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  صلملخّا
  ةدراسة فني :شعر ابن عبد ربه
  

  إبراهيم عودة اهللا السراحين
  م 2015،جامعة مؤتة

لقد تناولتْ هذه الدراسةُ شعر ابنِ عبد ربه المجموع من المصادرِ              
ةوالتحليِل ،األندلسي إذ ،بالبحث  ها بالقصيدةومقارنت هعند تطرقتْ لهيكِل القصيدة
العربيالعربي في المشرق ة،  هوتعلُّق للقصيدة هفتحدثتْ عن المطلعِ وأهميت

 ه من مقدماترب ابنِ عبد لقصائد ةالتقليدي ها، كما اهتمتْ بالمقدمةبموضوع
ةطللي،الطَّيف الشَّيبِ ومقدمات ومقدمات، أحياناً على تلك المقدمات هأو ،ومحافظت

مع التمثيِل على كلِّ  ،حسنِ التخلُّصِ في أشعارِه ناقشت موضوعو ،مخالفته لها
من ديوانه ةشعري عنصرٍ منها بنماذج.  

 ،وأنواعه في شعرِ ابنِ عبد ربه التناصكما تناولتْ الدراسةُ في محورٍ آخر     
والتاريخي واألدبي الديني هتناص ا يكشفُ جانباً من ،حيثُ كثرهذا  مم شخصية

الشاعرِ المطَّلالواسعة وقد جاء  ،عِ ذي الثقافةاً للمعنى والصورة  التناصخادماً هام
  .في مواطنِ استخدامه

 حيثُ جاءت صوره ،وناقشتْ الدراسةُ الصورةَ الفنيةَ في شعرِ ابنِ عبد ربه     
ماط الصورة جميعها أن وقد جاءتْ على،مواطنهامعبرةً ذاتَ إيحاء وداللة في 

ةبصري ،ةوسمعي،ةولمسي، ةوذوقي،ةوشمي.  
فجاءتْ معظم أشعارِ ابن  ،عناصرِ اإليقاعِ أخيراً توقفت الدراسة عند بعضِو     

 ،الطويِل :على البحورِ الثالثة األكثرِ استخداماً عند الشعراء القدامى وهي عبد ربه
قل شعراً علىولم ي ،والكامِل والبسيط  قدبه حيثُ أسماه في الع همعرفت رغم المتدارك

روي قصائده  وقد جاء ،وما منعه عن ذلك أنَّه لم يقْل أحد عليه شعراً" الغريبِ"ـب
وقد جاءت مطالع قصائده مصرعةً في غالبِها، كما  ،على أحرف العربية جميعها

الذي  ،للكشف عن عمق ألمه وحزنه بفقد ابنهوظَّفَ التكرار بشكٍل مناسبٍ يهدف 
  . رثاه كثيراً في أشعاره



 و 
 

Abstract 
The poetry of Ibn Abd-Rabbo: An artistic study 

Ibrahim O'det Allah Al-Saraheen 
Mu'tah university, 2015  

This study addressed the poetry of Ibn Abd-Rabbo that is collected 
from the Andalusia resources via research and analysis, in which I 
addressed the structure of the poem that he used and compared it with the 
Arabic poem in the eastern part of the Arab world; I discussed the 
beginning of the poem and its importance for the poem and cal its subject. I 
also paid attention to the traditional  introduction of his poems; the 
introductory of ruins, the introductory of older people, and the introductory 
of spectrum , as he sometimes was committed to these introductions while 
he didn't in other times. I also addressed the theme of the successful 
elimination in his poetry, giving examples for each element by stating some 
poetic examples from his writings. 

The study also addressed the intertextuality and its types in   the 
poetry of Ibn Abd-Rabbo, in which there was a great deal of religious, 
literary and historical intertextuality, and that reveals one side of the poet's 
personality, who has a wide knowledge. Intertextuality was employed to 
express the meaning and the image in the locations where it was used. 

The study addressed the artistic image in   the poetry of Ibn Abd-
Rabbo, in which the image was expressive and has a certain semantic  
meaning in the locations where it was used. This image included all the 
patterns; visual, audio, touching, tasteful, and smelly. 

In the last parts, it addressed some of the elements of rhythm , in 
which most of his poetry employed the three mostly used poetry meters : 
 Al-Ṭawīl, Al-Kāmil, and Al-Basīṭ , while he didn't compose by using  Al- 
Mutadārik  despite of his knowledge of this poetic meter, which he called 
"the strange" since no one composed poetry by using this poetic meter. He 
used all the Arabic alphabets at the end of the rhyme, but he mostly used 
the letters Raa', dal and Lam. He use repetition in the appropriate way in 
order to reveal his. sadness and pain after the death of his son that he 
mourned in most of his poetry. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة
  :أجمعين وبعد الخلق خيرِ اِهللا على رسوِل والسالم والصالةُ ،العالمين رب ِهللا دالحم

من  شاعراً" ةًفني دراسةً :هرب عبد ابنِ شعرِ" ـب الموسومةُ هذه الدراسةُ تناولتْ      
صفوة األندلسِ شعراء لم تصل شهرته نثراًو ،الهجريين والرابعِ في القرنين الثالث 
له  شهد اًفذّ شاعراً هفي عصرِ هشهرت حد" العقد" هكتابِ لدارسين من خالِلعند ا

  ."  حبواً العراقُ لقد تأتيك" له بقوله  شعراً هسماعالمتنبي عندَ 
      والبن عبد ربه ديوان شعري ولكنَّ ،ضخممحمد  قُوقد قام المحقِّ ،ه ضاع

أشعارِ اية بجمعِرضوان الدالمصادرِ من ه األندلسيو ،ةوجدت العديد من الدراسات 
لم أجد دراسة  حيثُ ؛المطلوبِ  باالهتمامِ  لم يحظَ هشعر ولكن ،"العقد" هكتابِ حوَل

لعبد الرحمن  "ه في الميزان رب عبد ابنِ شعر"أفردت لشعره عدا دراسة واحدة هي 
إال في شعره  ةَالجوانب الفني درسم تل ةًموضوعي وقد كانت دراسةً ،مطلك الجبوري

قمت باختياره  هشعرِ حوَل ةنيف دراسات وجود ولعدمِ ،ةالفني الخصائصِ بذكر بعضِ
  .هعبد رب ابنِ إبداعِ من جوانبِ جانباً ها تكشفُلعلَّ لهذه الدراسة موضوعاً

 ةفنياللظاهرة ل قعلى التطر يعتمد اًتحليلي اًوصفي منهجاً هشعرِ في تناوِل سلكتُو    
  .همن شعرِ على نماذج يتلوها تطبيقٌ

 ةالفني الظواهرِ لرصد الباحث أمام من شعره عائقاً كبيرٍ جزء ضياع َلشكَّو     
  .شعره مقطوعات جاء معظم حيثُ يسيرٍ بشكٍل

ناء القصيدة يدور حول ب كان الفصل األوُل إذ :في أربعة فصوٍلجاءت الدراسة و   
ه من حيثُعند ابن عبد رب المطلع صِوحسن التخلُّ ،وموقفه منها ةُوالمقدمات التقليدي 

  .في شعره
      ا الفصل الثانيأم، ةَفقد تناولت فيه استراتيجي التناص ه في شعر ابن عبد رب

ي التي طرقها في وأثر ذلك في طبيعة المعان، والتاريخي ،واألدبي ،الديني :هأنواعب
  .أشعاره
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وقفت على ف ،والتحليل الدرسِب ةَالفني الصورةَ الفصل الثالث تناولت فيو      
هامفهوم عند القدماء والمحدينث، وأنماط ها المختلفة: البصرية، والسمعية، والشمية، 
والذوقيو ة اللمسية،ها جميعاً في شعرهالتي جاءت نماذج.  
 بعضِ ودراسة اإليقاعِفتوقفت الدراسة عند  واألخير الرابع الفصُلوأما       

في البحور  المتمثلةُ ةُعريالشَّ وهي األوزان ،التي برزت في شعره هعناصرِ
خُتمت و ،كرار ودالالتهالتّوه ابن عبد رب صريع في شعرِالتَّ وكذلك ،والقوافي
  .له من نتائج ما خَلُصتْ بأهم الدراسةُ

رشيد إلألستاذ الدكتور علي  التقديرِو كرِالشّ ه خالصأن أوج إلّا وال يفوتني هنا    
المحاسنة على مالحظاته وآرائه السالتي استفدتُ،ديدة منها فوائد في  وساهمتْ ،ةًجم

  .و السداد لنا التوفيقَ أن يكتب العظيم اَهللا سائالً ،بهذه الصورة البحث خروجِ
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  الفصل األول
  بناء القصيدة 

لم تكن القصيدةُ عند ابن عبد ربه تختلف عن القصائد العربية في هيكَلها        
وإن ،تفاء أثرِ سابقيه دون مخالفتهمكان شاعراً تقليدياً يحرِص على اقف ،وطريقة بنائها
وقد تناولتُ في هذا  ،للقصيدة ه الخاصةُ ضمن اإلطار العام المعروفكانت له لمساتُ
الذي غلب على  صريعن غيره على التَّواعتمدتُ في تمييزه م ،الفصل المطلع

 ،مقطوعات -في أغلبه  -منه  وصل إليناوما  ،شعره قد ضاع ظممعف ؛مطالعه
انتقاله  نسعنده وح صِالتخلُّ نسحتي ابتدأ بها القدماء، و الَّ المقدمةَ وكذلك تناولتُ

  .من شعره على ذلك بشواهد قاًمطب ،الموضوعات ينب
   

   المطلع 1.1
       دأب من الشُّ كثيرالعصرِ منذُ عراء عِمطاِلب االهتمامِعلى  الجاهلي همقصائد،  

 خاص ا ذا وقعٍفيجب أن يكون مؤثر ،الشَّاعرمن كالم  معِفي الس عقَما ي فهو أوُل
 أن اعرِوينبغي للشَّ ،همفتاح ه، أولٌُلفْقُ عرالشِّ إن": لك بقولهذ رشيق ابن وقد سوغَ

ديجو شعرِ ابتداءأوُله ، فإنَّه ما يقرع السومع ، ستَبه يلُّد ه من أوِلعلى ما عند 
ولَه1"ة ،وفي العادة يقُبِس الموضوع عنصر واحد يسمالشَّاعرينتهي به  ى المطلع 

 قاد القدامى عن براعةمن النُّ كثيرث وتحد، 2 ى المقدمةَتسم عناصر ةلمجموع
 بنِ أوسِ قوَل القدماء وقد مدحوا من مطالعِ ،فيه المبتدأ والتجويد نِسو ح االستهالِل

حرٍج في الر3ثاء:  
  جزعا أيتُها النّفْس أجملي

  

   تَ الَّذيإنرِذَحقَي نو اقَدع  
  

                                                
 محمد محي الدين عبد :حقيقت ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، ابن رشيق، لقيروانيا -1 

 .218ص، 1ج، 5،1981ط، دار الجيل، الحميد
، الهيئة المصرية العامة للكتاب ةالعربية وداللته النفسي مطلع القصيدة، عبد الحليم، فنيح -2

 .38ص، 1987ط، .د
محمد : ابن حجر، أوس، الديوان، تحقيق : وينظَر ،218ص، 1ج، العمدةابن رشيق،  -3

  .53،ص 1980يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 
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ومن المحدبنِ بشارِ قوُل ثين ب1رد:  
  وماذا عليه لو أجاب متيما   املَّكَتَي أن عِبالجز طلٌل ىأب

    ولما كان المطلع َلأو ما يسمع من القصيدة النُّ اشترطَ فقداًروطشُ قاد عّى حتَّ ةًد
يعّد حسنً المطلعمراعاةُ"  :منها ا ا ومناسب القاعدة البالغية المشهورة )الكالمِ مطابقة 

 عا ميشِّمتَم يكون أن أرادوه حين عِى المطلَوها علقُبطَ الَّتي ،)لمقتضى الحاِل
في  البالغة طريقةَ أن ينِّاجرطَويرى الق ،2"فيه قاُلتُ نم ومع القصيدة موضوعِ
تَتَفْأن تُ"  القصيدةبما ينا حها ويشسبلعِافي المط الشَّاعركما يتحاشى 3"  ها من القوِلبه 

ما  ُلها أوة ألنَّبحتَسمعلى أن تكون  والمفهومات ي المسموعاتتَهمن جِ هركْما ي كلَّ
قْيرع السمع  فهي رائد 4ها إلى القلبِما بعد ،لَّطَتَوهذا يالشَّاعرمن  ب لَ الحذرقَئال يع 

على  ذَخفلقد ُأ ،هممطالع ن عابوا عليهم سوءالَّذيعراء من الشُّ العديد عفي ما وق
   انشدم هقولُ يالبحتر

في أبا سعيد هاأولُّ قصيدة:  
  هرآخ َلاوطَتَ ٍليِل نم ُلالوي كلَ

  

  وشْونَ كوى حتَ يزم أباعر5ه  
  

  ءيوهو رد» له الويُل«يره وجعله فغ !لك والحرب بل الويُل: 6فقال أبو سعيد
  
  

                                                
 ،ئرالجزا ،وزارة الثقافة ،محمد الطاهر بن عاشور: تحقيق  ابن برد، بشار، الديوان، -  1

  .162ص ، 4ج، 2007

،  1982، بيروت، دار األندلس، 2ط، بناء القصيدة في النقد العربي القديميوسف، ، كارب -  2
  .205ص 

محمد الحبيب  حقيقتمنهاج البلغاء وسراج األدباء، هـ 684حازم بن محمد ، القرطاجني -  3
 .310ص، 1966، الكتب الشرقية، تونسدار ، بن الخوجة

 .286ص، منهاج البلغاءالقرطاجني،  -  4
البعير علّق زمامه، ابن  وزم من زمم :يزم، دنوالقتراب واالويعني  كمن وشَ: كوشْ - 5

، دار صادر، أحمد فارس :تحقيق، لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين بن مكرممنظور 
  . ه1300 1بيروت، ط

  .الطائي محمد بن يوسف الثغري:أبو سعيد  -  6
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 1اأيض ،وفي ذلك انتقاد لمن لم يجود مطلعه، ويتخير له أحسن وأجمَل ، األلفاظ 
  .ةرعرة والونفِّتلك األلفاظ الما به عن بتعدم ،المعاني

جفى ستَو ي ،منه ريطَتَا يمم هأقواِل فتتحِفي أشعاره وم اعر أن يحترزينبغي للشَّ"و     
 ،الشَّبابي عونَ ،افاأللَّ وتشتيت،يارِالد إقفارِ فووص،والبكاء،والمخاطبة،من الكالم

و2"الزمانِ وذمدليلً المطلعِ على اعتبار واضحةٌ إشارةٌ هذا االهتماما على حذاقة 
  .وبراعته الشَّاعر

ها ناسبتها بمتا على جماليوحرص ،هطالعفي م براعةً ربه عبد ابنِ نا عندوجدوقد     
  :3هشبابِ أيامِ رِفي تذكُّ هقوِل ِلثْم نم ،القصيدة لموضوعِ

  وابهما ذَ فشد ليطُأما الخَ
  

  انُبوا ولم قْيالَّذيوا ض جِيب  
  

 الشَّيبِ وقدوم الشَّباب بذهابِ الخالية هصابي في أيامبا والتَّللص وفي ذلك ربطٌ    
علنِالم للفراقوتلك الر ،غبة الجامحة وقوِل الشَّبابِ ذهابِ دمِفي عه "ولم قْيالَّذيوا ض 
جِيتتطابقُ"  ب مع ما ينتاب من مشاعرِ الشَّاعر من القادمِ الخوف المبه  رِنذالشَّيب .  

  :4المواعيد في استنجازِ ِلطْفي الم هوقولُ
جرود َأقْاء ربِنه حالساب  

  

  ابرالْس عا لَمثُْل مم دعوو  
  

 فأقرب ،بالموعد الوفاء صعوبةَ رظهِتُ بصورة ،المماطِل لحاِل إيجاز ففي هذا المطلعِ
 ،للمعنى ةًافَثَكَ دجِنَ وفيه ،ارابس بلُطْي نمبِ ويشبه ،حابالس هوصوِل موعد يقمن تحق

نَوماسةًب لمحرِو بْل ،القصيدة إن الميرمي إليه  الَّذي والهدفَ ،القصيدةَ يختزُل طلع
  .الشَّاعر

                                                
، تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الصناعتينكتاب ، هالل أبو، العسكري - 1

 .876البحتري، الديوان، ص : ، وينظر431ص، 1995، بيروت، المكتبة العنصرية
، ن صانع المانعب،، تحقيق عبد العزيز عيار الشعر ،حمد بن إبراهيمأمحمد بن ، طباطبا ابن -  2

  .204ص، القاهرة، مكتبة الخانجي
دار الفكر ، تحقيق محمد رضوان الداية، الديوان، القرطبيمحمد بن أحمد ، ربهبن عبد ا -  3

 .31ص، 1987، 2للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، ط
  .30صابن عبد ربه،الديوان،  -  4
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      وممابنِ على مطالعِ قُبِطَنْا ي ه عبدفي كثيرٍ رب من قصائده استخداملألساليبِ ه 
 في صدرِ مدقَي أن نسحيستَو "  عن المطلعِ هبقوِل ينِّاجطَرعنها الق ثَدحتَ الَّتي

في  رِكُّذَو التَ ناجاةكالم المِالكَ إلى غرضِ ا بالنسبةكًحرا مما يكون لطيفً المصراعِ
أو  بِجعكالتَ تعتري اإلنسان هي أحواٌل الَّتيمن المعاني  ذلك بمعنى نرأو قَ ،سيبِالنَّ
  .1رِسحأو التَ ككُّشَالتَ

  : 2المحبوبِ رؤية عند هونيع فعا من ضبجعتَم ربه عبد ابنِ ومن ذلك قوُل
عنَيي كغَ فَيرتُريبِلْا قَم  

  

  َأوبتُحملَ اهعةَو الح؟ب!  
  

  :  3هشبابِ هابِا من ذَبجعتَم هوفي قوِل
  ادفَتَ إلى نَرفَ صيكَ ،يابِبشَ

  

  لْودبتَ البم اضيوالس ؟ن اد  
  

 اعقومو ،طالوةً القصائد له في بداية "إن إذْ ؛في المطلعِ عيرِصالتَّ حدتُمد اُوقْ      
 ِلفي أو "نسحتَسوي 4"إليها االنتهاء قبَل القصيدة قافيةعلى  هها بِالِلدتالس سِفْفي النَّ
القصيدة ليميز بين رِوغي االبتداءفْه ويهتمامِ قبَل م رو البيتي 5"هاوقافيتُ القصيدة، 
وال نكاد مكتملةً قصيدةً نجد ابنِ عند ه عبدإلَّ ربا وقد صرع هامطلع، ا لذلك ضيفًم
 قشْمن الع ها ما أصابفًواص هكما في قوِل ا لألسماعِباذا جا موسيقيا ووقعجمالً المطلعِ
  :6ى ووالنَّ

  ياِئوك ديدي يفي واِئت دنَْأ
  

  اِئفَا شَيي مالج نوى و7 يالِئب  
  

      وفي العابنِ من مطالعِ ديد ه عبدرب انسجام واضح موضوعِ مع في  ،القصيدة
نَماسبة ومواءمتَ ةصدعن شاعرٍ ر ينَفَ ،ي ما يقوُلعجده ذكُير يشكو  عِفي مطل اليأس

                                                
  .284ص، نهاج األدباء وسراج البلغاءالقرطاجني، م -  1

  .31صالديوان، ربه، ن عبد اب -  2
  .68ص به،الديوان،ابن عبد ر -  3
  .283ص ، منهاج البلغاء وسراج األدباءالقرطاجني،  -3
، 1982 ،1ط، دار الكتب العلمية، سر الفصاحةعبد اهللا بن محمد، ،ابن سنان الخفاجي - 5

  .189ص
  .22صالديوان، ربه، ابن عبد  - 6
 .المرض وداء الجوف :الجوى -  7
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ها موضوع ناسبي القصيدة في مطلعِ اليأسِ ركْوذ .المحبوبِ مع الوعد فيه إخالفَ
مدويح إذا كان  المطلع "ما لَصورجو القصيدة تَما عنهاجِر1" م.  

  :2وذلك في قوله
قْا َأمرالي ْأبم سر نياِئج  

  

  !ي اِئن بكَر مد الصبعبوَأ  
  

    :3 من القصيدة آخر في موضعٍ ويقوُل
  استجيبي فلما لم تُجِب      فاضتْ دموعي على رِدائي: قلت

وبهذا يكون مطلع القصيدة ابنِ عند ه عبدرب مالًخَد شَما ِللًاكمحرِو عامةً القصيدة، 
  .ةًراشَبم النَّص وجِل همن خالِل تلقيالم جلُدي حيثُ

  
   المقدمة 2.1
       يعد وجود المقدمة للقصيدة العربيواهرِمن الظَ ة الفنيالحظَ الَّتي ةها النقاد 
وناقشُ ،وأشاروا إليها القدماءوعلَّ ،هاوا موضوعاتلوا وجودالمقدمةُأكانت  ها سواء 
أ ةًطلليم أةًغزلي ،مقدمةَ م الظَ وصفأنِع ،وص مقدمةَ مالطَ فأو غيرها من يف ،

المقدمات، ينقُل قتيبةَ فابن األدبِ ا ألهِلرأي في عُليعلِّ صره فيه وجود هذه المقدمات 
 وسمعتُ ":يقوُل إذْ ،هلَتناو الشَّاعر ريدي الَّذي الرئيسِ الموضوعِ رِكْلذ ها تمهيدبأنَّ

يقوُل األدبِ أهِل بعض أن قَمصد بذكرِ فيها ابتدَأ ماإنَّ القصيد يارِالد ّوالدواآلثارِ نِم، 
 هاأهل رِلذكْ اسبب ذلك ليجعَل ،الرفيقَ استوقفَ و ،عِبالرّ وخاطب وشكا، فبكى

  .4"عنها نالظاعني
       وهو بذلك يضشَ عاًطَر لزِما للشُّمقصيدةً عراء لتكون دةًجي بأن يمهد الشَّاعر 

لموضوعه ذُيأخُ بمقدمة السمن خالِل امعالَها إلى عمالخَ هفيحصُل اص على ما يريد  "
فإذا علأنَّ مه قد ه حقَّعلى صاحبِ أوجب الرو ذَ جاءأميِلالتَّ مامة، وقرر عندما نالَ هه 

                                                
  .209ص، مكة المكرمة، بة الفيصليةمكت ،فن اإللقاء ،طه عبد الفتاح، مقلد -  1
  .21صالديوان، ربه، ابن عبد  -  2

  .21صابن عبد ربه،الديوان،  3-

 المعارف،دار  محمد أحمد شاكر،:تحقيق  ،الشعر والشعراء عبد اهللا بن مسلم، ،ابن قتيبة -  4
  .75ص، 1ج، هـ1423، 2ط
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كارِمن المفبعثَ ،في المديحِ بدَأ ،سيرِفي الَّ هه على المكافأةوهز ،ففي هذا 1" سماحِللَّ ه ،
للشُّ الرأي تقييدعراء إو -هوو ،بِهذا القالَ عِبوضا في المديحِا ومقبولًستساغًن كان م 

جاء أو والغزل والهِ ثاءخرى كالرُأ لموضوعات حلَصال ي قد - بسكَالتَ هتُايغَ الَّذي
 ، إذا ما أخذنا بتباينِأو الرديء دبالجي هكَربه أو تَ ذَعلى من أخَ مكْوالح ،غيرها
الحاالت الشعورية التَ واختالفالشِّ بِارِجعريمن شاعرٍ ة آلخر حصرِ واستحالة 
  .ةدحوم والبفي قَ بِارِجوالتَ الحاالت تلك نتائجِ

       إلى النظرِ باإلضافة غزى من الشِّفي المعر فمن الصبِع نَ أنحصرفي  ه
 باإلتيانِ قَلَّمتَيفَ اسِالنَّ تجدي إعجابسي الشَّاعرأو أن  ،عنويأو الم المادي بِسكَالتَ

بتلك المقدرِ ليناَل ماتض2ماه.  
 ماتهذه المقد وجود في تفسيرِ كثيرةً يحوا مناحثين قد نَالمحد قادد النُّونجِ      

 تنتاب الَّتيمن الموت  الخوف ها حالةُسوقُتَ ذاتي حثب ها حالةُفمنهم من رأى أنَّ
اإلنسان الجاهلي، وهو يرى تلك الديار بالح بعد أن كانت تعجياة والناس قد دت رس

وأصبحت مراتع للحيوان في صورة تثير الشَّاعرِ نفس الجاهلي، فذهاب ها يعني أهل
ذهاب3من هذا المجتمع ه كجزء.  

      ومنهم من عالمقدمةَ د الجزء من القصيدة الذاتي، واإلتيان سيبِالنَّ بمقدمات 
مار الك والدباله نذرِعن الخوف الم ما هو إال تعبير ياعِبالض دالمهد وهو الحب مثالً

للحياة مفسرا وجود تلك المقدمات تفسير4اا نفسيهم من رؤية ، فقد جاءت بسبب خوف
  .والموت كونِمن الحركة والحياة إلى الس وقد تحولتْ ،ألطاللا

                                                
  .75ص، 1جابن عبد ربه،الديوان، -  1

، 1987، يناير، سلسلة عالم المعرفة، شعرنا القديم والنقد الحديث ،وهب أحمد، رومية - 2
  .142ص

 حزيران، السنة الثانية، العدد الرابع، مجلة المعرفة، الوجودية في الجاهلية، فالتر، براونه 3 -
  .159ص، 1963

سنة ال، العدد الثاني، مجلة الشعر، النسيب في مقدمة القصيدة الجاهلية، عز الدين، إسماعيل - 4
  .7ص، 1964، شباط، األولى
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     وقد رأى يوسف خليف بأن وجود بأنواعها في الشِّ المقدماتجاءت  عر الجاهلي
ها من القسم وقد عد ،1في ذلك العصرِ عراءعانى منها الشُّ الَّتيالفراغ  ا لمشكلةحلً

الَّذي الذاتي "الشَّفيه  ثُيتحدعن نفسه اعر، ويصوفيه عواطفَ ره ه ومشاعر
وانفعاالته، وهو قسم نستطيع أن نضع بها من وصف  صُلوما يتَّ فيه هذه المقدمات

الرحلة 2"حراءوالص.  
 بعِالطَّ األولى مرحلةُ :ورأى بعضهم أن المقدمة مرت في ثالث مراحل      

 الصنعة هي مرحلةُ الثانيةُ والمرحلةُ ،هويمثلها امرؤ القيس في مقدمت ،والبساطة
 تتحول فيها المقدمةُ الثالثةُ والمرحلةُ ،لمىأبي س بن ها زهيرويمثلُ عرِبالشِّ واالهتمامِ
لمقدمة تقليدية العمِل عناصرِ استقرارِ بعد األدبي الشُّ عندها مقدمةُلُمثِّوتُ عراء لبيد 

  .3رض والتناولفي طريقة الع لمقدمة زهيرٍ بيرٍك بشكٍل هةًشابِم عدتُ يالَّت
إلى الماضي  ا من الحنينِوضرب ال تعدو أن تكون ذكريات" ها وهناك من يقول بأنَّ

 ها للهوِبطبيعت تميُل نفسوالَّ ،األغلى من أعمارهم فالماضي هو الجزء 4"والنزاع إليه 
المتمثِّ والمتعةلة بذكريات ساءاللهو مع النَّو الشَّباببا والص.  

      وبين اختالف التفسيرات لنشأة أو تعليِل هذه المقدمات فإنَّ ،هاوجودني ال أجد 
لعلَّ :ن أقولا بأضيرفاختالفُ،ا صحيحةٌهها جميع طبيعة  عراء واختالفُالشُّ إدراك

من  واحد رلتفسي اهإخضاع فسياتهم وعاداتهم وتقاليدهم ال يمكنتفكيرهم وآرائهم و نَ
للتَّ الدوافعِ فاختالفُ ،تلك التفسيراتصرفات البشرية قد ينتأو  متشابهةً أعماالً ج

  -بشري عن تصرف وهي ناتجةٌ - المقدمةُ تكونأن  مكنِوبذلك من الم ،مختلفةً
ه تأحب بابتعاد ،ا يرى من أسباب الموتا مما خائفًشاعر فنجد ،مختلفة ألسبابٍ نتيجةً
لليةبالمقدمة الطَّ هم فيبدُأوفراق، وآخر يعاني من هم لنفسِ فيلجُأ ذاتي كما  ،المقدمة
نجد فراغَ يمُأل آخرأو ،تلك األطالِل بذكرِ ه نجد شاعرا يصوذلك الماضي الجميَل ر 

                                                
  .110ص، القاهرة، مكتبة غريب، دراسات في الشعر الجاهلي، يوسف، خليف -  1
  .117ص خليف، دراسات في الشعر الجاهلي،  -  2

  .84-76خليف، دراسات في الشعر الجاهلي، ص -  3
، مصر، دار المعارف، مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، حسين، انعطو - 4

  .227ص، 1970
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 بمقدمة آخر بالبدءا شاعر شاعر ديقلِّ أنأو  ،ياره في تلك الدله ومغامرات يحن الَّذي
طللية ظهِليه الشِّقدرتَ رالَّذيفما  ،ةَعري بأن تختلفَ يمنع االبتداء بالمقدمات  أسباب
عند من عصرٍ شعراء رٍأو عصو واحد ؟مختلفة.  

