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  إهداء 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 إال اللحظات والتطيب .. بطاعتك إىل النهار واليطيب.. بشكرك إال الليل اليطيب إهلي

 برؤيتك إال اجلنة تطيب وال .. بعفوك إال اآلخرة تطيب وال .. بذكرك

 جالله جل اهلل

 سيدنا .. العاملني رونو الرمحة نيب إىل .. األمة ونصح .. األمانة وأدى الرسالة بلغ من إىل

 وسلم عليه اهلل صل حممد

 أمحل من إىل .. انتظار بدون العطاء علمين من إىل .. والوقار باهليبة اهلل كلله من إىل

 حفظك اهلل العزيز أبي... افتخار بكل مسها

 احلياة بسمة إىل .. والتفاني احلنان معنى وإىل احلب معنى إىل .. احلياة يف مالكي إىل

 احلبيبة أمي...جراحي بلسم وحنانها جناحي سر دعائها كان من إىل ودالوج وسر

 "اخوتي " دائما لرؤيتهم عيناي وتتوق بأيديهم يدي تشابكت من اىل

 .أصالة والكتكوت الصغري حممد *مريم *بالل * أمساء

 عمرها يف اهلل أطال جدتي إىل
 اهلل مكرمح حممد وجدتي أم السعدجدي عمر وجدي  والنقية الطاهرة األرواح إىل

 .شنوفو بوطغان عائلة كلو وخاالتي اليوخأو وعماتي أعمامي إىل 

  .* سعاد *نسيمة *حيزية  * منال * : أمي نتلده ملواتي الل ألخواتا إىل
  

 "اجلامعة إىل اإلبتدائية من الكرام أساتذتي " واملعرفة بالعلم دروبنا أناروا من إىل

 ومل ينساهم قليب قلمي همانس من كل إىل
 اىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي

 بوطغان حيزية



 أ 

 بأفضل وأكرمنا أنزل، كتاب خبري خصنا الذي هلل احلمد شكر وعرفان

 وحده اهلل الإ إله ال أن وأشهد للناس، أخرجت أمة خري وجعلنا شرع، دين ألحسن وهدانا أرسل، نيب
 ليسلك بساطا، األرض له وجعل ضله،ف  خلقه من كثري وعلى وعدله، فسواه اإلنسان خلق له، شريك ال

 وسراجا بإذنه إليه وداعيا ونذيرا، بشريا اهلل بعثه ورسوله، اهلل عبد مداحم نأ  وأشهد ،فجاجا سبال منها
 األجماد وآله عليه اهلل صل فساد، من به وأصلح جهالة، من به وعلم ضاللة، من به فهدى منريا،
  :وبعد...نفاد من هلما ما وسالما صالة والرشاد، التقى أهل بهاوأصح

           لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد َكِلَماُت َربِّي  ُقل ﴿ :تعاىلقال اهلل 
 . ﴾َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا

 .هذا البحث واإلرادة إلجنازيف البداية نتوجه باحلمد والشكر إىل املوىل عّز وجل الذي منحنا القدرة 
 

ت حضي الذي  »رزيق بوعالم« لالفاض يبأمسى املعاني والشكر والتقدير إىل أستاذ أتقدم  كما
 .أصدق العرفان والشكر  مين  فله . لي  اأمدهالفّعالة اليت   وذلك بفضل توجيهاته  بإشرافه

 
 اداتوالذي مل يبخل علي بكل النصائح واإلرش»  األستاذ نويصر«كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل 

 .راجيا من املوىل أن جيعلها يف ميزان حسناته
 

 .الدراسي مشوارنا طوال وتوجيهاتهم مبعلوماتهم علينا يبخلوا مل الذين األساتذة مجيع شكرأ كما
 

 إجناز يف بعيد أو قريب من ساهم من كل إىل متنانواإل الشكر خبالص أتقدم أن األخالق وتقتضي
 . ولو بالكلمة الطيبة البحث هذا

 
 »اللهم لك احلمد حتى ترضى ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضى«

   بوطغان حيزية



  
 
 

 :مقـــدمـة
 



                                                                                                      :مـــقدمـــــة 

 

 

 أ

ـــــة ـــ ــــ :مقـدمــ
ما مل يعلم، صور اإلنسان، وخص العرب  م اإلنسان، وعل  مم ابلقلاحلمد هلل الذي خلق من العدم، وعل   

اجلنان، والصالة والسالم على ، وسحر البيان، وًشرف العربية أبن جعلها لغة القرآن ولغة أهل بفصاحة اللسان
 .وبعد... ر امليامنيخري البشر دمحم صل هللا عليه وسلم، وعلى آله الطيبني الطاهرين وأصحابه الق  

يعترب األدب مرآة الشعوب، وفنًا مجياًل يعرب عن أفكار ومضامني هدافة، فالشاعر يعرب فيه عن جممل  
ية، كما يعكس أحداث اجملتمع والتاريخ، ويشارك األديب جمتمعه عواطفه وأفكاره، وخواطره وهواجسه أبساليب راق

 العامل أفراحه وأحزانه وجتاربه الشعوريةشارك بناءة ختدم اإلنسانية مجعاء، وير بتقدمي احللول ملشكالته ويقدم أفكا
انته الباطنية، حيث للتعبري واإلفصاح عن مكو  هتاليت تعترب املادة اهلالمية لألدب، فهي وسيل حيث يستعمل اللغة

أبساليبه اخلاصة، لي خرج بعد ذلك القوالب اللغوية الفنية اجلميلة لتأيت بعد ذلك  ءيتصرف فيها الشاعر كما يشا
 الشعرية كنظرية لألدب وكعلم يدرس تلك اخلصائص األدبية اليت جتعل من األدب أداًب خالصًا مبعىن الكلمة

هبا األدب وحده، هذه الشعرية اليت ت بحر يف أغوار النص األديب لتخرج  منه تلك املميزات اليت ينفرد ويستخلص
منه اجلمالية اليت تعترب خصيصة األدب وميزته، وهذه اجلمالية هي اليت جتذب القارئ واملتلقي للنص األديب، ألن 

 .اإلنسان ينشد اجلمال ويبحث عنه يف مجيع مواضعه، ذلك أنه أصل جبلته األوىل
الشعريةيفاألدباألندلسي" :من هنا ارأتيت أن أجعل الشعرية موضوعًا لبحثي ومذكريت املوسومة بـــ 

  ."امنوذجا-ابنعبادقصيدةيفمدحاملعتمد–الصقليعندابنمحديس

:أمهيةالدراسة
 ابنمحديسيف  فهم وإبراز شعرية األدب األندلسي من خالل أحد شعرائه وهو  تتضح أمهية الدراسة  
اليت مل حتظ ابإلهتمام  يف األدب األندلسياملسامهة يف إثراء البحث العلمي يف جمال الدراسات اخلاصة ابلشعرية و 

 .الكبري
:فالدراسةاهدأ
مظاهر جتلي اخلصائص األدبية والفنية واجلمالية عند  يتمثل هدف الدراسة يف العمل على حتديد وتوضيح 

 .ابن محديس كواحد من شعراء األندلس
:ختياراملوضوعإمربرات

  :التالية املربرات أساس على كان إختياره فإن املوضوع ألمهية نظراً  
 .التعرف على الشعرية كنظرية جديدة ومعرفة روادها *
 .شغفي وفضويل ملعرفة األدب األندلسي ودراسته *
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 .اجلزائر يف اماهل املوضوع ذاهل ودراسة شاملة كاف ميلع انتج وجود عدم  *
 .املوضوع ذاه يف أجريها أن أمتىن يةلمستقب لدراسات التحضري  *

:اإلشكالية
 مجعها مت اليت العلمية للمادة واستنادا العام مفهومها يف الشعرية عليها تنبين اليت الفكرة من انطالقا 

 حتديد من البد عنه، الكشف وحماولة املوضوع هذا ولدراسة ومنهجه، البحث شكاليةإل عرضا املقدمة جاءت
 :التالية اإلشكالية يف املوضوع حمور

 الشعرية يف األدب األندلسي من خالل قصيدة ابن محديس؟جتلي ما هي مظاهر * 
 :وهي ،البحث صفحات ضمن اهتإجااب ترد تساؤالت عدة عرض ميكن ذلك يف وللتفصيل 

 ما هي الشعرية؟*  
 من هو ابن محديس؟*  
  يف قصيدة ابن محديس؟ الشعرية ما هي جتلياتو  * 

 :سةراالد حماور
 فيما امضموهن يصلخت ميكن وخامتة وفصلنيمدخل و  مقدمة خالل من اإلشكالية ىلع اإلجابة حاولت 
 :ييل
 مث البحث يف ةلاملستعم جهاملنا مهأو  ،هاختيار  مربرات وكذا ،هدافهوأ املوضوع يةمهأ املقدمة تناول مت :البداية يف

 .الدراسة أثناء اليت واجهتين صعوابت
مت اإلشارة فيه إىل الشعر األندلسي نشأته وازدهاره، اسباب ومصادر إهلام الشعراء األندلسيني وأغراض  :دخلم

 .الشعر األندلسي، مميزات الشعر األندلسي، أهم رواده
 حيثيتضمن أربعة مباحث  "األخرىماهيتها وأصوهلا وعالقتها ابلعلوم : الشعرية "حتت عنوان :األول لصالف

 .ماهية الشعرية، أصول الشعرية الغربية، أصول الشعرية العربية، عالقة الشعرية ابلعلوم األخرى إىل تطرقت
 يف تناولت حيث ، قسم إىل مخس مباحث،"ابن محديس دراسة تطبيقية لقصيدة"  حتت عنوان:الثاين الفصل

شعرية اللغة، شعرية الصورة، شعرية اإليقاع اخلارجي، شعرية اإليقاع  حياته وشعره،ابن محديس  الفصل هذا
 .الداخلي

 .الدراسة خالل من اهإلي تلتوص اليت قاراحاتواإل النتائج مهأل عرض فتناولت اخلامتة أما
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:الدراسة مناهج
 من الشعرية ملوضوع للتأصيل التارخيي ابملنهج استعنا فقد البحث، هذا ضمن املتّبع املنهج خيص فيما أما 

 .تحليل قصيدة ابن محديس يف دراستنا التطبيقيةل التحليلي الوصفي املنهجو  واملفاهيم، األصول حيث

 .الدراسة صعوابت
 :اهمهأ من كان وعراقيل صعوابت عدة اهب قمت اليت الدراسة أثناء تهواج    

اجلامعية وبعض اجلامعات  كتبةامل مستوى ىلع الشعرية يف األدب األندلسي مبوضوع قةلاملتع راجعامل ندرة *
 .الوطنية

    .ضيق الوقت الذي حدد إلجناز هذا البحث *
علـى  جتاوزهـا حاولـت أنـين إال البحـث، إعـداد مراحـل خمتلـف يف واجهتـين الـيت الصـعوابت مـن ابلـرغم لكـن 
 هـذا مثـل يف والدراسـة الكتابـة بدايـة حنـو جـادة خطـوة يكـون أن أرجـوه مـا لكـن ،نقـائص إجتهـاد لكـل أن عتبـارا

 السـنة يف ورد ملـا طبقـا األفاضـل أسـاتذيت تـدخالت خـالل مـن واهلفـوات النقـائص تـدارك علـى سـأعمل و املوضـوع،
 .»أجر فله يصب ومل إجتهدومن أجران فله أصابو إجتهد فمن« : الشريفة

 ومن فمين خطأ من كان وما وحده هللا فمن توفيق من كان وما ،هحتقيق تستطعإ مااً هذا وأخري  
 .الشيطان

 .خياراأل هوصحب هآل ىلوع دمحم سيدان ىلع هللا ىلوص التوفيق ويل هللاو
  



 :مدخل 

 ، اخلصائصالشعر األندلسي

 :لرواداض، وأهم ارواألغ
 

 .نشأته وازدهاره الشعر األندلسي: أواًل

در اهلام الشعراء أسباب ومصا: ثانيًا
  .األندلسيني

 .الشعر األندلسيض راأغ: لثًاثا

 .الشعر األندلسيمميزات : رابعًا 

 .أهم رواده: مسًاخا
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ً:نشأتهًوازدهارهًالشعرًالندلسيً-أولًا
لتلربربربحل  ة مربربا زربرب   لربرب ز  ر لنربربربي ي ربربيد ل ربرب     ربربا  ألنربربربدل    نعكربرب   ألندلسربرب   لشربربع يعتربربا    :الشعرًالندلسيً-1

 ألد  هربي نت ةربا متة ربربا نربإ   ل  ه ربا يي ربذ كلربحل  لت ربيد  ل كرب ي  لربربإي ي ربل عل رب   لشربع  ل وممربلي    ربربل ي ترب ر ل
 لم  ربربا  بة ربربربا تلربربحل إ ي ت لربربإلحل  لمربربإل ي لربرب رلظربرب يإ عمتة ة ربربا يمم  ممربرب ا يربرب   يع شربربن   لشربربع  ل ي ألد ل   ربربرب ا ة زربربا

ي ل  قربرب   ربربرب   د   هربربإ   ألد   ية ربربربل يربربرب   اربربو  لربربديد  ل عربربرب مت   ي د  يل ربرب    لربربمت ل ربربل ميربربربا زربرب  مقه      ل ربرب 
ً.كلحل عىل  زده ده

 :نشأتهً-2
ت  ش   ز ز   م   ا ه زا   نشأ   لشع   ألندلس  ي ل ة كج  لمت  متإ ه  ي جمل  ه  لمت ي   ي يده  " 

ر يي ذ ةلى ز تق  ل  يق  ني أيبًنواسي بشاريه   ن   د  يتكي  مني ي    لشع   ملش ق  يشند جتديد 
ز  شع     ئ عىل  ملش ق ل د عختإي ر يمل  ي   ممك    ألندل  م   إ يلت تي    يل شالبحرتيي أيبًمتامزإهيب 

 ملش دقا  حملدثني ز  ً  ي لدين  ينيد ً ينتدي      ي  هنو معلي   حملدث زيدياث او ي سحمي  ةلى ز ي ل  ييستيمي  
عىل    حي  ي   ن سنو جب ل ز   ألد ل  أمراءًبينًأميةدل   لتكيي   لعلة  ي إلهتة م  ألديب لد  .(1ً)"   ل  

يغريهو عىل نشأ  م ما مديد  ز   ألد    هإ   ل     زرايبيكأيبًعليًالقايلًم ل هبو ز   ملش ق ي لش م 
 . إلممةز   يديد

ً:ازدهارهً-3
ع   ممت   د ديلا  ين  ز ا يتكيي نو  ألديب معلنو حي  ي   ن سنو جبةلا ز   ألد ل ي لشع  ل ز   ز  مت  

 لإي ي ي   ن  ي   ل  زكتما   ز  ل ا        ملش ق ي     ملغ  ر مىت    يت    احلكمًبنًعبدًالرمحان
ً. ألغ ين  يمت نس ا ز   ي لت عىل  ألندل 

ةو ل    ل   ل يمم دت   ل ل ه ا ي لغم ا مىت  عبدًالرمحانًانصريعند  ندل  ةندً  مل جيد  لع      أل" 
ًالعروس ح    مل ل  لع ز   ر لة ةةب عك  عزده   لشع  ةلى  ني ة  ي  إه ت ق م ش ا  لشع  ل مثلًأايم

يظل  رالفريدالعقدًجية  ت  ث  لع     يت     العقدًالفريد  مب  إبنًعبدًربه ييتهذ عمس ممنو لنإ  
 .(2ً)" ملةليك ي بل  ل ةلى ة دهتو ز  نظو  لشع  يق ض 

                                                                 
ًوالنثرًوالنقدًواحلضارةًواألعالم)دفاترًأندلسيةًدر  ييممذ ة -(1)  رلم    ط   ل ر ردط  ملؤممسا  ةدي ا للكت  ر،(يفًالشعر

 .670رصم6002
  .672 مل م  ن س رص -(2)
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ي لتغ مت جبسده    مح   إي  ز  ت   مل    يةيد هت  زل ل ز م  ً يل د تغري زس د غ ض  لغ مت لمعدز  ي    
ية      إل يم     ل ل ه ا   زز    رة   ً  زتس ز ً  عىل  لع ط ا  مل  ها لأ مح  ةب ديم ً    مب مسد يةو

 .دييةه  ل ي ئذ  د  عىل ل    ألد   ألندلس  ة  غريه ل تج ة  كلحل  د  د ق

ً:أسبابًومصادرًإهلامًالشعراءًاألندلسنيً-اثنياًا
 :الطبيعةً-1
 سنيا   ل  نعا ي ك    ز  هن  ييدقهن  ري يإي  زؤد ي   يغ  ل       ألندل   ةد   لا   م عتن   بة ا ً

ًر     او  لشع  ل يمعلنو ياةي    ي  ن ر ية  كي  ي شة ده  ًسليمان ًساملًعبدًالرازق   يت    الدكتور
ل د   تص   مممح ن   ز     ز ز  دد  ل يد   لشع يا ة د  لشع  لر    ل م عا " :ندلسترسلًالشعراءًيفًاأل

تم دهو   ح   زي هب ة مم ة   ألد ل إب ريتع ىل  ةد  ألندل    م عا مم م   لنت جبة ا  يل ز  ة ش ل ن 
 ل م عا يلت تن  ممح  م زد   ز م   ذل  ا يإي ن  طم  ز هذ ي ممتعد د ل  ي يكي ل انقد يز ل هإه  مليهما   ت

ل م عا  ألندل  يز  ل ن  ز   مل  ظ   مل تل ا ي ألز  د  ملت لا ي ألدي ج " ر(1ً)ً"لة د    تستة ب عىل زؤث  هت 
 لظل لا ي ألهن د  ي ديا ي لسنيمت  ب ما ي يم مت  ملكسي  ي مل يج  مليش   ولي    ل هد ي ل  يد  لش ه ا ي ل قض 

 .(2ً)ً"ً  يديةاي ألل  ظ     لغ  ل ي لغي ين  ةس  ر يل كلحل  يسب  ليمد   ل  ً  ي ملع ين دقا
  :املرأةًاألندلسيةً-2
 ل د  يىل  لشع  ل  مل    ة  يا يمريً    شع هو ل هتةي  هب   هتة زً  زم لغً  ل   لاةي    ي  ن  ي لتغ مت هب  

ييإي  "مسد  مل     كل ت    ل   ألن ييار يه   ل يما ي ةم مار لة نو ز  ي   ي    ا  مس ً  ر م ث  يدي  
    اتً ت يد  مل ل  ألةلى ية مت  مل       حازمًالقارطاجين  ز  يد  :    عنًالشعرًاألندلسيًيت       غومت

 : أل   ه هإه ألندل  ي يمت 
َ      ع  ت َحِدد   َي ِ ِ  لِإنَُّ    َ دٌد َةلى ُغ ٍ  َةلى ِدةِص نرب

يل د ي    لتم ي   لظ ه   ني  ل دإ  ل   ل ي ب    ل ح ل  يا زي ض    مت  يسد  ل سيي  :مث ي يمت 
  .(3ً)ً"ة د شع  ل  ألندل 

                                                                 
 .727رصم6002ر  إلممك دديار ز  ر دط رر رد د  ملع لاندلسترسلًالشعراءًيفًاألمم مل ةمد  ل ز ق ممل ة  ر  -(1)
 .707ر صم1116 لم   ر ر رييهر 1د د  ي لر ط راألدبًاألندلسيًالتطورًوالتجديددمحم ةمد  مل عو    م ر  -(2)
 .622ر صدفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(3)
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لإ  ةي ط   تظل ز   مل         ألندلس ا أتثري    جملتة  ز دًق يزع يًق لةنة  ي   شأ   ل مل للة  ع 
 .( 1)ًإبةة هب   لظ  يع  تس ز   يعقد ز  هي   ممم ل ر د ئة ً 

يمل يكتذ  لشع  ل  لتغين جبة مت  مل     يسدي ل ط  ل ي  يه  ي  ً  ديم ً  يكلحل يتة ل   كي   
 .تش دك    مت   ه  للني ي لتإ ي لغ  ل مل     ألندلس ا ي نت   ةقن   ةة د  ي   ا   ية لار ية   

ً:رضًالشعرقعنايةًامللوكًواألمراءًبً-3
 ديدهو للشع  ل ي ألد ل   جم ل   ألد  ي لغ  لر ي ل ضي  ةل نو   بل  لمل  ق م زلحل  ين  ز ا لتح  

 لشع  ل  لشع  يمم لا للت    عىل  ةك م ييم د  ل يم مبدمنو ي ل ل ى عل نو يي ذ جم لسنو  ي ختإ ألزي متر 
 ل   ل ي ي ه ي ل  يكر يي   تشة    ملليك يق يدهو يزع مل  ةض د     ةدهو مىت ي    لشع  يمم لا  يىل عىل 

 .(2ً)ً ل  لغً  لة ةةب عك   زده   لشع  ةلى  ني ة ي ألز  ل ي ليزد ل للشع  
ت دم نست لص    ية  يث  لا زليك  ين  ز ا ي هتة زنو  لعلو ي مه ت  ي ل م ا  مل   ا للةةتة  ز      

 .شع  ل ي د ل مم هو كلحل    زده د  لشع  يت يده
ً:الرتفًالذيًأدىًإىلًابتكارًفنًاملوشحً-4
لك نت ممن  هتو   ختلي  ز   لغ  ل ي ل     ندل  يع شي  ة شا ت إ ي إلرل د ي    لشع  ل    أل 

يهإ  ز   د  غلى   تك د  مليشحر ي مليشح هي ل  شع ي ل   لي  مديد ز   ل ظور ظن   ألندل     ي    
ةند  لديلا  مل ي ن ا ي زده     ل     لع ش  للة ةد يل     يج ةلى يمديت  ليز  ي ل  ل ا ية  يا    ا 

 .(3ً)ً مم ممً  للغ  لر ية  تد ل ةلى  مليشح  ل  ظ ة ز ا يعممم ن ا مليمم  ى عك  ن  يض  
 
 
 
 
 

                                                                 
ًوأثرهاًيفًاألدبًالعريبًويفًاألدبًاألندلسيدمحم ممع د  لدغل ر  -(1)  ز شيد ه د د  مم زار راحلياةًاإلجتماعيةًيفًاألندلس
 .76ر صم1127 ل قضر  لسعيديار ر1ط
 .622رص دفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(2)
 .722 مل م  ن س رص - (3)
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ً:أغراضًالشعرًاألندلسيً-اثلثاًا
 ي   م  انً  عىل  ة لا  لشعيديا  لمت تعتي  لش ة  يل د تعدده  ألغ  ض    لشع   ألندلس  يكلحل د م  

 :غ  ض جند يقد ختتلذ ز  ل  ه يل ش ة    شع ه يز   هو هإه  أل  رعىل غ يا تكسم ا ز 
ً:غرضًالغزلً-1
ملربرب  ل نرب  زربرب  طم عربربا   لربربا د ق ربربا يجمربرب ل  اربربير لضربربًة شربربع   لغربرب مت    ألنربربدل ر  ممرب ةده  لم  ربربا ةلربربى  نتشربرب د" 

 ةم مربار لي ربربذ يقربد طغربت  ألي ربرب إ  مل ديربا  ربرب ً     ةربديث ةربرب   رةرب   لسربيب  لربربد ئو  لربإي جيعربربل  ل   ممربا د ئةربربا
 لشع  ل  حمل مم   ب دم ا يشربمنيه   ل م عربا يشرب ل  لتشربم ب  لشربع   ألشرب   ي لع ربي   لرب دق ملرب  يرب ني  ي رب مي  زرب  ممربيب 

 ملشرب دقا لغلمربربا  لسربيد ل ةلربى  لشربربعيد ي لع ربي  يزربرب  مرب  ل   ربربتةطنو  ل  رب د  شربرب ل  د ل  جنربار يمل يشرب  هربربإ   ل ربيل ة ربرب
ييربرب   يني هربربرب   نووويرةًالنصووورانية يزربرب  كلربربحل غربربرب مت لك ربرب ئ  ي ل س يممربربا ي ل ربربربلم  ر يكيربربرب     ألنربربدل   لغربرب مت  ل  ربرب  ين 

ً:دي ن  ة  دي     تةإل   ه ز   
 ِك ِعْمَ  ِئ  َيِعْهةِي   َلِإّ   ةُْسَ  قرَبْد َي َّ 
 َيدُْهمربَ ٍ  َيُنسربَّ كِ    َي َْيَلعرَبيِن ِ ُ ْلمربَ  ٍ 

 .(1ً)ً"ِل ِنرب َّ َلْي كِ  َهًي   َيمَلْ مِه  لَكَ  ِئَ  َة ْ 
    ل ن   لألمريًاألمويًعبدًالرمحانًبنًاحلكميز   لغ مت  ي د    ي ئل  لشع   ألندلس  ق  د  " 

 ني  لغ مت ي ةة ممار ل د ي    ألزري   غ ي  ودض    ل ا يط لت غ  ت  ل  مت يتشيق عىل زيمت   ملسة   
 :طروب

 حن م   ق    لل ل ع  لة    ل ده  اي  ز   ل ده  ةم م  
 د ط لعا كي تين ط ي     يعز   ده يل مش   ل ن  

 يق يمد ً  دثتن  ندي    ل   طيمت شيق  عىل يمنن  
   لؤ دي ن  م  ي يل هو   يق  مس   بلق   ز لمت 

 . ل لغ مت دق ق ي لش ة  يتشيق عىل حممي ت  ييتإي ه   عد طيمت غ    يي  ح مبك نتن  ز  ن س  يقلم 
 
 
 

                                                                 
 .617رص دفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(1)ً
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 ة زل لي ل  لشع   ضيف.د لإي   ل    لغ مت يةده  أمحدًبنًفرجًاجليايني شتن    ة    بةلا  
 : لعإدي    ألندل ر يل      ه زشنيد 

 ي لش     ل ن   مل  ل   لي  مت ة  ت ة ن  يط ئ ا  
 دقم   لل ل مم ل    ل   ل   ده    لل ل مم ل   لم تت

 عىل لنت  ل لي  هب  دي ل   يز  ز  ةظا ع  يل ن 
 .(1ً)"ألم ي    لع  إ ةلى طم ة   لةلكت  ل نى  ح ه شيق 

يز  هإه  أل   ه نست تج     لش ة  شع ه ة  ذ ز   لشني ه ي ل غم ه  ي س ا  مل م ا  مل  ح هب   
 .لد   ع   لشع  لر ية  يظن  ل    شت  ق  لش ة  حملمي ت 

  :عبدًربهًابني يمت "ي 
 ق ش  ئ  ز   يي  ييةئ    د ئ  ي  يدك دي ئ  نت   
 (2ً)ً"!  غ  لر  ةظو    ز  ة  ل   ع  قليب حيب ز     مس   
 . ز   اي   لش ة  يعا ة  مم  حملمي ت  لةعلن   لد ل ي لدي ل   م  ي مدر يمممب ز ض  يش  ئ  يه   

 :  ز ل  عمد  ق  ئده ونهبًوًابني يمت "ي    
 قملت ن ححل ع    هي   لغري  لي   تمسو ك ك  لظلو ي لاد  
 .(3ً)ً"يأن  ان ت   ط  زعت دي   ل    ط عحل   غ    ه و     
ً:غرضًاملدحً-2
لك    لشع  ل يمدؤي   ل س ب  رمم د  ألندلس ي     مل ملا  أليىل ةلى ط ي ا  ل دز ل   جم مت  ملدح" ً

ر ع   هنو ز  ت  دم  لعند  ي  لغ مت يز   ي ت لي  عىل  ل م ل  ي ي ذ  لم ديا ي ل  قا ي يي د ل  ل ي  عىل  ملدح
  إبنًمحدين ن  زدح  هاللًالبياينهة ي   ل  ي ا  لت ل ديا ل سريي  ةلى ز ي مت  حملدثنير يي ي  ة  ش ة  غ انطا 

ً:د  ز لعن ق ض  ق طما     
ً
ً

                                                                 
 .27ص-27رصم 6000ر دزشقرمميدقر 1طر ر رد د  ل ك يفًاألدبًاألندلسيدمحم دضي    لد يار -(1)
 .71ر صدفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(2)
 .112 مل م  ن س ر ص -(3)
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  ي مكو ةلى  ألزي مت  آلز مت  ة ج ةلى ك ك  ي     لع يل  
 .(1ً)"ز  يل  دض شد يل دم مت   ل   ع   محدي   لإي ل ي ل   
ندل  ة      ملش ق ز  منا يل   دي ة   يي    شع  ئ ر ل د ي نت  لديلا يمل خيتلذ شع   ملديح    أل" 

يغريه ز   ألق  د ةلى     لشع   ل دمي  لإي  دد ة  شع  ل  مل  مل  أليىل ز    ألزييا ز  دً  لشع  ل  ألندل 
 ألندلس  قل ل يلك   يدمت ةلى هإ   لإي تإهب عل   ز  عممتة  د   هإ   لت  د ز   ألغ  ض  لشع يا  لت ديخ 

 .ييميك  لشع  ل  جمليدي 
ز مت م   ز   مل  ل ني يانقض   يم ش   لإي لتحعبدًالرمحانً لإي  ثىن ةلى  إبنًعبدًربهيز نو  

 :م ث ي يمت أويلًلعزمي األنبياءي جيوشًالرسليشم   نت  د ه   لعنيد يهي ن  ٌ 
 يل م   غي   للع  م ج    غ ي  ز ت  م   ظ  ه هب   
 .(2ً)ً"ي ملمتين ممُد أيميج يزأميج  ز  ي   زلحل ممل ة   ل ددين   
 : الدولةًانصرميدح زمش ً   إبنًلبانةًالداينيي يمت " 
   يستح ل ةل حل ةنُد يل ئ   ه ن ه  ي   ليدد ز   َإ  لإي  
 ي ل ري ل   غ  ؤه يغ  ئ    ات    ليدد ل      ت  ي  
 .(3ً)ً"م ي ه زع    يمس  دي ئ   يت     أل م ح ي ل حي   ز   
ييتضح كلحل مل ً     لم ت  يمي  ه     ه ل   ع   سي ه انصرًالدولة  هإه  أل   ه  لش ة  ميدح  

  . ل  ين

 :املعتمدًبنًعباد يمت  يض ً   زدح يي " 
 مَل  ملليُك زع قد  لت ة    زلحٌل عك  ة د  ملغ ل  لليغى  
 ل ب ل    اَ        ه   يعك  غده د قت ُ ز شيد ً   
 تغىن  ل ةيم يز  ش  ؤك ل     ق ز شئ  لعل  ل هبد   هت   
 .(4ً)ً"ي لعني م متن  عىل  إلنس    عل حل   معن  ألدض م متن    

                                                                 
 .611ص-610ر صدفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(1)
 .26ص -21ر صيفًاألدبًاألندلسيدمحم دضي    لد يار  -(2)
 .61رص م6002ر ألدد ر رةة  6ط رر د د  ل  يا لل ش  ي لتيزي ديوانًإبنًاللبانةًالدايندمحم جم د  لسع در  - (3)
 .27ر ص يفًاألدبًاألندلسيًدمحم دضي    لد يار -(4)
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ر ي إلةةل ز  شأن  يزك نت   ألدض ي لمةد املعتمدًبنًعباديم لغ   زدح  ابنًاللبانة  هإه  أل   ه  
 .ييظن  كلحل    لم ت  أل ري

ً:غرضًاهلجاءً-3
 ملنةي يكي  مم   ت  هإ   ل يل ز   لشع  يعا ل    لش ة  ة  مم    ي مش   زه يتإز ه ز   لش ص  

  .يط ح ه قيز  ي إلقةمت ز  شأن  يزك نت  يكي  ة ه ت  ية ي  
  غو ق  م  ل   ل  ل  س ا ي ل ة  ا ي ني  لع   ي لا  ر يمل ت ل    هإ   لغ ض ي   ل دقً  ي   ز   مم  مم  ً ي " 

 :الرببرزز  زليك  ل ي ئذ ه م  ً رًشمإبنًالًع  ز  ية ه هة ئ ا ز  قيمت
 عَ   ل    قد مكةي      لاَيا  :مدم   نيز  ل لت ل  د يت  
 .(1ً)ً"مَي لُ ط ل ا ع   َح ز  زةةي   عك ً :     لا   قةي ز حلر ق مت  
ديين يكلحل    بيهإ   اة ل   شكل مي د  د ل ل   م ن رالرببرينةي  ابنًالشمر  هإه  أل   ه  

 ....( دمر مي ل)كي ه 
  :  قيل  خيامرينةي   بنًالَشمرًعبدًهللايز   قيمت "     
  دةيه ع   زىت  ملس ح    ز مي   خي زُ  ز ت  حل أتيت   ض حا  
 . .(2)ً"!ية لحل ز  يسي  ز   لمع  ددمه   لوق  ك ق   محش ييمنحل زظ  
 .يشمن   يحش خيامرقلل ز  شأ   الشمر  هإي   لم تني      
ر املنصورًبنًأيبًعامرر ي قم مم ي  احلكمًاملنتصرر ي     الناصر اة ل    ل     ل       زد  ي ذ        

زليك  ل ي ئذ   قض ق خمتل ا ش   ا ية زا ز ل  لظلو ي ا ميا    ة ي  ي بلل  ية د عىل  لظنيد   ة  
 .(3ً) خل.. إلد دي

 
 
 
 

                                                                 
 .612ر صدفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(1)
 .76ر ص يفًاألدبًاألندلسي لد يار دمحم دضي    -(2)
 .76ر صر  مل م  ن س ي ظ  -(3)
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 :إبنًاجَلديز  شع      
 ياتهت  لمغ مت ي لُس يج   لايجحتكةت  ل نيد ةلى   
  ي  د  ةكو ل ن  للعليج   يق زت ديلا  ألنإ مت ل     
 .(1ً) زز نحل ع  غ زت ةلى  ب يج   ل ل لألةيد  لَدم مت هإ   
ًاجلد   مممق       ر ية  يستنني يتحدث ة   ليض   لس  مم   ل  ئو   كلحل  ليقت ز   ل ز  ابن

 . ةك م
ًسارةيز  شع  ل  اة ل "  ًهللاًبن  لإي خي طب ل ن ل  لسيل  لإي  يتستي   ل قل يتظ ه ي   عبد

 : لَ ةحر ي لإي  أييلي   لدن    لدي    قيل 
 ي لإئب  دجل  لظةم  لع ئو   هل  ل قل لمستو انزسكو   
 يقسةتو  ألزي مت إب    ل  ممو  لةلكتو  لدن   مبإهب ز لحل   
 .(2ً)ً"يو مغ  مغت لكو    لع مل  يديمتو شنب  لدي   وشنب  
 لش ة    نزهونًبنتًالقالعيي     ي ني أبوًبكرًاملخزوميًاألعمىًيز  شع  ل  اة ل  ملشنيدي  " 

ًبنتًزع    هت  ل مشا ييإلحل  ًزيدونزس مةهت  ز  ي  املستكفيولدة ر يمل يملغ شع  ل  اة ل زشي  ابن
 .(3ً)ً" ملش دقا يي   هإ   ل   ضع   ً ة دهو

ً:غرضًالراثءً-4
   ة     ألش  ص  مل ث ني ي  غ ض  ل اثل ز   ألغ  ض  لمت ي ت  ل ن   لشع  ل  عضنو ز   ع  " 

ي  ي ري ز   ملع ين  لمت ت د ةلى  لس ا  لشع  لر ييك   داثل  ألهل  ألق  ني ي لي لدي  (    ا ة زا)عجت ه ه  ل اثل
 لس  مم ا ي إلمتة ة ا ي هل  لعلو ي ل ضل   ا  ةة ة ا ياثل كيي  ملك ناي ل يما ي ألي د ي أل ح   يكيي  لعةق

 . (4ً)ً"عخل...ي ل ض ل ي ألمم تإ   لكم د
 
 

                                                                 
 .77ر ص يفًاألدبًاألندلسيدمحم دضي    لد يار  -(1)
 .72ص  مل م  ن س ر -(2)
 .612ر صدفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(3)
ً.170ر ص يفًاألدبًاألندلسيدمحم دضي    لد يار  -(4)
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 :بينًالغطسي ث  ل ن   إبنًعبدونيي يمت "     
 يي   غضم ً ةلى  ألزةك ك   ث   هيه  د د  يلَلت غ   ط ئل   
 ييان  ز   ث يمل تدل لمين  ز  يهمتي ي ممتمعت ز   ين مم مم     
 ة د يُم هو ز ن  انق   ملدد  ي تمعت   تن  طةس ً ية د ةلى  
 .(1ً)ً"ي   م ده كيي  لغ قه ز  ُزض   يز   ق لت كيي  ا   ه ز  مي   
ًاإللبريييدثى "  ًإسحاق زيمت  داثلً  دق    كي  ل   مش ئلن  ز   لت ي  ي ليدل  ألد   يَو يمَ   ابو

 ...عهن  تستحق    ي ض   مم  ً ةل ن : كي  ه  ي ك ه  ي ممذ ةلى ل  قن ر يدة  ا  يت ة  ةل ن  يق مت
  ي د   ةلى قا تضَة  انظ ي  ُةج  مل َ  ةلى  ل م    لغ ز   
    ةل حل ة إ  لع ط يي ُو ز    لستستمني زك ن   ضة ع   
 .(2ً)ً"يي مب  ة  ق ية ض ط ه   للكو تضَة  ز  ت ى يتع ذ  
ي يديد    ل اثل  ألندلس  هي  لمك ل ةلى  ملة لحل  ل  ئلا لة له جمةيةا ز   ل   ئد  د   ل كم ه " 

نإي  ً  تس قط زد       يهإ   ملتت ل ا  لمت ة ت  لمةد يي   مم يط طل  لا ي دثا  هت  ا   لع مل  إلممةز  يي   
 :   يدق انقي   ب   يي يمت ابنًعسالًالطليطليمعل  ز 
 لة   مل  م هب  غة ز   لغلط  ق  هل  ندل  ُم ي  ز  عكو   
 .(3ً)ً"ثي   ي ي   ز سي  ز   ليممط   ل ي  ن ل ز   ط  ل  ي د    
ي ملت  ح لكتب  ألد  ي لت ديخ ي   داثل  ر يمت    زآين  ةي دث ه  ك   ندلس ملد  ل  ع  داثل " 

  .(4ً)ً" ملد  ك ئع ً   يل حم ا جتده
   مممق يتمني     ل اثل هي  لمك ل ةلى  مل ت  عد زيت  ز  كي  حم مم   ي إلل  ح ة   مس    ة    

 لع  ل ألمل ي ألمل    د ن  يلديد كي  ه يكي  لض ئل  ي  ي ت  ي   ل   ةة د  يشة ةت  يه  ط ي ا   
 . لت   ذ ز   مل  ل لي  يل قا  ألمم ل

                                                                 
 .611ص ردفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(1)
 .171ص ،يفًاألدبًاألندلسيدمحم دضي    لد يار  -(2)
 .616ر ص دفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(3)
 ش لت ةلى طم ةت  ينش ه عد د   ل   لا ي ل ش   ي زعا  إلز م دمحم راألدبًاألندلسيًبنيًالتأثرًوالتأثريدمحم دمب  لم يينر  -(4)

 .611ص-610ص مر1120    ممعيد  إلممةز اردطر  ملةلكا  لع   ا  لسعيديار
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ًً:غرضًالزهدً-5
يلد هإ   ل يل ز   لشع   ألندلس     مض    ل يد  ةلى  ةكو  ل  ض  عك ي    ألت   ل ي ظةي   شع د " 

 ل هد ييتغ ي  هب     لل ل مث   إ هإ   ألد  ي ي  ددً  ةلى  ة     لةه ا    ملد   ي  ن   دً  لد ة   لت ي    
ً.(1ً)ً"بنًعبدًربهايمهح  ه (  لغ  مت)ية    زهدقه  ل     قم  لش  ي ا  

يي    ل هد  للس   دي   إلةت  د     أبوًقاسمًالُسميسرًيز   لشع  ل  لإي  ز لي  غلى  ل يمت    لإهد"ً
ل د زهد شع ه مني ق  ه  مي ل  ة  ز  لم  يز  شع ه    لدن   يم   ا زيقذ  ل    ي ي إلةتة د ل  زإهمً ر 

 :ز ن 
 قد لكك  ه  ُزعة  ه  هلل    لدن   ي   هلن   

 حنب ل ن   مل مت ي ي ه   ز   ش  حن  لة  طمع  
 لإمن   ل  ممحل  َةه    دةين ز   ل    يز  قياو
 ع  ي ل مب تل  ه   مل ت مل  لدن   ةلى انممحل
 .(2ً)ً"!ز    لت ة   حُمَ  ه   يعمن  يُع ض ة  ي لن  

يز   لشع  ل  ل ه د ز   ددي    شع هو  ل هدي ة  ق  ةا يد ي يه  ل ا ز   لعلة ل ي ألت   ل  لع زلني  
 :يز  شع ه  ل هدي ابنًالَريوايل علةنو 

 يز يً     لده  ممُل دم ئ   ق زعةم ً  عةئ  يغ  ئا  
 يزؤَزل ي مليه ز  تل  ئ  يو ض محل  ي  ن  ز شيد   
 :يز   

 ي    ممع حل يُكتب   إهب َقم ةة ك ت
 .(3ً)ً"ك لأين  ي   ملن ُ ؟   لُشن د ة حل ز  مت

يشني هت   ري إلن   إ ة  زلإ ه  لدن    ل  ن ا ر  هإه  أل   ه دةي   ىل   ممت  زا يع ةح  ل    
 .ي لتإيري  مليه ي آل   

 
                                                                 

 .617صر دفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(1)ً
 .26ص-21ر صيفًاألدبًاألندلسيدمحم دضي    لد يار  -(2)ً
 .27ص مل م  ن س ر  -(3)ً
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ً:ومنًاألغراضًاجلديدةًاليتًنظمواًفيهاًًًً
صاحلًي يمت   يكلحل مني ت لص زلحل  ملسلةني ي ممتيىل  ةد ئنو ةلى زدهنو يم يهنو داثل  ملة ل حل  ل  ئلار - 

 :ي ث   ألندل  بنًشريفًالرندي
 لة يغ     ب  لع ش عنس    لكل ش ل عك  ز  مت ن    

 ز  مم ه زز  مم لت   زز    ه   ألزيد ية  ش هدهت  ديمت
 ة يني يت غ ب زليك  إلممةم   عن  ك  لمةد يز   إلممتغ ثا ي إلممت ة د  ل يب  ل   ةل   يمملو ييم د  - 

 :كلحل ق  د       أل د خي طب زلحل  ملغ   يز ن 
 ع   لسم ل عىل ز ة هت  ددمم    ددك خب لحل   ل    ندلس 

  .نظو  لعليم ي ل  ي  يكلحل لشد  ة  يتنو  لعليم يم  نو ةلى  ممت ن ده  -ج
 : ألندلس ي  ة   ملش دقا يمل جي يديهو ل ن يز   ألغ  ض  لمت ق   ل ن      
 . لشع   ملشتةل ةلى ةكو  لمت تسري ممري  ألز  مت -د
 . لشع   ملتضة   آلد ل  ل لس  ا ز  ن د  لش  ئ  ينظ م  ةكو ي  ةق  ل    -ه

ً:مميزاتًالشعرًاألندلسيًوخصائصهً-رابعاًا
ً:منًحيثًاأللفاظًواألساليبً-1
عن   ن      لشع   ألندلس  ممنيلا    ألل  ظ يممةزا    لت ي ب يي م  كلحل عىل     لشع  ل مل حيةلي   

 ألل  ظ ز    ط قا ا  ز   ملع ين  مل دمحا ل لس    هإه لسةلا ي لعإي ا هي ممنيلا طم ةنو يلني   ةقنو 
 لمدي  ز   ى  ل م  يمل يم لغي     أل إ    ي يعدمم او  ل يمت ز  غري تكلذ ي  ت   ر لة ل  ي  ه م دًق ةل

 .(1ً) تيديا يم    يطم ق يغريه 
يك د يمده يتة          لمد ي     ل  ظ  ي مم ل م  ل د  م    ل ع عا  األندلسيًابنًهاينيع  ي    

 .(2ً) يز  ش هب ( ش ظو)  لمدييا   شع هر يت  يمت ز   ألل  ظ  لغ يب  ملةع     لمد ي  ز  ز ل 
 
 
 

                                                                 
 .701ر ص األدبًاألندلسيًالتطورًوالتجديددمحم ةمد  مل عو    م ر  -(1)
 .622ص  ردفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(2)
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ً:منًحيثًالقوايفًواألوزانً-2
قد   غ ةلى   ألندلس نيي  هإ   ل دد ظن  ل ي ني ز   ل   در  ل  يق  أليمت ي      ي ريً  ز  ق  ئد  

لكل ش ل    ل   د  مىت يلي ي    لغ ض خمتل ً  ي ملع ين  منط  ل   ئد  ملش ق ا يي  دي   ل ةط  لت ل دي
 . ل ظ    لعةلى  لمت ت   ةلى نيل  لمح  ي ل يي ل حكةي  ةلى يل ة      ل   د   لت ل د ملتم ي ا ل نو يكت ي  

 ن  لي ي    ألندلس ي  م زدي  ةلى  لت ل د ي ق ني ة د مديده ية   مدثي  هإ   ةدث   ل  يق  ل  ين ي  ي     
 .(1ً)  يديد    أليز    لشع يا

ل د ة شت  ألندل    ت إ  مدث ة ده   هتة م  شع   ل م عا يهنضا ي ممعا    لغ  ل نشأه ز   
ر لع شت  مليمم  ى يي    ملغ ي  ي ملغ   ه (لضل يةل و يقلو يقة  ي لعة  ل)يغريه ز   ز  مت زرايبًدم ل 

 ل  أليز    مل  ممما ا  مب  ة  يتنو  ألة   ي  ت لأمدث كلحل    لشع  تلحل  مليشح ه ي ألزم متر يهكإ  ي نت 
 .(2ً)  يتيه ز  ل ذ كيق يدل ها م 

  :منًحيثًاملعاينً-3
لإن   جند زع ين  لشع   ألندلس  ي ضحا مل ا  ع د  ة  تعةق  ل ةمم ا يتدق ق  ةكة ل ل لا  ملشتغلني  

يغلب ةلى  لشع   ألندلس   ب  مت  لمدي   لإي نشأ ل نو ز  ض ي   ية مت  مل تش     شم   ز نو  ةكةار
ً.(3ً) م ي هتور يمم ةدهو كلحل ةلى    جييدي   لتشم   ييك  ي  ز  عممتعة مت  جمل ز ي لك  يا   شع هو

حل ل ية متر لإيل د ي نت  ألندل  زم ل   ب  مت يزس م  مب  ديب     طم عتن  ز  ل ي   لسح  ي  
ي أل  لا   تى شع  ل  ألندل  ز    لعة ب  لعة      شع دهو للنو  لتشم ن ه  لمديع ا ي لتيل د ه  لعة ما

 .(4ً) ل  ئعا
 
 
 
 

                                                                 
 671ر ص ردفاترًأندلسيةة در ييممذ ر ي ظ   -(1)
 .620ص -671ر ص مل م  ن س  -(2)
 .710ر ص األدبًاألندلسيًالتطورًوالتجديددمحم ةمد  مل عو    م ر  -(3)
 .622رص دفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(4)
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ً:أهمًالروادً-خامساًا
ل د مض ت  مل     ألندلس ا مبس ما   و  هب  ز   ة يا  اتمت ا     تتعلو يتت  ذ يتش دك    

 جمل ل  ي مل تدقه  ألد  ا    ه أ لظنيد يييما ز   لشي ة     لع يد  ألد  ا  مل تل ار يلك   مل     لش ة   ز لا 
 .(1ً)   ملش ق ي ملغ   ةلى  لسي ل  م عتن  ق  ممً   لشع  ل  ل م متر يه  ظ ه   ة زا ن  ه   

لك  دغو كلحل ل مل     ألندلس ا ي   ا    ةتن  يأتثريه    هإ   مل د   م ث  م ده ينمغت يلك ت  
ل د ي نت  مل     ألندلس ا ت يل    ألغ  ض يحتس   يمس     غار ز   لشع ر يز ن  ز  ل قت  ل م مت  ةغا

 . لتعمري ة  م لتن   لشعيديا  ددما يمري  قد ت يق  ي    لشع  ل عم د 
مس نا  لتة ة ار : يز   لش ة  ه  ألندلس  ه  للي يت نمغ  يك ل   تن  ي لغت شن هت  ة     لسة ل 

غ  ا  لش ة  ر  ن   ل لي ر م  ا   ت محدي   ةة ديا ة ي  م ديا  ةكو    هش مر قة   لمغد ديار زتعا  مل
ز مي   ت يع ي   ألن  دير    ا   ت ةمد    ل ىبر  لملست ار زي ب  مل يار ة ئشا  ل  طم ار  م ةةل ي 

 . ةة ديا
 زده  ل    لشع  يكلحل د م  للم  ا ل ندلس  ألد   أل يل د   ز ة   زليك  ل ي ئذ ز   زهى ة يد  

مت للشع  ل ي لش ة  ه  لايز ي ل ميغر يظن ه ل    مس ل ش ة  ه      د ه  يديي عىل ييز   هإ   لمت  ات
 :يز ن  جند

ه  ي د    ت  ملستك    هلل دمحم    ةمد  ل مح      ةم د       ل        ةمد " :دةًبنتًاملستكفيوَلًً-1
هب   لعة  مىت  ي زتدي لمت ة شت ش  ً  ز  م  هت    ة    بةلا ي دديت ة    ل ي ئذر   ل مح      دمحمر

 .(2ً)ً"ه  ي  عده    ل ل700هر يهي ز  جيعل اتديخ ز ةده    مديد 727 د ت ةلى  ل ة نني يتيل ت مم ا 
 ملإ ي  ر يي نت ز  كلحل زشنيد  يل د ي نت ي مد  زز هن ر  ملش د عل ن     ي هن ر مس ا  حمل ض  ر زشكيد  "ً   

 .ه د ةإ ابنًزيدون ل   نا ي لع  إر يل ن   ل  
زك نا ة ل ا  ني شع  ل  ألندل  يش ة  هت  يه  ك ه ش   ا لإ   عت  ني ة  قا  ل سب  ولولدة 

يممعا     ألزيي ي لإي ل  لع يب  مل  طر ي ية مت  لس م ر ي ل م   أل  ك هإ  عىل لم قار يظ إ    ةديثر
 .(3ً) " إلطةل يمةي   لم   ر يل هإ    مي  ل  يد  لمن ج ي ني  يي دي ي ةي ش 

                                                                 
ًواملغربليزي ة سىر  -(1)  .07صر م6002 ز  ر ر  إلممك ددياردط ر د د ملع لا  ي زع ا ممييترشاعراتًاألندلس
 .12ر ص  مل م  ن س  -(2)
 .712ص-717ر ص األدبًاألندلسيًالتطورًوالتجديددمحم ةمد  مل عو    م ر  -(3)
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ًشكوانيل د ي  ن  "   ديما ش ة   م لا  ل يمتر مس ا  لشع ر يي نت ل لط  لشع  لر " وهن   ابن
 .(1ً)ً"يتس مل  ألد لر يت يق  لاة ل

 .تكتب ز  شع  ي ةت إ  ا ةتن  يميد  ز ي  هإ   ل يمت  ثم ه لش ة يا هإه  مل     
 : ولدة يت يمت" 
 ممم ل ل شكي يل  ًب مب  ل ى      هل ل   ز   عد هإ   لت  ق  
    ت ةلى    ز   لشيق حم ق   يقد ي ت  يق ه  لت ي د    لشت   
 ل د ةَةل  مل ديد ز  ي ت  ت ى   لك ذ يقد  زس ت   م مت ق عا  
 ي   ل ا ز  دَق  لتشيق زعت ى    لمني ي  ضى ل   لل  يل    د   
 ."دقغ كل زسكي  ه طل  لي ل ز   مم ى    دض ً قد غده لحل ز   ً   
يل د  اتح  مل  ل  ألديب ي إلمتة ة  قددً  يمريً  ز   ة يا ي لتح در يهي ز  معل ي د    جتد م مً    " 

 : ملسد  ل   ت يمت ابنًزيدونيل د  ل مت     ت حش    ل يمتر ي  تتيدل ة  كي   لعيد هر
  ت  دقحل  ة    ي  ي  دق    يل مت  ملسد  يهي نعتٌ   

 .(2ً)ً"يدييٌث يق  ُ  يمم دق    لليطى يزأ ي  يز   
تشكي ل ن   مل  ل   ق يا ب  ُةب يليةا  لشيق لن  ت ذ  م مم سن  يز  خيتلج   ولدة  أليىل  أل   ه   

ًزيدوني  هن  ز  زش ة   جت ه حمميهب   ًزيدونًبات ذ  ر ي   ل  ن ايهي  ديده ش ة  جم د يزع يإ ابن ن
 .ز   ليط ً ر زأ ي ر: ل ممتعةلت  ل  ظ ز م ا ز ل روي  إ ختدش  ة  ل ت عت وي  إ خم يا يل مشا ي 

 ً:هإي   لم تني ولدةيز   ديل ز  يتمت " 
 ي زش  زش مت  ت   ت ن     ان ي    لح للةع يل  
 .(3ً)ً"ي ة   قملمت ز  يشتن ن    زك  ة ش   ز  ل و ثغ ي  
 .   ل يمت يجم ه هت  ك هت  يشني هت يةدم زم  هت  ي يت ثن  ولدةًي  هإي   لم تني دل ل ةلى حت د  

                                                                 
ًواملغربليزي ة سىر  -(1)  .12ر صشاعراتًاألندلس
 .101ص -102ر ص مل م  ن س   -(2)
 .712ر ص األدبًاألندلسيًالتطورًوالتجديددمحم ةمد  مل عو    م ر  -(3)
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 ني يم د شع  ل ة  ه  ر ية  تاز ش ة يتن  يل   زش ة ه   ةب  ولدةتضح ت يق  لش ة   ي" 
 لع ط ا  جت ه حمميهب      زيدي  زم  ا ةظو  اي   لإي زأل قلمن  يمم    ي  هن  ل ن ل ت     ما  ي لشيق ي ةج

 لإين د يت  لل ل  يتو للس  ت قب عك  م   لظةم زقديت   :م ي ا ت يمت
  .(1ً)ً"ي لمدد مل ي ل ر ي ل ةو مل يس  ييب ز حل ز  لي ي    لشة  مل تلح 

يدغو   تةإ ي د  ز      زيدي  لأم  اًن هتةيه يهي  آل    ديده ينةيه  ع  ينةيه  ع   هن     ت  
 . ةنده  ل  يمل تت يج  مد ً ط لا م  هت  عىل    ز تت ةلى
ًبنتًاملعتمدً-2 ًبثينة ه   زري  ش ة   ي  يه  هي  ملعتةد    ةمد زلحل  شم ل ا   ة    ل ي ئذ ي زن  ":

حنيً  ز   زن     ية مت ي ل  دد  « نفحًالطيب  يت     املقريية  ي يمت   بثينةً لش ة    ية لار يي نت الرميكية
 .»ينظو  لشع 

    ألزري ه عىل    د ل  مل    ي  ش  ً  ز  م  هت  ت لل    لع  ي ل ع ور يحت   م  بثينةيل د ة شت  
د ئو   ةل ن    يل   الرميكيةي املعتمد ألندل  ي يقعي  و  ن ر ين يه  غة هر يي نت ز   لا ز  مُمىب يمل ي مت 

 :   ق  دهت   ملشنيد  بثينةيق لت ر يعلة   ز   مت  ل    ز ه 
 لن   لسليُك  ده ز   ألم  د    مس  يةز  ي ممتة  مل  ل   

   ٌت مللحل ز   ىن ةَم د    ت ك ي   ين ممممت ي َنين
 ييإ   ل ز ُ  يؤيمت لإللس د   قد تيىل ة  ُه زلحٌل ةظ وٌ 

د   ل   د د   ُل قا مشل    ي ك  ق   طعُو  ألممى ة  ز 
د  ق م  ل   ق ةلى  يب   زلك    لدان  ل   ُق يمل يك  مب  
  سد د مل أيه   عةة ل   ل  مت ه د ًا لح زين  ز ؤ
 ع  ز   ألنك د ز    نين   عك  ةين      لعم د لضةىن

 م ني  بةئق ز   ين  ألجن د   ي د دين ل ك ح جنل ط ه 
 ي نت ت ظُ    ط يق دش دي  يزضى عل حل يُسو د يحل    ل ضى

 ع  ي   َ   ُي مى ليد د   لعس ك ق   مت تع لين   
 .(2ً)ً" لُ ة  ي  ممع د تدةي  ل    يةسى دز ك ا  ملليك   ضلن 

                                                                 
ًوالتجديددمحم ةمد  مل عو    م ر  ري ظ   -(1)  .712ر ص األدبًاألندلسيًالتطور
ًواملغربليزي ة سىر  -(2)  .172ص -177ر  صشاعراتًاألندلس
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زعن  ز  ةظا ل  قن  ل ر كلحل  عد د يمت  مل    ي   حتك  ق تن  أل  ن  يز  مدث بثينةيه    ألزري   
مس   بةئق ز   ين  ألجن د ةلى مد   ألندل  يتيل نو  ةكو يمممن  عىل ةظا طلب يده  ز  جنل ط ه 

يه   ي نت هإه  ل مم لا قد  ع ت هب  عىل    ن  تستشريه    ز  زي من  ييهن    ت زلحل يز  ممةلا  تعمريه ر
 ل مةل ي ألش  إر أل  ت   تن  ي  ةقن  يمسمن  يمب ةل ن  هإ   ل علر يي نت دمم لتن    شكل      

 .البحرًالكاملشع ي  ممتعةلت ل   
ن ًة ة  نص ز  يد ز   السيوطيكي  يه  ش ة   ز  ينيد  ألندل ر " :قسمونةًبنتًإمساعيلًاليهوديً-3

ر يقد ت مو ا   مل  ي يلك   مل يش  عىل ة  ه  يكي       ه  ي   ش ة ً  »أهلًاملائةًالسادسة «  ملغ    هن  ز 
لألتن  ه    سو  ي ةتىن  تأديمن  يدَيضن  ةلى  ل يمت ي ل ظو ةلى  لمدينار يدمب      ز   مليشحا قسةً   ي قس ة ً 

 ."م  
: يل  هت  يممل  تن      د ل  لشع ر ييظن  كلحل   قيمت    ن  ا  قسمونةيه  ك ق ا ت مت ش ة يا " 

 . م  ي
 نُعةى  ظلو ي ممتحَلت ُم زن    يل   مٌب كي هبةا قد ق  لت  
 :  يقت ق ري يق لت قسمونةًل ك ه 
  عد كلحل ُم زن   د ً ييكسذ    ي لشة  ز   لمدد ي م  نيده  
 :يه    ةةب  أل   ش ة يا ع  ت  لضةن  عل   يمعل ي مل د ممن  يي يمت 
 .(1ً)ً"يي  د  لي  ق  لعش    نت ي لعش  يلة ه  شع  زين  
مَ  عنس   ةة قر يةاه ة  ك هت  ي م مم سن    دقر يز   ةمت   ة قسمونةيل د  دده " 

 .يدمب  نظةت شع ً   لعايا ل د ي نت زع لا  ل نيد    ألندل   للغ ه ي ممعا مد ً     غا  ديعار
 :  ديضا لت يمت -يم د -ة   مس ممن   ليمد  يتتيمد ز  ظم ا د هت  ت ةى قسمونةيتعا  
 عين مك تحل    لتيُمش ي ةيد  ق ظم ا ت ةى   يض د ئة ً    
 . د ً ةلى مكو  ل ددلل   ا    زسى يةان ز  دً  ة    مب   
  
 
 

                                                                 
ًواملغربليزي ة سىر ي ظ ر  -(1)  .172ص شاعراتًاألندلس
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 :يق لت 
 يلست  د  م   ميد ا  يد ً   د  ديضا قد م   ز ن  ق  لن    
 .(1ً) "ييم ى  لإي ز  ع   مس   ز   د ً  لي   مم  ً ميض   لشم   ُزض ع ً    
يةدم زي من  يشم هب   ن  ييمدهت   لمت تع شن  يت دزن     لس  دي     يت دم ا   مٌدرتيه   ت يي م ل 

 .لست  د  م   ميد ا  يدً  يميض   لشم  :  لإي ميض  ز  غري دمعار ي لدل ل ةلى كلحل قيا 
يز   لش ة  ه  يضً  جند م  ا   ت  ة ج  ل  ييينر  مس ل  لع ز يار ه د م ديا  لش طيبر  زا  لع ي   

    ت زقد  ملؤد ر  م  لسعد   ت ة  م  ةةريير  لش ي ا  ةس   ار  لشلم ار زي ب   ت عممح ق  ل    ينر محد
ة ئشا   ت ةمد  لي مد  لل ة ر زيما ق ض  ليشار ع  ا دمحم     ريي  لت  ل ر  م  ةس    ت  ل  ض  
 ل  ة يلر ز نا ي تما  ةكو    ةمد  ل مح  ر ل طةا   ت زي ق  لع يض ار يدق    ت ن ت    ل ل  ل ار  م  ا  لر 

 .عخل...ار غ يا  ملىنر  لع  ديار  ةتة د  ل ز ك ار  م  لك  م   ت  ملعت و     ة دحزنةا  ل  طم 
يةلى ي     لش ة  ه    ألندل  ل لشع  ل  ألندلسني قد ل قيهو ةددً  يي   او ز   إلم د  يمس   

