبشػبه   ان دهم سػابقأهواؿ ػغالله تغتت  كاالستعارة كردت يف عبارة 

يف شػػػطر البيػػػت ككػػػذلك ، ةعلػػػى سػػػبيل االسػػػتعارة التصػػػروبي  دهػػػم سػػػابقاأ بػػػه كصػػػرح بػػػاللف  اؼبشػػػبه 
  . شهب كابأ ألياـبه ا تصغ قوله

كعلػو الثبػات جملاهبػة ، الػيت تسػتدعي قػوة التحمػل كطػوؿ الصػرب، فالشاعر خرب بتجاربه سر اغبيػاة
 ين صرفها.أ، الشباب أياـعلى ، الندـ عنواهاليتؾ كصايا ، بواهباأ

فتسػم تفاصػيل صػورة كليػة ، كتوليػدها، ينطلػ  ابػن طبػيس يف تكثيػف الصػور، نفسػهكمن البيػت 
، فة الواحػدة عػدة مػن الػدرررج مػن الصػدٌ حػيف زبػ،  مػن اللفػ  رباليسػ، غايتها: "منح الكث ر من اؼبعاشل

علػى  إشل، يػاـغصػت بػه األ، أدهػم، هػواؿتغتػت لػه األ  ػكػ4نواعػا مػن الثمػر"أكذبين مػن الغصػن الواحػد 
  .عمر مضى، عاتب الدهر

                                                           
 .69ص ، الديواف 1
 .198ص، 1ط، 1405/1988، ب ركت، دار النهضة العربية، علم البياف، عبد العزيز عتي  2
 .71ص ، الديواف 3
 .83ص، أسرار الببلغة، عبد القاهر اعبرجاشل 4



 التلمساني خميس شعرابن في الصورة ليتشك مالياتثاني               جالفصل ال
 

031 
 

وجػػه اهلل لالإمػػا البقػػاء ، بصػػورة متكاملػػة مفادهػػا، رج لنػػا الشػػاعرىبػػ، تظػػافر هػػذ  الصػػور اؼبصػػغرةب
 اليت تكوف قاعدته يـو ال منجي من العذاب سوا .، عماؿ الصاغبةاأل، كما يقابل به اؼبرء

 كما ىبتم به هذا النص قوله:
 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اؼبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى اؼبختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌن 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغهأءن قتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم أك ثنا
 

 عتػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػـو حسػػػػػػػػػػػابأربيػػػػػػػػػػػة فتلػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػيت  
ػػػػػػػػػػػػػػػػر الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػدكػػػػػػػػػػػػػػػػ  1سػػػػػػػػػػػػػػػػخاب درٌ حاب أك كى

 
، علػػى  مصػػطفى اؼبختػػار مػػين ربيػػة، ففػػي هػػذين البيتػػ  تظهػػر صػػورة غايػػة يف اعبمػػاؿ كالتشػػكيل

ف عػػدة كعتػػاد اؼبػػةمن يػػـو القيامػػة أد صػػكيق  ربيػػة كصػػرح باؼبشػػبه بػػه ، فحػػذؼ اؼبشػػبه  عتػػدأفتلػك الػػيت 
 ر الصػػػػفات يأم تصػػػػ  التحيػػػػة يف صػػػػورة، كالػػػػيت جسػػػػدها، لى اهلل عليػػػػه كسػػػػلمسػػػػنة الرسػػػػوؿ ؿبمػػػػد صػػػػ

جعلػػت ، تصػػروبية، كنػػوع هػػذ  االسػػتعارة، قػػاء التحيػػةإلثػػل يف سػػلوؾ سبة كهنػػا يػػإذل صػػور ماد، اؼبعنويػػة
 .التلمساشل ل كقوة الرسم البياشل عند الشاعر ابن طبيسيبرباعة التخي يتمتعاؼبتلقي 

 :كيقوؿ يف مبوذج  خر
 رض اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم أ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمى أ

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكحفظ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل اؼبكر  تهجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 

 العهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن م دل تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  غفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػئػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػبل ذ   صػػػػػػػػػػػػػػػػتلاؼ هبػػػػػػػػػػػػػػػػا كال ب ىبي
 تهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حفظي غشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فزبي 

 *تألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؼبةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 2**ال كفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه غبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتإ

 
بػػػػن بػػػػو عبػػػػد اهلل  أالػػػػوزير  ةهػػػػارل يف غرناطػػػػة يف حضػػػػر مػػػػن كسػػػػبلمة األأففػػػػي البيػػػػت األكؿ شػػػػبه 

كحذؼ اؼبشبه الصػورة   األرض /اؼبشبه به  فصرح باللف ، سبلمة األرض على صورة اجملازك ، اغبكيم 
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  حفظتها مػن كػل نائبػة  شلتصروبية كيف البيت الثا استعارة، أك ما يقصد  الشاعر ابن طبيس، اغبقيقية
 .تصروبية استعارةكذلك 
عػارة صػفات اػبػال  للممػدكح إك ، ء اؼبعػ ىنداأاؼببالغػة يف ، ف نستشفه من هذ  الصورأكما يبكن  

 رباعة الشاعر يف هذا الفن.ليشهد ، كركنقان  فبا زاد تشكيل الصورة صباالن 
بقػػى علػػى اؼبشػػبه يف صػػورة االسػػتعارة أك ، حػػذؼ اؼبشػػبه بػػه  هجػػت سػػبل اؼبكرمػػات كيف قولػػه: 

فتعػػددت ، معػػ ىن اؼبكػػاـرتكثيػػف بليػػوحي ، كاؼبشػػبه اؼبكرمػػات، أك الػػدرب، الطريػػ ، فاؼبشػػبه بػػه، اؼبكنيػػة
 ة.خر ل رضا اهلل يف الدنيا كاآلين، لكن الغاية كاحدة، الدركب
 قوؿ:يك 
 ف طغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 دعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودع يف معاقلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ي هارهػػػػػػػػػػػػػػػػا احملػػػػػػػػػػػػػػػػتهػػػػػػػػػػػػػػػػدأت حػػػػػػػػػػػػػػػػيت هبػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 1ا العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جف

 
رح كصػ  نصػار الكفػر أكليػايف أ  حيػد حػذؼ اؼبشػبه  هادف طغاة الكفر فنبلح  البيت األكؿ  

مػن خبلؽبػا ، تصػروبية اسػتعارةكنوعهػا ، أك كما كصػفهم اهلل تعػاذل يف كتابػه اغبكػيم  الطغاة باؼبشبه به 
سػػػػبلـ الػػػػذين دل يػػػػدخركا جهػػػػدا يف ايػػػػذاء اإل، ستشػػػػعر مشػػػػهد حجػػػػم العػػػػذاب الػػػػذم ينتظػػػػر هػػػػةالءن

 كاؼبسلم .
كتوجػب لػه بعػد ، نػببلن   تزيد قدر ، كبدا يف صورة مستجدة، البياف زبر ": االستعارية الصورة بها ف

 .2فضل فضبل"
 كيقوؿ:

  إذانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ريتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح اؼب
 

 3لتك الصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا   
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، بقػى علػى اؼبشػبهأاسػتعارة مكنيػة حيػد حػذؼ اؼبشػبه بػه ك   يتضػاءؿ الصػبح االستعاريةالصورة 
بػو عبػد اهلل بػن أ   بػفنػور ج، فبدت اؼببالغة يف ذبسيد اؼبع ىن كتوضيحه  يتضاءؿ مع الزمة من لوازمه 

كلػػػيس ، سػػػندت للقمػػػرأ، ف هػػػذ  الصػػػفةأمػػػع العلػػػم   بػػػاؼبن ر الػػػذم ربطػػػه ، فػػػاؽ نػػػور الصػػػبح  اغبكػػػيم
 .حللصب

بتنػػػافر عبلقػػػة التشػػػابه بػػػ  طرفيهػػػا: كمػػػن االسػػػتعارةكركنقها يف صبػػػاؿ أكمػػػن البػػػاحث  مػػػن يػػػرل 
 :د القػػػاهر إذل نػػػوع  نبػػػاحػػػ  صػػػنفها عبػػػ، تهػػػا كاؼبنػػػافرة بػػػ  طرفيهػػػابار يف غ"ركعػػػة االسػػػتعارة تكمػػػن 

كهػو بػذلك يتفػ  مػع ، سػن اسػتعماله غػ ر الفحػوؿوبكهػذا الصػنف ال ، كاػباص النػادر، العامي اؼببتذؿ
ف التقػػػػارب يف الصػػػػفات بػػػػ  طػػػػريف أفتػػػػاح الػػػػذم يػػػػذهب إذل ممثػػػػل ؿبمػػػػد ، احملػػػػدث  بعػػػػ  البػػػػاحث 

 .1االستعارة جعلها مبتذلة كغ ر فنية"
 . العبلقة ب  طريف االستعارة اؼبشبه كاؼبشبه به كهذا األساس الذم تقـو عليه

، عبلقػة اؼبشػاهبةرتكػاز علػى مػن حيػد اال، لبلستعارةتوذيفه  منابن طبيس    سعد ضبادةيش ر 
تثػػرم  صػػوران  فغخرجهػػا كجدانػػهناذبػػة عػػن تػػداعيات نفسػػية كشػػعورية تفاعلػػت كتناغمػػت يف  أهػػافيقوؿ:"

 .2"اػبطاب بالدالالت كتث ر استغراب اؼبتلقي
 االسػػتعاريةعػػن توذيػػف الصػػور يسػػتغين دل البػػاث كػػوف ،  هػػو الثابػػت فعػػبل، ف مػػا ذكػػر  الباحػػدإ

ف اسػػتعارات ابػػن طبػػيس دل .بػػغالفقرة  خػػرذكػػر  يف  مػػاتلػػف معػػه فيلبلكػػن ، الػػيت تربطهػػا عبلقػػة مشػػاهبة
هػػػا ف كبصػػػل علػػى القرينػػػة الػػيت عقػػػدت ألجلأكػػن يب، تغمػػل بسػػػيط ؼبعناهػػػاببػػػل ، بغكملهػػا، تػػغت غريبػػػة

كهػػذا ، بياهػػاصبػػاؿ ، شػػد انتباهػػه بركعػػة نظمهػػاتبػػل ، الػػيت ال تثػػ ر اسػػتغراب اؼبتلقػػي فحسػػب، اؼبشػػاهبة
 .االستعارةغايات  ىظبأ

 كيقوؿ يف مكاف  خر:
 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلجفعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ تطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذة اإل  عػػػػػػػػػػػػػػرض عػػػػػػػػػػػػػػنهمأالػػػػػػػػػػػػػػدنيا ك  بػػػػػػػػػػػػػػين تػػػػػػػػػػػػػػرؾأ
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 نزهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم بنوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

 1كحفظتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن جاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياج
 

حيػػػػد شػػػػبه شػػػػعور الطمغنينػػػػة بطعػػػػم   ثػػػػبلجتطعػػػػم لػػػػذة اإل ة مكنيػػػػة اسػػػػتعار ، البيػػػػت األكؿ يف
 الذكؽ.ك 

حػػذؼ ك   نوالػػه اسػػتعارة تصػػروبية صػػرح باؼبشػػبه بػػه ،  نزهػػت نفسػػي عػػنهم بنوالػػه كالبيػػت الثػػاشل 
 .2 السلطاف النصرم ؿبمد الثالد، تباع سنن اؼبمدكح إاؼبشبه 

فرحػػػػل إذل ، كيػػػػبلت اؼبغػػػػربعػػػػاش يف جػػػػو احتػػػػدـ فيػػػػه الصػػػػراع مطػػػػوال بػػػػ  د، كألف ابػػػػن طبػػػػيس
 اماصبحت الفوضى فيه نظأ: "فهو يف عصر كاالستقرارغشا  السلم ي، عن جو مبلئم باحثان ، األندلس

لتقاطهػػػا علػػػى طػػػوؿ هػػػذ  اكحالتػػػه النفسػػػية يف شػػػعر  يبكػػػن ، دفع إذل التصػػػوؼيػػػكهػػػو عصػػػر ، اكقانونػػػ
 .3فتغ يتحدث عن نفسه كأحواؽبا"يفهو ال ، الدراسة

كدكلػة بػين ، قصػىنية يف اؼبغػرب األريدكلة اؼبب  البلت اؼبغرب كخاصة يدك ب  فاػببلؼ اغباصل 
مػا ، باإلضافة إذل ميله للهو كاؽبول يف بداية حياتػه يف مسػقط رأسػه تلمسػاف، كسطزياف يف اؼبغرب األ

 من قيود اؼباضي.ليفلت ، بي ة جديدة، جعله ىبتار األندلس
علػػػى ف قبمػػػل غاياهتػػػا ككذائفهػػػا أكػػػن يبكالػػػيت ، االسػػػتعاريةكقػػػد زخػػػم شػػػعر ابػػػن طبػػػيس بالصػػػور 

 نبها:أمستول التشكيل اللغوم يف نقاط لعل 
ها ابػػن طبػػيس لنقػػل ذباربػػه كمشػػاعر  اؼبنبثقػػة خلػػف نسػػ  االػػيت اسػػتدع، نػػواع البيػػافأاالسػػتعارة مػػن  -1

 اػبطاب الشعرم.
اؼبعػػ ىن بواسػػطة تقنيػػات ة يف نقػػل يػػاالسػػتعارة اؼبكن–يف اؼبدكنػػة -فػػا يكثػػر ضػػركب االسػػتعارة توذأك  -2

سػػػػناد إأم ، اؼبػػػادة يف صػػػور ربفػػػػل باغبركػػػة كالتفكػػػ رك  كالتشػػػخيص الػػػػذم يعػػػد كضػػػع اعبمػػػػاد،  عديػػػدة
 لتصوير اؼبشهد كاؼببالغة يف اؼبعاشل.، صفات األنساف كبد اغبياة يف اعبماد

                                                           
 .80ص، الديواف 1
 .204ص، اؼبرجع الساب ، الطاهر توات 2
ص ، 1981، 1القاهرة ط، دار اؼبعارؼ، طبيس التلمساشل ابن، أبو حسن الششتم، ابن عريب، اػبياؿ كالشعر يف تصوؼ األندلس، سليماف العطار 3
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  اؼبشػبه بػه فهػاطراأتفيػد التصػريح بػالطرؼ الثػاشل مػن  كالػيت، التصػروبية، مػن االسػتعارة النوع الثػاشل -3
 ههػػا إذل كصػػف فبدكحػػيحيػػد عمػػد ف، ككرد ذلػػك خاصػػة يف النصػػوص الشػػعرية الػػيت اختصػػت باؼبػػدح

 .كعلو شغنه  هخبلصة ببلغة بيان، بغكصاؼ كتشبيهات
قػل  نإف دل ، قصػائد  أغلػبكذلػك يف ، ل صورة على قاموس مفػردات الطبيعيػةيستعانة يف تشكاال -4

حسػػػاس باعبمػػػاؿ االيبعػػػد  مػػػا، مػػػن الطبيعػػػة  ينطلػػػ  يف بنػػػاء صػػػور  ف الشػػػاعرأفبػػػا هبعلنػػػا نقػػػر ، كلهػػػا
 ه شكوا  كذركة حزنه.ثكيب، هيالشاعر الذم وبي ب  دفت غفهي ملج، ءنقاالك 
إذل توذيػػػف ، عػػػبل أإذل جانػػػب اؼبصػػػادر كالتقنيػػػات اؼبػػػذكورة ، بػػػن طبػػػيس التلمسػػػاشلاعبػػػغ الشػػػاعر  -5

ؽبػػػا مػػػن   اغبيػػػواف /األنسػػػاف ، جسػػػاـ ناطقػػػةأذل شػػػياء إأم ربويػػػل األ، كهػػػي التجسػػػيم، تقنيػػػة جديػػػدة
 ر .يحساس فبا يسهم يف تعمي  اؼبوقف الشعورم الذم برع الشاعر ابن طبيس يف تصو كاإل، الريفية

 ر اؼبعػاشل يال نغفل دكر التجسيد الذم دبوجبه يبكػن تصػ، لهايكيف ضوء كسائل نقل الصورة كتشك -6
 عند اؼبتلقي. هسباـ اؼبع ىن كصبالإوح يبدك بوضل، إذل لوحات حسية مادية ةاجملرد

براز اؼبع ىن اؼبوهػـو إذل إدته يف شعر ابن طبيس اؼببالغة يف أما ك   ستعاريةالصورة اإل كمن خصائص  -7
، حل عليػه اؼببػػدعأهبػاد عبلقػػة بػ  اؼبعػ ىن الػػذم إمػػر الػذم يسػػعى القػارئ مػن خبللػػه األ 1صػورة اؼبشػاهدة
 لك اؼبشهد.ستكماؿ حدكد ذلية اليكالصورة التخي

 أكصػػػاؼهػػػم اؼبفػػػاهيم الػػػيت تقػػػـو علػػػى أن مػػػسنفصػػػل اغبػػػديد عػػػن كاحػػػدة ، كيف العنصػػػر اؼبػػػوارل
يكتفػي الشػػاعر يف نقػػل  فقػػد، ال التصػػريح عػػرب التلمػيح  تميػػز يف رد اؼبعػ ىن ؼبقصػػودتلكػػن ، كالتشػبيهات

كال ، اؼبع ىنبػػىبػػل فػػبل ، كركعػػة البيػػاف، إذل جانػػب اغبفػػاظ علػػى ركنػػ  التشػػكيل، اإلشػػارةاؼبعػػاشل بواسػػطة 
اجملتمعػػة تعقػػد للكنايػػة  كصػػاؼهػػذ  األأف  -ألفهػػامكمبػػبل شػػك -اقػػتب  أذػػن أنػػه قػػد، ىبيػػب اللفػػ 

 تها.يكمز 
 
 

                                                           
 .198ص، مرجع ساب ، عبد العزيز عتي  1
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 الكناية:-3-1-3
 تعريف الكناية: -3-1-3-1

مػنهم عبػد القػاهر اعبرجػاشل يعرفهػا بقولػه: "الكنايػة ، العرب القدماء دقانللقواؿ كث رة ألكناية يف ا
كلكػن هبيػئ إذل معػ ىن ، فػبل يػذكر  اللفػ  اؼبوضػوع لػه يف اللغػة، ثبػات معػ ىن مػن اؼبعػاشلإكلم ف يريد اؼبتأ

جػػاد يريػػدكف لنمثػػاؿ ذلػػك قػػوؽبم: طويػػل اأ، علػػه دلػػيبل عليػػههبك ، ليػػهإقيػػومي ، هػػو تاليػػه كردفػػه يف الوجػػود
ة ؽبا مػن مـبدك ، تفةكاؼبراد أها م، ةـك الضحىنيف اؼبرأة ك ،  ر القرلثك،   الرماد رككث، بذلك طوؿ القامة

ذكر بػليػه إلكنهم توصػلوا ، اػباص به هكله كما نرل مع ىن دل يذكرك  بلفظرادكا هبذا  أمرها فقد أيكفيها 
 .1ف يكن إذا كاف"إك ، ف يردفه يف الوجودأمن شغنه   خرمع ىن 

ات معػػػ ىن مػػػن اؼبعػػػاشل بواسػػػطة إثبػػػا أهػػػنسػػػتنج ، كمػػػن خػػػبلؿ مفهػػػـو االمػػػاـ عبػػػد القػػػاهر للكنايػػػة
 صبل.أكتارل للف  اؼبوضوع له يف اللغة ، دؼمرا

شيء كتريد غ ر  كيقاؿ: بف تتكلم أ  يف عرؼ اللغة ة فيما سب يان: "الكيقوؿ كعبد العزيز عتي 
رادة ذلك إا  مع جواز نريد به الـز معأطل  ك أكهي لف  ، إذا تركت التصريح به، كنيت بكذا عن كذا

 .2ة"ف اؼبع ىن اغبقيقي للف  الكنايأك ، اؼبع ىن
اللف  الػذم يػراد بػه هي ة يانا عبد العزيز عتي  كبو عبد القاهر يف كوف الككب، كيف هذا التعريف

 اللف . ةكليس اؼبع ىن الظاهر من صنع، اؼبع ىن اغبقيقي الذم كضع له
 أقسام الكناية: -3-1-3-2

: طلػػب اـأقسػػالكنايػػة إذل ثبلثػػة ، القػػزكيين، كنػػذكر مػػنهم السػػكاكي، الببلغػػة اء" كقػػد قسػػم علمػػ
أهم يقسموف الكنايػة باعتبػار اؼبكػين ، كمع ىن هذا نسبةكطلب ال، كطلب نفس اؼبوصوؼ، نفس الصفة

كقػد يكػوف ، موصػوؼ قػد يكػوفك ، عنه ثبلثة أقسػاـ تتمثػل يف إف اؼبكػ ىن عنػه عنػدهم: قػد يكػوف صػفة
 .3نسبه"

                                                           
 .70ص ، ساب ، مصدر عبد القاهر اعبرجاشل 1
 .211، صمرجع ساب ، عبد العزيز عتي  2
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 قوله:ابن طبيس الكناية يف شعر أمثلةأقساـ ك 
 ؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػبلج خػػػػػػػػػػػػػػػػػت أطرقتػػػػػػػػػػػػػػػػػك كهنػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 يلػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػيبلء دل ينػػػػػػػػػػػػػبح هبػػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػػبيف ل
 

 *كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج كالركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؾو  
 1ذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجخ أى كدل يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 
كنوعهػػا    ذيػػن دجػػاجأ خكلػػب كدل يصػػر ،  يف ليلػػة لػػيبلء دل ينػػبح ، كموقػػع الكنايػػة يف البيػػت الثػػاشل

ف تكػػػوف الكنايػػػة ـبتصػػػة أكالشػػػرط هنػػػا ، كهػػػي الػػػيت يطلػػػب هبػػػا نفػػػس اؼبوصػػػوؼ"كنايػػػة عػػػن موصػػػوؼ 
 .2ليه"إنتقاؿ منها ذلك ليحصل اال، تعدا ت باؼبكين عنه ال

، يسػػودها الصػمت الرهيػػب، فهػي ليلػة غػػ ر الليػارل، صػف بػػهتتفالصػورة اؼبقصػودة هػػي الليلػة كمػػا 
م ر "أمثػل غبظػة السػطو علػى ملػكليت، الليػل  خػرسػول  عكانػت ال تسػم،  صواتأا خلت من أهحيف 

بويػػػع سػػػنة ، األنػػػدلس اؼبعػػػركؼ بالشػػػيخاؼبسػػػلم  ؿبمػػػد بػػػن يوسػػػف النصػػػرم مةسػػػس الدكلػػػة النصػػػرية ب
حفيػػػدة  همبػػػا فبدكحػػػإكلػػػيس هػػػو فبدكحػػػة ك ، ق671كتػػػويف عػػػاـ ، بك كتوثػػػ  لػػػه اؼبلػػػك بعػػػد اغبػػػر  629

 3ق.  708  كاؼبعزكؿ سنة  ق701 ل سنة ياؼببا، السلطاف ؿبمد الثالد اؼبعركؼ باؼبخلوع
 كقوله ايضا:

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ببلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالر   سً ري كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ دي 
 

 4مػػػػػػػػػػػػػن هجهػػػػػػػػػػػػػاجك  جو يى مػػػػػػػػػػػػػن ًهػػػػػػػػػػػػػ **نأخػػػػػػػػػػػػػوي 
 

صػػػبحت خاليػػػة علػػػى عركشػػػها بفعػػػل أكنايػػػة عػػػن موصػػػوؼ كهػػػو اؼبنػػػازؿ الػػػيت ،  ا البيػػػتذكيف هػػػ
 ها.ثار أنه ما تبقى من او فضرب بعني، ي الريح الشديدبقك ، هلها عنهاأكاغبركب فرحل ، الغارات
 بشػػػاعةن عػػػكلتعػػػرب ، ف الكنايػػػة يف اؼبثػػػاؿ األكؿ كالثػػػاشل جػػػاءت لتظهػػػر اؼبعػػػ ىنأ، كيكمػػػن القػػػوؿ 
 لفه اغبركب.زبالذم كسوء اؼبنظر ، اؼبوقف

                                                           
 حراج: األمكنة الضيقة/ الدكادؾ: أرض فيها غل . *
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 .81ص، الديواف 3
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 كقوله:
   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريعةبلت مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 

 يبمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال امى بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػت منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى دٍ أى ك 
 

 قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب اؼبهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ردت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارةي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ىكقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبايب حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج

 
،  بػػػردت حػػػرارة قلػػػيب اؼبهتػػػاج،   سػػػريعةال مثػػػل لػػػيبلت مضػػػ كمكػػػاف الكنايػػػة يف البيػػػت األكؿ 

دركػه منهػا أؼبػا ، إليهػان وبػ أنػهكيبػدك   اؼبخلػوع يف حضرة السلطاف ؿبمػد الثالػد ف الليارل اػبوارل صي
ف أينبغػي ف، الطويلػة قصػر اؼبسػافاتاتكأله،  اػبمػر، فػالعبلج"ببلج صػباحها: نإذل ا، منادمةك ، من ؽبو

 ندرل شي ا عن نوعها كفعلها:
 ةه يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذمٌ  كعاطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفراءي 

 طعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىكاؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك روبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال
 طبارهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فٌ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف قٌ تػى عً 

 ال، ال تثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اؼبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح
 

 ف تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسبنعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الذٌ  
 عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؿيف ا لكاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ، كالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب لونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كالبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ال تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر اغبجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 1 الػػػػػػػربؽ كضػػػػػػػوء اؽبػػػػػػػبلؿ ىنسػػػػػػػ ىكاسػػػػػػػقين علػػػػػػػ

 
، بعطرها كطعمها، تهفهي ملهم "مرةػبا"كهو ، اؼبوصوؼ، ا الشاعرهبدار أكالكناية يف هذا البيت 

كيصل الشػاعر بريفيتهػا ، "إف اػبمر هي ذات الشاعر تنطبع على مر هتاصورة اغب كلوها صفراء معتقة: 
ألنػه يعػرج يف ظبػاء ، هباكال وبتاج يف ريفيتها لضوء اؼبصػباح مساؾال يبكن اإل، ليها يف صور تتبدؿيف ذب

ؿ إف الوصػو ، سبطػر اؼبعرفػة عنػدما تبػدأ الطبلئػع، كضوء اؽبػبلؿ،  ىن الربؽ التجلي اػباطفساػبياؿ على 
نػػاء الصػػويف فكهػػي ال -الريفيػػة اػبياليػػةب -دؽ أأك بػػاغبلم أك دبعػػ ىن إذل ذلػػك ال يػػتم إال بػػاؼبوت الصػػويف 

 فنػػػػاء فهػػػػي مػػػػوت فيػػػػه، انتقػػػػاؿ عػػػػن عػػػػادل اغبػػػػس إذل غالػػػػب الغيػػػػب بػػػػالركح يف مسػػػػرح القلػػػػبء سػػػػوا
 .2كحشرجة"
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،  عػػادل  خػػرإذلذاتػػه لنقػػل ، تػػتزل فيهػػا الشػػهوات اؼباديػػة، مسػػحة صػػوفية، يعلػػو شػػعر ابػػن طبػػيس
أطيػػاؼ صػػور متنػػاثرة  كناية  مػػل صػػورة اؼبوصػػوؼكذلػػك حب، الفنػػاء الصػػويف، درجاتػػهى ظبػػأعػػادل خيػػارل 

 تغكيبلت شيف كيقوؿ كذلك:ك 
 تت قػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار  ػبلوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػهخػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا

 نػػػػػػػػػػػػػك غػػػػػػػػػػػػػػ ر  فػػػػػػػػػػػػػاخلص لػػػػػػػػػػػػػػهزمامػػػػػػػػػػػػػا يف 
 لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعف ال زب
 

 كتركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج 
 داجردت كى أاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دغيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك 

 1ر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل غي وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 

اخػػػتت قػػػرب جػػػوار   يف قولػػػه:  يف البيػػػت األكؿ مػػػن اؼبقطػػػع كربديػػػدان   الكنايػػػة ، كؿبػػػل الشػػػاهد
، للسػػلطاف ؿبمػػد الثالػػد، اجتمعػػتالػػيت ، أك ؾبموعػػة مػػن الصػػفات الطيبػػة، كنايػػة عػػن صػػفة،   خبلوصػػه

ف أيبكن القػوؿ ، فتاحهناك  اؼبع ىن، عيوسبتنسج يفبا ، ةمصغر ، أت الصورة الكلية إذل صور جزئيةز ذب نأي
 نبها.أخبلص ردبا صفات عديد  لعل اإل، خبلص فقطيس اإلل، من صفات السلطاف

هوالسػػػلطاف ، كيف البيػػػت الثػػػاشل يف قولػػػه  مػػػا يف زمانػػػك غػػػ ر  فػػػاخلص لػػػه  كنايػػػة عػػػن موصػػػوؼ
  . ؿبمد الثالد 

 عبلء شغنه.إك ، يف اؼبع ىن كتفخيم صورة اؼبمدكح، فسارت الكناية إذل اؼببالغة
 :هكقول
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارأتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف احإذا  طلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه 

 ىزانػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاغبجػػػػػػػػػػػػػػػػػػانة كالرٌ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػػػػػػػود الرٌ 
 هالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمكغمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

 

 اجه كالكوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الوٌهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ذلما 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواجدل اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبلطم األحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجز إكال  رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادو إمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر 
 

، كالكوكػػب الوهػػاج،  نػػارأطلػػ   اؼبمػػدكح  أكصػػاؼيف تعػػداد ، تتػػابع الوصػػفيكيف هػػذ  األبيػػات 
عػاج  إز رعػاد كال إمػن غػ ر ، مياغمامػة اؽبػ، مػواجاؼبػتبلطم األ، حبػر النػدل، الرزانػة اغبجػا، نةالرصػاطود 

، مواجػهأحبػر مػن الكػـر الػذم ال تنحػبس ، انة كالرزانة كاحملاجػةصالر  من هرجاء ملكأفين ر ، يشع ضياء 
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كالتػغث ر" فهنػا  كقػوة غػةكذلك ذاهر مع تقدصل صبلة منهػا للمبال، كناية عن صفة  هافنوع، ركغمامه اؼبدرا
عنػػد الكنايػػة "يف التعبػػ ر عػػن اؼبعػػ ىن بشػػكل غػػ ر مباشػػر كأشػػار أبػػو العػػدكس بقولػػه: تػػربز صباليػػة الكنايػػة 

اغبقيقػػة مصػػحوبة بػػدليل  كة تعطيػػ ر ألهػػا يف صػػور كثػػ، اؼببػػدع  تتميػػز بغهػػا مظهػػر مػػن مظػػاهر الببلغػػة
لػػبس اؼبعنػػوم يكالرسػػاـ الػػذم ،  احملسوسػػات تضػػع اؼبعػػاشل يف شػػكلعلػػى أهػػا ، اؼبسػػغلة يف طيهػػا برهػػاف

 يفكيػػػةثر تػػػغثرا طيبػػػا ، يكشػػػف عػػػن اؼبعػػػاشل كيوضػػػحها وسإف التعبػػػ ر يف صػػػورة احملسػػػ، ثػػػوب احملسػػػوس
 .1ادية عن تصوير "ععجز اللغة التإلعجاب باعتبار  انفعاال اكوبدث انفعاؿ ، النفس

ايػة هػي نقػل اؼبعػ ىن بطريقػة غػر ف الكنأ، كما تضمنه شعر ابن طبػيس التلمسػاشل، لتصورمن هذا ا
للكشػف عػن اؼبعػاشل كللتػغث ر يف ، قػل الصػفات اؼبعنويػة يف صػور ؿبسوسػةبن عحيػد يقػـو اؼببػد ، مباشرة

 النفس كيقوؿ يف مثاؿ  خر:
 يف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ *يوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي 

  مػػػػػػػػػػػػػػػن األنػػػػػػػػػػػػػػػاـ غبػػػػػػػػػػػػػػػارى  ك مػػػػػػػػػػػػػػػن يشػػػػػػػػػػػػػػػ   أ
 يومػػػػػػػػػػػػػػػػا يف بيػػػػػػػػػػػػػػػػاف حقيقػػػػػػػػػػػػػػػػة ضف خػػػػػػػػػػػػػػػػاإ
 ذا تكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يف الغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبطهإك 

 

 عبػػػػػػػػػػػػاج عػػػػػػػػػػػػداء كخػػػػػػػػػػػػوضً ألقػػػػػػػػػػػػاء ك  كتائػػػػػػػػػػػػبو  
 راء كنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج  د  ر يف 

 اجكاغبٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ **ر  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورمأ
 2جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجكالزٌ  دل يعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعتيب

 
اس اؼبعػاشل حلػل ىبتفػي خلفهػا بػلإل، أسػلوب عػدـ التصػريح،  ابػن طبػيس  يف هػذ  األبيػات جه 

 هف قيمػػػكيستشػػػ  يقػػػف عنػػػد حػػػدكدف، لتكػػػوف فسػػػحة تغمػػػل ؼبتلقػػػي شػػػعر ، اؼبقصػػػود، اؼبعػػػ ىن اغبقيقػػػي
 مالية اؼبنبثقة منه.اعب

، اءأر يف رد   بػػار غيشػػ  مػػن األنػػاـ ، خػػوض عبػػاج، عػػداءألقػػاء ، كمػػن أمثلػػة الكنايػػة  نػػزاؿ كتائػػب
دل يعبػػػغ..  أكصػػػاؼ تنسػػػب ليوسػػػف بػػػن نصػػػر ، م يف الغريػػػبلػػػكإذا ت، ريبأ، خػػػاض، نقػػػ  حجػػػاج

                                                           
اجملػػاز اؼبرسػػل ، نقػػبل عػػن أبػػو العػػدكس، 2009، جامعػػة مةتػػه، ـبطػػوط، رسػػالة ماجسػػت ر، الصػػورة الفنيػػة يف شػػعر اػبنسػػاء، سػػليم بػػن سػػاعد السػػلمي 1

 .209ص، االبعاد اؼبعرفية كاعبمالية، كالكناية
 83ص ، الديوف 2

 .كالد السلطاف ؿبمد بن يوسف النصرم أكؿ ملوؾ بين األضبر، أبو اغبجاج، * يوسف بن ناصر اػبزرجي
 .106كاغبجاج بن عمرك بن غزية أحد كبار التابع  كأعياف علمائهم تويف سنة ، 159احملدث اؼبشهور تويف ، سفياف الثورم* *
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كنايػة ،  نوعهػا، ين االضبػرملػوؾ بػ أكؿ، كالد السلطاف ؿبمد بن يوسػف النصػرم، بو اغبجاجأ، اػبزرجي
طلػب هبػا زبصػيص يألف الكنايػة عػن نسػبة ، صػرح يف مطلػع هػذ  األبيػات بصػاحبهاأف عن نسبه بعد 

كيف غػػ ر  مػػن مةلفػػات الببلغػػة   عبػػد العزيػػز عتيػػ  ف اعلػػم البيػػ كمػػا كرد يف كتػػاب،  الصػػفة باؼبوصػػوؼ
 كالبياف.

قف عند تكدل ، كبدكرها مبلزمة له، دكحية استدعت من اؼبعاشل اليت اختص هبا اؼبمئالصورة الكنا
ركعػػة ، العلػػمكحضػػور ، اغبجػػةسػػبلمة ، كقػػوة البػػغس، بػػل مشلػػت خصػػاله كالشػػجاعة، ناحيػػة حبػػد ذاهتػػا

بالضػػركرة ، ...إخلتفرعػت عػػن السػابقة كغحكػاـ الػرأم سػيادة القػـو، ةغيبػم جاكزهػا إذل معػاشللتت، فالبيػا
، الػػنفس مػػن التصػػػريح يفكقػػع أ، اإلفصػػاح كالتعػػري دكف اإلفصػػاح كالتصػػريح: "ألف الكنايػػة أبلػػل مػػن 

ك عطػاء اغبقيقػة أ، دكف مثبػت االثبػاتكهػي ، كهبػاء، حسػنااؼبعػ ىن  هبا علػى يفاؼببالغة اليت تولدها تضف
 .1رهانا"بة كيف طيها يمصحوبة بدليلها كعرض القض

 الكنايػة   هابواسطت هثباتإالشاعر يصل إذل مع ىن ك  أف، إذل قضية مهمة -هذا القوؿ -قد أشار 
 .بياف اؼبقصود منهاهو فذلك ، كربصيل الشهد، غوارهاأ رببعد س، دكف تقدصل دليل أك قرينة

-إف صػح التعبػ ر -  ميػةياعب دته يف قصػأ-يف هػذا اؼبقػاـ -، اب التنويػه إليهػهب يتكاؼببلحظة ال 
متباينػػة يف مواضػػع   كنسػػبة /كموصػػوؼ /مػػن صػػفة بغمبػػاط الكنايػػة  تقػػد عجػػ  اخػػتت قػػرب جػػوار  

 منها:
 اػبزرجي كالد السلطاف ؿبمد الثالد: صريقوؿ يف مدح يوسف بن ن

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   شػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاري أ كؿو رٍ ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػائد جى
 باحةصبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحة كالٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 صباهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب يف أزبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 **كالعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج *لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىجى ز العى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجار أك  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجك  دو كالنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػود يف كجى

 2راجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كاألاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـك يف األ
 

                                                           
 .223ص ، علم البياف، عبد العزيز عتي  1
 عجل بن عبيم بن صعب بن علي بن بكر بن كائلالعجلى: لعله  *

 ق145العجاج: ريفبة عبد اهلل بن العجاج البصرم التميمي الراجز اؼبشهور تويف سنة  **
 .83ص، الديواف 2
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يف قصػػػػائد  يف   يجػػػػوسػػػػف بػػػػن نصػػػػرم اػبزر  ي صػػػػل اغبػػػػديد عػػػػن ببلغػػػػةففػػػػي هػػػػذا اؼبقطػػػػع يف
نوعهػػػا  العجػػػاج   كشػػػعر  العجلػػػي   جيػػػزار أك  اغبطي ػػػة  *تفػػػوؽ قصػػػائد جػػػركؿ، براعػػػة نظمهػػػاك ، جودهتػػا

نسػب لػه يمػن أكصػاؼ   كمػا ذكػر ، فاؽبػاء تعػود علػى يوسػف  شػعار  أكرد عبػارة أ ألنه، كنايةعن نسبة
 يضا.أ

ينسػػب   ،يف كجػػد أك حػػراج، اعبػػود، كالنقػػا، كالصػػباحة، صبػػع الفصػػاحة كقولػػه يف البيػػت الثػػاشل 
 للممدكح رفقة ما ذكر  يف البيت الساب . 

 فيقوؿ:، ؼبمدكح  خر، الوصف كجهة  ريلتغ، قطع اؼبوارلينتقل يف اؼبل
 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  للبي دل  بين قحطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو انٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإ

 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوفنا البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  اليمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت
 

 يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ةكمنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اث ملهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوثو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع 
 1غبلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ككداج زٌ ت غًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػى طى 
 

لعػل ، ل صبػةائبفضػ  بػين القحطػاف حيد ذكػر قومػه ، كناية عن نسبة،  فالكناية يف البيت األكؿ
نصػػار الرسػػوؿ صػػلى اهلل أكهػػم ، الشػػهامة كالشػػجاعة مػػن العػػرب زمػػفهػػم ر ، جابػػة نػػداء اؼبضػػطرإ، أنبهػػا

 عليه كسلم:

 عػػػػػػػػػػػػػػدائناأ لنػػػػػػػػػػػػػػا األحجػػػػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػػػػن بى ٍلػػػػػػػػػػػػػػتػى 
 نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامشي كحزبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهأ

 داتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه بنفوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهم كنفيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهمكفي 
 وة اػبلػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػيت اختػػػػػػػػػػػػػػ رتهػػػػػػػػػػػػػػم صػػػػػػػػػػػػػػفٌ 

 اهر فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلهمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذل األكذل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقوا بإ
 قامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةإككفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حبكمتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 ***مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة األ ءقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـو اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ****حفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجكضباتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يف اعب

 اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػاجة  كحػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػن غػػػػػػػػػػػػػػػػدر مغتػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواهم نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج األ

 زكاجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر االصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاب كاأل
 2اجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اغبجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي ري بك 

 
                                                           

 .جركؿ: لقب اغبطي ة لقب به لدمامته كقصر  كهو جركؿ بن أكس، من قطيعة بن عبس*
 .83ص ، الديواف 1

 أما الركن فهو اليمين.، ك ف كاغبكمة يبانيةااليباف يبا، يش ر إذل حديد***

 الرجراج: يش ر إذل ضباية األنصار لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم يـو تفرؽ عنه اؼبسلموف يف حن .****

 .84ص ، الديواف 2
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ة عػن صػفة يف مطلػع البيػت األكؿ: نايػالك تظهػرن أيكيواصل الشاعر ابن طبيس يف بد أكصافه 
نصػار ديػن ؿبمػد صػلى اهلل عليػه أهم أل، عداءكيقصد نصرهتم على األ  عداءناأاألحجاـ من  لنا تلب 

 كضباته بالنفس كالنفيس من غدر الظاؼب .، كسلم
لو ك أك ، نباجاأل، نبج - صور تيف  -غ رهم عن يبيزهم   اػبل  صفوة أما يف البيت الرابع يف قوله 

عػن موصػوؼ  -هنػا -فنػوع الكنايػة، ةخر  يف الدنيا كاآل رخ ر كث فقد أكيت، اغبكمة كيتكمن أ، اغبكمة
  . قومه هم 

 ة يف قوله كذلك:يانرد الكتك 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواهبم مفتوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوفهمأ

 
 1بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل قفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزالجأ 

 
عػبل  أكفضػائلهم: "فاألبيػات اؼبػذكورة ، عػن مكػاـر القػـو يػد  الػيت ال ربالكػـر كنوعها عن صفة 

لكنهػا يف ؾبملهػا تعطينػا صػورة جامعػػة ، كهػي يف نفػس الوقػت صػور شػعرية جزئيػة، علػى صػور، ربتػوم
 .2كشاملة"

  يمكػاـر قػػـو القحطػػان يبكػػن حصػر الصػػور الػػواردة يف معػ ىن كاحػػد يشػػملها   الكنايػػة فبواسػطة 
، تذكقػهبفي القػارئ تكيك ،  ذا كانت الصفة لفظية تقـو على ؾبهود فكرم يبذله الشاعر"ف : كفضائلهم

عمػػل عقلػػه أال إذ كإ، تػػذكقهابال إ، جػػاكب معهػػا القػػارئيتاؿ ال يػػكاػب، فػػ ف الصػػنعة اؼبعنويػػة شبػػرة التصػػور
 3فيتبينها كاجتهد يف تغكيلها"

عمػاؿ الػذهن إقها بعػد تغملهػا ك يف تشػكيل صػور يبكػن تػذك ، د اللفػ  كاؼبعػ ىنحػفبصور الكنايػة يت
 يف كشف كنهها.

 يصف صباؿ منظر تلمساف:  يط ر فةادم كيقوؿ يف قصيدة 

                                                           
 .84ص ، الديواف1
 .586ص ، 2003/ 1424اؼبغرب ، سبل، بين يزناسنمطبعة ، بناء القصيدة الصوفية يف الشعر اؼبغريب التستاكيت مبوذجا، ؿبمد بن صغ ر 2
 .165ص ، 1976، تونس، كلية اآلداب كالعلـو االنسانية،  دراسة يف ديواف سبيم بن اؼبعز لدين اهلل الفاطمي، ؿبمد الرم 3
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 احلك الػػػػػػػػػػػدالٌسػػػػػػػػػػػحاب  تلمسػػػػػػػػػػػاف جادتػػػػػػػػػػػك
 جيادهػػػػػػػػػػا  علػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػاحات بػػػػػػػػػػاب سػػػػػػػػػػح  كى 

 

 اح اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواقحرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بواديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الريٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك  
 1ا كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافحهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايف تر 

  

كناية عن   ا كيصافحرهبملد يصايف ت، ادهاجيعلى ساحات باب  سحك  كؿبل الكناية يف قوله 
 .الشاعر ةب صورته عن ـبيلغموصوؼ دل ت
كسػحر مناذرهػا كالسػيما إذا كػاف اؼبطػر ، كحػى لنػا  مػاؿ تلمسػافأالتصوير اؼبكثف الذم كهذا 

 فيها يدـك أياـ.
سػػتغربه  نمػػاال ، يف أغلػػب قصػػائد   كنايػػة نػػرل أنػػه أسػػرؼ يف اسػػتعماؽبا ، كمػػن خػػبلؿ األمثلػػة 

، بانةاإلك  للتلميح بدؿ التصريح فكارأسار يف بد مشاعر ك ..فاعر الغريب من االلفاظ كالصوركونه ش
 . استجبلء القيم اعبمالية يف شعر حيد يبكن 

 : خركيقوؿ يف موضع 

 ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ينٌ مػػػػػػػػػػػػػػػػػ *ادعلػػػػػػػػػػػػػػػػػى قريػػػػػػػػػػػػػػػػػة العبٌػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ديبػػػػػػػػػػػػة **رل تػػػػػػػػػػػػاج اؼبعػػػػػػػػػػػػارؼكجػػػػػػػػػػػػاد الثٌػػػػػػػػػػػػ

 نػػػػػػػػػػػػػاليػػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػػعيب بػػػػػػػػػػػػػن اغبسػػػػػػػػػػػػ  قلوبي إ
 يػػػػػػػػػةغا رت عػػػػػػػػػن نيػػػػػػػػػلسػػػػػػػػػعيت فمػػػػػػػػػا قٌصػػػػػػػػػ

 

 حئفػػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػك اللطيمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػاكمػػػػػػػػػػا  
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػاطح  كاألتغػػػػػػػػػػػػػػػػػص هبػػػػػػػػػػػػػػػػػا تلػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػر  

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازحاعبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازع لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 2رؾ رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيك مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكور كذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
كربػػت ، ربوعهػػا يفالػػيت يفػػوح اؼبسػػك   قريػػة عبػػاد  كنايػػة عػػن موصػػوؼ ت األكؿيػػكنوعهػػا يف الب

الػػذم أخػػذ التصػػوؼ ، ق595سػػنة كاؼبتػػوى دفػػ  تلمسػػاف ، شػػبيليبػػو مػػدين الغيػػد اإلأثراهػػا ينػػاـ: "
 بواسػطة   غػ ر مباشػرةيكطر ، طري  مباشر عن الشيخ عبد القادر اعبيبلرل باؼبشرؽ :السين عن طريقت 

 .3"ق560علي ابن حرزهم اؼبتويف "على الصويف اؼبغريب   تتلمذ
                                                           

 .85ص، الديواف 1
 .كسوؽ العطارين، ؼبسكاللطيمة نافخة ا، كمناذر  أهبج مناذر الشماؿ اإلفريقي، العباد رب  تلمساف اعبنويب الشرقي*

 يريد بتاج اؼبعارؼ أبا مدين شعيب ابن اغبس  دف  العباد.**

  86ص ، الديواف 2
تيػػارات  ،ملتقػى الدراسػػات اؼبغربيػة االندلسػية، أبػو اغبسػن الشػػاذرل مبوذجػا، التصػػوؼ اؼبغػريب كأثػر  يف ذبديػػد التصػوؼ السػين باؼبشػػرؽ، البشػ ر الريسػوشل 3

 .463ص ، 1993تطواف ، دلس الركافد كاؼبعطيات الفكر يف اؼبغرب كاألن
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، لتظهػر نزعػة التصػوؼ، حضػاف الػزمنأيف  ترسبػيبدالالت  ءيومي اانفتاح  الكنايةت كسبأكقد 
 .خر كاآل  اغب ثنايا نظم ابن طبيس بب   ةبادي

، كنايػػة عػػن صػػفةرابػػح    ذبػػرؾ رفسػػعيك مشػػكو ، سػػعيت فمػػا قصػػرت عػػن نيػػل غايػػة كيف قولػػه: 
 عتػربالذم صبع ب  مذهب  يف شخصه: "ت، الشاعر اؼبتصوؼ، فهو العادلاؼبذكور  دؽ صفاتأكن تكل

فهػػو ، معػػا يف اؼبغػػرب "الفلسػػفي"وؼ كالتصػػ، لتقػػاء التصػػوؼ السػػينإن الغػػوث نقطػػة ييب مػػدأشخصػػية 
، مشػػيسكمػػن جهػػة  خػػرل شػػيخ مباشػػر عبػػد السػػبلـ ابػػن ، يسبريب اغبػػاعػػ البػػنخ مباشػػر يمػػن جهػػة شػػ

 1"اؼبغرببكيعد الثاشل قطب التصوؼ السين ، عد األكؿ قطب التصوؼ الفلسفييك 
حػيف ، تلمسػافكأنػه لػن يفػارؽ ـبيلتػه كيػود لػو أنػه يف ، بو مدين الغوثأف ابن طبيس يذكر أكدبا 

 فكاف معتدال ال متطرفا أك مبالل فيه.، فهو فبن تغثر هبم يف تصوفه، ة مقامه الزكير يسهل عليه زيا
بػين  مػراءأكمػدح ، قولػه يف رثػاء تلمسػافمنها أيضػا ، كلعل أمثلة الكناية كث رة يف شعر ابن طبيس

 2:بتةالعزيف يف س
 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػةيف ظبػػػػػػػػػػػػػػػػػاء رئ كواكػػػػػػػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػػػػػػػدمو 

 ام رل كػػػػػػػػػػػػػػل غػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػوار أقػػػػػػػػػػػػػػب اوى ثػى 
 إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  دابو 

 يف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجس ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامر نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 ركايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ال حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضً  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو  حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً أك 

 

 كال يطخػػػػوا ضػػػػيئ فمػػػػا يػػػػدجو ضػػػػبلؿو تي         
ػػػػػػػػػػػػػإهم ي  ءغايػػػػػػػػػػػػػإذا النػػػػػػػػػػػػػاس فمػػػػػػػػػػػػػا طخ  *والتخ 

 **الػػػػػػػػػػػػرمخ أفناهػػػػػػػػػػػػاتضػػػػػػػػػػػػاءؿ يف  تغرجحػػػػػػػػػػػػت
 ***م كال لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كال دخ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 3*خي أك يعظػػػػػػػػم النضػػػػػػػػ حفيكػػػػػػػػرب منهػػػػػػػػا النضػػػػػػػػ
 

، قػػػب أنػػػواراثو ، تضػػػئ، الكواكػػػب هػػػدلم بػػػين العػػػزيف فهيف ذكػػػر أمػػػراء لػػػت األكصػػػاؼ القػػػد تو 
 ... . حبر العلمأ، ركضات  داب

                                                           
 .463ص ، الساب اؼبرجع  ،البش ر الريسوشل 1
ق/ 1388، دار صػػػادر بػػػ ركت، 5اجمللػػػد، ربقيػػػ  إحسػػػاف عبػػػاس، نفػػػح الطيػػػب مػػػن غصػػػن االنػػػدلس الرطيػػػب، التلمسػػػاشل، الشػػػيخ أضبػػػد ؿبمػػػد اؼبقػػػرم 2

 .373ص، 1ط، ـ1986
 لبلخ: اؼبتكربكفا، الطراخنة: الريفساء، البلخ: اؼبقاكؿ: لقب ملوؾ اليمن *

 الرمخ: الشجر اجملتمع**

 حري  اللخ: الدخاف.، دخ: اللفح***

 النضح: النضخ متقارباف االبتبلؿ باؼباء أك شدة فورانه من ينبوعه.*

 .101/102ص ، الديواف 3
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قبػدها ربضػر ، مػن مصػادر  بػل كػاف يسػتمد صػور ، دل ىبتلػف، لعل أسلوب ابن طبيس يف اؼبدح
، ركػػة اعبمػػاد: فتجػػئ الصػػورة الشػػعرية ؿب"القػػر ف الكػػرصل، البي ػػة، كالطبيعػػة  هخػػر يف نظمػػآلمػػن حػػ  إذل 

الصػػػورة الشػػػعرية تسػػػمو  نػػػرل كقػػػد، صػػػفات اؼباديػػػات أك اؼباديػػػات صػػػفات اؼبعنويػػػات، عنوياتةاؼبماكبػػػ
سػػول ذلػػك مػػن ، تغضػػب، ذبػػاكر، فهػػي تتحػػرؾ، عليهػػا اإلنسػػانيةبػػاؼبنظورات إذل حػػد خلػػع الصػػفات 

 .1عواطف انسانية"
، ف عن اؼبع ىن بواسػطة التلمػيحيتم الكش، أها ضرب من اجملاز، كما لبتم به حديثنا عن الكناية

قسػم  يضػم ف التصػريحأأم ، حػد طرفيػهأحذؼ ، شبيهبغها تاليت تفسر  االستعارةعكس ، حال التصري
كلػيس كػل ، فيقػاؿ كػل كنايػة اسػتعارة، من أقسامها: "نسبة الكناية إذل االستعارة نسبة اػباص إذل عػاـ

، لفظهػػػا صػػػريح االسػػػتعارةف أهػػػو ، خػػػرآلجػػػه كيفػػػرؽ بينهػػػا مػػػن ك ، كهػػػذا الفػػػرؽ بينهمػػػا، اسػػػتعارة كنايػػػة
كجػػػه التفريػػػػ  اؼبستخلصػػػػة مػػػػن القػػػػوؿ بػػػػ  االسػػػػتعارة أكمػػػػن ، كالصػػػريح هػػػػو مػػػػا دؿ عليػػػػه ذػػػػاهر لفظػػػػه

ة اػبػػاص للعػػاـ أك نسػػبة اعبػػزء سػػبكن،  سػػب لبلسػػتعارةنف الكنايػػة تأ، كالتلمػػيح، غػػ ر التصػػريح، كالكنايػػة
 ف ف الكناية يراعي فيها التعب ر اجملازم.، اجملازعلى اغبقيقة ك كإذا كانت االستعارة ربمل ، للكل

وبػاء ف يقوؿ كل شيء كأف يعرب بػالرمز كاإلأسر للمرء يالببلغية: "اليت ت ساليبة من األيانكما تعد الك
كتلػػك مزيػػة ، ؿبػػرج أك ملػػـوغ ر كهػػو ، حسػػننا أك قبيحػػا، عػػن كػػل مػػا هبػػوؿ خبػػاطر  حرامػػا كػػاف أـ حػػبلال

 .2يب البياف"ة على غ رها من أسالنايالك
، مر هبجاء بين عبد الوادذا تعل  األإباػبصوص ، بل يف شعر ابن طبيس التلمساشلثقبد ذلك ما 

 من ملوؾ دكلة بين زياف يف تلمساف:
 نػػػػػػػػػػػالمش شػػػػػػػػػػػت   يف سػػػػػػػػػػػعيتم بػػػػػػػػػػػين يغمػػػػػػػػػػػور

 عيػػػػػػػػػتم إذل مػػػػػػػػػا يرذبػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػبلحكمدي 
 *كال عيشػػػػػػػػػػػػػػػنا ربػػػػػػػػػػػػػػػخ حه بٍػػػػػػػػػػػػػػػفمػػػػػػػػػػػػػػػا ذبػػػػػػػػػػػػػػػركم رً  

 **م عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه التعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ كاعبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخكي دٌ رى فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                                                           

، 1ط،  فػػاؽ عربيػػػة، شػػةكف الثقافيػػة العامػػػةدار ال، كالفنيػػة للشػػػعر الوجػػداشل اغبػػديد يف العػػػراؽ، دراسػػة يف البنيػػػة اؼبوضػػوعية، عبػػد الكػػرصل راضػػػي جعفػػر 1
 .243ص، بغداد، 1998

 .224ص ، اؼبرجع نفسه 2
 ربخ: الوقوع يف الشدة. *

 اعبمخ: العجرفة. **
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 ا فطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليتم عج
 كأك غلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم يف العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف

 

 ***خلػػػػػػػػػػػػػػه يف رأس عليػػػػػػػػػػػػػػائكم جٍلػػػػػػػػػػػػػػعبػػػػػػػػػػػػػػابه 
 1****قفػػػػػػخينهػػػػػػنههم غػػػػػػواة مػػػػػػا  خهلكػػػػػػتم صبػػػػػػا 

 
، توجيه بع  الشػتائم أكنس  من اللـو ، يعلوها بلغة  زيافبن ن اسيغمور: يغمر   بينػ ىباطب ب

، كاعبمػػخ، فػػردكم عنػػه التعجػػرؼ، نا ربػػخ ذبػػركم ربػح كال عيشػػبلفػػ  ف دل يكػن صػػروبا كذلػػك يف قولػػه:إك 
، التكػػرب، العجرفػػة ك صػػافه أيػػن كػػ ىن عػػن اؼبوصػػوؼ بػػين يغمػػور أجلػػخ..   عبػػاب لػػه يف رأس عليػػائكم

، ز يف نفسػػػه اؼبصػػػ ر الػػػذم انتهػػػى اليػػػهكوبػػػ، خوفػػػا علػػػى اؼبوصػػػوؼ -ردبػػػا–فعػػػرب بػػػالرمز   التعػػػارل... اخل
 نازحا عن الديار.، بعيدا إف كافك ، هكتضع حدا غبيات، بوجود أيادم قد تطله، كخوفا منه

عنػػػد  نواع الكنايػػة كأغراضػػػها الببلغيػػةلتحديػػػدأ، الشػػعريةكبعػػد التطػػرؽ إذل ربليػػػل بعػػ  النمػػػاذج 
 ها:مننصل جملموعة من النقاط ، الشاعر

، ف مبا يدؿ، يف االستعانة هبا كإف دؿ هذا، الكناية كاحدة من الوسائل اليت أسرؼ ابن طبيس -
 ؿ من االلفاظ الغريب يف اللغة.ااستعمكما يةكد ذلك ، النظم بغسلوب التلميح رغبته يفعلى 

كدبػػػا إف جػػػل ، نسػػػب متفاكتػػػة  بموصػػػوؼ/نسػػػبة /صػػػفة  ة يف شػػػعر  يػػػانلقػػػد تنوعػػػت أمبػػػاط الك
 موصوؼ.انتشارا عن  ةيانالك أقساـفغغلب ، يف اؼبدحكانت قصائد   

فجسػدت اؼبعػ ىن بواسػطة تقنيػات  ، ذبربتػه اليت كذفها ابن طبيس لنقػل-ل سائية الو بقك-ة يانالك
 كالتجسيد.، التجسيم، كالتشخيص

اؼببالغة يف اؼبع ىن كالتفخيم يف الوصف ، اؼبستمدة من شعر ابن طبيس، نايةكمن القيم اعبمالية لل
 فبا يود القارئ تذكقه.

 
 

                                                           
 جلخ: اكتساح السيل الوادم. ***

 قفح: الضرب على الرأس. ****
 .372ص ، 5ؾبلد ، نفح الطيب، أضبد ؿبمد اؼبقرم التلمساشل 1
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 المجاز المرسل: -3-1-4
 تعريف المجاز المرسل: -3-1-4-1

اجملػػاز اللغػػوم  سػػم إذل قسػػم  " ينبغػػي الػػوعي بػػغف اجملػػاز ينق، سػػلقبػػل ربديػػد مفهػػـو اجملػػاز اؼبر 
كؾبػػػػاز اؼبرسػػػػل مػػػػا كانػػػػت عبلقتػػػػه غػػػػ ر ، ك هػػػػو مػػػػا كانػػػػت عبلقتػػػػه اؼبشػػػػاهبةأؾبػػػػاز اسػػػػتعارم ، قسػػػػماف
 .1اؼبشاهبة"

اجملػاز كاغبقيقػة ي حػد مػن كصػفاف حد كل ك أاؼبركب: "كاعلم ك كأف اجملاز اللغوم ما كرد يف اؼبفرد 
فكل كلمة أريد هبا مػا كقعػت  ...  غ ر حد  إذا كاف اؼبوصوؼ به اعبملة، صوؼ به اؼبفردذا كاف اؼبو إ

حقيقػة كهػذ  العبػارة "ه إذل غ ر  فهي ي: كقوعا ال تستند فهله يف كضع كاضع إف ش ت قلت يف مواضع
 .2عنه" تغخرظم الوضع األكؿ كما تتن

يػػػغيت يف اؼبركػػػب  ف اجملػػػاز اللغػػػوم أف اجملػػػاز اللغػػػوم يشػػػمل اؼبركػػػب كاؼبفػػػرد: "كمػػػا ذكرنػػػا أأم  
، و لػك ؼبػن يسػئ اليػكقػك،  ستعماؿ التكيب يف غ ر ما كضع لهايكوف ب، كأف ؾبي ه يف اؼبركب، كاؼبفرد

 .3نك ال ذبين من الشوؾ العنب"أ، نتظر منك حسن اعبزاءيك 
 ربية.الصيل اليت يظهر فيها من أساليب اللغة العك ، مهذا يف اغبديد عن أقساـ اجملاز اللغو 

 كهو ما كانت العبلقػة، الضرب األكؿ، : "اجملاز اؼبرسلالقزكيين فه فقد عرفه اػبطيبيما عن تعر أ
ألف شػغها إف ، مػةعإذا استعملت يف الن، كاليد،  كما كضع له مبلبسة غ ر التشبيه، ما استعمل فيهب  

إذل اؼبػػوذل ؽبػػا فػػبل  رةإشػػاف يكػػوف الكػػبلـ أيشػػتط ، كمنهػػا تصػػل إذل اؼبقصػػود هبػػا، تصػػدر عػػن اعبارحػػة
 4البلد.." كما يقاؿ: اتسعت النعمة يف،  أك اقتنيت يدا، ليد يف البلدايقاؿ: اتسعت 

                                                           
 .154ص، ساب  جعمر ،  يعبد العزيز عت 1
 .390ص ، مصدر ساب ، عبد القاهر اعبرجاشل 2
 .156ص ، ساب ، مرجع عبد العزيز عتي  3
 ..205/206ص ، اؼبصدر الساب ، اػبطيب القزكيين 4
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للداللػة علػػى ، ف اجملػاز اؼبرسػل هػػو اللفػ  اؼبسػتعملأ  ينيب القػزك يػػاػبط  كنسػتخلص مػن تعريػف
، ببيةمنهػػا سػػ " مػػا يػػربط بػػ  اللفػػ  كمدلولػػه عبلقػػات تسػػمى أم، ا عبلقػػة مشػػاهبةمػػمقصػػود ال تربطه

 1ة"ر اجملاك ، اآللية، اغبالية، احمللية، اعتبار ما يكوف، اعتبار ما كاف، الكلية، اعبزئية، مسببية
 المجاز المرسل وعالقاتو في شعر ابن خميس: -3-1-4-2

 :يف شعر ابن طبيس تهكمن أمثل
ػػػػػػػػػأى  فكػػػػػػػػػف    كاسػػػػػػػػػتح اللػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػالكف   ف  كي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   2إذل غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  ركرً كال تطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو الس 

 
نػه العػذاؿ اقر أفله ،  الكف ألف اللـو ال يبلك ، تعب ر ؾبازم  أكف اللـو جملاز اؼبرسل يف قوله فا

  . القـو راد الكل أك   الكف أطل  اعبزء  هألن،، جزئيةفنوعه مرسل عبلقته ، القـومن 
 :3كقوله
 رو ذى ليػػػػػػػػػػػػػػك دبثػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػػػةى إنظػػػػػػػػػػػػػػرت 

 ك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػالربؽ أكأكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػع و 
 
ي
 ةه هانطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ؼب

 

ػػػػػػػػػػػػػػبى تػى   ػػػػػػػػػػػػػػس  وهري مت عػػػػػػػػػػػػػػن مثػػػػػػػػػػػػػػل ظبطػػػػػػػػػػػػػػي جى
* 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى لع أك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألقحواف مي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطٌ  ري ش 
** 

 ***عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دل تي لكنٌ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل طبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةه 
  

يظهر اجملاز اؼبرسػل يف قولػه " تبسػمت عػن مثػل ظبطػي جػوهر" عبلقتػه جزئيػة ألنػه أسػند التبسػم 
 .راد به اعبزءأكل ك الفقد ذكر ، كيقصد اؼببسم أك الثغر، ؼبلهمته
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عتبػار مػا يكػوف: "أم تسػمية اعبلقتػه   بل طبرة دل تعصر ثالد ؾباز مرسل يف قوله ت اليكيف الب
كانػػت عليػػه   مػػا صػػلأ، كمػػا يعصػػر العنػػب، فػػاػبمر ال تعصػػر ألهػػا سػػائل 1ليػػه"إسػػم مػػا يػػةكؿ االشػػيء ب

 ؿ اليه بعد العصر كليس العكس. كالشاعر يقصد العنب كما ، اػبمرة
 كيقوؿ كاصفا ؿببوبته دائما:

ػػػػػػػػػػ  يكػػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػو دلرفى اجي طى ككػػػػػػػػػػذلك سى
 خػػػػػػػػػد ها ك يف حديقػػػػػػػػػةت طرفىػػػػػػػػػٍجػػػػػػػػػلػػػػػػػػػو عي 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دل د غبظً نٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مي     ذري وبي
 2جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب  ها اؼبتدغً صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطوةً ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً أى ك 

 
ؾبػاز مرسػل عبلقتػه  ، ةعػد يقػدر علػى مفارقتهػا البتػيلػم ف، شبه غبظها بالسهاـ اليت أصابت فةاد 

ظ اغبػػاألك ، فيقصػػد بػػالطرؼ العػػ   ظهػػاطرفهػػا فيػػه مهنػػد غب حيػػد ذكػػر يف صػػدر البيػػت األكؿ كليػػة 
 جزئية.كعبلقة اجملاز ، كهو يقصد الكل، كرد اعبزءأ، بالنظرة

 كقوله يف قصيدة من عاذرم:
 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ؽ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽه ر  أ
 ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقا يف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ر اغبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأ

 تعاؿفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةادم قلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 اؿٍ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ذه يف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنح اللٌ كغنٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿٍ أم كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيت يف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحن خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  

 3اؿٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهاا ك قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين أر 
 

 تػػػهعبلق  قلقػػػا كاشػػػتعاؿ محكػػػى فػػػةاد كصػػػورة اجملػػػاز اؼبرسػػػل كردت يف البيػػػت الثالػػػد يف قولػػػه: 
بػالنفس مػا أدل عػن ، مػن وبكػي وفػالفةاد كالقلػب لػيس هػ، راد بذلك الكػلأك ، حيد ذكر اعبزء، جزئية
 .كىوبهو من ، نساف عن غ ر  من الكائناتالذم ميز اهلل به اإلبل اللساف ، ؿبنمن 

 كيف قوله:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانحه   ن راهى

 متمػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌ  قولػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كشػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي 
 تنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو أك  

 ف يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػول  ة اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٌ 
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 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرا للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوامي كال عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر رل
 

 1العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إف يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ةي فزلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

، كربديػػػدا يف قولػػػه: "كأدمػػػع تنهػػػل مثػػػل العػػػزاؿ" فػػػذكر احملػػػل، كرد اجملػػػاز اؼبرسػػػل يف البيػػػت األكؿ
الػػيت تنهمػػػر دكف ، لئلفصػػاح عػػن شػػكل الػػدموعك القربػػة أالػػذم يعػػين مصػػب اؼبػػاء مػػن الركايػػػة ، اؿالعػػز 

 فاجملاز اؼبرسل عبلقته ؿبلية ذكر احملل كقصد كصف اغبالة.، توقف
، ليبػ  للقػارئ، هػو القلػب، أك اؼبشػاعر، كؿبػل اعبػوانح، ذكػر احملػلن راهػا  جوانح تلفح  كقوله: 

 فاجملاز اؼبرسل عبلقته ؿبلية مثل اؼبثاؿ الساب .، احجم اؼبرارة اليت يقاسيه
 كيقوؿ يف مثاؿ  خر:

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكر كظبًٍ  ةيف ركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مفتوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حى ا فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٌ غكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 كاؿأى نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أك  ل داريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى طٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ 
 2اؿبا أك مًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا ذهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
اؼبتخيػػل  إذ ذكػػر احملػل كمػا قصػد اليػػه تصػوير اؼبشػهد، اجملػاز اؼبرسػػل عبلقتػه ؿبليػة، كيف هػذا اؼبثػاؿ

يػػن نسػػب ؽبػػا أالبحػػرين ة فرضػػ، فاقػػت  ماؽبػػا، أنػػه يف ركضػػة غنػػاء، هلػػفيهيػػغ ، بعػػد الرشػػف مػػن فيضػػها
الػيت ذهػػر   للتعبػ ر عػػن اؽبي ػة جزيػرة يف البحػرين طيبػػة اؽبػواء كسػػحر أكاؿ: ، اؼبسػك فيقػاؿ مسػك دارم

 هبا اؼببدع.

 كيقوله يف ما يلي:

 اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ علمػػػػػػػػػػػػػػػػػي كهػػػػػػػػػػػػػػػػػلثػػػػػػػػػػػػػػػػػراء   غٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغنف األرض 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػ رلى  مػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػذٌ لػػػػػػػػػػػػػػػوال بنػػػػػػػػػػػػػػػو زيػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 

 اف: علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿهبتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف هتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداشل ذهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الر  

 3الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كال هانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  
 

، راد الكػػلأؾبػػاز مرسػل عبلقتػػه اعبزئيػػة إذ ذكػر اعبػػزء ك   راء اؼبػػاؿ علمػيثػػيػغ   ففػي البيػػت األكؿ 
 .اكالعلم جزء منه، تهليس فقط علم الشاعر بل شخصي، راء اؼباؿثفمن يغ  
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الػذم ، ؾباز مرسل عبلقته كلية حيد ذكر األرض  تغنف األرض مقامي ت الثاشل يكقوله يف الب
كونػػه دل يهنػػغ بطيػػب ،  لكنػػه يشػػ ر إذل أرضػػه تلمسػػاف إذ هػػم بالرحيػػل منهػػا، يضػػم القػػارات كاحمليطػػات

د بػن يغمراسػن بػن ييب سػعأمر م ر اؼبسػلم : أبػو زيػاف عػاأكعلى رأسهم ف  بين زيا لوال ملوؾ ، العي 
كتػويف صػبيحة يػـو االحػد ،  708سػنة  ثاشل ذم القعػدة الكبويع يـو االحد   ق 656زياف كلد سنة 

 .1"707شواؿ  21
 قوؿ:يإذ ، يضا يف هذا اؼبثاؿأكيظهر اجملاز اؼبرسل 

 داي  هم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامرً 
 د منصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبةن للجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ككعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػذها أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعرو 
 

 واؿٍ النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اغبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  رداء  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره غي  
 حػػػػػػػػػػػػاؿ يسػػػػػػػػػػػػعى إليهػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػل  

 2اؼبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبالنزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلمح ي 
 

، هػػا النػػاس" ؾبػػاز مرسػػل عبلقتػػه احملليػػةييسػػعى ال، يف البيػػت الثػػاشل يقػػوؿ: "كعبػػة اعبػػود منصػػوبة
رمػم ، لػ  اعبنػاب، فكػاف فاضػبل : أبػو زيػاف كاؼبقصػود بيػاف اغبالػة الػيت كػاف عليهػا ، حيد ثبت احملػل

 3"حي الغرس بعد انتهاء حصار بين مرين.أك ، رب من الرياض كالقصورخؼبا
 كقوؿ يف نظم عجبا ؽبا:

 اخياؽًبػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـو طيػػػػػػػػػػػػػػػػػفي يعتػػػػػػػػػػػػػػػػػادشل يف النٌػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ات بػػػػػػػػػػػػػػػػػه فكغمٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػدجػػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػػم ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 

 اا ؽًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بنغباذي أبين يفتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 4زكاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػا تت علػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كقػػػػػػػػػػػػػػػػػفىػػػػػػػػػػػػػػػػػزي 

 
 

غباذهػػا كالسػػهاـ الػػيت أكأف ، عػػ  ةغفػػاءإبعػػد ، الػػيت يػػزكر طيفهػػا خيالػػه، فالشػػاعر يػػذكر ؿببوبتػػه
 ية يعين أنه ذكر اؼبسبب كيريد بذلك السبب.بفعبلقة اجملاز هنا مسب، ت فةاد لبر 
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عػاشل قريبػة مأنه وبمػل اللفػ  اؼبسػتعمل علػى  للمجاز اؼبرسل قبد، كردنا  من أمثلةأمن خبلؿ ما 
نسػػ  ـبػػالف مػػن ، ذ  العبلقػػةفيحػػل مكػػاف هػػ، ال تػػرتبط بينهػػا كبينػػه عبلقػػة مشػػاهبة منطقيػػة، أك بعيػػدة

 .اخل.. كاعتبار ما يكوف.، كاعتبار ما كاف، كالكلية، كاحمللية، اعبزئية، اليةالعبلقات اغب
 إحػػدل الباحثػػات إف األسػػاس النفسػػي الػػذم يقػػـو  رف مػػا يقػػـو عليػػه تػػداعي اؼبعػػاشل: "فتشػػأإذ 

إذ هػػو اجملػػاز يسػػوغه الػػتبلـز ، شلتػػداعي اؼبعػػا عليػػه اجملػػاز بقوؽبػػا: األسػػاس النفسػػي للمجػػاز اؼبرسػػل هػػو 
 1كاغباؿ كاحملل كهكذا.، ككذلك اعبزء، اكمكان ازمان، بلزمافمتفالسبب كاؼبسبب ، الذهين

، كاؼبعنويػة مبنيػة علػى تػداعي اؼبعػاشل، كوف العبلقة الػيت تكػوف بػ  الصػورة اللفظيػة،  كهذا صحيح
 فهي إذف عملية عقلية بالدرجة األكذل.