اهتمامنا  اهرة  بقدرِفي تفسير هذه الظَّ قادالنُّ لجهود عِتبالتَّ هنا في مجاِل ولستُ
بالظاهرة نفسهها في شعر ابن عبد ها وتجلياترب.  

      هابن عبد  والمقدمات عندرب ال يمكن بوجودها أو عدم وجودها إذا ما  الجزم
علنَمالشِّ ا أنهبين أيدينا البن عبد  الَّذي عرال يمثُل رب شعرإذا علمنا أن  خاصةً ،ه

 ةشرقيوالم ةوالمغربي ةاألندلسي المصادرِ من عمقد ج و ،كامال إلينا ُلصلم ي هديوانَ
باإلضافة لكتابه  ،المختلفة"دقْالع"كما ي،يوان  ذلك محققُإلى  شيرالد محمد مع  ،1ايةالد

هابن عبد  أنإذ يقول  ،من المكثرين -كما يبدو- ربالحعنه  ميدي"وشعره كثير 
منه نيفاً وعشرين جز ، رأيتُمجموعءاً، من جملة ما جمع بنِ مِكَللح الرحمن  عبد

ا فيما ا نهائيحكم منا ال نستطيع أن نحكُالي فإنَّ، وبالت2َّ"هها بخطِّ، وفي بعضاصرِالنَّ
ما وصل إلينا من أشعاره و ،ربهابن عبد  عند وردتْ الَّتي المقدمات بأشكاِل قُيتعلَّ

 االبتداء نابقوالس عراءاعتاد الشُّ الَّتي، ةفنيال لمقدماتل جوءفي اللُ ظاهرةً نرى فيه قلةً
 ةعريالشِّ ةمن األدلَّ ها مجموعةٌدترفُ احتماالت هناك ثالثةَ نإ :وهذا يقودنا للقوِل ،بها

 ،همن أشعارِ ما ضاع ضاعت مع هاولكنَّ فنيةً هناك مقدمات ها أنوأولُّ ،الديوانمن 
 ه قصدها أنَّوثالثُ ،ةَلليالطَّ المقدمات هأبي نواس في رفض سار على منهجِ هوثانيها أنَّ

معانيمباشرةً ه ال يحتاج في ذلك لمقدمات عليها هجوماً وهجم.  
      الشِّ إلى المجموعِ جوعِوبالرالبنِ عري عبد هرب األندلسي نجد عندمن  ضروباً ه

 ولعلَّ ،تواترا في شعرهما ها كانت تقليدا أنَّها ال تعطي انطباعكنَّل ،للمقدمات النماذجِ
الكثيرةُ الدالالتُ هغُذلك تسو ياعِعلى ض ورأينا  ،امن شعره كما قلنا سابقً كبيرٍ جزء
إشارات حقِّالميوانفي  قالَّذي الد جمعبقوِل ،هه في نهاية ناقالً عن  من القصائد العديد

                                                
  .11صابن عبد ربه، الديوان،  -1

، تحقيق بشار عواد األندلس، جذوة المقتبس في تاريخ علماء محمد بن فتوح، الحميدي -  2
  .151 ص، 2008، 1معروف ومحمد بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط
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بعيدةٌ جداً وهي طويلةٌ":"المقتبس" ان فيابن حي،مشهور وفي 1" وإحسانه فيها سائر ،
 المحققُ محمد ينقل اهللا بنِ عبد األميرِ مدحِفي  ه لقصيدةنجد مكتمٍل نموذجٍ أفضِل
ا حصرم 2" هو أرقَّ سيبالنَّ وأطاَل:  " المقدمة ذكرِ بعد "المقتبس" ابن حيان في قوَل
ه بأنناك جزءا كبيرا من القصيدة مفقود ثم يقُطر الموضوع المحوري للقصيدة 

   .وهو المدح
     أما القول بأن ابن ه عبدواس وغيرِأبي نُ سار على نهجِ ربن ثاروا على ه مم

  :3ربهعبد  ابنِ قوُل هفيدعم ،لليةالمقدمات الطَّ
  انَه الحوراٌل ززغَ

  

  وساعرالقَد طَرفَه د  
  

  يريك إذا بدا وجهاً
  

  رالقَمو سالشَّم كاهح  
  

  براه اُهللا من نورٍ
  

  شَروال ب فَال جِن  
  

  ٌللَّفَذاك الهم ال طَ
  

  تَبِرتَع وقَفْتَ عليه  
  

  َأهاجك منْزٌِل َأقوى
  

  ريالغ آيه ر؟وغي  
  

فاهتمامبمحبوب هتهو ا هعلى  ه ال الوقوفَه حياتَعلي ه ويأخذُيشغلُ الَّذي لهم
في  اخرِالس للتساؤِل يلجُأ الشَّاعرعليه، و والوقوف لِلللطَّ في ذلك رفضو األطالِل

 الَّذي بل ذلك الغزاُل ،المقفرةَ لمنازَلوق ليس االشَّ هما أثار في نفس، فالبيت األخيرِ
ّهب مر.  
  :4هها وقد فارقتْن أحبلم هتابِفي عيقول و

  يملتَظْ ال ،ىوي في الهتماِلظَ
  

  رِوتَصمي حبَل ملَ نم يرِمِص  
  

كَأهذا باطاقَالً عبت؟ين  
  

  مِحري ملَ نم اُهللا محري ال  
  

  اوم ،سٍفْاً بال نَسفْت نَلْقَتَ
  

  !مِك الدسفْ نم مظَب بأعنْذَ  
  

  ي والنيكَتْ عِل هذا بثْمِل
  

  فِْل القَزِنْللممِِل رِ وسَألر  
  

                                                
  .133، الديوان، ص ربهابن عبد  -  1
  .132صابن عبد ربه، الديوان،  -  2
  .95ص ابن عبد ربه،الديوان،-  3
 .174ص ابن عبد ربه،الديوان، -3
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قُماذا ووفي على رسافَمٍ ع  
  

  1؟مِجِعارِسٍ مستَق دوِللَمخْ  
  

" عانى منه ويراه  الَّذي راقبالبكاء بسبب الف مشغوالً الشَّاعرنرى  ،وفي ذلك
في  ،العافية سومِأو الر ،المقفرِ بسبب المنزِل وينفي أن يكون ذلك البكاء ،"سِفْللنَّ قتالً
بينٍ نقد لمن يبكي الديار أو الرتنيوبذلك  ،سومقد من يفيتساءُل ،عليها فُق ما  الشَّاعر

  ؟ دارسةٌ قةٌل، وهي خَالجدوى من الوقوف على تلك األطالِل
     ونجد ابن ه عبدرب في قصيدة أخرى يصربأنَّ حه لن يبكي الديارما  ، بل إن

  :2 ساءوالنِّ يشِوالطَّ بالغي هو ذلك الصبا المليء البكاء يستحقُ
لَال تَب كيلى وال مهي  

  

  باً نيهاكدبن رنْوال تَ  
  

  الصبا إذ طَوى ثوبه بكاو
  

  ر طَيهاشد نَحفال َأ  
  

  ىمض دا قَاسٍ ِلمب نَلْوال القَ
  

  يهاً غَدبك َأارِوال تَ  
  

وقَد عوَل بعلى َأر مِاكس  
  

  سوم بمبكيهلرس ايلَفَ  
  

لَخَليوع يجا على رسارٍمِ د  
  

  يهم نسليمى وم نتْ ملَخَ  
  

ولَطَ قدب من صاحبيعلى ديارٍ الوقوفَ ه يحٍفي تصر ،ساءمن النِّ خالية 
من الموت  الخوفو والحياة الشَّبابِ هابِذَ ه من همقلب ويعتور ها يشغلُعم واضحٍ

حالةَاآلتي ال م ،وأرى في ذلك تحويرا لتقليد الشُّ دأبعراء به على القيامِ القدماء، 
  .من صاحبيه هطلبقد آخر  بمضمونٍ هونقض هأخذَ الشَّاعرف

       ا القوُلأم بوجود المقدمات هعبد  ابنِ عندرب فهذا يأتي من وجود من  عدد
الشِّ المقطوعاتعريتُ ةعد بمثابة مقدمة لم تَ لقصيدةوضاعت مع ما ضاع  ،إلينا ْلص
  .من أشعاره

 ةقولُ ومن هذه المقدمات الطَّللي3ه:  
  مهسا رفَصالً عد ودجتُ

  

  بدا لي بنَيتْما فَمثْلُك لَ  
  

على رسمِ دفَارٍ قتُفْقَارٍ و  
  

  نمكْ وذهرِ عالح بِدتْيكَيبِ ب  
  

                                                
  .اخلولق الطلل أي استوى باألرض :مخلولق -  1

  .200صالديوان، ربه، ابن عبد  -1

 .40صابن عبد ربه،الديوان،  -  3
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مبالوقوف على طلٍل حاًصر تْفَع معالمه، ودرتْس آثاروهنا نَ  هجد عناصرِ بعض 
الطَّ المقدمةكالرسمِ ،ةللي يارِوالد المقفرة، يبِلذكرى الحب والبكاءأخرى  ، وفي مقدمة
  :1يقول

قَفالد ارذَ دكَّرني رسهام  
  

  دما كارِكَذْتُ عن تأذْه ُله  
  

هاله اجوى ربِس ذَمالغَض ىات  
  

  لَخْمِلوستَقٌ موُِلجِعحم م  
  

ونجده هنا يذكر مكانِ اسم "الغَ ذاتىض "تْهاج وقدرؤيةُ ه المخلو سمِالرلق 
 ،هاورؤيت األطالِل بسببِ ليس حبالم بكاء ا، كما أنهِأهل رِذلك لتذكُّ ه، ويقودالمحوِل

  :2باألغالل هقلب دوقي ،هأثار مشاعرها ون كان يسكنُمبسبب  بْل
  اْلالخَ اتي ذَدي يي فبِلْقَ تَيلَّخَ

  

  مداًفَّص قَمالْلفي األغْ داًي  
  

تُلْقُ قد للباكي رسالْلاألطْ وم  
  

  احِيا ص ما هاجك من راْلخَ عٍب  
  

 شْعي لم ةالعربي في الجزيرة أسماء ذكر مةفي هذه المقد التقليد ومن ظواهرِ"      
 أسماء ذاكراً 3" )ةالجاهلي( النموذجِ للمقدمة نا احتذاءها هردأو بْل ،الشَّاعرفيها 
عاقَل(و ،)رامتينِ( :َلمث أماكن (الشُّ كعادةعراء السوقَ ،ابقينتَ درتْغي هذه  مالمح
يارِالد بعد رِأن دتْس وغيرت مالمح4في قولهوذلك  ،ها األمطار:  

  اقٍلعنِ الديار بِرامتَينِ فَمِل
  

  5وغَير آيها القَطْر ،درستْ  
  

                                                
  .165ص، ابن عبد ربه، الديوان -  1
 .168ص ابن عبد ربه،الديوان، -  2
دار الشؤون الثقافية ، مقدمة القصيدة العربية في الشعر االندلسي، هدى شوكت، بهنام -  3

  .17ص ، 2000، 1ط، بغداد، العامة
  .96ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  4
ومنه ، ادة ليلة في طريق البصرة إلى مكّةوهي منزل بينه وبين الرم مثنى رامة: رامتين -  5

، الحموي، ة وبين البصرة اثنتا عشرة مرحلةوبين رام، وهي آخر بالد بني تميم، إلى إمرة
 :عاقل، 16ص، 3ج، 1995 ، 2ط، بيروت، دار صادر، معجم البلدان، ياقوت بن عبد اهللا

بن دارم من دون بطن الرمة وهو يناوح منعجا من قدامه وعن يمينه  انأبواد لبني : عاقل
  .64ص، 4ج ، ابن عبد ربه، الديوان، أي يحاذيه
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ويصور هعبد  ابنرب الدمن ساكنيها وقد خلتْ يار، وتغيها بنزوِلرت آثار 
عن ساكنيه وما فعل  من رفيقه أن يسأَل الباًا، طَوجنوب شماالً ياحِالر األمطار وهبوبِ

الزبهم منى ديارِعل فَ، فقد تعر محبوبتالَّتي ،ه األمطارِ ها كثرةُرتْغي، ورياح 
على  رال يقد هألنَّ ؛يارِهذه الد عن أهِل حبه السؤاَلا من صاطالب ،ماِلوالشِّ الجنوبِ

  :1رغيذلك بعدما رأى هذا التَّ
حاَل عنِ العلَه ا َأدماالح  

  

  وزفَاَل األح ةُ عنْهباالز  
  

ملٌّ تُحححراها السلُّ عاب  
  

  تَوحكعليه الشَّي الج ماالنوب  
  

فيا صقَاحِ هذا مالم امحب  
  

  وربالح بِعبِ فَيحطَّ الراالح  
  

عن س بعِل الرساكنفَي إنِّيه  
  

  االع السَؤيطتَسا َأمتُ فَسرخَ  
  

  هداك المليك - ي نِّلَوال تُعجِ
  

  فِإن لكُلِّ مقامِ مقاال  
  

نا تتَّوهضمن عناصرِ مجموعةٌ ح الطَّ المقدمةلليارٍمن آث ة للراحلينلهم رٍكْ، وذ، 
  .وأمطارٍ من رياحٍ منبفعل عوامل الز يارِلهذه الد رٍيغَوتَ،فيقالر ةبومخاطَ
ويذكر النؤي الَّتي سوموالر 2في قوله،قديمٍ لت لبقايا وشمٍتحو:  

يٍ كَْؤنُودلُموجِ الكعابِ ودنَمة  
  

  3اهومسرابِ ضمِ الخكِّر من وشْذَتُ  
  

  :4إذ يقول ،ى في تشبيهاتهحتَّ األطالل حاضرةٌ وصورةُ
5هايافثَا َأها إلَّدهع نقَ مبي ملَ    هايانتْ مغَأقْو دك قَهوِالُل لَأطْ

  

اللهو كأطالٍل فأيام دتْرس ا األثافيمنها إلَّ لم يبقَوها معالم،هذه  واستحضار
ورةيدلُّ الص هاعلى رسوخ في ذهعبد  ابنِ نِهرب.  

                                                
  .168صربه، الديوان،  ابن عبد -  1
  .170صابن عبد ربه،الديوان،  -  2
3  -لُوجمالد:ليمن الح دضعالم ،نَّاءن حبه م بخْضما ي ضابالخ.  

 .194صابن عبد ربه، الديوان،  -  4

دار ِإذا خلت من َأقْوت ال، الحجر الذي تُوضع عليه القدر وهي اُألثْفيةُ واإلثْفيةُجمع  :أثافي -  5
  .َأهلها
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ها مالمح فتغيرتْ ،ما فعلت ياحوالر األمطاربها  وقد فعلتْ األطالَلونرى        
األقالم كآثارِ لتصبح على الصحف القديمةويشب ،النؤى ه بالموذلك  ،في انحنائه حاق
  :1في قوله

والدب ارعدم مقَهمةٌس  
  

  بيالر ناحِي وهقدالو فات  
  

درالز جمعلى م انهاعارف  
  

  في الرقِّ جِ األقالمِرِادمكَ  
  

  دةمرر َأيا غَهنْقَ مبي ملَ
  

  د ورقاِلولُبدن بين خَ  
  

وهاورِ آنَطُسقْوتبع اء  
  

  هلَّة المحقَأمحنوة كَ  
  

 فشكا ألم،فوني الثمانين فبلغَ به العمر طاَل حيثُ ،الشَّيبِ اتُمقدم هعند روتكثُ       
نفسب عن شعورٍ ه الناتجالموت منه دنو، كما رأى صد الغواني عنه بعد أن حظي 
 مِظْعلى نَ فعكفَبا،الص شعارأ راجع المشيب وما إن بلغَ،شباباً نهِومالزمت نهِربِبق

قصائد في الزهد، تنقض قصائدفي اللهوِ ه يشِوالطَّ والغي ساء، وقد والنِّ الخمرِ بين
سمتْي "بالم2كقوله ،األولى به القطعةَ ينتهي فيها بما ابتدَأ حيثُ ،"صاتمح:  

كَالَّ ابتَهتَ ِلربنْنٍ َأيتَ متَب؟ك ر  
  

  هيهْأاتَ يبلَى عاُهللا والقَي ك در!  
  

  اًفَهِتَلْنِ ميار البذَي حكبَأ تُلْما زِ
  

  حى ِلثَتَّى رف يييالر كوالم طَحر  
  

يا بردم هح نيزبِنٍ على كَا مد  
  

  ينلَانُها بِغَرتَيتَس قِل الشَّورع  
  

  اًرمال قَاً وسمى شَرتُ أالّ َأيآِل
  

  رمالقَس ومتَ الشَّأنْفَ ،اكرى َأحتَّ  
  

  :3ها بقوِلهضقُنْيفَ
ا قَياداً لَريفُو حعي سيي قْتَندر  

  

  ى لَلَوقَضا يه طَرو يشَةن عم  
  

ينالع إن بِقَلْبِك نلَةٌغَ عاياف  
  

  عنِ الحققَية، واعقَرأنَّها س لَم  
  

وستْدعرإذا س ظغَي نم فُرتَز اء  
  

  ال تَذَري وا تُبقمن فَيماِلللظَّ  
  

 الَّذيإنةرنْيا بِآخوا داشْتَر ن  
  

  اء ما تَجرواس ،وشقْوةً بنعيمٍ  
  

ّالر بى وشَيتَلَه نْأيا مهبنْدسِ ي  
  

  ؟أسِ تَنْتَظرالَّذي بعد شَيبِ الرماذا   
  

                                                
  .138صابن عبد ربه، الديوان،  - 1
  .88ص ابن عبد ربه،الديوان، -  2

 .88صابن عبد ربه،الديوان،  -  3
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لَلو لم ي غَكُن كيوالم رم تةٌظَوع  
  

  يه عنِ اللَّذَّات مزدجران فكَلَ  
  

  :اًَأنتَ المقُوُل لَه ما قُلْتُ مبتَدئ
  

  )رتكبنٍ أنْتَ متَ ِلبيتَكَرالَّ اب؟)ه  
  

  :1هقولُ الشَّيبومن مقدمات 
  أصمم في الغَواية َأم َأنَابا

  

   خَلَس أسِ قَدالر بشَيا ؟الشَّبابو  
  

هلَيكى عب ابضَل الخِإذا نَص  
  

  ويضحك كُلَّما وصَل الخضابا  
  

  كَأن حمامةً بيضاء ظَلَّتْ
  

  تُقَابُِل في مفَارِقه غُرابا  
  

 الشَّيب ا يراه من آثارِمم بالرغمِ ،في الغي ه على المضينفس بيؤنِّ الشَّاعرف       
ففي مارقضابيحاول إخفاءها ب تيالَّ هقد سرق  الشَّيب، فالخكما  ،هوغوايتَ الشَّباب
يفرح  الشَّيبِالختفاء الشَّاعر وبذكرِ ،ال يطوُل الَّذيويحزن لظهوره  ،ضابِبالخه 

له  شيروالغراب وما ي ،مأنينةالجمال والطُ ه من دالالتوما تحملُ البيضاء لحمامةَا
في مِْؤوالشُ من الفراق ه يحاوُلفإنَّ ،الشَّبابِو الشَّيبِ قابِلم أن يصور لنفسه  الشَّيب

   .في حقيقتها الصورة قلب محاوالً ،جميالً
      وفي أخرى نجداألحزانِ يعزو دخوَل ه قلبوما يتطلَّ ،الشَّيبِلمجيء  هه من ب

  :2يقول إذْ ،فسالنَّ هتحب وما كان معه من طيشٍ ،الشَّبابِ رشاد وذهابِ
  ادفَتَ إلى نَرفَ صيكَ ،يابِبشَ

  

  ؟ن السوادياض متَ البوبدلْ  
  

ومقَا أبى الحوادإالّنْثُ م ك  
  

  3رِ الدآديا َأبقَتْ من القَممكَ  
  

فرع اقُكفَ األحرقَز يبِلْان  
  

  ادي والرقَفْنن جيرقَ بوفَ  
  

لَّىنَعا ِلفَيتَو شٍ قَدييمِ ع  
  

  تفادسنٍ مزويا ِلغليِل ح  
  

، هلوجود نثْرِتَكْال يفَ،نهحرام ُلويحلَّ،نهحاللَ مالغواني غدا يحر وصَل هبمنع الشَّيبو
  :4"نهمع"بل يدعنه  ،وال لوصله

  

                                                
 .29ص، ابن عبد ربه، الديوان -  1
  .68صابن عبد ربه،الديوان،  -  2
  .آخر َأيام الشهروهي الدئداء جمع  :الدآدئ -  3

  .159ص، ابن عبد ربه، الديوان -  4
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حماَل الزَل اآلمدفَب االان  
  

  كَوسا المشفَيم قَذاال ارِقاً وب  
  

  ك وربمانْي عي الحنيتْ غَوانغَ
  

  1االجح كلَّةً وك َأيلَتْ ععلَطَ  
  

  َأضحى عليك حاللُهن محرماً
  

  ولقد يكون حرامهن حالال  
  

  اًياوِك طَب إن رأينَاعوإن الكَ
  

  َل والشَّبابِص ع ننْطَويوِص االك  
  

وإذا دنهعم نَكوع، فإنّه  
  

  االبهن خَدنْدك عيزِب يسنَ  
  

 يفَالطَّ يخاطب هنجد إذ يف،الطَّ من مقدماتأشعار ابن عبد ربه وال تخلو        
القدماء على عادة، فكرةَ اهرةُهذه الظَّ وتثير البفَ ،باالنفصاِل عورِوالشُّ عديفَالطَّ عد 

ميفُوهذا الطَّ ،2لتلك الفكرة غنياً الًعاد صد عنه ولم يزره، عراء الشُّ على الرغم أن
 واشتباه ،الطرق المزار ووعورة طِّد الدار وشعب"  مع  المحبوبة طيف اعتادوا زيارةَ

إلىبل واهتدائه الس المضاجع من غير هاد يرشده وعاضد يعضديفُوجاء الطَّ ،3"ه 
ماًعلِّتم هخذَمن صاحبته، وقد اتَّ ذلك الهجر عبد اهللا بن  األميرِ لمدحِ ةًمقدم الشَّاعر

  :4الخالفة أولِّمحمد في 
  قُيفس ييلَ كنْي عبِلْقَتُ وقْرَأ

  

  َأوسعتَ َأدعاِئدنَْأي وتَ صدقُي  
  

والخَص دياُل الواصلفي الكَنْي م كىر  
  

  وقُشُاد مَؤالفُفَ نِّي،ك عدصبِ  
  

  هتَرجا هر لمجك الهنْعلَّم متَ
  

  يقُرِي طَتَلَي مقْف هلَ سيلَفَ  
  

ى علَوتَأببالص نَي كَفْر ِئسيةٌب  
  

  بِلْقَو َأبنَصاله افمومِ رفقُي  
  

هسو اددبِم عوكَّالمومِ تَاله  
  

  يقُلاك طَذَها ويقٌ فثَوا مذَفَ  
  

  ههجقُ ور يشرِدآه البو راً لَرشَ
  

  قُيرِشَ وهرِ وده البجم ولَألظْ  
  

     بعدمِ القوُل اوأم وجود مقدمات للعديد من قصائده فنستطيع أن ألمورٍه نرد 
عر الشِّ"في  مقدمات دون القصائد بعضِ ويكون وجود ،فيها لمقدمات ال حاجةَ رئةطا

                                                
  .على َأعلى الرْأسجعل كالحلْقة ويوضع يوهو ما ِإكْليل جمع : أكلّة -  1

 .61ص ، دار الحضارة للنشر، الطيف والخيال، حسن البنا، عز الدين -  2
تحقيق محمد ، طيف الخيال، هـ436علي بن الحسين بن موسى ت  المرتضى، الشريف - 3

  .6ص، مصر ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي، سيد كيالني

  .131صابن عبد ربه، الديوان،  -  4
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الَّذي الذاتي يعبالشَّاعربه  ر أو عواطفَ عن انفعاالت خاصأو عن مشاعره  ،به ة
نحو أحداث 1"وانفعل بها  ،به تْمر.  

  
  حسن التخلص 3.1

      إن قصيدتَ يبتدُئ الَّذي الشَّاعره تناوِل قبَل بمقدمة موضوعالرئيسِ ه بحاجة 
الَّذي ،صِالتخلُّ سنِلح يأن يسرد النَّ "د به قصياثر كالمهما فوالنَّ اظم ممن  قصد

هو  فيه إلى كالمٍ خرجإليه، ثم ي ه سببإليه بانفراده، ولكنَّ قاصد المقاصد غيرِ
ا ستطلعم الشَّاعروهذا نحو أن يكون  ،بةٌومناس قةٌلْع ِلاألو ه وبينبينَ المقصود

، ِللألو ناسبٍم خرجٍإلى المدح على م منه خرج غَرى إذا فَالغزل، حتَّلقصيدته ب
ه كأنَّ ، بعضٍ ه برقابِا بعضآخذً بحيث يكون الكالم ؛مةءوالمال القربِ هما أعظمبينَ

وبهذا  ،صِالتخلُّ هم على إجادةقدرتفي م عراءو يتفاوت الشُّ،2"واحد قالبٍ يف أفرغَ
يكون اق التفاوتالشَّاعرِ تدار وبراعته.  
من أشعارِ صِالتخلُّ سنِومن ح 3 في مدح هرم بن سنان  زهيرٍ مين قوُلالمتقد:  

الب إنخَلي لُموم حكَ ثُيان  
  

  لَوكرِالكَ نيم لَّعلى عاته هرم  
  

  :4البرامكة يمدح الوليد بنِ سلمِم تأخرين قوُلالم ومن أشعارِ
أجدك رينْل تَده بر ليلة أن  

  

  نْشَري اها من قُرونكجد كأن  
  

ةتَّى تجلّتْ بِغُرنصبت لها ح  
  

   جعفَر حيى حين يذْكرة يغُركَ  
  

هو أن " :وحدوه بقولهم  ،أكثر البالغيون من الحديث عن حسن التخلصوقد      
يستطرد المتمكِّ الشَّاعرن إ من معنىلى معنى سهٍل صٍبممدوحه بتخلُّ قُيتعلَّ آخر 

                                                
 .39ص ، طلع القصيدة العربية وداللته النفسيةحفني، م -1

الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق ، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيمالعلوي،  - 2
  .173، ص 2، ج1423، 1، طبيروت، صريةالمكتبة الع، اإلعجاز

علي حسن : وينظر ابن ابي سلمى،زهير،الديوان، تحقيق  102ص ،3العلوي،الطراز، ج -  3
  .115، ص 1،ط1988فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت،

: ، لم أجد هذا البيت في ديوان مسلم بن الوليد من تحقيق 102، ص3العلوي،الطراز، ج - 4
  .حسن أحمد البنا
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يختلسالمعنى بحيث  دقيقَ رشيقاً اختالساً هال يشعر امع باالنتقال من المعنى الس
إلَّ ِلاألوا وقد وقع في الثاني لشدهما ى كأنَّالممازجة وااللتئام واالنسجام بينهما حتَّ ة
  .  1" واحد غا في قالبٍفرُِأ

إلى  سيبِبهما من النَّ  يخرج في بيتينِ ربهعبد  ابنِ عند صِالتخلُّ حسن جدون     
  :2مدح األمير عبد اهللا بن محمد 

ِلواسِ لَةٌ في النَّلَي قَوتَا َأبهاي بِغ  
  

  النَّم اسِ إلَّنا أن قاَلي: ديقُص  
  

  مكُيام فون اَهللا إذْ قَركُشْأال تَ
  

  لمكرمات عريقُ ؟إمام هدى في ا  
  

في  وحزنٍ من ألمٍ هيب وما يتركُللشَّ قرطَإلى التَ شبيبِمن التَّ صالتخلُّمنه قوله في و
  :3باالص ةأحب وداعِ

  هدهدي عخَمع بِالد بتَكَ
  

  وى والشَّللهوق مليتَا كَي مب  
  

ا ِلمجهلا َأي مرذَ اهاهاًب  
  

  والس وادرأسِ مذَ نّي قد؟هب  
  

 ةالعربي القصيدة عن هيكِل فيما وصل إلينا من أشعاره ال يخرج ربهوابن عبد       
سار عليها الشُّ الَّتيها وشكلهقبلَ عراء، يمكن االستدالل  في القصيدة ال ا الخاتمةُوأم

أن  كما سبقَ عاتطَّمق وصلت على شكِل تلك األشعارِ فمعظم ،ما صيدةعلى نهاية ق
  .ذكرنا

  
  
  
  
  
  
  

                                                
مطبعة المجمع موازنة وتطبيق، الفنية في البيان العربي الصورة بناء ، كامل حسن، البصير - 1

  .73ص، 1987، العلمي العراقي

  .132ابن عبد ربه، الديوان، ص  -1
  .34ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  3
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  الفصل الثاني
التناص   
  

  التناصمفهوم  1.2
        لجأ إليها الَّتي الوسائَل إن العرب النُّصوص هم منالقدامى في استفادت 

 ،والمناقضة ،المعارضة مثُل –ة في نظرتهم النقدي - األخرى منها المقبوُل
 على الرغم أن ،ةعريالشِّ رقاتكالس ها ما هو مستهجنومن ،ضمينِوالتَّ ،واالقتباسِ

وسيلةً هذه وتلك هي ما وجده الغرب غون بها االستفادةَيسو من  أديبٍ لكلِّ ةَالحتمي
 ،هم واحدةٌن لغتُمم ةًوالمبدعون خاص ،عامةً اسيشترك بها النَّ الَّتي ةاكرة الجمعيالذَّ

بل تجاوز ذلك للغات أخرى وثقافات .  
        عن هذا المفهومِ الروس ث الشكالنيونلقد تحد باسم الحواريبين األصل  ة
كان ظهوره "  التناص" مصطلح ولكن ،في دراسات باختين المقارنةالجديد  النَّصو

ُلاألو في الستينيات من القرن الماضي من خالل "جوليا كريستيفا" على يد الباحثة 
مقاالتيميائية وها عن السالنَّصعلم "ها وكتابِ التناص".  