 : لسمحل ي ل   ما  لك رير يز  هؤ ل  لشع  ل جند
هي  محد    ةمد       محد    غ لبر ل م      زيدي   مل  يز ر ي  ت    ي  ليل د كي ه "ً:ابنًزيدونً-1

ي ل غ جمَيدر ي ري   محد    ةمد      زيدي ر   ي  ليل د ز   هل ق طمار ش ة ز دمر:   مب  يإي  يق مت
ً.(2ً)ً" لشع ر قم ح  اة ل

ز  ضي م  ق طمار ي   ل   لا قض   لش ة  زز   م  ل   لا1007/ه717ة م  ابنًزيدونيلد " 
 :ط يلت  ي م هر يقد تغىن   شع ه  أليق ه  لسع د   لمت  زض ه   ني دقض  ل   لا يغ  ضن  لة  كلحل قيل 

 يييم جبي    ل   لا زمنج  
 ز دان   يض  ألقحي    ملدَ ج  
 يق  ل   ل   نس و  لم  سج  
 ي ح ل   يدٌد ي د زضَ ج  
  .(3ً)ً"ت  ه  ز م  ل يد يهي  ز م  

                                                                 
ًواملغربليزي ة سىر  -(1)  .177ر صشاعراتًاألندلس
 .22ر صترسلًالشعراءًيفًالندلسمم مل ةمد  ل ز ق ممل ة  ر  -(2)
 .167ر صدفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(3)
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ابنًة ش  -اتديخ  مليلد ياتديخ  ليل  -هر يز   ني هإي   لت دخيني727إبشم ل ا مم ا  ابنًزيدونيتي  " 
م    م للا زل  ا  ألمد ث  يس م زتضةا  اةيم ي آل مر ي حمل  ي مل  ئب ي قم  لسع د  ي ة   ي ل ض   زيدون

 .يجند هإ  يل     د      زيدي ر لعا    د  ر شع ه ين  ه ة  م  ت    دق تعمري ي لغضب ي لي ل ي اة ر
يتعد  لم  ا  مل  ل ا  لمت نشأل ن      زيدي   يىل هإه  لعي زل لل د يلد لي لدي  هي يم دمه  يق   ة  نة ر      

 .(1ً)ً"لإهتة     ي ت  ت 
ز   هل ق طمار ش ة ز دمر  أبوًالوليدر بنًعبدًهللاًبنًزيدون أمحدً": يق مت صاحبًاجلذوةيكي ه  

 .(2ً)ً"ي ل غ جمَيدر ي ري  لشع ر قم ح  اة ل
ش ة  ق طيب جم د زتةك  ز   لشع  زددك آلل  ت  يل  ح  ابنًزيدون    صاحبًاجلذوةيه   ي  د  

 .يل  يو ه ئل ز   لشع  قم ح  اة ل   مب  ةغا ي    
ًيجند   شع  "   يد  لمع  زةزح ي د   يسة ن ار ل د  مممغ ةل ن     ه  ملليي ا  زيدونابن

  : هن    ض ل  ليم ر ش   ل  لشع  دق  ا  لمش  ر انةةا  ل در ز ه ا ل  مت" د  ما زلحل"يي  ن  وهن  
 زسك ً يقَدد عنش ل  ليد  ط     د  ب زلحل ي      نشأه  
  لتا   د ة ً يحتس   ً ز  ان      ي   غ  يدق ً حمضً  يتيم ُ   
 .(3ً)ً"تيم  لع يد ي دزت   لا  ل      أتَيد مدت  دل ه ا عك   

 :ق  ئده لكتب ل ن  نين ت   ملشنيد    ل ولدةًابنًزيدونيقد  اةت " 
 يان  ة  ط ب ل   ان جت ل      ضحى  لت  ئ   ديًة ة  تد ن     

 :  ز لعن   لمت ي يمت ذكرىًولدةييتب لمن  ق  دت   
 .(4ً) ي أللق طلق يز     ألدض قد د ق   عين كي تحل  ل ه  ل زشت ق    

  :يق مت  يض ً      
 .(5ً) ية  يتي ىل    ل ظ م مم     يجند   ةلو تي لت ل ين 

                                                                 
 .21ر صندلسترسلًالشعراءًيفًاألمم مل ةمد  ل ز ق ممل ة  ر  -(1)
 .22ص  مل م  ن س ر -(2)
ًواملغربليزي ة سىر  -(3)  .11ر ص شاعراتًاألندلس
 .107ص-107ر ص مل م  ن س   -(4)
 .71ر صندلسترسلًالشعراءًيفًاألمم مل ةمد  ل ز ق ممل ة  ر  -(5)
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 . لي مم  ةلى خمتلذ  لعليم ي لت ديخ يعطةة ي  هإ   لم ت د لا ةلى ث  لا     زيدي   
ميمت زيضية ه  لغ مت ي لي ذ ي  مليضية ه  لت ل ديا  ابنًزيدونيل د د ده زيضية ه  لشع  ة د  

 .(1ً) ز  زديح يداثل يهة لر يهي ش ة  مب ز   ل   ز  أليمت
 :يق مت  يض ً  

  ين زعىن  ألز ين ض ئ   ب      ينين  لش زت  مل اتح   ط ه
  لكسيإ لغري  لشة   ي ل ة ؟  م  هل  ل قح   ةو  ألدض ة   ا 
 قد ييدل  ي   مد  ل  دم  لإي  ع  ط مت    لسة  عيد ة  لة ةةب 
عىل  لع  ؟  قد ي ت  مسمين ي ل ةو   ق     .(2ً) ل  و   محت ز ح  ً 

  هإه  أل   ه  لش ة  ي يي م لت   لشعيديا يز  يعتي  ز   ممى ةلى ز  ملت عل   م ل ر ييمدي ةدم  
 .»  ينةين «ر ي  هتة  شت ئةنو يدل ل كلحل قيل يت ث     ي  ةد ئ   
ر "ش  "ق ع   ه و     يب  ل تح    ةمد      ما ر يلد   م ي    هي   ي  ممح" :ابنًخفاجةًاألندلسي-6

 .(3ً) "هر يق ل لملدت  م ي   أل  هن  ش   حم ط هب 720ز   ةة ل   ل س ار ش ق   ألندل  مم ا 
 ة ربا  حمل ممرب  يانهربج ط ي نرب  لربحل  زرب « :صواحبًالقالئودًنالفوتحًبونًخاقوايل ربد قرب مت ة رب   ربدي   يزع  رب ه  

إلده ضربربن ر  اربربرب مل جبةئنربربرب  يزل لنربربرب ر ت ربربرب إ    لعربرب دإ  ت ربربرب عن  يت ة  نربربرب ر  ل ربربرب ظو لع يدهربرب ر  لربربرب  قو لايدهربربرب ر  جمل ربربربد 
ةةربربربربرب ز  لشعشربربربرب   ل ربربربربيمت يدَيقربربربربرب ر يزربربربربَد   ز ربربربربد     ي ربربربربربذ شربربربرب لر ي  لربربربربغ دلربربربربربيه زربربربرب   إلمربربربرب د   ل شربربربربرب  ر ل ربربربربي     ربربربربد ل

طل  رلة ل نظ ز   دق زرب   ل سرب و  لعل ربلر يمنربق زرب   لرب يض  لمل ربلر يكرب د ميترب ج  لرب يحر يترب اتح عل رب   لرب    ي لغ رب  
 .(4ً)» مل يح

 ش د  ية ل    تةك  هإ   لش ة   ملةديح  صاحبًالقالئدًللفتحًبنًخاقان  هإ   ل يمت  ملسةيل  
 . يهإه  لكلة ه ز   لضل ز  ق ل ل  ،خفاجةابنً

 
 

                                                                 
 .107ر صم1111 إلممك دديار ز  ر  ردطر د د  ملع لا  ي زع اراتريخًاألدبًاألندلسيدمحم زي ق ة  ينر  -(1)
 ..777رص األدبًاألندلسيًالتطورًوالتجديددمحم ةمد  مل عو    م ر  -(2)

 .722ر ص دفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(3)
 .107ر ص ندلسترسلًالشعراءًيفًاألممل ة  ر مم مل ةمد  ل ز ق  -(4)
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ي ربربري  لتأزربربربل    ربرب مت  ل م عربربا ي نربربربت نظ  تربرب  ت ربربيد ة لربرب  يت ممربربربو لربرب  طربرب ق  لت كربربربري   ابووونًخفاجووةيل ربربد يربرب   " 
ز ربربدد عا زربربرب  هربربربي  لتأزربربربل ي ل ظربرب     ربربرب مت  أللربربربي   يت  ممربربربق  ألشربرب  لر يل ربربربد ي نربربربت نظ  تربربرب   لل ربربربد يربربرب   .ي نربربي ل  ب ربربرب مت

ي جملربربربربربي ر يزربربربربرب  يةمربربربربربد   شربربربربربع ه كلربربربربربحل  اربربربربربديل  ل كربربربربرب ي  للنربربربربربيييربربربربرب   ي ربربربربربري  مل ربربربربربل عىل م ربربربربرب     ت  ؤل ربربربربربالليمربربربربربيد  جي   ربربربربربا 
 ي  بربرب يج زربرب   ب ربرب مت عىل  رلربربة نربرب     يةزربرب  شربرب   ً يربربدمت ةلربربى  لشربربحل  ي  ةربربري  ري إلطة  رب    ل  سربرب  ي جمل نربربا  بل  ربربا

 .(1ً) "ة مل  ة   ا
 : يمتي   لمت  عث هب  عل   زعتلً  ل    ضل   ي يل   دمم لت ابنًصواب ممت كه  ابنًخفاجةيل د زدح " 

 .ز  د ُد  ة      د دُهُ ُ يمتُ  ز   قدد      يُدىن ةلى شحط  
 . ط مت      لكر ييس  ل  لكر يمحى  دم لكر يددَيحل  زلحل يدم لك 

ييا ن  ي مت ق  عك  ل دقن  يكلحل زتغ  ً  جبة مت  ل م عا يلت تن     ألندل   ةده زم  ً   شي ق   يي يمت 
     :  يل 
 يدَق ن س  حُمتلى ُمس    عَ  للةَ ا  ألندل     

  يُدمى ل لتن  ز  لعس     لسَ   ُ محتن  ز  ش ب
 .(2ً)ً" حت ي شيقى عىل  ألندل   لإك  ز  همت  ل يح هم ً 

  :قيل  يل د ي   لي ذ  لغلة   ي لتغ مت هبو ن  ب    شع دهو يكلحل  " 
  لَ ر ي   دد  ل   د نس ب  ي غ د    دد  ل د  ةس     
    ٌبر ي َز     ه لةديب   ز   ا ذر  ز  ددل  لة َعو   
 يق زت ر ني د ٌ يقض ب  ي َإ   يض  ةس ر ز  نيد يمن    
 ةةيز ً ةل ن ر للحم  ر زش ب  مةه ر يقد غىَن  ةة مر ةش ت    
 لة ٌلر ي َز  زيمنً  لك  ب   َز  زم من  يم ل هب  مح  لر   

 يقد مم ةدت   قني  يمم ب   لت هب  ةَ    ةي دثر   هاجت
 يزمتسور لألقحي  ر ش  ب  يغ زل   م  ر ه  كر ي  م 
 .(3ً)ً"ية ٌشر وط  إ  لشم  ر دط ب  للل  كيٌلر للت  يبر ممحمت 

                                                                 
 .207ر ص األدبًاألندلسيًالتطورًوالتجديددمحم ةمد  مل عو    م ر  ري ظ  -(1)
 .116ص-101ر ص ندلسترسلًالشعراءًيفًاألمم مل ةمد  ل ز ق ممل ة  ر ي ظ ر  -(2)
 .722ر ص دفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(3)
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ت   ي  ل   ي  هإه  أل   ه ي لشع  ل  يي   ني خمتلذ ل  ه  جملتة   ألندلس    ً ي نتش   لغ مت  ملإي  ي ري  
 .ددل ر    ه: ز ل ز  مسة   ةض ل ً  ي  لً  ل  ي    ً  ابنًخفاجةي ذ مس  اإ   لغةم  ملتغ مت   ر يكي  

يتل ى دديمم    عشم ل ا    ةط ي لده  مر1070/ه771يلد   زدي   ما مم ا"ً:ًاملعتمدًبنًعباد-3
 ملعتضد  لإي ي   يعج   م مت  لعلو ي ألد ر تتلةإ ةلى يد  لش ة      زيدي  ي   ا      غا  لشع ر  د  

 د ز   لديمت  لمت حيكةن  زليك  ل ي ئذر يي    ملعتةد زلحل ز  ميل د ي نت ديلا  ين ة رم  ت     لس  مما
 مب  ن ا يكيق دل   ي دق    لعي طذر ي  ةص    ملش ة ر يي   ة  ه ة   هؤ ل  ملليكر ية إ  ن   

  ً  يل ً  يشع ً  ية ط ار ي   مل   ل لس ٌد ي حنةمت يظلٌور يهإ  ز   د  عىل نت ةا  ل لاي يجمي  ة ٌ  زُ 
لحل ي مللحل  لش ة   ملتعتةد    ة

ُ
 . دمزأمم ييا يه  ض  ل هإ   مل

 ية ه ي ضحا  ألل  ظ ي ملع ين ممنلا  لم  لر ملي   مليمم  ى     ا  ليق ر ز  املعتمدي   شع  ية    
" شلب"ر عك يستع ض ل   كي قه شم      ر يقل لا  لَض   يهي ز م  ة  ت    ز  ملن   مل تل اق يما ز   ل لب

ً.(1ً)ً"يجم ل   للني يز  ي من  ز  م م  ألمم  يقسي   لده 
ر كي ل ن   يغ  د   د  يي   شع ه  بينًعباسز  زليك  هبارونًالواثقًابهلليشم   املعتمديل د ي   " 

يأن   ةلل  مل ش  ر ي متة  ل  ز   لشع  ل ي هل  ألد  ز  مل جية  مللحل قمل  ز  زليك  ألندل ر يي   ز ت  ً  
 لشة ةا ي لس  ل ر يي   ل   ز  هإ  ز   ل ض ئل  لإ ت ا ز    حي ى يعليم ةلى ةلو  ألد  يز  يتعلق   ز   ل

 .(2ً)ً"عىل ز  ي  ممب هإه  أل ةق  لش ي ا ي ة  ل ي ل   ها
ًالرميكية ل س ب ز  ق ل     مب  ل س ل عل    يز    ل شع ه     ر يز        ه  لمت تمد  اعتماد

 يم ض ً     ة و  ل ؤ د   غ ئما  لش    ة  انظ ي  :وم إ  مسن 
 يدز   لشؤي  يقدد  لسن د  ةل حل  لسةُم   دد  لشةي    
 ي  دلت زيَن ممنل  ل   د   لَلكت زيَن  عب  مل  م   
 ل ة  ل ت  ين  ة   ُز  دي   ُز  دي  ة  ك   يل مني   
 ي  تستحل  ل يمت  لمع د    ق ة  ةلى  لعند           
 .(3ً) " ةتة د"ي ل ُت ل حل م يإ    دممسُت  مسحل  ةلي ط  َ    

                                                                 
 .217ص -212صر أندلسيةدفاترًييممذ ة در ي ظ ر   -(1)ً
ًوالتجديددمحم ةمد  مل عو    م ر  -(2)ً  .277صر األدبًاألندلسيًالتطور
 .211ر صدفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(3)ً
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تلحل  ي ديا  لمت اعتمادًالروميكيةًهإه  أل   ه تستع ض مب هإ   مللحل  لش ة  يشغ   حبم مت  يزيمت   
 .زلكت قلم  ية ل  جبة ا  يل  تن  مىت  ن  ل ب ن س   ملعتةد لتت ق م يإ ل م  حب يإ  مسن 

 :يمل   لاق ل داتةت مي دي  يأ   ليد زتةا مخ ً ر  يز  شع ه ز  ق ل  ة دز  انيلت   مد" 
 لُ    ديعت ز   لاق ي  يَ ن    

َ
   ٌق ز   ل ني  مل

 .(1ً)ً"ي ذ ز   ألني د ت اتل يل ل ت شع ير يه  مش   لضحى   
يز   ملس مةه  لشع يا  لمت د ده    نة      ملعتةد ي   شديد  إلةة       زيدي  ةظ و  لت دي  " 

 :لكتب عل   ز   زع تم ً ق  د  ي يمت   ز لعن  ألد   يش   ر
 ي  ل ا  مل تنى  ملمتد   يةده ي  ل تين  مليةد    
   ليد     م د عينيمي    ي طةعتين مث  أيممتين   
 ل ل ث ي ةنده حم د   ي ضع ت  مل ل ممل  ل م    
 .(2ً)ً"ي  مح ز م م   دزد    ية د ض  ل  دت  ئ  ظةز    
  هإه  أل   ه د لا ةلى ت دي   ملعتةد     ةم د     زيدي  يمم  ل     معل    يست     ة د ةل    

 (.يمي عين  ليد     م د : )كلحل  ن  حيةل ل   ليَد ي حملما ي لدل ل ةلى كلحل قيل 
 لشع  مب تلذ زي ض ع   ي مس ل ي ري  ي قةم   حت ى ز   لشع  ل  لإي  نمغي  ي  زي     ألندل  يتغ ي       

م نار     ةمد د  ر ةمد  يل ل    يهمي ر  ألةةى  لت  ل ر  ة  ير   ي ةة : نويز      ي غ  ض ر       لَل
يل د ي   او  ل ضل    ي  مت خمتلذ  ألمد ث ي ليق ئ   لت دخي ا رييممذ     ه دي   ل ز دي  لك دير     م م

    .لحل  ة ما ز   ل ز   ل     ي مم ا شع هوي ل  س ا ي ل يم ا  لمت ي نت تسيد ت

                                                                 

 .262صر دفاترًأندلسيةييممذ ة در  -(1) 
  إلممك دديار دطر ملؤممسا  مل  يا  لع زا للتأل ذ ي لت ا ي ل م ةا ي ل ش ر ر(املعتمدًبنًعباد)2ًأعالمًالعربةل   دهور  -(2)ً

 .117ر صم6000 ز  ر



 :األول الفصل

 وأصوهلا ماهيتها :الشعرية

 :األخرى بالعلوم وعالقتها
  

 .الشعرية ماهية  :األول املبحث

 .غربيةال الشعرية أصول:  املبحث الثاني

 .العربية الشعرية أصول: ثالثاملبحث ال

 بالعلوم الشعرية عالقة :رابعاملبحث ال
 .األخرى
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 ماهية الشعرية: املبحث األول
 :مفهومها -أوال

من كلمة الشعر وهو الكالم املوزون املقفى، وهي مصدٌر  ا  مشتق د الشعرية يف مفهومها اللغوي امسا  تع :لغة -أ
مصدر يصاغ من األمساء بطريقة قياسية ": واملصدر الصناعي يعرفه علماء الصرف أبنهصناعي على وزن فعلية، 

: ابخلصائص املوجودة يف هذه األمساء وُيصاغ بزايدة ايء مشددة على اإلسم تليها اتء مثل تصافاالللداللة على 
 .( 1) "واقع وواقعية قوم وقومية، عامل وعاملية

 مفاهيم الشعريةيف كتابه  حسن انظم حيث يعرفهالقد اختلفت مفاهيم الشعرية وتنوعت،  :اصطالحا   -ب
لفظيا ، إهنا تستنبط  ا  ولة وضع نظرية عامة جمردة وحماثية لألدب بوصفه فنإن الشعرية عموما  هي حما": بقوله

 ،القوانني اليت يتوجه اخلطاب اللغوي مبوجبها وجهة أدبية، فهي إذن تشخيص قوانني األدبية يف أي خطاب لغوي
للغوي أمٌر بديهي كانت نوعيتها يف اخلطاب ا وبغَض النظر عن إختالف اللغات، واحلقيقة إن وجود القوانني أاي  

 .فال بد يف كل خطاب من وجود قوانني حتكمه
 .الشعرية هي قوانني اخلطاب األديب :ويقول أيضا  يف موضع آخر   
إن الشعرية تبحث يف قوانني اخلطاب األديب عرب اجرائيتها اخلاصة ومرجعها األول واألخري  :ويقول أيضا    

 .( 2) "غريه بوسعه أن يسهم يف استكشاف تلك القوانني هو اخلطاب األديب نفسه، وليس مثة شيء آخر
 تودوروفأن الشعرية مرادفة لعلم األدب مثله مثل ما ذهب إليه  حسن انظم ىمن خالل هذا الكالم ير  

« Todorov »   فالغاية من الشعرية هي علمنة األدب، فهي إذن تبحث عن أدبية الشعرية كتابهيف ،
دبية مواز ملفهوم الشعرية يف أهدافه، وإىل أن مفهوم األ ":يب، ابإلضافة إىل أنه يرىأي أدبية اخلطاب األد ،األدب

حد ما يف طرائقه وإن األدبية والشعرية يشرتكان معا  يف أن هلما غاية واحدة وأهنما يتسمان ابلعلمية، غري أن 
 .( 3) "طغت عليهو  مصطلح األدبية مل جيد الرواج الكايف لينتشر ويتبىن فسرعان ما شاعت الشعرية

 
  

                                                                 
 .91، صم1791 لبنان،، بريوت،1، طة للطباعة والنشرة العربي، دار النهضالتطبيق الصريفعبده الرجعي،  -(1)
 لبنان، ، بريوت،1، املركز الثقايف العريب، طدراسة مقارنة يف األصول واملنهج واملفاهيم: مفاهيم الشعريةحسن انظم،  -(2)

 .7ص-8ص-6ص  ،م1771
 .16املرجع نفسه، ص -(3)
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 : « Todorov » تودوروفويقول 
ما عادت غاية هذه الدراسة صياغة كالم فضفاض عن النص أو تلخيص فطن للعمل امللموس، وإمنا "  

جدوال  لإلمكاانت األدبية، كما تظهر األعمال األدبية  ماقرتاح نظرية لبنية اخلطاب األديب واشتغاله، نظرية تقد
اصة منجزة، وسيصبح العمل عندئذ مسقطا  على كل شيء آخر غري ذاته كما هو الشأن يف إبعتبارها حاالت خ

معه بل سيكون بنية  النقد النفسي أو اإلجتماعي، ولكن هذا الشيء اآلخر لن يكون عندها بنية غري متجانسة
 .( 1) "اخلطاب األديب نفسها ولن يكون النص النوعي إال حجة تسمح بوصف خصائص األدب

عرية هي استخالص اخلصائص األدبية أن الش من كالمه  « Todorov » تودوروفنا يقصد وه  
للخطاب األديب يف حد ذاته، أو بعبارة أخرى هي استخراج اخلصائص اليت جتعل من األدب أداب ، أي أدبية 

 .(أي األدب)األدب فهو يرسي معامل نظرية لألدب من خالل استنباط قوانني وخصائص هذا الفن 
يف  تيبشري اتورير من خالل قول  « Malarmeh » يهمماالر كما يتضح لنا مفهوم الشعرية عند  

هي أبعد من أن تقلص النص إىل بنائه « Malarmeh »  ماالرميه عندالشعرية " :احلقيقة الشعريةكتابه 
ِيؤخذ من داخل  على االبداع وينبغي أن اللفظي، فهي ترتكز على احملتوى الذي هو املشاعر ألن الشعر يقوم

النفس اإلنسانية يف ومضة صافية خالصة، فالشعرية عنده شديدة اجلدة تتشكل داخل هذا التحول اللغوي من 
 .( 2) "در خالل تقدم األشياء يف شكل جم

 ماالرميهويف هذا أتكيد على اجلانب املضموين يف العمل األديب فهو الذي يشكل الشعرية عند  
« Malarmeh » ما يسمى ابملشاعر اليت ختلق هذا القالب  قابعة يف النفس البشرية وهي ، فالشعرية

نسانية البشرية من عواطف وأحاسيس، وهاته األخرية هي الالشعري اجلميل الذي ميثل انعكاس لتلك احلالة ا
 شعرية اإلبتكار واألثر "إذن هي  « Malarmeh » ماالرميهمصدر الشعرية عنده، فالشعرية اليت اندى هبا 

 ماالرميهعن شعرية  « Jean Cohen » جان كوهنيه يف سياق حديث حأو اإلحياء  وهذا ما نلم
« Malarmeh » : ،ن أإين أبتكر لغة  من شأهنا أن تفجر شعرية اجلَدة، أستطيع أن أعرفها هباتني الكلمتني

شعرية عن األحاسيس ترسم أثر األشياء الذي حتدثه ال األشياء ذاهتا، إذ يقع اإلهتمام يف البحث عن ال

                                                                 
الدار البيضاء، املغرب، ، 2ط ،اء بن سالمة، دار توبقال للنشرترمجة شكري املبحوث ورج:  الشعريةتزفيطان طودوروف،  -(1)

 .21ص م،1771
، صول واملفاهيمعلى ضوء املناهج النقدية املعاصرة والنظرايت الشعرية دراسة يف األ :احلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(2)

 .121ص-121، صم2111، إربد، األردن، 1عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، ط
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ال ينبغي إذن  « Malarmeh » ماالرميهاليت تعمل على تَوقد انر الشعر، ألن الشعر يف تصور  واالنفعاالت
 .( 1) "أن يتشكل من كلمات ولكن من أحاسيس، وكل الكلمات متحى أمام األحاسيس

هو مشاعر وأحاسيس ختلج  فالشعرية إذن عنده تتجلى يف فكرة اإلبتكار واإلحياء واملضمون فأصل الشعر 
 .الشاعر فتشعل يف داخله تلك الرغبة يف اإلبتكار وتعطيه اإلهلام لينتج الشعر

تتحدد بوصفها بنية كلية، وال تتحدد على أساس ظاهرة مفردة، تستنبط  كمال أبو ديبوالشعرية عند  
ينظر إىل العالقات بني مكوانت النص أو القافية أو الرتكيب، وهلذا فالتحديد هنا حتديد بنيوي متواشج  نمن الوز 

يف أتسيسه ملفهوم الشعرية، الفجوة أو مسافة التوتر يستند يف ذلك إىل  كمال أبو ديبوعلى املستوايت كافة، 
 .( 2) مفهومني نظريتني مها العالئقية والكلية

الفجوة أو ) يته ، ويف حتديده لشعر يستند إىل شعرية لسانية أبو ديبمن خالل هذا الكالم نستنتج أن   
يتكىء على مفهومي العالئقية والكلية ويعين ابألوىل جمموعة العالقات املوجودة يف النص األديب ( مسافة التوتر

لوزن والقافية واليت متثل سياقات  ،فكرية وخلفياتأي الشكل إىل املضمون من مشاعر وأحاسيس  واليت تتجاوز ا
 .ى ابلكليةخارجية وتضافر هذه العالقات يشكل ما يسم

تكمن يف شعرية االنفتاح « Eliot »  تأليو يف كتابه أيضا  أن الشعرية عند  تيبشري اتورير كما ذكر " 
والالحمدود، ألن اجلمال يف الشعر يكمن يف هذا اإلنفتاح عن عامل جديد بكر، عامل يقوم على التمرد والعبث، وقد 

تركيبا  أتليفيا جديدا  يشبه النظم الذي  ،كيب الكلماتاللغة الشعرية، وذلك عن طريق تر  سدمس هذا التمرد ج
والشكل الشعري يكتسي شعريته ال من خالل معناه أو صوته، وإمنا من تلك  ،عبد القاهر اجلرجاينقال به 

العالقات بني الكلمات من جهة وبني املعاين هذه الكلمات من جهة أخرى، والوزن ال ميثل حبد ذاته الشعرية إال 
لوجود وإيقاع العصر، عصر منفتح ال يقبل القيود، ويف هذا الفضاء أتسست الشعريةإذا تالح متوجاهتا  يف م مبعىن ا

 . Thomas Eliot » (3 ) » توماس أليوتالنظرية ويف الكف النقدي للشاعر الناقد اإلجنليزي 
الحمدودة للشعرية فهو خيتصرها يف كلمة ال « Eliot » أليوتمن هذا الكالم يتضح لنا مفهوم  

 .واإلنفتاح واخلروج عن املألوف والبعد عن اجلدية والتمرد على كل القيود
 

                                                                 
 .121، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(1)
 .111املرجع نفسه، ص -(2)
 .127املرجع نفسه، ص -(3)
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من خالل مفهوم النظم فهو جيعل الشعرية مرادفة  عبد القاهر اجلرجاينكما يتضح مفهوم الشعرية عند  
ة واعية حيث استخدم مصطلح آخر بديال ملدلول الشعرية أنه مصطلح النظم وهو عنده ليس إال حرك"للنظم 

داخل الصياغة األدبية ابإلعتماد على خط املعاجم والنحو، حيث يسقط خط املعجم عموداي على خط النحو 
 .( 1) "األفقي، ويكون من وراء ذلك انتج داليل ينتمي إىل األدبية عموما  

يف مصطلح النظم الذي يتشكل حسبه وفق خطني مها خط املعجم تتمثل  اجلرجاينعند  الشعريةف 
 .مودي وخط النحو األفقي ليشكال عملية النظم ويعطيا داللة ومعىن والكل ينحصر ضمن مفهوم الشعريةالع
الشعر قول موزون مقفى يدل ": من خالل قوله طباطبا العلوي ابنكما يتضح لنا مفهوم الشعرية عند  

 .( 2) "على معىن
لية وهي الشكل الشعري األول الذي ظهر فالشعرية عنده تتمثل يف عمود الشعر العريب ويف القصيدة اخللي 

 .عند العرب مث منى وتطور بعد ذلك إىل أشكال أخرى
أي القدرة   تصوير اإلبداعوالذي تتجلى شعريته من خالل ملكة ال حازم القرطاجينكما جند الفيلسوف  

أن تتمثل للسامع  ": لهكما أنه عرف التخييل بقو ،حبيث تكون له القدرة على التأثري على املتلقي  ،على التخييل
أو أسلوبه ونظامه وتقوم يف خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها أو   من لفظ الشاعر املخيل أو معانيه

 .( 3) "اط أو اإلنقباضنبستصور شيء آخر هبا انفعاال  من غري روية إىل جهة من اإل
حيث تؤدي  ،ل ترتيب وحتسني معنينيالسمات اليت تظهر على النص بفع "هي  عند الفرايبوالشعرية  

بلفظة الشعرية علل أتليف  ابن سينايف حني يعين  ،على النص غىهذه السمات إىل ظهور أسلوب شعري يط
وجيعل املتعة والتناسب  ،احملاكاة وتناسب التأليف واملوسيقى مبعناها العامالشعر اليت حيصرها ابملتعة املتأتية من 

يتخذ منحىن نفسي يرتبط بغريزة  ابن سينا، وهلذا فإن معىن لفظة الشعرية يف نص احملفزين على أتليف الشعر
فرتد عنده لفظة الشعرية مبعىن األدوات اليت ابن رشد اإلنسان الذي حتقق له احملاكاة والتناسب تلك املتعة، أما 

 . ( 4) "توظف يف الشعر

                                                                 
 .281ص، احلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(1)
 .18، ص م1778 مصر،، 1ط ، اهليئة املصرية العامة،اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحييةدامي، غعبد هللا دمحم ال -(2)
 .26، صمفاهيم الشعريةسن انظم، ح -(3)
 .11ص-12املرجع نفسه، ص -(4)
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هم للشعرية فلكل واحد منهم طريقته من خالل هذا نستنتج أن الفالسفة العرب قد اختلفوا يف فهم 
الشعرية إىل عامل املتعة اليت حيدثها األثر األديب يف النفس اإلنسانية  ابن سينااخلاصة يف تفسريها، حيث يرجع 

الصناعة الشعرية من ترتيب وتناسب األلفاظ واخلروج عن املألوف مما فريجعها إىل  الفرايباليت هتوى كل مجيل، أما 
فال خيتلف  ابن رشدالشعري يطغى على النص الألديب ويعطيه مجالية هتدف إليها الشعرية، أما  سلوبجيعل األ

عنهم كثريا   يف فهم الشعرية، فرغم اإلختالف املوجود بني هؤالء الفالسفة إال أن معيار اجلمال وهو ميزة النص 
 .ليبه اخلاصة وأتثريه الرائعالشعري ال ميكن أن خيتلفوا فيها ألن النص الشعري له طابعه اخلاص وأسا

عملية حترك داخلي يف اخلطاب األديب، « Paul Valéry »  بول فالرييالشعرية عند  "كما جند  
 فالرييتتحسن خيوطه اليت تذهب طوال وعرضا  فتكون شبكة كاملة من العالقات ذات فعالية متميزة أطلق عليها 

« Valéry » ( 1) "إسم الشعرية. 
تكمن يف تلك العالقات اليت تتشكل بفعل اللغة أو  « Valéry »فالرييلشعرية عند يتضح لنا أن ا 

أي يف العالقة الرتكيبية  بني األلفاظ ببعضها بعض يف شكل نسيج  لغوي يولد  ،الكلمة مع الكلمات األخرى
 .بعد ذلك الشعرية، واليت ختلق بفعل الكلمة املفردة يف ترابطها مع غريها من املفردات

فكنننٌل  ،خنننالل منننا سنننبق نسنننتنتج أن مفننناهيم واصنننطالحات الشننعرية تعنننددت واختلفنننت منننن انقننند آلخنننرمننن  
وتفكننريه وتوجهننه وانتمائننه ملدرسننة معينننة، وإىل كيفينننة اخلاصننة  مننن رتيتننه وطريقننة فهمننه ا  أعطننى هلننا مفهومننا  خاصننا  انبعنن

يننتم التوصنننل إىل معننىن واحننند واإلمجننناع  اسننتقباله هلنننا كمصننطلح ووعينننه مبننندلوهلا، فمفهننوم الشنننعرية نسنن  بنننني النقننناد مل
ى نتيجنننننة حتميننننة وهنننني تعننننندد أدعليننننه مبصننننطلح واحنننند، والسنننننبب الرئيسنننني هلننننذه املشننننكلة هنننننو تعنننندد الرتمجننننات ممننننا 

علنننم األدب، الشنناعرية األدبينننة، نظريننة الشنننعر، فننن الشنننعر، فننن الننننظم ) :املصننطلح، فمنننهم منننن أطلننق عليهنننا تسننمية
فنرغم حندوث هننذا اإلشنكال ووقنوع النقنناد  ،...(اعة، عمنود الشنعر،النظم التخييننليطيقنا، اإلنشنائية، الصنننبوتينك، بو 

فيننه واملتمثنننل يف تعننندد املصنننطلحات ملفهنننوم واحننند والعكنننس تعنندد املفننناهيم ملصنننطلح واحننند، يبقنننى مصنننطلح  الشنننعرية 
 .يب نثرا  أو شعرا  وتبقى الشعرية تنشد اجلمالية اليت متثل خصيصة العمل األد ،الرائد يف اإلستعمال النقدي جبدارة
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 :موضوعاهتا -اثنيا  
واحلديث عنه على إعتبار أن الشعرية علم قائم بذاته والذي  ال بد لنا من التطرق إىل موضوع الشعرية 

أو نظرية من نظرايت األدب وجب علينا الكالم عن  ،(علم األدب) « Todorov »تودوروف دعى إليه 
 .نفس الوقتموضوع هذا العلم القدمي اجلديد يف 

 .(1) "ةالشعرية تعاجل االستخدام اجلمايل للغ ":أن إجتاهات الشعرية احلديثةيف كتابه  يوسف اسكندريرى        
أن املهم يف العمل األديب استنباط اجلمالية الكامنة يف اللغة يف حد  السكندرنستنتج من هذه الرتاي  

ومتكنه وحتكمه يف  ،يف اللغة وإعطاء ملسته فيها إلثبات إجادتهذاهتا، فالشعرية تنشد اجلمال وقدرة حتكم الكاتب 
 .هنا يكمن دورهافلتأيت الشعرية وتستخرج مواطن اجلمال من األعمال األدبية  ،آليات اللغة ومرونتها

أن الشنعرية تسنعى للكشنف عنن قنوانني اإلبنداع يف بنينة  " :مفاهيم الشععريةيف كتابه حسن انظم كما يرى  
يب بوصننفه نصننا  ولننيس أثننرا  أدبيننا ، ومننن هننننا جتلننى اإلخننتالف يف طبيعننة تصننور تلننك القننوانني، فالشنننعرية اخلطنناب األد

خبضننوعها لنظريننة االنبثننناق أي انطالقننا  منننن النننص ذاتنننه كونننه بنينننة منفتحننة احلسنننب تعدديننة اسنننتنباط القننوانني وإثنننراء 
د مننن طرائننق ختتلننف مننن ابحننث آلخننر وهلنننذا جملاهلننا، ذلننك ان النننص مكتننوم يف الكننالم، والسننتنطاق هننذا النننص ال بنن

يصنننبح احلنننديث عننننن اسنننتنطاقات عنننندة السنننتنطاق واحنننند، فلقننند أصنننبح النننننص فضننناءا  ذا معنننناين متعنننددة وأصننننبحت 
 .( 2) "الشعرية حبثا  يف هذا الفضاء، فالنص موضوع الشعرية التطبيقي

وتصنننور  مة اإلبداعينننة، يف فهنننمننن خنننالل هنننذا الكنننالم إحينناء لتننندخل القنننار  وهنننو العنصنننر الثالننث يف العمليننن 
وكنننل واحننند  النفتاحهننناقننوانني الشنننعرية فتعننندد القنننراء وانفتنناح الننننص علنننى معننناين عنندة وابعتبننناره بنينننة ال يوجننند حنندود 

يسنتنطقها بطريقتنه اخلاصنة أكسنب الشنعرية تعددينة يف اسنتنباط القننوانني، ومنن هننا موضنوع الشنعرية هنو هنذا الفضنناء 
 .النصي

اترة تتخلنننى عنننن كوهنننننا  مفهومنننا  نظنننراي  مسننننتقال  لتكنننون موضنننوعا  لعلننننم األدب  ةدبيننننكمنننا ذكنننر أيضنننا  أن األ 
ابألحننرى لتكننون موضننوعا  للشنننعرية نفسننها، فننإن نظنننرة دقيقننة إلسننرتاتيجية الشننعرية تظهنننر أن األدبيننة هنني موضنننوعها 

يف دراسنننة األدب  حلديثنننةاألكيننند، فعالقنننة الشنننعرية ابألدبينننة هننني عالقنننة ملننننهج ابملوضنننوع علنننى التنننوايل، وإن املنننناهج ا
 .( 3) على أن موضوع العلم األديب ليس هو األدب وإمنا األدبية شددت

                                                                 
 .17، صم2118بريوت، لبنان،  ،2، دار الكتب العلمية، طإجتاهات الشعرية احلديثةيوسف اسكندر،  -(1)
 .11، صمفاهيم الشعريةحسن انظم،  -(2)
 .16، صاملرجع نفسه -(3)
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بل القوانني اليت جتعل  ،هو ليس العمل األديب يف حد ذاته انظمنستنتج أن موضوع الشعرية حسب إذن  
 .لشعريةمنه أداب  أي اخلصائص األدبية، فهو يقيم موازنة ويستعرض اآلراء يف كتابه مفاهيم ا

العمنننل  " :ذلنننك أن الشععععريةيف كتابنننه  « Todorov »تعععودوروف ونفننس هنننذه الفكنننرة ذهنننب إليهننا   
فمننا تسنننتنطقه هننو خصنننائص هنننذا اخلطنناب الننننوعي الننذي هنننو اخلطننناب ، األديب لننيس يف حننند ذاتننه موضنننوع الشنننعرية

إال إجنننازا  منننن إجنازاهتنننا املمكننننة  وكننل عمنننل عندئنننذ ال يعتننرب إال جتلينننا  لبنينننة حمنننددة وعامننة لنننيس العمنننل األديب ،األديب
ابألدب احلقيقني بننل األدب املمكنن، وبعبننارة أخنرى يعنين تلننك اخلصنائص اجملننردة  ولكنل ذلنك فننإن هنذا العلننم ال يعنىن

 . ( 1) " األديب أي األدبية اليت تصنع قراءة احلدث
األدب  النننيت متيننننزيؤكننند علننننى أن موضنننوع الشنننعرية هننني تلننننك اخلصنننائص  « Todorov »تعععودوروف   

دب أن الشنعرية تتحندد منن حينث هني علنم لنأل لقند رأيننا مننذ البداينة": يقنول وهدفنه دائمنا  كنان علمننة األدب حينث
وقند حندث وأن كاننت هلنذه البنادرة تبعنات متعنددة : وهي يف  ذلك مغايرة للفاعلينة التأويلينة لألعمنال الفردينة، ويقنول

نننا نؤسنننس الشننعرية فننننا  مسننتقال ، موضننوعه األدب منننن حيننث هنننو مل نغفننل يف احلقيقننة الكشنننف عنهننا مننننذ البدايننة، إن
لنننن  منننن ابب املصنننادرة عنننن قينننام هنننذا املوضنننوع بذاتنننه، فنننإذا مل تكنننن هنننذه االسنننتقاللية كافينننة فإهننننا نأدب، فإنننننا نعلننن

هنننذه املقولنننة النننيت  9191سننننة « Jakobson » ايكبسعععونتسننمح بتكنننوين خصوصنننية الشنننعرية، لقنند أطلنننق 
لننيس موضننوع العلنم األديب هننو األدب، وإمنننا األدبيننة، أي مننا جيعنل مننن عمننل معننني عمننال  « :أصنبحت ُمننذاك شننهرية

، إن املظننناهر األشننند أدبينننة يف األدب، والنننيت ينفنننرد لوحنننده إبمتالكهنننا، هننني النننيت تكنننون موضنننوع الشنننعرية، إن »أدبيننا  
 .( 2) "استقاللية الشعرية رهينة بقيام األدب بذاته

حصره يف الذي يف موضوع الشعرية  « Todorov »تودوروف رأي  ويف هذا الكالم يظهر جتليا   
 .مصطلح األدبية

أمننا موضنننوع نظريننة األدب فقنند تغننري رأسننه علننى عقننب منننن  ": كمننا يصننرح يف موضننع آخننر يف كتابننه بقولننه   
ننننننا قنننند نقننننع يف نننننوع مننننن اخللننننط التننننارخيي إذا اسننننتعملنا عبننننارة نظريننننة األدب للداللننننة علننننى أعصننننر آلخننننر، إىل حنننند 

إن وحنندة هننذا املوضننوع أتيت  ،خطناابت املاضنني الننيت كاننت خطنناابت نظريننة رغننم أهننا مل تعننرف موضننوعها أبننه األدب
ومننن األعمننال األدبيننة الننيت عرفننت  ،فقننط ممننا مسنناه رجننال القننرن التاسننع عشننر والعشننرين يف أوراب بنننفس االسننم األدب

                                                                 
 21، صالشعريةتزفيطان طودوروف،  -(1)
 .81صاملرجع نفسه،  -(2)
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ال مننن منظننور معننني، يف إدب ذاهتننا ال تتخننذ وحنندهتا فيهنا هننذه النظننرايت نقطننة انطالقهننا أو ذيوعهننا، وحنن  نظرينة األ
 . ( 1) "وفق نوع من االستمرار ميحني أن تطورها التارخيي قد

أن  « Todorov »تعععععودوروف والننننذي يظهنننننر مننننن كنننننالم  فالشننننعرية هنننني نظرينننننة مننننن نظنننننرايت األدب 
النظنرايت ختتلنف فيمنا بينهنا لكنن موضوع نظرايت األدب مل يكن حمددا  قندميا ، ابإلضنافة إىل أننه أشنار إىل كنون هنذه 

مبنرور الوقنت ويف القنرن التاسنع عشنر والعشنرين أطلننق علنى موضنوع نظنرايت األدب ابألدب ألننه قندميا  مل تعنرف هننذه 
 .النظرايت مبوضوعها 

بني  أن الشعرية تنطلق يف حتديد وأتسيس موضوعها من علم اللسانيات، ويبدو القاسم املشرتك "كما    
والشعرية متجليا  يف اللغة بوصفها مادة للمقاربة اللسانية أو الشعرية على حد سواء، وطبقا  حقل اللسانيات
لوجود داخل عقل اجملموع والكالم مبا هو استعمال شخصي (اللغة، الكالم)للثنائية اللسانية  ، أما اللغة مبا هي ا

لكالم األديب، يكون األدب يف الثنائية طبقا هلذه الثنائية تتكون على مستوى الشعرية ثنائية األدب وا ،حمسوس
التصور  االشعرية مبثابة اللغة يف الثنائية اللسانية بينما يكون الكالم األديب يف األوىل مبثابة الكالم يف الثانية، وهبذ

 .( 2) " تلتقي الشعرية ابللسانيات يف حتديد موضوعها
سننانيات والشننعرية، فكالمهننا يتخننذ اللغننة مننادة يظهننر لنننا مننن خننالل هننذا الكننالم التننداخل املوضننوعي بننني الل 

فهني متثنل منادة هالمينة ينتحكم فيهنا الشناعر أو األدينب ليضننع  ،للمقاربنة اللسنانية والشنعرية، فاللغنة هني منادة األدب
تلنك القوالنب الفنيننة األدبينة الرائعننة، فناألدب هنو فننن مجينل يننتمكن األدينب منن خاللننه منن إيصننال أفكناره وخلجننات 

ألدابء متثنل اللغنة وعناء ألفكننارهم وأداهتنم الفعالنة إليصنال كنل مكنننوانهتم هبنا اهللا  حبنناوهنذه امللكنة النيت روحنه ونفسنه، 
الداخليننة، لتنننأيت بعننند ذلننك الشنننعرية وتسنننتنبط تلننك القنننوانني واجلمالينننات الننيت حتننندثها تلنننك اللغننة األدبينننة والنننيت متثنننل 

 .خصيصة األدب
 واختالفنهمتنايز الفنن اللغنوي  " :الشنعرية النذي هنوعنن موضنوع « Jakobson » كبسعونايلقند حتندث  

دارة يف صنننعننن غنننريه منننن العلنننوم األخنننرى، وعمننا سنننواه منننن السنننلوك القنننويل، وهنننذا مننا جيعنننل الشنننعرية مؤهلنننة ملوضنننع ال
ليات البننناء اللغننوي، ولكنهنا ال تقننف عننند حنند مننا هننو حاضننر وظنناهر اشننكاوالشننعرية تبحننث يف  ،الدراسنات األدبيننة

                                                                 
 .12ص-11ص، الشعريةتزفيطان طودوروف،  -(1)
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ئص افنننإن كثنننريا  منننن اخلصنننن سنننري منننا هنننو خفننني وضنننمين، ولنننذلك الننننص األديب، وإمننننا تتجننناوزه إىل منننن هنننذا البنننناء يف
 .( 1) مل نظرية اإلشارات أي إىل علم السيميولوجيا العامجمالشعرية ال يقتصر انتمائها على علم اللغة وإمنا إىل 

من حيث ( م اللغة، السيميولوجياعل)من خالل هذه الرتية يتبني لنا التداخل بني الشعرية والعلوم األخرى  
والكامنة يف اللغة أي تدرس البنية اللغوية الظاهرة وتتجاوزها إىل  يةوالباطن يةاملوضوع، فهي تتقصى اجلوانب الظاهر 

 .املاورائيات، ومن هنا تتجلى العالقة بينها وبني العلوم األخرى
يف كنون األدبينة هنني  « Todorov »تعودوروف يتفنق منع  « Jakobson »  كبسعوناي كمنا أن   

 « Jakobson »  كبسعععععونايفلقننننند وجننننند علنننننم األدب وجهتنننننه الصنننننحيحة يف عبنننننارة  "، موضننننوع الشنننننعرية
 .( 2) " »إن موضوع العلم األديب ليس هو األدب وإمنا األدبية أي ما جيعل من عمل ما عمال  أدبيا  «  :الشهرية

الشنعرية أي جممنوع اخلصنائص العامنة أو هنو موضنوع  »جعام  العن «  أن  « Jinit » جينيتكما ينرى  
أصنننناف اخلطنناابت، وصننني  التعبنننري : املتعاليننة النننيت ينتمنني إليهنننا كننل ننننص علننى حننندى، ونننذكر منننن بننني هنننذه األنننواع

ذا ينندل ضننمن التعننايل هبننواألجنناس األدبيننة، أي مننا جيعننل النننص يف عالقننة خفيننة أم جليننة منع غننريه مننن النصننوص،، و 
، النننذي هننننو « Julia Kristeva » جوليعععا كريسععععتيفاحسنننب  Intertextuality  النصننني، التنننناص

، ويف هننننذا جععععام  الععععن علننننى اجملمنننوع « Jinit »  جينيععععتالتواجننند اللغننننوي لننننص مننننا يف ننننص آخننننر، ويصنننطلح 
السنياق ومنن وجهننة نظنر أخنرى لننيس موضنوع الشنعرية هننو جمموعنة األعمنال األدبيننة املوجنودة، ولكننه اخلطنناب األديب 

 .( 3) د ال هنائي من النصوصنفسه كأصل مولد لعد
حول موضوع الشعرية واليت حددها جبامع النص، فالنص   « Jinit »جينيت ومن هنا نرى وجهة نظر 

يرتبط بغريه من النصوص بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وبطريقة إرادية أو غري إرادية، ألن كل كاتب لديه معلومات 
ت واأللفاظ اليت يوظفها واليت تعترب عتاده، فاملتلقي للنصوص عند قراءة كما لديه كم من املصطلحا   ،قبلية يوظفها

هو متعلق ابألديب واملتلقي يف  يأخرى مرت عليه، فهذا التناص أو التداخل النص نص واحد يستذكر نصوصا  
 .نفس الوقت

 .( 4) " الشعرية علٌم موضوعه الشعر "أن  « Jean Cohen »جان كوهنكما يرى  

                                                                 
 .111، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(1)
 .111ص-111املرجع نفسه، ص  -(2)
 .11ص-11، صمفاهيم الشعريةحسن انظم،  -(3)
 .16املرجع نفسه، صظر، ين -(4)
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منة نسننتنتج أن موضنوع الشننعرية مثلنه مثننل مفهومهنا نسنن  وغنري أبننت، فكنل انقنند أعطنى هلننذه وكخالصنة عا 
الننذي يعتنرب مننن الننرواد  « Todorov »تععودوروف موضننوعا  حبسنب رتيتننه، فهننذا ( الشننعرية)النظرينة وهلننذا العلنم 

فجعنل األدبيننة موضننوعها هنا مثننل العلنوم األخننرى، أن يضننع أسنس علميننة تقنوم عليهننا مثلواملنظنرين للشننعرية كعلنم أراد 
يف طرحننه، وهنننناك منننن جعننل اجلمالينننة اللغوينننة موضنننوعها « Jakobson » كبسعععونايوهننو نفنننس منننا ذهننب إلينننه 

فجعنل جنامع النننص هنو موضننوع الشنعرية، وهننذه األخنرية مننن خنالل موضننوعها    « Jinit »جينيععتوغايتهنا، أمنا 
دائمنا  غنري أبنت ومتغنري منن انقند آلخنر ومنن زمنن  تتقاطع مع العديد منن العلنوم األخنرى والسنبب أن موضنوعها يبقنى

 .آلخر وتبقى حمل جدل بني النقاد وأصحاب اإلختصاص

 ":Poetics"ات ملصطلح مجأهم الت  -اثلثا  
الكتاب األول الذي حتدث عن نظرية األدب وعن « Aristots »  ألرسطويعترب كتاب فن الشعر  

 مفاهيم الشعرية كتابهيف   حسن انظمقدم  كماة بعدة مصطلحات،  الشعرية، ولقد ترجم عنوان الكتاب إىل العربي
يف الدراسات احلديثة، فإن   Poeticsمصطلح الشعرية "ورأى أن  Poeticsجمموعة من الرتاجم ملصطلح 

 :طبيعة البحث تفرض تناول زوااي متباينة ملعاجلته، ومن الضروري البدء برتمجته إىل العربية
 .إىل الشاعرية Poetics سعيد علوش. ديرتجم * 
 حسنيكتاب و إىل اإلنشائية وقد تبىن هذه الرتمجة كل من توفيق حسني بكار يف مقدمته  Poeticsترتجم * 
 .األسلوبية واألسلوب  يف كتابه كتور عبد السالم املسديد الو، "البنية القصصية يف رسالة الغفران"اد الو 
، وهذا هو التعريب القدمي الشمس والعنقاءيقا يف كتابه إىل بويط Poeticsالشمعة  الدكتور خلدونيعرب * 

 .« Aristots »أرسطويف ترمجته لكتاب  بشر بن مىتالذي وضعه 
البنية القصصية يف رسالة " حسني الوادإىل بويتيك وقد تبىن هذا التعريف  Poeticsعرب املصطلح * 

 ."الغفران
 نور تروب فراييف ترمجته ملقدمة كتاب  الشرععلي . دإىل نظرية الشعر وهذا ماتبناه  Poeticsترتجم * 
 ."تشريح النقد"

إدوارد يف ترمجته لدراسة  يوئيل يوسف عزيز.دإىل فن الشعر وقد تبىن هذه الرتمجة  Poeticsترتجم * 
 .Edward Stakeving »  (1 )» ستاكيفينج

                                                                 
 .11ص-11، صمفاهيم الشعريةحسن انظم،  -(1)
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لنقدية، وكان حمل من خالل هذه الرتمجات نستنتج أن مصطلح الشعرية  قد أأر ضجة يف الساحة ا 
جدل بني النقاد واملرتمجني، وكان الصراع بني املصطلحات من أجل البقاء وإثبات العلمية واألولوية يف الطرح، 

 : يف كتابه يف ذكر الرتمجات، فذكر حسن انظمولقد واصل 
رومان  أفكار وآراء حول اللسانيات واألدبإىل فن النظم يف كتاب  Poeticsترتجم  "*

 .الدكتور اجلبار دمحم عليوفاحل صدام اإلمارة ترمجة  « Roman  Jakobson»ايكبسون
مجيل نصيف يف ترمجته كتاب . إىل الفن اإلبداعي أو إىل اإلبداع وقد تىن هذه الرتمجة د Poeticsترتجم * 

 ن ابرترواليف ترمجة ملقال  دمحم خري البقاعي، كما تبىن هذه الرتمجة (شعرية دستويفيكي) ميخائيل ابختيس
 ."نظرية الن "
 عصعععر البنيويعععةيف ترمجتننه لكتنناب  جعععابر عصعععفور. دإىل علننم األدب وقنند تبنننىن هننذه الرتمجننة  Poeticsتننرتجم * 
 « Hooks  تععرنس هعععوكزيف ترمجتننه لكتنناب  املاشعععطة جميععد، و« Edith Kirzuil » كيزرويععل  يععثالد

« Trance   "البنيوية وعلم اإلشارة". 
 يف ترمجتهما كتاب دمحم الويل ودمحم العمريهي الشعرية وقد تبىن هذه الرتمجة  Poeticsرتمجة األخرية وال* 

يف ترمجتهما   رجاء بن سالمةو شكري املبحوثو "بنية اللغة الشعرية" « Jean Cohen »جان كوهن
 .( 1) "الشعرية" « Todorov »تودوروف كتاب 

 Poeticsون العرب يف نقلهم ملصطلح من خالل ما سبق نالحظ األزمة اليت وقع فيها النقاد واملرتمج 
إىل العربية واملتمثلة يف تعدد املصطلح وهي نفس االشكال وقع فيه النقاد يف حتديدهم ملفهوم الشعرية، لكن رغم 
هذا اجلدل وكثرة املصطلحات إال أن مصطلح الشعرية هو الرائد يف الساحة النقدية ويف االستعمال بني النقاد 

أثبت كما أنه ال يضاهيه مصطلح آخر،  فثبت وجوده وصالحيته أمصطلح الشعرية وأصحاب االختصاص، ف
 .حقيته يف اإلستعمال املتداول ومحل لواء هذا العلم حتت اسم الشعريةأ
 
 
 
 
 

                                                                 
 .16ص، مفاهيم الشعريةحسن انظم،  -(1)
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 .أصول الشعرية الغربية :الثايناملبحث 
 :عند الفالسفة اليوانن -أوال  

أو الشعرية، فلقد برزت جهودهم يف  ل لعلم األدبلقد كان للفالسفة اليوانن الفضل يف التأسيس والتأصي 
ش  اجملاالت وخمتلف التيارات وخاصة يف جمال النظرايت األدبية، فأغلب هذه النظرايت تستند إىل خلفيات 
فلسفية، حيث كانت النواة األوىل والبذرة اليت منو هبا انبعة من آراء هؤالء الفالسفة الذين كان هلم األثر الواضح 

 :يف النأصيل للشعرية واجللي

منذ القدمي إىل ماهية الشعرية فقد  « Platon » أفالطونلقد أشار  :« Platon » أفالطون -9
نقطة االرتكاز األوىل اليت  ، ميثل هذا التعريف»الشيء الذي تكون به األشياء مجيلة مجيلة« :عرف اجلمال أبنه

األجانب وح  الشعراء النقاد أتثروا هبذا التعريف يف قامت عليها ماهية الشعرية يف أطروحات انقاد العرب و 
حتديدهم ملاهية الشعر، املاهية اليت طعموها مبباد  أخرى مستوحاة من جمهول النص الشعري، فغدا حديثهم عن 

ديثا  مغايرا  ألطروحات الفالسفة، ومهما كانت طبيعة هذا التغاير يظل التعريف األفالطوين مبثابة الشعرية ح
 .( 1) ة املضيئة اليت أضاءت ليل الشعرية مبفهومها احلداثيالشمع

أو ( علم األدب)مبثابة حجر الزاوية يف بناء هذا العلم  « Platon » أفالطون ت آراءقد كانلف 
وساهم يف التأصيل األويل للشعرية وذلك بفضل تعريفه للجمال، فالشعرية ( الشعرية( )نظرية األدب)هذه النظرية 

 .مالتنشد دائما  اجل

املثالية وأرائه يف السياسة واألخالق  تهالذي جعل فلسف « Platon » أفالطونمن اجللي أن  
مرحلة إىل دراسة األدب ونقده، وقد انتقل ابلنقد اليوانين إىل مسافة بعيدة  يف شوط تطوره، فقد استطاع أن 

ديب األساسية، كالقول مثال  أبن يدرك التمييز بني نقد املضمون ونقد الشكل وأن يصوغ بعض أصول النقد األ
العمل األديب ال بد وان يعيش يف بناء عضوي، كل جزء منه يف مكانه الصحيح، ومتصل بعالقة سلمية مع كل 
جزء آخر ومع الكل العام وأن يفرق بني الفن  والتقنية، ويضع ثالثة معايري للفن اجليد تتمثل يف أتثريه األخالقي 

 .( 2) صحة حماكاته ومدى واملتعة اليت حيدثها

                                                                 
 .299، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(1)
 .22ص م، 1787 القاهرة، دط، ترمجة وتقدمي وتعليق ابراهيم محادة، مكتبة األجنلو املصرية،: فن الشعر،  طاليس أرسطو -(2)
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من خالل هذا الكالم نستنتج أن أفالطون يستند إىل فلسفة مثالية عقلية، كما أن شعاره األخالق  
الفاضلة والرفيعة، والفن اجليد حسبه هو الذي حيدث ذلك األثر النفسي وهو اإلحساس ابملتعة واجلمال، كما 

دة أو نقصان، ألن كل زايدة أو نقصان جتعل من يؤكد على الصحة يف احملاكاة أي نقل الواقع كما هو دون زاي
 .ذلك العمل الفين املبدع عبارة عن تزييف وهكذا يصبح الفنان كاذاب  

ي تقليد النفس لآلخرين، ويدل تعريفه على نوع من ه « Platon » أفالطونواحملاكاة عند " 
ه ويدل كذلك على نوع من القبول من تضع الفنان أو الشاعر يف مقابل املوضوع الذي حياكي املوضوعية املطلقة

ية واألمور اخليالية على السواء اجلانب احملاكي حنو الشيء احملاكى، والفن حياكي األمور الطبيع
 . ( 1) "أيخذ هبذه اآلراء الفالطونية وال يكاد يضيف هلا شيء يعتد به « Aristote » أرسطوو

والذي  « Platon » أفالطونذه التلميذ النجيب ألستا « Aristote » أرسطووهبذا يكون  
 .أتثر به أتثريا  ابلغا  رغم خمالفته لبعض آراءه يف قضية احملاكاة

وهنني حمناورة جننرت بننني  " « Ion » يععونإ عنن الشننعر يف حمناورات « Platon » أفالطععونولقند تكلننم      

إنننننه : « Ion » يعععونإالنننراوي احملنننرتف للقصنننائد امللحمينننة، ويقنننول  « Ion »يعععونإو « Socrate » سعععقرا 
عععععومريوسيقنننننننننننننندر أن ينننننننننننننننتكلم عننننننننننننننن  ع ع ع ع ع ع ع ع أفضنننننننننننننننل مننننننننننننننن أي رجنننننننننننننننل آخننننننننننننننر، ويسنننننننننننننننأله   « Homeros » هعع

؟ ومنا « Ion »يعونإأن ينتكلم عننه وعنن بقينة الشنعراء أفضنل مننك اي  ن  أال يستطيع: « Socrate » سقرا 
ر وال ترشنده قواعند الراوي احملرتف للقصائد امللحمية مثلك، إال الشنخص امللهنم النذي يسنتمد قوتنه السنرية منن الشناع