 رسل قوله:كمن أمثلة اجملاز اؼب
 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف يف حديقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ادى زى ا مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 هامثػػػػػػػػػػػػػػل نسػػػػػػػػػػػػػػيمى  ب شػػػػػػػػػػػػػػعرم رؽ  ينسػػػػػػػػػػػػػػأ
 

 دالؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً تنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه لف الٌ إها دٌ خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 2اؽبػػػػػػػػػػػػػػاك مثػػػػػػػػػػػػػػل ريػػػػػػػػػػػػػػح مًش حػػػػػػػػػػػػػػرا فشػػػػػػػػػػػػػػموؿً 

 
هػا اهلل مػن بكمػا كه، ال يصػرؼ البصػر يف التلػذذ دبػرأل احملبوبػة تبا، ف طرفهأ، وبدثنا ابن طبيس

،  العػ  كقصػد بػذلك الكػل   الطػرؼ جزئيػة ذكػر اعبػزء صورة مػن اجملػاز اؼبرسػل عبلقتػه ، صباؿ كفتوف
إذ ذكػػػر اعبػػػزء ، ؾبػػػاز مرسػػػل عبلقتػػػه اعبزئيػػػة  فشػػػموؿ راحػػك يف البيػػػت الثػػػاشل قبػػػدها كالصػػورة نفسػػػها 

 كقوله يف البيت اؼبوارل:، عب  به اؼبكاف مجسمها الطيب الذ كريح، اليد كدؿ على الكل  الراحة 
 حاديػػػػػػػػػػػد اؽبػػػػػػػػػػػول كاشػػػػػػػػػػػرح غريػػػػػػػػػػػػأكانقػػػػػػػػػػل 

 وؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررت برامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو ك 
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات رجاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب لغاهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ثي  
 3طبلؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأطبلئهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يف أ
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كيقصػػػد مػػػا ربػػػدث بػػػه الػػػنفس صػػػاحبها مػػػن   انقػػػل أحاديػػػد اؽبػػػول كرد اجملػػػاز اؼبرسػػػل يف قولػػػه 
جزئية حيد ذكر اعبزء كقصد ، عبلقة اجملازف، نسانيةكاؽبول جزء من النفس اإل، تغكهاتهاريح اعبول ك بت
 كل.ال

ف أمػػػر كيف حقيقػػػة األ،  الظػػػيب كالرامػػػة كنػػػاس الػػػرئم   مػػػررت برامػػػة كيف البيػػػت الثػػػاشل يف قولػػػه: 
إذ كصػف اغبػاؿ كهػو ، اليػةحكعبلقتػه ، م الدمن كأثار ما تبقػى مػن حيػاةضالشاعر مر باألطبلؿ اليت ت

 .يريد احملل
 كقوله كذلك يف:

 مي هي تػٍ كى رى عىػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػن بقيػػػػػػػػػػػػػػػة معشػػػػػػػػػػػػػػػركم أ
 قبيعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 

 ؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػوحي بثقاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػاهػػػػػػػػػػػػػػػػذم النػػػػػػػػػػػػػػػػول عػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  
 ؽبػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػل نى فػػػػػػػػػػػػػػػراؽ العػػػػػػػػػػػػػػػ  حٍسػػػػػػػػػػػػػػػبغيػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
الػػذم ،  هػػرمس كاؼبنجمػػ كيقصػػد ؾبموعػػة مػػن الفبلسػػفة ،  معشػػر يف قولػػه  لكيػػرد اجملػػاز اؼبرسػػ

هم هػػرمس البػػابلي ككػػاف يف زمػػن نزربػػارل بػػاشل بابػػل نيكثػػا، يسػػميه العربانيػػوف أخنػػوخ كػػاف قبػػل الطوفػػاف
 عبلقته جزئية. 1ب كفيلسوؼ"يكهو أيضا ط، صاحب كتاب اغبيوانات ذات السمـو ،هم هرمسثكثال

 كعبلقته جزئية.  فراؽ الع  كيف البيت الثاشل يف قوله: 
 كيف قوله:

ػػػػػػػػػػػػػػػػ  نفحػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  منهػػػػػػػػػػػػػػػػا ت إذل فػػػػػػػػػػػػػػػػػار ابً رى كسى
 

 2 ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ةً بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ ني جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءت بً  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيةه قدٍ   
 

ت بػه دأم مػا جػا  منها نفحة  كربديد يف  سرت إذل فار اب منها نفحة اجملاز اؼبرسل يف قوله 
 فعبلقته حالية.  فاراب قاصدا احملل ، األرض من خ ر رجاؽبا من الفبلسفة

 كيف قوله:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظي ا عى اشل أٌهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ل  تمى

 وجي نيا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  رلى  تٍ غى كطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػا الوقػػػػػػػػػػػػػػػػت مكيضػػػػػػػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػػكر  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   3تي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى ل منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال أى ا رى مى
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دبعػ ىن أدرؾ   ضػي  عػن شػكرميك  ،  ساشل أها عظمتعي ل يهذا البيت  كموقع اجملاز اؼبرسل يف
، حل عبلقتػػه  ليػػةمتصػػغر أمامػػه الكلمػػات كتضػػ، عظػػيم  الػػوزير أبػػا عبػػد اهلل بػػن اغبكػػم ف كػػـر أبقػػورل 

  كطغت رل دنيا فبل عوج كيف البيت الثاشل يف ، كاؼبقصود ما نتج عنه من كبلـ، ذكر  لة الفم كاللساف
كلػػذ دبتعػػة ، أم اسػػتقامت لػػه األمػػور، معػػ ىن البيػػت يف، كقصػػد اعبػػزء، إذ أكرد ذكػػر الكػػل، ةيػػعبلقتػػه كل

   أبا عبد اهلل بن اغبكم. كنف الوزير   االستقرار يف
 مثاؿ  خر: كيرد اجملاز يف

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفى اؼبختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين
 فتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم أك ثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغه

 

 ربيػػػػػػػػػػػة فتلػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػيت أعتػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػـو اغبسػػػػػػػػػػػاب 
 1سػػػػػػػػػػػػػػػػػػخاب كػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاب أك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر  

 
فهػػػو ، بػػاع سػػنتهكاتٌ ، سػػبلـ مػػن رسػػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػه كسػػػلم، يػػـو اغبسػػػابإف عػػدة اؼبػػةمن 

، فيبقى ابػن طبػيس يف حػ رة مػن أمػر ، يـو يةت كل عمل قدر ، شفيع اؼبسلم  يـو ال ذل سول ذله
ربػػه دليعو ك ، نصػػوؿ خضػػاب أ ضػػم ر  كالشػػيب  ليحػػي، غػػرؽ يف اؼبعاصػػي أيػػاـ شػػبابهف كػػاف يأبعػػدما 

كػػػػدر  فاجملػػػػاز تعػػػػ  يف قولػػػػه: ،   شػػػػفاعة رسػػػػولنا الكػػػػرصل صػػػػلى اهلل عليػػػػه كسػػػػلمعتػػػػادك ، صػػػػادقة ةبتوبػػػػ
 فعبلقته حالية. رأم أشار غبالة اؼبذنب يـو القيامة كقصد احملل كهو النا  سحاب

، منهػا اغباليػة، كتنوعػت عبلقاتػه، عديػدة يف شػعر ابػن طبػيس التلمسػاشل، اؼبرسل زشواهد اجملاك 
 كاعتبار ما يكوف... ، ةكاعبزئي، كالكلية، كاحمللية

يػديكم أهػم النتػائج كاؼببلحظػات الػيت كقفنػا أنضػع بػ  ، ف لبتم اغبديد عن اجملاز اؼبرسلأكقبل 
 عندها نذكر منها:

ف مبػا ، كهػذا إف دؿ علػى شػيء، عن اجملاز اؼبرسل اعتماد الشاعر ابن طبيس التلمساشل حبجم كب ر -1
 بالغة مقابل الوضوح كعدـ التعقيد.كاؼب لئلغرابيبيل فيه الذم يدؿ على نظمه 
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، كالكليػػػة، اعبزئيػػػة مػػػن أكثػػػر العبلقػػػات اسػػػتدعاء يف توذيػػػف اجملػػػاز اؼبرسػػػل يف شػػػعر ابػػػن طبػػػيس  -2
فػػي ف-ستشػػف مػػن خػػبلؿ شػػعر  تالػػيت -، لػػوف حياتػػهبت، ليشػػكل صػػورا متباينػػة ملونػػة  كاحملليػػة، كاغباليػػة

اػبضػػوع ، لكػػرب مػػا اتصػػل بػػه مػػن معػػاشل التوبػػةكا، ؽبػػو، وفؾبػػك ، عهػػد الشػػباب كمػػا سبيػػز بػػه مػػن انػػدفاع
غػ ر مسػتقرة شػعارها اغبػل حيػاة عػاش ف ابػن طبػيس أكما ،  الذنوب... اخل نكالتكف ر ع، إلرادة اػبال 

 .ب  اؼبغرب كاألندلس أخرلمن فبلكة إذل كالتحاؿ 
كسػر ، هػايبػدك تغلق، كتثبيػت جػواهر، رر د يفتصػف ك كبت، اؼبرسل يعد البحد يف دالالت اجملاز -3

 ؾبتمعة. اصباؽبا يف كوه
كالتشػبه مث اجملػاز: "إف هػذا  ستعارةكاال،  خرلاألنواع األ بعد الثالدتتيب كاجملاز اؼبرسل جاء يف ال -4

كهػػذا  ...كتليػه الكنايػة، كالتشػبيه، ة الثالثػػة بعػد االسػتعارةتبػيػغيت يف اؼبر  "اجملػاز اؼبرسػل"الشػكل الببلغػي 
، ف اجملػػاز يسػػب  الكنايػػةأ، لػػى سبكػػن الشػػاعر مػػن صػػنعته أك اؼبميػػز هنػػاإف دؿ علػػى شػػيء ف مبػػا يػػدؿ ع

 1رة"قداء كاؼبليس من حيد العدد فحسب كإمبا حيد االوب
كقفػا ؼبػػا مت التعػرض لػػه ، أسػػلوب اجملػاز للتغطيػة علػػى اؼبعػ ىن، اختػار الشػاعر مػػن األسػاليب الببلغيػة -5

ؼبلػوؾ  ادحػاكم،  مػن ملػوؾ بػين عبػد الػواد ر عندما بدا هجاء لبػين يغمػو ، مثل بع  االغراض كاؽبجاء
اػبػوؼ مػن اؼبهجػو أك   اؽبجاء فغاية اجملاز اؼبرسل يف النوع األكؿ ، يف سبته كملوؾ غرناطة، بين العزيف

كاسػتدعاء أسػاليب زبيليػة تنسػجم مػع ، اؼبعػاشلالثػاشل اؼببالغػة يف كما قد يلم بػه كغايتػه يف ، اػبوؼ عليه
 .اغبياتيةذبربته 

نساؽ أنس  من ب اغببلى، تحق  من خبلؿ تذكؽ النصوص اإلبداعيةاليت تفة اعبمالية فالوذي
كذبسيد اؼبع ىن كتشخيصه  ةأك ذبسيم االشياء اؼبادي، اؼبدركة بواسطة تراسل اغبواس، التجربة الفنية

 كما يش ر إذل ذلك د جابر العصفور.،  غايتها اؼببالغة يف رسم اؼبع ىن
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 لصورة الحسية:ا -3-2
 تعريف الصورة الحسية: -3-2-1

 مماـ الببلغة عبد القاهر اعبرجاشل الذإ، قديبا من ربدث عن الصورة اغبسية، كمن العلماء
كاؼبعاشل اػبفية ، جساـ اػبرس مبنيةكاأل، عجم فصيحاكاأل، يقوؿ: "ف نك لتل هبا اعبماد حيا ناطقا

كذبد ، اهكال ركن  ؽبا ما دل تز ، أعز منها ؽبا كإذ نظرت يف أمر اؼبقاييس كجدهتا كال ناصر، ة جليةيباد
فة اليت هي من خبايا يأرتك اؼبعاشل اللط /التشبيهات على اعبملة غ ر معجمة ما دل تكنها إف ش ت

األكصاؼ اعبسمانية حيف تعود  تكإف ش ت لطف، كغها قد جسمت حيف رأهتا العيوف،  العقل
 1ركحانية ال تناؽبا إال الظنوف"

ة كاليت تتحوؿ بواسطة التشخيص فتصبح حية يالصورة اغبس، اعبرجاشل وبدد عبد القاهر 
ترل ، تايل اؼبعنوم اجملرد إذل حسي: "يعين ربو أجساـيف صورة شخوص ك ، متحركة عاقلة، ناطقة

إذل ، لتجسيد كالذم يعين ربوؿ األمور اؼبادية كاعبسمانيةأما ا2ؽ"اكتسمع كتلمس أك تشم أك تذ
 ال بالعقل.إتتوصل إذل حسن فهمها  فكار ركحانية الأمكاشل ك 
ليتم ، ستقطبها العقل كزبتزف يف الذاكرةيف، من اؼبةشرات خارج الوعي، شكل الصورة اغبسيةتت 

، كاحملسوس ببل ؿبسوس، يلتقي اؼبادم بالبلمادم، هي ريفية الشاعر، دةيإعادة تشكيلها بريفية جد
العادل  ببناء أهل الفن كاإلبداع: "فنقـو الصورة  تعاقب الصور اعبزئية زبل  صورة كلية ؿبل التميز ببك 
بفضل -كاندماجها تتكوف ، اد الصورة اعبزئيةربافعن طري  ، اؼبواز للعادل اؼبوضعي، اؼبستقل ينفال

، عادة بشركط داخلية متماسكة، عماؿ اإلبداعيةاألالصورة الكلية اليت تتميز يف  -الوحدة العضوية
، نابضة باغبياة، لكوفلصورة تةسس لنظرة الشاعر ب، ف عن الواقعتلىب3كعادل متكامل"، كمتميزة

 4مرهبا الفناف. فالتصوير إذف هو التعب ر بالصورة عن التجارب الشعورية اليت
                                                           

 .43ص، أسرار الببلغة، عبد القاهر اعبرجاشل 1
 .186ص ، اؼبرجع الساب ، مرتضى علي شرارة 2
 .29ص، 2005/1426، يد فبارسة يف النقد التطبيقيدراسات صبالية نصية يف الشعر السعودم اعبد، عبد اهلل خلف العساؼ 3
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ر الذم يعد إعادة رسم يكالتصو ، فهناؾ فرؽ كاضح ب  الصورة اليت هي التقاط دبةثرات خارجية
 لف عما كانت عليه.ختفتنمط جديد بكإذهارها ، للصورة اؼبلتقطة

 الصورة الحسية في شعر ابن خميس وأنواعها: -3-2-2
، كوفلرجع أصلها ليالصورة اغبسية اليت ، ثرم بغشكاؿ، قبد   سيابن طب كبالعودة لشعر 

ككسيلة من ، اإلبداعية، طاقات الشعراءلف كل ما يف الوجود يعود ؽبذا االصل: "فهو ملهم أباعتبار 
بل تتجاكز ذلك إذل ، اليت ال تقف عند حدكد الرصد اؼبباشر للوجود، الدالرلكسائل التشكيل الفين 

، ات من خبلؿ ريفيا سبس الواقعذاؼبتجاكرة غبدكد ال اإلنسانيةابع من عم  التجربة نتوذيف دالرل 
 .1عد إوبائي"بك  فين كتصوير كتسعى ؼبعاعبة قضايا  يف إطار أديب

انفعاؿ الذات  علىتبعد ، هداعبإك   جلى فيها سحر تيخبايا أسرار ك فصورة الكوف اليت تفسر 
 تةكد عظمة الكوف كقدرة خالقه. ، صور مبتكرة ذلك شغ جراءتنف، ةشرات حملاكاهتادباؼببدعة 

نحدر من اؼبصدر األكؿ الذم عد نقطة البداية: "فغنه بات من الضركرة ت، ف الصور األدبيةكدبا أ
لتحديد مفهـو جديد للصورة الفنية ، قيقة الوجود كالكوفحب، إذل العناصر األساسية االلتفاتدبكاف 

 2لفلسفة اإلبداع الشعرم"كاؽبواء  التاب النار ، نية  اؼباءو على عناصر الك االرتكازيف ضوء 
،  التكثيفيتد الصور عن طري  تقني تولمتبواسطتها ، فاعلة  ابن طبيس الصورة اغبسية يف منظـو 

اغبواس اػبمس: "فهي الصورة اليت تدركها إحدل اغبواس اػبمس  وباء انطبلقا من حاسة من كاإل
ف  كحديثا بالصورة اغبسية يف القر ، العلماء قديبا كعين، الشمية، الذكقية، اللمسية، كالصورة البصرية

 .3كتقرهبا إذل الفهم"، كوها ذبسد اؼبعنويات،  الكرصل
 الصورة البصرية: -3-2-2-1

 :ابن طبيس يقوؿ، كالبصر،  ع ىن كذبسد  بواحدة من اغبواسالصور اغبسية اليت تشكل اؼبكمن 
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 هتً د  ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  طرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  بوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػذٍ ا أى ر مىػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػبً ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػرت ًمػػػػػػػػػػػػػػػػهى  رى ن كى

 ـو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأف رغي   تمى

 

 *ت  هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  كى لٍ مي  كيفخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ  
 **تهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  مً جى يف ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػك تفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػح عى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػا جى  1***ؾ اغبػػػػػػػػػػػػػػػػتي ادي وى اؿ فيػػػػػػػػػػػػػػػػه جى
 

كربديدا يف قوله: "بوقوؼ طرفك" كهي صورة بصرية " ، لبيت األكؿيف مطلع ا، الصورة اغبسية
 2أك إف اغبركة ليست ماثلة فيها"، لكنها خلت من اغبركة، فهي تعتمد يف جزئياهتا على حاسة البصر

الوزير أبو عبد اهلل  متغمبل خصاؿ  هكذلك بوقوف، كابن طبيس يف هذا اؼبشهد رسم صورة ساكنة
رض اؼبسلم  فبن أكاؼبتمثل يف ضباية ، ستجاع شريط الصور يف ثباتاقاـ بككغف بصر  ،  بن اغبكيم

كتقف ، ذر له اعبب ني، تلهم قتاال شديدااكق، الكفر جاهد طغاةفكالعبد بغمنها ، يودكف التبص هبا
 سليم.بلف  عجاـ األ ح عنهكتفص، جبلؿ كتعظيمإيف ، له النفس

الوقوؼ للبصر " أم  ةكتشخيصه فغسند صف، ع ىنكسبكن الشاعر بتجربته اإلبداعية من رسم اؼب
ككاف  3كاألشياء اعبامدة كالكائنات اؼبادية غ ر اغبية"،  على ما ال حياة فيه اإلنسانيةسباغ اغبياة إ

كالكـر ، ماـ مشهد سبرير صور النبل كالشهامةأكدكف ضوضاء متغمبل ، البصر شخص يقف يف صمت
 يتحلى به اؼبمدكح من خصاؿ.صبلة ما من 

 عثر عليها يف قوله أيضا:ن، كالصورة البصرية
 ت  ؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػبلجٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػأي ا ك كهننػػػػػػػػػػػػػػػػػطرقتيػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دل ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يف ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبلءى 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا توه  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت ؼبظليهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا إشلٌ 

 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج ****كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؾو كالٌر  
 دجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى ذً كدل يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ أى كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجكدً  ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجرو  منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً 
                                                           

 الرتة: العجمة يف الكبلـ. *
 رئيس القـو كمقدامهم.، دالرت: الشدي **

 اغبت: السريع. ***
 .74ص، الديواف 1
الصورة الفنية يف ، نقبل عن زيد بن ؿبمد بن غازل اعبهين، 153ص، رسالة ماجست ر ـبطوط، الصورة الفنية يف شعر اػبنساء، سليم بن ساعد السلمي 2
 .207ص، 1ط، اؼبدينة اؼبنورة، اعبامعة االسبلمية، أمباطها كموضوعاهتا، ضلياتفاؼب
 .183ص، اؼبرجع الساب ، مرتضى علي شرارة 3

 كاغبراج: االمكنة الضيقة.، الدكادؾ: أرض فيها غل  ****
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ػػػػػػػػػػػػػػػ  بلـً د الظٌػػػػػػػػػػػػػػػرٍ بلػػػػػػػػػػػػػػػي بػىػػػػػػػػػػػػػػػ رٍ تسػػػػػػػػػػػػػػػمي   مهٌ غى كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػ وا دبحمػػػػػػػػػػػػػػػػودً قيػػػػػػػػػػػػػػػػكثً   حوال  تسػػػػػػػػػػػػػػػػرل ك الس 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر   سي ري دي  كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿه   عه قًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى بى  وـً سي
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةيف رما فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداحه 
 *كفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ؾبهولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ـو ارً خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى لً 

 1هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاججٍ كهى  جو يى ن ًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوينً 
 

الصورة البصرية اليت تصف الرحلة اليت قاـ هبا الشاعر ابن طبيس من سبته متوجها إذل غرناطة 
كاػبراب ، على غرناطة يف ليل هبيم يغشا  الصمت كالسكوف هزكلذكر غبظة نإذ ي، عد مركر  دبالقةب

الذم بويع سنة   باؼبخلوع السلطاف ؿبمد الثالد اؼبعركؼ إذل كصوؿ ، ل هبا جراء اغبركبحالذم 
كمكانتها اؼبرموقة ب  ، فغعاد ؽبا ؾبدها الذم كاف مفقودا، للحكم ق708ق كاؼبعزكؿ سنة 701

 مم.األ
كتلخيص فتة مهمة من ، كذبسيد اؼبع ىن، نقل اؼبشهدي أفلشاعر لن كمأمن خبلؽبا ، هي صورة

فبدقة كصفه كتركيز  يف عرض ، فكانت نقطة ربوؿ يف تارىبها، مرت هبا فبلكة غرناطة الفتات اليت
ها مةلفات التاجم كالتاريخ تاف فزكدنا بوقائع مهمة تناقليككغنه شاهد ع، الشاعر ادؽ التفاصيل بدأ

 .األندلسي
 2جزائها كتراكيبها"أت اغبركة على بفهي كل صورة بصرية غل، ا الصورة البصرية اؼبتحركةأم
 رد يف قوله:تك 

أروبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىاأل طلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً أي ٌه
 ين أرد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك إذا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ  ات روبن

  انتزحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااٌل إ تً دٍ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زً  كً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى عى  
 راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقً  ك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن مائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أيرًد ب

 **ت راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك إذا ذي ك 

                                                           
: ج ـبـر *  مقطع أنف اعببل/ الفجاج: الطرؽ الواسعة ب  اعبباؿ.، اؼبخاـر
 .78ص ، الديواف 1
الصػورة الفنيػة يف ، نقبل عػن زيػد بػن ؿبمػد بػن غػازل اعبهػين، 147ص، ـبطوط رسالة ماجست ر، الصورة الفنية يف شعر اػبنساء، سليم بن ساعد السلم 2

 .90ص، 1ط، اؼبدينة اؼبنورة، اعبامعة االسبلمية، أمباطها كموضوعاهتا، اؼبفضليات
 كالنشح: الشرب حيف االمتبلء أم أنه يبوت اآلف شوقا إليها بعد أف أعرض عنها مكرها.، كأشاح: أعرض، االلتياح: العط  **
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى ك   ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمإا  ىن التياحن
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً هي عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػك انٍ جٍ وى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي حٍ شى  1احاشى
 

ال نزكحا إدكف جدكل فما زادت ، اها كسيبلبغف رببس دموعها فقد طاؿ حزه، ىباطب الع 
، اروبي التعب ر باألفعاؿ كذلك ، لف  الع يف  بد اغبركة  يع  أروب أكهبذا اؼبعطى اجملازم ، كغربة

إف اغبركة ، : "كال شكنساشلكالنشاط اال، مفعما باغبياة، فبدأ اؼبشهد حافبل.  .ينيدع، زدت، طلتأ
 صةكخبا، للنشاط اغبركي مهمة كربل يف التصوير"ألف ، كاسع اؼبدل، تعطي الصورة بعدا صباليا

 2هم ما يبيز الصورة الشعرية عن سائر اللوحات الفنية"أألف اغبركة ، التصوير الفين يف الشعر كذلك
 الصورة اللمسية: 3-2-2-2

 يفضت، ستظهر أفكار مستحدثة، حاسة اللمس، االصورة اللمسية كاليت تظهر من خبلؽب اأم
 كمن هذ  النماذج يقوؿ الشاعر ابن طبيس التلمساشل:، 3شراقا دالليا تغنس له نفس اؼبتلقيإ

 عػػػػػػػػػػػػػػػارؼزبلػػػػػػػػػػػػػػػي نيا ى عػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػد  زبلٌػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍ عى  ضى رى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػأى ك   هارً دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  انن يهً تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي هى

 اؽبػػػػػػػػػػولك  لػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػن قلبهػػػػػػػػػا اغبػػػػػػػػػبى  فكػػػػػػػػػاف
 طػػػػػػػػػػػبلب عنهػػػػػػػػػػػا كهػػػػػػػػػػػي يف عػػػػػػػػػػػرضو كمػػػػػػػػػػػا مي 

 

 ختٍ ه لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى ا يف ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب لبىٍ ٌهػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أى رى يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 *خي ٍضػػػػػػػػػػػػكال مى  ه عنهػػػػػػػػػػػػا اجتػػػػػػػػػػػػذابه م يثنًػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػفػى 

 **خي كالط ػػػػػػػػػػػػح ى ككػػػػػػػػػػػػاف ؽبػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػن كفػػػػػػػػػػػػه الطػػػػػػػػػػػػرٍ 
 4***خي بٍ عاناهتػػػػػػػػػػػػا نػىػػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػػن يف يديػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػن مي 

 
إذ يبدح كاحد من ملوؾ   اهتا نبخكمن يف يد  من معان تظهر الصورة اللمسية ربديدا يف قوله 

مث تنحى عن اؼبلك تاركا ، بين العزيف: "أبو حامت أحد امراء العزفي  حكم سبته كاف وبكمها مع أخا 
عراضه عن الدنيا إتركه ك  بهشف، 5دبدينة فاس"  716 قبل على العبادة حيف تويف سنة أك ، له ألخيه

                                                           
 .90ص ، الديواف 1
 .153ص، اؼبرجع الساب ، الصورة الفنية يف شعر اػبنساء، سليم بن ساعد السلمي 2
 ص، اؼبرجع نفسه3
 اؼبصخ: االنتزاع. *

 الطخ: الرمي كاالبعاد. **
 النبخ: ما يسببه العمل يف اليد من البذكر اؼبملوءة باؼباء. ***

 .104ص ، الديواف 4
 .نفسهاص ، اؼبصدر نفسه5



 التلمساني خميس شعرابن في الصورة ليتشك مالياتثاني               جالفصل ال
 

062 
 

سبثيبل يكاد يكوف حقيقيا ، راحة اليد يفاؼبملوءة باؼباء  وربثبال، كاألدل، اليت دل سبنحه سول اؼبعاناة
دعي نف أكالتـز بالعبادةكالعمل الصاحل: "كال نريد ، ف أعرض عنهاأفكاف ، لقساكة الدنيا كصدكدها

ككل ما ، كلغته كاضفت عليها قيما صوفية، قيمهغ رت مبا إناحية الفنية الأها أضافت لشعر اؼبدح من 
 .1"ةها تشبه ألفاذا طلسمي ف  اػباء ك، غريبةالقصيدة قافيتها ال يستح  الذكر يف هذ 

ليختم هبا ،  لفاظ الغريبةاأل يف ذلك  ماأكرد  من  ريبغقافية القصيدة جاءت حبرؼ اػباء كال
 فهي من الصيل النادرة التوذيف يف اللغة العربية.  نبخ، مصخ، لتخ، شخ، جفخ هاية األبيات ؾ 

 يضا:أكيقوؿ 
 عاؿتا كاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم قلقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ن ر  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانحه   ا هى
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػ تم اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػب   كشػػػػػػػػػػػػػػػػػاةى  الػػػػػػػػػػػػػػػػػو و قي 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذرا للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوامي كال عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر رل
 

 همػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاا ك قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى أى  ينٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ني ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجى  
 تنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿكأىدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو 
 ف يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػول  ة اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػذٌ 

 2قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إف تي فزلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

كدموعه تنهل  ، ببل رجعة، النـوبوح حبر أشواقه كجفن عينيه الذم غادر  ي، كيف هذا اؼبشهد
عي كيدرؾ ليعود للحظة الو ، كال العذاؿ، غ ر مبارل ؼبا يبديه الوشاة، ب اؼباء الذم ال ينضبمصك

بتعاد غرقت يف االأكيلـو نفسه اليت ، عذار لآلخرينفيقدـ األ، ف يتملكه اؽبولأأنه عادل كال ينبغي له 
 ةعثر عليها مغمور نبل ، سيبنية اؼبلفوظ الشعرم البن طبكالصورة اللمسية لن تبدك ذاهرة يف ، عن اهلل

أم ، تلفح ن راهاصبحت أتعب ر ؾبازم يقصد به عواطفه اؼبتغججة ، ن راها جوانح تلفح  خلف قوله: 
صائبة ، ازية يف شكلهاؾبؼبسيةصورة هي ، ب من وبيطوف به فيتغؼبوف ألؼبه كوبزنوف غبالهيف تصأيبكن 

كالشعر ، ؽبيف اؼبرأة إذف رمز دؿ على اغبب اإلأمنها" ، ال متناهي اقا دالليشراإأضاءت ، يف معناها
ر على ذعهي لغة كاحدة ما داـ قد ت، الصويف توسل بلغة شعراء الغزؿ اؼبعركف  ألف اللغة اؼبتوسل هبا

، كمع ذلك فاػببلؼ ب  الغزؿ العادم، ختاع لغة جديدة خاصة بالشعر الصويفإالشعراء الصوفي  

                                                           
 .403ص ، اؼبرجع الساب ، يماف العطارسل 1
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ؽبدؼ الطرؼ ، ن كـبالفيباتلغزؿ الصويف خبلؼ جوهرم ما داـ هدؼ كل طرؼ من الطرف  مكا
 .1اآلخر"

ما الغزؿ اؼبعركؼ أ، ؽبية كسبجيد صفاهتاف اغبب اػبالص للذات اإلعبلإ، الصويف ؿفهدؼ الغز 
لكوف دبا أهم ال يب، لكن هذا دل يبنع شعراء اؼبتصوفة من استعارة نفس األكصاؼ، فغايته غ ر ذلك

ألف تغزله ليس موجها للمرأة بل لذات ، قاطع مع هةالءتكردبا ابن طبيس ي، دكات للتعب ر اللغومأ
بديا ال يضاهيه أاؼبعشوقة عشقا ، لهها ذات اإلإ، نسب للبشريخرل تسمو بصفاهتا كركحها عن ما أ

، شراقهاإوفية ك اؼبر ة العاكسة ؼبواجد الصؽبي يف الشعر الصويف دبثابة أم عش : "ألف اغبب اإل
كال يبكن ، كعلم، كقدرة، كخ ر، ركع ما يتصوركنه من كماؿ كجبلؿ كصباؿأيف ، كتعلقهم بذات العلية

 .2هل الذكؽ كالعرفاف"أال من قبل إدراؾ ذلك إ
 الصورة الشمية: -3-2-2-3

طل  نن، قمنا بعرض البع  منها، كاليت كشفت عن أبعاد داللية شيف، كمن صورة اللمسية
كاليت حضرت يف شعر ابن طبيس نسبة ، كهي الصورة الشمية، خرلأعن صورة حسية  للحديد

ابو عبد اهلل بن  ، مدح الرحالة اؼبغريب العظيميف يقوؿ ،  كالبصر كاللمس تفوؽ حضور اغبواس 
  : رشيد السبيت

 ، عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهرم هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا
 مين ركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  

 دل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أخ ـبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي كى 
 عبًػػػػػػػػػػػػػػال تى  انػػػػػػػػػػػػػػا بين علػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػيح مػػػػػػػػػػػػػػكإشل  

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿأ
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحا القػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك  
 لقاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين   لى كذلٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ليػػػػػػػػػػػػػػػه ارتياحػػػػػػػػػػػػػػػػاإطػػػػػػػػػػػػػػػػرت  لػػػػػػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػػػػػػتطعتي 
 ذا حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 3كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح اغبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ إذا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

                                                           
 .197ص ، اؼبرجع الساب ، ؿبمد بن الصغ ر 1
 .194ص، اؼبرجع نفسه2
 .93/94ص ، الديواف 3



 التلمساني خميس شعرابن في الصورة ليتشك مالياتثاني               جالفصل ال
 

064 
 

ثناء مس رته أحداث مهمة عرفها أيف عرض ، من خبلؿ القصيدة  بن طبيس ستسل اك 
، كصادؼ، لة ما لقيصبرزاء الدهر من أ، من شدة الويبلت، أبدا نه دل يكن ؿبظوذامنها أ، اغبياتية
، يف ربوع االرجاء حو فالعب  الذم ي بالشذا، شبه خطواتهف،  أبو عبد اهلل بن رشيد صـبلٌ اأخليقابل 

 ه. كينعم بطيب روب،  غنس بعطر يل  تتبعهي
ص عند لمو بشخصه إذل مرتبة اؼبخستل، ورة اغبسية الشمية يف إذكاء معاشل ركحيةصتتجلى ال

إال ، ػبركج من موضوع إذل  خرباشيوعها ..  ك بابن رشيد تعوذتقصيدة  اؼبتصوفة: "فرغم تقليدية
 .1نتقاؿ"من صدمة اال يف اؼبوضوع األكؿ ىبفف  أنه باستمرار 

 كيقوؿ يف موضع  خر:
 باالص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جاءتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يف 

 فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ببلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازحو 

 

 
 
 

 أذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كأعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
ػػػػػػػػػػذلػػػػػػػػػػك األ فيهػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػرؼى  تي هػػػػػػػػػػا فعرٍفػػػػػػػػػػدائً رً   *رذخى
 2رع  سػػػػػػػػػػػػػػػػػذاكػػػػػػػػػػػػػػػػػي اغبشػػػػػػػػػػػػػػػػػا مت لفػػػػػػػػػػػػػػػػػه متشػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽه إ

 

خيوطه بتصميم  تنسجوبائية يف بناء مع ىن ضفت بظبلؽبا اإلأاليت ، الشمية كالصورة اغبسية
شتياؽ: وب لوعة اغبب كاالتتجاذب فيه القل، فيعلن يف فضاء ملوف، كاألياـ اليت خلت، لرحلة األنس

ة اليت تتمثل بكالغائ، كاؼبتمثلة يف الشكل كالبناء، اغبضورية االنفعالية"فضاء يطغى على صور  الطاقات 
 .3على أجزاء نصوصه الشعرية"هتيمن يسعى إذل ريفيا صوفية خاصة  باعتبار، يف الداللة كاؼبع ىن

 الصورة السمعية: -3-2-2-4
ل من خبلؿ توذيف يكانفتاح التغك ، داللةالل  فضاءات لتعدد خبتب ىن ما الصورة السمعية اليت أ

"كتفيد يف تكوين صور فنية حية اؼبقامية اليت ربيل إليها: ، كالسياقات اللغوية، االصوات اؼبسموعة
 4ر"ثتلقي كتنقل له اؼبشهد بغسلوب مة ف تلفت انتبا  اؼبأطاعت هبا من اؾ استذأن
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 مثلتها يف قوله:أكمن 
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذاؾ الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كم

 اهًبػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػم ً ف دل يكػػػػػػػػػػػػن يومػػػػػػػػػػػػا ألقبلمً غكػػػػػػػػػػػػ
 يف أدكاحهػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػن ثنػػػػػػػػػػػػػػػػائهم كي كدل يىػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػا الشػػػػػػػػمس مػػػػػػػػن هػػػػػػػػديهً يٌػػػػػػػػكال يف ؿبيى   انى م سى
 

 با كاؼبػػػػػػػاؿ كاألهػػػػػػػل كالبػػػػػػػذخكمػػػػػػػر الص ػػػػػػػ هً كأنًسػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعًػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ مع ألى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدل يي  صػػػػػػػػػػػػػػػػػريره   *خبٍ بهم جى

 **هم ملػػػػػػػػػخكال يف القضػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػن ليػػػػػػػػػنً  مشػػػػػػػػػيمه 
 1***خمٍ هم ضىػػػػػػدر مػػػػػػن طيػػػػػػبً كال يف حبػػػػػػ  البىػػػػػػ

 
الصورة من خبلؿ ، كذل مالذ، ىباطب ملوؾ تلمساف كينوح عن ؾبدهم، كيف هذ  القصيدة

، لتدعيم الريفية الناذبة،  ، كغف دل يكن ألقبلمهم هبا صرير كدل يسمع ألكعبهم جبخ ، السمعية
ف الصوفية فيختل تهسلخ من طبيعنبلي: "كهنا ال يستطيع الشاعر إف ي همفغثرهم درس رظبه كعز 

يف األندلس يركف يف السلطاف ذل اهلل كأف ، فنا  من قصائد اؼبدح العادية كالصوفيةألاؼبدح عما 
كغ رها من صفات العلم اؼبطل  غ ر ، السلطاف الورل ؾباؿ لظهور صفات اعبربكت مع صفات الرضبة

مث ينتقم ، به كسيف اهلل ينتقم، قي فهو ؾباؿ لتجلي صفات اعبربكتشاغباكم ال امأك  ...   ؼبكتسبا
 .2منه"

، خذهتم العزة باإلمث كجربكهتمأالذين ،  بين يغمور هي الصورة اليت استظهر من خبلؽبا ملوؾ 
، كاعبا ، ف كانت دكلة ؽبا من القوةأبعد ، كالية من ككاليات دكلة بين مرين  بن زياف غدت تلمساف ف

 جعلها يف مقدمة األمم.ما 
 
 
 

                                                           
 اعببخ: ربرؾ الكعاب كإجالتها. *

 اؼبلخ: اؼبداعبة. **
 الضمخ: اللطخ بالطيب. ***
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 الصورة الذوقية: -3-2-2-5
الذكؽ مسار متباين يف ربديد ف، الذكقية، خ ر من الصورة اغبسيةلتكلم عن النوع األنصل إذل ا
هذا ، مةعطاأل عنوا أكاؼبر... كغ رها من ، اؼباحل، اغبلو، اغبار، ختلف من ذكؽفي، اؼبعاشل كالتغكيبلت
فيجعل لطعم ، الشاعر فهو الذم يقصد إليه، ما الوصف اجملازمأ، قي للمذاؽيعن الوصف اغبق

غوار أختيارية لسرب فيتوسل بغمباط التكيب اال، كحر الشوؽ مذاؽ، كطعم االدل مذاؽ، ب مذاؽاغب
 النفس اإلبداعية.

 تبعد اؽبم كتقصر من طوؿ الليل: اليت،  اؼبشمولة يقوؿ يف كصف 
 ةو بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمول قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  
 ذميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  كعاطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفراءى 

 كاؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػك روبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاللمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مطعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 رالبكػػػػػػػػػػػػػػػػػك قهػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف الػػػػػػػػػػػػػػػػػدف طبارهػػػػػػػػػػػػػػػػػا تع

 ينقال تثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب اؼبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح ال كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إذا الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿر الٌ تقص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ف تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سبنعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الذٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؿاكالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب لونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول يف 
 ال تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر اغبجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 1اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ علػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػنا الػػػػػػػػػػػػػػػػربؽ كضػػػػػػػػػػػػػػػػوءً 
 

زلة  يفه، ف يبضي يف معاطاة أمور اغببأنبغي للعادل يكما ، العش هياـ  كقع يف، كدبا أنه عادل
ظبائها أكاختار من ، دبعاقرة اؼبشمولة: "فالعبلج اػبمرإال  نسىه ال تنكؿب، كذنب ال يبحى، رال تغتف

يقصر ، كألنه ؿبل سفر، كهي تقصر الليل ألنه حجاب، للدخوؿ يف عادل اعبمع كالشموؿ، اؼبشمولة
 .2ة"شمولليحدث اعبمع كدل الشمل باؼب، اؼبسافات إذا طالت

، رضابيا، كطعمها، ةيكإمبا سبؤل كجداف الشاعر رائحة مسك، ناؿعة ال تتنكمن صفاهتا: "ذمية فب
ال تعرؼ غ ر القيود ، يف دها، معتقة، ألنه الذهب البكر ال يبس، فيه صفاء الترب، كلونا ذهبيا

تنطبع على مر هتا صورة ، ف اػبمر هي ذات الشاعرأك ، يف تلك الصورةف تكوف أبل بد ف، اعبسمية
تها ضوء ال وبتاج يف ريفي، ال يبكن االمساؾ هباك  فتتحوؿ، ظة التجليإذل غبكيصل الشاعر ، اغب 
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عندما تبدأ ، على س ىن الربؽ التجلي اػباطف كضوء اؽببلؿ، ألنه يعرج إذل ظباء اػبياؿ، اؼبصباح
 .1كالطبلئع سبطر اؼبعرفة"، البداية

كال ، اؽببلؿ ن س ىن الربؽ كضوءأي، الشاعر للوصوؿ لسماء اػبياؿ يبتطيهاطبرة صوفية  فهي 
 ادلسواء انتقاؿ من ع، كالفناء الصويف ...  ، ال باؼبوت الصويفإيبكن الوصوؿ إذل هذ  اللحظة: "

 .2اغبس إذل عادل الغيب بالركح يف مسرح القلب"
يتصرؼ دكف كعي:  ءاليت تذهب العقل كذبعل اؼبر ، ليست الدنيوية، اؼبشمولة اليت يقصدهاف

ة اليت كرد ذكرها يف يكاػبمر الغيب كاالؽبي.كتعرب عن الفناء كاغبب ، صوفة"فهي ترمز إذل الوجد عند اؼبت
فغعطاها من األكصاؼ ما دل يعطه ، كفضلها على الل  كالعسل كاؼباء، القر ف الكرصل للتشوي  إليها

كهذا الوصف قصر على ، 3چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ لغ رها من ملذات اآلخرة كيف قوله: 
 .4"اػبمر فقط

ال إيقصد اللذة اليت ال يصل إليها الباث  يبدك ككغف، ل اػبارجي لنظمهيول التشككعلى مست
رة طب مكافين أ، مطية اؼبركر لعادل الوجد الصويففهو هبعلها ، ياؼبع ىن اغبقيقلكن ، دبصاحبة اؼبداـ

 اآلخرة.
ا الذات اليت رظبته، ةويحبد عن العوادل الريفييف ، كردنا  عن الصورة اغبسيةأنلم ما  يبكن أفك 
قدر  يةرباكؿشخصية مزاجقد توصف كوها ، يف صورة ذبربة حياتية صبعت اؼبتناقضاتاؼببدعة 

 د الذايت كاالجتماعي.ياالمكاف التكيف مع ما هو مستجد من كقائع على الصع
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 الصورة الوصفية القصصية: - 3-3
 تعريف الصورة الوصفية القصصية: -3-3-1

تحرل فيها الشاعر الوصف ما كاف وبيط به من يصورة اليت ال يه، الصورة الوصفية كالقصصية
ثبات أك يبكن الرجوع إليها إل، قة تارىبية هامةيتعترب كث إذ، االتغريخ ؽب يففيساهم ، حداثأعوادل ك 

علنت سطوهتا على أتقنية ، أين قبد السرد، صياتبع يف نقلها األسلوب القصك ، نفي حدث مع 
 الوصف.

هم أشهدت من ك ، ـ فيها الصراع ب  اؼبمالكدقد انتسب لفتة احت، يسبن طباف الشاعر أكدبا 
عثر يف شعر  على هذ  الصور ن، اليت امتد أثرها على اؼبنطقة إذل يـو الناس هذا، حداث السياسيةاأل

 دها مر ة عاكسة ألحداث عصر :عاليت يبكن 
 ولتػػػػػػػػػقػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػا هتػػػػػػػػػذم بػػػػػػػػػه اؽبلػػػػػػػػػك كالأك 

 مػػػػػػػػػػن دل شػػػػػػػػػػعثها نرجػػػػػػػػػػو  ىسػػػػػػػػػػفمػػػػػػػػػػا ذا ع
ومػا كمػػا زعػانف انكػػاؿ ل ػاـ عنػا كػػل متاا كمػ

 يهػػػػػػػػػػػػػػػػػا الراجػػػػػػػػػػػػػػػػػوف يف حفػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يطمػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 كؼبػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػتقلوا مػػػػػػػػػػػػن مهػػػػػػػػػػػػاكم ذبلؽبػػػػػػػػػػػػم

 ذمهم أبػػػػػػػػػػو يعقػػػػػػػػػػوب اؼبشػػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػػدعػػػػػػػػػػا
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاقوا كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽبم  فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجيبو 

 

 *شػػػػػػػػػػػكو بػػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػػذؿ كالفػػػػػػػػػػػنخنيسػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػا أك  
 **قتلػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػلخاع ك فػػػػػػػػػػر كقػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػر منهػػػػػػػػػػا ال

 مػػػػػػػػػػػػػػػػيف قبضػػػػػػػػػػػػػػػػواكفا علػػػػػػػػػػػػػػػػى إثػػػػػػػػػػػػػػػػر  طخػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 ***النػػػػػػػػػػػػبخهم كقػػػػػػػػػػػػد عصػػػػػػػػػػػػفت فيهػػػػػػػػػػػػا ريػػػػػػػػػػػػاح

 *****عػػػػػػػػػػػػػػػبلـ رشػػػػػػػػػػػػػػػدهم رخػػػػػػػػػػػػػػػوأمػػػػػػػػػػػػػػػوا إذل أك ك 
 ******مػػػػػػػػػػخده لػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػذؿ لػػػػػػػػػػه رضػػػػػػػػػػول كيعنػػػػػػػػػػو 

 1*مػػػػػػػػػػػػر خالقػػػػػػػػػػػػه نػػػػػػػػػػػػخأعػػػػػػػػػػػػن  مػػػػػػػػػػػػرئال امػػػػػػػػػػػػك 
 

فهو من ، عي  فيهايللصورة اؼبستوحاة من البي ة اليت كاف  -هبذا الوصف-كلعل الشاعر يقربنا 
بغمر اؼبغرب  انفصلوا، وحدينمر اؼبأكعندما ضعف ، بين الواد: "كانوا كالة اعبزائر من قبل اؼبوحدين

                                                           
 لة.التول: الضياع كاؽببلؾ/ الفنخ: اؼبهانة كاؼبذ *

 الشلخ: االصل كالعرؽ. **
 لعله يريد الرياح العاصفة احملرقة.، النبخة: الكربيته اليت تشعل هبا النار ***

 زخ: الوقوع يف كهدة. *****
 رضول كدمخ: جببلف  زيرة العرب. ******

 .النخ: اؽبركب*

 .100ص، الديواف 1
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ثبلث  وارل حبين عبد الواد كداـ حكمهم بكعرفوا ، الكربل ةصوؽبم إذل قبائل زناتأكترجع ، كسطاأل
 1تقريبا"  م ة سنة
 االنصياعمرين بعد رفضهم  يدم بينأقصة سقوط بين زياف يف ، ستغنف سرد القصة كاملةيك 

كالبسطاء من الناس: "فلما سقطت ، هر على الضعفاءكالدخوؿ يف ضباية ملوكها الذين يبارسوف الق
فوقعت ، احملدؽ بغراضيها باػبطر، فغحست دكلة بين عبد الواد، دكلة اؼبوحدين على يدم بين مرين

عندئذ قرر  2مرين" من ملوؾ األندلس ضد بين كما ربالفت مع بين االضبر،  حركب مع اؼبريني 
 تلمساف: "فبعد  رمص خاؼ على ال لشيء سول أنه ، منهللنيل  تالشاعر اؼبغادرة بعد مةامرة حبك

ـ  كاستطاعت 1280 اؼبواف    679 هزمت هذ  االخ رة يف عاـ ا، حركب بنو مرين مع بين الواد
و اغبسن أب قطار اؼبغرب ربت هيمنتها يف زمنأل الوجود الزياشل كتوحد كامل يف تز أالدكلة اؼبرينية 

 .3اؼبريين"
ػبطة التشوي  اليت تندمل مع بركز حدث ، توحى من سرد الصورة الوصفيةكالبعد اعبمارل اؼبس

كسب أاؼبعاشل ما ك  ه من الصورئنتقاإ، باإلضافة إذل ذلك، انسيايبخرل بشكل ألتعود مرة ،  مع
ستحضار بنية متابطة ايتحرؾ ب، يف ـبيلتنا، ثل أمامنايبككغنه ، كشفافية، اؼبشهد اؼبعرب عنه حيوية

 .السرد القصصي
االفادة كهي ، خبلقيةأبل قيمة ، مستوحاةة يكال نعد  قيمة صبال -أيضا-ذكر  نف أن ككما يب

 . كدل ال، قوةك أ ممضعف يف تاريخ األنقاط  تكان،  من الدركس السابقة
اختت قرب  يف قصيد   كهذ  اؼبرة تكرر يف شعر ابن طبيسي، كمبوذج  خر للوصف القصصي

 إذ يقوؿ:  جوار 

                                                           
 .348ص ، 1998، 1ط، دار البيارؽ، فريقي دكلة اؼبوحدينصفحات التاريخ االسبلمي يف الشماؿ اال، علي ؿبمد الصبليب 1
 .348ص، اؼبرجع نفسه 2
 .نفسها ص، اؼبرجع نفسه 3
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 خػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػبلجأطرقتػػػػػػػػػػػػػػػػػك كهنػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 يف ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبلء دل ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

  توهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت للمظأشل أ
 ر بلػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػرد الظػػػػػػػػػػػػػػػبلـ كػػػػػػػػػػػػػػػغهممتسػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 *كالركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؾ كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كدل يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ أذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج

 ر كديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجمنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج
 ه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداح يف رما

 
، العي  الطيبكؼبا تنعم به من مبلذ ، ستقراراختارها حبثا عن اإل كاليت، يصف حاضرة غرناطة

 .اغبركب، غ رت نظرهتا اؼبشرقة، م عنها اغبزفخيف أبعد 
 كمن مباذج الصورة القصصية الوصفية قوله:

 ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ة العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قر 
 ثػػػػػػػػػػػػػػػرل تػػػػػػػػػػػػػػػاج اؼبعػػػػػػػػػػػػػػػارؼ ديبػػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػػادك 
 ن اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيبإ

 

 فػػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػك اللطيمػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػائح اكمػػػػػػػػػػ 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػاطح  كاألر الػػػػػػػػػػػػػػػػػتلػػػػػػػػػػػػػػػػػك   هبػػػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 1نػػػػػػػػػػػػػػوازحسػػػػػػػػػػػػػػـو اعب لكػػػػػػػػػػػػػػنقلوبنػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػوازع 
 

 :قائبلف يصل أإذل 
 ةكإف أنػػػػػػػػػػػػػػػس ال أنػػػػػػػػػػػػػػػس الػػػػػػػػػػػػػػػوريط ككقفػػػػػػػػػػػػػػػ

 مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذاؾ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 ة صػػػػػػػػػػػػػػػػدقتيعشػػػػػػػػػػػػػػػػ، مػػػػػػػػػػػػػػػػايفؾ أـ عيػػػػػػػػػػػػػػػػينأ

 لػػػػػػػػػػػػػ ن كنػػػػػػػػػػػػػت مؤلنػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػدمعى طافحػػػػػػػػػػػػػا
 

 كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكح هأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافح فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 مػػػػػػػػن صػػػػػػػػفا  صػػػػػػػػفائح نسػػػػػػػػاف عيػػػػػػػػينإلبػػػػػػػػدت 

 حعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اؼبكاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ شل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراف حببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافح

 
  كمناذر ، كهي عبارة عن رب  تلمساف اعبنويب الشرقي، ن قرية العباديف هذا اؼبقطع يتحدث ع

بة ترتبها يألها أرض ط، ؽبا ربية عطرة يفوح من جانبيها اؼبسك ـفيقد، 3الشماؿ االفريقيأهبج مناذر 
يتوسل إليه ، ككاف ابن طبيس،  الغوث و مدين شعيب بن اغبسبربضن من عباد اهلل الصاغب  أ

                                                           
 كاغبراج: االمكنة الضيقة.، الدكادؾ: أرض فيها غل  *
 .86ص ، الديواف 1
 .87ص ، اؼبصدر نفسه2
 .86ص، الديواف 3
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، كثر كضوحا يف التصوؼ كما يدكر يف ؿبيطه من مديح كتوسلأ: "كيبدك ذلك ه من احملنجاتلن
 1ضرحة"ء الصاغب  من أصحاب الزكايا كاألكمدح األكليا
بعرض كصف دقي  ؼبا تزخر به هذ  ، إذ ع ىن، إف غلب عليها الوصف بدؿ السرد، صورة

 على االطبلؽ. من أصبل الببلد االفريقية فهي ،اؼبنطقة من صباؿ كسحر
نس الوريط أفاألنس سول ، يف نقل اؼبعاشل كتشخيصها ين ابن طبيس يعد من الشعراء اجمليد

لة قدرة فائقة على سبثيل ف، 2 الذم يطل  على منتزهات تلمساف الشه رة به شبلالت كبسات  
فماؿ "بل نرا  حرفيا متميزا: ، ليس على مستول النظم الشعرم فحسب، كذبسيد عواطفه، مشاعر 
بساط ما فرط له  طي عدب، كالتحلي حبسن السمت كعدـ االستساؿ، ذل التصوؼ كالتجواؿبلخرة إ

أنه صنع قدحا من ، حدثين بع  من لقيه من الشيوخ، صنع اليدين فككا، حواؿألا يف بلد  من
 ككتب بدائرة شفته: تهتقاف صنعإك أ، جوهر  فةالشمع على أبدع ما يكوف يف شكله كلطا

 
  حديقػػػػػػػػػػػػةالزهػػػػػػػػػػػػرة يفإكمػػػػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػػػػت 

 أنػػػػػػػػا ات مػػػػػػػػن طػػػػػػػػور لطػػػػػػػػور فهػػػػػػػػلػػػػػػػػفقب
 

 تبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحكات الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائم 
 ل أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  اؼبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذمقبٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ

 
 

ف يكوف مبدعا يف نسج لوحات فنية أفليس من الغريب ، 3كأهدا  للوزير أبو عبداهلل بن اغبكيم
 : شعر ار اعبودة يفيمع كذلك، مفعمة بغلواف اغبياة الزاهية، ناطقة، لف عناصرها لتسل صورالتت

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد االلػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأأبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 اسػػػػػػػػػػػػػػحاؽ قبػػػػػػػػػػػػػػل كصػػػػػػػػػػػػػػنو أبػػػػػػػػػػػػػػو  كبػػػػػػػػػػػػػػ ىن

 *مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اغبجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج 
 **ركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيف كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةال احملتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج

                                                           
 .191ص ، اؼبرجع الساب ، ؿبمد بن الصغ ر 1
 .87ص ، الديواف 2
 مطبعػػة عبنػػة التػػغليف، ع اغبفػػي  شػػليب، إبػػراهيم األبيػػارم، ربقيػػ  مصػػطفى السػػقا، ازدهػػار الريػػاض يف أخبػػار عيػػاض، أضبػػد بػػن ؿبمػػد اؼبقػػرم التلمسػػاف 3
 .302ص، 2ـ ج 1939، ق1358، القاهرة، التصبةك 
 ق.671ق تويف  629بويع ، مةسس الدكلة النصرية، هو أم ر اؼبسلم  ؿبمد بن يوسف النصرم *

 الديواف ق.654يريد بغيب إسحاؽ االم ر إظباعيل بن يوسف النصرم تويف  **
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 كجػػػػػػػػػػػػػػرل علػػػػػػػػػػػػػػى  ثػػػػػػػػػػػػػػار أسػػػػػػػػػػػػػػبلؼ ؽبػػػػػػػػػػػػػػم
 ال أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾإمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكة ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يف اؼباضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن
 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل رئاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كريفس ؾ

 

 درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج
 اح عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 نهاجصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ك يف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذر 
 كليػػػػػػػػل كصػػػػػػػػاحب تػػػػػػػػاجإأسػػػػػػػػبلفهم مػػػػػػػػن رب 

 1اجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ه
 

 قوله:ب ف يصلأذل إ
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارته لرضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهأحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػد مقامػػػػػػػػػػػػػػػػهبخيػػػػػػػػػػػػػػػػه أم قبػػػػػػػػػػػػػػػػل يقػػػػػػػػػػػػػػػػأك 
 بكتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردا يلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كتائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حػػػػػػػػػػػػػػيف ذبلػػػػػػػػػػػػػػى دجػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػل عجاجػػػػػػػػػػػػػػة
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يف نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ

 

 2***عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب كقيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإل 
 جياطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعن مثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهم ي

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواجأفواجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يك 
 ****عػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػل ضػػػػػػػػػػػػجاجر عػػػػػػػػػػػػنهم كأمسػػػػػػػػػػػػك 

 *****كتائػػػػػػػػب كلقػػػػػػػػاء أعػػػػػػػػداء كخػػػػػػػػوض عبػػػػػػػػاج
 

من خبلؿ هذا النص صفحات من تاريخ فبلكة غرناطة: " خر العائبلت ، يقدـ لنا الشاعر
عندما احتل  كانقرضوا، أنصار رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم، اؼبالكة باألندلس تنسب إذل اػبزرج

ف أ، ككما كرد يف األبيات، 3"ق897قبل غرناطة يف اكائل يبيزاكإ دكاؼبلكاف الكاثوليكياف فردينا
كأكؿ قدـ ؽبم يف اؼبلك كاف ، نيةفهم من ضب ر أم العرب القحطا، نسلهم يبتد إذل شبه اعبزيرة العربية

 سة اعبيوش.رئا، كثبوت النسب، علو اعبا ، ددة ز ملوكهم بقوة السيسب، ةجهانصب
أهـز فيها اػبليفة ، ق 609 هذ  الواقعة اليت كانت سنة ، ل لذكر كاقعة العقابصف يأإذل 

لف كخسارة النصارل طبسة كعشرين ألم  م يت سكبلغت خسارة اؼب، ذريعا اهزاماالناصر لدين اهلل 
                                                           

 .82ص، الديواف 1
 الديوافيريد باألعبلج النصارل.، كاهـز فيها اؼبسلموف أماـ جنود االسباف 609ليش ر إذل معركة حصلت سنة  ***
 .83ص ، الديواف 2
 كالضجاج: اؼبشارة كاؼبشاغبة.، الدجن الغيم ****
 أبو اغبجاج كالد السلطاف ؿبمد بن يوسف النصرم أكؿ ملوؾ بين أضبر.، يوسف بن نصر اػبزرجي *****
 .13/14ص ، الديواف 3
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يوسف  أخيه بنال عاد اؼبلك، 1"دك طولوز  لفا كتسمى العقاب يف التواريخ االسبانية ببلس نافاسأ
 2ضبر.ككالد السلطاف ؿبمد بن يوسف النصرم أكؿ ملوؾ بين األ، أبو اغبجاج، بن نصر اػبزرجي

تلك ، لنا  بلء اذهر أإذ ، يف ؿبورين متوازي  اص كالوصف سار قف الأ-هنا–نبلحظه ما ك 
ملوؾ  اؼبمدكح   نس  الوصف كتعداد مزاياب، دؽ جزئياهتاأحداث التارىبية مع الذاكرة اليت زبزف األ

يصاؿ اؼبع ىن اجملرد إ: "، حيوانية، جامدة، عوادل ماديةكذبسيم لمن تشخيص  هللخكما يت،  ضبربين األ
حبسن سبكه كمتانة نظمه: "كيبتاز شعر ابن ماميز شعر ابن طبيس 3ار "دتقمرتبة األنساف يف قدرته كا

  اعبانب تاز على اػبصوص بظاهرت  اثنكغلبة اغبزف عليه كلكنه يبت، بظواهر كث رة كاؼبتانة، طبيس
 .4لفاظ"كغرابة األ، القصصي

، كث رة الػوركد يف شػعر ابػن طبػيس  فهيما عن القصة أ": نه عبد الوهاب بن منصورايقوؿ ؿبق  ديو 
حػػيف ال ، اللياقػػة كالكياسػػة ذا اسػػاقها فغنػػه يسػػوقها دبنتهػػىإك ، سػػتدالؿستشػػهاد كاإلكيسػوقها يف معػػرض اإل

 .5موضوع"لمتمما ل هاجزءابل يغنس هبا على العكس كيعد، زائد شو  أها حشعر قارئ شعر ي
فيحسن ، قع عليه من خبلؿ تتبعنا لشعر ابن طبيسن، ما يذكر  ع الوهاب بن منصور

مر بغرض ف تعل  األإك ، لتكوف دليل قاطع على ما يبثه كيبالل فيه، كيوجدها، االستساؿ يف عرضها
تسد ، أك عبارات، بالرغبة يف مواصلة القراءة ليعثر على صبل،  بعه لشعر ثناء تتأفيحس القارئ ، اؼبدح
كهذا االمر ، مالداللية للنص الشعر  بذلك وبصل التجاكب الكلي مع الب ىن، الوقائع التارىبية ثغرات
ك االحالة اللفظية اليت أ، عرؼ باؼبرجعية النصيةما يأم ، قف على مدل حضور القارئ تارىبيايبدكر  
 حداث ذلك التجاكب.إمن سبكنه 

شعر  نطاؽاست من خبلؿالوهاب بن منصور  بدكمن القصص التارىبية اليت عرض ؽبا الباحد ع
 ابن طبيس قوله:

                                                           
 .14ص،  الديواف1
 .82ص ، اؼبصدر نفسه2
 .50ص ، اؼبرجع الساب ، أضبد ع اغبميد إظباعيل 3
 .47ص، الديواف 4
 .نفسها ص، اؼبصدر نفسه5
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 نبػػػػػػػػػػػػػػت كلكػػػػػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػػوؿ عتػػػػػػػػػػػػػػابأ
 كمػػػػػػػػػػػػػػػا زلػػػػػػػػػػػػػػػت كالعليػػػػػػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػػػػػػين غريبهػػػػػػػػػػػػػػػا

 شػػػػػػػػػػرخهك  كهيهػػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػػن بعػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػباب
 ببلئػػػػػػػػػػػػػه خػػػػػػػػػػػػػدعت هبػػػػػػػػػػػػػذا العػػػػػػػػػػػػػي  قبػػػػػػػػػػػػػل
 كتغلػػػػػػػػػػػب كمػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػحب الػػػػػػػػػػػدنيا كبكػػػػػػػػػػػر

 بطػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػه تقػػػػػػػػػػػػػػػػػدمواألإذا كعػػػػػػػػػػػػػػػػػت ا
 

 كبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبايب 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابدائعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أ
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرايب غك يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي  
 دع الصػػػػػػػػػػػػػػادم بلمػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػرابىبػػػػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػػػػا   
 كال ككليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب 
 1يف متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابعاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ أ

 
اؽ: ستشد يف هذا السيفي، قها الزائفيالذين غرهتم الدنيا برب ، ه الغافل تنبي، الفكرة اؼبستوحاة

التلخي كاؼبص ر ك  كما كاف هبمعها من معاشل الوحدة 2ليت بكر كتغلب"يب  قب وسحرب السب ةقصب"
يت كانت ترعى يف مرعى كليب ال، سوسبناقة ال  السراب ناقة الكاف أصل اػببلؼ بينهما ،  الواحد

بن كائل على يد جساس كهو  سباب نشوهبا مقتل كليبأمن ، ك على ذلكف نبه كليب أكحدث 
رب كامتدت اغب، 3خته اعبليلة بنت مرةأكصهر  يف ، ابن عمه، افبيشبن ، بن ذهل، مر بن مرةع
كال شيء ، ف متاع الدنيا زائلأ، مفادها، خبلقيةأ، بقيمة ركحيةيفيدنا ل، ربع  سنةأا حوارل مهنبي

كل ذم يدرؾ فيه  ، كاؼبقت لآلخرين فسيغيت يـو، كعواطف الكر ، حقادكاأل، يستح  تبادؿ الضغائن
 ح  حقه.

 قصة حرب الفجار يف قوله:، كمن القصص التارىبية اليت استدعاها يف شعر 
 تػػػػػػػػػػػػربض صػػػػػػػػػػػػفو العػػػػػػػػػػػػػي  ؼبػػػػػػػػػػػػا استشػػػػػػػػػػػػػفه

 ةز هػػػػػػػػػػػػػػػػػفغصػػػػػػػػػػػػػػػػػبح يف تلػػػػػػػػػػػػػػػػػك اؼبعػػػػػػػػػػػػػػػػػاطف 
 غهزعبػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػد النضػػػػػػػػػػػػػاؿ كمػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػهمه ع
 ا تكػػػػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػػػػى الفػػػػػػػػػػػػػػيفيكلكنهػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػدن

 قشػػػػػػػػػػػػػػف حبػػػػػػػػػػػػػػاب *فػػػػػػػػػػػػػػداؼ لػػػػػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػػػػػرباض 
 ذئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابلنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع أك لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنه  

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاببفه عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراع يكال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابإك 

                                                           
 .68ص، الديواف 1
 .48ص ، سهاؼبصدر نف2
 .69ص، اؼبصدر نفسه3
 الديوافكاف خليعا فاتكا خلعه قومه كنانة لكثرة فجور  كشركر .،  الرباض بن قيس الكناشل *
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 هادتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال فأكعادهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 1فغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أك زبػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو تػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب
 

كقػد شػهدها النػيب صػلى ، فجرت ب  هوازف كقري  حرب الفجػار، الرباض: "هو من قتل عركةك 
،  ملػك اغبػ رة، كسػبب هػذ  اغبػرب أف النعمػاف بػن اؼبنػذر،اهلل عليه كسلم كله من العمر أربػع عشػر سنة

مػن العػرب هبػ ر ؽبػا حػيف تبػاع ، يف جوار رجل شريف ةلطيم، يبعد إذل سوؽ عكاظ يف كل عاـ كاف
مث قػاؿ: مػن ، ةفجهػز النعمػاف عػ ر اللطيمػ، كيشتم لػه بثمنهػا مػن أدـ اللطػائف مػن وبتػاج إليػه، هناؾ

إال رجبل  هب رهاو فقاؿ الرباض بن قيس الضمرم: أنا أج رها على بين كنانه. فقاؿ له النعماف: ما أريد
ى ف كلهػػا: أنػػا أج رهػػا لػػك علػػز افقػػاؿ عػػركة الرحػػاؿ كهػػو يوم ػػذ رجػػل هػػو ، هب رهػػا علػػى أهػػل قبػػد كهتامػػة

فػدفعها النعمػاف إذل عػركة فخػرج هبػا كتبعػه الػرباض كعػركة ال ىبشػى ، يف أهػل قبػد كهتامػة، أهل الشػيخ 
 2فجاء الرباض إليه كقتله".، إذل أرض اظبها  أكارة ، منه شي ا

يتب  أف الػداعي ، ككيفية التخلص من عركة الرحاؿ، استعراض مشهد حرب الفجار كمن خبلؿ
علػى اؼبػرء أف ، ف ف ما جرل ب  القبيلتػ  عبػارة عػن دركس، التذك ر كأخذ العربة، لذكرها يف هذا اؼبقاـ

ى كال تبقػػ، يػػتعلم منهػػا. كألف بعػػد عػػرض هػػذ  القصػػة مباشػػرة يعػػود كىبربنػػا بػػغف الػػدنيا تكػػر علػػى الفػػيف
 .كما عليه سول أف يغخذ اغبذر منها، على عهدها الذم كانت عليه

عتبار  كسيلة اس: "بيميزت شعر ابن طب دكات اليتبغف الوصف من األ، ؼبا سب  كخبلصةك 
رض غتبلءـ مع الاليت ت، ك من خبلؿ ريفية الشاعر الفنية، لنقل اؼبشهد الواقعي إذل ذهن اؼبتلقي

لنقل صور تعج ، شيا مع نس  السرد كالقص يف خط كاحداف متماكفك3كهو اؼبدح"، اؼبقصود
كامتد تغث رها إذل ، باألحداث اليت شهدها الشاعر ابن طبيس. ككانت نقطة ربوؿ يف تاريخ اؼبغرب

 يومنا هذا.
                                                           

 .70ص، الديواف 1
 .318ص، 2ج، أزهار الرياض، اؼبقرم التلمساشل2
، منشػورات اربػاد الكتػاب العػرب، قػرن  السػابع كالثػامن اؽبجػري قراءة ربليلية للقصػيدة العربيػة يف ال، البنية التكيبية يف اػبطاب الشعرميوسف اظباعيل 3

 .127ص ، 2012، 1ط، دمش 
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 في شعر ابن خميس التلمساني: الصورةمصادر  -4

الشػاعر مػن سػ ركرة  زخػم اؼبعػارؼ الػيت اكتسػبها، تلخػص، ؿب  ذبربة حياتية، تاج الشعرنيعترب 
كإذل ، كتعػػػاذل سػػػبحانهمػػػن صػػػور الكػػػوف الػػػيت أبػػػدعها اػبػػػال   ةكاحػػػد عػػػدٌ فهػػػي ت، طبيعػػػةال مػػػنك ، هكاقعػػػ

، البي ػة االجتماعيػة     مػنصػور ل هتشػكيل الشاعر يستمد، جانب الطبيعية كمظاهرها الصامتة كاؼبتحركة
ففيػػه تنحصػػر ربػػوالت ، نسػػافكاال عػػد مصػػدر أكرل ؼبرجعيػػة الكػػوفيالػػذم ، باإلضػػافة إذل الػػنص القػػر شل

 .لتكيف مع رهاف الواقعلالذات 

كعلنػػا -ؼبصػػادر الصػػورة الػػيت تةسػػس لشػػعر ابػػن طبػػيس التلمسػػاشل  -عػػربة هػػذ  التوط ػػة-شػػ ر نل
 يف اسػػػتنطاؽ النصػػػوص، كانػػػت نقطػػػة التحػػػوؿ،  نكػػػوف أكثػػػر قربػػػة للحػػػديد عػػػن قضػػػية نقديػػػة -هنػػػا

قصػػد بػػذلك نك ، ن نطػػل كثػػ را يف اإلفصػػاح عػػن كنهػػاكلػػ، سػػابقة كحاضػػرة، ةبػػتفاعلهػػا مػػع نصػػوص غائك 
 ستحب للطرؼ اآلخر.اكما ،  أك تفاعل النصوص، يصفو  اد أف نقما استحب لبع  ال، التناص

كأهػػػم النظريػػػات اؼبعاصػػػرة الػػػذم يتنػػػاكؿ مفهػػػـو التنػػػاص ، هػػػذا اؼبسػػػح النظػػػرم، نقػػػدـ يف البدايػػػة
، يف هذا الباب تالنقاد العرب اليت تدرج عن جهود، كما يتعل  به دكف صرؼ النظر، تهلتحديد ماهي

 اؼبع ىن ذاته.لتةدم اؼبسميات  تكإف تباين

رفعػك لغػة: معنػا   :للرابط االشتقاقي ب  التنػاص كالػنص االنص نظر مشت  من صطلح التناص م
كمنػػه ظبيػػت ، جعػػل بعضػػه فػػوؽ بعػػ ، كنػػص اؼبتػػاع، كأذهػػر، رفعػػه، نصػػه نصػػايكنػػص الشػػيء ، الشػػيء
 .1لوهالع، منصة، اؼبنصة

فقػػد ، نػػص اغبػػديد ينصػػه نصػػا: رفعػػه ككػػل مػػا أذهػػر، رفعػػك الشػػيءكيف معجػػم لسػػاف العػػرب: 
 2ة كالظهور كاؼبنصة ما تظهر عليه العركسر يحة كالشهضككضع على اؼبنصة أم على غاية الف ...نص

                                                           
 .989ص، 7ج، ابن منظور لساف العرب1
 .632ص، اؼبصدر نفسه، الف ركز  بادم2
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أنػػه: صػػيغة الكػػبلـ االصػػلية الػػيت كردت مػػن اؼبةلػػف كمػػا ال وبمػػل إال معػػ ىن  يف اؼبعجػػم الوسػػيطك 
 .1دا ال وبتمل التغكيل"كاح

فهػػػذا اؼبفهػػػـو عػػػن ، موجػػػه إذل اآلخػػػر، الػػػنص منػػػتج مػػػن طػػػرؼ ذات معينػػػة وبمػػػل معػػػ ىن كاحػػػدا
 .االرجح يناسب النص الديين أك القر شل بالتحديد

دكرها بػكهػي textusمشػتقة texteين النسػج فاللفظػة جنبيػة يعػشتقاؽ األالنص يف أصل لغة اال
تفاقهػػػا يعػػػين النسػػػيج ااغبديثػػػة ب األكربيػػػةقاؽ كالوضػػػع يف اللغػػػات تعػػػين النسػػػج" كالػػػنص يف أصػػػل االشػػػت

كبػػػالعودة إذل  ..TEKTكالركسػػػية textقبليزيػػػة كاإلtextoسػػػبانية كاإلtexteكقبػػػد  يف اللغػػػة الفرنسػػػية 
كالػػيت تعػػين textusبعػػ  اؼبعػػاجم اؼبتخصصػػة الغربيػػة قبػػد أف لفظػػة الػػنص اؼبشػػتقة مػػن اللفظػػة البلتينيػػة

 .2النسيج
يسػتغرؽ جهػدا معتػربا  كػوف اؼببػدع،  النسػيج كاغبياكػة، يبكن اسػتنتاجه مػن مفهػـو الػنصكلعل ما 

 ليمنح يف األخ ر نصا منسجما.، م االجزاءيلتنظ، الربط بغدكاتخرل يف اختيار مفرداته كضمها أل
كالتلمػيح  كاإلشػارةكالتضػم  ،  ف العرب إذل مرادفات مصطلح التنػاصو النقاد كالببلغي فقد أشار

إذل حضػػػػور شػػػػعر القػػػػدماء يف شػػػػعر  "سػػػػر الفصػػػػاحة"ناف اػبفػػػػاجي يف ذكر ابػػػػن سػػػػكيػػػػ 3، بػػػػاسكاالقت
 .4"احملدث 

ة نػكتابػه اؼبواز  ق يف 370شػر اؼبتػويف بأليب القاسػم اغبسػن بػن ، د مطػوؿيحد، كيف هذا الباب
، عريعػػد مػػن الشػػعراء الػػذين زبصصػػوا يف الشػػ :يػػذكر أف الطػػائي أبػػو سبػػاـ،  مت سبػػاـ كالبحػػأيب  شػػعر  بػػ

، فػػاطلعوا عليػػه كأخػػذك بػػه كػػل مغخػػذ: "فهػػذ  االختبػػارات تػػدؿ علػػى عنايتػػه بالشػػعر، نعتهمصػػفكػػاف 
مػػػن شػػػعر ، كأنػػػه مػػػا فاتػػػه كبػػػ ر شػػػيء، قتصػػػر مػػػن كػػػل اآلداب كالعلػػػـو عليػػػهاك ، ل بػػػه كجعلػػػه كلػػػد غاشػػػت

                                                           
 .12ص، 2013، 1ط، مكالية الواد، مديرية الثقافة، حبد يف اؼبصادر كالدالالت، التناص يف قصيدة غلواء إللياس أيب شبكة، يوسف العايب1
 .14ص، رجع نفسهاؼب2
  21ص 2011، 1ط، سوريا، منشورات ارباد الكتاب العرب، ذبليات التناص يف الشعر العريب، النص الغائب، ؿبمد عزاـ 3
 .72ص، اؼبرجع نفسه 4
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ر فبػػا فػي مػػن سػػرقاته أكثػػخقػػوؿ: إف الػػذم أكؽبػػذا ، سػػبلمي كال ؿبػػدث إال قػػرأ  كطػالع فيػػهإ جػاهلي كال
 .1على كثرهتا"، ذهر منها

–قاربػت داللتػه معػ ىن قػد ، الػتاث العػريبيف مػا يبكػن التنويػه اليػه يف القػوؿ أف مصػطلح التنػاص 
كونػػه يعػػرؼ صػػغ رة ككبػػ رة عػػن الشػػعر ،  كالػػدليل علػػى ذلػػك مػػا ذكػػر  اآلمػػدم عػػن أيب سبػػاـ -السػػرقات

العػػػػرب يف  فيػػػػدؿ علػػػػى أ فبػػػػا، علػػػػهدل يػػػػذكر تفا، فالػػػػذم خفػػػػي مػػػػن سػػػػرقاته، العػػػػريب القػػػػدصل كاغبػػػػديد
 إذل غ ر قائلها. تحيف لو اقتصرت على معاشل كألفاظ نسب، هجنةالسرقة من الصفات اؼب ، سجيتهم

ه أنػا ترل يف كتػب النػاس مػن سػرقاته أك اسػتنبطإنا أذكر ما كقع أكيةكد ذلك اآلمدم يف قوله: "ك 
 2ه"تمنها كاستخرج

، قتبػاسكأف األساليب اليت انتهجهػا يف اال، صفةذ  الهبله  كصفه كيعاكد للمرة الثانية اآلمدم يف
 اؼبع ىن دكف ذاهر اللف .ك أ، الشكل كاؼبضموفتضم 

 اتشػػػار اإل، تفصػػػيبل يوضػػػح مػػػن خبللػػػه  صػػػومهخ اؼبتنػػػيب ك  الوسػػػاطة بػػػ كللجرجػػػاشل يف كتابػػػه 
اضػعا شػارحا كك ، هكفضػائل، بتػدأ بتحديػد خصػاؿ الناقػد اعبيػدم، الغامضة اليت بػدت يف تفسػ ر اآلمػدم

حػػيف ، كنقػػاد الشػػعر، الكػبلـجهابػػذة كليسػػت تعػد مػػن "كمػا ذبػػب: ، فيػػه تنػػعسبمػا  مبينػػاألنػواع السػػرقة ك 
بػػػن االعػػػارة ، صػػػل بػػػ  السػػػرؽ كالغصػػػبفكمنازلػػػه فت، كربػػػيط علمػػػا برتبػػػه، كأقسػػػامه صػػػنافهأسبيػػػز بػػػ  

كاؼببتذؿ ، هيدعاء السرؽ فإكتفرؽ ب  اؼبشتؾ الذم ال هبوز ، ؼباـ من اؼببلحظةكتعرؼ اإل، كاالختبلس
فغقتطعػػه فصػػار ، كأحيػػا  السػػاب ، اؼببتػػدم فملكػػه  كبػػ  اؼبخػػتص الػػذم حػػاز ، د أكذل بػػهالػػذم لػػيس أحػػ

 3اؼبعتدم ـبتلسا سارقا.

                                                           
مصػر ، 4ط1994، دار اؼبعػارؼ، بػداهلل ؿبػاربع، تػح: السػيد أضبػد صػقر، اؼبوازنػة بػ  شػعر أيب سبػاـ كالبحػتم، اغبسن بن بشػر اآلمػدم، أبو القاسم 1

 .59ص
 .59ص ، اؼبصدر نفسه 2
، الناشػػػر عيسػػػى البػػػايب اغبلػػػيب، علػػػي ؿبمػػػد البجػػػاكم، تػػػح ؿبمػػػد أبػػػو الفضػػػل إبػػػراهيم، الوسػػػاطة بػػػ  اؼبتنػػػيب كخصػػػومه، علػػػي بػػػن عبػػػد العزيػػػز اعبرجػػػاشل 3

 .183ص  1966، ق1386
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يف الفصػػل بػػ  ، كالعمػػ  مغخػػذ التػػغشل، صػػناؼ السػػرقة األدبيػػةأغخػػذ اعبرجػػاشل يف اغبػػديد عػػن ي
ليػػػه اؼبعػػػاشل ذبتمػػع إشػػكل مشػػػتكا لفظيػػػا تاؼبفػػاهيم الػػػيت  خػػػتبلس مػػػنكاإل، ارةعػػكاإل، كالغصػػػب، السػػرقة

 اؼبتعلقة بلف  السرقة.، القريبة كالبعيدة
بػل اؼبصػدر األكؿ الػذم ، باب السرقة منه الشعراء من اؼبعاشل ال يعد يما اشتؾ ف، كما أنه يبيز

شػػػبيه اغبسػػػن يسػػػتند اليػػػه الشػػػاعر يف بنػػػاء قصػػػائد  مػػػن أكصػػػاؼ الصػػػورة الكونيػػػة: "فمػػػيف رأيػػػت أف الت
كالشػػػجاع اؼباضػػي بالسػػػيف ، البليػػػد البطػػي بػػػاغبجر اغبمػػار، كاعبػػود بالغيػػػد كالبحػػر، بالشػػمس كالبػػػدر

حكمػت  ...  كالسػقيم يف أنينػه كتغؼبػه، كالسػليم يف سػهر ، ستهاـ اؼبخبػوؿ يف ح رتػهكالصب اؼب، كالنار
 .1بغف السرقة عنها منفية"

لػيس مػن ، منه الشاعر ذباربه كصور  ييستقعدها مصدرا يف، كألف صور الكوف أصل لكل شيء
نشػػغ مبتكػػرة تف، ؽبػػا هسػػيمة كتشخصػػيذبكحسػػن ، بػػل يبكػػن أف ينقلهػػا اؼببػػدع برباعػػة خيالػػة، بػػاب السػػرقة

ميػػز تكمػػا يلحػػ  بػػه كمػػا ي، هبيانػػكفصػػلت بػػ  مػػا شػػبه هػػذا ك ، تبػػاع مسػػتحيل فبتػػعخبلقػػة: "فاألخػػذ باأل
، متنػاقبل ال يعػد مسػركقا، متػداكالفوجػدت مستفيضػا ، داعبتاإلك  تاعخ اعتربت ما يصح فيه اإلمث، عنه

 2كال وبسب مغخوذا"
 عثر عليها يف نظم شاعر  خر.ناليت ال ، كؼبسة الشاعر، ربتكاإلا، زهايما يب، فالتجربة اإلبداعية

يػػرل اعبرجػػاشل أف السػػرقة ال تشػػمل مػػا ذهػػر مػػن االلفػػاظ دكف اؼبعػػاشل: ، كيف هػػذا الشػػغف دائمػػا
، كدعػػػا إذل نفسػػػه دكف مػػػا كمػػػن، ال تقتصػػػر السػػػرقة علػػػى مػػػا ذهػػػرأ، ك يف هػػػذا البػػػاب"كأكؿ مػػػا يلزمػػػ

لفػػاظ كالظػػواهر طلػػب األ، اهبة كاؼبعػػاشل اؼبتناسػػخةأف ال يكػػوف تتبػػع األبيػػات اؼبتشػػ، ح عػػن صػػاحبهضػػكن
 .3غراض كاؼبقاصد"دكف األ

 اؼبباشل.لفاظ ك األاؼبعاشل ال ك  غراضما كاف الوقوؼ فيه عند األ، ف ألطف األنواعأإذ 

                                                           
 .183ص ،  ساب الصدر اؼب ،اعبرجاشل علي بن عبد العزيز 1
 .184ص ، اؼبصدر نفسه 2
 .201ص ، اؼبصدر نفسه3
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، إذا علػػ  اؼبعػػ ىن اؼبخػػتلس، ة مػػن مزايػػا السػػرقة األدبيػػة: "الشػػاعر اغبػػاذؽيػػمز  كلػػه قػػوؿ يف مػػا يعػػد
  يػجنبأا ل كجدنبغفال ف ذا مر بالغيب، تهنظمه كعن ركيه كقافيك ، عن كزنه كصنفه، عن نوعه، عدؿ به

 .1ا"مذبمعه كالوصلة اليت، ا الفطن الذم عرؼ قرابة ما بينهمامكإذا تغمله، متباعدين
كبػدا يف صػورة زبتلػف عػن ، ما كػاف يف اؼبعػ ىن -إف صح التعب ر -، كمن أساليب السرقة احملمودة

 قافية.زنا ك صورة نظمه األكذل ك 
لصػقها بػه أكننفي عنه هتمة السػرقة الػيت ، فنعترب  من الشعراء اجمليدين، سباـ يبأكإذا عدنا للشاعر 

ال ىبيػل أهػا مقتبسػة سػول للفطػن ، لباسػها ثػوب جديػدإعػاشل ك كقاته عػن اؼبر ألنه يركز يف مسػ، اآلمدم
 الذم يدرؾ القرابة ب  اؼبعين .

نػػص قػػف لػػذكر مػػا يقصػػد بػػه ذبلػػي ن، ضػػركهباكملطػػف ل، كمػػن مهجػػن ػبصػػلة السػػرقة يف الشػػعر
كإجادتػه يف خلػ  لغػة تػه  اؼببػدع  تظهر من خبلؽبػا براع، غائب يف نص حارل بطرؽ كمستويات ـبتلفة

ذلػػػك ركالف ذاتػػه كمػػػا كصػػف لر بو كالشػػع، الي  الػػػنصغػػن القػػارئ مػػػن فػػ  مكػػسب،   النصػػػ ربػػاكر بػػ
 .بارث

التنػاص معػ ىن كالذم كضػع نظريػات تشػرح ، فتاحد مؿبم فنذكر الناقد اؼبغريب، فو أما النقاد احملدث
يب خػرل مػن الػتاث العػر أك ، ةبيػسػتنادا لطركحػات غر اكما سن أنواع كمستويات ،  ب  اؼبصطلح كاؼبفهـو

 .2الدخوؿ يف عبلقة نصوص مع النص حدث بكيفيات ـبتلفة"ك  ف رل أف" التناص هو تعال 
ال كجود لنص ، ال زبرج عن حقيقة كاحدة كمفادها، عند الغربي ، كيقوؿ أف تقسيمات التناص

كن االستغناء عنه: "كما عدا بعػ  االذباهػات تتفػ  علػى يبفهو معطى ال ، ال يوذف صاحبه التناص
 ...  مػن شػركطه الزمنيػة كاؼبكانيػة كؿبتوياهتػا، لئلنسػافألنه ال فكػاؾ ، شيء ال مناص منه، اصأف التن

ركيػزة تغكيػل الػنص مػن قبػل اؼبتلقػي كهػذ  اؼبعرفػة هػي ، نتاج أم نػص هػو معرفػة صػاحبه للعػادلإفغساس 
 3."أيضا

                                                           
 .204ص ،  ساب الصدر اؼب ،اعبرجاشل علي بن عبد العزيز 1
 .121ص ، الدار البيضاء اؼبغرب، 1985/1986، 1ط، اؼبركز الثقايف العريب، ربليل اػبطاب الشعرم" استاتيجية التناص، فتاحمؿبمد  2
 .123ص، اؼبرجع نفسه 3
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بػ   ية التناصقض، استاتيجية التناص  ربليل اػبطاب الشعرم كمن ب  ما تطرؽ اليه يف كتابه 
همػا فيأك ، أيكػوف التنػاص يف الشػكل أك اؼبضػموف :على هذا تسايفؿ كهػو بيننالشكل اؼبضموف: "كقد ي

لكػػػن تعلػػػم صبيعػػػا أف ال مضػػػموف خػػػارج  ...أنػػػه يكػػػوف يف اؼبضػػػموف، أف يظهػػػر بػػػادئ ذم بػػػدء، معػػػا
ل األديب تبعػػا كفهػػم العمػػ، هػػادم اؼبتلقػػي لتحديػػد النػػوع األديب إلدراؾ التنػػاص فالشػػكل هػػو، الشػػكل
 .1لذلك"

فػػػػ ذا تفطػػػػن اؼبتلقػػػػي ، أف التنػػػػاص وبػػػػدث يف الشػػػػكل كاؼبضػػػػموف، مفتاحكعلػػػػى رأل تعبػػػػ ر ؿبمػػػػد
ف يدرؾ النس  األديب الذم   أاؼبتلقي عليه ف، ة اليت استند إليها اؼبةلف أك الشاعريب دراؾ اػبلفية اؼبعرف

 عنا .كوبصل الفهم الكلي ؼب، كردت فيه لتكوف شركط القراءة حاضرة
إذ ينبغػػي أف نشػػرؾ اؼببػػدع يف نقػػاط ،  التنػػاص كاؼبقصػػدية علػػى معطػػى  زكػػر ، كإذل جانػػب ذلػػك

كمػػػن هػػػذ  النقػػػاط مػػػا اصػػػطلح عليػػػه بالتقاليػػػد ، التواصػػػل بػػػ  الطػػػرف ، وبصػػػل دبوجبهػػػا عمػػػـو الفائػػػدة
تقنػ  إذ تستعصى علػى الضػبط كال، معقدة، األدبية كاؼبعاشل: "كيتضح فبا سب  أف التناص ذاهرة لغوية

علػى أف هنػاؾ مةشػرات ذبعػل التنػاص ، علػى التجػيح قدرتػه ةكسػع، يعتمد يف سبيزها على ثقافة اؼبتلقػي
 .2مساؾ به"كيوجه للقارئ لئل يكشف عن نفسه

 3ات التناص كاليت تتمثل يف:يكما تعرض إليراد  ل
 :ـبتلفة أنبهاالتمطيط: كالذم وبدث بغشكاؿ  -1
 ثل: كبل/ لبل.ممثل قوؿ /لوؽ التصحيف   فيلب كبالتصحاعبناس بالق اكراـ: األنا -أ

ة طػػػواؿ الػػػنص مكونػػػة تراكمػػػا تثػػػ ر انتبػػػا  تصػػػواهتا مشػػػتأفقػػػد تكػػػوف  : الكلمػػػة احملػػػور البػػػارا كػػػراـ  -ب
  ابػن عبػدكف مثػل مػا قبػد يف قصػيدة  ةكقػد تكػوف حاضػر ، عليهػا كقد تكػوف غائبػة كلكنػه بػ ىن، القارئ

تػاج إذل انتبػا  مػن القػارئ أك عمػل منػه إلهبازهػا أك رب، ذنيػة كزبمينيػةف هػذ  االليػة أعلػى ، كهي الدهر
 العكس:

                                                           
 .130ص،  لساب اؼبرجع ا، ؿبمد مفتاح 1
 .131ص ،  اؼبرجع نفسه 2
 .128ص ، اؼبرجع نفسه 3
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فالشػاعر قػد يلجػغ إذل كسػائل متعػددة تنتمػي  ، الشػعر االشرح: أنه أساس كل خطػاب أك خصوصػ -2
كعليػػه يكػػوف ، دةيت األكؿ ؿبػػددا كيبػػين عليػػه اؼبقطوعػػة أك القصػػيػػفقػػد هبعػػل الب، كلهػػا إذل هػػذا اؼبفهػػـو

 وضيح.الشرح كالت
ة القصػيدة يػي: أف جوهر القصيدة الصراعية يولػد تػوترات عديػدة بػ  كػل عناصػر بنمالشكل الدرا -3

ككػل هػذا أدل بطبيعػة اغبػاؿ إذل مبػو القصػيدة ، فعػاؿكتكرار صػيل األ،  دبعنا  العاـ ذهرت يف التقابل 
 فضائيا كزمانيا. 

أك مػػػن خػػػبلؿ  اكليػػػ  اكصػػػفعػػػن طريػػػ  كصػػػفها ىبيػػػة اؼباضػػػية أمػػػا هبػػػاز: دبعػػػ ىن أف تقػػػدـ الصػػػور التار اإل -
 التكيز على األحداث اؼبشهورة.
قنن مفهـو التنػاص إذل  هأن، فتاحمؿبمد ، للناقد اؼبغريب، تجربة النقديةالكما لبتم به حديثنا عن 

هػذا ، يف قػراءة النصػوص كربليلهػا ىسػتدعتيبكػن أف ، قػـو عليهػايكقواعػد ، كجعل له أسػس، حد بعيد
طركحػات الغػربي  أمػن ، كطور يف نظرته ؼببػدأ التعػال ، اجتح هذا اؼبفهـو، خرلأهة كمن ج، من جهة

 كالتاث العريب بالنزر القليل.، بالدرجة األكذل
كهػػو ، كانػػت لػػه نظرتػػه اػباصػػة يف ربديػػد مقػػوالت التنػػاص،  ننتقػػل إذل  خػػر، فتػػاحمكمػػن ؿبمػػد 

التنػاص يف النقػد   بتمػثبلتابػه اؼبوسػـو د. عادؿ القريػب يف كت، إذ قدـ له هذ  اعبهود، صربم حاف 
إذ كصػفه بقولػه: "مػن النقػاد الػذين عملػوا علػى ،  سةاؿ التنظ ر إذل فبارسػة النقديػةمن ، اؼبعاصر ريبعال

  شػػػارات العمػػػل األديبإالتناص ك ػ ونػػػة بػػػنترسػػػيخ مفهػػػـو التنػػػاص يف النقػػػد العػػػريب اؼبعاصػػػر بدراسػػػته اؼبع
بصػػرؼ ، كالػػيت دل تػػتح لػػه فرصػػة قراءهتػػا، قػػارئ بالنصػػوص السػػابقةفيعػػرؼ التنػػاص بقولػػه: "إف معرفػػة ال
رتبػاط مرتبطػة بغشػد اإل ةإذل ذػاهرة تناصػييف ما قرأ  هي راجعػة ، ةبالنظرعن كوها نصوص ذاتية أك غائ

حيػد تتفاعػل النصػوص مػع بعضػها ، بػرز خصػائص التنػاصأزاحػة كالػيت تعتػرب مػن حبلؿ كاإلدبسغلة اإل
 1كتتداخل"

                                                           
التناص كإشػاريات ، نقبل عن صربم حاف ، 63ص ، 2015منشورات عكاظ الرباط/ ، التناص: من سةاؿ التنظ ر إذل فبارسة النقدية، عادؿ القريب 1

 .78ص، ـ1986، الدار البيضاء، 2ع، دار قرطبة للطباعة كالنشر، ؾبلة ألف/ عيوف اؼبقاالت، العمل االديب
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ضعها لنسػ  االزاحػة ىب، ما هو سول نصوص متاكمة يف ذهن اؼبةلف، ج النصوصف رل أف نتا 
 تاجه اؼببدع منها.وبأم توذيف ما ، إلحبلؿانصوص الغائبة غ ر الضركرية ك الزاحة إأم ، حبلؿكاإل

وصػل إذل نظريػات ت، نظريات الفلسػفيةاله اؼبةسسة على تكانطبلق، أما سعيد يقط  فببحثه اعباد
ةثر اسػػتعماؿ التفاعػػل :"نػػحيػػد يقوؿ عمػػل السػػردي  كالسوسيونصػػ  هبػػا اجملػػاؿ ذبػػاكزعلميػػة يف هػػذا 

وبائيػػػة دالالهتا اإللػػػ، جينيػػػتأك نفضػػػله عػػػن اؼبتعاليػػػات النصػػػية عنػػػد ، ألنػػػه أعػػػم مػػػن التنػػػاص، النصػػػي
تضػػمينا أك ، كيتفاعػػل معهػػا ربػػويبل، فبمػػا أف الػػنص ينػػتج ضػػمن بنيػػة سػػابقة فهػػو يتعلػػ  معهػػا، البعيػػدة

كهبػػػػػذا نتجػػػػػاكز عمػػػػػل السػػػػػردي  ،  ... شػػػػػكاؿ الػػػػػيت تػػػػػتم فيهػػػػػا هػػػػػذ  التفػػػػػاعبلتدبختلػػػػػف األا قػػػػػحر 
 يف حبثهم عن التناص كاؼبتعاليات النصية" zima زيبا   كالسوسيونص 

ذػاهرة الشػعر اؼبعاصػر يف اؼبغػرب"   يف كتابػه" "ؿبمد بنػيس"الناقد اؼبغريب ك ، الشاعر، كما نذكر  
كقد ترصبه كقتها بالنص الغائب كهو مػرادؼ ؼبصػطلح التنػاص عػاـ   1979نية عاـ يدراسة بنيوية تكو 

الشػػػعر العػػػريب اغبػػػديد بنياتػػػه  يف كتابػػػه   1989عػػػاـ  يكاسػػتعمل مصػػػطلح التػػػداخل النصػػػ، 1988
 1".كلكن تعريف بنيس للتناص ال ىبرج عن تعريف كريستيفا له، " الشعر اؼبعاصر"كبدالهتا 
بػػػه عنػػػد كاآلراءاؼبتعلقػػػة التوجهػػػات ، اص كعػػػرض أهػػػمتوجػػػه لتسػػػليط الضػػػوء علػػػى التنػػػن كسػػػوؼ 
أف أكؿ من كضع األسس العلمية لنظرية التناص كعدها منهجا نقديا ؼبقاربػة ، كفبا ال شك فيه، الغرب

يف دراسػػػػتها julia kristeva "كريسػػػػتيفا"جوليا  صػػػػلكالبلغاريػػػػة األ، الناقػػػػدة الفرنسػػػػية، النصػػػػوص
صػاحب الفضػل األكؿ يف كجػود هػذ  الظػاهرة هػو اللغػوم  فأغ ر أها ذكرت   1967 - النقديةب  

 2يف ؾبموعة من كتبه.mikhail bakhtinت  خالركسي ميخائل با
شػػػػكك يف هػػػػذا الػػػػرأم كيرجػػػػع الفضػػػػل يف كضػػػػع أسػػػػس هػػػػذا اؼبصػػػػطلح إذل يإذل أف هنػػػػاؾ مػػػػن 

 شلإف الظهػػػػور األكؿ للتنػػػػاص ارتػػػػبط بالشػػػػكبل chlkovskyشػػػػلكو فسػػػػكي ""تالركسػػػػي  شلالشػػػػكبل
مث ربققػػت النقلػػة اؽبائلػػة ، العمػػل الفػػين بغػػ ر  مػػن األعمػػاؿ األدبيػػة  إتصػػاؿلكوفسػػكي الػػذم تنبػػه إذلتش

                                                           
  123ص، ربليل اػبطاب الشعرم، ؿبمد مفتاح1
 1435، 2013، 5جػػدة ع، ؾبلػػة اغبجػػاز، دراسػػة تغصػػيلية يف بيبلوغرافيػػا اؼبصػػطلح، التنػػاص يف الثقافػػة العربيػػة اؼبعاصػػرة، ابػػراهيم عبػػد الفتػػاح رمضػػاف 2

  144ص
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ت  الػػػذم اسػػػتخدـ مصػػػطلح اغبواريػػػة أك تعدديػػػة خميخائيػػػل بػػػا، ؽبػػػذا اؼبفهػػػـو علػػػى يػػػد الناقػػػد الركسػػػي
 .dostovsky"1شعرية ديستو فيسكي"صوات يف كتابه األ

س كصػػػار ك ني  الػػر كالشػػػكبلالبنيػػوي  علػػػى ذاتػػه مػػػن  قػػهبانغبلضػػػد مػػن نػػػادكا  قػػفكألف الػػنص ك 
 مسرحا لتفاعل النصوص كتداخلها.