       ويالنَّ المصطلحِ عدالمعاصرِ قدي "التناص  "األقرب لمصطلحي واألشبه 
 ا وتحوالًعتفر أصبح أكثر هولكنَّ  –ابقة من المصطلحات الس- واالقتباسِ ضمينِالتَّ
  .منهما ص األصليللنَّ

 عند العربِ ضمينِوالتَّ ي االقتباسِلمفهوم عند كريستيفا تطوير لتناصاف       
والحواريكلُّ"كالنيين، وهو عند الشَّ ة نص نصوصٍ يقع على مفترق طرق عدة 

  1".وتعميقاً ونقالً وتكثيفاً لها وامتداداً قراءة إعادةَ واحد فيكون في آنٍ
     ويعد يٍلتشك "بمثابة  التناص نص من نصوصٍ جديد سابقة بحيث  ،أو معاصرة
ها بينها وأعيدت صياغتُ حي الحدودتم الَّتي النُّصوصمن  لعدد خالصةً النَّصيغدو 

                                                
 الهيئة المصرية العامة، سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر، حسن، فتح الباب -  1

  .240ص، 2007، للكتاب



21 
 

وغاب األصل فال  ،تهاابقة سوى مادالس النُّصوصمن  بحيث لم يبقَ جديد بشكٍل
  . 1"يدركه إال ذوو الخبرة 

 نصٍ ففي فضاء ؛نصي صوص وتداخٌلللنُّ ترحاٌل" يفا هوعند كريست النَّصف      
منٍعي تتقاطع وتتنافى في ملفوظات متقطَّ عديدة2 ،"أخرى من نصوصٍ عةواستحضار 

 ،األصلي النَّصِمع  أو يختلفُ ،يتوافقُ لقصد كاملةً النُّصوصِأو  ،األلفاظهذه 
تماهت فيما  لنصوصٍ وخالصة ،سابقة من نصوصٍ جديد نصٍ تشكيُل" التناصو

فهو  ؛يمكن للقارئ النموذجي أن يكشف األصل وال ،منها إال األثر بينها فلم يبقَ
مع نصوصٍ الدخول في عالقة بطرق بواسطتها  يتفاعُل مختلفةمع الماضي  النَّص

  .3"األخرى  النُّصوصِو اءمع القر هفاعلَتوالحاضر والمستقبل 
 ما نصوصاً أدبي نص نيتضم أن"يعني عبيصوره عند الز في أبسط التناصو      

أو  ،التلميحِ أو ،ضمينأو التَّ ،عليه عن طريق االقتباسِ أخرى سابقةً أو أفكاراً
بحيث تندمج هذه  ،لدى األديب أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي ،اإلشارة

 واحد جديد نص َلليتشكَّ هوتندغم في األصلي النَّصأو األفكار مع  النُّصوص
، وفقَ رؤيا يريدها المبدع، فيحاول توجيه النَّصِ السابق توجيهاً جديدا، 4"متكامٌل

                                                                       .يحمل سمات خاصةً به
 دعتمإذ ي ،بط والتقنينِتستعصي على الض دةًمعقَّ ةًلغوي ظاهرةً"  التناص عديو      

المتلقي في تمييزها على ثقافة، وقدرته على الترجيح ،معرفته وسعة، هناك  على أن
تجعُل مؤشرات و ،يكشف عن نفسه التناصيوجومنها،لإلمساك به القارَئ ه: 
التالعب بأصوات والتَّ ،الكلمةصريح واستعماُل ،بالمعارضة لغة وسط نٍمعي، 

                                                
 .27ص، 2001، دمشق، ورات اتحاد الكتاب العربمنش، الغائب ، النَّصمحمد، عزام -  1

  .21ص، الدار البيضاء، دار توبقال، فريد الزاهيرجمة ت، النَّصعلم كريستيفا، جوليا،  -  2
، الجزائر، المجلة الثقافية الشهريةهوم التناص، المصطلح واإلشكالية، مف، مليكة، فريحي -  3

  .85العدد، السنة الثامنة
  .9ص، 1995، 1ط، إربد، مكتبة الكتانيتطبيقياً، و نظرياً لتناص، اأحمد، الزعبي -  4
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 بعدة قرُأي النَّص تجعُل هذه المؤشرات إن ،هتبرم خطابي على جنسٍ واإلحالةُ
تشاكالت، وإن كانت في بؤرة معينة 1" واحدة.  
األخرى إال بالعودة لها لفهم  النُّصوصِئ على تكالم النَّصِ يمكن فهم وال       

 وهي على قدرٍ ،النَّصفي  غائبةً ة عناصرثم" ا المبدع ألنيرمي له الَّتيالمغازي 
 نا نجدأنَّ إلى درجة ،نٍمعي اء عصرٍلقر ةفي الذاكرة الجماعي من الحضورِ كبيرٍ

اًأنفسنا عملي إزاء عالقات حضوري2" ة.  
من  -ما   شاعرٍفي نصوص  قديمة تراثية ألفاظ شيوع من يسوغ قادومن النُّ      

باستمداد الالوعي  - ومتداخلةً في ذاكرة اإلنسان ممتزجةً ةالثقافي مِالعواِل ُلحيث تشكِّ
الشعري الذاكرة األولى والتكوينِ من بؤرة الثقافي وهذا يقودنا 3لألمم  التراثي ،
لألهميالكبرى للتَّ ةفهو  ٍ؛شاعر ناص بالنسبة ألي"الماء والزمان الهواء و بمثابة

ه من وعليه فإنَّ ،هماخارج له وال عيشةَ ،له بدونهما فال حياةَ ،والمكان لإلنسان
يبحثَ األجدى أن عن آليات ال أن يتجاهَل التناص وجود4". إلى األمام هروباً ه  

أو  أو معاصرة سابقة ونصوصٍ نص بين تفاعٍل عالقةَ التناصوهكذا يبدو      
تا أحداثريخية أو تعالق مع نصوصٍ نص أخرى بكيفيات ويرى روالن  ،5مختلفة
 األخرى تتراءى فيه بمستويات النُّصوص وأن ،هو تناص نصٍ كلَّ أن "بارت 
وبأشكاٍل متفاوتة ؛على الفهم ةًليست عصي إذ فيها نتعرف نصوص الفة الثقافة الس
مفتاح العويورد  6"ةوالحاليمن التلميحات لمفهوم  ديدمنها التناص:أن التناص  "

                                                
الدار ، المركز الثقافي العربي، )التناصاستراتيجية (تحليل الخطاب الشعري ، محمد، مفتاح -  1

  .131ص، 1992، 3ط، البيضاء

 ، دار توبقالرجاء بن سالمة ترجمة شكري المبخوت و، الشعرية، تزفيتان، تودوروف -  2
  .30ص ، 1990، 2ط، البيضاء الدار

اللغوي في النَّص الشعري المعاصر في توظيف الموروث  التناصكفاءة ، فاطمة، الشيدي - 3
  .6/7/2007تاريخ ، 1968العدد ، مجلة المحور، الحوار المتمدن

  .125ص، تحليل الخطاب الشعري، مفتاح - 4
  27، الغائب ، النَّصعزام -  5
الهيئة  ،محمد البقاعي: رجمةتـ ،)دراسات مترجمة(صية روالن، آفاق التنا ،بارت -  6

  .42ص، القاهرة ،المصرية للكتاب
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ُأ من نصوصٍ فسيفساءدمجت بتقنيات وهو مختلفة ممتَ نصلها يجعلها من  ص
عنديبتصييرها منسجمةًه ات بنائه مع فضاء، ومع مقاصدأو  ،لها بتمطيطها ومحوٌل ه

اعر يكون ، فالش1َّ"تعضيدها أو بهدف ،ودالالتها ،خصائصها بقصد مناقضة تكثيفها
أو  ،بالتَّوافق معه ،يخدم نصه ،قاصداً اإلشارةَ واإلحالةَ لنص سابق لغرضٍ ما

  .نقضه
 ،وللتَّناص أنواع تعتمد على نوعية النَّص الَّذي تم استحضاره من قبل المبدع     
  :اوجدنا عدةَ أنواعٍ منهعند دراسة ديوانِ ابن عبد ربه و
  

2.2 أنواع التناص:  
1.2.2 التناص الديني  

 عبةمن المراحل الص مرحلة في كلِّ ةة لألمالوجودي التجربة طبيعةُاستدعت       
ة اللحظة تنبع من خصوصي التناصيها يؤد الَّتية همفالم،الديني التناص هاب تمرالَّتي 
اكرة أو مع الذَّ ،ةا مع تجربته الذاتيمتقاطع التناصية يلجأ آلل شاعرٍ يعيشها كلُّ الَّتي

ة لألمةالجمعي.  
      ويالديني قصد بالتناص " الشَّاعرِ استحضار القصصِ بعض أو اإلشارات 

التراثية الدينية وتوظيفها في سياقات القصيدة لتعميق رؤية يراها في  معاصرة
 ربهلقد ظهر ذلك عند ابن عبد و ،2"يعالجها الَّتيقضية يطرحه أو ال الَّذيالموضوع 

قده، كما ى في ثنايا عتجلَّ غزيرٍ وعلمٍ ةيدين وثقافة لما يمتاز به من أدبٍ ،كبيرٍ بشكٍل
  .ظهر في ما تبقى من أشعاره

ا على عنده في ما وصل إلينا من أشعاره مقتصر الديني التناصولقد كان      
  .الشريفة ةالنبوي األحاديثومع بعض  وقصصٍ ومعانٍ ظاألف،مالقرآن الكري

  

                                                
1 - Katherine kerbrar orecchiorni(1977) pp 130-134 voir dictionnaire 

orecchiorni. 121ص ، تحليل الخطاب الشعري، نقال عن محمد مفتاح.  
  .106صتطبيقياً، و نظرياً ، التناصالزعبي - 2
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  ومعانيه ألفاظ القرآن الكريم 1.1.2.2
فيها مع ألفاظ  تناص الَّتي ،من األبيات كثير ربهورد في أشعار ابن عبد       

ر اتهم بعدم نزول األمطان أخطأوا في توقعالَّذيالمنجمين  يذم هفنجد ،القرآن ومعانيه
1 بقوله من السنين في سنة:  

لمهفي ع بيكذ فكلُّكُم  
  

  وعلمفي أصل كمكاذب ه  
  

  مكملْيء وال عم شَتُما أنْ
  

  قد ضعوالطالب فَ المطلوب  
  

كْتُغالبون اَهللا في حمه  
  

  ه غالبلبواُهللا ال يغْ  
  

الذُّباب شَيًئا ال يستَنْقذُوه وِإن يسلُبهم (تعالى  هقولَ بذلك يستحضرهو و
نْهم طْلُوبالْمو فَ الطَّاِلبعلهم وال قدرةَ فال حيلةَ ،2)ض بقوة ووجلَّ اهللا عز ،التناص 

القرآني بين 3الشَّاعرفي قول  وجلي:  
اُهللا لإلسالمِ م أوضح ينِ       هاجاً نْقدخَلُوا في الدد قَد النَّاسَأفْواجا و  

 يدخلون في دينِ اسورأيت النَّ(ينقل الزمن المضارع في قوله تعالى  الشَّاعرفنجد   
وقدسيتها ليضفيها على  مكةَ فتحِ حادثةَ الماضي مستحضراً منِللز 4)أفواجا اِهللا

 الشَّاعرويستلهم  ،"المنتلون" اصر في غزوة الرحمن النَّالمسلمين بقيادة عبد  انتصارِ
في  ،5)ِإنَّا خَلَقْنَا الِْإنْسان من نُطْفَة َأمشَاجٍ نَبتَليه فَجعلْنَاه سميعا بصيرا(تعالى قوله 

6بقوله هاالقصيدة نفس:  
قْخُلتَ من جرِوه قْالعان خاِليكُةً   ولم تَصلبِفَنُطْ ن7أمشاجا ةً في الص  

 ،هب الخالصمن الذَّ قَلبل خُ اًعادي اًه لم يكن بشربأنَّ الممدوحِ مكانةَ مبرزاً
  .له على أمراء األندلس جميعاً وتفضيالً ،النتصاراته تمجيداً

                                                
  .37صابن عبد ربه، الديوان،  -  1
 .73، سورة الحج -  2
 .44صابن عبد ربه، الديوان،  -  3
  . 2، رالنَّصسورة  -  4
  .2، سورة اإلنسان -  5
 .45صابن عبد ربه، الديوان،  -  6

  .ةاخْتالطُ ماء الرجل والمرَأ:المشيج، وهو الذَّهب :العقْيان -  7
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       اإلسراء واشتمالها على الوعد بدخوِل سورةَ الشَّاعر ويستحضر المقدس  بيت
ثْنَا علَيكُم فَِإذَا جاء وعد ُأولَاهما بع:(في قوله تعالىواالنتصار على اليهود وطردهم 

كما استحضر ،1 )عبادا لَنَا ُأوِلي بْأسٍ شَديد فَجاسوا خلَاَل الديارِ وكَان وعدا مفْعولًا
َأسرى بِعبده لَيلًا من  الَّذيسبحان : (في قوله تعالى اإلسراء والمعراج حادثةَ

باركْنَا حولَه ِلنُرِيه من آياتنَا ِإنَّه هو  الَّذيلَْأقْصى الْمسجِد الْحرامِ ِإلَى الْمسجِد ا
يرصالْب يعم3وذلك بقوله ،2)الس:  
ح فْونَجا ابنونٍص، ن يدىكُومنِ الر  

  

  بناجِوالس فليس ه4يفُ طالب   
  

فكأنَّما جاستْ خيارِالَل دهم  
  

  ُأسالع رينِ خَلَتْد بِسرعاجِبِ ن  
  

  مافكأنَّ ،في ليلة أسرتْ به
  

  ليلةَ الم يلَتْ لديهخراجِع  
  

فجنود حفصون  ابنِ المسلمين يجوسون في ديار الخارجيكما ،هزيمته وجيشه بعد 
ب من أمامهم فرسرعة من القتل خوفاً البراق.  

غناء  ويسمع طيبأبي حفص الكاتب  بالقرب من دارِ ربهعبد  ابن يمرو     
  :5جاريته فيقول

الطَّاِئرِ الغَرِد توبِص نضي نا مي  
  

  دخَْل من َأحهذا الب بسا كُنْتُ َأحم  
  

  لو َأن َأسماع َأهِل اَألرضِ قاطبةً
  

  زِدلم يو نْقُصلم ي توغَتْ ِإلى الصَأص  
  

  لوال اتِّقائي شهاباً منك يحرِقُني
  

  عدمن ب معبناره السترقتُ الس  
  

  
  

                                                
 .5 ، اآليةسورة اإلسراء -  1
  .1 ، اآليةسورة اإلسراء - 2
   .49صابن عبد ربه، الديوان،  - 3
ثائر من أهل  ،عمر بن حفصون بن بن عمر بن شتيم بن دميان بن فرغلوش بن إذفونش -  4

ينعته المؤرخون باللعين  ،هو أول من فتح باب الشقاق والخالف واسعاً فيها،األندلس
دار ، األعالم ،خير الدين ،الزركلي ،هـ305مات وقيل قتل عام  ،والخبيث ورأس النفاق

  .44ص  ،5ج،15،2002ط ،بيروت ،العلم للماليين

  .64صابن عبد ربه،الديوان،  -  5
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وَأنَّا لَمسنَا السماء فَوجدنَاها ملَئتْ حرسا شَديدا (مستحضرا قوله تعالى 
 ،1)وَأنَّا كُنَّا نَقْعد منْها مقَاعد ِللسمعِ فَمن يستَمعِ الْآن يجِد لَه شهابا رصدا *وشُهبا 

معرفته  إليها رغم الجارية بمحاولته االستماع صوت جماَل رظهِو بذلك يوه
 علمِ معرفةَ الشياطينِ مردة محاوالت رظهِي الَّذيباستخدام المعنى القرآني  ،بالعقاب
  .العالمين من رب هب عقوبةًها للشُّضوتعر،الغيبِ
  :2مد بن عبد الرحمن مح األميرِضيعة ،"شِتُنْك ةَينْم" واصفاً ويقوُل

  بإذا سدلتْ ستراً على كلِّ كوك
  

  تَّراستَورِها فَكبا نوره من نُ  
  

ذَفإن عهارحى في نجومالض تْ شمس  
  

  مس أعذرار في الشَّصعلى الجو كان القَ  

فانظر فَهل تَرى من تَ ،ودونَكتاو  
  

  به أو رأتْ عيناك أحسن منظرا  
  

خَلَقَ سبع سماوات طباقًا ما تَرى  الَّذي(بقوله تعالى  واضح روفي تساؤله تأث
هذه  جماَل رظهِ، لي3 )في خَلْق الرحمنِ من تَفَاوت فَارجِعِ الْبصر هْل تَرى من فُطُورٍ

الضيعة وحسبنائها ن، صنعها وإحكام، موحياً،فيها فال عيب لْخَ مع تمامِ لمقارنةق 
  .-عز وجل-واألرض وبديع  خلق اهللا  السماوات

التأثُّ ويتكررر القرآني ارِالنَّ بقوله تعالى في وصف ) قَرا سم اكرا َأدملَا *و
لَا تَذَري وق5الشَّاعرفي العديد من األبيات كقول  4)تُب:  

  ئاً ولم يذرِيجتي شَهم ق منبلم ي   ق وى حربٍ جنْال ذَبِ يى فُؤادلَصَأ
بمحبوبته وتعلُّ الشَّاعرِ إعجابِ ةُفشدكلِّأتى على  وعذابٍ وما يعانيه من ألمٍ ،ه بهاق 
في  ،هاتو شد جهنم ر ما سمع وما قرأ عن هول نارِقاده لتذكُّ ،في سبيل وصالها هقلبِ

  :6قوله
  عاين بِقَلْبِك إن العين غافلَةٌ

  

  واعلَم أنَّها سقَر ،قيقةعنِ الح  
  

                                                
  .8، اآلية سورة الجن -  1
 .84ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2
 .3 ، اآليةسورة الملك -  3
  .27، 26، اآليتان سورة المدثر -  4

  .91ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  5

  .87صابن عبد ربه،الديوان،  -  6
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  سوداء تَزفُر من غَيظ إذا سعرتْ
  

  فما تُبقي وال تَذَر للظالمين  
  

قالها في الزهد  الَّتيمن إحدى ممحصاته - ينفي البيتين السابق الشَّاعرو
 ولفظاً معنى تام بشكٍل يتناص - والتوبة عما سلف من ماضي شبابه وشعره الالهي

  .ابقةالس القرآنيةاآلية  مع
كان جزاؤهم جهنم وبئس المصير م فربهبروا ن كفالَّذي البين ح الشَّاعر ويقارن     
يقودها ابن  الَّتيالمارقة من خرج على األمير الناصر لدين اهللا من الجماعة  وحال

تعالى  في قوله جهنم كنارِ تستعر الَّتي،والهزيمةَ م الهوانهفكان مصيرحفصون 
)يرنَذ كُمْأتي ا َألَمنَتُهخَز مَألَهس جا فَويهف يا ُألْقكُلَّم ظالْغَي نم زيتَم 1)تَكَاد،هم فعناد

الكافرون  كما لم يستجب ،وخروجهم عن طاعة األمير هو ما أدى بهم لهذه الحال
  .ألمر رسلهم فكان مصيرهم جهنم

اهللا  هموأمدنيا م الدهِترمن غَ حاَل هدُ للز عندما ماَل هرِبفي ك الشَّاعريستذكر و     
اللَّه يستَهزُِئ بِهِم ويمدهم في (لقوله تعالى  في طغيانهم حتى خسروا آخرتهم

 ونهمعي هِمانطُغْي*  الَّذيُأولَِئكبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْها الضواشْتَر ا نمو متُهارجتْ ت
ينتَدهفيخشى أ 2)كَانُوا مفيحثُّ ،أولئكمن  ن يكون نفسهللا والعودة ا إلىعلى التوبة  ه

  :3مستذكرا اآلية الكريمة بقوله ،قبل فوات األوان
 الَّذيإنةرنْيا بِآخوا داشْتَر ن  

  

  ساء ما تَجروا ،وشقْوةً بنعيمٍ  
  

  شَيب الرأسِ ينْدبهيا من تَلَهى و
  

  ؟الَّذي بعد شَيبِ الرأسِ تَنْتَظرماذا   
  

في ذلك  عبد اهللا بن محمد ألول جلوسه على الخالفة يصُل وفي مدحه األمير
  :4بقوله عدنٍ في جنات لألنبياء رفيقاً هن يجعلَأل

إذا فتحتْ جنَّاتُ عنٍ وُأدف    تْ فَِلزر يقُفأنتَ بها لألنبياء  
  
  

                                                
  .8 ، اآليةسورة الملك -  1

  .16، 15، اآليتان سورة البقرة -  2
  .87صابن عبد ربه، الديوان،  -  3
  .133صابن عبد ربه،الديوان،  -  4
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وُأزِلفَت (في قوله تعالى  القيامة نان يومالمؤمنين الفائزين بالجِ حاَل مستحضراً     
يدعب رغَي ينتَّقنَّةُ ِللْم1)الْج، وفي ذلك بيان لمكانة ممدوحه الدينية.  

   يتأثرون وال هالشعر وقيمته وال يفقهون أسرار هنْن ال يدركون كُم في ذميقول و     
2إياهم بالجرامقة رديئه واصفاً ده وبجماله وال يميزون بين جي :  

 رامقةج في اللُّؤمِ أخالقُ   يا ضيعةَ الشِّعرِ في بلْه تشابهتْ منهم  
  ال بوركتْ منهم أيد وأعناقُ   غُلَّتْ بأعناقهم أيد مقَفَّعةٌ 

ر واالهتمام به ونلحظ ألدب والتأثُّبا هم إلى أعناقهم بخالًأيدي تْلَّفهم بذلك غُ
  .3)ولَا تَجعْل يدك مغْلُولَةً ِإلَى عنُقك(التأثر بالنهي عن البخل في قوله تعالى 

     مع قوله تعالى الشَّاعر ويتناص) لَا تَقْتُلُوا النَّفْسقِّ الَّتيوِإلَّا بِالْح اللَّه مر4)ح 
يلو حيثُ ،في ثالثة مواضعوصاِل حبَل من صرمتْ مجِولم تُ ،هدعوته للقاء ب، 

  :5فكأنها بذلك تقتله بال ذنب
  فَكيفَ تَنْجو من الْعذابِ ؟  قَتَلْتَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ 

6ها  بقولهو يشكو من أصابته بسهام عيونها فوقع في حب:  
ةًلَقْيا م وحشفْنَ      تْلَتَقَ ةًيسٍفْا نَلَبِ اًس لَوظْتَ ممِل  

  :7و يكرر المعنى السابق بقوله
  !ذنب بأعظم من سفك الدم    وما  ،قَتلت نفساً بال نفسٍ

  :8بمن خلق السماء  ومن مرج البحرين بقوله الشَّاعرويقسم 

                                                
  .31 ، اآليةسورة ق -  1

أوائل  قوم من العجم نزلوا بالموصل في: ، الجرامقة 134ص  ،الديوان ،ابن عبد ربه -  2
  .اإلسالم

  .29 ، اآليةسورة اإلسراء -  3
 .33، اآليةسورة اإلسراء، 151 ، اآليةسورة األنعام -  4
 .29صابن عبد ربه، الديوان،  -  5
  .181صابن عبد ربه،الديوان،  - 6
 .174صابن عبد ربه،الديوان،  -  7
  .187ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  8
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  سوى السماء مكانها الَّذيأما و
  

  ومن مرج البحرينِ يلتقيانِ  
  

  رِ رؤيةومن قام في اَألوهامِ من غي
  

  بأثبتَ من إدراك كُلِّ عيانِ  
  

  لما خُلقتْ كفاك إالّ ألربعٍ
  

  عقائَل لم يخْلقْ لهن يدانِ  
  

نائٍل ،لتقبيِل أفواه وإعطاء  
  

  نانِ ،وتقليبِ هنديبسِ عوح  
  

على أن يوإعطاء الهِ ،شكراً للتقبيِل :ألربعٍي ممدوحه لم تخلق إال داتب، 
ومالسيو سكف و حاستذكار لقوله تعالى وفي قسمه ،عنان الخيل سِب: ) جرم

فأحسن  ،في هذا الكون وجلَّ اهللا عز قدرة مظاهرِ في إطار بيانِ 1)يلْتَقيانِ الْبحرينِ
قَ اختيارسمبتركيزه على تلك الظَّ هالتفكُّ طلب اهللا من الناسِ الَّتي اهرةبها ر.  
يمدح بها عبد الرحمن الناصر لدين اهللا  الَّتي هفي أرجوزت لشَّاعرايركِّز  و      

في شخصيته منذُ على الجانب الديني ابتداء بالتسبيحِ األرجوزة والحمد على  والثناء
ها عن بالد وأهلَ الفتنةَ دوشر ،اقَفَالن أبعدو ،ي الكافرينديَأ كفَّ الَّذياهللا عز وجل 

  :2يقولحيث  ،المسلمين
أوسنَعا إحس انُه وفضلُه   مثلُه شيء َأن يكون زوع  

 لينفرد مموحه الذي  3)لَيس كَمثْله شَيء وهو السميع الْبصير(يتأثر بقوله تعالى فهو 
ى على يد عبد الرحمن الناصر لدين اهللا تتجلَّ فإرادةُ ،جعلهم يحققون تلك االنتصارات

على اإلسالم وأهله  نتَالف تْأن اشتد ين بعدلدا صرةبنُ  الخليفةُ أن يقوموقبل  ،اهللا
 هشبِتُ الَّتيأعدائهم  لهجمات يومٍ ضون كلَّفكانوا يتعر،وضاقت األرض على سكانها

ن ظَلَموا الصيحةُ فََأصبحوا في ديارِهم الَّذيوَأخَذَ :(العذاب في قوله تعالى صيحةَ
ينماث4)ج.  