 .( 2) "فهو من أهلمه هللا ليقول ما يقول القانون، كذلك الشاعر

إهلام الشعراء  مصدر يف الشعر فهو يرى أن « Platon » أفالطونمن خالل هذا يتضح لنا رأي  
 .وإبداعهم هو ربة الشعر فهي اليت تلهمهم ليكتبوا ما يكتبوا

الشعر، يقول فيه أن أسلوب السرد أو احلديث  عن رأي غريب يف « Platon » أفالطونويعرب " 
املباشر أفضل من األسلوب الدرامي الذي ترد فيه الكلمات على لسان شخصيات يصورها الشاعر ذلك أوال  ألن 
الكثرة يف ذاهتا شٌر، ومن هنا كان العمل الشعري الذي ينطوي على كثرة من الشخصيات واملواقف واإلجتاهات 

                                                                 
، مكتبة أرسطو طاليس فن الشعر م  التمجة العربية القدمية وشروح الفارايب وابن سينا وابن رشدد الرمحان بدوي، عب -(1)

 .18، صم1711 مصر، القاهرة،، 1طالنهضة املصرية، 
 لبنان، ت،بريو  دط، ،اجمللد األول،  ، اجلمهورية األهلية للنشر والتوزيعأفالطون احملاورات الكاملةشوقي داود متزاز،  -(2)

 .11، صم1771
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ط الذي يصل إىل هدفه مباشرة، وألن الشاعر الذي يقدم كثرة من الشخصيات ال بد أن أسوء من العمل البسي
انتقلت هذه الرذائل  ،يتقمص كال من هذه الشخصيات، فإن كان منها ما هو ضعيف أو جبان أو متخاذل

 .( 1) "بدورها إىل نفس الشاعر ألن النفس تتأثر ابحملاكاة، فالشاعر يفقد شخصيته يف شخصيات اآلخرين

يركز على األخالق الفاضلة ويرى أن الشاعر يتقمص الشخصيات اليت  « Platon » أفالطون 
أو جبان أو متخاذل انتقلت هذه الرذائل إىل نفس الشاعر املبدع، لذلك  حياكيها وإن كان منها ما هو ضعيف

والبعد عن الرذائل  فهو يؤكد من خالل هذا الكالم على تناول األخالق الفاضلة يف احملاكاة والصفات اجليدة
 .  وعدم حماكاهتا ألهنا تنطبع يف نفس الشاعر، وهنا يؤكد على أن وظيفة األدب تتمثل يف األخالق الفاضلة

راسخا  أبن خيال الشاعر نوع من اجلنون العلوي  « Platon » أفالطونعند  االعتقاد "ولقد كان  
خرية وقد تكون شريرة، ولكننا نعرف كيف  وأن األرواح اليت تتبعهم قد تكون ،وأن الشعراء متبعون

ن أمل مييز بني بعض أنواع الشعر وبني أصحاب احلرف يف قوة اخليال و « Platon » أفالطون
هو الذي اعرتف لصاحب امللكة املتخيلة ابملكانة الالئقة به وجمد تلك امللكة اليت « Aristote » أرسطو

 .( 2) "اجملاز تستطيع اجلمع بني الصور وأثىن على القدرة يف

، فالشعراء هنا يستند إىل فلسفة مثالية عقلية ميتافيزيقية من نسج خياله « Platon » فالطونفأ  
وجيعلون تلك األشياء اليت مل  ،لهم الشعرية  وجيعلوهنا جهات ألقاويلهمييبنون عليها ختاي ن خيتلقون أشياءو اليوانني

ذلك قصصا  خمرتعا  حنو ما حتدث به العجائز الصبيان يف  تقع يف الوجود كاألمثلة كما وقع فيه، ويبنون على
 .( 3) أمسارهم من األمور اليت ميتنع وقوع مثلها

فالفالسفة بنظرهتم العقلية مسحوا ألنفسهم ابلغوص يف أمور غيبية والتفلسف فيها كما حيلو هلم ويبنون   
 .وأفكارهم ومرجعياهتم عليها آرائهم 

                                                                 
 .161، صم2111اإلسكندرية، مصر، دط،، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مجهورية أفالطونفؤاد زكراي،  -(1)
منشورات حمرتف الكتابة، املكتب املركزي  ،بني الوعي اآلخر والشعرية العربية:اخليال وشعرايت املتخيلدمحم الديهاجي،  -(2)

 .18ص-19م، ص2111 املغرب، ،1ل، طبفاس، مكتبة وراقة بال
تونس، دط، ، تقدمي وحتقيق دمحم احلبيب ابن اخلوجة، الدار العربية للكتاب، مناهج البلغاء وسراج األدابءحازم القرطاجين،  -(3)

 .68م، ص2118
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منا تكتسب إشياء اخلارجية ال حقيقة هلا و ملثل القائلة أبن األنظرية ا « Platon » فالطونألو 
حقيقتها من األفكار اليت متثلها وهي املثل، ورأى أن الشيء تقليد للمثال وأن الصورة اليت يرمسها املصور او الشاعر 

 .( 1) للشيء هي تقليد

وحماكاة للواقع  وشعر هو تقليد (اخل..رسم)يرى أن اإلبداع من فن  « Platon » أفالطونأي أن  
لوجود إىل ثالثة ،وصورة مشوهة له عامل، فن وشعر، وهو يرى أن الواقع صورة مشوهة لعامل املثل : فهو يقسم ا

 .صورة مشوهة للواقع، فالشعر هو حماكاة احملاكاة واإلبداع

يف كتابه  سهيل جنمالشعر الغري أخالقي ويظهر ذلك يف قول  « Platon » أفالطونولقد رفض  
على العكس من اعداء الشعر الذي يتخفون هبيأة " :رآة واخلارطة دراسات يف نظرية األدب والنقد األديبامل

فإن النقاد األخالقيون عدائيون على حنو صريح ومعلن منذ القرن السادس قبل امليالد، ويتبنون النظرة  معاجلني،
رون ابملسؤولية وأهنم مسيون لال أخالقية من خالل هنم كذابون ال يشعأاملعاكسة للواقعية فهم يدينون الشعراء على 

املثال السيئ للشخصيات اليت يرمسوهنا والزعم هنا نفعي فعلى الشعراء أن جيعلوا الناس مواطنني طاحلني، كما أكد 

 . ( 2) ن يكونوا معلمني وليسوا جالب تسليةأال بد « Platon » أفالطون

خالق الفاضلة املثالية ويف يبحث عن األ« Platon » أفالطونويظهر من خالل هذا الكالم أن  
 .الق الفاضلةسلية وإمنا الرتبية والتعليم واألخالشعر، فلقد رفض الشعر الغري أخالقي وليس غاية الشعر الت

". يف اجلمهورية يدعو إىل حظر الشعر يف سبيل إنشاء جمتمع مثايل « Platon » أفالطونف   
اهلدف األساسي للشعر كما عند الكثري من "أرسطو الذي جيعل  ويف هذه الرتية خيتلف مع تلميذه 

بشكل الفت للنظر يف كتابه فن الشعر هو جيلب « Aristote » أرسطوالشعراء اإلغريق وكما أكد عليها 
 .( 3) "املتعة

 
 

                                                                 
 .121م، ص2111القاهرة، مصر، ، 8ط، دار الشروق، النقد األديب أصوله ومناهجهسيد قطب،  -(1)
دمشق، ، 1ط، للدراسات والنشر والتوزيع تينوى، دار املرآة واخلارطة دراسات يف نظرية األدب والنقد األديبم ، سهيل جن -(2)

 .16م، ص2111سوراي، 
 .19ص-16املرجع نفسه، ص - 3



ماهيتها وأصوهلا وعالقتها بالعلوم األخرى: الشعرية:                           الفصل األول  

 

 

43 

كتاب عبارة عن تصور ختيلي ملا ينبغي   « Platon » أفالطونوتعترب املدينة الفاضلة أو مجهورية  
عليه مدينة أرضية حقيقية، وهي كما يرى أفالطون عبارة عن وضعية مثالية لدولة املدينة، كما أنه يرى  أن تكون

بط الشهوات، العواطف تساعد العقل يف عمله كالغضب ضد األعمال املنحطة واخلجل من ضأن العقل ي
  .( 1)الكذب

دينة الفاضلة حتمل تصور عقالين وهنا تتجلى نزعته العقالنية ومؤلفه امل « Platon » فالطونفأ  

تواجدها يف الواقع وهي مجهورية مثالية حبتة تنم عن تصوره  « Platon »  أفالطون أفالطوين ملدينة أراد
قد أتثرت هبذا الكتاب  "مجهورية أفالطون"وال شك أن كل املدن الفاضلة اليت اليت كتب بعد  ،وأفكاره املثالية

غري أنه قد استفاد أيضا  من  « Platon » أفالطوند من كتاب و قليل، وأن كل فيلسوف قد أفاأبكثري 
 .( 2) ثقافة حضارية خاصة به واستقراء أحداث عصر وما مر به من جتارب

 قد أهلم الكتاب والفالسفة فهو الذي أانر هلم الطريق ومشوا حذوه « Platon »  فالطونفأ 
لطريق مبعارفه  .وكثرة إطالعه فالفيلسوف هو مصباح عصره وهو الذي ينري هلم ا

كأحد أساتذة النقد   « Platon » أفالطونإن العصر الذي أنتج  :« Aristote » أرسطو -2
كعبقرية أخرى ابرزة يف هذا املضمار، وكان ال بد وأن يرتبط التلميذ   « Aristote » أرسطوالعظام أنتج 

  « Aristote » أرسطوأن عقل  أبستاذه بعالقة فكرية وثيقة وأن يتأثر بكل ما كسبه معلمه عن األدب ومع
كان مشبعا  آبراء أفالطون اليت كانت مدار احملاورة واملناقضة، فإن آأر الناقدين ختتلف فيما بينها من حيث الغاية 

ىل إعادة تنظيم يهدف إ « Platon » أفالطونواملنهج والنتائج اليت توصل إليها كل منهما، فإذا كان 
كان يرمي إىل إعادة تنظيم املعرفة، وإذا كان األستاذ مثاليا  « Aristote » أرسطواحلياة اإلنسانية، فإن 

 هوشاعرا  ويكتب أبسلوب أديب وعينه على حاجات الدولة اإلجتماعية، فإن التلميذ كان عاملا  جتريبيا  يصل أصول
ره عبارة عن ظاهرة ويضع نظرايته يف شكل لغوي مباشر وجازم، كان األدب يف نظ ،ملالحظة والتجريب والتحليلاب

 . ( 3) طبيعية حمكومة أبصول

                                                                 
 دمشق،، 1ط، دار الكتاب العريب، املدينة الفاضلة كما تصورها فيلسوف الفالسفة :مجهورية أفالطونأمحد املنياوي،  -(1)

 .28ص-1م، ص2111سوراي، 
 .11املرجع نفسه، ص -(2)
 .21ص-22ص فن الشعر،أرسطو،  -(3)
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رغم اتفاقه مع أستاذه يف الكثري من األمور  « Aristote » أرسطون أواملالحظ من هذا الكالم  
وأتثره هبا إال أنه خيتلف معه يف امور أخرى، فلقد كان أرسطو أكثر علمية من أستاذه ويظهر ذلك من خالل 

 .ره املمنطقةمنهجه وطريقة حتليله ونقده وأفكا
الشنعرية علنٌم قندميٌ جدينٌد، وعراقنة نسنبها " :اجتاهعات الشععرية احلديثعة كتابهيف   يوسف اسكندرويقول الدكتور      

، فقند ألنف فيهنا جمموعنة منن احملاضنرات مل تصنل إليننا كاملنة علنى األظهنر ومنن « Aristote » أرسعطوترجنع إىل 
 .( 1) "حال والدته، كما احلال مع حتليالته املنطقية كاد أن يكون متكامالياملدهش أن أتليفه فيها 

 .ويظهر لنا من خالل هذا الكالم أن بداية الشعرية ومالحمها احلقة بدأت مع هذا الفيلسوف  
 « Aristote » أرسععطوأن مؤلنف  ": كتابعه الشعععرية يف « Todorov »تععودوروف حينث ينرى   

كتناب خصنص بكاملنة لنظرينة األدب وهنو يف نفنس الوقننت   يف الشنعرية النذي تقنادم بنحنو ألنف وةنس مئنة  هننو أول
 نفسنه أهنم مننا كتنب يف املوضنوع، والتواجنند املنتالزم هلنذين اخلاصننيتني ال خيلنو منن مفارقننة، فهني تشنبه إنسنناان  خنرج مننن

 األدب يف الشننننعرية هننننو « Aristote » أرسععععطوبطنننن أمننننه بشننننوارب يتخللهننننا املشننننيب، ولننننيس موضننننوع كتنننناب 
ف صنثينل بصنفة عامنة يعن طريق الكالم، ونتيجنة لنذلك وبعند تقندمي خمصنص التم( احملاكاة)ثيل ولكنه كتاب يف التم

يعننين امللحمنة والنندراما اللنذين جَلنناَل يف مسننتوى ( أو التخيلننة)خصنائص األجننناس املمثلنة  « Aristote » أرسععطو
هننو الرتاجينداي، أمننا عننواج جننس واحنند منن الندراما و )متسلسنل واحند مننن جهنة وعلنى مسننتوى املقطنع مننن جهنة أخنرى 

 . ( 2) (اجلزء املتعلق ابلكوميداي فهو مفقود
يف الشعرية كان  « Aristote » أرسطومن كالمه أن كتاب  « Todorov »تودوروف د صويق 

وهذا الكتاب لقي إهتمام واسع من قبل النقاد حيث ترجم إىل عدة  منذ ظهوره،( الشعرية)ا  لنظرية األدب فاستشرا
أتى هبا أرسطو أتثر هبا النقاد والفالسفة فكار اليت ن األأالرتمجات يف اللغة الواحدة، كما  لغات بل وقد تعددت

 .العرب وتبنوها وقالوا هبا وبنوا عليها أفكارهم
عععععطوكمننننننننننننا يعنننننننننننننرف   ع ع ع ع ع ع الشنننننننننننننعر بتعريننننننننننننف كنننننننننننننان مشننننننننننننهورا  يف أايمنننننننننننننه بفضنننننننننننننل  « Aristote » أرسعع

ة تننتم بوسنائل ثننالث قند جتتمننع وقند تنفننرد، وهنني وهننذه احملاكنا( حماكناة)وهنو أن الشننعر  ،« Platon » أفالطععون
: اخلاصننننية األوىل هنننني اإلخننننتالف يف الوسننننيلة :اإليقننناع واالنسننننجام واللغننننة وتفننننرتق األنننننواع الشننننعرية وفقننننا  خلصننننائص

 فاملأسننناة وامللهننناة والنومنننوس والنننديرنبو تسننننتعمل هنننذه الوسنننائل النننثالث كلهنننا، وفننننن الغيثنننار والنننناي يسنننتعمل وسننننيلتني
                                                                 

 .17، صاجتاهات الشعرية احلديثةيوسف اسكندر،  -(1)
 .12، ص الشعريةتزفيطان طودوروف،  -(2)
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وهني اللغننة   :اإليقنناع واالنسنجام وامللحمنة واحلننوار السنقراطي واإليليجينا واألاينبننو تسنتعمل وسنيلة واحنندفحسنب، مهنا 
إمننا مننع الننوزن أو بغننري وزن، واخلاصننة الثانيننة هنني املضننمون واخلاصننية الثالثننة هنني طريقننة احملاكنناة الننيت متيننز بننني األننننواع 

 .امليل إىل احملاكاة والتقليد هأصل نل إهو غريزة يف فطرة اإلنسان فيقو الشعرية، والشعر عنده  
وهو يرى أن املضمون احملاكى يف الشعر هو األفعال اإلنسانية، وملا كان الناس ينقسمون من حيث  

األخالق إىل أفاضل وأراذل، أشرار وأخيار، فإن من األنواع الشعرية ما حياكى األعمال الفاضلة، ومنها ما حياكى 
 .( 1)  (الكوميداي)هي األاينبو والغاروداي وامللهاة  األعمال الرذلة واملضحكة

الناجتة عن ( التقليد)هو شكل من أشكال احملاكاة  « Aristote » أرسطوفالشعر إذن حسب  
جعل موضوع الشعر هو األفعال اإلنسانية من خري وشر، ألن الفطرة اإلنسانية اليت متيل إىل التقليد وتستمتع به، و 

 .ر ومنهم األشرارالناس أصناف منهم األخيا
عبد الرمحان يفضل املأساة على امللحمة ويظهر ذلك يف ترمجة  « Aristote » أرسطوكما أن  

مل يدهشين مطلقا  أن أرسطو فضل املأساة على « :حيث يقول « Aristote » أرسطولكتاب  بدوي
 .»امللحمة
يف وسط الظروف اليت حتيا فيها  أيضا  أنه على املأساة أن تلتقي بنا « Aristote » أرسطوويرى      

لوجداانت واالنفعاالت تالشخصية األسيانة، وأن  فتأثري الفعل يف املأساة إمنا يتجه أوال  إىل النظارة تقصى منشأ ا
ليثري فيهم اإلنفعال ألن األمر ليس أمر إمتثال عقلي، بل أمر انفعال وجداين ال يستثار إال ابلعوامل الوجدانية 

أن جوهر املأساة يقوم يف إأرة العطف  « Aristote » أرسطومع  « Lessing» جلينسوهلذا رأى 
 .( 2) والرمحة واملشاركة الوجدانية يف النعيم أو الشقاء وإأرة القشعريرة الباطنية اليت هتز كيان اإلنسان كله

اكاة يركز على فعل الشخصيات اليت تقوم بواسطة احمل « Aristote » أرسطوومن هنا يظهر لنا أن   
أو التمثيل، فمثلما تنقل الرتاجيداي األحداث فهي تركز على أفعال الناس ومشاعرهم وانطباعاهتم وأحاسيسهم 

فيتفاعل مع الشخصيات ويتأثر فيبكي لشقائهم وهزائمهم  ،وعواطفهم وانفعاالهتم من أجل التأثري على املتلقي
فيحدث ما يسمى ابلتطهري  ،فس املتلقي أو اجلمهورفتخرج املكبواتت الداخلية املوجودة يف ن ،ويسعد لفرحهم

ويظهر ذلك إما عن طريق البكاء او الضحك وهو ما يسميه  ،وذلك وفق عاطفيت الشفقة واخلوف
يقول ان املأساة حتقق عن طريق إأرهتا  « Aristote » رسطوفأالكاثرسيس، « Aristote » أرسطو

                                                                 
 .11، صرشدن فن الشعر م  التمجة العربية القدمية وشروح الفارايب وابن سينا وابأرسطو طاليس عبد الرمحان بدوي،  -(1)
 .21ص-21ص ،املرجع نفسه -(2)
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يستعمل اللفظ غالبا  ابملعىن  « Aristote » أرسطوو( التطهري من هذه االنفعاالت)للرمحة واخلوف 
 .الفسيولوجي

يفرتق إن الفن حماكاة وهو  ": عن احملاكاة يف الفن، حيث يقول « Aristote » أرسطوكما حتدث  

هذه احملاكاة من حيث التطبيق، فتصبح احملاكاة عنده هي  يف حتديد ماهية « Platon » أفالطونعن 
اإليقاع واللغة  :الفنون ختتلف وفقا  خلصائص احملاكاة نفسها، فتختلف حبسب وسائل احملاكاة قانون الفن، مبعىن أن

، كما يؤكد أرسطو يف كتاب الشعر أن احملاكاة (كما ذكران سابقا  ) وختتلف حبسب موضوع احملاكاة  ،واالنسجام
مث ( اإلنفعال) الياثوسمث  األيثوسهي لألفعال واألخالق أي األمور ابطنة، واحلق أن موضوع احملاكاة هو اخللق 

 .( 1) ل وتلك هي املوضوعات الثالثة للمحاكاةفعال
وهننو هننننا يؤكنند علنننى فكننرة اخلنننالق أو البعنند األخالقننني الروحننني الراقنني النننذي ينندعو إلينننه، فهننو منننن خنننالل   

ب تتضنح فكننرة فكنرة احملاكناة جيسند فكنره ودعوتنه إىل األخنالق السنامية، فاحملاكناة عننده هادفنة منن خنالل فعنل الكنذ
علننى البعنند اإلنسنناين اهلنننداف  فهنننو يركننز ،الصنندق وغريهننا، واحملاكنناة عنننده إذن هننني متثيننل فعننل الشخصننية وأخالقهننا

 .هو يصور الصدق اإلنساين كخاصية إنسانية وكذلك هم ابقي الصفات األخرىف ،ففي فكرة الصدق

 :الشعرية الغربية احلديثة -اثنيا  
 :« Todorov » ودوروفت -9
عععععودورو عننننننن الشننننننعرية يف كتننننننناابت  احلننننننديثإن   عععععان و  « Todorov » فتع عععععونايرومعع   كبسع

Jakobson » «Roman   جعان كعوهنيو « Jean Cohen »  يف العصنر احلنديث ال يعنين ذلنك أن
الشنعرية هني عالمنة العبقرينة  :الشعرية من املفاهيم احلديثنة فقند تعنرض هلنا أرسنطو يف كتابنه فنن الشنعر، حينث ينرى أن

يف طليعنننننة املهتمننننننني هبنننننذا الكتنننننناب، حينننننث عننننننده دعامنننننة أساسننننننية  « Todorov »تععععععودوروف أييت املمينننننزة، و
لتأسننيس لعننامل الشنننعرية بوصننفه عاملنننا  منسننوجا  ال ميكنننن ضننبطه بقواعنند معيننننة أو جنناهزة ألن الشنننعرية ختضننع إىل عنننامل 

 .( 2) التغيري فمن الصعوبة مبكان وضع تعريف معني هلا
من زمن إىل آخر، وأكرب دليل على ذلك الشعرية العربية   متغرية رية ومبادئهافالشعمن هذا الكالم  انطالقا   

 .وكيف انتقلت وحتولت من القدمي إىل يومنا هذا ومقاييسها استبدلت إىل حد التناقض ،كيف كانت معايريها
                                                                 

-18ص  ،فن الشعر م  التمجة العربية القدمية وشروح الفارايب وابن سينا وابن رشدأرسطو طاليس عبد الرمحان بدوي،  -(1)
 .17ص
 .272، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(2)
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جيب أن ننطلق من صورة عامة عن "أنه لكي نفهم الشعرية  « Todorov »تودوروف ويرى  
بل يكفي أن نذكر ،وليس من الضروري مع ذلك أن نصف التيارات واملدارس املوجودة  ،دبيةالدراسات األ

مث قال بضرورة التمييز بني املوقفني، يرى أوهلما أن النص األديب  ،ابملواقف املتخذة بشأن عدة اختيارات أساسية
ولقد مسى املوقف األول  ،ليا لبنية جمردةموضوعا  كافيا  للمعرفة يف حد ذاته، وأما الثاين  فيعترب أن كل نص معني جت

 .( 1) التأويل، كما أنه يرى أن كل من املوقفني يقف إبزاء اآلخر موقف تكامل ضروري
 :وحدد هذين املوقفني بقوله احلقيقة الشعرية كتابهيف   تيبشري اتورير وهذا ما ذهب إليه  
األوجند، ميكنننا أن نطلنق علينه التأوينل، والتأوينل ينذهب إىل أن العمنل األديب هنو املوضنوع النهنائي و  :املوقف األول 

هنو معنىن النننص املعناجل، لكنن أتويننل أي عمنل أديب أو غنري أديب لذاتننه ويف ذاتنه دون التخلني عننن حلظنة واحنندة، دون 
إسنننقاطه خنننارج ذاتنننه ألمنننر يكننناد يكنننون مسنننتحيال ، وفعالينننة هنننذا التأوينننل أو القنننراءة تتضنننح منننن خنننالل ربطهمنننا بنننني 

التفسننري والوصنف، فتفسننري ننص مننن النصننوص يشنتمل اسننتبدال نننص :  آخنرين وثيقنني الصننلة هبنا مهننامنوقفني نقننديني
آخنننر ابلننننص النننذي نقنننرأه، ممنننا ينننؤدي إىل تننننوع القنننراءات لنننننص واحننند وذلنننك لتعننندد القنننراء، أمنننا الوصنننف فيعنننين بننننه 

 .بيةاألسلوبية أي تطبيق أدوات اللغوايت البنيوية على النصوص األد « Todorov »تودوروف 
فهنو اإلطنار العنام للعلنم، فالعمنل األديب تعبنري عنن شنيء منا وغاينة الدراسنة هني الوصننول  املوقعف الثعاينأمنا   

سننعى إىل بلوغنننه سنننواء أكاننننت مواضنننيع يإىل هننذا الشنننيء عنننرب القنننانون الشنننعري وطبقننا  لطبيعنننة هنننذا املوضنننوع النننذي 
 .( 2) فلسفية أم إجتماعية أم غري ذلك

ال يهمننل السننياقات اخلارجيننة للنننص األديب  « Todorov »تععودوروف أن ومنن هننذا الكننالم نسننتنتج   
فهنننو جيننند يف هننذين املنننوقفني تكامنننل فهمنننا يكمنننالن  ،وهننو ابإلضنننافة هلنننذا ال يعنننزل الننننص األديب لوحننده كبنينننة جمنننردة

األدب أي قننوانني الشننعرية تكننون يف إطننار  ،إال أنننه أيخننذ القننوانني العامننة لننألدب منن األدب يف حنند ذاتننه ،بعضنهما
 .والنص األديب

أن الشعرية وضنعت حندا  للتنوازي القنائم علنى هنذا النحنو بنني التأوينل  « Todorov »تودوروف فريى  
والعلنننم يف حقنننل الدراسنننات األدبيننننة، وهننني خبنننالف أتويننننل األعمنننال النوعينننة، ال تسنننعى إىل تسننننمية املعنننىن بنننل معرفننننة 

                                                                 
 .21، ص، الشعريةتزفيطان طودوروفينظر،  -(1)
 .271، صحلقيقة الشعريةات، يبشري اتورير  -(2)
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إخل ...النيت هنني علننم النننفس وعلننم اإلجتمنناع الف هننذه العلننومالقنوانني العامننة الننيت تنننظم والدة كننل عمنل، ولكنهننا خبنن
 .( 1) ة يف اآلن نفسهيتبحث هذه القوانني داخل األدب ذاته، فالشعرية إذن مقاربة لألدب جمردة وابطن

إذن يرسم معامل نظرية لألدب ويؤسس هلا فهو جيعل موضوع هذه النظرية  « Todorov »تودوروف  
 .موعة القوانني اليت جتعل من العمل األديب أداب  وهي معايري الشعريةأي جم ،وهذا العلم هو األدبية

 : يف ثالثة هي" الشاعرية"جماالت  « Todorov »تودوروف وحيدد   
 .أتسيس نظرية ضمنية لألدب* 
 .حتليل أساليب النصوص* 
ك فإن الشاعرية حتتل رات املعيارية اليت ينطلق منها اجلنس األديب، ولذلفتسعى الشاعرية إىل استنباط الش* 

وإمنا يتجاوز ذلك إىل إقامة تصور ملا ميكن  ،مساحة كبرية يف علم األدب وجماهلا ال يقتصر على ما هو موجود
إن الشاعرية تتأسس يف العمال احملتملة أكثر مما تتأسس « :يف ذلك « Todorov »تودوروف جميئه، ويقول 

 .( 2) »يف الوجود
نظرية وعلم  الشاعرية أو مدارات الشاعرية، فهو يهدف إىل أتسيس ومن خالل هذا الكالم حيدد أسس 

وتكون معيارية مستقاة من ابطن العمل األديب وحتله، ويف  ،األدب من خالل علمنته وفق أسس منطقية ممنهجة
ممكن هذا عالقة مع األسلوبية أو علم األسلوب، ابإلضافة إىل أنه يرى يف الشاعرية نظرة إستشرافية أي يف ما هو 

 .هدوثحتمل احملوهو يقصد بذلك املمكن أن يقع أو 
يقوم أساسا  على خاصية  « Todorov »تودوروف أن جوهر الشعرية عند "وما خنلص إليه هو  

البحث األدبية، وهي حبث يف أدبية اخلطاب األديب يف منأى اتم عن سائر اخلطاابت األخرى، فلسفية كانت أو 
ية، إنه البحث عن أدبية اللغة يف صورهتا اإلنزايحية، بل البحث عن شعرية ال تعرتف إجتماعية أو اترخيية أو نفس

بسلطة احملدود، شعرية اإلنزايح عن أفق املستقبل يف متوجه حنو اآليت، إمنا مقاربة ابطن النص ال لظاهره، ابطن 
ل، وهو قول اخلطاب النوعي وما البحث عن املعاين الثانية املتولدة من تعليم اللغة يف قول جديد مل تقله من قب

من التأسيس شعرية النص إىل انتقل « Todorov »تودوروف  فإن يتطلبه من إسرتاتيجية جديدة يف التلقي،
 .( 3) "شعرية التلقي

                                                                 
 .21، صالشعريةتزفيطان طودوروف،  -(1)
 .21، صاخلطيئة والتكفريعبد هللا دمحم الغذامي،  -(2)
 .279، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(3)
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يف الباد  كان تركيزه على العمل األديب أو اخلطاب األديب يف حد  « Todorov »تودوروف  ألن  
وتدخله  ،إىل القول ابإلنزايح اللغوي الذي حييل إىل سلطة القار  ،منه لقواننيذاته من خالل استنباط القواعد وا

فالقار   ،لنصوص األدبيةاختالفهم يؤدي إىل اختالف فهم األن القراء خيتلفون و  ،يف فهم وتكملة العمل األديب
 .جودة داخل النصفهو ميأل الغموض والفجوات املو  ،ديب حسب رتيته اخلاصة وثقافتههو الذي يكمل العمل األ

 :« Emberto Eco » امربتو إيكو -2
امربتو قدم "وتتمثل شعريته يف اإلحياء املوجه، وهي تندرج ضمن رتيته السيميائية، فلقد   

، إذ أنه رأى « Saussure » منوذج سوسريمنوذجا  للعالمة، خمتلفا  عن  « Emberto Eco » إيكو
، فهو ينطلق من منوذج العالمة  التحفيزبل هي قائمة على  ،باطيةأن العالقة بني الدال واملدلول ليست إعت

منوذج ، إذ يتبىن (املدلول)وعناصر احملتوى ( الدال)بوصفها استدالال وليست تكافؤ بني عناصر التعبري 
الثالثي ليدخل مقولة القار  يف آلية عمل العالمة، وعلى هذا األساس لن تكون العالمة « Bruce »  بورس
أي إىل ما يسميه  ،د إىل ما ال هناية من الدالالت املمكنةتبل ستم ،ة يف خط وحيد من التدليلمتناهي
 .( 1) "ابلعالمة الالحمدودة « Eco » إيكو

لسيميائي، فهو يرى أن العالمة هي عامل من ا « Eco » إيكوح لنا توجه ضومن خالل هذا يت  
افته وخلفياته، فليس اللفظ حيمل مدلوال  واحدا  أو فكرة املدلوالت واليت يفسرها القار  حسب رتيته اخلاصة وثق

فتنفتح النصوص على نوع حمتمل من  "واحدة بل تتعدد وخيتلف معناها من جمتمع إىل آخر ومن سياق آلخر، 
رة املنحرف، ويفرض النص املفتوح على قراءة طرائق معينة من شفصطلح عليه بفك الاإساءة القراءة وهو ما 

 ستخدمها عن طريق نذا يعين أن النص اجلمايل يقوم إبثراء شفرات األنظمة اللغوية والسيميائية اليت التفكري ، وه
القار  إىل إضافة شفرة جديدة حمتملة، أي أن النص اجلمايل إما ينقص من شفرته أو يزيد عليها فيضطر 

السابقة، فيضع بذلك  رات الثقافية اليت تتألف منها خرباتهشفاستكمال عملية التدليل ابستدعاء ال
النص والقار  يف جدل تكاملي، فالنص اجلمايل ميتاز إبرتكاسه يف ذاته موجها  لقراءة حتدايت  « Eco » إيكو

أي نظام  ،الغموض واإلستبطان الذايت، مما جيرب القراء على مراجعة حمتوايت خربهتم على مستوى ما وراء اللغة
، فالعمل « Iyawas » ايوسو « Ezer » إيزرم اجلمالية كما يرى الثغرات الثقافية وليس على مستوى القي

                                                                 
 .182، صاجتاهات الشعرية احلديثةيوسف اسكندر،  -(1)
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هي األخرى  قضياليت ت( طريقة تركيبه)األديب هو نظام من القيم جيعل كل خربة سابقة مفهومة فقط من خالل 
 .( 1) "إىل فهم ما يرتتب عليه

لنص على تتأتى بفعل انفتاح ا « Eco » إيكواجلمالية حسب نستنتج أن  ومن خالل هذا الكالم 
دالالت ال حمدودة، والذي يشرك املتلقى يف أتويل بنية النص كما يشاء وفق فهمه وثقافته، مما يؤدي إىل تعدد 

 .، فالعملية تكاملية بني النص والقار « Eco » إيكوالقراءات، وهذا ما يهدف إليه 
أي شحذ  ،رجع وجعله ال مميزا  وإن ما مييز اللغة الشعرية عن غريها هو ذلك اللتنظيم القصدي لتقومي امل" 

أو ذلك املسعى املعتمد لكي يوحد معطى مادي يف معطى مفهومي، ليوحد الصوت  ،خيال القار  ابإلحياء
فهي تثريه الرسائل  ،مع اللغة الشعرية ليس هو اإلحياء فحسب ابحلقائق اليت نريد التنويه هبا، ذلك أن األمر

رات شفأي خلق شكل معني من ال ،التنسيق القصدي إلأرة احياء موجهأبنواعها املختلفة كلها، بل التنظيم و 
ات الفرعية، يعمل كمتالزمة إلأرة اإلحياء فيتحقق هبذا املوجب دور بنيوي للقار  يف النص، وختضع هذه شفر وال

 . ( 2) "رات هلرمية منسقة من أجل هذه الغايةشفاألشكال وال
فتتداعى إىل ذهنه أفكار وأتويالت وحقائق اللغة  ل عن طريق فالوظيفة الشعرية هو دفع القار  إىل التخي 

 .من خالهلا
هي شعرية سيميائية انبعة من توجهه اللغوي ونظرته، « Eco » إيكومن خالل ما سبق نستنتج أن شعرية      

ل ذهن فهو يرى أن اجلمال يف النص املوجه والذي يقدم ما ال هناية من املعاين الالحمدودة والذي يستطيع شغ
 .املتلقي واستفزازه فيشركه يف العملية اإلبداعية عن طريق التأويل

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .181ص، اجتاهات الشعرية احلديثةيوسف اسكندر،  -(1)
 .189نفسه، صاملرجع  -(2)
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 .الشعرية الغربية املعاصرة -اثلثا  
 :« Charles Baudelaire » شارل بودلريالشعرية عند   -9

للشعرية يف سياق حديثه عن احلداثة « Charles Baudelaire » شارل بودلري مأييت مفهو   
طينا الرحيق املصفى ملفهوم عإذا ما تضافرت وآتلفت بعضها رقاب بعض، فإهنا يف النهاية ت ،باد وما تشغله من م

على التأسيس هلا يف فضاء الرمزية  « Baudelaire » بودلريالشعرية احلداثية، وهي شعرية طاملا عمل 
عرية هو مبدأ يف أتسيسه للش « Baudelaire » شارل بودلري بودلريالفرنسية، ولعل أخصب مبدأ عند 
وغريه « Baudelaire » بودلرياألبدية، وإن حتول احلداثة يف أطروحات  ةاحلداثة يف عالقتها ابلزمن أو حلظ

حيث حاول مطاردة مستحيل الشعر من خالل مطاردته ملستحيل احلداثة، حني  ،إىل إطار معريف لفهم الشعرية
نقالب من افكأن احلداثة هي حلظة هروب و  ،»بر واهلاربالشعر احلديث هو العا«  :أدرك أهنا حلظة هاربة، يقول

واحلداثة ال ترتبط بزمن معني، فهي تقفز على جبهات العصور وزمنها  ،الواقع املرئي والبحث عن واقع آخر جديد
كما يتحول هذا احلاضر إىل ما دام املستقبل يتحول إىل حاضر   ،ليس هو املاضي أو احلاضر وال ح  املستقبل

  .( 1) ماض
هي شعرية « Charles Baudelaire » شارل بودلريوهكذا يتضح أن الشعرية اليت اندى هبا  

انقالبية حداثية متمردة على األوضاع وغري مرتبطة بزمن معني، فهي تدعو إىل التحرر من كل قيد قفزت على 
 .حبل الواقع والزمن احلقيقي إىل واقع آخر

شارل لقد مترد " :جتليات احلداثة الشعريةتاهبا يف ك ساعد حسامية راجويتضح ذلك يف قول   
على الواقع املر الذي عايشه، حماوال  التحرر من األعراف اإلجتماعية « Charles Baudelaire » بودلري

جمسدا  اخلطيئة يف الكنيسة، وعندما عجز عن تغيري العامل الذي بدأت أتكله الرأمسالية حتول إىل ذاته خياطبها عن 
يعترب حداثة املدن بل ، ا  خبلخلة بنية القصيدة القدمية فاحلداثة عنده ليست كلها خري ه للغة، حيث قام طريق مداعبت

واملصانع هي الوجه األسود يف حياة اإلنسانية، وإن التقدم املزيف يف نظره هو الذي قضي على مشاعر اإلنسان 
ح واخلطيئة، عامل بة الذي يفيض ابلعقم والقفاحلداثة هي اليت تدل على عامل املدن الكبري  ،وجرده من أحاسيسه

 .( 2) ة، واألضواء الصناعية واإلعالانت والالفتات البشعة ووحدة اإلنسان الضائع وسط الزحامتلفالشوارع امل
                                                                 

 .111، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(1)
، ، عامل الكتب احلديثجتليات احلداثة الشعرية يف ديوان الربزخ والسكني للشاعر عبد هللا محاديساعد،  حسامية راج -(2)
 .27، ص م2111،  ، إربد، األردن1ط
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إذن رفض الواقع الذي كان يعش فيه ووجد يف اللغة احلل الوحيد  « Baudelaire » بودلريف  
فاختذ  ،طريقة الوحيدة للتحرر من ذلك الضياع والروتينية والعجز عن التغيريفهي ال ،للهروب من هذا الواقع املرير

، فليس مثة مراع »أمتىن أن أرى مراعي محراء وأشجارا  زرقاء « " :موقف القطيعة واندى ابلتجديد، حيث يقول
لوجود العيين أو املتخيل الوجودي ن مثة تلك األلوان يف ولك ،الطبيعيوليس مثة أشجار زرقاء يف العامل  ،محراء يف ا

 ."العامل البودلريي، عامل التخيل والرتاي، فهذه الصور هي من الذات البودلريية وليس من ذات الوجود
، وهنا يريد أن يقيم عالقة مصافحة وصداقة وإحتاد بني قصيدة احلداثة »احلداثة تتكلم العامل«:ويقول أيضا   

اره اإلقتصادية وأرجاسه الثقافية واحلضارية، هذه هي ر ية وأوضضراره، أوجاعه السياسوالعامل بكل أوجاعه وأ
قصيدة ال ترتبط مبجتمع معني ، « Charles Baudelaire » شارل بودلريالقصيدة العاملية اليت أرادها 

أو شعب واحدي أحادي أو قومية ما، إهنا قصيدة عاملية تتخطى النربة اإلجتماعية والنغمة الوطنية والروح القومية، 
 . ( 1) هنا تتحد القصيدة ابلعامل فيتحول العامل إىل قصيدة، فكأننا نرى ذاتنا وذات اآلخرين من خالهلا

كأنه من خالل هذا الكالم يتجاوز أوجاعه وآالمه ويقيم الصلح مع هذا العامل البائس من خالل قصيدة و  
 .احلداثة واليت تكشف عن عامل مجيل واستثنائي

راقيننة حينث يننرى أن يف عنوامل األحننالم ومنزج بينهننا وبنني احليناة ال « Baudelaire » بععودلريولقند حلنق  
الوقننننت نفسنننه املوضنننوع وصننناحبه، كمننننا حينننوي العنننامل اخلنننارجي للفنننننان  يفخلننننق شنننعر منننؤثر حينننوي الفنننن اخلنننالص هنننو 
يرجننع الشننعر مبننا أنننه ميثننل فننن إىل خلننق أو سننحر، هننذا السنننحر « Baudelaire » بععودلري نوالفنننان نفسننه، وإ

إن مننن « :البيننان يف قولننه الرسععول صععل هللا عليععه وسععلمأطلقننه العننرب القنندماء علننى الشننعر والننذي وسننم بننه النذي 
، مننن تراكينب الشنناعر غنري العادينة وبتحليقننه يف عنامل اخليننال والغنوص يف عمنق األشننياء بسنمو الشننعر  »البينان لسنحر

فمهمننة الشنناعر أن يقننرأ الغيننب، وأن يفكنننك  ريته الفننذةصنناملننؤثر يف احساسنناته العميقننة، وب رأو الفننن إىل عننامل السننح
 .يدركه البشر العاديون سحر ما ال

يرون يف غموض الشعر قيمة مجالية وفنية وال يروهنا يف الوضوح، فإن  يونمز ر الوإذا كان  
هو اآلخر اعترب الغموض شرطا  من شروط الشعر ومرتكزا  من مرتكزاته يقول  « Baudelaire » بودلري

مقدار من التنسيق والتأليف ومقدار من الروح اإلحيائي أو الغموض ليشبه جمرى خفيا  : الشعر شيئان يتطلبهما

                                                                 
 .11، صوالسكني للشاعر عبد هللا محاديجتليات احلداثة الشعرية يف ديوان الربزخ ساعد،  حسامية راج -(1)
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لفكرة غري ظاهرة وال حمدودة، والشعر الزائف هو الذي يتضمن إفراطا  يف التعبري عن املعىن، بدال  من عرضه بصورة 
 . ( 1) مربقعة، وهبذا يتحول الشعر إىل نثر

عين هبا الكالم أن مهمة الشاعر ووظيفته استشراف املستقبل، ألن ي « Baudelaire » بودلري و  
ه من البشر، فهو ميتلك ملكة متكنه من الوصول إىل عامل آخر غري حقيقي ري نسان استثنائي ليس كغإالشاعر 

الشاعر البلي  هو ذلك الشاعر الذي يقدم أفكاره يف قالب لغوي خمتصر وبلي  وليس فيه  وأن ،بواسطة خياله
 .نه يف حالة اإلفراط يف التعبري عن املعىن يصبح الشعر نثرا  اب ألأطن
إىل التعايل عن شعر اإلخبار والسرد والكتابة بلغة واضحة  ابلرمزينيولعل هذا الغموض هو الذي أدى  

بتةألن إىل جهل القار  وتبعا  لذلك فإن احلداثة البودلريية ال تسعى إىل نقل خرب يقني أو حقيقة أ نزوال ،مفهومة
هم البحث عن احلقائق مل يعد مقصدا  من مقاصد احلداثة الشعرية، واحلقيقة اليت تبحث عنها قصيدة احلداثة هي 

مل ههيشو توإذا كانت هذه احلقيقة تؤخذ من الواقع، فاحلداثة تسعى إىل  ،حقيقة فنية ا عن طريق البحث عن عوا
 .( 2) التجديد

واليت تسمو ابلواقع إىل  ،اليت متجد اخليال واملاورائيات والغموض البودلرييةويتضح من هذا الكالم الرتاي  
غري املرغوب فيه من ذلك راغات املوجودة يف الواقع وتغيريه ف من خالهلا إىل سد الفدوالذي يه ،عوامل خفية

 .سم احلداثةاحتت  والسمو به برتاي خيالية، الواقع
هي حداثة « Charles Baudelaire » لريشارل بودوهكذا يتضح لنا أن احلداثة الشعرية عند  

ال ترتبط بزمن معني، تقوم أساسا  على مبدأ الثورة على العادات والتقاليد املنتشلة من الواقع املرئي، إهنا حداثة 
 « Charles Baudelaire » شارل بودلريالتمرد والكشف واخللق املستمر والقيمة اجلمالية الفنية عند 

ه، فتضافر هذه املباد  وانصهارها يف بوتقة احلداثة هو ما خلق رحيق الشعرية احلداثية عنمتجد الغموض وتدافع 
 .« Baudelaire » بودلريعند 
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 :« Rambo » الشعرية عند رامبو -2
يف حبثه عن كيمياء الكلمة وعن األشكال اجلديدة ويف « Rambo » رامبوونلتقي ابلشاعر السراييل   

علينا أن نكون » فصل اجلحيم« شعريته شعرية حداثة مطلقة على حد قوله يف قصيدته فوضى اجملهول، ليحول من
خيرج الشعر  « Rambo » رامبوحداثيني مطلقا ، ال جمال بعد لألانشيد، فلنحافظ على اخلطوة املكتسبة، إن 

ح وميتلك كل من نطاق األانشيد ويرمي به يف حضن احلداثة وجيعل من الشاعر ورشة متنقلة إذ عليه أن ينفت
، وما يدور فيها من أحداث متثل ظاهرة اجملهول تستيقظ يف وقتها املعارف، فيكون بذلك منفتحا  على كل العوامل

الشعر مهمة اإلشراف والكشف كما هو غامض وخفي يف « Rambo » رامبوداخل الروح الكونية، فيحمل 
  .( 1) هذا العامل
القول  « Baudelaire » بودلريك مع يف هذه الفكرة يتشار « Rambo » رامبو ولعل  

وجند هذه الفكرة جمسدة يف  ،غي  استشرايف ملا هو جمهول وحمري رتيويايإلستشراف والكشف وجعل الشعر معرب 
 .ساعد حسامية راجقول 
 علنى مقولنة النرتاي النيت تتجناوز نظنام الكنون ونظنام األشنياء، للغنوص« Rambo » رامبعووتقنوم احلداثنة عنند      
 رامبعوعماق الذات اإلنسانية ملعرفة ماهيتها والكشف عن روحانيتهنا، وهبنذا التصنور تصنبح احلداثنة الشنعرية عنند يف أ

« Rambo »  يؤول إىل حتطيم الواقع، ليحيا حياة الكشف واملغامرة يف العامل اآلخر"شغفا ابجملهول. 
بحت أحد الروافد على فكرة احللم اليت أص« Rambo » رامبوويتأسس الشعر احلداثي عند  

يضرب جبذوره يف هواجس وذكرايت الطفولة للسمو إىل  « Rambo » رامبواألساسية للرمزيني، واحللم عند 
بوجوب بناء مادة الشعر بناء حيا  من خالل احللم الذي يعين به سوى هتيؤات الوهم  اهتمما فوق الواقع، لذلك 

 امبوفر ألوهام الغربية اليت تكون منبع الشاعرية احلقة، قة من الالوعي، مما يساهم يف خلق نوع من ابثاملن
« Rambo » ( 2) اعتمد على الالوعي يف تشكيل قصيدته فكان األب احلقيقي للمد السراييل بدون منازع . 

ض خجعل سبب إهلام الشعراء ومصدر مت« Rambo » رامبومن خالل هذا الكالم نستنتج أن  
 .الشعر عندهم وسبب إبداعهم هو احللم
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لقد اعتدت على «:اهللوسة مادة املمارسة الشعرية يقول يف مسياء الكلمة« Rambo » رامبووقد عد  
اهللوسة البسيطة، وقد كنت أرى بوضوح جمسدا  مكان مصنع مدرسة طبول يتوىل شؤوهنا مالئكة، عرابت على 

هول، وإبشراقاته يف حبثه القائم عن اجمل« Rambo » رامبوو ،» ..درب السماء صالون يف قاع حبرية
االنفجارية ميثل جتربة من التجارب اليت تشري إىل ما يكشف احلداثة من غموض وتوتر، حيث أبدع عن طريق 

وإن ...التشكيل اللغوي اجلديد حتويالت شعرية كثرية داخل اللغة متوسال  سحر الكلمة وتفاعالهتا الكيميائية
 .( 1) الشغف ابجملهول يؤول إىل حتطيم الواقع

لتتشكل يف قالب لغوي   يصف عملية اإلبداع اليت تتأتى بفعل اهللوسة « Rambo » رامبوا وهن 
 .وحطم به جدران الواقع

والسناحر، حيننث اكتشننف أن  ليعينند النظنر يف الصننلة القدميننة بنني الشنناعر« Rambo » رامبععوجناء و " 
 « Rambo » رامبععونلمنس أتثننر هنناك عالقننة ضنرورية قائمننة بننني النرتاي والعرافننة والسننحر، ابإلضنافة إىل ذلننك 

ابألدب الصنويف والشنعوذات السنحرية إذ جعلهنا إحنندى اخلصنائص النيت يقنوم عليهنا شننعره، وقند جتلنى هنذا التنأثر مننن 
 .خالل إغراقه يف عامل اخليال

يف متجيد اخليال واإلغراق « Baudelaire » بودلريومن هنا نرى بوضوح الرابط الفكري بينه وبني  
حياول خلق نسق جديد يغاير النسق املألوف يف واقعنا هذا ما جعل اخليال الشعري عنده يقوم   فيه وهو يف هذا

على احلرية اإلبداعية املطلقة فيجمع أشتات الواقع احملطم ويعيد بنائها بناء جديدا  متجاوزا  العقبات بني 
 املتناقضات واملتنافرات والنشاز مما يؤدي إىل الغموض املطلق أحياان  

أي حترير اخليال  ،»بكيمياء الفعل« إىل نظرية اخليال ما أمساه« Rambo » رامبوضاف أا وقد هذ 
والصوتية املاثلة يف احلروف وهو يتوسل بذلك املبدأ الذي  االنفعاليةمن العقل واملادة عن طريق استغالل القيم 

عنده صورة نفسية قبل أن  وهو تراسل احلواس، ولقد أصبحت املوسيقى« Baudelaire » بودلريسبق إليه 
من االيقاع والنغم، األمر الذي أدى إىل حتطيم النمط والعروضي التقليدي واستبداله ابلبيت احلر  تكون نظاما  

الشعر احلر ومبدعه  بوأ « Rambo » رامبوالذي ال خيضع ألي قاعدة سوى اإلنفعال الداخلي، وقد عد 
  .( 2) "أي منط شعري متعارف عليه رغم وضوح مسحتها الشعريةتشذ عن  األول من خالل إشراقاته وهي قصائد
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الشعر عنده انعكاس لتجربة ف يبدي نظرة حداثية متمثلة يف الغموض،« Rambo » رامبووهنا  
كان قافية    فالشعر يتحرر من كل قيد عروضي سواءا   ،نفسية شعورية داخلية انبعة عن جتربة واقعية ال ترضى بقيد

 .لتلك احلالة اليت يعيشها الشاعر تكون القصيدة انعكاساأو روي، فال بد أن 
يف حديثننه عننن الشننعر تبننني لنننا أن أتسيسنننه « Rambo » رامبععوبننناءا  علننى مننا تقنندم ميكننن القننول أن  

للحداثنننة الشنننعرية كنننان مننننن منطلنننق حنننداثي، أصننننبحت فينننه احلداثنننة الشننننعرية تقنننوم علنننى جمموعننننة منننن النننرتى اهلادفننننة 
 رامبععععوف عنننن األسننننرار احلقيننننة بنننل الرحيننننل والسننننفر إىل مننننا بعننند الواقننننع، ومننننا دام الستكشننناف اجملهننننول والكشنننن

« Rambo »  أصننبح يشننعر بعجنننز الواقننع عننن التعبنننري وهننو األمننر النننذي جعننل احلداثننة الشنننعرية تقننوم علننى مبننندأ
 .( 1) الغموض واخليال والرتاي واحللم

واندوا به وكسروا كل  ،ما جاء به التقليديونويف هذه الرتية اليت أتى هبا النقاد املعاصرون قد نقضوا كل      
احلواجز وقلبوا املوازين رأسا  على عقب رافضني كل ما هو تقليدي منادين ابجلديد الصارح إىل درجة اخليال الغري 

 .حمدود وهي نظرة استشرافية جاء هبا هؤالء النقاد املعاصرين

 .أصول الشعرية العربية :الثالثاملبحث 
 :سفة العربعند الفال -أوال  

 « Aristote » أرسطوملا انتقل كتاب  لقد بدأت اإلرهاصات األوىل للشعرية عند الفالسفة العرب 
، حيث ترجم إىل العربية، وكذلك بفضل التأثر العريب الغريب حيث أتثر إليهم بفضل الرتمجات( فن الشعر)

اليواننية، ومبا أتت به من معارف وأفكار، وبدأ ابلفلسفة  ابن رشدوابن سينا والفارايب الفالسفة العرب من بينهم 
إبعتبارهم عمالقة الفلسفة اليواننية واضحا  وجليا ، فلقد بنوا عليه فكرهم  األفالطوينو األرسطيأتثرهم ابلفكر 

وتشكلت لديهم مالمح الشعرية من خالهلم، وسنتطرق إىل احلديث عن الفالسفة العرب الذين كانت اسهاماهتم 
 :ال الشعرية، فهم الذين صنعوا الشعرية العربية ومن بينهمواضحة يف جم

قد  الفالسفة املسلمني"على إعتبار أن الشعرية مصطلح مشتق من لفظ الشعر فإن  :ه262الفارايب  -9
رة اإلنسانية، وال خيتلف الفالسفة يف طارتدوا ابلشعر إىل طبيعة النفس البشرية، والشعر يف تصورهم هو وليد الف

إىل هذه الغريزة اإلنسانية، وهنا يتحول الشعر إىل ضرورة  يف االرتداد ابلشعر « Aristote » أرسطو شيء مع
 ويف قابلية ،وقد دلل الفالسفة على ذلك من خالل حبثهم  يف احملاكاة ،إنسانية، بوصفه صدى لطبع اإلنسان
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الشعر وهي مركوزة يف الطبع صار  النفس لإلنسجام والتوافق واإليقاع، وملا كانت هذه اخلصائص تشكل حقيقة
يف حديثه عن نشأة الشعر، فيعتقد أنه  الفارايبالزما  اإلقرار أبن الشعر غريزي النشأة، ولعل هذا ما أشار إليه 

رة اإلنسان من حتري الرتتيب والنظام يف كل شيء، فإن طحيصل فيهم من الصنائع القياسية، صناعة الشعر ملا يف ف
 . ( 1) "رتبة وحسن أتليف، ونظام ابإلضافة إىل زمان النطقأوزان األلفاظ هلا 

اليت هتوى كل ما  ،ككثري من الفالسفة يرجع أصل اإلبداع األديب إىل النفس البشرية الفارايبومنه فإن  
وفيه خروج عن املألوف، فالشعر عنده صناعة فيها من الرتتيب والتنظيم والتأليف الشيء  ،هو مجيل ومنسجم

 .الكثري
ل من الكالم يكون من شأن األقاويل الشعرية ذأن العدول عن املبت :الفارايبهذا السياق يرى ويف  

أبن الشعر يكمن يف  االعتقادحيث خلص منه إىل  الفارايبرأي  ابن رشدواخلطبية وما جرى جمراها، وقد فسر 
غري أنه إذا غري القول احلقيقي وقد يستدل أن القول الشعري هو امل: يقول ،إخراج القول إخراجا  مغايرا  للمألوف

 .( 2) يسمى شعرا  أو قوال  شعراي  ووجد له فعل الشعر
اخلروج عن املألوف والعادي هو من خصائص اللغة الشعرية، وهذا و واملقصود من هذا الكالم أن العدول  

 .الفارايبعبارة عن متظهر للشعرية عند 
وترتيبها وحتسينها  ،ة بتكثري األلفاظ بعضها ببعضوالتوسع يف العبار " :الفارايبويف هذا الصدد يقول  

ذكٌر ملصطلح  للفارايبويف هذا القول . ( 3) "فيبتد  حني ذلك أن حتدث اخلطبية أوال  مث الشعرية قليال  قليال  
 .الشعرية

شبيها برتكيب املعاين املركبة اليت تدل عليها  حيصل تركيب األلفاظ" :احلروف كتابهيف   الفارايبويقول  
األلفاظ املركبة، وجيعل يف األلفاظ املركبة أشياء ترتبط ببعضها بعض، ويتحرى أن جيعل ترتيب األلفاظ مساواي   تلك

، وصارت راتبة، صار الناس بعد ذلك إىل النسج لرتتيب املعاين يف النفس، فإذا استقرت األلفاظ على املعاين
ذي جعل له أوال  وجعل االسم الذي كان ملعىن ما راتبا   داال  والتجوز يف العبارة ابأللفاظ فعرب ابملعىن بغري امسه ال

على ذاته عبارة عن شيء مقر كان له به تعلق ولو كان يسريا ، إما لشبه بعيد وإمنا لغري ذلك من غري أن جيعل 

                                                                 
 .298ص-299، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(1)
 .297، صاملرجع نفسه -(2)
 .12، صمفاهيم الشعريةحسن انظم،  -(3)
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ريح بلفظ ذلك راتبا  للثاين داال  على ذاته ، فيحدث حينئذ االستعارات واجملازات والتحرر بلفظ معىن ما عن التص
  .( 1) "املعىن الذي يتلوه م  كان الثاين يفهم األول

بة األلفاظ ومالئمتها للمعىن وكيفية خلق اتيشري إىل صناعة الشعر أو اللغة الشعرية ور  فالفارايبومنه  
وهي ، االستعارات واجملازات والتصرف يف اللغة والتحكم هبا لتحدث أثر مجايل متمثل يف تلك القوالب اللغوية

 .البالغيةالبيانية ستعارات واجملازات وغريها من الصور اال
منها ما هي مفردة  :وإما غري دالة، واأللفاظ الدالة ،إن األلفاظ ال ختلو من أن تكون إما دالة" :فنقول 

منها ما هي جازمة وغري  :منها ما هي أقاويل ومنها ما هي غري أقاويل، واألقاويل :ومنها ما هي مركبة، واملركبة
منها ما يوقع يف ذهن السامعني الشيء  :منها ما هي صادقة ومنها ما هي كاذبة، والكاذبة :واجلازمة ،جازمة

 .( 2) "ومنها ما يوقع فيه احملاكى للشيء وهذه هي األقاويل الشعرية ،املعرب عنه بدل القول
ألقاويل الشعرية فيها خروج عن ا، فالفارايبويف هذا الكالم شرح لكيفية تشكل القول الشعري عند    

 .وفيها صفة لفضية من أجل ايصال املعىن املراد ،املألوف
ولقد استخدم الفالسفة املسلمني منذ وقت مبكر مصطلحات كثرية من قبيل العدول واخلروج عن " 

وهذه  واالختالف،حلداثة املألوف واملغايرة، وقد جاء النقاد احملدثني مبا يف ذلك الشعراء والنقاد وقالوا ابإلنزايح وا
املصطلحات هي رديفة لتلك املصطلحات اليت جاء هبا أولئك الفالسفة، ففكرة اخلروج عن املألوف وما ذلك 

قال أولئك الفالسفة ابلعدول فما ذاك أيضَا سوى قول  نوإ ،سوى التعبري الدقيق ملاهية احلداثة عند احلداثيني
وهذه املصطلحات الثالثة  ،ول ابملغايرة إال اجرتار لقول الفالسفة ابالختالفاحملدثني ابإلنزايح والتجاوز، وما الق

 .( 3) "متثل ركن الزاوية يف علم الشعرية مبحدداهتا وخصائصها احلداثية
من خالل هذا الكالم نالحظ التحول االصطالحي لبعض الكلمات القدمية اليت قال هبا الفالسفة  

جاء هبا احملدثني أو احلداثيني، فهي امتداد هلا، أي امتداد  صطلحاتواليت ما هي سوى مرادفات مل ،املسلمني
 .عصري بقدمية يف ثو  ملصطلحات

                                                                 
-111ص،م1771لبنان ،  ،، بريوت2، طراملشرق، حتقيق وتقدمي وتعليق حمسن مهدي، دااحلروفبو نصر الفاراب ، أ -(1)

 .111ص
 .111، صأرسطو طاليس فن الشعر م  التمجة العربية القدمية وشروح الفارايب وابن سينا وابن رشدعبد الرمحان بدوي،  -(2)
 .297، صاحلقيقة الشعريةبشري اتوريرت،  -(3)



ماهيتها وأصوهلا وعالقتها بالعلوم األخرى: الشعرية:                           الفصل األول  

 

 

59 

أ الفارايبكما يتحدد موضوع احملاكاة الشعرية عند   انفعاالهتم وسلوكهم  حواليف كل ما يتصل ابلبشر من 
تصار حياكي الشعر كل ما يتصل خعلى مستوى اجلسد والنفس، وابوأحداث حياهتم، وكل ما يتصل هبذه احلياة 

، ذلك أنه الفارايبحبياة البشر من خري أو شر، كما أنه ليست حماكاة األشياء أو الذوات هي موضوع الشعر عند 
جيعل األفعال  اإلرادية املمكنة الوقوع موضوعا  للشعر أو احملاكاة، ومن هنا ال تكون احملاكاة عنده نقل فوتوغرايف 

مل حيدد ما إذا كانت هذه األفعال اإلنسانية  الفارايبوإمنا هي تصوير ال ميكن حدوثه، لكن  للطبيعة أو الواقع،
كما أنه مل يشر إىل أن   ،اإلرادية املمكنة، واليت هي موضوع احملاكاة قد حدثت يف املاضي أو ستحدث يف املستقبل

 .( 1) الشعر ميكنه أن يتجاوز ما هو ممكن إىل ما ينبغي أن يكون
سواءا    ،حيث جعله يتعلق بكل ما يرتبط ابإلنسان يف حياته الفارايبح موضوع احملاكاة عند وهنا يتض  