نصػػػوص ـبتلفػػػة اؼبصػػػادر ـبصصػػػة لبنػػػاء حلقػػػات للتواصػػػل بػػػ  فػػػالنص فهػػػو عبػػػارة عػػػن مسػػػاحة 
 .ؿبملة بغحداث ككقائع لتتزامن مع اؼبعطيات الراهنة

ف أكالػػػيت بػػػدكها ال يبكػػػن  ،فػػػراح حبػػػد عػػػن االيػػػديولوجيا roland bart"بػػػارت "ركالفأمػػػا 
كالػػػػنص الػػػػذم يقػػػػـو بغفكػػػػار منفصػػػػلة عػػػػن ، النصػػػػية كتفاعػػػػل النصػػػػوص باإلنتاجيػػػػةيتحقػػػػ  مػػػػا يعػػػػرؼ 

 هفهػي عبػارة عػن تػورد يعلػو كجهػ، االيديولوجيا يف نظر  ذل عقيما فيقوؿ: "تعػتم االيػديولوجيا الػنص
، نتاجيػةإكال ، يمػا ال خصػوبة فيػهعقيظػل ، يف نظػر  يػديولوجياباإلكمرد ذلػك أف الػنص اؼبقطػوع الصػلة 

 .2يديولوجيا"كهذا الظل هو قليل من اإل، هلذإذ يبقى حباجة إذل 

، خلفػه نصػوص لفكار تتاءكربط األ، جزاءمفهومه دبع ىن اغبياكة كتنظيم األ النص األديب يرتبط
 كحضور للنص الغائب.، لتشكل حلقات تفاعل، عبارة عن ؿبصلة ثقافة مبدعه كتنوعها

فجوليػا كرسػيتفا قػد حػددت اؼبفهػـو العلمػي للتنػاص ، أمػا عػن اؼبفهػـو، ن كضػع اؼبصػطلحهذا ع
خػػرل ككػػل نػػص هػػو امتصػػاص أبقوؽبػػا" التنػػاص هػػو التقػػاطع داخػػل الػػنص لتعبػػ ر مػػغخوذ مػػن نصػػوص 

، خػرلأفالتنػاص هػو التفاعػل اغباصػل بػ  النصػوص اؼبقتبسػة مػن نصػوص  3لنص  خر أك ربويػل عنػه"
ظهػػر التعػػال  كاالرتبػػاط تمػػع اؼبلفوذػػات اؼبتعػػددة يف الػػنص اغباضػػر لذبفبػػذلك ، أك جلػػي، بشػػكل خفػػي

 الوثي  ب  النصوص.

                                                           
 41ص، منشورات ارباد الكتاب العرب، ذبليات التناص يف الشعر العريب، ؿبمد عزاـ 1
 .18ص، اؼبرجع الساب ، ذبليات التناص يف الشعر العريب، ؿبمد عزاـ 2
 1435، 2013، 5ع، ؾبلػػػػة اغبجػػػػاز، دراسػػػػة تغصػػػػيلية يف بيبلوغرافيػػػػا اؼبصػػػػطلح، التنػػػػاص يف الثقافػػػػة العربيػػػػة اؼبعاصػػػػرة، ابػػػػراهيم عبػػػػد الفتػػػػاح رمضػػػػاف 3

 .155ص
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الػػنص عبػػارة عػػن جهػػاز نقػػل لسػػاشل يقػػـو الكاتػػب فيػػه ب عػػادة توزيػػع نظػػاـ  "بقوؽبػػا كتعرفػػه أيضػػا 
لفوذػات كبػ  اؼب، بػبلغ اؼبباشػراإلكذلك ب قامة عبلقات ب  الكبلـ التواصلي الػذم يهػدؼ إذل ، اللغة

 1السابقة كاؼبتزامنة.

نتاجيػة أم مبػ ىن إ  يف كضع تصور نقدم للتناص يف عد "تيفاسيجوليا كر "كما انطلقت الباحثة 
نتاجيػػػة كهػػػو إيفا يف بلػػػورة مفهػػػـو التنػػػاص يف كونػػػه تسػػػيعلػػػى توالػػػد النصػػػوص كتناسػػػلها" فاعتمػػػدت كر 

 .2د لفعالية التوليد كتعدد الدالالت"عالتحديد البا

" أمػا الػنص ، كالػنص اػبفػي، كنبػا الػنص الظػاهر، ك فهػي سبيػز بػ  مسػتوين مػن الػنصكتبعا لذل
ز األنػا يػكربفأما النص اؼبولد فهو توليد نسػيج الػنص ، اؼبسجل عن طري  الطبع الظاهر هو ذلك النص
 .3كالدالئل اؼبستقرة فيه"

كالػػػنص ، يػػػةاالرك  أك، ف الػػػنص الظػػػاهر هػػػو الػػػنص اؼبكتػػػوب علػػػى صػػػفحات الكتػػػاب أك الػػػديوافأدبعػػػ ىن 
 مساؾ بشفراته كفكها.يف حاجة ؼبن يقدر على اغبصوؿ عليه كاإل، اػبفي هو النص غ ر ذاهر مفقود

اؼبعرفيػػػة كالسوسػػػيولوجية الػػػيت تعتػػػرب بدايػػػة كقػػػوؼ القػػػارئ يف مواجهػػػة الػػػنص"  األبعػػػادإضػػػافة إذل 
كالوقػػػػوؼ علػػػػى ، اتػػػػهفيصػػػػبح القػػػػارئ فػػػػاعبل يف الػػػػنص ال تابعػػػػا لػػػػه مػػػػن خػػػػبلؿ اسػػػػتثمار معارفػػػػه كتوقع

 .4"كاإلشاراتقتباسات التابطات كاإل
، كثقافػػة كاسػػعة مشػػبعة، يبلػػك رصػػيد معػػريف، غػػ ر عػػادم، فعبلقػػة التفاعػػل ال تػػتم إال بتػػوفر قػػارئ

، فيخػػرج مػػن هػػذ  العمليػػة، الػػيت تتوقػػف حػػائبل بينػػه كبػػ  اػبطػػاب، كاإلشػػاراتسبكنػػه مػػن فػػ  الرمػػوز 
 .5"، كال متناهيةدبلفوظ جديد ؿبمل بدالالت متعددة 

                                                           
 .17ص، مرجع ساب ، يوسف العايب 1
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هػو" ؾبموعػة النصػوص الػيت قبػد بينهػا  michel revater ميشػاؿ ريفػات ر"مػا التنػاص عنػد أ
قرابػػة كهػػو ؾبموعػػة النصػػوص الػػيت نستحضػػرها مػػن ذاكرتنػػا عنػػد قػػراءة ، قراءتػػه دصػػدبكبػػ  الػػنص الػػذم 

 .1مقطع مع "
لكنػه حصػر مفهػـو ، تيفانبلح  هنا أف رأم الناقد ميشاؿ ريفات ر ينسػجم مػع رأم جوليػا كريسػ

 ستحضار العقلي.التناص يف العبلقة ب  النص اغباضر كالنص الغائب كاال
كػل عبلقػة بػ  ،  لتنػاص" أنػه علػى اؼبسػتول األكثػر بسػاطةلفه ييف تعر todorovأما تودكركؼ 

يػػدخبلف يف نػػوع ، حػػدنبا اآلخػػرأأك كػػل ملفػػوذ  وبػػاكر ، ملفػػوذ  تعتػػرب تناصػػا فكػػل نتػػاج  شػػفوين
 .2من العبلقات الداللية نسميها عبلقة حوارية" خاص

، يف كونػػه عبلقػػة تفاعػػل بػػ  نصػػوص مكتوبػػة أك شػػفويةتعريػػف " تػػودكركؼ" للتنػػاص ال ىبػػرج  
 تتجاكز هذ  العبلقة التفاعل إذل عبلقة حوار كتعال .

ككصػػػوؽبا ؼبعػػػ ىن التنػػػاص كالػػػذم هػػػو ، مشػػػركعها العلمػػػي "جوليػػػا كريسػػػتيفا"بعػػػد أف اسػػػتكملت  
جػ رار "بػل ذباكزهػا، عنػد هػذا التنظػ ر فالبحػد يف هػذا اجملػاؿ دل يتوقػف، حضار لنصػوص كتفاعلهػاستا

جعػػل التنػػاص عنصػػرا مػػن عناصػػر يطلػػ  عليهػػا باؼبتعاليػػات النصػػية  الػػذمgèrared genet"جنيػػت
أف يكتػب ال يبكػن ، ع" فػالنص اؼبتفػر   1982 الصػادر سػنة  atras"ساطر "أكذلك من خبلؿ كتابه 

 .كهذ  العملية شبيهة بعملية من يكتب على طرس، ثار قديبةإال على أ
يبحػػى كيكتػػب عليػػه نػػص  "صػػحيفة مػػن جلػػد"رؽ  "بػػالطرس"يوضػػح جػػ رار جنيػػت أف اؼبقصػػود 

ثػػار الكتابػػة القديبػػة ال يسػػتطع الػػنص اعبديػػد إخفاءهػػا بصػػفة كاملػػة بػػل تظػػل قابلػػة   خػػر جديػػد عػػن 
 .3لتبينها كقراءهتا ربته"
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ظهػر تتفػي بػل زبكال ، ؾبموعة معتربة مػن النصػوص الػيت زبتػزف يف الػذاكرة فالنص يكتب دبشاركة
 1."فتتحوؿ القراءة إذل عملية مزدكجة يظهر فيها النص القدصل من كراء النص اعبديد"بوضوح 

مصػػػطلح جػػػامع الػػػنص أك اؼبتعاليػػػات النصػػػية فهػػػو يعرفهػػػا  "سراطػػػ"أكمػػػا أنػػػه اسػػػتعمل يف كتابػػػه 
 .خرلأعبلقة ضمنية أك ذاهرة مع نصوص  بقوله: "كل ما هبعل النص يف

،  عاليػػات النصػػة كهػػي التنػػاصتقػػد تعػػرؼ إذل العبلقػػات اػباصػػة باؼب 1981أكتػػوبر  13كيف يػػـو 
الػػذم يقػػع يف مرتبػػة كسػػط بػػ  التعالقػػات النصػػية  "التفاعػػل النصػػي"يػػةثر توذيػػف مصػػطلح كمػػا أنػػه 

الثانيػػػػة الػػػػػيت تقصػػػػػد التحليػػػػػ  يف ، ك ةتشػػػػػكيل يف رتبػػػػػاط نػػػػص بغػػػػػ ر  سػػػػػاب افتمثػػػػػل األكذل ، كاؼبتعاليػػػػات
دؽ فهػػو األ، لػػذا، بػػ  هػػذا كذاؾ هبمػػعفالتفاعػػل النصػػي مصػػطلح ، الػػدالالت البعيػػدة لػػه، ك فضػػاءات

 كاألنسب بالفعل.
نقوؿ أف التناص من اؼبعطيات اللغوية كالفنية اليت قبدها ترد يف كػل ، ككخبلصة ؼبا ذكرنا  سابقا

،  لكػن تتطلػب مهػارة مػن اؼببػدع "ف بػارتركال"ص برئ كمػا ذكػر فبل كجود لن، شعرم أك نثرم، مغثور
 تبػػدك، كيسػػتعذب حضػػور  بغشػػكاؿ مسػػتحدثة، كدتػػهايسػػتطيع اؼبتلقػػي مر ، مشاكسػػا ريفػػاطكػػي يبػػدك 

 صلها.أة على غ ر ما ثبت يف ضكاؼبناق، فيها اؼبعارضة
 شل:شعر ابن طبيس التلمسايف مثل مصادر الصورة تلن، كنعود بعد هذا الرصد النظرم

 المصدر الطبيعي: -4-1
 الطبيعة الحية والصامتة: -4-1-1

اؼبصػػػدر الػػػذم يقػػػف عنػػػد  الشػػػاعر يف اسػػػتجبلء ، كمػػػا نسػػػب ؽبػػػا مػػػن عناصػػػر، تشػػػكل الطبيعػػػة
، هػػو اعبمػػاؿ، هػػم ركافػػد الصػػورة الشػػعريةأألهػػا أصػػل اعبمػػاؿ " مػػن ، كاستحضػػارها يف نظمػػه، صػػورها

كال وبػرؾ الشػعور إال ، اؿيػفاعبمػاؿ كحػد  ال يثػ ر اػب، ةيأضف إذل ذلك اغبالة الوجدان، كاالحساس به
اؼبػاء اعبػارم ، باإلضػافة إذل مفرداهتػا اعبميلػة، كاف هناؾ استعداد نفسي مزاجػي داخػل نفػس اؼببػدع  اإذ

 .2كالبسات  كل ذلك يعد رافد من ركافد الطبيعة"، كاالزهار، ةكاػبضر 
                                                           

، جامعػػة البػػتا،  التنػػاص بػػ  جيلػػ  سػػيد البحػػراكم كخالػػد اعبػػرب أمبوذجػػا   اؼبػػةسبر الػػدكرل اػبػػامس، تقباؿ العػػرب للنظريػػات الغربيػػةاسػػ، أضبػػد اػبطيػػب 1
 .7ص ،  2007، األردف

 .17، 18ليبيا.صجامعة مصراته ، 2016يونيو ، 5ع، 1مج ، اجمللة العلمية لكلية التبية، ابراهيم أبو شوفة: الصورة الشعرية يف المية العرب 2
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بػػع مػػن نبػػل حضػػور انفعػػاؿ كجػػداشل ي ،أف اعبمػػاؿ لػػيس كحػػد  -كبنػػاء علػػى هػػذا القػػوؿ-لكػػن 
 كالتغثر به. هتذكقل، نفس اؼببدع

مػػػن ك اؼبػػػادة الشػػػعرية تنقسػػػم إذل نػػػوع : الطبيعػػػة الصػػػامتة ، كالطبيعػػػة الػػػيت يسػػػتقي منهػػػا الشػػػاعر
، كالوجػػه اعبميػػل... أمػػا الطبيعػػة اغبيػػة كاغبيوانػػات، كالبسػػات ، االزهػػار، اػبضػػرة، كاؽبػػواء، ركافػػدها اؼبػػاء
درج فيػػه تػػتسػػع كيضػػي  حسػػب التبويػػب الػػذم يعاقلػػة أك متحركػػة عاقلػػة: "مفهػػـو الطبيعػػة  متحركػػة غػػ ر

شػػمل النبػػات تفالطبيعػػة اعبامػػدة ، عمػػل يف نطاقػػهيكاؼبيػػداف الػػذم ، الكائنػػات كاؽبػػدؼ الػػذم رمػػي اليػػه
نسػاف ىبػرج مػن مفهػـو كاال، وافيػتشػمل عمػـو اغب كمتحػررةككل عنصر غ ر ذم شعور ، حواؿ الزمافأك 

 1مظهر من مظاهرها. االنساف أك متحركة عاقلة عند من يعترب، عة اعبامدة كمتحركة غ ر عاقلةالطبي
، متنػاثرا يف كػل قصػائد ، لصػور الطبيعػة كركافػدها فعلػيحضػور ، كيف شعر ابن طبيس التلمسػاشل

كل منهما يزخر بطقس ،  كاألندلس، تلمسافك،  اليت عاش فيها، البي ة الساحرة، كلعل السبب يف ذلك
فغضػػػفت علػػػى احساسػػػه صػػػبغة صباليػػػة ال تعلػػػن ، كريػػػاض مطػػػرزة، كحلػػػة خضػػػراء كزهػػػور غنػػػاء، صبيػػػل

 عبد اهلل بن اغبكيم: ت  أيبر الوزا ميقوؿ يف ذ، قداستها إال للجماؿ
 ةر مقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار يف 

  ر ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلتفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الن
 نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل تال ربسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كال نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 كألعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت أرجايفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت

 2نيػػػػػػػػػػػػل الرضػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػػػػو البخػػػػػػػػػػػػت  ىنغػػػػػػػػػػػػ
 

الطبيعػػػػػة الصػػػػػامتة تتفاعػػػػػل مػػػػػع صبػػػػػاؿ ركافػػػػػد ، قػػػػػد اسػػػػػتغل الشػػػػػاعر، نبلحػػػػػ  يف هػػػػػذ  األبيػػػػػات
بعػد أف  ، زهارهػاأئ جانبيػه أك تتغػ ىن حدائقػه بغعػذب يتفجػر اؼبػاء ملػ، لتمدنا دبشهد خبلب، حساسهإ

اؼبمدكح يف نفس الشاعر  تلهاوباليت ، تداعي ب  منزلة الرتب، صحراء مقفزة خالية على عركشهاكاف 
هبػػذا  هالػػيت كصػػلت إليػػ، قػػوة التػػغث ر إذل تصػػللػػن  كلػػو أنػػه كذفهػػا بواسػػطة تشػػكيل ـبػػالف، ابػػن طبػػيس
 التداعي.

 م:يكقوله أيضا يف تعظيم صور اؼبمدكح أيب عبد اهلل بن اغبك
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 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطاؼ معتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿانذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إذ
  إذا ريتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قمػػػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػػػػػغف مشػػػػػػػػػػػػػػس الضػػػػػػػػػػػػػػحى
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعتها كغريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف لطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

 

 *نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتو اعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذ 
 **تالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػل جبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا   ىالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ***ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاعها فخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 1الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 
كمػػا يبػػدك يف -ركافػػد الطبيعػػة الصػػامتة، يسػػتقي شػػاعر، ثر لكزبليػػد مػػ، كلتعظػػيم صػػورة اؼبمػػدكح

ا مػن مػككػل منه، مػة الكػوفتضػاهيها عظ، -اؼبمػدكح كحسػن ظبتػه-، بػغف عظمػة خلقػه لئلوبػاء-اؼبثاؿ
فهػذا " ، مشػس الضػحىكزبفػت لسػطوعه ، فهو" من يتضاءؿ لنور جبينػه، كتعاذل سبحانهداع اػبال  بإ

قواهػػا مػػع الطبيعػػة: "كلقػػد  تتحػػد، أك شخصػػية أسػػطورية، ثرلاسػػتنطاؽ ؼبػػ -ف صػػح التعبػػ رإ-التمجيػػد 
هبػب كهػذ  العناصػر ، ريح البػاردةالػ، اؼبطرصػورة عناصػر، الشػعر كاألسػطورة أيضػا كيػف يقػتف يف، رأينا

فالرجػػل  ...  مكونػػات صػػورة الرجػػل اؼبثػػاؿ الػػيت تظهػػر يف اؼبػػدحنتحسػػس  عنػػدما، أف تقػػـو يف الػػذهن
فكثػػ ر مػػا ، ر دالػػة علػػى هػػذااكقػػد احػػتف  الشػػعر العػػريب بغثػػ، القمػػر -االب، الكامػػل رمػػز متمثػػل لئللػػه

 2كاؽببلؿ"، ربط ب  اؼبمدكحي
توذيػػػف ، ك ب كالقمػػػراأل، الػػػذم يبثػػػل اإللػػػه، رمػػػز الرجػػػل الكامػػػل،  مفػػػغبو عبػػػد اهلل بػػػن اغبكػػػي 

 اؼبقػػػدرة  تبػػػلبػػػل ، فحسػػػب خػػػبلؽ اؼبمػػػدكح كصػػػفاتهأتعظػػػيم  اة منهػػػيعناصػػػر الطبيعػػػة ليسػػػت اؼبقصػػػد
 قدرة الشاعر اإلبداعية كاالوبائية يف توليد صور ثرية باإلحساس كاغبياة. أم، الفكرية

 صور الطبيعة الصامتة:، يف ذلكمستحضرا ، كقوله يصف حنينه لتلمساف
 تػػػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػػػحاب الػػػػػػػػػػػدكاحلدتلمسػػػػػػػػػػػاف جا

 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحات بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
 يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةادم كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الح المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 كأرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بواديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواقح 
 يصػػػػػػػػػػػػافحك  يصػػػػػػػػػػػػايف ترهبػػػػػػػػػػػػا دجيادهػػػػػػػػػػػػا ملػػػػػػػػػػػػ

 ينهػػػػػػػػػػػػػػػػػل دمعػػػػػػػػػػػػػػػػػي كلمػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػاح صػػػػػػػػػػػػػػػػػادح
                                                           

 اؼبطر، الشذا: قوة ذكاء الرائحة كاغبيا *
 الصلت: اعبب  الواضح اؼبستوم. **
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 ففػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػفر مػػػػػػػػػػن جفػػػػػػػػػػوشل مػػػػػػػػػػاتح
 فمػػػػػػػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػػػػػػػاء إال مػػػػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػػػدامعي

 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ لعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 نظػػػػػػػػػرت فػػػػػػػػػبل نػػػػػػػػػور مػػػػػػػػػن الصػػػػػػػػػبح ذػػػػػػػػػاهر

 

 *كيف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةادم قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادح
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػػػػػػار إال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانح

 حئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح ال 
 1لعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػين كال قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػم إذل الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب جػػػػػػػػػػػػػػػػػػائح

 
طػػػػاب  مػػػػع بت، سػػػػارت األكصػػػػاؼ لتشػػػػخيص حالتػػػػه، ستشػػػػف شػػػػعرية اغبنػػػػ  اؼبتشػػػػظيةن يكلكػػػػ

يف مطػالع  هالػذين يوذفونػ، لى عادة الشعراء القػدماءكقوته كع، ؼبناشدة ببلغة التغث ر، مكونات الطبيعة
االرتبػػػاط  ثيػػػ فو ، ركمػػػه الشػػػعراء دبطػػػالع النسػػػيبيركح اغبنػػػ  الػػػذم  وقصػػػائدهم: " اغبػػػديد عػػػن ظبػػػ

 .2كأف العريب دل يكد يتخلص منه حباؿ يف طريقة أدائه"، كحياة التحاؿ كاغبل، بالصحراء
 بلسػر تفدموعػه تسػح كمػا ي، ؼبفػردات الطبيعػة، الػذات كشػجوها حرجػاء نػو إ، باإلضافة إذل ذلػك

فمػػػن يشػػػاركه لوعػػػه ، صػػبحه بلجنػػػم هكال ليلػػػ، هػػا يػػػزكر يففػػػبل ط، شػػعلة مػػػن نػػػ راف، هجوانبػػػكلفػػػح ، اؼبػػاء
 أ من ركعه.كهتدٌ ، سول الطبيعة اليت ربتضن دموعه، اغبن 

 :أيضا اؼبعنوية ب  الذات كالطبيعة قوله اؼبواشجةكمن صور 
 أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أرؽ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقا يف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ر اغبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةادم قلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعاؿ

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانح تلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ن ر 
 

 كغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنح ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيت يف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحن خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 همػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿاا ك قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين أر  جفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنك 
 3العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿكأدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع تنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 
، يف ح رتػػه غػػرؽالػػذم ي، نظػػرة العاشػػ  الوؽبػػاف، إذل الطبيعػػة  الشػػاعر تتسػػم نظرتػػه ، خػػرلأكمػػرة 

 ك اػبمرةوهي تلمساف أأ، حملبوبته، كدموعه تصب مثل العزاؿ،  يف حزنهمستدصل

                                                           
 استخرجه من الب ر.متح اؼباء: استقا  ك  *
 .85ص ، الديواف 1
 .873ص، 1970، ب ركت، 1ط، دار الفكر للطباعة كالنشر، كالكتابات كالصور، اؼبرشد يف فهم أشعار العرب كصناعتها الرموز، عبد اهلل الطيب 2
 .114ص، الديواف 3
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را  نػػػبػػػل ، شػػػخيص مشػػػاعر  كذبسػػػيدهاتنمػػػاذج الطبيعػػػة الصػػػامتة يف   بابػػػن طبػػػيس دل يكتػػػف ك 
فيهػا مػن قصػائد زبصػص ، فمػا رأينػا، ةلػقاأمػا الع، كغ ر العاقلة، لةقاعي ركافد الطبيعة اؼبتحركة العستدي

، كتعظػػيم خصػػاؽبم،  كاؼببالغػػة فيػػه، رضغػال تغديػػةعلػػى   عػة فبػػا سػػاعديالطب نػػتككا، راءدبػدح اؼبلػػوؾ كالػػوز 
 كزبليد أعماؽبم.
  : بابن رشيد تعوذت للطبيعة اؼبتحركة فنجد  يقوؿ يف قصيدة   أما عبوء

 الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينكفبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد 
 أبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهك  يينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أروبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 

 ل ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ إذا مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كنياحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب يليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغقطع

 نتزاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال اإت دعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زا
 

 هتػػذكر حالػػيك ، جػػد نفسػػه فيػػهيف، بػػالنوح، قبػػد الشػػاعر يصػػف هػػديل اغبمػػاـ، ففػػي هػػذ  األبيػػات
، لتمحػػػي الكلبػػػة، فتنهمػػػر، التوقػػػف، دموعػػػه تػػػغ ، هػػػلبعيػػػدا عػػػن األ، عػػػن الػػػديار انازحػػػ، كسػػػوء مللػػػه

معػادال  االشػعراء فبػدكبػار تصػميمه   ةكعظم الذم تغ ىن  ماله، هذا اؼبخلوؽ اللطيف  اغبماـ فحيواف 
مػا يبكػن أف توصػف ، ذبربػةينم عػن  كتوذيفه له، كيعاشر األحزاف برمتها، موضوعيا يطارح اآلالـ ذاهتا

 حساسها.إكعذكبة ، صدقها، به
 كيقوؿ يف مثاؿ  خر:
 كال كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدياج ر

 ي يفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال الثعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ربتإك 
 قفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحيص فيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز األأ

 

 *إال القطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراحامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةانس   
 **باحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمبل ظبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 1***احفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ارب كأعػػػػػػػػػػػػػػػػػرك األداحػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

                                                           
 .القطا: طيور يف حجم اغبماـ *

 سرحاف: الذئب كاالسد. **
 ، الديوافاالداحي: االرض، الواسعة، اؼبوضع الذم تبي  فيه القطا كالفيح، ج فحوص، . األفاحيص***

 .91ص ، الديواف 1



 التلمساني خميس شعرابن في الصورة ليتشك مالياتثاني               جالفصل ال
 

112 
 

بػػاؼبغرب: "فغػػادر  ةالػػيت قػاـ هبػػا مػن تلمسػػاف إذل سػبت إذل الرحلػة، شػ ر الشػػاعري، هػذا اؼبثػػاؿ كيف 
، رارفػػال مكنتػػة مػنعػرؼ الوسػػيلة الػيت نكال ، شػت مشلػػه ةؿبمػبل بػػين عبػد الػػواد تبعػ، ابػن طبػيس تلمسػػاف

كدل ، كال تػػاريخ الفػػرار كالػػراجح أنػػه دل يركػػب البحػػر إذل سػػبته، كال سػػبيل الػػذم تبعػػه للوصػػوؿ إذل سػػبته
فقد كصػف سػبل ، كأنه سلك سبيل ملوية كالريف، كالقصر الكب ر، اسناس كمكفيسلك الطري  اؼبار ب

سػائط اؼبقفػرة كهػذ  النعػوت تنطبػ  سبامػا علػى الب، اسػحف ربكأداحػي غػ، بغها أفاحيص فيح قفار، سفر 
 .1تكوف منها الريف"ياليت 

، عػي نعػدـ فيهػا كسػائل الت، خاليػة ةلػحقاه صػحراكية  ػيصػف بي أنه -هيغ لنا-كهبذ  األكصاؼ 
، الػذئب كالثعلػب مػن اغبيوانػات الػيت ال تعػي  حقيقػة هبػا، سػدكاأل ةقفار لػيس ؼبػةنس هبػا سػول القطػا

 تركيبا جزئيا ال كليا.للصور بعيد عن اغبقيقة فكاف  هكبالتارل ف ف تركيب
كمهربػػا ، الشػػاعر ي مػػبلذ: "فهػػكطمغنينػػةالشػػاعر فيػػه بسػػبلـ يعػػي  فيػػه الػػذم ، الفضػػاء فالطبيعػػة 

سػحب عليػه تك ، يسػود  اؽبػدكء، تصبح عاؼبا مثاليا، كهي يف هذ  اغباؿ، شتد تغزمهيمن الواقع عند ما 
عتبارهػػا معػػادال مثاليػػا ؼبػػا اب، لػػركحتسػػرم فيػػه شػػفافية ا، كاغبػػب، كالصػػفاء، لػػيس فيػػه إال الضػػوء، هالدعػػ

نتيجػػة الصػػور اؼبتشػػوهة يف اجملتمػػع ، كيسػػيطر عليػػه شػػعور الكلبػػة، يقصػػد  الشػػاعر عنػػد مػػا تنقلػػه اؼبػػرارة
 2الذم يعي  فيه.

 المصدر األدبي: - 4-2
 ملفوذػاهتمفكػار  يف أكدمػج ،  سػتجبلء صػور اليقصد  الشػعراء ، يعد الشعر العريب القدصل موركثا

رجعيػػػػػة متتسػػػػػم فيػػػػػه نقػػػػػاط اعبماليػػػػػة ك ، يولػػػػػد فضػػػػػاءلك ، مةثلػػػػػهلتظهػػػػػر ذبػػػػػابرهم ،   كاآلخػػػػػربػػػػػ  اغبػػػػػ
مػػن الشػػعراء الػػذين كػػانوا أشػػد عجابػػا كأقػػول ، ف الشػػاعر ابػػن طبػػيس التلمسػػاشلأكدبػػا ،، االوباءللقػػارئ

كطػرؼ أساسػي يف تكػوين ،  التضػم هبعػل تػرا  ، دة الشػعر اعبػاهلي شػكبل كمضػمونايبناء قصػبانبهار 
 ذبربته اإلبداعية الشعرية. صرح

                                                           
 .28ص،  الديواف1
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 فنجد  يقوؿ يف قصيدة من عاذرم:
 ةقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمول

 كعاطهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفراء ذميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 :ربضػػػػػػػػر ألذهاننػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػات اؼبتنػػػػػػػػػيبألنجػػػػػػػػد 

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت اؼبدامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فبلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 تغديبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرء  تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء

 كأنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف لبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

 تقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إذا الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 1ف تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿأسبنعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 قهاهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج للقلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 خبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهأكلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ربسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 2نفاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهإكذك اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب  

 
، كأذهػػر  عػػن طريػػ  اؼبعارضػػة، جزئػػي،  اؼبشػػمولة فػػنبلح  أف تفاعػػل نػػص ابػػن طبػػيس يف ايػػراد 

، ابػػن طبػػيس توضػػح معػػ ىن مغػػاير سبامػػا عنػػدبينمػػا ، جالبػػه للشػػوؽ كمهجيػػة للقلػػب، فهػي يف نػػص اؼبتنػػيب
  صػػفو  جالبػػة للسػػعادة كهبػػا يػػركؽ،  د اؽبػػم بشػػمولهنطػػر   قػػم لهػػم كالػػدليل علػػى ذلػػك قولػػهلفهػػي طػػاردة 

 .كباله
 معاشل الشاعر البحتم:، يب عبد اهلل بن اغبكيم يضاهي معانيهأملك   مدحكقبد  يف 

 يقوؿ ابن طبيس التلمساشل:
 يتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءؿ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر إذا
 حػػػػػػػػػػػػػػيف كػػػػػػػػػػػػػػغف مشػػػػػػػػػػػػػػس الضػػػػػػػػػػػػػػحى قمػػػػػػػػػػػػػػر
 كغريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف لطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعتها

 حػتم:بال ن قبلمإليهاار أشقد كهذ  اؼبعاشل
 كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر إال أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ذبتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 رامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ألربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح مريضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  جبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ال  
 ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاعها فخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 3يبضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كماؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 
 كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس إال أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال تغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
 4كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب فغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ الغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
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ؼبثػػاؿ لكػن يف ا، ذػل القمػر، كضػػوئها، مشػػس الضػحى كغهػا قمػرا، فشػبه اؼبمػدكح يف اؼبثػاؿ األكؿ
هػذا التصػوير بف، كالشمس الػيت ال تغيػب، شبيه البحتم للممدكح بالبدر الذم ال ىبتفيتقتصر االثاشل 

 كذبميله.، وباءكثيف اإلتاؼبث ىن عليه يف  إزدكاجية، منح الشاعر للمع ىن بعدا جديدا
 تغزؿ:يبحتم قوله ها شعر ابن طبيس كاليت تتفاعل مع شعر النكمن اؼبعاشل اليت ضم

 ليػػػػػػػػػػػػػك دبثػػػػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػػةذرإ نظػػػػػػػػػػػػػرت
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر أك كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالربؽ

 

 كتبسػػػػػػػػػػػػػػمت عػػػػػػػػػػػػػػن مثػػػػػػػػػػػػػػل ظبطػػػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػػػوهر 
 1مةشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألقحوافكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطلع أك  

 

 يرد يف قوؿ البحتم:
 فقلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الربػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب، عارضػػػػػػػػػػػػػػػػػػننا أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل

 داكأخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر موشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربكد قديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء االقحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف  
 2اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذهب دييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنهن 

 
يس باألسػػػناف البيضػػػاء فتمثلػػػه ابػػػن طبػػػ  زهػػػر االقحػػػواف سػػػهنف النعتاسػػػتعار ، كػػػل مػػػن الشػػػاعرين

صػػور  فباثلػػة أم مػػا يشػػ ر إذل التغػػزؿ   مػػاؿ  -كمػػا يبػػدك-أمػػا البحػػتم فعػػ ىن بػػه  3، طػػراؼاحملػػددة األ
 احملبوبة كسحرها.
 فاعل مع شعر البحتم بقوله:يتقبد ابن طبيس بشعر    خركيف بيت 

 عاتبهر دكال ربسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبوا أشل علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهخلعإال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب ي فكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهأكعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى دل 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يبأمنػػػػػػػػػػػػػػػػػه  يبفػػػػػػػػػػػػػػػػػغعظم مػػػػػػػػػػػػػػػػػا   
 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب أيب إال نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ خضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

 يبكتصػػػػػػػػػا ةوعػػػػػػػػػلبطائػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػول مػػػػػػػػػاخبل مػػػػػػػػػن 
 

 بل يف قوؿ البحتم:ثقبد ذلك ما 
 كمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رم بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهر يعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يف

 وت بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين إشل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ن
 

 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أف اغبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كراء كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 4فتحسػػػػػػػػػػػػػػػػرت كصػػػػػػػػػػػػػػػػحوت مػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػكرايت

 

                                                           
 .110ص ، الديواف 1
 .73ص ، ديواف البحتم 2
 .110ص ، الصدر نفسه3
 .364ص ، اؼبصدر نفسه4
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ألف العمػر مضػى ، كلػن تنفػع مبلمتػه، أف الػدهر لػن ذبػدل معاتبتػه، فما يدؿ عليه قػوؿ البحػتم
 بواسػػطة اآلليػػة اغبواريػػة الػػيت مت، ال ثػػفالتفاعػػل النصػػي بػػ  اؼب، شػػيء ذم قيمػػة، كدل يظفػػر اؼبػػرء، كثػػر أ

بينػػػػة علػػػػى ، سػػػػتوجب أف يكػػػػوف القػػػػارئتالػػػػيت ، علػػػػى مسػػػػتوياته الفنيػػػػةأف يكػػػػوف التنػػػػاص يف أتقضػػػػي 
تقنيػات  ب، كما استعاف الشاعر يف هذا النوع من اؼبناصة،  التارىبية اليت نشغ النص يف ذبلؽبا باألحداث
أك ، إذ عبػػػػغ الشػػػػاعر إذل اعتبػػػػار كلمػػػػة الػػػػدهر كلمػػػػة ؿبوريػػػػة: "فالشػػػػرح أسػػػػاس كػػػػل خطػػػػاب، كالشػػػػرح

قػد هبعػل البيػت ف، خصوصا الشعر فالشػاعر قػد يلجػغ إذل كسػائل متعػددة تنتمػي كلهػا إذل هػذا اؼبفهػـو
 .1عليه اؼبقطوعة أك القصيدة" األكؿ ؿبددا تب ىن

يقػػوؿ ، لالشػنفر  يػػةمكخاصػة إذا تعلػػ  األمػر ببل، الصػعاليككقبػد  كػذلك يضػػمن معػاف الشػػعراء 
 ابن طبيس:

 كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدياج ر
 ي يفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال الثعالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ربتإك 

 قفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز االفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحيص فيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 وراد هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغع

 حواذا اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنبإ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب
 

 كال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةانس إال القطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراحا 
 باحاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  يبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمؤل

 احفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ارب كأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك األداحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 غي تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياحااعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أك 
 2احػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابالن وامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابوا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواء ك أ

 
 ربضر يف أذهاننا كربديدا يف قوله:، قبد سول المية الشنفرم، عندما نقرا األبيات

 األذل للكػػػػػػػػػػػػػرصل عػػػػػػػػػػػػػن منػػػػػػػػػػػػػغلكيف األرض 
 ضػػػػػػػػػػػػػػي  علػػػػػػػػػػػػػػى ضبػػػػػػػػػػػػػػاألر لعمػػػػػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػػػػػا 
 عملػػػػػػػػػػػػػػػسهلػػػػػػػػػػػػػػػوف سػػػػػػػػػػػػػػػيد أكرل دكنكػػػػػػػػػػػػػػػم 

 ذائػػػػػػػػػػػع هػػػػػػػػػػػم األهػػػػػػػػػػػل ال مسػػػػػػػػػػػتودع السػػػػػػػػػػػر
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين إذاأيب باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر أككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 

 زؿعػػػػػػػػػػػػػػػػكفيهػػػػػػػػػػػػػػػػا ؼبػػػػػػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ القلػػػػػػػػػػػػػػػػى مت  
 امػػػػػػػػرئ سػػػػػػػػػول راغبػػػػػػػػػا أك راهبػػػػػػػػا كهػػػػػػػػػو يعقػػػػػػػػػل

 ؿغجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اءكعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ زهلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿكأرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 
 لػػػػػػػػػػػػػػػديهم كال اعبػػػػػػػػػػػػػػػاشل دبػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػر ىبػػػػػػػػػػػػػػػذؿ 

 3بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلأعرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أكذل الطرائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

                                                           
 .126ص، ربليل اػبطاب الشعرم، اؼبرجع الساب ، ؿبمد مفتاح 1
 .91ص ، الديواف 2
 193، 2ط، 1996ق 1417ب ركت ، دار الكتاب العريب، تح إميل يعقوب، ديواف الشنفرل، ثابت بن أكس االزدم3
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نطلػػ  األف ابػػن طبػػيس ، ف اغبواريػػة التناصػػية يف أعلػػى مسػػتوياهتاأ نػػرل، خػػبلؿ هػػذ  األبيػػات مػػن
 د يف األرض ما وبف  له كرامتػه كنفسػه كأهلػه مػن  مالذ، كنبذ القـو للصعلوؾ، من مشهد الصعلكة

كال شػػك أف ابػػن ، كاؼبعػػ  علػػى قسػػوة الوحػػدة كاغبيػػاة، فهػػم اؼبػػةنس، فػػرادصػػناؼ اغبيوانػػات بػػدؿ األأ
ما هو إال دليل علػى مقػتهم كالرغبػة ، كلة قتلهافكيدهم له دبح، نه نبذ من أهلهأل، مريناأل طبيس عاسل

 اعباؿبة يف التخلص منه.
 المصدر التاريخي: -4-3

 سباف:كقوله يف مثاؿ  خر يصف معارؾ اؼبسلم  ضد اإل
 ؾ أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل رئاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كريفس

 أعيػػػػػػػػػػػػػػػت قبػػػػػػػػػػػػػػػـو الليػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػهرها
 ارته لرضبػػػػػػػػػػػػػػػػػة ربػػػػػػػػػػػػػػػػػه يػػػػػػػػػػػػػػػػػـوأصػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

 د مقامػػػػػػػػػػػػػػػػهم قبػػػػػػػػػػػػػػػػل أخيػػػػػػػػػػػػػػػػه بعػػػػػػػػػػػػػػػػيكأقػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل هيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ؿ 
 *دالجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو موسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اإلأ

 **عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلجاإل ةالعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب كقيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعن مثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواجييفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهم 

 
اػبليفػة الناصػر لػدين اهلل  اـز فيهػهػا، 609كيش ر إذل كاقعة العقػاب: "ككانػت هػذ  الواقعػة سػنة 

كتسػمى ، طبسػة كعشػرين الػف كخسػارة النصػارل، ت خسارة اؼبسػلم  م ػيت ألػفغأك بل، ما ذريعااهز ا
 2العقاب يف التواريخ االسبانية الس نافاس دكطولوز.

الفتػػاح: كالػػيت تعػػين  د.ؿبمػػد از الػػيت فصػػل فيهػػاهبػػاإل تقنيػػة، نػػتهج الشػػاعر للتلمػػيح ؽبػػذ  اؼبعركػػةاك 
مػا عػن طػرؽ كصػفها  إيػة اؼباضػية ىبأم: "تقػدصل الصػور التار ، حداث تارىبيػةأأك ، أك تاريخ، ذكر حادثة

 3أك من خبلؿ التكيز على االحداث اؼبشهورة"، ياكل

 
 

                                                           
 الديوافق كاهـز فها اؼبسلموف أماـ االسباف. 609إذل اؼبعركة اليت حدثت يف  لعل أبو موسى هذا عم يوسف النصرل كالد أيب عبد اهلل األكؿ.كيش ر*

 .النصارل، االعبلج **
 .82ص، الديواف 1
 .128ص ، ربليل اػبطاب الشعرم، ؿبمد مفتاح 2
ينظر المرجع نفسه ،ص نفسها2  
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 المصدر الديني: -4-4
 القرآن الكريم: -4-4-1

فهػو أعلػى مراتػب ، فاكال يعلو  بيػ، يه ببلغةهكبلـ اهلل اؼبعجز الذم ال تضا،  يبقى النص القر شل
أف ينهلػوا منػه  هماب مك، من الشعراء كالكتاب مصدرا هاما، كعد  األدباء، كدرجات الفصاحة، البياف

التنػػػاص  -هػػػذا الشػػػغفيف -، لػػػه االفهػػػاـ سػػػابكتن، مػػػن اؼبعػػػاشل كاأللفػػػاظ كاالخيلػػػة مػػػا يػػػثلج الصػػػدكر
 يقوؿ الشاعر ابن طبيس:، القر شل

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارته لرضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب كقيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلج 
 

ٱ ٻ ٻ چ كهػيعصتستظهر مباشرة اآليػة الكريبػة: قػاؿ تعػاذل: "، كمن هذا السياؽ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٻ ٻ 

چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
1. 

كيف ، ؿ إذل رضبػػة ربػػهانتقػػاال، ؿ االمػػ رلمػػ، ف الشػػاعر يػػذكرأإال ، اكحػػيف كإف بػػدا السػػياؽ متباينػػ
فلػم ، وبػي، ولػدبكبلغػه ، بعد ما بلل مػن الكػرب عتيػا، اآلية الكريبة تركيز على استجابة اهلل لنيب اهلل زكريا

 الرحيم. رفو غكد الدمن اهلل ألنه الو يكن ذلك سول رضبة 

ٹ ڤ ڤ  ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ كيف قولػػػػػػػػه: 

چڃ ڃ ڃ چ  ڃڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڤ ڤ ڦ ڦ
2. 

فبتنػػا عليػػه كعلػػى ، اهلل تعػػاذل ـباطبػػا رسػػوله صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم" كيف تفسػػ ر هػػذ  اآليػػة يقػػوؿ 
ما رضبة مػن بطاب ؽبم لفظه: "فأجز  ك ر كالتارك  ل، كاؼبتبع  ألمر ، أمته على ف به قلبهالأاؼبةمن  فيما 

 جعلك ؽبم لينا لو ال رضبة اهلل بك كهبم. شيءاهلل لنت ؽبم" أم 
كالعػرب ، صػلة "مػا"ك، قاؿ قتادة: "فبما رضبػة مػن اهلل لنػت ؽبػم" يقػوؿ: فربضبػة مػن اهلل لنػت ؽبػم

 .155تصلها باؼبعرفة كقوله: "فبما نقضهم ميثاقهم" النساء: 

                                                           
 .04اآلية ، سورة مرصل 1
 .159اآلية ، سورة  ؿ عمراف 2
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كها هنا قاؿ: "فبما رضبة مػن اهلل لنػت ؽبػم" ، كهكذا 40ف:و اؼبةمن "يللعما ق"رة كقوله: كبالنك 
 1أم رضبة من اهلل"

 كمن أمثلة التناص القر شل أيضا قوله:
 عاتبهر دشل علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكال ربسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبوا 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي إال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب خلعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهأكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 يسػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يبأفػػػػػػػػػػػػػػػػػغعظم مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يب منػػػػػػػػػػػػػػػػػه   
 2ابضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ خإ كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب أ 

 
گ گ ڳ ڳ چ يقوؿ اهلل تعػاذل: ، كثر من  ية من القر ف الكرصلأمتضمنة ، كؿاألفاربة البيت 

 .چڱ ں ں ڻ ڻ  ڱڳ ڳ ڱ ڱ
 .3ة يف دار القرارقزك ر م ةحيأركاحهم ف  ف، ف قتلوا يف هذ  الدارإبغهم ك  اءذل عن الشهداىبرب اهلل تع

ی ی جئ حئ  یېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یچ كيف قولػػه تعػػاذل: 

چپ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پمئ ىئ يئ 
4. 

عمػػا  غػػافبلاهلل  يقػػوؿ اهلل تعػػاذل: "كال ربسػػ ، كتسػػلية للمظلػػوم ، د لظػػاؼب يلػػو هػػذا كعديػػد شػػد
 كتركهم يتقلبوف يف الػببلد، رزاؽدر عليهم األأمهلهم ك أحيد  42سورة إبراهيم ، األية يعمل الظاؼبوف"

شبػا حػيف إكمهلػه ليػزداد يبلى لظػادل  ف ف اهلل، فليس يف هذا ما يدؿ على حسن حاؽبم، مطم ن ،  من 
 5"فلتهذ  دل يأخإذا 

ال ربسبوا كاليت تدؿ علػى اثبػات الصػفة الػيت كصػف اهلل هبػا  لصيغةنعود لشعر ابن طبيس يف استذكار  
يف كػػوف ،  هيماابػػر  مػن سػػورة 42كاآليػػة    ؿ عمػػراف حيػػاء يف اآليػػة األكذل مػن سػػورة أبػػغهم ، الشػهداء

شل علػى الػدهر أال ربسػبوا :  فهو يبهػل كال يهمػل قػد ضبلػت يف قولػهعلى الظاؼب  اهلل تعاذل ليس غافبل

                                                           
دار طيبػة ، ءالنسػا،  ؿ عمػراف، 2ج، ربقيػ  سػامي بػن ؿبمػد السػبلمة، تفسػ ر القػر ف العظػيم، أبو الفداء إظباعيػل بػن عمػر بػن كثػ ر القرشػي الدمشػقي 1

 .148ص، 1418/1997، 1الرياض ط، للنشر كالتوزيع
 .71ص ، الديواف 2
 .161ص ، الساب  صدر، اؼبإظباعيل القرشي، أبو الفدا 3
 .43اآلية ، سورة ابراهيم 4
 .864الدماـ ص، 1ط، 4ج، دار ابن اعبوزم، تح سعد بن فواز الصميل، تفس ر السعدم، عبد الرضبن بن ناصر السعدم 5
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بػػل كػػل العتػػاب علػػى ، كاؼبصػػ ر الػػذم رد اليػػه، هلػػللسػػوء م، نفػػس اؼبعػػ ىن أم أنػػه ال يلػػـو الػػدهر  عاتػػب
 رفه.صك   مضاأالشباب فيما 

، سص صفة ؿبببة يف شخصية ابن طبػيمكننا من استخبل"أال ربسبوا بواسطة عبارة" اؼبع ىن ءاغدف
تيػػار بخػػذ  أكبػالرغم مػػن ، الشػػعرم هبػه ملفوذػػ ينبػػئكاػبػربة مػػا ، لػه مػػن التجػػارب، فهػو شػػخص حكػػيم
 .اهلل ىللبحد عن اؽبداية كرض سريرتهصفو ، خبلقهأإال أنه سار ينبل ، اللهو يف بداية حياته

 كيف قوله:  ال ربس  ستهل البيت بعبارة يكيف موضع  خر قبد  
 غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن ال ربسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت جبللتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ذهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اهلل يف زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنأ

 

 نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف ال وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط بكنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نأ

 1مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿ يغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه البهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

ڇ ڇ  چڃ ڃ چ چ چچ كيف قوله: "أذهرت دين اهلل يف زمػن" يف قولػه تعػاذل: 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

چگ 
2. 

خبار من اهلل تعاذل بغنه ال دين عند  يقبله مػن أحػد سػول إف الدين عند اهلل االسبلـ" إبقوله: "
عليػه كسػلم حػيف ختمػوا دبحمػد صػلى اهلل ، كهو اتباع الرسػل فيمػا بعػثهم اهلل بػه يف كػل حػ ، اإلسبلـ

فلػيس  عتهيػدين علػى غػ ر شػري، ال مػن جهػة ؿبمػد صػلى اهلل عليػه كسػلمإليه إسند صبيع الطرؽ ، الذم

چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڦ چقاؿ تعاذل:  3دبتقبل كما
4. 

اآليػػات مػػن سػػورة  ؿ عمػػراف يف مواقػػع بعػػ  ضػػمن ، سيأف الشػػاعر ابػػن طبػػ االنتبػػا ت يلفػػكفبػػا 
 منها:، فبا وبمل الذهن على دالالت مفتوحة، متباينة يف شعر 

                                                           
 .73ص ، الديواف 1
 .19اآلية ، سورة  ؿ عمراف 2
 .25ص ، تفسر القر ف، ابن كث ر القرشي 3
 .85اآلية ،  ؿ عمراف 4
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دبػا أنػه كػاف ر ، القػر ف الكػرصل ةأنػه مػن حفظػ  ابػن طبػيس ا علػى حياتػه نػطبلعابت من خبلؿ يثدل  -1
 دبا يف ذلك سورة  ؿ عمراف.، منه أجزاء  فوب
الػيت  كالتشػريعات، فضػل السػورةليعػود ، ردبا يعود سبب تفاعله نصيا مع سورة  ؿ عمػراف ربديػداك  -2

فػبل ، كألف نظػرة ابػن طبػيس تتفػ  مػع ذلػك، ل اعبهػاد كالػدفاع عػن االسػبلـضػنصت عليها من بينها ف
 ف كلمة اعبهاد يف سبيل اهلل.عبلإ كصيانة حرماته دكف، يبكن اغبفاظ على االسبلـ

القائمػػػػة علػػػػى الصػػػػراع بػػػػ  ، يف ذلهػػػػا  ابػػػػن طبػػػػيس عػػػػي  يكاالجتماعيػػػػة الػػػػيت ، البي ػػػػة السياسػػػػية -3
كهػػػذا مػػػا -، خػػػرلكاالمػػػارات الواحػػػدة تلػػػو األ -، فتكػػػاؾ الػػػدكيبلت االسػػػبلميةسػػػباف الاؼبسػػػلم  كاإل
علػػػى ، ف علػػػى ملػػػك اؼبغػػػرب االسػػػبلميكبػػػين زيػػػا، كبػػػين حفػػػص، اؼبػػػرني بػػػ   حركالتنػػػا -حصػػػل فعػػػبل

 .ةمستول اعببهة الداخلي
فبػا ، يف بنيػة خطابػه الشػعرم، ار زيػغف تفاعػل ابػن طبػيس مػع الػنص القػر شل بػدا أ، كما يبكن قولػه

حكػػػاـ كمصػػػدر التشػػػريع لؤل، خػػػ راألكؿ كاأل  الػػػيت تعػػػد منشػػػغ، كالدينيػػػة، سػػػبلميةم علػػػى الثقافػػػة اإلنيػػػ
 ..كالعبادات.

كثػػراء معجمػػه ، اللغػػة العربيػػة ةتشػػمل ربكػػم الشػػاعر بناصػػي، مػػع اػبطػػاب القػػر شلصباليػػة التنػػاص 
ى كقػػػػوؼ علاػػػػ، إذ ال يبكػػػػن منػػػػذ الوهلػػػػة األكذل، باإلضػػػػافة إذل ببلغػػػػة التضػػػػم  كعلػػػػو رتبتػػػػه، الشػػػػعرم

، صػػبح ميػػداف مقاربػػةأكالسػػياقية "فالتنػػاص ، دالالتػػه اللغويػػة ، يف ذهنالػػعمػػاؿ إدكف ، اؼبفاعلػػة النصػػية
 1براز أدبية النص"إة يبكن تفج ر الداللة ك بي  تلك اؼبقار كعن طر 

: فالشعر اؼبلتـز يسعى أبػدا إذل ؿبيطهاالجتماعية اليت ميزت ك ، السياسية عرض لؤلحداثفشعر  
كبالتػػػارل فالشػػػعر ، عليػػػه القصػػػيدة اغبيػػػة كجعػػػل قوانينػػػه عبػػػارة عػػػن جػػػوهر تبػػػ ىن، تغسػػػيس خبايػػػا اجملتمػػػع

 .2ال"إوريا ليس ثشعاعا ايةسس موضوعه الذم بات يعدك 

                                                           
، الػدار التونسػية للكتػػاب،  يف الصػمت متسػػع للكػبلـ ك الفعػل الكتػػايب يف  رافػ  كالعشػ  معػي ، كتػػاب ؿبمػد اؼبصػمورل شػاعرا،  عبػد العزيػز بػن عرفػة 1

 .65ص
 .112ص، 2014، 1ط، دار اجملاؿ للطباعة كالنشر، دراسات نقدية يف شعر سعدم يوسف، رمعبد السبلـ الفزا 2
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يبكػػن تصػػنيفه يف خانػػة الشػػعر اؼبلتػػـز باؼبسػػائل ، كفيمػػا ينػػدرج يف البػػ ىن النصػػية لشػػعر ابػػن طبػػيس
 اؼبستجدة على اؼبناخ السياسي كاغبضارم الذم ينسب إليه.

 الحديث الشريف: -4-4-2

 كذلك يف قوله:،  فبعد القر ، عيلتشر لالذم يعد اؼبصدر الثاشل ، النبوم الشريفاغبديد وبضر 

 كمػػػػػػػػػػػػن يتكلػػػػػػػػػػػػف مفحمػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػكر منػػػػػػػػػػػػة
 ئإذا منشػػػػػػػػػػػػػػد دل يكػػػػػػػػػػػػػػن عنػػػػػػػػػػػػػػك كمنشػػػػػػػػػػػػػػ

 

 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءإفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رل إذل ذاؾ التكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  
 1شػػػػػػػػػػػػػػػاءإنكال كػػػػػػػػػػػػػػػاف  دنشػػػػػػػػػػػػػػػاإفػػػػػػػػػػػػػػػبل كػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 

تضػم  كتلمػػيح لقولػه صػػلى اهلل عليػه كسػػلم:   ةكمػػن يتكلػف مفحمػػا شػكر منػػ كيف هػذا القػوؿ 
تكلػػف هػػذا كقػػد غفػػر اهلل مػػا أقيػػل لػػه: قػػدما : ف انتفخػػتنػػيب صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم صػػلى حػػيف الف أ"

رجػػبل  معػػ ىن تفطػػرت:  انفطػػرتكػػوف عبػػدا شػػكورا" كيف ركايػػة أو قػػاؿ: أفػػبل تػػغخرتقػػدـ مػػن ذنبػػك كمػػا 
القػػػاض الشػػػكر معرفػػػة احسػػػاف ، كشػػػقه، ألنػػػه خػػػرؽ صػػػومه، قػػػالوا: كمنػػػه فطػػػر الصػػػائم كأفطػػػر ، شػػػقت
 .2على فعل اعبميل شكرا"اجملازاة  كاؼبتحدث به كظبيت، احملسن

 كقوله أيضا:
 كتغلػػػػػػػػػػػػػػػػبا كبكر يكمػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػحب الػػػػػػػػػػػػػػػػدن

 ةإذا كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ي فحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال ككل  
 3ر يف متػػػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػػػرابغػػػػػػػػػػػتقػػػػػػػػػػػدموا أعاريػػػػػػػػػػػب 

 
بػػػن حػػػدثين موسػػػى ، لرسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػه كسػػػلميػػػب طحػػػديد ، كيف بدايػػػة البيػػػت األكؿ

بيػػه أغيب موسػػى عػػن بنػػظبعػػت أبػػا بػػردة عػػن عبػػد اهلل قػػاؿ  حػػدثنا أك بػػردة، حػػدثنا عبػػد الواحػػد، اظباعيػػل
كمثػل صػاحب ،  كسلم: "مثػل اعبلػيس الصػاحل كاعبلػيس السػوء هرضى اهلل عنه قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل علي

                                                           
 .67ص ، الديواف 1
رقػػم ، دار السػػلم القػػاهرة، إشػػراؼ عبػػد اغبميػػد أبػػو اػبػػ ر، 1416/1996تػػاريخ نشػػر ، شػػرح النػػوكم علػػى مسػػلم، أبػػو زكريػػا النػػوكم، وبػػي بػػن شػػرؼ 2

 .1819اغبديد 
 .68الديواف ص  3
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ك نرؽ بػدوبػكك ر اغبداد ، هأك ذبد روب تشتيهال يعد مك من صاحب اؼبسك أما ، اؼبسك كك ر اغبداد
 .1أك ثوبك أك ذبد منه روبا خبيثة"

كالتغيػػػب يف ، تػػػغذل دبجالسػػػته يف الػػػدين كالػػػدنيايد: "النهػػػي عػػػن ؾبالسػػػة مػػػن كيف معػػػ ىن اغبػػػدي
 .2"تهأك فيه جواز بيع اؼبسك كاغبكم بطهار ، فع دبجالسته فيهماتؾبالسة من ين

 يرد التناص يف قوله أيضا:ك 
 تهمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاف يف عر ع األمفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 3أك نعيػػػػػػػػػػػػب غػػػػػػػػػػػػراب ىكلػػػػػػػػػػػػثسػػػػػػػػػػػػول نػػػػػػػػػػػػوح  

 
ولػػه صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم: "حػػدثنا ؿبمػػد بػػن عبػػد اهلل بػػن ق كلعػػل هػػذا البيػػت يتشػػاكل معنويػػا يف

اؼبػػةذف   فجػػاء، يب سػػفيافأمبػػ ر حػػدثنا عبػػد  عػػن طلحػػة بػػن وبػػي عػػن عمػػه قػػاؿ كنػػت عنػػد معاكيػػة بػػن 
يػدعو  إذل الصػبلة فقػاؿ معاكيػة ظبعػت رسػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػه كسػلم يقػوؿ: "اؼبةذنػوف أطػوؿ النػػاس 

ألف اؼبتشػوؽ ، كثػر النػاس تشػوقا لرضبػة اهلل تعػاذلأغبػديد: فيقػل معنػا  كيف معػ ىن ا 4أعناقا يػـو القيامػة"
 فمعنا  كثر ما يركنه الثواب.، يطيل عنقه إذل ما يتطلع إليه

كػرب العنػاقهم لػ بل ينػاؽبم ذلػك أعبم الناس العرؽ يػـو القيامػة طالػت أيل: "إذا ن مشبكقاؿ النظر 
كقػاؿ ، ل أكثػر أتباعػايػكق، صف السادة بطوؿ العن كالعرب ن، كقيل: معنا  أهم سادة كريفساء، كالعرؽ

بكسر اؽبمزة   عناقا أقاؿ القاضي عياض كغ ر : كركا  بعضهم ، ابن االعرايب معنا  أكثر الناس أعماال
 .كهو س ر العن " نةأم إسراعا إذل اعب

                                                           
ص ، 1407/1986، 1ط، دار الريػاف، تػح ؿبمػد فػةاد عبػد البػاقي ك خػركف، شرح صحيح البخػارم يف  فتح البارم، بن علي حجر العسقبلشلأضبد  1

23. 
 .380ص ، اؼبصدر نفسه 2
 .69 ص، الديواف 3
 .387رقم اغبديد ، شرح النوكم على مسلم، وبي بن شرؼ أبو زكريا النوكم 4
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ن أصػػالة عػػكشػػفت ،  صػػور مبتكػػرة خبلقػػةبػػد ، كػػل منهمػػا،  كاغبػػديد الشػػريف، كالقػػر ف الكػػرصل
، معركفػة، ن كانت هػذ  الصػور القر نيػة كل، فيضها نكشرب م، رياضها افة االسبلمية اليت شب يفالثق

 1كثقافته الدينية العميقة.، ةليصاأل، سبلميةركح الشاعر اإل ها ترصبت ف
اسػػتجبلء طبػػيس التلمسػػاشل ؿبػػاكل   لػػدل الشػػاعر ابػػن ة الشػػعريةللصػػور  كبعػػد عػػرض ربليػػل فػػين

، أشػػػكاؿ الصػػػورة الفنيػػػة الببلغيػػػةعلػػػى  كذلػػػك بػػػالوقوؼ، منػػػة يف نسػػػ  اػبطػػػاباالبعػػػاد اعبماليػػػة الكا
اسػػتقى منهػػا ابػػن طبػػيس  الػػيتإذل التعػػرؼ علػػى أنػػواع اؼبصػػادر  باإلضػػافة، كالقصصػػية، كالصػػورة اغبسػػية

، لنصػػل للقسػػم الثالػػد مػػن البحػػد، كإبػػداع ابتكػػاراسػػتنادا ؼبلكػػة اػبيػػاؿ كمػػا تتصػػف بػػه مػػن ، صػػور 
سبيػز نظمػه كشػاعرية ألفاذػه كربقيقهػا عن نقاط  الكشف ؿباكل ،  شعر إبن طبيسالتشكيل اللغوم يف

 اللغوم لفظا كداللة. ؼببدأ االنسجاـ

                                                           
 .172ص ، جع الساب اؼبر ، ؿبمد اؽبادم الطرابلسي 1
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علػػػى مرتكػػػزات  ور عثػػػب، بداعيػػػة لآلخػػػرداة الػػػيت بفضػػػلها يبكػػػن عػػػرض التجربػػػة اإلاللغػػػة األتعػػػد 
 ااسػتجبلءهكاػبفػي  حملاكلػة ، السطحي الظػاهر،  بركابط بنائية عرب مستوي، بينها لسانية تتداخل فيها

 ز قارئ عن غ ر .ياؼبنطلقات الفكرية اليت سب اختبلؼك ، دالليةلا الريفلبتعدد 
هتػا يف رسػم الػنص الشػعرم كمػا ينػربم اة كعبلقيػكيف هذا الشغف تكمػن االشػارة إذل الظػواهر اللغو 

 .وباءاتئلل عنه من نسيج
، أم منهػػادل يغفػػل  دبػػا يف ذلػػك شػػعر ابػػن طبػػيس التلمسػػاشل، الشػػعر العػػريباألمػػرأف قػػة يكيف حق
الفصػػل كالوصػػل كاغبػػذؼ ، كاالعػػتاض، البػػ ىن التكيبيػػة اؼبتعلقػػة بالتقػػدصل كالتػػغخ ر، صػػوصـبكعلػػى كجػػه 

األكثر انتشارا يف كال ننسى أمباط اعبملة العربية ، نشائيةخبارية كاإلساليب اإلاألباإلضافة إذل ، نواعهأك 
 شعر .

علػػػى جانبهػػػا  يناؼبوذفػػػة لديػػػه مركػػػز يف مقامنػػػا هػػػذا حصػػػر جػػػل األسػػػاليب اللغويػػػة  سػػػنحاكؿلػػػذا 
 االعتبار األساليب االكثر شيوعا يف مدكنتنا.خذين بع   ، اعبمارل

 العوارض التركيبية في شعر ابن خميس التلمساني: -1
 عارض التقديم والتأخير: -1-1
كعػػن دكر  النحػػػوم ، باعتبػػار  مػػن أكثػػر العػػػوارض توذيفػػا يف اؼبدكنػػة التقػػدصل كالتػػػغخ رسػػنتحدث عػػن  
بدايػػػة ، حسػػب مػػا كرد عنػػه يف النظريػػات القديبػػة كاغبديثػػة مػػن مفػػاهيم ككذػػائف، الببلغػػي اؼبوكػػل لػػهك 

 . بغخذ ؾبموعة من التعاريف اليت ربدد طبيعته
 تعريف التقديم والتأخير: -1-1-1

مػن  سػلوبكلعػل مػا وبملػه هػذا األ، يف ديػواف شػاعرنا كركدا كثػرالتغخ ر كالتقدصل األ أسلوبعد ي
 . إليهمالية الببلغية اؼبوكلة اعبر  النحوية ك ادك أوباءات فرضته دالالت كا

جػػػم ،  الفوائػػػد ر: "هػػػو بػػػاب كثػػػهقولػػػب، سػػػرار الببلغػػػةأعبػػػد القػػػاهر اعبرجػػػاشل يف كتابػػػه كيعرفػػػه  
تػػرل  كال تػػزاؿ، إذل لطيفػػةيفضػػي ، ك عػػن بديعػػةلػػكال يػػزاؿ يفت ، كاسػػع التصػػرؼ بعيػػد الغايػػة، احملاسػػن
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ـ ف قػػدٌ أ، ف راقػػك كلطػػف عنػػدؾأمث تنظػػر فتجػػد سػػبب ، طػػف لػػديك موقعػػهكيل، يركقػػك مسػػمعه اشػػعر 
 .1ؿ اللف  من مكاف إذل مكاف"كحوٌ ، فيه شيء

كيبػين ، بغف يقيم أكزانه، للشاعريسنح ، ف التقدصل كالتغخ ر فصلأ، قوؿنلكي نوضح هذا القوؿ 
ف أؽبػا اؼبواقػع الػيت ينبغػي نزاإالػتحكم باأللفػاظ ك ك ، مراعػاة حػدكد نظمػه، بالصورة اليت تضػمن لػه، قوافيه

لتغمػل الػيت يتجلػى ابعػد كقفػة ، معهػا اؼبتلقي كذباكب، االكذل يف تصور اؼببدع للوهلةكذلك ، تكوف فيها
 هبا.فيها البعد اعبمارل اؼبنوط 

علػى شػارة الخػتبلؼ اإلعػراب يف التقػدصل كالتػغخ ر :" تقػدصل يقػاؿ إنػه عبػد القػاهر يف اإل يضيف
الػػذم   هيف جنسػػأك ، الػذم كػػاف عليػه، هتػػه مػع التقػػدصل علػى حكمػػر قر أكػػل شػيء   كذلػك يف، نيػة التػػغخ ر
" منطل  زيػػدي ك"كاؼبفعػػوؿ إذا قدمتػػه علػػى الفاعػػل كقولػػ، كخػػرب اؼببتػػدأ إذا قدمتػػه علػػى اؼببتػػدأ،  كػػاف فيػػه

مػن كػوف هػذا خػرب ، دل ىبرجػا بالتقػدصل عمػا كانػا عليػه "عمراك" منطل "ف أمعلـو ، "ضرب عمرا زيدي "ك
 .2ت"ر كوف إذا أخيجله كما أمن  اككوف ذلك مفعوال منصوب، رفوعامبتدأ م
عرابػػػه  إك ، تغػػػ ر حركتػػػهتال ، ف مػػػا كػػػاف تػػػغخ ر  قصػػػداأ، هبػػػذا القػػػوؿ اعبرجػػػاشل القػػػاهرعبػػػد  يػػػدير  

فينقػل مػن ، كػاف تػغخ ر  علػى نيػة التػغخ رمػا  أمػا ، كضرب عمػرا زيػدا، ؿ خرب ؼببتدأفاألك ، كمنطل  زيد
 عرابه.عندئذإ غ رفيت، بابه الذم كرد فيه كباب غ ر،  خرإذل حكم 

كقػاؿ ، كاالهتمػاـ العنايػة  رغػ، صػلهم اعتمدكا فيه شػي ا هبػرم ؾبػرل األقبدنا دل أكيقوؿ: "اعلم 
عػ ىن أبيانػه بكهػم ، كغهم يقدموف الػذم بيانػه أهػم ؽبػم"كهو يذكر الفاعل كاؼبفعوؿ: ، صاحب الكتاب

ف اؼبزيػػػة يف التقػػػدصل العنايػػػة أذ يػػػرل إ، 3يػػػذكر يف ذلػػػك مثػػػاال"كدل ، ا هػػػم كيعنيػػػاهمف كػػػاف صبيعػػػا يهٌمػػػإك 
 شتماؿ عليه يف الشعر العريب.هذا ما مت اال، باؼبقدـ كاالهتماـ

ينحصػػر يف العنايػػة كاالهتمػػاـ دبػػا قػػدـ دل ف فضػػل التقػػدصل كالتػػغخ ر أيػػذكر ، خػػرلأ لكػػن يف فقػػرة
ف مػن اػبطػغ أه كسػجعه:" كاعلػم نػكػي يسػتقيم كز  إليػهبل يظهر يف حاجػة الشػاعر كالكاتػب ، فحسب

                                                           
 .106ص ، دالئل االعجاز، عبد القاهر اعبرجاشل 1
 .نفسهاص ، اؼبصدر نفسه 2
 .107ص، اؼبصدر نفسه 3
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غػػػ ر مفيػػػد يف ، فيجعػػػل مفيػػػدا يف بعػػػ  الكػػػبلـ، ف يقسػػػم األمػػػر يف تقػػػدصل الشػػػيء كتػػػغخ ر  قسػػػم أ
 .1خرل بغنه توسعة على الشاعر كالكاتب"أة ك يف يعلل تارة بالعناأك ، بع 

رأم ذلػك  ه كمػنلاآلراء بػ  مةيػد كمعػارض لفضػ تتباينفقد   ما التقدصل كالتغخ ر عند النحويأ
 أف، ثػػه عػػن التقػػدصل كالتػػغخ ريضبػػد الفراهيػػدم يف حدأاػبليػػل بػػن  كم ر ضبػػد الفراهيػػدم:" فػػأليػػل بػػن اػب

 حيسػػػتقب االبتػػػداءففػػػي بػػػاب ،  السػػػر الببلغػػػي يف التقػػػدصل ف يبػػػأح دكف قبػػػيف بعضػػػه أك ، حسػػػن بعضػػه
كيشػػرح السػػ رايف يف ، دكهػػذا التقػػدصل عػػريب جيػػ، عػػل قائمػػا مقػػدماهبإذا دل ،  قػػائم زيػػد اػبليػػل القػػوؿ: 

، فاعلػػهأك خػػرب    زيػػد ك، اؼببتػػدأ  قػػائم ف هبعػػل أراد أابغنػػه إذ، بػػالقبيح قػػائم زيػػد  كصػػف اػبليػػل كقولػػه 
 .2خربا مقدما كالنية فيه التغخ ر"  قائم كليس بقبيح إذا جعل 

إذ قبح فػالقبيح مسػتخػر فبعضه حسػن كاآل، ضبد يف التقدصل كالتغخ رأكمن خبلؿ رأل اػبليل بن 
 ف يكوف مبتدأ.أعلى ، ريد باػبرب اؼبقدـأ

للتعبػػ ر عػػن عواطفػػه: " فهػػو سػػلوؾ لغػػوم ، اؼببػػدع اغإليهػػيػػات الػػيت يلجلفالتقػػدصل كالتػػغخ ر مػػن اآل
كيبارسه اذبا  اؼبتلقػي ليخاطبػه بغسػلوب لغػوم ـبتلػف ، فة ماططار عاإيبارسه اؼببدع ليعرب عن فكرة يف 

 .3كف  ما يقدمه كما يةخر "، تشكيل كعي اؼبتلقي كطريقة تفك ر  ديفاؼببدع يع، اؼبعيارم سلوبعن األ
شػكله اؼببػدع يف عػػرض ياير غػم أسػلوب، ف التقػػدصل كالتػغخ رأ، إليػهلػص لبباإلضػافة إذل ذلػك مػا 

 لقاعدة النحوية.ل خبرؽبداعية اإل تهذبرب
، وؿ عػن الفاعػلأكتقػدصل اؼبفعػ، فمنهػا تقػدصل الفاعػل عػن الفعػل، شكاؿ التقدصل كالتػغخ رأكتتعدد 

 مباط.شبه اعبملة عن الفاعل كغ رها من األتقدصل 
، التقػػدصل كالتػػغخ ر أسػػلوبخػػرل قبػػد  يسػػرؼ يف توذيػػف أكبػػالوقوؼ علػػى شػػعر ابػػن طبػػيس مػػرة 

 على عادة الشعراء العرب الذين ال زبلو قصائدهم منه.

                                                           
 .107ص، دالئل االعجاز، عبد القاهر اعبرجاشل 1
شػرح ، نقػل عػن السػ رايف 17ص ، 2011 ،1ط، االردف، كزارة الثقافػة، التقدصل كالتغخ ر يف اؼبثل العريب دراسة كبويػة ببلغيػة، غادة أضبد قاسم البواب 2

 .278ص، دت، االم رية، 1ج، الكتاب
 .01ص ، 2009، 1ع، 13مج ، سلسلة العلـو االنسانية، ؾبلة جامعة االقصى، التشكيل اللغوم يف شعر أيب فراس اغبمداشل، عباس علي اؼبصرم 3
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 تقديم الفاعل على الفعل: -1-1-2
 كمن ذلك قوله:، شلمثلة كث رةيف شعر ابن طبيس التلمساكاأل

 لعػػػػػػػػػػػػػػػل خيػػػػػػػػػػػػػػػاال مػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػدها يبػػػػػػػػػػػػػػػر يب
 ككيػػػػػػػف خلػػػػػػػوص الطيػػػػػػػف منهػػػػػػػا كدكهػػػػػػػػا

 ءبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم اشل ؼبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽ إليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإك 
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػراءإيب مػػػػػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػػػػػول الشػػػػػػػػػػػػػػػوؽ   يف مػػػػػػػػػػػػػػػر  
 اءطالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةر  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 1نبػػػػػػػػػػػػػػػػػاءإاقي لػػػػػػػػػػػػػػػػػو سبكػػػػػػػػػػػػػػػػػن يبػػػػػػػػػػػػػػػػػبع  اشػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

عػػن الفعػػل   االخيػػ إذ قػػدـ الفاعػػل ،  لعػػل خيػػاال مػػن لػػدها يبػػر يب كرد التقػػدصل كالتػػغخ ر يف قولػػه
ف اعبملػػة تتكػػوف يف أل،  يبػػر اػبيػػاؿ مػػن لػػدها يب صػػل يف معنػػا  علػػى نيػػة التػػغخ ر كاأل  يبػػر اؼبضػػارع 

كذيفتهػػا تغديػػة اؼبعػػ ىن النحػػوم كالػػدالرل:" تتػػغلف الكػػبلـ يف ، فراديػػة كمركبػػةإصػػلها مػػن كحػػدات لغويػػة أ
كتشػكل مػع مثيبلهتػا مػن ، مفيػدة ا صبلػةهػجتماعباتشكل ، اللغة الطبيعية من كحدات معجمية متنوعة

 .2..". خطا متسلسبل فبتدا للوصوؿ إذل مفهومية اػبطاب، اعبمل
يف توضػػػػػػػيح اؼبعػػػػػػػ ىن ، ل يف هػػػػػػػذا الشػػػػػػػغف الػػػػػػػدكر البنػػػػػػػائي للتكيػػػػػػػب النحػػػػػػػومغفػػػػػػػف نأكال يبكػػػػػػػن 

الػيت تقيمهػا اعبملػة بػ  ، داخػل العبلئػ  االنزياحػاتفتربز الوذيفة الشعرية مةشرا على تلك كترسيخه:"
 .3كحداهتا اؼبعجمية"

صػلي للجملػة الفعليػة كفػ  التتيػب األ، تقدصلالف يسوؽ العبارة اليت كقع فيها أفلو اختار الشاعر 
تحػػػوؿ يك ، م الػػػوزف العركضػػػيبػػػغف يسػػػتقينػػػع عنػػػد  متال  يبػػػر اػبيػػػاؿ مػػػن لػػػدها يب أم   فعػػػل ا فاعػػػل 

التقػػػدصل كالتػػػغخ ر كفػػػ  خصائصػػػه  فريػػػدة اؼبقصػػػد:" فيعمػػػل، بنظمػػػه إذل لغػػػة تقريريػػػة بعيػػػدة عػػػن االوبػػػاء
كبػػراؼ عػػن اللغػػة القائمػػة علػػى قػػانوف اال، بتنػػاغم مػػع بػػاقي الفعاليػػات الشػػعرية، كليػػة تلػػكاالبنيويػػة التد

                                                           
 .62/63ص ، الديواف 1
، منشورات ارباد الكتاب العرب، قراءة ربليلية للقصيدة العربية يف القرن  السابع كالثامن اؽبجري ، شعرمالبنية التكيبية يف اػبطاب ال، يوسف اظباعيل 2

 .12ص ، 2012، 1ط، دمش ، سورية
 ص نفسها.، اؼبرجع نفسه 3
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عػػن دراسػػة التكيػػب الببلغػػي ، كلػػذلك تكتسػػي دراسػػته أنبيػػة ال تقػػل بصػػورة التكيػػب النحػػوم، اؼبعياريػػة
 1كأعطى اعبملة النحوية قيمتها التعب رية"، ةيخاصة إذا شكل بةرة مستقلة يف الفعالية الشعر 

أم ، الدالليػػػةعلػػػى البنيػػة النحويػػػة ك  اشػػػتمل، قػػوؿ إف العػػػدكؿ يف اؼبثػػػاؿ السػػاب الككمػػا جػػػاء يف  
كعػػػػدكؿ عػػػػن اؼبعػػػػ ىن اغبقيقػػػػي بتوذيػػػػف الصػػػػيل الببلغيػػػػة كاجملازيػػػػة ، كزهػػػػااالقاعػػػػدة النحويػػػػة كذباخػػػػتاؽ 

 سبيز ذاهرة التقدصل كالتغخ ر. واحد من األنساؽ اعبمالية اليتبمساؾ لئل
 قوله أيضا : الفعلكمن مباذج تقدصل الفاعل عن 

 جيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حواسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعايز فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ؾ كاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػوت أقػػػػػػػػػػػػػػػػػرب غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػةدذل فػػػػػػػػػػػػػػػػػإ

 شػػػػػػػػػػػقهتػػػػػػػػػػػربض صػػػػػػػػػػػفو العػػػػػػػػػػػي  ؼبػػػػػػػػػػػا است
 فغصػػػػػػػػػػػػػػػبح يف تلػػػػػػػػػػػػػػػك اؼبعػػػػػػػػػػػػػػػاطف هػػػػػػػػػػػػػػػزة

 

 ابرغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن ك  اضبلوهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيت ك 

 *اؼ لػػػػػػػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػػػػػػػرباض قشػػػػػػػػػػػػػػػػف حبػػػػػػػػػػػػػػػػابفػػػػػػػػػػػػػػػػد
 2ع أكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنه  ذئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابلنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
إذ قػدـ   يػغيت بكػل عجػاب اؼب ىنكهنا   كربديدا يف قوله،  يف البيت الثاشل ركيبدك كالتقدصل كالتغخ

كردبػا ،  كػل عجػاببيػغيت اؼبػ ىن  را قولػه يكتقػد  يػغيت فاعػل عػن الفعػل اؼبضػارع   اؼب ىن خ ر غعلى نية الت
يف اعبملػة ؿبػل   اؼبػ ىن اهر اعبرجػاشل الػذم هػو قػدـ كمػا ذكػر عبػد القػيػراد بػه العنايػة باؼب، صليكوف التقد

فهػو بصػيص ، ال اؼبػ ىنإف مػا بقػى يف حػوزة الشػاعر أعلػى ، ف دؿ هذا على شيء ف مبا يدؿإك ، الشاهد
 على نب  النص الشعرم. سدكؽبارخت أمة اليت عتال يضيءمل األ

 كالتغخ ر:"إذل حديثه عن مسغلة التقدصليف شار أقد ، ف عبد القاهر اعبرجاشلأكيضاؼ إذل ذلك 
، بغتػةعبلمػك الشػيء إلػك بقولػه: "كصبلػة األمػر أنػه لػيس كذ، العم  كالبعد النفسي الذم يشتمل عليه

                                                           
 .14ص ، اؼبرجع الساب ، يوسف اظباعيل 1
فقتلػػه ، فحػاد  عػػركة الرحػػاؿ، فجػور  كهػػو الػػذم طلػب أكال اجػػازة ذبػػارة النعمػػافخلعػه قومػػه كنانػػه لكثػػرة ، كػػاف خليعػػا فاتكػػا،  الػرباض بػػن القػػيس الكنػاشل *

 الرباض: غدرا كحدثت حرب الفجار اليت شهدها الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم.
 .69/70ص ، الديواف 2
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عػػػبلـ يف التغكيػػػد ألف ذلػػػك هبػػػرم ؾبػػػرل تكريػػػر اإل، عليػػػه كالتقدمػػػة لػػػه التنبيػػػهعبلمػػػك بػػػه بعػػػد إمثػػػل 
 .1حكاـ"كاإل

كهذا ، حكاـ على األمر اؼبقدـبلـ كاإلعف التقدصل يسهم يف التغكيد كاإلأ، كنفهم من هذا القوؿ
دبػػا استحسػػن تقديبػػه  كاالهتمػػاـوجػػه للعنايػػة يف التقػػدصل أيف ، ذلك األ تػػهع مقولمػػيف نظرنػػا ال يتعػػارض ك 

 كاؼبقامية للمعطى اللغوم. السياقيةفكبلنبا يتماشى مع الداللة، كاستحب تغخ ر 
 :أيضا كقوله 

 العهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتدل تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  غفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن م
 ا هػػػػػػػػػػػػػدأتهػػػػػػػػػػػػػادف طغػػػػػػػػػػػػػاة الكفػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػ

 دعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودع يف معاقلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كػػػػػػػػػػػػػػػػم ذدهتػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػػػػػػػربت

 

 *ال كفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه غبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتإ 
 **حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء هارهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 ***مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دل تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جفاهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 2****نا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاقها اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽبرا
 

ه علػػػى نيػػػة ديبػػمت تقفمػػػا صػػػل كاأل  مػػػا هػػدأت رطغػػاة الكفػػػ كيػػرد تقػػػدصل الفاعػػل عػػػن الفعػػػل يف: 
 سػػػلوبكهبػػذا األ،  هػػػدأت فقػػدـ الفاعػػل طغػػػاة عػػن الفعػػل ،  ة الكفػػػراغػػمػػػا هػػدأت ط التػػغخ ر قولػػه: 

ف أنقػوؿ لذلك ، طغاة الكفر للدفاع عن حياض أرض اؼبسلم يف نزاؿ  عتهنلمس قوة اؼبمدكح كشجا
، عظػيم شػغنهتبل سعى الشاعر بواسػطته إذل تعػداد صػفات اؼبمػدكح ك ، التقدصل دل يرفع من شغف الطغاة

يعػػود إذل نظػػاـ اؼبفػػردات نػػيس دك أ:" فجمػػاؿ لغػػة الشػػعر كمػػا قػػوؿ االنفعػػاؿة مشػػاعر صػػادق نم عػػنفبػا يػػ
 .3كالتجربة" االنفعاؿبل ، هتا بعضها ببع  كهو نظاـ ال يتحكم فيه النحواكعبلق
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 ألعػػػراض لػػػهعبػػػغ الشػػػاعر  نػػػرل أف، عػػػل مػػػن شػػػعر ابػػػن طبػػػيسفمثلػػػة تقػػػدصل الفاعػػػل عػػػن الأكمػػػن 
 :عديدة

الشػػعر هػػو  :"القصػػيدة العربيػػة ةلبنيػػ مهػػمطلػػب مألنػػه ، لعركضػػيالحفػػاظ علػػى الػػوزف لمنهػػا اغبػػرص -1
 الذم يدؿ على مع ىن كاؼبقفىاؼبوزكف  لكبلـاذلك 

ا يكبو كإنزاؽبا اؼبنازؿ اليت تنسجم معها، ة يف التحكم باأللفاظيملكته اللغو ك ، األدبية الشاعر ةقدر م -2
 ككبن نتعامل مع عادل جليل يف النحو.ال كيف ،  كدالليا

تقديم شبو جملة: -1-1-2  
، حكاـ شبه اعبملة تعلقه بالفعػل:" ال بػد مػن تعلقهػا بالفعػلأ من فأبيب لكرد يف كتاب مغين ال

ربعػػة موجػػودا فػػ ف دل يكػػن شػػيء مػػن هػػذ  األ،  إذل معنػػا  رشػػيه أك مػػا هؿ دبػػا يشػػبأكٌ مػػا أك ه هأكمػػا يشػػب
 .1ر"قدٌ 

تقػدصل الال هبػوز فيهػا  واضػع الػيتتوسط مكوف الفعل كالفاعل :" قبد كثػ را مػن اؼبيف أحبيد هبوز 
، ف يتوسػػط مكػػوف الفعػػل كالفاعػػلأاللغػػوم هبيػػز  كاالسػػتعماؿ، صبلػػةشػػبه بال إذا كػػاف ذلػػك إ، كالتػػغخ ر

كقد يػغيت هػذا ، ف يكوف بعد اؼبفعوؿ به كمن شبة جاز: لقيت يف درا  زيداأكيقوؿ اؼبربد:" كحد الظرؼ 
ف كػػبل أل يف هػػذ  اؼبكونػػات يغخػػذ مسػػوغا لػػه بتمثػػكقػػوع  كلعػػل، ؾبػػركراأك جػػارا أك ذرفػػا أك اؼبكػػوف مفعػػوال 

فشػكل بػذلك ، كاالهتمػاـكذيفة جديػدة جعلتػه موضػع اغبػديد  إليهسندت أأم ، منهما يشكل ؿبورا
 .2كبذلك يكوف تفس ر توسط هذ  اؼبكونات تفس را كذيفيا"، مركزا