 -ه300سنة - "جيان"ن غزاهم األمير عبد الرحمن بن محمد في بم وحلَّ
وا الخرابى كادتحتَّ لهالك 5في األرجوزة الشَّاعرل وقد قا  ،بهم األرض تميد:  
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  .201ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2
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تَجود مهكادتْ لها َأنفُس  
  

  بهم تَميد األرض وكادت  
  

  لوال اإلله زلزلتْ زِلزالَها
  

  من رهبة أثقالَهاوأخْرجتْ   
  

ويظهر مدى هول هذه الغزوة وشدتها على األعداء من خالل ربالشَّاعر ط 
 *ِإذَا زلْزِلَت الَْأرض زِلْزالَها (:وهذا يقود لقوله تعالى،تلك األحداث بيوم القيامة
عن  جولم يخر ،فقد خضعت هذه المدينة لحكم األمير ،1)وَأخْرجت الَْأرض َأثْقَالَها

مريداً ولو كان شيطاناً طاعته أحد طَانًا :(وجلَّ كما قال اهللا عزِإلَّا شَي ونعدي ِإنو
  :3هن لحكموهم صاغرو 2)مرِيدا

ولم يدمن جِنِّها م يدارِع  
  

  نيداهِبها وال من إنسا ع  
  

  إال كَساه الذُّلَّ والصغارا
  

  د وأهله هماراوعم  
  

 أهِل شرابِ في القرآن من طيبِ رالخمرة ما ذُك في وصف الشَّاعرويستلهم      
يسقَون من (:في قوله تعالى وذلك نيالوا في الدبما عم جزاء ورحيقها المختومِ  ةالجنَّ

مزاجه من و *ختَامه مسك وفي ذَِلك فَلْيتَنَافَسِ الْمتَنَافسون  *رحيق مخْتُومٍ 
  :5قولهفي  ،وتأثيراً لها طعماً ال مثيَل هخمرتَ ليجعَل ؛4)تَسنيمٍ

صلَّى الم دامةلوجهِهاوم لوك  
  

  ثرة التَّبجيِل والتعظيمِمن كَ  
  

شاشَتُها ورهاقَّ َأرقَّتْ حديم  
  

  تْ من التَّسنيمِبيها شفكأنَّ  
  

ع وكأنرتْيلسبيِل تفجالس ن  
  

  ة المختومِلك عن رحيق الجنَّ  
  

كؤوس إذا اقترنتْ عليك هاراح  
  

  جوم تَقارنتْ بنجومِتَ النُّخلْ  
  

  ياضِ وما لهاناف الرتجري بأكْ
  

  ك سوى كفِّي وكفِّ نديميلَفَ  
  

  ورهامس يكسفُ نُحتى تخاَل الشَّ
  

  تُر واألرضعرِع دةَ المحمومِد  
  

                                                
  .2، 1 ، اآليتانسورة الزلزلة -  1
  .117 ، اآليةسورة النساء -  2
  .204ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  3
  .27، 26، 25، اآليات سورة المطففين -  4
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ذلك  إخفاء فال يستطيع ،هقلبِ مكنونات فُكشإليه ي عندما تنظر محبوبةال طرفُف      
وتشبِ ،الحبحالتُ هاإلنسانِ حاَل ه الحسابِ يوم ختَتُ يومبر في قوله  ،العباد سرائر
عن أعين  خافياًنيا ما كان في الد منها يومئذ رفيظه 1)رائربلى الستُ يوم: (ىتعال

  :2يقول حيثُ  العباد
ماِئرنِ الضع جابالح تَكل     هفٌ بِه تُبــطَرراِئرى الس  

  في الْقَلْبِ نَاظر هكأنَّب     و ــــيرنُو فَيمتَحن الْقُل
 وكتب لمن وعدبإعطائه ما طلب ه، جِولم يب3ه:  

الوث متةُ بالوِيقَتَبرثاق  
  

  الر منها في وصار التَّراقيوح  
  

  راً وحزماًظَفلو أنصفْتَها نَ
  

  إلى من بالمدينة والعراق  
  

  لعلَّ القوم يتَّفقون فيها
  

  لهم ؟ وأنَّى باتِّفاق وكيفَ  
  

العلم واسعةٌ عليكُم جاجنا    فقةُ الخيض علي وهنق  
  

لقد بلغ الصمبلغاً الشَّاعرعند  بر لَال يستطيع تحممستحضراً ،له به قدرةَفال  ه 
 على الوصول إلى نقطة بما يحمل من دالالت ،4)كَلَّا ِإذَا بلَغَت التَّراقي( :قوله تعالى

  .وبلغت روحه الحلقوم ،هال يمكن العودة منها كمن حضر أجلُ
أن لغة القرآن الكريم ومعانيه كان لها تأثير واضح في شعر يتضح مما سبق 

قد وظّف الشاعر كثيراً من األلفاظ والمعاني القرآنية إلضفاء الجمال ف ،ابن عبد ربه
  .اللغوي على شعره

  
  القصص القرآني 2.1.2.2

ويوظفونه لما  ،عراءمنه الشُّ ُلهنْي هاماً في القرآن مصدراً صصلقد شكل القَ      
يخدم معانيمه، فيكفي أحدهم ذكر مثال  -عليه السالم- نا أيوبِسيدللدبر اللة على الص

  .للداللة على الجمال -عليه السالم–ذكر سيدنا يوسف  وأ وقوته
                                                

  .9 ، اآليةسورة الطارق -  1
  .99صابن عبد ربه، الديوان،  -  2
  .137ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  3
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للفرد والمجتمع على  ةواجتماعي ةونفسي ةأخالقي القصص وما يحمله من دالالتو  
واءالس، وتعميق لمفاهيم إنسانية لما تَ"  ساميةضنَمه من توجيهات تربوية، ٍلثُوم 
 ،ةقيلُخُ وما ينبثق عنها من مبادَئ ،العقيدة ألصوِل وتعاليم ،ومواعظَ مٍكَوح ،عليا
تعمل في  الَّتي نةَزِالمتَّ ةَخصيالشَّ ن، وتكوفسالنَّ بتهذِّ ةسلوكي وأعماٍل ،ةروحي وقيمٍ

  .1"وتوازنٍ اعتداٍل
بهم بعد أن  العذابِ وحلوِل همقو مع سيدنا لوطَ ما في قصة الشَّاعرويوظف       

عصوا أمربِولم يتَّ هعه قوله تعالىفي منهم  أحد:) لَن كبُل رسا لُوطُ ِإنَّا رقَالُوا ي
صم ِإنَّه َأتَكرِإلَّا ام دَأح نْكُمتْ ملْتَفلَا يِل واللَّي نطْعٍ مبِق كلرِ بَِأهفََأس كلُوا ِإلَيصا يهيب

 3"إستجة" وصف حال أهِلفي  2)ما َأصابهم ِإن موعدهم الصبح َألَيس الصبح بِقَرِيبٍ
هدم  الَّذي ،على يد بدر الحاجبِ ن خالفوا األمير عبد الرحمن بن محمدالَّذيمن 

  :4بقوله ،نهرها قنطرةَ ل بأهلها وهدمأسوارها ونكَّ
تَ ألمأردى بإستجةَر دى  هالع   ذَفالقَوا عم اباً كانوعه الصدبح  

 هذه من بعد اقرللم فال عهد   عند لهم يتم لْاإلمامِ وال صح  
وما تبثُّ ةُوهذه القصفوس من شعورٍفي النُّ ه بالخوف والرهبة من عذاب اهللا عز 

حال أهل حصن  وصف أخرى في فها مرةًيستحضرها ويوظِّ الشَّاعرجعلت  وجلَّ
  :5ابن حفصون فيه على يد األمير عبد اهللا بقوله هزيمة ووصف ،بعد فتحه "اليبِ"

د َل الَّذييارسكذَّبوا ر هنم ـرب    فالقَوا عذاباً كان موعهد بحالص  
 فحالَّذيفلو نطقَ الس  لبكى من نَتْنِ قَ   قُتلوا به تْإذنفحالس ماله  

                                                
، إربدر األندلسي،  عالم الكتب الحديث، استيحاء التراث في الشع، إبراهيم منصور، الياسين -  1

  .80ص، 1،2006ط
  .81 ، اآليةسورة هود -  2
ة بين القبلة والمغرب من قرطبة وهي كورة اسم لكورة باألندلس متصلة بأعمال ري:إستجة -  3

قرطبة  نياطة بينهما وبوهو نهر غرن، قديمة واسعة الرساتيق واألراضي على نهر سنجل
  .174ص، 1ج، معجم البلدان،الحموي، وأعمالها متصلة بأعمال قرطبة، عشرة فراسخ
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 ماء استسقى لهم عندما  هقصة موسى عليه السالم وقوم ويستحضر الشاعر       
في التيه، عيناً بعصاه فانفجرت اثنتا عشرةَ فضرب لهم الحجر من  قومٍ كلُّ ليشرب

شمركما قال تعالى ،مهب:) رجالْح اكصبِع رِبفَقُلْنَا اض همى ِلقَووسقَى متَساس ِإذو
م كُلُوا واشْربوا من رِزق هربانْفَجرتْ منْه اثْنَتَا عشْرةَ عينًا قَد علم كُلُّ ُأنَاسٍ مشْفَ

يندفْسضِ مي الَْأرا فثَولَا تَعو 1)اللَّه، في  رتْفعصا موسى أثَّ،لئيمٍ بخيٍل في وصف
 يصبحل البخيِل ذلكفي  التأثير عتستط لمهذه القوة  ها معولكنَّ ،خرج ماءالحجر فأ

  :2كريماً
ي موسى جاء ولو أنبالعصارِض ب  

  

  ض نتْ مسجا انْبربِلمه خَالءالب  
  

بلئامِ الناسِ موتٌ عليهم قاء  
  

  م كما أنب قَوتَ األكرميناء  
  

مَأكُفُّه ودتَج أن هِملَيع زيزع  
  

  اءفَيزِ ععليهم من اِهللا العز  
  

كما قال في المعنى نفس3 ه:  
  صحيفةٌ كُتبتْ ليتٌ بِها وعسى

  

  عنوانُها راحةُ الراجِي إذا يئسا  
  

  وعد له هاجِس في القلْبِ قد برِمتْ
  

  َأحشاء صدري بِه من طُوِل ما هجسا  
  

  يراعةٌ غَرني منها وميض سنًى
  

  حتَّى مديها الكفَّ مقْتبِساتُ إلد  
  

  هبرِضتَ تَنْراً لو كُجتْ حفصادفَ
  

  لما انبجسامه بِعصا موسى ْؤمن لُ  
  

كأنَّما صيب كَخْغَ من ٍل ومنبٍذ  
  

  فَكان ذاك له روحاً وذا نَفسا  
  

 من خطرٍويعلم ما فيه  ،لالًج عظيماً أمراً بيطلُ نم حاَل ربهويقارن ابن عبد       
ه يحتمُلولكنَّ ،به قُيحد عندما  -عليه السالم-موسى  حاِلب ،في سبيل ذلك المغارم

 هربولَما جاء موسى ِلميقَاتنَا وكَلَّمه (:إليه في قوله تعالى أن ينظر ربهطلب من 
ر ِإلَى الْجبِل فَِإنِ استَقَر مكَانَه قَاَل رب َأرِني َأنْظُر ِإلَيك قَاَل لَن تَراني ولَكنِ انْظُ

ِللْجبِل جعلَه دكا وخَر موسى صعقًا فَلَما َأفَاقَ قَاَل  هربفَسوفَ تَراني فَلَما تَجلَّى 

                                                
 .60 ، اآليةسورة البقرة -  1
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يننْؤمُل الْمَأنَا َأوو كتُ ِإلَيتُب انَكحبلَفطَ،1)سب الروالمج فعةد فُال يق عند فهذا  ،حد
ى ولو خَحتَّ ،فعةَموسى عليه السالم يبتغي الرصاُهللا ه كلَّ بأنمه غيره من  دون

  :2بقوله األنبياء
والحنيِل م ال يكتفي من ركرمة  

  

   الَّتيحتَّى يروم دونها العطب من  
  

  يسعى به أمٌل من دونه أجٌل
  

   هعتَدسي بهر كفَّه إنغَبر  
  

  أرني :هربلك ما ساَل موسى لذ
  

  إليك أنظر، ع وفي تسآلهجب  
  

  يبغي التَّزيد فيما نَاَل من كَرمٍ
  

  النَّجِي وهو، والكُتُب يحه الويلَد  
  

 ،وجلَّ اإليمان باهللا عزو برِمعنى الص من قصة سيدنا أيوبِ الشَّاعرويستلهم       
الشِّ وأنفاء عند اهللا وحده، والرضا بحكم3ا عاد مريضاًميقول عند حيثُ ،ه:  

النَّ روحدى بأثْي نوال وابِ العصب  
  

  يعتَن في جسد ِللْمجد موصوبِ  
  

ما أنتَ وحم ككْدشُ اًسوحض نًىوب  
  

  بْل كُلُّنا بِك من مضنى ومشْحوبِ  
  

ا ميهالَلَتج نم ابجح هلَيع ن  
  

  غير محجوبِ وإن بدا لك يوماً  
  

  فَةًر كاشاً للضدى عليك يقَألْ
  

  ضر نَبي اللّه َأيوبِ كَشَّافَ  
  

في  هات الحصونِمن أم حصناً سبعين هفتح اصر لدين اهللا بعدالنَّ كلْم نويقارِ      
القرنين  ذي لكمبو ،لإلنس والجن سيدنا سليمان لكمب قنسرينو ي دمشقَكورتَ
وحكمَلليدلِّ ،للمشرق والمغرب ه مِظَعلى ع حهوممد فتوحات، حيثُ ،لكهواتساع م 
  :4يقول

م تََئفي غزوةا حفَنٍ ظَصتَ بِراه  
  

  5اجيجِنَاةٌ للعنٍ غُوصح لِّفي كُ  
  

ما كان لْمليدر ك كَهاسليمان  
  

  وماجوجِ والمبتني سد ياجوجٍ  
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       ويستلهم من صفات سيدنا داوود ثرةَالم كَعليه الس وكذلك عدلَ،العبادةه ا لم
وهْل َأتَاك نَبُأ (في قوله تعالىليحكم بينهما  عليه المحراب ودخال ،جاء المتخاصمان

 ابرحوا الْمرومِ ِإذْ تَسقَالُوا لَا تَخَفْ ِإ *الْخَص منْهم فَفَزِع وداولَى دخَلُوا عذْ د
 اءونَا ِإلَى سداهطْ ولَا تُشْطقِّ ونَنَا بِالْحيب كُمضٍ فَاحعلَى بنَا عضعغَى بانِ بمخَص

اطرفُالجمال الذي  سيدنا يوسفَومن صفات  ،1)الصبه النِّ تْنَتزِالعزي وامرأةُ ساء 
هِعلى رأسفيأخذه  ،ن "من الحسن االنبهار، والتهيب في حِلالمتمثِّ 2" ماِلضرة الج 

 البيعة اصر لدين اهللا يوملنَّلممدوحه ا ةًوأخرى خَلْقي ةًخُلُقي صفةً فيختارفي ممدوحه، 
  :3يقول حيثُ في قرطبةَ

  دوسِ والجْأاء البديا من عليه رِ
  

  من جكَو دفي الع يجري الماء فِّكود  
  

  تَ في يومِ الخميسِ لناعلَّطَلما تَ
  

  يد بال عيدفي ع كاس حولَوالنَّ  
  

وبادرتْ نحوواكتح األبصار تْلَك  
  

  بحسفَ في منِ يوسحرابِ داود  
  

فقد  ،لدين اهللا اصرللنَّ البيعة بوجوبِ اسِالنَّ إلقناعِ وسيلةً فتينِتلك الص ذُخيتَّو
  .وخَلْقاً هم خُلُقاًفاقَ

 لفقد يعقوبسيدنا  بكاءها برحيل ه على فراق محبوبته عندبكاء الشَّاعرويقارن       
 ولكن ،ه بالقميصتَلَّيعقوب شفى غُسيدنا والفرق أن  ،-السالم ماعليه- يوسفَابنه 

ال حيثُ ؛عكس ذلك الشَّاعر جِي4يقول ثحي ،لمحبوبته أثراً د:  
كَبةًتُ حتَّى لَيربع عم أد  

  

  ملُإذْ حوا الهفَوقَ القَلوص ج5ود  
  

ي كاءبفعقوبٍ على يوس  
  

  بالقَميص تَّى شَفَى غُلَّتَهح  
  

                                                
  .22 ، اآليةسورة ص -  1
، دار الشؤون الثقافية العامة، القصص القرآني في الشعر األندلسيحاجم،  أحمدالربيعي، -  2
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 ،وتوظيفها في شعره ،إن استحضار ابن عبد ربه لمثل هذه القصص القرآنية
وربط  ،إلى التعمق في دراسة إبداعه ويكسب شعره ثراء يدفع القارئ ،يغني تجربته

  .هذه التداعيات النصية بجوهر اإلبداع الشعري لدى ابن عبد ربه
  

  النبوي الشريف الحديث 3.1.2.2
      يعالحديثُ د الشريف مصدراً النبوي منه الشُّ يستمدكما هو  ،همعراء مفردات

القرآن  دبع تشريعِثانياً لل اًمصدرله  ةَالحقيقي القيمةَ وذلك إلدراكهم ،القرآن الكريم
  .منه مع القرآن أقلَّ بشكٍل ولكن ،ربهعند ابن عبد  معه التناص ظهر حيثُ ؛الكريم

     هعبد  يجد ابنرب في معنى مقابلة المعاملة بأفضَل الحسنة ه في فُيوظِّ منها معنى
يقُوُل : " النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمَل اقَ حيثُ وهو ما ورد في الحديث القدسي ،شعره

َأنَا عنْد ظَن عبدي بِي، وَأنَا معه ِإذَا ذَكَرني، فَِإن ذَكَرني في نَفْسه : اللَّه تَعالَى
،منْهرٍ ملٍَإ خَيي مف تُهلٍَإ ذَكَري مي فنذَكَر ِإني، وي نَفْسف تُهذَكَر  ِإلَي بتَقَر ِإنو

شمي يَأتَان ِإنا، واعب هتُ ِإلَيبا تَقَراعرذ ِإلَي بتَقَر ِإنا، واعرذ هتُ ِإلَيبرٍ تَقَربي بِش
 ويرى ابن ،هعمل بمثِل العبد َليعام أن أعلى وأجلُّ وجلَّ ، فاهللا عز1 " َأتَيتُه هرولَةً

بعد أن  ،هاوألم بابةَله يشكوه الص في تعامله مع صديق رائعاً في ذلك مثاالً ربهعبد 
  :2يقول حيث ؛قطعه مدةً من الزمن

متى يتْراًمف ديقُ إليشِ الص  
  

  مٍ ذراعارمشَيتُ إليه من كَ  
  

ع دفجدلَه دهح وِكلىيبي ن  
  

  ياعاوال تُذْهبشاشَتَه ض ب  
  

  :3ويقول 
بوِصاَل ص ددفَج  

  

  متَى تَعصه َأطاعا  
  

  إن تَدن منْه شبراً
  

  يقربك منه باعا  
  

                                                
محمد زهير بن ناصر تحقيق ، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا، البخاري -  1

باب قوله تعالى ، 7405رقم ، 121ص ، 9ج ، 1422، 1ط، دار طوق النجاة، الناصر
 ).ويحذركم اهللا نفسه(

  .126ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2
  .128ص ابن عبد ربه،الديوان ،  -  3
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 بِجلإنَّه يقوم ب من حيثُ ،حرالسبالبيان والفصاحة  وصفَ ربهويستلهم ابن عبد      
صلى اهللا عليه  - رسول اهللا من قوِل ،فوس والتأثير عليهاعلى النُّ بةلَوالغَ القلوبِ
، 1»ِإن من البيانِ لَسحرا« :المشرقجاءا من  رجلينِ ا سمع خطبةَمعند -وسلم 
  :2في أصوات القيان و المغنين  الشَّاعر يقول حيثُ
رجص عكأنَّو ظْه نَترد م  

  

  ه سوى اآلذانِكَما يرى سلْ  
  

  ثُ السحر بالبيانِ من القوفُتَنْ
  

  رِ البيانِحُل سثْر مح سِل وال  
  

  :3في وصف األقالمويقول 
  كاتباً نَقَشَتْ َأنامُل كَفِّه يا

  

  سحر البيانِ بال لسانٍ ينطقُ  
  

إالَّ صقالقُوىي لومَل المتْنِ م  
  

  حدتْ لهازِمه وشُقَّ المفرقُ  
  

  :4يقول و
  سحرا أداره في صحيفة    بكفِّه ساحر البيانِ إذا 

  
2.2.2 التاريخي التناص  
وتوظيفها  ةالتاريخي خصياتأو الشَّ ةالتاريخي األحداث الستحضارِ الشَّاعريلجأ       

لمتلقي لذلك ها ينقل اوذكر. األدبي هنص يريد تقديمها  من خالِل الَّتيه لما يخدم رؤيتَ
 ال يتعامل مع"  الشَّاعرو ،يرمي لها لَّتيااألفكار  ذلك لتمريرِ الشَّاعر ويستغلُّ،العصر

وإنَّ ،مجردةً ق كونه حقائقَلَطَنْالتاريخ من مضفي عليه من ذاته وواقعهما ي، وطبيعة 
الحالة النفسيالَّتي ة نلتوظيفه في  ؛5"منه  دفعته إلى االستعانة بجزءصوقد ، ه األدبي
 أو بذكرِ ،مشهورة ةتاريخي أحداث ذكرِب ربهي عند ابن عبد التاريخ التناصجاء 

شخصيات تاريخية، أو أدبية لها تأثير في التاريخ  واضحالعربي واإلسالمي.  
  

                                                
  .باب إن من البيان لسحرا، 5146رقم ، 19ص ، 7ج، صحيح البخاريالبخاري، -  1
 .193ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2
  .137ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  3

  .104ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  4
  .170ص، استيحاء التراثالياسين،  -  5
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  األحداث التاريخيةاستيحاء  1.2.2.2
اهللا بها  خص الَّتياإلسراء والمعراج تلك الحادثة  حادثةَ الشَّاعريستحضر        

 ،كالمعراج من القدس ،وما تحمله من دالالت - عليه وسلمصلى اهللا- اًنبيه محمد
 حيثُ بعد ما أصابه في عام الحزن، النبي لخاطرِ وتطييباً ،بانتشار اإلسالم تبشيراً
  :1يقول

  ومن يكنِ الردى ،ونَجا ابن حفصونٍ
  

  والسيفُ طالبه فليس بناجِ  
  

  مافكأنَّ ،في ليلة أسرتْ به
  

  يخليلةَ المعراجِ لَتْ لديه  
  

 هيشبو ،به ما حلَّق مصد غير هعن هروب ابن حفصون وهزيمت والحديثُ
 كما إن ،اإليمان ةلقو كانت اختباراً الَّتيبحادثة اإلسراء والمعراج  قْمن لم يصد حاَل

ذلك الهروب تبشير عِبتوس الدولة اإلسالميهاواستقرارِ ة،في  يبثُّ هذه الحادثة فذكر
هذه الحادثة تستحضرها طبيعةُ الَّتيمن المعاني  نفس المتلقي العديد.  

في حديثه عن انتصار المسلمين بقيادة  يننَوح غزوتي بدر الشَّاعر يوظّفو     
 رغم قلة الجاللقة ملك بن أردون اصر لدين اهللا على الفرنجة بقيادة رذميرالنَّ

2حيث يقول ،أعدائهم المسلمين وكثرة:  
  ر قد نَزالالنَّصيا ناصر الدين هذا 

  

  العوأخمد اللّه كُفراً كان مشتَ  
  

  حكَتْ حنيناً وبدراً وقعةٌ نزلتْ
  

  بالمشركين أراحتْ منهم السبال  
  

  لما أحاط ابن إلياسٍ بهم يئسوا
  

  ال ،من الحياةبتْفَ والهيضوا الحوع  
  

 ةبالقلَّ تليس الهزيمةَ أنمفاده  ،سامياً زوتين معنىالغيستلهم من تلك  الشَّاعرو
 بدايةُ والهزيمةُ ،نينرة كما في حثْليس بالكَ رفَوالظَ ،فانتصر المسلمون في بدرٍ

  .عليه ُلوالتوكُّ وجلَّ عز اِهللا بقوة اإليمانِ وقوةُ،وجلَّ بيد اهللا عز رالنَّصإنما  المعركة
 جِويفي الشَّاعر د حادثة استشهاد سعد بن معاذ،وبكاء أمَلليدلِّ عليه فرصةً ه 
على صدق عاطفة على -صلى اهللا عليه وسلم-وقد شهد النبي  ،تجاهه المحبوبة  

  

                                                
  .49ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  1
  .156ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  2
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 صدق بكاء أم 1عندما سمعها تقول سعد:  
س دعس ُل ُأمياـــودع  

زاماــحجِدةً و  
دسم بِه دا سدياوس  

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسفَقَاَل ر :»اذعنِ مب دعةُ سياكِإلَّا ب بتَكْذ ةياكّكُلُّ ب« 
  :2ربهيقول ابن عبد ف

عتْ بِاضوصاٍل صدا    دمقَتْلي ع تُريد  
  

  لما رَأتْني فَردا
  

  ى جهداقََأبكي وألْ  
  

قالتْ وأبداًتْ در:  
  

  ويلم سعد سعدا  
  

  
  اء الشخصيات التاريخية واألدبيةاستدع 2.2.2.2

  ربهابن عبد  في أشعارِ ةاألدبيو ةالتاريخي خصياتمن الشَّ وردت مجموعةٌ      
تثير تلك الشَّ بذكرِ اقترنتْ أو صفةً في نفس المتلقي معنىخصياستخدامها "  وتعني ،ة

لحمِل اًتعبيري بعد جرِتَ من أبعادبأي أنَّ المعاصرِ الشَّاعرِ ةتعبيرٍ وسيلةَ ها تصبح 
وإيحاء الشَّاعر في يد يعبر من خالله أو يعبالتعامُلو، 3"بها عن رؤياه المعاصرة  ر 
 ؛مزِالر مالمح ةُخصيتلك الشَّ أن تحمَل باً كانت، يتطلَّأي ةاريخيالت ةخصيمع الشَّ
 ةاإلنساني ةبالتجرب قُالمتعلِّ الجمعي مزوالر باألديب، الخاص الفردي الهدفُ ليتحققَ
العاممن استدعائه4ةرالماضي إلى سياق الحاض ا من سياق.  