كانت أمورا  ابطنية من عواطف ومشاعر أو أفعال إرادية املمكنة الوقوع، ويف هذا نظرة مستقبلية واستشرافية، ومن 
 .والفكر اليوانين أرسطوأبفكار  للفارايبخالل هذا يظهر التأثر 

حيث  حريب يللدكتور خالد أمحد حسنني علابلنفس البشرية، ويظهر ذلك يف كتاب  الفارايب هتماولقد  
، فهي صورة للجسد وهلذه النفس قوى متعددة فإذا حدث الفارايبأما النفس اإلنسانية موضوع اهتمام  " :يقول

د ذلك القوة اليت هبا حيس امللموس اذية، مث من بعغاإلنسان فأول ما حيدث فيه القوة اليت هبا يتغذى، وهي القوة ال
، مث حيدث فيه بعد ذلك قوة أخرى خيوظ هبا ما (القوة احلاسة)والطعوم والروائح واألصوات واأللوان واملبصرات 
مث بعد ذلك القوة الناطقة اليت هبا ميكن أن يعقل املعقوالت ...رسم يف نفسه من احملسوسات وهي القوة املتخيلة

 .( 2) "القبيحومييز بني اجلميل و 
أوىل النفس اإلنسانية اهتماما  كبريا ، ألن هذه النفس هي اليت  الفارايبويتضح من هذا الكالم أن  

تستشعر اجلمال وتستلذه وهي اليت تدفع املبدع إىل اإلبداع واألديب إىل الكتابة والشاعر إىل قول الشعر، وذلك 
 .الفصاح عن مكنوانهتم الداخليةملا حتمله من رغبة وميول وحالة نفسية تدفع هبم إىل ا

 
 

                                                                 
، 1ط، دار التنوير للطباعة والنشر، من الكندي حىت ابن رشد: نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمنيألفت كمال الرويب،  -(1)

 .89ص-86، صم1781بريوت، لبنان، 
اإلسكندرية،  دط، منشأة املعارف، ،"رؤية جديدة"الكندي والفارايب: املدارس الفلسفية يف الفكر اإلسالميخالد حريب،  -(2)

 .111ص-77م، ص2111ر، مص
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السبب املولد " :يرى أبنابن سينا أن  مفاهيم الشعريةكتابه يف   حسن انظميذكر  :ه824ابن سينا  -2
 أحدمها االلتذاذ ابحملاكاة، والسبب الثاين حب الناس للتأليف املتفق واألحلان طبعا  : للشعر يف قوة اإلنسان شيئان
ة لألحلان، فمالت إليها األنفس وأوجدهتا، فمن هاتني العلتني تولدت الشعرية، وجعلت مث قد وجدته األوزان مناسب

تنمو يسريا  اتبعة للطباع، وأكثر تولدها من املطبوعني الذين يرجتلون الشعر طبعا ، وانبعثت الشعرية منهم حبسب 
 .( 1) "يف خاصته وحبسب خلقه وعادته حيتهغريزة كل واحد منهم وقر 

على أن الشعر وليد غريزة وطبع وجبلة مرتسخة يف النفس البشرية  ابن سينابيان وأتكيد ويف هذا القول  
وتتلذ وتتمتع هبا، وهنا يتوافق مع الفالسفة اليوانن يف فكرة احملاكاة، كما يرى  أن  ،اليت هتوى التقليد واحملاكاة

واللحن وحب النفس وميلها إىل أتليف  الشعرية تولدت عن هذه املتعة القائمة على احملاكاة والتناسب بني الوزن
 .الشعر

على الذوات اإلنسانية أو الذوات عموما ، ذلك أن  ابن سيناوال يقتصر موضوع احملاكاة يف الشعر عند " 
وإما إىل من يقابلهم من الناس  ،احملاكاة الشعرية تتناول األفعال اإلنسانية املنسوبة إما إىل األفاضل واملمدوحني

فعاهلم كما أعلى وصف أحوال الناس و احملاكاة تبعا  لذلك إما مدحا وإما ذما ، ورمبا تقتصر احملاكاة  فيصبح موضوع
حدود املمكن يف األمور اإلرادية أو األفعال اإلنسانية اإلرادية اليت هي موضوع عند  ابن سيناهي، كما يضع 

أو أمورا  حيتمل وجودها أو  ،أمورا  متحققة ابلفعل احملاكاة الشعرية، فإما أن يتناول الشاعر أمورا  كانت موجودة أو
 .حدوثها

لوجود، ويفهم إذن   والشعر عنده يفيد التخيل الذي يعتمد على حماكاة أمور موجودة ابلضرورة أو ممكنة ا
 .( 2) "تبعا لذلك أن شرطا  من شروط إفادة التخيل هو وقوع موضوع الشعر يف دائرة اإلمكان

أخالقي حيث يهتم أبفعال الناس ويتناول موضوع اخلري والشر،  ابن سينااحملاكاة عند مما سبق نستنتج أن موضوع 
يرى أن الشعر حياكي مواضيع وأفعال وأشياء تكون موجودة يف الواقع أو فالغرض من احملاكاة انساين وهداف، كما 
  .ممكنة الوجود، أي ال تكون خيالية حمضة

 
 

                                                                 
 .12، صمفاهيم الشعريةحسن انظم،  -(1)
 .71ص- 88ص-89، صمن الكندي حىت ابن رشد: نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمنيألفت كمال الرويب،  -(2)
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ىن التشكيل اجلمايل يف العمل األديب من جهة ومبعىن التأثري من جهة وقد تداخلت احملاكاة مع التخييل مبع 
 بوصفها تشكيال  أو وسيلة من وسائل التخييل على كوهنا تعاجل( للمحاكاة) ابن سيناأخرى، فقد غلب استخدام 

عند  ديب ابلواقع، فأصبحت احملاكاة جزءا  من التخييل الذي حل بدوره عنده مكان احملاكاةعالقة العمل األ
    .( 1)الفارايب

وكثنريا  منا يوجند يف األقاوينل النيت تسنمى «:« Aristote » أرسعطو قنول ابن رشعدينقنل  :ه022ابن رشد  -3
املننننوزون وأقاوينننننل  « Socrate » سعععععقرا أشننننعارا  منننننا لننننيس فيهنننننا مننننن معنننننىن الشننننعرية إال النننننوزن فقننننط، كأقاوينننننل 

تنننرد عننننده لفظنننة الشنننعرية مبعنننىن  ابعععن رشعععدإذن  ،»أومعععريوشيف الطبيعينننات، خبنننالف األمنننر يف أشنننعار  أنبعععادقليس
فيشننك عنننرب ذلنننك يف شننعرية بعنننض األقاوينننل الننيت تسنننتخدم منننن أدوات الشنننعر إال  ،األدوات الننيت توظنننف يف الشنننعر

 .( 2)الوزن

فاحملاكاة عنده تدل على التشبيه يف كثري "والشعرية عنده تتجلى من خالل مفهومي احملاكاة والتخييل،  
( أبقسامه املختلفة)لتشبيه يرادف عنده التخييل حبيث يشمل الصور البالغية من تشبيه من األحيان، فإن ا

 .( 3) ومن هنا ميكن القول أن احملاكاة  عنده ترادف التخييل ،واستعارة وكناية
اة ابلتشبيه ألن الشاعر حني حياكي الواقع فهو يف اكيرادف احمل ابن رشدمن خالل ما سبق نالحظ أن  

 .أي تشكيل صورة شبيهة عن الواقع والتشبيه أبنواعه هو التخييل عندهإبداعه يسقطها، 
االستخدام احلسي املؤثر للغة الشعرية، يف مقابل  ابن رشدعند ( أو التخييل)وقد يعين مصطلح احملاكاة  

ة الشعرية هان، وقد يتبع مفهوم احملاكاة عنده حبيث يشمل الصياغرب العلمي التجريدي املباشر للغة يف الاالستخدام 
لها سواءا   كانت صورا  مثل التشبيه واإلستعارة أو غريمها من الصياغات اللغوية احلسية اليت تعتمد على اإلحياء ك

والتأثري، كما يعترب احملاكاة عنصرا  من أهم عنصرين يقوم على أساسهما الشعر ومها احملاكاة والوزن يتميز هبما عن 
، كما يرى أن األشعار الفارايبم احملاكاة عنده يقرتب من مفهوم احملاكاة عند األقاويل املنشورة األخرى، ومفهو 

 .( 4) ة هي موضوع الشعر عندهقبيحالطبيعة هي اليت جتمع بني احملاكاة والوزن، واألمور اإلدارية احلسنة وال

                                                                 
 .81ص، من الكندي حىت ابن رشد: نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمنيألفت كمال الرويب،  -(1)
 .11ص-12، صلشعريةمفاهيم احسن انظم،  -(2)
 .81ص-97، صمن الكندي حىت ابن رشد: نظرية الشعر عند الفالسفة املسلمنيألفت كمال الرويب،  -(3)
 .89ح  ص81، من صينظر، املرجع نفسه -(4)
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يث أن تكون مؤثرة يف النفس، ويكون وقعها على املتلقي مجيال ، ح ابن رشدويعين هذا أن اللغة عند  
الشاعر عندما يكون متمكنا من آليات اللغة يستطيع أن خيرج هبا عن مألوف اللغة العادية إىل لغة تستند إىل 
اإلحياء والعدول، وهذا هو معىن احملاكاة أو التخييل عنده، فهو يرى أن موضوغ الشعر هو الذي جيمع بني احملاكاة 

 .والوزن واألمور اإلرادية احلسنة والقبيحة
خالل كل ما سبق نستنتج أن الفالسفة املسلمني أتثروا أتثريا  واضحا  وجليا  ابلفلسفات الغربية  ومن 

وذلك من  ،واضحا   األفالطوينو األرسطيحيث استقوا منها معارفهم وفنوهنم ويظهر التأثري وخاصة اليواننية 
نفس اإلنسانية اليت تستمتع وترغب يف كل خالل فكرة احملاكاة والتخييل ويف طبيعة الشعر وماهيته، فالشعر وليد ال

ما هو مجيل وفتان، كما يظر لنا أن جل الفالسفة املسلمني يؤكدون على الغاية األخالقية للشعر، وإىل اجلمالية 
من اللغة وتوظيفها والقدرة على جتسيد معنوي من الصفات وغريها يف تشكيل قوالب لغوية معربة تى اليت تتأ

زان واألحلان اليت متيل النفس دائما  إليها، وذلك كله حبسب طريقة الشاعر اخلاصة وقدرته وكذلك من خالل األو 
 .على خلق تلك الصور الشعرية اليت جتسد املعىن وتؤثر يف النفوس

 :عند النقاد العرب قدميا   -اثنيا  
دوا الشعر وغنوه إن العرب أنش :لتقعيد الشفوية اللغوية والشعرية فيقول املقدمةيف ابن خلدون يعرض   

ابمللكة والفطرة، ومل تكن لديهم قواعد تنظيم ذلك وإمنا كانوا يعتمدون الذوق واحلس، ملا كان السمع أاب  للملكات 
اللسانية، وملا اختلط العرب ابلعجم وساد اللحن خشى أهل العلوم من العرب أن تفسد تلك امللكة فينغلق القرآن 

وانني لتلك امللكة وقواعد، واصطلحوا عليها وقيدوها ابلكتاب وجعلوها صناعة واحلديث عن املفهوم، فاستنبطوا ق
، مث هذبه وكمل  »  قبل اهلجرة 96« يلؤ سود الدأأبو هلم واصطلحوا عليها علم النحو، ولقد بدأ هذا العمل 

 .( 1) وقعدهالذي اكتشف أوزان الشعر  » ه922  « اخلليل بن أمحد الفراهيديأبوابه 
اخلليل بن ووهو الذي نقط احلروف يل ؤ أبو أسود الدبدأت مالحمها األوىل تتشكل مع  بيةفالشعرية العر  

الذي اكتشف األوزان والبحور أي الضوابط العروضية العربية اخلليلية العمودية، فكانت الشعرية  أمحد الفراهيدي
له أتثري على الشعرية  وهو كتاب العرب املقدس كان ،عند العرب تنطلق من هنا، وكذلك اخلوف على القرآن

 .بط احلروف ابلنقط وكذلك مبا يتمتع به من سحر وبيان وبالغةضالعربية، ألنه خلق يف العرب الدافع ل
 

                                                                 
 .19ص-16ص-11م، ص1781بريوت، لبنان، ، 1ط، دار اآلداب، الشعرية العربيةينظر، أدونيس،  -(1)
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كذلك أتسس لقاء و وإن الشعر اجلاهلي أاي كان اخلطاب النقدي أو التقومي عنه إمنا هو شعران األول،  
مع ذاته ومع اآلخر، فهو مل يكن جمرد ممارسة للكالم  ريب األولالكالم العريب األول مع احلياة ولقاء اإلنسان الع

والوجود، ويف هذا الشعر يتمثل الوعي العريب األول ابلتاريخ والزمن وخيتبئ جزء كبري  اةوإمنا كان أيضا  ممارسة للحي
 .( 1) من الالشعور اجلماعي العريب

الوعي العريب، فهو خالصة جتارب اإلنسان فالشعر العريب اجلاهلي ميثل البذرة األوىل اليت تشكل فيها   
ابن سالم العريب ولقد كان للنقاد العرب جهود كثرية متثل ارهاصات أولية لتشكيل الشعرية العربية ومن بينها جند 

الشعر بصناعة من الضائع  ابن سالمفلقد شبه "، طبقات فحول الشعراء يف كتابه  » ه931«اجلمحي
ملواد، هذه املمارسة تشكل موضوعا  لعلم الشعر والشعر ممارسة لغوية أي فعل ومبمارسة تنصب على مادة من ا

لغوي إنساين، وال يعود تقومي الشعر إىل الذوق، ولكنه يعود إىل املعرفة، إنه ملن املمكن جدا  احلكم على جودة 
 . ( 2) "االنتاج انطالقا من معايري موضوعية

ابن طباطبا  وجهود الشعر والشعراءكتاب  يف  »ه293  «ابن قتيبة كما جند جهود الناقد 
تقسيم الشعر إىل مثانية   » ه333« قدامة ابن جعفرلقد حاول " عيار الشعريف كتابه » ه322« العلوي

عبد القاهر جهود كما جند  ،نقد الشعر كتابه، وذلك عرب   ( 3) "أضرب تقسيما  منطقيا  وإقامة قواعد اجلمال فيه
، ومل يكن مصطلح الشعرية املناهجيف   » ه624« حازم القرطاجينو،  منظرية النظعرب » ه822« اجلرجاين

ومفاهيم تبني معىن الشعرية كمصطلح ومفهوم، حيث كان كل  وإرهاصاتموجودا  قدميا  ، وإمنا كانت هناك بوادر 
وجودة السبك عند انقد يعطي مفهومه اخلاص فمنهم من أطلق على الشعرية املالئمة والتناسب الصناعة، 

، ولقد كانت الشعرية العربية القدمي متمثلة يف عمود الشعر وسلم اجلودة ومعيار الفصاحة واملقدمة الطللية جلاحظا
ومبرور الوقت تغريت وكسر عمود الشعر ودخلت األسطورة والرمز والغموض على الشعر والتناص وأصبحت هناك 

حازم و اجلاحظاول ابلشيء من التفصيل الناقد معايري أخرى للحداثة الشعرية، ويف هذا اجلزء من البحث سنتن
 .القرطاجين

 

                                                                 
 .27ص، يةالشعرية العربأدونيس،  -(1)
، تر مبارك حنون ودمحم الويل ودمحم أوراغ، دار تقدمة مقالة حول خطاب نقدي: الشعرية العربيةمجال الدين بن الشيخ،  -(2)

 .11ص-12م، ص1776الدار البيضاء، املغرب، ، 1طتوبقال للنشر، 
 .121، صالنقد األديب أصوله ومناهجهسيد قطب،  -(3)
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  :ه901 اجلاحظ -9
اإلسالم، ال ينكر أحد  شيخا  للنقاد وإماما  لألدابء وأستاذا  ملتكلمني وفيلسوفا  من فالسفة اجلاحظكان  

لف وبني أقدار فضله على النقد األديب وأتسيس مبادئه ووضع أصوله، فاضل بني الشعراء وتكلم يف الطبع والتك
األلفاظ واملعاين، وحتدث عن العاطفة وأولية الشعر والتوليد فيه، وصنف مذاهب الشعراء بعبارات تنم عن وقع 

فاجلاحظ أن يكون الكالم مطابقا  ملقتضى احلال، وهذا من أصول البالغة،  اجلاحظالشعر يف نفسه، ولقد أراد 
  .( 1) يا  غربيا  شحو كون اللفظ ساقطا  سوقيا  أو حريص على الطبع نفوٌر من التكلف، ال حيب أن ي

بقوله مطابقة الكالم ملقتضى احلال أي مناسبة املقال للمقام الذي قيل فيه هذا  هنا يقصد اجلاحظو      
 البعيدة عنة واأللفاظ املوحشة الغربية نععلى البعد على الص ، كما يؤكد ا  اعتباطالكالم أي ال يقال هذا الكالم 

 .مألوفة
فلوال الفكرة ما كان اللفظ، وحسن  ،دم للمعاين وضعت للداللة على األفكارواحلقيقة أن األلفاظ خِ       

ها من حيث حجانب األلفاظ من حيث هي ألفاظ، وإمنا يرج حمل يرج اجلاحظاللفظ يستلزم حسن املعاين، و
 .( 2) ابلسبك وأحياان  ابلصياغة، أو هذا ما عرب عنه أحياان  ائتالفها مع معانيها وانسجامها مع ضخامتها

 :اجلعععاحظيقننول  حيننثيتحننندث عننن ثنائيننة اللفننظ واملعنننىن ووحنندهتا وائتالفهننا مننع بعنننض،  اجلععاحظومننن هنننا       
يعرفهنننا االعجمنني والعننريب والبننندوي والقننروي واملنندين، وإمنننا الشنننأن يف إقامننة الننوزن وختنننري  ،املعنناين مطروحننة يف الطريننق"

املناء، ويف صنحة الطبنع وجنودة السنبك، فإمننا الشنعر صنناعة وضنرب منن النسنج، وجننس اللفنظ وسنهولة املخنرج، وكثنرة 
 .( 3) "من التصوير

وحسب املعاين واحدة عند كل البشر  ،يف الشعر وتفضيله اللفظ عن املعىن اجلاحظوهنا يتضح رأي  
 . ابختالف ألسنتهم وأجناسهم وانتمائهم واالختالف يكون يف طريقة النظم واختيار األلفاظ

 

                                                                 
، اشراف ومراجعة ايسني األيويب، املكتبة العصرية الشعرية يف كتاب البيان والتبني للجاحظالبالغة دمحم علي زكي صباَغ،  -(1)

 .89ص-86ص ،م1772صيدا، بريوت، لبنان، ، 1طللطباعة والنشر، 
 .89ص، البالغة الشعرية يف كتاب البيان والتبني للجاحظدمحم علي زكي صباغ،  -(2)
حتقيق وشرح عبد السالم دمحم هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلل   ،احليوانابن عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ،  -(3)

 .112ص-111م، ص1761القاهرة، مصر، 1، ج2،طوأوالده، 
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الشعر وسيلة من وسائل البينان ومعنرض منن معنارض البالغنة ولنه ميسنم يبقنى علنى الندهر يف " :وهو يرى أن      
، ولننه أوزان ال بنند منهننا وال بنند مننن القصنند إليهنا فمننن جنناء كالمننه علننى وزن الشننعر ومل يتعمنند هننو هننذا املندح واهلجنناء

 . وزون على أعاريض الشعر ولكنه ال يسمى شعرا  الوزن فليس كالمه شعر، فقد ورد القرآن ويف احلديث كالم م
الشعر خري الوسائل لتخليد اإلنتاج الفين، فما تكلمت به العرب من جيد املنشور، اكثر مما "ويقول أن  

 .( 1) "تكلمت به من جيد املوزون، فلم حيفظ من املنشور عشره، وال ضاع من املوزون عشره
ن الشعرية حني يكتب الشعر أي القصيدة يف اختيار هذه فهو يرى أنه على الشاعر أن ينتقي األوزا 

منه ويف هذا داللة على أن الشعر سهل للحفظ  ،األوزان، ألنه حسب اجلاحظ إن مل ينتقيها فكالمه ليس شعرا  
كانوا يستطيبون لذلك   ،فكانت القصائد حتفظ من قبل السامعني على اللسان، ةلو للنثر، ألن فيه مرونة وسه على

 .شعر ألنه خفيف على الذاكرةجمالس ال
ال تسنتعني علينه ابلفكنرة، ومنا  : الشعر نقيضا  للفكنر، إذ البينان الشنعري هنو كمنا يقنول اجلاحظولقد جعل " 

ضند  واحنيناز للبنداوة الصنافية ،كان غنيا  عن التأوينل وهنذا الفصنل بنني الشنعر والفكنر توكيند جلمالينة الشنفوية اجلاهلينة
ورمبننا جنند يف هننذا كلننه مننا قنند يفسننر شننادية، نصننورة معينننة منن الشننعر يف الصننورة الغنائيننة االينة اهلجينننة، وترسننيخ لدنامل

ة يقنول نعري والصنجنداللة األمهمية اليت كنان يوليهنا النقناد ملفهنوم البداهنة يف الشنعر مرادفنا  للعفوينة والفطنرة ونقيضنا  للت
ملسناء، ولبنننة املعناطف سنهلة ورطنب مواتيننة وكنذلك حنروف الكننالم وأجنزاء الشنعر منن البيننت تراهنا متفقنة «:اجلعاحظ

وهننذا ، »سلسنة النظنام، خفيفننة علنى اللسنان حنن  كنأن البينت أبسننره كلمنة واحندة، وكننأن الكلمنة أيمرهنا حننرف واحندٌ 
التامنة، ويف خاصنية البداهنة النيت هني الفنرق بنني ما يتمثل يف خاصية الفصاحة فناألعراب اخللنص هنم معندن الفصناحة 

 .( 2) "يانالعرب وغريهم يف الب
خنننرى يؤكنند علننى متيينننز العننرب عنننن غننريهم منننن الشننعوب األ اجلعععاحظمننن خننالل هنننذين القننولني نالحنننظ أن  

ابلفطننرة والسننليقة والفصنناحة والبيننان، والننيت ميتنناز هبننا أهنننل البننداوة أكثننر مننن أهننل احلضننر الخننتالطهم ابلعجننم، والنننيت 
ة تفنننوق لغننننات األمننننم كلهنننا وأن العننننرب معنننندن أن اللغنننة العربينننن : اجلععععاحظ ينننرى"ومنننننه  ،يكثنننر فيهننننا النشننناز واللحننننن

رب، معنننىن ذلننننك أن عننننالفصننناحة التامننننة، وأن الفصننناحة ليسننننت يف جمنننرد اإلفهننننام علنننى جمننننرى كنننالم الفصننننحاء منننن ال
الفصنناحة يف اللفننظ ال يف املعنننىن، ومبننا أن املعننىن مشنننرتك عننام بننني األمنننم كلهننا، واللفننظ مقصنننور خنناص، فننإن الشنننعرية 

                                                                 
 ، مكتبة اخلاجني للطباعة والنشرن، حتقيق وشرح عبد السالم دمحم هارو البيان والتبنيابن عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ،  -(1)

 .11م، ص1778هرة، مصر، القا، 1، ج9طوالتوزيع، 
 .21ص -21ص-21ص الشعرية العربية،أدونيس،  -(2)
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اللغنة إذ ال سننبيل إىل أن : خناص يف اللفنظ، ومنن هننا تنبننع القيمنة الشنعرية ممنا هننو مقصنور ليسنت يف املعنىن وإمننا هنني
 ."عرف امتياز شعر ما وتفرده إال مبعرفة الشيء الذي يفرده عن سواه وهذا الشيء هو لفظه ووزنهت
ريب يرى أن الشعر كاللغة غريزة عند العرب وفطرة وطبع عجيب، وفائدة الشعر الع فاجلاحظومن هنا  

 .( 1) مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسان العرب
ألن  ،والشعرية عنده تكمن يف اللغة ،جيعل معيار الفصاحة يف اللفظ اجلاحظمن خالل هذا نستنتج أن  

املعىن موجود عند الناس مجيعا  كما ذكرت قبال، لكن الفرق يف جودة السبك وطريقة طرح املعاين يف ألفاظ وقوالب 
 .ان ما هو فطري خالصفيها من البي

 : ه 624 حازم القرطاجين -2
حقيقتهنننا، وعلننى أن اإلبنننداع يكمنننن يف لنننب التجربنننة األدبيننة، وهننني علنننى أن اللغنننة هنني  القرطعععاجينيركننز  " 

إن القننول يف شننيء يصننري مقبنننوال  «:فيقننول ،توظيننف اللغننة توظيفننا  مجاليننا  يقنننوم علننى مهننارة اإلختيننار وإجننادة التنننأليف
إببنننداع الصننننعة يف اللفنننظ  ،أو نفنننورا  عننننه ،ييلنننه علنننى حالنننة توجننب منننيال  إلينننهإلبنننداع يف حماكاتنننه وختعننند السنننامع يف ا

أن تتمثننل للسنامع  مننن لفنظ الشنناعر املخيننل  «: هكمنا يعننرف التخييننل بقولن،»إبزائننهوإجنادة هيأتننه ومناسنبة ملننا وضنع 
لهنا وتصنورها أو تصنور شنيء آخنر هبنا انفعنناال  أو معانينه أو أسنلوبه ونظامنه وتقنوم يف خيالنه صنورة أو صنوٌر ينفعننل لتخي

 .( 2)"»ية إىل جهة من االنبساط أو االنقباضو من غري ر 
ويف هننذين القنننولني إشننارة إىل رد فعنننل املتلقننني للشننعر وتفاعلنننه، حبيننث تتجسننند الصنننورة يف خيالننه فيقنننوم بنننرد  

واإلجنادة  ،سنن إسنتعمال اللغنةور، وكنل هنذا يرجنع إىل حنفنفعنل عنن طرينق تفاعلنه، ويكنون ذلنك إمنا ابإلعجناب أو ال
 .فيها واملهارة يف التوظيف اللغوي لدى الشاعر

ابحلديث عن التخييل الشعري وذلك من خالل حديثه عن املعاين، فهو يرى أن  حازم القرطاجين اهتمولقد      
املعاين يقتصر على وهذا يعين أن وجود  ،لة يف األذهان عن األشياء املوجودة يف األعياناصالصورة احل: املعىن هو
ذلك  حازمأو املستمعني أصبح له وجود داليل بسبب إدراكه، وحدد  ، فإن دخل اللفظ يف أعيان املتلقنيإدراكها

حيث كانت غاية الشعر عنده تتمثل يف محل النفس عن القيام ابلشيء  ،التخييل الشعريمن على أساس املقصد 
يقوم بتخييل املعاين حيث يستطيع هبذا  حازمالشاعر كما يرى حسب ما خييل له من خري أو شر فيه، ف و تركهأ

 .هبيحالتخييل حتسينه أو تق
                                                                 

 .11ص-11ص الشعرية العربية،أدونيس،  -(1)
 .18، صاخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحييةعبد هللا الغذامي،  -(2)
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ن اهلدف من التخييل هو دفع النفس على فعل الشيء أو تركه، واحملاكاة هي وسيلة الشاعر إىل التخييل إ 
يكون مبا عليه الشيء أو  التخييل قوام الشعر ألن التخييل قد حازموهي اليت حتسن األشياء أو تقبحها، لقد جعل 

مبا ليس عليه، والشعر يعتمد عليه مهما احتملت مقدماته من صدق أو كذب، فهو إذن يرى أبن الشعر هو 
 .( 1) التخييل واحلكم عليه ليس من خالل صدقه أو صدق مقدماته بل من حيث هو كالم خميل

التخييل هو املتحكم يف جتميل  يبني حقيقة املعاين وكيف تتشكل يف األذهان، كما جعل حازمومن هنا  
   .أو تقبيح املعاين، وجعل غاية الشعر هو الرتغيب على فعل الشيء أو تركه

حماكاة الشيء نفسه وحماكاة الشيء يف غريه،  :نيعلى احملاكاة ورأى أهنا تنقسم إىل قسمحازم كما تكلم  
س ومنها ما ليس إدراكه ابحلس، والذي وقدم أحكام حماكاة الشيء نفسه وقال إن األشياء منها ما يدرك ابحل

ختييله  مألن التخييل اتبع للحس وكل ما أدركته بغري احلس فإمنا يرا ،يدركه اإلنسان ابحلس فهو الذي تتخيله نفسه
مبا يكون دليال  على حاله من هيئات األحوال املطيعة به الالزمة له، حيث تكون تلك األحوال مما حيس 

 .( 2)ويشاهد
 .جعل شعريته مركزة على احملاكاة أو التخييل حازمهذا أن  ونستخلص من 
وقيامها على  ،للنقاد القدماء الدور الكبري يف متخض الشعرية العربيةمن خالل ما سبق خنلص إىل أن  

لوجود  الأسس حمددة، وإن اختلفوا يف الرتى أو جماالت التأثري، إ أن هؤالء النقاد أخرجوا الشعرية العربية إىل ا
 .سوا هلا من خالل كتاابهتم وأفكارهموأس
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .187، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(1)
(2)

 .89، صاألدابء مناهج البلغاء وسراجحازم القرطاجين،  -
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 :عند النقاد العرب حديثا -اثلثا  
نعرتف مبدئيا  أبن الشعرية العربية اليت بدأت يف التبلور منذ الستينات هي شعرية حداثية تعىن بوصف  

الوقت نفسه  وهي يف ،النصوص األدبية والكشف عن قوانينها اجلمالية، وهي متثل التحاما  بني األسلوبية واألدبية
وال تسعى إىل غاية تعليمية  ،تتجاوز املوقف البالغي ألنه موقف معياري يرسل األحكام التقييمية ابملدح والتهجني

 .( 1) وتبقى احلداثة مبثابة الوعاء الذي صب فيه بعض النقاد العرب احملرتفني مقوالهتم عن الشعرية
 :اجملال جند ومن بني النقاد الذين كان هلم بصمتهم يف هذا  

 « Adonis » أدونيسإن واقع الشعرية العربية القدمية مل يرض ابل  :« Adonis » أدونيس -9
فهو خطاب حصر القول الشعري يف عن اخلطاب النقدي القدمي  « Adonis » أدونيسويتح ذلك يف تعليق 

 .( 2) قواعد نظمية معينة بدال  من أن يظل حرا ، ومرتبطا  ابلفاعلية اإلبداعية
أر على القدمي وعلى نظام القصيدة اخلليلية اليت تقيد الشاعر وال تعطيه  « Adonis » أدونيسوهنا  

  .حرية التصرف يف ابداعه
ال يتسم ابلعودة إىل التقليد أو ابلتالئم مع أشكاله  « Adonis » أدونيسوإن التجديد من منظور  

تقليد يبقى خارج احلياة واألمانة ألشكاله  وأساليبه الشعرية حركة فمن يبقى يف ال ةالشعرية، التقليد ثبات واحليا
نفي للشعر، فهو يرى أن القصيدة العربية القدمية جمموعة أبيات أي جمموعة وحدات مستقلة متكررة ال يربط بينها 

شكلها  القافية، وهناك شكل واحد للقصيدة القدمية كلها، بينما لكل قصيدة حديثة هابيننظام داخلي وإمنا تربط 
وإن التعبري الشعري جزء من احلاالت النفسية  ،اخلاص، ويرى أن اللغة العربية شكل وجرس وأهنا لغة فكرية وذهنية

والشعورية، واللغة عنده كائن حي يتجدد بتجدد هذه احلاالت، وأن حترر الشاعر العريب احلديث من قيم الثبات 
يم يف الثقافة العربية كلها، وهذه اآلراء أصبحت ركائز أساسية لفكر ره أيضا  من هذه القر زم حتستليف الشعر واللغة ي

 .( 3) أدونيس وعلى أسسها كتب شعره وثبت آرائه النظرية يف كتبه
مترد على كل ما هو قدمي وأر عليه، فهو يرى  « Adonis » أدونيسمن خالل ما سبق نستنتج أن  

 .والتحرر من كل قيد سواءا  يف الشكل أو املضمون شعاره والدعوة إىل التجديد ،فيه قيٌد وتكلٌف وعناء وعبودية

                                                                 
 .111، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(1)
 .117املرجع نفسه، ص -(2)
 .112ص-111، صالشعرية العربيةأدونيس،  -(3)



ماهيتها وأصوهلا وعالقتها بالعلوم األخرى: الشعرية:                           الفصل األول  

 

 

69 

أن النظرة إىل الصناعة الشعرية يف اجملتمع  :الشعرية العربيةيف كتابه  « Adonis » أدونيسويرى  
 .( 1) العريب أملتها الشفوية الشعرية وخباصة يف القرون األوىل من نشوئه اإلسالمي
 .الشفوية هي اليت حتكمه أي أن الشعر العريب األويل الظهور كانت 

 يف طليعننة الشننعراء النقنناد احلنداثني الننذين دعننوا إىل انفتنناح النننص الشننعري « Adonis » أدونععيسوأييت  
 خننننرق للقواعننننندأن الشننننعر  حيننننث يننننرى، اجلنننناهزة ويؤكنننند علننننى انفننننالت النننننص الشننننعري مننننن قينننند القواعنننند واملقنننناييس

 تسننتطيع أن حتننيط أببعناده، وهننو بننذلك حينناول التأسننيس إىل يتجنناوز اإلينديولوجيا الننيتواملقناييس، ويضننف أن الشننعر 
منا يسنمى ابسننتقاللية القصنيدة وجتاوزهننا ملختلنف التينارات واملننذاهب، يعنين هننذا أن القصنيدة هني فعننل ٌ يتجناوز اللغننة 

شننيء  نفسنها، وليتجناوز أيضنا  الشنروط السياسنية واإلقتصنادية واإلجتماعينة فالقصنيدة النيت متلنك خاصنية االنتمناء إىل
منننننننننننا مهمنننننننننننا كاننننننننننننت طبيعننننننننننننة ذلنننننننننننك الشنننننننننننيء هنننننننننننني قصنننننننننننيدة حمكنننننننننننوم عليهننننننننننننا ابلفشنننننننننننل يف القننننننننننناموس النقنننننننننننندي 

السياسننية واإلقتصننادية ، ألن الشنعر يف مفهومننه هنو أمسننى منن األيننديولوجيات واألنظمنة « Adonis » دونععيسأل
 .( 2) واإلجتماعية

يب واالنفالت منه ينادي بشعرية االنفتاح على حمدود النص األد « Adonis » دونيسفأومنه   
ثر عد كل اخللفيات مهما كان نوعها عن األيبوالذهاب بعيدا ، فالشعر حسبه خروج عن كل القواعد، كما 

يت من خالل أي أن الشعر غري مقيد بقيد االعتقادات واأليديولوجيات وهو يركز على اجلمالية اليت أت ،الشعري
 .هذا االنفتاح

وى هذه املشروعية حية الغموض يف الشعر وهو يدرك جيدا  فبشرع« Adonis » أدونيس كما يعرتف 
الذي جيعل من القصيدة سطحا  ال عمقا ، إين كذلك ضد اإلهبام الذي  إين ضد الوضوح«:وهذا ما عرب عنه بقوله

هو حلة  « Adonis » أدونيس، ومهما يكن من أمر فإن الغموض عند »جيعل من القصيدة كهفا  مغلقا  
الروح الشعري بوصفه جمموعة من املعارف والعلوم، كما يرى أن الفجائية هي خاصية فنية يف  وجسد أيوي إليهما

حضورا  آخر هو املتلقي الذي يستجيب لفجائية النص، وهذا ما يدعوه  النص الشعري، وحورها يف النص يعين
يف سياق حديثه عن رة، ولقد أشار إىل عنصر الدهشة يف جل كتاابته النظرية، أإلاب « Adonis » أدونيس

 .( 3) الشعر احلداثي أنه يدهشنا وحيري طرائقنا يف التفسري والرتية
                                                                 

 .29ص، الشعرية العربيةأدونيس،  -(1)
 .116ص-111، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(2)
 .111ص-111ص-118ص ،املرجع نفسه -(3)
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من دعاة الغموض يف الشعر وليس اإلهبام، أي البعد عن السطحية، ويف  « Adonis » أدونيسف 
نفس الوقت البعد عن االغراق يف الغموض، وهذا الغموض يستدعي ابلضرورة عنصر املفاجئة واإلأرة، وهذين 

 .اآلخرين يتوجبان قارءا  خاصا  يتمكن من فك مقاليق النص الشعري ويتوصل إىل مجاليته
: بندءا  إىل مفهننومني نظنريني مهننا »مسنافة التننوتر«يف مفهنوم الفجننوة أبععو ديععبتسنتند شننعرية " :كمععال أبععو ديععب  -2

مفهنوم الكليننة أبنننه ضننروري بنني مفهننوم العالئقيننة و  االرتبنناطالعالئقينة والكليننة، فالشننعرية خصيصنة عالئقيننة وبوصننف 
الننننننوزن والقافينننننننة أو سننننننتنبطها مننننننن نفالشننننننعرية حتنننننندد بوصننننننفها بنيننننننة كلينننننننة وال حتنننننندد علننننننى أسنننننناس ظنننننناهرة مفنننننننردة، ف

إىل الشنعرية بوصنفها وظيفنة منن وظنائف الفجنوة النيت هني فاعنل أساسني يف التجربنة  أبو ديعبإخل، وينظنر ...الرتكيب
قحننام مكنوانت للوجننود، او للغننة أو ألي عناصننر إلفضنناء النذي نشننأ مننن دد هنذه الفجننوة أبهنننا احيننو  ،اإلنسنانية ككننل

يف سنننياق تقنننوم فينننه بينهنننا عالقننننات  code( نظننننام الرتمينننز) « Jakobson »ايكبسعععونتنتمننني إىل منننا يسنننميه 
 :ذات بعدين متميزين فهي

منظمة يف بنية لغوية عالقات تقدم ابعتبارها طبيعة انبعة من اخلصائص والوظائف العادية للمكوانت املذكورة، و * 
 .متتلك صفة الطبيعة واأللفة

ا ال متجانسة لكنها يف السياق ديدعالقات متتلك خصيصة الالجتانس أو الالطبيعية أي أن العالقات هي حت* 
  .( 1) ه تطرح يف صيغة املتجانسالذي يقدم في

لوزن أو القافية أو  ابلعقالنية جمموعة العالقات املكونة للنص واليت تتجاوز أبو ديبمن هنا يقصد   ا
ويف سياق  ،إىل سياقات أخرى تدخل فيها اإليديولوجيا والتجربة الشعورية لتتشكل يف قالب متجانس ،الرتكيب

 .نصي واحد دون أن حيدث اختالل، وهنا تتجسد الكلية
 يف وصفه لعملية التلقي حيث يقول عندما ميأل القار  الفجوات يبدأ التواصلأبو ديب كما يشري  
 .الفجوات تؤدي وظيفتها كمحور تدور حوله عالقة النص القار  أبكملهاف
ولقد حاول أن مينح مفهوم الفجوة مشولية تسمو على مفاهيم الشعرية األخرى وحتتويها يف آن واحد، غري  

 ملنشودةبعض املفاهيم وصوال  إىل مشوليته ا ديب وأبخي تزل ال ختلو من تصور ما غري دقيق، فقد  ةأن هذه الشمولي
 اجتاهعلى منح نظريته مشولية ما، هو الذي جعله يتجاوز أحد منطلقاته يف أن شعريته ذات  أبو ديبوإن حرص 

 .( 2) لساين
                                                                 

 .121ص-121، صلشعريةمفاهيم احسن انظم،  -(1)
 .111ص-127املرجع نفسه، ص -(2)
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ومنن خننالل مننا سنبق يتضننح مننن هنذا القننول أن القننار   ركنن أساسنني يف  عمليننة التواصنل، فهننو الننذي يسنند  
مننن خننالل فهمننه وتوصننله إىل اجلماليننة الكامننة يف أغنننوار  هننذه الفجننوات، واملغنناليق الننيت تصننادفه أثننناء القننراءة، وذلننك

يرينننند ملفهنننوم الفجننننوة أن يكنننون واضننننحا  وجلينننا  لننننيس غامضننننا   كمننننا أننننهالننننص األديب، فهننننو املكمنننل لعمليننننة اإلبنننداع،  
ومتكنامال  ال نلمننس فيننه قصننور أو نقننص يف املعنىن، حبيننث يكننون دقيقننا  وذلننك منن أجننل تكامننل فطرتننه واإلعننالء مننن 

 .فكرته
وهو يستند يف  ،تكمن يف مفهوم الفجوة أو مسافة التوترأبو ديب ومن هنا خنلص إىل أن الشعرية عند  

والكلية، والشعرية ختلقها الفجوة اليت حتصل من خالل التنظيم اللغوي لأللفاظ وفق  عالئقيةذلك على مفهومي ال
 .لتظهر الشعرية كوظيفةوهذا ما خيلق الفجوة  ،عالقات داخلية بنيوية ونفسية شعورية سياقية

بيد أن احلداثة البنيسية "وتكمن شعريته يف االنفتاح والتغيري والتجاوز ابسم احلداثة الشعرية  :دمحم بنيس -3
كان من املهمومني ابلتأسيس ملقولة احلداثة الشعرية، وهي   بنيسختتلف عن احلداثة العربية واحلداثة الغربية معا ، و

من هذه املباد  الثالثة ضجاوز والتغيري، والشعر العريب القدمي واحلديث واملعاصر ال يتعنده ترتبط ابلتطور والت
اإلبدال وهو غاية  دمحم بنيسفحسب، والقصيدة حينما تتحول من شكل إىل شكل فإهنا تريد حتقيق شيء يسميه 

 .( 1) املعريف االنقطاع
 .من رواد احلداثة يف الشعر بنيسويظهر لنا أن   
نقنننند احلداثننننة : ينبغنننني التأسنننيس ملرحلننننة جديننندة"احلنننديث بنياتننننه وابنننداالهتا  الشعععععر العععععريبه وذكنننر يف كتابنننن 

ليسننت للغاينننة، وليسننت يف حننند ذاهتننا ولنننذاهتا، قيمنننة فاحلداثننة انتقنننال حنننو مسنننة، رتيننة منننا حساسننية منننا، تشننكيل منننا، 
 . ( 2) ابلضرورة، األساسي هو اإلبداع من أجل مزيد من اإلضاءة

على احلداثة الشعرية ورغبته يف التغيري واالنتقال من احلداثة إىل نقد  بنيس وإحلاح ويف هذا الكالم أتكيد 
 .أي مرحلة تتجاوز احلداثة ،احلداثة

 

                                                                 
 .181، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  - 1
الدار البيضاء، املغرب، ، 1، ج1ط، دار توبقال للنشر، (الشعر املعاصر)الشعر العريب احلديث بنياته وابداالهتا دمحم بنيس،  - 2

 .21م، ص2111
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يصر على إعادة البناء منذ انطالقه، وإنزال الشعر التقليدي من مكان املتعاليات وتناوله  دمحم بنيسو 
ت بقصرية املعىن الواحد اليت يقرها القدامى، ورغم ذلك فاملعىن ألنه مل يتعرض لالستنطاق وكب ،ابلدراسة والتحليل

 . ( 1) يف البناء النصي غري الداللية اليت ختص النص كنص مفرد به وفيه قويتحق ،يتغري من نص آلخر
وذلك عرب  ،واليت كانت هتيمن عليه ،إزالة تلك القدسية اليت كان ميتاز هبا الشعر اجلاهلي بنيس وهنا يريد 

 .واستنطاقه عرب آليات جديدة ،إزالة الغبار عليهدراسته و 
تشو أو  دي سويرانتظار عن اللغة الشعرية، وهي يف تصوره مل تكن حباجة إىل دمحم بنيس ولقد حتدث  
اللغة الشعرية سؤال ال جواب، سؤال يرى إىل أن تعدد املمارسات النصية الالهنائية مشروطة ابلنص  سكيم

الشعر اجلاهلي، فشعرية اللغة تكمن يف تعدد املمارسات الكتابية ح  وإن كانت مثة  املقدس، القرآن واحلديث و 
كتاابت عرب عنها أسالفنا، فال بد من أن تكون طرائق تعبريان عن املوضوعات املعرب عنها وبطريقة مغايرة، وهنا 

له يف السابق، فهذا التفرد يف بل يعودها أن تقول عامل تق ،ن براعة ألن املبدع يعلَم اللغة فن القول اجلميلمتك
 .( 2) القول هو الذي مينح اللغة الشعرية شعريتها

ومن هنا يتضح لنا تصوره عن اللغة فهوى يرى أن الشعرية الكامنة يف اللغة تتأمن بفعل تعدد طرق التعبري  
 .ألن اللغة هي اليت تصنع اجلمالية وتصنع الثغرة يف القول والكتابة ،والتصوير والكتابة

حيث ذكر أن هذا املصطلح  احلديث الشعر العريبعن مصطلح التغيري يف كتابه  دمحم بنيسقد تكلم ول 
هو الثاين املستعمل يف مجلة من األعمال والدراسات النقدية كلها تعلق األمر ابالنتقال من بنية شعرية إىل أخرى، 

قة بني النظم اإلجتماعية واإلقتصادية ومناقشة العالقة بني الشكل واملضمون تثري يف الذهن ولو بعيد العال
صائد املبتغاة منها، وهكذا تظهر عقدة العقد يف قضية التغيري، وهي أن والسياسية التقليدية منها واملقتبسة، وبني امل

 .( 3) تغيري النظم جيب أن يساير تغري املقاصد وخيضع له
االختالف جزئي أو كلي، ويشمل هذا  االختالف سواءا  كان هذاو فالتغيري من هذا املنطلق هو االنتقال  

الشكل واملضمون يف العمل األديب وهو نتيجة حتمية للظروف اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية، فبنية  التغيري
القصيدة الشعرية تتغري من وقت آلخر لتتناسب مع التغريات واحلاصلة وتطورات العصر، وكذلك املضامني هي 

                                                                 
 .181ص، احلقيقة الشعريةبشري اتوريريت،  -(1)
 .181ص-181، صاملرجع نفسه -(2)
الدار البيضاء، املغرب، ، 1، ج1طدار توبقال للنشر،  ،(مسألة احلداثة)الشعر العريب احلديث بنياته وابداالهتا دمحم بنيس،  -(3)

 .16ص-11م، ص2111
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ذن هذه إكل والشكل بدوره يعرب عنها ويتناسب معها ويتطور بتطور العصر، فاألخرى تفرض نفسها على الش
 .تغريها مرهون ابلوقت والزمن واحلقبة والعصر الذي وجدت فيه( الشكل واملضمون)الثنائية 

ديثة واحلداثية تتجاوز كل البنيات واملضامني واألطر القدمية التقليدية، وتدعوا لكل ومن هنا فالشعرية احل 
ألهنم انصاعوا  ،و جديد، فلقد عمل األدابء والشعراء بطريقة قصدية أو غري قصدية على إرساء معامل الشعريةما ه

ونذكر  ،(الشعرية)سسون هلذا العلم وهذه النظرية ؤ وهم هبذا يِ  ،وعكسوها يف أعماهلم يةر الشعلعواطفهم وجتارهبم 
بدر شاكر السياب، صالح عبد الصبور، البيايت، نزار حممود سامي البارودي، أمحد شوقي، انزك املالئكة، : منهم
وينظرون هلا  ،املعامل ويؤسسون لعلم الشعرية يف كتبهم، ليأيت دور النقاد ويوضحون تلك ، عبد هللا دمحم الغذاميقباين

 .مثل دمحم بنيس وحسن انظم ومجال الدين بن الشيخ، صالح فضل، أدونيس

 :وم األخرىعالقة الشعرية ابلعل: املبحث الراب 
 :عالقة الشعرية ابلبالغة -أوالا 

: حيننث عنرف الشنعر وذلنك يف قولننه عيعار الشععر كتابععهيف   »ه 322« ابعن طباطبععا العلعويجنند جهنود  
كننالم منظننوم، ابئنننن، عننن املنثنننور الننذي يسننتعمله النننناس يف خماطبنناهتم، مبنننا خننص بننه منننن النننظم النننذي إن عنندل منننن "

، ونظمه معلوم حمندود، فمنن صنح طبعنه وذوقنه مل حينتج إىل اإلسنتعانة علنى نظنم جهته حمبة األمساع وفسد على الذوق
الشنعر ابلعنروض النيت هني ميزاننه، ومنن اضنطرب علينه النذوق مل يسنتغن منن تصنحيحه وتقومينه مبعرفنة العنروض واحلننذق 

 . ( 1) ح  تعترب معرفته املستفادة كالطبع الذي ال تكلف معه
ى أن الشعر هو نظٌم لأللفاظ على أساس الطبع والذوق والتمكن ير  ابن طباطباومن خالل هذا الكالم  

 .من العرض من خالل الفطرة واجلبلة والذوق الفين
إذا أراد الشاعر بناء قصيدة وخَمض املعىن ": عن صناعة الشعر وذلك يف قوله ابن طباطباكما تكلم        

فقه والوزن  الذي يريد بناء الشعر عليه يف فكره نثرا ، وأعد له ما يلبسه إايه من األلفاظ اليت تطابقه، والقوايف اليت توا
الذي يسلس له القول عليه، فإذا اتفق له بيت يشاكل املعىن الذي يرومه أثبته، وأعمل فكره يف شغل القوايف مبا 

تفاوت تقتضيه من املعاين على غري تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه، بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه، على 

                                                                 
 عيم زرزور، دار الكتب العلمية،، شرح وحتقيق وتعليق عباس عبد الساتر ومراجعة نعيار الشعردمحم أمحد بن طباطبا العلوي،  -(1)
 .17، صم2111بريوت، لبنان، ، 2ط
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ما بينه وبني ما قبله، فإذا كملت له املعاين وكثرت األبيات وفق بينها أببيات تكون نظاما  هلا وسلكا  جامعا  ملا 
 .( 1) "...تشتت منها

فهو يدعو إىل جتويد الشعر واالنتقاء املناسب  ،يؤكد على فكرة الصناعة يف الشعر ابن طباطباومنه فإن      
ابإلضافة إىل اتفاق الشكل مع املضمون  ،وحسن التأليف مع الصدق ،ة واملعىنيصال الفكر إأجل  نلأللفاظ م

 .بصفة عامة يف صناعة الشعر
يف أن الشعر قول موزون مقفى يدل على معىن منطلقا    »ه333 «قدامة بن جعفرفرضية  لقد كانت 

كان عمود الشعر ممثال لألسس و ية، لتصور الشعرية بوصفها حتدد أركاان  للشعر تتمثل ابللفظ واملعىن والوزن والقاف
من اجتماع هذه األساليب و الشعرية وهي شرف املعىن وصحته وجزالة اللفظ واستقامته واإلصابة يف الوصف، 

على ختري من لذيذ  والتئامهاأجزاء النظم  والتحامالثالثة كثرت سوائر األمثال، وشوارد األبيات واملقاربة يف التشبيه 
تعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعىن وشدة اقتضائها للقافية ح  ال تكون متنافرة الوزن ومناسبة املس

 .( 2) بينهما، فهذه سبعة أبواب يف عمود الشعر ولكل ابب معيار
وهو قطب من أقطاب البالغة القدمية قد ضبط الشعرية العربية يف  قدامة بن جعفرمن هنا نستنتج أن  

وط وهي الوزن والقافية من انحية الشكل، أما من حيث املضمون فاشرتط شرف عمود الشعر حيث وضع هلا شر 
  املعىن وصدقه وجزالة اللفظ أي أن يكون اللفظ بليغا ضاراب  يف النفس، وكذلك القدرة على التصوير والوصف

به ووجه الشبه يف كما اشرتط أيضا  املقاربة بني املشبه واملشبه   فعند اشتمال هذه األساليب التحمت أجزاء النظم،
  .يف البالغة القدمية قدامةالصورة البيانية من تشبيه واستعارات وجماز، فهذه هي ضوابط الشعرية عند 

، فننال  » ه822 « اجلرجععاينلعبععد القعاهر كمنا يتضنح لنننا العالقنة بنني الشننعرية والبالغنة يف نظريننة الننظم  
مل يتعامنل منع "حينث أننه  ،يف نظرينة الننظم عبد القعاهرفكنر ميكن ذكر مصطلح الشعرية والبالغة، دون أن تنقاد إىل 

مصننطلح الشننعرية بصننيغة النسننب أو املصننندرية، حيننث اسننتخدم مصننطلح آخننر بنننديال  ملنندلول الشننعرية، إنننه مصنننطلح 
الننظم وهننو عنننده لننيس إىل حركنة واعيننة داخننل الصننياغة األدبينة ابالعتمنناد علننى خننط املعناجم والنحننو، حيننث يسننقط 

 .( 3) "ينتمي إىل األدبية يف عمومها وراء ذلك انتج داليلداي  على خط النحو األفقي، ويكون خط املعجم عمو 

                                                                 
 .11ص، عيار الشعردمحم أمحد بن طباطبا العلوي،  -(1)
 .26، صمفاهيم الشعريةحسن انظم،  -(2)
 .281، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(3)
 



ماهيتها وأصوهلا وعالقتها بالعلوم األخرى: الشعرية:                           الفصل األول  

 

 

75 

كانت تستلخص من مفهوم النظم الذي يتشكل من خالله   عبد القاهر اجلرجاينفالشعرية عند البالغي  
وهو أييت بفعل األلفة  ،خري ينتج عن طريق التأليف اجليد أي تركيب األلفاظ يف سياقها املناسبوهذا األ ،املعىن

 .اللفظية الناجتة والصياغة اجليدة
مل تكن بني الدال واملدلول، وإمنا كانت بني الصياغة والناتج الداليل، وعلى هذا أعطى  اجلرجانيةفاملوازنة  

إىل من قدم  املزية للفظ ابعتباره رمزا  للمعىن اجلزئي وليس ابعتباره طرفا  يف انتاج دالالت موسعة، فكل الغلط يرجع
الشعر مبعناه، وأمهل اللفظ ومل يعطه إال بقااي غري الشعرية، إذ شعرية الدال ال تتأتى إال إبجراء خط النحو يف 

 . ( 1) السياق وهو اإلجراء الذي يعطى للفظ مزيته
، فرتكيزه كان على هذه فالشعرية تتأتى بفعل الطريقة البنائية  للرتكيب اللفظي وما يعطيه من معىن 

 .واللفظ ابعتباره أصغر وحدة لغوية دالة على املعىن يف ذاهتا( النظم)ياغة والبناء الص
: اجلرجاينولقد كان النظم نظرية انضجة لتفسري الظاهرة اإلبداعية عموما  وإعجاز القرآن خصوصا  يقول " 

حسب ترتيب املعاين يف وأما نظم الكلم فليس األمر فيه كذلك ألنك تقتفي يف نظمها أأر املعاين وترتبها على 
النفس، فهو إذن نظٌم يعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إىل الشيء  

 .( 2) "ريجكيف جاء واتفق، ولذلك عندهم نظريا  للنسيج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والت
النفس، وليس النظم حسبه مجع األشياء كيفما  يكون وفق ترتيب املعاين يف اجلرجاينومنه فالنظم عند  

اتفقت بل بصياغة وأتليف متناسق يف بناء صريف وترتيب وربط جيد، فهو ال يفصل بني الشكل واملضمون 
 .والتخييل جيعل الشاعر يبدع ويستشرف صور وينفلت يف معانيه كما يشاء

ته مننن خنننالل مفهننوم التخييننل، فهنننو والنننذي تتضننح شننعري  » ه624« حعععازم القرطععاجينكمننا جننند جهننود       
خيالنه صننور  يفأن تتمثنل للسنامع مننن لفنظ الشناعر واملخينل أو معانينه، أو أسننلوبه ونظامنه، وتقنوم  ":ينرى أن التخيينل

 .( 3) "ينفعل لتخيلها وتصورها، أو تصور شيء أخرجها من غري رتية إىل جهة من االستنباط أو االنقباض
تخييل فهو يبدي اهتمامه ابملتلقي واألثر الذي حيدثه الشعر يف النفس لل القرطاجينومن خالل تعريف       

وهذا الشعور الذي يتأتى للمتلقي يدفعه إىل النفور من الشيء أو حيببه يف الشيء، هنا تكمن اجلمالية من التخييل 
 .والقدرة على التصوير وهي غاية الشعرية

                                                                 
 .281، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(1)
 .26ص ،مفاهيم الشعريةحسن انظم،  -(2)
 .188، صاحلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(3)
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وقدموا فيها آراء ومصطلحات  ،موا ابلشعرية منذ القدميومن خالل كل ما سبق نستنتج أن البالغيون اهت      
 .شرح الشعرية عندهم، وتوضح العالقة بني هذين العلمنيتومفاهيم 

 :عالقة الشعرية ابللسانيات -اثنيا  
تنطلنننق الشننننعرية يف حتديننند وأتسننننيس موضننننوعها منننن علننننم اللسنننانيات، ويبنننندو القاسننننم املشنننرتك بننننني حقننننل       

تجلينننا  يف اللغنننة بوصننننفها منننادة للمقاربنننة اللسنننانية أو الشنننعرية علننننى حننند سنننواء، وطبقنننا  للثنائيننننة اللسنننانيات والشنننعرية م
والكنننالم مبننا هننو اسنننتعمال شخصنني حمسنننوس ، ، اللغننة مبننا هننني الوجننود داخنننل عقننل اجملمننوع(الكنننالمو  اللغننة)اللسننانية 

يكنون األدب يف الثنائينة الشنعرية مبثابنة طبقا هلذه الثنائينة تتكنون علنى مسنتوى الشنعرية ثنائينة األدب والكنالم األديب، 
اللغنة يف الثنائيننة اللسننانية، بينمننا يكننون الكننالم األديب يف األول مبثابننة الكننالم يف الثانيننة وهبننذا التصننور تلتقنني الشننعرية 

 .( 1) ابللسانيات يف حتديد موضوعها
يف اللغنننة، ألن كالمهننننا  منننن خنننالل هنننذا الكنننالم نسنننتطيع معرفنننة العالقننننة بنننني اللسنننانيات والشنننعرية واملتمثلنننة  

، بينمنا اللسنانيات ميدان انتقاله اللغة، حيث أن الشعرية تستنبط القوانني منن الننص األديب وهنو عبنارة هنن بنينة لغوينة
 .تدرس العالمة اللغوية

حينناول أن جيمنننع بنننني اللسننانيات والشنننعرية داخننل نظنننام سنننيميوطيقي  « Todorov »تعععودوروف إن       
موضننوع اللسننانيات اللغنننة نفسننها وموضنننوع ": موضنننوعها مبننا يسننميه األنظمنننة النندال، ويقنننول واحنند مننن خنننالل توحينند

الشنننعرية اخلطنننناب، علننننى الننننرغم أن كليهمننننا غالبننننا مننننا يعتمنننند علننننى املفنننناهيم نفسننننها وكننننل منهمننننا ينننندرج ضننننمن إطننننار 
شنعرية عالقنة ال « Todorov »تعودوروف السميوطيقا حيث يكون املوضنوع األنظمنة الدالنة كلهنا، كمنا يصنف 

   . ( 2) "ابللسانيات أبهنا عالقة وجودية مظمرة
 .التودورويفوهنا تنتج العالقة بني الشعرية واللسانيات من املنظور  
 
 
 
 

                                                                 
 .287ص-288ص، احلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -(1)
 .92، صمفاهيم الشعريةحسن انظم،  -(2)
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وهنذا مننا جينران إىل ضننبط العالقنات بننني الشنعرية واللسننانيات ": « Todorov »تععودوروف كمنا يقننول        
سنط جتنناه املنهجينة العامننة للنشناط العلمنني، فقند كانننت الو  رو بندريني الشنناعلقند قامنت اللسننانيات ابلنسنبة لكثننري منن 

ومراسننيم املعاجلننة، وهنذا أمننٌر طبيعنني جنندا  ابلنسننبة  ويكثننرون يف صننرامة الفكنر ومنننهج االسننتداللمدرسنة يقننل أتباعهننا 
  هماالرميععدب أبمت معنىن الكلمننة، نتناج لغنوي، وقنند كنان إىل فننني نتجنا عننن حتنوالت جمننال واحند هننو فقنه اللغننة واأل

« Malarmeh » فكننل معرفننة ابللغننة تتكننون تبعننا  لننذلك ذات أمهينننة »الكتنناب امتننداد كامننل للحننرف«:يقننول ،
ابلنسنبة للشناعري، لكنن هنذه العالقنة وقنند صنيغت علنى هنذا النحنو ال تنربط بننني الشنعرية واللسنانيات بقندر منا تننربط 

لشنعرية ليسنت الوحينندة يف اختناذ األدب موضننوعا  وابلتننايل بنني الشنعرية وكننل علنوم اللغنة، وكمننا أن ا بنني األدب واللغنة
( الصننوتية والنحويننة والداللينننة)هلننا فننإن اللسننانيات لننيس علننم اللغنننة الوحينند فموضننوعها منننط معننني منننن البننىن اللسننانية 

 .( 1) دون أمناط أخرى
ات ُتعين من خالل هذا الكالم نستنتج أن اللسانيات والشعرية كالمها يدوران يف بوتقة اللغة، فاللساني      

بدراسة العالمة اللغوية من ألفاظ وتطورها اترخييا وحتول معناها عرب الزمن، والشعرية علم يدرس األدب، وهذا 
 كبسوناياألخري هو عبارة عن قوالب لغوية مجيلة ويف مجاليتها تكمن الشعرية وهذا ما قال به 