كصػػػػف حنينػػػػه  قبػػػػد  يقػػػػوؿ يف، يف شػػػػعر ابػػػػن طبػػػػيس التلمسػػػػاشلةمثلػػػػة تقػػػػدصل شػػػػبه اعبملػػػػأكمػػػػن 
 لتلمساف:

 أصػػػػػػػػػػػػػػػػباءكللػػػػػػػػػػػػػػػػنجم مهمػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػاف للػػػػػػػػػػػػػػػػنجم   صػػػػػػػػػػػػػػبو للصػػػػػػػػػػػػػػبا كلمػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػرتشل ألإك 

                                                           
، 2ج، 1411/1991دط/ ، بػػ ركت، ة العصػػريةاؼبكتبػػ، تػح ؿبمػػد ؿبػػي الػػدين عبػػد اغبميػػد، مغػػين اللبيػػب عػػن كتػػب األعاريػػب، ـ االنصػػارماشػػابػن ه 1

 .500ص
، 351ص ، مناهج الدرس النحوم يف العادل العريب يف القػرف العشػرين، نقبل عن عطا ؿبمد موسى، التقدـ كالتغخ ر يف اؼبثل العريب، غادة أضبد البواب 2

 .159/261ص ، 2ج، نبع اؽبوامع، ينظر السيوطي
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 كػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػـو ربيػػػػػػػػػػػػػػػػةإليهػػػػػػػػػػػػػػػػا  كأهػػػػػػػػػػػػػػػػدل 
 كأسػػػػػػػػػػػتجلب النػػػػػػػػػػػـو الغػػػػػػػػػػػرار كمضػػػػػػػػػػػجعي
 لعػػػػػػػػػػػػػػػل خيػػػػػػػػػػػػػػػاال مػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػدها يبػػػػػػػػػػػػػػػر يب

 

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءإهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء التحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إكيف رد 
 قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءت نواهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء

 1بػػػػػػػػػػراءإي مػػػػػػػػػػر  يب مػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػول الشػػػػػػػػػػوؽ فػػػػػػػػػػف
 

 أهػدمك  كربديػد يف قولػه ، يف البيػت الثػاشل مػن هػذا اؼبقطػع، ملة اعبار كاجملركركرد تقدصل شبه اعب
نػػػزؿ اؼبكػػػوف أبينمػػػا إذا    إليهػػػاكقػػػدـ اعبػػػار كاجملػػػركر   ربيػػػة خػػػر اؼبفعػػػوؿ بػػػه أإذ   يف كػػػل يػػػـو ربيػػػةإليهػػػا

كالغػػرض مػػن التقػػدصل يف هػػذا اؼبوضػػع ،  كػػل يػػـو  اأهػػدم ربيػػة إليهػػ  ال يفسػػر ذلػػك اؼبعػػ ىن ؾ:، موضػػعه
كألنبيػػة ، إليػػهر اطكللفػػت اػبػػ تػػهحيػػاف ألنبييف بعػػ  األ، :" يقػػدـ اعبػػار كاجملػػركرتػػهالعنايػػة باؼبقػػدـ ألنبي

 . ف التحية اليت كجهها الشاعر زبص تلمساف ال غ رهاأنكار إأم  2نكار "إ
 كيقوؿ يف مثاؿ  خر:

 هػػػػػػػػػػػػػػػاككػػػػػػػػػػػػػػػم قائػػػػػػػػػػػػػػػل تغػػػػػػػػػػػػػػػ ىن غرامػػػػػػػػػػػػػػػا حببٌ 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواـ عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذبرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتألعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 

 وف كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربثيطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػبلءأخلقػػػػػػػػػػػػػػػػػت منهػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء ك أكقػػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 *هػػػػػػػػػػػػػراءإي  هبػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػاء قػػػػػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػػػػػا مضػػػػػػػػػػػػػى 

 3حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءأكيرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنوف ك 
 

ك بكصبػػاؿ السػػػ، لرعايػػة حسػػػن الػػنظم  ذبرمػػت علػػى الفعػػػل   عليهػػا جػػاء تقػػدصل اعبػػار كاجملػػػركر 
 4براز اؼبع ىن.إل

كلػػيس ؽبػذا الضػػرب  ،فيػػه التقػدصل كالتػغخ ر يتكافػغ: "مػػا مشيضبػد اؽبػاأطلػ  عليػػه أمػػا ، كهػذا النػوع
 5شيء من اؼببلحة"
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قامػة الػوزف إضبد اؽبامشي يف هذا القوؿ: فبل ننكػر فضػل التقػدصل يف أم الشيخ أتعارض مع ر ندبا ر 
كقػػد يكػػوف هػػذا التقػػدصل:" ، اؼبغػػرب اتمػػار إمػػداد الػػذهن بػػدالالت تعكػػس طبيعػػة الصػػراع القػػائم بػػ  إك 

، حقيقػػة  عػػواـ عليهػػاأعشػػرة  فعنػػدما نقػػرأ عبػػارة  1بػػة"تػػغخر إذا كػػاف اؼبتقػػدـ مشػػعرا بغراللتشػػوي  إذل اؼب
أم ، كمػا يسػرد بعػدها، أم انقضػت  ذبرمػت لكػن عنػد كصػلها بالفعػل ، هم ما يقصد به الشػاعرفنال

 يكتمل اؼبع ىن يف أذهاننا.، ه تلمساف من مرارة اغبصارتما جرل طيلتها كما ذبرع
 ككرد تقدصل شبه اعبملة على الفاعل يف قوله: 

 يهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػائثوف كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػب في
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغف رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهب  ؼبلكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 فػػػػػػػػػػػػػبل تبغػػػػػػػػػػػػػ  فيهػػػػػػػػػػػػػا مناخػػػػػػػػػػػػػا لراكػػػػػػػػػػػػػب

 

 حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءأكيرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنوف ك  
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ اؼبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداح ك 

 2فقػػػػػػػػػػػػػػػػد قلصػػػػػػػػػػػػػػػػت منهػػػػػػػػػػػػػػػػا ذػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ كأفيػػػػػػػػػػػػػػػػاء
 

إذ قػػدـ جػػار كؾبػػركر عػػن  عػػائثوف يطنػػب فيهػػا  مػػن موضػػع  أكثػػرتقػػدصل شػػبه اعبملػػة يف  اكقػػد بػػد
تقػدصل ،  فػبل تبغػ  فيهػا مناخػا كذلك قدـ اعبار كاجملركر علػى الفاعػل   يرحل عنها قاطنوف الفاعل ك

 اعبار كاجملركر عن اؼبفعوؿ به.
شػػػػعرنا حبجػػػػم اػبػػػػراب الػػػػذم حػػػػل يجػػػػاء ل، ف هػػػػذا النػػػػوع مػػػػن التقػػػػدصلأ، إذل الػػػػذهنيتبػػػػادر مػػػػا ك 

فػػػالتعظيم  3ة" اءغرضػػػه الببلغػػػي التعظػػػيم كالتحقػػػ ر أكلتعجيػػػل اؼبسػػػرة أكاؼبسػػػ، اغبصػػػاربتلمسػػػاف جػػػراء 
، خػػػرب، عػػػائثوف هم غكالتحقػػػ ر ؼبػػػن سػػػطو عليهػػػا: فوصػػػفهم بػػػ، هػػػل تلمسػػػافألػػػي هبػػػا ابتللمحنػػػة الػػػيت 

فالشػػػبه  4كهبعلهػػػا ؿبػػػور الػػػنص"، مػػػة الدالليػػػة لشػػػبه اعبملػػػةي:" فالتقػػػدصل كالتػػػغخ ر يػػػربز الق، ... نػػػاهب 
 رزاء كنوائب.أاهبا من صأيةؼبه ما ، كشغله الشاغل همساف كهي مبلل نباعبملة اؼبقدـ وبيل إذل تل

 كمن مظاهر تقدصل شبه اعبملة قوله:
 ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتإدذل أ  بالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم كال نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

                                                           
 .124ص ، ، اؼبرجع الساب أضبد اؽبامشي 1
 .63ص، الديواف 2
 .118ص ، ساب ، مرجع غادة أضبد البواب 3
 .120ص ، اؼبرجع نفسه 4



 ابن خميس التلمسانيجماليات التشكيل اللغوي في شعر الفصل الثالث             
 

114 
 

 ت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإذ مت لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب
 بوركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بريفيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار يف هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

 

 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبم الدليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كداإيومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا كيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ي

 1مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كال نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

بوركػت مػن  صػل العبػارة أعػن الفعػل اؼبضػارع اؼببػين للمجهػوؿ كيف  ته بريفي ذ قدـ اعبار كاجملركر إ
بػػػراز مكانتػػػه:" إف اؼبمػػػدكح ك غكغرضػػػه الببلغػػػي التعظػػػيم لشػػػ،  رجػػػل يةسػػػى الضػػػنا كيعػػػا  الغػػػت بريفيتػػػه

 2إذا كاف اؼبتقدـ مشعرا بغرابة" اؼبتغخركتعجيل اؼبسرة كالتشوي  إذل 
 خر: كيقوؿ يف مثاؿ 

 شل علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإك 
 حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أ
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغؿ عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمأك 
 عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػإك 

 

 ألتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ذاؾ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح اغبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ إذ

 الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأكخفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومي  إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 3ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن أكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاحا ينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمايع
 

عػػن    إليػػهذا قػدـ  إميسػػغؿ عنػػه هبػوب النسػػ أك  حنػػ  العجػوؿ إليػهحػػن  أرد التقػػدـ مػن قولػػه يػ
تتعلػػػ  باؼبمػػػدكح فػػػاغبن  إلػػػيهبل يضػػػاهيه يف حرفتػػػه  4كيف هػػػذ  خصوصػػػية"  هبػػػوب  حنػػػ  در اؼبصػػػ

 حن  البشر.، كشوقه
 الحذف: -1-2

ب يػعج، لطيف اؼبغخػذ،   اؼبسلكيتعريف اغبذؼ:" هو باب دق يقوؿ عبد القاهر اعبرجاشل يف
يػػػد أز ، فػػػادةن اإلكالصػػػمت عػػػ، فصػػػح مػػػن الػػػذكرأ، ف نػػػك تػػػرل بػػػه تػػػرؾ الػػػذكر، ه بالسػػػحريشػػػب، األمػػػر

 .5 ما تكوف بيانا إذا دل ت "أمتك ، نطل أكذبدؾ ، فادةئلل
                                                           

 .73ص ، الديواف 1
 .124ص ، اؼبصدر الساب ، أضبد اؽبامشي 2
 .94ص ، الديواف 3
 .473ص، 1997، 3ط، منشغة اؼبعارؼ باإلسكندرية، يف شعر أيب سباـ  الكلمة كاعبملة بديع التاكيب ، من ر السلطاف 4
 .46ص، مصدر ساب ، عبد القاهر اعبرجاشل 5



 ابن خميس التلمسانيجماليات التشكيل اللغوي في شعر الفصل الثالث             
 

115 
 

كيبنح اؼبتتبػع للبنػات اػبطػاب شػعورا ، يتجمل اؼبع ىن أك غ ر قصد، يت عن قصدغاغبذؼ الذم يف
كيػغيت اغبػذؼ لػيمس ضػركب اعبملػة العربيػة اإلظبيةكالفعليػة:" ، قد ال يبنحه ذكر احملػذكؼ، اا بليغيلاصب

 كتاب أيضا: الكبيت ،  فقد يضمركف الفعل فينصبوف، مركف اؼببتدأ ف رفعوفككما يض
 ذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعفناإديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 رل مثلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كال عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال  

 
 .1"مية ريا"داذكر  :كغنه قاؿ،  ضمار فعلإعلى  "ديار"نشد  بنصب غف
د صػػل:" فقسػػم يظهػػر فيػػه احملػػذكؼ عنػػخػػبلؼ األ، قسػػما اغبػػذؼعػػن فػػتكلم ، يضبػػد اؽبػػامشأـ أ

هػبل كنزلػت أا يدؿ على ناصػب ؿبػذكؼ يقػدر: بنحػو ج ػت مهبل كسهبل ف ف نصبهأكقوله ،  عراباإل
مبػا تعلػم إك  باإلعرابه احملذكؼ يكقسم ال يظهر ف، سهبل كليس هذا القسم من الببلغة يف شيءمكانا 
 أكشػػاء أم يعطػػي مػػا ي، يبنػػع، يعطػػي :كبػػو، ال دبراعاتػػهإت اؼبعػػ ىن كجدتػػه ال يػػتم صػػفحنػػت تأاإذ همكانػػ

كضػػاع ذلػػك ، ذهرتػػه زالػػت البهجػػةأنػػت ألػػو ، ذلػػك احملػػذكؼ رذهػػاإلكػػن ال سػػبيل إذل ، شػػاءييبنػػع مػػا 
 .2الركن "

فقسػػػم مػػػن ، مكالنحػػػو ، الببلغػػػي، ضبػػػد اؽبػػػامشي إذل نػػػوع  مػػػن اغبػػػذؼأشػػػار أ، كيف هػػػذا القػػػوؿ
تم التكيػز يػفػبل  ،أما الثػاشل، به ارتبطف هناؾ تركيب ؿبذكؼ أيدؿ على ، خبلؿ حركة التكيب الظاهر

 . باألداء الببلغي بل يع ىن، عرابيةفيه على اغبركة اإل
ختصار:" كهذا يدؿ يستدعيه اؼببدع لغايات منها اال .3يعرفه ابن جين: باب يف شجاعة العربية"

 يمر نفسأمبا هو إك  لبلختصاركدل يكن ذلك فقط ، هباز الشديديلها إذل اإلمعلى طبيعة اللغة العربية ك 
شياء اليت ربتمل معانيهػا فيتوهم كث را من األ، رحب أماـ السامعأحساس كالشعور ل ؾبارل اإلهبع تحب

 .4كيش ر إليها"، ف كاحد كاؼبفهـو من الكبلـ يف ، اللف  احملذكؼ

                                                           
 146ص، اؼبصدر الساب ، عبد القاهر اعبرجاشل1
 .103ص، ساب ، مصدر أضبد اؽبامشي 2
 .360ط ص، 2ج، 1952/ 1317 ،لبناف، دار الكتب العلمية، تح ؿبمد علي النجار، اػبصائص، ابن جين 3
 .254ص ، ساب ، مرجع مستورة العرايب 4
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ال يتػغتى للفػ  ، يف كػوف اغبػذؼ مزيػة ببلغيػة تقػرف اؼبعػ ىن باعبمػاؿ، قبل قليل رنا إليهأش امكهذا 
س كحد  مػن الغايػات الػيت يتوسػلها أسػلوب اغبػذؼ:" كمػا يكػوف اغبػذؼ يل االختصارلكن ، اؼبذكور

 .1من ضركرات اؼبنشئ ليحف  توازف البيت كيصل إذل قافيته"
 . ليتم له التشكيل البيت عركضيا، دبا يدؿ عليه، ف يعوض اؼبنشئ التكيبغك
مثلة رح بع  األكيف هذا اؼبقاـ سنقـو بش، كث رة يف شعر ابن طبس التلمساشل،  شكاؿ اغبذؼأك 
يف هػػذا البػػاب مػػن مسػػاؾ بنقػػاط التفػػرد الػػيت يزخػػر هبػػا خطػػاب ابػػن طبػػيس حػػيف يتسػػ ىن لنػػا اإل، كربليلهػػا

 .أساليب التعب ر الشعرم
 حذف الفعل: -1-2-1
كمػػا ،  الفعػػل همػػا مت حذفػػ، ذفإسػػند لػػه منصػػوبا فػػالعلم أفػػ ذا جػػاء مػػا ، أم حػػذؼ اؼبسػػند إليػػه 

  ذلك يف قوؿ ابن طبيس:يذكر عبد القاهر اعبرجاشل كيغيت
 مطػػػػػػػػػبل علػػػػػػػػػى ذاؾ الغػػػػػػػػػدير كقػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػدت

 ة صػػػػػػػػػػػػػػدقتيعشػػػػػػػػػػػػػػ، ـ عيػػػػػػػػػػػػػػينأؾ ايف مػػػػػػػػػػػػػػأ
 نػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػدمعي طافحػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػ ن كنػػػػػػػػػػػت مآل

 

 نسػػػػػػػػػػػػػػػػاف عيػػػػػػػػػػػػػػػػين مػػػػػػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػػػػػػفا  صػػػػػػػػػػػػػػػػفائحإل 
 حعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اؼبكاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2شل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراف حببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافح فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

الغػدير بػدا مطػبل علػى ذاؾ  أم   بػدا مفعػوؿ بػه لفعػل ؿبػذكؼ تقػدير    مطبلػ كاقتف اغبذؼ ب
  أكمفػاعيلن، فعولن مجي ه يظهر شطر من تفعيلت  بف، إذ مت حذفه لضركرة عركضية حبته،  كقد بدت

 ته العركضية.ينماـ انسجاـ النص يف بأيقف حائبل   فعو كهو 
 كيقوؿ يف مثاؿ  خر:

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهمميكال مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ت
 انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظبعيابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء كنيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼعاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم األأال إك 

 حالغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماا إاللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  
 *قاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأكغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانا كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـ اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحا
                                                           

 .255ص ، ساب الرجع اؼب، مستورة العرايب 1
 .87ص ، الديواف 2
 النوؽ كالغيد ج غيداء: اؼبرأة لينة االعطاؼ.، كالنيب، العياب: ج عيبة ما ذبعل فيه الثياب كالصندكؽ *



 ابن خميس التلمسانيجماليات التشكيل اللغوي في شعر الفصل الثالث             
 

117 
 

 فال يعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إك 
 

 1*يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلحا
 

 

علػػػى اؼبفعػػػوؿ بػػػه ى بقػػػأك ، إذ حػػػذؼ الفعػػػل  نيبػػػا ظبانػػػا، عيابػػػا مػػػبلء يف قولػػػه ، فموقػػػع اغبػػػذؼ
، رب بػهىبدـ كجود من كظبى بذلك لع كهو حذؼ غ ر ـبرب عنه  أك بدا ذهر تقدير الفعل  ، ك عيابا 

مكانػػه فب ، لم عنػػهكبغنبيػػة اؼبػػت يإذ يػػوح، كربديػػد ، تػػهلػػذلك فهػػو يتطلػػب قػػدرة فبيػػزة يف الػػدارس دبعرف
 2ن عملية التواصل ب  اؼببدع كاؼبتلقي.يتسعى إذل تكو ، ةعربويل النص إذل دكاؿ متفر 

 حذف الفاعل: -1-2-2
 كمنه قوله: 

 مامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهإتطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرير 
 قػػػػػػػػػػػائميعة اغبػػػػػػػػػػػ  كعػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػ

 تػػػػػػػػػػػػػػػػاب اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػوح زهػػػػػػػػػػػػػػػػادةفغصػػػػػػػػػػػػػػػػبح  
 يب حػػػػػػػػػػػػػػػػامت لنػػػػػػػػػػػػػػػػاأكيف كاحػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا 

 

 كقػػػػػػػػد نػػػػػػػػاؿ منػػػػػػػػه العجػػػػػػػػب مػػػػػػػػا شػػػػػػػػاء كاعبفػػػػػػػػخ 
 **اـ كال كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽ الع

 ***طبصػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػنخأكقػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػةذم بطػػػػػػػػػػن 
 3دكاء كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال دكائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنخ

 
كمػا يفهػم مػػن ر   يكتقػػد ... هبتػاب، صػبحأ، نػػاؿ، تطلػع فعػاؿ قػد مت حػذؼ الفاعػل يف ذكػػر األ

مث تنحػػى عػػن ، كػػاف وبكمهػػا هػػو كأخػػا ،  مراء العػػزفي  حكػػاـ سػػبتةأحػػدأ األبيػػات:" ابػػو حػػامت العػػزيف
 .4دبدينة فاس" 716 حيف تويف سنة ، قبل على العبادةأك ، تاركا ألخيه ااؼبلك ـبتار 

اعر ف الشػأكردبػا ، ةتنسػب لػذات كاحػد، مرهػا مكػاـرأفعاؿ اليت هي يف حقيقػة كقد قدـ صبلة األ
كنعتػه ، اؼببالغػة يف اؼبػدح، قػدم تلبية لطبيعة كانت راسػخة يف ذهػن الشػعراء األ، عبغ إذل هذا األسلوب

                                                           
 .اليعفور: الغزاؿ*

 .92ص ، الديواف 1
 .176ص ، الشعر اؼبعاصر، بنياته كإبداالهتا، الشعر العريب اغبديد، : ؿبمد بنيسينظر 2
 العباـ: االضب .، الضعيفئ الوشخ: الردى **
 النخ: البساط الطويل. ***
 .104ص ، الديواف 3
 .نفسهاص ، اؼبصدر نفسه4
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أها أضافت لشعر اؼبدح من الناحية الفنية  ف ندعيأنساـ صوفية:" فبل نريد أ هاتعلو ، بغكصاؼ خارقة
 جاء يف األبيات اؼبوالية: كما يةكد قولنا ما 1عليها قيما صوفية" كأضفت، كلغته، إمبا غ رت قيمه

 الػػػػػػػػػػػػػدنيا زبلػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػارؼ نزبلػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػ
 عػػػػػػػػػػػػػػػرض عنهػػػػػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػػػػػتهينا لقػػػػػػػػػػػػػػػدرهاأك 

 اؽبػػػػػػػػولك  مػػػػػػػػن قبلهػػػػػػػػا اغبػػػػػػػػبلػػػػػػػػه فكػػػػػػػػاف 
 طػػػػػػػػػبلبيف كمػػػػػػػػػا معػػػػػػػػػرض عنهػػػػػػػػػا كهػػػػػػػػػي 

 

 ختثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب كبوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل  
 *يثنػػػػػػػػػػػػػػه عنهػػػػػػػػػػػػػػا اجتػػػػػػػػػػػػػػذاب كال مصػػػػػػػػػػػػػػخلػػػػػػػػػػػػػػم ف

 **ككػػػػػػػػػػػػػاف ؽبػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػن كفػػػػػػػػػػػػػه الطػػػػػػػػػػػػػرح كالطػػػػػػػػػػػػػخ
 2***كمػػػػػػػػػػػػػن يف يديػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػن معاناهتػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػبخ

 
، كػػػاف حػػػذؼ الفاعػػػل،  ةبػػػطال، كيػػػةاكهػػػي لػػػه ه، عػػػرض عنهػػػاأك ، الػػػذم تػػػرؾ الػػػدنيا، مػػػ رذا األفهػػػ
، نسػػبلخها عػػن عاؼبهػػا:" فالصػػويف منخلػػع عػػن عاؼبػػه الػػواقعيلسػػمو ركحػػه اؼبتصػػوفة كال  هػػو كتقػػدير  

يف ، قر ركحػػػهسػػػتلت، انفصػػػاؿ تػػػاـك ، 3مبػػػا يف حالػػة قطيعػػػة"إك ، ال يف حالػػػة مشػػػاقة، يػػػا إك يعػػػي  بل تكمتبػػ
 قوله: كمنه أيضا. ؼبها كتتحد معهعا

 دع اػبمػػػػػػػر كاشػػػػػػػرب مػػػػػػػن مدامػػػػػػػة حيػػػػػػػدر
 دغيػػػػػػػػػػػأنػػػػػػػػػػػس ا بػػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػػن األهػػػػػػػػػػػيعاطيك

 فتحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبها يف كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه إذ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرها
 

 معتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة خضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الزبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 صػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػن البػػػػػػػػػػػػػػاف أملػػػػػػػػػػػػػػدغيبيػػػػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػػػػى 

 4مػػػػػػػػػػػػػػػورد دعلػػػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػػـو فبػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػوؽ خػػػػػػػػػػػػػػػ
 

، بلػػوف الزبرجػػد ةبيهشػػ، بكػػر، فهػػي خضػػراء، فصػػل فيػػه مزاياهػػاي، قصػػيد، اغبشػػي ذكػػر كلػػه يف 
  اغبشػي  لتعػاطي ، ف يتكهػابػغإذ يػدعو شػارب اػبمػر ، كدل تعصػر، كػاػبمر،  باؼباء هصافية غ ر ـبلوط

                                                           
 .403ص ، اؼبرجع الساب ، سليماف العطار 1
 اؼبصخ: االنتزاع. *

 االبعادالطخ: الرمى ك  **
 النبخ: ما يسببه العمل يف اليد من البثور اؼبملةة ماء. ***

 .104ص ، الديواف 2
 .62ص، الريفيا كالتغكيل، عبد القادر فيدكح 3
 .109ص ، الديواف 4
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، هابيحككاف يست، باحتهاإله موضوع يف ، أكمدامة حيدر:" حيدر هو حيدرة بن وبي من علماء بغداد
 .1قوال كفعبل"

 . نتأترؾ  أ ر يكتقد  دع فعل األمر بفحذؼ الفاعل الذم يتصل 
 كمن مواطن حذؼ الفاعل قوله تتغزؿ:

 ثػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػػةذردبليػػػػػػػػػػػػػك إنظػػػػػػػػػػػػػرت 
 أككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالربؽ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرٌ 

 ذبػػػػػػػػػػػػػػػػرم عليػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػن ؼباهػػػػػػػػػػػػػػػػا نطفػػػػػػػػػػػػػػػػة
 لػػػػػػػػػػػػػو دل يكػػػػػػػػػػػػػن طبػػػػػػػػػػػػػرا سػػػػػػػػػػػػػبلفا ريقهػػػػػػػػػػػػػا

 

 *مثػػػػػػػػػػػػػػػل ظبطػػػػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػػػػوهر عػػػػػػػػػػػػػػػن كتبسػػػػػػػػػػػػػػػمت 
 **قحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف مةشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطلع أكاأل

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل طبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة لكنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دل تعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 2دل زبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرم كتلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنه

 
يػا  من يتغػزؿبفػ،  كاؽبػاء، هػي، تكػػ   بع  الضػمائر الػيت تشػ ر إليػه، ن ذكر الفاعلقد ناب ع

ف أيعتقد ل، للمتلقي بالنسبة نفتاح التغكيلالبل ترؾ فسحة، أم من تكوف، م يصرح بشخصهافل، ترل
، لشػػاعرلباغبيػػاة الشخصػػية ، ف اعبانػػب اػبػػاصكأل، خليلتػػه، كزكجتػػهأ، قػػد تكػػوف ابنتػػه، مػػن يقصػػدها
مػا يشػ ر ، مػن اؼبصػادر الػيت كرد فيهػا حػديد عػن ابػن طبػيس، فػبل نعثػر يف أم مصػدر، نػهمسكوت ع

تنتابػه دكف تعليلهػا دبػا يػػتبلءـ  جػد اؼبتلقػي نفسػه يف حلقػة مػػن التسػايفالت الػيتيف، إذل حياتػه الشخصػية
فى بػ  ثنايػا األبيػات صػبغة أضػقػد ، ف أسلوب اغبذؼ الذم توسل بػه الشػاعرأغ ر ، جوبةأمعها من 

 يف حالة التصريح به.، لفاعللال تتغتى ، اليةصب
 حذف المبتدأ: -1-2-3

سػػنغخذ الػػبع  ، هػػا كاملػػةدتسػػع بػػغف نور يف اجملػػاؿ لػػن أكدبػػا ، كثػػ رة يف شػػعر ابػػن طبػػيس  تػػهمثلأك 
 منها:

                                                           
 109ص، الديواف1
 اعبةذر: كلد البقر الوحشية. *

أبػي  كأكراؽ زهػر  مفلجػة صػغ رة يشػبهوف بػه االسػناف./ اؼبةشػرة: احملػدد كاالقحػواف نبػات زهػر ، الطلع: شيء ىبرج منه نعػبلف مطبقػاف كاغبمػل منضػود **
 االطراؼ.

 .110ص، الديواف 2
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 لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدا
 ككعبػػػػػػػػػػػػػػػػػة للجػػػػػػػػػػػػػػػػػود منصػػػػػػػػػػػػػػػػػوبة يسػػػػػػػػػػػػػػػػػعى

 بازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعرأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذها 
 لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  األ

 

 *جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدغبغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر رداء ا 
 إليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 ح النزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب اؼبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿلممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 1الء مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنظم اآل

 
مػػا هػػو يػػدؿ علػػى فمػػا ذكػػر  ،   يف البيػػت الثػػاشلهػػو الكعبػػة حػػذؼ اؼببتػػدأ كذكػػر اػبػػرب كتقػػدير  

قػدـ قػدر تب، خرل يف النص الواحػدأؿبذكؼ:" فاغبذؼ يكثر استخدامه أكتتنوع مظاهر  من صبلة إذل 
إذل حػػد ، سػبب داللػػة بعػ  اؼبػػذكور علػى بعػػ  احملػذكؼبكاتضػاح جوانػػب اؼبوضػوع اؼبػػدركس ، الػنص

 .2يصبح معه اغبذؼ عملية  لية"
ف تضػػبط مػػواطن اغبػػذؼ أمػػا يػػرد اغبػػذؼ عنػػدما يكػػوف يف مقػػاـ العطػػف:" فػػبل تسػػتطيع  أكثػػرك 

ف الػػدارس يسػػتطيع أ الإ، حيػػد دؿ علػػى احملػػذكؼ بعػػ  اؼبػػذكور، سػػن اغبػػذؼوبف نقػػوؿ أبػػغكثر مػػن 
تبػاع إفػالعطف مػن حيػد هػو عمليػة ، ف اغبذؼ أكثر ما يكوف يف مقاـ العطػفأف يت  بغ ر صعوبة أ
 .3ن بع  إذا توفر يف اؼبعطوؼ عليه"حباالستغناءعيسم، غلبهأقـو عليها الكبلـ يف ي

مسػػػتهل يف ، مػػرة، الشػػػاعر  فيػػذكر  ... مبتػػػدأ، فعػػبل ف اغبػػذؼ عػػادة مػػػا يشػػمل اؼبسػػػند إليػػهأذ إ
 .كيكتفي ببع  القرائن النحوية اليت ربيل إليه، ال يذكر  مطلقاأك ، ذكر  بعد اؼبسنديةخر أك ، شعر 

 كمن صور حذؼ اؼببتدأ أيضاقوله:

 ككغمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهتا
 دمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهإزع ذاؾ اؼبنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن كهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة جاءتػػػػػػػػػػػػػػػػػك يف طػػػػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػبا

 ردافهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف عسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرأفغتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 ز القسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوربفتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽبز  تعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 كأعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ىذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ
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 دائهػػػػػػػػػػاعلػػػػػػػػػػى كاديػػػػػػػػػػك فضػػػػػػػػػػل ر  تجػػػػػػػػػػر 
 

 1*ذخػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ ذاؾ األ
 

:"  هػػػي ربيػػػػة كتقػػػػدير    الصػػػبا يكربيػػػػة جاءتػػػك يف طػػػػ يف قولػػػه:  ايػػػػددلػػػى حػػػػذؼ اؼببتػػػدأ ربذب
يػػر ر ىبػػرج الشػػاعر مػػن ؾبػػرد التق، سػػاليب التػػغليف يف الكػػبلـ دكف ربليػػل بػػهأفاغبػػذؼ يف هػػذا اؼبقػػاـ مػػن 

إذا دل ينطػػ  ، نطػػ أالشػػاعر ، إذ دل يظهػػر، ذهرغفيكػػوف اؼبسػػند إليهػػ، وبػػاءإذل التحريػػك كاإل، خبػػاركاإل
فهػػذا لػػوف مػػن األسػػاليب ، خػػرلأكػػل الضػػوء فيػػه مػػن ناحيػػة   الكبصػػاركيػػربز اؼبسػػند الظػػاهر ، مػػن ناحيػػة
 .2براز العنصرين الرئيس  يف التكيب بنفس اؼبستول"إيبكن من 

كفيػػػػل بػػػػغف يوضػػػػح ،  الػػػػذم تنحصػػػػر فيػػػػه الداللػػػػة، علػػػػى اؼبسػػػػند بقػػػػاءكاإل فيحػػػػذؼ اؼبسػػػػند إليػػػػه
 ف كاحد منهما ؿبذكؼ.أعلى الرغم ، اؼبستول بنفس العنصرين

 مثلة ذلك:أكمن 
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األكذلامبلكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد اؼبقأك 

 كواكػػػػػػػػػػػػػػػب هػػػػػػػػػػػػػػػدل يف ظبػػػػػػػػػػػػػػػاء رئاسػػػػػػػػػػػػػػػة
 نػػػػػػػػػػػػػوار تػػػػػػػػػػػػػرل كػػػػػػػػػػػػػل غػػػػػػػػػػػػػام أثواقػػػػػػػػػػػػػب 

 داب إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تغرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلتكركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػػامر نػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائ  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجس

 ال حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض ركايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم أك 
 

 لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزهم تغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا الطراخنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلخ 
 دجو ذػػػػػػػػػػػػػبلؿ كال يطخػػػػػػػػػػػػػويػػػػػػػػػػػػػتضػػػػػػػػػػػػػيء فمػػػػػػػػػػػػػا 

 إذا النػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس يف طخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء غػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهم التخػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 *فناهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمخءأفيافيغ تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءؿ

 **ب كال دخيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتم كال لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3***خأكيعظػػػػػػػػػػم النضػػػػػػػػػػ حفيكػػػػػػػػػػرب منهػػػػػػػػػػا النضػػػػػػػػػػ
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مبلكهػػا الصػػيد  أ يف مػػدح ملػػوؾ بػػين العػػزيف فهػػم، مشػػل اغبػػذؼ مسػػتهل األبيػػات اؼبستشػػهد هبػػا
فحػػػذؼ اؼببتػػػدأ   حبػػػر العلػػػمأ، ؾبامرنػػػد، ركضػػػات  داب، نػػػوارأثواقػػػب ، كواكػػػب هػػػدل،  كلػػػه األكذلقااؼب

، ككغهػا اجتمعػت ؽبػم فقػط، كصػاؼاأل تطرد ذكػرهم بعػد مػا عػدد ؽبػمإذ يسػ، عػزفي الكتقدير  هم بنو 
كالظهػور ، نيػة الوزنيػةبل الكػاف فبكنػا كقوعػه علػى مسػتو   مالػذ، النشػوز  اغبػذؼ به  لتفاد، ال لغ رهم

 الذم يكاد يقضي على صباؿ األسلوب كبريقه.، للمبتدأ
 حذف الخبر: -1-2-4

قارنتػػه بالتاكيػػب السػػابقة الػػيت كػػاف مإذا سبػػت ، يف شػػعر ابػػن طبػػيس ليكػػاد يكػػوف حضػػور  قليػػ
 منه ما قاؿ يف التغزؿ:، كحضورها جليا، تواترها كثيفا

 كاذا نسػػػػػػػػػػػػػػػػػيت ليػػػػػػػػػػػػػػػػػارل العهػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػيت
 كنرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ثغرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، تغنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كالػػػػػػػػػػػػركض بػػػػػػػػػػػػػ  مفضػػػػػػػػػػػػ  كمعسػػػػػػػػػػػػػجد
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلفت لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكريها تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر 
 خػػػػػػػػػػػػػػػػزركالشػػػػػػػػػػػػػػػػمس تنظػػػػػػػػػػػػػػػػر مثػػػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػػػ  األ

 1كمعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركاعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب  فبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 

،  كاعبػػو لطيػػػف، الػػػركض بػػديع كتقػػدير  ، فالبيػػت الثالػػد مت حػػػذؼ اػبػػرب كاالبقػػاء علػػػى اؼببتػػدأ
كيتضػػػح هبػػػا ، ليػػػتم مػػػن خبلؽبػػػا اؼبعػػػ ىن، ةقبػػػد  يف حاجػػػة ماسػػػة إذل متواليػػػة دالليػػػ، فعنػػػدما نقػػػرأ البيػػػت

ؼبػا  السػببيعػود ردبػا ، مػن حػذؼ اػبػرب، ذف السػامعأخػف كقعػا علػى أف حذؼ اؼببتػدأ أكلو ، اؼبقصود
كف ة لمػا يلجػق، ك حػذؼ اؼببتػدأ، قصػائدهم علػى فػغكثر اغبػاالت الػيت تغلػب، عراءشػجرت عليػه عػادة ال

 مثلة.الذم يصعب تقدير  يف بع  األ، النس  من اغبذؼ اؽبذ
 2:اقامة الموصوف مكانهإحذف الصفة و  -1-2-5

 ة من شعر ابن طبيس: ر يف مواضع كث، بقاء على اؼبنعوتكاإل، يرد حذؼ النعت
 وصػػػػػػػػػػػػػػػػهلكاخػػػػػػػػػػػػػػػػتت قػػػػػػػػػػػػػػػػرب جػػػػػػػػػػػػػػػػوار  ػب

 مػػػػػػػػػػػػا يف زمانػػػػػػػػػػػػك غػػػػػػػػػػػػ ر  فػػػػػػػػػػػػاخلص لػػػػػػػػػػػػه
 كتركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج 

 داجك ردت أغيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كداهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
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 ال ربلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر  كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعف 
 

 1جبوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل غمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

  .خلوصػه فحذؼ اؼبوصوؼ كحل مكاها الصػفة ، كنقاء السريرة، خبلصفذكر خلوصه من اإل
  ال ربلفػػػن بغػػػ ر  كاسػػػتعف  بوقػػػػار : خػػػ ر مػػػن هػػػذا اؼبقطػػػع يف قولػػػهاألمػػػر نفسػػػه يتحقػػػ  يف البيػػػت األ

 . الوقار تهلصقه بصفأفحذؼ اؼبوصوؼ ك 
 2:قامة المضاف إليهمقاموإو  حذف المضاف -1-2-6

 قوله: غيت يفي
 كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغت رل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا فبلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوج

 مكنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمأ
 م كال نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتأرل منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال أفيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 ردء كال ؼبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 دذل اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتأ
 

،  مور الدنيا فبل عوجأكطغت رل  كتقدير    الدنيا قاـ مكانه اؼبضاؼ إليه أذ حذؼ اؼبضاؼ ك إ
 3ساء به التعب ر"أف إك ، حذؼ اؼبضاؼ فبل يتدد الشاعر فيه، ـقد يقتضي احتاـ الوزف اؼبلتز  "إذ

 كيف قوله:
 ال ربسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػل غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن
  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت جبللتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ذهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اهلل يف زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنأ
 

 نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو البخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 ف ال وبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيط بكنههػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتأ

 4مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿ يغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه البهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

إذ حػػػػذؼ ، بخػػػػت نيػػػػل ثػػػركة غػػػػ ىنكتغكيلػػػػه ال ربسػػػ  ال  ال ربسػػػػ  البخػػػػت نيػػػل غػػػػ ىن يف قولػػػه 
 :أيضا كيرد ذلك يف قوله،  غ ىن كترؾ اؼبضاؼ إليه   ثركة اؼبضاؼ 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػابحعػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػم   طويػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػراس الػػػػػػػػػدهر جػػػػػػػػػذؿ فباحػػػػػػػػػك
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 دهػػػػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػػػابقاأهػػػػػػػػػػػػواؿ تغتػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػه األ
 شل علػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػدهر عاتػػػػػػػػػػػبأكال ربسػػػػػػػػػػػبوا 

 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػهب كػػػػػػػػػػػػػػػػػابأيػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ت بػػػػػػػػػػػػػػػػػه األصػػػػػػػػػػػػػػػػػكغ
 1يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػايبأفػػػػػػػػػػػػػػػػػػغعظم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يب منػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 

 
كأذهػػػر ، رزاء  كصػػػركفهأ، حػػػذؼ اؼبضػػػاؼ الػػػذم يقصػػػد بػػػه شل علػػػى الػػػدهر عاتػػػبأوا ال ربسػػػب 

 . هردال اؼبضاؼ إليه 
 ثنايػػا نصوصػػه منػػه  كقوعػػه بػػيف  فنجػػد الشػػاعر يسػػرؼ، دكاتأمػػا عػػن حػػذؼ اغبػػركؼ كاأل -

 قوله:
 ذعػػػػػػػػت هبػػػػػػػػا السػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم كػػػػػػػػاف قبلهػػػػػػػػاأ
 مػػػػػػػػػبل كػػػػػػػػن كػػػػػػػػل الػػػػػػػػذم كنػػػػػػػػت يف دل إك 

 ةكمػػػػػػػػػػػن يتكلػػػػػػػػػػػف مفحمػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػكر منػػػػػػػػػػػ
 ىءمنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دل يكنعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كمنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا إ

 

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناءإاعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانح  ءعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ال حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 كبلءإز اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز أك 

 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءإفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رل إذل ذاؾ التكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 2نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءإنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كال كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف إفبلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 
كمن يتكلف مفحما  له كيشكر كتغيمث حذؼ حرؼ اعبر ف، 3النمط العركضي تضاهااقكغباجة 

 كقوله يف موضع  خر:،  ةلشكر من
 يا نصػػػػػػػػػػيحة مشػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػيكم بػػػػػػػػػػين الػػػػػػػػػػدنإ

 طويػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػراس الػػػػػػػػػدهر جػػػػػػػػػذؿ فباحػػػػػػػػػك
 هػػػػػػػػػػػػواؿ أدهػػػػػػػػػػػػم سػػػػػػػػػػػػابقاتغتػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػه األ

 علػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػدهر عاتػػػػػػػػػػػبأشل كال ربسػػػػػػػػػػػبوا 
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكم بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألمور نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػم حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أشػػػػػػػػػػػػػػػػػهب كػػػػػػػػػػػػػػػػػابكغصػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػه األ
 4عظم مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يب منػػػػػػػػػػػػػػػػػه أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػا يبغفػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ؼحذؼ حر ،  ؾباؿ اؽبم عري ، ذؿ فباحكجطويل مراس الدهر  التكيب األسلويب  يظهر 
 تضا قا، كعارض اغبذؼ،  عري  ؾباؿ للهم، طويل مراس للدهر صل يف قوله كاأل،  البلـ اعبر 
 لؤلبيات. يالعركض النس 

ف قمنا بدراسة اغبذؼ يف ما كثر تواتر  يف شعر ابن طبيس من اغباالت كالصيل اليت يس ر أبعد 
 من هذ  الدراسة.يديكم أهم النتائج اؼبستخلصة أنضع ب  ، هبا
غراض ذبسيدا أل، اغبذؼ: من العوارض التكيبية اليت دل ىبل منها شعر ابن طبيس التلمساشل -1

 .يةكعركض، كبوية كببلغية
، كالفعل كالفاعل حذؼ اؼبسند كاؼبسند إليه، من الصور الشائعة للحذؼ يف شعر ابن طبيس -2

 لصفة.ؼ اذكحذؼ شبه اعبملةكاؼبضاؼ كح، اؼببتدأ أك اػبرب
كحذؼ ،  فراديةبل مشل الب ىن اإل، ةيذؼ يف شعر ابن طبيس دل يقتصر على الب ىن التكيباغب -3
 استجابة للفواصل اؼبوسيقية اليت ربق  الوزف كالقافية.، كحذؼ حرؼ اعبر،  دكات كاغبركؼاأل
، ضػاءت مسػاحات بػدت غامضػةأ، شػراقات دالليػةإ، تضمن عارض اغبذؼ يف شعر ابػن طبػيس -4
 ها اؼبتلقي مع ىن النص.يهلة يصادؼ فك  ؿألك 
 :االعتراض-1-3

، كتسػػػديدا، تقويػػػة، نصػػػارم:" اعبملػػػة اؼبعتضػػػة بػػػ  الشػػػي   إلفػػػادة الكػػػبلـيعرفػػػه ابػػػن هشػػػاـ األ
 1."خرب ..ب  اؼببتدأ ك ، كب  الفعل كمفعوله، ب  الفعل كمرفوعه، أكربسينا كقد كقعت يف مواضع عدة

داء لقصػػػد تقويػػػة األ، عػػػراض كبويػػػةألتلبيػػػة ، العربيػػػة ةبػػػه اللغػػػ تتميػػػز، أسػػػلوب االعػػػتاضف أيعػػػين 
النحوم ربػدث  عتاضالنحوم:" اال عتاضهذا عن اال، كيرد يف مواقع عدة،  اؼبع ىن كربس، الكبلمي

:" فيتعلػػػ  بالفصػػػاحة  3الببلغػػػي عػػػتاضأمػػػا اال 2ظبػػػو  اعبملػػػة اؼبعتضػػػة بػػػ  متبلزمػػػ "أعنػػػه النحػػػاة ك 
كضػرب ، ضرب يدخل لفائدة جارية ؾبػرل التغكيػد، لوم هذا اؼبدخل إذل ضرب كالببلغة كقد قسم الع

                                                           
 .447ص ، اؼبرجع الساب ، ابن هشاـ االنصارم 1
 .25ص، البنية التكيبية يف اػبطاب الشعرم، يوسف اظباعيل 2
 .26ص، اؼبرجع نفسه 3
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،   بالببلغػػةليػػظبػا  الفائػػدة الػػيت تأشػػكاؿ الضػػرب األكؿ الػػذم أكقػػد عػرض العلػػوم ، يػدخل لغػػ ر فائػػدة
شػ ر إذل مثػاؿ فبػا أكرد  العلػوم نف أكلعل مػن اؼبفيػد ، كغ رها، اؼببالغة كالتعظيم كالتفخيم، شكالهأكمن 

ڃ  ڃ  ڃ  چ ففػػػي قولػػػه تعػػػاذل: العػػػتاضضػػػاءة ؼبػػػا سػػػيغيت يف مبحػػػد اإوف اؼبثػػػاؿ كػػػلي

  مه إذل قوله عام أضبلته  فقوله  1چڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ
ذكػػػر توصػػػية الوالػػػدين كيػػػةذف ؼبػػػا  نػػػهأكسػػػر ذلػػػك هػػػو ، هعػػػل كمتعلقػػػف ال بػػػ عػػػتاضد علػػػى جهػػػة االكر 

ذلػػك مػػن ،اء ثنػػاأل كمػػا يف، ضبػػل الولػػد كفصػػاله ن مشػػاؽ يفـ مػػجػػل مػػا تكابػػد  األأا مػػن مباسػػتحقاقه
 2".و كالتلطف عليهنكلة ؼبصاغبه كاغبامشقة التبية كاؼبز 

أمػػػا ، فائػػػدة ذم يػػػرد لفائػػػدة كضػػػرب يػػػرد لغػػػ ر ضػػػرب، ة ضػػػربافيػػػمػػػن الوجهػػػة الببلغ عػػػتاضكاال
 كاؼببالغة.، كالتفخيم، الضرب األكؿ فيغيت للتعظيم أك التحق ر

كلعل اؼبوقف ال يسعنا ، بشقية الببلغي كالنحوم عديدة يف منظـو ابن طبيس اضعت كمواطن اال
كالوقػػػػوؼ عنػػػػد بعػػػػ  الػػػػدالالت ، لتحليلهػػػػا، لػػػػذلك اختنػػػػا بعػػػػ  النمػػػػاذج، ف نعػػػػرض ؽبػػػػا بغكملهػػػػاأ

 اؼبتاكمة خلف نسقية اػبطاب الشعرم.
 يقوؿ ابن طبيس:

 تراجػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػن دنيػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػا انػػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػػارؾ
 تةمػػػػػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػتؾ رجػػػػػػػػػػػػػع كدادهػػػػػػػػػػػػػا

 بللػػػػػػػػك منهػػػػػػػػا مػػػػػػػػا حبللػػػػػػػػك يف الصػػػػػػػػباح
 

 ب كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغؽبا الع 
 كود التائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كداد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 3فغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حلوائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه متهالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 

نػػت أمػػا ، مػػن دنيػػاؾ، تراجػػع   مػػن مبػػوذج مػػن النسػػ  االعتاضػػي ؾ أكثػػريػػرد يف هػػذ  األبيػػات 
تاض بػػػ  الفعػػػل ففػػػي األكؿ كقػػػع االعػػػ  .فغنػػػت علػػػى حلوائػػػه متهالػػػك، تةمػػػل بعػػػد الػػػتؾ رجػػػع، تػػػارؾ

                                                           
 .41اآلية ، لقماف 1
 .12 ص فلسط ، 2009، 1ع، 13مج ، ؾبلة االقصى، التشكيل اللغوم يف شعر السجن عند أيب فراس اغبمداشل، عباس اؼبصرم 2
ص ، 2002، 1ط، بػػ ركت، اؼبكتبػػة العصػػرية، تػػح عبػػد اغبميػػد هنػػداكم، الطػػراز اؼبتضػػمن ألسػػرار الببلغػػة كعلػػـو حقػػائ  التنزيػػل، ينظػػر: وبػػي العلػػوم 3

89/91. 
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، الثاشل ب  الفعػل كاؼبفعػوؿ بػه، اسم موصوؿ يف ؿبل نصب مفعوؿ به  ما الذم هو  هكمتعلق  تراجع 
 . بعد التؾ كذرفية   على حلوائه، من دنياؾ كجاءت اعبمل اؼبعتضة شبه صبلة جار كؾبركر 

ففػي قولػه:  .دلوؿفضاءات منفتحة لتعػدد اؼبػ، االعتاض أسلوبشكل ، ما من الناحية الببلغيةأ
لبػاث ىباطػب نفسػه الػيت اسػتلذت لكػن يف اغبقيقػة ا، خػرلآله يػتوج  نػت تػارؾأمن دنياؾ ما ، تراجع 

ه مػػن كقػػائع دل يغػػرس تف مػػا شػػهدأفصػػحيح ، ف تغػػ ر نظرهتػػا للكػػوفغبػػ، هػػاتجهبعراض عػػن الػػدنيا ك بػػاإل
،  ثنايػا الػومي  تواجد بمل اؼبف تبحد عن األأفعليها ، لكنها ال تستسلم بسهولة، سول اغبزف فيها
 مرحا.ك  هبجةؤلها فتملتسم البسمة ، ككهج الشمس

بػػل يػػتحكم ، الببلغيػػوف كالنحػاة ا إليهػشػػ ريقػػد يبتػد إذل دالالت دل ، االعػتاضف أنقػػوؿ ، لػذلك
اليت نػص عليهػا النحويػوف كالببلغيػوف  لبلعتاضيف ربديدها السياؽ:" إف اؼبتغمل يف الوذائف الداللية 

عليػػه يف دراسػػتنا  اعتمػػدناكهػػو مػػا  .يػػنه  بوذػػائف دالليػػة غػػ ر ؿبػػددة االعػػتاضإف ، إذل القػػوؿنػػا ز وبف
راض أكالغايػػات الػػيت غإذ اسػػتنطقنا السػػياؽ للكشػػف عػػن القيمػػة الدالليػػة دكف التقيػػد بػػاأل، لبلعػػتاض

نػص كيدعم هذا الرأم قوؿ ؿبمد عبد اؼبطلب:" الػذم كقػف علػى مػا  1نص عليها النحاة كالببلغيوف"
فوز داللته يف شػكلها ت االعتاضب الذم وبتوم على يف التكأيه القدماء كأضاؼ بقوله: كال شك عل

هػا يف ف كػل هػذا دل يبنػع الببلغيػ  مػن رصػد سػياقات ؿبػددة يػردإك ، االعػتاضاؼبتجدد من خػبلؿ هػذا 
 .2فادة ؿبددة"إيد فكي، االعتاض

يت حػددها الببلغيػوف إذل دالالت يػتحكم فيهػا كز الػدالالت الببلغيػة الػايتجػ االعػتاضف أدبع ىن 
 السياؽ اللغوم كاؼبقامي.

مػل بعػد الػتؾ رجػع ة يف قولػه:" ت، من معاشل اكما يتعل  هب، االعتاضمثلة أكنواصل يف استظهار 
، ؼبػػا قػػاـ بػػه اؼبخاطػػب، نبيػػةكغايػػة يف األ، تلمػػيح صػػريح  بعػػد الػػتؾ كدادهػػا" فػػ رداؼ اعبملػػة اؼبعتضػػة 

 القوؿ. اها ذات ثانية كجه إليهأهل هي الدنيا أـ ، يا ترل من هذ ، امن قطع كصاؽب

                                                           
 .12ص ، ساب ، مرجع عباس علي اؼبصرم 1
 .167ص ، 1995، 1ط، الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر، يب القدصلجدلية االفراد كالتكيب يف النقد العر ، نقبل عن ؿبمد عبد اؼبطلب، اؼبرجع نفسه 2
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جم مػا حكاليت جاءت لتعم فائدة التفخيم كالتعظيم   .بعد التؾ للجملة الظرفية  ثانيةنعود مرة 
كمػا ،  لتسػويد مػا بػدر منػه، يف خانػة اؼبغضػوب علػيهم ككضع البػاث .ارتكب يف حقها من هجر كفرقة

كيػػةدم كذيفػػة موسػػيقية تنمػػي اغبػػس النغمػػي عنػػد ، يقاعيػػةإنسػػقية  االعتاضػػي بسػػلو األيضػػفي هػػذا 
كاالعػػتاض ، ة أكاليف اطػػراد هػػذ  الظػػاهرة يرجػػع ؼبقتضػػيات صػػوتية شػػعر أاج تباسػػتن حالقػػارئ:" فبػػا يسػػم

مػػن مولػػد لنػػوع  االتػػزافمػػا رأينػػا ىبضػػع الشػػطر لضػػرب مػػن  يف التكيػػب علػػى بػػ  اؼبسػػند كاؼبسػػند إليػػه
 .1اؼبوسيقى"

تقػػيم ، يشػػغل كذيفػػة صػػوتية، هػػا االعػػتاض يف اػبطػػاب الشػػعرميفزيػػادة علػػى الوذػػائف الػػيت يةد
 .بدكرها الصفة النغمية للخطاب الشعرم

 كيغيت أسلوب االعتاض يف قوله: 
 كهػػػػػػػػػػػػػم خففػػػػػػػػػػػػػوا الػػػػػػػػػػػػػدهر وهػػػػػػػػػػػػػم خوفػػػػػػػػػػػػػ

 م سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيداهلقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامر 
 ككعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود منصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبة

 بازيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعرأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذها 
 

 لثقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهر خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ا 
 غمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر رداء اغبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ
 يسػػػػػػػػػػػػػعى إليهػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػاس مػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػػػػػاؿ

 2اؼبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ذبمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتملح النزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

كهػػم خففػػوا علػػى بػػين الػػدهر خطػػا  ، هػػم خوفػػو الػػدهر كقػػع االعػػتاض باعبػػار كاجملػػركر يف عبػػارة 
مػػن نتبػػا  ؼبػػا يتحلػػى بػػه ملػػوؾ بػػين زيػػاف للفػػت االك ، فػػوا كمفعولػػه خطػػا فللفصػػل بػػ  الفعػػل خ،  الثقػػاؿ

  رلتسػػياكعػدؿ ،كمػة اغب بصػػركؼ، أرزاء لنوائػب الػدهر ك  مالتصػػد، اسػػتطاعوا مػن خبلؽبػا، كذبلػد، قػوة
 دبا صلح ؽبم يف الدين كالدنيا.، شةكف العبادل

 ىبػل مػن نيػة دل، جػبلؿ ؼبلػوؾ بػين زيػافقد الح دبعػاشل التعظػيم كاإل يالببلغ  االعتاض  فمقصد
تضػارب رأل الشػاعر ، كمػا يةكػد ذلػك، لص  هبم من صفاتأة ما كز حقيقاذب ذمال، اؼببالغة يف اؼبع ىن
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، اللػػـو أسػػلوبضػػمن  ينػػدرجباثػػا ؼبػػا ، خػػرل قبػػد  ناقمػػاأكمػػرة ، كمعجبػػا، فػػيهم فمػػرة قبػػد  ؽبػػم مادحػػا
 كالتقزصل لشغهم:

 شػػػػػػػػػػت مشلنػػػػػػػػػػايف سػػػػػػػػػػعيتم بػػػػػػػػػػين يغمػػػػػػػػػػور 
 مػػػػػػػػن صػػػػػػػػبلحكم ىدعيػػػػػػػػتم إذل مػػػػػػػػا يرذبػػػػػػػػ

 عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فطػػػػػػػػػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكم ومتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليت
 ب حػػػػػػػػػػيف هلكػػػػػػػػػػتمو يف العجػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػغلتأك ك 

 كػػػػػػػػنيف إكفػػػػػػػػاكم هبػػػػػػػػا سػػػػػػػػجنا طػػػػػػػػويبل ك 
 يلهػػػػػػػػػػػػػػػابنفكػػػػػػػػػػػػػػػم ف ػػػػػػػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػػػػػػػا ذفػػػػػػػػػػػػػػػرهتم 

 

 *ربػػػػػػػػػػػػػػػػػخ نافمػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػركم ربػػػػػػػػػػػػػػػػػح كال عيشػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 **فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردكم عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه التعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ كاعبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ
 ***عبػػػػػػػػػػػػػػػػاب لػػػػػػػػػػػػػػػػه يف رأس عليػػػػػػػػػػػػػػػػائكم جلػػػػػػػػػػػػػػػػخ

 ****مػػػػػػػػػػػػػػػػػا ينهػػػػػػػػػػػػػػػػػنهم قفػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ةصباحػػػػػػػػػػػػػػػػػا غػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 *****هػػػػػػػػػػػبلؾ لكػػػػػػػػػػػم فيهػػػػػػػػػػػا فهػػػػػػػػػػػي لكػػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػػخ

 1ذفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخغنبغبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارها مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حج
 

فهم من كانوا سببا يف خراب الػببلد كهػبلؾ ، كئ بن زيافابيات اليت عدد فيها مسفنرل هذ  األ
فػػغبو ، فغخػػذهتم العػزة بػػاإلمث، ربػػت لوائػه االنضػماـيين ر ضػػهم لطلػب يعقػػوب بػن عبػػد اغبػ  اؼبػػالعبػاد برف

االعػػتاض باعبػػار  مػػارت . كيتكػػرراإلاغبػػد الفاصػػل بػػ  ، عػػبلء كلمػػة اغبػػربإسػػول الوقػػوؼ يف كجهػػه ك 
 ركر يف قصيدة عجبا ؽبا:كاجمل

 يػػػػػػػػػػػذكؽ طعػػػػػػػػػػػم كصػػػػػػػػػػػاؽباأ، عجبػػػػػػػػػػػا ؽبػػػػػػػػػػػا
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر إذل تعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعةأك 

 ن عيػػػػػػػػػػين الكػػػػػػػػػػرل متػػػػػػػػػػغنفكػػػػػػػػػػم ذا كعػػػػػػػػػػ
 متضػػػػػػػػػػػائبل ىيسػػػػػػػػػػػمو ؽبػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػدج

 النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خياؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شلدايعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ف يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  
 زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة صباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسبنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين

 ايبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك كىبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يف خفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مطاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظباأكتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايفؿ اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناء يف 

 2اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانبغباذهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بأ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبينفت
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يػػذكؽ  أالػػذم كرد صبلػػة فعليػػة ، الواقػػع بػػ  اؼببتػػدأ كاػبػػرب  ؽبػػا كاعبػػار كاجملػػركر يف هػػذا االعػػتاض 
أكاؼبقدمػػة الغزليػػػة الػػػيت ، فيػػه تنويػػػه لػػػذات بعينهػػا يتشػػػكل يف ذبلؽبػػػا اؼبعػػ ىن الكلػػػي للػػػنص  طعػػم كصػػػاؽبا

الػػذم ، هػػي مػػن ال ينفػػك الشػػاعر يف مغػػادرة طيفهػػاك ، كيػػف ال،  دقػػة أكثػػرلنكػػوف ، اسػػتفتح هبػػا الػػنص
 مامه بدر الدجى.أيتضاءؿ  رانو ، يزكر 

، هػي ؿببوبتػهأال نػدرم   ؽبػا ؼ ، عد من األكصػاؼيب  طياته ما ال  ءهبي  ؽبا فاعبار كاجملركر 
خػرل أك ، شػاكلةتدخل ضػمنه دكاؿ متػ، كػل كاحػدة مػنهن عػادل خػاص،  ـ تلمسافألا، ـ موطنهأزكجته 
ز يػػكسبي 1لتجنػػب الثقػػل يف التكيػػب"، ف هػػذا االعػػتاض:" كرد يف مواضػػع عديػػدةأباإلضػػافة إذل ، ةمتباينػػ

يػد عػن هػذا اؼبعػ ىن البػ ىن التكيبيػة كال وب، ة اػبطابتضافر الب ىن الكلية اؼبكونة للبنبتغسس تالنظم حبركية 
كقيمتهػػػػػا اعبماليػػػػػة ، زةيكػػػػػوف االنزيػػػػػاح دعامتهػػػػػا الركيػػػػػك ، لقهػػػػػا تنشػػػػػغ لغػػػػػة مغػػػػػايرة للنسػػػػػ  اؼبعيػػػػػارمافبتع

 اؼبستوحاة.
يسػمو ؽبػا بػدر  عنػدما ذكػر:   ؽبا  اعبار كاجملركر دراج إعيد يالشاعر  قبدإذ، لرابعانبلح  البيت 

م يكالتعظبالغة نفلت من مع ىن اؼبتال ، االعتاضمن  سلوبفالدكاعي الببلغية ؽبذا األ  الدجى متضائبل
اءؿ بػػػدر الػػػدجى مواليػػػا تاركػػػا يتضػػػ، صباؽبػػػا يضػػػاهيكال صبػػػاؿ ، جبلؽبػػػافػػػبل جػػػبلؿ يفػػػوؽ ، للموصػػػوؼ

 ...يعمد الشاعر إذل توذيػف االعػتاض بػ  ركػين اعبملػة إلبػراز ذاتػهإذ فنورها يفوؽ نور :" ، ؽبا همكان
 2نامقابل األخر يف اآل أسلوباالعتاضب برازنه  يك 

ى بضػػػػم ر خر يتجلػػػػخػػػػر:" فػػػػاآلليقصػػػػد اآل  ؽبػػػػا كهػػػػذا مػػػػا نلمحػػػػه مػػػػن توذيػػػػف اعبػػػػار كاجملػػػػركر 
كما يفيد ،  نا الشاعرأسياؽ العاطفي مقصورا على اللبقي حضور  االعتاضكلو ال ، اؼبخاطب الغائب

فهػػػو ،  خػػػراآل  علػػػى اؼبخاطػػػب احملبػػػوب  فرؽ الشػػػاعر كاقبذابػػػه مقصػػػوراغنػػػغب، يف اؼبوضػػػع  االعػػػتاض
 .3طيافه كيستحوذ على مشاعر "أالذم يبلك زماـ خياؿ الشاعر كيلوف 
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اؿ يػػػاؼبتشػػػوقة الغارقػػػة يف طيػػػف خ، نػػػاالسػػػياؽ لتصػػػوير حالػػػة األ النسػػػاؽ- ؽبػػػا– ضػػػفيفلػػػو دل 
بل يظل ما بػاح ، كلن تنطفئ شاعريته، لن يتغ ر اؼبع ىن  ؽبا لو مت حذؼ شبه اعبملة ، نهأ غ ر، احملبوبة

كلػو  ػزء  أفصػحف االعػتاض يف هػذا اؼبوضػع ألذا نػرل ، أم كاف صنفه، خربه اؼببدع موجها لذات اآل
 كن من ذبسيد اؼبع ىن كتوضيحه.مكبذلك ، جنسية اؼبخاطب عن

باعبار كاجملػركر فصػل  اعتاضاؽبا" يخ ر من الشاهد قوله:"يعتادشل يف النـو طيف خت األيما البأ
راد أفالشػػػػاعر ، كهػػػػو يغػػػػرؽ يف نومػػػػه، ليةكػػػػد مػػػػن خبللػػػػه حضػػػػور طيفهػػػػا اؼبعتػػػػاد، بػػػػ  الفعػػػػل كالفاعػػػػل

د يػػا مػػا ال يف ر ف هػػذا االعػػتاض كثػػأ  رة:" غػػيػػاسػػتجابة ؼبطلػػب القاف طالػػةيف هػػذا البيػػت اإل، بػػاالعتاض
 .1ف"يفاء حب  اؼبصراع  من الوز يقتضيه اإل، فيكوف حشوا، جديدا

، سػػتدعا  الشػػاعر ابػػن طبػػس التلمسػػاشلاكغايػػة مػػا لبػػتم بػػه حػػديثنا عػػن االعػػتاض أنػػه أسػػلوب 
، د ذكر  للمرة األكذلك كر ك ، ببلغ خبربلباث اإلراد اأاإذ، الوذيفة التبليغية، منها، يشمل كذائف متعددةل

ذف السامع من أ تستلذ  ف موسيقيلليتخلله ت، ازف ب  مصراعي البيتيتم خل  تو  هضلبفف، يةكذبميل
إذ ، يػةباإلضػافة إذل كذيفػة تغكيد، خػرلأيػة إذل هايػة البيػت مػن جهػة فللقا اغباجػة ليتم تػغخ ر، ك جهة

يف   ؽبػا كتكػرار شػبه اعبملػة ،  نفسه يف مواقع متباينة يف ذات الػنصعلى تكرار االعتاض اؼببدع يعمد 
 خر كتوجيه العناية إليه.جل زبصيص اآلأمن   عجباؽبا قصيدة 

اسػػتدعى مػػن أسػػلوب  امػػ أكثػػرف الشػػاعر ابػػن طبػػيس أ، ف نغفلػػه يف هػػذا السػػياؽأكمػػا ال يبكػػن 
 . اعبار كاجملركر شبه اعبملة ، االعتاض

 ل:الفصل والوصعارض -1-4
ف يصػنع يف اعبمػل أف العلػم دبػا ينبغػي أعلم ايعرؼ عبد القاهر اعبرجاشل الفصل كالوصل بقولػه:"

بعػػد منهػػا تسػػتغنف كاحػػدة ، هبػػا منثػػورة يءأك تػػرؾ العطػػف فيهػػا كاجملػػ، مػػن عطػػف بعضػػها علػػى بعػػ 
 .2أخرل"

                                                           
 .293ص، مرجع ساب ، رابلسيؿبمد اؽبادم الط 1
 .222ص، مصدر ساب ، عبد القاهر اعبرجاشل 2
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احدة أما الفصل فمجي ها منظومة ك ، بعضها على البع  اؼبعطوفةفالوصل ما يطل  على اعبمل 
 خرل.تلو األ

بػػدا  عبػػد القػػاهر ألػػن وبيػػد فيػػه عػػن مػػا   الفصػػل كالوصػػل اؽبػػامشي يف تعريفػػه أضبػػد أمػػا مػػا ذكػػر  
ع فيهػا مػن صػنف يأكالوقػوؼ علػى مػا ينبغػي ، اعبرجاشل فهو يرل:" الفصػل كالوصػل العلػم دبواقػع اعبمػل

أكتركهػا عنػد عػدـ اغباجػة ، قػاع حػركؼ العطػف يف مواقعهػاإييفية ككالتهدم إذل  ، العطف كاالست ناؼ
دراؾ إال مػػن أكتػػى قسػػطا كافػػرا مػػن الببلغػػة كطبػػع علػػى إصػػعب اؼبسػػلك ال يوفػػ  للصػػواب فيػػه ، اإليهػػ

 .1ؿباسنها"
أكتركهػػػا عنػػد عػػدـ اغباجػػػة ، اعبمػػل كربطهػػػا حبػػركؼ العطػػف إرداؼتعػػين ، كالفصػػػل بنيػػة الوصػػل

 ا.ال من كاف بليغا فصيحإال يغتيه ، كهو باب صعب اؼبسلك، إليها
ف للعطػػػػف عمػػػػـو فائػػػػدة يف اؼبفػػػػردة كاعبملػػػػة " ففائػػػػدة أمػػػػاـ عبػػػػد القػػػػاهر اعبرجػػػػاشل كيضػػػػيف اإل
حكػػػم  أشػػػركهفيعرابػػػه فقػػػد إشػػػركه يف أانػػػه إذأك ، عػػػراب األكؿإف يشػػػتؾ الثػػػاشل يف أ، العطػػػف يف اؼبفػػػرد

مفعػوؿ بغنػه ، كاؼبعطػوؼ علػى اؼبنصػوب، فاعػل مثلػه غنػهف اؼبعطوؼ على اؼبرفػوع بأكبو ، عرابذلك اإل
 .2به أكفيه أكله شريك له يف ذلك"

على  امرفوعذا كاف اؼبعطوؼ ف ، عرايباغبكم اإل بينهما يف الشتاؾيكوف ، أم العطف يف اؼبفرد
 أك مفعوؿ فيه.، ذا كاف منصوب فهو مفعوؿ به مثلهإك ، األكؿ فهو مثله فاعل

ى بعػػػػ  علػػػػى ف للعطػػػػف عمػػػػـو فائػػػػدة يف اعبملػػػػة:" فػػػػ ف اعبمػػػػل اؼبعطػػػػوؼ بعضػػػػها علػػػػأكمػػػػا 
ذا كانػػػت كػػػذلك فػػػ ف حكمهػػػا إك ، عػػػرابف يكػػػوف للمعطػػػوؼ عليهػػػا موضػػػع مػػػن اإلأحػػػدانبا أ:ضػػػرب 
مػػػررت  :هبػػػا يف اغبكػػػم موجػػػودا ؾ كاالشػػػتاؾ، ذػػػاهرا"كاالػػػو "ككػػػاف كجػػػه اغباجػػػة إذل   ... فػػػرداؼبحكػػػم 

هػا يف كذلػك اغبكػم كو ، شركت اعبملة الثانية يف حكم األكذلأكنت   "قبيححسن "كخلقه برجل خلقه 
 .3ر ذلك تكثر كاألمر فيها يسهل"ئانظموضع جر بغها صفة للنكرة ك 

                                                           
 .179ص، مصدر ساب ، أضبد اؽبامشي 1
 .223ص، مصدر ساب ، عبد القاهر اعبرجاشل 2
 .اؼبصدر نفسه، ص نفسها3
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إذا كانػت ، عػرابشػتاؾ بػ  حػدل العطػف يف اإلأم اال، حكػم اؼبفػرد، فحكػم اعبمػل اؼبعطوفػة
 بعضها على بع . ةهذا ما تعل  بالضرب األكؿ من اعبمل اؼبعطوف .قائمة كااغباجة للو 

خػػػرل  أعػػػراب صبلػػػة ف علػػػى اعبملػػػة العاريػػػة اؼبوضػػػع مػػػن اإلف تعطػػػأمػػػا الضػػػرب الثػػػاشل:" كذلػػػك أ
ف أعي ف نػػػػػدٌ أال سػػػػػبيل لنػػػػػا إذل ، كاعبهػػػػػل قبػػػػػيح، كالعلػػػػػم حسػػػػػن، كعمػػػػػر قاعػػػػػد، كقولػػػػػه: زيػػػػػد قػػػػػائم

ف تعلػػم أنبغػي يذا كػاف كػذلك فإك ، عػراب قػد كجػب لػؤلكذل بوجػه مػن الوجػو إشػركت الثانيػة يف "أكاالو "
 .1ا العطف كاؼبغزل منه"ذاؼبطلوب من ه

، ج ػتف اكػ فأف العطف جاء يف صبلت  ال تشتكاف دبع ىن من اؼبعاشل:" يدلك على ذلك أم أ
، دل يسػتقم، حبديثه كيتصل حديثه، يذكر يذكر كال هو فبا ، سبببفعطفت على األكؿ شي ا ليس منه 

ضػػػحك قلػػػت مػػػا يي ، "قػػػوؿ بيػػػت كػػػذاي الػػػذم حسػػػنأك  :"خرجػػػت اليػػػـو مػػػن دارم مث قلػػػت" ت:لػػػفلوق
ف ذبػئ موصػولة أشتاؾ يف معػ ىن مػا ىبػالف اقتضػت اال "كعمر قاعد، زيد قائم" نة يف صبلةكالقري.2منه"
 ك.ابالو 

 .3ككبوها من ثبلثة مواضع كاقع الوصل الذم هو عطف اعبملة على اعبملة بالو يك 
كدل يكن هناؾ سبب يقتضػي ، أك مع ىن فقط، نشائية لفظا كمع ىنإذا اتفقت اعبملتاف يف اػبربية كاإل -أ

ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   چ ككانػػت بينهمػػا مناسػػبة تامػػة كقولػػه تعػػػاذل:، بينهمػػا الفصػػل

 .4چگ  
 قوؿ ابن طبيس: هكمن

 كلما سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتا للصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبشل ألإك 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم إليهأك 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػباءإم جنكللػػػػػػػػػػػػػػػػنجم مهمػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػاف للػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءإهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء التحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إكيف رد 

                                                           
 .223ص، اؼبصدر الساب ، عبد القاهر اعبرجاشل 1
 .224/225ص ، اؼبصدر نفسه2
 .181ص  ،مصدر ساب ، أضبد اؽبامشي 3
 .13/14اآلية ، االنفطار 4
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 النػػػػػػػػػػػـو الغػػػػػػػػػػػرار كمضػػػػػػػػػػػجعي بكاسػػػػػػػػػػػتجل
 

 1نواهػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػبلءقتػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػاءت 
 

، كػل يػـو ربيػةإليهػا  هػدم أك : يف البيت الثاشل حينما قػاؿ ، الوصل جاء فيها نبلح  اعبملة اليت
، ف يضػػػع اعبملػػػة الثانيػػػةأ  عليػػػه شػػػف، إذ اتفقػػػت اعبملتػػػاف لفظػػػا كمعػػ ىن،  هػػػداءإالتحيػػػة  إهػػداءكيف رد 

هػدم إليػه كػل يػـو أك   وصػل ؾلاداة أقػرأ البيػت بػدكف نف أردنػا أفػ ذا ، الواقعة عجز البيت بػدكف كصػل
دل إذل اضػػطراب التنػػػاغم الصػػويت الػػػذم يػػنعم بػػػه أف هػػػذا فاصػػل غككػػ  هػػػداءإهػػػداء التحيػػة إفػػ رد  ربيػػة

 البيت.
عراب حيد ال مػانع كقصد تشريك اعبملة الثانية ؽبا يف اإل، عرابإذا كاف للجملة األكذل ؿبل اإل -ب
 2كحكم هذ  اعبملة حكم اؼبفرد"...  للمبتدأفجملة يقوؿ يف ؿبل رفع خرب، يقوؿ كيفعل يعل :كبو

 ابن طبيس: هذا النمط يف قوؿ من
 غرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حببهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتفناككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم قائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعواـ عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذبأةلعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 يطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػائثوف كخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػبلءأخلقػػػػػػػػػػػػػػػػػت منهػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء ك أكقػػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 هػػػػػػػػػػػػػػراءهبػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػاء إي  قػػػػػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػػػػػا مضػػػػػػػػػػػػػى 

 3حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءأكيرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطنوف ك 
 

، فعػػائثوف، حيػػاءأكيرحػػل عنهػػا قػػاطنوف ك ، يهػػا عػػائثوف كخػػربيطنػػب ف كؿبػػل الشػػاهد يف قولػػه: 
 عراب.اؼبع ىن كاإل، شاركت اللف  األكؿ، فاعل كاؼبعطوؼ عليها خرب أيضا، فاعل مرفوع

الحظنػا مػن فبيػزات الػربط بػن مػا مػن الوصػل:"  أكثػركاؼببلح  يف شعر ابن طبيس توارد الفصل 
فالفصػل فيهػا مػن العناصػر الػيت تبػ  بوضػوح ، ط اللفظيعلى الرب، لبة الربط اؼبعنومغ، اعبمل اؼبستقلة

 4فضاء"إمنها عبلقة تسلسل ك  أكثرف العبلقة ب  قضاياها اؼبطركحة هي عبلقة توارد كتداع أ

                                                           
 .62ص، الديواف 1
 .182ص، ساب ، مصدر أضبد اؽبامشي 2
 .63ص، الديواف 3
 .510ص ، ساب رجع م، ؿبمد اؽبادم الطرابلسي 4
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ضػػته مواضػػع تقاكلػػيس لفظػػي ، بػػط معنػػوماشػػعر ابػػن طبػػيس يفضػػي إذل ر  فكػػاف سػػرد للجمػػل يف
 ملة منها:اعبكقوع 

كيسػػمى ، فرغػػا يف قالػػب كاحػػدأا مػػحػػيف كغه، كامتػػزاج معنػػوم، تػػاـ ربػػاداف يكػػوف بػػ  اعبملتػػ  أ -1
 .1تصاؿ"ذلك كماؿ اال

 س:يكمنه يف منظـو ابن طب
 يةمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم طاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كؿببػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 مػػػػػػػػػػبل دعػػػػػػػػػػاشل إذل اجملػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػذم كنػػػػػػػػػػت 
 شل مػػػػػػػػػػػػػػػن هضػػػػػػػػػػػػػػػبة اجملػػػػػػػػػػػػػػػد تلعػػػػػػػػػػػػػػػةوأبػػػػػػػػػػػػػػػك 

 عين منهػػػػػػػػػػػػػػػا إذا سػػػػػػػػػػػػػػػرت حػػػػػػػػػػػػػػػاف ييشػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 شػػػػػػػػػػػػػػاءكا تهفمػػػػػػػػػػػػػػا عفتػػػػػػػػػػػػػػه عػػػػػػػػػػػػػػانو كمػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػ  
 بطػػػػػػػػػػػػػاءإد فلػػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػػك رل عػػػػػػػػػػػػػن دعػػػػػػػػػػػػػوة اجملػػػػػػػػػػػػػ

 ينػػػػػػػػػػػػػػاجي السػػػػػػػػػػػػػػها منهػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػعود كطغطػػػػػػػػػػػػػػاء
 2كيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلشل فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء

 
دعػػاشل إذل   يةمنػػوف قصػػدم طاعػػة كؿببػػة الفصػػل يف البيػػت األكؿ كالثػػاشل " جػػاء الػػربط اؼبعنػػوم

" بػغف ت ر عين منهػا إذا سػييشػ/ ينػاجي السػها منهػا صػعود كطغطػاء كيف قولػه:   مػبل اجملد الذم كنػت 
كقولػػػػه ،  4اعبملػػػػة مةكػػػدة لػػػػؤلكذل تصػػػبحف غأيػػػػ .هاإيضػػػاحكزيػػػػادة  3يػػػة بيانػػػػا لػػػؤلكذلاعبملػػػػة الثان تجػػػاء

 .5چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ تعاذل:
 س:يقوؿ ابن طب

 هػػػػػػػػػػػػػػايبت كالعليػػػػػػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػػػػػين غر لػػػػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػػػػا ز 
 كشػػػػػػػػرخهكهيهػػػػػػػػات مػػػػػػػػن بعػػػػػػػػد الشػػػػػػػػباب 

 العػػػػػػػػػػػي  قبػػػػػػػػػػػل ببلئػػػػػػػػػػػههبػػػػػػػػػػػذا خػػػػػػػػػػػدعت 
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابأ 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي أكيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرايبي

 6سػػػػػػػػػػػػػػرابمػػػػػػػػػػػػػػع بل دمكمػػػػػػػػػػػػػػا ىبػػػػػػػػػػػػػػدع الصػػػػػػػػػػػػػػا
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، بط احملػذكؼ كجوبػااحل ؿبػل الػر لي خدعت كدة للجملة األكذلة م  ىبدع فكانت اعبملة الثانية 
ؼبوضػػػع األكؿ اوف اعبملػػػة اؼبةكػػػدة لػػػؤلكذل حققػػػت كػػػ،  ور  بالفعػػػلضػػػإذ ال توجػػػد قرينػػػة لغويػػػة تقتضػػػي ح

 . تصاؿاال 
 :"1نقطاعاالكماؿ "اختبلؼ اعبملت  اختبلفا تاما  -2

ككبػو تكلػم ،  حفظػه اهلل رحضػر األمػ :لفظا كمع ىن أكمع ىن فقط كبػو، نشاءا كإخرب  بغف ىبتلفا -أ
 ككقوؿ الشاعر:، 2ليكإشل مصغي إ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطأغسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ببك 

 عػػػػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػػػػورل جػػػػػػػػػػػػػػودا كفضػػػػػػػػػػػػػػل غػػػػػػػػػػػػػػ ىن
 ي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنخف كنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدح أيعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ك  
 كل العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك الغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ، دل يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ ال
 

كمػػا ال  الغلػػت  ككم العػػداحػػيف تسػػ، كفضػػل غػػ ىنجػػودا عػػم الػػورل  ملتػػ  بػػ  اعبرابػػط ال قبػػد 
ف  أ، كػػي يوضػػح،  الشػػاعر اسػػتدعى هػػذا التمثيػػلف، بػػ  اؼبعػػ ىن األكؿ كالثػػاشل االشػػتاؾعثػػر علػػى عبلقػػة ن

 كال وبصى.، كفضل ابن اغبكيم ال يعد، كـر
، فهػػم مػػن صبلػػة األكذلذل لوقوعهػػا جوابػػا عػػن سػػةاؿ ك بػػاأل االرتبػػاطكػػوف اعبملػػة الثانيػػة قويػػة -ب

 :3فصل اعبواب عن السةاؿيفتفصل عنها كما 
 ة العبػػػػػػػػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػػػػػػػػػين ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػةيػػػػػػػػػػػػػػػػػعلػػػػػػػػػػػػػػػػػى قر 
 ثػػػػػػػػػػػػػػرل تػػػػػػػػػػػػػػاج اؼبعػػػػػػػػػػػػػػارؼ ديبػػػػػػػػػػػػػػةكجػػػػػػػػػػػػػػاد 

 ب بػػػػػػػػػػػن اغبسػػػػػػػػػػػ  قلوبنػػػػػػػػػػػايليػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػعإ
 ت فمػػػػػػػػا قصػػػػػػػػرت عػػػػػػػػن نيػػػػػػػػل غايػػػػػػػػةيسػػػػػػػع
 

 مػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػائحيكمػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػػػك اللط 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطحتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػص هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تلػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  كاأل

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازع لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اعبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازح
 4ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيك مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكور ك 
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 االرتبػػػاطدة ييف عجػػز البيػػت الثػػاشل شػػد  بػػاطحتغػػص هبػػا تلػػك الػػػر  كاأل فاعبملػػة الثانيػػة ، ذفإ
فهػي دبثابػة اعبػواب عػن التسػايفؿ اؼبضػمر   ثػرل تػاج اؼبعػارؼ ديبػة دكجػا باعبملة الػيت كردت يف صػدر  

 باطح.الر  كاألتلك هبا ص غثرل قرية العباد كجوابه: بتاج اؼبعارؼ ت ددباذا جا، كاؼبةكؿ
غهػػا كبػػاألكذل ف االرتبػػاطف اعبملػػة الثانيػػة ارتبطػػت شػػديد أإذ ، البيػػت الثػػاشل لشػػماألمػػر نفسػػه ي 

 ا الذم يفهم من السياؽ.هبجوا
صػػل نػػدكف أهػػم النقػػاط اؼبتو  فيبكػػن أ، ل اؼبضػػي ؼبعاعبػػة تركيػػب  خػػر مػػن التاكيػػب النحويػػةبػػكق 

 :ن طبيس التلمساشلإليها يف حصر ذاهرة الوصل كالفصل يف شعر اب
، فبػػا يشػػ ر لقدرتػػه اللغويػػة، مػػن أسػػلوب الوصػػل بػػدالالفصػػل أسػػلوب ، اسػػتدعى الشػػاعر يف نظمػػه -1

 .أكربكمه يف فنوف الكبلـ كالفصاحة
، دكنػػه ال ىبتػػل اؼبعػػ ىنف، عنػػه االسػػتغناءكػػاف ب مكانػػه ،  تصػػدير األبيػػات بػػالعطف أيضػػا فبػػا يبلحػػ  -2

 .ؽباكال يةثر على التشكيل اعبمارل 
 مػػػنهػػػا شػػػيوعا "ك" مث "ؼ" ككغػػػ ر  أكثر كػػػاف ،  دكات العطػػػفأيػػػراد إغ ابػػػن طبػػػيس للتنويػػػع يف عبػػػ -3

 ف يشعر.أدكات اليت يستعملها الباث دكف ها من األفهذ  عادهتم كأل، الشعراء
أك ، للػربط مػن بيػت ك خػػر يف بدايػػة األبيػات  ك دكات العطػف كخاصػة أمػن اؼببلحػ  أيضػاكقوع  -4

وبػدث خلػل يف ف أإذ كاف ب مكانه التخلي عنػه دكف ، شكليإذف هو ربط ، ر كالعجزالربط ب  الصد
 كمد القارئ دبعاشل متوالدة.، اؼبع ىن

 نشائية:األساليب اإل-2
، اؼبفيد بالوضع "اللف  اؼبركب"نه أصبعها أكمن ، تعاريف ـبتلفة للكبلـ فأيذكر عبد السبلـ هاركف:" 

 .2نشاء معادؿ لتغليفه يف صور  اػبربية"إخرب ك كهو: ما يتغلف من  1اؼبقصود لذاته"

                                                           
 .23ص ، 1421، 5ط، القاهرة، مكتبة اػباقبي، االساليب االنشائية يف النحو العريب، عبد السبلـ هاركف 1
 .24ص ، اؼبرجع نفسه 2
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إف ش ت فقل اػبرب هو ما يتحق  مدلوله يف اػبارج ، ذاتهلمل الصدؽ أكالكذب توبكاػبرب هو" ما 
كاؼبراد بصدؽ   ... كتلك الصفة ثابتة له، ا صفة النفع للعلمأثبتنفقد ، العلم نافع، بدكف النط  به كبو

 1".عدـ مطابقته له، كاؼبراد بكذبه، مرقتهللواقع كنفس األباػبرب مطا
ما الوبتمل كهو: ، الصدؽ كالكذب لذاته كاصطبلحا ما ال وبتمل، داهبنشاء: " فهو لغة اإلما اإلأ

 .2فبل نسب إذل قائله صدؽ أك كذب"، ارحم، الصدؽ أك الكذب كبو: اغفر
مطلوبا غ ر حاصل كقت ما ال يستدعي  :نشاء إذل طليب كغ ر طليب:" فغما غ ر الطليبكتنقسم اإل

كال دخل "ية: رب ككم اػب، كلعلٌ  الرجاء. ككذاربٌ ، التعجب، القسم، العقود، الذـ، الطلب كصيل اؼبدح
 .3ؽبذا القسم يف علم اؼبعاشل"

عتقاد اؼبتكلم كقت الطلب كيكوف انشاء الطليب:" كهو الذم يستدعي مطلوبا غ ر حاصل يف ما اإلأ
 .4كالتمين النداء" بلستفهاـكلشياء: األمر كالنهي أخبمسة 

 أسلوب األمر:  -2-1
هو طلب فعل شيء على كجه ـبصوص:" كهو طلب حصوؿ الشيء غ ر أسلوب األمر 
 .5ستعبلء"هباب كاالحاصل يدؿ على اإل

 ئ من استدعاءالفعل من جهةبة تستدعي الفعل أك قوؿ يننع:" هو ص ما الببلغيوف فقد عرفو أ
 .6ستعبلء"على جهة اال الغ ر

كاؼبصدر النائب عن الفعل ، اسم الفعل األمر، اؼبضارع اجملزـك ببلـ األمر، كصيغة أربعة:" فعل األمر
 .7األمر"

                                                           
 .55ص ، اهر الببلغةجو ، أضبد اؽبامشي 1
 .69ص ، اؼبصدر نفسه 2
 ص نفسها.، نفسهاؼبصدر 3
 .70ص، نفسهاؼبصدر 4
 .137ص 2014، 3ط، 1مكتبة اػباقبي مج، تح عبد السبلـ هاركف، الكتاب، سيبويه 5
 .282، 281ص ، 3ج، دت، دط، وبي بن ضبزة العلوم: الطراز ألسرار الببلغة كعلـو حقائ  اإلعجاز مطبعة اؼبقتطف 6
 .71ص ، مرجع ساب ، أضبد اؽبامشي 7
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بدراسة ، يقـو فيما يلنس، بهك تعل  دبع ىن األسلوب االنشائي كضر يكبعد هذا العرض النظرم الذم 
بداية بغسلوب األمر ، ساشلكغ ر الطلبية يف شعر ابن طبيس التلم، بع  األساليب االنشائية الطلبية

 ربعة:األ غهالذم يظهر يف شعر  بصي
 األمر: فعل2-1-1

 :ايقوؿ فيه  ن  إذل تلمسافاغب بعنواف ، وانهيترد يف مطلع القصيدة األكذل يف د، هذ  الصيغة، كقبد
 نػػػػػػػواءأسػػػػػػػل الػػػػػػػريح إف دل تسػػػػػػػعد السػػػػػػػفن 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػارةإكيف خفقػػػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػػػربؽ منهػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

  ألصػػػػػػػػػػػػػػبو للصػػػػػػػػػػػػػػبا كلمػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػرتشلإك 
 

 نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءأفعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػباها مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن تلمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءإليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ك إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك تنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إ

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلءإصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغاء كللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إذف كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤل
 1أصػػػػػػػػػػػػػػػباءكللػػػػػػػػػػػػػػنجم مهمػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػاف للػػػػػػػػػػػػػػػنجم 

 
عن غرضه اؼبتصل به لتغدية معاشل ـبتلفة من بينها:" ، تعد فعل األمربي، حيافكيف الكث ر من األ

كاف غرض األمر ،  اؼبوقعهذا كهنا يف  2"...باحةاإل، التعجيز ،التهذيب، اإلرشاد، االلتماس، الدعاء"
 ازيةلداللة اجملامن األمر ، كتوسل الشاعر يف هذا النوع، يف تلقى أم خرب ربمله ريح الصبا، لتماساال
فغايتها ، دب لغة متفردة ال تعزؼ على كتر اؼبغلوؼف اللغة الفنية يف األكليست اغبقيقة:" أل 3، له

ر يف و كذبسيد ؼبا يب، ة األكذل تعب ر عن ذات الشاعرجر دبل هي ال، فهاـر أكاإلريتقليست ؾبرد ال
ذلك ، أللفاظ كالصيلامها كز يف استخدااأك من مث ف ها غالبا ما تتج، حاسيسأكجدانه من 

إذل استخدامات فنية تكوف أصدؽ تعب ر عن ذبربة  ةكالطراف ةاؼبغلوؼ البعيد عن اعبدٌ الستخداما
 .4 يف كجداف اؼبتلقي" رعم  تغثأ أك، ديباأل

                                                           
 .71ص ، الديواف 1
 .72ص ، مرجع ساب ، أضبد اؽبامشي 2
، 1436/2014، قسػنطينة، جامعػة االخػوة منتػورم، ـبطػوط أطركحػة دكتػورا ، خصػائص البنيػة االسػلوبية يف شػعر ابػن الشػاطيب، ؿبمػد العػزيب االسػد 3

 .13-9ص 
 .139ص ، نفس اؼبرجع 4
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 يتال، كذلك بالتعب ر عن اؼبشاعر، اللغة العادية ةتتميز عن مقصدي، فمقصديه اللغة الشعرية
 مثلة فعل األمر:أكمن ، عن األسلوب اؼبغلوؼفيها يبتعد 

 اؿ عػػػػػػن صػػػػػػدؽ بغسػػػػػػهحػػػػػػكسػػػػػػل عػػػػػػركة الر 
   قػػػػػػػػػػػػيس كخنػػػػػػػػػػػػدؼيػػػػػػػػػػػػهبيػػػػػػػػػػػػز عػػػػػػػػػػػػن اغب

 زعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿ مةمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
 

 يف جعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلبكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  
 فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار أكبفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابب

 1كعزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعاء فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
 

فغين عركة ، يظهر دبعنا  اجملازم، ففعل األمر يف اؼبثاؿ:"سل عركة الرحاؿ عن صدؽ بغسه
كهو الذم ، بن اؼبنذرالنعماف ندصل ك ، أبدا  من ببلء حسن فكاف:" زعيم قبيلة قيسما لنسغله عن 

، راغدفقتله الرباض ، لسوؽ عكاظ، يصاؽباإجازة ذبار  النعماف ك إيف ، ناشلربدل الرباض بن قيس الك
التعجيز ، كالغرض الببلغي منه 2كحدثت حرب الفجار اليت شهدها الرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم"

، ببل حوؿ رصا، سياد القـوأمن  اديف كاف سأمر الدنيا اليت تكر عن الفيف فبعدما أمن  3، التعجب
   اؼباؿ كاعبا  أك النسب.ذنقأفبل ، قدر حيف رد العدك على نفسهدل ي، كال قوة

 السببية:  ؼ ملتصقا بػ   سلنفسه كيف اؼبثاؿ اؼبوارل يتكرر فعل األمر 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحوا ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػام ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةأ

 اانتصػػػػػػػػػػػػػػار كدافعػػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػػنهم بشػػػػػػػػػػػػػػعرم 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلفبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعوا كدادم خبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو أ

 

 ف يباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأضبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت اغبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهم  
 اؼبتاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاء

 4م يب رباحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهحاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ظبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ
 

، داء السةاؿ بالطلب للمخاطب ب أم يوجه،  سل عمد إذل توذيف فعل األمر ، كالشاعر
سيطراف يكاغب رة اللذاف ، بلستفهاـلما هي سول نقط ، س لة اليت يقدمهاف األأ، لكن يف حقيقة األمر

، كيكيدكف له، فاء بناء قومه يبيعوف ك أتساءؿ عن السبب الذم جعل ي اؼبثاؿ هذا ففي،على دكاخله 
ونه يف يلمحيف يست، كانت ملفقة،  ف ؿباباهتم لهأردبا ف، يعلل اعبواب، كيف الوقت نفسه، دني ةمةامرة 

                                                           
 .69ص ، الديواف 1
 69/70ص ، اؼبصدر نفسه2
 .72ص ، اؼبصدر نفسه، أضبد اؽبامي 3
 .90ص ، الديواف 4
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فكيف ال ، الدكر الكب ر البن طبيس يف توجيه سياسة ملكهم يدركوف  ملوؾ بن زياف فهم ، صفهم
 كاػبب ر بشةكف اغبياة كالسياسة.، كهو العادل

 : با عبد اهلل بن اغبكيم أتظهر أيضايف قوله ـباطبا ذا الوزارت  ة فعل األمر يغكص
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن متالعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  غفبل

 هػػػػػػػػػػػػػادف طغػػػػػػػػػػػػػاة الكفػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػدأت
 دعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودع يف معاقلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ائر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرته غبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإ 
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئ هارهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا احملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 1تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دل تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 كيف قوله:
 دريػػػػػػػدع اػبمػػػػػػػر كاشػػػػػػػرب مػػػػػػػن مدامػػػػػػػة ح

 يػػػػػػػػػػػدغنػػػػػػػػػػػس أهػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػػن األكيعاطي
 فتحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبها يف كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه إذ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرها

 ح دبػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػحابةكهػػػػػػػػػػي البكػػػػػػػػػػر دل تػػػػػػػػػػن
 

 معتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة خضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف الزبرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 يبيػػػػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػػػػى غصػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػن البػػػػػػػػػػػػػػاف أملػػػػػػػػػػػػػػد

 وردمدعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو فبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2كال عصػػػػػػػػػػػػػػػػرت بالرجػػػػػػػػػػػػػػػػل يومػػػػػػػػػػػػػػػػا كال اليػػػػػػػػػػػػػػػػد.