                                                
مكتبة ، حمدي السلفيتحقيق ، المعجم الكبير، 360ت سليمان بن أحمد أبو القاسم، الطبراني -  1

  .9ص، 6ج، 2ط، القاهرة، ابن تيمية
 .77ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2

دار الفكر ، ء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصرعشري، استدعا زايد، علي -  3
  .13ص، 1977، القاهرة، العربي

دار ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، عز الدين، إسماعيل - 4
 .204ص، 1967القاهرة ، الكتاب العربي للطباعة والنشر
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 ةخصيالشَّ بتجربة ةَاإلنسانيّ هتجربتَ رابطاً التاريخي راثمن التُّ الشَّاعروينهل       
ما  الَّذي ذلك العربي الطائي حاتمِ ةَشخصي فُيوظِّ الشَّاعرف ،هوظفها في نص لَّتيا
فهو ،اصر لدين اهللاحمن النَّعبد الر األميرِ لمدحِ ،هوجود هكرم تذكر األلسنةُ تَْئتفَ

 المثُل بهما بضرن كان يمم 1بن مامةَ وكعبِ حاتمٍ من عهد تْيسنُ أحيا مكارم الَّذي
  :2يقول حيثُ ،في الجود والعطاء
  من عهد كعبٍ وزمانِ حاتم     ماتَ من المكارمِ الَّذيأحيا 

  :3اجبن الحج إبراهيم في مدح أيضاً هوقولُ
ن يلْأمخ الجود نٍ يكون؟  واً م ها الجوادحاتم وإبراهيم  
شخصيةَ كما يستحضر حاتم الطائي هِظْليبخِلمدى  ر ميخاطبه من  ن

  : 4في قوله هوبخل هلؤم رشْع ُلال يعاد حاتمِ فكرم ،أخالقاًالفاسدين 
حاشا لمثلي أن أسيراك فُك  

  

  أو أن يكُون من الزمان مجيرا  
  

  دارعاًعرِ فيك متْ قوافي الشِّسبِلَ
  

  سوداً وصكَّتْ أوجهاً وصدورا  
  

طَفْتَ بِرالَّ عهةمتْ ،حا دعلَم  
  

   كلَييالً عورا ،!وثُبداِئحي و5م  
  

هشْروداً عج ادع كلؤم أن لو  
  

  ما كان عنْدك حاتم مذْكورا  
  

وهو إذ يستلهم ف معنى الكرمِ حاتمٍ من شخصيةال يحصرفقط ابه ه، بل يذكر 
رِكذلك هم تجلَّ وما اشتهر به من كرمٍ ،نانٍبن سى بدفعه في داحسٍ قتيٍل ة كلِّدي 

عبسٍ والغبراء بين و ذبيان أحدهم أصبح  عندما رأى بخَل الشَّاعرف ،لح بينهماللص
يشك 6في قوله سنانٍ وابنِ حاتمٍ الكرماء أمثاِل في وجود:  

الك أبا صالحٍ أينبَأر امسرهم  
  

  اءرِض ي كَريماً فَالكَريمندَأف  
  

                                                
يضرب به المثل في  ،جاهلي ،كريم ،أبو دؤاد،لبة اإلياديكعب بن مامة بن عمرو بن ثع - 1

  .229، ص 5الزركلي،األعالم،جالكرم وحسن الجوار، 

    .202ص ربه، الديوان، ابن عبد  -4
  .68ص ابن عبد ربه،الديوان،  -4
 .96ص ابن عبد ربه،الديوان ، -5
  .هالك :ثبور -  5
 .19ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  6
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  أحقاً يقوُل الناس في جود حاتمٍ
  

  خَاءس يهف نَانٍ كانس نابو  
  

بالغزل  فَعرِ الَّذي الشَّاعرِ شخصية امرئ القيسِ الشَّاعرويستحضر       
ومغامراته الكثيرة مع النساء، هِظْليجماَل الشَّاعر ر فلو شاهدها امرؤ  ،بها َلمن تغز

  :1قول فيفي شعره،  نهركَالالتي ذَ هتاصاحب عبِالقيس لم يتَّ
نور البدر أخمد بدر بنفسيه  

  

  وشَمس متى تطلُع إلى الْشَّمسِ تَغْربِ  

 لَوان تْ لَهدرٍ بجح نسِ برَأ القيلَ    اما قاَلم: )ج ا بي على أمنْمربِد(  
  

وبعد رؤيتفسِالنَّ وانجذابِ الفاتنِ للجماِل ه له وهو كبير السن يجاهد نفسه 
على  هصبر فيستلهم ،الشَّيبِور هوظُ رِببالك هنفس راًمذكِّ اتعن الملذَّ االبتعاد محاوالً

  :2يقول حيثُ ،خيها صخرأعلى  دائمِال كائهابرغم ذلك من الخنساء 
باَل الْطَّرَأذْي حبسي نشَاد  

  

  بعوٍ ولَهيتثنَّى بين لَ  
  

فْبجبينٍ مرغٍ مف نضة  
  

  بالذَّه بٍ لَونشْرم قَ خَدفَو  
  

هدهي عبِخَد عمالد كَتَب  
  

  والْشَّوقُ يملي ما كتَب ،ِللهوى  

  !يا لَجهلي ما َأراه ذاهباً 
  

  ذهب الرأس منِّي قد وسواد  
  

  :قالت الخنساء لما جئتُها
  

  هذا واشتهب بعدي رأس شاب  

     الشَّاعري ويعز نفسه بفقد ابنلَّثُ رِبذكْ هة من األدباء الَّذي والعلماءياًن رحلوا متأس 
هم في ابنهبرحيل،فلقد مات القاسم بن محمد، واألسود بن يزيد وابن  ،همامع فضل

المبارك األدبِ صاحب، وابن بِالمسي الح صاحبواألعشيان ،واألخفشان ،ديث، 
  :3يقول حيثُ

هدحزِينَا ولما ر هزلم نُر  
  

  وِإن استَقَلَّ بِه المنُون وحيدا  
  

بن محمد مزينا القاسر لكن  
  

  في فضله واألسود بن يزيدا  
  

  وابن المبارك في الرقاِئق مخْبِراً
  

  حديث سعيداوابن المسيبِ في ال  

                                                
  .24ص بد ربه،الديوان، ابن ع -  1

  .34ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  2
  .71صابن عبد ربه، الديوان،  -  3
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  واألخفشينِ فصاحةً وبالغةً
  

  1واألعشَيينِ روايةً ونشيدا  
  

 ،ابنه له في فقد من األدباء والعلماء مواساةً هذا الكم دفي حشْ ديجِ الشَّاعرو
منهم في العلم والفضل خيراً فلم يكن.  
      ويستحضر من صورة كسرى بين أساورته ظَبما فيها من العموالخَ ةالء ي
 ى ليموتَ، حتَّالشَّاعر هدهِشَ الَّذي ربِاء والطَّنَالغ سِلجفي م ودالع ها على قيمةليسبغَ

زرياب حساًد لو سمعه ولم يره،عنه من اهتمامٍ فَرِمع ما ع بالموسيقى والعود 
2، بقوله ةًخاص:  

  يا مجلساً َأينَعتْ منْه َأزاهره
  

  سيك أولَه في الحسنِ آخرهينْ  
  

  كمل كأنَّما العود فيما بينَنا
  

  وتَتْلوه عساكره ىيمشي الهوين  
  

  وهي تَتْبعه ىكَأنَّه إذْ تَمطَّ
  

  َأساوِره ز تَقْفُوهرمه سرى بنك  
  

 ونصالم تَذالً الَّذيذاكبلو كان م  
  

  يب ركْسما كان يهررِ كاستَ الشِّع  
  

هراجِعلو ي ربضشيقٌ وتٌ روص  
  

  إذا ضلَّتْ َأساطره سجع القَريضِ  
  

                                                
، 5ج،األعالم ،الزركلي ،أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ،القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق -  1

كان عالم الكوفة في  ،من الحفاظ ،فقيه ،،األسود بن يزيد بن قيس النخعي تابعي181ص
، عبد اهللا بن المبارك بن 330، ص 1ج الزركلي، األعالم ،هـ،  75توفي عام ،رهعص

شيخ اإلسالم المجاهد التاجر، صاحب التصانيف والرحالت توفي ،الحافظ ،واضح الحنظلي
، سعيد بن المسيب المخزومي 115، ص 4ج الزركلي، األعالم ،هـ، 181عام 

والورع ،جمع بين الحديث والفقه،ي المدينةوأحد الفقهاء السبعة ف ،سيد التابعين،الفرشي
عبد الحميد :، األخفش الكبير 102ص ،3ج الزركلي، األعالم ،هـ، 94توفي بالمدينة عام 

الزركلي،  ،بن عبد المجيد من كبار علماء العربية وهو أول من فسر الشعر تحت كل بيت
من  ،حوين،علي بن سليمان بن الفضل: ، األخفش الصغير 228، ص3ج األعالم ،

، أعشى 291، ص 4ج الزركلي، األعالم ،هـ، 300العلماء من أهل بغداد توفي عام 
 الزركلي، األعالم ، ،شاعر جاهلي ،من همدان ،عامر بن الحارث بن رياح الباهلي: باهلة 

من شعراء ،ميمون بن جندل من بني قيس الوائلي: ، أعشى بكر بن وائل 250، ص 3ج
، ص 7ج الزركلي، األعالم ،هـ،  7ب المعلقات توفي عام أحد أصحا ،الطبقة األولى

341.  

  .90ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2
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هعحياً ثم أسم يابزِر لو كان  
  

  هرناظإذْ ال ي حسد لماتَ من  
  

بائهم طوخُ ربِالع اءغَلَب أشهرِ أحد شخصيةَ مِلَالقَ ففي وصيستذكر الشَّاعر  و     
وهو سحبان الوائلي، فيتجاوز القلم ذكر سحبان وفصاحته بمخاطبته الحاضر 

1الشَّاعرفيقول  والغائب:  
  همنَالمِ ضر الكَام دظَنَ

  

  رااب مستطتَطِّ الكخَاً ِلكَسلْ  
  

  من ركَطى الخنصرينِ أذْإذا امتَ
  

  سحبان فيما أطاَل واخْتَصرا  
  

  ئب البعيد بمايخاطب الغا
  

   الشاهد خاطبرا الَّذييضح  
  

    ويستلهم هما عنترةُ عربيتينِ من شخصيتينِ الشَّاعر وعمرو بن معد  العبسي
2يكرب بالشَّ ُليتمثَّ سامياً معنىواإلقدامِ جاعة في وصفه اصر لدين اهللالنَّ الخليفة، 
  :3يقول  حيثُ

  دمٍك عفواً وصفواً غير سفْ
  

  من بِطُقْي ريومن َأض هسهل  
  

رٍإال اعتصاماً لضيغمٍ هص  
  

  ميد شم الجباِل من وجلهتَ  
  

متُهعز ال تُرد ظفَّرم  
  

  ومن يرالك دعن أجل تاب؟ه  
  

عمرو إقدام، عنترة وبأس  
  

  يععن كَج زيدهيلوعن ح ه  
  

اًكما يحشد كم 4عراء الكبار في قولهلشُّا من أسماء:  
هنا تَفْنَى قَوافي 

  ـالشِّع
  

رِ في هذا ـ  
الروِي  

  

  قواف ُألبِستْ حلْياً
  

  سنِ البديمن الح  

  تعالتْ عن جريرٍ بْل
  

  يدزهيرٍ بل ع  
  

                                                
  .104ص ابن عبد ربه،الديوان ،  -  1

وتوفي  ،له ديوان شعر مجموع ،صاحب الغارات المذكورة ،عمرو بن معد يكرب الزبيدي -  2
  .86، ص 5ج ،األعالم ،هـ، الزركلي21عام 

  .167صلديوان ، ا ابن عبد ربه، -  3
  .198ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  4
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 يفوقُ الَّذي ،شعره على قيمة َلليدلِّ ؛وجريرٍ ،وعديٍ ،كزهيرٍ ذكر شعراءفي
في نظره – إبداعاً و هؤالء جماالً شعر -.  

  
3.2.2 األدبي التناص  

      إن اندماج المقروء الثقافي وتس الشَّاعر في ذاكرةرللنَّ هبص أمر شبه حتمي 
 ،أو األسلوبِ ،اللغة من خالِل وعيٍ أو بدونِ ،بوعيٍ ،مباشرٍ أو غيرِ ،مباشرٍ بشكٍل

1أو الرؤية ،عرالشُّ العِصدى اطِّ فنجداء هم على نصوصهم الشِّوقراءاتعريابن و ،ة
  .ةاألدبي األمثاِل مع يتناص عر كمامع الشِّ يتناص ربهعبد 

عر مع الشِّ التناص :منها بطرق ربهعند ابن عبد  األدبي التناصوقد جاء        
أو  ،منه أو جزء ،كامالً عريالشِّ البيت تضمينِكما هو ب عريالشِّ النَّصإبقاء ب

والحكم  األمثاِلمع  التناصو ،في األلفاظ مع المحافظة على المعنى التالعبِ
  .ةالمقوالت الشهيرو
  

1.3.2.2 عرمع الشِّ التناص  
مقروئه واهتمامه باألدب  و ربهابن عبد  عن ذاكرة ليس ببعيد عر العربيفالشِّ      

الشِّ وعروضِ العربينرى لجوءه  حيثُ ،2 ةًعر خاصلبيت ع3عالءدي بن الر:  
  يس من ماتَ فاستراح بميتل

  

  تُ األحياءيتُ ميما المإنَّ  
  

ي نتُ ميليالًعيشُ ذَإنَّما الم  
  

  الرجاء ه قَليَلسيًئا بالُ  
  

 على حب هن يلومم فيخاطب ،ابن الرعالءلما أراده  مقاربٍ فه بمعنىفوظَّ
  :4بقوله ويراه مريضاً ،اصر لدين اهللالنَّ

                                                
1  - 127ص تطبيقياً، و نظرياً الزعبي، التناص.  
أحمد أمين، إبراهيم األبياري، عبد السالم : ، تحقيقالعقد ابن عبد ربه، أحمد بن محمد،  - 2

  .6ج، 1982ط، .هارون، دار الكتاب العربي، د
حمد أ :تحقيق ، األصمعيات، يب بن علي بن أصمعأبو سعيد عبد الملك بن قر، األصمعي - 3

  .152ص ، 1993، 7ط، مصر، دار المعارف، عبد السالم محمد هارون، محمد شاكر
  .22صابن عبد ربه، الديوان، -  4
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كملَيماذا ع ها الالَِّئمونَأي  
  

  أن تعيشوا وأن أموتَ بدائي ؟  
  

  س من ماتَ فاستراح بميتيلَ
  

  تُ األحياءتُ ميما الميإنَّ  
  

أن يموتَ الشَّاعر فال يضير ما الموتُإنَّ بهذا الداء بغيرِ تعيشَ أن في الحياة 
هذا األميرِ حب له والوالء.  

  :1قوله ب ذلك وصفُ الشاعرِ امرأةً ومن  
نور البدر أخمد بدر بنفسيه  

  

  لُع إلى الْشَّمسِ تَغْربِطْوشَمس متى تَ  

تْ لَهدرٍ بجح نسِ برَأ القيام ان لَو  
  

  )مرا بي على أم جندبِ( :لما قاَل  
  

  :2امرأ القيس في قوله نتَالالتي فَ ساءالنِّ هاضاهيها فيال تُ التيها نتَفت زبرِي حيثُ
   المعذّبِ الفؤاد ي لُباناتلتُقض     ندبِجخليلي مرا بي على أم ِّ

     جِويد صاحبِ في نصيحةوصِل أوصاه بطلبِ إذْ ه من رآها تخرج من خها رِد
غير ذلك التَّ بنتائجِ آبهالَّذي ،صرف لبيبِ عن عقِل ال ينم، لقوِل ها مالئمةًيجد 

  :3الشَّاعر
 هحنُص يكْؤتبِم بِلَبِيبِ           فَما كُلُّ ذي لُب هحنُص ْؤتا كُلُّ ممو  

  :4يقول حيث 
  وِل كَأنَّهاالَّذيوساحبة فَضَل 

  

  قَضيب من الريحانِ فَوقَ كَثيبِ  
  

  :من خدرها قاَل صاحبي إذا برزتْ
  

  َأطعني وخُذْ من حظِّها بِنَصيبِ  
  

هحنُص يكْؤتبِم فَما كُلُّ ذي لُب  
  

  وما كُلُّ مْؤت نُصحه بِلَبِيبِ  
  

    وينصح الشَّاعر بترك عمتُّعن ذلك بالتَّ واللهوِ ،عن بعض األمور ؤاِلالس  
  
  

                                                
  .24ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  1
، يةدار الكتب العلم، تحقيق مصطفى عبد الشافي، ديوانه، حندج بن حجر، امرؤ القيس -  2

  .29ص، 2004، 5ط، بيروت
دار ومكتبة ، تحقيق محمد حسن آل ياسين، ديوانه بصنع السكري، أبو األسود، الدؤلي - 3

  .45ص، 1998، 2ط، بيروت، الهالل
  .25ص ابن عبد ربه، الديوان، -  4
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بن  فةَرطَ بيتَ فُفيوظِّ ،عنها باإلجابة كفيلةٌ األيام ألن ،راببمجالس الغناء والشَّ 
  :1العبد عندما يقول

ما كُس األيام تُبدي لكنتَ جالً اه         دوتُز لَم نارِ مبِاَألخْب يكيأتو  
2منها في قصيدة:  

اليد راحاً على راحة وحاملة  
  

  رونٍ مى بِلَوعتَس دةرومد  
  

  متَى ما تَر اِإلبريقَ ِللْكَْأسِ راكعاً
  

  لِّ لَهتُص، دجتَسرٍ ورِ طُهغي نم  
  

  ونرجسٍ ،على ياسمينٍ كاللُّجينِ
  

  دجربفي قَضيبٍ ز رد كَأقْراط  
  

  ك كُلَّهبِتلْك وهذي فَالْه لَيلَ
  

  ِل النَّاس عن غدَأسال تَ ،ْلسوعنها فَ  
  

  بدي لك األيام ما كنتَ جاهالًستُ
  

  دوتز لَم نارِ مبِاَألخْب يكيأتو  
  

   ةَوفي وصفه شد الحب والصالَّتي بابة نارها كَ تلتهمبده يأتي ببيت لعدي بن زيد 
  :3يقول فيه

  ندي والغاراضم الهِقْتَ        هاقُمرتُّ َأرب نارٍ بِ
  :4ربهد حيث يقول ابن عب

  اًقَرتْ غَمي ال َأفِّكَخُذْ بِ
  

  ب إنفاراح قد بالح ر  
  

  ار النَّوى كَبِديتْ نَجضأنْ
  

  ودمي تُطفُئ النَّاراوع  
  

  هاقُمرَأ تُّرب نارٍ بِ
  

  دي والغارانْضم الهِقْتَ  
  

سبيعةَ وصيةَ ويستحضر بنت عظِّتُ ،دالبنها خاٍل األحبع مليه حرةَم ةَكَّم، 
  : 5، بقولهاوتنهاه عن البغي فيها

                                                
، بيروت، دار الكتب العلمية، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، ديوانه، طرفة، بن العبدا - 1

  .29ص، 2002 ،3ط
  .61ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  2
ص  2، ج 2، طبيروت، دار الفكر، تحقيق سمير جابر، األغاني، أبو الفرج، األصفهاني -  3

140.  
  .85ص ابن عبد ربه، الديوان، -  4
، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام الحميري، ابن هشام-  5

  .25ص، 1ج، ب المصرية القاهرةالكتدار 
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  كمبِ ملظْال تَ ينَبَأ
  

  روال الكبي غيرال الصكة   
  

واحفظ محارميـنَها ب  
  
  

  ي غُوال ينْرالغَ كرور  
  

  ـكمبِ ملظْي نم ينَبَأ
  

  رورالشُّ أطرافَ قَلْيكة   
  

فيجد ال محبوبته حتى ل مالئمةً ةَفيها وصيتظلمه في حبإذ إنَّ ،هه مقدس ةَقدسي 
  :1وذلك بقوله  ،البغي عن ةَمكَّ

  ـيا مقْلَةَ الرشَأ الغَري
  

  نيررِ المشُقَّةَ الْقَم2رِ و  
  

  ما رنَّقَتْ عينَاك لي
  

  الستور بين األكلَّة و  
  

  إالَّ وضعتُ يدي على
  
  

  ركبدي مخافةَ أن تطي  
  

  ـهبني كبعضِ حمامِ مك
  

  ةَ واستمع قوَل النّذيرك  
  

  ـَأبنَي ال تَظْلم بِمك
  

  غير وال الكبيرةَ ال الصك  
  

 مستحضراً ،به وفُتن عندما رأى ذلك الجماَل هوقلب هطرفُ الشَّاعرويجني على    
  :3به فغُص الماء من طلب صورةَ
  وىي للهبِلْي وقَفري طَنادقَ

  

  ي حذاريقَلبِ ي ومنرفمن طَ فَيكَ  
  

ح لْلو بغيرِ الماءقٌرِي شَق  
  

  اعتصاري انِكنتُ كالغص بالماء  
  

أوقعَ   وقد ،هسجن بعد المنذرِ بن عمانالنُّ باًخاطم اني لعدي بن زيدالثَّ والبيتُ
 ادسكان سابقاً و وبين الملك النعمان هينبالح هعبد  ابنِ وهو حاُل ،4همن باًمقرمع  رب

هاه ه وطرفُمحبوبته بعد أن قاده قلبللوقوع في حبال حب.  
  
  

                                                
  .100صابن عبد ربه، الديوان،  -  1
  .الشاب الذي ال تجربة لهالحسن و  :الغرير -  2

محمد  :تحقيق، ديوانه، عدي بن زيد، العبادي:، وينظر 101ابن عبد ربه، الديوان، ص-  3
  .93ص ، 1965، شركة دار الجمهورية للنشر والطبع، جبار المعيبد

معاهد التنصيص على شواهد ، عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد، الفتح العباسي بوأ -  4
  .319ص، 1ج، بيروت، عالم الكتب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، التلخيص
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لدين  اصرالنَّ يمدح وادةَبابن س والظفرِ 1ةَرمونَقَ في فتحِ ربهعبد  ابن دجِونَ       
  :2اهللا بقوله
إمام عٍلد هتيععلى ر  

  

  هدلَلى وع داِلن وم قُفَشَْأ  
  

  لَنَا العدَل بعد ميتته أحيا
  

  هدسفي ج الحياة وحر ورد  
  

فذلك الفتح لوال يتحققْ المع اصر لدين اهللا ورحمتُالنَّ ُلده لرعيتويستحضر  ،ه
 كما يعزّ هماِل عليه فراقُ عزّ قد بخيٍل ا بخَلمبه ريصو وميالبن الر ينِبيت بذلك
  :3في قوله  الهالك عليه
  ى على خُبزه ونائلهتَفَ

  

  هعلى ولد أشفَقُ من والد  
  

سَألُهرغيفُه منه حين ي  
  

  روحِم الجبانِ كان من جسهد  
  

 د لألخذحُأ يوم ارِالد ني عبدب مخاطبةً عتبةَ بنت هند ويستوحي من ارتجازِ
  :4بثأرها

  ارِالد ي عبدبن ويهاً
  ارِاألدب حماةَ هاًـــوي

ضلِّكُباً بِر ارِـتّب  
ابن  هو عند للوصول للهدف المنشود الجامحةُ غبةُوالر ديدالشَّ الحماسفهذا 

  :5يقول حيثُ ،ن أحببم اللقاء ربهعبد 

                                                
كورة باألندلس يتصل عملها بأعمال إشبيلية غربي قرطبة وشرقي إشبيلية قديمة  :قرمونة - 1

ن محمد األموي فنزل عليها بجنوده حتى افتتحها وخربها البنيان عصت على عبد الرحمن ب
ثم عادت إلى بعض ما كانت عليه وبينها وبين إشبيلية سبعة فراسخ وبين قرطبة اثنان 

  .133، ص 4،الحموي، معجم البلدان، جوعشرون فرسخاً

  .77صربه، الديوان، ن عبد اب -  2

حسين نصار، دار الكتب القومية  تحقيق، الديوان، علي بن عباس بن جريج، ابن الرومي - 3
  .803ص، 2003، 3ط ، القاهرة

مجدي فتحي السيد، دار الصحابة : ، تحقيقالسيرة النبويةابن هشام، أبو محمد عبد الملك،  - 4
  .16، ص 1995، 1للتراث، طنطا، المجلد الثالث، ط

  .106ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  5
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اإلقْصار ضعتُ بأقْصر  
  

  ارشادنٍ نائي الد نع  
  

ا ساررني لمبص  
  

   لَمواربِالصب أكُن  
  

  :ي باستعباروقال ل
  

  ارالد بدني عراً ببص  
  

ديد وبكائه على الفراق الشَّ هر رغم حزندبالقضاء والقَ هإيمانَ الشَّاعر رويظهِ
  :1حيل بقولهالمحبوبة للر هوادج تْدعندما شُ

كَبيتَّى لَتُ حةً مربع عأد  
  

  ملوا الإذْ حهفَوقَ القَلوص جود  
  

ي كاءعقُبوبٍ على يفوس  
  

  بالقَميص تَّى شَفَى غُلَّتَهح  
  

  ال تأسف الدهر على ما مضى
  

  ما دونه من محيص الَّذيوالقَ   
  

يريده  الَّذيالمعنى  ملخصاً ،في الحكمة لعدي بن زيد ويقول بعدها بيتاً
2يقول فيه الشَّاعر:  

  والخير قد يسبقُ جهد الحريص  ك المبطُئ من حظِّه قد يدر
كما يضم3يستعطف فيه عمرو بن هند باإلبقاء على حياته بن العبد  لطرفةَ بيتاً ن:  

  من بعضِ أهون بعض الشرِّ! حنانَيك    أفنَيتَ فاستبق بعضنا ! أبا منذرٍ
  :4ها وعدم وصاله محبوبته بعدم قتله بجمال الشَّاعر ليستعطفَ
  هبحاد بَؤذي أفنى الفُوقُْل للَّ

  

  على َأنَّه يجزي المحبةَ بالبغْضِ  
  

  انَق بعضتبتَ فاسينَأبا منذرٍ أفْ
  

  حنَانَيك بعض الشَّر َأهون من بعضِ  
  

وفي معنى وهو  آخرباًحاثَّ يقول ،وصعوبة لقائه د الحبيبِع نفسع هضا لى الر
5بتجاوز ذلك الحب:  

  غابتْ ،لما غبتَ ،َأن الشَّمسك
  

  وعلُفليس لها على الدنيا طُ  
  

ناعتام ن تَذَكُّرِكفما لي ع  
  

  ن المنيعصك الحودون لقاِئ  
  

                                                
  .116ص ابن عبد ربه، الديوان، -  1
  .70صالعبادي، الديوان،  -  2
  .53صابن العبد، الديوان،  -  3
  .117صابن عبد ربه، الديوان،  -  4
  .125ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  5
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  طع شيئاً فدعهتَسإذا لم تَ
  

  إلى ما تستطيع هوجاوز  
  

على اختيار  اإلنسانِ وحثِّ ،د يكرب في الحكمةمن بيت عمرو بن مع مستفيداً
  :1األمور المناسبة له 

  عيطتَسا تَزه إلى ماوِجو              ه عداً فََئيطع شَتَستَ مإذا لَ
    جِويفي غَ الشَّاعر دزوة نَحين وشدتها على المدما غَنْسلمين عتْرثرةُم الكَه نَماسةًب 

 أخذَفَ ،عنه ضِالبي وددوص الشَّيبأى ى رنيا حتَّبالد هداعبانخ هاِلح فلوص ةًحصاِل
  :2 نينح ةوزفي غَ ةمالص بنِ ريدد قوَل

  عذَجا هيي فنتَيلَ يا
  3عــضَأها ويف بخَُأ

  :4 هي قوِلف ،الحالتينِ بين قارنةم نم ريدما يِل هفَووظّ
عنَص بٍ قَدشَي ياضب    فما ارتَفَع رفَعتُه  

  

عانْقَم بينِ يأسٍ وطَ    إذا رأى البيض منمع  
  عِهللا أيام النَّخَ

  

  عيا ليتني فيها جذَ  
  

  عضخُب فيها وَأَأ
  

      ويترالشَّاعر ك نفسا كأنَّوى متلذذًه للهسلِّه يم للموت راضاي ،ماًتناص مقوِل ع 
  : 5عندما قاَل األسبابِ باختالف وتالم ةميتْفي ح الشَّاعر

  قُهااِئء ذَرس والمْأالموتُ كَ   اً متْ هرمطَةً ييمتْ عب ممن لَ
  :6هتفي غزلي ربه عبد ابن حيث يقوُل 

  اً جذالًاعماتَ نَا بمأنَّكَ
  

  قُهاانعد من يفي جنَّة الخُل  
  

                                                
  .175ص ، 1ج، األصمعياتاألصمعي،-  1
2  - 128ص ، دار المعارف، تحقيق عمر عبد الرسول، ديوانه، دريد، مةابن الص.  
3  - بالخَب: بروِضدب من العة:وقيل الخَبعرالس.  

  .127ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  4
5  -لتابن أبي الص ،1ط، بيروت، دار صادر، تحقيق سجيع جميل الجبيلي، ديوانه، ةأمي 

  .172ص ، 1998
  .141ص ربه، الديوان، ابن عبد  -  6
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شََأو يَألذُّ م يءٍل نَأم  
  

  اشقُهاعقَةٌ ووشُعالتْه منَ  
  

دعي َأنتْ في هخَموى مرةد  
  

  فْقُ نَلُتَعي بِسالِئقُهاها ع  
  

  من لم يمتْ عبطَةً يمتْ هرماً
  

  1الموتُ كأس والمرء ذائقُها  
  

مع اختالف موقينِاعرالشَّ ف بين الجديالَّتي ة تَيحعن الموت  الشَّاعرها ب ثُد
الحقيقي وتْحميته، ابنِ وبين ه عبدرب و الموت في حب من غَتَيبها ُلز.  
ويتَسحضبيتَ الشَّاعر ر زبنِ هير لْأبي سمن قَى مصيدة وجِيهها للحبنِ ارث ورقاء 
لَإبِ ذَخَدما َأنْعه وعبده ايسار، يهددبحربٍ ه إن لم قُيم 2ها بإرجاع:  

ينْارِ لَا حم نيمبِا ُأر كُمد ةيلَ   اهم قَلْيها سقَ ،ةٌقَوبيل، لَوا ملك  
اُردي دسارا تَلَا وعلَنُفْ عيهتَ ا   لَ،ومبِع كعرإن كالغ ضكعالم ر3اد  

      ويتَسيفد من ذلك كوى من عيونِعنى في الشَّالم المحبوبلْقَ تْذَخََأ الَّتي ةبه، لَوم 
  :4قائالً هدعتُ

كُفُّوا بنَأارِي ح لْثاظَ رِحيكُمم  
  

  لِّه شَرككُ يادَؤفُلُّها ِلكُفَ  
  

ارِ لَيا حم نيمبِنْا ُأر كُمداهية  
  

  كلا ملَي ولبةٌ قَقَولْقَها سي ملَ  
  

      شَتَتَوابه الشَّيبكوى من الشّ اُلح وما يجلبلَ من أمورٍ صِخْللشَّ هم كُين يتَعاد 
ليها عتَوردعخْعن ُأ هالشُّفَ ،ىرعراء كُشْيفُنْتَ الَّذي الشَّيب ونر نه النِّمأفَ ،ساءبِصحن 
يينَناده "نهمفَ" عذكُيفي األخطِل بيتَ ر 5يقوُل حيثُ ذلك:  

الغَ إنواني، إن َأرطَنَي اوِكاًي  
  

  بر طَ الشَّبابدويع وِنْن كاالص  
  

ذََإونَا و نَكدخَْأ ،اِئالًعلَفْنَه  
  

  وجدونْدطَ تَ عم داتهِناالع  
  

اذَِإو دعنَوع كمهنَِّإفَ ،نه  
  

  االبن خَهدنْك عديزِب يسنَ  
  

  
                                                

  .ومات عبطةً َأي شاباً وقيل شاباً صحيحاً -  1

  . 81ص ، ديوانه، ن أبي سلمىبا -  2
3  - الخصام الشديد :كالتمع.  