« Jakobson »  يف ذكره للوظيفة الشعرية للغة. 
مور الدالة على عالقة الشعرية ابللسانيات ما بلوره ايكبسون من مفهوم الشعرية عرب نظريته وإن من األ      

بني العالقات السياقية  « Saussure » سوسرييف الوظائف اللغوية، تلك النظرية اليت تستند إىل متييز 
عالقات املشاهبة املتصلة ابلعالقات عالقات اجملاورة املتصلة ابلعالقات السياقية و  لورحيث تتب ،والعالقات اإلحيائية
الشعرية أبهنا ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعاجل الوظيفة  « Jakobson »ايكبسون اإلحيائية، ويعرف 

الشعرية يف عالقاهتا مع الوظائف األخرى للغة، وهتتم الشعرية ابملعىن الواسع للكلمة ابلوظيفة الشعرية ال يف الشعر 
هبا أيضا  خارج الشعر حيث تعطي الوظيفة على الوظائف األخرى للغة، وإمنا هتتم فحسب حيث هتيمن هذه 

تعريفا  آخر  « Jakobson »ايكبسون األولوية هلذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية، ويطرح 
ائل اللفظية عموما  تعرف بوصفها الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية يف سياق الرس نميتاز ابإلجياز ميكن للشعرية أ
 .( 2) ويف الشعر على وجه اخلصوص

 
                                                                 

 .29، صالشعرية تزفيطان طودوروف، -(1)
 .71ص-92، صمفاهيم الشعريةحسن انظم،  -(2)
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أن الشعرية هتتم ابلوظيفة الشعرية للغة وهي  ، « Jakobson »ايكبسون ومنه نستخلص من تعريف       
 .جزء من اللسانيات

ايكبسون  رومانإىل التداخل الكبري بني مفهوم الشعرية عند « Trance » ترنسويشري       
«Roman  Jakobson »  كبسونايواللسانيات، بل إن مدخل« Jakobson »  لساين، وعلم

ميثل جزءا  من احلقل العام للسانيات، وبوصفه شكليا، تكمن  « Jakobson »كبسونايالشعر عند 
مفهومني   « Jakobson »كبسوناياهتماماته الكربى يف حماولته لتفسري الوظيفة الشعرية للغة، ويفرتض 

ستقطاب ومفهوم التكافؤ، ينبع مفهوم العلى الرتكيز ابللغة عندما تستعمل شعراي  مفهوم السانيني عامني يعنيان 
التتابعي أو : إىل اجملالني « Saussure »سريسو من االستقطاب من نظرة  « Jakobson »كبسوناي

عة يف يط االمتدادي والرتابطي يف األداء اللغوي، وهبذا التصور يكون جاكبسون قد اختذ من املصطلحات مادة
 . ( 1) صياغة مفهومه للشعرية أو األدبية

 .للشعرية انبعة من توجهه اللساين الشكلي « Jakobson »كبسونايفنظرة  
 :بني نوعني من الفعاليات اليت تقف خلف األدب « Jakobson »ايكبسونومييز       
مثلنة فيمنا أمسناه الوظيفنة الشننعرية الشنعرية بوصنفها مراقبنة مجالينة وصنفية لننظم اخلطناب األديب وبنناه اللغوينة مت 

أحيننننناان ، مننننننن جهننننننة أوىل، والنقننننند األديب الننننننذي يقننننننع  Literarinessأو األدبيننننننة  Poeticityأو الشننننناعرية 
مقنابال  للشننعرية فهنو اجلانننب املعينناري والتقييمني ملقاربننة النصنوص الألدبيننة احملننددة منن جهننة أخنرى، إذ ينبغنني التمييننز 

النظريننة اخلالصنة واللسننانيات يننز بنني اللسنانيات متلشنعرية، وبننني النقند ابلضنبط، متامننا كمنا بنني الدراسنات األدبيننة أو ا
 .( 2) التطبيقية

يؤكنند علننى ضننرورة الفصننل بننني املفنناهيم  « Jakobson »كبسععونايمنن خننالل هننذا الكننالم نسننتنتج أن       
نفنس الوقنت أي اسنتظهار معنامل النظرينة  أي الدراسة األدبية على اعتبار أهننا يف حمنال النقند والشنعرية كنظرينة وعلنم يف

، فالشنننعرية كمنننا نعلنننم وعلنننى اعتبنننار أهننننا نظرينننة هننني عبنننارة عنننن قنننوانني وهننني يف شنننقها منهنننا وبيننان اجلاننننب التطبيقننني
 .التطبيقي ختتلف

 

                                                                 
(1)

 .287ص ،احلقيقة الشعريةت، يبشري اتورير  -
 .11ص-12، صاجتاهات الشعرية احلديثةدر، يوسف اسكن -(2)
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النص هو حمور األدب الذي هو حمور األدب الذي هو فعالية لغوية احنرفت عن املواصفات العادة "      
وخري وسيلة  ،إىل سياق جديد خيصها ومييزها االصطالحيوتلبست بروح متمردة رفعتها عن سياقها  ،والتقليد

من مصدره اللغوي حيث كان مقولة لغوية اسقطت يف  االنطالقللنظر يف حركة النص األديب، وسبل حترره، هي 
يف  « Roman  Jakobson»ايكبسون رومان البشري، كما يشخصها  أطار نظام اإلتصال اللفظي

( مرسل)وعناصرها الستة اليت تعطي كافة وظائف اللغة، مبا فيها الوظيفة األدبية، فالقول حيدث من  نظرية اإلتصال
 :، ولكي يكون ذلك عمليا، فإنه حيتاج إىل ثالثة أشياء هي(مرسل إليه)إىل ( رسالة)يرسل 

ادة القول ويكون لفظيا  أو قابال  وهو املرجع الذي حيال إليه املتلقي كي يتمكن من إدراك م :السياق*   
 .للشرح اللفظي

اخلصوصية األسلوبية لنص الرسالة، وال بد هلذه الشفرة أن تكون متعارفة بني املرسل وهي  : شفرة*  
 واملرسل إليه تعارفا  كليا أو على األقل تعارفا  جزئيا  

كنهما من الدخول والبقاء يف لتم ،سواء حسية أو نفسية للربط بني الباعث واملتلقي : وسيلة اإلتصال*   
 .( 1 ) "تصالإ

لقد كانت السمة الرئيسية للوظيفة هي النظر إىل بنية اللغة املتماسكة ذاتيا  ال بوصفها عددا  من       
العناصر غري املرتابطة بنيواي  وكذلك اإلقرار بعدد من الوظائف اليت تنفذها اللغة يف اجملتمع وحتليل هذه الوظائف 

اليت  التعبريية: لوظائف اللغة الثالثة « Buhler»  بوهلريخمطط  « Jakobson »ون ايكبسفلقد طور 
اليت تركز على املرسل إليه، ولقد فسر هذه الوظيفة  اإلفهاميةاليت تركز على املرجع و املرجعيةو املرسلتركز على 
بنية املوضوعية بغض النظر عن ماهية ال كدال على سياق العملية التواصلية  « Jakobson »ايكبسون 

 « Roman  Jakobson»ياكبسون لللرسالة، ومبا ان الفعل التواصلي حيتاج إىل عناصر أخرى أمكن 
إذن وضع خمطط لعملية التواصل، فهناك قناة إتصال وشفرة أي نظام لغوي جيمع بني املتخاطبني حبسب املخطط 

 : ( 2) اآليت
 
 
 

                                                                 
 .7ص-8، صاخلطيئة والتكفريعبد هللا دمحم الغذامي،  -(1)
 .19ص-16، صاجتاهات الشعرية احلديثةيوسف اسكندر،  -(2)
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 Contextسياق 

 Addresseeمرسل إليه        Massageورسالة       Addresserمرسل 

 Contactقناة إتصال 

 Codeشفرة 

 
أن الدراسننننة اللسننننانية للوظيفننننة الشننننعرية ينبغنننني أن تتجنننناوز حننننندود  « Jakobson »ايكبسععععون ويننننرى       

، فخصوصنيات األجنناس الشعر، ومن جهة أخرى ال ميكن للتحلينل اللسناين للشنعر أن يقتصنر علنى الوظيفنة الشنعرية
ختلفننة تسننتلزم مسننامهة الوظننائف اللفظيننة األخننرى جبانننب الوظيفننة الشننعرية املهيمنننة وذلننك يف نظننام هرمنني الشننعرية امل

متننننوع، كمنننا ينننرى أن الشنننعر امللحمننني املركنننز علنننى ضنننمري الغائنننب يفنننتح اجملنننال بشنننكل قنننومي أمنننام مسنننامهة الوظيفنننة 
خطاطنننة  « Jakobson » كبسعععوناياالنفعاليننة، وشننعر ضنننمري املخاطننب يتسنننم ابلوظيفننة اإلفهاميننة، ولقننند قنندم 

 . ( 1) للعوامل الستة األساسية خبطاطة مناسبة للوظائف
 

 مرجعية

 افهامية  شعرية    انفعالية

 انتباهية

 لسانيةميتا

                                                                 
 .11ص-12، صقضااي الشعريةرومان ايكبسون،  -(1)
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 :كيننف حتنندث الوظيفننة األدبيننة حيننث قننال  اخلطيئععة والتكفععري كتابععهيف  عبععد هللا دمحم الغعع اميولقنند ذكننر  
ينقلنه مننن االسننتعمال النفعنني  القننول اللغنوي أداب ، وهننو حتننول فنين حينندث للقننول الوظيفنة األدبيننة وذلننك حنني يصننبح"

نفسننها فالرسننالة كقنننول  ،إىل(الرسننالة)، ترتننند فيننه ارتداديننةإىل األثننر اجلمننايل، وحتنندث هننذه الوظيفنننة مننن خننالل حركننة 
قنني ذلنك انتهننى دور املقولننة لغنوي تتجننه عنادة حبركننة سننريعة منن ابعثهننا إىل متلقيهننا وغايتهنا نقننل الفكنرة وإذا فهننم املتل

 عندئنذ، ولكننن يف حالنة القننول األديب تنحنرف الرسننالة عنن خطهننا املسنتطيل وتعكننس توجنه حركتهننا وتثنيهنا إليهننا، إىل
معنننا  إىل فارسنننني متنافسنننني علننننى  االثننننانابعثنننا  واملرسنننل إلينننه متلقينننا ، وإمننننا يتحنننول  املرسنننل داخلهنننا، حبينننث ال يصنننبح

 . ( 1) "(النص)هما هو القول مضمار واحد يضمهما وحيتوي
حبينث حيندث للمتلقني  ،ومنه فإن الوظيفة الشعرية تتحقق حنني يكنون القنول اللغنوي يسنتهدف قنار  خناص 

 .انفعال وذلك بفتح أفق انتظار القار ، وهذه االنفعالية حتدث بفعل النص
نية فنننإن شنننعرية لسنننا « Roman  Jakobson»كبسعععونايرومعععان وإذا كانننت الشنننعرية النننيت أسسنننها      

خننرى هبننذا املند اللسنناين، حنن  وإن  اتسننمت هني األ« Jean Cohen » جععان كععوهنيالشنعرية الننيت اندى هبنا 
 كعععوهنيكاننننت شنننعرية أسنننلوبية قائمنننة علنننى االنزايحنننات أو اجملننناوزات الصنننوتية والداللينننة منننن أجنننل أن يكسنننب 

«Cohen » حينث اقنرتح املبندأ نفسننه للسنانيةشنعريته نزعنة علمينة معيننة، جنننده قند عمنل علنى اسنتثمار املبنناد  ا ،
فتكننننون اللغنننة حمننننددة ابلشننننكل ، أي تفسننننري اللغنننة ابللغننننة نفسنننها، النننذي أصننننبحت بنننه اللسننننانيات أي مبننندأ  احملاثيننننة

الشننعري بينمنننا تكننون اللسنننانيات متسننعة لألشنننكال اللغويننة كافنننة، ونشننري هننننا إىل أن مبنندأ احملاثينننة حييننل علنننى حتلينننل 
 .( 2) صطباغ الشعرية بلغة واصفة وابلتايل إمهاهلا القيمة اجلماليةمما يؤدي إىل ا ،علمي ووصفي

فإذن الشعرية هتتم بقضااي البنينة اللسنانية متامنا مثنل منا يهنتم الرسنم ابلبنينات الرمسينة، ومبنا ان اللسنانيات هني       
 .( 3) العلم الشامل للبنيات اللسانية، فإنه ميكن إعتبار الشعرية جزءا  ال يتجزأ من اللسانيات

 
 
 
 

                                                                 
 .11، صاخلطيئة والتكفريعبد هللا دمحم الغذامي،  -(1)
 .271ص-271، صات الشعرية احلديثةاجتاهيوسف اسكندر،  -(2)
 .21، صقضااي الشعريةرومان ايكبسون،  -(3)
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 :عالقة الشعرية ابألسلوبية -اثلثا  

حتملننه منن دالالت، ألن هننذه مننن املمكننن إبالغهننا بطننرق كثننرية  ال ملننا تركننز علننى اللغننة لننذاهتا إن األسنلوبية      
غنري طننرق اللغنة األدبيننة، والشناعر لننيس شنناعرا  ملنا فكننر فينه أو أحسننه ولكننه شنناعرا  ملننا يقولنه مننن شنعر، لننيس خننالق 

، فعبقريتننه تكمنننن كلهنننا يف ابداعنننه اللغننوي، أمنننا احلساسنننية املفرطنننة فننال تكفننني لتكنننوين أي شننناعر أفكننار بنننل كلمنننات
 . الدكتور صالح فضلوهذا هو املبدأ البنيوي كما ينقل 

وتتحند األسننلوبية منع األدبيننة ليتضننافرا معنا  يف تكننوين مصنطلح واحنند يضننمهما ويوحندمها مث يتجاوزمهننا وهننو       
الطيععب و الععدكتور فهععد عكععامبكلمننة االنشنائية وكننذلك فعنل  الععدكتور املسععديمجنه ولقنند تر  Poeticsمصنطلح 
 . Mounin » (1 ) » ملوانن مفاتيح األسنيةيف ترمجته لكتاب  البكوش

األسننلوبية علننم ينندرس اللغننة يف ذاهتننا ولننذاهتا، وال يركننز علننى املنندلول بقنندر تركيننزه علننى أن  ومنن هنننا نسننتنتج 
يصننناله أبي طريقنننة أردانهنننا سنننواءا  كاننننت بلغنننة أدبينننة أو غنننري ذلنننك، فنننإن شننناعرية إالننندال، ألن املننندلول قننند نسنننتطيع 

الشنناعر تكمنننن يف قدرتنننه علنننى الننتحكم يف اللغنننة والتصنننرف فيهنننا بطريقننة مبدعنننة وال تكفننني األحاسنننيس واملشننناعر يف 
 .ينضواين حتت لواء الشعرية مفهومني األسلوبية مع األدبيةوأن  ،تكوين أي شاعر

عرية هني الكلينات النظريننة عنن األدب النابعنة منن األدب نفسننه وهادفنة إىل أتسنيس مسناره، فهنني إذن فالشنا      
تننننناول جترينننندي لننننألدب مثلمننننا هننننني حتليننننل داخلنننني لننننه، مننننن هنننننذا ننننندرك أن الشنننناعرية حتتننننوي األسننننلوبية وتتجاوزهنننننا 

توصنننيف اخلصنننائص )ألن السنننلوبية تقنننوم علننى  ،وجنننود فقننط واألسننلوبية ،فاألسننلوبية هننني إحنندى جمننناالت الشننناعرية
وهننني تتننناول مننا هنننو يف لغننة النننص فقنننط وال يعنيهننا مننا ينشنننأ يف نفسننية املتلقنني منننن أثننر، فنننالنص  ،(القوليننة يف النننص

ديب حيمننل أكثنننر ممنننا هنننو يف ظننناهره واملوجنننود بنننني عناصنننره لننيس سنننوى انعكننناس للمفقنننود منهنننا، وهنننذا املفقنننود هنننو األ
يف الدراسننة  ابالعتبننارخننذ هننذه القضننااي أامتامهننا، ومنن املهننم جنندا   امكناانت يقرتحهننا النننص علننى القننار  الننذي يتننوىل

ولكنننننا جنننند  ،و القننندرة األدبينننة، وهنني أمنننور ال تعاجلهنننا األسننلوبيةأااي لغننة الننننص، وقضنننااي القننراءة ضننناألدبيننة، وهننني ق
 . ( 2) ومريديها( الشاعرية)مفاتيحها عند 

 
 

                                                                 
 .21، صاخلطيئة والتكفريعبد هللا دمحم الغذامي،  -(1)
 .21ص-21ص، املرجع نفسه -(2)
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حيننث متثنننل إحنندى جماالهتنننا  ،رية أو الشننناعريةمننن خنننالل هننذا الكنننالم نسننتنتج أن األسنننلوبية جننزء منننن الشننع 
واملتلقنني ابعتبنناره طننرف ألننث يف العمليننة  ،(الغننة)بينمننا الشننعرية فهنني هتننتم ابلنننص  ،وهني اللغننة أو األسنناليب اللغويننة

، إذن فالشناعرية أو وإكمالنه وملنئ فجواتنه ومنا حيندث لنه منن وقنع مجنايل، كمنا أننه يسناهم يف ترمجنة الننص ،اإلبداعينة
 .وهي الزمة ومكملة هلا( املتلقي)أمشل وأعم ألهنا تتعدى األسلوبية إىل خارج النص األديب  الشعرية
عنننن االسنننتعمال املنننألوف فتوقنننع يف  ابالبتعنننادالظننناهرة األسنننلوبية إىل عبقرينننة اللغننة، إذ تسنننمح  يعععايانففونتيعننزو      

األسنننلوب وجممنننوع الصنننور النننيت حيملهننننا  وبنننذلك يطنننابق بنننني ،نظنننام اللغنننة اضنننطرااب  يصنننبح هنننو نفسنننه انتظامنننا  جديننندا  
 . ( 1) اخلطاب وتكون من الربوز حبيث حيدث الواقع اللذيذ

هننا حتندث الشنعرية وتتجلنى العالقنة بينهمنا يف فوهنا يتكلم عنن األثنر اجلمنايل النناتج عنن الظناهرة األسنلوبية،  
وهننذا مننا تبحننث  ،ملتعننة واجلمننالاملتلقنني يستشننعر اب هنذه النقطننة ابلننذات، حيننث أن األسننلوبية مننن خننالل اللغننة جتعنل

 .عنه الشعرية
مننننن مفهننننوم االنننننزايح مقياسننننا لتحدينننند اخلاصننننية األسننننلوبية عمومننننا   « Spitzer » سععععبيتزركمنننا يتخننننذ       

ومعينننارا   لتقننندير كافنننة عمقهنننا ودرجنننة جناعتهنننا، مث يتننندرج يف مفهنننوم اسنننتقرائي يصنننل بنننه إىل املطابقنننة بنننني مجلنننة هنننذه 
 . ( 2) لعبقرية اخلالقة لدى األديباملعايري وما يسميه اب

فاجلماليننة تكمننن "وهنننا تكمننن الشننعرية يف مفهننوم االنننزايح أي اخلننروج عننن املننألوف يف االسننتعمال اللغننوي،  
جععون  دة واملألوفننة وهنو مننا يعنرف ابإلنننزايح األسنلويب وهننذا منا أيخننذان مباشنرة إىل شننعرية عتنايف اخلنروج عنن القوالننب امل

شننعرية اإلننزايح حينث جعننل اإلننزايح املفهنوم املركننزي لشنعريته، حمندد وفننق  ، وهني« Jean Cohen» كعوهني
العععدكتور يوسعععف ضنننفى علنننى النظرينننة وحننندة علمينننة ومجالينننة، حننن  أن أهنننذا اجلننندل النننذي  اهليجلعععياملنطنننق اجلنننديل 

مشوليننة وعلمينة ذلنك أهنننا  « Jean Cohen» جععون كععوهنيأطلنق عليهننا ابلشنعرية اجلدلينة، وشنعرية اسعكندر 
ي الشننروط املعرفينة التحليليننة النيت جيننب توافرهننا يف  وهن « Sneed» سععنيد ب املبنناد  األساسنية الننيت طورهناتسنتجي

 . ( 3) "امكانية الربهنة علال االثبااتت النظرية* دقة اللغة الواصفة * وضوح البناء النظري * كل نظرية علمية 

                                                                 
م، 1789تونس،التونسية للطباعة وفنون الرسم،، 1ط، الدار العربية للكتاب، األسلوبية واألسلوبعبد السالم املسدي،  -(1)

 .112ص-111ص
 .112املرجع نفسه، ص.-(2)
 .122، صاجتاهات الشعرية احلديثةيوسف اسكندر،  ،ينظر -(3)
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، فهني قنادرة علنى تكننوين فاللغنة حسنبه هني قالنب واحند ،منن أنصنار اللفنظ« Cohen» فكعوهنيومننه  
.وشننكلها وأتثريهننا علنى نفننس املتلقننيوهنو يركننز جننل اهتماماتنه علننى الرسننالة الشنعرية وكيفيننة انتاجهنا  ،املعنىن واحملتننوى

أن املعنىن الكلنني للننص واملعلومنات الننيت  " :وعلعم الععن  بالغععة اخلطععابيف كتابنه  صعالح فضععلويقنول     
أخنرى تبننني أن  بكلمناتو  ،ن جمنرد جممننوع املعناين اجلزئينة للجمنل النيت تكوننهيتضنمنها خاصنة التقنينة واجلمالينة أكنرب من

موضنوع علنم الننص، فنالنص  وجنه التحديند هذه الداللة الكلية للنص تنجم عنه، ابعتباره بنينة كنربى شناملة هني علنى
ابلتكيينف الننداليل منن اجلننزء إىل الكنل، وإمننا علنى وجنه اخلصنوص يننتج معنناه إذن حبركنة جدلينة ال تتمثنل يف اإلنتقنال 

 . ( 1) "لألجزاء يف ضوء البنية الكلية الشاملة للنص
 .فالشعرية تتأتى من خالل التناسق واالنسجام يف املعىن الكلي للنص 

توزينننع األسنناليب التعبريينننة يف الشننعر العنننريب املعاصننر وجننندولتها طبقننا  لننندرجات  صعععالح فضعععلولقنند اقننرتح       
 :بعة تنويعات أسلوبيةالقيم الشعرية املشار إليها يف أر 

وتتحقق فيه نسنبيا  أعلنى درجنة منن اإليقناع املتصنل ابإلطنار والتكنوين، كمنا يتمينز بدرجنة حنوينة  :األسلوب احلسي* 
 .والتشتت عالية يقابلها اخنفاض ملموس يف درجيت الكثافة النوعية

سنع املسنافة بنني الندال واملندلول نسننبيا  ة، لكننه يو يشنوهنو يرتكنز علنى حنرارة التجربنة املباشنرة املع :األسعلوب احليعوي* 
 .لتشمل بقية القيم احليوية

ويتجلنى فيننه أساسننا  تعنندد األصنوات واملسننتوايت اللغويننة، وترتفننع درجنة الكثافننة نتيجننة لغلبننة  :األسععلوب الععدرامي* 
 .التوتر واحلوارية فيه

ثولنة الكلينة، وهننذا ينؤدي إىل امتننداد ي خلنف طننابع األمر وتنحنو فيننه التجربنة احلسننية إىل التنوا :األسعلوب الرؤيععوي* 
 .( 2) الرموز يف جتليات عديدة ويفرت اإليقاع اخلارجي بشكل واضح

والننيت ختلننق ، يوضننح األسنناليب الننيت تسننتعمل يف التعبننري لنندى الشننعراء املعاصننرين صععالح فضععلومننن هنننا       
 .قيما  شعرية مجالية

                                                                 
 78ص م،1772الكويت،  دط، عامل املعرفة،،بالغة اخلطاب وعلم الن صالح فضل،  -(1)

 .11ص-11م، ص1771 لبنان، بريوت،، 1ط، دار األدب، أساليب الشعرية املعاصرةصالح فضل،  -(2)



 : الفصل الثاني

 دراسة تطبيقية لقصيدة
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 :»َورُْد اخلدوِد ونرّجُس املَُقلِ « :قصيدة ابن محديس اليت حنن بصدد دراستها وحتليلها 

َقلِ  ":10"البيت 
ُ
 عدال بسامعيت َعِن العذِل ***َوْرُد اخلدوِد ونرّجُس امل

 حيُث املياهُ مثرية ٌ ُغَللي***وموارُد الّرشفاِت ُمروييت ":10"البيت 

 يف اإلجل تْرسل أسهم األَجل***لةخذلْتَك ابللحظاِت خاذ ":10"البيت 

ْتَك قهوهتا ":10"البيت   ابلسُّْكِر من َخَبٍل إىل َخَبل***ِمْن ُمْقَلةٍ  ن ََقَل

 فيه كؤوُس األعنِي النُُّجل***وَلَقّلما يصحو امرؤ َحَكَمتْ  ":10"البيت 

 جيِد الغزال قالئَد الغزِل ***إين امرؤ ما زلُت أنظُم يف ":10"البيت 

لوجنة ِ اخلضِل ***وجنّيةٍ  َضّنْت على نظري :"10"البيت   جبيّن ورِد ا

 إن مل يكن فبعندِم اخلجل***صبغْت غاللةَ  خّدها بدمي ":10"البيت 

 َغَسَلْت َحَصاُه مدامُع السَّبل***تعلو بعود أراكةٍ  بردا   ":10"البيت 

 مبضرَّجاٍت من دِم البطِل ***وتكّف عن ف ََلٍق ُدَجى َغَسقٍ   ":01"البيت 

ا خاضْت ذوائُبها ":00"البيت   من جفنها يف ِصْبغةِ  الكحل***وكأَّنَّ

 أفحمتِه ابلفاحِم الرّجِل ***اي هذه استبقي على َرُجلٍ  ":00"البيت 

 عنه إشارة َ دمعِه اهَلطِل ***ال تسأليه عن اهلوى وسلي                ":00"البيت 

 ظفرْت يداهُ بطائل األمِل ***ُرّب ذي أمٍل : عطفْت وقالتْ       ":00"البيت 

 إالّ ألمنَح ُُمتىن قُبلي***ِقَبلي ديوٌن ما اعرتفُت هبا ":00"البيت 

 كأَس النعيم براحةِ  اجلذِل ***واها  ألاّيٍم ُسقيُت هبا ":00"البيت 

 ما أبقِت األحالُم يف املقِل ***مل يبَق يل من طيبهّن سوى                  ":00"البيت 

 فإذا َتَصرُّفهُ علّي ويل*** اعتترُت  هداية    زمينمث ":00"البيت 

ّقْل مالَمَك عنْ                  ":00"البيت   َنْدٍب وصرّيُه إىل وَِكل***اي الئمي نَ 
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 يقري الرّحال غوارَب اإلبل***أعلى الزّماِع تلوُم مغرتاب   ":01"البيت 

 إىل الَكَلل يهدي كالِكلَها***إين أُقيُم صدوَرها لُسرى ":00"البيت 

 بعدي مدامُع ُدْمية ِ الِكَلل***وأروُح عن وطين إذا دِميتْ                  ":00"البيت 

 حىت ُُترّدهُ من اخللِل ***والسيُف ال يَ ْفري ضريبَتهُ  ":00"البيت 

ة ":00"البيت   َصْدَر الفالة ِ أبْذرُِع فُ ُتل***سأثريُها ِمْن كّل طاِعَن

 غلَس البكور وروحة األُصِل ***َن حمّمدا أِمَنتْ فإذا بَ َلغْ  ":00"البيت 

 رمال  قطعَن مداةُ  ابلرّمِل ***وإىل ابن عبّاٍد تعّبدها ":00"البيت 

لوجيِف بنا ":00"البيت   بدال  من احلوداِن والنّفِل ***ترَعى الرسيَم إىل ا

 حيِّ السماحة َمّيِت الَبَخل***ُصْور العيوِن إىل َسَنا َمِلكٍ  ":00"البيت 

 تُغضي العيوُن هبا إىل القبِل ***َمِلٌك تقابُل منه أهُّبة        ":00"البيت 

 وتالُت حبوتهُ على جبِل ***فُتزّر ألمُتهُ على أَسدٍ  ":01"البيت 

 ألقى نداهُ له على الّسُبل***لو مل يزر مغناه ذو عدمٍ  ":00"البيت 

 ملكرما  عليه بصاحل الع***أوزاره يف احلشر آثره ":00"البيت 

 هي للندى والبأس يف شغِل ***أحسبَت أن ميينهُ فرَغْت؟ ":00"البيت 

 عند انقراض األمِن ابلوجِل ***أسٌد على الفرسان يَفرسها ":00"البيت 

 حتَت العجاج أبْعنُيِ األَسل***وكتيبةٍ  شهباَء رانية  ":00"البيت 

 الّذُبل غيل الّصوارِِم والقنا***جاءت هبا اآلساُد تزأر يف ":00"البيت 

 َحَدَق اجلراِد أبعني احلجل***والطعُن يلحُق من سوابغهم                 ":00"البيت 

 ابلعّل من دمهْم وابلّنهل***وكأن ُُسَر اخلّط يف شرٍق  ":00"البيت 

 ُمَهَج الكماةِ  أبلسِن الشَُّعل***وكأَّنا يلحسَن يف ُغُدرٍ  ":00"البيت 
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 ِلُعاَلَك فوق مناِبر الُقَلل***هتمخطبْت سيوُفك من سرا ":01"البيت 

 بني األسنة ِ مهجةَ  البطِل ***اي ماحتا  برشاء صعدتهِ  ":00"البيت 

 يف كّف غريك غرَي معتقِل ***رمٌح يروُق الطرف معتقال   ":00"البيت 

ْرَت ِجلَتها من اخلول***أّي امللوك لك الفداء  وقد ":00"البيت   َصي ّ

ُفَك كّل ذي َمَيل***وُدْمت هلا دامْت لك الدنّيا ":00"البيت   وأقاَم سي ْ

 :ابن محديس حياته وشعره: املبحث األول

 :حياته: أولا 
بك  ر ب  ن   ب  ن أل  ديس األزدي الص  قلي  ش  اعر ع  ري ينتم  ي إىل قبيل  ة األزد   أب و   عب  د اجلب  ار ب  ن أي 

ه  وانتق ل م  ع ةاع  ة 681 ألغلدد عهددد  ربددرابي  بددن ان الع  رب ال ذين نزل  وا مبدين ة ت  ونس يف م   »محددديس« وج ده
 .من العرب اىل صقلية اشرتاكا يف فتح هذه اجلزيرة  وأتسيسا لدولة اإلسالم هبا  ونشرا ملبادئ الدين احلنيف

قع  ة عل  ى الس  احل الش  رقي جلزي  رة ام يف مدين ة سرقوس  ة الو 6511-ه444س  نة  ابددن محددديسوك ان م  يالد  
نزبدددد  يف كتاب   ه  الشددددريد الدري دددد ث   رة خرياهت    ا ح    ىت ق   ال عنه    ا ص   قلية  وق    د اش    تهرت ه   ذه املدين    ة جبماهل    ا  وك

 .( 1)»وهبذا البلد من اجلنان والثمار ما يتجاوز احلد واملقدار« :املشتاق

وكان  ت ص  قلية  ت   از بطبيعته  ا الغني  ة وودايهن   ا اخلص  بة وأهناره  ا اجلاري   ة وجناهت  ا املش  رقة  ف   أ رت س  كاهنا م   ن  
ه حكم   ا  اكتنفت    ه 414 464ا الريفي    ة  وق   د حك   م الع   رب ه   ذه اجلزي    رة ب   ني س   نيت التغ   ين تياهت   ىل أق   دم العص   ور إ
 .( 2) احلروب والفنت

حمافظ ة تلق ى عنه ا ش يما  م ن األدب واإلس الم  وحف م طرف ا م ن األدب الع ري   نش أ بص قلية يف أس رة عربي ة 
ب  ار املس  لمني وش  عر الع  رب وق رأ القص  ا واألس  اطري ال  يت كان  ت يومم ذ ح  ديث الن  اس  كم  ا ط  رق أذن  ه كث ري م  ن أخ

 .( 3) ونثرهم  فاستعذب الشعر وعاجل القريض وهو حدث

                                                                 
 .3  صم6441مصر    القاهرة دط    دار الفكر العري اا ابن محديس الصقل  شاعر سعد اُساعيل شليب   -(1)
 .418  ص م6441  مصر القاهرة دط   شركة مسامهة مصرية شعر الطبيع  يف األدب العريبسيد نوفل   -(2)
 .481  صاألدب األندل   التطور والتجديد  عبد املنعم خفاجي   - (3)
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 :قوله يف ذلك إىل والنسك  ويشري العبادة يف قضاها عام ا مثانني جده عاش وقد 

 الرّب إىل فيه فرَّ  عمر طول فيا   حجة مثانني بر يف تنسك

 الديني ة ابلثقاف ة ت زود فق د .تلقاه ا ال يت ثقاف اتال أل وان أن حن دد فيه ا ع اش ال يت لبيم ةا ونس تطيع م ن خ الل 
 يف ش ائعة كان ت ال يت واألس اطري القص ا وق رأ علي ه الس الم   الرس ول بس رية وأملَّ  الكرمي  القرآن فحفم حداثته منذ

 واس تعذبه ب ه فتعل ق اجل اهلي  الش عر ق راءة عل ى وعك ف وس ريهم  أخب ار املس لمني م ن كث ري أذن ه طرق كما عصره 
أملّ  فق د ثقافت ه وتنوع ت  واتس عت ش عره  يف جلي ا ذل ك ظه ر وق د م نهم  واح د ك ل ع ن بست قاش عرائه  و ب وأتث ر
 ابلت اري  وش غف املع ارف الطبي ة  ب بعض أملّ  كم ا والفلس فة  والفل ك احلي وان  وطب ائع والنح و  ابلع روض كب ري ا إملام  ا
 .شيء منه يصلنا مل اخلضراء اجلزيرة اتريخ  يف كتااب   أّلف أنه به كلفه من بلغ وقد كبري ا  شغف ا

 العن ان لنفس ه ف أطلق الص اخبة  احلي اة ه ذه إىل إجن ذب محدديس ابدن  ف إن الديني ة النش أة م ن ال رغم عل ى 
 م ن الل ون ه ذا الراهب ات  وعش ق م ع مغ امرات ل ه وكان ت واجل واري  ابلقي ان وكل ف واحل اتت  األدي رة إىل ف ذه 
 احلياة

 
(1 ). 

ح الش باب ح  ىت وقع ت ب الده يف ي  د النرمان ديني  ال  ذين مل تك د تط أ أق  دامهم تل ك اجلزي  رة ومل يك د يتنس م ري   
ح  ىت نكل   وا أبهله   ا ك   ل تنكي   ل  وأذاق   وهم الع   ذاب األل   يم  وألل   وهم عل   ى ت   رك دي   نهم  وفتك   وا أبعراض   هم  وأذل   وهم 

وكي  ف ؤ  رؤ الق  وي  وأه انوهم يف ش  رفهم  فش  اهد اب ن أل  ديس  ذل  ك ورأى بعين  ه كي ف تس  ل  األوط  ان م  ن أهله ا 
عل  ى س   ل  حق  وق الض   عيف  وي   نقض علي  ه كم   ا ي   نقض الل  ا ذو الق   وة والط  ول  وك   ان هل   ذا أث  ر عظ   يم يف نفس   ه 
وخيال   ه الش   عري وأخالق   ه ح   ىت أص   بحت نفس   ه م   ن النف   وس املظلم   ة  وص   دره م   ن الص   دور املنقبض   ة واس   توىل علي   ه 

 .( 2) البؤس بسب  هذه احلوادث

 مغادرت ه بل ده ال ف رارا م  ن معرك ة ص قلية وسرقوس ة مس قط رأس ه ض د النورم  ان  ورمب ا ك ان الس ب  احلقيق ي يف 
ولك  ن  طلب  ا للش  هرة يف ع   امل ش  عري مزده  ر لم  ل أن يتحق   ق ل  ه في  ه م   ا يتمن  اه لنفس  ه م  ن مكان   ة أدبي  ة مرموق  ة ب   ني 

 .( 3) شعراء األندلس الذين كانت أُساؤهم تدوي يف العامل العري

                                                                 
   اإلسكندرية 6طباعة والنشر  ط  دار الوفاء لدنيا الالشعر العريب يف صقلي  يف القرن اخلامس بجريفوزي عيسى   -(1)

 .441ص-444ص  م4554 مصر 
 .644م  ص6448  تونس 6  دار املعارف للطباعة والنشر  طبالغ  العرب يف األندلسأألد ضيف   -(2)
القاهرة  مصر    4 ج6ط  دار املعارف  صقلي -تونس-عصر الدول واإلمارات ليبيا: اتريخ األدب العريبشوقي ضيف   -(3)

 .455صم 6444
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وه   و يف عنف   وان ش   بابه  وع   رج أوال عل   ى إفريقي   ة ولكن   ه مل لل   ف حي   اة  ع   ن  ص   قلية ابدددن محدددديسورح  ل  
 ه يف زم  ن446الص  حراء القاس  ية  فق  وض خيام  ه  ورح  ل عنه  ا متوجه  ا إىل األن  دلس  وح  ط رحال  ه يف إش  بيلية س  نة 

 يلتف ت ال م ّدة عبداد بدن املعتمدد عل ى ق دمتها مل ا إبش بيلّية أقم ت « :وحيكي قصة لقائه به فيق ول. املعتمد ابن عباد
 يف اللي ايل م ن ليل ة ك ذلك ف إينّ  عق يب  عل ى ابلنك وص ومهم ت ف رط تع يب  م ع خليب يت قنط ت ح ىت ي  وال يعب أ   إيلّ 

 عل ى فأجلس ين علي ه  ودخل ت ف وري م ن فركب ت .الس لطان أج   :يل فق ال ومرك وب مشع ة ومع ه إذا بغ الم  من زيل 
 وواق ده اببي ه  م ن تل وح والن ار بع د  عل ى زج اج بك ور ف إذا ته ا ففتح تلي ك  الّ يت الط اق اف تح : يل ف ََن ك وق ال مرتب ة

  :أجز :يل قال أتّملتهما فحني اآلخر  وفتح أحدمها سدّ  دام مث أخرى  اترة  ويسّدمها يفتحهما

  اأَلَسُد  الّدجّنةِ  يف  رتَ  َكَما :فقلت            جَنَما َقد الظاَلمِ  يف  أنُظْرمهَُا

  رَمدُ  ُجفوِنهِ  يف  اْمرِئٍ  فْعلَ  :فقلت     يْطبقَها مثُ  هِ َعيني يْفَتحُ  :فقال  

زّه :فقال  ! َأَحدُ  ُصروفهِ  ِمن جَنا وَهل :فقلت    واِحدة نور الدهرُ  َفابت َ

 . ( 1) »خدمته وألزمين سنّية  جبائزة يل وأمر ذلك  فاستحسن 

 وخي تا املعتمدد يل زم أن ه أي  دعبدا بدن املعتمدد ب الط إىل املنتم ني الش عراء أح د محدديس ابدن أص بح وق د 
 تعط ى منح ة ه ي ٕواَّن ا بوق ت  موقوت ة غ ري ج وائز أو مق ررا  س نواي   أو ش هراي   رُس ا   من ه ولخ ذ إلي ه  وينتم ي ب ه 

 .( 2) الواحدة للقصيدة

فش    ارك يف ه   ذه املعيش    ة و ت   ع مبناظره    ا الطبيعي    ة   تع    يش عيش    ة الهي   ة املعتمدددددوكان   ت إش    بيلية يف عه   د  
 :وأاته نعي أبيه فحزن لوفاته ور ه بقصيدة ابكية استهلها بقوله  البديعية

َيا نْعُيهُ                    النوى ِبَدارِ  َأاَتين  ابلداهَيهْ  السْمعِ  روَعةَ  ف َ

فيهت  ز ط  راب  ،ابددن عبددادوك ان يس  مع أخب  ار مس قط رأس  ه سرقوس  ة ومقاومته ا العنيف  ة للنورم  ان بقي  ادة بطله ا  
يف قص  راينة ومنازلت  ه  ابددن محددودةض  رب النورم ان الض  ربة القاض  ية  وابملث  ل كان ت أتتي  ه أخب  ار  ويك تر عن  ده األم  ل يف

للنورم ان منازل ة ض  اربة  ف يعظم عن  ده األم ل يف ط  رد النورم ان م ن ص  قلية  ويرس ل إىل قوم  ه حيض هم عل  ى جه اد الع  دو 

                                                                 
 .441ص-441  صالشعر العريب يف صقلي  يف القرن اخلامس بجري   فوزي عيسى -(1)
م  6444 عمان  األردن  6ط   دار الشروق واملرابطني الطوائد عصر:   األندل األدب اتريخ  عباس إحسانينظر   -(2)

 .14ص
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واج    أن ينص  روها وال خي  ذلوها ح   ىت الغاش  م وحي  ثهم عل  ى منازل  ة الع  دو منازل  ة حاُس  ة  فله   ا عل  يهم ةيع  ا حق  وق  و 
 :الَذماء األخري

َن ْثُورةُ  اأَلْرضِ  يف  َفَأْهَواؤُُكم      َهَواَءَها َعِدْمُتمْ  ِإنْ  َأْرضٌ  َوللِ 
 النظمِ  امل

 من البني ترمي الشمل منكم مبا ترمى    وعزكم يفضي إىل الذل والنوى  

 تغن عن أموكم خالة جداء مل     أعن أرضكم يغنيكم أرض غريكم 

 ومت عند ربع من ربوعك أو رسم    تقيد من القطر العزيز مبوطن 

 .( 1) الّسم َُتْرَِبةَ  الَعقلُ  َيْسَتِجيزَ  ف ََلنْ           ُغرَْبة   ُتَُربَ  َأنْ  يَوَما   ٕوِاايكَ 

تب ني    وق د بق ي م بجال  يف خدمت ه  ح ىت أخ ذتابملعتمددهبجرت ه  وإتص اله  بن محدديساومن هنا ملع كوب     
ربددن  دول ة امل رابطني  وأزال ت فيم  ا أزال ت مل ك املعتم  د  إذ عزل ه ونف اه يوس ف ب  ن تش افني  ال ذي أذل إش  بيلية  فتب ع

 .ويل نعمته إىل منفاه  مث أقام الشاعر ابملهدية قاعدة إفريقيا  ورحل إىل صفاقس مث إنتقل إىل ميورقة محديس

ف رق ش  عره  وأطعمت ه العلق م ف أنقبض وتش اءم  وزه  د يف    أذاقت ه احلل وبدن محددديسابوتص اريف الزم ان ه ذه  
ال دنيا  ومل ل نه  ا  ومل يل ن هل  ا ع  وده  عل ى أن هجرت  ه وإن كان ت ق  د نش  رت ص يته  إال أهن  ا أفض ت مض  جعه  فلق  د 

 .( 2) حن إىل صقلية  ومأل شعره حنينا  إىل وطنه األول

 ابألمدراش مت نقال يف امل دن اإلفريق ة  واتص ل يعاين متاع  الغرب ة والتش رد م ن جدي د  فع  بن محديساوعاد  
وم دحهما أيض ا   وأق ام إبفريقي ة بقي ة عم ره ولكن ه مل ينس  ى  علد   وحفي ده حيدد فمدح ه مث إتص ل إببن ه  متدي  بدن املعدز

وطن ه وه و يف ب  الد الغرب ة  وظ ل ش  بح املأس اة خي يم عل  ى حيات ه  وأخ ذ الق  در يالحق ه ابألنب اء ا زن  ة  فتوفي ت زوجت  ه 
بعي  د عنه  ا  مث توفي ت إبنت  ه ال  يت كان ت ترع  ى أبن  اءه  وفق  د أص دقائه وأحباب  ه واح  دا  إث ر آخ  ر  وتراكم  ت عل  ى   وه و

بع د  بوند  ررامد  بدن املرصدوردخ ل عل ى ص اح  " كاهله السنون  وفقد بصره يف آخرايت حياته ويروي الس لفي أن ه
فاستحس  ن   !! ني فص  ارات غين نيكي ف ح ال م  ن ك ل ص  اح  عين : كي ف ح  ال الش ي ؟ فق  ال: أن ك ف بص ره فق  ال

  وق د وص  ف "خ  ذ ه ذه العص ا وتعك  ز عليه ا  فم د ي  ده فوج د غالم ا  ابع  ه بع د ذل ك بثالث  ني دين ار: كالم ه  وق ال
 :حالته بعد أن أشرف على الثمانني فقال ابن محديس

                                                                 
 .456ص-455  صلي صق-تونس-عصر الدول واإلمارات ليبيا: اتريخ األدب العريبشوقي ضيف   - (1)
 .484  صاألدب األندل   التطور والتجديد  عبد املنعم خفاجي   - (2)
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 قيدى  الزمانة عند ذلك قيادي َأت يف الَثمانني اليت فتلُت هبا 
 وثبا  على من احِلمام العادي يأمشي دبيبا  كالكسري وأتق

 .( 1) ُجليت نضارهتا على الرواد ذبلت من اآلداب روضَي اليت
واجتم   ع علي   ه حزن   ه يف فل   ذة كب    ده تزن   ه يف وطن   ه أو فردوس   ه املفق   ود  ودار ب    ه الع   ام فل     ن   داء رب   ه س    نة  

 . ( 2) م يف جباية6633/ه 144

 :شعره -اثنياا 
م ونب   ل الفك  ر  والزه   د وال  ورع  فش   عره يب   ني في  ه ك   ل ه   ذا  إىل عف  ة اللف    ابدددن محدددديسغل    عل   ى ش  عر  

أيب تصرف يف التشبيه الع ذب  وغ وص عل ى ذرر املع ىن  ومي ل إىل احلكم ة  ومبطالع ة ش عره يتض ح لن ا أن ه أغ رم بزه ذ 
كم  ا   فقل ده يف بع ض ش عره  ابملتردي  فغ ىن عل ى قيثارت ه  وافت نت ابلبحدييفنس ج عل ى منوال ه  كم ا أعج   العتابيد ، 
 .يف شيء من أدبه ابن املعتزحاكى 

م   ن وص   ف وم   دح وغ   زل وُم   ون ور ء وش   كوى ودعاب   ة : ويش  تمل ش   عره عل   ى أكث   ر أن   واع الش   عر املعروف   ة 
وع  ترة  وغ   ري ذل  ك  وم   ن املع  اين ال   يت م  رت     اطره كث  ريا  وأكث   ر م  ن ذكره   ا يف ش  عره حنين   ه إىل وطن  ه  وذك   ر أايم   ه 

فيه   ا ص  باه  و ل   ي علي  ه ذكرايت   ه املاض  ية  كث   ريا  م  ن اآلالم  وأحي   ات  ت  ذكره م   ا   األوىل يف جزي  رة ص  قلية  حي   ث يبك  ي
هن   اك م   ن س  رور مي   رح يف تبوحت   ه  وكث  ريا  م   ا ُت   ده يبك  ي وطن   ه مل   ا ح  ل ب   ه م   ن املص  ائ   ومي   زح ذل   ك ب   ذكر ك  ان 

 .( 3) الشباب والشكوى من املشي 
لش عره ص بغة خاص ة ليس ت معروف ة كث ريا  يف  من أكتر ش عراء الع رب وأفض لهم  ألن ابن محديسوقد يكون  

تلك الصبغة هي حماولة اخلروج م ن الوج دانيات ال يت ه ي أك تر مظ اهر الش عر الع ري  إىل الك الم عم ا : الشعر العري
ؤ ول ابلنف  وس  ال م  ن جه ة اخلي  ال وم  ا ب  ه م ن اجلم  ال ال غ  ري  ب  ل م ن جه  ة التفك  ري أيض  ا  وم ا مي  ر ب  نفس اإلنس  ان 

س م  ن ح  وادث احلي  اة وأش  كاهلا  وم  ا يعرتي ه م  ن ح  رية وش  ك يق  ني  وكراه  ة للوج  ود أحي  ات  ومي  ل إىل وم ا يش  عر وحي  
البق اء اترة  ذل  ك بع  رض ص  ور احل  وادث املؤمل  ة ال  يت تزه  د يف ال  دنيا وتنف  ر اإلنس  ان م  ن رؤيته  ا وتل  ك بوص  ف أوق  ات 

ول  ذهتا  واجلم ال وأث  ره يف ال  نفس اإلن س وحلظ  ات الس رور  م  ن حس ن ال  ذكرى ووص ف ُم  الس الله و والط  رب واخلم ر 
وغ  ري ذل  ك م  ن أص   فى وج  وه احلي  اة وأة  ل ص   ورها  فه  و يف ك  ل أن   واع ش  عره ج  اد ال م  ازح  ول   ذلك ُت  ده أث  ر فك   ره 

                                                                 
 .444  صالشعر العريب يف صقلي  يف القرن اخلامس بجري   فوزي عيسى -(1)
 .451  صصقلي -تونس-عصر الدول واإلمارات ليبيا: اتريخ األدب العريبشوقي ضيف   -(2)
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وحرك   ة عقل   ه يف ك   ل كالم   ه  وتش   عر بنفس   ه املفك   رة إذا ق   رأت ش   عره  كم   ا تش   عر بتل   ك احل   رية ال   يت ه   ي أص   ل ك    ل 
 .( 1) تفكري  وكما تشعر بسعة خياله الشعري

ميث ل أج ل  ثي ل وطن ه ص قلية  يف عبث ه ت رى عبثه  ا   ابددن محدديسك ان : أمحدد توييدا املددييق ول األس تاذ  
ويف هل  وه ت  رى هلوه   ا  ويف ألاس  ه ت   رى ألاس  ها  ويف أوص   افه ت  رى أوص   افها ذات األل  وان الزاهي   ة اخلالب  ة  ويف تندي   ده 

كائ   ه عليه    ا  خيي   ل إلي   ك أن    ك بأض   اؤها  ويف ر ئ    ه هل   ا  و أبهله   ا ت   رى وتس   مع لس    اهنا العاق   ل ين   دد أببنائه    ا ال   ذين 
يف ُمموع ه  يع  د ملحم  ة  ابددن محددديستس معها تبك  ي وتنتح    تن  دب س  لطات ض ائعا  وملك  ا مفق  ود ب ل إن ش  عر 

 .من أبدع ما أخرج الشعراء للناس من املالحم
ذكرايت  ه ومل يك  ن  لوح  ات كث  رية لص  قلية يف ص  باها وهلوه  ا حي  ث ع  اش هن  اك أة  ل ابددن محددديسلق د رس  م  

ي دري م  ا خيبم ه ل  ه الق در  ويف ه  ذه اللوح ات تط  ل علين ا ص  ورة ص قلية املرتف  ة  املرتع ة جبم  ال الطبيع ة  احلافل  ة ت  اتت 
ابدددن ص   قلية ه  ذه ه  ي ال  يت وص  فها  -اخلم  ر ال  يت تع  ج ابلغلم  ان والس  قاة واجل   واري حي  ث تص  فو احلي  اة  ويل  ذ الع  يش

2) محديس
 
 :ويقول  (

 وكساُه ُحّلَة ريشِه الطاووس  احلمامةُ َطْوَقها  بلٌد أعارْتهُ 

ْهَوٌة   .( 3) وكأّن ساحاِت الداير كؤوسُ  وكأّن هاتيَك الشقائق ق َ

جانبا من جوان  حياته اليت عاشها يف صقلية  ابن محديسويف لوحة أخرى من تلك اللوحات يصور  
 : حيث ال يشغله إال شرب الراح واغتنام امللذات  ويقول

 فلم أُْعِر ِطْرَف الّصبا من ركوب    مىت كُنت غرَي الطروب؟ طرُبت 

 ويوم ا إىل صيد ظيْبٍ ربي     فيْوم ا إىل َسيْبِ زِّق َروى    

 يواِفُقها بني كٍأس وكِوب    ومهما كباي فمن نشوٍة 

رَةٌ    .( 4) علّي ختوُض هبا يف حرُِوب   ليايل بني املهاَ  غي ْ

                                                                 
 .616  صبالغ  العرب يف األندلسأألد ضيف   - (1)
 .355  صالشعر العريب يف صقلي  يف القرن اخلامس بجري   فوزي عيسى -(2)
م  6415 لبنان بريوت    دط صادر دار, عّباس إحسان الدكتور :حتقيق  محديس ابن ديوان  ألديس اجلبار ابن عبد -(3)

 .413ص
 .355  صالشعر العريب يف صقلي  يف القرن اخلامس بجري   فوزي عيسى -(4)
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روف    ة  واستحض   ار عجي      لص   ور األش    ياء والتش   بيهات ودق    ة يف ة   ع األش    ياء ول   ه يف الوص    ف براع   ة مع  
وتنس  يقها  كأَّن  ا ت  راه ؤمعه   ا وينس  قها بي  ده  أو كأن  ه يغ   وص عل  ى املع  ىن اخلف  ي في   أ  ب  ه ويض  عه يف موض  عه  ولق   د 

راه   ا  ه  ذه املع  اين  ح  ىت ك  أن ك  ل كلم  ة أختطف  ت م  ن مكاهن  ا لتوض  ع يف مك  ان آخ  ر  ولكن  ك ت عيتكل  ف أحي  ات  ة  
ال يفق د قيمت  ه وال نض ارته وكأن  ك وأن ت تق  رأ كالم ه ت  رى بعين  ك ف  كالعق د يؤخ  ذ م ن عن  ق احلس ناء إىل عن  ق العاني ة  

 .ما يصف وحتس ما يقول 

ويص ف الص  يد : الوص ف  وال عل  ى أس لوب واح د  ألن ه ميي  ل إىل االخ رتاع يف وال تك اد تق ف ل ه عل  ى غ ور      
ىل الطبيع  ة  ف  يحن إليه   ا  ويص  ف طل   وع إالس   رور والك  الم يف اخلم  ر  مث يرج   ع  واللي  ل  وي  ذكر رفاق   ه  مث يع  رج عل  ى

الص  بح مث يص   ف اخلي   ل وك   الب الص   يد وحركاهت   ا ووثبته   ا  وكث   ريا م  ا يك   ون وص   فه حقيقي   ا   أكث   ر من   ه خيالي   ا كأَّن   ا  
 :كما قال. يرسم ما يرى

 مدَت جناحا  كسواد القار   األزار ةحالك ةوليل  

 عقرُت فيها اهلَم  ابلُعقار  هارحتج  عنها غرة الن

 .( 1) يف ُملس ضَم بين الفخار  جبسم ماء فيه روُح تر
 :وقوله يصف مشعة 

 هل    ا َحرَْبةٌ طُِب   عْت م   ن هل      قناُة من الشْمع َمرْكوزَةٌ            
رُق ابلنِار أحشاَءها      فتدْمع مقلتها ابلذه    حتِّ

 كما يتمّشى الرّضى يف الغَض   الّدجى َ ّشى لناُ نورُها يف 
 .( 2) برٍوح تشاركها يف العط    عجُبت آلكلٍةِ  جْسَمَها 

تض يء م ا حوهل ا م ن  اح رتاق الش معة ال يت تض حي جبس دها مقاب ل أنابن محدديس ويف هذه األبيات يصف  
 .ظلمة  وكأنه يرسم صورة لنفسه ليجسد حياته املتعبة

 

 

                                                                 
 .614ص-618  صبالغ  العرب يف األندلسأألد ضيف   -(1)
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يف وص   ف الف   رس ويص   طنع وزن املعلق   ة  امدددرل القددديسزراف   ة يتب   ع طري  ق ح   ني يص   ف ال ابدددن محدددديسإن  
 :وقافيتها كذلك  ويفتتح الوصف معلنا  بشطر املطلع الثاين عن هذا التأثر  فيقول

 ّمىت ما ت َرَّق العنُي فيها َتَسّهل  ونوبّيٍة يف اخلَْلِق ِمَنها َخالِئقٌ 

 :ومنها قوله 

 وتِظَرات رٍئم وهاُمة أيِّل  هلا فخداَ قرٍْم وأظاُلفَ قْره ٍ   

يف وص   ف اخلل   ق مفص  ال  مث حرم   ه القص   د إىل التقلي   د م   ن  امدددرل القددديسوس  ار يف الوص   ف عل   ى طريق   ة  
براع   ة اب   ن أل    ديس الوص   فية  وأدى ب   ه آخ    ر األم   ر إىل أن يقح   م عل    ى الوص   ف عب   ارات ام    رئ الق   يس معلن   ا  اس    م 

 :الشاعر الذي احتذاه

 ( 1) !َأَفاِطَم َمْهال بَ ْعَض َهذا التّدلل   :اَلقْيِس َحَوهلا وَكْم ُمْنِشٍدَ قْوَل اِمرئِ   

وغزل  ه يف معظم   ه انعك   اس ص   ارق حليات  ه وُتارب   ه يف ص   قلية  فق   د أاتح   ت ل  ه تل   ك احلي   اة ب   رغم قص   رها أن  
ي  رتدد عل   ى احل  اتت واألدي   رة وأن يغش  ى ُم   الس الله  و وام   ون  وأن يس  تمتع أبمس   يات سرقوس  ة الس   احرة  ف   اختلط 

 .لفتيات املسيحيات  واندمج مع اجلواري والقيان  فجاء غزله معترا  عن ُتاربه مع هذا النوع من النساءاب

فه و ال يتغ  زل يف احلرائ ر إال تدرا   ولكن  ه يتغ زل يف أغل    األحي ان يف ام  رأة لع وب  ُتي  د املط ل والتس  ويف   
 :ابن محديسإهنا كما يصفها . د بعقوهلموتفنت يف أسالي  اخلداع  وتعرف كيف تعبث بقلوب الرجال  وتستب

 سريعة غدر سيفها يف جفوهنا        وهل لك سلم عند من خلقت حراب                         

 :ويصف تالعبها به واستبدادها بقلبه فيقول 

 .( 2) ماهلا تتلف جدى ابملزاح              إين لع  يف يدها                          

 

 

 

                                                                 
 .446  ص شعر الطبيع  يف األدب العريبسيد نوفل   -(1)
 .363  صريب يف صقلي  يف القرن اخلامس بجريالشعر العفوزي عيسى    -(2)



دراسة تطبيقية لقصيدة ابن محديس :                                        الفصل الثاني  

 

 
96 

 :هوقول 

 أَذبَت فؤاِدي  اي َفديُتَك  ابلَعْتِ         ولو بتَّ صبَّا  ما عنفَت على ص ِّ          
 وقاتليت بنَي الغواين َكأنّ َها مصورة ٌ         ابلعني يف حبةِ  القل          
 حياة ٌ  ولكْن َطْرُفها ذو منيَّةٍ               أما يتوقى املوت من طرِف العض          

 ومالوعة احلّ ؟: شَكْوُت إليها لوعةَ  احل ِّ فانْ ث ََنْت         تقول لرتبيها                  
 عذاٌب لو أحطت بعلمه            جلدِت على الّصاِدي مباِء الّلَمى العذِب : فقيل         
 .( 1) مر اخلماَر بال شربوقاِك اهلوى   إذ مل تذوقيه  ُضرَّهُ            وهل حتدث اخل                   

وك  ان خيال   ه خص   با إىل أبع   د احل   دود ىل  ا جعل   ه ينف   ذ إىل كث   ري م   ن الص  ور املبتك   رة الفري   دة  وه   ي تلق   ات يف  
 :ةيع أغراض شعره مفاجمة لنا  ىلا حيدث أتثريا  بعيدا يف نفس القارئ كقوله يف الغزل

 ويسمُّ َنْصُل الّسْهِم وهو َقتول        زَاَدْت على كْحِل العيوِن َتَكّحال                

أن س هام عي ون ص احبته أش د  ابدن محدديسوالشعراء قبله كانوا يتحدثون ع ن س هام العي ون وأهن ا قاتل ة  وزاد  
 .(.2) قتال  وفتكا مبا أضافت إليها من تكحل جعلها سهاما مسمومة  ما إن تصي  شخصا  حىت تفقده حياته

 :أم ولد له تسمى جوهرة  غرقت يف البحر فتغزل كثريا  جبماهلا الصقل  ابن محديسوقد بكى  

 واي أتّلَف نظم الشِمل َمْنَ نث ََرك   أاي رشاَقةُ  ْغْصِن البِان ما َهَصَركْ  

 فّضى يواقيَ تدمعي واحبسي ُدَررك  واي شؤوين وشأينُ  كُلهُ َحَزٌن  

 عتقالَ شَركإال جناحُ قطاٍة يف ا   ما خُلت قليب وتترحيي ي َُقلُّبهُ  

 طواِك َعْن عيين املوُج الذيَ نَشَرك  ال صتر عنِك وكَيف الصتُر عنِك وقدْ  

 .( 3) ال تلُحم العنُي فيها ذاب   ال زهرك  ّهال وروُضة ذاك احلِسن تضرةٌ                           

 

 
                                                                 

 .68  صديوان ابن محديس  عبد اجلبار ابن ألديس -(1)
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 : وقوله يف الر ء 

ة    ْنَك الدُموَع اجَلوارايَ ِإَذا وق َْفُت عَ  َسُأْدِمي ُجُفوين ابلسَهاِد ُعقوَب

راثَيا  وأَْمَنُع نْفِسي ِمْن َحَياٍة َهنيَمةٍ 
َ
  ( 1) ألنَك َحي َتْسَتِحق امل

وما صار إليه أمره  فبكى حالته وحال الزمان ليتحول امللك  املعتمدعلى  ابن محديسوهنا يظهر حزن  
ألسى يرثيه فيها رغم أنه حّي لكنه حي يستحق وا العزيز إىل أسرٍي ذليل  فكت  إليه قصيدة  تلئ مبعاين احلزن

 . املراثي

حينما جاءه ختر وفاة أبيه وهو يف الغربة وقف مصدوما  من احلادثة  وىلا جرى له  فأخذ يتذكر يوم  وقوله 
 :تفيضان دمعا  من احلزن على فراقه فراقه حينما وقف والده لتوديعه  وعيناه

هُ  َيا َأاَتين ِبَداِر النوى نْعُي هْ  ف َ  روَعَة السْمِع ابلداِهَي

 ِلذِْكِر الَغريِ  هبَا تِسيهْ  ِبَد اِر اْغرتاٍب َكَأن احلََياة 

 وارَح ِإىَل ُغرَبٍة َساِجيهْ  ورْحُت ِإىَل ُغرَبٍة ُمرةٍ 

هْ  َوَما ََخََدت َلوَعةٌ َتلَتِظي َرٌة َجارَِي  .( 2) َوال َةََدت َعب ْ

دء ابلنس  ي   وق د يطي ل يف ذل ك ورمب ا مل يك ن ل ه مي زة يف غ  ري ومي دح عل ى األس لوب املع روف م ن حي ث الب  
األسلوب  ورمبا كان مدحه كغزله  ولكنه م دح ةي ل عل ى ال رغم ىل ا يش عر ب ه الق ارئ م ن الثرث رة غ ري أن املع اين تنه ال 

 :فيعذب الكالم كما قال عليه اهنياال  

ُر الدَّْهِر فشاْب         ورمته كلُّ خود  ابجتناب َغي َّرَْتهُ ِغي َ

 فغدا عند الغواين ساقطا         كسقوط الصفر من عد احلساب

 وتوىل عنه شيطاُن الصبا         إذا رماه الشيُ  رةا  بشهاب

3) وكأنَّ الشََّعَر منه َسَعٌف         يلتظي فيه شواٌظ ذو التهاب
 
). 