 
 كقوله
 دسل ؼبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوهم أدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػين 

 قػػػػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػػػػدهايمػػػػػػػػػػػػػػػا راد طػػػػػػػػػػػػػػػريف يف حد
 ب شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرم رؽ مثلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمهاينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ
 حغرشػػػػػػػػػػػػػر حاديػػػػػػػػػػػػػد اؽبػػػػػػػػػػػػػول كاأانقػػػػػػػػػػػػػل ك 
 ذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررت برامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنإك 
 ة قػػػػػػػػػػػػػػػػػانصبالػػػػػػػػػػػػػػػػػا حغزؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػب ؼبنكا
 سػػػػػػػػػػػػػػػل جػػػػػػػػػػػػػػػدكاؽبا بفػػػػػػػػػػػػػػػي  دموعهػػػػػػػػػػػػػػػاأك 

 

 كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػم مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة خاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، مػػػػػػػػػػػػػػػػػن ثغرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 تنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه حبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دالؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافال لإ

 فشػػػػػػػػػػػػػػػػػموؿ راحػػػػػػػػػػػػػػػػػك مثػػػػػػػػػػػػػػػػػل ريػػػػػػػػػػػػػػػػػح مشاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 رجاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػػػػػاثذكػػػػػػػػػػػػػػػػػر أك  لغاهتػػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 طبلؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأطبلئهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكسب  يف أ
 كدع الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد غزاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 3اؽبانصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح جوانبهابفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاك 
 

 
                                                           

 .74ص ، الديواف 1
 107ص ، اؼبصدر نفسه2
 .117/118ص ، اؼبصدر نفسه3



 ابن خميس التلمسانيجماليات التشكيل اللغوي في شعر الفصل الثالث             
 

142 
 

 كقوله:
 بػػػػػػػػػا الفضػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػن وبػػػػػػػػػي ربفػػػػػػػػػةأخػػػػػػػػػذها 

 مػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػاؿ يف مضػػػػػػػػػػػػػػمارها شػػػػػػػػػػػػػػعر كال
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى منواؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتنجاءتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك دل  
 1اؽبا.ثدبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر ظبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قروبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
ففي اؼبقطع ، مثلة يعد صبلة ما تواتر منها يف شعر ابن طبيسمر يف هذ  األأفعاؿ أكما كرد من 

، حاديدأانقل ، دعين كالثالد ،  اشرب، دع اػبمر كالثاشل   عاقلهادعها تودع يف م  األكؿ قوله
دع ، زؽباغانصب ؼب، طبلؽباأ يف ىكسبش، طبلئهاأنوؽ من ، جاؽباذكر ثقات ر أ، غريب لغاهتا شرحا

كتعددت ،  با الفضل بن وبي ربفةأخذها  كالرابع قوله:  انضج جوانبها، كؽباال جدأس، الكرل
كما غلب عليها: الوع  يف ،  كالنهي، كااللتماس، صيغة األمر ب  التعظيمها يغراض اليت دلت علاأل

ر قيامه على ف أكثإك ، هو الوع  ... اؼبطالع   رفغبرز مع ىن يغيت له األمر يف غ، جتماعيةإلاالسياقات 
 .2"ياألمر كحد  دكف النه

ف أادم الطرابلسي:"فيذكر ؿبمد اؽب، جاء يف اؼبطالع كيف حشو األبيات، كاألمر يف شعر ابن طبيس
توقف سيف األكؿ أر ب  الشاعركالقارئ من حيد اعقداغبو ، كرديف اؼبطالع اإذ ... األمر أسلوب 

ف  أالقصيدة الرئيسي من حيد  ة كغرضاعبزئي ب  اؼبعاشل  اغبوار  الطالع عقد  ركرد فيغ اكإذ، الثاشل
 .3ختصاص بغرض مع "إذل اال كبل من اؼبعاشل اليت يةديها ينزع

يقيم ، طالعلديه ما يةكد  يف شعر ابن طبيس كوف األمر يف اؼب، قوؿ ؿبمد اؽبادم الطرابلسي
دشل أشم بالوهم أين عد ه لقو ، ك  دع اػبمر كاشرب خر كقوله: األك  ناالشاعر من خبلله حوار ب  األ

 رض منه التمين.غمر كرد يف حشو األبيات ال أؼبعة
 
 

                                                           
 .121ص ، الديواف 1
 .364، خصائص األسلوب يف الشوقيات، ؿبمد اؽبادم الطرابلسي 2
 .367ص  1993، ق1414، 28ط، صيدا ب ركت، تبة العصريةاؼبك، جامع الدركس العربية، مصطفى الغبلييين 3



 ابن خميس التلمسانيجماليات التشكيل اللغوي في شعر الفصل الثالث             
 

143 
 

 :ستفهاماال -2 -2
هم بسم مإم به عن العاقل غ ر العاقل:" هو ستفهيو ما يقدـ من أسلوب ه ستفهاـسم االإ

 1"ونتأكبو من جاءو كيف ، ستعلم به عن شيءي
كمن   من: ظباء االستفهاـأكمن ، كغ ر العاقل، هم عن العاقليستفظباء االستفهاـ ما أكمن 

 2كأم"، ككم، سلأك ، ككيف، ينأك ، يافأك ، كميف، ماذا، ما، ذا
، كبو، الشخص العاقلعن فهم هبما ستص العاقل:" من كمن ذا يشخهبا عن ال ستفهمي اليت ظباءكاأل

 3چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ قوله تعاذل: ، ومن سافرو كمن ذا مسافر
كعن اغبقيقة ، عماؿمن اغبيوانات كالنباتات كاعبماد كاأل، سيتفهم هبا عن غ ر العاقلي: كماذا، ما

شتيتو ما أك ا، نقوؿ: ما أكماذا ركبتو، ـ غ ر عاقلأهذا الشيء عاقبل سول كاف ، الشيء أكصفته
ستفهم عن حقيقة هذ  ينسافو ما النخلو ما الذهب" سدو ما اإلألا كنقوؿ:" ما، كتبتو" ماذا
 .4شياء"األ

خرل:" كقد أغراض ألفاظ االستفهاـ عن اؼبع ىن اغبقيقي الذم كضعت له لتدؿ على أكقد زبرج 
خرل أغراض أل، فهم هبا عن الشيء مع العلم بهتسيف، ألصلياستفهاـ عن معناها لفاظ االأزبرج 

 .5كاالنكار.."، كالنفي، ةويسكالت، كالنهي، األمر :نبهاأ كداللته كمن فهم من سياؽ الكبلـت
على نسبة تواتر أنشائية الطلبية يف ديواف ابن طبيس فعادت حصاء األساليب اإلب لقد قمنا 

ة باألبعاد نسبكيبكن ربط هذ  ال، فالنداء، فغسلوب النهي، أسلوب االستفهاـألسلوب األمر مث 
 فية الباث يف بعد النص الشعرم.خلالداللية اليت كانت 

 ساليب االستفهاـ قوله:أكمن 
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 يػػػػػػػػػػػػػذكؽ طعػػػػػػػػػػػػم كصػػػػػػػػػػػػػاؽباأعجبػػػػػػػػػػػػا ؽبػػػػػػػػػػػػا 
 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعةتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر إذل أك 

 كػػػػػػػػػػم ذا كعػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػػين الكػػػػػػػػػػرل متػػػػػػػػػػغنف
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو إف يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو 
 اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصبزكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ىنمنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكسبنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1مطاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك كىبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يف خفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

ف يبػر أمػن لػيس يغمػلو ، طعػم كصػاؽبا "أيػذكؽقوله: ، يتضح أسلوب االستفهاـ يف البيت األكؿ
دراؾ كقػوع نسػبة تامػة بػ  شػي   إكهػو ، اليت يطلب هبػا التصػدي :ك كهو استفهاـ بواسطةاؽبمزة" بباؽباو

يف ، فيكػػوف التصػػدي  2"ومػػ رحضػػر األ"أكقولػػك ،  ي  يف اعبمػػل الفعليػػةكثػػر التصػػديك ، أك عػػدـ كقوعهػػا
، أم يفهػػػم منػػػه حػػػدكث اؼبسػػػتفهم عنػػػه أكعػػػدـ حدكثػػػه، بباؽبػػػا ف يبػػػرأ ال يغمػػػل نيػػػل كصػػػاؿ مػػػنب اؼبثػػػاؿ

إذل ، جلػػهأكذلػػك بثبػػوت معػػ ىن بػػ  رأيػػ  متناقضػػ  كغرضػػه ىبػػرج عػػن اؼبعػػ ىن اغبقيقػػي الػػذم كضػػع مػػن 
 يف اغبن  ؽبا كلوصاؽبا. اآلخرك ، ثل األكؿ يف عدـ الظفر بوصاؽبافيم 3غرض النفي كالتشوي 

مثلة اليت جاء فيها االستفهاـ  ف أكثر األإال أ، بغدكاته غ ر اؽبمزة اكما يظهر االستفهاـ مرفوق
 . هبا كاف

 يقوؿ يف هذا اؼبثاؿ:
 كعػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػين الكػػػػػػػػػرل متػػػػػػػػػغنف، كػػػػػػػػم ذا

 يسػػػػػػػػػػػمو ؽبػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػدجى متضػػػػػػػػػػػائبل
 ف خياؽبػػػػػػػػػػػػػػػػايعتػػػػػػػػػػػػػػػادشل يف النػػػػػػػػػػػػػػػـو طيػػػػػػػػػػػػػػػ

 كػػػػػػػػػػػػػػم ليلػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػادت بػػػػػػػػػػػػػػه فكغهمػػػػػػػػػػػػػػا
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يف خفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مطاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىبك  كيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 ظباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأكتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايفؿ اغبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناء يف 

 اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابغباذهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بنأفتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبين 
 4زفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت زكاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 

                                                           
 .117ص ، الديواف 1
 .79ص ، ساب مصدر ، أضبد اؽبامشي 2
 .83ص، اؼبصدر نفسه 3
 .117ص ، الديواف 4
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غرضه يف   ككم ليلة، ككم ذا، كم خ ر باالسم كاأل، يف البيت األكؿاـ الذم تكرر كاالستفه
د تشيين أ، غبظة الزكاؿ، عةشبغضواء الشمس اؼب، اؽبايشبيه خكيف الثاشل التعظيم يف ت، األكؿ النفي

 التمين يف اكتحاؿ اعبفوف بالنظر إليها. هغرض، كميضها
 كقوله:

 مػػػػػػػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػػػػػػػاذرمو كالكػػػػػػػػػػػػػػػػل رل عػػػػػػػػػػػػػػػػاذؿ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن خلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب الوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كذابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه

 امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأم أكغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهر ك 
 ناقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراشل أ

 كدل يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه عائبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كهػػػػػػػػػػػػػػػل، يػػػػػػػػػػػػػػغ  ثػػػػػػػػػػػػػػراء اؼبػػػػػػػػػػػػػػػاؿ علمػػػػػػػػػػػػػػي

 

 يح الفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ال 
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر اؼبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿيال ، يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافل

 يبقػػػػػػػػػػػػػػػػى علػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػدهر إذ الػػػػػػػػػػػػػػػػدهر حػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفين مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ؿبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

 رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ يكمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1هبتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداف: علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 
أم ال يوجد ، غرضه النفي   عاذؿرلمن عاذرمو كالكل   كاف االستفهاـ االستهبلرل يف قوله:

يغ   خ ر كالبيت األ، عاذال، فالكل له، بل على العكس، بكالذن، من يلتمس له العذر، من البشر
جتماع العلم كاؼباؿ:  استحالةايف ، غرضه النفي  هبتمع الضداف: علم كماؿ :كهل، ثراء اؼباؿ علمي

ذاته  برازإيف ذبلى انفعاؿ الشاعر كاغبرص على   من الدالالت اليت اختزؽبا التسايفؿ بػ  أثارتكما 
 .2فادت نفيا"أاليت   هل من خبلؿ القرينة 

ال هبد من يتغدل ، نه كحيد يف هذا العادلأ، ه ىبربنانككغ  من عاذرمو بعبارة ، نفعالهافيظهر 
 األنا لتقاط شتاتسةاؿ عن ذات سبور بعاطفتها ال، كالسةاؿ عمن يلتمس العذر، كيبكي حبزنه، ألؼبه

 ا.هليفصح الباث عن كنه  هبل اؼبستهل، ليغيت االستفهاـ الثاشل، عادة ترميمه من جديدإك 
األكذل قصيدة   ماذا عسى كما يظهر االستفهاـ مكرر مرت  يف قصائد ابن طبيس بصيغة 

 يقوؿ يف األكذل:،  نس عطلتأمعاهد  كالثانية   ثتين ضب ر كالسكاسكر دباأك  

                                                           
 .115ص، وافيالد 1
 .21ص، ؾبلة جامعة االقصى، التشكيل اللغوم يف شعر السجن عند أيب فراس اغبمداشل، عباس اؼبصرم 2
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 تفػػػػػػػػػػػارقين الػػػػػػػػػػػركح الػػػػػػػػػػػيت لسػػػػػػػػػػػت غ رهػػػػػػػػػػػا
 وكمػػػػػػػػػاذا عسػػػػػػػػػى ترجػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػذايت كأرذبػػػػػػػػػػي
 ىيعػػػػػػود لنػػػػػػا شػػػػػػرخ الشػػػػػػباب الػػػػػػذم مضػػػػػػ

 

 *كطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائك 
 **كئػػػػػػػػػػػػػفاكقػػػػػػػػػػػػػد مشطػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػين اللحػػػػػػػػػػػػػى كاأل

 1***إذا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا عقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كمالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 

، ربع  فعبلأ، فعاؿ اؼبقاربة"أ:  عسى ففي البيت الثاشل جاء االستفهاـ ملتصقا بفعل اؼبقاربة 
كمنها ما  .  ..منها ما يدؿ على قرب حصوؿ اػبرب فأل، كظبيت بغفعاؿ اؼبقاربة على كجه التغليب

، صه بالقوؿلبخ ر هو الذم كهذا القسم األ، كاخلول ، لفظاف عسى اكنب، لفعيدؿ على ترجي ال
فعاؿ كلها جامدة بلف  كهذ  األ  ... نشاءقساـ اإلأقسم من كالرجاء ، الرجاءى لداللته على مع ىن

 .2اؼباضي"
ذلك ، ثر العبدأيبقى من  ما، تصعد لبارئهاك ، ف الركح عندما تفارؽ اعبسدأ، البيت كيف مع ىن

كقد ، غي الفردتال يب، دكف ذلك، ذفإ، كفعله، قوله ةمكسبل، خبلقهأعطر ه بالذم يشع من .العب 
أكثر من ، فماذا عسا  يطلب، عائدله فبل الشباب كشرخه ، فعلتها، كفعلت به، مرت عليه السن 

 التمين.  االستفهاـ فعسى دلت على ترجي حدكث الفعل كغرضه ، ذلك
 كيقوؿ الثانية:

 مػػػػػػػػػن دل شػػػػػػػػػعثها  فمػػػػػػػػػاذا عسػػػػػػػػػى نرجػػػػػػػػػو 
 هػػػػػػػػايكمػػػػػػػػا يطمػػػػػػػػع الراجػػػػػػػػوف يف حفػػػػػػػػ   ي

 نكػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ل ػػػػػػػػػػػػػػػاـ عنػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػلأزعػػػػػػػػػػػػػػػانف 
 

 *كقػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػػر منهػػػػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػػػػرع كاقتلػػػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػػػلخ 
 **كقػػػػػػػػػػػػػػد عصػػػػػػػػػػػػػػفت فيهػػػػػػػػػػػػػػا ريػػػػػػػػػػػػػػاحهم النػػػػػػػػػػػػػػبخ

 3***ثػػػػػػػػػػر  طخػػػػػػػػػػواإكفػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػيف قبضػػػػػػػػػػوا 
 

                                                           
 الصائك: اؼبلتص . *

 مشط: فبلف بالكسرة: خالط سواد رأسه بياض. **
 ؽبما قصص شه رة يف االدب العريب.، ذيبة الوضاح نادما  أربع  سنةكاف نديب  عب،  عقيل كمالك: ابن فارج الشامياف ***

 .113ص ، الديواف 1
 .46ص، اؼبرجع الساب ، عبد السبلـ هاركف 2
 الشلخ: االصل كالعرؽ. *

 لعله يريد الرياح العاتية احملرقة.، النبخ: النبخة: الكربيتة اليت تشعل النار **
 القاهركف للضعفاء.، كاألنكاؿ، عانف: اعبماعة ليس ؽبا أصلالز ، الطخ: الشراسة كسوء اػبل  ***

 .100ص، الديواف 3
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، ف تعود تلمسافأو يتم ىن فه، ينمتكال، غرضه التجي، عسى فماذا  البيت األكؿ  استفهاـ يف
 كمركز القوة.، من دعائم اجملد، إذل ما كانت عليه

يف قوله ، هبسد هذ  اغبقيقة، فما استسل يف البيت اؼبوارل، لؤلسف ال يتحق ، ذلكلكن 
اؼبشت    الراجوف الفاعل  ةكفبا زاد يف توضيح مقصود، التجياستفهاـ غرضه   يطمع الراجوفكما  

، مع عدـ حصوله يف الوقت اغبارل، اؼبرذبى الذم يدؿ على سبين حدكث الفعلك أ،  يلراج امن 
، ةتغيت التاكيب االستفهامية ؾبتمعف"صبغت هذ  األبيات حبركية، كلعل هذ  االستفهامات اؼبتتالية

يف سياؽ كاحد   االستفهاماتتتارل بف، كهذا صحيح 1"فهي دبثابة اػبرجات اؼبنشطة غبركة القصيدة
،  كما يطمع الراجوف، فماذا عسى ع جوا من اغبركة اليت تساير اؼبوقف اؼبعرب عنه يشيف غل بكفي

 ". ثر  طخواإميف قبضوا كفا على  
 كيغيت أسلوب االستفهاـ ؾبتمعا يف قوله:

 وكخلػػػػػػػػػػػػػويت ايفكػػػػػػػػػػػػػعتبعػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػيامي كاأ
 لبعػػػػػػػػػػػػت رشػػػػػػػػػػػػادم فيػػػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػػػالغي ضػػػػػػػػػػػػلة

 م مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه حاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدأك 
 سػػػػػػػػػػػػػػرجواأقػػػػػػػػػػػػػػل لفرسػػػػػػػػػػػػػػاف الببلغػػػػػػػػػػػػػػة  الأ

 هول ذكػػػػػػػػػػرم عنػػػػػػػػػػدهم كهػػػػػػػػػػو نابػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػأىب
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػدكر إذا جػػػػػػػػػػػػػػػػػن الظػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ كوامػػػػػػػػػػػػػػػػػل

 كفاالبػػػػػػػػػػػػػزال عػػػػػػػػػػػػػن هتػػػػػػػػػػػػػ تركتػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػوؽ
 ك طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالك قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب يف ك  شلإك 
 نوم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كدم كاؼبغيأ

 للػػػػػػػػػذم ىكهػػػػػػػػػل ذلػػػػػػػػػك الظػػػػػػػػػيب النصػػػػػػػػػاح
 

 يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػائح 
 احلطػػػػػػػػػػػػػػككػػػػػػػػػػػػػػم صػػػػػػػػػػػػػػاحل مثلػػػػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػػػػدا كهػػػػػػػػػػػػػػو 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادحو رل م مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسأك 
 كػػػػػػػػػػػػػػػافح كاؼبيفكػػػػػػػػػػػػػػػافقػػػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػػػاءكم مػػػػػػػػػػػػػػػين اؼب

 ئحكهػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػا، عنػػػػػػػػػػػػدهم مشػػػػػػػػػػػػجو  طكيغمػػػػػػػػػػػػ
 كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد إذا الح الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباح كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواحل

 *ك كسػػػػػػػػػػػػػػػارحيػػػػػػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػػػػػػان كضػػػػػػػػػػػػػػػيبككيػػػػػػػػػػػػػػف 
 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذر كنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يف ظباطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامح

 تقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوشل أـ غريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحلأ
 2عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبيقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب 

 

                                                           
 .351ص ، اؼبرجع نفسه، ؿبمد اؽبادم الطرابلسي 1
 كردبا كاف الشاعر مستقرا بغحد فنادقه كما يستشف من بع  النصوص.، سوؽ البزال: هو سوؽ القيسارية اليـو *
 .87/88ص ، الديواف 2
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أما   ككيف، كهل، أم، اؽبمزة دكاته ب  أجاء االستفهاـ متتابعا كما تنوعت ، ففي هذا اؼبقطع
 دؿ على،  مل ذكرمأىب، بعد صيامي أففي اؽبمزة، فضاء بدالالت ـبتلفةار إذل اإلسد غرضه فق

أم مقاـ  ما أم يف قوله أ، دؿ على التمين و قضي ديوشلو  أتهل كدم اؼبش ر مةمنغأي كيف ، النفي
 كاالنكار1استفهاـ غرضه التشوي  كالتقرير،  م مقاؿ ليس فيه قادحأك ، ليس فيه حاسد
غرضه   للذم يقطع من قليب بعينه ناصح ىالنصاح هل ذلك الضيب ل هبذم بدأ ال، االستفهاـ

 2اؼبخاطب لسوء حالته. نتبا الفت ، ك التعظيم
إف تفجع الشاعر "كالتشوي  ، غرضه التعجب، ح ككيف ذيب سانح فيك سار  ما االستفهاـ أ

 .3كاف عادة على عزيز مفقود"،  بغسلوب االستفهاـ
ين أ، كحزنه على فراؽ سوؽ البزال، كلع الشاعر، مثلة إذبداأمن كيظهر ذلك فيما مت ذكر  

 يسكن ذلك اغببيب.
 النتائج التالية:نضع ف أيبكن ، ظباء ـبتلفةأبصيل ك ، األساليب االستفهاميةمن  كمن صبلة ما كذف

قل ما سبور به الذات اإلبداعية من ناليت مت بواسطتها ، يعد االستفهاـ من العوارض التكيبية -1
 عواطف كأحاسيس.

صل كالنظر إذل اؼبوطن األ، منها التشوي  لريفية احملبوب، معاشل ـبتلفة، تضمن أسلوب االستفهاـ -2
ن بوادر الغد اليت دل يكيتجاكز  ، يغسك  من شـة نااأل شعوريشع دبا يطارحه لذم كمنها النفي ا

 الشاعر متفائبل هبا.
 خرل.أمتفرقا يف مواقع ، ؾبتمعا يف بع  اؼبواقعأنه يغيت ، التعب ر بغسلوب االستفهاـ يتضح -3
غف الرتابة كطوؿ نفس شتقلل من ، حركية يف اؼبقطع، تواتر  ؾبتمعا، يضفى أسلوب االستفهاـ -4

 كتعدد الريفل اؼبشكلة لبنية اؼبلفوظ الشعرم.، فتةدم إذل تنوع اؼبواقف، الشاعر

                                                           
 .83ص، ساب  مصدر، ؿبمد اؽبامشي 1
 .83ص ، اؼبصدر نفسه 2
 .357ص ، ساب ، مرجع ؿبمد اؽبادم الطرابلسي 3
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كبع  ، بعد عن عينه كموطنه تلمسافتفجع الشاعر كربسر  على ما ، ظهر أسلوب االستفهاـي -5
 . دبدينة الدار البيضاء، سوؽ القيسارية اليـو ، قصى كسوؽ البزالاؼبناط  يف اؼبغرب األ

 يف كخركج االستفهامات غالبا، ستخبار اغبقيقيببعد  عن مع ىن اال"يعد أسلوب االستفهاـ:  -6
ة يصلاللغوية األ تهمن جه ... فهاـ عوامل ربوؿ االست، ككحدة اؼبع ىن يف اجملموعة، قالب ؾبموعات

جديدة اؼبتمثلة يف عقد اغبوار ب  الشاعر  ةإذل كجه، وار ب  طرف  يف النصقامة اغبإاؼبتمثلة يف 
، ستفهاـف ما جسدته صيل االأيعين  1كنفسه من ناحية كب  الشاعر كالقارئ من ناحية أخرل"

فلم يعد قائما ب  شخص  أكعلم  كما ، تلقيكب  الشاعر كاؼب، أسلوب اغبوار ب  الشاعر كنفسه
 نه.عهو معركؼ 

 أسلوب النهي:-2-3
صطبلحي:" اؼبع ىن اال يف كهو2فغنتهى تناهي: كف" ا نهيالنهي يف اللغة:" النهي خبلؼ األمر ها 
الناهية كقوله ال ستعبلء" كله صفة كاحدةكهي اؼبضارع مع هو طلب الكف عن الفعل على كجه اال

 .56االعراؼ  3چڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ      ڭچ تعاذل:
حواؿ:  خرل تستفاد من سياؽ الكبلـ كقرائن األأصل معناها إذل معاف أكقد زبرج هذ  الصيغة عن 

 .4التمين..."، التي يس، ةقببياف العا، الدكاـ، رشاداإل، االلتماس، كالدعاء
، من أسلوب النهي ف ما استعاف به الشاعر يف نقل شعر أقبد ، عر ابن طبيسشكبالنظر يف 
كذلك يف بع  دا  ف بك إ-، دكر اؼبرشد، تقمص الشاعر لعدـ، كردبا يعود السبب، يكاد يكوف نادرا

 مثلة أسلوب النهي قوله:أكمن ، اهبف هذ  الوذائف لديها من يقـو أل، قدـ لنصائحكم-األبيات 
 اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿبا كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  حبقكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 شل كاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذراشل قلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكال تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذال
 حال اؼبسػػػػػػػػػػػػػػػػػامإفمػػػػػػػػػػػػػػػػػا اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػػػػػػػػل اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػل  

  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ناصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاشليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                           
 .358ص ، اؼبرجع الساب ، ؿبمد اؽبادم الطرابلسي 1
 1341ص، ساب مصدر ، الف ركز  بادم 2
 .56سورة األعراؼ، اآلية  3
 .76ص ، مصدر ساب ، أضبد اؽبامشي 4
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 رح يب األسػػػػػػػػػػػػػىكتمػػػػػػػػػػػػػت هواهػػػػػػػػػػػػػا مث بػػػػػػػػػػػػػ
 

 ككيػػػػػػػػػػػػػػػف أطيػػػػػػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػػػػػػتم الػػػػػػػػػػػػػػػدمع فاضػػػػػػػػػػػػػػػح
 

ما جاء يف ، أكيةكدها، بصيغة اؼبث ىن  شلار شل كاعذذالال تغ  يتضح أسلوب النهي يف قوله:"
راد كغرضه فثن  من األيوجه خطاب النهي ال نهأعلى  ما يدؿ،  اؼببلـ ىحبقكما كف البيت قبلها 

كهو ، ال يعقل مع ىن النهى ى ماكينه ػ، خرينينهى األ، نفسهينهى فالشاعر " 2كالعتاب: 1، لتماساال
كلكنه يصوغ فكرته يف أسلوب من ، حداأكال صدا كغ ر ملـز ، فناف غ ر قاصد منعا يف كل هذا

، دلتضخيم األمل أك ك يقصد تصوير األأ، عجابأك العتاب أك اإل، يقصد من كرائه النصح، يالنه
، لخر أى الظاهر اعباد اؼبلـز إذل  فاؽ كقد خرج بالنهي عن مقتض، خر ما يقصدأأكيقصد... إذل 

 3ف وبققه"أسيج النفسي الذم وبركها أك التوازف الفين الذم يريد نأكال، فاؽ ربكمها طبيعة اؼبوضوعأ
بل قدـ هذا ، للـوكصدهم عن ا،  لذمنع العا، ذف فالباث ال يقصد من كراء أسلوب النهيإ

 حزانه.أكتم دموعه ك   لىاؼبربرات اليت جعلته غ ر قادر ع كالتماس، األسلوب ليقصد من كرائه العتاب
،  ظبػاء توذيفػا يف شػعر دكات كاألاألبتناكؿ أكثػر مناإذ ق، اإلنشائية عن األساليب، حديثنا ف لبتمأل بكق

فبايدؿ أف اعبملة اػبربيػة دمة نعأك م، نادرة امخرل ف ما األساليب األأ، كاالستفهاـمنها أسلوب األمر 
 3نشائية.أكثر من الصيل اإل، اليت ميزت إبداعه

 :في شعر ابن خميس والفعلية اإلسمية الجملأنماط  -3
كاؼبػراد ، اعبملػة كالكػبلـ :" الكػبلـ هػو القػوؿ اؼبفيػد بالقصػد بػ  يف الفصل ينغيذكر صاحب اؼب

 وت عليه.باؼبفيد: ما دؿ على مع ىن وبسن السك
كاف دبنزلة أحدنبا كبػو ا  كم  زيد قائم كاؼببتدأ أكاػبرب   قاـ زيد كاعبملة عبارة على الفعل كفاعله 

 .4ككاف زيد قائما" "قاـ الزيداف" ك"أضرب اللص"
 .ماما كاف يف مرتبتهأك ، اؼببتدأ كاػبرب، ف اعبملة ما اقتصرت على الفعل كالفاعلأأم 
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جػزاء  اؼبكونػة لػه.أما اعبملػة عنػد أبغػ  النظػر علػى ، مع ىن مفيد بينما الكبلـ ما كاف يدؿ على
كػاغبكم علػى ،  هػو اغبكػم بشػيء علػى شػيء م:"فاإلسػنادفيطل  عليهػا اؼبركػب االسناد، بع  النحاة

 إليػهه يسػمى مسػند يػكاحملكػـو عل، كاحملكػـو بػه يسػمى مسػندا  زهػ ر ؾبتهػد زه ر باالجتهاد يف قولػك: 
سػػػنادم كاؼبركػػػب اإل، شػػػيءب هعليػػػ كاؼبسػػػند إليهمػػػا حكمػػػت، لػػػى شػػػيءكاؼبسػػػند هػػػو مػػػا حكمػػػت بػػػه ع

 .1يفلح اجملتهد"، كبو أم ما تغلف من سند كمسند إليه، يسمى أيضاصبلة
قسػيمها الفعليػة بمػا ال يعػد مػن صػورة اعبملػة العربيػة  ىكبالوقوؼ على شعر ابن طبػيس نعثػر علػ

بن طبػيس اسلكه تب  اؼبنهج الذم لن، اذجكسوؼ نورد بع  النم، إذ كذفها بنسب متقاربة، ةيكاإلظب
 يف تشكيل قاموسه اللغوم.

 :الجملة اإلسمية-1 -3
 اهػػأكردبػػا يرجػػع السػػبب إذل ، توذيػػف اعبملػػة اإلظبيػػةيبػػالل فينػػه  أابػػن طبيس شػػعر  يفكاؼببلحػػ  

 تناسب غرض الوصف الذم اختار  الشاعر لعرض التجربة الشعرية من ذلك قوله:
 ر قومهػػػػػػػػػػػػػافجػػػػػػػػػػػػػاء هبػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػوهاء تنػػػػػػػػػػػػػذ

 ككػػػػػػػػػاف رغػػػػػػػػػاء الصػػػػػػػػػقب يف قػػػػػػػػػـو صػػػػػػػػػاحل
 همتفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمع اآلذاف يف عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 رجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابأبتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييد  
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثا فغنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب

 2أكنعيػػػػػػػػػػػػػػػب غػػػػػػػػػػػػػػػراب ىلػػػػػػػػػػػػػػػكسػػػػػػػػػػػػػػػول نػػػػػػػػػػػػػػػوح ث
 

تركيػػب اظبػػي مكػػوف ،  كػػاف الرغػػاء الصػػقب يف قػػـو صػػاحل حػػديثا نبلحػػ  البيػػت الثػػاشل يف قولػػه 
عػػد مػػن بػػ  األسػػاليب اللغويػػة الػػيت يإذ، ركرا خػػربمػػن ناسػػخا اسػػم كػػافا مضػػاؼ إليػػه ا جػػار كؾبػػ

 شاعت يف شعر ابن طبيس التلمساشل.
 كيقوؿ يف القصيدة نفسها:
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 سػػػػػػهبغن صػػػػػػدؽ عػػػػػػؿ حػػػػػػاكسػػػػػػل عػػػػػػركة الر 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؾ كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةككانػػػػػػػػػػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى األ

 

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يف جعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلب 
 1إذا  ب منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ب خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلب

 
ناسػخ ا اسػم ضػم ر متصػلا ،  كفػادة مػبلؾككانػت علػى األ اعبملػة اإلظبيػةيف قولػه  مبط يتكرر

 جار كؾبركرا خرب.
 كقوله:
 ابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذين ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهبمبمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الت

 كألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهم كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين فبالػػػػػػػػػػػػػػػػػػك
 دا فػػػػػػػػػػػػػػ ف زنػػػػػػػػػػػػػػادهمنػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػن يقتػػػػػػػػػػػػػػدح ز 

 

 كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراج 
 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجإالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب كال 

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجإرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل ك يف اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود 
 

التقػدصل ، قد غلب عليهػا التقػدصل كالتػغخ ر، اسخبن ةاؼبستفتح مثلة للجملة اإلظبيةكاؼبتتبع ؽبذ  األ
مبػػاط التقػػدصل ككػػاف أكثرأف تقػػدصل شػػبه اعبملػػة هػػو أرب الناسػػخ:" فمػػن اؼببلحػػ  ػبػػشػػبه اعبملػػة كالتػػغخ ر ل

 .2شغف اؼبقدـ"بهتماـ كالعناية القصد منه التخصيص كاال
ها اؼببػدع غكخػرب صػا اؼبكونػة مػن مبتػدأ، كمن مباذج اعبملػة اإلظبيػةيف شػعر ابػن طبػيس التلمسػاشل

تراكيػب متطابقػة  تػغليف كبراعتهػا يف، تغملهػا خصوصػية الػذات الشػاعرةبنظفػر ، ليب مسػتحدثةاسأيف 
 قبد  يقوؿ يف هذا اؼبثاؿ:، مع مقتضياهتا الداللية كالببلغية

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاذهاأمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـر صبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو هتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكدرس 

 نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر كاعتدتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

 احضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؾ كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعلفكانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  
 دك هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالركاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلحاال التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر 
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، ظبيػة مكونػة مػن مبتػدأ مفػردإصبلػة ،  فػذاذهاأمكػاـر صبعػت  ؿبل الشاهد يف هذا اؼبقطع قوله: 
خبار دبا يتميػز بػه فادت اإلأ، فعلا فاعلا مفعوؿ بها مضاؼ إليه  فذاذهاأصبعت  خرب صبلة فعلية 

جبللة ، هشغجكرباطة ، كتناجي علو ؾبد ، صفات زبلد ذكرا  من  لة ابن رشيد السبيتاالرح اؼبمدكح 
 فراد قومه.أقدر  ب  

 ملػػة اؼبركػػب   ابػػن رشػػيد تعػػوذت كمػػا أكرد  الشػػاعر مػػن خصػػاؿ اتصػػف هبػػا اؼبمػػدكح يف نػػص 
إذا فصػػػػلنا عنهػػػػا ، ألف اعبملػػػػة هػػػػي اغبلقػػػػة الثانيػػػػة مػػػػن التاكيػػػػب"،  فػػػػذاذهاأمكػػػػاـر صبعػػػػت  ظبػػػػي اإل

منفػػردة بعيػػدة عػػن بي تهػػا الطبيعيػػة ، فالكلمػػة ال سبػػارس حياهتػػا، ساسػػية ببلغيػػالقػػة األلكنهػػا اغب، الكلمػػة
، ال يف صبلة حيف لػو نطقنػا كلمػة كاحػدةإفنحن نفكر يف صبل كال يكتمل التعب ر عن الفكرة ،  اعبملة 

فػػبل  ذا فصػػل الكلمػػة حبثػػا عػػن داللتهػػا اؼبختلفػػةإك ، الػػدرس الببلغػػي للكلمػػة ال يغفػػل عػػن هػػذ  اغبقيقػػة
 1ة"ييقطعها عن بي تها الطبيع

كبػػوا ، فبتضػػاـ الوحػػدات اؼبعجميػػة  فػػذاذهاأمكػػاـر صبعػػت  فهػػذا مػػا نستشػػفه ربديػػدا مػػن صبلػػة 
ف إذ أ، نسػػانية لشػػخص ابػػن رشػػيدتتجسػػد فيهػػا القػػيم اإلمػػن مػػنح صػػورة متكاملػػة  كداللػػة أمكػػن ذلػػك

 ت بشطر منه.حيف لو ذفر ، براز اؼبع ىن ذاتهإالكلمة دبفردها غ ر قادرة على 
مبتػدأا أسػلوب التكيػب  ؿباكيػا بػذلك  2، ةمراء سبتأكمدح  ؿ العزيف ، كيقوؿ يف رثاء تلمساف

 يف قوله:  خرب صبلة فعلية
 ت فكغهػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػس عط

 ايهػػػػػػػػػػػػػػػػاءالؼ عفػػػػػػػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػػػػػػػ  أربػػػػػػػػػػػػػػػػع أك 
 كرانا مػػػػػػػػن الوجػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػرةسػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػفمػػػػػػػػن 

 

 لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ تعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخأذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواهر  
 *لواحنػػػػػػػػػػا اللطػػػػػػػػػػخأكمػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف يعػػػػػػػػػػرك بعػػػػػػػػػػ  

 3منػػػػػػػػػػػػػػػه ؼبلػػػػػػػػػػػػػػػػتخ -طػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػػػػػػػدهر – شل فػػػػػػػػػػػػػػػ
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خػػر اػبػػرب أإذ ،  تلػػنػػس عطأمعاهػػد  كيف قولػػه ، ظبػػي يف مطلػػع هػػذا اؼبقطػػعكيظهػػر التكيػػب اإل
كهػػل عبػػغ ابػػػن ،  ر يف الوذيفػػة إذل خلػػػل دالرلغيػػدل هػػػذا التأهػػل ، ؿاءفجػػاء بعػػد اؼبضػػاؼ إليػػػه :"تسػػ

 .1يقاعية"إ ر استجابة لضركرة يطبيس إذل هذا التغ
فبػػ جراء تغيػػ ر علػػى بنيػػة ، يقاعيػػةإ ر اسػػتجابة لضػػركرة يػػف البػػاث عبػػغ إذل هػػذا التغأغلػػب الظػػن أ

فيحصػػل مػػا يعػػرؼ باػبلػػل ،  الطويػػل الػػوزف العركضػػي البيػػت الػػذم حصػػل فيػػه تػػغخ ر اػبػػرب يضػػطرب 
 .2يقاعياإل

يقػاع سػريعا نزيػاح حبيػد جعػل اإليقاعيػة الػيت حققهػا هػذا اإلف نضيف:" الوذيفة اإلأكما يبكن 
 .3يل بالعودة إليه"عجيف الت يهلنا إذل رغبة نفسيالسرعة اليت ربتلك 

ة الػػيت بػػرزت يػػظهػػرات التكيبمهػػم التأرصػػد ب-اعبملػػة الفعليػػة-كقبػػل اؼبضػػي إذل القسػػم الثػػاشل مػػن 
صبالية ػ ؽبػا الباحػد سػعد ضبػادة يف رسػالته اؼبعنونػة بػ نبػهشػارة إذل قضػية مهمػة تمن خبلؽبا هبدر بنػا اإل

بقولػه:"غ ر  4كهي العدكؿ يف تفس ر الضم ر،  عند ابن طبيس التلمساشل مطاب الشعر راب يف اػبغاإل
 ربع قصائداألكذل اليت مطلعها:أف ابن طبيس عدؿ عن تفس ر الضم ر يف أ

 عجبػػػػػػػػػػػػا ؽبػػػػػػػػػػػػا أيػػػػػػػػػػػػػذكؽ طعػػػػػػػػػػػػم كصػػػػػػػػػػػػػاؽبا
 

 ف يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  
 

 :كمطلعها كالثانية
 ليػػػػػػػػػػػػػك دبثػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػػةذرإنظػػػػػػػػػػػػػرت 

 
 طػػػػػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػػػػػوهركتبسػػػػػػػػػػػػػػػػمت عػػػػػػػػػػػػػػػػن مثػػػػػػػػػػػػػػػػل ظب 

 
 كالثالثة:

 خػػػػػػػػػػػػػػػت  ؿ عػػػػػػػػػػػػػػػبلجأطرقتػػػػػػػػػػػػػػػك كهنػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 راجحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  دكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادؾ ك  
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 نػػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػػارؾأتراجػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػن دنيػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػا 
 

 كتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغؽبا الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾ 
فنيػػػة كصباليػػػة ذبعلنػػػا نسػػػلم بثرائػػػه  ابعػػػادأضػػػم ر الغائػػػب يف األكذل يبػػػنح اػبطػػػاب بس يف ابػػػن طبػػػإ 

ينجذب كبو النص باحثا عن اؼبع ىن الغائب مػن خػبلؿ التػغكيبلت الػيت   ر اؼبتلقي كهبعلهثفهو ي، دبيتهأك 
عود على اؼبرأة ي  رف الضمباعتبارأ، هف القصيدة غزليأف أكؿ ما تبادر إذل الذهن أإذا ، تتوارد على ذهنه

، أحاديػد اؽبػول، ثغػر، عجم هذا الغرض مثل: كصاؿملفاظ اؼبستعملة تدخل يف ف معظم األكباعتبارأ
 .1"...احسن دالؽب
عنػػدما تتػػدرج ألفػػاظ ، كيػػة أخػػرلاز ينظػػر إذل هػػذ  اؼبػػدلوالت مػػن ، سػػعد ضبػػادة، ف الػػدارسأغػػ ر 

مثػل: عقيلػة ، ف بع  اؼبةشرات الداللية ذبعلنا نتاجع عن هذ  القراءةأتنسب للمعجم الصويف:" غ ر 
 الضػم ر يعػود علػى عتػربنك ، مدتعلة ساعة منها: فيلوح لنا نفس الزهػ، س نارهاقبب، ابن السبيل، ما ؽبا
 .2إذل اؼبعجم الصويف" يمنتلفاظ اليت تكح  تطالعنا يف النص بع  األ، الدنيا

فتػػػارة ، يتلػػػوف بػػػغلواف نفسػػػه اؼببدعػػػة، ف مػػػن ىباطبػػػه الشػػػاعرأمػػػن اؼبةكػػػد مػػػن خػػػبلؿ هػػػذا الػػػرأم 
اطػب كتػارة أخػرل قبػد  ىب، كاؼبعانػاة الػيت يطارحهػا، األدلنصػف  عاتقهػاكػي ربمػل علػى ،  ىباطب ذاته

لكػن:" ، مػ  الػذم يشػعر فيػه بالسػلم كالطمغنينػةكبغهػا ليسػت البيػت األ، شفا حقيقػة كجههػااالدنيا ك
إذل ضػم ر اؼبػتكلم ففػي هايػة القصػيدة ، خاطػبؼبغػامرة حبيػد ربػوؿ مػن ضػم ر اؼبالبطل اغبقيقػي ؽبػذ  ا

 األكذل يقوؿ:
 ذا نسػػػػػػػػػػػػػػػػػيت ليػػػػػػػػػػػػػػػػػارل العهػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػيتإك 

 ا كنرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ثغرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيغرحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ن
 

 لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرها تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلفت  
 3خػػػػػػػػػػػػػػزركالشػػػػػػػػػػػػػػمس تنظػػػػػػػػػػػػػػر مثػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػ  األ

 
راد أكلكنػػه ، ال الشػػاعر نفسػػهإف اؼبقصػػود باػبطػػاب أخػػ ر لنتيجػػة كاحػػدة مفادهػػا:" ليصػػل يف األ

كاؼبتمثلػة يف ، فعاؿ اؼبنسوبة إذل هػذا اؼبخاطػبإف يش ر إذل انفصاؿ تلك الشخصية كالتربيف من تلك األ
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نسػانا جديػدا قػد زبلػص مػن إصػبح أكيػوحي بػذلك للمتلقػي بغنػه ، اهتانبهار بالدنيا كاعبػرم كراء ملػذاال
 .1هذ  الصفة"
، اجتماعيػػةملتهػػا ذػػركؼ متنوعػػة نفسػػية أمػػن تناقضػػات ، التلمسػػاشلابػػن طبػػيس  مػػا تضػػمنه لكػػن

ا دنه كاف معتدؿ التدين كليس نازحا متعبػأفما عرؼ عنه ، تب ىن هذا اؼبوقف اؼبتباينيسياسية... جعلته 
نسانا جديػدا إبغنه يوحي للمتلقي بغنه أصبح   خرلأأما من جهة ، هذا من جهة، كالنهارطواؿ الليل 

كهركبػا مػن ، د يف الشػعر جػو يبعػد السػبلـ يف نفسػههبػنػه ردبػا كػاف أأم ، ثبات أك النفػيرأل يقبل اإل
لتوبػة كأخلػص ا، نه زبلص من اػبطايػابغليشعر اؼبتلقي ف ما بثه أفليس بالضركرة ، ركؼ الدهر كنوائبهذ
 التوبة هو اهلل عز كجل ال غ ر . ف توجه إليهأف من له اغب  كأل، هلل
 الجملة الفعلية -3-2

، كضػػرب اللػػص، نصػػارم بقولػػه:" الفعليػػة هػػي: الػػيت صػػدرها فعػػل كقػػاـ زيػػداأل هشػػاـيعرفهػػا ابػػن 
 .2كيقـو زيد كقم"، كذننته قائما، ككاف زيد قائما

ظبيػػة ال ينظػػر إذل مػػا قػػدـ عنهػػا أكإ كوهػػا فعليػػة،  ملػػةف العػػربة يف اغبكػػم علػػى اعبأكيػػردؼ بقولػػه 
كيػػف جػػاء زيػػد فعليػػة "فاعبملػػة مػػن كبػػو ، صػػلصػػل:" كاؼبعتػػرب أيضػػاما هػػو صػػدر يف األف راعػي ذلػػك األ

 .3ظباء يف نية التغخ ر"ألف هذ  األ
دؿ  . يف اؼباضػػي: مػػا اؼباضػػي كاؼبضػارع كاألمػػر  قسػػاـأأ الفعػل إذل ثبلثػػة ز كيف اعبملػة الفعليػػة يتجػػ

مع ىن نفسه مقتف بالزمػاف اؼباضػي كجػاء كاجتهػد كتعلم.اؼبضػارع: مػا دؿ علػى معػ ىن نفسػه مقػتف  ىعل
 ."تعلمي، هبتهد، يء"هبستقباؿ مثل بزماف وبتمل اغباؿ كاال

، كاألمػػػر: مػػػا دؿ علػػػى طلػػػب كقػػػوع الفعػػػل مػػػن الفاعػػػل اؼبخاطػػػب بغػػػ ر الـ األمػػػر مثػػػل: جػػػيء
 .4كتعلم"، كاجتهد

                                                           
 .71 ص، اؼبرجع الساب ، سعد ضبادة 1
 .433ص ، ساب ، مصدر ابن هشاـ االنصارم 2
 .434ص ، اؼبصدر نفسه 3
 .33ص ، ساب ، مرجع مصطفى الغبلييين 4
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ؿبصػػلة مػػا ، نقػػل البػػاث شػػعور  اذبػػا  مػػا وبصػػل طيلػػة فػػتة حياتػػه برصػػيد لغػػومي أفكمػػن اؼبعلػػـو 
ضػػفت علػػى أالػػيت ، إذ كػػاف بنائػػه للتاكيػػب ال ىبلػػو مػػن ذػػاهرة العػػدكؿ، اكتسػػب مػػن معػػارؼ كعلػػـو

 خطابه ؼبسة صبالية قوامها تعدد الريفل كالتغكيبلت.

س يطػػاب ابػػن طبػػخعليػػة يف ككبػػن بػػدكرنا سػػوؼ نقػػـو بعػػرض بعػػ  النمػػاذج اؼبتباينػػة للجملػػة الف
كؿ ربػػط تلػػك اؼبركبػػات بالبنيػػة الدالليػػة الػػيت تفػػتح علػػى عػػدد مػػن القػػراءات حػػيف يبكػػن اككبػػ، الشػػعرم

 الوقوؼ على القيمة اعبمالية اؼبستوحاة من هذا التطبي .

 . االستفهاميةا فعلا فاعلا جار كؾبركر ام مبط اعبملة الفعلية  -أ
 قوله: مثل هذا النمطكيرد 

 ذم بػػػػػػػػػػه اؽبلػػػػػػػػػػك كالتػػػػػػػػػػولهتػػػػػػػػػػما قػػػػػػػػػػربأك 
 فمػػػػػػػػػاذا عسػػػػػػػػػى نرجػػػػػػػػػو  مػػػػػػػػػن دل شػػػػػػػػػعثها
 كمػػػػػػػػػا يطمػػػػػػػػػع الراجػػػػػػػػػوف يف حفػػػػػػػػػ   يهػػػػػػػػػا

 

 *يسػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػػكو بػػػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػػػذؿ كالفػػػػػػػػػػػػتخأك  
 **كقػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػر منهػػػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػػػرع كاقتلػػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػػلخ

 1***خكقػػػػػػػػػػػػد عصػػػػػػػػػػػػفت فيهػػػػػػػػػػػػا ريػػػػػػػػػػػػاحهم النػػػػػػػػػػػػب
 

ا فعػػػػل سػػػػببيةا ؼ  دلػ مضػػػػارع ؾبػػػػزـك بػػػػا فعػػػػل داة اعبػػػػـزألعطػػػػفا ل ؼ  االكؿالػػػػنمط  -2
 اعبماعةا مفعوؿ به  كاك يا فاعل ماض

 كقبد النمط الثاشل لوركد الفعل اؼبضارع يف قوله:
 بػػػػػػػػو يعقػػػػػػػػوب اؼبشػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػذمم أهادعػػػػػػػػ

 و  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاقوا كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽبميبفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػم يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج
 *عنولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول ك  

 **مػػػػػػػػػػػػػػر خالقػػػػػػػػػػػػػػػه نػػػػػػػػػػػػػػػخأكمػػػػػػػػػػػػػػاال مػػػػػػػػػػػػػػػرء عػػػػػػػػػػػػػػػن 

                                                           
 الفتخ: اؼبهانة كالذؿ/ التول: الضياع. *

 الشلخ: االصل كالعرؽ. **
 النار.النبخ: الكربيته اليت تشعل  ***

 .100ص، الديواف 1
 دمخ: دمخ كرضول جببلف يف جزيرة العرب. *

 النخ: الس ر العنيف يريد به اؽبركب. **



 ابن خميس التلمسانيجماليات التشكيل اللغوي في شعر الفصل الثالث             
 

158 
 

 دعػػػػػػػػػػػػػػػو للخػػػػػػػػػػػػػػػركج علػػػػػػػػػػػػػػػيهمأكمازلػػػػػػػػػػػػػػػت 
 

 1***و خكقػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػمع الصػػػػػػػػم الػػػػػػػػػدعاء إذا صػػػػػػػػػ
 

فالفػػػػاء:"حرؼ عطػػػػف تفيػػػػد   ؽبمابو  فػػػػذاقوا كبػػػػيفلػػػػم يسػػػػتج الفعليػػػػة يف البيػػػػت الثػػػػاشل  كاعبملػػػػة
ال أ، فػػادت التعقيػػب كهػػو يف كػػل شػػيء حبسػػبهأكمػػا ،  كهػػو عطػػف مفصػػل علػػى ؾبمػػل، التتيػػب ذكػػرم

 2ال مدة اغبمل"إنه يقاؿ:"تزكج فبلف فولد له" إذا دل يكن بينهما أترل 
أبػو ف دعػوة أكالتعقيػب إذ ، بيت األكؿ بالبيػت الثػاشلداة ربط كعطف إذ ربطت ال"أؼفاعتربت"

 ف يبنحهم كقتا للقبوؿ أكالرف .أستوجب منه ت، نضماـ لهقادة تلمساف لبل، يينر اؼبيعقوب 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ : كبػػو، ماضػػياكقبلػػه ، مػػا دل:" فهػػو حػػرؼ جػػـز لنفػػي اؼبضػػارعأ

 3چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
بلمػة جزمػه حػذؼ النػوف كالفاعػل ضػم ر مسػتت تقػدير  كع  دلػ فعل مضارع ؾبػزـك بػ، كيستجيبو 

، فكغهػػػا، ماضػػػيا، قلبػػػت اؼبضػػػارع  دل داة األفػػػكاؽبػػػاء ضػػػم ر متصػػػل يف ؿبػػػل نصػػػب مفعػػػوؿ بػػػه ، هػػػم
 اؼباضي باغباضر. طاتسعت فيه اؼبسافة اليت ترب، كضعت ـبططا فاصبل

  فاعلا صفةا جار كؾبركرافعل ماضي  النمط الثالد:  -3
 هلفػػػػػػػػػػػػػإح عػػػػػػػػػػػػػن هاجػػػػػػػػػػػػػت ببلبػػػػػػػػػػػػػل نػػػػػػػػػػػػػاز 

 ذا نسػػػػػػػػػػػػػػػػػيت ليػػػػػػػػػػػػػػػػػارل العهػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػيتإك 
 رحنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تغنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ثغرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ ذاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اغبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا متسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلفت لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر

 4خػػػػػػػػػػػػػػزركالشػػػػػػػػػػػػػػمس تنظػػػػػػػػػػػػػػر مثػػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػػ  األ
 

كداللػة الفعػل اؼباضػي غػ ر ،  سػلفت، تنسي، هاجت سبيز هذا اؼبقطع من شيوع الفعل اؼباضي 
ف ترشػػف أعػػادل خػػاص تتلػػذذ الػػذات اؼببدعػػة  يف، قرار كالثبػػوتفهػػي زبػػدـ معػػاشل االسػػت، داللػػة اؼبضػػارع

                                                           
 أصخى: أنصت. ***

 .100ص، الديواف 1
 .183/184ص ، اؼبرجع الساب ، ابن هشاـ االنصارم 2
 .3/4اآلية ، سورة االخبلص 3
 .111ص ، الديواف 4
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فتنػػػغل ، هػػػا ككجدانيػػػة دكاخلهػػػاتائيػػػة تشػػػع بظػػػبلؿ ذاتينالغ نػػػافاألالػػػيت تعبػػػ  بعطػػػر ذكرياهتػػػا:" ، نفاسػػػهأ
هػػػي دائمػػػا منفعلػػػة ، فالريفيػػػة الػػػيت تشػػػكل اؼبشػػػهد اؼبعػػػاين، بػػػالنص عػػػن كػػػل منحػػػى حيػػػادم كموضػػػوعي

 .1باللوعة"
قػػد لػػوف اؼبشػػهد بثقػػل يف تػػداعي اؼبعػػاشل الػػيت ، ف الػػزمن اؼباضػػيأيػػات قبػػد فمػػن خػػبلؿ هػػذ  األب

، ضباسػػػية، ائيػػػة مػػػن صبػػػل خطابيػػػةننػػػا الغ فاسػػػتخدـ الشػػػاعر:" قػػػاموس األدلكاأل، ضػػػمنت شػػػعور التػػػغـز
بلغػػػة "جعلػػػت الشػػػاعر ابػػػن طبػػػيس يتفػػػرد  2مشػػػحونة بالعاطفػػػة اعبياشػػػة كأك صػػػاؼ ناذبػػػة عػػػن اؼبعانػػػاة"

يرشػػػػػػح بػػػػػػالفرادة   معجمػػػػػػا لغويػػػػػػا تسػػػػػػبته اك، لغػػػػػػة تراثيػػػػػػة، فخمػػػػػػة العبػػػػػػارة، ظلفػػػػػػااأل ةلػػػػػػيمصػػػػػػقولة صب
 .3كاػبصوصية"

ف البػ ىن شلنست، كلنا تتبع بع  حاالهتااح، يف شعر ابن طبيس التلمساشل عديدةكمباذج اعبملة 
نتقػػػل بػػػ  الػػػزمن اؼباضػػػي كاؼبضػػػارع يالتكيبيػػػة الػػػيت اعتمػػػدها الشػػػاعر يف عػػػرض ذبربتػػػه:" فالشػػػاعر عػػػادة 

حيػػػد يعيػػػدنا الفعػػػل ، كالتنقػػػل بػػػ  مراحػػػل الػػػزمن اؼبختلفػػػة، بعػػػد اغبيويػػػة النابضػػػة كاغبركػػػة اؼبتجػػػددةلي
ذهننػا كغننػا أكهبدد الفعل اؼبضارع صلتنا هبػا كيسػتجعها حيػة يف ، ثت كانتهتداؼباضي إذل ذكريات ح

ختلفػػة الػػيت تتػػدافع يف باؼبوجػػات النفسػػية اؼب ههػػا كتػػغيت براعػػة الشػػعراء يف هػػذا التلػػوين الػػزمين يف ربطػػار ن
، خػػػرل إذل اغبيػػػاةأكمػػػاض يريػػػدكف بعثػػػه مػػػرة ، كتصػػػوير  غبػػػركتهم بػػػ  مػػػاض خلفػػػو  كراءهػػػم، نفوسػػػهم

 .4كحاضر يعيشوف فيه"
يظهػر ، زمنػة ـبتلفػةأينتقػل لسػرد عواطفػه بػ  ، كهذا ما شػهدنا  يف خطػاب ابػن طبػيس الشػعرم

ف أكأدل جػػراء مػػا جػػرل ؽبػػا بعػػد ، كحػػ رة، قضػػاها يف تلمسػػاف، اضػػمحلت ماضػػية هػػا اغبنػػ  إذل حيػػاةيف
نا ب  صػور الصػراع القػائم بػ  اؼبماليػك مػن ي األظباإلضافة إذل تش، رف  ملوكها االنصياع للمريني 

                                                           
 .48ص،  ساب، مرجع عبد العزيز بن عرفة 1
 .50ص ، اؼبرجع نفسه 2
 ..14ص ، ساب ، مرجع عبد السبلـ الفزازم 3
، جامعػػػػة الزقػػػػازي ، ـبطػػػػوط، رسػػػػالة ماجسػػػػت ر، االسػػػػلوبك  دراسػػػػة يف الريفيػػػػة، االذبػػػػا  الوجػػػػداف يف شػػػػعر مهيػػػػار الػػػػديلمي، صبػػػػاؿ علػػػػي زكػػػػي بسػػػػيوشل 4

 .206ص، 1419/2008
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ف أال إ، خػػػرلأمػػػن جهػػػة ، لعػػػودة إذل تلمسػػػاف كاالرسبػػػاء يف ربوعهػػػالكأمػػػل يناشػػػد  بػػػبل حػػػدكد ، جهػػػة
 .ثانيةيفيتها مرة كدل ينعم بر . حضرته اؼبنية يف حاضرة غرناطة

صوؿ اليت لتعرؼ على األاأم ، التلمساشل كقبل التطرؽ إذل دراسة اؼبعجم يف شعر ابن طبيس
كين القصائد اليت كضعها احملق  عبد اللنظر يف عن، نقف يف البداية، الشعرم لفوذهاستقى منها م

كمنها ما  ، دةيية القصبدامنها ما كاف صبلة يف ، ت الشعريةالوهاب بن منصور كاستخرجها من األبيا
 . صدر البيت كاف عبارة عن شطر فيها 

 عند ابن خميس التلمساني: للغويالمعجم ا-4
 كأ، لفاظ قد ربمل معانيها اؼبوضوعة ؽباأكما وبويه من ، يقصد باؼبعجم الشعرم ذلك اؼبنظـو

فرد معجمه اؼبتميز االوباء كالتميز:" فلكل ، ساسيةخاصيتها األ، تتعداها للداللة على معاشل جديدة
ف كاف إفهناؾ كلمات ال يستعملها ك ، خربعضها األ دكف فهو يبيل إذل استعماؿ بع  الكلمات

 .1ألها زبرج عن دائرة تعامله أككعيه"، ككلمات ال يستعملها كال يفهم معانيها، يفهم معانيها
ميزها اهلل ، غة العربيةفالل، ميز هبا فرد عن  خرتاليت ي، ف هناؾ من االستعماالت اللغويةاغعندب

 عدد اللغوم.تالك بالثراء ، تعاذل عن باقي اللغات
قامة عبلقات إبتداع دالالت جديدة لؤللفاظ ك اب، سهم يف ثراء معجم اللغة العربيةي، كالشاعر

مع لتشكل بةرته نقاط مصدرها ذب، منطلقا من كاقع، أك غ ر اؼبتقاربة، اؼبدلوالت اؼبتضادة ب 
ف لواأكتلقي بظبلؽباعلى ، من شعر تعكس حيزا كب ران ، بي ة الشاعر أف، " ببل شكخلفيات متمايزة 

 .2كمشاعر "، خبواعبه
البي ة  إطار هي التعب ر يف، االجتماعيةجتماعية:" فوذيفة اللغة اإلبي ة ال تعكسلغة  فتصدر

ا هبعل تطور اللغة كهذا م، فراد كاعبماعاتفهاـ كاأليصاله إذل األإك ، يف الصدكر جعما ىبتل، ةياللغو 

                                                           
، أضبػػد سػػحنوف مبوذجػػا -مفػػدم زكريػػاء –ؿبمػػد العيػػد  ؿ خليفػػة ، دراسػػة معجميػػة دالليػػة، اعبزائريػػةكهيبػػة كهيػػب: اؼبعجػػم الشػػعرم عنػػد شػػعراء الثػػورة  1

 .24ص، 2016/ 2017 -1435/1436، جامعة تلمساف، ـبطوط، أطركحة دكتورا 
 .24ص ، ساب رجع ، مكهيبة كهيب2
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، صليةأم فقد يغخذ اللف  الذم دل يدؿ على الداللة األ 1اؼبشاعر اكبطاطا كرقيا"ك فكار رهينا بتطوراأل
 للتطور الدالرل اغباصل يف بنية األلفاظ عرب العصور.، أك ينحط، ف يرتقي من خبلؽباأيبكن ، معاف

فجاء ثريا باأللفاظ ،، ه الفكريةقدرتكمع ، هينسجم مع اعريش معجمان الشاعر ابن طبيس  يوذف
ف القرف ابإسبلمي حداث السياسية اليت شهدها اؼبغرب اإلكأهم األ، اليت تدؿ على القصص التارىبية

باإلضافة ، جنبيةحيف األ، سبلميةة كاإليعبلـ أم الشخصيات العربظباء األأكألفاظ ، السابع هجرم
 .دلكاألكاغبزف ، زؿغكال، خرل كالزماف كاؼبكافأإذل حقوؿ 

ف هناؾ حقوؿ دل نفصل فيها اغبديد يف هذا اؼبوضع من البحد ألنه أإذل ، كما يبكن االشارة
 .انرل عدـ الضركرة للعودة إليه لتارلكبا، يف الفصل الثاشل من البحد، التفصيل فيهامت 

 تتيب تصاعدمفيمتدرج  ، وعا يف شعر ابن طبيسنواع اغبقوؿ شيأأكثر ، كسنبدأ بدراسة
 خ رة منها:جزاء األاأل نستكملحيف 

 لفاظ الشوق والحنين:أحقل  -4-1
أكثر من طبس  مرة موزعة على قصائد ـبتلفة منها ، حوارل )الشوؽ كاغبن (تكررت مفردات 

لفاظ أها من أكثر القصائد اليت جاءت فيها أنستنج ، كلعل من العنواف، )اغبن  إذل تلمساف(قصيدة 
 بياهتا:أبع  قوؿ يف ي، الشوؽ كاغبن 

ػػػػػػػ  نػػػػػػػواءأالػػػػػػػريح إف دل تسػػػػػػػعد السػػػػػػػفن  لٍ سى
 شػػػػػػػػػػػػػػػػارةإكيف خفقػػػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػػػربؽ منهػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الليػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 تي رٍ شل ألصػػػػػػػػػػػػػػبو للصػػػػػػػػػػػػػػبا كلمػػػػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػػػػإك 
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػدل إليػػػػػػػػػػػػػػػػػه كػػػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػةأك 

 

 *نبػػػػػػػػػػػػػػػػػاءأفعنػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػباها مػػػػػػػػػػػػػػػػػن تلمسػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  
 يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءإليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ك إتنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك إ

 **كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلءإصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغاء كللعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إذف كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤل
 ءصػػػػػػػػػػػػػػػػباإم كللػػػػػػػػػػػػػػػػنجم مهمػػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػاف للػػػػػػػػػػػػػػػػنج

 2هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءإهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء التحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إكيف رد 
 

                                                           
 .38ص ، الساب اؼبرجع ، كهيبة كهيب1
 لصبا ريح هتب من الشرؽ.كا، األنواء: ج نوء: النجم اؼبائل للغركب *

 اإلكبلء: ترديد البصر يف شيء مصوب كمصعدا. **
 .71ص ، الديواف 2
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كػ: لفاظ  حينما ربط األ، قبد الشاعر قد توسل الدالالت اجملازية، كمن خبلؿ هذ  األبيات
كز غايتها االيت ال تتج، ة اللغة العاديةيدفخرج عن قص، دبدلوالت ؾبازية )هدمأ-صبوأ-خفقاف (

" كألف 1دأها االنزياح كالعدكؿ عن اؼبع ىن اغبقيقي:إذل لغة ؾبازية مب، الداللة على اؼبع ىن اغبقيقي للف 
تصبح ، دراؾ كريفيةما ال يستطع غ ر ريفيته كهبذا اؼبفهـوإعلى فهم ك ، ذبعله قادران ، لشاعر طاقة عاليةل

ف ىبتقه أما يبكن  ها قاصرة عن تغدية كلٌ تمهما كانت سعتها كمكان، اؼبغلوفة لغة التخاطب العادية
اليت يف ، حركة بركز  كاختفاء يف ، للربؽ، غب  اػبفقافغبص رته" ف ليهكتنفذ إ، حساس الشاعرإ

،  لتمنح اغبياة لصاحبها، كتتوقف، تتحرؾ برهة كهي، تشبه حركة القلب يف دقاته-ألمرحقيقةا
 نفسه قيمة تعلل بقاء  ألجلها.ل حليمن، تلمسافعن أك خرب ، ر ب شارةفف يظأكالشاعر الذم يود 

حن أأم ، )صبو للصباشل ألأك (باعبار كاجملركر الصبا، صبوأالفعل   ثاؿ الثاشل تعل  باؼبيك األمر لكذ
، )ياـ الصباأ(صبلأكليس اؼبقصود به ، وبن له الشاعر، صورة فبلف أك عبلف، ف الصباغكك، للصبا

، كليس ؾبرد، يرتبط باؼبع ىن احملسوس اؼبرئي، ف  اؽبديةلف أكعادة ، )أهدم إليه ربية(كاؼبثاؿ الثالد
ف التحية تقدـ ؼبن أفغغلب األكقات ، كل يـو رغم بعد اؼبسافة،  يهديه الشاعر ربية لتلمسافما كن ل

الذم سار به الباث يف عرض ، هبذا األسلوب اجملازم، ن هم عنا بعدينؼبكليس ، كفدنا عليهم
كز ار لتجيف اللغة العادية:" فيضطر الشاع ىكالرموز قد ال تغت، وباءثوب من اإل، فغلبسها، لفاظاأل

كيعمل بكل ما ، كيدفعه للتطلع إذل الكشف عن كل الطاقات الكامنة فيها، حدكدية هذ  اللغة
لفاظ من هذ  األ غأك يفر ، بدالالت كإوباءات جديدة كمتنوعة الفاذأيبتلكه من مواهب على شحن 

 2".يكسبها معاشل أخرل غ ر مستهلكةل، التقليدية امعانيه
 قوله:، ها ألفاظ اغبن  كالشوؽ أيضاكمن النماذج اليت تكررت في

 كاسػػػػػػػػػػػتجلب النػػػػػػػػػػػـو الغػػػػػػػػػػػرار كمضػػػػػػػػػػػجعي
 لعػػػػػػػػػػػػػػػل خيػػػػػػػػػػػػػػػاال مػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػدها يبػػػػػػػػػػػػػػػر يب

 قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءت نواهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلء 
 راءإبػػػػػػػػػػػيب مػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػول الشػػػػػػػػػػػوؽ   ى مػػػػػػػػػػػرٌ فػػػػػػػػػػػف

                                                           
ص ، 2006، د ط، مركػز الثقػايف العػريب، دراسػات نقديػة يف الشػعر، اللغػة العليػا، نقػل عػن أضبػد ؿبمػد اؼبعتػوؽ، 87ص ، سػاب ، مرجػع كهيبة كهيب 1
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 ف خلػػػػػػػػػػػػػػػػػوص الطيػػػػػػػػػػػػػػػػػف منهػػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػػػػكك
 شل ؼبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاؽ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كمنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئإك 

 غرامػػػػػػػػػػػػػػػا حببهػػػػػػػػػػػػػػػا  ىنفػػػػػػػػػػػػػػػككػػػػػػػػػػػػػػػم قائػػػػػػػػػػػػػػػل تى 
 لعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواـ عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذبرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

 

 *طالعػػػػػػػػػػػػػػة راء لا يف كػػػػػػػػػػػػػػكدكهػػػػػػػػػػػػػػا عيػػػػػػػػػػػػػػوف ؽبػػػػػػػػػػػػػػ
 نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءإبػػػػػػػػػػػػػػػػػػبع  اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتياقي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو سبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 **مػػػػػػػػػػػػػػػػبلءأخلقػػػػػػػػػػػػػػػػت منهػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػبلء ك أكقػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 1هػػػػػػػػػػػػػػػػراءإا جػػػػػػػػػػػػػػػػاء بهػػػػػػػػػػػػػػػػإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا مضػػػػػػػػػػػػػػػػى فيظ

 
: ػك  ان ف أكثر اؼبفردات تكرار أ، لفاظ الشوؽ كاغبن  يف هذ  اؼبطلع قبدأكعلى صبلة ما توافر من 

 كؾبتمعه.، كردت مفردة، شوؽظباء مشتقة من اؼبصدر الأ، )ببع  اشتياقي، كمشتاؽ، جول الشوؽ(
يشعل ن راف تفلحه حبرها من ، بل يبقى دفينا يف خواعبه، ةتبال يغادر  ال، الشوؽ لتلمساف كألف 

ة بيحففي ص .سول هببلؾ صاحبهواندثار ، ثر أكال يبحى ، ال يضاهيه أم شوؽ، شوؽ، ح  آلخر
كطيف ، فغردته قتيبل، سيوؼ الغدر، إذل قلبه سللتت، الذم كاف يتغهب فيه للعودة لتلمساف، اليـو

 كيقولفي نص  خر:، اؼبزمع ربقيقه ب  الشاعر ككطنه وبكى مشهد العناؽ، مامهأل ثتلمساف ما
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككى   وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهه منصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراة عراسى

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػريعةمال مثػػػػػػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػػػػػػيبلت 
 دركػػػػػػػػػػػػػػت منهػػػػػػػػػػػػػػا يف صػػػػػػػػػػػػػػبام مطػػػػػػػػػػػػػػاليبأ

 

 اجبحلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردت حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارة قلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيب اؼبهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج

 2يب حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجيبابكقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

بػػػػردتقليب ، يبلت مضػػػػ  سػػػػريعةلػػػػال مثػػػػل (:يف قولػػػػه الشػػػػوؽ كاغبنػػػػ  ربديػػػػدان  لفػػػػاظأتػػػػرد ، كهنػػػػا
بعػػػد أف ، باؼبغػػػر  مػػػنبعػػػد ؾبي ػػػه ، أليػػػاـ الػػػيت قضػػػاهايف غرناطػػػةاف غيقصػػػد هبػػػ، تعبػػػ ر ؾبػػػازم، )اؼبهتػػػاج
فػػػور ، يػػػدةصػػػبلحات عدإة ؿبمػػػد اؼبخلػػػوع الػػػذم قػػػاـ بػػػ جراء خببلفػػػ نسفاسػػػت ، ناػبطر قػػػد زاؿغبأحسػػػ
للداللػػة علػػى ، )قلػػيب اؼبهتػػاج رةبػػردت حػػرا(إذ قبػػد الشػػاعرقد سػػار بالعبػػارة، أمػػ ران علػػى غرناطػػة بهيتنصػػ

 سبلمة قلبه كاطم نانه.
 كيقوؿ يف مثاؿ  خر:

                                                           
 ء: لعله يريد هنا الرقيب مش ر اليه باغبرؼ االكؿ منه.را *

 .مبلءة: ثياب تلبس على الفخذين، اؼبؤل: أشرؼ القـو **
 .62/63ص ، الديواف 1
 .79ص ، اؼبصدر نفسه2
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 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع يطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر فةاديكلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحى 
 ففػػػػػػػي كػػػػػػػل شػػػػػػػفر مػػػػػػػن جفػػػػػػػوشل مػػػػػػػا تػػػػػػػح

 مػػػػػػػػػػػػدامعيتسػػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػػا  الإفمػػػػػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػػػػػاء 
 طػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽ  خليلػػػػػػػػػػػػػػػػي ال طيػػػػػػػػػػػػػػػػف لعلػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 

 عيكلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادحكينهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل دم 
 كيف كػػػػػػػػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػػػػػػػطر مػػػػػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػػػػػةادم قػػػػػػػػػػػػػػػػػادح

 ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانحإكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
 1حئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال حبليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كال كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه لصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 
 ف يصل بقوله:أذل إ

 ليػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػعيب بػػػػػػػػػػػن اغبسػػػػػػػػػػػ  قلوبنػػػػػػػػػػػاإ
 ت فمػػػػػػػػا قصػػػػػػػػرت عػػػػػػػػن نيػػػػػػػػل غايػػػػػػػػةيسػػػػػػػع
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اعبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازح 
 2فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيك مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكور كذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي 

 
 كقوله:

 طافحػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػدمعيلػػػػػػػػػػػ ن كنػػػػػػػػػػػت مآل
 نػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػامتأمػػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػػوؽ الػػػػػػػػػػػػذم  رؽأ

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ شل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكراف حببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافح 
 3فحنػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػاأى مػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػدمع الػػػػػػػػػػػذم فكأصػػػػػػػػػػ

 
الذم ال ، ال ىبرجعن معجم اللغة العربية القدصل، لفاظ الشوؽ كاغبن أكمن صبلة ما كذف من 

، لفاظ سايرت التطور اغبضارم الذم شهدته اػببلفة العربيةأشارات ك إف يغخذ منه أ، ينفك الشاعر
 اؼبوركث العريب ةكهبنبل يعدـ كجود مفردات شعر ابن طبيسكمن يتغمل "سبلـ: ة بعد اإلكخاص
ؽبا  تدمكاست، النشاط هاكبعد في، من رقدهتا كبد فيها اغبياة -حياناأ–فقد بعثهاالشاعر ، القدصل

 4كأبقاها منطوية على اؼبدلوالت اؼبرتبطة بثقافة الشاعر القدصل كمبلبسات عصر "  …)مدلوالت
ف ندركغ، فبمجرد العثور عليها يف أكؿ كهلة، عند تلقي الشعر القدصل كظباعه، لفاظلفنا هذ  األأقد ف

 الشاعر قد استلهم التاث القدصل يف تشكيل جوهر شعر .
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 واألحداث سماءاالعالمأحقل الفاظ  -4-2
، ةصق ؽبا، كشخوص قديبة، ظباءألتوذيف ، ن مشاعررنبكنه صديعما ، للتعب ر اءيلجغ الشعر 
كالشخصيات ، " فاألحداث:تناقله الشعوبتالذم ، أك موقف يبقى احملرؾ، هادمزاؿ الزمن يرد

ف ف ؽبا إذل جانب ذلك ، نتهاء كجودها الواقعيباتنتهي ، ةكونية عابر ،  ليست ؾبرد ذواهر، التارىبية
 .1داللتهاالشمولية كالباقية"
:" باؼبعرفة الواعية ؼببلمح تلك ػػػػالشعرم ببداع هاـ التاث يف تشكيل نواة اإللكتتم عملية است

ب  تلك اؼببلمح كالقضايا اليت يعيشها الشاعر يف ، كمن مث اؼبقابلة، دالليةالكأبعادها ، الشخصية
تبتعد كثرا عن ؾبرد ، ـبتلفة يةبطرؽ تعب ر  ةمث تغ ر هذا الواقع من خبلؿ الشخصية اؼبستدعا، كاقعه

ف الشاعر ينطل  يف أأم  2ما كردت يف كتب التاريخ كالتاث"حداثها كأأك سرد ، ذكر الشخصية
ردبا ، ةجديد اتها يف سياقيستدعم، خر  عنهادٌ من الكم اؼبعريف الذيي، توذيف الشخصية التاثية
كألف ، ف يكوفأككيف ينبغي ، جل تصوير ذلكالواقع الذييحيا فيهأمن ، تعارض مدلوؽبا القار ؽبا