  .144ربه، الديوان، صابن عبد -  4
ناصر الدين، دار الكتب العلمية  تحقيق مهدي محمد، ديوانه، غياث بن غوث، األخطل -  5

  .245ص ، 1994، 2ط، بيروت
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  :1هوِلقَبِ
  اًاويك طَأينَن رب ِإاعون الكَإ

  

  والشَّبابَل ص طَويع نْنوِص االك  
  

إذَوا دع نَكوعنهفَ ،مإنَّه  
  

  االبهن خَدنْدك عيزِب يسنَ  
  

 ُلتُبدو الشَّباب ثياب وىعندما تُطْوذلك  ،ندعو اإذَ نهدعن وفْلخْي نها إنَّكم
 هزيدي ْلب نهلَ هبِ برقَتَيو هبِ رخَفْي بسه نَأنَّ نظُال يفَ" عمهِن"ب هنَوعا، وإذا دبيشَ
بداًع وجظرِفي نَ فاءهن.   
  

   والحكم األمثال العربية 2.3.2.2
 قد هام توظيفٌ لألمثاِل كان بْلفي تناصه  عرِبالشِّ يكتف ملَ الشَّاعر دجِنَ 
الَّذيالمعنى  في إبرازِ ساهم يريدفَ ،هنجديقول  فُيوظِّ ه بن صيفي من أمثاِل أكثم
  :3في قوله  2"العنب وكجني من الشَّك ال تَإنّ" :فيه
َأا ييهغُشْا المفُ بِوالتَالح بعب  

  

  !ب رِتَقْا ال يبِ ميرِقْي تَتَ فنْم َأكَ  
  

دو ع دمن ال يرا غَذَي ِإوِعضب  
  

  اً عتَبا عاتَبتَه يومذَومن ِإ  
  

  ك الْعنَبي من الْشَّونتَج إنَّك ال
  

فالمرء ال ياسِالنَّ منا إحسانً نتظر قَ وقددلَ اإلساءةَ مأو لَ ،مهقَم يدشَ مئاًي، 
  .يئاًشَ همنْ َليطو ه لنألنَّ ذلك كرتْي نَأ اًبعتْم اًحب بلُطْي نم اًحاصنَ

والمؤخَذُ رءغيرِ بِنْذَبِ ال يكَ ها في المثِلم العربي "جانيك من يجنليك ي ع "
  :4 في قوله ربه عبد ابن هستحضرا الَّذيو

جيانك ي عنجي نلَميك وقد      دتُعحي الصم احبِبرالج ارِك  
  .ماِلالج إلى ذلك عينيه نظرةُ هالهوى سبب نارِ وإشعاِل ن األلمِم هبِلْقَبِ لَّا حمفَ

                                                
  .159ص ربه، الديوان، ابن عبد  -  1
، زهر األكم في األمثال والحكم، نور الدين، أبو علي، بن محمدالحسن بن مسعود اليوسي،  -  2

  الدار البيضاء ، دار الثقافة، الشركة الجديدة، محمد األخضر، محمد حجي :تحقيق
  .127، ص 1ج، 1981، 1ط
  .35ص ربه، الديوان، ابن عبد  -  3
  .32ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  4
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     وتَّيضح الشِّ صوصالنُّ استعراضِ ن خالِلمعرية السالبنِ ابقة ه عبده أنَّ رب
افَقَثَ صاحبواطِّ ةالع واسظَ ،ينعهنا مر الِلخ ألفاظوتراكيبِ هه ومعانيوصورِ ،هه 

 نسحَأ وقد ،صوصِالخُ هعلى وج يقشرِالم راثبالتُ المليئة هذاكرت نها ماستمد الَّتي
 في العديد التناصعنها  يشفُّ الَّتيالمعاني  ها الستجالءها وتوظيفَاماستخد الشَّاعر

من نصوصه السابقة.   
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  الفصل الثالث
  الفنية الصورة

  
  مفهوم الصورة  1.3

      ورةَ إنالص ةَالفني مكون رئيس من جسد بشكٍل القصيدة يمنح  ،عامالشَّاعر 
الخيال فنيتين بين  ومقابلة وما يرمي له بمكافأة ،ما يشعر به ةلإلبداع بصياغ فرصةً
 هوإن كانت جذور ،ثينحدالم ا بين النقادا واسعجدلً أثار هذا المصطلح حيثُ ،والواقعِ
  .القدماءعند  موجودةً

يب النَّصتشبيها واستعارةً ومجازا أخذ  بالغي من جانبٍ الصورةوالحديث عن       
يعد الصورةَ من ركائزِ إجادة الشعرِ، وحسنِ  )ه255ت(فالجاحظ ،من آرائهم براألك

فإنما : " صناعته وعدها أساسا للبيان الَّذي يفاضُل به بين شاعرٍ وآخر حيث يقول
صناعةٌ الشعر، من النسج وضرب، 1"من التصوير  وجنس.  

 ةٌأساسي ةٌوماد عرِللشِّ أصٌل )ه337ت(جعفرٍ بنِ عند قدامةَ ةُالفني الصورةو      
 عرالشِّ دعبدونها ال يو 2"ياغة للص ةضوالف ،جارةمثل الخشب للنِّ"فهي  ،لصناعته

اشعر .   
ة الفني الصورةتجعل  الَّتيا عن الوسائل كثير) ه471ت( الجرجانيث قد تحدو      

 التصوير الكالم سبيُل أن سبيَل ومعلوم" :ولهامع أو القارئ بقللس ومقبولةً مستساغةً
سبيَلوالص الَّذيالمعنى  ياغة، وأن يالَّذي يءالش ر عنه سبيُلعب يقع التصوير 
3"وغ فيهوالص قكما تطر لجمالية تُ الَّتي االستعارةا عدجزء ا من التصوير رئيس

فتتأتّ ،البالغيى تلك الجمالية من حكالتقديم والتأخير  صياغتها وجماِل اهسن نظم

                                                
دار إحياء ، عبد السالم هارون :تحقيق، لحيوانا، أبو عثمان عمرو بن بحر، الجاحظ - 1

  .131ص ، 3، ج1969، 3ط، بيروت، التراث العربي
، بيروت، الكتب العلمية دار، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، نقد الشعر، قدامة، ابن جعفر -  2

  .65ص

مد ، تحقيق محمود محدالئل اإلعجاز ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، الجرجاني - 3
  .254شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص
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ه عن اإلدراك بغموض عدببِ قغرِالمعتدل والتخييل الم ز بين التخييِل، كما ميمثالً
  .  1االستعارة فيه

 حيثالمعاني  ثلى إليصاِلالم الوسيلةَ التصوير) ه637ت ( ابن األثيرِد عيو      
امع الغرض المقصود في نفس الس إثباتُ هو الكالم الخطابي فائدةَ"  إن: يقول

نظُبالتخييل والتصوير حتى يكاد ير 2"يانًاإليه ع.  
ما تثيره في النفس  سبح ةَالفني الصورة )ه673ت (ابن سعيد المغربييقسم و       

، فالمسموعِ ، فالمقبوِلبِطرِيليها الم م، ثُصِرقالم :أقسامٍ إلى خمسة من إعجابٍ
وأخيروهو بذلك يلتفت لتأثيرِ ،3ا المتروك ا للتفاضل الصور في النفس فيجعله معيار

   .المعاني في إيصاِل ناجحةٌ ها وسيلةٌا بأنَّمدركً ،هابينَ
 - راد بها المعنى البعيدي غويةلُ حيلة كلُّ" ثين هي حدالم عند ةُالفني الصورةو       

ال القريب - أولأللفاظ ، يغير فيها الترتيب العادي لكلمات أو الجملة لحروف الكلمة ،
بالتكنية عن  امعِالس فيها خياُل ثار، أو يحقيقي معنى محلَّ مجازي فيها معنى أو يحلُّ
ها لتحسين عاد ترتيبي أو، فيها األلفاظُ رتّبللفظ، أو تُ يستلزمها المعنى المألوفُ معانٍ

ر أكب وفي هذا شموٌل ،4" امعو السأزيادة تأثيره في نفس القارئ  أو مِالكال أسلوبِ
  .عند القدماء الصورةمن 

      وقد أخذ النقاد المحدثون على سابقيهم التركيز فقط  والمجازِ على االستعارة
 رةعن التشبيه واالستعا بديالً" جاءت   الصورة فإن وبذلك ةالشعري للصورة كأشكاِل

ورة ولهذا فإنعندهم تأتي بأسلوبِ الص ورةو، المجازِ ، كما تأتي بأسلوبِالحقيقةالص 
 الصورةفي  قوي شعورٍ وجود هذه تشترطُ ألن ؛ةًشعري ليست صورةً المجردةُ

                                                
  .99- 75ص، 1جالجرجاني، دالئل اإلعجاز،  -  1

 أحمد الحوفي :تحقيقالشَّاعر، المثل السائر في أدب الكاتب و، يندضياء ال، ابن األثير -  2
  .88ص، القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، وبدوي طبانة

سيد حنفي حسنين، الهيئة :من أزاهر الطرف، تحقيق ودراسةمقتطف ال، ابن سعيدالمغربي،  - 3
   .39، ص1984المصرية العامة للكتاب، 

غة واألدب، مكتبة لبنان معجم المصطلحات العربية في الل، مجدي وكامل المهندس، وهبة -  4
  .227ص، 1984، 2ط، بيروت
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 عورِبالشّ ورةللص واضح وفي ذلك ربطٌ ،1"المترابطة والتراكيبِ من األفكارِ ينبعثُ
  .اعرللشّ فوالعواط

 القديمِ عرِكالشّ حسية على نزعة النّقد القديم قائمةٌ صور لهذا رأوا أنو"       
 وفرحٍ وندمٍ ها من حزنٍبدعم تنتاب الَّتيعن نقل العواطف والمشاعر  مقصرةٌ
وغبطة عن  عاجزةٌ ا جامدةٌ، فهي إذًوارتياحٍ وبهجةبتصوير  اخل مكتفيةٌنقل الد
 ها لثنائيةبرد ةمن تلك الحسي الجاهلي عرأ نصرت عبد الرحمن الشّوقد بر ،2"الخارج
  .والمثال الواقعِ

       وعند فقَ األوروبييند تراوح ورةب االهتمامالص ومكانتإهماِل ها بين 
الرومانتيكيين واهتمامِ الكالسيكيين، فالكالسيكيون يرون أن هي السليمةَ األفكار 

وهم " ،ذهنه ومظاهرِ اإلنسانِ أعلى مداركوهما  السليمينِ وقعن العقل والذّ الناتجةُ
في سبيل تحريك  ،ضئيٍل ور والمجازات إال بقدرٍإلى الص نا لسنا بحاجةيرون أنّ

  .3" ف على الحقيقة فس وإثارتها للتعرالنّ
من  الَّتي ةُالذهني العدسةُ" و فه ،اكثير وأما الرومانتيكيون فقد احتفلوا بالخياِل      
الشَّاعرها يرى اللَخ ما يلحظه أصيلةً موضوعات في شكلورة، و4"ها ها ولونالص 

عندهم  ةُالشعريأساسها الشّها ومصدرالكالسيكيين كما هو حاُل ال العقُل عور، 
 ، كما أن5ة ة والمنطقيجج العقليا عن الحبعيد ،ورِالص تتراءى من وراء فالفكرةُ
الصور عندهم يجب وال تُ المصدرِ ةَأن تكون ذاتيحاكي الخارج،فالمصدر وما  القلب

                                                
المؤسسة ) البيان والمعاني والبديع (علوم البالغة ، ومحي الدين ديب، محمد أحمد، قاسم -  1

  .257ص ، 2003، 1ط ، لبنان، الحديثة للكتاب

  .257ص، )البيان والمعاني البديع و(علوم البالغة ، و ديب، قاسم -  2

  .62، بناء الصورة الفنية، صالبصير -  3
، نهضة مصر للطباعة دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده، محمد غنيمي، هالل -  4

 .77ص، 1975 قاهرة، والنشر، ال
 .76ص، الفنيةالصورة بناء ، البصير -  5
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حالرومانتيكي م فذاتُ" الشَّاعربه  يؤمنالَور العهرآتُم وم، س فيها من العالم عكُوال ي
  .1"هم أنفس من ذات بإطارٍ حاطٌفي شعره م هما يتناولونَ به وكلُّ هي نؤمإال ما تُ

      يتّ وبذلكضح أن ورة مصطلحلم يحظَ الص بتعريف موحتعددت  بْل ،د
ها في نتكو ةوكيفي الصورة ةلماهي ن نظرِ، فمنهم مزوايا التناوِل بتعدد التعريفاتُ

 وهناك ،هاها وأشكالَأنماطَ ن تناوَلومنهم م ،هان نظر لوظيفت، ومنهم مالشَّاعر ذهنِ
تناولوا طريقةَ آخرون الصواألسلوبِ ياغة.   

  
  أنماط الصورة 2.3

 ها وإعادةما في التقاط ةعلى حاس يعتمد ذهني لعمٍل نتيجةً الصورةتتكون      
ها بما يتوافقُصياغت العمِل مع األدبي، وهي الصور ُلشكِّتُ الَّتي ةُالذهني ا اتجاه
هنِالذّ لعمِل ةٌهي نتيج من حيثُ اًسلوكي رِفي تأثُّ اإلنسانيب هوفَ العمل الفنيهمله ه،                  

 ةوشمي ةوسمعي ةبصري تها على صورٍماد حسبِب الصورة هذا االتجاه فُصنِّيو
وذوقية ولمسيتشكيالتٌ فهي ،ة ممن عمِل دةٌستم الخمسِ الحواس ضاف إليها وي

أخرى  صورة في تكوينِ ةمن حاس أكثر وقد تشترك ،ةُوالعضوي ةُالحركي ورصال
ممورةى با يسم2المتكاملة  الص.  
ه من تلك ال تخلو أشعار ثحي ؛كبيرٍ عٍتنو ذاتُ ربهعند ابن عبد  الصورةو   

من  العديد نافتطالع - ا كما ذكرنا سابقً - من شعره كبيرٍ غم ضياع جزءر األنماط 
ور في ثنايا شعره محملةًتلك الص بعق التُّبراث التاريخي واألدبي وال  ،والديني

هنّفي ذلك إذا ما علمنا أ عجب صاحب المتنبيفيه ومن قال  ،العقد: "ن عبدا ابه يرب 
  : 4 ربه عبد ابنِ قوَل هسماععند 3"  احبو لقد تَْأتيك الْعراقُ

                                                
  .77ص، الفنيةالصورة بناء ، البصير -  1

دار األندلس ، في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، الصورة علي، البطل -  2
  . 28ص ، 1980، 1ط، للطباعة والنشر والتوزيع

ح أهل لَمطمع األنفس ومسرح التأنس في م، د اهللا القيسيالفتح بن محمد بن عبي، ابن خاقان -  3
 .273ص ، 1983، 1ط ، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق محمد علي الشوابكة، األندلس

   .138ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  4
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  اقرفي الْقُلُوبِ عِيطقْتَبِ اًشَرو    قا ينَأ ي الْعقُوَلبِسي اًَؤلُْؤيا لُ
 :وفقَ ما يلي ربهعند ابن عبد  الصورةوسنتناول أنماط 

  
  البصرية  الصورة 1.2.3

   ال شك أن تُ البصرِ ةَحاسعد المصدر اعرِللشّ َلاألو بصرِالم عند لصوره ه تكوين
وهذا يفسر  ،لإلنسانِ ا من مصادر المعرفةا رئيسيمثل مصدر فالبصر ،عريةالشّ

سبب ورة كثرةالص ةهابن عبد  في شعرِ البصريعراء ه من الشُّوغيرِ خاصةً رب
ةًعام .   

 ورِومن الص البصرية هابن عبد ه في قول ما نجد1وساقيها ا الخمرةَواصفً رب:   
كالعي وأزهريسعى بزهراء وق  

  

  من الد وبرء لنا منهما داء2اء  
  

  دغٌ حكى العين عطفُهبي صأال بأ
  

  طفُه الراءقد حكى ع مسك وشارب  
  

  فما السحر ما يعزى إلى أرض بابٍل
  

  ولكن فتور اللحظ من طَرف حوراء  
  

  وكفٌّ أدارتْ مذهب اللونِ أصفرا
  

   في راحة ةبذْهبِمفْراءالكفِّ ص  
  

ورةفي هذه  طاغيةٌ فاأللوانالص بداللة مفردات )أزهر، وقالعي، وزهراء، 
 ،الالمع يشبه النجم ،الوجه ومشرقُ اقي أبيضالسإن  حيثُ ،)وأصفر ،حوراء مذهب
 هربوشااقي بحرف العين الس دغِكما يشبه التفاف ص ،شعشعةَالم يحمل الخمرةَ
بحرف الرالَّتي اء وتلك الحوراء تدير األصفرِ اللونِ يذ رابِالشّ كؤوس بِالمذه، 
  .هاألوان ها واختياررسم الشَّاعرأجاد فنيةً  فتبدو لوحةً
 وتساقط ،ااألشجار حينً ه اخضرارعند ها تشبهأحواِل نيا وتغيرالد بوتقلُّ

ها وجفافها حينًأوراق3في قوله  ا آخر:  
  إذا اخضر منها جانب جفّ جانب   ا الدنيا نضارة أيكة    أال إنّم

                                                
  .20ص ربه، الديوان، ابن عبد  -  1

  تلو الثُّريا ال يتقدمهنجم َأحمر مضيء في طرف المجرة اَأليمن ي :العيوق -  2

 .26ص ربه، الديوان، ابن عبد  -  3



59 
 

فيصف الدنيا في صورة لونية عبم استحالة دوامها على حاٍل  لها وعدمرة
دائمٍ هافإقبالُ ،واحدة النّفسِ بهذا اإلقباِل غير عتُها وابتهاجوس، نيا أن تقلبفما تَلبثُ الد

    .تغير حاُل اإلنسان لما ال يحبوت ،الدنيا ر المجن فتسودلصاحبها ظه
   ومن الصور اللوني1عاده حاَل مريضٍ  الشَّاعر صفُو ة:  

ما أنت وحدكْك مسواً شحوب بل كلُّض    نا بِنىك مضشْنى ومحبِو  
ه قد أصابهم لمرض ،المرضِ بسببِ رٍوتغي فما أصابه من المرض من شحوبٍ

 الَّذيمشابها االصفرار ، وكمدا لمرضه زناًقد عال وجوههم ح فاالصفرار ،هواعتالِل
  .ه من المرضوجهعال 

 فيظهر أن ينسحب ثُال يلب ضابهذا الخ ولكن هبيشَ ضابِداري بالخي الشَّاعرو      
فمرةً أخرى  الشَّيبيصوهابن عبد  ر2ذلك بقوله  رب:  
  أم أنابا مم في الغوايةصَأ

  

  االشَّباب قد خلس الرأسِ بيوشَ  
  

  بكى عليهالخضاب  إذا نصُل
  

  كلّ ويضحكما وَلص الخاباض  
  

  تكأن حمامةً بيضاء ظلَّ
  

  راباغُ فارقهفي م تقابُل  
  

 هفي وصف وتناقضهما في الطبيعة األبيض واألسود نِويوظفُ الشَّاعر اللوني      
 الَّتيراب والحمامة الغُ ة بينوالعدواني التنافرِ وما تحمله من داللة بابالشَّو الشَّيب

فيها الشَّاعر قَفِّو، في اختياره للطائرينِ قْوفَّبينما لم ي الشَّبابو الشَّيباللة على للد 
 ،هوجماِل ،هولهوِ الشَّباب مع تتالءمال  العربِ عند ه التشاؤميةُوداللتُ رابفالغُ
  .الكواله الموت وهو نذير الشَّيب مع تتالءم ها البأمان ن الحمامةَكما أ ،هقورون

 نا من حاِلأخرى لينقلَ في صورةيلجأ الشَّاعر للونينِ األبيضِ واألسود  و
 بينما الضمائر ،سواد بعد إذ أصبحت بيضاء ،فيها ه المرثيابن حلوِل المقابر قبَل

تتغيفي ر من بيضاء هحيات، لفقد إلى سوداء3في قوله ،هه وفراق:  
المقابرِس أصبحتْ بِ ودياًض  ودا   بهماِئرِ سالض بِيض تْ لَهغَدو  

  
                                                

  .28ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  1
 .29ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  2
  .71ص ربه، الديوان، ابن عبد  -  3
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  :1 ربهفي قول ابن عبد  ةُاللوني الصورةوتظهر  
كوشم يد ار بعدهمفالد  

  

  العجب وفيهم فيك يا دار  
  

  صيغت محاسنهاالَّتي أين 
  

  فضة شيبت بها ذهب؟من   
  

  فتغيرت ديار وأصبحت كبقايا الوشمِ المحبوبة بعدما كانت ذاتَ ،في اليد 
فيه بريقُ يختلطُ وجماٍل سنٍح ةالفض الذهب ولمعان.  
  :2 متغزالً ربهويقول ابن عبد  

باَل الْطَّرَأذْي حبسي نشَاد  
  

  لهوٍ ولعب يتثنَّى بين  
  

  من فضة بجبينٍ مفرغٍ
  

  بالذَّه بٍ لَونشْرم قَ خَدفَو  
  

يكسو و ،هاها ولهوِها ومشيفي حركت بها كجمال ظبية ُليتغز الَّتي فجماُل
  .لون الذهبها لخدكما يميُل  فضة ها بياضجبينَ
إذ  ،اهها جمالًا على جماِلبها ورودا تزيد المتغزِل المرأة بوجه الحياء ُليتحوو  

  :3يقول
  فَأصاره ورداً على وجناته   فَ الحياء بِلَونه لَطُ كم سوسنٍ            

واألبيضِ األحمرِ اللونينِ فالتقاء يزيد وجهوجمالًا ها نضارة.  
 ورِومن الص اللونيهعند ابن عبد  ة4قوله رب:  

  راجالس دقْي عند فَاجروس        في ظَالمِ الدجى  أنتَ نُورِي
 الَّذي راجِوالس ،به في ظالم الليل هتدىي الَّذي ورِبالنُّ فيها المخاطَب فيصف

يظهر في وقت والعدَل الحقَّ كما يصفُ ،إليه الحاجة اللذين نشرهما األمير اهللا  عبد
الَّذي بالبدرِ) اليِبِ(بفتحه حصن شرقُي في شد5 الظالمِ ة:  

  والبدر يشرقُ في الظالمِ الداجي   هاجِ نْلج واضح المالحقُ أب
  

                                                
  .31ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  1
  .34صابن عبد ربه،الديوان،  -  2
  .40ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  3

  .43صابن عبد ربه،الديوان،  -  4
  . 48ص ابن عبد ربه،الديوان ،  -  5
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  :1مرةً أخرى في قوله ورِوالنُّ الظالمِ صورةَ فُونجده يوظّ
  آلفاق نور سراجأذكت لنا   في ظلمة ا الَّتيهذي الفتوحات 

 ذيالَّ راجه فكانت السلمتوظُ فرِالكُ غيانِمن طُ جاةالنّ مثلت سبيَل  ابقةُالس فالفتوحاتُ
المسلمين طريقَ أنار.   

 مليئةً لوحةً يرسم) اليبِ(اهللا في غزوة  عبد لألميرِ هفي مدحنجد الشاعر و     
 كارالمع بارِغُ كانت كُميتًا من تراكمِ أن اشقرت بعد حيثُ األميرِ لفرسِ باأللوانِ

على جسداللونينِ رِها في تغي ال ون األبيضِللّ واألحمرِ األسودمغبر على كَ للداللةثرة 
2ها في المعارك إذ يقول مشاركات:  

  ومقْربة يشقر في النَّقْعِ كمتُها
  

  حيناً كلما بلها الرشح 3وتخضر  
  

  تَراهن في نَضحِ الدماء كأنَّما
  

  النضح كساها عقيقاً أحمراً ذلك  
  

 بلونِ حضذلك النّ ا فتناثرمنه بِتصبالم رقمن الع ه اخضرتْفرس نكما أ
األحمرِ العقيق، في إشارة لكثرة دماء الَّتي األعداء تخضاألميرِ بت بها فرس.  
 جما تضرفكأنَّ،وقد اعتالها الخجل فاحمر خدها ةًيحي مرأةًيصف الشاعر او     
ّ4في قوله  ها بالدمِخد:  

هكسذَّرٍ نَقَشَ الجماُل بمعمو  
  

  له بدمِ القلوب مضرجا خداً  
  

هفُونفَ جيس قَّن َأنا تَيلَم  
  

  من نرجسٍ جعَل النِّجاد بنفسجا  
  

النّ موشِويختلط بها جمال الرةتُ الَّتي رجسيعلى لونِ غمض فونِالج 
البنفسجية.  

 وقد كتب مع طبق ورد 5يقول أهداه:  
دجالم ديها لريحانَةُأه رياحين  

  

  الخَد ةرمح نالتَّخجيِل م دنَتْها يج  
  

ةَ ماجِدتُ غُرييح به دروو  
  

  الورد أذكى نَسيماً من شَمائله  
  

                                                
  .50ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  1
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  ووشْي ربيعٍ مشْرق اللَّونِ ناضرٍ
  

  الحمد نوشْيٍ م بثَو هليع لوحي  
  

ةرهز قفَو نم راءهثْتُ بِها زعب  
  

  ديبِ معشوقينِ خداً على خكترك  
  

 الخجِل فحمرةُ ،والمعنى اللةفي الد كبير منها نصيب لأللوانِ ابقةُالس واألبياتُ    
 ذات الربيعِ ورود من أجمِل الورد ذلك فَطوقد قُ ،والخد المهداةَ تصيب اليد المهديةَ

تلك  تلك الورود بينما يزين ،ربيعال هي ما يزين ، فهذه الورودواإلشراق ضارةالنَّ
  .بعض من بعضهما باقترابهما فهما كالعاشقين ،الورد ها معبعثَ الَّتي األبياتُ

 ومن صوره اللوني1في الغزل قوله  ة:  
  َأومتْ ِإليك جفونُها بِوداعِ

  

  د بدتْ لك من وراء قناعِوخ  
  

  ء َأنماها النَّعيم بِصفْرةبيضا
  

  فكأنَّها شمس بغيرِ شُعاعِ  
  

إلى  ها يميُل، وبياضالوجه ها بيضاءبأنَّ -هعتود الَّتي–ه فقد وصف محبوبتَ
الصها في نعيمٍها أمضت حياتَوذلك ألنَّ فرة،فهي الشمس ليتمكَّ ،عاعٍشُ بغيرِ ولكنن 

  .  إليها من النظرِ
 ورِومن الص البصريورةُ ةالص الَّتي ةُالحركي خُ في رسمِ تعتمدها على طوط
  :2حيث يقولأحيانًا أخرى تشعره باليأس أحيانًا وبالوصل  هدعتَ الَّتيه فمحبوبتُ البصرِ

  تَخْلُطُ ِلي اليْأس بالرجاء      من لي بمخلفة في وعدها 
 فأمُل ،هوبتمحب فعِل في ردود ةه النفسيحاالت مدى تداخِل رظهِتُ طلْالخَ حركةُف
  .دودوالص من الفراقيمُأل نفسه  الَّذي اليأسِاختلطَ مع  الوصِل
  :3عندما يقول كالماء لينساب األدب يفرغُ الشَّاعرونرى 

أدب  أفرغته لو كمثِل الماء   سيُل الماءاَل كما ياً لَسموي  
فيظهر فيؤثِّ ،قوالً وفعالًه في حياة صاحبِ األدببمحيطه كتأثيرِ ر في األرض الماء.  