                                                                 
 .133ص  محديس ابن ديوان  ألديس ابناجلبار  عبد -(1)
 .144-143 ص  املرجع نفسه -(2)
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 :وقوله 

ْلك تديَك الذي
ُ
 اأضحى مبجدك بيته معمور    واعُمْر بقِصر امل

 ( 1) أعمى لعاد إىل املقام بصريا  قصُر لو أنك قد كحّلَت بنوره

 : وغرض وحيد من أغراض الشعر العري مل ينظم فيه بيتا هو اهلجاء  إذ كان يرتفع عن الشتم والبذاءة  يقول       

 مطَهر العرض ال أدنو من الدَنس- وطباع احلق تعضدين-إين امرؤٌ   

 لسان منتهش األعراض منتهس فما أحَرك يف فَكَى عن غض 

فه و ط  اهر ال نفس يس  مو ع ن ك  ل دن  س فض ال ع  ن دن س اهلج  اء  وه  و حل يم ال يغض    غض با خيرج  ه ع  ن  
ط  وره  فينته   ك أع   راض الن   اس وميض   غ حل  ومهم موج   دة وغ   ال   ول   يس ذل   ك ع  ن ض   عف يف ش   اعريته  ب   ل ه   و العف   و 

 :والصفح عن مقدرة  ويقول

 منظَّما   ما حييُت  َهْجوا  إن ي ام   رٌؤ ال ت    رى لس  اين

م   ا  يف اللس    ان هَن    وا  ك  م شامٍت يل َعَف ْوُت َعنهُ   مَصمِّ

 غ   ارة هجوي علي  ه شع   وا  لْو ِشمُت صرّيت ابلقوايف  

 ال ؤ     ُد امل     دُح ف ي  ه رْف       وا   ومَ زَّق الق   وُل م نه ِعْرض   ا  

أراد لتتابعت على خصمه فقد عاهد نفسه أن ال   ينظم هجاء طوال حياته وأن يعفو عمن شتمه  ولو 
ألالت شعواء من هجائه وملزق عرضه وهتكه هتكا ال ميكن أن يرفوه مديح أو يرتق فتوقه صنيع  ويف ذلك داللة 

 .( 2) واضحة على نبل خلقه وُسو نفسه

 

 

 

 
                                                                 

 .141ص   محديس ابن ديوان  ألديس اجلبار ابن عبد -(1)
 .454  ص صقلي -تونس-عصر الدول واإلمارات ليبيا: اتريخ األدب العريبشوقي ضيف   -(2)



دراسة تطبيقية لقصيدة ابن محديس :                                        الفصل الثاني  

 

 
99 

 :وقوله

 يُد املديْح؟وما يل أُج: فقلتُ    ال ُتيد اهلجاء: يقولون يل

ْرجو الثّوابَ : فقالوا  وهذا القياُس لعمري صحيح   ألنََّك ت َ

 مليح: نسييب  فقالوا: فقلتُ   حسانٌ : صفاِ   فقالوا: فقلتُ 

ةٌ : فقلت  ول ل حّق في ه     ا ُم        اٌل ف  سي ح   إليكم  فلي ُحجَّ

 بي حوُفْسُق الّلساِن مق    اُل القَ   عفاُف الّلساِن مقاُل اجلميل

 ( 1) يَ رُوُح ِبَسيِف لس    اين َجرِيح   ومايل وما المرئ مسلمٍ 

 

  األطم اع وش اهد ص قلية يف ع اش فق د واخل ترات  ابلتج اربام تألت  محدديس ابدن حي اة ىلا سبق نس تنتج أن 
 تمدداملع س قوط ش هد ح ىت ووقائعه ا أح داثها وعاص ر فيه ا ع اش األن دلس  إىل وه اجر املس لمني  ب الد يف الص ليبية
 واألم راء املل وك م ن الكث ري فيه ا م دح وُت ارب خ ترات م ن عايش ه م ا فيه ا ع ايش إفريقي ا إىل ه اجر مث حال ه  وانق الب
 واحلن ني الغرب ة ش اعر أبن ه يتمي ز فه و الش عرية  موهبت ه ص قل يف س امهت ال يت األح داث م ن ابلكث ري حيات ه وزخ رت
 يف يستش عرها أن املتلق ي يس تطيع دائ م ح زن مس حة أورثت ه ال يت امل رة غربت ه ويبك ي لوطن ه فراق ه يبك ي ظ لّ  ال ذي
 .املبدع هبا يشعر كما املتلقي هبا يشعر صادقة حقيقية شعورية ُتربة من تبعا   اإلبداع ذلك ليكون  إبداعه

 ألن    ه الع   ري  األدب اتري      يف واترخيه   ا ص    قلية ص   ورة استحض    ار يف ابرزا   دورا   لبددددن محددددديس ك   ان كم   ا 
 .العري سائرالشعر بني موضعا   له ؤعل ارتفاعا   الصقلي ابلشعر يرتفع أن استطاع الذي الشاعر

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .44  صديوان ابن محديس  ابن ألديسعبد اجلبار  -(1)
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 :شعري  اللغ : املبحث الثاي

 : املعج  الشعري -أولا 
املقص   ود ابملعج   م الش   عري للش   اعر ه    و تك   وين امل   ادة العض   وية املتمثل    ة بتك   رار بع   ض املف   ردات والرتاكي       

م  ن األلف  اظ ال  يت درج عل ى اس  تعماهلا يف ش  عره ح  ىت غ دت ملحم  ا  أس  لوبيا  خاص  ا   اللس انية  إذ لك  ل ش  اعر ُمموع ة
للش   عراء ألف  اظ معروف   ة وأمثل  ة ال ينبغ   ي للش   اعر أن «:ق  ائال   ابدددن رشددديا القدددروايب  ه  وق   د أش  ار إىل ه   ذه الفك  رة 

قص ائد  ش اعر مع  ني وأن   ف املعجم الش عري إذن ه و تل  ك األلف اظ ال يت يكث ر دوراهن ا يف »يع دوها وال يس تعمل غريه ا
معج م أي ش اعر ال يُع د بذات ه قيم ة فني ة إال مبق دار م  ا يك ون من درجا  يف الرتكي   الش عري  وه ذا يع ين أن الكلم  ات 
ي نعش بعض  ها بع  ض وي  ؤثر بعض  ها يف بع  ض وكف  رض طريقته  ا يف الوج  ود  فف  ي الس  ياق الش  عري تتن  اعش الكلم  ات 

 .( 1) من خالل لون من التفاعل اللفظي الداخلي

لق  د اس  تعمل اب  ن أل  ديس يف قص  يدته معجم  ا  ش  عراي  ت  دور ألفاظ  ه ح  ول الطبيع  ة  فلق  د ك   ان  :معجدد  الطبيعدد  -0
أتثره ابلبيمة والطبيعة األندلسية واضحا  وجليا  يف قص يدته  ويظه ر ذل ك م ن خ الل توظي ف الكث ري م ن ألف اظ الطبيع ة 

ل عل   ى افتتان   ه هب   ا  فه   ي ملهمت   ه  ومث   رية لش   جونه وقرحيت    ه  ال   يت تش   كل امل   ادة األولي   ة لص   وره البياني   ة  وذل   ك دلي    
 .ليتمخض منها جل أدبه وفنه الراقي اجلميل

فلق   د ف   نت األدابء جبب   ال وأهن   ار ووداين األن   دلس  وتقوهل   ا وش   واطئ تاره   ا وم   دهنا اجلميل   ة  فلق   د حت   دثوا " 
يل ة والعق  ول واألفك ار  وك  ان هل ا الفض  ل فيم  ا عنه ا يف ش  عرهم ونث رهم  فه  ذه الطبيع ة الس  محة ك ان هل  ا أثره  ا يف األخ

ع رف ب ه األندلس  يون م ن توق  د ال ذهن وكث  رة النش اط واإلقب  ال عل ى احلي  اة  والعم ل م  ن أج ل الرخ  اء واألم ن وأتص  يل 
 .( 2) "احلضارة

 :ذكر الكثري من األلفاظ اليت تنضوي داخل معجم الطبيعة  وهذا اجلدول يبني ذلكابن محدييس و 

 ألفاظه رياملعج  الشع
ي  ةٍ -الغ زال-الُنج ل-ج  لاإل-املي اه-م وارد-سُ نَ رجِ -ُوْرد*  الطبيع  -ب  ردا   -أداك ة-ع ود-عن دم-َج  يْن -ِجن ْ

-رْم    ال  -البك    ور-اهلط    ل-الُقل    لِ -اإلب    ل-األايم-ُمت   ين-غس    ق-دج    ى -فل    ق-الس     بل-حص   اه
 .َصْعَدة-تزأر-اآلساد-انقراض-الُسبل-جبل-أسدٍ -الَقَبل -احلوذان-احلجل-اجلراد -ترعى

                                                                 
 م 4563 األردن  عمان   6ط دار غيداء للنشر والتوزيع   البراء الفين يف شعر ابن جابر األندل  سالم علي الفالحي   -(1)

 .83ص-84ص
 .11  صاألدب األندل   التطور والتجديدينظر    عبد املنعم خفاجي   -(2)



دراسة تطبيقية لقصيدة ابن محديس :                                        الفصل الثاني  

 

 
101 

ت   دور ألفاظ  ه ح   ول الش   جاعة  يف قص  يدته معج   م  نٍ  ابدددن محدددديسلق  د وظ   ف : معجددد  الشدددجاع  والقتدددال -0
 :أس والقتال  ألن الشاعر بصدد املدح واإلشادة ابملعتمد ابن عباد  وهذا اجلدول يبني ذلكبوال

 ألفاظه املعج  الشعري
-ض   ريبته-يغ   ري-م   دامع-ي   تدم-الس   يف-البط   ل-دم-مض   رجات-دم   ي-أس   هم-األج   ل*  الشجاع  والقتال

-غي    ل-ت   زأر-اآلس   اد-األس   ل-العج   اج-ش   هباء-كتيب   ة-الفرس   ان-أس   دٌ -فت   ل-أذرع-الغ   الة
-الغ داء-الط رف-رم حٌ -األس نة-س راهتم-الش غل-ُمه ج-دمه م-الطع ن-الوجل-القنا -الصوارم
 .ندبٍ -ألسن-الشعل-ُمعتقال  -مهجة  -ماحتا  -سيفك

َق لِ َوْرُد "يف قص  يدته ابددن محددديسإن  :معجدد  الغددزل -0
ُ
يتغ  زل مبحبوبت  ه وفتنته  ا  كم  ا يص  ف " اخل  دوِد ون  رّجُس امل
 :ولعه هبا وجبماهلا  وهذا اجلدول حيوي األلفاظ اليت تنضوي داخل هذا املعجم

 ألفاظه املعج  الشعري
َقِل  -سُ نرّجِ -اخلدودِ -َوْرُد *  الغزل

ُ
-ةالوجن-َخَبٍل -السُّْكرِ -ُمْقَلة  -ُغَللي-قهوهتا-مثرية-الرّشفاِت -امل

 .اهلوى-دمعهِ -عطفتْ -قُبلي-جفنها-ِصْبغة-ذوائبها-الكحل -خجل-األعنيِ -الغزِل 

. 
  وج اء يف القص يدة ألف اظ تنض وي داخ ل ه ذا امللد  املعتمدد بدن عبدادالشاعر يف قصيدته مدح  :معج  املدح -0

 :املعجم

 ألفاظه املعج  الشعري
-نداه-العمل-صاحل-كرما  -البأس-ىالند-أسدٌ -ُعاَلكَ -امللوك-اخلول-لك دامتْ -ُدْمت*  املدح

 .أهبةٌ -ميت البخل-حي السماحة-آثره-تزأر-البطل-مغناه
ق د ن وع يف اس تعمال املع اجم الش عرية ألن ه بص دد امل دح  ابدن محدديسمن خالل هذه اجل داول يتض ح لن ا أن  

يتس  م ب  ه  كم  ا أن  ه ال ذي يوج    علي  ه ذك  ر ش  جاعة ىلدوح  ه وال  والء ال  ذي يقدم  ه فرس انه ل  ه   واجل  ود والك  رم ال  ذي 
مبقدم   ة غزلي  ة تغ  زل فيه  ا مبحبوبت  ه وذك  ر ةاهل   ا ووهل  ه هب  ا  ه  ذا م  ا جعل  ه يب   دأ ته اتب  ع طريق  ة الق  دماء يف بداي  ة قص  يد

 .قصيدته ابلغزل لينتقل بعد ذلك إىل املدح

 



دراسة تطبيقية لقصيدة ابن محديس :                                        الفصل الثاني  

 

 
102 

 :األسالي  اإلنشائي  -اثنياا 
دلول لفظ ه قب ل النط ق ب ه واق ع خ ارجي وهو كل كالم ال حيتمل الص دق والك ذب لذات ه  ألن ه ل يس مل  :اإلنشاء -0

  ولق   د ج   اء يف معج   م ( 1) يطابق  ه أو ال يطابق   ه  وه   ذا م   ا اعتم   د علي   ه الق   دماء حينم   ا فص   لوا ب   ني اخل   تر واإلنش   اء
  وذل ك ألن امل  تكلم أبس  الي  ( 2) أو ك  اذب هاملص طلحات أن اإلنش  اء ه و م  ا يص  لح أن يق ال لقائل  ه إن  ه ص ادق في  

اإلنش   اء غ   ري الطل   يب : ش   عوره  فه  و ال يل   ق خ   ترا  حيتم   ل الص   دق والك  ذب واإلنش   اء قس   مان اإلنش  اء إَّن   ا يع   تر ع   ن
 .واإلنشاء الطليب

التعج      : ال يطل     في  ه م   ن املخاط    أن ي   ؤدي ش  يما  معين   ا   وأس  اليبه متع   ددة منه  ا :اإلنشدداء غدددر الطلدددي -أ
أمهي  ة كافي ة يف ت  ث اإلنش  اء ألهن ا عن  د بعض  هم امل دح  ال  ذم  القس  م  الرج اء  وه  ذه األس  الي  ال يعريه ا البالغي  ون 

 .أخبار نقلت إىل ميدان اإلنشاء

وأبواب  ه الرئيس   ية   ؤدي أم  را  معين  ا  يُ   وه   و كم  ا ي  دل علي  ه اُس   ه يُطل    في  ه م  ن املخاط    أن  :اإلنشدداء الطلددي -ب
 .( 3) األمر  النهي  اإلستفهام  التمين  النداء: َخسة هي

 ((كن ابحلق))ك ( اإلنشا)والكذب***ال للصدقما مل يكن حمتم    :   ومنه

 أقساُمهُ كثريةٌ ستنجلي***استدعاء ما مل حيصل: والطل   

  أوتيت اهلدى"استفهام" " ن"***"ندا"و"دعاء" و"هني" و"أمرٌ "  

 "هل"وحرف حصر لالستفهام "***لعل" "هل" و"لو" "ليت"واستعملوا ك    

 .( 4) ومهُز علما"كم" "أن  "وكيف"***ما"و"من" "أين" "أاين" "مىت""أي"          

 

 
                                                                 

 .654م  ص6485  الكويت  6  وكالة املطبوعات  طالفصاح  ، البالغ ، املعاي: أسالي  بالغي أألد مطلوب   -(1)
  طرابلس  لبنان  6  املؤسسة احلديثة للكتاب  طالبديع والبيان واملعاي:علوم البالغ    أألد قاسم وحمي الدين دي    -(2)

 .484  صم4553
 .36ص-44  صم4558سوراي      دمشق6  دار العصماء   طاملختار من علوم البالغ  والعروضسلطاين   ي  عل -(3)
  حتقي ق   ب ن عب د العزي ز نص يف  مرك ز يف صدد  الثالةد  الفردون اجلدوبر املنردونعبد الرألان بن صغري األخض ري   -(4)

 .34ص-36صم  4554دط  السعودية   البصائر للبحث العلمي
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 :ومنه سنقوم ابستخراج األسالي  اإلنشائية املوجودة داخل النا الشعري 

طل   العل  م بش يء مل يك  ن معلوم  ا  م ن قب  ل  وه و اإلس  تخبار ال ذي ق  الوا في  ه إن ه طل    خ تر م  ا ل  يس  :اإلسددتفهام *
س   تخبار م   ا س   بق أوال  ومل يفه   م ح   ق الفه   م  ف    إذا اال نَ إ: عن   دك  أي طل     الفه   م  وم   نهم م   ن ف   رق بينهم   ا وق    ال 

ولإلس   تفهام أدوات    س  ألت عن   ه  ني   ا  ك   ان اس  تفهاما   ولك   ن املس   تعمل يف الدراس   ات البالغي  ة مص   طلح اإلس   تفهام
 :كثرية وهي نوعان

 أق   ام  ؟: لإدراك النس  بة أي تعيينه  ا مث   ه  وو حرف  ان  ومه  ا اهلم  زة وه  ل  وتس  تعمل اهلم  زة لطل     التص  ديق  :األول
اجل  واب عنه  ا يك   ون ب  نعم أو ال  وللتص  ور وه   و إدراك املف  رد أي تعيين  ه مث   ل أق  ام   أم قع  د؟ واجل   واب عنه  ا يك   ون 

 .بتحديد املفرد  أما هل فال يطل  هبا غري التصديق

 :أُساء  وال يطل  هبا إال التصور  وهي :الثاي

للس  ؤال عم  ا  :أي  (م ن ه  ذا؟)للس  ؤال ع ن اجل  نس مث  ل  :مددن  (م  ا البالغ  ة؟)م  ا يطل   هب  ا ش  رح الش يء مث  ل  :مددا
 (ك  م كت  ااب  عن  دك؟)للس  ؤال ع  ن الع دد مث  ل  :ردد   (أي الثي  اب عن  دك؟)ش  اركني يف أم  ر يعمهم ا مث  ل تميي ز أح  د امل

تس تعمل اترة مبع ىن   :أنَ   (أي ن كن ت؟)للس ؤال ع ن املك ان مث ل  :أيدن  (كي ف  ؟)للس ؤال ع ن احل ال مث ل  :ريدد
 .( 1) (مىت جمت؟)للسؤال عن الزمان مثل  :نمىت وأيَ رة مبعىن من أين  واترة مبعىن مىت  كيف  وات

 :"01"البيت ويظهر اإلستفهام يف قصيدة ابن ألديس يف قوله يف  

 يقري الرّحال غوارَب اإلبل***أعلى الزّماِع تلوُم مغرتاب  

رضاه وعتابه  وهو استفهام ال ينتظر منه استفهامه حرف اهلمزة ليعتر عن عدم يف وهنا الشاعر استعمل  
 .فهو ال يطل  من الئمه فعل شيء أو الرد عليه  وإَّنا هو يعاتبه على لومه له الرد

  

 

 

 

                                                                 
 .645ص-664ص-668  ص ، املعايالفصاح  ، البالغ :أسالي  بالغي أألد مطلوب   -(1)
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 :حيث يقول "00"البيت كما جند اإلستفهام يف  

 هي للندى والبأس يف شغِل ***أحسبَت أن ميينهُ فرَغْت؟

  ويب  ني م  دى كرم  ه املعتمددد بددن عبددادف اهلم  زة  وه  و مي  دح والش اعر يف ه  ذا املق  ام يس  تفهم م  رة أخ  رى ت ر  
يطل        هب     ا التعي      ني  ألن الش      اعر يف ( اهلم     زة)ون     داه وج      ودة عطائ     ه وش      جاعته  واألداة ال     يت اس      تعملها الش      اعر 

ه  و يعل  م ويع  رف اإلجاب   ة ع  ن تس  اؤله فه  و ال ينتظ  ر ج  واب وإَّن  ا ه  و يف ص   دد  »أحس  بَت أن ميين  هُ فرَغ  ْت؟«:قول  ه
ودائم      ة الك       رم واجل      ود وال      دليل قول      ه يف نف       س  ئ      ةمدوح      ه  حي      ث يقص      د بيمين       ه ي      ده اليم      ىن املعطااإلش      ادة مب

 .»هي للندى والبأس يف شغلِ   « :البيت

الناهية  " ال"على وجه اإلستعالء  وله صيغة واحدة وهي املضارع مع  وهو طل  الكف عن الفعل" :الره  *
 .11األعراف  » ِض بَدْعَد ِرْصاَلِحَهاَوَل تُدْفِ ُدوا يف األَرْ  « :كقوله تعاىل

 :وقد خترج صيغته عن معناها األصلي إىل معاٍن أخر  تفهم من املقام والسياق 

 .615األعراف  »َياَل ُتْشِمْت يبَ األَْعَداءَ  «حنو :رالدعاء  -

 .ال تترح من مكانك حىت أرجع إليك: كقولك ملن يساويك  :اإللتماس -

 :يف قوله حنو  ال تطلع :التمين *

 .اي ُصْبح ِقْف  ال َتطُلعِ ***اي ليل ُطل   اي نوم زُلْ 

 .( 1) "ال تطع غريي: كقولك خلادمك  :التهديد *

 :حيث يقول "00"البيت  يف ابن محديسويظهر النهي يف قصيدة  

 عنه إشارة َ دمعِه اهَلطِل *** ال تسأليه عن اهلوى وسلي

حي ث ينهاه ا ع  ن يع تر ع ن وهل ه وحب  ه  بوبت ه  الناهي ة  وه و هن  ا " ل"ب       ق  رتت  لق د اس تعمل الش اعر النه ي م 
م رة واح دة يف قص يدته  النه ي سؤال عاشقها ع ن احل   واهل وى فدموع ه أك تر دلي ل عل ى حب ه  ولق د اس تعمل الش اعر

 .ليعطي هذا املعىن اجلميل

                                                                 
-41م  ص4554 الكويت  6  شرح   بن صاحل العثيمني  مكتبة أهل األثر  طدروس البالغ ين تصف وآخرون  فح -(1)

 .41ص
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رف منها مناب الفعل حروف خمصوصة ينوب كل ح دحأبوهو طل  اقبال املدعو على الداعي  : الرداء* 
 (.أدعو)

  وهذه األدوات يف وا  وأيْ   وآ  وبيا  وأي  وي  وأي  واهلمزة: وأحرف النداء أو أدواته مثانٍ  
 :اإلستعمال نوعان

 .اهلمزة  وأْي لنداء القري  *

 .( 1) األدوات الست األخرى لنداء البعيد *

إشارة إىل أنه لشدة استحضاره يف ذهن املتكلم " أيْ "و" ابهلمزة" ىوقد ينزل البعيد منزلة القري   فيناد 
 :صار كاحلاضر معه  كقول الشاعر

ْليب ُسَكانُ *** َتيقنوا !أُسَكاَن نُعماِن األَراكِ   أِبََنُكْم يف رَْبِع ق َ

يم الش أن  رفي ع ه إش ارة إىل أن املن ادي عظ ل وقد ينزل القري  منزلة البعيد  فينادي أبحد احلروف املوض وعة  
مل ن ه و مع ك  أو إش ارة  !أاي ه ذا: بع د درجت ه يف العظ م ع ن درج ة امل تكلم بُع د يف املس افة  كقول ك رتب ة  ح ىت ك أنَ امل

  وق د خي  رج (2)  !أاي فُ الن: إىل أن الس امع غاف ل لنح ِو ن وم أو ُذُه  ول كأن ه غ ري حاض ر يف امل  س  كقول ك للس اهي
 :النداء إىل أغراض خمتلفة منها

 .»ََنَقَ  اَّللِه َوُسْقَياَبا « :ا يف قوله تعاىلتوقد اجتمع: الغراء والتحذير *

 مثل اي تصر الدين: الستغاة  *

               :املتري كقول: الردب *
َباُه ىلَن قلبسه َشِبمُ  ْسِمي وَحاىِل ِعْنَدهٌ َسَقمُ ***واحَر ق َْل  .َوَمْن جبِ

األشخاص  ألن فائدته  ىن احلسرة ال تنادى وإَّنا تنادأل »ادَي َحْ َرَة َعلى الِعبَ  «:كقوله تعاىل  :التعج  *
 .!اي عجبا  ملا فعلت: التنبيه  ولكن املعىن على التعج  كقوله

 غفراغفر اللهم لنا   أيتها العصابة  أي خمصصا به دون الرجال و امثل  على أيها الرجل يعتمد  و  :الختصاص *
 .صائ عمن بني ال لنا خمصوصني

                                                                 
م  4554  بريوت  لبنان  6  دار النهضة العربية للطباعة والنشر طعل  املعاي:  يف البالغ  العربي عبد العزيز عتيق   -(1)

 .661ص-664ص
 .14  صدروس البالغ ين تصف وآخرون  فح -(2)
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ْبَل َبَذا«:كقوله تعاىل :التربيه * َتيِن ِمُت قدَ  .  ألن حرف النداء خيتا»َي َليدْ

 :ابن الروم كقول   :التح ر *

 آذنتين ِحَباُلهُ ابنقضاِب ***اَي َشَباِي وأْيَن ِمين َشَباِي 

ان  الر َطابِ *** هَلُْف نَ ْفِسي َعَلى نَِعيِمي وهلوى َناِنِه اللد   .( 1) حَتَْت أف ْ

 :والذي يقول فيه الشاعر "00"البيت القصيدة يف ويظهر النداء يف  

 أفحمتِه ابلفاحِم الرّجِل ***اي هذه استبقي على َرُجلٍ 

وهو ينادي حمبوبته ويدعوها إىل  الرتأف تاله  وأن ، الياءعر يف ندائه أداة النداء القد استعمل الش 
 .تعطف عليه ويلني قلبها قليال  

 :يقول حيث "00"البيت كما جند النداء يف  

ّقْل مالَمَك عنْ   َنْدٍب وصرّيهُ إىل وَِكل*** اي الئمي نَ 

  وهو ينادي الئمه ويدعوه إىل لوم الذي كان سببا  يف شقائه الياءاستعمل نفس األداة وهي  وهنا الشاعر 
 .وحزنه

 :حيث يقول "00"البيت وجند أيضا  النداء يف  

 لبطِل بني األسنة ِ مهجةَ  ا***اي ماحتا  برشاء صعدتهِ 

يف بيته  حيث أنه ينادي ىلدوحه ويشيد ببطولته وشجاعته يف ساحة  الياءوهنا الشاعر كرر أداة النداء  
 .الوغى  فهو البطل الذي ال ينحين

وهو توقع أمر حمبوب يف املستقبل  والفرق بينه وبني الرتجي  أنه يدخل املستحيالت  والرتجي ال  ":التمين *
 :لكن البالغيني مييزون بني نوعني من التمينيكون إال يف املمكنات  و 

ْوزَاا «:توقع األمر ا بوب الذي ال يرجى حصوله لكونه مستحيال   كقوله تعاىل :األول َيَأيُدْز يدَ َتيِن ُرْرُت َمَعُهْ   َي َليدْ
 . »َعِظيَما

                                                                 
 .635ص-644  صالفصاح  ، البالغ ، املعاي :أسالي  بالغي أألد مطلوب   -(1)
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 :وقول الشاعر 

عَ *** أَ اَل َلْيَت الَشَباَب يَ ُعودث يَ ْوَما   ِشي ُ َفُأْخترَه مبَا ف َ
َ
 َل امل

َي َلْيَت َلَرا ِمْثَل  «:توقع األمر ا بوب الذي ال يرجى حصوله لكونه ىلكنا غري مطموع يف نيله كقوله تعاىل :الثاي
 .»ا ُأِتَ َقارُونْ مَ 

 .( 1) "لعل"و" لو" و"بل"   وقد تستعمل ثالثة أحرف للداللة عليه  وهيليت: واألداة املوضوعة للتمين 

 لكن البيت األخرويظهر ذلك يف   استعمل أسلوب التمين ابن محديسلقصيدة  أن ونالحم يف ا 
 :التمين يفهم من خالل سياق الكالم  فلم يستعمل الشاعر أداة  ين  حيث يقول

ُفَك كّل ذي َمَيل***دامْت لك الدنّيا وُدْمت هلا  وأقاَم سي ْ

 .وترف وهنا الشاعر يتمىن بقاء ىلدوحه على قيد احلياة  ويف غنا 

هو صيغة تستدعي الفعل  أو قول  :العلويوهو طل  الفعل على وجه االستعالء وااللزام  أو كما قال " :األمر *
 :عن استدعاء الفعل من جهة الغري على جهة االستعالء  وله أربعة صيغ هي ينبئ

 .»لَرُسوَل وَأِقيموا الَصالاَة وآُتوا الزََراْة وَأِطيُعوا ا « :رقوله تعاىل :يعل األمر -

 . » ِليُدْرِفْا ُذو َسَعٍ  ِمن َسَعِتهِ  «:رقوله تعاىل: املضارع مقرون بالم األمر -

 .» َعَلْيُن  َأنْدُفَ ُن  ل َيُضرُُر  َمْن َضَل رَذا اْبَتَديْدُت ْ « :رقوله تعاىل: اس  يعل األمر -

 .»اَنَا َوابلَواِلَدْيِن رْح َ « :رقوله تعاىل :املصدر الرائ  عن يعل األمر -

ال    دعاء  االلتم    اس :وق   د خي    رج األم   ر ع    ن معن    اه األص   لي إىل مع    اٍن أخ   رى تفه    م م    ن س   ياق الك    الم منه   ا 
الن    دب   اإلهان   ة  التس   خري  االحتق   ار  التم   ين  النص   ح واالرش   اد  التميي   ز  اإلابح   ة  التعجي   ز  التهدي   د  التس   ويةو 
ك     رام  التك    وين  التف     ويض  التك     ذي   املش     ورة  التعج       التلهي     ف والتحس     ري  الوج    وب  اخل     تر  االمتن     ان  اال و 

  .( 2) "االعتبار

 

                                                                 
 .644ص-641  صالفصاح  ، البالغ ، املعاي :أسالي  بالغي أألد مطلوب   -(1)
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 : حيث يقول "00"البيت ويظهر أسلوب األمر يف القصيدة يف  

 أفحمتِه ابلفاحِم الرّجِل *** اي هذه استبقي على َرُجٍل 

أن الرجاء  فهو يطل  من حمبوبته  يريد   وهو"استبقي" فعل لويظهر األمر من خالل توظيف الشاعر ل 
 .تتجاوز عنه وتلني قليال  

 :حيث يقول "00"البيت وجنده كذلك يف  

ّقْل مالَمَك عنْ   َنْدٍب وصرّيهُ إىل وَِكل*** اي الئمي نَ 

ّقْل " وهو هذا البيت واستعمل الشاعر فعل األمر يف   يريد به الشاعر الطل  من الئمه أن ينقل لومه " نَ 
 .وعتابه عنه إىل املتسب  يف حزنه وأمله

 :األسالي  اخلربي  -لثاا اث
هو الذي حيتمل الصدق إن كان مطابقا  للواقع  والكذب إن كان : عرفه معجم املصطلحات العربية بقوله" :اخلرب

 :أيب الطي غري مطابق للواقع  وذلك كقول 

 تاوال أبيت على ما فات حسر ***ال أشرئ  إىل ما مل يفت طمعا

 .( 1) "ختر صادق  ختر كاذب  ختر ال هو صادق وال ابلكاذب: أن اخلتر ثالثة أقسام اجلاحظورأى  

 :واخلتر الذي ليس بصادق وال كاذب ليس نوعا  واحدا   وإَّنا هو أربعة أنواع وهي 

 .اخلتر املطابق للواقع مع بدون االعتقاد أصال   -

 .اخلتر املطابق للواقع مع االعتقاد أبنه غري مطابق -

 .ع االعتقاد أبنه مطابقاخلتر غري املطابق للواقع م -

 .( 2) اخلتر غري املطابق للواقع بدون االعتقاد أصال   -

                                                                 
 .414  صالبديع والبيان واملعاي:علوم البالغ  ن دي    أألد قاسم وحمي الدي  -(1)
 .43  صعل  املعاي:  يف البالغ  العربي عبد العزيز عتيق   -(2)
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حض ر األم  ري  أو : واألص ل يف اخل تر أن يُلق ى إلف ادة املخاط    احلُك م ال ذي تض منته اجلمل  ة  كم ا يف قولن ا" 
الزم : تكلم عامل  ا  ب   ه  وك  ون امل  يائددددة اخلددرب: أن   ت حض  رت أم  س  ويس  مى احلُك  مُ : إلف  ادة أن امل  تكلم ع  امل ب  ه  حن  و

 .( 1) "الفائدة

 :اخلتر ثالثة أضرب" 

وهو اخلتر الذي يكون خاليا  من املؤكدات  ألن املخاط  خايل الذهن من احلكم الذي  :ابتدائ : األول-
َعَلُه َرِبرُب  َبَذا :قال «:قوله تعاىلتضمنه  ومن ذلك   :قول املتري  ومنه »َبْل يدَ

 وَأُْسَْعُت َكِلَماِ  َمْن ِبِه َصَممُ ***َمى ِإىل َأَدِي أَت الذي َنَظُر اأَلعْ 

 َوَيسَهُر اخَلْلُق َجر اَها وخَيَْتِصمُ *** أَتُم َمَلَئ ُجُفوين َعْن َشَوارَِدَها

إذا : ار  ددنالوه و اخل  تر ال ذي ي  رتدد املخاط   في  ه  وال يع رف م  دى ص حته  أو ه  و كم ا ق  ال  :الطلددي: الثدداي-
لينق  ذه ع ن ورط ة احل رية  استحس ن تقوي  ة  ب ني هل ا متح ري طرفاه ا عن  ده دون االس تناد  فه و من ه ب نيألقاه ا إىل طال   

 .»ِرْذ َقاُلوا َلُيوُسُد َوَأُخوهُ َأَح ُّ ِرىَل َأِبيَرا ِمرها« :قوله تعاىلاملنقذ إبدخال الالم يف اجلملة  أو إن  مثل 

قولدددده نك   ارا  حيت   اج إىل أن يؤك    د أبكث   ر م   ن مؤك    د  فف   ي وه   و اخل    تر ال   ذي ينك   ره املخاط      ا :النندددداري: الثالدددث
دِ  ِرْذ َجاَءَبددا اْلُمْرَسددُلوَن « :تعدداىل َعددزهزََْن * َواْضددِرْب هَلُددْ  َمددَثالا َأْصددَحاَب اْلَقْريَد ددنْيِ َيَنددذهبُوُعَا يدَ ِرْذ َأْرَسددْلَرا ِرَلددْيِهُ  اةْدردَ

َقاُلوا ِرَنه ِرَلْيُنْ  ُمْرَسُلوَن  دُتْ  ِرله َتْندِذبُوَن قَ * ِبَثاِلٍث يدَ لَُردا َوَمدا َأنْددَزَل الدرهمْحَُن ِمدْن َشدْ ٍء ِرْن َأنْد اُلوا َما َأنْدُتْ  ِرله َبَشدر  ِمثدْ
 .( 2)»َقاُلوا رَبدَُّرا يَدْعَلُ  ِرَنه ِرَلْيُنْ  َلُمْرَسُلونَ * 

 :وقد خيرج اخلتر إىل أغراض تستفد من سياق الكالم  وهتدي إليها قرائن  وأمهها" 

مثل إين فقري إىل عفو ري  فليس الغرض منها إفادة احلكم وال الزم الفائدة  ألن هللا  :السيحام والستعطا  -
 .تعاىل عليم  ولكنه طل  عفو ربه

ليس سواء : واحلض على ما ؤ  حتصيله حنو ةفكأن اخلتر يرمي إىل حتريك اهلم: احلث على ال ع  واجلد -
 .عامل وجهول

باا « :قوله تعاىلمثل  :واخلشوع اظهار الضعد - َعَل الرهْأُس َشيدْ  .»َربِّ ِرّيِ َوَبَن اْلَعْظُ  ِمينِّ َواْشتدَ

                                                                 
 .34  صدروس البالغ ين تصف وآخرون  فح -(1)
 .44ص-46  صالفصاح  ، البالغ ، املعاي :أسالي  بالغي أألد مطلوب   -(2)
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َدا َوَضدْعتُ  « :قوله تعاىلومن ه  :اظهار التح ر -   فاآلي ة تنف ي االخب ار ألن »ربا ري َوَضْعتُدَها أُنْدَثدى وُُ أْعَلدُ  َِ
ر التحس ر عل ى ش يء حمب وب  فق د كان ت حت   أن تض ع ذك را   فلم ا يعلم م ا وض عت  ولك ن الغ رض اظه اُ تعاىل 

 .وضعت أنثى أبدت حسرهتا

   :عمرو بن رلثوم قولمثل : الفخر -

ُر َلهُ اجلََباِبُر َساِجديْ َنا***إَذا بَ َلَغ الِفَطاُم َلَنا َصيبٌ      ختَِ

 »َوَزَبَا اْلَباِطُل ِرنه اْلَباِطَل َراَن َزُبوقاا َجاَء احلَْاُّ  « :قوله تعاىلمثل  :اظهار الفرج َقبل والشمات  َدبر -

 .( 1) "اهلجاء  الراثء  املدح-.التحذير - .التوبيخ -

ندون   واو الق د   أل السدتفتاحي   لم اإلبتدائيد   أنَ   رنَ «:وأدوات توكي د اخل تر متع ددة فمنه ا" :مؤردات اخلرب
  وه  ذه الكلم  ات خيت  ار امل  تكلم منه  ا م  ا »فصددل واحلددرو  الزائدددةضددمر ال  رََنددا  أمدداَ   التنددرار  قددد  التوريديدد 

يناس   كالم  ه ومينح ه الق  درة عل  ى اقن اع خماطب  ه  فليس  ت هن اك قواع  د ص  ارمة الس تعمال ه  ذه األدوات يف أس  الي  
خيت ار م ن ه ذه املوق ف   هوأس اليبها وادراك ه مل ا يتطلب  ةالكالم املتعددة  غ ري أن امل تكلم بتجارب ه االنس انية و رس ه ابللغ 

 .( 2) "األدوات ما يراه قادرا  على التأثري يف املخاط 

 :يقول الشاعر "10"البيت والقصيدة اليت بني أيدينا تعمها األسالي  اخلترية ففي  

َقلِ 
ُ
 عدال بسامعيت َعِن العذِل ***َوْرُد اخلدوِد ونرّجُس امل

دودها وةال عينيها  وهذا اجلمال جعل معشوقته  فهو يصف ورد خ لفالشاعر هنا خيترت عن مدى ةا 
 .من حمبوبته تعدل عن لومه

لوحيدة اليت تروي عطشه كما يف قولهفكما يصف ضمأه وعطشه لتقبيل حمبوبته     :هي ا

 .حيُث املياهُ مثرية ٌ ُغَللي***وموارُد الّرشفاِت ُمروييت

 

 

                                                                 
 .444حىت ص 446  صالبديع والبيان واملعاي:علوم البالغ  ي    أألد قاسم وحمي الدين د  -(1)
 .41  صاملختار من علوم البالغ  والعروض  على سلطاين   -(2)
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نفس النظرات  فهو يرشقها    وعدم مبادلتها لهخذالن حبيبته "10"البيت ويصف ابن ألديس يف  
 :بنظرات احل  والوله  بينما هي تبادله بنظرات اخلذالن  حيث يقول

 يف اإلجل تْرسل أسهم األَجل***خذلْتَك ابللحظاِت خاذلة

 :بسحر ةال عينني حمبوبته يف قوله "10"و"10"البيتني كما خيترت يف  

ْتَك قهوهتا  َبٍل إىل َخَبلابلسُّْكِر من خَ ***ِمْن ُمْقَلةٍ  ن ََقَل

 فيه كؤوُس األعنِي النُُّجل***وَلَقّلما يصحو امرؤ َحَكَمتْ 

 :يقول ثحي" إن  "يوظف أداة التأكيد  "10"البيت كما جنده يف  

 جيِد الغزال قالئَد الغزِل ***إين امرؤ ما زلُت أنظُم يف

 .واليت تعتتر رمزا  للجمال  وهنا يشبه حمبوبته ابلغزالة 

دددددني  إىل التغ        زل جبم        ال وفتن        ة حمبوبت         ه وورد خ        دودها م        ن ش        دة اجلم        ال يفكم        ا جن        ده يع        ود   د د البيتدد
 :حيث يقول"10"و"10"

لوجنة ِ اخلضِل ***وجنّيةٍ  َضّنْت على نظري  جبيّن ورِد ا

 إن مل يكن فبعندِم اخلجل***صبغْت غاللةَ  خّدها بدمي

 :ولحيث يق "00"و"01"و"10"األبيات يف  اخلتريسلوب األكما جنده استعمل  

 َغَسَلْت َحَصاُه مدامُع السَّبل***تعلو بعود أراكةٍ  بردا  

 مبضرَّجاٍت من دِم البطِل ***وتكّف عن ف ََلٍق ُدَجى َغَسقٍ 

ا خاضْت ذوائُبها  من جفنها يف ِصْبغةِ  الكحل***وكأَّنَّ

يصف الشاعر عطف حمبوبته حلاله ومصارحتها مبا يدور يف خلدها  حيث  "00"و"00"األبيات ويف  
 :أهنا مل تعطه أمال  يف حبه وراح يقول

 ظفرْت يداهُ بطائل األمِل ***ُرّب ذي أمٍل : عطفْت وقالتْ 

 إالّ ألمنَح ُُمتىن قُبلي***ِقَبلي ديوٌن ما اعرتفُت هبا
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كما جند اخلتر الذي حيمل معىن التحسر على أايم اهلناء والنعيم والراحة اليت كان يعيشها الشاعر يف  
 : "00"البيت 

 كأَس النعيم براحةِ  اجلذِل ***ها  ألاّيٍم ُسقيُت هباوا

حيث يتحصر على أايم اهلناء اليت تولت ومل تعد  ومل يبق منها  "00"و"00"البيتني  ويصف ابن ألديس حاله يف
 :سوى الذكرايت حيث يقول

 ما أبقِت األحالُم يف املقِل *** مل يبَق يل من طيبهّن سوى

 فإذا َتَصرُّفهُ علّي ويل***مث اعتترُت  هداية    زمين

حيث  "00"و"00"و"00"و"00"و"00"و"00"و"00"األبيات وجنده يوظف أسلوب اخلتر يف  
 :يقول

 يهدي كالِكلَها إىل الَكَلل***إين أُقيُم صدوَرها لُسرى 

 بعدي مدامُع ُدْميةِ  الِكَلل*** وأروُح عن وطين إذا دِميتْ 

 رّدهُ من اخللِل حىت ُتُ ***والسيُف ال يَ ْفري ضريبَتهُ 

 َصْدَر الفالةِ  أبْذرُِع فُ ُتل***سأثريُها ِمْن كّل طاِعَنة 

 غلَس البكور وروحة األُصِل ***فإذا بَ َلْغَن حمّمدا أِمَنتْ 

 رمال  قطعَن مداةُ  ابلرّمِل ***وإىل ابن عبّاٍد تعّبدها

لوجيِف بنا  بدال  من احلوداِن والنّفِل ***ترَعى الرسيَم إىل ا

  وهو يف هذه األبيات يصف "00"البيت  يف" ِإن  "ذه األبيات الشاعر وظف أداة التوكيد من خالل ه 
 .حالته ويبني أسباب تركه لصقلية بعدما احتلت
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 :وفيها يقول "00"و"00"و"00"و"01و"00"و"00"األبيات كما جنده يستمر يف االخبار يف  

 الَبَخل حيِّ السماحة َمّيتِ ***ُصْور العيوِن إىل َسَنا َمِلكٍ 

 تُغضي العيوُن هبا إىل القبِل ***َمِلٌك تقابُل منه أهُّبة       

 وتالُت حبوتهُ على جبِل ***فُتزّر ألمُتهُ على أَسدٍ 

 ألقى نداهُ له على الّسُبل***لو مل يزر مغناه ذو عدمٍ 

 كرما  عليه بصاحل العمل***أو زاره يف احلشر آثره

 راض األمِن ابلوجِل عند انق***أسٌد على الفرسان يَفرسها

اس  تعمل الش  اعر اخل  تر يف ه  ذه األبي  ات  وه  ذا اخل   تر خ  رج ع  ن الغرض  ني األص  ليني إىل غ  رض امل  دح  فك   ل  
  كم ا ةوالش جاع مويص فه ابلك ر  املعتمدد بدن عبدادمي دح املل ك  ابدن محدديسهذه األبيات يتضمن معناها املدح  ألن 

 :يف قوله "00"و"01"و"00"و"00"و"00"و"00"و"00"األبيات يستمر يف مدحه يف 

 حتَت العجاج أبْعنُيِ األَسل***وكتيبةٍ  شهباَء رانية 

 غيل الّصوارِِم والقنا الّذُبل***جاءت هبا اآلساُد تزأر يف

 َحَدَق اجلراِد أبعني احلجل*** والطعُن يلحُق من سوابغهم

 ابلعّل من دمهْم وابلّنهل***وكأن ُُسَر اخلّط يف شرٍق 

 ُمَهَج الكماةِ  أبلسِن الشَُّعل***ُغُدرٍ  وكأَّنا يلحسَن يف

 ِلُعاَلَك فوق مناِبر الُقَلل***خطبْت سيوُفك من سراهتم

 يف كّف غريك غرَي معتقِل ***رمٌح يروُق الطرف معتقال  

 .ويشيد بشجاعة املعتمد بن عبادميدح  ابن محديسويف هذه األبيات  
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يدة أس   لوهبا خ   تري  ألن  ه األس   لوب األمث   ل ال   ذي م  ا س   بق نس   تنتج أن معظ   م أبي  ات القص   ك   ل م  ن خ   الل   
يس  اعد الش  اعر عل  ى التعب  ري ع  ن مش  اعره وأحاسيس  ه  كم  ا أن  ه األس  لوب األكث  ر أتث  ريا  عل  ى املتلق  ي  ألن القص   يدة  
كتب    ت ملناس    بة امل    دح  والش    اعر فيه    ا يعل    ي م    ن ش    أن ىلدوح    ه وخي    ترت ع    ن حماس    نه بطريق    ة ةيل    ة  وهن    اك تناس    ق 

 . القصيدة  وهذا ما أضفى عليها ذلك الرقي الذي يتأتى من خالل قراءتنا هلذه القصيدةوانسجام واضحني يف

ومن  ه ف   إن ش  عرية أي ن   ا تتش   كل م  ن خ   الل تواش   ج العناص  ر األس   لوبية واللغوي   ة يف س  ياق مالئ   م خي   دم " 
تتخ  ذ م  ع  ص ف الكلم  ات بعض  ها إىل بع ض  وم  ن مث تش كيل العب  ارة ال يتر الدالل ة الكلي  ة لل نا  وذل  ك ع ن طري  ق 

األخ رى لتأس  يس البي ت  وه  ذا البي  ت ينبغ ي أن تربط  ه عالق  ة عض وية م  ع البي ت الس  ابق والالح  ق مب ا يش  كل وح  دة 
أن املع  اين معروف ة ومطروح  ة يف الطري  ق  ولك  ن الع  ترة يف اجلدداحظ عض وية لتأس  يس البن  اء الرتكي  يب للقص يدة  إذ ي  رى 

ناعة وض رب م ن النس ج وج  نس م ن التص وير  م  ن هن ا ج اءت أمهي  ة إَّن ا الش عر ص  : الص ياغة والبن اء الرتكي يب إذ يق  ول
 .( 1) "البناء الرتكييب الذي يوظفه الشاعر يف التعبري عن مشاعره وأفكاره

 :شعري  الصورة: املبحث الثالث

لق  د اس   تأثرت الص   ورة الش  عرية إبهتم   ام النق   اد والدارس  ني  وع   دوها م   ن أه  م خص   ائا التش   كيل الف   ين يف  
هب  ا الش اعر ع  ن املباش  رة  ن  أى  وه ذا م  ا يب  دو واض حا  يف األمهي  ة البالغ ة هل  ا يف بن  اء القص يدة بن  اءا  فني ا  يالش عر الع  ري

داء الش عري الرفي ع بوص  فها عنص را  مهم ا  م ن عناص ر بن  اء القص يدة  وم ن حي ث ه ي تركي    والتقري ر  فه ي ج وهر األ
تعكس ب   ذلك مه  ارة الش  اعر يف ص   ياغة نس  خة ةالي   ة أس  لوي يعتم  د الف   ن اللغ  وي قاع   دة جوهري  ة يف ه  ذا البن   اء  ف  

تستحضر فيها لغة اإلب داع اهليم ة احلس ية أو الش عورية لألجس ام أو املع اين بص ياغة جدي دة  ليه ا ق درة الش اعر وُتربت ه 
 .( 2) على أفق تعادلية فنية بني طرفني مها اماز واحلقيقة

وأفك   اره  يس  تعملها الش   اعر يف ايص   ال عواطف   هو وكناي   ة   والص  ورة الش   عرية أن   واع م   ن ُم  از واس   تعارة وتش   بيه 
 .بطريقة ةيلة وملفتة للنظر ابلنسبة للمتلقي

                                                                 
 .651  صالبراء الفين يف شعر ابن جابر األندل  سالم علي الفالحي   -(1)
  6دار غيداء للنشر والتوزيع  ط  خلالي  والطوائدالقي  اجلمالي  يف الشعر األندل   عصري ا  كرمي الباجالين   دآزا -(2)

 .354ص م 4563 عمان  األردن 
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 :شعري  اجملاز واإلستعارة -أولا 

 :اجملاز -0
اس  م للمك  ان ال  ذي ؤ  از في  ه كاملع  اج وامل  زار وأش  باههما  وحقيقت  ه ه  ي االنتق  ال م  ن مك  ان إىل آخ  ر  وأخ  ذ " :لغدد  

 . ( 1) "للداللة من معىن إىل آخرهذا املعىن واستعمل 

س    ار في     ه وس     لكه  : ج     زت الطري    ق  وج     از املوض    ع ج     وزا  وج    وازا  وُم     ازا  (: ج    وز) الل دددددانولق    د ج     اء يف  
 .أغضى وُتاوز فيه أفرط: ته مبعىن أجزته  وُتاوز عن الشيءوز وجاوزت الشيء إىل غريه وُتا

أورد مع   ىن العف  و والتس   امح عن   دما  الل دددانط   ي  ألن فام  از لغ   ة يع  ين إذا  الس   ري والتج   اوز والتس  امح والتخ 
عْ ا :ويف املعج م الوس  يط ام از  ُت  اوز هللا عن ه أي عف  ا : أورد املع ىن ال  ديين للف م

َ
م ا ُت  اوز م ا وض  ع : ب َ  ْر  م ن الك  الممل

 .له من املعىن

ل  ة األلف  اظ املعت   ادة ك   ل الص  يغ البالغي  ة ال  يت حتت   وي تغي  ريا  يف دال: ام  ازمعجددد  املصددطلحات ج  اء يف  :اصددطالحاا 
ويندرج حتت كل هذا أنواع اماز يف البالغة العربي ة م ا ع دا الكناي ة ال يت ال مين ع اس تعمال ألفاظه ا يف غ ري م ا وض عت 

 .( 2) له من إرادة املعىن األصلي هلذه األلفاظ

م ع قرين ة ع  دم  وه و اللف م املس تعمل يف غ ري م ا وض ع ل ه ابلوض  ع الشخص ي أو الن وعي  لعالق ة ب ني املعني ني 
خ  ذ ه  ذا الف  رس تش  ري إىل كت  اب  وام  از ه  و ُت  وز احلقيق   ة : رادة م  ا وض  ع ل  ه  فخ  رج الغل  ُط لع  دم العالق  ة كقول  كإ

تي ث ل  امل تكلم إىل اس م موض  وع ملع ىن فيختص ره  إم ا أبن ؤعل  ه مف ردا  بع د أن ك ان مركب  ا   أو غ ري ذل ك م ن وج  وه 
 .( 3) االختصار

 

 

 

                                                                 
 .61م  ص4554  مصر    اإلسكندرية6املعرفة اجلامعية  ط  دار البالغ  العربي  دروس يفسعد سليمان ألودة   -(1)
 .684  صالبديع والبيان واملعاي:علوم البالغ    أألد قاسم وحمي الدين دي     -(2)
  حققه وترجم لشعرائه شاكر هادي شكر  مطبعة النعمان   أنوار الربيع يف أنواع البديععلي صدر الدين بن معصوم املدين   -(3)
 .651ص-654م  ص6414  النجف الشريف  العراق  1  ج6ط
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ك ل كلم  ة أري  د هب ا غ  ري م  ا وقع ت ل  ه يف وض  ع واص فها ملالحظ  ة ب  ني : الق  دماء أبن ام  ازلق د ذك  ر علم اؤت  
الث   اين واألول  ىل    ا يع    ين أن ه   ذا الف    ن أدخ    ل الفن    ون يف ابب الص   ورة الش    عرية  ألن    ه ميك   ن قائل    ه م    ن التص    رف يف 

ا  يف القل وب  ل ذلك كث ر يف  دالالت ألفاظه وحيول بعض ها ع ن بع ض  ألن ام از يك ون أحي ات  أبل غ م ن احلقيق ة موقع 
 .( 1) كالم العرب

 :اجملاز أنواع
 ن  ع إرادة اإلس  ناد  ةم  ع وج  ود قرين   وه  و اس ناد الفع  ل أو م  ا يف معن اه إىل غ  ري م ا ه  و ل  ه العالق ة :اجملدداز العقلدد  -أ

يل وه     ي املص     در وإس    م الفاع    ل  واس    م املفع    ول  والص     فة املش    بهة واس    م التفض    : احلقيق    ي  واملقص    ود مب    ا يف معن    اه
 .( 2) مشتقات تعمل عمل الفعل

ويك ون يف نق ل األلف اظ م ن حقائقه ا اللغوي ة إىل مع اٍن أخ رى بينه ا ص لة ومناس بة  وه ذا ام از " :اجملاز اللغدوي -ب
 :يكون يف الفرد  كما يكون يف الرتكي  املستعمل يف غري ما وضع له  وهذا اماز اللغوي نوعان

 .كون العالقة فيه بني املعىن احلقيقي واملعىن امازي املشاهبةوهي ُماز لغوي ت :الستعارة* 

ألن ل  ه  وأاملش اهبة   وه و ُم از تك  ون العالق ة في ه غ ري املش اهبة  وُس ي مرس  ال  ألن ه غ ري مقي د بعالق ة :اجملداز املرسدل* 
 .( 3) "عالقات شىت

لتش ابه  إذ ال تش  ابه بينهم  ا  وال تص  ح ويف ام از املرس  ل املعني  ان بينهم ا رابط  ة م  ا  غ  ري أهن ا ليس  ت رابط  ة ا" 
في ه اس  تعارة اللف  م ألداء املع  ىن ام  ازي  لتع  ذر إدراك تش  ابه يق  رب ب ني مع  ىن اللف  م احلقيق  ي وب  ني م  ا أري  د من  ه عل  ى 

أي ه  و كلم  ة اس  تعملت يف غ  ري معناه  ا األص لي لعالق  ة غ  ري املش  اهبة م  ع قرين  ة لفظي  ة أو حالي  ة ". ( 4) "س بيل ام  از
 .ارادة املعىن األصليمن  نعةما

 

 

                                                                 
 .683  صالبراء الفين يف شعر ابن جابر األندل  سالم علي الفالحي   -(1)
(2)

 .433  صالبديع والبيان واملعاي:علوم البالغ  حمي الدين دي     أألد قاسم و  -
 م 6481دار النهضة العربية للطباعة والنشر  دط  بريوت   لبنان    البيانعل  :  يف البالغ  العربي عبد العزيز عتيق   -(3)

 .643ص
 .668  صاملختار من علوم البالغ  والعروض  على سلطاين   - (4)
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 :العالقات يف اماز املرسلو  

اس   تعمال : امل دددببي * . إس  تعمال الس   ب  للدالل  ة عل   ى النتيج  ة: ال دددببي : * العالقددد  الغائيددد  ويرضدددوي حتتهدددا -أ
 .الالزمي * . اطالق اسم امللزوم على الالزم :امللزومي . * اآللي * .النتيجة للداللة على السب 

 .م وارادة اخلاصااطالق اسم الع :العمومي  *. اجلزئي * . النلي *  :مي  ويرضوي حتتهاالعالق  الن -ب

 .استعمال اللفم اخلاص للداللة على العموم: اخلصوصي *  

 .اجملاورة* . احلالي * . استعمال احلاوي للداللة على ا توى: احمللي * : العالق  املناني  ويرضوي حتتها -ج

 .( 1) "اعتبار ما سيكون: امل تقبلي * . اعتبار ما كان: املاضوي * :   ويرضوي حتتهاالعالق  الزماني -د

 :يف قوله" 00"البيت وجند اماز يف قصيدة ابن ألديس يف  

 ظفرْت يداهُ بطائل األمِل ***ُرّب ذي أمٍل : عطفْت وقالتْ 

ام   از يف ق   ول " 44"د يف البي  ت وه  و ُم   از مرس   ل عالقت  ه جزئي   ة  وجن   " ظف   رْت ي   داهُ " وام  از هن   ا يف قول  ه  
 :الشاعر

 بعدي مدامُع ُدْميةِ  الِكَلل*** وأروُح عن وطين إذا دِميتْ 

 .وهو ُماز مرسل عالقته مكانية" وأروُح عن وطين " واماز هنا يف قوله  

 :اإلستعارة -اثنياا 
طل      من    ه أن يع     ريه : من     هطل      العاري    ة  واس     تعار الش    يء  واس    تعاره : اس     تعار(: ع    ور) الل دددددانج    اء يف  :لغدددد  

 .واستعاره ثواب  فأعاره إايه...إايه

فالدالل    ة   اس    تعاره إايه: ة  ويق   اليَ    يعطي   ه إايه عارِ طل      أن : اس   تعار الش    يء من   ه: املعجدددد  الوسددددي ويف  
  ورف  ع الش  يء وحتويل  ه م  ن ( 2) ش  خا إىل ش  خا آخ ر حي  ازةاملعجمي ة للف  م تؤك  د أن اإلس  تعارة نق  ل الش يء م  ن 

ل ه منه  ا إىل ي  ده  وعل ى ه  ذا يص ح أن يق  ال اس  تعار رفع  ه وحوَ : كنان ةآخ  ر  يق ال اس  تعار ف الن س  هما م  ن  مك ان إىل 

                                                                 
 .468ص-464ص-461  صالبديع والبيان واملعاي:علوم البالغ  د قاسم وحمي الدين دي    أأل  -(1)
 .644ص املرجع نفسه  -(2)
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ب  ه  وم  ن ذل  ك يفه   م  تف  اعانس  ان م  ن آخ  ر ش  يما  مبع  ىن أن الش  يء املس  تعار ق  د انتق   ل م  ن ي  د املع  ري إىل املس  تعري لإلن
 .( 1) لة مامنا أن عملية اإلستعارة ال تتم إال بني متعارفني ُتمع بينهما صض

ريف التشبيه وتريد به الطرف اآلخر  مدعيا  دخول املشبه يف جنس املشبه به  داال  على طن تذكر أحد أ :اصطالحاا 
 .( 2) ذلك ابثباتك للمشبه ما خيا املشبه به

الوض   ع اللغ   وي مع  روف ت   دل الش  واهد عل   ى أن  ه اخ   تا ب   ه  يف اإلس  تعارة يف اجلمل   ة أن يك  ون للف   م أص  ل 
إلي   ه نق   ال  غ   ري الزم  فيك   ون هن   اك   يس   تعمله الش   اعر أو غ   ري الش   اعر يف غ   ري ذل   ك األص   ل وينقل   ه ح  ني وض   ع  مث

 .( 3) ريةاكالع

عل م أن الك  الم يف  :يف أنددواع البددديعأندوار الربيددع يف كتاب  ه  در الدددين بددن معصدوم املددديصددويق ول عل ي  
فرده ا بعض هم ابلت أليف  ول يس الغ رض هن ا استقص  اء في ه أعن ة األق الم  ح ىت أ انيونبيدالاالس تعارة وأنواعه ا ىل ا أطل ق 

ذل ك وإَّن ا املقص ود تقريب ا  إىل االفه ام بتعري  ف يزي ل عنه ا اإلهب ام  وذك ر أقس امها ابختص  ار  م ع اثب ات ش يء م ا وق  ع 
ويق ال يف  ج ام از ابلتش بيه فتول د بينهم ا االس تعارة  فه ي ُم از عالقت ه املش اهبة زوِ : منها يف حماسن النظم والنث ر  ق الوا

 .( 4) اللفم املستعمل فيما شبه مبعناه األصلي: تعريفها

أح   دمها ابآلخ   ر كالتش   بيه  إال أن  نبي  اوك  ل اس   تعارة فه   ي ة  ع ب   ني ش   يمني مبع   ىن مش  رتك بينهم   ا يكس      
كله  ا تتض  من مع  ىن التش بيه  ول  يس ك  ل تش  بيه يتض  من مع  ىن   اتاالس تعارة نق  ل الكلم  ة أبدات  ه الدال  ة علي ه واالس  تعار 

 .( 5) االستعارة

 

                                                                 
 .614  صلبيانعل  ا:  يف البالغ  العربي عبد العزيز عتيق   -(1)
  بريوت  6طة  يملت  الع  ضبطه وكت  هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور  دار الكمفتاح العلومسراج امللة والدين السكاكي   -(2)

 .314م  ص6483لبنان  
  بريوت  لبنان  6دار الكت  العلمية  ط:   حتقيق عبد احلميد هنداوييف عل  البيان البالغ أسرار عبد القاهر اجلرجاين   -(3)

 .36  صم4556
 ه شاكر هادي شكر  مطبعةحققه وترجم لشعرائ  أنوار الربيع يف أنواع البديع  علي صدر الدين بن معصوم املدين  -(4)

 .443  صم6418 ف  العراق شر   النجف األ6ج 6ط النعمان 
  دمشق  سوراي  6  طللطباعة والنشر والتوزيع ن  دار البشائرم  حتقيق حامت صاحل الضامواد البيانعلي بن خلف الكات    -(5)

 .641 صم4553
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  :يقول أحد الشعراء 

 تَشابهٌ َكَأَسٍد َشَجاَعُتهُ ***االستعارةُ ُماٌز علقته    

ة      وُمِنَعْت يف ِعْلٍم ِلَما اَتَضحْ *** -على األصح-وهي ُماٌز لَُغ

ْرَدا  أو معُدو   1) ِمْنهُ َقرِيَنة هلَا َقد َأِلفَ *** ا  أو ُمَؤَلفا  دوف َ
 
). 