كهبا يشكل اؼببدع ، إليه تنسب ذمحداث العصر الأا تغث رها البارز يف كاف ؽب،  ةالشخصيات اؼبستدعا
لتحديد بنية ، اليت يلجغ إليه الشاعر اؼبعاصر، ريفل جديدة للكوف:"فهي احدل الوسائل التعب رية

مته أ، كللتعب ر عما وبس به من معاناة، كللكوف، قصد الوصوؿ إذل تشكيلريفا  للعادل، القصيدة العربية
 .3خبار عنها فحسب"كاإل، فاستدعاء الشخصية ليس ؾبرد ذكر للشخصية، زمتهاأالعربيةك 
تحضػػر سقػػد ي، اس يف سػػبل اؼبلػػذات كاؼبتػػعنغمػػمػػن كاقعػػه اػبمػػوؿ الفكػػرم كاال، ف رأل البػػاث فػػ

كبػػد الػػوعي يف ، سػػتنهاض اؽبمػػماخػػرين بمػػن التػػغث ر يف سػػلوؾ اآل، الػػيت يػػرل فيهػػا، مػػن الشخصػػيات
لػػػيت هبػػػد فيهػػػا القػػػارئ العػػػربة بغيػػػة رد بعػػػ  اغبكػػػاـ أك ا، التارىبيػػػة أك عػػػرض مػػػن القصػػػص، نفوسػػػهم

أك اؼبعػػػػػارؾ ، ع التارىبيػػػػةئأك للتػػػػذك ر بالوقػػػػا، الشػػػػعوب ةصػػػػلحضػػػػد مالػػػػذم يػػػػغيت ، اؼبلػػػػوكعن سػػػػلوكهم

                                                           
، ؾبلة كلية التبية االساسية للعلـو التبوية، إستدعاء الشخصيات التاثية كاألحداث التارىبية يف أشعار أضبد مطر، قة اسدل ؾبردصدي، شاكر العامرم 1
 .102ص، 2016، جامعة بابل، 25ع
 .189ص ، نفسهاؼبرجع  2
 .103ص ، اؼبرجع نفسه 3
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ت دمػارات الػيت تكبػيف اؼبقابػل قبػد مػن اإل، جػل الظفػر بغنيمػة اؼبلػكأمػن ، التيقامت بػن قطػيب الصػراع
 ئهاللدكلة القائمة.علنت كالأاؽبزائم ك 

 صفحات الشعر العريب. س ر عليهااستدعاء الشخصيات التاثية يفياليت ، فهذهبع  الصور
،  اظبا منها:" ابن اغبكيم ؿبمد نه ذكر حوارل تسعة كثبلثأقبد  ابن طبيس ؾبددان شعر كدبطالعة 
اؼبصطفى ، ضالربا، جعفر ابن كبلب، حاؿعرك  الرٌ ، با زيافأ، مالك، عقيل، كليب،  كجساس

 اغبجاج" كالقائمة تطوؿ.، بو عبد االله ؿبمدأ، الشنت، القس، ارتاؼبخ
إذل إف يصللفتة اليت ، سبلـ كبعد قبل اإل، فقد سار إلااستدعاء شخصيات من عصور ـبتلفة

كذكر  لبع  ،  كف  ما تقتضيه اؼبواقف اؼبعرب عنها، باإلضافة إذل التنويع يف استظهارها، انسب إليه
،  اؼبلقب باؼبخلوع، كالسلطاف ؿبمد الثالد، كبنو العزيف، فبن عاش يف حضرهتم كابن اغبكيم اؼبلوؾ

ػ ظباء الشعراء كأكأيضامن ، كهرمس، سقراط، كما قبد  يستحضر شخصية بع  الفبلسفة اليوناني 
، اجالزج، اغبجاج، ورمثال، مالك، ظباء العلماء كالبلغاء عقيلأمن ، العجاج، جركؿ العجلى، لبيد(

 كغ رنبا. )كشعب بن اغبس ،   حامتأظباء اؼبتصوفة أكمن 
، ستظهارالولوج إذل اؼبعاشل اؼبخفية كراء هذا اإل، كؿ من خبلؿ دراسة بع  النماذجاكسنح

 يف شعر : كسنبدأ بغكثر الشخصيات تواردان 
 م:يبو عبد اهلل بن الحكأشخصية  -4-2-1

فنجد ابن طبيس يبدحه ،  أكثر من قصيدة كاحدةيف )عبد اهلل بن اغبكيمأبو (شارة إذلاإل تسب
 كر :ذ كي )اغبن  إذل تلمساف(يف قصيدة

 ولنػػػػػػػػػػزاع علػػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػين فمػػػػػػػػػػا فاهتػػػػػػػػػػا
 سػػػػػػػػػػػريتأكػػػػػػػػػػػذلك جػػػػػػػػػػػدم يف صػػػػػػػػػػػحايب ك 

 م ؿبمػػػػػػػػػػػػػديكلػػػػػػػػػػػػػوال جػػػػػػػػػػػػػوار ابػػػػػػػػػػػػػن اغبكػػػػػػػػػػػػػ
 ؿبلػػػػػػػػػػػػػي نوائػػػػػػػػػػػػػب بنتػػػػػػػػػػػػػاشل فلػػػػػػػػػػػػػم تضبػػػػػػػػػػػػػ

 مػػػػػػػػػػبل دعػػػػػػػػػػاشل إذل اجملػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػذم كنػػػػػػػػػػت 

 شػػػػػػػػػػػػػػاءإجهػػػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػرب كال فػػػػػػػػػػػػػػاتين من 
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كدم إف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءكاأكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ليبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يف 

 قمػػػػػػػػػػػاءإؼبافػػػػػػػػػػػات نفسػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػين الػػػػػػػػػػػدهر 
 رزاءأفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةادم  أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء كدل تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزر ب

 بطػػػػػػػػػػػػػػػػاءإفلػػػػػػػػػػػػػػػػم يػػػػػػػػػػػػػػػػك رل عػػػػػػػػػػػػػػػػن دعوةاجملػػػػػػػػػػػػػػػػد 
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 تلعػػػػػػػػػػػػػػػةشل هضػػػػػػػػػػػػػػػبة مػػػػػػػػػػػػػػػن اجملػػػػػػػػػػػػػػػد أكبػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 1*يناجيالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػها منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعود كطغطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 
بوأ  ، جز له من كـر اذباههأفيما ، ن اغبكيمبكهنا يش ر ابن طبيس إذل فضل الوزير ابو عبد اهلل 

كأكؿ ما ، ندلساأل، : " فعندما نزؿ ابن طبيسايومانه سيصل إليهأكن يعتقد يدل ، كانة من اجملدم
اؼبعركؼ ، ؿبمد الثالد النصرم ذت قم رها ك أككاف ، رض مالقة كمنها قصد غرناطةأ، كطغت قدما 

، لرندمكهو ؿبمد بن عبد الرحيم بن ابراهيم اللخمي ا، ميعبد اهلل بن اغبك يبأكزير  ، باؼبخلوع
كاستكتبه ، ق660كلد برند  يف ربيع األكؿ ، ديب الكب ر الذائع الصيتبن اغبكيم األ اؼبعركؼ ب

، الوزارة كالكتابة )اؼبخلوع (م ر قلد كؼبا تويف األ، م ر ابو عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد النصرم يف خبلفتهاأل
 .2ق"708ف قتل يـو عيد الفطر سنة أفغسند  له شةكف الدكلة إذل 

يقوؿ عبد الوهاب بن ، ياها الوزير ابو عبد اهلل بن اغبكيمإاؼبكانة اؼبرموقة اليت قلد   نا عمأ
ذلك عندما نزؿ رفقة ، ابن طبيس مع الوزير ابن اغبكيم يف تلمساف، لتقيااف كأ، منصور:" سب 
م ؾبلس ضم نشغ ابن اغبكيأف أككاف ، ككانا يف طريقهما للحج، ابو عبد اهلل بن رشيد، الرحالة الكب ر

س يفلماقدـ ابن طب، عبد اهلل بن رشيد  أك ، عباس العزيفاليب أك ، يكعبد اؼبه  اغبضرم،  من العلماء
، كـر الوزيربمداحه أتغ ىن الشاعر يف ف، كضمه إذل هذا اجمللس الرفيع، دل هبهل الوزير قدر ، غرناطة

 .3كأياديه البي "
يرد ، جعلت شخص ابن اغبكيماليت  ف من الدكاعيأ، ف نلخصأيبكن ، كيف ؾبمل القوؿ
 بل يف أكثر منقصيدة:، أكثر من مرة يف شعر 

كجد ، كبعد ما كابد  فيه من معاناة، ندلساأل نتقاله من موطنه قاصدان ابعد ، ف ابن طبيسأا دبأكال: ر 
 بن بو عبد اهللأكذلك يف حضرة الوزير ، دبيةعلو مكانته العلمية كاألبك ، الطمغنينةه بييشعر ف مكانان 

 اغبكيم.
                                                           

 الطغطغ: عكس الصعود. *
 .65/66ص ، الديواف 1
 .33/34ص ، اؼبصدر نفسه2
 .34/35ص ، اؼبصدر نفسه3
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ف غب، تنويها منه إذل ملوؾ قومه، خبلؽكمدحه بغفضل اؼبكاـر كاأل -للوزير -ثانيا: ردبا كاف ذكر 
 ا.هعبلء العلماء منزلتهم اليت يستحقو إيكوف قدكهتم يف 

ؼبا تفضلت به قرائح الشعراء العرب يف  قليدات -ابن اغبكيم -ف يكوف مدحه للوزيرأثالثا: يبكن 
السلطاف ؿبمد ، ميكمنهم الوزير ابن اغبك، هم باؼبدح كثرصخف من أ، لدليل على ذلككا، هذاالشغف

 ملوؾ بين العزيف كغ رهم.، الثالد
 و مدين:بعيب ابن الحسين أش-2- 4-2

يب غاؼبك ىن ب، منهم شعيب بن اغبس ، عبلـ التصوؼأمن  عددان ، قد ذكر ابن طبيس يف شعر 
 :فيه قولهييف نص ، مدين

 عبػػػػػػػػػػػػػػػػػاد مػػػػػػػػػػػػػػػػػين ربيػػػػػػػػػػػػػػػػػةعلػػػػػػػػػػػػػػػػػى قريػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال
 كجػػػػػػػػػػػػػػاد ثػػػػػػػػػػػػػػرل تػػػػػػػػػػػػػػاج اؼبعػػػػػػػػػػػػػػارؼ ديبػػػػػػػػػػػػػػة

 ليػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػعيب بػػػػػػػػػػػن اغبسػػػػػػػػػػػ  قلوبنػػػػػػػػػػػاإ
 ت فمػػػػػػػػا قصػػػػػػػػرت عػػػػػػػػن نيػػػػػػػػل غايػػػػػػػػةيسػػػػػػػع
 

 *فػػػػػػػػػػػائح ةكمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػػػػك اللطيمػػػػػػػػػػػ 
 **تغػػػػػػػػػػػػػػػػص هبػػػػػػػػػػػػػػػػا تلػػػػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػػػر  كاالبػػػػػػػػػػػػػػػػػاطح

 ن اعبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوازع ل
 1فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيك مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكور كذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح

 
فيكوف ذلك دبدحه ، الشعر عبلـ التصوؼ يفأشارة إذل علم من إذا سبت اإل، جرت العادة

كمدح ، يف التصوؼ كما يدكر يف ؿبيطه من مديح كتوسل اإليه: "كيبدك ذلك األكثر كضوح التوسلك 
يب أل(ـباطبه الشاعر  أف، كفبا دؿ على ذلك، 2ضرحة"صحاب الزكايا كاألأاألكلياء الصاغب  من 

 مور على ما يراـ.س ر األتكي وؿ بركته  حبل، كالتوسل إليه،  ربد عن مناجاتهدل)مدين شعيب
 بو حاتم العزفي:أ-4-2-3

ابن ، عراضهم عن الدنياإك  دينهمالذين اشتهركا ب، مراء بين العزيفأكاحد من ، بو حامت العزيفأ
علم العلماء ، ماـ العارؼ العادلاإل، بو القاسم بن الشيخ الفقيهأكمل العلم األ، جلالشيخ الفقيه األ

                                                           
 كمناذر  من أهبج مناذر الشماؿ اإلفريقي. كاللطيمة: نافخة اؼبسك كسوؽ العطارين.، العباد: رب  تلمساف اعبنويب الشرقي *

 أبا مدين شعيب بن اغبس  دف  العباد.، بتاج اؼبعارؼ **
 .86ص ، الديواف 1
 .191ص ، ساب ، مرجع ؿبمد بن الصغ ر 2
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القاضي العادل ، ضبد بن الشيخ الفقيهأيب العباس أ، فضبلء الصاغب  اؼبتق كلببة ال، العامل  اؼبتق 
، عفو  كرضا من سمه قؿ أجز ك ، حرسها اهلل ةهل سبتأمن ، العزيف مي مثلخيب عبد اهلل الأ، احملدث

، ضبدأبو حامت أتوذل   …)، سبيل مرضاته صدكر  ككرد ك كجعل يف ذاته ، قبح عمله كقوله كقصد أك 
ربعاء السابع كخلع ليلة األ، يف سنة ثامن كسبع  كستة م ة، بو طالب عبد اهللأخو  أتوذل ك ، خلع مث

تويف بفاس ـبلوعا عاـ ، سنة سبع كعشركففكانت دكلته ، ةطبس كسبع م ةكالعشرين من شواؿ سن
 .1القاسم" أيب طالب ابن أيب  رم ر وبي  األممث توال  األثبلث عشر كسبع م ة 

لتفرغ لعبادة اهلل:" اكرغبته   ألخيه لتزهد زبلى عن اؼبلك -با حامت أ-فأح رجي قوؿكؾبمل ال
 .2دبدينة فاس" 716قبل على العبادة حيف تويف أك ، كا ألخيهر تنحى عن اؼبلك ـبتارا تا

 زهار الرياض.أكما كرد يف كتاب ،  كدل يتؾ اغبكم ب رادته، نه خلعأيقاؿ ، كيف رأم  خر
صارؼ النظر عن ، معرضا عن الدنيا، نه زبلى عن اغبكمأ، سجاء يف شعر ابن طبيما ما أ
كاف ؽبا ،  كافدة، طالبةله ذا كانت  ف، غريه ؿباسنهاتكال ، ال هبذبه بريقها، مستهينا لقدرها، ملذاهتا

بين (جدادمارة األإدبجد ، يكن يعبغلمف، لقبوله، سعيا لرضى اهلل، بعيدا عنها كل البعد، نازحا، تاركان 
كهذا  "، صلهمأحيف ال تضمحل شيمهم كال يندثر ، طالب  أشقيقه ، ؼبن يهمه األمر ان تارك، )عزيف

خوانه أك إأم ما يدكر ب  الشاعر كغ ر  من ، نوع من القصائد يعرؼ عنداؼبتصوفة باؼبرجعات
كهو ، كالتوجيه، الوع ، ما اؼبوضوع الطاغيأ، كالفقهاء كالعلماء، دباءككذا مع بع  األ، صدقائهأ

اؼبخلص يف ، كيدعو  إذل العمل اعبدم، كالتقليل من قيمتها، اؼبسلم علاالتزهيد يف الدنياوبث غرض
كهي ، خرةجل ثواب اآلأكذلك من ، متناع عما هى عنهكاإل، كالتشبد بغمر اهلل، طري  العبادة كاؽبداية

 .3بقى"أخ ر ك 
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 .104ص ، ساب مصدر ، عبد الوهاب بن منصور 2
 .203/204ص ، مرجع ساب ، ؿبمد بن صغ ر 3
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 عروة الرحال: -4-2-4
الطػابع القصصػي. ، بت ب  قبيليت بكر كتغلػبازبذ فيها عرض قصة اغبرب اليت نش، يف قصيدة

 إذ شرع فيها باإلشارة إذل القبيلت  كما كاف بينهما من عبلقات طيبة:
 ... كمػػػػػػا صػػػػػػحب الػػػػػػدنيا كبكػػػػػػر كتغلػػػػػػب
 ... إذا كعػػػػػػػػػت األبطػػػػػػػػػاؿ عنهػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػدموا
 ... كإف نػػػػػاب خطػػػػػب أك تفػػػػػاقم معضػػػػػل

 

 ل ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكال ككليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  
 أعاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا يف متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب

 1م كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابتلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنه
 

إذل أف يصػػل للحػػديد عػػن حػػرب الفجػػار أيػػن يػػذكر "عػػركة بػػن عتبػػة بػػن ، كيسػػتدرج يف كصػػفه
كقػػد قتلػػه الػػرباض بػػن قػػيس ، كيلقػػب بالٌرحػػاؿ، جعفػػر بػػن كػػبلب اؼبكػػ ىن بػػػ كالٌرحػػاؿك كػػاف سػػيد هػػوازف

 : 2الضمرم"
 ... كسػػل عػػركة الرحػػاؿ عػػن صػػدؽ بغسػػه
 ... ككانػػػػػػػت علػػػػػػػى األمػػػػػػػبلؾ منػػػػػػػه كفػػػػػػػادة

 ...  ر علػػػػػػػى اغبيػػػػػػػ  قػػػػػػػيس كخنػػػػػػػدؼهبػػػػػػػ
 ... زعامػػػػػػػػػػػػػػػة مرجػػػػػػػػػػػػػػػو النػػػػػػػػػػػػػػػواؿ مةمػػػػػػػػػػػػػػػل
 ... فمػػػػػػػػػػػػػػػر يزجيهػػػػػػػػػػػػػػػا حواسػػػػػػػػػػػػػػػر ذلعػػػػػػػػػػػػػػػا
 ... إذل فػػػػػػػػػػػػدؾ كاؼبػػػػػػػػػػػػوت أغػػػػػػػػػػػػرب غايػػػػػػػػػػػػة
 ... تػػػػػربض صػػػػػفو العػػػػػي  حػػػػػيف استشػػػػػفه
 ... ةفغصػػػػػػػػػػبح يف تلػػػػػػػػػػك اؼبعػػػػػػػػػػاطف هػػػػػػػػػػز 

 

 كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يف جعفػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلب 
 إذا  ب منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ب خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلب
 بفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار أك بفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعاء ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابكعزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموع ا
 دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضبلوهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن كرغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
 3كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىن يػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيت بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

 حبػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ففػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ لػػػػػػػػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػػػػػػػػرباض قشػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4ذئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  ع أك لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنها لنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
كقػػد شػػهدها النػػيب صػػلى اهلل ، فجػػرت بػػ  هػػوازف كقػػري  حػػرب الفجػػار، كالػػرباض: "هػػو مػػن قتػػل عػػركة

. كسػػػبب هػػػذ  اغبػػػرب أف ككػػػاف ينبػػػل فيهػػػا علػػػى أعمامػػػه، عليػػه كسػػػلم كلػػػه مػػػن العمػػػر أربػػػع عشػػػر سػػػنة

                                                           
 .69-68الديواف. ص1
 .317ص، أزهار الرياض، اؼبقرم التلمساشل2
 .69ص، الديواف3
 .70ص، اؼبصدر نفسه 4



 ابن خميس التلمسانيجماليات التشكيل اللغوي في شعر الفصل الثالث             
 

171 
 

يف جػػػوار رجػػػل  لطيمػػػة، عػػػد إذل سػػػوؽ عكػػػاظ يف كػػػل عػػػاـكػػػاف يب،  ملػػػك اغبػػػ رة، النعمػػػاف بػػػن اؼبنػػػذر
فجهػز ، ج إليػهوبتا  شتم له بثمنها من أدـ اللطائف ماكي، من العرب هب ر ؽبا حيف تباع هناؾ، شريف

. رم: أنا أج رهػا علػى بػين كنانػةالضممث قاؿ: من هب رهاو فقاؿ الرباض بن قيس ، النعماف ع ر اللطيمة
فقػاؿ عػركة الرحػاؿ كهػو يوم ػذ رجػل ، فقاؿ له النعماف: ما أريػد إال رجػبل هب رهػا علػى أهػل قبػد كهتامػة

فدفعها النعماف إذل عػركة ، يف أهل قبد كهتامة، هوزاف كلها: أنا أج رها لك على أهل الشيخ كالقيصـو
فجػػاء الػػرباض إليػػه كقتلػػه. ، إذل أرض اظبهػػا  أكارة ، ي افخػػرج هبػػا كتبعػػه الػػرباض كعػػركة ال ىبشػػى منػػه شػػ

 1كإذل هذ  القصة تش ر األبيات التسعة اليت ابتدأت هبذا البيت".
يتبػ  أف الػداعي ، ككيفيػة الػتخلص مػن عػركة الرحػاؿ، كمن خبلؿ استعراض مشهد حرب الفجػار

علػى اؼبػرء أف ، لتػ  عبػارة عػن دركسف ف ما جرل ب  القبي، التذك ر كأخذ العربة، لذكرها يف هذا اؼبقاـ
كال تبقػػى ، يػػتعلم منهػػا. كألف بعػػد عػػرض هػػذ  القصػػة مباشػػرة يعػػود كىبربنػػا بػػغف الػػدنيا تكػػر علػػى الفػػيف

يف ذهػػن ، ل رسػػخ هػػذا اؼبعػػ ىن، كمػػا عليػػه سػػول أف يغخػػذ اغبػػذر منهػػا، علػػى عهػػدها الػػذم كانػػت عليػػه
 باؼبتلقي استعرض قطع من قصة حرب البسوس ب  بكر كتغل

 سقراط:، ىرمس -5-2-4
، إذل جانب العلماء كاؼبتصوفة كاألمراء، كمن األظباء اليت كرد ذكرها يف شعر ابن طبيس

 الفبلسفة  هرمس كسقراط كسهر كرد كفاراب يف قوله :
 بقيةمعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعركتهم أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامن

 قبيعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هباف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةأري  أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر
 مدامةكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلهاكحٌلتلهم حلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 غايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةماناؽبا هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمس بلغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 اكغهسػػػػػػػػػػػػػورة سػػػػػػػػػػػػػقراطى علػػػػػػػػػػػػػ كعػػػػػػػػػػػػػدت

 منهانفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراب إذل كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت
 فيحاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أغبانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ليصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ

 بثقاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرحػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ النػػػػػػػػػػػػػػػػػول هػػػػػػػػػػػػػػػػػذل 
 ملؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بغيافراقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع 

 ف نانتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافبحلوهاكحبلؽبا
 مناؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكناء

 جرياؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايف  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفهر 
 بنخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ؽبا قدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيةجاءت

 أرماؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن القسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ماسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ
                                                           

 .318ص، 2ج، أزهار الرياض، اؼبقرم التلمساشل1
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 كتغلغلػػػػػػػػػػػػػػػػت يف سػػػػػػػػػػػػػػػػػهر كرد فغسػػػػػػػػػػػػػػػػػهرت
 

 1ؽ خياؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارك عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان يةرقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ه اؼبصػػادر ككتػػب الػػتاجم تػػكال نسػػتغرب ذلػػك ألف مػػا تناقل، فهػػو ينسػػب نفسػػه إذل هػػذ  اعبماعػػة
 ككما نبلح  أنه يفخر كونه من اعبماعة.، يةكد هذ  اغبقيقة

أكال هػػرمس الػػذم يسػػميه ، نجمػػ كيف هػػذا اؼبقطػػع ذكػػر هػػرمس: "كهػػو مػػن كبػػار الفبلسػػفة كاؼب
كثػانيهم هػرمس البػابلي ككػاف يف زمػن نزربػاشل بػاشل بابػل كثػالثهم ، ككػاف قبػل الطوفػاف، أخنوخالعربانيوف 

، أمػػا سػػقراط هػػو فيلسػػوؼ يونػػاشل، هػػرمس صػػاحب كتػػاب اغبيوانػػات ذكات السػػمـو كهػػو أيضػػا طبيػػب
 .2ؽ.ـ. "1018كت  .   ؽ ـ1091كلد سنة ، كالوصايا الشريفة، صاحب اغبكم الفاضلة
دينػػة الػػيت ينسػػب إليهػػا الفػػارايب: "هػػي مدينػػة يف التكسػػتاف قريبػػة مػػن هػػر اؼب، كمػػا يػػذكر فػػاراب

أيب نصػر ؿبمػد بػن طرخػاف بػن أكزلػل الفػارايب ، كهي مسػقط رأس أكػرب الفبلسػفة اإلسػبلمي ، سيحوف
 .3ق "429اؼبتوى سنة  

 .4الفارايب على اؼبوسيقى" ها" يش ر " إذل قدرةكيقصد يف قوله "ليصوغ من أغبانه يف حا
ألكؿ فهو " شػهاب الػدين وبػي كالشوذم أما ا، اإلشارة إذل السهر كردم شهاب الدينباإلضافة

كػاف مػن أكػرب علمػاء عصػر  يف ،  مػن جهػة العػراؽ، نسب إذل قرية عتػد زقبػاف، السهر كردم بن حب 
 كؼبا ربق  القتل كاف ينشد البيت:،  587قتل سنة  ، مفرط الذكاء، الفلسفة كاألصوؿ الفقهية

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمي أراؽ دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أرل
 

 5يمدكهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

                                                           
 .119-118ص، الديواف1
 .118، اؼبصدر نفسه 2
 .119ص، اؼبصدر نفسه 3
 .369ص، 5مج ، هج الطيب، اؼبقرم4
 119ص، الديواف5
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دفػػ  الػػرب  الشػػمارل ، اؼبعػػركؼ بػػاغبلوم، أمػػا الثػػاشل فهػػو أبػػو عبػػد اهلل ؿبمػػد الشػػوذم االشػػبيلي
يقاؿ أنه كػاف قاضػيا باألنػدلس قبػل ، من تلمساف اؼبعركؼ باظبه "كقد كاف أحد كبار اؼبتصوفة يف كقته

 .1واـ تلمساف أنه مات مذبوحان"كيزعم ع، دل أقف على كفاته، هجرته لتلمساف
كأغلػب الظػن أنػػه  الشػاعر  يستشػػهد هبػم للػػرد علػى مػػن ال وبفظػوف لػػه مػاء كجهػػه. كردبػا يقصػػد 

كيػػف ال كهػػي صباعػػة مػػن ؽبػػم ،  يتػػوؽ لبلنضػػماـ إليهػػا كػػل فػػرد، فهػػو مػػن صباعػػة، أبنػػاء قومػػه بنػػو زيػػاف.
 .كبعثها من دياجر اعبهل كالعتمة، الفضل يف الرقي حبياة البشر

ننتقػل لبػاب  خػػر ، كبعػد الوقػوؼ عنػد االبعػاد الدالليػة كاعبماليػة للتشػػكيل اللغػوم يف شػعر ابػن طبػيس
كمػػن اؼبعقػػوؿ أف ، لنحػػاكؿ الكشػػف علػػى خصػػائص لغػػة ابػػن طبػػيس النثريػػة، مػػن أبػػواب االبػػداع األديب

 كوهما لقروبة كاحدة.،  إذ ال غرابة يف ذلك، يكوف التشاكل سيدالنمط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .119ص ، الديواف 1
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 ابن خميس وفن الترسل -1

 تعريف فن الترسل لغة واصطالحا -1-1

كهػػي القطيػػع مػػن كػػل شػػيء: ج:  ،الرسػػائل يف اؼبعػػ ىن اللغػػوم مشػػتقة: "مػػن لفػػ  الرسػػائل ؿبركػػة
 ،اللػ  كمػا كػػاف ،كالتسػل كالرسػػلة  ،كبالكسػر الرفػ  كالتػةدة ،الغػنم أك القطيػع منهػا كمػػن ،أرسػاؿ اإلبػل

 ،كطػػرؼ العضػػد مػػن الفػػرس ،أم: قطػػائع ،كصػػاركا ذكم رسػػل ،ترسػػلوا ترسػػيبل ،كأرسػػلوا: كثػػر رسػػلهم

ەئ  چ كاؼبوافػػػ  لػػػك يف النضػػػاؿ ككبػػػو   ،كرسػػػبلء ،كرسػػػل ، ....  كالرسػػػوؿ أيضػػػا. اؼبرسػػػل: ج أرسػػػل

 .2 ....  كتراسلوا: أرسل بعضهم بع " 1چوئ       وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 ،أهػا تعػين القطػع مػن كػل شػيء كبالكسػر تعػين الرفػ  كاللػ  ،يفهم مػن التعريػف اللغػوم للرسػالة
 كتراسلوا أم أرسل بعضهم بعضا. ،لكمن الرسالة الرسوؿ كهو اؼبرسى 

 ،رسػػػػالةأمػػػػا عػػػػن الداللػػػػة االصػػػػطبلحية: "كمػػػػن خبلصػػػػة مركػػػػزة ؼبػػػػا جػػػػاء يف اؼبعػػػػاجم اللغويػػػػة فال
كهػذا مػا  ،يأها صبيعا تلتق ،اللغوية ما يغيتكنبلح  أف هذ  التعريفات  ،كالصحيفة ،كالعهد ،كالكتاب

أم الناقػػل أك اؼبنقػػوؿ إليػػه.  ....  كغػػ ر  ،أعػػد  العػػرؼ االسػػتعمارل يف ركنػػ  أساسػػي  كنبػػا: الطرفػػاف
سػي كهػو الكتابػة  ....  كمػن تص الكتاب كالصػحيفة بعنصػر أساذا القاسم اؼبشتؾ بينهما صبيعا زبه

 .3مث ال يطل  أم منهما على ما يبلل أك ينقل لطرؼ  خر مشافهة"

هة مػػن خػػبلؿ هػػذا التعريػػف نسػػتنتج أف الرسػػالة هػػي مػػا يػػتم تناقلػػه بػػ  طػػرف  كتابػػة كلػػيس مشػػاف
 لف  الكتاب كالصحيفة كالعهد. كمن مرادفاهتا

 

                                                           
 .16اآلية  ،الشعراءسورة 1
 .1005،1006ص ،ساب مصدر  ،الفيزكز بادم 2
 .10ص ،القاهرة ،ـ1986-ق1406 ،1ط ،2ج ،العريبدار الفكر  ،عهد النبوة، أدب الرسائل يف صدر اإلسبلـ ،جابر قميحة 3
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 فن الترسل في األدب العربي -1-2

بػ  مةيػد كمعػارض: " فلقػد  ،يف قضػية أف العػرب عرفػوا النثػر يف العصػر اعبػاهليتضاربت اآلراء 
كما اتف  مةرخو اإلسبلـ على أف العرب دل يكن ؽبم كجػود أديب كال   ،اتف  مةرخو اللغة العربية ك داهبا

 .1كأف اإلسبلـ هو الذم أحياهم بعد موت كنبههم بعد طبوؿ" ،سياسي قبل عصر النبوة

 فنوف كعلـو عديدة. واهو من أدخل الفكر كاغبضارة إذل العرب كمعه عرفأم أف اإلسبلـ 

حملمػػد هيكػػل: "األسػػتاذ خليػػل مطػػراف كهػػو وبػػاكر الػػدكتور  اؿبػػاكر يقػػوؿ  ألسػػتاذ خليػػل مطػػراف كا
أف أشار إذل أف ؾبموعة األدب اليت أثػرت عػن اعبػاهلي   1928ؿبمد هيكل يف اعبامعة اؼبصرية سنة 

 .2"دل تكن تزيد عن كراس

كأف التجػػارة كانػػت  ،حسػػ  نصػػار: "الػػذم يػػرل أف الكتابػػة كانػػت منتشػػرة يف الػػببلد العربيػػةكأما
 .3لذلك قبدها منتشرة حيد توجد التجارة" ،العامل األكؿ الذم أذهر الكتابة يف ببلد العرب

لكػػن الػػرأم  ،قػػوؿ بػػغف العػػرب كانػػت تعػػرؼ الكتابػػة كتتعامػػل هبػػا يف مسػػائلهم التجاريػػةال يبكػػن
هػو مػػا  ،سػديد الػذم وبػوم كثػػ ر مػن الصػحة هػػو رأم أضبػد زكػي صػػفوت: "أمػا اغبكػم السػػديد حقػاال

فلػػػم تكػػػن  ،مػػػن أف صبهػػػرة العػػػرب يف ذلػػػك العصػػػر كانػػػت متبديػػػة ،أكجػػػز  اؼبرحػػػـو أضبػػػد زكػػػي صػػػفوت
كلػذا كػانوا يعتمػدكف يف تراسػلهم علػى اؼبشػافهة  ....  أمػا أهػل اغبضػر فكػانوا  ،الكتابة عنػدهم فاشػية

 .4لكنها دل تكن إال رسائل" ،ادلوف الرسائل اؼبكتوبةيتب

سػول عػدد أما الكتابػة فكػاف يعرفهػا  ،غلبت عليها اؼبشافهة  ،أميةكانت أمة   ،إف العرب قبل اإلسبلـ
 . نسب إذل أهل اغبضري، قليل

                                                           
 .37ص ،القاهرة ،2012 ،1ط ،مةسسة هنداكم ،النثر الفين يف القرف الرابع ،زكي مبارؾ 1
 ص نفسها. ،اؼبرجع نفسه 2
 .18ص، القاهرة، 1986، ق1406، 1ط، دار الفكر العريب، عهد النبوة، 1ج ، أدب الرسائل يف صدر االسبلـ ،جابر قميحة 3
 .22-21ص ، اؼبرجع نفسه4
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تػد مػػن "مػن بعثػة النػيب صػػلى اهلل علمػا أف صػدر اإلسػبلـ يب- ،ر اإلسػػبلـأمػا فػن التسػل يف صػد
فػػغكذل الرسػػوؿ الكػػرصل ، 1بانتهػػاء  خػػر يػػـو مػػن أيػػاـ اػببلفػػة الراشػػدة" -ق40كينتهػػي سػػنة  ،كسػػلمعليػػه 

الكتابة بػػ  أصػػحابه رضػػواف اهلل علػػيهم ابػػة: "فعمػػل صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم علػػى نشػػر عنايػػة فائقػػة للكت
 .2أصبع "

اف لديػػه ككػػ ،كمػػا كػػاف يشػػجع الصػػحابة رضػػواف اهلل علػػيهم علػػى تعلػػم لغػػة اليهػػود ألمػػن مكػػرهم
كمشلػػت الكتابػػة يف صػػدر  ،اب الرسػػائل النبويػػة لؤلمػػم اجملػػاكرةككتٌػػ اب الػػوحيصػػلى اهلل عليػػه كسػػلم كتٌػػ

كالعقػػػػػود السياسػػػػػية ككػػػػػل مػػػػػن شػػػػػغنه تنظػػػػػيم شػػػػػةكف  ،اإلسػػػػػبلـ اؼبعػػػػػامبلت كالبيػػػػػوع كالعهػػػػػود كاؼبواثيػػػػػ 
 .3اؼبسلم "

 صػػلى اهلل عليػػه كسػػلم يبثػػل فالرسػػوؿ الكػػرصل ،كمػػن ظبػػات النثػػر يف هػػذ  الفػػتة "الفصػػاحة النبويػػة
  ،كتوذيػف التقابػل كالتضػاد ،از.. كغلػب عليهػا اإلهبػ. مثلهػا مػن قبػلقمة الببلغة الػيت دل يعهػد العػرب 

عيػػد  عػػن لكنهػػا تػػغيت عفػػو اػبػػاطر ب ،لػػواف أخػػرل مػػن البػػديع مػػن ذبػػانس كإزدكاجكمػػا تتميػػز بوجػػود أ
 .4التكلف كالتصيد"

ت الكتابػػة كاتسػػع أفقهػػا: "فكانػػت الكتابػػة الػػيت تعػػ ىن أمػػا التسػػل يف العصػػر األمػػوم فقػػد نشػػط
اؼبةرخػوف يف مغػػازم رسػػوؿ اهلل صػػلى اهلل  فكتػػب ،كالكتابػػة التارىبيػػة ،سػبلميدبسػائل الفقػػه كالتشػػريع اإل

 .5كالرسائل السياسية كاالجتماعية كالدينية اليت أخذت شكل اؼبواع " ،عليه كسلم 
"كلعػل مػن أهػم األسػباب الػيت هيػغت لرقػي الكتابػة  العصػر:هػدا   كمن دكاعػي تطػور الكتابػة يف 

 6ككثرة األحزاب السياسية  ،كتعقد اغبياة السياسية ،الفنية يف العصر األموم تعريب الدكاكين

                                                           
 .13ص ،اؼبرجع الساب  ،جابر قميحة 1
 .116-115ص ،2014يونيو -جانفي ،1ع ،2ج ،إيكتا إسبلميكا ،اعباهلي كاإلسبلمي كاألموم دراسة ربليلية ،النثر ،نسرين طاهر ملك 2
 .116ص ،اؼبرجع نفسه 3
 .111،126،131 ،ساب مرجع  ،جابر قميحة 4
 .118ص ،ساب مرجع  ،نسرين طاهر ملك 5
 نفسها.ص، نفسهاؼبرجع 6
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أف الكتابػػة الفنيػػة قػػد عرفػػت أسسػػها علػػى يػػد اغبميػػد الكاتػػب: علػػى  كاؼبةرخػػوف كاتفػػ  الدارسػػوف
غبميػػد الكاتػػب هػػو مػػن كضػػع أسػػس الكتابػػة الفنيػػة الػػيت "أصبػػع الدارسػػوف يف القػػدصل كاغبػػديد أف عبػػد ا

 .1اب من بعد "اها الكتٌ قتفا

: "فاأللفػاظ منتخبػة -كخاصػة عنػد ع اغبميػد الكاتػب- ملة من اػبصػائص لعػل أنبهػا  تميزفك 
كيعمػػد إذل  ،كاؼبعػػاشل غزيػػرة مرتبػػة ،العذكبػػة كاغبػػبلكةفيها كإمبػػا ،يكال غريػػب كال كحشػػ ،تػػوعرفيهػػا  كلػػيس
الكتابػة  ... كاغبػ  أف ع اغبميػد أكى. صػويركالت ،توذيف الطباؽ، ك ج من شغنه أف يةكد اؼبعاشلاالزدكا 

 .2داع فين"يف العصر األموم على كل ما كاف ينتظر ؽبا من رقي كإباألدبية 
تؾ اجملػاؿ لػربكز فنػوف كتراجعػت لتػ ،اسػي فقػد ضػعفت اػبطابػةأما عن فن التسل يف العصػر العب

كذلك لضػعف الػدكاعي إليهػا  ....  إذ  ،ضعفت اػبطابة يف هذا العهد شي ا فشي ا نثرية أخرل: "لقد
فاسػػتعاض  ،ت الفصػػاحةكضػػعف، أصػػبح الفضػػل للسػػيف كالسػػلطاف ال للسػػاف عنػػد مػػا خبػػت األحػػزاب

 .3كحل ؿبلها الرسائل اإلدارية"، الناس عن األلسنة زباطب باألقبلـ تكتب
كتػػػدعيم اآلراء  ،هلل بػػػن اؼبقفػػػع: "مضػػػموف إصػػػبلحيكربديػػػدا عنػػػد عبػػػد ا ،يف العصػػػر العباسػػػيك 

 .4قوية اغبجة ،كاضحة الربهاف ،بالعلل كاغبجج حيف بدت  رايف  متواصلة

"أما  ،كانتقل إذل العناية باؼبضموف ،النثراالحتفاء بالشكل فبمجيء عبد اهلل ابن اؼبقفع غاب عن
كأخبلقية يع ىن فيهػا بػاؼبع ىن أكثػر مػن عهد عبد اهلل بن اؼبقفع فقد أصبح النثر يطرؽ موضوعات نفسية 

 .5عنايته باللف "

                                                           
 .118ص  ،ساب الرجع اؼب ،نسرين طاهر ملك1
 .479ص ،د ت ،مصر ،6ط ،دار اؼبعارؼ ،العصر اإلسبلمي ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف 2
 .361-360 ،1ط ،القاهرة ،ـ2012 ،ق1433 ،دار الكوثر ،تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخورم 3
 .430ص ،اؼبرجع نفسه 4
 .430اؼبرجع نفسه، ص 5
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كحكمػة  ،كإذل منطػ  اليونػاف، كإطنػاب الفػرس ،كما هبمع يف كتاباتػه: "بػ  إهبػاز ببلغػة العػرب
كإطالػة اعبملػة الػيت يسػتدعيها  ،اؽبنود  ....  قلما تقف عند  على سػجع كتوذيػف األسػلوب اؼبنطقػي

 .1ة باػبياؿ كالتصوير كأسلوبه هو أسلوب السهل اؼبمتنع"كليس يف كتابته عناي ،غرض التصبة
قتػػه الطويػػل يف ضػػركب فهػػو يفػػرغ ك  ،أمػػا أيب العػػبلء اؼبعػػرم فغسػػلوبه: "أسػػلوب التعقيػػد الصػػناعي

ـز بالسػػػػجع كيلتػػػػ ،كاألمثػػػػاؿ كاإلرشػػػػادات التارىبيػػػػة ،فيسػػػػتخدـ الشػػػػعر الغريػػػػب ،رابمػػػػن العبػػػػد كاإلغػػػػ
 .2كما يلتـز اعبناس غالبا يف عباراته"  ،  أك أكثربل حرف ،حرؼجعة ال كتكوف هاية الس

كاؼبيػل إذل اإلغػراب أم توذيػف الغريػب مػن الشػعر كاألمثػاؿ  ،كأسلوبه أسلوب التكلػف كالصػنعة
 وع أم التنويع يف إيراد الفواصل اؼبسجعة ب  أكثر من حرؼ.السجع اؼبتن لتزاـكا، كاألحداث التارىبية

تيار التصنع أك ما يعرؼ دبدرسة الصػنعة  ،أيضا  ل من التمعنكلعل ما يبكن أف نقف عند  بقلي
.. إذل أف النثػر بلػل ذركة الصػنعة عنػد ابػن العميػد يف . يف النثر الفين كاليت يرأسها يف البدايػة: "اعبػاح 

 .3اؼبشرؽ الذم كاف يسمى باعباح  الثاشل"

غػاؿ يف اعبنػاس كالطبػاؽ كاإلي ،أما عن  خر مرحلة مػن التسػل: "فقػد سبيػز بالتصػوير التشخيصػي
كهذ  كانت طريقة  ،كاإلطناب ،كاإلكثار من التضم  ،فنشغ عن ذلك غموض كتعقد كغثاثة ،كالتورية

فكانػػت أحسػػن فبهػػد لعهػػد  ،يػػت ركاجػػا يف بػػبلد األنػػدلسالفاضػػل يف الكتابػػة الفنيػػة كلقػػد لقالقاضػػي 
 .4االكبطاط
فكػػػاف يف القػػػرف األكؿ مػػػن  ،قةشػػػار يف األدب األندلسػػػي: "فقػػػد حػػػذا األندلسػػػيوف حػػػذك اؼب أمػػػا

، القػػواد يف العهػػد الراشػػدم كاألمػػوملفػػاء ك ائلي كمػػا ذبلػػى لنػػا يف مكاتبػػات اػبصػػورة للنثػػر الرسػػ الفػػتح

                                                           
 .451-449ص ،اؼبرجع الساب  ،حنا الفاخورم 1
 .660ص ،اؼبرجع نفسه2
 .227ص، اؼبرجع نفسه 3
 .683-682ص ،اؼبرجع نفسه ،ينظر 4
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علػػى أكضػػح كجػػه كيف أسػػلوب  ة تػػةدلكمعػػاف جليػػ ،أغػػراض ؿبػػددة سبليهػػا األحػػواؿ مػػن سياسػػة كغ رهػػا
 1لك رسائل عبد الرضباف الداخل".من ذ ،موجز خاؿ من الزخرؼ كالتنمي  إال ما يغيت عفوا

كالعصػػػر الراشػػػدم  ،كػػػاف نسػػػخة عػػػن التسػػػل الػػػذم نشػػػغ يف اؼبشػػػرؽ بدايػػػة ذهػػػور اإلسػػػبلـفقػػػد  
سػهولة  ،اإلهباز كالوضوح غلب على أسلوبفظهر يف أغراض كاضحة كاألكضاع السياسية ك  ،كاألموم

 األلفاظ كالبعد عن الصنعة.
منػػػه  ،مسػػػتقل يب ريػػػة فظهػػػر فػػػن التسػػػل كفػػػنيػػػرة األكبعػػػد انتشػػػار مظػػػاهر اغبضػػػارة يف شػػػبه اعبز 

غرضػػػه االعتػػػذار ، القصػػػص اػبياليػػػة، ك كاؼبقامػػػات، أمػػػا األديب فيتمثػػػل يف اإلخوانيػػػات ،ألديبالػػػديواشل كا
كانتشػػػػػر السػػػػػجع كحفلػػػػػت رسػػػػػائلهم باألمثػػػػػاؿ  ،كالشػػػػػوؽ كاؼبػػػػػدح كاؽبجػػػػػاء فشػػػػػاعت الصػػػػػنعة اللفظيػػػػػة

 .2كاإلشارات التارىبية كالعلمية كالتضم 
يف الطػػور كا أصػػحابه علػػى خطػػى اؼبتسػػل  اؼبشػػارقة الػػذين ذهػػر  ،يف اؼبغػػرب: "فقػػد سػػار فيػػهأمػػا

 3كلقد اعتمد على السجع كالتنمي  اعتمادا" ،األخ ر من أطوار العهد العباسي
 ،كيقصػػد الباحػػد  اؼبتسػػل  اؼبشػػارقة  الػػذين ذهػػركا يف الطػػور األخػػ ر مػػن أطػػوار العهػػد العباسػػي

 كاإلغػراب ،نظـو كاؼبنثػورباإلطناب كتكلف السجع كاالستشهاد باؼب ،كالذم سبيز نثر  ،القاضي الفاصل
 عة.و كتوذيف االزدكاج الصويت الذم تتلوف به الفواصل اؼبسج ،كاإلشارات التارىبية

قدمهػػػد إذل مرحلػػػة  يكػػػوف ،يف أكاخػػػر العصػػػر العباسػػػي كمػػػن خػػػبلؿ النظػػػر يف ظبػػػات فػػػن التسػػػل
 كالركود.كهي مرحلة اعبمود  ،جديدة 

كعلػػى  ،طريقػػة هػػةالءقتػػه يف الكتابػػة قريبػػة إذل حػػد مػػا ل ابػػن طبػػيس  كطري أسػػلوبنػػرل أف كمػػا 
 القاضي الفاضل. -من ذكرنا   نفا-رأسهم 

                                                           
 771ص، اؼبرجع الساب ، حنا الفاخورم1
 .ص نفسها، اؼبرجع نفسهينظر  2
 .264ص ،1982 ،1ط ،لبناف ،ب ركت ،لبوليسيةاؼبكتبة ا ،تاريخ األدب العريب يف اؼبغرب ،حنا الفاخورم 3



 بن خميس التلمسانيالنثر الفني عند ا                            :الفصل الرابع

 

181 
 

لكػن هػذا ال يبنػع مػن  ،يف األدب العريب بالتفصػيل  اؿ ال يتسع كي نستعرض فن التسلردبا اجمل
عػػن  فصػػل بكػػل حػػاؿ مػػن األحػػواؿكالػػيت ال تن ،األنػػدلسبلد اؼبغػػرب ك يف بػػمبلمسػػة ظباتػػه  أننػػا حاكلنػػا

 العصرين األموم كالعباسي. كخاصة يف ،يف اؼبشرؽ ظباته

 األولى إنشاء الرسالة سبب -1-3

كنعود للحديد عن سبب إنشاء الرسالة: "ذهر مػن خػبلؿ شػرح ابػن هديػة أف ابػن طبػيس كػاف 
دمتهم ابػػػػن هديػػػػة كػػػػانوا وبكمػػػػوف علػػػػى كالفقهػػػػاء إذ ذاؾ كيف مقػػػػ ،ينتصػػػػر للفبلسػػػػفة كيشػػػػيد بغئمتهػػػػا

هي من األسباب اليت جعلته يعي   ،كهذ  التهمة اليت ألصقت بابن طبيس ،الفبلسفة بالزندقة كالكفر
فبػػا جعػػل العبػػدرم يقػػوؿ يف رحلتػػه عنػػه "كجػػد  ،ؾبهػػوال يف األكسػػاط العلميػػة ،منعػػزال ،يف بػػبلد  منزكيػػا

 ،طبػػيس قريػػب العهػػد باالمتحػػاف الػػذم أصػػابه بفػػاس ابػػن علػػى حػػاؿ انػػزكاء كتقلػػل مػػن الػػدنيا" إذ كػػاف 
إذ ؼبػا ضبػػي  ،فحكمػوا عليػه بػالكفر كالزندقػة ،مثػل فيػه أمػاـ ؿبكمػتهم ،حيػد نصػب لػه فقهايفهػا كمينػا

فبػػا أدل ؿبػػاكمو  أف يسػػجلو  يف دفػػت  ،دافػػع ابػػن طبػػيس عػػن  رائػػه بشػػجاعة كثبػػات ،كطػػيس احملاكمػػة
كدل يػػنج ابػػن طبػػيس مػػن تنفيػػذ  ،عبػػارة عػػن إباحػػة دمػػه ،لػػدفتكتسػػجيل احملكػػـو عليػػه يف هػػذا ا ،الزنادقػػه

كبعػػد كصػػوله إذل  ،إال مغادرتػػه مدينػػة فػػاس ربػػت جنػػاح الظػػبلـ كمػػا سػػنب  ذلػػك ،حكػػم اإلعػػداـ عليػػه
 .1تلمساف كجد اغباكم بغمر  فيها القاضي ابن هدية القرشي"

كهػذ   ،م بػالكفر كالزندقػةأمػا الفقهػاء فقػد كػانوا يتهمػوه، فابن طبيس كػاف يكػن مػيبل للفبلسػفة
كانػػػت نتيجتػػػه   ،فمػػػا كػػػاف سػػػول أف دبػػػر لػػػه بعػػػ  فقهػػػاء فػػػاس كمينػػػا، التهمػػػة قػػػد غبقػػػت ابػػػن طبػػػيس

 ،مث مت تسػػجيله يف دفػػت احملكػػـو علػػيهم باإلعػػداـ ،كمبادئػػه ،فػػغذهر صػػربا كدفاعػػا عػػن نفسػػه ،ؿباكمتػػه
 فغادر خلسة فاس متوجها إذل تلمساف.

كلنتؾ له  ،كاف مطلعا على ؿباكمته بفاس  -ن هدية القرشياب–"كمن سوء ح  ابن طبيس أنه 
 الكلمة حيد قاؿ عند شرحه لبيت ابن طبيس يف رسالته: 

                                                           
 .7ص ،50-49لة ع ؾبلة األصا ،ـ 1309-1253 ،ق708-650أبو عبد اهلل ؿبمد بن طبيس التلمساشل   ، ،اؼبهدم بوعبدرل 1
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 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الربكػػػػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بركاهتػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كأدفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ؿبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكوكه دبحاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

قاؿ: "أبا الربكات يعػين الشػريف أبػا الربكػات ؿبمػد بػن علػي اغبسػيين اؼبعػركؼ ببلػد  بالشػواذكي 
كبسػػببه كقعػػت  ،نعػػم ككػػاف لػػه كبعلػػم اللسػػاف بعػػ  االعتنػػاء كاالهتمػػاـ ،يف علػػم الكػػبلـ ككػػاف لػػه حبػػد

إذ كاف أبػو الربكػات هػذا هػو متػوذل  ،أبا الفضل ابن عتي  هبذ  الرسالة، ـباطبة أيب عبد اهلل ابن طبيس
ة أك هبػػا كأحسػػب ذلػػك مػػا بػػ  الثمػػان  كالتسػػع  كسػػتمائ كاجتيػػاز ، مناذرتػػه حػػاؿ حلولػػه دبدينػػة فػػاس

لسػػػبب  ،كدبدينػػػة فػػػاس كنػػػت أنػػػا قاطنػػػا إذ ذاؾ مػػػع كالػػػدم رضبهمػػػا اهلل تعػػػاذل ،قبلهػػػا بسػػػن  كاهلل أعلػػػم
كانقطع فيهػا عبػد اهلل بػن  ،ككانت اؼبناذرة يف علمي الكبلـ كاللساف ،أكجب مفارقة الوطن يطوؿ ذكر 

كػات عنػد ذلػك يف ديػواف فرظبػه الشػريف أبػو الرب  ،طبيس حين ذ انقطػاع مػن عػز  الػدليل كأعػوز  الربهػاف
 ككظبػه مػػع مػا كظبػػه اهلل بػه مػػن التفلسػػف بانتحػاؿ الشػػعر كلػذلك مػػا أشػار بػػن طبػػيس ،الضػبلؿ كالكفػػر

 .1إليه يف النظم من هذ  الرسالة كالنثر"

كفبػا يتضػػح خلػف هػػذا القػوؿ البػػن هديػػة القرشػي أف خلػػف هػذ  الرسػػالة قصػة طويلػػة ملخصػػها 
كانتهػػت اؼبنػػاذرة  ،ابػػن طبػػيس كالعػػادل هبمػػا الشػػريف أبػػو الربكػػات منػػاذرة يف علػػم الكػػبلـ كاللسػػاف بػػ 

 فاهتمه بالكفر كالزندقة. ،وضع اغبرجاؼبككقوؼ ابن طبيس يف  ،بغلبة أبو الربكات

كيعرض "اؼبهدم البوعبدرل" رأم ابن هدية القرشي يف الفلسفة كأهلها بقوله: "فوجػب تكفػ رهم 
هبػػػػديهم  ،مػػػػن اؼبهتػػػػدين ،كالفػػػػارايب كغ رنبػػػػا ،ابن سػػػػيناكتكفػػػػ ر شػػػػعثهم مػػػػن اؼبتفلسػػػػفة اإلسػػػػبلمي  كػػػػ

 .2عليهم لعنة اهلل أصبع " ،اؼبتقدم  برأيهم

فػػرأم ابػػن هديػػة القرشػػي دل ىبتلػػف عػػن رأم اػبلفػػاء يف إنػػزاؿ اؼبتفلسػػفة منزلػػة الكفػػر كاؼبلحػػدين 
 كالزنادقة.

                                                           
  ،50-49لة ع ؾبلة األصا ،ـ 1309-1253 ،ق708-650أبو عبد اهلل ؿبمد بن طبيس التلمساشل   ،اؼبهدم بوعبدرل 1

 .7ص
 .08ص ،جع نفسهاؼبر 2
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ؼبغػػاالة كاؼببالغػػة يف كدل يكتػف ابػػن هديػػة يف تقػػدصل شػػركح لرسػػالة ابػن طبػػيس بػػل ينتقػػد  كيصػػفه با
 كمن ذلك رد  عليه عند شرحه لبيته الذم قاؿ فيه: ،إيتاء اؼبع ىن "وبتقر ابن طبيس كيهينه

 كإف انتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نين مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن دكحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 تتقيػػػػػػػػػػػػػػػػل األنسػػػػػػػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػػػػػػػرد ضػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽبا 
 

كػػل مػػا تقػػدـ مػػن قولػػه   ،ككػػذا لعمػػرم ،ككػػذب مػػورط ،... كهػػذا غلػػو مفػػرط. فقػػاؿ ابػػن هديػػة: "
   .... إخل 1جرا هذا اجملرل"

كيف أحيػػاف أخػػرل قبػػد أف نقػػد  البػػن طبػػيس يتحػػوؿ إذل هجػػاء الذع: "فغنػػت تػػرل مػػا يف كػػبلـ 
 .2على معاطاة الرفعة اليت ناطته دبناط اػبموؿ كالضعة" ،ابن طبيس هذا من القحة كاعبرأة

العكػس فقػد   علػىبل  ،كما هبب أف نقوله أف ابن هدية دل يكن على عبلقة طيبة مع ابن طبيس
 كما أشار اؼبهدم بوعبدرل.  ،عدك  اللدكدكاف 

 رسالة ابن خميس التلمساني: شرح -1-4
مػػػا عثػػػر عليػػػه يف  كتػػػاب اإلحاطػػػة يف أخبػػػار  ك-كمػػػا ذكرنػػػا-كمػػػن أهػػػم الرسػػػائل الػػػيت نظمهػػػا

 كاف قد أسبقها بقصيدة  عجبا ؽبا  كمطلعها:،خب النفيس يف شعر ابن طبيس  كديواف اؼبنت،غرناطة

 كصػػػػػػػػػػػػػػػاؽبا عجبػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبػػػػػػػػػػػػػػػا أيػػػػػػػػػػػػػػػذكؽ طعػػػػػػػػػػػػػػػم
 

 3يغمػػػػػػػػػػػػػػػل أف يبػػػػػػػػػػػػػػػر بباؽبػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػيس 
 

كنرجػو  مػن  ،كأراها دبا تةمػل مػن شػريف اعتنائػك ،كأسعد بلقائك ،بقائكيقوؿ فيها: " هذ  أمتع اهلل 
كعقليػػػة  ،كريبػػػة األحيػػػاء  ،عتفائػػػكإ كتعػػػتؼ لػػػه بربكػػػة ،مػػػا تعػػػرؼ بػػػه مػػػن احتػػػذائك ،صبيػػػل إحتفائػػػك

بػػل أسػػ رة األسػػاكر كاألحجػػاؿ  ،قصػػورة اآلسػػرة كاغبجػػاؿكم *بنػػت األذكاء كاألقيػػاؿ ،األمػػوات كاألحيػػاء

                                                           
 .9ص ،اؼبرجع الساب  ،اؼبهدم بوعبدرل 1
 .09ص ،اؼبرجع نفسه 2
 .247ص، ساب رجع م، طاهر توات، ينظر 3
 .121الديواف ص ،كاألقياؿ: ج قيل: لقب ملوؾ العرب ،األذكاء: كل من تسمى بذم كذا من تباعة اليمن *
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جػػػاكرت ،كألفيػػة أشػػجاف كأطػػراب صػػبابة أغػػراب مػػن صػػيابة أعػػراب  ،علػػى أهػػا حليفػػة  الـ كأكصػػاب
 1.**يف رأس غمداف كجاكزت مسلمة بن ـبلد يـو جابية اعبوالف، *سيف بن ذم يزف

قػدـ ؽبػا شػرحا مفصػبل: "أمػا  كاف قد  ،كعدـ كضوحها ،سبيزت بغموضها ،هي رسالة طويلة جدا
إذا رجعنا إذل مضموف الرسػالة ف ننػا قبػد بعػ  الفقػرات الػيت أخػذها اؼبهػدم البػو عبػدرل مػن شػرح ابػن 

كػػاف قػػد كجههػػا ابػػن طبػػيس إذل مشػػرؼ مدينػػة –... فالرسػػالة كمػػا قلنػػا . هديػػة القرشػػي ؽبػػذ  الرسػػالة
مػػن قبػػل ؿبكمػػة الفقهػػاء بفػػاس كالػػيت فػػاس أيب الفضػػل ؿبمػػد بػػن وبػػي بػػن عتيػػ  العبػػدرم بعػػد ؿباكمتػػه 

كدل يػنج مػن قػرار تلػك  ،كسجله رئيسها الشػريف أبػو الربكػات يف دفػت الزنادقػة كذلػك ؽبػدر دمػه، أدانته
 .2احملكمة إال بفرار  ليبل من فاس قاصدا تلمساف"

 كيػذكر اؼبهػػدم بوعبػػدرل البحاثػػة يف التػػاريخ كنائػػب رئػػيس اجمللػػس اإلسػػبلمي األعلػػى  اعبزائػػر  يف
بعنػػػػواف: "أبػػػػو عبػػػػد اهلل ؿبمػػػػد بػػػػن طبػػػػيس التلمسػػػػاشل  50-49مقػػػػاؿ لػػػػه يف ؾبلػػػػة األصػػػػالة يف العػػػػدد 

ـ "أف ابػػػن اػبطيػػػب اقتصػػػر علػػػى نشػػػر هػػػذ  الرسػػػالة مػػػن دكف أف 1309-1253 ،ق650-708 
 .3أك الظركؼ اليت كتبها فيها" ،كعلى األقل ذكر ـباطب ابن طبيس ،يتعرض للتعريف هبا

كجػػػدنا صػػػاحبه  ،اعبػػػزء الثػػػاشل ،فعنػػػد االطػػػبلع علػػػى كتػػػاب اإلحاطػػػة، فعػػػبلكهػػػذا مػػػا عثرنػػػا عنػػػه 
األمر نفسه يتعلػ  بعبػد  ،4دكف شرح أك تفس ر ،"لساف الدين ابن اػبطيب" يكتفى ب يراد الرسالة فقط

"كقػػدـ األسػػتاذ  ،الػػذم أكتفػػى باإلشػػارات التارىبيػػة يف اؽبػػام  ؼبػػا كرد يف الرسػػالة ،الوهػػاب بػػن اؼبنصػػور
 ،كبٌ  أف ؿباكلػة شػرحه ال تعتمػد علػى مصػدر موثػوؽ ،لقراء دراسته هاب ابن منصور اعتذاراتعبد الوه

خببلؼ األستاذ عبد السبلـ ابن مزياف الذم قدـ دراسته عنه يف مةسبر  ،كتصورات تكإمبا ؾبرد افتاضا

                                                           
 سيف بن ذم يزف: بطل اليمن الشه ر.*

 .امت اػبزرجي األنصارمـبلد بن الصمسلمة بن **

 122-121ص، الديواف1
 .249 ،248ص مرجع ساب ، ،الطاهر توات 2
 .03ص ،50-49ؾبلة األصالة ع  ،ـ 1309-1253 ،ق708-650أبو عبد اهلل ؿبمد بن طبيس التلمساشل   ،مهدم بوعبدرل 3
 .562إذل 554ـ ص1974ق/1394 ،1ط ،صدر مكتبة اػباقبياؼب ،اإلحاطة يف أخبار غرناطة تح ؿبمد عبد اهلل عناف ،لساف الدين ابن اػبطيب 4
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ف شػرحه كقػدـ حقػائ  مػن دكف أف ينبػه قػراء دراسػته مػن أ 1936اؼبستشرق  اؼبنعقد يف تلمساف سنة 
 .1هو ؾبرد اختيارات ال تعتمد على ركاية"

 ،نقدـ ب  أيديكم شػرحها، كبعد عرض ؾبموعة من القضايا اليت تتعل  بطريقة عرضها كتقديبها
مسػػتعين  يف ذلػػك دبقػػاؿ اؼبهػػدم بوعبػػدرل الػػذم نشػػر  يف ؾبلػػة األصػػالة معتمػػدا علػػى شػػرح ابػػن هديػػة 

ن عبػػد اهلل بػػن تػػاب "تػػاريخ قضػػاة األنػػدلس" أليب اغبسػػن ابػػ ككالػػيت مت العثػػور عليهػػا: "يف2القرشػػي ؽبػػا
 leviي الػػػػػػذم حققػػػػػػه كنشػػػػػػر  اؼبستشػػػػػػرؽ الفرنسػػػػػػي "ليفػػػػػػي بركفنسػػػػػػاؿ"قالاغبسػػػػػػن النبػػػػػػاهي اؼبػػػػػػ

provençal، اؼبصػرم بالقػاهرة  مدير معهد الدراسات اإلسػبلمية  امعػة بػاريس  طبػع دار الكاتػب
كذكػر ، ساف ؿبمد بن منصور ابن هدية القرشػي  ككاف ضمن القضاة اؼبتصب  قاضي تلم1948سنة 

 ،نباهػة ككجاهػة ،كيف ذلػك قػاؿ ".... كبػ ر قطػر  يف عصػر  ،أف من صبلة ملثر  شرح رسػالة ابػن طبػيس
كأنزلػػه مػػن خواصػػه فػػوؽ  ،قلػػد  مػػع قضػػائه كتابػػة سػػرٌ  ،ككػػاف أثػػ را لػػدل سػػلطانه ،كقػػوة يف اغبػػ  صػػرامة

 ،فقلمػا كػاف هبػرم شػي ا مػن أمػور السػلطنة إال عػن مشػورته ،فصار يشاكر  يف تدب ر ملكػه ،منزلة كزارته
كاتبا بليغػا   ،معينا عليه ،مذكرا سلطانه باػب ر ،مصيب العقل ،أصيل الرأم ككاف ،كبعد استطبلع نظر 

 .3ذا ح  كافر من علم العربية كاللغة كالتاريخ" ،ينشئ الرسالة اؼبطولة يف اؼبعاشل الشاردة

هلل بػػػن اغبسػػػن ب تػػػاريخ قضػػػاة األنػػػدلس أليب اغبسػػػن بػػػن عبػػػد افكتػػػا ،كمػػػن خػػػبلؿ هػػػذا القػػػوؿ
قاضػػي تلمسػػاف كالػػذم  ،ابػػن هديػػة القرشػػي ،حػػول مػػن بػػ  القضػػاة اؼبتصبػػ  القاضػػي ،ي اؼبػػالقيالنبػاه

تكلم عػن منزلػة ابػن طبػيس ل أف يشرع يف تفس ر الرسالة أخػذ يػفقب ،قدـ شرحا كافيا لرسالة ابن طبيس
 ،كامت سر بيت القضػاء  ،كيف قوؿ اغب  بصرامة كحـز  ،فظنة كنباهة ،ب رهمفكاف ك ،التلمساشل يف قومه

بليغػا ينشػئ مػن الرسػائل الطويلػة ، كسػدة رأيػه ،لرجاحػة عقلػه ،يعينه يف تدب ر حكمه  ،ا من اؼبلكمقرب
 . الغامضة،

                                                           
 .04ص ساب ،مرجع  ،اؼبهدم بوعبدرل 1
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 ،تتميػز بػالغموض كصػعوبة اللفػ فهي  كما تركف،  استعرضنا مقطع يف بداية هذا العنوافكنا قد 
نعػػػرض شػػػرح ابػػػن هديػػػة  ،كقبػػػل أف نشػػػرع يف إبػػػراز السػػػمات الفنيػػػة الػػػيت تتميػػػز هبػػػا الرسػػػالة ،عقيػػػد كت

معتمػػػدين يف ذلػػػك علػػػى مقػػػاؿ اؼبهػػػدم بوعبػػػدرل الػػػذم كصػػػفه بغنػػػه قػػػد أزاح  -كمػػػا أشػػػرنا-،القرشػػػي
كتػرؾ  ،الغموض الػذم اكتنػف معانيهػا "أزاح شػرح ابػن هديػة الغمػوض الػذم اكتنػف حيػاة ابػن طبػيس

 .1كالبع  اآلخر ينسيه إذل الزهد كالتصوؼ  .... " ،صبيه ينسبه إذل السحر كالشعوذةبع  مت 

كالػػػذم مت  ،فشػػػرح ابػػػن هديػػػة القرشػػػي قػػػد أزاح الغمػػػوض الػػػذم بػػػدا مػػػن صػػػيل الرسػػػالة كمعانيهػػػا
العثػػور عليػػه "مػػن حسػػن اغبػػ  أف خػػتم اؼبطػػاؼ بنسػػخة مػػن هػػذا الشػػرح ب حػػدل خػػزائن بيوتػػات العلػػم 

كهػػػػذا  ،فغمكننػػػػا االطػػػػبلع عليػػػػه كاالسػػػػتفادة منػػػػه ،هػػػػر  صػػػػاحبه منػػػػذ سػػػػنوات قليلػػػػةكأذ ،بػػػػوادم  ايػػػػة
لػذا –كرغػم أف مةلفػه صػرح بغنػه ألفػه مكرهػا كمرغمػا  ،رغػم نقػص بعػ  األكراؽ منػه ،اؼبخطوط النادر

أنارلنػا اعبوانػب الغامضػة مػن حيػاة  ،أتعهد باقتصار  على شػرح كربليػل اعبانػب اللغػوم ف نػه شػرح مفيػد
 .2ابن طبيس"

 -دل يػذكر إسػم صػاحبه–فالبحاثة  اؼبهدم بوعبدرل  قد عثر على ـبطوط منسوب إذل صاحبه 
إال أنػه أضػاء جوانػب  ،كبالرغم من أف مةلفه قد صرح بغف أخرجػه مكرهػا ،يف إحدل اؼبكتبات ببجاية

 مبهمة من حياة الشاعر ابن طبيس.

كقػد بػ  مػن خبللػه بعػ   ،لةيف عرض شرح ابن هدية القرشي للرسػا ،كيواصل اؼبهدم بوعبدرل
كفػرض علػى كػل  ،الظركؼ اليت أغبت عليه يف تقديبه: "أمػا بعػد فػ ف مػن ألزمنػا اهلل تعػاذل لؤلمػر طاعتػه

كطلػػب طلبتػػه  ،كأضػػفى لػػه عػػوارؼ فضػػله ،أضػػفى اهلل علينػػا كارؼ ذلػػه ،أمػػر  مػػةسبر لػػه منهػػا اسػػتطاعته
أف أتضػمن  ،مل صاحل عند أهل العلم معتملكأمر األم ر حكم ؿبكم كع ،مث أمر كأمر ،مثله أمر فبتثل

 ،مػػػن رسػػػالة الشػػػيخ ،لػػػه تبيػػػ  معػػػاشل األلفػػػاظ اللغويػػػة كتعيػػػ  مػػػا يعػػػن مػػػن إشػػػارات األغػػػراض التارىبيػػػة
األستاذ األديب أيب عبد اهلل ؿبمد بن عمر بن ؿبمد بن عمػر بػن ؿبمػد بػن طبػيس اغبجػرم ذم رعػ  

                                                           
 06ص ،مرجع ساب  ،اؼبهدم بوعبدرل 1
 .5ص ،اؼبرجع نفسه 2



 بن خميس التلمسانيالنثر الفني عند ا                            :الفصل الرابع

 

187 
 

 ، الفضػل ؿبمػد بػن وبػي بػن عتيػ  العبػدرم شػاكرا لػهاغبم رم اليت كتب هبا إذل مشرؼ مدينة فاس أيب
كأكدعهػػا مثػػورا  ،كمنثػػورا ،ضػػمنها منظومػػا ،كشػػاكيا لػػه عصػػابة أسػػاءكا تعصػػبا يزعمػػه إليػػه ،كمثنيػػا عليػػه

 1...إخل". كعبل كسفل ،كصٌوب ،كخطغ ،صعد يف ذلك كصوب ،كمغثورا

كأف مػػا  ،اؼبوجػػه هلل تعػػاذل الػػذم بػػدأ  باغبمػػد كالثنػػاء كالػػدعاء -مػػن القػػوؿ–فػػابن هديػػة القرشػػي 
كإيضػاح األحػداث التارىبيػة يف  ،يقوؿ به يغمل أف يكوف من أعماؿ الصاغبات يف تبيػ  اؼبعػاشل اللغويػة

 رسالة ابن طبيس التلمساشل.

قد لب أمر اؼبلك أبوتاشف  األكؿ من ملوؾ بػين  ،أف ابن هدية القرشي ،كيذكر اؼبهدم بوعبدرل
كهػذا  ،رغمػه علػى هػذا الشػرح اؼبلػك أبوتػا شػف  األكؿ مػن ملػوؾ بػين زيػاف زياف: "ككاف اؼبلك الذم أ

كيف عهػػد  احتػػل اؼبلػػك أبػػو اغبسػػن  ،بػػ ىن منػػارة اعبػػامع األعظػػم اؼبػػالكي بعاصػػمة اعبزائػػر من اؼبلػػك هػػو 
 ....  رفػػػػػ  اؼبلػػػػػك أبوتاشػػػػػف   ،كرغػػػػػم هػػػػػذا اغبصػػػػػار ،اؼبػػػػػريين مدينػػػػػة تلمسػػػػػاف بعػػػػػد حصػػػػػار طويػػػػػل

 .2ية أفراد جيشه"كبق  ،أف قتل يف اؼبعركة كقاـك إذل ،االستسبلـ

 تعدد أغراض الرسالة-1-5
نػغيت للحػديد عػن غػرض الرسػالة كمػا سػار عليػه العهػد  ،كبعد هذا العرض اؼبطوؿ لشرح الرسالة

نقػوؿ: أهػا دل تقتصػر  ،كمن خبلؿ تتبعنا ؼبا جػاء فيهػا مػن ألفػاظ ،من تصنيف الرسائل إذل موضوعاهتا
 لذلك نغيت على تصنيفها إذل: ،ددت فيها األغراضعلى موضوع كاحد بل تع

 غرض الشكوى -1-5-1
كالشكول من األنػواع الػيت قبػد ؽبػا حضػورا فبتػدا يف سػجل اغبضػارة العربيػة اإلسػبلمية علػى كجػه 

 كاألدب عرب العصور على كجه اػبصوص. ،العمـو
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النػػػاثر ؼبشػػػرؼ الشػػػكول الػػػيت قػػػدمها الشػػػاعر ك  ،فرسػػػالة "ابػػػن طبػػػيس  تضػػػمنت مػػػن بػػػ  األنػػػواع
 مدينة فاس يقوله: شعرا:

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن العجائػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أف أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم ببلػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغلوا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنياهم أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغلتهم
 حجبػػػػػػػػػػػػوا  هلهػػػػػػػػػػػػم فػػػػػػػػػػػػ ف الحػػػػػػػػػػػػت ؽبػػػػػػػػػػػػم

 

 يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أذل جهاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 عػػػػػػػػػػػػػػين فكػػػػػػػػػػػػػػم ضػػػػػػػػػػػػػػيعت مػػػػػػػػػػػػػػن أشػػػػػػػػػػػػػػغاؽبا
 مشػػػػػػػػػػػػػس اؽبػػػػػػػػػػػػػدل عبثػػػػػػػػػػػػػوا بضػػػػػػػػػػػػػوء ذياؽبػػػػػػػػػػػػػا

 
كػػاف بينهمػػا مػػن سػػجاؿ   الربكػػات  كمػػا اكيػػذكر أنػػه دل يسػػلم مػػن أذل اعبػػاهل  فيهػػا كيقصػػد  أبػػ

كمػا   ،كألف احملكمػة حكمػت عليػه هبػدر دمػه ،لزندقة كانت هايته أف اهتم ابن طبيس بالكفر كا  ،معريف
مشػػرؼ فػػػاس مػػن أجػػػل أف يصػػرؼ عنػػػه  فشػػػكوا  إذل ، كػػاف لػػه سػػػول مغػػادرة فػػػاس ربػػت جػػػنح الليػػل

 كيدهم ككعيدهم.

 غرض الهجاء -1-5-2

قسػػم أبػػا الفضػػل دبػػا لػػك علػػى أشل الربكػػات مػػن الفضػػل كيظهػػر هجػػاء  أليب الربكػػات يف قولػػه: "أ
كهػػذا إظبػػاعيلي  ،كإف يكػػن ذلػػك إسػػرائيلي األصػػل ،األركمػػة إال هػػذا الفارسػػي اعبرثومػػة ،ذلػػك العراقػػي

تلك األدكات أف موطئ قدـ أيب غالبنػا اؼبػذكور مػن فاسػه  ،علول الفصل فلتلك الذات شرؼ ،اعبنس
 ،ؼبرحػـوكمػن متبػوء أ  أميػتهم ا، غرناطػة اغبمػراءم اؼبشػهود مػن سػ ىن مػن مقعػد رقػوطيهاألرفع كأ،الغراء 

أرأيػػػت يف عمػػػرؾ مثػػػل هػػػذا ، وؾلػػػ ػػػة كار العت أبػػػا فضػػػل مػػػن هػػػذ  فبمػػػا لنػػػ ،مػػػن جنػػػة جزيػػػرة اػبضػػػراء
 .1"اؽبلوؾ

 ،قبد أف ابن طبيس قد رش  أبا الربكػات بعبػارات الشػتم كالسػب ،كيف هذا اؼبقتطف من الرسالة
شػػػريف األركمػػػة مػػػن حسػػػب  ،يعػػػين: "طيػػػب األركمػػػة ،كلػػػيس العراقػػػي األركمػػػة ،فهػػػو الفارسػػػي اعبرثومػػػة

كمػن هػذا اؽبجػاء الصػريح يبكػن القػوؿ أف البي ػة  ،كالصػعلوؾ ،كهػو اؼبتعجػرؼ 2كأصل شريف" ،كنسب
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الػيت نسػػب إليهػػا سبيػػزت بػػغلواف مػن الصػػراع الفكػػرم كمػػا يػػذكر د. الطػاهر تػػوات: "كعلػػى هػػذا األسػػاس 
للصػراعات الفكريػة الػيت كانػت سػائدة يف عصػر   اتارىبػا صػادق -يف رأيػي–عتػرب ف ف رسالة ابن طبيس ت

 .1كاليت انتهت بتغلب الفقهاء" ،ب  الفقهاء كالفبلسفة كاؼبتصوفة

كإف زجػػركم  ،هجػػاء  للفقهػػاء يقػػوؿ: "إف مػػر بكػػم الػػورل ضبقتمػػو  ،كمػػن ألػػواف اؽبجػػاء يف رسػػالته
كزنػػدقتمو .... ضػػيعتم  ،اغبكػػيم غصصػػتم بػػه فكفرسبػػو  كإذا قبػػم فػػيكم ،العػػادل فجػػرمت عليػػه فقسػػمتمو 

إذل  ،تم الصػغائر  استصػغرمت الكبػائر كأحبػكأذهرمت يف بدعكم العجائب كالبدائع  .... ،كالشرائع نالسن
د لنا شر يعتػك يػا أفضػل جر  ،كحكم اعبهل بقطع دابر اغبكماء ،أف يقوؿ: "مات العلم دبوت العلماء

كال  ،ال كاهلل ما يوقظكم مػن هػذا الوسػن كعػ  اغبسػن ،ا أفصح التابع قم فينا دبوعظتك ي ،الشارع 
كيضيف الطاهر توات شرحا ؽبػذا  2كالسبلـ" ،ينقذكم من ف  هذا الزمن إال سيف صاحبه أيب اغبسن

بػػل يػػراهم جهلػػة متحجػػرين ال  ،اؽبجػػاء بقولػػه: "....كػػاف يػػرل فقهػػاء عصػػر  دكف مسػػتول العلػػم بكثػػ ر
 اكأبػاحو  ،كاستصػغركا الكبػائر ،كأهم بتفك رهم هذا قد ضػيعوا السػنن كالشػرائع ،ايفقهوف من الدين شي 

القرشػػي كموقعػػػه السػػػليب مػػػن الفلسػػػفة كاؼبتفلسػػػف  حيػػػد  ،كيف مقابػػػل ذلػػػك رأينػػػا ابػػػن هديػػػة ،الصػػغائر
 .3حكم عليهم بالزندقة كالكفر"

كمنػه مػا كػاف  ،سػبلـكفبلسػفة اإل ينكلعل السجاؿ الفكرم كاؼبذهيب كاف حاضرا يف تاريخ اؼبفكر 
كذلػػك أف  ،كابػػن عبػػاد "فتجػػع فيمػػا ذكػػر كتػػاب الػػتاجم إذل سػػبب مػػادم ،بػػ  أيب حيػػاف التوحيػػدم

فكتػػب التوحيػػدم كتابػػه "مثالػػب  ،اهػػه فضػػاؽ عنػػه صػػدر هػػذاتوحيػػدم رغػػب يف مػػاؿ ابػػن عبػػاد كجال
بػالتجريح أيضػا يف  مث عػاد إليهمػا  ،الوزيرين" كهو كتاب جارح كشف به عورات ابن العميػد كابػن عبػاد

 .4خطر فضيع.." ،كتابه "اإلمتاع كاؼبةانسة" كأسلوبه يف اؽبجاء
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 الرسالة الثانية البن خميس -1-6

كليست هذ  الرسالة الوحيدة عند ابن طبيس التلمساشل بل نظم رسالة ثانية كاف قد أرسػلها إذل 
ة فػاس أيب غالػب اؼبغيلػي كيظهػر قاضي فاس أيب غالب اؼبغيلي "كالرسالة الثانيػة أرسػلها إذل قػاض مدينػ

أها بقيت يف خزانة أيب غالب اؼبغيلػي حيػد كتػب كلػد  يف ختامهػا "أف هػذ  الرسػالة أرسػلها أبػو عبػد 
 .1ق بعد رجوعه من فاس"682اهلل ابن طبيس من تلمساف إذل كالدم سنة 

"كالغالػب نفػس األكذل حيػد تكلػم فيهػا عػن مكانػة الفلسػفة:  ،كقد كاف موضػوع الرسػالة الثانيػة
كالرسػػالة  ،احػػتف  هبػػا خشػػية أف ذبػػر لػػه التهمػػة–الػػذم كػػاف مػػن أصػػدقاء ابػػن طبػػيس  ،أف قاضػػي فػػاس

كأهم ما فيها اإلشادة بالفلسفة كأساطينها الذين كاف يراهم اؼبثل العليا  ،الثانية يف نفس موضوع األكذل
 .2كهي كسابقتها يف حاجة إذل دراسةمعمقة" ،غبرية الفكر

بغف ما كرد فيه  ،لرسالة ابن طبيس ،حكمه على شرح ابن هدية القرشي ،عبدرلكيقدـ مهدم بو 
ذل كمػػا رأينػػا اقتصػػر فيهػػا كهجػػاء البػػن طبػػيس كاهتامػػه بالزندقػػة كالكفػػر: "إذ الرسػػالة األك  ،يعػػد هجومػػا

كإف فلتػػػػت منػػػػه اسػػػػتطرادات فهػػػػي ال تتجػػػػاكز اؽبجػػػػـو علػػػػى  ،على االهتمػػػػاـ بالناحيػػػػة اللغويػػػػةشػػػػارحها
 .3أرائه كتكف ر " نق  اكلةكؿب ،صاحبها

فقػػد  ،كػػل مػػن الرسػػالت  كانتػػا يف موضػػوع كاحػػد شػػرحا للتػػدليل أف ،كيضػػيف اؼبهػػدم بوعبػػدرل
هػػذا اؼبقػاؿ أف لبتمػه هبػا خػتم بػػه ختمهمػا ابػن طبػيس ب بػداء انطباعػػه عػن فقهػاء فػاس: "كال يفوتنػا يف 

عػن فقهػاء فػاس الػذين نصػبو لػه كمينػا كصور يف ختامهما انطباعاتػه  ،ابن طبيس رسالته األكذل كالثانية
كحكموا عليه دبا هو معركؼ قاؿ: "أقسم أبو الفضل دبا له على أيب الربكات من الفضل ذلك العراقػي 

أف مػوطئ  ،كهذا إظبػاعيلي اعبػنس ،كإف يك ذاؾ اإلسرائيلي األصل ،ال هذا الفاسي اعبرثومة ،األركمة
رفػػػع كأنسػػػى مػػػن مقعػػػد رقػػػوطيهم اؼبشػػػهور مػػػن أغرناطػػػة ال  ،قػػػدـ أيب غالبنػػػا اؼبػػػذكور مػػػن فاسػػػه الغػػػراء
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 ،ة ػر العت أبا الفضل مػن هػذ  فبما لن ،ػبضراءكمن متبوء أيب أميتهم اؼبرحـو من جنة جزيرة ا ،اغبمراء
كمػن يتظػاهر دبثػل هػذ   ،ال كاهلل ما على ذهر هػذ  الغػرباء ،أرأيت يف عمرؾ مثل هذا الصعلوؾ ،لوؾكا

 .1ال حاؿ لنا معك كال عي  ،شيء هذا اؼبنزع أي  فغم ،اؼبعرفة يف بين غرباء

يكونػػاف رسػػالة  -ردبػػا–كيبكػػن القػػوؿ أف الرسػػالت  اللتػػ  كتبهمػػا ابػػن طبػػيس يف اؼبوضػػوع نفسػػه 
أبػػو غالػػب  -لقاضػػي فػػاس -الػػيت لسػػت بػػ  أيػػدينا–أك نسػػختاف لرسػػالة كاحػػدة بعػػد األكذل  ،كاحػػدة
الثانية منها إذل مشرؼ مدينة فاس أبو الفضػل ؿبمػد فبعد النسخة  ،فلم يلقى أم استجابة –اؼبغيلي 

 بن وبي بن عتي  العبدرم.