 عناقاً حارا بين ربهعند ابن عبد  ينقلب - عادةً- ةللمحب يكون الَّذيالعناق أما       
  :4في قوله ماحِوالر يوفبالس األبطاِل
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  فلقياهم طعن وتعنيقهم ضرب  إذَا ما التَقَوا في مأزِق وتَعانَقُوا 
 ربها عند ابن عبد تقديس ليبِارى للصالنَّص مقابلةُ سجود ةلحركيومن صوره ا     
1الجمال للمرأة في قوله سجود:  

 الجماُل لوجنتيه د    رشاً سجدجارى للصليبِالنَّصكما س  
 نت من عناصرِحتى تمكَّ هذه المرأة جماِل ةَدش زبرِتُ للتقديسِ السجود فحركةُ

  .هاكلّ الجماِل
  :2ي قولهوف  

 يَل كلِّ مخالفعنِ المنهاجِ  والسيفُ يعدُل م ميتْ بصيرتُهع  
  3فالسيفُ يفتح قُفَْل كلِّ رِتاجِ  وإذا المعاقُل ُأرتجتْ أبوابها 

 عيدوي المائِل ميَل ُلعدإنّه ي إذ ،هتأثيرِ برزا قوةَم السيفَ ربهابن عبد  صيشخِّ
 ،حفصون ابنِ كحاِل على الخليفة جخروي ،طريق الحقِّعن  حيده عندما يبصيرتَ هلَ

  .قةغلَّالم األبوابِ أقفاَل نّه يفتحكما أ
على بعضِ وفي القضاء هبهم يقول ابن عبد  رِفَوالظَ الخارجين4 رب:  

هدمن أو أما الهدى فاستقام  
  

  هدمعلى ع هأطناب ومد  
  

عثْرته بعد وانتعشَ الدين  
  

  هضدعلى ع واتَّصلتْ كفُّه  
  

من قَواعده لزَِل الكفروز  
  

  همن كَتَد النِّفاق رأس بوج  
  

 الدين وينتعشُ ،هأطناب مدّوي األمن معي إذْ،هذا الفتحِ بعد المسلمين فتتغير حاُل
بعد أن واجه صعوبات جبالعض الكفِّ فاتصاُل ،ةًمتُ دنالَّتي القوةَ بي استمدها اإلسالم 

 األفعاُل وتتكاتفُ ،النفاق رأسِ ه وقطعِأركان وزلزلة بالكفرِ وما حلَّ من هذا الفتحِ
من المسلمين  كلِّ وحاِل العظيمة الفتحِ نتائج في األبيات لتُبرِز ةُها الحركيوداللتُ

والكافرين بعده.  
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ورِومن الص الحركي1في الغزل قوله ة:  
  ب مذْهبة المزاجِ ومذهبِربل 

  

  وغزاله ريمه راحاً براحة  
  

ديرِهكفَّ مديرِها وم وكأن  
  

  وهالله بشمسه يدور فلك  
  

      متبادٌل فالتأثير بين النادلة والخمرة كالهما فيدور،  بتأثيرِفالنادلةُ تدور الخمر 
 والقمرِ من الشمسِ كلٌّ كما يدور يدورانِوهما ،وتدور الخمرةُ بتحريك النادلة لها

  .اآلخرِ حوَل
  

  ةمعيالس الصورة 2.2.3
 زتميي اإلنسان يستطيع حيثُ ؛معِالس ةحاس من خالِل نتتكو ةُالسمعي الصورةو    

هاومعرفتَ األصوات، ها ا ولكنَّأحيانً واإليماءاتُ وإن نابت اإلشاراتُ ،منها والقصد
صتبقى مدرّنِ ا من مصادرِا هامتكو أحيانًها في تأثيرِ وتفوقُ ،المعرفةالبصرِ ةَا حاس 

وقال  2)ولًاُؤلُّ ُأولَِئك كَان عنْه مسِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُ(:إذ يقول اهللا تعالى
  .3)تَشْكُرون ما قليالً وجعَل لَكُم السمع والَْأبصار والَْأفِْئدةَ(:تعالى

 الهوى وداعيه واستجابته لطارق ،للقارئ هقلبِ تلبية صوتَ ربهابن عبد ينقُل  و   
  :4يقول حيث 

  قلبي رهين بين أضالعي
  

  من بينِ إيناسٍ وإطماعِ  
  

  من حيثُ ما يدعوه داعي الهوى
  

  من داعي :أجابه كيلب  
  

 جوانب رظهِي وهذا التشخيص ،لبى سريعا للعشق د للهوى إن نوديالمقي هبلْقَفَ
من منادي الهوى وقلبه  واالستجابة بالنداء ربهابن عبد  عند ةالسمعي الصورة
  .العاشق

  :5إذ رأى جمال من مرت به في الصيد ؛ويستعين بالصوت ليبين حالَه   
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هقْلَتم َألحاظ نم ِلي دوعكم م  
  

  قْضى بِإنجازِ لو َأنَّهي دعوم  
  

  أبكي ويضحك مني طرفه هزواً
  

  نَفْسي الفداء ِلذاك الضاحك الهازِي  
  

   فتناقض صوت وما حلَّ ،الشَّاعر بكاء به إثر رؤيتها وصوتُطرفَ ه ضحك 
هاعيون ظهِيها وعدمِمدى استهزاِئ ر ها بهاكتراث، ومع ذلك يفتدي هذا الضاحك 
  .بنفسه مستهزَئال
 رابِالغُ لصوت ال يحفُل بْل ه،ل عةًقن تبدو مال هغير عقنقد تُ الَّتي واألصواتُ    

  :1في قوله بالرحيِل المنذرِ
  أكذب طائرِ :لَغَب الغُراب فقلتُ

  

  إن لَم يصدقْه رغاء بعيرِ  
  

  رِد الجماِل هو المحققُ للنّوى
  

  2هن وكورِبل شر أحالسٍ ل  
  

 في ساعة اإلبِل غاءر أصواتُ هتدعم لم إن الصوت لذلك يكترثُال  الشَّاعرف
 من حقيقة يتأكد فقط وعندها ،هاعلى ظهورِ والرحِل األحالسِ ها ورؤيةُتجهيزِ

  .االرتحاِل
 ندناتُفيها د التقتْ في لحظات واالستمتاعِ اللهوِ صورة لرسمِ وتتالقى األصواتُ     
العود بالفرحِ الناطقة مع العصافيرِ تغريد في ساعات 3في قوله باحِالص:  

ثْلثُهوم ثْناهقُ مخْفي العودو  
  

  هرصافع يهدتْ فغَر قد بحوالص  
  

  وللحجارة أهزاج إذا نَطَقَتْ
  

  هناقر رطُيورِ الب نها مأجاب  
  

  كُثْبان عن نَغَمٍوحن من بينها ال
  

  هماِئربِ ما تُخْفي ضنِ الصدي عتُب  
  

  ملك كأنَّما العود فيما بينَنا
  

  وتَتْلوه عساكره ىيمشي الهوين  
  

  وهي تَتْبعه ىكَأنَّه إذْ تَمطَّ
  

  َأساوِره ز تَقْفُوهرمه سرى بنك  
  

 ونصالم تَ الَّذيذاكبذالًلو كان م  
  

  هررِ كاستَ الشِّعيب ركْسما كان ي  
  

هراجِعلو ي ربضشيقٌ وتٌ روص  
  

  هرلَّتْ َأساطالقَريض إذا ض عجس  
  

هعحياً ثم أسم يابزِر لو كان  
  

  هرناظإذْ ال ي حسد لماتَ من  
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كة في صورة ويجعلها ذواتاً إنسانيةً ناطقة متحر،فالشاعر يشخص الطبيعة
مدهشة سمعية والطيور تجيب ،فالحجارة تنطق ،حسية،فال يمكن  ،والكثبان تحن

على إلّا إذا اعتمدنا  وإجابة طيور البر ،"أنغام الكثبان"و" أهازيج الحجارة"سماع 
يعزف أهازيج وأنغاماً  ،فالشاعر يصور الحجارة إنساناً ناطقاً ،حاسة الخيال السمعية

فهي  ،بوتحن الكثبان أللحانها حنين العاشق الص ،منتشيةً البر بها طيورفتجي مفرحةً
صورةٌ حسيةٌ سمعيةٌ تتداعى فيها أصوات الطبيعة الحية والصامتة في جو مدهشٍ 

  .التي يصورها ابن عبد ربه،مفرحٍ يجسد حاله اللهو، والفرح، واألنس
لألميرِ ضيعةًه وفي وصف بنِ محمد 1قائالً الرحمنِ عبد:  
  ما على قصرِ الخليفة فانظُراأِل

  

  ش زهراء نيةإلى ميتْ ألزهراد  
  

زهامسر النجم تستودع قةو  
  

  2فتحسبه يصغي إليها لتُخبرا  
  

شُ فقدينيةُ تْدوُأ هذه المحكم بناؤها حتى طاولت النجوم، النجم ّرفنراها تُس 
كما يعتقد الناظر لعلوها بأن ا بينَ هناككالمفيصغي لها النجمِ ها وبين، له في  وتهمس
صورة سمعيبرِتُ ةز هذه الض علويعها في آنٍوجماِل ة واحد.  
  :3ها ابنَراثي كاءللب ربه عبد ابن باحِالص في ساعات مامِالح صوتُ ويبعثُ

بةُ طَرإذا الحمام كلَيي عكتْ تَغْريدا   تْ َأبدغَرباحِ والص هجو  
الحمامِ فطرب يزيده ا وحزنًا على ألمفراق ولدباحِ  هالص ساعات الَّتيمع 

ولكن هذا الحزن بقي يالزمه حتّى في هذه األوقات  ،عادةً ما تحمُل تباشير الخيرِ
  .المفرحة
ويحرصوتُ ك الحمامة 4ه في قوله وشجونَ الشَّاعر ألم:  

  ولرب نائمة على فَنَنٍ
  

  شجو وما به تُشْجي الخلي  
  

  وتَغردتْ في غصنِ أيكتها
  

  وها شَدفكأنما تغريد  
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الحمامِ ونوح  وتَ الشجيه هذا الصبه وسماع حيطةعلى غصونِ األشجارِ الم
يجلب له الحزن بذكرى مبْل ،ن يحب نَ يزيدقَها أروحه فيتجافى النوم ه في عن عيون  
  :1قوله

  يفي غُصونِ األيك أرقن ونائحٍ
  

  نيهعظَلَّ ي نيتُ بشيءوما ع  
  

  ود ما تُزايلُهمطَوق بعق
  

  هحتى تُزايلُه إحدى تَراقي  
  

رِيتُ بهبكي لشجوٍ ما دقد باتَ ي  
  

  أبكي بشجوٍ ليس يدريه وبتُّ  
  

فما يشغُل الطائر   ،رِ وال يعلم أحدهم سبب حزنِ اآلخرِفيشكو كلٌّ منهما لآلخ
وال يهمه ومع ذلك يحزن كالهما بحزنِ  الشَّاعرالمغرد على الغصنِ قد ال يعني 

ال يذهب إال  ذيالَّويثبتُ هذا الحزن واأللم ثباتَ الطوق على رقبة الحمامة ،اآلخرِ
  .بموتها

   للشّ الحمامِ ونوح ه  اعرِدواء2يقول حيثمن هم:  
 ما كان ساكناًلُّ ك منهويهتاج  

  

  دعاء حمامٍ لم يبِتْ بوكونِ  
  

مامةح كاءن بتياحي مار وإن  
  

  كذي شَجنٍ داويتُه بشُجونِ  
  

 مام اَأليكح تْ حينكأنبتجاو  
  

  من رحمة لحزينِحزين بكى   
  

 الحمامِ يداوي آالم لسماعِ ،الشَّاعرفنوح كَما يرتاح  هذه الشكوى الحزينة
ودواخَل نفسه هآالم مالمسةً بواطن في هذا البكاء المنبعثة  .  

ه من لحظات والخوف الموت ذكرِ صورة في إكماِل الحركةُ وتَالص رفدوت 
  :3في قوله

مهي عمالدةٌ وداعص اَألنْفاسُل و    في ص عمفالدبدعفي ص بٍ والنَّفْس  
 وتبالص تنبض صورة يضعنا أمام اعدةالص األنفاسِ وصوتُ معِالد فانهماُل

والحركة لنعيشها بصدق.  
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  الشمية  الصورة 3.2.3
     ورةن تتكوةُ الصمن خالِل الشمي حاسة يالَّت الشم يزمي من خاللها اإلنسان 

الروائح من غيرها بةَالطي، عز وجّل- اُهللا فمدح- طيب شَتُ الَّتي الجنةها من رائحتُ م
ولم  ،هوحامل يبِالطَّ ت رائحةُحه كما مدونافخ الكيرِ وذُمت رائحةُ ،كذا سنةً مسيرِ

  .ربهابن عبد  عن مدارك بعيدةً الصورةتكن تلك 
  :1قولهفمن صوره الشمية   

 فحالَّذيفلو نطقَ الس  قُتلوا به   فحالس ملبكى من نَتْنِ قتاله إذن  
 فيه أتباع َلقُت الَّذي الجبِل وعمت سفحانتشرت  الَّتي الكريهةَ الرائحةَ فنالحظُ
  .هاانتشارِ ةوشد تلك الرائحة يشكو من نتانة  السفح حتى لكاد ،ابن حفصونِ
كما يظهر تأثير الَّتي في وصفه الخمرةَ مِّالشَ رائحة ُأحكى ها حتّت صناعتُم

2ت الرائحةُقَبِع:  
ا كُلُّ عادنْهطْبوخِ مم  

  

  3غَير داذي ومفْضوخِ  
  

و نم أهِلفاعتقد د الحىم  
  

  4مشدوخ د غيرِلَّ وكَ  
  

  وانتشقْ رياك من ملْتَقَى
  

  مسك ملْطُوخِلشَارِبٍ بِا  
  

حاله حاُل ،انتشارا وثباتًا المسك ها كرائحةرائحتَ جعلتْ الخمرة عِنْص فإجادةُ
   .الحب الَّذي يشرب الشَّاعر منتشياً به

تزينتْ ولقد نيةَ( يعةُضنْتُشَ معلى  ها المختلفة فأصبحت كوشيٍبأزهارِ) ك
  :5صفها في و ربهفيقول ابن عبد  ،ثوبٍ

  على مفرق األرواحِ مسكاً وعنبرا   بموشية يهدى إليها نسيمها 
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فيصيب منها رائحةُ الروح الَّتي ،والعنبرِ المسك تفوح المكانِ في أرجاء، 
وتبعث في نفوس زوالطمأنينةَ ارها الراحةَو.  

 المرأة من جسد ثُينبع الَّذي ،بالنسيمِ لتعبقَ والمسك نبرِالع رائحةُ تختلطُقد و
  :1الجميلة ياضِمن الر ها بروضةيصفُ الَّتي

  وجنةٌ كالربيع جاد عليها
  

  ياً وسميال من ح من حياء  
  

  كالدناني ووجوه قلَّبتُها
  

  فيها صيررِ ومثلي لمثل  
  

  تَتَهادى الرياح منها نسيماً
  

  ذكي ومسك عنبر شابه  
  

بعد أن عمها  والعنبرِ المسك روائحِ رها معأزها ألواناختلطت  وهذه الروضةُ
  .والروائح األلوانِ زاهيةُ ، فهي روضةٌالغيثُ ونبتَتْ فيها مختلفُ األزاهيرِ والرياحينِ

  
  ة الذوقي الصورة 4.2.3

 وعذوبة ملوحة من أن يميزه اللسان ما يمكن كلُّ ةالذوقي الصورة ينطوي تحتَ  
و وحالوةمرارة، طعامالشَّاعر ويلجُأ ،اا وشراب لتلك للتعبيرِ ورِالص عمبه  ا يشعر
  .يحسبما  امعِأو الس القارِئ ا إشراكمحاولً

  :2قوله  ةالذوقي ربهابن عبد  ومن صور 
سج و   من الحربِ مرةً الًقريناهمملح عشراً ركيكاً ليس في طعمه  

فلقد رى األعداءكان ق رمطاقُاً ال ي مثلما كان خالياً من مذاق هو ف ،حِلْالماليس طعام 
يستلذُّ اًطبيعي بأكلبْل ،ه كما أنَّ بهم، حلَّ عذاباً قدهم يتذوقون طعم في  الهزيمة
نارِ الحربِ  يشربونها الَّتي ،همأقداح وء3يقول حيث ،سعوا إلشعالها الَّتيتحتَ ض:  

  أضاء لك القَدح بعينيك فانظر ما  وقودها  مأقادح نارٍ كان طع
 فلن يروا في كؤوسارِالنَّ لهيبِ هم غير ولن يذوقوا غير االنكسار والذلِّ طعم.  

ولسيف ممدوحه طعم إذا واجه أعداءه في ساحة مر 4في قوله المعركة:  
                                                

 .200صابن عبد ربه،الديوان،  -  1

  .54صابن عبد ربه، الديوان،  -  2
  .55صابن عبد ربه،الديوان،  -  3
  .180صابن عبد ربه،الديوان ،  -  4
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  عمِبكلِّ كأسٍ مرة الطَّ      حتى إذا نادمهم سيفُه 
يفهم قبَلوقد كانوا يعكفون على شرابِ ،فينادمهم بالس تلك 1 الحادثة:  

  يصحو السيفُ من سكرهوما كان لوال     شاربٍ منكم صحا بعد سكره فكم 
منهم عنها تخلَّوبعد ى كثير كرِ بها الفتنةبفعِل والس السعنها  واوما كانوا أن يتخلَّ يف

  .لوال ما حلَّ بهم 
ها قبلَ تكون وقد فةرالخمرة الص شربِ بعد الثانيةَ ربةَالشَ يكون النادلة يقُورِ     
ويلُّع إذا سقتْ بالخمرة2إذ يقول ،ه:  

  3 علَّني بالرضابِ من شَفَتيه      كلَّما علَّني من الراحِ صرفاً 
 ها سهامعيون نظرات كما أن ،هربِشب ها خمر يستلَذُفريقُ ،بنفسه ويفتدي المرأةَ

  :4هقلب صيبتُ
 دامم فُهراشن مم بنفسي   سهام قلتهن لحظاتُ موم  

وللموت لم يتذوقْ طعمى رأى جماَلحتّ الشَّاعر ه الغي5 د:  
  حتَّى سقَتْنيه الظِّباء الغيد   ما ذُقْتُ طَعم الموت في كَأسِ األسى 

قَفتذو طعم في كأسِ الموت الصّعنه ولم انشغلْمن اللواتي  ،نوالحرما د ن
  .يحظَ من لقائهن بنصيب

  :6 األزهار حيقبر المرأة ضابر يصفُ ربهونجد ابن عبد 
  وما بخديه من خاٍل ومن طُررِ   رحيق المصفَّى من مراشفه ال وال

 يزين خاٍل ذاتَ ،بيضاء الوجه حسنةَ ،هاوصفَ يالَّت المرأة صورةَ متمبذلك ي و
 فقط بْل ه بالعينِإدراكَ ال يمكن ورةللص عدا آخرب ةالذوقي الصورةضفيا بهذه م ،خدها

وقها للذّيتجاوز.  

                                                
 .55صابن عبد ربه،الديوان،  -  1
  .196صد ربه،الديوان، ابن عب -  2
3  - ضابالر: يقالر.  

  .174ص ،ابن عبد ربه، الديوان -  4

  .73ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  5
 .91صابن عبد ربه،الديوان، -  6
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 وصفُ ويتكرر الر1الشَّاعر في قوِل العسِلب يق:  
  يسح الحبي حُل طيباً ومان    ـمج النه ما يورضابٍ كأنّ

 مرارةَ عإذا لم يتجر الحمد حالوةَ نيا بأن يدركفي هذه الد رءللم يمكن وال
  :2 ربهويقول في ذلك ابن عبد  ،هاطلبِ

 ماجد المحامد ها  ال يجتني حلوحتى يذوقَ من المطالبِ مر  
  .للوصول للهدف المنشود شرطٌ لبِفصعوبة الطّ

  
  ية اللمس الصورة 5.2.3

األشياء  هعن الوصول لكُنْ عاجزةً وقوالذّ موالشّ معِوالس البصرِ حواس تقفُ         
من حيث طبيعةُ هاوحقيقت ال تُ الَّتي المحسوساتدرإلّ كا من خالل حاساللمسِ ة، 
فتنظر لشيء درِه فال تُرائحتَ وتشمك هل هو خشن فاللمس  ،ا بلمسه؟ إلّ أم ناعم

 الصورة ناتمن مكو أخرى باالقترابِ أبعاد إلبرازِ الشَّاعراسة هامة يقصدها ح
  . األخرى من الحواس أكثر ،عريةالشّ

نظرة  نتيجةَ هدبِاشتعلت في كَ الَّتي ارِالنَّ بحرارةيشعر  ربهابن عبد  ونجد
  :3وحالر هه وسلبتْقلب سحرتْ

  ناراً قضيتُ بحرها نحبي   ى كبِدي يا نَظْرةً َأذْكَتْ عل
   :4بقوله الخشنةَ الثياب بأن يرتدي المرء ربهكما يوصي ابن عبد 

  تجنَّب ِلباس الخَز إن كُنْتَ عاقالً
  

  يوماً بفص وال تَخْتتم دجزبر  
  

  وال تَتَطَيب بِالغَوالي تَعطُّراً
  

  دعضالم الءأذْياَل الم حبوتس  
  

  وال تَتَخَير صيتَ النَّعِل زاهياً
  

  دهمراشِ المفي الف ردوال تَتَص  
  

  وكن همالً في النَّاس َأغْبر شاعثاً
  

  درجوتغدو في إزارٍ وب 5تروح  
  

                                                
  .199صابن عبد ربه،الديوان،  -  1
  .97صابن عبد ربه،الديوان،  -  2
 .31صابن عبد ربه،الديوان،  -  3
  .60ص، ابن عبد ربه،الديوان -  4
  .كساء غليظ :البرجد -  5
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فيكثر  بالجواهرِ نكالحرير وال يتزي الناعمةَ الثياب فيجب ألّا يرتدي الرجُل
اً نَشوعليه أن يكون خَ ،في الميل إلى التزين والتنعّم هاً النساءمشاب بِتطيمن ال

  .هوفراش ،هوزينت ،هفي لباس جاِلالر ونةَشُخُ
 ريبالطّ المبايعة ِلعبد الرحمن الناصر في أو األميرِ ملْك الشَّاعر ويصفُ

  :1وذلك بقوله ،واللينِ
  جديد والملك غَض   بدا الهِالُل جديداً 

 ،هكمح ةَها جِدمن خالِل نًابيم ةلمسي لصورة ةالمعنوي الحكمِ فيحول صورةَ
وعدم صالبتواستواِئ هفهو غَ ،هض جديد.  

  :2في وصف األسد ربهويقول ابن عبد 
يرمي بها اآلفاقَ كلُّ شرنبث  

  

  3قلَّمِ اُألظفورِكفَّاه غير م  
  

  لقُلوب مخافةًلَيثٌ تَطير له ا
  

  من بينِ همهمة له وزئيرِ  
  

بطرفه وكأنَّما يومي إليك  
  

  عن جمرتينِ بجلمد منقورِ  
  

 برزانِتُ لمسية وما فيهما من داللة،هأظافرِ وطوُل،الغليظتان اهكفّود هذا األسف
 عيناه كما تغور ،زأرأو  مهمإذا ه ناظريه في قلوبِ عبالر هو يثيرف ،هتَوشراس هقوتَ

في رأسوتقدحان كالجمرِ،ه غضبِ عنده.  
  :4متغزالً ربهويقول ابن عبد 
  حٍئحٍ مرضى العيونِ شَحائوصحا

  

  بِيضِ الوجوه نَواعمِ اَألبشارِ  
  

  أضنينني بلواحظ تشكو الضنى
  

  يوكَسونَني ما هن منه عوارِ  
  

تي عجهم تْهوح وىقْلَتيبِجم ن  
  

  والجار قَد يشْقَى بِذَنبِ الجارِ  
  

                                                
  .78صابن عبد ربه، الديوان،  -  1
  .97صابن عبد ربه،الديوان،  -  2
  .غليظ :َأسد شَرنْبثٌ -  3
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فموصفَ نهن يجمعهِوذبوِل العيونِ جماَلو ،األبدانِ صحةَ نن، وبياض الوجوه 
 ثوبِ التعبِ من نتعري كما نّهسسميلم  الَّذي ،بالتعب هقلب نبصَأ وقد ،البشرة ونعومةَ
    .عينُه برؤيتهِنّ فقد شقي به قلبه وما أصاب ،رالشَّاع هلبس الَّذي

  :1ويقول كذلك في الغزل 
  يا غُصناً مائساً بين الرياطْ

  

  ما لي بعدك بالعيشِ اغتباطْ  
  

  يا من إذا ما بدا لي ماشياً
  

  وددتُ أن له خدي بساطْ  
  

يبصره نم عيناه تترك  
  

  تالطْمخْتَلطَ اللُّبة كُلَّ اخْ  
  

  متَى نَلْتَقي يا سيدي :قُلْتُ
  

  غَداً نَلْتَقي عنْد الصراطْ :قاَل  
  

  فلين جسد ّورقّته ِلالمتغز بها جعلها تتبختر أن  الشَّاعرحتى يتمنّى  ،شيهافي م
خَ يكونّه بساطًا لهاد، فال أمَل ،هعقلُ ومن رآها يذهب القيامة يومِ للقاء بها غير.  