وم ا اليهم  ا  مش  به ب ه -مش به: إن االس تعارة تش بيه بلي غ ح  ذف أح د طرفي ه  ف ال ب  د فيه ا إذا م ن  :أرردان السددتعارة
مق    دران  وهل    ذا أطل   ق مص    طلح اجل    امع عل   ى وج    ه الش    به  املش   به واملش    به ب    ه  وإن مل يظه   را فيه    ا واض    حني  فإهنم   او 

 .وجه الشبه: اجلامع* . ه بهاملشب: امل تعار مره*. املشبه: امل تعار له* : وهكذا تصبح أركاهنا كما ل 

لفم املشبه به وإن كان حمذوفا   ال نار هو عند بعضهم لفم املشبه به وإن كان حمذوفا   وعند : امل تعار* 
 .( 2) لفم املشبه  لكن ال بد من اعتماد رأي اجلمهور ال نار وعند 

 .تصرحيية ومكنية يقسم البالغيون االستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها إىل :أق ام اإلستعارة

 .( 3) وهي ما صرح فيها بلفم املشبه به  أو ما أستعري فيها لفم املشبه به للمشبه :الستعارة التصرحيي * 

ه  ي ك ل م ا ص رح فيه ا بلف  م : ق ولي البدديع والبيددان واملعداي: علددوم البالغد هل ا يف كت اب  ري فولق د ورد تع 
 :َل  الرومومعرضا   سيد الدول مادحا   رقول املتري (املشبه) وحذف املستعار له ( املشبه به)املستعار منه 

َبَل ميِْشي يف الِبَساِط َفَما َدَرى  .( 4) ِإىَل الَبْحِر ميِْشي أَْم ِإىَل الَبْدِر يَ رَْتِقي*** َفَأق ْ

 

 

 

 

                                                                 
 .38ص-34  صالثالة  الفرون اجلوبر املنرون يف صد عبد الرألان بن صغري األخضري   -(1)
 .641ص-644  صالبديع والبيان واملعاي:علوم البالغ    أألد قاسم وحمي الدين دي    -(2)
 .641  صعل  البيان:  يف البالغ  العربي عبد العزيز عتيق   -(3)
 .644  صالبديع والبيان واملعاي:علوم البالغ    أألد قاسم وحمي الدين دي    -(4)
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ل ى ذل ك بنص   قرين ة ه ي أن ت ذكر املش به وتري د ب ه املش به ب ه داال  ع: بقول ه ال نار عرفها " :الستعارة املنري * 
س  إليه مضيفا  شيما من لوازم املش به ب ه املس اوية مث ل أن تش به املني ة ابلس بع  مث تفرده ا ابل ذكر تتنصبها  وهي أن تن

خمال   املني  ة نش بت بف الن  ط  اواي  ل ذكر املش به ب  ه  وه و قول  ك : مض يفا  إليه ا عل  ى س بيل االس تعارة التخييلي  ة فتق ول
 :من قول الشاعر ةخوذأم ال نار الشبيهة ابلسبع  وشاهد 

ِنَيةُ اْنَشَبْت َأَظِفَرَها
َ
ن َْفعُ *** وِإَذا امل  .( 1) "َأْلِفَيْت ُكل  َِيَمَة اَل ت َ

 :حيث يقول "10"البيت يف االستعارة  ابن محديسولقد وظف  

َقلِ 
ُ
 عدال بسامعيت َعِن العذِل ***َوْرُد اخلدوِد ونرّجُس امل

ابإلنس    ان ال   ذي لدي    ه رأي ( املش   به)ش   به ورد خ    دود حمبوبت   ه وة    ال مقلتيه   ا وهن   ا اس   تعارة مكني    ة  حي   ث  
فالش   اعر يش   به ة   ال  "الع  ذلِ "   فح   ذف لن  ا ه   ذا األخ   ري  وج  اء بقرين   ة لفظي   ة ت   دل علي  ه وه   ي كلم   ة (املش  به ب   ه)

 .حمبوبته ابإلنسان الذي يلوم

 :يف قوله "10"البيت واالستعارة يف  

 اإلجل تْرسل أسهم األَجل يف***خذلْتَك ابللحظاِت خاذلة

ال  يت ترس  ل نظ  رات امل  وت ( املش به)وه  ي البق  رة الوحش  ية " اإلج  ل" وهن ا اس  تعارة مكني  ة حي  ث ش  به الش اعر  
 ".خاذلة"   فحذف لنا ا بوبة وترك لنا قرينة تدل عليها (املشبه به)شبهها اب بوبة اليت ختذل حمبوهبا بنظراهتا 

 :"10"البيت وقوله يف  

ْتَك قهوهتاِمْن مُ   ابلسُّْكِر من َخَبٍل إىل َخَبل***ْقَلةٍ  ن ََقَل

  فح  ذف (املش به ب ه)ابخلم ر ال  ذي يُس كر ( املش به)املقل ة  وه  ي العي ون وهن ا اس تعارة مكني ة حي  ث ش به لن ا  
 ".السُّْكرِ "لنا هذا األخري وترك لنا قرينة لفظية تدل عليه وهي 

 :لهيف قو  "10"البيت كما جند االستعارة يف  

 فيه كؤوُس األعنِي النُُّجل***وَلَقّلما يصحو امرؤ َحَكَمتْ 

                                                                 
 .648ص  البديع والبيان واملعاي:علوم البالغ    أألد قاسم وحمي الدين دي   -(1)
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ابخلم  ر ( املش به)حي ث ش به األع ني النج ل " ك ؤوُس األع  نِي النُُّج ل" ويف ه ذا البي ت اس تعارة مكني ة يف قول ه  
 ".كؤوسُ " فحذف هذا األخري وأتى بقرينة تدل عليه وهي كلمة ( املشبه به)

 :"10"البيت وقوله يف  

 جيِد الغزال قالئَد الغزِل ***امرؤ ما زلُت أنظُم يفإين 

ابل   ورق ( املش  به)حي  ث ش   به لن  ا جي  د الغ   زال " م  ا زل   ُت أنظ  ُم يف جي   ِد الغ  زال" وهن  ا اس  تعارة مكني   ة يف قول  ه 
 ".أنظمُ " فحذف لنا هذا األخري وجاء بقرينة لفظية تدل عليه وهي ( املشبه به)الذي يكت  عليه 

ابلش   عر ( املش   به)حي   ث يش  به لن   ا القالئ   د " قالئ   َد الغ   زلِ "رة مكني   ة أخ  رى يف قول   ه ويف نف  س البي   ت اس   تعا 
 علي  ه وه   ي للدالل   ة  فح  ذف ه  ذا األخ   ري وج  اء بقرين   ة لفظي  ة (املش  به ب   ه)الغ  زيل أو الك  الم ال   ذي يق  ال للمحب   وب 

 .على سبيل اإلستعارة املكنية" أنظمُ "

 :يف قوله "10" واالستعارة يف البيت 

لوجنة ِ اخلضِل ***ّنْت على نظريوجنّيةٍ  ضَ   جبيّن ورِد ا

ابلثم   ار ال   يت ( املش   به)حي   ث ش   به لن   ا ورد الوجن   ة "جب   يّن ورِد الوجن   ةِ  اخلض   لِ " وهن   ا اس   تعارة مكني   ة يف قول   ه 
 ".جينّ "  وحذف هذا األخري وجاء بقرينة لفظية للداللة عليه وهي (املشبه به)تقطف 

ني    ة حي    ث يش    به لن    ا اجل" وجنيّ    ةٍ  َض   ّنْت عل    ى نظ    ري "  قول    ه ويف نف   س البي    ت اس    تعارة مكني    ة أخ    رى يف 
 ". َضّنتْ "   فحذف هذا األخري وجاء بقرينة لفظية للداللة عليه وهي (املشبه به)ابإلنسان الذي يشك ( املشبه)

 :"10"البيت وقوله يف  

 َغَسَلْت َحَصاُه مدامُع السَّبل***تعلو بعود أراكةٍ  بردا  

ابلع    ني ( املش   به)حي   ث ش   به لن   ا ال   ترد "ب   ردا  َغَس   َلْت َحَص   اهُ م    دامُع السَّ   بل " ي   ة يف قول   هوهن   ا اس   تعارة مكن 
 ".مدامعُ "بقرينة لفظية للداللة عليه وهي   وحذف هذا األخري وجاء (املشبه به)
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 : حني يقول "00"البيت حيث جندها يف  

 ظفرْت يداهُ بطائل األمِل ***ُرّب ذي أمٍل : عطفْت وقالتْ 

( املش  به)حي  ث ش به الش  اعر األم ل " رُّب ذي أم  ٍل ظف رْت ي  داهُ بطائ ل األم لِ " ا اس تعارة مكني  ة يف قول ه وهن  
 "ظفرْت يداهُ " فحذف لنا هذا األخري وجاء بقرينة لفظية تدل عليه وهي ( املشبه به)ابإلنسان 

 :استعارة يف قوله "00"البيت ويف     

 نَح ُُمتىن قُبليإالّ ألم***ِقَبلي ديوٌن ما اعرتفُت هبا

( املش به ب  ه)ابلثم ار ال يت تقط ف ( املش  به)حي ث ش به الُقب ل "ألم نَح ُُمت  ىن قُبل ي" وهن ا اس تعارة مكني ة يف قول ه 
 ".ُُمتىن" وحذف هذا األخري وجاء بقرينة لفظية للداللة عليه وهي 

 :"00"البيت وقوله يف  

 كأَس النعيم براحةِ  اجلذِل ***واها  ألاّيٍم ُسقيُت هبا

  وج اء (املش به ب ه)ابلس ائل حل و امل ذاق ورمب ا يقص د ب ه الش اعر اخلم ر ( املش به)حيث شبه لنا الشاعر األايم  
 ".ُسقيتُ " بقرينة لفظية تدل عليه وهي 

 :يقول الشاعر "00"البيت ويف  

 كرما  عليه بصاحل العمل***أو زاره يف احلشر آثره

ابألايم العادي   ة ال  يت ي   زور ( املش  به)حي   ث ش  به احلش   ر "ش   ر آث  رهزاره يف احل أو" وه  ي اس  تعارة مكني   ة يف قول  ه 
 ".زاره"  وحذف هذا األخري وجاء بقرينة لفظية للداللة عليه وهي (املشبه به)فيها الناس بعضهم 

 : "01"البيت وقول الشاعر يف  

 ِلُعاَلَك فوق مناِبر الُقَلل***خطبْت سيوُفك من سراهتم

ابإلنس ان ال ذي   (املش به)حي ث ش به لن ا الس يوف "خطب ْت س يوُفك م ن س راهتم"هوهنا استعارة مكنية يف قول  
 ".خطبتْ "  وحذف هذا األخري وترك قرينة للداللة عليه وهي (املشبه به)خيط  ويتكلم 
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 :استعارة يف قوله "00"البيت ويف  

 يف كّف غريك غرَي معتقِل ***رمٌح يروُق الطرف معتقال  

 القت  ل ابإلنس ان ال ذي تعرتي ه الرغب ات والنفح  ات أو ابلف ارس ال ذي يه وى( املش  به)وهن ا ش به الش اعر ال رمح  
 ".يروقُ  "عليه وهي  تدل  وحذف هذا األخري وترك قرينة (املشبه به)

 : حيث يقول الشاعر "00"البيت كما جند االستعارة يف  

 غيل الّصوارِِم والقنا الّذُبل***جاءت هبا اآلساُد تزأر يف

حي    ث ش     به الص     وارم والقن    ا وه     ي الس     يوف والرم     اح  "الّص    وارِِم والقن     ا ال     ّذبُل " تعارة يف قول     هوتتمث    ل االس      
ال   يت ت  تعطش إىل س   فك ال   دماء  وح   ذف املش   به ب  ه وت   رك قرين   ة للدالل   ة علي   ه وه   ي ( املش   به ب   ه)ابلفرس   ان ( املش  به)
 .على سبيل اإلستعارة املكنية" الّذبُل"

 :شاعراستعارة يف قول ال "00"البيت ويف  

 حتَت العجاج أبْعنُيِ األَسل***وكتيبةٍ  شهباَء رانية 

ابإلنس ان ال ذي ( املش به)حي ث ش به الش اعر اأَلَس ل وه ي الرم اح "أبْعنُيِ األَس ل" وهنا استعارة مكنية يف قوله 
 ".أْعنُيِ "  وحذف هذا األخري وترك قرينة تدل عليه وهي (املشبه به)يرتق  
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 :شبيه والنراي شعري  الت -اثنياا 

 : التشبيه -0
 .التمثيل  وهو مصدر مشتق من الفعل َشب ه بتضعيف الباء  يقال شبهت هذا هبذا تشبيها  أي مثلته به :لغ 

 هص فة الش يئ مب ا قارب ه وش اكله م ن جه ة واح  دة أو جه ات كث رية  ال م ن ةي ع جهات ه ألن ه ل و تس به كل   :اصدطالحاا 
وحنوه   ا  ال عل  ى وج   ه االس   تعارة التحقيقي   ة  فمش   اركة أم   ر ألم   ر يف مع  ىن ابلك   ا وه   و الدالل   ة عل  ى. ( 1) لك  ان إايه

2) إَّن   ا مل ي   ذكر االس   تعارة التخييلي   ة م   ع الثالث   ة ألهن   ا عن   ده يف االثب   اتو واالس   تعارة ابلكناي   ة والتجري   د  
 
وه    و أن   (

  هل ذا ؤ    أن تك  ون تكش ف ع  ن ص فة يف املش  به ابختي ار مش  به ب ه اتض  حت في ه ه  ذه الص فة بش  كل واض ح جل  ي
  .هذه الصفة املقصود ابرازها أكثر ما  يز ذلك املشبه به

  أم  ا املش  به (أداة التش  بيه  وج  ه الش به)مه  ا طرف  ا التش بيه  ( املش  به ب  ه واملش به) للتش  بيه أربع  ة أرك ان :أررددان التشددبيه
أح دمها  وإَّن ا ج يء ابملش به ب ه إليض اح  واملشبه به فهما ركنان أساسيان يف قيام التش بيه  وال يك ون التش بيه إذا غ اب

ة البلي   غ أن يف ح   ذفها زايدة يف ق   وة س  ه فحاهل  ا خيتل   ف  إذ يص   ح ح   ذفها إذا رأت حايش   بتص  فة املش   به  وأم   ا أداة ال
 .( 4) أما وجه الشبه فهو الوصف اخلاص الذي قصد اشرتاك الطرفني  ( 3) التشبيه وةاله وأتثريه

 :غيون إىل وضع املصطلحات الدالة على كل حالة من هذه احلاالتوقد عمد البال :حالت التشبيه

إذا ذك  رت في ه األداة  إش  ارة إىل أن  ه ب  ذلك ق  د ت  رك وش  أنه دون أن ميس  ه ( رس  لم)فالتش  بيه : التشددبيه املرسددل -0
 .تكون األداة اُسا  أو فعال  أو حرفا   دتغيري  وأدوات التشبيه متعددة فق

ن يف ح   ذفها أتكي   دا  أبن   ه يف ه   ذه الص   فة مط   ابق أاألداة  فك   إذا ح   ذفت من  ه ( مؤك   د) ووه   : التشدددبيه املؤردددد -0
 .للمشبه به

 .إذا كان وجه الشبه مذكورا  ( مفصل)والتشبيه : التشبيه املفصل -0

                                                                 
 .16  صلبيانعل  ا:  يف البالغ  العربي عبد العزيز عتيق   -(1)
  65  الناشر مكتبة اآلداب  طيف عل  البيان:  ص املفتاح يف علوم البالغ لخيبغي  اإليضاح لتعبد املتعال الصعيدي   -(2)
 .8م  ص6444القاهرة  مصر    3ج
 .45ص-84  صضو علوم البالغ  والعر  مناملختار   علي سلطاين   -(3)
 .16  صدروس البالغ حسين تصف  وآخرون   -(4)
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 .( 1) وهو ُممل إذا حذف منه وجه الشبه :التشبيه اجململ -0

  ك البحر يف الك  رم  كي ف جنعل  ه  : ه  كقولن  اه  و ال ذي ح  ذفت في ه أداة التش بيه ووج  ه الش ب :التشدبيه البليدد  -0
ويف ه ذا يك ون املش به "  ( 2) غ ألن فيه مبالغة يف التشبيه ح ىت جع ل املش به نف س املش به ب هأبل  هذا »  تر«بليغا ؟

ق د بل  غ م ن الس  مو منزل  ة تض اهي املش  به ب  ه  ويش رتط ليك  ون ه  ذا التش بيه مقب  وال  أن يك  ون الش اعر ص  ادقا  يف قول  ه 
 .معقوال  يف اعجابه ابملشبه

الل   ة رقيق   ة  تض    للها وال غورمب   ا ح   ذفت األداة ووج   ه الش    به  واس   ترت طرف   ا التش   بيه خل   ف : التشدددبيه الضدددمين -0
ش  عر الل   ذة يف قلي  ل م  ن البح  ث عنهم  ا  ح   ىت إذا ستنف  س الق   ارئ  ودف  ع فض  وله ك  ي يرة  ختفيه  ا  فيك  ون ب  ذلك إ

 .فسه لسماع املزيد  وهو ما يسمى ابلتشبيه الضمينقت ناتوجدمها  استشعر املتعة الفنية و 

 م   ن ويعم   د في  ه الش   اعر إىل ُت  اوز املألوف ومفاج   أة خي  ال الس   امع مب  ا مل يعه   ده  ويف ه  ذا :التشددبيه املقلدددوب -0
ش ريطة أن يك ون ص نيعه تعب ريا  ع ن ش عور ص ادق مي أل علي ه نفس ه  لك ي تنته ي دهش ة الق ارئ  :رة م ا أراده الش اعر إ

3) "ضى والتأثر مث مشاركة الشاعر يف عواطفه الغامرة  وهو ما يسمى ابلتشبيه املقلوبإىل الر 
 
). 

4) ا  غري حقيقي منتزغا  من عدة أمور  خا ابسم التمثيلضعمىت كان وجهه و  :التشبيه التمثيل  -0
 
). 

 :يف قصيدته على التشبيه حيث يقول ابن محديسولقد اعتمد  

 
ُ
 عدال بسامعيت َعِن العذِل ***َقلِ َوْرُد اخلدوِد ونرّجُس امل

 :خدود حمبوبته تمرة أوراق الورد وطراوته  وبذلك تكون الصورة كاآل ألر  فقد شبه 

 أداة التشبيه وجه الشبه املشبه به املشبه
 حمذوفة اجلمال واحلسن والبهاء الورد ألرة خدود معشوقته

ش   ف وج    ه الش    به م   ن خ    الل ع    رض تأنن    ا نكويف ه   ذه الص    ورة ح   ذف وج    ه الش    به وأداة التش   بيه  حي    ث  
 .الشاعر للصورة وما يقصد هبا  فالشاعر يف هذه الصورة يتغزل تبيبته ويصف درجة ةاهلا وحسنها

                                                                 
 .44ص-46  صضو املختار يف علوم البالغ  والعر   علي سلطاين    -(1)
 .654  صدروس البالغ ين تصف وآخرون  فينظر  ح -(2)
 .43ص-44  صضو املختار يف علوم البالغ  والعر علي سلطاين     -(3)
 .341  صمفتاح العلوم   سراج امللة والدين السكاكي -(4)
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َق لِ "كم ا جن د أيض ا  التش  بيه يف قول ه  
ُ
  فلق  د ش به مقل ة حبيبت ه أي عيوهن  ا ابلن رجس  وه و ن وع م  ن "ن رّجُس امل

 .تشبيه بلي   وهنا جبمال زهره وطي  رائحته  وزهرته تشبه ابألعني الورود  وهو نبت من الرايحني ميتاز

 أداة التشبيه وجه الشبه املشبه به املشبه
 حمذوفة اجلمال وفتنة عيون حبيبته (دو نوع من الور )النرجس  عيون حبيبته

  

 : يف قول الشاعر "00"البيت كما جند التشبيه يف  

 اض األمِن ابلوجِل عند انقر ***أسٌد على الفرسان يَفرسها

 .ابألسد  وهنا حذف أداة التشبيه( املعتمد بن عباد)حيث شبه الشاعر ىلدوحه  

 أداة التشبيه وجه الشبه املشبه به املشبه
 حمذوفة الشجاعة األسد املعتمد بن عباد

  

 :جند التشبيه يف قول الشاعر "00"البيت ويف  

 والقنا الّذُبلغيل الّصوارِِم ***جاءت هبا اآلساُد تزأر يف

 .وهنا الشاعر شبه الفرسان ابآلساد لدرجة شجاعتهم 

 أداة التشبيه وجه الشبه املشبه به املشبه
 حمذوفة الشجاعة اآلساد الفرسان

 

 : حيث يقول الشاعر "00"البيت كما جند التشبيه يف  

ا خاضْت ذوائُبها  من جفنها يف ِصْبغةِ  الكحل***وكأَّنَّ

عريات أجف  ان احلبيب  ة ابلفرس ان ال  يت خت  وض املع  ارك  واس  تعمل يف تش  بيهه أداة التش  بيه وهن ا ش  به الش  اعر ش   
 ".كأَّنا"

 أداة التشبيه وجه الشبه املشبه به املشبه
 كأَّنا الكثرة الفرسان الذوائ 
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 :حيث يقول "00"البيت والتشبيه يف  

 ابلعّل من دمهْم وابلّنهل***وكأن ُُسَر اخلّط يف شرٍق 

 :"00"لبيت اوقوله يف  

 ُمَهَج الكماةِ  أبلسِن الشَُّعل***وكأَّنا يلحسَن يف ُغُدرٍ 

  فف   ي الص   ورة األول ش   به الش    اعر "ك   أن"ويف ك   ال التش   بيهني نالح   م أن الش   اعر اس   تعمل أداة التش    بيه   
 .ماء القلوبالفرسان ابحليوان املفرتس املتعطش للدماء  ويف الصورة الثانية شبه ألسنة الفرسان ابلنار اليت تلحس د

 أداة التشبيه وجه الشبه املشبه به املشبه الصورة
 كأن العطش للدماء احليوان املفرتس الفرسان األوىل
 كأَّنا االستمتاع ابلقتل النار ألسنة الفرسان الثانية

 :النراي  -0
يع ين إذا تكل م :  كناي ةالكناي ة أن ت تكلم بش يء وتري د غ ريه  وك ىن ع ن األم ر بغ ريه يك ين(: ك ىن)ج اء يف اللس ان  :لغد 

ذك   اء املتلق  ي  ف  ال ي   ذكر اللف  م املوض   وع  بغ  ريه ىل  ا ي   دل علي  ه  فالكناي  ة إذا إمي   اء إىل املع  ىن وتلم   يح  أو ه  ي خماطب  ة
: كني ت بك ذا ع ن ك ذا  وكن وت:   وهي مصدر قول ك( 1) للمعىن املقصود ولكن يلجأ إىل مرادفه ليجعله دليال عليه

 .( 2) إذاَ تركت التصريح

ج  واز ارادة ذل ك املع ىن  وه ي ك ل م  ا فه م م ن س ياق الك الم م  ن م ع ه ي لف م أطل  ق وأري د ب ه الزم معن اه  :صدطالحاا ا
ل م ن امل ذكور إىل نتق   وهي ترك التصريح ب ذكر الش يء إىل ذك ر م ا يلزم ه  لي ( 3) غري أن يذكر اُسه صرحيا  يف العبارة

 .( 4) إىل ما هو ملزومه  وهو طول القامةفالن طويل النجاد  لينتقل منه : املرتوك  كما تقول

                                                                 
 .446  صالبديع والبيان واملعاي:علوم البالغ    أألد قاسم وحمي الدين دي    -(1)
(2)

 قه وترجم لشعرائه شاكر هادي شكر  مطبعة النعمان   حقأنوار الربيع يف أنواع البديععلي صدر الدين بن معصوم املدين   -
 .354  صم6414 ف  العراق شر النجف األ  1  ج6ط
 .454ص-453  صبيانعل  ال:  يف البالغ  العربي عبد العزيز عتيق   -(3)
 .454  صمفتاح العلومسراج امللة والدين السكاكي   -(4)
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 :حالت وأق ام النراي 
الح     م البالغي      ون أن املقص      ود ابلكناي      ة ال يك      ون الص      فة الدائم      ة  فت      ارة يك      ون الص      فة  واترة يك      ون  

 .ةاملوصوف  واترة أخرى ال هذا وال ذاك  وهو مايسمى ابلكناية عن النسب

  وه  ي ال  يت يطل    هب  ا ( 1) ذكورة  وه  ي غاي  ة الكناي  ةم  الص  فة غ  ري ويف ه  ذا احل  ال تك  ون :  النرايدد  عددن الصددف * 
 .كاجلود والكرم والشجاعة وأمثاهلا ال النعت  نفس الصفة  واملراد ابلصفة هنا الصفة املعنوية

وه  ي ال يت يطل   هب ا نف س املوص وف والش  رط هن ا ان تك ون الكناي ة خمتص ة ابملك ىن عن  ه  : النرايد  عدن املوصدو * 
 .ذلك ليحصل االنتقال منها إليهال تتعداه  و 

ي   ة عن    ه  أو بعب    ارة أخ   رى يطل      هب   ا ختص    يا الص    فة فوي    راد هب   ا اثب    ات أم   ر ألم    ر أو ن : النرايدددد  عددددن ن ددددب * 
2) ابملوصوف

 
). 

 :الكناية يف قصيدته  حيث ذكر يف أول أبياهتا بقولهابن محديس ولقد وضف  

َقلِ 
ُ
 ِن العذِل عدال بسامعيت عَ ***َوْرُد اخلدوِد ونرّجُس امل

َق  لِ  ": م ن خ  الل ه ذا البي  ت تتمث  ل الكناي ة يف قول  ه 
ُ
  وه ي كناي  ة ع ن ص  فة اجلم  ال "َوْرُد اخل دوِد ون  رّجُس امل

 .الذي تتسم به حمبوبته املتغزل هبا  فهو يصف لون وجنتيها ووصفهم ابالألرار من شدة البهاء واجلمال

 :حيث يقول الشاعر "10"البيت كما جند الكناية يف  

 حيُث املياهُ مثرية ٌ ُغَللي***موارُد الّرشفاِت ُمروييتو 

  وه ي كناي  ة ع ن موص وف وه  و "وم وارُد الرّش  فاِت ُم روييت: " والكناي ة م ن خ  الل ه ذا البي ت تتمث  ل يف قول ه 
وه  ي    "حي  ُث املي  اهُ مث  رية ٌ ُغَلل  ي: " الِش  َفاُه  حي  ث وج  د الش  اعر ض  الته يف تقبي  ل حمبوبت  ه  وك  ذلك الكناي  ة يف قول  ه

 .الذي يثري عطشه ورغبته وشجونه وعواطفه لتقبيل شفاه معشوقته كناية عن موصوف وهو الرِيق  أي ريق حمبوبته

  

 

                                                                 
 .666  صلعروضاملختار من علوم البالغ  وا    على سلطاين -(1)
 .464  صعل  البيان: يف البالغ  العربي عبد العزيز عتيق   -(2)
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 :"10"البيت كما جند الكناية يف قوله يف  

ْتَك قهوهتا  ابلسُّْكِر من َخَبٍل إىل َخَبل***ِمْن ُمْقَلةٍ  ن ََقَل

  وه  ي كناي  ة "نَ َقَلْت َك قهوهت  ا ابلسُّ  ْكِر م  ن َخَب  ٍل إىل َخَب  ل" : والكناي ة م  ن خ  الل ه  ذا البي  ت تتمث  ل يف قول  ه 
 .عن صفة اهلوس واهليام اليت تعرتي الشاعر اُتاه حمبوبته إىل درجة فقدانه لعقله وصوابه

 :كناية يف قوله  "10"البيت ويف  

 َغَسَلْت َحَصاُه مدامُع السَّبل***تعلو بعود أراكةٍ  بردا  

 .موخ واملكانة العالية والرفيعة للمعتمدوهي كناية عن صفة الش 

 : "01"البيت والكناية يف قوله يف  

 مبضرَّجاٍت من دِم البطِل ***وتكّف عن ف ََلٍق ُدَجى َغَسقٍ 

 .  وهي كناية عن األكف امللطخة ابلدماء"مضرَّجاتٍ : " والكناية هنا تتمثل يف قوله 

 ":00"البيت وقوله يف  

 أفحمتِه ابلفاحِم الرّجِل ***اي هذه استبقي على َرُجلٍ 

اجلفاء الذي لقيه  صفة   وهي كناية عن" أفحمتِه ابلفاحِم الرّجلِ "  وتتجلى الكناية يف الشطر الثاين  
 .الشاعر من حمبوبته

 :تتجلى يف قوله "00"البيت والكناية يف  

 عنه إشارة َ دمعِه اهَلطِل *** ال تسأليه عن اهلوى وسلي

والعشق الذي يكنه الشاعر ملعشوقته  حيث جعل الدموع خري دليل على  احل  صفة وهي كناية عن 
 .حبه

 :حيث يقول الشاعر "00"البيت وجند الكناية يف  

 حىت ُُترّدهُ من اخللِل ***والسيُف ال يَ ْفري ضريبَتهُ 

 .وهنا كناية عن قوة وشدة الفارس  وهو املعتمد ألن السيف ال يقوى وال يضعف إال يف يد صاحبه 
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 :يف قوله "00"البيت دها أيضا  يف وجن 

 َصْدَر الفالةِ  أبْذرُِع فُ ُتل***سأثريُها ِمْن كّل طاِعَنة 

  وهي كناية عن صفة القوة "أْذرُِع فُ ُتل: " وتتمثل الكناية من خالل هذا البيت يف قول الشاعر 
 .والشجاعة

 :"00"البيت وقوله يف  

 سماحة َمّيِت الَبَخلحيِّ ال***ُصْور العيوِن إىل َسَنا َمِلكٍ 

وهي كناية عن صفة العلو واملكانة الرفيعة واالحرتام " ُصْور العيوِن إىل َسَنا َمِلكٍ : "وتتمثل الكناية يف قوله 
 .ابن عبادالذي ميتاز به امللك 

  وهي كناية عن صفة اجلود والكرم والسخاء  وهي صفات "َمّيِت الَبَخل"وجندها أيضا  يف نفس البيت 
 .ابن عباد املعتمدإيصاهلا عن ىلدوحه  ابن محديسأراد 

 :جند الكناية يف قوله "00"البيت ويف  

 تُغضي العيوُن هبا إىل القبِل ***َمِلٌك تقابُل منه أهُّبة       

 .املعتمد بن عبادالبهية اليت تعتر عن العظمة والوقار الذي ميتاز به الطلة وهنا تتمثل الكناية يف  

 :يف قوله "00"البيت ة يف كما جند الكناي 

 عند انقراض األمِن ابلوجِل ***أسٌد على الفرسان يَفرسها

ويقص  د الش  اعر م  ن خالهل  ا زوال األم   ن " انق  راض األم  نِ : " والكناي  ة م  ن خ  الل ه  ذا البي  ت تتمث  ل يف قول  ه 
  ".الالأمن"وانعدام الطمأنينة  إذن فهي كناية عن صفة 

 :ولهيف ق "01"البيت وجند الكناية يف  

 ِلُعاَلَك فوق مناِبر الُقَلل***خطبْت سيوُفك من سراهتم

 .املعتمد بن عبادوهي كناية عن صفة العظمة واملكانة الرفيعة اليت ميتاز هبا  
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 :حيث يقول "00"و"00"البيت والكناية يف  

 بني األسنة ِ مهجةَ  البطِل ***اي ماحتا  برشاء صعدتهِ 

 ّف غريك غرَي معتقِل يف ك***رمٌح يروُق الطرف معتقال  

 . املعتمدوهي كناية عن بسالة وشجاعة  

 :حيث يقول "00"البيت وجندها أيضا  يف  

ُفَك كّل ذي َمَيل***دامْت لك الدنّيا وُدْمت هلا  وأقاَم سي ْ

 .  والذي يقصد من ورائها صفة العدلوالكناية يف هذا البيت تتمثل يف الشطر الثاين 

اب  ن أل ديس وظ ف الص ور البياني ة تقريب  ا  يف ج ل أبي ات قص يدته  حي ث أن  ه  م ن خ الل م ا س بق نس تنتج أن 
أكث ر م ن اس تعماهلا  وخاص ة الكناي ة واالس تعارة  وي دل ه ذا عل ى  ك ن الش اعر م ن اللغ ة وقدرت ه عل ى التص رف فيه ا 

مش   اعره وأفك   اره  بطريق  ة فني   ة راقي   ة  فه   و مل يس   تعمل اللغ  ة املباش   رة  ب   ل أكث   ر م   ن التش  بيهات وام   ازات يف إيص   ال
 .وهذا ما جعل من قصيدته ذات قيمة فنية عالية  فهو يتميز بقدرته العالية يف التخيل والتصوير

 .شعري  اليقاع اخلارج : املبحث الرابع
يعد االيقاع عنصرا  مهما  من عناصر تكوين القصيدة  إذ ال ميكن للغة أن تنهض وحدها يف التشكيل  

ال ميكن معها أن نسمي الكالم شعرا    ن دون موسيقى تنحدر إىل نقطة ابهتة الواقعألن لغة الشعر م  الشعري
فضال  عن أنه حني يتخلل البيمة االيقاعية للعمل فإن   واإليقاع يف القصيدة هو العنصر الذي مييز الشعر عما سواه

ى به يف االستخدام ظال حتى من تلك الطبيعة املميزة هبا ظالعناصر اللغوية اليت يتشكل منها ذلك العمل حت
واندفاع االلتفااتت   من حيث التناظر معها  واإليقاع مدرك صو  ذو أمهية عظيمة يف بث احلالة النفسية  العادي

 . ( 1) يض ابلتوتر واالنبساط و االنقباضتفالواعية إبُتاه نقالت غري واعية 
ى فهما ميثالن النغمة األساسية للموسيق"فية االيقاع اخلارجي يف القصيدة الشعرية يتمثل يف الوزن والقا 

مع بعضها مشكلة االيقاع العام للبيت أو النا ومدى توافق هذا االيقاع مع حركة اليت تتكون من ارتباط األلفاظ 
   .( 2) "النفس والداللة االحيائية اليت تضمها

                                                                 
 .414ص-416  صالبراء الفين يف شعر ابن جابر األندل  سالم علي الفالحي   -(1)
 .334  صالقي  اجلمالي  يف الشعر األندل   عصري اخلالي  والطوائد  كرمي الباجالين   دآزا -(2)
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 :الوزن -أولا 
لشعري يف القدمي واحلديث  كما أهنا تشكل ركنا  تعتتر املوسيقى الشعرية من أهم دعامات العمل الفين ا  

هاما  يف التذوق النقدي واحلكم على القصيدة  وتبدأ دراسة املوسيقى الشعرية يف القصيدة من الوزن ألنه األساس 
يف بنية النا ويف تكوين موسيقاه  فال يوجد ما يسمى ابلقصيدة بدون الوزن  ومن جهة أخرى ال يعتتر الوزن يف 

ه ذا قيمة  ما مل يكن مرتبطا  بوشائج داخلية بكل عناصر العمل الفين األخرى من لغة وعبارة وصورة حد ذات
 .( 1) وموضوع

وبه مييز الشعر عن النثر  وهو أعظم أركان حد الشعر وأوالها   ى الشعريةثل الوزن أهم عناصر املوسيقومي 
كوتن من شروط اجلمال وااليقاع  ويعد الوزن به خصوصية  وهو صورة من صور التناس  واالنسجام اللذين ي

القال  الذي ترتك  منه القصيدة وتقوم عليه أعمدة بنائها  وهو اإلطار املوسيقى اخلارجي الذي مينع القصيدة 
د موسيقى البيت من خالل تفعيالته  وابختالف هذه التفعيالت تتكون البحور حِ من التبعثر  ألن الوزن يوَ 

 الوزن مرتبطا  ابنفعاالت وأتثريات يعيشها الشاعر فيعتر عنها من خالل تفعيالت تر من  تيارالشعرية  ويكون اخ
ر حني يريد أن يقول شعرا  ال حيدد لنفسه ترا  بعينه  وإَّنا هو يتحرك مع أفاعيل نفسه عاألتر املوزونة  ألن الشا

  .( 2) فيخرج الشعر يف الوزن الذي يصدق له من األوزان
بل قصيدته   لنفسه ترا  معينا  ينسج على منواله قصيدته ينتقيكالم أن الشاعر ال لمن هذا ا واملقصود 

 .أت  وفق أوزان وتر تبع من عمق ُتربته النفسية الفردية الشعورية
: هو سلسلة السواكن واملتحركات املستنتجة منه ُمزأة إىل مستوايت من املكوتت"ووزن البيت الشعري  

 .( 3) "فاعيل  األسباب واألواتدالشطران الت
 :عروضيا   العشرين األوىل من القصيدةيات األبومنه سأقوم بتقطيع  
َقِل َوْرُد اخلدوِد ونر   

ُ
 عدال بسامعيت َعِن العذِل   جُس امل

 البيت األول  بسامعيت َعِن لعذيلْ  عدالْ   ُمَقِليْ لْ جُس دوِد ونر خلْ َوْرُد  
  /5/5//5///5//5 ///5  ///5//5 ///5//5///5 
َف   ْاعلُْن   ُمت َ     اْ ُم   َتف َ   ت ََفْاعلُْن مُ  لُْن   ُمتَ َفْاع      اْ فَ ُمْتف  َ اعلُ   ْن   ُمت َ

                                                                 
 .4  صم6441مصر     القاهرة 6ج 4  دار املعارف  طاملوسيقا الشعري افم  صالح عبد احل -(1)
 .334  صالقي  اجلمالي  يف الشعر األندل   عصري اخلالي  والطوائد  كرمي الباجالين   دآزا -(2)
 .54  صم6448 مصر    القاهرة 6  الدار الثقافية للنشر  طأوزان الشعرمصطفى حركات   -(3)
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 حيُث املياُه مثرية ٌ ُغَللي  وموارُد الّرشفاِت ُمروييت    

 البيت الثاي   ُغَلليْ ُتْن ياُه مثري ملحيُث   شفاِت ُمروييتْ ر رْ وموارُد   

  ///5//5 ///5// 5///5  /5/5//5///5//5///5 
َف   ْاعلُْن   مُتَ ُمتَ     َفْاعلُْن   ُمتَ َفْاعلُْن  ُم   َتف َاْ ُمت ْ      اْ ف َ ف  َ اعلُ   ْن   ُمت َ

 يف اإلجل تْرسل أسهم األَجل خذلْتَك ابللحظاِت خاذلة ٌ  

ْرسُل أْسُهُم ألَجلْي  خذلْتَك بْللحظاِت خاذلنُتْ    الثالث البيت فإْلجل تُ 

  ///5//5///5//5///5  /5/5//5///5//5///5 
َف   ْاعلُْن   تَ مُ    َفْاعلُْن   ُمتَ َفْاعلُْن  ُم   َتف َاْ ُمت ْ      اْ ف َ مُتَ ف  َ اعلُ   ْن   ُمت َ

ْتَك قهوهتا   ابلسُّْكِر من َخَبٍل إىل َخَبل  ِمْن ُمْقَلةٍ  ن ََقَل

 البيت الرابع ْكِر مْن َخَبلْن إىْل َخَبلنْ بْسسُ   ِمْن ُمْقَلنْت ن ََقَلْتَك ق َْهوت َُهاْ  

  /5/5//5///5//5///5  /5/5//5///5//5///5 
َف   ْاعلُْن     َف   ْاعلُْن       اْ ف َ ُمتَ ُمْتف  َ اعلُ   ْن   ُمت َ     اْ ف َ مُتَ ُمْتف  َ اعلُ   ْن   ُمت َ

 لفيه كؤوُس األعنِي النُّجُ  وَلَقّلما يصحو امرؤ َحَكَمتْ   

 البيت اخلامس  ْي ُجلنْ نُ  عنُيِ فيه كؤوُس أْل  ْن َحَكَمتْ ؤ ما ُيْصُح ُمر لوَلَقلْ   

  ///5//5///5//5///5    /5///5/5/5//5///5 
َف   ْاعلُْن     َفْاعلُْن  ُم   َتف َ  اْ علُْن   ُمت ْ ُمت ْفَ         اْ ف َ ُمتَ ُمَتف  َ اعلُ   ْن   ُمت َ

 جيِد الغزال قالئَد الغزِل   نظُم يفإين امرؤ ما زلُت أ           

 البيت ال ادس  جيِد ْلَغَزْال َقاَلْئَد ْلغزيلْ   إنْنْمرُُؤْن ما زلُت أنظُم يف            

         /5/5//5/5/5//5///5  /5/5//5///5//5///5 
َف   اْعلُْن ُمَتف َ  اْ ُمْتف  َ اعلُ       اْ ف َ مُتَ َف   ْاعلُْن   ت ْ مُ ُمْتف  َ اعلُ   ْن                  ْن   ُمت َ

 جبيّن ورِد الوجنةِ  اخلضِل   وجنّيةٍ  َضّنْت على نظري  

َينْت َضْننْت َعَلى َنَظريْ    ةِ  خلَْضِليْ  َوجني ْ ن َْيي َوْرِد ْلَوْجَن  البيت ال ابع  جبن ْ

   ///5//5/5/5//5///5  //5/5/5 /5/5//5 ///5 
   اْ ف َ ُمتَ َف   اْعلُْن   ُمت ْ     نُتْ اعَلْ   ُمفَ       اْ ف َ ُمتَ َف   ْاعلُْن  ُمَتف  َ اعلُ   ْن   ُمت ْ   
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 إن مل يكن فبعندِم اخلجل صبغْت غاللةَ  خّدها بدمي  

 البيت الثامن  يْ جلخلْ دِم فبعنْ  يكنْ  ملْ  إنْ  بدميْ  هاْ دلةَ  خدْ بغْت غالْ صَ   

  ///5//5///5//5///5  /5/5//5///5//5///5 
َف   ْاعلُْن  ُمت َ ُمَتف  َ    ُمتْ َفْاعلُْن   ُمتَ َفْاعلُْن  ُم   َتف َ  اْ       اْ فَ  اعلُ   ْن   ُمت َ

 َغَسَلْت َحَصاهُ مدامُع السَّبل  تعلو بعود أراكةٍ  بردا     

 التاسعالبيت  يْ لبُ ْسسُ َغَسَلْت َحَصاهُ مدامُع   نْتٍ  بردنْ كد أراْ وْ بعُ  وْ لُ عْ ت َ   

  /5/5//5///5//5///5   ///5 //5 ///5//5 ///5 
َف   ْاعلُْن      فَ      َ ُمَتف       اْ فَ ُمت َ ُمْتف  َ اعلُ   ْن   ُمت َ  ْاعلُْن  ُم   َتف َاْ          ْاعلُْن   ُمت َ

 مبضرَّجاٍت من دِم البطِل  وتكّف عن ف ََلٍق ُدَجى َغَسٍق   

َلقْن ُدَجْى َغَسقنْ     البيت العاشر  ِليْ مبضْررجاتْن من دِم ْلبط وتُكْفُف عن ف َ

  ///5//5///5//5///5  ///5//5/5/5//5///5 
َف   ْاعلُْن           اْ فَ ُمت َ     ْاعلُْن فَ ت ْ  اعلُ   ْن   مُ ُمَتف  َ      اْ فَ ُمت َ ُمَتف  َ اعلُ   ْن   ُمت َ

ا خاضْت ذوائُبها    من جفنها يف ِصْبغة ِ الكحل  وكأَّنَّ

 البيت  احلادي عشر جْفنهاْ يف ِصْبغة ِ ْلُكحليْ مْن   وكأنْنماْ خْاضْت ذوائبُهاْ   

  ///5//5/5/5//5///5   /5/5//5/5/5// 5/5/5 
 ف َ  اْ    تْ مُ   َفاْعلُْن ُمت ْ    ُمت َْفْاعلُْن         اْ فَ ُمت َ َف   ْاعلُْن  ُمَتف  َ اعلُ   ْن   ُمت ْ  

 أفحمتِه ابلفاحِم الّرجِل   اي هذه استبقي على َرُجٍل   

 البيت  الثاي عشر   ْي لِ جُ ْرر حِم فاْ ْي بلْ حمتهِ أفْ   تبقي على َرُجلنْ ذه سْ اْ ه ايْ   

   /5/5//5///5//5///5  /5/5//5/5/5//5 ///5 
 ُم   َتف َ  اْ   ْاعلُْن فَ ُمت ْ   ُمتْ َفْاعلُْن     ُمت َْفْاعلُْن   ُمت ََفْاعلُْن  ُم   َتف َ  اْ    

 إشارةَ  دمعِه اهَلطِل عنه   ال تسأليه عن اهلوى وسلي    

 البيت  الثالث عشر  يْ طلِ هلْ عِه مْ إشارة َ دَ  وْ هُ ن ْ عَ   وى وسليْ هلْ ن ه عَ أليْ سْ تَ  الْ   

  /5/5//5///5//5///5  /5/5//5///5//5 ///5 
 ُم   َتف َ  اْ    ُمت َْفْاعلُْن   ُمت ََفْاعلُنْ     ُمتْ َفْاعلُْن   ُمتَ َفْاعلُْن  ُم   َتف َ  اْ    
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 ظفرْت يداهُ بطائل األمِل  ُرّب ذي أمٍل : عطفْت وقالتْ    
 البيت  الرابع عشر  يْ ملِ أْل ظفرْت يداهُ بطائل  َ  ذي أملنْ رُبْ : لتْ اْ قَ ْت وَ فَ طَ عَ    
   ///5//5/5/5//5///5  ///5//5///5//5///5 
َف   ْاعلُْن   ُمَتف  َ اعلُ       اْ فَ ُمت َ    ْاعلُْن   فَ ُمَتف  َ اعلُ   ْن   ُمت ْ           اْ فَ ُمت َ ْن   ُمت َ

 إالّ ألمنَح ُُمتىن قُبلي  ِقَبلي ديوٌن ما اعرتفُت هبا  

 البيت  اخلامس عشر  قُبليْ  ىن   َح ُُمت  ألمن لالإ  رتفُت هباْ عْ م ِقَبلي ديوْننُ   

  ///5//5 /5/5//5 ///5  /5/5//5///5//5///5 
َف   ْاعلُنْ   ُمَتف  َ اعلُ   ْن       اْ فَ ُمت َ   ُمت َْفْاعلُْن   ُمتَ َفْاعلُْن         اْ فَ ُمت َ     ُمت ْ

 كأَس النعيم براحةِ  اجلذِل   واها  ألاّيٍم ُسقيُت هبا   

 البيت  ال ادس عشر  كأَس نْنعيم برْاحةِ  جْلذيلْ   واهْن أليْيامْن ُسقيُت هبا  

   /5/5//5/5/5//5///5 /5/5//5///5//5 ///5 
 ُم   َتف َ  اْ   َفْاعلُْن ت َ مُ   ُمتْ َفْاعلُْن    ُم   َتف َ  اْ    َفْاعلُْن ْن   ُمت ْ ُمت َْفْاعلُ    

 ما أبقِت األحالُم يف املقِل   مل يبَق يل من طيبهّن سوى 

 البيت  ال ابع عشر  يْ مقلِ فلْ حالُم أْل أبقِت  ماْ   سوىْ  يبَق يل من طيبهْنن ملْ  

  /5/5//5/5/5//5///5   /5/5//5/5/5//5///5 
 ُم   َتف َ  اْ    ُمتْ َفْاعلُْن   ُمتْ َفْاعلُْن    ُم   َتف َ  اْ   ُمتْ َفْاعلُْن   ُمتْ َفْاعلُْن    

 فإذا َتَصرُّفهُ علّي ويل  مث اعتترُت  هداية    زمين  

 البيت  الثامن عشر  ويلْ  يْ علي وْ فُ هُ ْرر فإذا َتصَ     زمينُت  هداينتْ تترَ عْ  ممثُْ   

  /5/5//5///5//5///5   ///5 //5 ///5//5 ///5 
َف   ْاعلُْن      َف         ْاعلُْن  ُم   َتف َاْ        اْ فَ ُمت َ ُمْتف  َ اعلُ   ْن   ُمت َ  ُمَتف     َْاعلُْن   ُمت َ

ّقْل مالَمَك عنْ    َنْدٍب وصرّيُه إىل وَِكل  اي الئمي نَ 

 البيت  التاسع عشر   يْ إىل وَِكل هُ ْيري وص َنْدبنْ  ْل مالَمَك عنْ ققْ الئمي ن َ  ايْ  

  /5/5//5/5/5//5///5   ///5 //5 /5//5 ///5 
َف   علُْن  ُم   َتف َاْ     ُمتْ َفْاعلُْن   ُمتْ َفْاعلُْن   ُم   َتف َ  اْ     ُمَتف     َْاعلُْن   ُمت ْ
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 يقري الرّحال غوارَب اإلبل  أعلى الزّماِع تلوُم مغرتاب    

 البيت العشرون    يْ بلإْل حال غوارَب ْرر  يقر  رتبنْ تلوُم مغماِع ْزز  لَ أعَ   

   ///5//5///5//5 ///5   /5/5//5///5//5///5 
 ُم   َتف َ  اْ  ُمت ََفْاعلُْن     ُمتْ َفْاعلُْن       اْ فَ ُمت َ   اعلُ   ْن   ُمتَ َف   ْاعلُْن ُمَتف  َ    
 البحر الناملقد استعمل يف قصيدته  يسابن محدمن خالل تقطيع هذه األبيات عروضيا  نستنتج أن  

 :ه هووهو من البحور الصافية  فهو يتشكل يف تفعيلة واحدة تتكرر يف صدر البيت وعجزه  وحدُ 

عُلنْ  َكُمَل اجَلَماُل مَن الُبُحور الَكامُل        َف   ْا ت ََف   ْاعُلْن  ُمت َ 1) ُمَتف  َ اعلُ   ْن   ُم
 
).  