فغغلػب  ،فالرسالة اليت ضػمنها ديػواف "اؼبنتخػب النفػيس يف شػعر ابػن طبػيس ،باإلضافة إذل ذلك
مػػا أكردة اؼبهػػدم بوعبػػدرل  ،كمػػا نػػدلل بػػه علػػى ذلػػك ،كليسػػت األكذل ،أف تكػػوف الرسػػالة الثانيػػة ،الظػػن

 يفوتنا يف هذا اؼبقاؿ أف لبتمه دبا ختم به ابن طبيس رسالتيه األكذل كالثانية".يقوله: "كال 
 بن خميس.االولى اللرسالة ا في لبناء الفنيا -2

 2البدء والعرض والختام" -2-1

 ،كمػػا كػػاف اغبػػاؿ عنػػد اؼبشػػارقة  ،دل يهػػتم ابػػن طبػػيس التلمسػػاشل ببنػػاء مطػػالع رسػػائله كخواتيمهػػا
احتفػػاؿ اؼبشػػارقة دبطػػالع  ،: "دل وبفػل الكتػػاب األندلسػػيوفمتميػػز  ،بشػػكل جديػػد ت رسػػائلهلػذلك سبيػػز 

ىبتلف يف بعػ  جزئياتػه عمػا  ،كؽبذا ازبذت رسائلهم يف بنائها شكبل فنيا جديدا ،الرسائل كخواتيمها
 ،كالصػػػبلة علػػػى الرسػػػوؿ الكػػػرصل ،كالتحميػػػد ،أنفنػػػا يف الرسػػػائل اؼبشػػػرقية الػػػيت تبػػػدأ يف الغالػػػب بالبسػػػملة

صػػارت رسػػائلهم علػػى اخػػتبلؼ موضػػوعاهتا كأغراضػػها زبلػػو يف الغالػػب مػػن االسػػتفتاح اؼبعػػركؼ كتبػػدأ ف
 .3أك الدخوؿ يف اؼبوضوع مباشرة" ،أك باؼبنظـو ،بالدعاء للمرسل إليه
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كالػػػيت تبػػػدأ  ،كلػػػيس اؼبشػػػارقة فحسػػػب  ،كشػػػغف ابػػػن طبػػػيس يف ذلػػػك شػػػغف الكتػػػاب األندلسػػػي 
أف اؼبغرب كاألندلس كانا دبثابػة  -يف رأيي–كردبا يعود السبب  ،مدلةرسائلهم يف الغالب بالبسملة كاغب

 بكػل مػا هبػدٌ  ،تػغثر الشػعراء كاألدبػاءفكما أشار يف كتابه ابن حوقػل  صػورة األرض    ،اغباضرة الواحدة
 من صيل كقوالب جديدة. ،هافي

كتػػاب اؼبشػػرؽ ات يةكػػد ذلػػك: "إف األدبػػاء كالكتػػاب يف اؼبغػػرب دل يتػػغثركا بو كلعػػل قػػوؿ طػػاهر تػػ
 .1كإمبا تغثركا أيضا بغشقائهم يف األندلس" ،فقط

لكػن  ،كاف يف البداية بسيطا خاؿ من الصنعة كالتكلف مقلػدا للنثػر اؼبشػرقي  ،كالنثر يف األندلس
كدل  ،سػػرعاف مػػا ازدهػػر يف عصػػر الطوائػػف: "إف النثػػر األندلسػػي كػػاف بسػػيطا يف عهػػد األمػػراء األمػػوي 

.. أمػػػا يف عهػػػد ملػػػوؾ . كمػػػا أنػػػه اتسػػػم باإلهبػػػاز كالفصػػػاحة  ،عة اللفظيػػػةيظهػػػر عليػػػه السػػػجع كالصػػػنا
 .2الطوائف فقد تطور النثر كازدهر ازدهارا عظيما نتيجة لبلنقساـ السياسي الذم كجد يف األندلس"

كيقصد الباحػد باالنقسػاـ السياسػي: "إذ كػاف كػل ملػك طػائفي وبػاكؿ جػذب فطاحػل األدبػاء 
 .3.. فكانوا نقمة على السياسة كالسياسي ". ،تهكالكتاب إذل مدينته أك فبلك

كلعػػل مػػا يةكػػد هػػذ  العبلقػػة:  ،النثػػر يف بػػبلد اؼبغػػرب دل وبػػد عػػن مػػا عرفػػة النثػػر يف األنػػدلسإف  
متينػػة  ،قويػػة ،سػػاعدت علػػى ذهػػور كحػػدة ثقافيػػة ،"ذػػاهرة االنتقػػاؿ بػػ  العػػدكت  اؼبغربيػػة كاألندلسػػية

فػػػاػبط اؼبغػػػريب كاألندلسػػػي يتميػػػز عػػػن اػبػػػط  ،كتابػػػة بينهمػػػابينهمػػػا ككػػػاف مػػػن مظاهرهػػػا كحػػػدة خػػػط ال
 .4اؼبشرقي"

 ،كبػػػدأت بالػػػدعاء للمرسػػػل إليػػػه فقػػػد خلػػػت مػػػن االسػػػتفتاح، فجػػػاءت طريقتػػػه يف الكتابػػػة ـبتلفػػػة
 لكي ال ننسى أف هذا الدعاء جاء بعد نظم قصيدة بعنواف "عجبا ؽبا" كاليت يقوؿ يف مطلعها:ك 
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 عجبػػػػػػػػػػػػػػا ؽبػػػػػػػػػػػػػػا أيػػػػػػػػػػػػػػذكؽ طعػػػػػػػػػػػػػػم كصػػػػػػػػػػػػػػاؽبا
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر إذل تعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعةكأ

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أف يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 1كسبنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين زكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة صباؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ،منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 كىبتمها بقوله:

 أنػػػػػػػػػػػػػػػل أبػػػػػػػػػػػػػػػا الربكػػػػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػػػػن بركاهتػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 2كادفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ؿبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكوكه دبحاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. 
 

ككمػػا أشػػرنا يف شػػرح الرسػػالة أنػػه أرسػػلها إذل مشػػرؼ مدينػػة فػػاس أيب الفضػػل ؿبمػػد بػػن وبػػي بػػن 
طػػاهرتوات عػػن هػػذ  الرسػػالة: "كهػػي فبػػا ال شػػك فيػػه مػػن اآلثػػار اؼبهمػػة اعبػػديرة كيقػػوؿ  ،عتيػػ  العبػػدرم

بػػل  ،األديػػب ،الفيلسػػوؼ الصػػويف ،إف مػػن خبلؽبػػا يتضػػح لنػػا تفكػػ ر ابػػن طبػػيس ،باالهتمػػاـ كالدراسػػة
أف  ،كمػػن حسػػن حػػ  البحػػد العلمػػي ،كالفكػػر الػػذم كػػاف سػػائدا يف عصػػر  ،تتضػػح لنػػا ثقافتػػه العامػػة
على يد قاضي قضاة تلمساف ابن هديػة القرشػي الػذم  -كما هو معلـو–جيد الرسالة حظيت بشرح 

 .3عنونه  بالعل  النفيس يف شرح رسالة ابن طبيس 
 يسػػػعد بلقػػػاء بػػػغف اهلل ،بالػػػدعاء لػػػه ،فخػػػص ابػػػن طبػػػيس اؼبرسػػػل إليػػػه ،كقبػػػل اؼبضػػػي إذل اؼبوضػػػوع

ؼ لػػػك بفضػػػلك عػػػت تك  ،كلطيػػػف حكمػػػك ،حػػػة عقلػػػكبفضػػػل رجا ،تػػػنعم بالعػػػدؿ فػػػاسكأف  ،الطيبػػػ 
 كجهدؾ.

 ،كلػػػػوال الشػػػػرح الػػػػذم عثػػػػرت عليػػػػه يف مقػػػػاؿ منسػػػػوب جمللػػػػة األصػػػػالة للبحاثػػػػة اؼبهػػػػدم بوعبػػػػدرل
كالتفصػػيبلت الػػيت عثػػرت عليهػػا يف كتػػاب  ابػػن طبػػيس شػػعر  أك نثػػر   دل أكػػن  ،باإلضػػافة إذل اغبواشػػي

يعػػتؼ بػػذلك قػػائبل: "إف كالطػػاهر تػػوات بػػدكر   ،تتميػػز بالتعقيػػد كالغرابػػة ،ألفهػػم الرسػػالة ألهػػا غامضػػة
كالػػيت أمكننػػا االطػػبلع عليهػػا يف البحثػػ   ،بعػػ  فقػػرات هػػذ  الرسػػالة اؼبشػػركحة مػػن طػػرؼ ابػػن هديػػة

قػػدمت لنػػا بعػػ  األضػػواء لفهػػم بعػػ   ،اؼبشػػار إليهمػػا للمهػػدم بوعبػػدرل كاؼبنشػػورين يف ؾبلػػة األصػػالة
طاؼبػػا حػػ ر كػػل مهػػتم بػػغدب ابػػن  ،معػاشل هػػذ  الرسػػالة كالػػيت كانػػت مػػن قبػػل غامضػػة أك كانػػت لغػػزا ؿبػػ را

 .4طبيس ك ثار  كال سيما رسالته تلك"

                                                           
 .117 ص ،الديواف 1
 .121 اؼبصدر نفسه، ص2
 .248صمرجع ساب ،  ،طاهر توات 3
 .251ص ،نفسهاؼبرجع  4
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كيضػيف أف الرسػالة مػا زالػػت يف حاجػة إذل دراسػات كأحبػاث تقػػدـ قػراءات كريفل ب مكاهػا حػػل 
فػػػالطري  إذل فهػػػم معانيهػػػا فهمػػػا  ،كػػػل ألغازهػػػا: "كلػػػيس معػػػ ىن هػػػذا أف الرسػػػالة قػػػد حلػػػت كػػػل ألغازهػػػا

كذلػػك نظػػرا لثقافػػة ابػػن طبػػيس العامػػة كاؼبتعمقػػة كال سػػيما  ، نظػػرممػػا زاؿ صػػعبا كمشػػكبل يف ،صػػحيحا
 .1ثقافته الفلسفية الصوفية"

كيكتفي ابػن طبػيس يف بدايػة الرسػالة دبػدح اؼبرسػل إليػه بغنػه مػن أخيػار العػرب القبلئػل كذلػك يف 
 ،صػػػبابة أغػػػراب مػػػن صػػػيابة أعػػػراب ،كألفيػػػة أشػػػجاف كأطػػػراب ،قولػػه: "علػػػى أهػػػا حليفػػػة  الـ كأكصػػػاب

كيقدـ ؿبق  ديوانه عبد  2حساف" أخته كذلقت لساف ابن ،جاكرت مسلمة بن ـبلد يـو جابية اعبوالف
الوهػػاب ابػػن اؼبنصػػور شػػرحا مػػزكدا باإلحػػاالت التارىبيػػة كاألحػػداث ؽبػػذ  الرسػػالة فيقػػوؿ يف شػػرح هػػذا 

 ،دلو العظيمػػةالػػ ،كاألغػػراب ج غػػرب بالسػػكوف ،اؼبقطػػع: "الصػػبابة بالضػػم: بقيػػة اؼبػػاء ككبػػو  يف اإلنػػاء
 .3سكاف البادية خاصة" ،األعرابمن  بضم الصاد كتشديد الياء اػبياركالصيابة 

خرج من  ،كؿبرر  من األحباش ،بطل اليمن الشه ر ،كيقوؿ يف شرحه أيضا: "سيف بن ذم يزف
لطوا علػى الػيمن فطردكا األحباش بعد أف تس ،اليمن مستصرخا كسرل أنو شركاف فغمد   ند كأسطوؿ

كيف مقػدمتها كفػد قػري  برئاسػة عبػد اؼبطلػب  ،ثر ذلك جاءت كفود العػرب لتهن تػهإسبع  سنة ك  زهاء
 ،فهػو القصػر الػذم بنػا  سػيف بػن ذم يػزف بصػنعاء ،أما غمداف،جد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسلم 

 .4قالوا إنه كاف عشرين سقفا طباقا ب  كل سقف  عشرة أذرع"

                                                           
 .251ص  مرجع ساب  ،طاهر توات 1
 .123-122 ،الديواف 2
 .122 ،اؼبصدر نفسه3
 .ص نفسها ،اؼبصدر نفسه4
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كلػد مقػدـ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػه  ،مت اػبزرجػي األنصػارمكقوله: "مسلمة بن ـبلد بن الصػا
ق قػػدـ كاليػػا علػػى مصػػر  50مث ربػػوؿ إذل اؼبدينػػة كيف  ،كشػػهد فػػتح مصػػر كسػػكنها ،كسػػلم علػػى اؼبدينػػة

 .1ق ككاف حافظا للقر ف الكرصل"62كتويف دبصر سنة  ،كإفريقيا كهو أكؿ من صبعت له كاليتهما

أف يكػػوف يف مطلػػػع رسػػػالته قبػػد اؼبػػػدح كتعظػػػيم  -يسابػػػن طبػػػ–إذل جانػػب الػػػدعاء الػػػذم فضػػل 
كجػاكرت مسػلمة بػن ـبلػػد  ،فصػورته يف الشػجاعة جػػاكرت صػورة سػيف بػن ذم يػػزف ،خصػاؿ اؼبمػدكح
 حافظا لكتاب اهلل. ،كرعا متدينا ،الذم كاف كاليا

يناهػا ثقافة ابن طبيس اؼبوسوعية كاليت رأ، ما استعى اهتمامنا كشد انتباهنا ،كباإلضافة إذل ذلك
يف الشعر قبل النثر كيف ذلك يقوؿ الطاهر توات: "إف موضوع الرسػالة كالثقافػة العامػة البػن طبػيس نبػا 

كهػػػذا فبػػػػا جعػػػل أحػػػػد  ،يف نظػػػرم مػػػن األسػػػػباب الػػػيت جعلػػػػت الرسػػػالة تطػػػػوؿ كتتشػػػعب يف مضػػػػامينها
 .2الباحث  يسميها باؼبقامة اػبيالية"

باإلضػػافة إذل ، خبػػتم الفقػػرات بفواصػػل سػػجعية ،ألنػػه سػػار فيهػػا ،بالفعػػل هػػي عبػػارة عػػن مقامػػة
إذ زبػػرج بنػػا مػػن  ،نعػػم فهػػي مقامػػة ،سػػهولة التنقػػل مػػن موضػػوع إذل  خػػر: "كهػػذا حكػػم صػػائب رأينػػا

إذل ذكر   ،فمن ذكر إشارات التصوؼ الفلسفي اإلسبلمي ،كمن فكر  إذل أخرل ،موضوع إذل موضوع
إذل افتخػار  ،دين وبػي بػن حػب  السػهركدمكسقوط ككشػهاب الػ  ،كبار الفبلسفة كاؼبتصوف  القدامى

 .3كالثناء على أيب الفضل بن وبي" ،ابن طبيس بنفسه كبقومه

كسبهػد ؽبػا أهضػاـ تبالػة  ،كقوله يفتخر بنسػبه كقوميتػه القحطانيػة: "تغلػف سػيل العػـر كتػرد غسػاف
  كتناضػػػل بسػػػم ر يػػػـو خػػػزاـ  .... ،كتسػػػاجل عػػػن ظبيحػػػة بػػػابن حػػػزاـ ،فتقػػػوؿ مرعػػػى كال كالسػػػعداف

بػل لوحطػت بفنػاء بيتهػا  ،ماجػدا يبػؤل الػدلو إذل عقػد الكػرب ،لساجلت أخضر اعبلدة يف بيت العػرب

                                                           
 .122ص ،الديواف 1
 .249ص ،مرجع ساب  ،الطاهر توات 2
 .249/250ص ،نفسهاؼبرجع  3
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سػػػػيفها اليػػػػزشل بذت كػػػػم عػػػػا  ،السػػػػتوفت ظبلهػػػػا ،ا ذم رعػػػػ كسػػػػاجلت بفنػػػػاء جػػػػده، اغبجػػػػرم رجلهػػػػا
 .1فغجزؿ ؿبلها" ،كالذت بركنها اليمين ،فادركت ذحلها

ؼبقطػػع مػػن الرسػػالة: "سػػيل العػػـر أرسػػله اهلل علػػى كيقػػوؿ عبػػد الوهػػاب بػػن اؼبنصػػور يف شػػرح هػػذا ا
الػػػذم بنػػػا   يثعمػػػر  ملػػػك سػػػبغ يف القػػػرف  ،بتهػػػدصل السػػػد ،أهػػػل سػػػبغ بعػػػد أف أعرضػػػوا عػػػن دعػػػوة اغبػػػ 

غسػػاف مػػاء نػػزؿ عليػػه قػػـو مػػن األزد فنسػػبوا إليػػه مػػنهم بنػػو جفنػػة ملػػوؾ الشػػاـ ك  ،السػػادس قبػػل اؼبسػػيح
بالػػػة بلػػػد خصػػػب بػػػاليمن كذل عليهػػػا اغبجػػػاج فغتاهػػػا كت ،اؼبطمػػػ ن مػػػن األرض كبطػػػن الػػػوادم ،كاؽبضػػػم

كالسػػعداف نبػػت مػػن أصبػػل  ،فاسػػتحقرها كدل يػػدخلها فقيػػل يف ذلػػك مثػػل أهػػوف مػػن تبالػػة علػػى اغبجػػاج
كابن حزاـ الشاعر عركة بن حػزاـ اإلسػبلمي ، فيقاؿ مرعى كال كالسعداف ،مراعي اإلبل يضرب به اؼبثل

 .2ؽبول"صاحب عفراء أحد اؼبتيم  الذين قتلهم ا

مػػا  ،كسبجيػػد نسػػبها اغبجػػرم ذم رعػػ ،كمػػا كرد يف هػػذ  الرسػػالة مػػن ذكػػر ألخيػػار الػػيمن كأيامها
مػػن ثلػػة العػػرب  ،ذة النسػػبفػػينحػػدر مػػن سػػبللة شػػريفة  -إبػػن طبػػيس -بغنػػه–هػػو سػػول تػػذك ر لآلخػػر 

 قاؿ: كمن شعر  ،أك شعرا ،نظما ،يفتخر هبذا النسب ،كقبد  يف كل مرة ،األقحاح

  نين مػػػػػػػػػػػػػػػن دكحػػػػػػػػػػػػػػػةكإف انتسػػػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػػػ
 مػػػػػػػػػػن ضبػػػػػػػػػػ ر مػػػػػػػػػػن ذم رعػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػن ذرا
 كإذا رجعػػػػػػػػػػػػػػت لطينػػػػػػػػػػػػػػيت معػػػػػػػػػػػػػػ ىن فمػػػػػػػػػػػػػػا

 

 تتقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل األنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد ذبلؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن العظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أقياؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ،حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 3سلسػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػػػغرؽ مػػػػػػػػػػػػػػػػن صلصػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽبػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كقوله أيضا:

                                                           
 .129-128ص ،الديواف 1
 .128ص ،اؼبصدر نفسه2
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 فمػػػػػا إف لػػػػػذاؾ الصػػػػػوت غػػػػػ رم سػػػػػامع
 كؾباشػػػػػػػػػػع *يغػػػػػػػػػػص كيشػػػػػػػػػػجن هشػػػػػػػػػػل

 

 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا إف لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػت اجملػػػػػػػػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػػػػػػػػدم سػػػػػػػػػػػػػػػػػامك 
 1 كالسكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكرثتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر

 
كينػػػو  إذل اػبػػػبلؼ القػػػدصل الػػػدائر بػػػ  العػػػرب العدنانيػػػة كالعػػػرب  ،كيف كػػػل مػػػرة يستحضػػػر نسػػػبه

"قد ثار ابن  ،فبا جعل ابن هدية القرشي بثور ضد  ،القحطانية أك ما يعرفوا بعرب اليمن كعرب الشاـ
يػة الػيت كانػت يف صػراع كال سػيما إذا علمنػا أف ابػن هديػة كػاف ينسػب إذل العدنان ،هدية القرشػي ضػد 

سبتد جػذكر  إذل الفػتة الػيت سػبقت ذهػور  ،.. كالعداء ب  قحطاف كعدناف قدصل. عنيف مع القحطانية
... كامتد حيف كصػل . كالقرشي  من سكاف مكة ،... كسبثل ب  األنصار من سكاف اؼبدينة. اإلسبلـ

 .2إذل األندلس"

عيػوب ابػن طبػيس كعوراتػه كمنػه قولػه: "كهػذا غلػو ملفتػا إذل ، حػادا ،ككاف رد ابػن هديػة القرشػي
 .3.. . ككذا لعمرم كل ما تقدـ من قوله جرل هذا اجملرل ،ككذب مورط ،مفرط

كأف مػػا ذكػػر  ال وبصػػػل  ،ر ضػػد ابػػن طبػػيس كيتهمػػه باؼببالغػػة كالكػػذبيثػػو  ،فػػابن هديػػة القرشػػي
 .4البته

أيب  ،نػاء علػى مشػرؼ مدينػة فػاسبالث -كمػا ذكرنػا سػابقا–كالػيت بػدأها  ،هذا عن بدايػة الرسػالة
أمػا عػن اؼبػ   ،مث مفتخػرا بنفسػه كنسػبه اغبمػ رم ،الفضل ؿبمد بن وبي بن عتي  العبدرم كمادحا إيػا 

بعػد اطبلعػه علػى شػرح  ،كمن خبلؿ ما أكرد  اؼبهدم بوعبدرل ،كمن خبلؿ اطبلعنا عليها ،أك العرض
موضػػػوع الرسػػػالة يػػػدكر حػػػوؿ ف،عر  كنثر  كتابػػػه  ابػػػن طبػػػيس شػػػ  كمػػػا ذكػػػر  الطػػػاهر تػػػوات يف ،الرسػػػالة

ؾبػد الفبلسػفة كأثػ ىن علػى ، يف اؼبقابػل،كهجػاهم  ،ألنػه هػاجم الفقهػاء احملاكمة اليت تعػرض ؽبػا يف فػاس
                                                           

 .112 ،الديواف1
حػي بػاليمن  ،كضبيد: إبن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطػاف أبػو قبيلػة يبانيػة كالسكاسػك ،كؾباشع بن داـر أبو قبيلة من سبيم ،هشل: قبيلة عدنانية* 

 جدهم سكسك بن أشرس.
 .257ص ،مرجع ساب  ،طاهر توات 2
 .258ص ،اؼبرجع نفسه 3
 .ص نفسها ،اؼبرجع نفسه ،ينظر 4
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عند ئذ اهتم بغنه من الزنادقة الذين يباح هدر دمهم "فقد قلنا فيما سػب  أف ابػن طبػيس ؾبػد ، أعماؽبم
 .1جم الفقهاء"مقابل ذلك هاكيف  ،  كانتصر ؽبمالفلسفة كاؼبتفلسف

باحثػة عػن  ،فباتػت زبػب إليػه كتوضػع ،يقوؿ ابن طبيس: "رجاء هبا قدماء اغبكمة أك حػدل األحوذيػة
حقػػائ   ،مػػةثرة ؼبػػا تػػدؿ عليػػه دقػػائ  ، خػػذة يف إصػػبلح هي ػػتهم االنكسػػارية ،الفيثاغوريػػة مركػػز دائػػرهتم

 مػػن مػػغثور، ايا علمػػاء نواميسػػهم الكلدانيػػةكتشػػ ر إليػػه رمػػوز كنػػوز كصػػ، بقايػػا علػػـو مقايسػػهم الربهانيػػة
 .2"تغث ر الهوتية قوامهم السيماكية

تػػػودد ابػػػن طبػػػيس كطلبػػػه لقاضػػػي تلمسػػػاف بػػػغف يػػػرد عليػػػه أ  الربكػػػات ، كيظهػػػر يف مػػػ  الرسػػػالة
كيف ذلػك : ، كليجد حبل سػريعا ؽبػذ  اؼبعضػلة، كبغف يتدخل يف القريب العاجل لينظر يف األمر، ككيد 

كهػػذا ، كال طالػػب يػػدرؾ شػػغك، ألشل غالػػب، علػػى أنػػه اليػػـو ال غالػػب، مػػد بػػن طبػػيس"شػػوقا إليػػك ؿب
، كحػذؽ بػبل ربػذل . أقسػم أبػا الفضػل دبػا لػك علػى أيب الربكػات مػن الفضػل، فقه ببل تفهيػ ، الطالب

كهػػذا إظبػػاعيلي ، إسػػرائيلي األصػػل، كإف يكػػن ذلػػك، ال هػػذا الفارسػػي اعبرثومػػة، ذلػػك العراقػػي األركمػػة
أطبػار بػك ، مػا هػذا اػببػل، من يضحك على هػذا الطػي ، ..  ال حاؿ لنا معك كال عي  .، اعبنس

 .3أـ شبلو"

قبػػػد هجػػػاء مقػػػذعا يرمػػػى بػػػه ابػػػن طبػػػيس أبػػػا ، باإلضػػػافة إذل اسػػػتنجاد ابػػػن طبػػػيس بقاضػػػي فػػػاس
 من تسبب يف هدر دمه كرما  بالزندقة.، الربكات

كإف يكػػػػن ،  هػػػذا الفارسػػػػي اعبرثومػػػةكال، 4كاألركمػػػة هػػػػي األصػػػل، بػػػغف كصػػػفهي بػػػػالعراقي األركمػػػة
 .5كجرثومة الشيء أصله، كاعبرثومة، إسرائيلي األصل

                                                           
 .135ص ،الساب اؼبرجع  ،طاهر توات 1
 .130ص ، الديواف2
 .133، 132ص ، اؼبصدر نفسه3
 .1075ص ، ساب ، مصدر الف ركز  بادم4
 .1087ص ، نفسهاؼبصدر 5
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كإف زجركم العادل ، قتمو كما أنه يهاجم الفقهاء كوبط من شغهم بقوله: " إف مر بكم الورل ضب
م فكفرسبػو ي كزنػدقتمو ي.  ...  فقػد أنبلكػ، كإذا قبػم فػيكم اغبكػيم غصصػتم بػه، فجرمت عليػه فقسػقتمو 

كأقمػتم سػوؽ ، نففػتم النفػاؽ، كأذهػرمت يف بػدعكم العجائػب كالبػدائع، كضيعتم النص كالشػرائع، الرعاة
يتفقػد فقػ ر م الصػابرو ، أيػن غنػيكم الشػاكر، كأحبػتم الصػغائر، استصػغرمت الكبػائر، الفسوؽ على ساؽ
بقطػػػع دابػػػر كحكػػػم اعبهػػػل ، يرشػػػد مػػػتعلمكم اغبػػػائر. مػػػات العلػػػم دبػػػوت العلمػػػاء، أيػػػن عػػػاؼبكم اؼبػػػاهر

 1اغبكماء".

فػػ ف مػػر العػػادل هبػػم ، فهػػو يرمػػي الفقهػػاء دبػػا يػػرا  مػػن أخطػػاء قػػد ضبٌلػػت الفبلسػػفة كالعلمػػاء عمػػدا
كقػد أنبلػوا الفػركض كالواجبػات ، كإف أرشػدهم بعلمػه كمنطقػه اهتمػو  بالزندقػة كالكفػر، كصفو  بػاألضب 

فػػػالعلم ، كأنبلػػتم الكبػػائر، للفسػػػ كبنيػػتم مرتعػػا ، فسػػلكتم طريقػػا للنفػػػاؽ، فضػػاعت األحكػػاـ كالشػػػرائع
 أف  األمة كمص رها. ف كيهددكفكأصبح اعبهلة هم من وبكمو ، انقطع بانقطاع العلماء

سبيػػزت باحتػػداـ الصػػراع الفكػػرم بػػ  الفقهػػاء ، كيػػذكر الطػػاهر تػػوات بػػغف الفػػتة الػػيت عػػاش فيهػػا
كاف عصر انتصار الفقهاء ،  كيف هذا الشغف يقوؿ: "كجدير باؼببلحظة أف عصر ابن طبيس، كالفبلسفة

، كدكلػػة بػػين مػػرين،  حيػػد تغلبػػت دكؿ الطوائػػف يف مشػػاؿ إفريقيػػا، كتغلػػبهم علػػى اؼبتفلسػػف  كفلسػػفاهتم
على دكلة اؼبوحدين كالذم كاف ميثاقها كتاب  إحيػاء علػـو الػدين  أليب ، كبين حفص، كبين عبد الواد
فػ ف رسػالة ابػن ،  ...  كعلػى هػذا األسػاس، .. كثقافة اؼبوحدين لن تزكؿ بزكاؿ دكلػتهم. حامد الغزارل

، طبػػيس تعتػػرب تارىبػػا صػػادقا للصػػراعات الفكريػػة الػػيت كانػػت سػػائدة بػػ  الفقهػػاء كالفبلسػػفة كاؼبتصػػوفة
 2كاليت انتهت بتغلب الفقهاء".

كمػػا ،  كإضػافة إذل ذلػك ككمػػا ذكػر الطػاهر تػػوات أف هػذ  الرسػػالة تارىبػا صػادقا ألحػػداث عصػر 
مػا يػدؿ علػى ثقافػة ابػن طبػػيس ، ثيقػة تارىبيػة تضػمنت األخبػار كاألحػػداث كاألعػبلـيبكػن أف نعتربهػا ك 

فقػػد كرد ذكػػر ألعػػبلـ كشخصػػيات كأيػػاـ كػػاف ؽبػػا دكر يف كضػػع األسػػس الثقافيػػة كاغبضػػارية ، اؼبتشػػعبة
                                                           

 .133ص ، الديواف1
 .254، 253ص ، ساب ، مرجع الطاهر توات2
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كمسػػػػلمة بػػػػن ـبلػػػػد بػػػػن الصػػػػامت اػبزرجػػػػي ، كالدينيػػػػة ؽبػػػػذ  األمػػػػة منهػػػػا ذكػػػػر : "سػػػػيف بػػػػين ذم يػػػػزف
... أبػو ،. .. امػريف القػيس. كيػـو حليمػة كالكنػدم، لوليد حساف بن ثابت األنصارمكأبو ا، األنصارم

".، ملك اغب رة، النعماف الثالد، قابوس  1كسيل العـر

شػارات التصػوؼ إبػل أف يػدرج هػذ  الرسػالة: "فمػن ذكػر اق، د ذكر  للفبلسفة يف اؼبنظـوكما قب
، سػواء كػاف هػةالء يونػاني  كسػقراط، لقػدامىالفلسفي اإلسبلمي إذل ذكر كبػار الفبلسػفة كاؼبتصػوف  ا

كأيب عبػػػػد اهلل ؿبمػػػػد الشػػػػوذم اإلشػػػػبيلي ، أـ إسػػػػبلمي  كشػػػػهاب الػػػػدين وبػػػػد بػػػػن حػػػػب  السػػػػهركردم
 2اؼبعركؼ باغبلوم".

كالثناء عليه ، فاس مشرؼأف ىبتمها بتمجيد أيب الفضل  أما ختاـ الرسالة فقد فضل ابن طبيس
كعػ  ، كيضيف كعظا للفقهاء بغف ال يفيقهم من غفػوهتم تلػك، ع كأفصح التاب، بغنه أفضل اؼبشرع 

بغػػ ر شػػرائع أبػػا اغبسػػن: "جػػرد لنػػا شػػريعتك يػػا أفضػػل ، ال منقػػذين مػػن فػػ  هػػذا الػػزمن كبػػغهم، اغبسػػن
، كعػ  اغبسػن، أمت فيهػا موعظتػك يػا أفصػح التػابع . ال كاهلل مػا يفػيقكم مػن هػذا الوسػن، الشػارع 

 3كالسبلـ".، غ ر سيف معلمه أيب اغبسن، الزمافكال ينقذكم من ف  هذا 

 :4الدعائية والمعترضة 2 -2
كاؼبقصود هبا اعتاض الكٌتاب يف رسائلهم بالدعاء دبا يوافػ  اؼبعػين كيناسػب اػبطػاب  ...  كمػا 
أف لتلك اعبمل قيمة أدائية فهي قد زبصص كقد توضح كتكشف لنا عن عاطفػة الكاتػب كموقفػه مػن 

 5األحداث.

                                                           
 .123 -122ص ، الديواف1
 .250ص ، مرجع ساب ، تالطاهر توا2
 ق.110اغبسن: هو اغبسن بن أيب اغبسن البصرم الواع  الشه ر تويف سنة 
.أبو اغبسن: اإلماـ علي رضي اهلل عنه 

 .134، 133 ص، الديواف 3
، اعبامعػػػة األردنيػػػة، ليػػػاكليػػػة الدراسػػػات الع،  اغبػػػ  علػػػى اعبهػػػاد يف االدب االندلسػػػي يف عصػػػرم الطوائػػػف كاؼبػػػرابط ، فاطمػػػة مفلػػػح مرشػػػد العبػػػدالبلت4

 .157ص 2007، دكتوراة
 .نفسهاص ، اؼبرجع نفسه5
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ـبصصة ، هي اعبمل اليت صيغت بلف  الدعاء لغايات تنسجم مع نس  اػبطاب، مل الدعائيةاعب
 تب  عاطفة الكاتب.

، كمػن صبػل الػػدعاء، يف رسػالة بػن طبػيس نعثػر علػى عػدد غػ ر قليػػل مػن اعبمػل الدعائيػة كاؼبعتضػة 
 1".شريف اعتنائك من كأراها دبا تةمل، كأسعد بلقائك، قوله: "هذ  أمتع اهلل ببقائك

، كقػػد كجػػه هػػذا الػػدعاء إذل مشػػرؼ مدينػػة فػػاس أبػػا الفضػػل قبػػل أف يبػػدأ يف اغبػػديد عػػن مطلبػػه
 كالذم يعترب موضوع الرسالة. 

ككاف هذا الدعاء اعتاض ؼبا يود ابن طبيس إيصاله أليب الفضل "كغػ ىن مػن البيػاف القػوؿ بػ دراؾ 
، كتغكيػػد الػػوالء لػػه، ب اسػػتمالتهككجػػو ، الكتػػاب األندلسػػي  عنػػد ـبػػاطبتهم ؼبػػن هػػو أعلػػى شػػغف مػػنهم

 2فيعتضوف بالدعاء له بالتغييد كالعزة كالطمغنينة".

ألنه اعتض اؼبقصػود باعبمػل الدعائيػة ؼبخاطبػه مػن هػو ، شغف كتاب األندلس، شغف ابن طبيس
 بغية إيثار شفقته كعطفه للتاجع عن اغبكم الصادر من ؿبكمة فاس ضد . ، أعلى شغف منه

ابن طبيس كغ رها من الرسائل دل زبل من اعبمل الدعائيػة كاؼبعتضػة "كذلػك أف كنقوؿ إف رسالة 
كتقػـو ، هذا اللوف من اعبمػل يعتػرب أصػبل مػن أصػوؿ التعبػ ر األديب لػدل الكتػاب يف اؼبشػرؽ كاألنػدلس

 3عليه الرسائل على اختبلؼ موضوعاهتا كأغراضها".
ألف طبيعػة الرسػالة تفػرض غيػاب هػذا  ،كنبلح  أف الدعاء باالعتاض يقل يف رسالة ابن طبيس

النػػوع مػػن الصػػيل: "يبلحػػ  الباحػػد أف صػػيل اعبمػػل الدعائيػػة تقػػل يف كثػػ ر مػػن الرسػػائل ذات االذبػػا  
ككػػػذلك اغبػػػاؿ يف الرسػػػائل  ، كخاصػػػة يف رسػػػائل الشػػػكول مػػػن الزمػػػاف كفسػػػاد األحػػػواؿ، االجتمػػػاعي

 4الدينية".

                                                           
 .121ص ، الديواف1
 .158ص ، ساب ، مرجع فاطمة مفلح مرشد العبداالت2
 . 320ص ، مرجع ساب ، فايز عبد النيب فبلح القيسي3
 .322، 321ص ، اؼبرجع نفسه4
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صح القوؿ كإف -، ئل االجتماعية كالدينيةكعلى ذلك يبكن أف نصنف هذ  الرسالة ضمن الرسا
 تارىبية دل حوته من أخبار كحوادث كأقواـ عاشت ذبارب كؿبن على مر العصور.الك  -

 : 1التنويع بين الشعر والنثر -2-3

قػد أسػبقها ، أف يبػدأ بعػرض رسػالتهإذ قبػل ،   يف رسػالة ابػن طبػيسالتنويع ب  الشػعر كالنثػر قبػد
 با ؽبا  يقوؿ يف أخر بيت فيها:بقصيدة طويلة بعنواف  عج

 كأنػػػػػػػػػػػػل أبػػػػػػػػػػػػا الربكػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػن بركاهتػػػػػػػػػػػػا
 

 2كادفػػػػػػػػػػػػػػػػػع ؿبػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػكوكه دبحاؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

كردبػا أهػا هديػة اسػتفتح هبػا ، كبعدها مباشػرة يبػدأ يف عػرض الرسػالة ككغهػا تكملػة ؼبػا أكرد  شػعرا
 رسالته لشريف مدينة فاس.

 كقبد  أيضا ب  ثنايا الرسالة يستحضر بيت  من الشعر :

 ف كنت من سيف بن ذم يػزفإ
 كذر الشػػػػػػلـ كمػػػػػػا بػػػػػػا  بػػػػػػه الػػػػػػرك 

 

 فػػػانزؿ بسػػػيف البحػػػر مػػػن عػػػدف 
 مػػػػػػػػي مػػػػػػػػن قصػػػػػػػػر كمػػػػػػػػن مػػػػػػػػدف

 

كهػػذين البيتػػ  يػػذكر عبػػد الوهػػاب بػػن منصػػور جػػامع شػػعر ابػػن طبػػيس أهػػا لصػػاحبة عبيػػد بػػػن 
يف ألف ابػن طبػيس أكردنبػػا يف سػياؽ اغبػػديد عػن بعػ  اؼبعػػاشل الػيت ذهػػرت ، األبػرص شػاعر اؼبعلقػػات
 معلقة عبيد بن األبرص.

كلعلنػػا دل قبػد سػػول ، ف استحضػار الشػعر بػػ  دفػيت الرسػػالة قليػل جديػدألكػن كمبلحظػه نقػػوؿ 
كاؼبػػػزج بػػػ  الشػػػعر كالنثػػػر يف كتابػػػة الرسػػػائل: "ميػػػزة دل وبػػػ  هبػػػا إال الكتػػػاب اؼببػػػدعوف ، هػػػذين البيتػػػ 

                                                           
 .322ص ،  مرجع ساب ، فايز عبد النيب فبلح القيسي1
 .121ص ،الديواف 2
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، أشػػعار ، م  كثػػ را مػػا يضػػمن رسػػائلهكمػػا يشػػ ر إذل ذلػػك الكبلعػػي بقولػػه: كػػاف اجمليػػد  مػػنه،  كاؼبػػربزكف
 بن طبيس فقد ضمن الرسالة أشعارا له كلغ ر  من الشعراء. مثبل1كأشعار غ ر ".

، أف هذ  الرسالة تتميز بغرابة األلفػاظ كغموضػها-مرة أخرل -مبلحظه أخرل هبب التنويه إليها
يت قػػػدرنا علػػى اسػػػتيعاهبا يف بعيػػدة عػػػن اإلفهػػاـ لػػػذلك حاكلنػػا اسػػتجبلء اؼبعػػػاشل الػػ، فهػػي كثػػ رة التعقيػػػد

كيف هذا الشغف يقوؿ الطاهر توات: "باإلضافة إذل ما قلت فػ ف هنػاؾ عوائػ  أخػرل ، حدكد إمكانياتنا
كمػن ذلػك أننػا ال نسػتطيع أف نتطػرؽ إذل التوريػة فيهػا كال ، عند ذكر كل اػبصائص الفنية ؽبػذ  الرسػالة

..  ؽبػػػذا اختنػػػا أف كبصػػػر دراسػػػتنا يف نطػػػاؽ سػػػيما إذا علمنػػػا أف معػػػاشل رسػػػالة ابػػػن طبػػػيس غامضػػػة  .
ألقرب إذل ذكؽ ذلك العصر كهذا بسبب إمكاناتنا اغبالية  ...  كسبب ااحملسنات اللفظية اليت كانت 

ثقافػػه ابػػن طبػػيس الػػيت كانػػت كاسػػعة كيصػػدؽ عليهػػا حكػػم عبػػد الوهػػاب بػػن اؼبنصػػور حػػ  ربػػدث عػػن 
 2لة  يف ؾبلد ضخم".بع  خصائص هذ  الرسالة فقاؿ يبكن شرحها  الرسا

 : 3االقتباس والتضمين -2-4

إشػػارة تارىبيػػة أك دينيػػة  إذ دل زبػػل عبػػارة مػػن ، يعتػػرب االقتبػػاس كالتضػػم  ؿبػػور نظػػم هػػذ  الرسػػالة
فبا ينم كما ذكرنا سابقا على ثقافة ابن طبيس الشاسػعة ، ج شعراء أك قادة أك ريفساء القبائلكانت نتا 

 ل.كأخذ  من كل مصب بنزر ليس بقلي

نػػرل أف ابػػػن طبػػػيس قػػد استحضػػػر مبػػاذج ـبتلفػػػة مػػن ركائػػػع الشػػػعر ، كنبػػدأ باغبػػػديد عػػن الشػػػعر
حومػػػػل فكقفهػػػا بػػػ  الػػػدخوؿ ، كمنػػػه قولػػػػه: " كجػػػرت أثػػػر الكنػػػدم ًمٍرطهػػػػا، العػػػريب كخاصػػػة اؼبعلقػػػات

كدخػػل خػػدر عنيػػزة ، عقػػر ناقتػػه كانػػتهس عبيطهػػا، كأنفهػػا يػػـو دارة جلجػػل فغنفػػت كمػػا ألفػػت، فوقفػػت
 .4بيطها"فغماؿ غ

                                                           
 .323ص ، ساب ، مرجع فبلح القيسي فايز عبد النيب1
 .266ص ، ساب ، مرجع الطاهر توات2
 .161ص ، اؼبرجع الساب ، فاطمة مفلح مرشد العبداالت3
 .126ص مصدر ساب ، ، الديواف4
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 يف هذا اؼبقتطف ربضرنا معلقة امريف القيس كاليت يقوؿ يف مطلعها:

 قفػػػػػػا نبػػػػػػك مػػػػػػن ذًكػػػػػػرل حبيػػػػػػب كمنػػػػػػزؿ
 

ٍومػػلً    بًسػػقًط الل ػػول بػػ ى الػػد خوؿ فحى
 

 1كقوؿ فيها أيضا:

 ة دل يعػػػػػػػػػػػػػػػف رظبهػػػػػػػػػػػػػػػافتوضػػػػػػػػػػػػػػػح فػػػػػػػػػػػػػػػاؼبقرا
 ـ يف عرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهتاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اآلرا

 

 ؿنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػجتها مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب كمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 لفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكقيعاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ف

 
 كقوله:

 ففاضػػػػػػػػػػت دمػػػػػػػػػػوع العػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػين صػػػػػػػػػػبابة
 أال رب يػػػػػػػػػػػػػػػـو لػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػنهن صػػػػػػػػػػػػػػػافح
 فظػػػػػػػػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػػػػػػػػذارل يػػػػػػػػػػػػػػػػرسب  بلحمهػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ر خػػػػػػػػػػػدر عنيػػػػػػػػػػػزةكيػػػػػػػػػػػـو دخلػػػػػػػػػػػت اػبػػػػػػػػػػػد
 

 ملػػػػػػػػػػػػيعلػػػػػػػػػػػػى النحػػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػل دمعػػػػػػػػػػػػى ؿب 
 كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيما يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارة جلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحم كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمقس اؼبفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
 2فقالػػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػػػك الػػػػػػػػػػػػػػويبلت إنػػػػػػػػػػػػػػك مرجلػػػػػػػػػػػػػػي

 
حػػيف بػػل  ،مػػن فػػرط كجػػدم هبمػػا كشػػدة حنيػػين إليهمػػاكيف شػػرح هػػذا اؼبقطػػع "فسػػالت دمػػوعي 

كذهػػرت بعػػػي   ،... كالبيػػت الثػػاشل: يقػػوؿ: "رب يػػػـو فػػزت فيػػه بوصػػاؿ النسػػاء. دمعػػي ضبالػػة سػػيفي
علػى سػائر األيػاـ الصػاغبة  ،.... كفضػل يػـو دارة جلجلػة يػـو عقػر مطيتػه لئلبكػار. صػاحل نػاعم مػنهن

.. فقالػت لػك . اؽبػودج كعنيػز  اسػم عشػيقته كهػي ابنػة عمػهر .. كاؼبػراد باغبػد. اليت فاز هبا مػن حبائيػه
... كيريػد أف هػذا اليػـو كػاف مػن ؿباسػن األيػاـ . ،أكثر النػاس علػى أف هػذا دعػاء منهػا عليػه ،الويبلت

 .3الصاغبة اليت نلتها منهن أيضا"

                                                           
 .14ـ ص1992ق/1413 ،عبنة التحقي  يف الدراسة العاؼبية ،شرح اؼبعلقات السبع ،أبو عبد اهلل اغبس  بن أضبد الزكزشل 1
 .16صمرجع ساب ،   ،عبد اهلل اغبس  بن أضبد الزكزشل أبو2
 .16ص ،نفسه اؼبصدر 3
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يما  بػػه يف أثػػر سػػل كمػػن أجػػزاء اؼبعلقػػات الػػيت عثرنػػا عليهػػا يف رسػػالة ابػػن طبػػيس إذ يقػػوؿ: "كقطعػػت
كأقفػر مػن  ،كمػا حػاؿ قريضػة دكف جريضػه، أرتػه اؼبنيػة علػى حربػة هنػدها اؼبلحػوب ،*إال مهرية يبػدا
 1أهله ملحوب"

 :2وبضرنا قوؿ عبيد بن االبرص يف معلقته

 منغهلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ملحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب أقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 تفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراكس فثعيلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 **فالقطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنوب 
 3فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرق  فالقليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

 
أطلػ  ك  ،حيف هناؾ مػن اعتربهػا مقامػةة كتنوع موضوعاهتا كقد أسهم هذا االقتباس يف ثراء الرسال

كال زبفػػى  ،كمػػا أنػػه زاد يف تقويػػة اؼبعػػ ىن: "فاالقتبػػاس يعػػد فنػػا مػػن فنػػوف البػػديع  ،عليهػػا اؼبقامػػة اػبياليػػة
 .4كب  الكبلـ اؼبقتبس" ،كعقد الصلة ب  كبلـ الشاعر أك الناثر ، اللف  كتزي ،أنبيته يف تقوية اؼبع ىن

ر شل حاضػرا بقػوة قبد أف الػنص القػ ،-إف صح التعب ر–كبالنظر إذل موسوعيته ،الشعرإذل جانب 
ي بيػػت اهلل اغبػػراـ كمنهػػا قولػػه: "ككلػػ ،ليعطػػي دالالت تصػػب يف مغزاهػػاقػػاطع معهػػا يف نػػص الرسػػالة كيت

 .5كأرته ضراعة خدها التب" نبعها أباكربفلوساجلت ب ،ثبلثة أفواؼ

ڳ  ڳ  چ يف غػػ ر  يػػة كاحػػدة منهػػا يقػػوؿ اهلل تعػػاذل:  ،تعػػاذلكقبػػد ؿبػػل الشػػاهد حاضػػرا يف قولػػه 

 .6چڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں

                                                           
 .أقفر، خبل، ملحوب: ماء لبين أسد *
 .127ص ،الديواف 1
 .19ص ،ـ1994ق/1414 ،1ط ،ب ركت ،دار الكتاب العريب ،شرح أشرؼ أضبد عدرة ،ديواف عبيد بن األبرص 2
 مكاف يف ديار بين أسد، الذ نوب **
 .276ص ،مرجع ساب  ،واتطاهر ت 3
 276ص، الساب اؼبرجع ، طاهر توات4
 .128ص ،الديواف 5
 .36اآلية  ،سورة  ؿ عمراف 6
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كتعلقػػت مػػن ذمػػاـ نبيهػػا العػػريب  ،ظبػػك ذركةلقػػد حلػػت مػػن سػػناـ نسػػبها اليعػػريب بغكمنػػه قولػػه: "ف
 .1بغكث  عركة"

يب  جت    ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئچ وبضرنا قوله تعاذل يف سورة البقرة: 

 .2چجح  مح  جخ    مجخت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج حت 

مػػن فػػردكس أديػػه يف جنػػه ال يضػػاـ رائػػدها كال  اهلل تعػػاذل يف هػػذا اؼبقطػػع :"كراد كأيضػػا قبػػد قػػوؿ

چکک ککگگچ يقوؿ اهلل تعاذل: 3يضار"
4. 

األدبيػػة  أكطارهػػا كاسػػتوفت علػػى أشػػرؼ منازعػػه كيف قولػػه أيضػػا: "كؼبػػا قضػػت مػػن أنػػديتها العربيػػة

ڤڤڤڦڦڦڦڄ چ قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يف قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل: 5" أطوارهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ڄڄڄڃڃڃڃچچچ 

ڌڎڎ ڌچڇڇڇڇڍڍ

ڳڱڱڳڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳ

چڱ
6. 

 ،أك غػػػ ر مباشػػػرة ،اغبضػػػور اؼبكثػػػف للػػػنص القػػػر شل يف نػػػص الرسػػػالة بطريقػػػة مباشػػػرة كمػػػن خػػػبلؿ
بل يعد القر ف الكرصل كاحدا من أسباب  ،كم أف ببلغة ابن طبيس كفصاحته دل زبل  من فراغجعلنا كب

 كوينها.ت

                                                           
 .129ص ،الديواف 1
 .256اآلية  ،سورة البقرة 2
 .129ص ،الديواف 3
 .11اآلية  ،سورة اؼبةمنوف 4
 130ص، الديواف5
 .37اآلية  ،سورة األحزاب 6
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كالػيت جػاءت  ،ص القر شل يف الرسالة قولػه: "فمػا أنسػت نػار توات من مباذج التنا طاهر كيضيف

ھےےۓۓ﮲﮳﮴ چ يف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ف: 

  ﯁ ﮿﯀  چ﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾
كقوله: "كافحت عن دينها  1

حيػػد جػػاءت  ،كنافحػػت عػػن نبيهػػا األمػػي فغيػػدت بػػركح القػػدس سػػهامها ،سػػامهاكهػػم ح  اغبنفػػي فمػػا
ظ يف القر ف "فػغقم كجهػك للػدين حنيفػا فطػرة اهلل الػيت فطػر النػاس عليهػا ال تبػديل هذ  التعاب ر كاأللفا

 .2ػبل  اهلل ذلك الدين القيم كلكن أكثر الناس ال يعلموف"

ينسػػجم هػػذا النػػوع مػػن االقتبػػاس مػػع الرسػػائل ذات الطػػابع السياسػػي: "كػػذلك يكثػػر اسػػتخداـ ك 
كرسػػائل اػبصػػومات كاالضػػطرابات   ،ابع السياسػػيهػػذا اللػػوف مػػن االقتبػػاس يف الرسػػائل الػػيت تتسػػم بالطػػ

 .3السياسية"

صصػػػػتم بػػػػه فكفرسبػػػػو  يف قولػػػػه: "كإف قبػػػػم فػػػػيكم اغبكػػػػيم غ أمػػػػا عػػػػن اغبػػػػديد الشػػػػريف فنجػػػػد 
 .4"كونوا فوضى فما لكم اليـو سراة  ،مو كزندقت

كيبثػػػل ذلػػػك يف قولػػػه صػػػلى اهلل عليػػػه كسػػػلم: "حػػػدثنا موسػػػى بػػػن إظباعيػػػل حػػػدثنا كهيػػػب حػػػدثنا 
مػػن حلػػف صبلػػة غػػ ر  ،ن أيب قبلبػػة عػػن ثابػػت بػػن الضػػحاؾ عػػن النػػيب صػػلى اهلل عليػػه كسػػلمأيػػوب عػػ

كمػن  ،كلعػن اؼبػةمن كقتلػه ،كمن قتل نفسه بشيء عذب به يف نار جهنم ،اإلسبلـ كاذبا فهو كما قاؿ
 .5رمى مةمن بكفر فهو كقتله"

                                                           
  .9-8 اآلية  ،سورة طه 1
 .279-278ص ،ساب مرجع  ،توات طاهر 2
 .328ص ،ساب مرجع  ،فايز ع النيب فبلح القيسي 3
 .133ص ،الديواف 4
 .2027-2026ص ،2002ق/1423 1دار ابن كث ر دمش  سوريا ط ،صحيح البخارم ،اإلماـ أبو عبد اهلل ؿبمد بن إظباعيل البخارم 5
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اكر يتفقػػد فقػػػ ركم أيػػن غنػػػيكم الشػػ ،كأحبػػػتم الصػػغائر ،كقولػػه  ابػػن طبػػػيس : "استصػػغرمت الكبػػائر
 .1الصابر"

كنعثر على ؿبل الشاهد يف قوله صلى اهلل عليه كسلم: "حػدثين إسػحاؽ حػدثنا خالػد الوسػطي: 
عن اعبريرم عن عبد الرضباف بن أيب بكرة عن أبيه رضي اهلل عنه قػاؿ: "قػاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػه 

 ،كعقػػوؽ الوالػػدين ،قػػاؿ ثبلثػػا اإلشػػراؾ بػػاهللكسػػلم "أال أنبػػ كم بػػغكرب الكبػػائرو قلنػػا: بلػػى يػػا رسػػوؿ اهلل 
كشػػهادة الػػزكر فمػػػا زاؿ  ،أال كقػػوؿ الػػػزكر ،كشػػػهادة الػػزكر ،ككػػاف متك ػػا فجلػػس فقػػػاؿ: أال كقػػوؿ الػػزكر

 .2يقوؽبا حيف قلت ال يسكت"

كحكػػم اعبهػػل  ،مػػات العلػػم دبػػوت العلمػػاء ،يرشػػد مػػتعلمكم اغبػػائر ،كقولػػه: "أيػػن عػػاؼبكم اؼبػػاهر
 .3غ ر معلمه أيب اغبسن" ،ذكم من ف  هذا الزمن..  كال ينق .. قطع دابر اغبكماءب

كيلقػػػى  ،كيػػػنقص العلػػػم ،كيػػػرد ذلػػػك يف قػػػوؿ رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػه كسػػػلم: "يتقػػػارب الزمػػػاف
 4القتل . ،قالوا: يا رسوؿ اهلل أيبا هوو قاؿ:  القتل ،كيكثر اؽبرج ،كتظهر الف  ،الشح

يرفػع فيهػػا  ،أليامػايف حػديد  خػػر: "إف بػ  يػدم السػاعة كيقػوؿ الرسػوؿ صػلى اهلل عليػه كسػلم 
 .5كاؽبرج  القتل  "كيكثر اؽبرج ،كينزؿ فيها اعبهل ،العلم

األمثػػػػاؿ  ،كالشػػػػعر العػػػػريب ،كمػػػػن أمبػػػػاط االقتبػػػػاس إذل جانػػػػب القػػػػر ف الكػػػػرصل كاغبػػػػديد الشػػػػريف
 *ه: "مزقػػػت علػػػى مزيقيػػػاكمنهمػػػا قولػػػ ،كاغبكػػػم العربيػػػة الػػػيت قبػػػد أف حضػػػورها يػػػتاكح بػػػ  القلػػػة كالكثػػػرة

 .6شر يومها وبدج صببل" ***ت عنزاكأركب،مثبل **كأذهبت يـو حليمة ،حلبل
                                                           

 133الديواف ص 1
 .1502ص ،ساب مصدر  ،اإلماـ البخارم 2
 .134-133ص ،لديوافا 3
 .1749ص ،ساب مصدر  ،اإلماـ البخارم 4
 .1749 ،اؼبصدر نفسه 5
 مزيقيا: عمر بن عامر األزدم كظبي مزيقيا ألنه كاف يبزؽ يف كل يـو حلة ليبل تلبس من بعد . *

 يـو حليمة: هو يـو انتصر فيه اغبارث بن جبلة األعرج على اؼبنذر بن ماء السماء كقتل اؼبنذر.**

 عنزا: اسم امرأة من طسم يقاؿ ؽبا عنز اليمامة كهي موصوفة حبدة النظر. ***
 .124ص ،الديواف 6
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كمنهػا  ،حكم اإلماـ علػي رضػي اهلل عنػه ،كمن اغبكم الن رة اليت نستجليها من رساله ابن طبيس
ة مباشػر  قبد هذ  اغبكمة ماثلة كبطريقة غ ر 1كمن كابر األمور هلك" ،قوله: "من استعاف بالرأم ملك

كعػػػ  اغبسػػػن كال ينقػػػذكم مػػػن فػػػ  هػػػذا  كاهلل مػػػا يفػػػيقكم مػػػن هػػػذا الوسػػػن : "اليف قػػػوؿ ابػػػن طبػػػيس
كالعمػل  ،الشػورل ال يقػـو دكف ،كحسن إدارة األمور ،لرأمسداد ادبع ىن أن 2غ ر معلمه أبا اغبسن،الزمن
 هلكة.سارإذل الت،كمن أعرض عنها ،صيحةبالن

كالتجػػارب  ،الػػيت عرفهػػاألف احملػػن  ،صػػنوؼ اغبكمػػة  إذل كقػد ال نسػػتغرب أف ابػػن طبػػيس  عػػرض
 ،مػػػن اعتدالػػػه يف التصػػػوؼ ،كزيػػػادة علػػػى ذلػػػك مػػػا عػػػرؼ عنػػػه، مػػػن أردتػػػه حكيمػػػا هػػػي ،الػػػيت مػػػر هبػػػا

 .،كالتدين

كمنهػػا يف قػػوؿ ابػػن طبػػيس: "خػػذ يف اعبػػد فمػػا يليػػ  بػػك  3كاغبكمػػة الثانيػػة: "اؽبمػػة رائػػدة اعبػػد"
 .4زؿ"رؽ عن ذلك  د لنا منه أرؽ غ ،اؽبزؿ

كهػػذا مػػا التمسػػه ابػػن طبػػيس يف شػػريف  ،كػػل منهمػػا يسػػ ر يف مقصػػود كاحػػد  ،كاؽبمػػة رفيقػػة اعبػػد
هػا ينبيفاؽبمػة الػيت  ،قػه عػن مػدارج اؽبػزؿه كأخبلتػفهػو عػاؿ اؽبمػة معمػوؿ برأيػه متفػع دبكان ،مدينة فػاس

ح يغكػػػل نعثػػػر علػػػى حكمػػػة أخػػػرل "اؼبػػػزا  -كيف نفػػػس السػػػياؽ–هنػػػا -كاؽبػػػزؿ  ، يسػػػقطها اؼبػػػزاح ،اعبػػػد
 .5اؽبيبة"

كرد ذلػػػػك يف قولػػػػه:  ،6كمػػػػن األمثلػػػػة الػػػػيت استشػػػػهد هبػػػػا ابػػػػن طبػػػػيس "خػػػػذ  كلػػػػو بقرطػػػػي ماريػػػػة"
 ،كمارية هي "ماريػة بنػت ذػادل بػن كهػب 7كناطت بغذف مارية قرطها" ،"كأركبت عنزا يومها حبدج صببل

                                                           
 ،ـ1999-ق1420 ،1ط ،دار الػػوطن للطباعػػة كالنشػػر ،ربقيػػ  كدراسػػة فػػةاد عبػػد اؼبػػنعم أضبػػد ،األمثػػاؿ كاغبكػػم ،علػػي بػػن ؿبمػػد بػػن حبيػػب اؼبػػاكردم 1

 .62ص ،اؼبملكة العربية السعودية
 .134ص، الديواف2
 .131ص ،ساب مصدر  ،علي بن ؿبمد اؼباكردم 3
 .133ص ،الديواف 4
 .131ص ،ساب مصدر  ،علي بن ؿبمد اؼباكردم 5
 .125ص ،الديواف 6
 .ص نفسها ،اؼبصدر نفسه7
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يت عناهػػا حسػػاف كهػػي أـ ملػػوؾ بػػين جعنػػة الغسػػاني  الػػ ، كػػل اؼبػػرار ،امػػرأة حجػػر ،أخػػت هنػػد اؽبنػػود
 بقوله:

 أكالد جفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهم
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ماريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرصل اؼبفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 

حػػيف ضػػرب العػػرب هبمػػا اؼبثػػل فقػػالوا:  ،همػػالأهػػدت الكعبػػة قػػرط  دل يػػر الػػراءكف مث ،يقػػاؿ أهػػا
 .1 خذ  كلو بقرطي مارية 

اء يف كج 2ج"كمثل  خر يضربه العرب الستحقار الشيء كاستصغار  "أهوف من تبالة على اغبجا 
كسبهػػػد ؽبػػػا أهضػػػاـ تبالػػػة مرعػػػػى كال  ، غسػػػاف سػػػيل العػػػػـر كتػػػرد الة: "تعلػػػفقػػػوؿ ابػػػن طبػػػيس مػػػن الرسػػػ

 .3كالسعداف"

كدل  ،فاسػػتحقرها ،فغتاهػا ،كحكايػة هػذا اؼبثػػاؿ: "أف تبالػة بلػد خصػػب بػاليمن كرل عليهػا اغبجػػاج
 .4على اغبجاج" ها فقيل يف ذلك مثل أهوف من تبالةيدخل

كالسػعداف:  5صػادؼ مػثبل  خػر كهػو "مرعػى كال كالسػعداف"ن ،ؼبقتطفػة مػن الرسػالةن العبػارة اكم
 .6"نبت من أصبل مراعي اإلبل"

كعػػػز  ،ر تػػوات يف قولػػػه: "كسبػػػرد مػػػاردكمػػن األمثػػػاؿ الػػػواردة يف الرسػػػالة أيضػػا مػػػا أشػػػار إليػػػه الطػػػاه
" كاؼبثػػػل كمػػػا هػػػو أـ بطػػػل ،أمكػػػر  أنػػػت يف هػػػذ  الكريهػػػة ،توقعػػػه كال خطػػػلاألبلػػػ " كقولػػػه: "ال خطػػػغ ي

 .7معلـو "مكر  أخاؾ ال بطل"

                                                           
 .125ص ،الديواف1
 .128ص ،الديواف 2
 .ص نفسها ،اؼبصدر نفسه3
 .ص نفسها ،اؼبصدر نفسه4
 .ص نفسها ،اؼبصدر نفسه5
 .18ص ،ر نفسهاؼبصد6
 .274ص ،مرجع ساب  ،طاهر توات 7
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القػػر ف الكػػرصل كاغبػػديد مػػن  ،ريػػت رسػػالة ابػػن طبػػيس التلمسػػاشل بػػغنواع االقتبػػاس كالتضػػم لقػػد ث
فبػػػا يشػػ ر إذل تنػػوع ثقافػػة ابػػن طبػػػيس "كمهمػػا يكػػن مػػن أمػػر فػػػ ف  ،الشػػعر كاألمثػػاؿ كاغبكػػم ،الشػػريف

ذػػاهرة  وعبنػػدلس يف القػػرف اػبػػامس اؽبجػػرم قػػد اسػػتالباحػػد يسػػتطيع القػػوؿ بػػغف النثػػر العػػريب يف األ
ة ثقافػة كهػي تػدؿ علػى سػع ،االقتباس كالتضم  اليت تعد ظبػة أصػلية يف النثػر العػريب يف ـبتلػف مراحلػه

 .1ك يف ذلك إذ أف أغلبهم كانوا من الفقهاء كالعلماء"كال غر  ،الكتاب األندلسي 

 األلفاظ وزخرفتها: -2-5

غهػػا غريبػػة ب ،كالػػيت سبيػػزت يف أغلػػب مػػا كرد فيهػػا ،ابػػن طبػػيس التلمسػػاشل دائمػػا مػػع رسػػالة كنبقػػى
مػن أجػل تعيػ  مػا يقصػد   ،كاغبقػائ  ،حيف صػعب علينػا ربػط اؼبػدلوالت ،األلفاظ صعبة إدراؾ اؼبعاشل

الػذم  ،كقد أقر بذلك كل من تعػرض ؽبػذ  الرسػالة بالدراسػة مثػل عبػد الوهػاب بػن اؼبنصػور ،صاحبها 
 ،كلكشػف مػا فيهػا مػن أخبػار كحقػائ  ،تغليف ؾبلد لشػرح هػذ  الرسػالة شػرحا دقيقػا ذكر بغنه يتطلب

األمػػر نفسػػه قبػػد  عنػػد الطػػاهر تػػوات الػػذم يقػػوؿ: "كباإلضػػافة إذل مػػا قلػػت فػػ ف هنػػاؾ عوائػػ  أخػػرل 
كمػػن ذلػػك أننػػا ال نسػػتطيع أف نتطػػرؽ إذل التوريػػة  ،تعيقنػػا عػػن ذكػػر كػػل اػبصػػائص الفنيػػة ؽبػػذ  الرسػػالة

 .2سيما إذا علمنا أف معاشل الرسالة غامضة" كال ،فيها

 ،باإلضػافة إذل ثقافػة ،ككقتػا طػويبل ،مضػاعفاكفهػم معانيهػا يتطلػب جهدا ،الرسػالةكما أف شرح 
 كسعة إطبلع سبكنه من ربقي   لية التواصل مع معانيها. ،كمستول مع  للقارئ

عثػػة  ة هػػذا اػبسػػيس كخػػبباريكمػػن األلفػػاظ الغامضػػة الػػيت تضػػمنتها الرسػػالة: "لػػو علػػم أنػػك ضػػ
ما لنت أبا الفضل كحذؽ ببل ربذل   ....  فب ،تفهي  ذلك اػبميس أؼبا إليك اليم رسيس  ....  ببل

 .3... ال كاهلل ما يفيقكم من هذا الوسن". من هذ  العر ة كالوؾ

                                                           
 .333ص ،ساب مرجع  ،فايز ع النيب فبلح القيسي 1
 .265ص ،ساب مرجع  ،طاهر توات 2
 .134-132ص ،الديواف 3
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، ػبػػػ ر دليػػػل علػػػى ذلػػػك، بػػػل الوضػػػوح كتراسػػػل اؼبعػػػاشل، فمعيػػػار الفصػػػاحة لػػػيس الغرابػػػة كاالهبػػػاـ
ال تضاهيها فصاحة كال يعلوها بيػاف غػ ر بيػاف كتػاب اهلل ، احة الرسوؿ الكرصل صلى اهلل عليه كسلمفص

فقػاؿ : هػو الكػبلـ الػذم ، " كقد كصف اعباح  بياف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليه كسػلم، العزيز اغبكيم
قػل يػا ؿبمػد -كما قاؿ تبارؾ اهلل كتعػاذل  -فكاف، كنز  عن التكلف، ككثر عدد معانيه، عدد حركفهقل 

كرغػػب عػػن ، كهجػػر الغريػػب الوحشػػي، كمػا أنػػا مػػن اؼبتكلف  ... كاسػػتعمل اؼببسػػوط يف موضػػع البسػط
 . متوالد اؼبعاشل، سهل فبتنع، عن الغريب بعيد، صلى اهلل عليه كسلمفكبلـ الرسوؿ 1اؽبج  السوقي"

 السجع-2-6

كهػػذا هػػو معػػ ىن قػػوؿ  ،كاحػػد يعرفػػه عبػػد العزيػػز عتيػػ  هػػو توافػػ  الفاصػػلت  مػػن النثػػر علػػى حػػرؼ
 .2السكاكي: "للسجع يف النثر كالقافية يف الشعر"

 أقسام السجع: -2-6-1

 ،ب أك أقسػػاـك ضػػر علػػى أربعػػة  كإمبػػا هػػو يػػغيت يف الكػػبلـ ،كالسػػجع ال يػػغت علػػى صػػورة كاحػػدة
 3رصع كاؼبشطر كاؼبتوازم.كاؼب اؼبطرؼ

 المطرف السجع 2-6-1-1

ٺٺٿ چ كبػػػػػػو قولػػػػػػه تعػػػػػػاذل:  4لفواصػػػػػػل كزنػػػػػػا كاتفقػػػػػػت ركيػػػػػػاهػػػػػػو مػػػػػػا اختلفػػػػػػت فيػػػػػػه الفاصػػػػػػلتاف أك ا

چٿٿٿٹ ٹٹٹ
5. 

 

                                                           
 114-113ص، جابر قميحة اؼبرجع الساب 1
 .215ص ،د ت ،1ط ،ب ركت ،دار النهضة العربية ،علم البديع يف الببلغة العربية ،عبد العزيز عتي  2
 .217ص ،اؼبرجع نفسه 3
 .217ص ،اؼبرجع نفسه 4
 .14، 13اآلية ،سورة نوح 5
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 الترصيع:سجع 2-6-1-2

. كبػو قولػه 1كهو عبارة عن مقابلة كل نقطة من فقرة النثر أك صدر البيت بلفظة علػى كزهػا كركيهػا

چژژ ڑڑ کک کک گچ تعاذل 
2. 

 السجع المتوازي -2-6-1-3

كقولػه تعػاذل:   ،3الفقػرة مػع نظ رهتػا يف الػوزف كالػركمم كهو أف تتفػ  اللفظػة األخػ رة مػن القرينػة أ

چڱڱڱ ں ںڻچ
4. 

كبالتحديػػد إذل نػػص الرسػػالة كالػػذم غلػػب علػػى فواصػػلها السػػجع مػػن  ،نعػػود للمدكنػػة مػػرة أخػػرل
: 5كيف ذلػػػك يقػػػوؿ الطػػػاهر تػػػوات ،البدايػػػة إذل النهايػػػة الطػػػابع الػػػذم ميػػػز النثػػػر اؼبغػػػريب يف هػػػذ  اؼبرحلػػػة

مػػن  كجعلػػو  ،كإمبػػا اخػػتص بغهػػل اؼبغػػرب مػػن أصػػنافه علػػم البػػديع خاصػػة ،ولػػه"يقػػوؿ ابػػن خلػػدكف يف ق
 ،أهػػم أحصػػوها مػػن لسػػاف العػػربزعمػػوا  ،كنوعػػوا أنواعػػا ،قابػػالػػه أل عػػوافر ك  ،صبلػػة علػػـو األدب الشػػعرية

 كأف علم البديع سهل اؼبغخذ".،اظلتزي  األلف الولوعكإمبا ضبلهم على ذلك 

أنػػػه  -كعلػػػى مػػػا يبػػػدك- ،قػػػف عنػػػد أكثػػػر أنػػػواع السػػػجع تػػػواترحاكلنػػػا أف ن ،كدائمػػػا مػػػن الرسػػػالة
"جػػاكرت سػػيف بػػن ذم يػػزف يف  اؼبتػػوازم كهػػو اتفػػاؽ اللفظػػة األخػػ رة مػػن الفاصػػلت  يف الػػوزف كالػػركم:

 ،بػػػػن أختػػػػه حسػػػػافكذلقػػػػت لسػػػػاف ا ،كجػػػػاكرت مسػػػػلمة بػػػػن ـبلػػػػد يػػػػـو جابيػػػػة اعبػػػػوالف ،فرأس غمػػػػدا
د  قيػػػد ابػػػن اإلطنابػػػة بػػػ  يػػػدم مػػػه كماشػػػيم مػػػن غقربػػػ ،سػػػـو بػػػين عبػػػد اؼبػػػداففتضػػػاءلت لرقػػػه حػػػدة ج

 .6النعماف"

                                                           
 .218ص ،ساب مرجع  ،العزيز عتي  بدع 1
 .14، 13اآلية  ،سورة اؼبطفف  2
 .219ص ،ساب مرجع  ،العزيز عتي  بدع 3
 .14-13اآلية  ،سورة الغاشية 4
 .256ص ،ساب مرجع  ،ينظر: الطاهر توات 5
 .123-122ص ،فالديوا 6
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مزقت علػى مزيقيػا  ،الغتفر ؽبا ما جنته ببطن أكار  ،ائهأيضا قوله: "أحل ؽبا من مبذكؿ حب كمنه
 .1دج ضببل"ا حبكأركبت عنزا شريومه ،كأذهبت يـو حليمة مثبل ،حلبل

كأسػعد  ،ه: "هػذ  أمتػع اهلل ببقائػكسػجع التصػيع فػ رد يف قولػ ،أما عن النمط الثاشل من السجع
 ،كترجػػو  مػػن صبيػػل احتفائػػك كمػػا تعػػرؼ بػػه مػػن احتػػذائك ،كأراهػػا تةمػػل مػػن شػػريف اعتنائػػك ،بلقائػك

كمقصػػورة  ،اؿيػكاء كاألقبنػت األذ ،كريبػة األحيػاء كعقليػة األمػوات كاألحيػاء  ،كتعػتؼ لػه بربكػة اعتنائػك
 .2ر كاألحجاؿ"ياألساك  بل أس رة ،األسرة كاغبجاؿ

رل يف النمػػػػػوذج األكؿ  اؼبتػػػػػوازم  أف السػػػػػجع جػػػػػاء يف الكلمػػػػػة األخػػػػػ رة مػػػػػن كػػػػػل الفواصػػػػػل نػػػػػ
 ضببل . -مثبل -حلبل -أكار  ،النعماف حبائه ،عبد اؼبداف -حساف -اعبوالف - غمداف

 ،أمػػػػػا التصػػػػػيع تقابػػػػػل كػػػػػل كلمػػػػػة بػػػػػ  الفاصػػػػػلت  كتسػػػػػاكيهما يف الػػػػػوزف كالػػػػػركم  أمتع/أسػػػػػعد
 -/عقليػػػػػػػةتعػػػػػػػرؼ بػػػػػػػه/تعتؼ بػػػػػػػه كريبة -شػػػػػػػريف/صبيل - مػػػػػػػل/ترجو تة  -ببقائك/إتنائػػػػػػػك احتفائػػػػػػػك

 األحياء/األموات .
تػػػب كيسػػػهل عليػػػه إنػػػزاؿ حػػػيف يعتػػػاد الكا ،راف طويػػػلكمػػػ ،ةبػػػربتػػػاج لدر  ،الكتابػػػة هبػػػذ  الطريقػػػةك 

 ،قرأنػا نصػا مسػجوعاالػذم نستشػعر  كلما ،اغبػس اؼبوسػيقي كاليت تقيم بػدكرها ذلػك ، هاعقاأللفاظ موا
 ،وعةجيػة الػيت تسػاعد  علػى الكتابػة اؼبسػد عن ابن طبيس فلديه اؼبلكػة اللغويػة كالببلغكاألمر ليس ببعي

فلػم يػػغت  ،ؽبػػا  دل زبػل مػػن تكلػف كطلػػب مفتعػل فهػي، قػوؿ عػػن  هػذ  العبػػاراتمػا يبكػػن أف ن ،لكػن
 كالدليل على ذلك اإلطناب الذم سبيزت به كل فقرة من الفقرات. ،3هكذا عفوا اػباطر

                                                           
 .124ص ، الديواف 1
 .121ص ، اؼبصدر نفسه 2
 .347ص ،ساب رجع م ،فايز ع النيب فبلح القيسى ،رينظ 3
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ف ف ابن طبيس قد عمد إذل التنويع يف حرؼ الركم الذم تنتهي به الفواصػل باإلضافة إذل ذلك 
ابػة كالػتكيح عػن الػنفس: "حيػد دل كذلك من أجل كسػر الرت ،ى صوت كاحددل وباف  عل ،اؼبسجوعة

 .1حرفا كاحدا يف صبيع الفواصل" ـدل يلتز  ،يسر الكاتب على كت ر  كاحدة

هايػة   نا بػذلك التوافػ  الصػويت الػذم نلمسػه عنػدكالسجع يف رسالة ابن طبيس صحيح أنػه أشػعر 
دل يسػػهم يف إبػػراز اؼبعػػ ىن علػػى عكػػس حقيقتػػه: "فالسػػجع يوافػػ  الطبػػع  -يف رأم–لكػػن  ،كػػل فاصػػلة

 .2كيساهم يف إبراز اؼبع ىن"

 التصوير الفني: -2-7

يػل كالتمث ،مػن البحػد قػد تعرضػنا لػه بالشػرح فهػذا اعبػزء ،لتعريف الصورة الفنيػةكمن دكف إعادة 
 تشكيل الصورة يف شعر ابن طبيس. مالياتيف الفصل اؼبعنوف  

كأثرهػا يف  ،قػدـ نوعهػا كشػرحهاعػ  الصػور الػيت جػاءت يف الرسػالة كنسنبدأ مباشرة باستخراج ب
علػػى أهػػا حليفػػة  الـ  ،ر كاألحجػػاؿيكخاصػػة االسػػتعارة يف قولػػه: "بػػل أسػػ رة األسػػاك  ،اؼبعػػ ىن كهػػي كثػػ رة

 .3كأكصاب"
فحػذؼ اؼبشػبه  ،ر كاألحجػاؿ دبػن يقػع عنػد  األسػ ريحيد شبه األسػاك  ،مكنية ،رةكنوع االستعا

 رضها تشخيص اؼبع ىن كإيضاحه.كاف غ  ،ؿ  مع ترؾ الزمة من لوازمهبه كترؾ اؼبشبه  األساكر كاألحجا
ابة بالضم: بقية اؼباء كالصي ،4بة أغراب من صبابة أعراب"فتد يف قوله: "صيا ،صورة الثانيةأما ال

ػبيػػػار كاألعػػػراب: سػػػكاف  ،كالصػػػبابة ،الػػػدلو العظيمػػػة ،  يف اإلنػػػاء كاألغػػػراب ج غػػػرب بالسػػػكوفككبػػػو 
 .5البادية خاصة
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كواحػدة   1حيد شبه الفتاة بغها مػن أشػراؼ العػرب بصػبابة أغػراب  ببقػاء اؼبػاء ككبػو  يف اإلنػاء 
كحػػذؼ اؼبشػػبه ابة أغػػراب  حيػػد صػػرح بلفػػ  اؼبشػػبه بػػه  صػػي ،وبيةمػػن األخيػػار فاالسػػتعارة هنػػا تصػػر 

  الفتاة .
كػػب حػػذؼ حيػػد شػػبه  الشػػر  بدابػػة تر  ،اسػػتعارة 2كقولػػه "كأركبػػت عنػػزا شػػر يومهػػا حبػػدج صبػػبل"

فيهػػا ربويػػل مػػع تػػرؾ قرينػػة  اؼبشػػاهبة  كهػػي لفػػ   أركبػػت  اسػػتعارة مكنيػػة كػػاف  ،اؼبشػػبه بػػه كتػػرؾ اؼبشػػبه
 ر  إذل صورة ؿبسوسة غايتها ذبسيد اؼبع ىن.اؼبعاشل اجملردة  الش

كنايػة بالتحديػد   3 سكن اعبوانح كالصدكر"  ،أبكار معاشل ،اشلالكناية فقوله: "كيف تلك اؼبغ أما
 ة عن صفة.كنوعها كناي، التعل  كاؼبكوث يف القلب كالصدكر  كناية عن سكن اعبوانحيف  

على أنه اليـو ال  ،شوقا إليك ؿبمدين طبيس ،ؼبا عاسل إليك اليم رسيس ،كقوله: "ذلك اػبميس
 ألشل غالب". ،غالب

يس فبػػا اهتػػم بػػه مػػن ؿبكمػػة ابػػن طبػػاليػػـو ال غالػػب  كنايػػة علػػى بػػراءة الكنايػػة يف قولػػه  علػػى أنػػه 
 .كناية عن موصوؼ  فهي له  ديد أبا الربكاتكهت ،فاس

متعػات  ،أما التشبيه فنجد  قليل إف دل نقل ينعدـ كخاصة بتوذيف األداة  استفرغت األكياس
كقولػه أيضػا "كخمػور ، 4كال مثقبلت أعابتهن األكائل كحمػائم اؽبػوادؿ"ما سحر بابل  ،تلك األكواس

 .5بابل"
كنايػػة عػػن 6خػػذ يف اعبػػد فمػػا يليػػ  بػػك اؽبػػزؿ" ،كمػػن الكنايػػة قولػػه: "كنػػت بصػػدد  كقيػػت الزلػػل

 وؼ كرفعة شغنه فهي كناية عن صفة.مكانة اؼبوصعلو 
 

                                                           
 .1122ص ،الديواف 1
 .اؼبصدر نفسه، ص نفسها2
 .122ص ،الديواف 3
 .131ص ،اؼبصدر نفسه4
 .اؼبصدر نفسه، ص نفسها5
 .اؼبصدر نفسه، ص نفسها6



 بن خميس التلمسانيالنثر الفني عند ا                            :الفصل الرابع

 

217 
 

 :طنابيجاز واإلاإل-2-8
ال بتؾ إالكبلـ فيهما ال يتيسر ،  يبسنكوهما لما االهباز كاالطناب ف:أقاال السكاكي

لمعاشل التغديةلهم يف ؾبرل متعارفكساط على كبلـ األ  جعلمثل ، كالبناء على شيء عريف، التحقي 
 .فيما بينهم

  يف داأكاالطناب هو ، كساطتعارؼ األمقل عبارات غاؼبقصود من الكبلـ ب أداء هو فاإلهباز
 1.ذل غ ر اعبملإك أ، ذل اعبملةإراجع قلةأك الكثرةالسواء كانت ، كثر من عبارتهبغ

فهو  نابما االطأ، لفاظاؼبع ىن بعدد قليل من األ تغديةهو  اإلهبازف أالقزكيين  قوؿكمن خبلؿ 
 ة.  بعبارات كث ر يف داأ

صل اؼبراد بلف  تغديةأ هو :اؼبقبوؿ من طرؽ التعب ر عن اؼبع ىن"كيشرح القزكيين تعريف السكاكي 
 2كزائد عليه لفائدة".، اؼناقص عنه ك ك  مساكو ؽبغ

ؿ يف الصدر من اؼبعاشل و كلما هب  كاؼبساكاة: "فيقوؿ يف االهباز كاالطناب  اؽبامشي دضبأما أ
 :عدك التغي ر عنه طريقا من طرؽ ثبلثالي، كىبطر ببالك مع ىن منها

 اؼبساكاةفهذا هو ، ذلك اؼبع ىنألصل حبيد يكوف اللف  مساكم ، ع ىناؼبتعب ر على قدر الذا جاء :إكالأ
 .كهي الدستور الذم يقاس عليه

 .التعب ر على قدر اؼبع ىن فذاؾ هو االطناب زادإذا  :اثاني

 3".ذلك هو االهبازفالتعب ر على قدر اؼبع ىن  نقصإذا  :ثالثا

 :ليات  ثبلثعرب  صاغفكل مع ىن يف ذهن الفرد ي

، يف التعب ر على اؼبراد الزيادةكاالطناب ، ا.سمقا هاللف  الذم يساكيبكهي التعب ر عن اؼبع ىن  اؼبساكاة
 ة.كامل  الداللةدم ال تة  اظلفبغما االهباز هو التعب ر عن اؼبع ىن أ

                                                           
 .139ص ، ساب مصدر ، القزكيين1
 .139ص ، الساب صدر اؼب، القزكيين2
 .195ص  1ط، ب ركت، صيدا، اؼبكتبة العصرية، كتدقي  كتوثي  د. يوسف الصميلي، البديع  ضبط، البياف، جواهر الببلغة  يف اؼبعاشل، أضبد اؽبامشي3
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 1".اهباز حذؼك ، اهباز قصر :قسم "ذل إم نقسفهو ي، قساـ االهبازأما أ

بغقل م التعب ر عن اؼبراد أ، 2ةمعاشل كث ر  القص رة العبارات  تضمبيكوف  :يجاز القصرإ -
 .خبلؿ باؼبع ىنإلعبارات من دكف حدكث ا

 3احملذكؼ.  عيت ةمع قرين، همل بالفال ىبيً  ةشيء من العبار  حبذؼيكوف : يجاز حذفإ -
ابن  ةيف رسال كث رةاالهباز   ةمثلأك ، يهؿ علامع كجود مةشر د اعبملةال يةثر على سباـ أم أف اغبذؼ 

هذ  أمتع اهلل بدايةالرسالة: "كمنه قوله يف لفاظ قل عدد من األالغايةبغف يبلل أراد أحبيد ، طبيس
 4".شريف اعتنائك من كأراها دبا تةمل، كأسعد بلقائك، ببقائك

كؼبا حبا  اهلل من ، البقاء كالتميز يف منصبهبفاس كيدعو له  ةشريف مدينىباطب  العبارةهذ   يف
 فابنذف إ، هل فاسأتواجه  القضايا كاؼبشكبلت اليت ةعلى معاعب كالقدرة، كحسن التدب ر، ل كرصل اػبي 
كنوع هذا االقباز ، "أمتع اهلل ببقائك" ف ل ربت اؼبتوالدةكاجملموعةاؼبعاشل  اف يبنحنأ استطاعطبيس 

 ة.معاشل كث ر  اؼبوجزة العبارةتضم   أم، القصرهباز إ

من  هايةال  ادب حى لناك أ، "أسعد بلقائكالعبارة"كقبد االهباز القصر يف قوله من نفس 
يـو ال يرل نور ، من عباد  الصاغب  همن وبب انتظار لقاءف اهلل سبحانه كتعاذل يف إمنها ، والتاؼبدل

 م.اهلل سواه

 ةكمستوحا، ةمتكامل ةمتحركةاؼبتلقي ؽبذا االبداع يشكل صور  جعل، كهذا النوع من االهباز
 تغكيبلت.المتواصبل من  نسيجاحداثها يبينا كمشاال لتعطينا أتتداخل تفاصيلها كتتشابه 

كجاكزت مسلمة بن ـبلد يـو جابية ، جاكرت سيف بن ذم يزف يف رأس غمداف: "كمنها قوله
 5".فتضاءلت لرقة حٌد  جسـو بين عبد اؼبداف، كذلقت لساف ابن أخته حٌساف، اعبوالف

                                                           
 .198ص ، الساب اؼبرجع ، أضبد اؽبامشي1
 اؼبرجع نفسه، ص نفسها.2
 .199ص ، اؼبصدر نفسه3
 .121ص ، الديواف4
 .123، 122ص ، اؼبصدر نفسه5
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أما الفعل األكؿ ك   فتضاءلت، تقٍ لً ذى ، تاكزٍ جى ، ترٍ اكى جى الثبلثة فعاؿ ينحصر االهباز يف األ
قائد اعبيوش ، حباشالبطل الشه ر ؿبرر اليمن من األ، القائد، سيف بين ذم يزفت  من " جاكر 
 بغنه، فاسف ابن طبيس يقوؿ ـباطبا شريف غكك ، 1"ف القصر الذم بنا  سيفبين ذم يزف غمداك  ...  