 : كاآل  البحر الناملومنه فوزن  

عُلنْ    َف   ْا ت ََف   ْاعُلْن  ُمت َ عُلنْ   ُمَتف  َ اعلُ   ْن   ُم َف   ْا ت ََف   ْاعُلْن  ُمت َ  .( 2) ُمَتف  َ اعلُ   ْن   ُم

وميكن أن نعرفها   ولقد طرأت على تفعيالت وأوزان القصيدة والبحر تغريات تسمى ابلزحافات والعلل 
 :أبهنا

والزم يف غال    وهو يدخل على احلرف الثاين من السب   وذج القصيدةهو حتويل يطرأ على وزن وَّن :الزحا 
 .األحيان  أي أنه اختياري  ويقع يف احلشو وأحيات  يف العروض والضرب

والزم يف   وحيدد َّنوذج القصيدة ويدخل على األسباب واألواتد  رفهو حتويل يطرأ على وزن البح :العللأما 
 .( 3) لعروض والضربومقتصر بطبيعته على ا  غال  األحيان

 

 

 

 

 
                                                                 

 .15  صم6444  بريوت  لبنان  6  عامل الكت  للطباعة والنشر والتوزيع  طالدليل يف العروضمود عقيل  سعيد حم -(1)
 .14  صم4554  الكويت  6  مكتبة أهل األثر  طوأحنام القايي  العربي  القواعد العروضي   بن فالح املطريي   -(2)
 .44ص-34ص-31  ص أوزان الشعرمصطفى حركات   -(3)
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 :وهذا اجلدول يوضح هذه التغريات اليت طرأت على أوزان القصيدة 

 حد ه نوع التغر لاصالتغر احل التفعيل  ال ليم 

  
 
 

 ُمَتفددَدْاعلُدددنْ 

علُ   نْ  زحاف *  ُمْتف  َ ْا
 اإلضمار

هو تسكني الثاين املتحرك وبذلك تصبح التفعيلة مكونة * 
 .( 1) موعني ووتد ُممن سببني خفيف

علة احلذاذ أو *  ُمَتف  َ اْ 
 ذاء أو احلذذَ احلُ 

وهو الذي  حذف من آخره وتد ُمموع  إذا كانت * 
 .التفعيلة سليمة

وهو ما حذف من آخره وتد ُمموع  وهو الذي حذفت * " مر ضَ مُ حَذ أ*  ُمْتف  َ اْ 
 .إذا كانت مضمرة".  ( 2) حركة الثاين فيه

والطي هو حذف "   ( 3 )"هو اجتماع اإلضمار والطي* " زحاف اخلزل*     نْ ُمْتف َ علُ 
  أي تسكني الثاين املتحرك وحذف  ( 4) "الرابع الساكن
 .الرابع الساكن

  

م ن خ الل ه ذا اجل دول نس تنتج أن أكث ر تفع يالت القص يدة تعرض ت للتغي ري  وه ذا التغي ري ح دث ليتناس    
الش اعر ينتق  ي م ن األلف  اظ م ا ه و مع  تر ع ن حالت  ه الش عورية وم ا ه  و مناس   ملدح  ه م ع دفق ات الش  اعر الش عورية  ف

إىل حرك  ات وس  كنات ص  وتية مش  كلة ه  ذه التفع  يالت  وه  ذه  تس  تبدلوغزل  ه  وه  ذه األلف  اظ يف التقطي  ع العروض  ي 
لعروض    ي التفع   يالت ب   دورها تتع   رض إىل حت    والت وتع   دل ع   ن التفعيل    ة الس   ليمة  فلق   د وج   دت م    ن خ   الل التقطي   ع ا

وال   يت مشل   ت التغ   ري  45-35-41ت ابي   وال   يت تك   ررت يف ةي   ع أبي   ات القص  يدة م   ا ع   دا األ" ُمْتف  َ ْاعلُ      نْ : "التفعيل  ة
وال يت تك  ررت م رتني يف القص  يدة يف البي ت اخل  امس " ُمْتف  َعلُ     نْ "م ع التفعيل  ة الس ليمة  كم  ا جن د أيض  ا  التفعيل ة " ُمَتف  َ  اْ "

م رتني يف ك ل فتك ررت " ُمْتف  َ  اْ " يف ةي ع أبي ات القص يدة  وتفعيل ة  نج دهاف "ُمَتف  َ  اْ "وأم ا تفعيل ة والبي ت التاس ع عش ر  
فق د تك ررت يف ةي ع أبي ات القص  يدة " ُمَتف  َ ْاعلُ    نْ "   وأم ا التفعيل ة الس  ليمة (38-41-66)بي ت م ن ه ذه األبي ات 

 ".ُمَتف  َ اْ " و" ُمْتف  َ ْاعلُ   نْ "الذي يتكون من تفعيلة  "64"ا البيت دماع

                                                                 
 .14م  ص6484  دار النهضة للطباعة والنشر  دط  بريوت  لبنان  عل  العروض والقايي العزيز عتيق   عبد -(1)
 .16ص  الدليل يف العروضسعيد حممود عقيل   -(2)
 .444  صاملختار يف علوم البالغ  والعروض  علي سلطاين   -(3)
 .14  صعل  العروض والقايي عبد العزيز عتيق   -(4)
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إال ع  دة أص  وات تتك   رر يف  ه  ي العنص  ر الث   اين املش  كل لإليق  اع اخل  ارجي م   ع ال  وزن  وه  ي ليس   ت :القاييددد  -اثنيدداا 
م ن املوس يقى الش عرية فه ي مبثاب ة الفواص  ل  ا  مهم  ا  أواخ ر األش طر أو األبي ات م ن القص يدة  وتكراره ا ه ذا يك  ون ج زء

لعه  ا  إذ إن ال  وزن ل  يس وح  ده اا يعط  ي األبي  ات تص  ويتا  خاص  ا  م ع إنته  اء مطاملوس يقية ال  يت يتوق  ع الس  امع تردده  ا ىل 
ص  اح  الفض  ل يف وج  ود املوس  يقى  وه  و ال يع  دو أن يك  ون واح  دا  م  ن عوام  ل متع  ددة للموس  يقى اخلارجي  ة  وي  رى 

د للقص   يدة اح   ات  وتع   د ُس   ة ىلي   زة نالقافي   ة عض   و أث   ري منبث   ق م   ن ألف   اظ ك   ان يكرره   ا الن   ادب يف امل :أن  س موريدد
العربي  ة ومل تتخ  ل عنه   ا يف أي  ة مرحل  ة اترخيي   ة وظل  ت مالزم  ة للبن   اء الش  عري ع  تر عص   ور األدب الع  ري  وبن  اءا  عل   ى 

م   ن آخ  ر ح   رف يف البي   ت إىل أول : اخلليدددلذل  ك فإهن   ا ش  ريكة ال   وزن يف اإلختص   اص ابلش  عر وح   دودها عل   ى رأي 
  ل  رأي الص ائ  الس ائد  وعل ى ه  ذا ق د تك ون القافي  ةس اكن يس بقه م ع حرك  ة احل رف ال ذي قب ل الس  اكن  وه ذا ه و ا

 .( 1) كلمتني أو كلمة أو بعض كلمة
والقافية هي يف الصورة اللفظية ُمموعة احلروف اليت تبدأ ابملتحرك قبل آخر ساكنني يف البيت وحتدد  

 :القافية يف الصورة العروضية كاآل 

 .ية إىل الصورة العروضيةحتويل الشطرة الثانية من البيت من الصورة اللفظ  -0
البح ث ع ن آخ ر س اكنني يف البي ت مث    إىل املتح رك الس ابق للس اكن األول فتض ع خط ا  رأس يا  قبل ه كعالم ة   -0

 .هناية البيت هو القافية ىتبداية للقافية  مث نتجه ابخلط بعد ذلك إىل آخر البيت فيكون ما بني اخلط الرأسي وح
ب   ني القافي   ة يف ص   ورهتا العروض   ية وبينه   ا يف ص   ورهتا اللفظي   ة يف حتدي   د نوعه   ا ومس    ميات نظ   را  ألمهي   ة العالق   ة   -0

 .( 2) حروفها  توضع احلروف فوق مقابالهتا يف الشكل العروضي حتت اخلط األفقي
 :والقافية نوعان مقيدة ومطلقة 

مح  ا  ةالي ا  كم ا يف القافي ة املطلق  ة ه ي ال يت يك  ون رويُه ا س اكنا  وه ي قليل  ة الش يوع وه ذا الن وع مل يش كل مل :املقيددة
 .لقلة إستعماهلا يف النظم وتقيدها ابلسكون

ه ي ال يت يك ون رويُه ا متحرك ا    ت از الق وايف املطلق ة جبماهل ا وإيقاعه ا امل رتذ وال س يما إذا إتص ل رويُه ا أبل  ف  :املطلقد 
ل ذا يش عر الس امع أن ه يع يش م ع أنغ  ام   هاإلط الق ال يت   د القص يدة مبوس يقى طويل ة تناس   حرك ات ال  نفس وامت داد

 .( 3) تنة حينما يقرأ من هذه القوايفر وأحلان 

                                                                 
 .443ص-444  صالبراء الفين يف شعر ابن جابر األندل  علي الفالحي  سالم  -(1)
 .16  صاملوسيقا الشعري صالح عبد احلافم   -(2)
 .316ص-315  صالقي  اجلمالي  يف الشعر األندل   عصري اخلالي  والطوائد  كرمي الباجالين   ادآز  -(3)
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ألن  ه مفتاحه ا  وه  و ا  دد لرتتيبه  ا م ع قص  ائدها يف ال  ديوان أو  الددرويوم ن أه  م ح روف القافي  ة ه و ح  رف  
ة إذا ك  ان رويه  ا امل   يم الفه  رس  وال  ذي تنس    ل   ه القص  يدة فيق  ال قص   يدة ابئي  ة إذا ك  ان رويه   ا الب  اء  وقص  يدة ميمي   

وال روي أظه ر ح روف القافي  ة نطق ا وكتاب ة  وه  و أول ح رف حي دد يف ح  روف القافي ة مث م ا بع  د  مث م ا قبل ه  واحلقيق  ة 
 .( 1) ف القافية ما ليس حرفا  يف الكلمةو أن يف قولنا حروف القافية شيما من التجاوز ألن هناك من حر 

 :شرين األوىل ابلشكل التايلالع استخراج القوايف من األبياتوميكن  

 عدال بسامعيت َعِن العذِل      

 ِن ْل ع ذ ِل يْ :  هي لقايي ا  عداْل بسامعيت َعِن ْلعذيلْ   :البيت األول

    ///5//5///5//5///5          /5  / / /5 

 حيُث املياُه مثرية ٌ ُغَللي      

 يْ  ُت ْن ُغ َل ِل :  هي ايي الق  حيُث ملياُه مثريُتْن ُغَللْي   :البيت الثاي 

    /5/5//5///5//5///5          /5   / / /5  

  يف اإلجل تْرسل أسهم األَجل   

ْرسُل أْسُهمَ   :البيت الثالث  يْ  ْل أَج لِ  مَ :  هي القايي  أْلَجلْي  فإْلجل تُ 

    /5/5//5///5//5///5        /5 / / /5  

       ابلسُّْكِر من َخَبٍل إىل َخَبل   

 نْ  َل ْى َخ َب لِ :  هي القايي  ِر مْن َخَبلْن إىْل َخَبلنْ كْ بْسسُ      :الرابعالبيت 

    /5/5//5///5//5///5         /5   /  /  /5 

 فيه كؤوُس األعنِي النُُّجل    

 

 

                                                                 
 .13  صاملوسيقا الشعري صالح عبد احلافم   -(1)
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 يْ  ِن ْن ُن ُج لِ :  هي القايي   فيه كؤوُس أْلعنُيِ نْ ُنُجلْي   :البيت اخلامس           

    /5/5//5///5//5///5                  /5  / /  /5 

 جيِد الغزال قالئَد الغزِل           

 َد ْل غ ز ِل يْ :  هي القايي   جيِد ْلَغَزْال َقاَلْئَد ْلغزيلْ  :البيت ال ادس          

           /5/5//5///5//5///5          /5  / / /5 

 جبيّن ورِد الوجنةِ  اخلضِل     

ْلَوْجَنة ِ خلَْضِليْ  يْ يجبنْ   :البيت ال ابع   ةِ  ْل َخ ض ِل يْ :  هي القايي   َوْرِد 

    //5/5/5/5/5//5///5       /5  /  /  /5 

 إن مل يكن فبعندِم اخلجل    

 ِم ْل َخ َج ِل يْ :  هي القايي   إْن ملْ يكْن فبعْندِم خْلجِليْ   :البيت الثامن 

    /5/5//5///5//5///5                          /5  / / /5 

 َغَسَلْت َحَصاهُ مدامُع السَّبل    

 ُع ْس ُس ُب ِل يْ :  هي القايي  َغَسَلْت َحَصاهُ مدامُع ْسُسبُِلْي  :البيت التاسع 

     ///5 //5 ///5//5 ///5   /5  /  /  /5 

 مبضرَّجاٍت من دِم البطِل     

 ِم ْل َب َط ِل يْ :  هي القايي   ن دِم ْلبطِليْ ْن مِ تِ مبضْررجاْ   :البيت العاشر 

    ///5//5/5/5//5///5                           /5  /  /  /5 

 من جفنها يف ِصْبغة ِ الكحل    

 ِل يْ  ةِ  ْل ُك حْ :  هي القايي  ْحِليْ مْن جْفنهاْ يف ِصْبغة ِ ْلكُ  :البيت احلادي عشر 

     /5/5//5/5/5//5/5/5                  /5  /5  /5 
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 أفحمتِه ابلفاحِم الّرجِل     

 ِل يْ  جِ  ِم ْر رَ :  هي القايي   ِلْي ِج ْاحِم ْررِ أْفحمتِهْي بْلفَ  :البيت الثاي عشر           

    /5/5//5/5/5//5///5   /5  /  / /5  

 عنه إشارةَ  دمعِه اهَلطِل     

 ِه ْل َه ِط ِل يْ :  هي القايي   ْمعِه هْلطِليْ َعن ُْهْو إشارة َ دَ  :البيت الثالث عشر 

    /5/5//5///5//5///5                    /5  /  /  /5 

 ظفرْت يداهُ بطائل األمِل     

 ل ْل أ م ِل يْ :   هي القايي   ظفرْت يداهُ بطائل أْلمِليْ  :البيت الرابع عشر 

    ///5//5///5//5///5             /5  / / /5 
      إالّ ألمنَح ُُمتىن قُبلي    
 َن ْى ُق َب ِل يْ :  هي القايي   إلال ألمن  َح ُُمت   ىن قُبليْ  :البيت اخلامس عشر 

    /5/5//5///5//5///5       /5  /  /  /5 

 كأَس النعيم براحةِ  اجلذِل      

 ْل َج َذ ِل يْ ةِ  :  هيالقايي    كأَس نْنعيم برْاحةِ  جْلذيلْ  :البيت ال ادس عشر 

     /5/5//5///5//5///5          /5  / / /5 

 ما أبقِت األحالُم يف املقِل     

 ْل ُم َق ِل يْ  فِ :   هي القايي   ماْ أبقِت أْلحالُم فْلمقِليْ  :البيت ال ابع عشر        

    /5/5//5/5/5//5///5        /5  /  / /5 

 فإذا َتَصرُّفهُ علّي ويل    

 ْي َي َو ِل يْ  ِل :  هي القايي   فُ    ُهْو ع  ليْي ويلْ ر فإذا َتَصرْ  :الثامن عشر البيت 

     ///5//5///5//5///5                          /5  /  /  /5  
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 َنْدٍب وصرّيُه إىل وَِكل    

 يْ  َل ْى َو ِك لِ :  هي القايي   َنْدبْن وصْيريهُ إىل وَِكليْ  :البيت التاسع عشر         

    /5/5 //5 /5//5 ///5       /5  / /  /5 

 يقري الرّحال غوارَب اإلبل    

 َب ْل ِإ ِب ِل يْ :  هي القايي   ْررحال غوارَب إْلبليْ  يقر  :البيت العشرون 

    /5/5//5///5//5///5    /5  /  /  /5 

ال  ذي اس تعمله فه و ح  رف  لدرويااس تعمل القافي ة  املطلق  ة يف قص يدته  أم ا ح  رف  ابددن محددديسومن ه ف إن  
ال  الم وال  ذي جن  ده يتك  رر يف ةي  ع أبي  ات القص  يدة  وه  و احل  رف األخ  ري يف ح  روف القافي  ة  وال ميكنن  ا اعتب  ار الي   اء 

رواي  ألن ه عب ارة ع ن ح رف اش باع حلرك ة ال الم وه ي الكس رة وه ذين البيت  ني  عشدر اخلدامسوالبيدت الثداي املوج ودة يف 
 :مها

 حيُث املياُه مثرية ٌ ُغَللي  ِت ُمروييتوموارُد الّرشفا  

 إالّ ألمنَح ُُمتىن قُ َبلي  ِقَبلي ديوٌن ما اعرتفُت هبا  
اس تعمل ح  رف ال  روي ال الم ال  ذي يتناس   م  ع حالت  ه  ابددن محددديسم ن خ  الل ك ل م  ا س بق يتض  ح لن  ا أن  

طلق  ة ال يت يتب  ع رويه ا ح  رف اش  باع راء اإليق اع املوس  يقي  خاص ة وأن  ه اس  تعمل القافي ة املث    ال  ذي س اهم يف االش عورية
وةالي ة  وهو حرف الياء  وهذا م ا أض فى عل ى القص يدة جرس ا  موس يقيا  زاد القص يدة ة اال  ونغم ا  وأعطاه ا قيم ة فني ة

ال وزن والقافي ة م ع بع ض س اهم يف  وتناس   وصوتية ُتعل املتلقي ينتب ه هل ذا التن اغم الص و   كم ا أن انس جام وتناس ق
 لة  وجع  ل م   ن القص  يدة بني   ة عض  وية حي   ة واح  دة ومع   ترة عم  ا يف داخ   ل الش  اعر ومش   ك  قى اخلارجي   ةتش  كيل املوس  ي

 .وما يعرتيه بطريقة أخاذة تهالنفعاال
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 :شعري  اإليقاع الداخل : املبحث اخلامس

اإليق اع ال  داخلي يتأس س وذل ك ابإلتك از عل  ى موس يقى الفك رة ليعتم د بن  اء : أن  الددرتور رجدداء عيددي رى  
وتك   رار الكلم   ات يف ُمموع   ة خمتلف   ة  أي أن موس   يقى الش   عر   وتك   رار األش   طر  القص   يدة عل   ى الت   وازي وال   رتادف

ينبغ  ي أن تك   ون تبع  ة م   ن األلف   اظ ح  ىت تص   بح انعكاس  ا  للح   االت اإلنفعالي   ة عن  د الش   اعر  ووص  فوا ه   ذه العملي   ة 
تبل  ور م  ن ال  وزن والقافي  ة ف  يعمالن س  وية يف تش  كيل ا يس  هم م  ن بل  ورة ايق  اع يض  ارع اإليق اع املمب  ابملوس يقى الداخلي  ة  
1) اإليق  اع الع  ام للقص  يدة

 
  وتع  د املوس  يقى الداخلي  ة ج  زءا  ال يتج   زأ م  ن البن  اء الف  ين للقص  يدة العربي  ة  فه  ي تس   هم (

 يم اإليق  اعي ال  ذي حتدث   هغ  إىل جان    املوس  يقى اخلارجي  ة يف تك  وين وح   دة ال  نا املوس  يقية والص  وتية م  ن خ   الل التن
 .( 2) داخل ذلك النا

 :من ا سنات اللفظية اليت تساهم يف بناء تركي  األبيات جند :احمل رات البديعي  اللفظي  -أولا 
عب ارة ع ن اس تواء آخ ر ج زء يف ص در البي ت وعج زه  يف ال وزن وال روي واإلع راب  وال يعت تر في ه قاع دة  :التصريع -0

 .الحهمالعروضني يف الفرق بني املصرع واملقفى ابصط
املص راع األول م ن القص يدة  الفح ول وامي دون م ن الش عراء  م ن الق دماء وا  دثني ؤعل ون قافي ة: قدامد ق ال  

 .يكون من اقتدار الشاعر  وسعة تبحرهوذلك   مثل قافيتها  ورمبا صرعوا أبياات أخر من القصيدة بعد البيت األول

 :يف قصيدة أوهلا أوس بن حجركقول  

 قد فتكت يف فساد بعد اصالح   وداع الصارم الالحي ودَع مليس   
 :مث أتى أببيات أخر وقال 

 احملستكف  بعيد النوم نوَ   اين أرقت ومل أترق معي صاحي   
 :التصريع ينقسم إىل سبع مرات : ابن األةروقال  

 .أن يكون كل مصراع مستقال بنفسه يف فهم معناه  ويسمى التصريع الكامل: األوىل
 .به ا  أن يكون األول غري حمتاج إىل الثاين  فإذا جاء  جاء مرتبط:  الثاني
 .ح وضع كل واحد منهما موضع اآلخرتيث يص نأن يكون املصراعا: الثالث 
 .أن ال يفهم معىن األول إال ابلثاين: الرابع 

                                                                 
 .484ص-481  صالبراء الفين يف شعر ابن جابر األندل  علي الفالحي  سالم  -(1)
 .313  صالقي  اجلمالي  يف الشعر األندل   عصري اخلالي  والطوائد  كرمي الباجالين   دآزا -(2)
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  ألن اللفظ  ة إم   ا أن يك  ون التص   ريع بلفظ  ة واح   دة يف املص  راعني  ويس   مى التص  ريع املك   رر  وه  و ض   رابن: اخلام ددد 
 .املصراعني  وإما خمتلفة املعىن لكونه ُمازا   يف متحدة املعىن
 .أن يكون  املصراع األول معلقا  على صفة ل  ذكرها يف أول الثاين  ويسمى التعليق: ال ادس 
 .( 1) أن يكون التصريع يف أول البيت خمالفا  لقافيته ويسمى التصريع املشطور :ال ابع 

َقِل  َوْرُد اخلدودِ " اليت قمنا بدراستها ابن محديس يع يف قصيدة ومنه فالتصر  
ُ
البيت متمثل يف " ونّرجُس امل

 :األول

َقِل   
ُ
 عدال بسامعيت َعِن العذِل   َوْرُد اخلدوِد ونرّجُس امل

يف هذا البيت جعل الروي هو الالم يف املصراع األول نفسه يف املصراع الثاين  وهنا أتت ابن محديس  فإن 
 .  فلقد صرع ابلالم مث قفا البيت ابلالمقافية صدر البيت  أو املصراع األول مثل قافيتها يف العجز

َقِل   
ُ
 عدال بسامعيت َعِن العذِل   َوْرُد اخلدوِد ونرّجُس امل

   عداْل بسامعيت َعِن ْلعذيلْ   َوْرُد خْلدوِد ونرّجُس ْلُمَقِليْ  
  /5/5//5///5//5///5  ///5//5///5//5///5 
ونالح     م أيض      ا  أن احلرك     ات والس      كنات يف املص     راع األول نفس      ها يف املص     راع الث      اين  أي نف      س األوزان  

 .فاستعمال الشاعر للتصريع أضفى ةالية ورونقا على القصيدة وولد موسيقى وجرس داخلي
 : اجلراس -0
جلن   اس مص  در ج   انس والتجن   يس اجلن  اس والتجن   يس وامانس  ة والتج   انس  كله  ا ألف   اظ مش  تقة م   ن اجل  نس  فا :لغددد 

نس    ية تفعي   ل م   ن اجل   نس  وامانس   ة مفاعل   ة من   ه ألن إح    دى الكلمت   ني إذا ش   اهبت األخ   رى وق   ع بينهم   ا مفاعل   ة اجل
 .خال حتت جنس واحدن إذا دوالتجانس مصدر ُتانس الشيآ

إتف    اق والتجن    يس ه   و    ( 2) تش    ابه الكلمت   ني يف اللف    م  أي يف ال   تلفم: اجلردددداس يف اإلصددددطالحوحدددُد  
فه و م ا اس توت ألفاظ ه يف اخل  ط  حقيق ي ومش  به ب ه  فأم ا احلقيق ي: األلف اظ وإخ تالف املع اين وه و ينقس م إىل ن وعني

 .( 3) والوزن والرتكي   وأما املشبه ابلتجنيس فهو النوع املسمى ابجلناس الناقا
 

                                                                 
 .443ص-444ص-446  ص 1  جأنوار الربيع يف أنواع البديععلي صدر الدين بن معصوم املدين   -(1)
 .44 ص6ج  أنوار الربيع يف أنواع البديعالدين بن معصوم املدين  علي صدر  -(2)
  حتقيق   زغلول سالم  الناشر اع ر تلخيص ررز الرباع  يف أدوات ذوي ال :جوبر النرزجنم الدين بن األثري احلليب   -(3)

 .44ص-46م ص4554منشأة املعارف  دط  اإلسكندرية  مصر  
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 :يتمثل يف اجلدول التايل ابن محديسواجلناس يف قصيدة  
 

 شرحه نوعه اجلراس
 الغزل -لغزالا
 
 
 

 تعبدها -عباد
 
 

 يفرسها -الفرسان
 
 

 األجل -اإلجل 
 
بل    الٌسبلُ  -الس 
 
 

 القبل -قُ َبلي -قبلي
 
 
 

 الر جل -الرجل
 

 -لكللا -كالكل
 الكَللْ 

 
 
 

 جناس تقا
 
 
 

 تقا جناس
 
 

 جناس تقا   
 
 

 جناس تقا
 

 جناس تقا
 
 

 جناس تقا
 
 
 

 جناس تقا   
 

 جناس تقا
 
 
 
 

  حي  ث تطابق  ت  "0"البيددت يف  وق  ع اجلن  اس ب  ني لفظ  ة الغ  زال ولفظ  ة الغ  زل*
ال حي     ث تع    ين ه     ذه ح    روف الكلمت     ني كله    ا م     ع زايدة األل    ف يف لفظ     ة الغ    ز 

  أم   ا الغ  زل فه   و ول  د الض   بية وه  و حي   وان ميت  از برش  اقته وةال   ه وس  رعته ةاللفظ  
 .بالكالم الذي يقال للمحبو 

ب   ني لفظ   ة عب  اد وه   و املل   ك املعتم   د ب   ن عب   اد   "00"البيدددتوق  ع اجلن   اس يف *
وه   و املخص   وص ابمل   دح يف القص   يدة  أي اس   م عل   م  وأم   ا تعب   دها فه   ي لفظ    ة 

 .دة أي الصالةمشتقة من العبا
  فاللفظ   ة "00"البيدددت وق  ع اجلن   اس ب   ني لفظ   ة الفرس   ان ولفظ   ة يفرس   ها يف * 

األوىل يف القص  يدة تع   ين اآلس   اد  وأم   ا الثاني   ة فيقص   د هب   ا الش   اعر االلته   ام أي 
 .لكلها ويفرتسها

 حي   ث تع   ين لفظ   ة "10"البيدددت اإلج   ل واألج   ل يف  جن  د اجلن   اس ب   ني لفظ  ة* 
 .حش والضباء  وأما لفظة األجل فيقصد هبا املوتاإلجل القطيع من بقر الو 

وال  يت تع   ين املط   ر الس   اقط   "10"البيدددت وق  ع اجلن   اس ب   ني لفظ  ة الس    بل يف * 
 .واليت تعين الطرق "00"البيت ولفظة الٌسبُل يف 

 
وال    يت تع    ين عن    دي  "00"البيددددت يف  "قبل   ي"وهن   ا وق    ع اجلن    اس ب    ني لفظ    ة * 
ب  وس عل  ى اخل  د الة أو س موال  يت تع  ين الل م  ن نف س البي  ت "قُ َبل  ي"ي ولفظ  ة ول دَ 

م  ن تع  ين ك  ل م  ا ارتف  ع م  ن األرض  "00"البيددت يف " القب  ل" اه ولفظ  ةفأو الش 
 .جبل وتل

وال يت تع ين ال ذكر الب الغ م ن " الرج ل"ب ني لفظ ة  "00"البيدت وق ع اجلن اس يف * 
 .واليت تعين اإلنسان الذي ميشي على رجليه" جلالرَ "البشر  ولفظة 

وال يت تع ين اجلماع ة أو  "00" البيدتيف " كالك ل"نا ب ني لفظ ة وقع اجلناس ه* 
ولفظ ة  م ن نف س البي ت ويقص د هب ا التع   واإلعي اء" الكل ل"اجلماعات  ولفظة 

وهو سرت رقي ق مثق   يت وقى ب ه م ن البع وض  ولق د وردت ه ذه اللفظ ة " لْ الكلَ "
 ."00"البيت يف 
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 -َجلْ خلَ ا -الَوَجلْ 
 لاحَلجَ  -لُنَجلا
 
 

 اجلذِل  - العذلِ 
 

 َدمَيتْ  -ُدمَية
 
 

 ذُبل -َخَبل
 
 
 لرَمْ  -ْمال  ر 

 
 قُ َلل -َلليغُ 

 

 جناس تقا
 
 
 

 تقاجناس 
 

 جناس تقا
 
 

 جناس تقا
 

 جناس تقا
 

 جناس تقا

وال    يت تع   ين اخل    وف  "00"البيدددت يف " الَوَج    لْ "وق   ع اجلن   اس هن    ا ب   ني لفظ   ة * 
االس   تحياء  ولق   د وردت ه   ذه اللفظ    ة يف  وال   يت تع    ين" اخَلَج   لْ "ولفظ   ة   والف   زع
 وال يت تع  ين العي  ون الواس  عة "10"البيددت "يف " الُنَج ل" ولفظ  ة  ،"10"البيددت 

 . طي  اللحم واليت تعين طائر تجم احلمام  "00"البيت  َجل منولفظة احلَ 
وال   يت تع    ين الل    وم  "10"البيددددت يف "  الع    ذلِ  "ة ب    ني لفظ   ا ق   ع اجلن    اس هن   و * 

 .واليت تعين البهجة والفرحة، "00"بيت اليف  " اجلذلِ  "و ولفظةوالعتاب  
حي  ث تع  ين  "00"البيددت يف " ُدمَي  ة"و" َدمَي  تْ "ة وق  ع اجلن  اس هن  ا ب  ني لفظ  * 

ظ  ة الثاني  ة فتع  ين اللعب  ة ال  يت فاللفظ  ة األوىل اجل  رح ال  ذي خي  رج من  ه ال  دم  أم  ا الل
 .ويلع  هبا ااألطفال الصغار  تكون يف شكل إنسان أو حيوان

وال  يت تع ين فس  اد العق  ل  "10"البيددت يف " َخَب  ل"وق ع اجلن  اس هن ا ب  ني لفظ ة * 
 .اليت تعين من ذهبت نضارته" ذُبل"  ولفظة (نوناجل)وضعفة 

وال  يت تع ين فت ات الص  خر  "00"البيدتيف " ْم  ال  ر "وق ع اجلن اس هن  ا ب ني لفظ ة * 
 .اليت تعين املشي أو اهلرولة" لمْ رَ "أو الرتاب  ولفظة 

وال    يت تع    ين العط    ش "10"البيددددت يف " َلل    يغُ "وق    ع اجلن    اس هن    ا ب    ني لفظ    ة * 
 .واليت تعين اجلبال"01"البيت  يف" قُ َلل"والضمأ ولفظة 

أكث  ر م  ن توظي ف اجلن  اس يف قص  يدته  وذل ك م  ا أض  فى عليه  ا ابددن محددديس نالح م م  ن خ  الل اجل دول أن        
 .موسيقى داخلية دافعة  فاملتلقي يهوى هذا التجانس اإليقاعي اجلميل  ويتمتع به ويتذوقه

مص در ك ررت الش يء  إذا  أعدت ه م رارا   وه و عب ارة ع ن تكري ر   التكرير  فاألول إسم والث اين: وقد يقال :التنرار -0
وأكث   ر وقوع   ه ب   ني األلف    اظ دون  ع يق   بح فيه   ا  والتكري   ر ل   ه مواض   ع حيس   ن فيه   ا ومواض    ( 1) ابللف   م واملع   ىن كلم   ة

 ش    وقتاملع   اين  ف    إذا تك    رر اللف   م واملع    ىن ةيع    ا  ف    ذلك اخل   ذالن ال ؤ      للش    اعر أن يك    رر اُس   ا إال عل    ى جه    ة ال
واالس  تعذاب إن ك   ان يف نس  ي  أو تغ   زل  أو عل  ى س   بيل التنوي  ه واإلش   ادة إن ك  ان يف م   دح  فتكري  ر اس   م املم   دوح 
تفخ يم ل  ه يف القل  وب واألُس اع وإش  ادة ب  ذكره أو عل ى س  بيل التقري  ر والت وبي   أو عل  ى س  بيل التعظ يم للمحك  ى عن  ه 

اثة يف غالتفج   ع إن ك  ان ر ء  أو عل   ى س  بيل االس   ت أو عل  ى جه  ة الوعي   د والتهدي  د يف العت   اب املوج  ع  أو عل   ى وج  ه
 .( 2) ابب املدح ويقع يف اهلجاء على سبيل الشهرة وشدة التوضيع ابملهجو ويقع على سبيل االزدراء والتهكم

                                                                 
 .341  صأنوار الربيع يف أنواع البديعملدين  علي صدر الدين بن معصوم ا -(1)
وحامت الضامن وهالل تجي   يالقيس ى  حتقيق نور رفاي  الطال  يف نقد رالم الشاعر والنات ضياء الدين بن األثري   -(2)

 .465ص -454ص-458  صم6484دط  العراق   منشورات جامعة املوصل 
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ول ي   تم تك  رار اللف  م مبعن  اه  وأم   ا الث  اين فيتك  رر في   ه والتك  رار ن  وعني تك  رار لفظ   ي وتك  رار معن  وي  فف  ي األ 
 .تلف اللفماملعىن لكن خي

 :ويف هذا اجلدول تلخيا للتكرارات املوجودة يف القصيدة 

 موقعه يف أبيات القصيدة األلفاظ املتنررة نوع التنرار
 تكرار لفظي

 
 

 تكرار لفظي
 

 تكرار لفظي
 
 
 

 تكرار لفظي
 
 
 

 تكرار لفظي
 
 
 
 

 لفظيتكرار 
 

 تكرار لفظي
 
 
 

 َوْردُ 
 
 
 َخَبٍل 
 
َقِل 
ُ
 امل

 
 
 
 أَسدٍ 
 
 
 

 العيون -َمِلٍك 
 
 
 
 
 خاذلة ٌ  -خذلْتكَ 

 
 امرؤ
 
 
 

 ":10"و"10"البيت * 
َقلِ 
ُ
 عدال بسامعيت َعِن العذِل ***َوْرُد اخلدوِد ونرّجُس امل

لوجنة ِ اخلضِل ***وجنّيةٍ  َضّنْت على نظري  جبيّن ورِد ا
 ":10"البيت *  

ْتَك قهوهتاِمْن ُمقْ   ابلسُّْكِر من َخَبٍل إىل َخَبل***َلةٍ  ن ََقَل
 ":00"و"10"و" 10"البيت * 

َقلِ 
ُ
 عدال بسامعيت َعِن العذِل ***َوْرُد اخلدوِد ونرّجُس امل

ْتَك قهوهتا  ابلسُّْكِر من َخَبٍل إىل َخَبل***ِمْن ُمْقَلةٍ  ن ََقَل
 املقِل ما أبقِت األحالُم يف *** مل يبَق يل من طيبهّن سوى

 ":00"و"00"و"01"البيت * 
 وتالُت حبوتهُ على جبِل ***فُتزّر ألمُتهُ على أَسدٍ 

 عند انقراض األمِن ابلوجِل ***أسٌد على الفرسان يَفرسها        
 غيل الّصوارِِم والقنا الّذُبل***جاءت هبا اآلساُد تزأر يف    

لفظة  "00"و"00"البيت لفظة َمِلٍك  و ":00"و"00"و"00"البيت  *
 :العيون

 حيِّ السماحة َمّيِت الَبَخل***ُصْور العيوِن إىل َسَنا َمِلكٍ 
 تُغضي العيوُن هبا إىل القبِل ***َمِلٌك تقابُل منه أهُّبة   

ْرَت ِجلَتها من اخلول***أّي امللوك لك الفداء  وقد  َصي ّ
 ":10"البيت * 

 يف اإلجل تْرسل أسهم األَجل***خذلْتَك ابللحظاِت خاذلة ٌ 
 ":10"و"10"البيت *

 فيه كؤوُس األعنِي النُُّجل***وَلَقّلما يصحو امرؤ َحَكَمتْ 
 جيِد الغزال قالئَد الغزِل ***إين امرؤ ما زلُت أنظُم يف
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 تكرار لفظي
 
 

 لفظيتكرار 
 

 لفظيتكرار 
 
 

 ظيلفتكرار 
 
 

 تكرار لفظي
 
 

 تكرار لفظي
 

 تكرار معنوي
 
 
 

 تكرار لفظي
 
 
 

 تكرار لفظي
 
 
 
 

 أملٍ 
 
 

 أفحمتهِ 
 
 بدمي
 
 

 صبغتْ 
 
 
 اخلدْ 

 
 

 دامتْ 
 

لوجنة ِ   ورِد ا

ْرُد اخلدودِ وَ   

 
 

 السيفُ 
 
 
 

 أْعنُيِ 
 
 

 
 

 ":00"البيت * 
 ظفرْت يداهُ بطائل األمِل ***ُرّب ذي أمٍل : عطفْت وقالتْ 

 
 ":00"البيت * 

 الرّجِل  أفحمتِه ابلفاحمِ ***اي هذه استبقي على َرُجلٍ 
 ":01"و"10"البيت *

 إن مل يكن فبعندِم اخلجل***صبغْت غاللةَ  خّدها بدمي
 مبضرَّجاٍت من دِم البطِل ***وتكّف عن ف ََلٍق ُدَجى َغَسقٍ 

 ":00"و"10"البيت * 
 إن مل يكن فبعندِم اخلجل***صبغْت غاللةَ  خّدها بدمي

ا خاضْت ذوائُبها  من جفنها يف ِصْبغةِ  الكحل***وكأَّنَّ
 ":10"و"10"البيت * 

َقلِ 
ُ
 عدال بسامعيت َعِن العذِل ***َوْرُد اخلدوِد ونرّجُس امل

 إن مل يكن فبعندِم اخلجل***صبغْت غاللةَ  خّدها بدمي
 ":00"البيت *

ُفَك كّل ذي َمَيل***هلا ُدْمتلك الدنّيا و  دامتْ   وأقاَم سي ْ
 ":10"و"10"البيت *

َقلِ  َوْرُد اخلدودِ 
ُ
 امعيت َعِن العذِل بس*** ونرّجُس امل
لوجنة ِ جبيّن ***وجنّيةٍ  َضّنْت على نظري  اخلضِل  ورِد ا

 
 ":00"و"01" و"00" البيت* 

 حىت ُُترّدهُ من اخللِل ***ال يَ ْفري ضريبَتهُ  السيفُ و 
 ِلُعاَلَك فوق مناِبر الُقَلل***من سراهتم سيوُفكخطبْت 

ُفكَ وأقاَم ***دامْت لك الدنّيا وُدْمت هلا  َمَيلكّل ذي   سي ْ
 ":00"و"00"البيت * 

 األَسل أبْعنُيِ حتَت العجاج ***وكتيبةٍ  شهباَء رانية ٍ 
 احلجل عنيَحَدَق اجلراِد أب*** والطعُن يلحُق من سوابغهم
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 تكرار معنوي
 
 

 تكرار لفظي
 
 

 تكرار لفظي
 

رغبة الشاعر يف 
 .تقبيل حبيبته

 
 البطِل 

 
 
 نداه

 ":00"و"10"البيت * 
 حيُث املياهُ مثرية ٌ ُغَللي***ُمروييت الّرشفاتِ وموارُد 

 قُبلي إالّ ألمنَح ُُمتىن***ِقَبلي ديوٌن ما اعرتفُت هبا
 ":00"و"01"البيت * 

 البطِل مبضرَّجاٍت من دِم ***وتكّف عن ف ََلٍق ُدَجى َغَسقٍ 
 .البطلِ بني األسنة ِ مهجةَ  ***اي ماحتا  برشاء صعدتهِ 

 ":00"و"00"البيت * 
 له على الّسُبل نداهُ ألقى ***لو مل يزر مغناه ذو عدمٍ 
 والبأس يف شغِل  للندىهي ***أحسبَت أن ميينهُ فرَغْت؟

  

ص  يدته قوعدي  دة يف ق  د وظ  ف التك  رار يف مواض  ع كث  رية  ابددن محددديسم ن خ  الل ه  ذا اجل  دول نس  تنتج أن  
وة  ال عينيه  ا  كم   ا  هادودخ   الت  ه الش  عورية  والتغ   زل تبيبت  ه وةاهل  ا  ف  ذكر ورد اوذل  ك م  ن أج  ل ايص   ال رغبات  ه وح

  وال ذي ميث ل للش  اعر املعتمدد بددن عبدادح ه إىل تقبيله ا  وك ذلك م ن أج ل اإلع  الء م ن ش أن ومكان ة ىلدو  ذك ر ش غفه
املل   ك والص    ديق  ف   التكرار خاص    ية بنائي   ة يب    ىن عليه   ا اإليق    اع ال   داخلي للقص    يدة وال   يت توض    ح املك   وتت الداخلي    ة 

 .والنفسية للشاعر وتوصل ُتربته الشعورية بكل دقة

 :ميكن استخراجها من القصيدة  :احمل رات البديعي  املعروي  -اثنياا 

 :باقالط -0
 الل دددانهم  ا  وج  اء يف قتطابق  ت ب  ني الش  يمني إذا ةع   ت بينهم  ا عل  ى ح  ذو واح   د  وألز : اخلليدددلق  ال  :قاموسدديا* 
الش  يمني إذا جعلتهم   ا عل   ى  نيب      وطابق   تاإلتف  اق: املوافق  ة  والتط   ابق: ن  تس   اواي   واملطابق   ةاتط   ابق الش  يم( طب  ق)

أن يض    ع الف    رس رجل    ه يف ي    ده  ومطابق    ة الف    رس يف : طابق    ةاملش    ي يف القي    د وامل: ح    ذو واح    د وألزقتهم    ا  واملطابق    ة
 .وضع رجليه مواضع قدميه: جريه
ه   و اجلم    ع ب   ني الض   دين أو املعني    ني املتق   ابلني يف اجلمل   ة  وج    اء يف : معجددد  املصددددطلحاتج    اء يف  :اصدددطالحاا * 

 .( 1) وهو اجلمع بني املتضادين أي معنيني متقابلني يف اجلملة: اإليضاح
 :انالطباق نوعو
 .هو ما إتفق فيه الضدان إؤااب  وسلبا   :طباق اإلجياب* 

                                                                 
 .11 صالبديع والبيان واملعاي:الغ  علوم الب  أألد قاسم وحمي الدين دي    -(1)
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ب    ت ث  وه   و اجلم   ع ب   ني فعل   ي مص   در واح   د م( 1) ه   و م   ا اختل   ف في   ه الض   دان إؤ   ااب  وس   لبا   : طبددداق ال دددل * 
 :ولقد وظف الشاعر الطباق يف قصيدته وهذا اجلدول يبني ذلك .( 2)ومنفي

 شرحه نوعه الطباق
 
 الَوَجلْ  ≠اأَلْمن 

 
 طباق اإلؤاب

نين     ة أوال    يت تع    ين الطم "00"البيددددت يف " اأَلْم     ن"وق    ع الطب    اق ب    ني لفظ    ة * 
م      ن نف      س البي      ت وال      يت تع      ين اخل      وف والف      زع  " الَوَج      لْ "واألم      ان  ولفظ      ة 

 .ا من مصدر واحد وليسا منفيتنيتواللفظتني ليس

 
 َكرَما  ≠الُبْخل

 
 طباق اإلؤاب

وال  يت تع ين مس  ك العط  اء " 00"ت البيدديف " الُبْخ  ل"وق ع الطب  اق ب ني لفظ  ة * 
 الذي يعين اجلود والسخاء "00"البيت يف " الكرم"والشح وهو عكس 

 
 ف َْوقَ  ≠حَتْت  

 
 طباق اإلؤاب

  ف األوىل تع ين وض ع الش يء يف "حَتْ تَ "و" ف َ ْوقَ "والطب اق هن ا وق ع ب ني لفظ ة * 
وال   يت تع   ين وض   ع الش   يء يف مك    ان  "لَتْح   ت"مك   ان ع   اٍل  والعك   س ابلنس   بة 

يف " ف َ     ْوقَ "نخفض وأس    فل  وكالمه     ا ض    رف مك    ان  ولق     دت وردت لفظ    ة م    
 ".00"البيت يف " حَتْتَ "و"01"البيت 

الُسْكر≠َيْصُحو  

 
وال   يت تع   ين االس   تيقاظ  "10"البيدددت يف " َيْص   ُحوْ "والطب  اق هن   ا ب   ني لفظ  ة *  طباق اإلؤاب

 . قلاليت تعين غيبوبة الع "10"البيت يف " الُسْكر"والتنبيه عكس كلمة 
 
أَبْ َقتْ  ≠مل يَ ْبَق   

 

 

 
 السل  طباق

وه   ي م  ن الفع  ل أبق   ى أي الثاب  ت وال   دائم " أَبْ َق  تْ "وهن  ا الطب  اق ب   ني لفظ  ة * 
ال يت س  بقت بل م لل  دالة عل ى النف  ي وكالمه  ا " مل يَ ْب  قَ "واملس تمر وج  وده  عك س 

 ."00"البيت  وردا يف

َقل≠ُمْعت ََقال  غري ُمْعت َ

 
 "َق    لغ   ري ُمْعت َ "ولفظ    ة  "00" لبيدددتا يف" ُمْع    ت ََقال"لفظ   ة وق   ع الطب   اق ب    ني *  السل  طباق

 .واليت سبقت بغري للداللة على نفي معىن الكلمة

يل ءوه  ي مبع ىن اس  أيل وتس  اِ  "00"البيددت يف " َس ِلي"الطب اق هن  ا ب ني لفظ  ة *  لسل ا طباق ال تسأليه ≠َسِلي 
ي  ت م ن نف س الب" ال تس أليه"أي طل   ج واب ع ن تس اؤل واستفس  ار  ولفظ ة 

 .تعين االمتناع عن السؤال وطرحه
  

                                                                 
 .614 صدروس البالغ ين تصف وآخرون  فح -(1)
 .18  صالبديع والبيان واملعاي:علوم البالغ    أألد قاسم وحمي الدين دي    -(2)
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له  و ف  وظ  ف الطب اق مل ا ل  ه م ن أث ر يف ُتمي  ل املع ىن وإيض احه ابددن محدديسم ن خ الل اجل  دول نالح م أن  
ض   د يتض   ح املع   ىن  وه   و ك   ذلك فالطب   اق ل   ه ةاليت   ه اخلاص   ة ورونق   ه وموس   يقاه اإليقاعي    ة باله   ان  فذعل   ى األ وقع   ه

 .اجلميلة

م ن األوائ ل م ن تكلم وا ع ن املقابل ة  فق د ذكره ا يف مع رض احل ديث ع ن بع ض  قدام  ابن جعفدريعد " :املقابل  -0
وال ذي يس مى ب ه الش عر فائق ا  ويك ون إذا اجتم ع في ه : قدامد   ق ال اخلصائا األسلوبية ال يت تعل ي م ن قيم ة الش عر
فص   يل  وقل   ة ال   ة اللف   م  واعت  دال ال   وزن  وإص   ابة التش  بيه  وج   ودة التز مستحس  نا ص   حة املقابل   ة  وحس  ن ال   نظم  وج

 .التكلف  واملشاكلة يف املطابقة  وأضداد هذا كله معيبة  جها اآلذان  وخترج عن وصف البيان
وص   حة املقابل   ة أن يض  ع الش   اعر مع   اين يري  د التوفي   ق أو املخالف   ة ب   ني : بقول  ه الشدددعر نقددددويعرفه  ا يف كتاب   ه        

ل  ى الص حة  أو يش  رتط ش روطا  أو يع  دد أح واال  يف أح  د بعض ها ال بعض  في  أ  م ن املواف  ق مب ا يواف  ق  ويف املخ الف ع
 .( 1) "املعنيني فيج  أن ل  فيما يوافقه مبثل الذي شرطه وعدده  وفيما خيالف بضد ذلك

ه  ي : اإليضدداحه ي إي  راد الك الم مث مقابل  ة مبثل ه يف املع  ىن واللف م عل  ى جه ة املوافق  ة أو املخالف ة  وج  اء يف  :ياملقابلدد 
  وه ي أن ي ؤتى مبعني ني أو أكث ر ( 2)  متوافقني أو معاٍن متوافق ة  مث يقابلهم ا أو يقابله ا عل ى الرتتي  أن يؤتى مبعنيني

ْبُنوا َرِثراا« قوله تعاىلحنو يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتي    مث ْلَيْضَحُنوا َقِليالا َوْليدَ  .( 3) 84 التوبة»يدَ
مل يكث   ر م    ن اس   تعمال املقابل   ة يف أبي    ات  محددددديس ابدددنم   ن خ   الل القص   يدة ال    يت ب   ني أي   دينا نالح    م أن  

 :حيث يقول "00"البيت قصيدته حيث أنه ذكرها مرة واحدة يف 

 حيِّ السماحة َمّيِت الَبَخل***ُصْور العيوِن إىل َسَنا َمِلكٍ 

ني حيِّ السماحة َمّيِت الَبَخل  فالشاعر وظف معنيني متوافق :من خالل البيت نالحم أن املقابلة يف قوله 
 (.الَبَخل ≠السماحة )  (َمّيتِ  ≠حيِّ )ومها متقابلني على الرتتي  ( َمّيِت الَبَخل)و( حيِّ السماحة): ومها

 

 

 

                                                                 
 .81ص-84صم 4553 دط  بريوت لبنان  ار النهضة العربية د  عل  البديع: يف البالغ  العربي عبد العزيز عتيق   -(1)
 .44  صالبديع والبيان واملعاي:لوم البالغ  ع  أألد قاسم وحمي الدين دي   -(2)
 .614ص  دروس البالغ ين تصف وآخرون  فح -(3)
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 :جتابل العار  -0
َقاَل َلهُ   أَُمْعِجُز َما نَ َرى أَْم ِسْحُر ُمَُرتم***َُتَاَهَل الَعاِرُف الَباِغي ف َ

وال أح  تسميته : لوم مساٍق غريه لنكتة  قالسوق املع: ال نار ُتاهل العارف هو كما ُساه  
 .( 1) ُ تعاىلابلتجاهل لوروده يف كالم 

غ  ري  ا  يف كث  ري م ن مواق  ف الق ول  ولخ  ذ مظ اهر ع  دة  يص طنع فيه  ا القائ ل موقف   جتابددل العددار يتجل ى  : ابرهظددم
ر ابجله  ل أو ابالس  تفهام ع  ن واحلقيق ة أن الس  ؤال تظ  اه  املوق ف احلقيق  ي يف الظ  اهر  وي  وهم أبن الس  ؤال لالستفس  ار

ويق   رر واقع  ا  م   ا ك   ان ينبغ  ي ل   ه أن يك   ون   حقيق  ة ؤهله   ا  وواق  ع احل   ال أن   ه يع  رف احلقيق   ة ويس   تذكر ح  ني ُتاهله   ا
  .( 2)قائما  

 :قول اخلارجي يف  :التوبيخوهناك  

 .كأنك مل ُتزع على ابن طريف*** أاي شجر اخلابور مالك مورقا  

 :البحيي ولقيف  :املدحواملبالغة يف  

 .أم ابتسامتها ابملنظر الضاحي*** أملع برق سرى أم ضوء مصباح  

 :قول زبريف  :الذمأو يف  

  أقوم آل حصن أم نساء*** أدري وسوف إخال أدري وما  

 :قول احل ني بن عبد ُ الغزييف  :التدلل يف احل و 

 .لبشركن أم ليلى من انليالي م*** ابلل اي ضبيات القاع قلن لنا  

بُِّئُنْ  « :الري صل ُ عليه وسل حكاية عن الكفار يف حق  قوله تعاىليف  :والتحقر َبْل َنُدلُُّنْ  َعَلى َرُجٍل يُدردَ
ُتْ  ُرله ُمَُزهٍق ِرنهُنْ  َلِف  َخْلٍا َجِديدٍ   .54سبأ األية  »ِرَذا ُمزِّقدْ

                                                                 
 .664ص  1ج  أنوار الربيع يف أنواع البديععلي صدر الدين بن معصوم املدين   -(1)
 .81  صالبديع والبيان واملعاي:علوم البالغ    أألد قاسم وحمي الدين دي    -(2)
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ُرْ  َلَعَلى« : قوله تعاىليف التعريض و   .( 1)»ُبَدىا أْو يف َضالٍل ُمِبنيْ  ورَنا أَو ِريا

 :حيث يقول "00"البيت ُتاهل العارف يف قصيدته ونالحم ذلك يف  ابن محديسولقد استعمل  

 هي للندى والبأس يف شغِل ***أحسبَت أن ميينهُ فرَغْت؟

ح وهو يعلم    ألن الشاعر هنا يف مقام املد أحسبَت أن ميينهُ فرَغْت؟: وهنا ُتاهل العارف يتمثل يف قوله 
 .أبن ىلدوحه كرمي ورغم ذلك هو يتساؤل

حِسن حيث يقول "01"البيت ويف  
ُ
 :جند الشاعر قد استعمل هذا امل

 يقري الرّحال غوارَب اإلبل***أعلى الزّماِع تلوُم مغرتاب  

 .وهنا الشاعر يتساؤل رغم معرفته اإلجابة  وهو يتجاهل من أجل التوبي  

 تث اُ  األن دلس إىل رحل وا ال ذين امي دين الش عراء أح د الص قلي أل ديس اب ن ت ترم ن خ الل م ا س بق عرض ه  يُع 
ال يت  الش عرية قدرت ه عل ى ذل ك يف معتم دا   األدبي ة للمكان ة وطلب ا   االح تالل  بع د وطن ه م ن أُخ رج أن بع د األم ل ع ن
والتخي ل  حي ث  اإلب داع تض نهاحي بص ورة الرقيق ة املع اين عل ى ت دل ال يت العذب ة األلف اظ خ الل م ن أفك اره ع ن هب ا يعتر

ملؤه  ا احلي  اة واجلم   ال  يتمي  ز ش  عره بش  كل خ   اص ابملوس  يقى العذب  ة  واحلرك  ة واحليوي   ة ح  ىت يرس  م لوح  ات فني   ة ةيل  ة
 .وألواهنا الرونق والبهاء يف خمتلف أغراضه الشعرية

                                                                 
  طدالناشر مكتبة اآلداب    ديعبيف عل  ال :بغي  اليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغ لصعيدي  عبد املتعال ا -(1)
 .15ص-14ص  م6444  القاهرة  مصر  4ج
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 :اخلامتــة

 :النعم، وأصلي وأسلم على سيد املرسلني دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد احلمد هلل الذي بفضله تتم

النتدددداليت الدددد  وجددددي علددددي أع أو دددد  بعدددد   الدراسدددد ، واملمتعدددد  ه اددددذ الشددددا   بعددددد اددددذ  الريلدددد  ال   لدددد   
 :النح  التايل على ت صلت إليها

األدب األندلسدي، ادذا  ، واخلد   ه ممدارج ه أعمدا  القيديد ال لد  بعدد  و الدراسد  لقدد اتضد  يل بعدد ادذ   *
 الرا يد ، جبماهلدا الفتداع وروعتهدا ويضدار ا »األنددل  «األدب الرا دي امميدا الدذي  ادا انعًاسداك لتلدد الدبئد الرالعد 

 .انعًاساك لتلد البيئ  وتلد الفتن  ال بد أع  ً ع أدهباو كاع 

 الفيا األول الذي  تناول الشعر   أع اذ  األخري  مي ل  أو نظر   يد ا ، تدرس كما تبني يل من خئل *
املأل ف هلا، لتيب   اخليالص األدبي  للني ص، وتستنبط منهم تلد اممالي  ال  تتأتى من خئل اإلستعمال

 .بعيداك كا البعد عن امم د واللغ  التقر ر   نياك يياك 

 أو ميددددددددددد ل  يددددددددددد و، موددددددددددذوراا الغربيددددددددددد  األو  م جدددددددددد د  مندددددددددددذ اليدددددددددد  ع مددددددددددد الشددددددددددعر   رمددددددددددم أ دددددددددددا نظر دددددددددد    
   اددذ  النظر دد وأمددا عنددد العددرب مدتم تلقددي اددذا امليدد ل  و ، « Platon » أفالطــ  و « Aristots »أرســ  

مبيددد لحا   األدب ه العيددر احلددد و، إال أع جددذور  العربيددد  م جدد د  منددذ القددد  لًددن أو العلددم الددذي م  دد عه
 .اخل..اليناع ، النظم التخييا، احملاكا  والعدول: مغا ر  ماا 

 ، ييو نقل ا مي ل  وأزم  تعدداملي ل  واملرتمجني العرب  د و ع ا ه خلط  كما اتض  يل أع النقاد  *
Poetice   مهناك من مسااا الشعر  ، ومنهم من أطلق عليها اسم الشاعر  ، علم األدب، من النظم العربي ، إ 
 .إخل...الفن اإلبداعي 

 .النقاد ه حتد دام ملفه   الشعر  ، مًا   د  عرمها ومق مهمه ورأ ه اخلاص ونف  االشًال و   ميه *

   الشعر   محا ل اء الرايد ، وأثبت وج د املي ل  واختئف الرتمجا  إال أع مي ل كما تبني أنه رمم تعدد  *
 .وأيقيته ه اإلستعمال
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 ، من أجا استنباطابن محديس الااين، والذي  مت ميه بدراس  ت بيقي  لقييد  أما ميما خيص الفيا*  
 :واستخئص مظاار الشعر   ه اذ  القييد ، ت صلت إ  جمم ع  من النتاليت واي كاآليت

ــا  مدن أصدا صدقلي، ولدد وترعددرل ه صدقلي ،   تركهدا وريدا إ  بدئط ابـن محــديس الشداعر  *  املعتمــد بـن د 
وإمندا مدن أصدا صدقلي رمدم  ،لدي  أندلسدي ابـن محـديس األنددل ، مالشداعر ه إبشدبيلي ، واد  أيدد ملد ك ال  الد 

 .إ  األدب األندلسي هأدب انتماء

مرايدا يياتدده املختلفد ، مالدددارس حلياتده  سددت ي  أع  صدد ر  صداد   معدن  عددن ابـن محــديس اليــ    عدد  شددعر   *
 الرليسدي ملرايدا يياتده، وأادم  دمدن خدئل شدعر ، ألنده  ا دا الراصد ومتابعتهدا الرليسدي  وتفيديئ ا  قد  علدى نقاطهدا

 .إنتاجه األديب امل ا   واحمل ا  املؤثر  ه نفسه وه

اي  ييد  كتبت ه  » اخلدوِ  ونرّجس  امل َ ِل  َوْر    « هاال   مت بدراستها وال  م لع  تبني لنا أع القييد   *
بئطه، يىت أصب  صد قه ومن  ، الذي أنعم على شاعر  بنعمه، وأكرمه بًرمه واستقبله هاملعتمد بن د ا  مدح

 .املقربني له

و ظهدر للدد مدن  خدئل  يديدته تتمادا ه الشدعر   العربيد  القد د ، مدن ابـن محـديس كما اتضد  أع الشدعر   عندد *
 نسدوت علدى مند ال القددماء، مهدي  يديد  عم د د  لا  الشد ر ن، كمدا أنده بددأاا مبقدمدد  خدئل بنداء  يديدته الد 

والدذي  ادا مناسدب  القيديد ، مالشداعر اندا اسدتعما يسدن الدتخلص واد   مر  املدح ،  مزلي  لينتقا بعد للد إ 
القيدديد ، وتسددمى   ؤخدذ الشدد ر األول مدن البيددت األول مدن عندد ا ك لقيديدته، مهددي ليسدت معن ندد ، وإمنددا مل  عدط

 .على درهبم اك ومقه، وه اذا أتثر ابلقدماء وسري 

مي لحا  ال بيع ، أي  ام س ال بيع ، والذي  عتن ظاار   أكار من استعمال ابن محديس كما تبني أع  *
 .القدماء كتااب ه  ملحماك أسل بياك و 

الشاعر حملب بته وتغزله هبا زاد  ص   الغزلي  ه  ييدته، م    تظهر من خئل املقدم  كما نلم  تلد اممالي  ال   *
 .من شاعر   النص الشعري

و لا من استعمال األساليي االنشالي ، ألنه ه صدد  من استعمال األساليي اخلن  ، ابن محديسكما أكار   *
سل ب ساعد الشاعر وخد  الفًر  ال  أراد ممدويه وشواعته، واذا األ اإلشاد  واالخبار عن مًار  أخئ 

 .املتلقي إ ياهلا إ 
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اميد لأللفاظ  واالنتقاءابمزال  والفياي  والد   و    التأثري  الشعر   إتسمت ابن محديس كما جند أع لغ   *
 مزوداك  على الدارس أع  ً عم ،  ي على نف  املتلقي، إال أنه استعما ألفاظ صعب  الفهم وال  كاع أتثرياا

 .إ ياهلاالشاعر الىت أراد  األلفاظمبعاجم من أجا مهم معاين تلد 

وخدمت املعاين وعًست يال  الشاعر النفسي   اتسمت ابإلجاد ،  دكما جند أع تراكيي القييد    *
 .الشًا واملضم ع بني معاين القييد  وتراكيبها وه واالنسوا  االتسا والشع ر  ، كما نئيظ 

عتابه، ورجاله حملب بته مه   م  ض  وللد ه خ   استعما أسل ب األمر مرتني ه  ييدته ابن محديسأع  كما جند  *
 .بيدد املدح، وال  تناسي أسل ب األمر م  مر  املدح مل  ًار من استعمال األمر، ألع الشاعر

كاار  من استعمال ا وللد من خئل  مني  ومجالي  رالع ، لته وأمًار  ب ر ق يكما جند  تفنن ه استعمال أخي *
 .واستعارا  وكنااي  وجماز الي ر البياني  من تشبيها 

وا  خري حبر وأنسي  ،ه  ييدته ال حر الكامل الشاعر أما ميما خيص امل سيقى اخلارجي ، مقد استعما *
 االنفعالي  وااتزازاتهاته من خئله دمق م  ج  ر  وتد   ،ه إ يال يال  الشاعر الشع ر   ألنه ساام ،البح ر لقييدته

 .النفسي 

نغم وعذوب  تسر  القلي جبرسها  يقق ،  ده القييد  تضامر وانسوا  ال زع والقامي  والروي أعكما  *
 .امل سيقي األخال

 وخاص  اأكار من استعمال احملسنا  البد عي  بشًا مستفي  ه  ييدته، مهي تعيت هب ابن محديسكما أع   *
 نمم سيقياك داخلياك مجيا،   تضامراا ه تراكيي القييد  أع ت جرساك  وال با ، وال  من خئلوامناس التًرار 

 .عن شاعر   وايساس الشاعر املرا 

ال  واجهتين ه اجناز اذا البحو، مقد متت اذ  الدراس  بع ع هللا أمتىن أع  اليع اب  برممو وه األخري  
 .ابلشيء القلياأمد  من خئل دراس  اذ  ول   أك ع  د

لبح ث أخرى وإثراء  ومعامته وأع  ً ع  مذ  وأخرياك نتمىن أع نً ع  د ومقنا ه إختيار امل   ل 
 .للمًتب  امامعي 
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 .م0699شرف،العراق، ، النجف األ0، ج0شكر، مطبعة النعمان،  ط

، حققه وترجم لشعرائه شاكر هادي البديعأنوار الربيع يف أنواع بن معصوم املدين علي صدر الدين ،  -37
 .م0696ف، العراق، شر ، النجف األ1،ج0شكر، مطبعة النعمان، ط

، حققه وترجم لشعرائه شاكر هادي أنوار الربيع يف أنواع البديعبن معصوم املدين علي صدر الدين ،  -38
 .م0696 ، العراق،شرفالنجف األ، 9، ج0ط شكر، مطبعة النعمان،

 .م0112، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، دط،اإلسكندرية، مصر، مجهورية أفالطونفؤاد، زكراي  -39
، اإلسكندرية، مصر، 0، دار املعرفة اجلامعية، طالبالغة العربية دروس يفمحودة سعد سليمان ،  -41

 .م0116
، منشأة املعارف، "جديدةرؤية "الكندي والفارايب: املدارس الفلسفية يف الفكر اإلسالميحريب خالد،  -41

 .م0112دط، اإلسكندرية،  مصر، 
 .م0669، القاهرة، مصر، 0، الدار الثقافية للنشر، طأوزان الشعرحركات مصطفى،  -42
ترمجة وتقدمي وتعليق ابراهيم محادة، مكتبة األجنلو املصرية، دط، القاهرة، : فن الشعرطاليس أرسطو ،  -43

 .م0696
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، الدار 0ترمجة شكري املبحوث ورجاء بن سالمة، دار توبقال للنشر، ط:  الشعريةطودوروف تزفيطان،  -44
 .م0661البيضاء، املغرب، 

، الكويت، 0، وكالة املطبوعات، طالفصاحة ، البالغة، املعاين: أساليب بالغيةمطلوب أمحد ،  -45
 .م0691

،الكويت، 0مكتبة أهل األثر، ط ، شرح دمحم بن صاحل العثيميني،دروس البالغةين وآخرون، فانصف ح -46
 .م0112

، 0، املركز الثقايف العريب، طدراسة مقارنة يف األصول واملنهج واملفاهيم: مفاهيم الشعريةانظم حسن،  -47
 .م0662بريوت، لبنان، 

، دار تينوى للدراسات والنشر املرآة واخلارطة دراسات يف نظرية األدب والنقد األديبجنم سهيل،  -48
 .م0110، دمشق، سوراي، 0والتوزيع، ط

 .م0621،شركة مسامهة مصرية، دط، القاهرة، مصر،شعر الطبيعة يف األدب العريبنوفل سيد ،  -49
 .م0119، دمشق، سوراي، 0، دار العصماء ، طاملختار من علوم البالغة والعروضسلطاين دمحم على ،  -51
 .م0119، ،دار املعرفة، دط، اإلسكندرية، مصر، ترسل الشعراء يف األندلسسليمان سامل عبد الرزاق ،  -51
،عمان، األردن، 0، دار الشروق، طواملرابطني الطوائف عصر: األندلس األدب اتريخ،  عباس إحسان -52

 .م0661
 .م0661، القاهرة، مصر، 0،ج0، دار املعارف، طاملوسيقا الشعريةعبد احلافظ صالح ،  -53
املؤسسة احلديثة للكتاب، ،(يف الشعر والنثر والنقد واحلضارة واألعالم)دفاتر أندلسية عيد يوسف ،  -54

 .م0119دط، طرابلس، لبنان، 
، 0، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طالشعر العريب يف صقلية يف القرن اخلامس هجريعيسى فوزي ،  -55

 .م0111اإلسكندرية، مصر، 
، داراملعرفة اجلامعية سويرت، دط، اإلسكندرية، مصر، اعرات األندلس واملغربشعيسى فوزي ،  -56

 .م0119
 .م0666،دط، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، اتريخ األدب األندلسيعناين دمحم زكراي،  -57
بريوت، لبنان، ، 0، عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، طالدليل يف العروضعقيل سعيد حممود ،  -58

 .م0666
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، دط، بريوت، علم البيان:  يف البالغة العربيةعتيق عبد العزيز ،  -59

 .م0691لبنان،
 .م0691، دار النهضة للطباعة والنشر، دط، بريوت، لبنان، علم العروض والقافيةعتيق عبد العزيز ،  -61
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 .م0112دار النهضة العربية، دط، بريوت لبنان،  ،علم البديع: يف البالغة العربيةعبد العزيز عتيق،  -61
، بريوت، 0، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،طعلم املعاين:  يف البالغة العربيةعتيق عبد العزيز ،  -62

 .م0116لبنان، 
 .م0660،عامل املعرفة، دط، الكويت، بالغة اخلطاب وعلم النصفضل صالح،  -63
 .م0661، بريوت، لبنان، 0، دار األدب، طأساليب الشعرية املعاصرةفضل صالح،  -64
، اشراف ومراجعة ايسني األيويب، البالغة الشعرية يف كتاب البيان والتبني للجاحظصباَغ دمحم علي زكي،  -65

 .م0660، صيدا، بريوت، لبنان، 0املكتبة العصرية للطباعة والنشر، ط
 .م0112، القاهرة، مصر، 9، دار الشروق، طالنقد األديب أصوله ومناهجه،  قطب سيد -66
، عامل جتليات احلداثة الشعرية يف ديوان الربزخ والسكني للشاعر عبد هللا محاديراجح ساعد سامية،  -67

 .م0101، إربد، األردن ، 0الكتب احلديث، ط
 .م0619دار الفكر العريب، دط، القاهرة، مصر،  ،ابن محديس الصقلي شاعرا  شليب سعد امساعيل ،  -68
على ضوء املناهج النقدية املعاصرة والنظرايت الشعرية دراسة يف : احلقيقة الشعريةاتوريريت بشري،  -69

 .م0101، إربد، األردن، 0، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، طاألصول واملفاهيم
، اجلمهورية األهلية للنشر والتوزيع ،اجمللد األول،  دط، الكاملةأفالطون احملاورات متزاز شوقي داود،  -71

 .م0662بريوت، لبنان، 
 .م0660، بريوت، لبنان، 0، دار اجليل، طاألدب األندلسي التطور والتجديدخفاجي دمحم عبد املنعم ،  -71
 .م0669، تونس،0، دار املعارف للطباعة والنشر، طبالغة العرب يف األندلسضيف أمحد ،  -72
، دار املعارف، صقلية-تونس-عصر الدول واإلمارات ليبيا: اتريخ األدب العريبضيف شوقي ،  -73
 .م0660القاهرة، مصر، ، 6،ج0ط
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