 مةالفخاكيف  ةماؽب يف اجملد كعلو، ال فرؽ بينك كب  سيف بين ذم يزف يف الشجاعةكالسةدد كالقيادة
 .غمداف ؾ قصرقصر ف، لكالثر 

 يفمسلمة بن ـبلد  جاكزتأم ، مسلمة بن ـبلد يـو جابية اعبوالف  جاكزت كالفعل الثاشل 
 .جابية اعبوالف كاف خطيب  ألنهكالبياف  الببلغة

 :كجاء ذلك يف قوؿ حساف ابن ثابت

 إف خػػػارل خطيػػػب جابيػػػة اعبػػػوال
 

 2ف عنػػػػػػد النعمػػػػػػاف حػػػػػػ  يقػػػػػػـو 
 

،  اف من خطباء األنصار كاؼبدينةكيش ر فيه إذل أف خاله  ، عر يف يـو أحدقاؿ حساف هذا الش"
 3.فنعته خبطيب جابية اعبوالف، كاف كفد على بين غساف يف اعبوالف

كسبهد ؽبا أهضاـ تبالة فتقوؿ: مرعى كال  ، غساف تعلف سيل العـر كترد :"خر كيقوؿ يف مثاؿ 
  علىر ثعنيف هذا اؼبقطع ، 4"بسم ر يـو خزاـكتناضل ، تساجل عن ظبيحة بابن خراـ، كالٌسعداف

سيل العـر الذم ف،  ظب ر يـو خزاـ، ظبيحة، تبالة، غساف، سيل العـراإلهبازيةكػػ  وذات فكث ر من اؼبل
كمن اؼبعركؼ أف الغساسنة سكنوا " يف اليمن كهو ةكانت قائمكدكلة  ، حضارة،  ةقص  زبتفي كراء

، غساف فالشرؼ األقدـ  ؿ كأما: "ذخ رته يفد ابن بساـ فغكر ، اعبوالف بعد أف حدث سيل العـر

                                                           
 .122ص ، الديواف1
، ـ1994، ق1414، 2ط، ب ركت لبناف، دار الكتب العلمية، األستاذ عبد أ مهنا، ه ككتب هوامشه كقدـ لهشرح، ديواف حساف بن ثابت األنصارم2

 .223ص 
 .18ص ، سوريا، ارباد الكتاب العريب، 2014، 515ع ، ؾبلة اؼبوقف األديب، اعبوالف يف األدب، أضبد علي ؿبمد3
 .123ص ، الديواف4
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، نافرة عن أكطاها، هائهاجرة ألعطا، جائلة ـسالت من ببلدها ح  ساؿ العر ، ـكالبناءالذم ال يهد
 1ا".خريفك ، افوجدت ببلد ريف، كهبطت الشاـ، زكجاكزت اغبجا

ذل إكس كاػبزرج األ تكما ربعندها ك ، تقدـ ذكرهاك ، باؼباء ةغزير ، ب ر باؼبدينةهو اسم  :سميحةكال
 2.ثابت بن اؼبنذر كلد حساف بن ثابت

ليت التارىبيةااالهباز وبمل ب  طياته كم هائل من االخبار كاالشارات  اتكل كاحد من ملفوذ
 اؼبدينة.ذل إالرسوؿ صلى اهلل عليه كسلم  ةذل هجر إسبتد 

على أف ال ، ا إليك ؿبمد بن طبيسشوق: "يف قوله ثبلاما النوع الثاشل من االهباز فنجد  مأ
 3".كال طالب يدرؾ شغك هذا الطالب، غالب اليـو ألشل غالب

 اعبملةذا مت حذؼ إ، هباز اغبذؼإ هكنوع  اليـو ال غالب هعلى أن: از ربديدا يف قولههبكرد اال
 .تقدير ينتصر  ال غالب رد بعد تاليت 

، ضحك على هذا الطي . ما هذا اػببلمن ي، ال حاؿ لنا معك كال عي :"يضا يف قولهأرد يك 
 .ذل خلل يف اؼبع ىنإيةدم فلم ، عقلكأصاب ار طبأدبع ىن 4".أطبار بك أـ شبلو

إف مٌر بكم الورل 5".كإف زجركم العادل فجرمت عليه ففٌسقتمو ، إف مٌر بكم الورل ضبٌقتمو :"كقوله يف
  .الصاحل كهي  حذؼ الصفة يغيتبعدها 

، لقهاغكالتقدير كمثلها ييٍطمىعي يف ت6".عي مى طٍ كمثلها يي ، ٌية أؼبعٌيتها األعجميةأطمعتها بلمع: "كمنه قوله
 .ليهإكاغبذؼ مشل اؼبضاؼ كاؼبضاؼ 

                                                           
 .17ص ، مرجع ساب ، أضبد علي ؿبمد1
 .223ص ، ف حساف بن ثابت األنصارمديوا2
 .132ص ، الديواف3
 .133، 132ص ، اؼبصدر نفسه4
 .133ص ، اؼبصدر نفسه5
 .130ص ، اؼبصدر نفسه6
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كمنه التطويل ، اؼبع ىن دبا يساعد يف توضيحه ةفادإيف  االستزادةنه بغالذم عرفنا  طنابما االأ
مثاله ، 1عينة"مت ةزيادالذا كانت إ اشو كيسمى ح، ةكانت غ ر متعين  إذاك  ئدةفا الزيادةذا دل تكن يف "إ

يطار إليه فبل ، دبعقل قدس، دبن حٌل من قدسي عقله، أعزؾ اهلل، فما ذنك"ابن طبيس  ةمن رسال
ال يضاـ رائدها كال  ؿبله يف قوله 2، "رائدها كال يضار ،كراد من فردكس أدبه يف جٌنة ال يضاـ، يطار
 ه.حيضتو كالغرض منها استيفاء اؼبع ىن ك  مقصودةه غ ر في الزيادةف اب التطويل ألناط هنوع  يضار

اللف   نال تغلوا يف دالالهتا عفزها ، 3"فازدهى، زها دبجاكرة اؼبلك"كيرد اطناب التطويل 
 ضايفأيك ، كاالطم ناف ىرضالبكالشعور  السعادةكهو ، ف كل منهما يصب يف مفهـو كاحدى أيغهزدا 

كد كاليت تعين  غفش ةنبلح  كلم، "طالعة اؼبسالكفاشتغل عن م، شغف دبجاكرة اؼبلك"قوله 
ال دليل قاطع على ما هوإ بغبنائنااهتمامنا  :فعلى سبيل اؼبثاؿنغلف ككبب ن دبغاؿ تاشك ، اهتماـك 
 اؼبطالعةأك القراءة أليست ةك ؾباكر ةأيضا لف  مطالعأ، طويلإطناب الت نوعهف، ك انشغالنا هبمأ غفناش

 .الكاتب كتطلعاته فكارةألهنيؿباكرة ذعموما هي 

 4".أك ينتهك ذمار ، كعلى جب  اؼبرـز مثار ، أيشٌ  غبار يف: " قولهك 

داء الدالرل لكل منهما يف األ افقتبيذاف لال، كتهين، يش  بدايةالفاصلةيف قوله يف  فاإلطناب
 .تطويل إطناب، نوع االطنابف، هتكه كاتبلفه، وبالث ش  ليسأ

، طناب حشوإ قلب األسد بيته كدار أخيه د ربديدا يف قوله قرةف ر هايةالفالنوع الثاشل يف أما 
 غاية.هنا ال طائل منها كال  الزيادة أم

 ماؿك  لفائدةد  ر ك أدل يكن بدكف تعي  بل على العكس فقد ، لئلطنابابن طبيس  إف عبوء
لغريب عن مر ليس باكهذا األ، تطويل إطنابهو ، اإلطنابغلب حاالت أف أقبد  لكؼبع ىن كسبامه لذا

 أف يقل عند  إطناب اغبشو.، كطيوفها الببلغة أصناؼتبع على عرش يكاحد من اؼببدع  

                                                           
 .201ص ، اؼبصدر نفسه، أضبد اؽبامشي1
 .129ص ، الديواف2
 .اؼبصدر نفسه، ص نفسها3
 .130، 129ص ، الديواف4
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بعد ضاح ياال، منها ذكر اػباص بعد العاـ كالعكساؽبامشي"ضبد أذكرها  ةغراض اإلطناب كث ر أك 
ىبرج ، ورت صاؼبع ىن يف   رلين لدبث ىن مفسر دبفردخر الكبلـ  يف  يغيتف أكهو ، يحشمنها التو ، االهباـ

كمنه ، األديافكعلم ، علم االبداف، علماءاؼبغنوس كبو: العلم ذل الظهور إستوح  اؼب فاءفيهما من اػب
 1التغكيد".

كأرته ضراعة ، فلو ساجلت بنبعها أبا كرب ...  ، تساجل عن ظبيحة بابن خراـه: "فمثبل قول
 ، 2"يبؤل الٌدلو إذل عقد الكرب ماجدا، لساجلت به أخضر اعبلدة يف بيت العرب، خٌدها الٌتب

 3قصػد االسػتيعاب، تغكيػد ذل باإلضػافةإ، اؼبع ىنريػر تقل ـااالهبػ بعػد حشػو غرضػه االيضػاح إطنػاب
فاشػػػػػتغل عػػػػػن مطالعػػػػػة ، شػػػػػغف دبجػػػػػاكرة اؼبلػػػػػك: "كقولػػػػػه 4، ةاغبميػػػػػ ةثػػػػػار إلكػػػػػبلـ ك ل بطػػػػػاكفهػػػػػم اؼبخ

تشػػػمل علػػػى معناهػػػا  ةسػػػتقلخرل مة  ملػػػةأم تعقيػػػب صبلػػػأيل ذيغرضػػػه االسػػػتيعاب كالتػػػ، 5"اؼبسػػػالك
 6ؽبا. تغكيدا

 عبارةيف  اكبصر االطناب، 7"بلقائك اهلل كأسعد، هذ  أمتع اهلل ببقائك: "يضا يف قولهكيرد أ
 .غرضه االعتاض بالدعاء إطناب حشوكهو   أمتع اهلل ببقائك الدعاء 

اطناب ، 8"يطار إليه، دبعقل قدس، دبن حٌل من قدسي عقله، أعزؾ اهلل، فما ذنك: "كقوله
شيء هذا اؼبنزعو : "فغم يقوؿالعبارةهذ  اعتاض غرضه الدعاء للمخاطب يف ،  أعزؾ اهللحشو 

أطبار بك أـ ، من يضحك على هذا الطي . ما هذا اػببل، ال حاؿ لنا معك كال عي ، إي 
، 10تغكيدا ؽباتشمل على معناها  ةخرل مستقلة  ملةأصبل بم تعقأيل ذيت طنابا هنوع، 9"شبلو

                                                           
 .203، 202ص ، ساب مصدر ، أضبد اؽبامشي1
 .128ص ، يوافالد2
 .203، 202ص ، ساب مصدر ، أضبد اؽبامشي3
 .202ص ، ساب مصدر ، امشي أضبد اؽب4
 .129ص ، الديواف5
 .204صمصدر ساب ، ، أضبد اؽبامشي6
 .121ص ، الديواف7
 .129ص ، اؼبصدر نفسه8
 .اؼبصدر نفسه، ص نفسها9

 .204ص ، مرجع ساب ، أضبد اؽبامشي10
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فهو    من يضحك على هذا الطي  اليت كردت قبلها  ةللعبارةكشارح ةمفسر   ما هذا اػببلبارة فع
 ب فادةعدـ استقبلله كل، ه عما قبلهئغ ر جار ؾبرل االمثاؿ لعدـ استغنال"ييتذرضه الإطنابغكما ذكرنا 
 .1"اؼبع ىن اؼبراد

 لوعبك ، هتببلغيتميز باالهباز ف، ابن طبيس ةل يف رسالثااؼبف االهباز كاالطناب أيف ؾبمل القوؿ 
م ما هبلب أ، حكالتلمي التورية ضركب رؾاليت تد الراقيةنه ال ىباطب غ ر العقوؿ أحيد ، مكانته

، الستيعاب اؼبع ىن ةفني ةعلى خطاب ابن طبيس ؼبس ىضفأما االطناب أ، التداعياؼبع ىن عن طري  
 .عليه كالتغكيد

كاأللفاظ  ،بارة مساكية له، بغف تكوف اؼبعاشل بقدر األلفاظأما اؼبساكاة كهي تغدية اؼبع ىن اؼبراد بع
 2كهي األصل اؼبقيس عليه. ،كال يزيد بعضها عن بع  ،بقدر اؼبعاشل

ال زيادة كال نقصاف من قوؿ ابن طبيس: "خذ  ،أم أف يكوف اللف  على قدر اؼبع ىن بالتساكم
أم عقل يطاكعين على هذا  ،ذا أقوؿما ،عن ذلك هبد لنا منه أرؽ غزؿ ،يف اعبد فما يلي  بك اؽبزؿ

عقل ، فكل هذ  األلفاظ قد ضبلت مع ىن  -اؽبزؿ -،ذهرت مساكاة اللف  للمع ىن يف  اعبد3اؼبعقوؿ"
 كاحدا غ ر قابل لئلضافات كالزيادات.

 الطباق والمقابلة: -2-9

قابلة: هي أما اؼب4أم معني  متقابل  يف اعبملة. ،أم اعبمع ب  اؼبتضادين ،الطباؽ هو التضاد
 .5اعبمع ب  أكثر من ضدين أك اعبمع ب  معني  متضادين يف الكبلـ"

                                                           
 .204ص  صدرالساب اؼب ،امشيأضبد اؽبينظر 1
 .207ص ، اؼبرجع نفسه 2
 .133ص ،الديواف 3
 .255ص ،ساب مصدر  ،اػبطيب القزكيين 4
 .95ص ،ساب مرجع  ،ؿبمد اؽبادم الطرابلسي 5
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يف رسالة ابن طبيس دل نعثر سول على عدد قليل  ،كبعد حبثنا عن ألواف الطباؽ كاؼبقابلة
ال يكاد يساكم  ،جدا،كما يةكد ذلك د. طاهر توات: "إف الطباؽ الذم جاء يف رسالة ابن طبيس

 .1قد اتسم بالعفوية"ية كنوعية اعبناس. فا قورف بكمشي ا إذ

كعقلية األموات  ،األحياء ،كريبة  ،كمن ألواف هذا الطباؽ قوله: "كتعتؼ له بربكة إعتفائك
كاألحياء ... كمقصودة اآلسر كاغبجاؿ ... على أها حليفة  الـ كأكصاب أليفة أشجاف 

كيرد أيضا يف قوله: "كنت  ، أطراب-،حصل الطباؽ ب   األحياء كاألموات   أشجاف2كأطراب"
أين  ،كأحبتم الصغائر ،خذ يف اعبد فما يلي  بك اؽبزؿ ... استصغرمت الكبائر ،بصدد  كقيت الزلل

كحكم اعبهل بقطع دابر  ،... مات العلم  دبوت العلماء ،يتفقد فق ركم الصابر ،غنيكم الشاكر
 3اغبكماء".

 ،فقه ببل تفهي  ،ال غالب اليـو أليب غالبعلى أف  ،كقوله أيضا: "شوقا إليك ؿبمد بن طبيس
مثبتة كمنفية  ،هذا النوع الثاشل من الطباؽ طباب السلب الذم يضم داللت  4كحذؼ ببل ربذل ..."

 ،لعل أنبها عدـ احتفاء األدباء يف عصر  به ،،كقلة الطباؽ يف رسالة ابن طبيس لديه صبلة اؼبربرات
 5ناس كالسجع.كاهتمامهم كاف ينصب على العناية باعب

 الجناس -2-10

أف نقدـ  -ال بغس-لكن  ،اعبناس سب  كأف تناكلنا مفهومه ، كأنواعه يف اعبزء اػباص بالشعر
 تعريف ـبتصر، للتذك ر به.

                                                           
 .131ص ،الديواف 1
 .272صمرجع ساب ،  ،طاهر تواتأيضا ينظر: ال ،122-121ص ،اؼبصدر نفسه2
 .272ص ،ساب مرجع  ،طاهر تواتينظر:  ،133ص ،الديواف 3
 .273صمرجع ساب ،  ،طاهر توات. ينظر: ال،132ص ،اؼبصدر نفسه4
 .272صمرجع ساب ،  ،طاهر تواتينظر: ال 5
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اعبناس أك التجنيس: هو الباب الثاشل من البديع عقد ابن اؼبعتز كقاؿ: هو أف ذبيء الكلمة 
أم أف اعبناس ما  1ها ؽبا أف تشبهها يف تغليف حركفها"ذبانس األخرل يف بيت شعر ككبلـ كؾبانست

 يقـو على مبدأ التشابه كاالئتبلؼ يف اغبركؼ.

 ، اؼبطل  ،باإلضافة إذل أف هناؾ أنواع أخرل من اعبناس ،كغ ر التاـ ،كأقسامه: "التاـ    
ا كما ذكر الطاهر كأكثر نوع توارد ،كأمثلة اعبناس كث رة جدا يف الرسالة 2البلح   ،اؼبضارع ،اؼبطرؼ

: "حيثما ش تم 4كالذم يكوف باختبلؼ ركينه يف حرف  دل يتباعدا ـبزجا 3توات هو جناس اؼبضارع
 ،تفقم النفاؽ ،كأذهرمت يف بدعكم العجائب كالبدائع ،ضيعتم النص كالشرائع ،فقد أنبلكم الرعاة

 .5أحبتم الصغائر" ،أقمتم سوؽ الفسوؽ على ساؽ

قبل األرائك  ،سكن اعبوانح كالصدكر ،أبكار اؼبعاشل ،لك اؼبغاشلكيقوؿ يف موضع  خر: "ت
ما  ،كسطعن ،كما ذهرف ،هربف ،بغقمار يف أطمار ،ذلم هذ  األحاجي ،كغبن يف دياجي ،كاػبدكر

 6أدرف ذهور أجفاهن على ما خوريات أغباهن". ،كماحملن ،استملحن ،فعشقن كمارقن ،ؼبعن

كعبوء  ابن طبيس ؽبذا  ،كل فاصلة من فواصل السجعفنجد  يظهر يف أكاخر الكلمات من  
 ،غاية ما يشغل الكتاب يف عصر  ،كهو بناء الفواصل اؼبسجوعة ،يربر  هدؼ كاحد ،النوع بالتحديد

 سطعن/ماؼبعن/أجفاهن/أغباهن . ،فحصل ب   دياجي/أحاجي

ن طبيس: كمنه يف قوؿ اب7أما اعبناس البلح  فهو: االختبلؼ ب  ركنيه يف متباعدين.
كالذت بركنها اليم ىن فغجزؿ ؿبلها  ،كم عادت بسيفها اليزشل، فغدركت ذحلها  ،"الستوفت ظبلها

كنافحت عن نبيه األمي فغيدت بركح القدس  ، ...  كافحت عن دينها احملنفي فما كهم حسامها

                                                           
 .138ص ،3ط ،2ط ،1ط ،الرياض ،دار الرفاعي ،جدة ،دار اؼبنارةمعجم الببلغة ، ،نةبابدكم ط 1
 .137ص ،ينظر: اؼبرجع نفسه 2
 .270صمرجع ساب ،  ،طاهر تواتينظر: ال 3
 .137ص ،ساب مرجع  ،انةبكم طبد 4
 .133ص ،الديواف 5
 .131ص ،اؼبصدر نفسه6
 .138ص ،ساب مرجع  ،انةبط ،بدكم 7
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يف  حسامها/سهامها  فصوت الس  كالذاؿ متباعدين ،حصل اعبناس ب   ظبلها/ذحلها ،1سهامها"
كالس  كاؽباء  ،اؼبخرج ، كاؼبيم كاغباء  متباعدين كذلك ألف صوت اؼبيم شفوم كاغباء صوت حلقي

 يف  حسامها/سهامها  .

بدكف أف هبمعها اشتقاؽ   ،أما اعبناس اؼبطل  فهو الذم يتواف  فيه اللفظاف يف اغبركؼ كترتيبها
" كمثاله من  قوؿ ابن طبيس يف 2هلل ؽبا"كغفار غفر ا ،كقوؿ صلى اهلل عليه كسلم: "أسلم ساؼبها اهلل

كموفقة ؽبا كاف  من شوارد  ،موافقة أفضل موافقة ،نص الرسالة: "من علويات  ثار مواهبها الربانية
بدكف أف هبمعهما االشتقاؽ ب   ،تواف  اللفظاف يف التتيب كاغبركؼ 3 رائهم اؼبوافقة أحسن موافقة"

 كالثانية دبع ىن التوفي  كالنجاح. ،موافقة كموفقه فاألكذل دبع ىن القبوؿ

كقع جناس 4فبل شرط له عليك كال اشتاط" ،كيرد أيضا يف قوله: "ال زب  صاحب شرطتها
أما  5فاألكذل الشرطه: هم أكؿ كتيبة   تشهد اغبرب كتتهيغ للموت ،اؼبطل  ب   شرطتهما كشرط

 .6شرط: الـز الشيء كمنه الشريطة كالشركط

طاؼبا نكر معارفها  ،أضرهبا األسرار ،وله: "ـبدرات األسراركبو ق7كجناس االشتقاؽ
...  ،اإلنكار،كثقلت من صدكر أكل ك الصدكر إذل بطوف هذ  األكراؽ ... سكن اعبوانح كالصدكر

 يصلح/صاحل . ،األسرار/األسرار ،،فكاف جناس االشتقاؽ ب   نكر/إنكار8فما يصلح لك صاحل"

                                                           
 .129ص ،الديواف 1
 .137ص ،ساب مرجع  ،بدكم طبانة 2
 .130ص ،الديواف 3
 .132ص ،اؼبصدر نفسه4
 .673ص ،مصدر ساب  ،الف ركز  بادم 5
 .ص نفسها ،اؼبصدر نفسه 6
 .137ص ،ساب ع مرج ،نةبدكم طبا 7
 .132، ص الديواف 8
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...  ،ذؼ ببل ربذل  ... رؽ عن ذلك  د لنا منه أرؽ غزؿكح ،كيرد يف قوله: "فقه ببل تفهي 
كحكم اعبهل بقطع دابر  ،مات العلم  دبوت العلماء ،عجمت ،كإف استعجمت ،إف تكلمت كلمت

 .1أمت فيها موعظتك يا أفصح النابغ " ،... جرد لنا شر بعتك يا أفضل الشارع  ،اغبكماء

  ،ربذل    رؽ/أرؽ  ،قه/تفهي  ،  حذؽفكاف جناس االشتقاؽ ب  الكلمات التالية  ف
  شريعتك/الشارع  . ،   حكم/حكماء ، مات/موت ،كلمت/كلمت   استعجمت/عجمت 

منه: "ما هذ   2أما اعبناس اؼبكتنف فيكوف االختبلؼ يف اغبرؼ الذم يتتب كسط الكلمة
ف مشل جناس اؼبكتن 3،فقلب لكم ذهر اجملن ،أذهرمت احملن ،الدمن يا بين حضركات الدمن

 كهذا النوع من أقل األنواع اليت كردت يف الرسالة. ، احملن/اجملن  إذ تغ ر كسط الكلمة ب  حرف 

ل رسم ذلك  ،يعد اعبناس من احملسنات اللفظية اليت يوكل ؽبا كذيفة ربس  أكجه الكبلـ كتزيينه
 التنوع كالتديد الفونيمي القائم على مبدأ اؼبعاكدة كالتجيع.

 دواج اإلز  -2-11

أك ما يسميه بع  الببلغي  بتضم  اؼبزدكج: كهو أف يقع  يف أثناء  ،كيف تعريف االزدكاج
،أم أنه يقع يف هاية 4مع مراعاة حدكد األسجاع األصلية" ،أك النظم لفظاف مسجعاف ،قرائن النثر

 فبا يشكل ازدكاج حريف يف هايتهما. ،الفاصلت  من النثر

إذل أنبية االزدكاج يف القوؿ اؼبنثور "كقد عد أبو هبلؿ العسكرم  من نو  ،من علماء الببلغة
كال تكاد  ،كال وبلو حيف يكوف مزدكجا ،االزدكاج من ضبيد صفات النثر "إذ ال وبسن منثور الكبلـ

ألنه يف نظمه  ،لكاف القر ف ،كلو استغ ىن كبلـ عن االزدكاج ،ذبد بليغا  كبلمه  ىبلو من االزدكاج

                                                           
 .133-132 ،الديواف1
 .137ص ،اؼبرجع نفسه ،نةبادكم طبينظر:  2
 .133ص ،الديواف 3
 ،ق1383 ،1ط ،بغػػػداد ،مطبعػػػة العػػػاشل ،حدهبػػػة اغبػػػديثي ،لػػػوبطربقيػػػ  أضبػػػد م ،علػػػى إعجػػػاز القػػػر ف اؼبطلػػػع ،التبيػػػاف يف علػػػم البيػػػاف ،ملكػػػاشلز ابػػن  4

 .172ص ،ـ1964
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فضبل عما تراكح يف  ،كقد كثر االزدكاج فيه حيف حصل يف أكساط اآليات ،ػبل خارج عن كبلـ ا
 1الفواصل منه ...".

ليل ىبلو كبلمه من فبل يكاد ب ،كال يث ر السامع إال إذا كاف مزدكجا ،فالكبلـ ال يكوف مغلوفا
 كاالنسجاـ. ،فلياته كث رة االزدكاج ،القر ف الكرصلاالزدكاج ك 

 ،كعقلية األموات كاألحياء ،حافلة باالزدكاج منها قوله: "كريبة األحياءكرسالة ابن طبيس    
على أها حليفة  ،بل أس رة األساكير كاألحجاؿ ،بنت األذكاء  كاألقياؿ ، مقصورة اآلسرة كاغبجاؿ

 2كألفية أشجاف كأطراب". ، الـ كأكصاب

 ،ا يتاكح ب  حرف فاالزدكاج اغباصل ب  الفواصل اؼبوسيقية أحدث تلوينا صوتيا منسجم
أمتع اؼبتلقي كزاد يف كضوح اؼبع ىن كبيانه: "إف االزدكاج قد أعطى العبارات كاعبمل نغما  ،كفاصلت 

كأضفى عليها إيقاعا موسيقيا بليغا يدؿ على قدرة الكاتب على تغليف اؼبفردات اؼبناسبة  ،مةثرا
 3 ثوب الرقة كاعبماؿ كقوة التغث ر".فبا ىبدـ اؼبع ىن اؼبقصود كيربز  يف ،كربقي  االنسجاـ بينها

يعود إذل سبكن الكاتب كالشاعر ابن طبيس يف كضع األلفاظ مواضعها  ،هذا أمر صحيح
 اؼبناسبة من دكف أف يلهد كراءها مراعيا يف ذلك ببلغة اؼبع ىن كعمقه.

كما أنه شبيه   ،4بل يعترب كاحدا من أنواعه ،كأسلوب االزدكاج شبه إذل حد بعيد السجع
مع كجود فرؽ جزئي بينهما: "كهو شبيه باألسلوب اؼبتوازف إال أنه ىبتلف عنه يف   ،األسلوب اؼبتوازفب

تشابه حرف  من الفقرت  اؼبتوازنت  كيف اؼبقابل أسلوب اؼبتوازف الذم يعتمد على تعادؿ الفقرت  
 5كتشابه حرؼ كاحد يف الفاصلت ".

                                                           
 ،1ط ،سػػى البػػايب اغبلػػيبيالناشػػر ع ،ؿبمػػد أبػػو الفضػػل إبػػراهيم ،كتػػاب الصػػناعت   الكتابة/الشػػعر  ربقيػػ  علػػي ؿبمػػد البجػػاكم  ،و هػػبلؿ العسػػكرمأبػػ 1

 .260ص ،1371
 .122-121ص ،الديواف 2
 .353ص ،اؼبرجع الساب  ،فايزع النيب فبلح القيسي 3
 .353ص ،اؼبرجع نفسهينظر:  4
 ،ةنيػػػػاعبامعػػػػة األرد ،1991 ،وط ماجسػػػػت رـبطػػػػ ،أدب الرسػػػػائل الديوانيػػػػة يف اؼبغػػػػرب كاألنػػػػدلس يف عهػػػػد اؼبوحػػػػدين ،خيػػػػارم ؿبمػػػػود ؿبمػػػػد ع الرضبػػػػاف 5

 .160ص
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فاألسلوب اؼبتوازف يكوف شرط التساكم ب   ،زدكاجالعلم بالفرؽ ب  األسلوب اؼبتوازف كاال
بينما االزدكاج اشتاط التثنية يف اغبرؼ ب  فاصلت  أك أكثر  ،الفاصلت  اللتاف زبتماف بصوت كاحد

فهذا األسلوب اؼبتوازف كيف  1كسعرت لبين سبيم نار ؿبل " ،ففي قوله: "قربت ببين حفنة مزار جل 
 ،كطافت ببيت عبد اهلل ابن دراـ فلم ترض جوار  ،فما أنست نار قوله: "كمرت على معتاد غالب 

 2كاستحلت ما أحل ؽبا من مبذكؿ حبائه". ،كلو حلت بفنائه

فكل أسلوب متوازف ازدكاج كليس كل  -إف صح التعب ر–فاالزدكاج هباكز العبارت  أك الفقرت  
 ازدكاج أسلوب متوازف .

لها يكػػوف ذبميػػل الػػنص كركنقػػه كمػػا أنػػه يػػربز براعػػة كيبقػػى االزدكاج مػػن اػبصػػائص الػػيت بفضػػ  
  صاحب الرسالة يف نسج عبارته كترصيفها.

 مكانة ابن خميس بين كتاب عصره-3

كقػدمنا ربليػل فػين  ،شرح ابن هدية القرشي قاضي تلمساف ؼبع ىن الرسالة ،كبعد أف استعرضنا معا
 ،-إف صح التعبػ ر–ة كاليت أحل يف عرضها نلتفت إذل مكانة ابن طبيس االجتماعية كالثقافي ؼبضموها ،

يقػػوؿ: "إف مكانػػة ابػػن طبػػيس بػػ  كتٌػػاب  ،كألف ؼبكانتػػه صػػلة كثيقػػة دبػػا كرد يف الرسػػالة ،الطػػاهر تػػوات
كابػن دقيػ   ،عصر  معركفة عند القػدماء كاؼبعاصػرين، أك نعػين بالقػدماء معاصػريه كػابن خطػاب الغػافقي

 اب يف بياف مكانة ابن طبيس األدبية كالفلسفية.فيقوؿ ابن خط ،كابن هدية القرشي ،العيد

 كالببلغػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػا ،لػػػػػػػػػػػك يف الببلغػػػػػػػػػػػة
 نظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كنثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ال تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارل فيهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

 ؿبػػػػػػػػػػػػػػػػل رئيسػػػػػػػػػػػػػػػػي ،ربتويػػػػػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػػػػػن أثػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 3عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػززت ذاؾ كذا بعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الطوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

                                                           
 .123ص ،الديواف 1
 .124-123ص ،اؼبصدر نفسه2
 .283 -282ص ، ابن طبيس شعر  كنثر ، الطاهر توات 3
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لقػب بشػيخ اعبماعػة  ،فهو إماـ الببلغػة لػه شػعر كنثػر ال هبػارل فيهمػا، كمػن ضػركب علػو اؼبنزلػة
كصػػاحبته حػػ رة فيمػػا عثػػر عليػػه يف  ،يعػػرض اللقػػب ،دع الوهػػاب بػػن منصػػور ،نػػهلقػػب جعػػل ؿبقػػ  ديوا

 ،يقػػوؿ عبػػد الوهػػاب بػػن منصػػور: "كتلػػك غريبػػة الغرائػػب يف ترصبػػة ابػػن طبػػيس ،حيػػاة بػػن طبػػيس كنسػػبه
كقد انفرد يتحليته هبا أضبد بن القاضي يف درٌة اغبجاؿ كدل وبله هبا أحد غ ر  فبن أشاركا إليه باقتضػاب 

تسػػػػاكل قاضػػػػي القضػػػػاة يف اصػػػػطبلح أهػػػػل  ،كشػػػػيخ اعبماعػػػػة يف اصػػػػطبلح أهػػػػل اؼبغػػػػرب ،بأك إطنػػػػا
كال يتحلػػى بػػه إال شػػيخ طػػاعن يف السػػن ضػػرب بسػػهم كافػػر يف الفقػػه كاغبػػديد كسػػائر علػػـو  ،اؼبشػػرؽ
حبيػػد يكػػوف اؼبرجػػع الػػذم تقطػػع عنػػد  جهينػػة قػػوؿ كػػل خطيػػب كيكػػوف لػػه القػػوؿ الفصػػل يف  ،الػػدين

كدل يرد فيما ب  أيدينا من النصوص ما يدؿ على أف الرجل كاف  ،ر اؼبعضبلتالفتاكل كاألحكاـ كسائ
بل أف القرائن يف الغالػب تنطلػ   ،فشيخ صباعة ،مائبل إذل العلـو الدينية حيف يكوف قاضيا ،فقيها مربزا

 .1بغف الرجل كاف أديبا ب يسا مائبل إذل العزلة كاالنفراد كاالبتعاد عن الناس"

ألف تتبعنا ؼبراحل حياة ابن طبػيس  ،ع الوهاب بن منصور" فيه كث ر من الصحةكلعل ما يبديه "
كمػن جهػة  ،هػذا مػن جهػة ،دل نعثر على حقػائ  تشػ ر بغنػه كػاف شػيخ اعبماعػة ،يف تلمساف كاألندلس

 ،فهػو العػادل كاألديػب كالشػاعر ،هذا ال يبنع من كوف ابن طبيس قد أنزؿ يف قومػه منزلػة مرموقػة ،أخرل
بواسػطة مػا يستحضػر   ،كلعل هذ  اؼبنزلة نستشرفها من نصوصػه الشػعرية كالنثريػة ،الفيلسوؼ ،كاؼبتسل

"فلديػػه إؼبػػاء كبػػ ر  ،كأعػػبلـ مػػن أشػػهر الفبلسػػفة كالفقهػػاء ،كمعػػارؼ كعلػػـو ،فيهػػا مػػن حػػوادث تارىبيػػة
ظريػػة كمػػا كػػاف يلػػم بالطػػب كالعلػػـو الن  ،كاشػػتقاؽ ،كفقػػه لغػػة ،كببلغػػة ،كصػػرؼ ،مػػن كبػػو ،بعلػػـو العربيػػة

كلػػه فػػوؽ ذلػػك إطػػبلع كاسػػع علػػى أيػػاـ العػػرب كرجاؽبػػا أك أنبػػاء  ،كاألصػػوؿ كاعبػػدؿ كالفلسػػفة الصػػوفية
كشػػعر  كنثػػر  مػػر   صػػادقة ؼبعارفػػه  ،كالشػػيع كمعتقػػداهتا ،كخػػربة كػػربل بالنحػػل كتفاريقهػػا ،األمػػم كأحواؽبػػا

 .2متغثراف هبا إذل حد كب ر" ،هذ 

                                                           
 .52، 51ص ،اؼبنتخب النفيس يف شعر ابن طبيس ،عبد الوهاب بن اؼبنصور 1
 .52ص ،، اؼبصدر الساب عبد الوهاب بن اؼبنصور 2
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يس العلميػػػة بػػػ  كبػػػار عصػػػر  مػػػن علمػػػاء كفقهػػػاء ؼبكانػػػة ابػػػن طبػػػ -مػػػا نػػػرا  مهمػػػا–كبعػػػد عػػػرض 
كمػػا يةكػػدها مػػا جػػاء يف هػػذ  الرسػػالة الػػيت بعثهػػا إذل مشػػرؼ مدينػػة فػػاس أيب الفضػػل ؿبمػػد بػػن  ،كقضػاة

 يشكوله مةامرة من يتبصوف به ليلحقوا به االذل. ك يقتلونه. ،وبي بن عتي  العبدرم بعد ؿباكمته
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أف –ال بػاس  -ل أف نضػع بػ  أيػديكم، أهػم النتػائج، كاؼببلحظػات، كالتوصػيات كيف اػبتاـ كقبػ
نػػدعو البػػاحث  إذل االلتفػػات للػػتاث االديب كالفكػػرم يف بػػبلد اؼبغػػرب، كألنػػه دل يلػػ  رعايػػة مػػن الػػذين 

مةسسػػاته الثقافيػػة، كاجػػب علينػػا كبػػاحث  متخصصػػ ، أف نكشػػف علػػى أسػػرار سبيػػز  ك يبثلػػوف هي اتػػه
ابػػن -ث كتفػػرد ، كإذا أخػػذنا كاحػػد يعػػد مػػن الػػركاد الػػذين قامػػت هبػػم حضػػارة بػػبلد اؼبغػػرب، هػػذا الػػتا

، فصػحيح أف مػا تفضػل بػه عبػد الوهػاب مػن شػرح كصبػع، كتبسػيط لشػعر  كنثػػر  يف -طبػيس التلمسػاشل
مةلػػف وبمػػل عنػػواف "اؼبنتخػػب النفػػيس مػػن شػػعر ابػػن طبػػيس"، كالطػػاهر تػػوات يف كتػػاب "ابػػن طبػػيس 

تعد من الدراسات القيمة اليت حاكلت الكشف عن معاشل كأسلوب ابن طبيس، شػعرا  ذ إشعر  كنثر  "
 كؽبػػػػػةالء اؼبسػػػػػلك االمثػػػػػل للظفػػػػػر رل ت بػػػػػدكرها،أضػػػػػاء إذل اؼبصػػػػػادر اعبليلػػػػػة ، الػػػػػيت كنثػػػػػرا، باإلضػػػػػافة 

باإلحػػاالت كاإلشػػارات اغباضػػرة كالغائبػػة يف ابػػداع ابػػن طبػػيس، لكػػن ذلػػك يعػػد قطػػرة مػػن حبػػر، ليبقػػى 
 ستصل إذل إضافات جديدة. -كمن دكف شك–حباجة ؼبزيد من األحباث كالدراسات، كاليت نتاجه 
حبػد ، يبكن ألمه الكدبا أنكمن نعم اػبال  على اػبل ، إمكانية إعادة النظر، الستقامة األمر،  

كتعػػػػػديل ، تصػػػػػويب أخطػػػػػاء  علػػػػػى ػػػػػة، سػػػػػنقف كغسػػػػػبلفنا مػػػػػن البػػػػػاحث  أف تكتمػػػػػل صػػػػػورته م ػػػػػة باؼب
-إنشػاءاهلل–، يف األخذ بالتوجيهات اليت ستقف عندها جع لغايةاأك تر ، ثبيط لعزيبةت دكف، مبلحظاته

إليكم ك  -لن نطيل عليكم كث را -حيف يتم إخراج البحد يف أفضل صورة له-كفقها اهلل -عبنة اؼبناقشة
 اليت مت التوصل إليها: ،أهم النتائج كاؼببلحظات

كوبػػدث نتيجػػة التنػػاغم ، نسػػجاـ بػػ  حركػػة كالسػػكوفقػػ  اإلوبألنػػه ، قػػاع أمشػػل مػػن الػػوزفيإف اإل -1
 ت.لجاكاإلشباعات كاؼبف، كاألصوات فهو نسيج من التوقعات، الناتج عن تتابع اؼبقاطع، اؼبوسيقي

مسػػتغرقة زمنػػا ، كانسػػجامها مػػن خػػبلؿ عمليػػة تكرارهػػا، هػػو سباثػػل اغبركػػات كالسػػكنات، إف الػػوزف –2
 النط  هبا يف كل فواصل اإليقاع. يف
ا مػػكػػل منه، الطويػػل، مث الكامػػل، ك اأف أكثرهػػا تػػوارد، كجػػدنا، مػػن خػػبلؿ رصػػد إحصػػائي لػػؤلكزاف -3

أم ، كالشوؽ كاغبن ،  يعد من البحور الطويلة اليت تتناسب مع اؼبوضوعات اليت ذاع صيتها يف اؼبدكنة
 أثقل حركة س رها.  اكبطي، نفسا طويبلما يتطلب
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الػػػذم يػػػغيت ب سػػػكاف ، ثقػػػل اغبركػػػة كبط هػػػا، يػػػع اغبػػػاالتال يقتضػػػي أف يػػػبلءـ يف صب، حبػػػر الطويػػػل -4
 ال يتحق  يف أجزاء الطويل الوزنية.، فهذا النس  العركضي، الثاشل اؼبتحرؾ

كهػذا مػا الحظنػا  مػن خػبلؿ ، يفيد اإلخبار بالوقػائع كاألحػداث اؼباضػية، حبر الكامل من األكزاف -5
 بع  النماذج من شعر ابن طبيس.

كألف الشػػاعر يعػػرب عػػن ذبربتػػه اغبياتيػػة بغسػػلوب ، يػػدؿ علػػى األداء القصصػػي، تكػػرار حػػركؼ اؼبػػد -6
 يشاطر تنوع اؼبواقف الدرامية.، حكائي

إذ كرد يف قصػػػػػيد ، اؼبتقػػػػػارب، مػػػػػن التمظهػػػػػرات اإليقاعيػػػػػة دل تػػػػػرد بكثػػػػػرة يف قصػػػػػائد ابػػػػػن طبػػػػػيس -7
لػػب مػػن مشػػاعر غي سػػقاطه علػػى مػػاإكاحػػد بابن رشػػيد تعػػوذت  كردبػػا يعػػود سػػبب ندرتػػه لعػػدـ امكانيػػة 

 أضفت بظبلؽبا شعر ابن طبيس.، حزينة
عيػد ب، مػع الػذات العليػا حػدتيالػذم يبحػد عػن عػادل بػديل ، هػي ذات الصػويف، ذات ابن طبػيس -8

 .عدكل الب،  عن كاقعة
دل ىبػػرج يف توذيفػػه لػػؤلكزاف عػػن الػػنمط التقليػػدم ، كغػػ ر  مػػن الشػػعراء اؼبغاربػػة،  الشػػاعر ابػػن طبػػيس -9

 اؼبعركؼ.
صػػوتا كاحػػد ، عتتبػػالػػذم ي، بػػل سػػار علػػى الػػنهج القػػدصل، للقافيػػة ه ينػػوع ابػػن طبػػيس يف تشػػكيلدل -10

 من أبيات القصيدة.، كل بيت،  ىبتم به
يف ، هعتػاد ظباعػمن اؼب، كما أها،  كاؼبهجورة، تنوعت حركؼ القافية حرؼ الركم  ب  اؼبهموسة -11

 حرؼ  اػباء .عماؽبا، توذيف حركؼ يندر استإذل  ؿغ ر أنه ما، الشعر العريب
كهذا مػا وبػاكي معػاشل التضػرع ، كأكثرها األلف، جاءت القافية يف قصائد  مردكفة حبركؼ الل  -12

 لؤلهل كالديار.، كاغبن ، كبد الشكول، كالتوبة
يف اؼبقابػػل كثػػرة صػػورة التشػػبيه ، رة أنػػواع التشػػبيه اؼبرسػػل كاجملمػػلنػػديبلحػػ  يف شػػعر ابػػن طبػػيس  -13

 كربكمه يف معجم اللغة.، يدؿ على براعة اؼببدع البليل الذم
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كنفح اغبياة ، تشخيص اؼبع ىن كذبسيد ، خاصة البليل، من خبلؿ التشبيه كأنواعه، سعى الشاعر -14
 يف مكونات الطبيعة اعبامدة.

فبػػا أدل إذل ، يركػػز الشػػاعر يف توذيػػف التشػػبيه علػػى األكصػػاؼ اػبارجيػػة كاألخبلقيػػة للممػػدكح -15
 ة ب  الشاعر كتشبيهاته بالفتور.كسم العبلق

 اليت استدعاها ابن طبيس لنقل مشاعر  كعواطفه.، ستعارة من أنواع البيافاال -16
إذ مت نقػػػػل اؼبعػػػػ ىن بواسػػػػػطة ، سػػػػتعارة اؼبكنيػػػػةاال، يف الػػػػديواف، سػػػػتعارة توذيفػػػػاأكثػػػػر ضػػػػركب اال -17

 باغبركة كاغبياة. ثريةلتوليد صور ، تقنيات: كالتشخيص
برز يف النصوص اليت خصصها ابن طبيس ؼبدح الوزير أيب ، التصروبية، ستعارةلثاشل من االالنوع ا -18

 . عبد اهلل بن رشيد وأب كالرحالة ،  عبد اهلل ابن اغبكيم 
، هئػػكنقا، باعبمػػاؿ، فبػػا يبعػػد اإلحسػػاس، بشػػكل كبػػ ر، سػػتعانة بالطبيعػػة يف تشػػكيل الصػػوراال -19

 كيبثه شكوا .، هتيفهي ملجغ الشاعر الذم وبيا ب  دف
التجسػػيم كهػػو ربػػوؿ األشػػياء اؼباديػػة إذل أجسػػاـ ، نقػػل التجربػػةيف كمػػن التقنيػػات الػػيت اسػػتثمرها -20

تصػػ ر  بػػه الػػذم يقصػػدد كالتجسػػي، فبػػا يسػػهم يف تعميػػ  اؼبوقػػف الشػػعورم، كاإلنسػػاف كاغبيػػواف،  ناطقػػة
 اؼبعاشل اجملردة إذل لوحات حسية مادية.

ليجػػػد ، اؼبوهػػػـو إلاالصػػػور اؼبشػػػاهدة، اؼببالغػػػة يف إبػػػراز اؼبعػػػ ىن، اريةسػػػتعمػػػن خصػػػائص الصػػػورة اال -21
 ستكماؿ حدكد ذلك اؼبشهد.التخيلية كالصورةاؼب، القارئ عبلقة ب  اؼبع ىن الذم أحل عليه اؼببدع

  يرغبتػه يف القػر فبػا يػنم عػن ، سػتعانة هبػاسائل اليت أسرؼ الشػاعر يف االو الكناية كاحدة من ال -22
 يح.بغسلوب التلم

، نسػػػب متفاكتػػػةب، عػػػن نسػػبة، عػػن موصػػػوؼ، عػػن صػػػفة، لقػػد تعػػػددت أنػػواع الكنايػػػة يف شػػػعر  -23
 تلك اليت ذهر فيها يبدح اؼبلوؾ.، كأكثر االنواع توارد

 كالتفخيم يف الوصف.، اؼببالغة يف اؼبع ىن، متع هبا الكنايةتاليت ت، من القيم اعبمالية -24
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بػػدؿ ، كميلػػه لئلغػػراب، فبػػا يػػدلعلى براعػػة نظمػػه، ز اؼبرسػػلاعتمػػاد الشػػاعر حبجػػم كبػػ ر مػػن اجملػػا -25
 الوضوح كعدـ التعقيد.

ليشػػكل صػػور ، احملليػػة، اغباليػػة، الكليػػة كاعبزئيػػة، كثػػر العبلقػػات اسػػتدعاء يف توذيػػف اجملػػازأمػػن  -26
 تلوف حياته.، ملونة، متباينة

كسػػػر ، يبػػػدك تغلقهػػػا ،كتثبيػػػت عبػػػواهر، رر كبػػػت يف تصػػػنيف د، يعػػػد البحػػػد عػػػن دالالت اجملػػػاز -27
 صباؽبا بوركدها ؾبتمعة.

ـبافػػة فبػػن ، كعػػدـ التصػػريح، اجملػػاز للتغطيػػة علػػى اؼبعػػ ىن، اختػػار الشػػاعر مػػن األسػػاليب الببلغيػػة -28
 كيودكف قتله.، يتصدكف به

 كذبسيدها.، كمشاعر ، يف تشخيص أفكار ، عبغ الشاعر لتمثل الطبيعة اغبية كالصامتة يف شعر  -29
، فبا يش ر إذل ثقافة ابن طبيس الشرقية، ريب القدصلعبغلواف من الشعر ال، قصائد ، اعرضمن الش -30

 اغبضارم.هاكاطبلعه علا رث
الػػيت تػػنص علػػى ضبايػػة أرض اؼبسػػلم  مػػن ، اغبكػػيم الكتػػاب مػػع نصػػوص، ايتفاعػػل الشػػاعر نصػػ -31

 العدك كالغاصب .
كأكمػػغت إذل األحػػداث الػػيت عرفتهػػا ، حضػػرت البي ػػة السياسػػية كاإلجتماعيػػة يف شػػعر ابػػن طبػػيس -32

 أثناء سطوة بين زياف.، اؼبنطقة
كلمػػا دعػػت إليهػػا ،  يعرضػػها، ملتزمػػا بقضػػايا كطنػػه، بػػدا مػػن خػػبلؿ شػػعر ، الشػػاعر ابػػن طبػػيس -33

دخػػوؿ بنػػو العقػػاب، ك  مثػػل مػػا ركا  عػػن معركػػةشهديتضػػمن التلميحاؼبل ينقػػف، ضػػركرة اؼبوقػػف اؼبعػػرب عنػػه
 .زياف ربت نظاـ اؼبرني 

،  ك اغبػػػدثألنقػػػل اؼبشػػػهد ، مػػػن األسػػػاليب الػػػيت كذفهػػػا الشػػػاعر، القػػػص، يعػػػد أسػػػلوب الوصػػػف-34
 ..إخل.. اغبن ، كالفخر، كالوصف، كذلك ناسب األغراض كاؼبدح

غراض ذبسيدا أل، من العوارض التكيبية اليت دل ىبل منها شعر ابن طبيس التلمساشل اغبذؼ -35
 .يةكعركض، كبوية كببلغية
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، حذؼ اؼبسند كاؼبسند إليهكالفعل كالفاعل، لصور الشائعة للحذؼ يف شعر ابن طبيسمن ا -36
 ؼ الصفة.ذكحذؼ شبه اعبملةكاؼبضاؼ كح، اؼببتدأ أك اػبرب

كحذؼ ،  فراديةبل مشل الب ىن اإل، ةيذؼ يف شعر ابن طبيس دل يقتصر على الب ىن التكيباغب -37
 واصل اؼبوسيقية اليت ربق  الوزف كالقافية.استجابة للف، كحذؼ حرؼ اعبر،  دكات كاغبركؼاأل

، ضػاءت مسػاحات بػدت غامضػةأ، شراقات دالليةإ، عارض اغبذؼ يف شعر ابن طبيستضمن -38
 ها اؼبتلقي مع ىن النص.يوهلة يصادؼ فلألك 
يتميػػػػز نثػػػػر ابػػػػن طبػػػػيس بػػػػالتكلف كالتنميػػػػ  اللفظػػػػي، بطػػػػرؽ ألػػػػواف البػػػػديع، السػػػػجع، اعبنػػػػاس،  -39

، كالطبػػاؽ، فغسػػلوبه يف الكتابػػة، أسػػلوب القاضػػي الفاضػػل الػػذم مهػػد ؼبرحلػػة الركػػود ، اؼبقابلػػةاالزدكاج
 .يف النثر الفين كالضعف

 .كيف االخ ر نشكر جهد عبنة اؼبناقشة اليت ذبشمت عناء قراءة كتصويب أخطاء هذ  الرسالة
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 ية حفص عن عاصم، بركاالقران الكريم 
 كتب الحديث: 
أضبػد بػػن علػػي حجػر العسػػقبلشل، فػػتح البػارم شػػرح صػػحيح البخػارم، تػػح ؿبمػػد فػةاد عبػػد البػػاقي  .1

 .1407/1986، 1ك خركف، دار الرياف، ط
دمشػػ  سػػوريا ،دار ابػػن كثػػ ر  ،صػػحيح البخػػارم ،اإلمػػاـ أبػػو عبػػد اهلل ؿبمػػد بػػن إظباعيػػل البخػػارم .2
 .2002ق/1423 1ط
، إشراؼ 1416/1996زكريا النوكم، شرح النوكم على مسلم، تاريخ نشر  وبي بن شرؼ، أبو .3

 .القاهرة ،عبد اغبميد أبو اػب ر، دار السلم
 الكتبأوال: 

 مصر.، دط1995إبراهيم أنيس، االصوات اللغوية، اؼبكتبة االقبلو مصرية،  .4
 .مصر ،5، ط1975إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، مكتبة االقبلو مصرية،  .5
 مصر.1965، 3يم أنيس، موسيقى الشعر، مطبعة االقبلو مصرية، طابراه .6
، 4إبػػػراهيم أنػػػيس، ك خػػػركف، اؼبعجػػػم الوسػػػيط، ؾبمػػػع اللغػػػة العربيػػػة، مكتبػػػة الشػػػركؽ الدكليػػػة، ط .7

2004. 
 ، لبناف1952/ 1317، النجار، دار الكتب العلميةابن جين، اػبصائص، تح ؿبمد علي  .8
، 1ط 1جؿبػػػي الػػػدين، مطبعػػػة حجػػػازم، قيػػػ  ؿبمػػػد ابػػػن رشػػػي  العمػػػدة، يف ؿباسػػػن الشػػػعر، رب .9

 القاهرة.
 أبػػػو علػػػي حسػػػ  بػػػن رشػػػي ، العمػػػدة يف ؿباسػػػن الشػػػعر  دابػػػه كنقػػػد ، ربقيػػػ  د. عبػػػد اغبميػػػد  .10

 ، ب ركت.ـ2001ق 1422 1طهنداكم اؼبكتبة العصرية، 
ة هبػػدخ ،لػوبطربقيػ  أضبػد م ،اؼبطلػع علػػى إعجػاز القػر ف ،التبيػاف يف علػم البيػاف ،ملكػاشلز ابػن  .11

 .، بغدادـ1964 ،ق1383 ،1ط ،مطبعة العاشل ،اغبديثي
 .،االسكندرية  3، طؿ سبلـ، منشغة اؼبعارؼ ابن طباطبا، عيار الشعر، ربقي  ؿبمد زغلو  .12
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 لبناف ،ب ركت .1997، 1ط ،ابن منظور، لساف العرب دار صادر .13
ميػػد، اغبـ االنصػػارم، مغػػين اللبيػػب عػػن كتػػب األعاريػػب، تػػح ؿبمػػد ؿبػػي الػػدين عبػػد اشػػابػػن ه .14

 ، ب ركت. 1991،ق1411 ،اؼبكتبة العصرية، دط
أبػػػػو الطيػػػػب، أضبػػػػد بػػػػن حسػػػػ  اعبعفػػػػي اؼبتنػػػػيب، ديػػػػواف اؼبتنػػػػيب، دار بػػػػ ركت للطباعػػػػة كالنشػػػػر،  .15

1403/1983. 
أبػػو الفػػتح عثمػػاف ابػػن جػػين، اػبصػػائص، تػػح ؿبمػػد علػػي النجػػار، اؼبكتبػػة العلميػػة، دار الكتػػب  .16

 .اؼبصرية، دت، دط
ل بن عمر بن كث ر القرشي الدمشقي، تفس ر القر ف العظػيم، ربقيػ  سػامي بػن أبو الفداء إظباعي .17

 ، الرياض. 1418،1997، 1دار طيبة للنشر كالتوزيع، ط  ، 2مد السبلمة، جؿب
أبػػو القاسػػم، اغبسػػن بػػن بشػػر اآلمػػدم، اؼبوازنػػة بػػ  شػػعر أيب سبػػاـ كالبحػػتم، تػػح: السػػيد أضبػػد  .18

 .، مصر4ط، 1994صقر، عبداهلل ؿبارب، دار اؼبعارؼ، 
أبػػػو بكػػػر عبػػػد القػػػاهر عبػػػد الػػػرضبن اعبرجػػػاشل، أسػػػرار الببلغػػػة، ربقيػػػ  ؿبمػػػود ؿبمػػػد شػػػاكر، دار  .19

 ، جدة.1412/1991، 1اؼبدشل، ط
 ،العاؼبيػػة راعبنػػة التحقيػػ  يف الػػد ،شػػرح اؼبعلقػػات السػػبع ،أبػػو عبػػد اهلل اغبسػػ  بػػن أضبػػد الػػزكزشل .20

 .ـ1992ق/1413
سػػػػم حاطػػػػة يف أخبػػػػار غرناطػػػػة، تػػػػح بوزيػػػػاشل الػػػػدراجي، القأبػػػػو عبػػػػد اهلل ؿبمػػػػد بػػػػن اػبطيػػػػب، اإل .21

 عبزائرا .1، طالثالد، دار األمل للدراسات
أبػػػو عبػػػد اهلل ؿبمػػػد بػػػن ؿبمػػػد العبػػػدرم اغبيحػػػي، رحلػػػة العبػػػدرم  الرحلػػػة اؼبغربيػػػة  حققػػػه ؿبمػػػد  .22

 ، الرباط.1، طاؼبكلفة بالشةكف الثقافيةالفاسي، كزارة الدكلة 
ندلسي، اؼبعيار يف نقد االشعار، تح، عبداهلل ؿبمد سليماف هنداكم، أبو عبداهلل صباؿ الدين اال .23

 ، مصر.1987مطبعة األمانة،  
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دت، فػػاجي، دار الكتػػب العلميػػة، ربقيػػ  ؿبمػػد اؼبػػنعم خ،قدامػػه جعفػػر، نقػػد الشػػعر ،أبػػو فػػرج  .24
 ، ب ركت.دط
علميػػػة، دار الكتػػػب ال ،أبػػػو ؿبمػػػد عبػػػد اهلل بػػػن اضبػػػد بػػػن سػػػناف اػبفػػػاجي اغبلػػػيب، سػػػر الفصػػػاحة .25

 ، ب ركت.1، ط1902/ 1982
ؿبمػد أبػو  ،كتػاب الصػناعت   الكتابة/الشػعر  ربقيػ  علػي ؿبمػد البجػاكم  ،أبو هبلؿ العسكرم .26

  .1371 ،1ط ،سى البايب اغبليبيالناشر ع ،الفضل إبراهيم
هػػػػبلؿ اغبسػػػػن بػػػػن عبػػػػد اهلل بػػػػن سػػػػهل العسػػػػكرم، كتػػػػاب الصػػػػناعت ، ربقيػػػػ  علػػػػي ؿبمػػػػد  وأبػػػػ .27

 ، ب ركت.1ـ، ط1986، يةبالفضل إبراهيم، اؼبكتبة العر  البجاكم، ؿبمد أبو
، مطبعػة مصػطفى اغبلػيب  .28 أبو يعقوب بن يوسف بن أيب بكػر ؿبمػد بػن السػكاكي، مفتػاح العلػـو

 .ـ1937ق/1356 ،1ط ،كأكالد 
أضبػػػد اؽبػػػامشي، جػػػواهر الببلغػػػة  يف اؼبعػػػاشل، البيػػػاف، البػػػديع  ضػػػبط، كتػػػدقي  كتوثيػػػ  د. يوسػػػف  .29

 .صيدا، ب ركت  ،1طالعصرية، ةالصميلي، اؼبكتب
عبػد اعبليػل، مكتبػة اآلداب،  أضبد اؽبامشي، ميزاف الذهب يف صناعة أشعار العرب، تح: حسػين .30
 .، دت، القاهرة1ط

زدهػػػار الريػػػاض يف أخبػػػار عيػػػاض، ربقيػػػ  مصػػػطفى السػػػقا، أأضبػػػد بػػػن ؿبمػػػد اؼبقػػػرم التلمسػػػاف،  .31
 ، القاهرة.ـ1939ق، 1358كالتصبة،  إبراهيم األبيارم، ع اغبفي  شليب، مطبعة عبنة التغليف

أضبػػػد بػػػن ؿبمػػػد اؼبقػػػرم التلمسػػػاشل، أزهػػػار الريػػػاض يف أخبػػػار عيػػػاض، ربقيػػػ  مصػػػطفى السػػػقا،  .32
 .، دت1، طةرم، عبد اغبفي  شليب، مطبعة فضالإبراهيم األبيا

اف الشيخ أضبد ؿبمد اؼبقرم، التلمساشل، نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب، ربقي  إحسػ  .33
 .،ب ركت1ـ، ط1986ق/ 1388، ، دار صادر 5جمللدعباس، ا

الصػػػورة يف شػػػعر فبلكػػة غرناطػػػة  دراسػػػة ربليليػػػة  أضبػػد عبػػػد اغبميػػػد إظباعيػػػل، هايػػات االنػػػدلس  .34
 .1438/2014، 1، دار النابغة للنشر كالتوزيع، طتارىبية
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 .2006ط،  أضبد ؿبمد اؼبعتوؽ، اللغة العليا، دراسات نقدية يف الشعر، مركز الثقايف العريب، د .35
 .، القاهرة ، دط 1980أدبية، دار اؼبعارؼ، أضبد هيكل، دراسات  .36
 .،ب ركت3، طافة أرسطو، فن الشعر، تر عبد الرضباف البدكم، دار الثق .37
أماشل سليماف، االسلوبية كالصوفية، دراسػة يف شػعر اغبسػ  بػن منصػور اغبػبلج، دار ؾبػدالكم،  .38
 .، عماف، األردف2002، 1ط

 دط ،دت.علم القافية، مكتبة الزهراء، مصر، القاهرةأم ر السيد، يف  .39
 .القاهرة ،2013، 1دار التنوير، ط ،كفلسفة الفن ،مدخل إذل علم اعبماؿ ،أم ر حلمي مطر .40
 .،مصر3، طل الص رايف، الناشر دار اؼبعارؼالبحتم، ديواف البحتم، تح حسن كام .41
 ، جدة ، الرياض.3ط ،2ط ،1ط ،دار الرفاعي ، ،دار اؼبنارةمعجم الببلغة ، ،نةبابدكم ط .42
، 1998، 1، طدل الكتػػػػػب للنشػػػػػر كالتوزيػػػػػعسبػػػػػاـ حسػػػػػاف، اللغػػػػػة العربيػػػػػة معناهػػػػػا كمبناهػػػػػا، عػػػػػا .43

 .، القاهرة  ق1418
ق 1417يعقػػػوب، دار الكتػػػاب العػػػريب، ثابػػػت بػػػن أكس االزدم، ديػػػواف الشػػػنفرل، تػػػح إميػػػل  .44

 .، ب ركت2، ط1996
، 1998، 3قػدم الببلغػي، اؼبركػز الثقػايف العػريب، طجابر العصفور، الصورة الفنية يف التاث الن .45

 .ب ركت، لبناف
، 1أدب الرسػػػػػػائل يف صػػػػػػدر االسػػػػػػبلـ، عهػػػػػػد النبػػػػػػوة، دار الفكػػػػػػر العػػػػػػريب، ط ،جػػػػػػابر قميحػػػػػػة .46

 ة.، القاهر 1986ق، 1406
جػػػبلؿ الػػػدين السػػػيوطي، اؼبزهػػػر يف علػػػـو اللغػػػة كأنواعهػػػا، ربقيػػػ  أضبػػػد جػػػاد اؼبػػػوذل، علػػػي ؿبمػػػد  .47

 .، دت1الفضل إبراهيم، دار الطباعة للنشر، ط البجاكم، ؿبمد أبو
ؿبمد اػبطيب القػزكيين، االيضػاح يف علػـو  نجبلؿ الدين ؿبمد عبد الرضباف بن عمر بن أضبد ب .48

دار الكتػب  ، ربقي  إبراهيم مشس الدين، منشورات ؿبمد علي بيضوف، الببلغة اؼبعاشل، البياف، البديع
 .، ب ركت ق2003/1424، 1، طالعلمية
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اؿ ؿ الدين بن الشيخ، الشعرية العربيػة، تػر حنػوف مبػارؾ، ؿبمػد الػورل، ؿبمػد أكراغ، دار توبقػصبا .49
 .الدار البيضاء، اؼبغرب ، 1طللنشر،

جػوف كػػوه ، النظريػػة الشػػعرية،  بنػػاء لغػػة الشػعر كاللغػػة العليػػا  ، تػػر، أضبػػد الػػدركي  دار غريػػب  .50
 .2000، 4ط ،للطباعة كالنشر

خوجػػة، الػػدار العربيػػة بلغػػاء كسػػراج األدبػػاء، ربقيػػ  ؿبمػػد اغببيػػب بػػن حػػاـز القرطػػاجين، منهػػاج ال .51
 .، تونس3، ط2008، للكتاب

خوجػػة، دار الغػػرب  حػػاـز القرطػػاجين، منهػػاج البلغػػاء كسػػراج األدبػػاء، ربقيػػ  ؿبمػػد اغببيػػب بػػن .52
 .، ب ركت2،1981اإلسبلمي،  ط

 .اؼبغرب، 1طرؽ، حسن الغريف، حركية إليقاع يف الشعر العريب اؼبعاصر، إفريقيا للش .53
 .1998حسن عباس، خصائص اغبركؼ العربية كمعانيها، منشورات ارباد الكتاب العرب،  .54
 .، ب ركت1982 ،1ط ،اؼبكتبة البوليسية ،تاريخ األدب العريب يف اؼبغرب ،حنا الفاخورم .55
 .القاهرة ، ـ2012 ،ق ،1433 ، 1ط،الكوثردار  ،تاريخ األدب العريب ،حنا الفاخورم .56
، دار مهنػػا ه كقػػدـ لػػه، األسػػتاذ عبػػد ف بػػن ثابػػت األنصػػارم، شػػرحه ككتػػب هوامشػػديػػواف حسػػا .57

 .، ب ركتـ1994ق، 1414، 2، طالكتب العلمية
 ،1ط ،دار الكتػػػػػػػػػاب العػػػػػػػػػريب ،د عػػػػػػػػػدرةشػػػػػػػػػرح أشػػػػػػػػػرؼ أضبػػػػػػػػػ ،ديػػػػػػػػػواف عبيػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن األبػػػػػػػػػرص .58

 .، ب ركت  ـ1994ق/1414
، 1ط،ار توبقػػاؿ للنشػػرحنػػوف، دركمػػاف جاكبسػػوف، قضػػايا الشػػعرية، تػػر: ؿبمػػد الػػوذل، كمبػػارؾ  .59

 .، اؼبغرب1988
 ،1ط ،مةسسػػػػة هنػػػػداكم للتعلػػػػيم كالثقافػػػػة ،النثػػػػر الفػػػػين يف القػػػػرف الرابػػػػع اؽبجػػػػرم ،زكػػػػي مبػػػػارؾ .60

 .مصر ،2012
عػػػة زيػػػد بػػػن ؿبمػػػد بػػػن غػػػازل اعبهػػػين، الصػػػورة الفنيػػػة يف اؼبفضػػػليات، أمباطهػػػا كموضػػػوعاهتا، اعبام .61

 .اؼبدينة اؼبنورة، 1طاالسبلمية، 
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، اػبيػػػاؿ كالشػػػعر يف تصػػػوؼ األنػػػدلس، ابػػػن عػػػريب، أبػػػو حسػػػن الششػػػتم، ابػػػن ليماف العطػػػارسػػػ .62
 .، القاهرة 1981، 1ط ،طبيس التلمساشل، دار اؼبعارؼ

 القاهرة.2014، 3طي ،مكتبة اػباقب1مج سيبويه، الكتاب، تح عبد السبلـ هاركف،  .63
ة يػػػدراسػػػة نقدشػػػارة وبػػػي ؿبمػػػد ؾبػػػ ردم، صباليػػػات الصػػػورة الكونيػػػة يف شػػػعر التفعيلػػػة الشػػػعورم،  .64
 .، جدة1436/2015، 1، طيلية، النادم االديب الثقايف ربل

، 1978، 2، طللنشػر شػكرم عيػاد موسػيقى الشػعر العػريب مشػركع لدراسػة علميػة، دار اؼبعرفػة .65
 .القاهرة

 .،د ت ،6ط ،دار اؼبعارؼ ،ر اإلسبلميالعص ،تاريخ األدب العريب ،شوقي ضيف .66
ؿ يف غرة أظباء الرجػاؿ، ربقيػ  بابن القاضي، درة اغبجا الشيخ أضبد بن ؿبمد بن أضبد اؼبعركؼ .67

 . ، الرباط1934،  اعبديدةس علوش، اؼبطبعة 
، منشػػػػػػػػورات االخػػػػػػػػتبلؼ، يف االدب اعبزائػػػػػػػػرمصػػػػػػػػاحل مفقػػػػػػػػود، نصػػػػػػػػوص كأسػػػػػػػػ لة، دراسػػػػػػػػات  .68

 .اعبزائر،2002
، 2012، 2الطػػاهر تػػوات، ابػػن طبػػيس التلمسػػاشل شػػعر  كنثػػر ، ديػػواف اؼبطبوعػػات اعبامعيػػة، ط .69

 اعبزائر.
، 2015 ،سػػػة النقديػػػة، منشػػػورات عكػػػاظ عػػػادؿ القريػػػب، التنػػػاص: مػػػن سػػػةاؿ التنظػػػ ر إذل فبار  .70

 .الرباط
عبد الرضبن بن ناصر السعدم، تفسػ ر السػعدم، تػح سػعد بػن فػواز الصػميل، دار ابػن اعبػوزم،  .71
 .، الدماـ1، ط4ج

، 2003، 1، ط، دار الفجػرة يف اعبزائػرعبد الرضبن تربماس ، البنية اإليقاعية للقصيدة اؼبعاصر  .72
 .القاهرة

، 1عبد السبلـ الفزارم، دراسات نقدية يف شعر سعدم يوسف، دار اجملاؿ للطباعة كالنشر، ط .73
2014. 
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، 1421، 5، طو العػػػريب، مكتبػػػة اػبػػػاقبينشػػػائية يف النحػػػسػػػاليب اإلعبػػػد السػػػبلـ هػػػاركف، األ .74
 .القاهرة

فعػػل الكتػػايب يف  رافػػ  كالعشػػ  معػػي  عبػػد العزيػػز بػػن عرفػػة، كتػػاب ؿبمػػد اؼبصػػمورل شػػاعرا، ال .75
 .ك يف الصمت متسع للكبلـ ، الدار التونسية للكتاب

 .ب ركت1، ط1405،1988، عبد العزيز عتي ، علم البياف، دار النهضة العربية .76
 القاهرة.ـ2000،ق 1420عبد العزيز عتي ، يف الببلغة العربية، علم البديع، دار االفاؽ،  .77
 1، ط1419/1999يف ضوء أسػاليب القػر ف، دار الفكػر العػريب،  عبد الفتاح الش ، البديع .78

 .القاهرة
، 1االذبػػػػا  الوجػػػػػداشل يف الشػػػػعر العػػػػريب اؼبعاصػػػػر، دار النهضػػػػة العربيػػػػػة، ط ،عبػػػػد القػػػػادر القػػػػط .79

 ب ركت.1978ق، 1401
ريفية لسػانية حديثػة، دار ػليل، هندسة اؼبقاطع الصوتية كموسيقى الشعر العريب اعب عبدعبد القادر  .80

 .عماف 1ق، ط1998/1418صفاء للنشر كالتوزيع، ال
عبد القادر فيدكح، الريفيا كالتغكيل، مػدخل لقػراءة القصػيدة اعبزائريػة اؼبعاصػرة، ديػواف اؼبطبوعػات  .81

 .، اعبزائر1994اعبامعية، 
عبػػد القػػادر فيػػدكح، دالئليػػة الػػنص األديب، دراسػػة سػػيمائية للشػػعر اعبزائػػرم، الػػديواف اؼبطبوعػػات  .82

 .عبزائراعبامعية، ا
، 2ربقيػػػػػػ  ؿبمػػػػػػد الفاضػػػػػػلى، اؼبكتبػػػػػػة العصػػػػػػرية، ط،عبػػػػػػد القػػػػػػاهر اعبرجػػػػػػاشل، أسػػػػػػرار الببلغػػػػػػة  .83

 .ب ركت1420/1999
عبػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػاهر اعبرجػػػػػػػػػاشل، دالئػػػػػػػػػل االعجػػػػػػػػػاز، تػػػػػػػػػح ؿبمػػػػػػػػػد التنجػػػػػػػػػي، دار الكتػػػػػػػػػاب العػػػػػػػػػريب،  .84

 .ب ركت 2، ط1417/1997
الوجػػػػداشل اغبػػػػديد يف عبػػػػد الكػػػػرصل راضػػػػي جعفػػػػر، دراسػػػػة يف البنيػػػػة اؼبوضػػػػوعية، كالفنيػػػػة للشػػػػعر  .85

 .، بغداد1998، 1العراؽ، دار الشةكف الثقافية العامة،  فاؽ عربية، ط
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لفكػر عبد اهلل الطيب، اؼبرشد يف فهم أشعار العرب كصناعتها الرموز، كالكتابػات كالصػور، دار ا .86
 ب ركت.1970، 1للطباعة كالنشر، ط

فبارسػػػة يف النقػػػد  دم اعبديػػدعبػػد اهلل خلػػػف العسػػاؼ، دراسػػػات صباليػػة نصػػػية يف الشػػعر السػػػعو  .87
 .مةسسة اليمامة ،الرياض 2005،1426التطبيقي، 

عبػػػد اؼبالػػػك مرتػػػاض، بنيػػػة اػبطػػػاب الشػػػعرم، دراسػػػة تشػػػروبية لقصػػػيدة أشػػػجاف يبانيػػػة، ديػػػواف  .88
 .اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر

 ،1عبػػػد الوهػػػاب بػػػن اؼبنصػػػور، اؼبنتخػػػب النفػػػيس يف شػػػعر ابػػػن طبػػػيس، مطبعػػػة ابػػػن خلػػػدكف  ط .89
 .تلمساف،ق1365

، 3ط العػػػػػػػودةعػػػػػػػز الػػػػػػػدين إظباعيػػػػػػػل الشػػػػػػػعر العػػػػػػػريب اؼبعاصػػػػػػػر  قضػػػػػػػايا  كذػػػػػػػواهر  الفنيػػػػػػػة  دار  .90
 ب ركت.1981

دار الفكػػػر  ،كمقارنتهػػػا ،تفسػػػ ر ،عػػػرض ،األسػػػس اعبماليػػػة يف النقػػػد العػػػريب ،عػػػز الػػػدين إظباعيػػػل .91
 .1974 ،3ط ،العريب
ق، 1389، 1ط ،اعػػػػة احملمديػػػػة، دار الطبعػػػػز الػػػػدين عػػػػل السػػػػيد، التكػػػػرار بػػػػ  اؼبثػػػػ ر كالتػػػػغث ر .92

 .القاهرة ـ1978
 ،ق1411 ،1990 ،1علػػى أبػػو ملحػػم: يف اعبماليػػات كبػػو ريفيػػة جديػػدة إذل فلسػػفة الفػػن ط .93

 .ب ركت ،اؼبةسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع
علػػػي البطػػػل، الصػػػػورة يف الشػػػعر العػػػػريب  حػػػيف أكاخػػػر القػػػػرف الثػػػاشل اؽبجػػػػرم، دراسػػػة يف أصػػػػوؽبا  .94

 .1981ق/ 1401، 2دار األندلس، ط،  كتطورها
علي بن عبد العزيز اعبرجاشل، الوساطة ب  اؼبتنيب كخصومه، تح ؿبمد أبو الفضل إبػراهيم، علػي  .95

 .1966ق، 1386ؿبمد البجاكم، الناشر عيسى البايب اغبليب، 
دار  ،ربقيػ  كدراسػة فػةاد عبػد اؼبػنعم أضبػد ،األمثػاؿ كاغبكػم ،علي بن ؿبمد بػن حبيػب اؼبػاكردم .96

 .اؼبملكة العربية السعودية ،ـ1999-ق1420 ،1ط ،الوطن للطباعة كالنشر
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، 1، ط لرمة، دار الصػفاء للنشػر كالتوزيػععهود عبد الواحد العكيلي، الصورة الشعرية عند ذم ا .97
 .عماف ، االردف ق1431، 2010

 .، مصر1977عوشل عبد الريفكؼ، القافية كاألصوات اللغوية، مكتبة اػباقبي،  .98
 الثقافػػة، قاسػػم البػػواب، التقػػدصل كالتػػغخ ر يف اؼبثػػل العػػريب دراسػػة كبويػػة ببلغيػػة، كزارة  غػػادة أضبػػد .99
 .االردف2011، 1ط

دار  ،أدب الرسػػػػائل يف األنػػػػدلس يف القػػػػرف اػبػػػػامس اؽبجػػػػرم ،فػػػػايز عبػػػػد النػػػػيب فػػػػبلح القيسػػػػي .100
 .األردف ،عماف ،ـ1989-ق1409 ،1ط ،البش ر للنشر كالتوزيع

 1985للغػػػػػة العػػػػػاـ، تػػػػػر، يوئيػػػػػل يوسػػػػػف عزيػػػػػز، دار اآلفػػػػػاؽ، فردينانػػػػػد دم سوسػػػػػ ر، علػػػػػم ا .101
 .االعظمية بغداد

 .مصر2002،  2ار أتراؾ للطباعة كالنشر، طفكرم اعبزار، لسانيات االختبلؼ، د .102
معجػػػػم قػػػػاموس احملػػػػيط، مةسسػػػػة الرسػػػػالة، ربقيػػػػ  ؿبمػػػػد نعػػػػيم العرقسوسػػػػي،  ،لفػػػػ ركز  بػػػػادما .103

 .دمش ، سوريا 2012/ق1433
 .ب ركت1981، 2، طالعريب دار العلم للمبلي بنية اإليقاعية للشعر كماؿ أبو ديب، يف ال .104
 مكتبة اػباقبي  ،طة تح ؿبمد عبد اهلل عنافاإلحاطة يف أخبار غرنا ،لساف الدين ابن اػبطيب .105

 .مصر ـ1974ق/1394 ،1ط،
، يةة اآلداب كالعلػـو االنسػانؿبمد الرم، دراسة يف ديواف سبيم بن اؼبعز لػدين اهلل الفػاطمي، كليػ .106

 .تونس1976
 .1983، 1لغة القر ف، مكتبة الكليات االزهرية، طالسيد شيخوف، أسرار التكرار يف ؿبمد  .107
كلػػة اؼبوحػػدين، دار ؿبمػػد الصػػبليب علػػي، صػػفحات مػػن التػػاريخ االسػػبلمي يف مشػػاؿ إفريقيػػا كد .108

 .عماف 1998مارس  1، 1ط البيارؽ، 
 اعبزائر.، دط2007 ؿبمد الطمار، تاريخ االدب اعبزائرم، كزارة الثقافة، .109
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ؿبمد العمرل، اؼبوازنػات الصػوتية يف الريفيػة الببلغػة كاؼبمارسػة الشػعرية، كبػو كتابػة تػاريخ جديػد  .110
 .اؼبغرب  2001، 1ط ة كالشعر، إفريقيا للشرؽ، للببلغ
 –الفضػػػاء  –مػػػد العمػػػرم، ربليػػػل اػبطػػػاب الشػػػعرم.  البنيػػػة الصػػػوتية يف الشػػػعر ، الكثافػػػة ؿب .111

 .ق، الدار البيضاء1411، 1990، 1التفاعل، ط
 .تونس ، دط1976، العصرية ؿبمد العياشي، نظرية إيقاع الشعر العريب، اؼبطبعة .112
، 1ؿبمػػػػد الفتػػػػػاح، ربليػػػػػل اػبطػػػػاب الشػػػػػعرم" اسػػػػػتاتيجية التنػػػػاص، اؼبركػػػػػز الثقػػػػػايف العػػػػػريب، ط .113

 .اؼبغرب ،، الدار البيضاء1985/1986
 .الدار البيضاء 1، طيبكز الثقايف العر ؿبمد اؼباكرم، الشكل كاػبطاب، اؼبر  .114
، 1ؿبمد النويهي، الشعر اعباهلي مػنهج يف دراسػته كتقويبػه، الػدار القوميػة للطباعػة كالنشػر، ج .115

 .، القاهرة1ط
ؿبمػػػد اؽبػػػادم الطرابلسػػػي، خصػػػائص االسػػػلوب يف الشػػػوقيات، منشػػػورات اعبامعػػػة التونسػػػية،  .116

 .تونس1981، 1ط
، 1الببلغػػػػي، اؼبركػػػػز الثقػػػػايف العػػػػريب، طؿبمػػػػد الػػػػورل، الصػػػػورة الشػػػػعرية يف اػبطػػػػاب النقػػػػدم ك  .117

 .اؼبغربالبيضاء،  الدار 1990
التسػػػتاكيت مبوذجػػػا، مطبعػػػة بػػػػين ،ؿبمػػػد بػػػن صػػػغ ر، بنػػػػاء القصػػػيدة الصػػػوفية يف الشػػػعر اؼبغػػػػريب  .118

 .سبل، اؼبغرب 2003/ 1424يزناسن، 
لنشػػػر، دار توبقػػػاؿ ل ،ؿبمػػػد بنػػػيس، الشػػػعر العػػػريب اؼبعاصػػػر، بنياتػػػه كإبػػػداالهتا، الشػػػعر اؼبعاصػػػر .119

 .اؼبغرب 1990، 3، ج 1ط
 .اعبزائر 1984، 1، طاؼبةسسة الوطنية للكتاب ؿبمد بو شحيط، الكتابة يف غبظة كعي، .120
ؿبمػػد عبػػػد اؼبطلػػػب، جدليػػػة االفػػػراد كالتكيػػػب يف النقػػػد العػػػريب القػػػدصل، الشػػػركة اؼبصػػػرية العاؼبيػػػة  .121

 .1995، 1للنشر، ط
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رات منشػػػو ، بػػػات يف النظريػػػة كالتطبيػػػ م، مقار ؿبمػػػد عبػػػد  فلفػػػل، يف التشػػػكيل اللغػػػوم الشػػػعر  .122
 دمش  سوريا. 2013 اؽبي ة العامة، 

نشػورات اربػاد الكتػاب العػرب، ؿبمد عزاـ، النص الغائب، ذبليات التناص يف الشعر العػريب، م .123
 .سوريا 2011، 1، ط

 ب ركت.1ط ،ؿبمد غنيمي هبلؿ، النقد األديب اغبديد، دار الثقافة .124
عرم يف ديواف أبو فراس اغبمداشل، دراسة صػوتية تركيبيػة، ؿبمد كراكيب، خصائص اػبطاب الش .125

 .اعبزائر 1، ط2001طباعة كالنشر، دار هومة لل
 .الدار البيضاء ، دت1، طكز الثقايف العريبؿبمد مفتاح، التشابه كاالختبلؼ، اؼبر  .126
، دط، ير للطباعػػة كالنشػػرؿبمػػد مفتػػاح، ربليػػل اػبطػػاب الشػػعرم اسػػتاتيجية التنػػاص، دار التنػػو  .127

 .الدار البيضاء تد
، ديػػػواف اؼبطبوعػػػات إيقاعػػػه الػػػداخلي ككذيفتػػػه ،ـبتػػػار حبػػػار، الشػػػعر الصػػػويف القػػػدصل يف اعبزائػػػر .128

 .كهراف  1997  اعبامعية 
مرتضػػػى شػػػرارة، مسػػػتويات التحليػػػل األسػػػلويب، دراسػػػة تطبيقيػػػة علػػػى جػػػزء عػػػم، عػػػادل الكتػػػب  .129

 .، أربد2014، 1اغبديد للنشر كالتوزع، ط
، خوجػػػة، النػػػادم االديب الثقػػػايف لتشػػػكيل اعبمػػػارل يف شػػػعر عبػػػد العزيػػػز بػػػن مسػػػتورة العػػػرايب، ا .130

 .جدة 2014/ق1435، 1ط
، العػػػػػريب اغبػػػػػديد، منشػػػػػغة اؼبعػػػػػارؼ مصػػػػػطفى السػػػػػعدشل، البنيػػػػػات األسػػػػػلوبية يف لغػػػػػة الشػػػػػعر .131

 .االسكندرية 1، ط1987
 1993ق، 1414، 28، طبيػػػػة، اؼبكتبػػػػة العصػػػػريةمصػػػػطفى الغبلييػػػػين، جػػػػامع الػػػػدركس العر  .132

 .يدا ،ب ركتص
، 1985مصػػطفى حركػػات، كتػػاب العػػركض، الشػػعر العػػريب بػػ  الواقػػع كالنظريػػة، دار اآلفػػاؽ،  .133
 .اعبزائر
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 .1994، 1فبدكح عبد الرضبن، اؼبةثرات االيقاعية يف لغة الشعر، دار اؼبعرفة اعبامعية، ط .134
، 3، طؼ ملػػػة ، منشػػغة اؼبعػػػار منػػ ر السػػلطاف، بػػػديع التاكيػػب يف شػػػعر أيب سبػػاـ  الكلمػػة كاعب .135

 .االسكندرية 1997
 2000، 1، طغنػػػػػػائي، منشػػػػػػغة اؼبعػػػػػػارؼمنػػػػػػ ر سػػػػػػلطاف االيقػػػػػػاع الصػػػػػػويت يف شػػػػػػعر شػػػػػػوقي ال .136

 .االسكندرية
   1،2000نشػػػػر كالتوزيػػػػع، طموسػػػػى ربابعػػػػة، قػػػػراءة الػػػػنص الشػػػػعرم اعبػػػػاهلي، دار الكنػػػػدم لل .137

 .أربد
 .ب ركت 1981 ، 6ط عاصر، دار العلم للمبلين، نازؾ اؼببلئكة، قضايا الشعر اؼب .138
 1999، 1، طة لبنػػػافبلغػػػة كالعػػػركض، مكتبػػػناصػػػيف اليػػػازجي، دليػػػل الطالػػػب إذل علػػػـو الب .139
 .ب ركت
 -ق1418 3ط اـ حسػػػاف، اللغػػػة العربيػػػة معناهػػػا كمبناهػػػا، عػػػادل الكتػػػب للنشػػػر كالتوزيػػػع،سبػػػ .140

 .، القاهرةـ1998
االزاريطػة،  م، اؼبكتبػة اعبامعيػةنور اؽبػدم لوشػن، مباحػد يف علػم اللغػة كمنػاهج البحػد اللغػو  .141
 .االسكندرية ، 2001دط،

ؽباـ أبو غزلػة، د. علػي خليػل ؿبمػد، مػدخل إذل علػم اللغػة الػنص، تطبيػ  نظريػة ركبػرت ديبػو إ .142
 .1999، 2ككلفجانج  يزر، اؽبي ة اؼبصرية للكتاب، ط ،دجراند
 د هنػداكم،وبي العلوم، الطراز اؼبتضمن ألسرار الببلغة كعلػـو حقػائ  التنزيػل، تػح عبػد اغبميػ .143

 .ب ركت 2002، 1، طاؼبكتبة العصرية
، ؿبمػػد فتػػوح أضبػػد، دار اؼبعػػارؼيػػورم لوسبػػاف، ربليػػل الػػنص الشػػعرم، بنيػػة القصػػيدة ترصبػػة د.  .144

 .مصر 1، ط1995
وسف اظباعيل، البنية التكيبيػة يف اػبطػاب الشػعرم، قػراءة ربليليػة للقصػيدة العربيػة يف القػرن  ي .145

  دمش . 2012 ، 1، طاد الكتاب العربارب السابع كالثامن اؽبجري ، منشورات
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قػػػػد ، دار يوسػػػػف حسػػػػن بكػػػػار، بنػػػػاء القصػػػػيدة العربيػػػػة يف النقػػػػد العػػػػريب القػػػػدمب  يف ضػػػػوء الن .146
  .لبناف 1982  ، 2ط، األندلس للطباعة كالنشر

يوسػػف العايػػب، التنػػاص يف قصػػيدة غلػػواء إلليػػاس أيب شػػبكة، حبػػد يف اؼبصػػادر كالػػدالالت،  .147
 .2013، 1الوادم، ط مديرية الثقافة، كالية

148.  
 الرسائل الجامعية والمخطوطاتثانيا: 
صباؿ علي زكي بسيوشل، االذبا  الوجداف يف شعر مهيار الديلمي، دراسة يف الريفية كاالسلوب،  .149

 ،مصر 2008ق ،1419رسالة ماجست ر، ـبطوط، جامعة الزقازي ، 
التلمسػػػاشل، دراسػػػػة خليػػػل بػػػن دعمػػػػوش، الصػػػورة الشػػػعرية يف ديػػػػواف أيب الربيػػػع عفيػػػف الػػػػدين  .150

 ،اعبزائر 2010، 2009،جامعة اغباج ػبضر ،أسلوبية ببلغية، رسالة ماجست ر، ـبطوط 
رشػػػػيد شػػػػعبلؿ، البنيػػػػة االيقاعيػػػػة يف شػػػػعر أ  سبػػػػاـ، رسػػػػالة ماجسػػػػت ر، ـبطػػػػوط، معهػػػػد اللغػػػػة  .151

 .اعبزائر1993كاآلداب، جامعة عنابة، 
ـبطػػػوط،  ،ماجسػػػت ر رسػػػالة شل، يف شػػػعر ابػػػن طبػػػيس التلمسػػػاسػػػعد ضبػػػادة، صباليػػػة اإلغػػػراب  .152

 .اعبزائر  2008، 2007جامعة قاصدم مرباح كرقلة، 
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