    هابن عبد  كما يستعينرب ةبحاس ناللمس ليبي هذه المرأة ونعومتها مدى رقّة، 
  :2يقول حيث

ِلينه يا غصناً ينْثني من  
  

  وجهك من كلِّ عينٍ يحفَظُ  
  

سةأيقظَ طَرفي إذْ بدا من نَع  
  

  من طرفُه ناعس مستيقظُ  
  

رِقَّة ننَةٌ مجو لَه ظَبي  
  

  حرظُتَجلْحي نقْلَةُ مها م  
  

كما إنّها تتثنى  ،رفُه خدها إذا نظر إليهاطَ ى ليجرححتّ ناعمةٌ وهي رقيقةٌ
  .في مشْيتها اللينِ صنِكالغُ

 ،المتأللِئ الوجه صاحبة الجميلة المحبوبة صورةَ ربهيظهِر ابن عبد و
والبشرة الَّتي، الناعمة  ّنعومتها  إذا مشى عليهايجرحها يكاد الذر ط3من فر:  

  عليه كاد يدميهر   ر الذَّى لو مشى الن حتّ
بطريقة تخدم ،ويظهر التنوع الكبير في استخدام ابن عبد ربه ألنماط الصورة

  .المعاني التي يريدها
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  الفصل الرابع
  اإليقاع 

  
  مفهوم اإليقاع  1.4

      إي يسير هذا الكون وفق منظومةقاعيتُ ةكلِّ ناتُوسكَ ها حركاتُلُّشك مكونات 
تي تُالل األصوات الَّالوجود، وقد أدرك اإلنسان ذلك من خكوبالفرح  استجابةً ن

غَفالنَّ ،"جروالحزن والخوف والضغمما فيه يزخر بالنَّ وكلُّ ،الوجود م جوهر، سواء 
المزمجرة بزوابعها  ه والعاصفةُالمتالطم بموج امخ بصخوره والبحرالشَّ الجبُل
 واألشجار اليانعةُ جوم الالمعةُبأشعته والنُّ المضيء بأضوائها والقمر مس المنيرةُوالشَّ
 1"تتجاوب أصداؤه في نفس اإلنسان  وهو نغم مندلع ه لهبم كأنَّغَذلك يفيض بالنَّ فكلُّ

   .وأسرارها هنفس اتتي تعكس مكنونعن ذلك بأصواته الَّ معبراً هفينطلق لسانُ
      والموسيقى في النص الشعري من أهم غذِّتُ" تي الَّ ،ناتالمكوي العناصر ةَالفني 
 من جمٍل فُتتألَّ أبياتو  قصائد في صورة ةعريالشِّ بةفي تشكيل التجرِ مسهِتي تُالَّ
، 2" مع غيره  متالحماً تناغم تناغماًي اًاصخ اًموسيقي منها صوتاً كلٌّ ُلشكِّي لماتوك
فوق  ضفي على الكلمات حياةًتزيد من انتباهنا وتُ"  إذ ،عر وعمودهجوهر الشِّ فهي

 بهها تَهذا إلى أنَّ ،اًواقعي نا تمثيالًأعين أمام ُلمثُما تَبمعانيه كأنَّ حسنا نُلوتجع ،حياتها
مظهراً الكالم تجعلُو،اللمن مظاهر العظمة والجمعانيه إلى  تصُل باًمهذَّ مصقوالً ه

في قراءته وإنشاده وترديد هذا  غبةَا الرثير منَّا يذلك مم وكلُّ ،القلب بمجرد سماعه
في إقباٍل 3" وتكراراً مراراً اإلنشاد مذي تضطلع به الموسيقى عن الدور الكبير الَّ ين

  .تلقينالمو التأثير في  ،وتكوينهعر الشِّ في تشكيِل
ذي الَّ الخفي فهو الخيطُ ،األدبي صمن عناصر النَّ اًهام اإليقاع عنصراً دعيو      
ظُنْيالقصيدة  ألفاظَ مومكوناتبعضها إلى البعضها ها ويشد، واإليقاع  "تنظيم 

                                                
  .99ص ، 9ط، القاهرة، دار المعارف، في النقد األدبي، شوقي، ضيف -  1
، 2005، 1ط، اإلسكندرية، دار الوفاء، في إيقاع شعرنا العربي وبيئته، محمد، عبد الحميد -  2

  .30ص
  .16ص ، 1981، د.د، 5ط، موسيقى الشعر، إبراهيم، أنيس -  3
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ألصوات اللغة بحيث تتوالى في نمط زمني محدوال ،د شك أن يشمل  هذا التنظيم
إطاره خصائص 1" ةًكافَّ هذه األصوات،بين الجزء واآلخر  ويظهر من خالل العالقة

 ،كونوالس ،والحركة ،والكالم ،متالص حاالت وتتابعِ بتواترِ ،األدبي صفي النَّ
باإلفادة من  اًمستحب إحساساً"  ثَحدلتُ متساوٍ تي تتوالى بشكٍلالَّ، 2الم ور والظَّوالنُّ
جم العبارات واستعمال األسجاعِس األلفاظ وتناغُر واها من الوسائل وس

الموسيقية...ويأتي بطريقة 3"رابطأو التَّ ،أو التعاقبِ التكرارِ: من ثالث.  
     فقط وال يقتصر اإليقاع على الجانب الموسيقي، بل يتجاوزه للمعنى الذي يعد 

اإليقاعلتفسير مجيء  قاًلَنطَم على نمط وسيلةٌ" فاإليقاع  ،دون غيره نٍمعي من  ةٌمهم
 عر ارتكازاًلذلك ارتكز عليه الشِّ ،ر واالنفعالوتُّه لغة التَّألنَّ ؛وسائل هذا التعبير

اًأساسي في بناء موسيقيدته وع أحد تي ترتكز على االنسجام أو تآلف أركانها الَّ أهم
ببعضها البعض في  القصيدة يصل مكونات ناًمعي انسجاماً بذلك ُلمثِّوي 4"األصوات 

دفقات صوتية موسيقية ينجم عنها تأثر مع  5والمتلقي بانسجامها وتالؤمها امعِالس
  .المعنى يخدم موسيقي للمبدع في قالبٍ ةعوريتقديم التجربة الشُّ

     ابنِ أشعارِ وعند دراسة عِاله واالطِّعبد رب عليها وجداإليقاعِفي  كبيراً عاًنا تنو  
نجم عن براعتب عر ودرايتهفي الشِّ هروضهأوزانه وع،عناصره  ولذلك تناولنا بعض
اليوقد جاءت على النحو التَّ ،راسة والتطبيقبالد:  
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 عناصر اإليقاع  2.4
  األوزان والقوافي  1.2.4

ذي يستطيع الَّ 1"للقصيدة  األوسع الموسيقي اءالوع" عريالشِّ الوزن ُليمثِّ      
من  دعتي تُالَّ ةعن العشوائي بعيداً مٍنظَّم بشكٍل ةعريه الشِّتبتجرِ اعر من خالله نقَلالشَّ

 عر العربيالشِّ في بحورِ لتْة تمثَّالعربي ةُفالقوالب الموسيقي ،لكالم العاديسمات ا
بها وهو علم  قالعلم المتعلِّ الخليل أسس عضوو ،العرب راءتي نظم عليها شعالَّ

  .العروض
من البحور  كلٍّ َلهذا الموضوع في شعر ابن عبد ربه تناو تطلب دراسةُوت    
  .على حده و القوافي كلٌّ عريةَّالشِّ
  

  ة عريّالبحور الشِّ 1.1.2.4
تي يمتاز الَّ ةُعريالشِّ األوزان التقليدي عر العربيالشِّفي موسيقى  ظامل النِّيمثِّ      

ميزات  أخص"  الوزن دعوي، همقصائد عراءعليه الشُّ نظم خاص منها بترتيبٍ كلٌّ
من األسباب واألوتاد  فةالمؤلَّ ويقوم على ترديد التفاعيِل ،ا في أسلوبهعر وأبينهالشِّ

 ظامالنِّ لةًشكِّم2" هاللقصيدة كلِّ ةُالموسيقي الوحدةُ ترديد التفاعيل تنشُأ دوالفواصل، وعن
الشِّ من البحورِ بحرٍ بكلِّ الخاصعريتي تُالَّ ةعد "قوالب ةَعروضي يبها في  ستعان
  .3"اإليقاع وتوجيهه تنظيمِ

 اًعقلي ثيراًتأ قُيحقِّ" ه إنَّ حيثُ ؛لالنتباه امعالس الموسيقي ظامويقود هذا النِّ       
اًوجمالي اًونفسي فيبعثُ ،عاًممت السإلى العقل  الفكرةَ وينقُل ،فسِالنَّفي  رور ويزين 

بمعاني  سحعلى المرء أن ي فيسهُل ،الخيالي ِلمن حالة التأم اًجو قُعر ويخلُالشِّ
 اللطيف قِلوالص ،عريالل الشِّمن الج ناظريه في جو أمام ها تتحركوكأنَّ ،عرالشِّ

                                                
  .31ص، في إيقاع شعرنا العربي، عبد الحميد -  1

 .65ص ، 2003، 12ط، النهضة المصرية مكتبة، األسلوب، أحمد، الشايب -  2

دار المناهل للطباعة والنشر ، بات في نقد الشعراإليقاع والزمان كتا، جودت، فخر الدين - 3
  .29ص ، 1995، 1ط، بيروت، والتوزيع
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ه في أو قرأ ،ما سمعه بترديدالمتلقي  ما يأخذُبل رب ،عناء دون القلب جلفتَ ،لمعانيه
حاالت نفسيأو مواقفَ ،ة أو متَّ ،متشابهة1"بالمعنى  صلة.  
     عراء قد نظموا عليها كان الشُّ بحراً )15(على شعره ه ولقد نظم ابن عبد رب
العه باإلضافة لعلمه الوافر واطِّ ،ةعريومقدرته الشِّ هعلى براعت يدلُّ وهذا  ؛هقبلَ

للحديث عن  "دقْالع"من كتابه  ادسالس الجزء صقد خصلف ،على العروض الواسعِ
 ،وتفعيالتها ،بالبحور ما يختص فيها كلَّ ذكر 2طويلةً كما نظم أرجوزةً العروض 

و الدو ،وزحافاتها ،هاوعللائر العروضيانفكاكاتها و ،ة.   
     ومن خالل الدراسة اإلحصائيلهذه البحور الشِّ ةعريهذا الجدوَل ة فإن يوضح 

  :منها على كلٍّ بتْتتي كُالَّ األبيات عدد منها من حيثُ بحرٍ على كلِّ الكتابة نسبةَ
  جدول يوضح عدد األبيات في كل بحر                 

  النسبة   عدد األبيات   البحر   رقمال
  %21.87  305  الطويل  1
  %19.79  276  الكامل  2
  %18.07  252  البسيط  3
  %8.53  119  الوافر  4
  %6.16  86  السريع  5
  %6.02  84  المنسرح  6
  %4.44  62  الرمل  7
  %4.08  57  المديد  8
  %3.58  50  الخفيف  9

  %2.29  32  الرجز  10
  %1.79  25  المتقارب  11
  %1.72  24  لهزجا  12

                                                
تحليل النص األدبي، دار الفكر  مدخل إلى، حسين الفي قزق أبو شريفة، عبد القادر، و - 1

  .82ص ، 2008، 4ط، عمان

  .230ص ، الديوان، ابن عبد ربه -  2
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  %0.86  12  المجتث  13
  %0.35  5  المقتضب  14
  %0.35  5  المضارع  15
قد جاء في المرتبة األولى  ويِلبحر الطَّ أن ابقالس من خالل الجدوِل ريظهو        

لت ما وشكَّ ،أبيات) 305(بلغت أبياته  حيثُ ،عليه تْمظتي نُاألبيات الَّ عدد من حيثُ
، عر العربيالشِّ من ثلث بما يقر"ذي نظم عليه الَّ وهو البحر ،)%21.87(نسبته 

ما والسي ،ألشعارهم خذونه ميزاناًعلى غيره ويتَّ ه القدماءذي كان يؤثرالَّ ه الوزنوأنَ
 بيتاً )276(بلغ  تاله في ذلك بحر الكامل بعدد أبيات ،1"أنفي األغراض الجليلة الشَّ

وبنسبة  بيتاً) 252(البسيط بعدد أبيات بلغ  بحر مومن ثُ ،)%19.79(وبنسبة بلغت 
من مجموع %) 59(هذه البحور الثالثة ما نسبته لت وبذلك شكَّ ،%)18.08(بلغت 
 ، وهذا يتناسب تماماًاتي نظم عليهعلى بقية البحور الَّ واضحةً هيمنةً وتهيمن ،أبياته

في كتابه  يقد قال أبو العالء المعرف"القديم  عر العربيمع نسبة استعمالها في الشِّ
  .2"ويل والبسيط والكاملمن الطَّ العربِ أشعارِ أكثر نإ: جامع األوزان

رغم معرفته  أو المتدارك أو الخبب ه على بحر المحدثابن عبد رب مولم ينظُ      
  :3إذ يقول ؛به

وبعدهسةُا خام وائرِالد  
  

  خرِذي في اآلب الَّارِتقَللم  
  

ينفك ه وشطمنها شطرر  
  

  منه الذِّ األشعارفي  لم يأتكر  
  

  بذي جربه المجرِّهذا الَّ
  

  ما قالت عليه العرب من كلِّ  
  

  عليه ْلقُلم تَ شيء فكلُّ
  

  إليه ا لم نلتفتْنَفإنَّ  
  

الشُّ وذلك ألنالعرب  فال يلتفت لشيء لم تقل عليه ،قبله لم ينظموا عليه عراء
هذا البحر بالغريب من دائرة )371ت(أبو الحسن العروضي وقد أسمى ، شعراً

                                                
  .191ص ، موسيقى الشعر، إبراهيم، أنيس -  1
تحقيق الحساني ، العيون الغامزة على خبايا الرامزة، محمد بن أبي بكر بدر الدين، الدماميني-  2

  .63ص ، 1994، 2ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، حسن عبد اهللا

  .243ص  ،الديوان ،ابن عبد ربه -  3
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عن  )385ت(اداحب بن عبوقال الص ،2)392ت(وكذلك أسماه ابن جني،1المتفق
) فاعلن(فأخرج منه  وبعضهم قد تعاطى الفك منه شعراً العرب كفُلم تَ" :المتقارب
ببِبتقديم الس على الوتد وسمو المتَّ وه الغريبقَس 3"الخيل  وركض وقطر 
  .4الميزاب

       ه أرجوزتين طويلتين تناوَلوقد نظم ابن عبد رب األميرِ في األولى غزوات 
ه مادحا322ًه و300اصر بين عامي حمن النَّعبد الر له باالنتصارات،  ومهنئاً األمير

وبحوره ودوائره وعلله  العروض لعلمِ مختصرةً انيةُالثَّ فيما كانت األرجوزةُ
  .وزحافاته وتفعيالته

    لفي استخدام ابن عبد ربه  ظاهرةً قلةً ونجدبحرل ويشكِّ ،والمضارعِ بِي المقتض
 شائعة ان من البحور غيرِعدفي ،ةًعام عر العربياستخدامهما في الشِّ ةلقلَّ هذا امتداداً
 ؛عن العرب المشارقة هفَرما ع على كلِّ محافظاً دعفابن عبد ربه ي ،االستعمال

  .على المحدث وا ولم ينظمفيما أقلّ وأقلَّ ،تي أطالوا فيهافأطال في البحور الَّ
  
  القوافي 2.1.2.4 

 عرِللشِّ لةشكِّة الممن العناصر الموسيقي اًهام عنصراً لت القافيةُلقد شكَّ        
فتُ ،العربيعاختالف تعريفاتها على– القافيةُ د- عر فالشِّ ،ا بهعر إلَّزءاً ال يقوم الشِّج "
بهذا  العربِ على مدى احتفاء ، وهذا يدل5ُّ "على معنى  ى يدلُّمقفَّ موزون قوٌل

                                                
زهير : تحقيق، الجامع في العروض والقوافي، أبو الحسن أحمد بن محمد، العروضي - 1

  .260ص، 1996، 1ط، بيروت، دار الجيل، زاهد وهالل ناجي غازي
دار العلم للنشر ، أحمد فوزي الهيب:تحقيق، كتاب العروض، أبو الفتح عثمان، ابن جني -  2

  .158ص، 1989، 2ط، الكويت، والتوزيع
 :تحقيققناع في العروض وتخريج القوافي، اإل، الصاحب أبي القاسم إسماعيل، ابن عباد -  3

  .76ص، منشورات المكتبة العلمية، محمد حسن آل ياسينالشيخ 

 دار الفكر، فخر الدين قباوة :تحقيق، الكافي في العروض والقوافي، الخطيب، التبريزي -  4
  .178، ص 1986، 4ط، دمشق

، 3ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، كمال مصطفى :تحقيق، نقد الشعر، قدامة، ابن جعفر - 5
 .11ص، 1963
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 ،هادترد امعالس عيتوقّ ةالموسيقي الفواصِل بمثابة" فالقافية  ،عرالجزء من الشِّ
ويستمتع بمثل هذا التردالَّ دقُذي يطر اآلذان في فترات زمنية وقد  ،1" منتظمة

اآلخران من البيت وما بينهما  اكنانِها السإنَّ":اختلف العلماء في تعريفها فالخليل يقول
قال و...ويالقافية حرف الر :طربوقال قُ...ل منهااألو اكنِالس مع حركة ما قبَل

وهناك قوٌل2"األخيرة القافية الكلمة :بن مسعدةَ سعيد ، آخر هي  القافيةَ للخليل بأن "
ما بين الس3"اكن األخير فقطاكنين األخيرين من البيت مع الس.  

إلى جانب الوظيفة  الجانب الفني في تشكيِل كبيرٍ وتضطلع القافية بدورٍ       
الدالليما ترتبط بمعانٍ فهي غالباً"  ة ودالالت في متباينة قيمتها التعبيرية والتأثيرية 

بحسب طبيعة الجو الَّ االنفعاليذي تعببين  محتمالً ، وبذلك يكون االرتباط4ُ"عنه ر
وي وموضوع القصيدةاختيار حرف الر.  

في البيت فإن  ويلحركة حرف الر وفقاً ةٌدومقي مطلقةٌ :نالقافية لقسمي مقسوتُ      
لبت القوافي ، وقد غ5َ دةٌمقي فهي قافيةٌ وإن كان ساكناً ،طلقةًيت ممس كان متحركاً

المطلقة على المقيشكَّ حيثُ،هدة في شعر ابن عبد رب12.41دة ما نسبته لت المقي %
 عراء واألدباء إذْوذلك لشعوره بالتفوق على أقرانه من الشُّ ،فقط من عدد األبيات

  :6يقول
جاجالعلم واسعةٌ ع ف ليكُم      ناققةُ الخيض علي وهن  

                                                
  .246ص ، موسيقى الشعر، براهيمإ، أنيس -  1
، عوني عبد الرءوف :تحقيق، كتاب القوافي، عبد الباقي عبد اهللا بن المحسن، التنوخي - 2

  .65، 66، 67ص ، 1978، 2ط، القاهرة، مكتبة الخانجي
  .68ص ،  كتاب القوافي، التنوخي -  3
، لبنان، صيدا، واألدبية مكتبة زين الحقوقية، اإليقاع في الشعر النسوي ، محمد، الجريسي - 4

  .71ص ، 2015، 1ط
، 1997، 1ط، بيروت، دار الفكر المعاصر ، موسيقى الشعر العربي، عيسى، العاكوب -  5

  .216ص 

  .137 ص، الديوان، ابن عبد ربه -  6
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البراعةَ ألن تظهر أكثر التي تَ في القوافي المطلقةظهاإلعراب  فيها حركةُ ر
دة الَّبعكس المقيللشَّ تي تتيحاعر استخدام 1الخوف من اإلقواء القافية دون.  
في  -تهعلى قلَّ- جاء أنّه دةالمقي استخدام القافية أماكنِ عِخالل تتبيظهر و
تْدلَّ مواطن على معاني القطيعة من المحوفراقه أحياناً ،ب، باعِعن اتِّ فسِالنَّ عِورد 

يشِالطَّ الهوى وترك، والغواية، رِوتغي هاِلاألحوال وتبد.  
  : 2هابن عبد رب ذلك قوُل ومن

  أس منِّي قد ذهبوسواد الر   ! جهلي ما َأراه ذاهباً يا لَ
  :3وقوله 

  عمسٍ وطَْأمن بينِ ي     ض انْقَمع يإذا رأى البِ
 فَمن نفسه التوقُّ طالباً ،يبالشَّ هعال رأس أن بعد جهالً العشقَ اعرفيرى الشَّ

ريقير في هذا الطَّعن الس،فتؤمله نفسه بهذا الحب فيما تردععن  يبِالشَّ رؤيةُ ه
   .كذل

ن وما إ ا طويالًله زمنً نهأن دام وصلُ بعد ساءالنِّ البتعاد يب تقودالشَّ ورؤيةُ
رأيالشَّ نيب، نَهجر4إذ يقول ،ه:  

  حمودةًيالي الصبا مولَّتْ لَ
  

  ك اللَّياْللْتْ تعجو أنَّها رلَ  
  

  لْتُهااصتي ووَأعقَبتْها الَّ
  

  بالهرِ لَجا رالقَذاْلَأتْ م بشَي  
  

فخْلم نصلَةً مو سال تَلتَم  
  

  الباً ما ال يناْلكُن طَوال تَ  
  

 فيحثُّ تعود أن حاِله من المأنَّ ه يدركا إنَّبا إلَّالص أيامِ عودةَالشاعر ى فيتمنَّ
نفسعلى عدم طلبِ ه شيء عليه الحصوُل ال يمكن.   
  :5المحبوب تابوع أخطاء ال يحتمُلن عم يطلب االبتعادو

                                                
، 1966 ، 3ط ، بيروت، دار الكتب، فن التقطيع الشعري والقافية، صفاء، خلوصي -  1

  .217ص

  .34ص الديوان، ، ابن عبد ربه -  2
 .127ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  3
  .158ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  4
  .35ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  5
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دو ع د نال يرعوي إذا غَمض ب      تَبماً عوي تَهاتَبإذا ع نمو  
 ،منه ال جدوى في االقترابِ نم ن حبعلى االبتعاد ع هنفس اعرالشَّ فيحثُّ

  .وال عتاباً نقاشاً ُلال يقبفهو 
  :1إذ يقول ،هوانهزام هضعفَ معلناً الحبلهذا  اعر مستسلماًالشَّ وقد يقفُ

 جاجالز عدص تَ قَلْبيعدص   الجع أو يلَةح نم ا لَهم  
فقلبه ينكسر الَّ الوصِل لعالجه بغيرِ جاج وال حيلةَكالزنهي هذا الفراقَذي ي 

ولحظاتُ المؤلم و الوصِل العشق ثُال تلب أن تنقلب مؤل لقطيعةيعاني الشَّ مةاعر 
آثار2إذ يقول ها ها ويكابد حسرات:  

  بسها ثَوب الدثور            ورسوم الْوصِل قَد أْل 
  :3وفي آخر 

  حتَّى لقَد أذْكَرني ما قَد دثَر      ما باُل رسمِ الوصِل َأضحى دارِساً 
ظهِتُ الوصِل رسومِ آثارِ فاندثارالت رغير الطارئ على تلك العالقة رِوتغي 
والحسرة الَّ أحوال المحبتي يشعر بها لرؤية وقد اختفت سومِالر .  

  :4المحبوبة  في نظرِ وهذه القطيعة حالٌل
  هاالالً لَر حجب الهسحتَ

  

  وتَرى الوصَل عليها حرام  
  

  ما تأسيك لدارٍ خلَتْ
  

  بٍ شَتَّ بشَِلوعالتئام عد  
  

لت حالُفتبده تراه المحبوبةُ وصٍل بعد حراماً اآلن تظنُّ رٍإلى هجه الالًح 
  .عليها

  :5اعر إذ يقولعانى منه الشَّ اًهم راقالف لت حالةُكما شكَّ
كَبيتُ حةً  تَّى لمربع عأد    مإذْ حلوا الهفَوقَ القَلوص جود  

                                                
  .43ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  1
 .102ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  2
  .100ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  3

  .173ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  4
  .116ص د ربه، الديوان، ابن عب -  5
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 لذلك شديداً ى بكى بكاءحتَّ اعرِالشَّ نفس أثارتْ لةلمحما وادجِاله فرؤيةُ
المشهد هولوعات الفراق الَّ واأللمِ ،الممتلئ بحسراتهذا الرحيل ذي سيكابده بعد.  

في  ويالر ه لحروففي استخدام ابن عبد رب كبيراً تنوعاً دجِلذلك نَ وتبعاً
وفي ذلك  ،في روي قصائده حروف العربية ه جميعابن عبد رب استخدم حيثُ ،شعره
  .نهوتمكُّ تهعلى مقدر رآخ دليٌل

ومن خالل دراسة إحصائية هللقافية في ديوان ابن عبد رب، ي اآلت الجدوَل فإن
يوضالشَّ استخدامِ نسبةَ حاعر لحروف الروي األبيات حسب عدد :  

  )د األبياتحسب عد ويالر حروف ترتيب حيوض جدوٌل(
  

  الرقم
عدد   القافية

  األبيات 
عدد   القافية   الرقم   النسبة

  األبيات 
  النسبة 

  %8.96  125  الميم  4  %15.42  215  الراء  1
  %8.03  112  القاف  5  %13.55  189  الالم  2
  %7.67  107  الباء  6  %11.9  166  الدال  3
  %0.43  6  الفاء  18  %5.81  81  النون  7
  %0.43  6  والوا  19  %4.87  68  الجيم  8
  %0.35  5  الشين  20  %4.51  63  العين  9

  %0.28  4  الثاء  21  %3.01  42  الحاء  10
  %0.28  4  الخاء  22  %2.22  31  السين  11
  %0.28  4  الذال  23  %2.15  30  الكاف  12
  %0.28  4  الزاي  24  %1.93  27  األلف  13
  %0.28  4  الطاء  25  %1.72  24  الياء  14
  %0.28  4  الظاء  26  %1.29  18  التاء  15
  %0.28  4  الغين  27  %1.07  15  الضاد  16
  %0.14  2  الهاء  28  %0.78  11  الصاد  17

      ومع استخدام ابن عبد ربه ألحرف الهجاء ها تراوحت في ا إنَّها إلَّجميع
ثرة والقلَّالكَ االستخدام بينويتَّ ،ةضح من الجدول السابق حرفَ أن الرجاء أوالً اء 
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ومن % 13.55 الالم بنسبة تاله حرفُ ،الديوانمن مجموع أبيات % 15.42بنسبة 
هذه  ومجيء ،%8.96بنسبة  حرف الميم رابعاً وحلَّ ،%11.9ال بواقعحرف الد مثُ

من  عدّفهي تُ ،عر العربيعلى الشِّ األحرف األربعة في المرتبة األولى ليس غريباً
  1.عراءفي أشعار الشُّ شيوعاً الحروف األكثرِ

 2"طق ة مجراها وطيب نغمتها وسهولتها على النُّخفَّ" وتأتي كثرة استعمالها من      
  .في بالد األندلس ذي كان شائعاًوهذا يناسب الغناء الَّ

  
  التصريع 2.2.4
 نحسي " عر العربيمن عناصر اإليقاع في الشِّ اًهام عنصراً صريعيمثل التَّ       

القصيدة  يالبيت رو تمامِ قبَل مفهبين االبتداء وغيره وي زميفي أول القصيدة لي
الفحول " كان  وقد ،حريصين على اإلتيان به عراء، وقد كان الش3ُّ"وقافيتها

 4"وال يكادون يعدلون عنه ،ون ذلكعراء القدماء والمحدثين يتوخَّوالمجيدون من الشُّ
بنقصه، وتزيد  صتنقُ: عة لضربهما كانت عروض البيت فيه تاب هو" صريعوالتَّ

 ذَخه ُأأنَّ وهلة َلأو ليعلم" امع يهيئ الس مناسباً صريع بذلك مدخالًالتَّ ُل، فيمث5ِّ"بزيادته
 نٍمعي إيقاعي يهيئ الستيعاب نموذجٍ"ه ، كما أن6َّ" منثور  غيرِ موزونٍ في كالمٍ

ر للقصيدة غير ما سمعه أوَلعنه وال يتوقع مجرى آخ وربط السامع به فال يند 
7"وهلة.  

                                                
 .248ص، موسيقى الشعر، إبراهيم ، أنيس -  1

  .78ص ، الطراز، العلوي -  2

داار الكتب ، سر الفصاحة، أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن سعيد بن سنان، الخفاجي -  3
 .189ص، 1982، 1، طالعلمية

  .86ص ، عبد المنعم خفاجي: تحقيق، نقد الشعر، قدامة بن جعفر -  4
  .173ص ، 1ج، العمدة، ابن رشيق -  5
 .174ص ، 1ج، العمدة، ابن رشيق -  6
ص ، 2011، إربد، عالم الكتب الحديث، البنية اإليقاعية في شعر أبي تمام، رشيد، شعالل - 7

146. 
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قصيدة  تكاد تخلو فال كبيرٍ صريع بشكٍلعلى التَّ وقد كان ابن عبد ربه حريصاً      
  وخبيرٍ مجيد على شاعرٍ غريباً دعوهذا الحرص ال ي ،صريعالتَّ من قصائده من
ه العروض أدرك جمالياتوأسرار وما يحسعن  فلم يشذُّ ،اعر وما يحسب عليهللشَّ ب

  .ير على نهجهمى السنمط القدامى وتوخَّ
امع بتلقيه فيبقى الس يفتتن خاص موسيقي لنمط صريع مفتاحاًل التَّوقد شكَّ       
وقد جاءت تصريعات ابن عبد ربه  1 أنماط صريع على سبعة، ويأتي التَّمشدوداً

  :هيعلى خمسة منها 
طر عن الشَّ اًتام استقالالً مستقالً ُلاألو طريكون فيه الشَّوالذي  :صريع الكاملالتَّ-1

يعرصالتَّ أعلى مراتبِوهو من  لاألو، ويكون  ،وقد جاء عند ابن عبد ربه بكثافة
 :2عبد ربه قوله ابن ومثاله عند  ،بمفرده اًمنهما مفهوم شطرٍ معنى كلِّ

بي العقوَل أنيقا يا لؤلؤاً يشاً بتَقطي   سرفيقاوعِ القُلوبِ ر  
  :3وقوله

       كيفَ غَ ،عينير؟   تُما قلبي ر لوعةَ الحب أبحتماه  
2-أن يكون المصراع األوا بنفسه غيرفإذا جاء ، إلى الذي يليه محتاجٍ ل مستقل

 :4، كما في قول ابن عبد ربهالذي يليه كان مرتبطًا به
 البأسِ والجود رداء ن عليهم   يا مفي العود يجري الماء كفِّك ن جود  

فالمصراع ُلاألو اني في فَإلى الثَّ محتاجٍ غيرهم ا جاء الثَّ معناه، لكناني صار لم
ع اصرفي الم الممدوح كرمِو ةقو سببِ بيان فيدذي يالَّ "من"بحرف الجر  مرتبطًا به

لاألو.  
، صاحبه مصراعٍ وضع را في وضع كلِّاعر مخيأن يكون الشَّ :هجصريع الموالتَّ-3

فيلُصاعرأن يبتدئ الشَّ ح 5، ومثاله عند ابن عبد ربه قولهمنهما شطرٍ بأي: 
                                                

 .258ص ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ثيرابن األ -  1
  .138ص ، الديوان، ابن عبد ربه-  2
  .31ص ربه،الديوان،  ابن عبد-  3
  .67ص ابن عبد ربه،الديوان، -  4

  .22ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  5
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  يا شفائي من الجوى وبالئي    وفي يديك دوائي  أنت دائي
  :نقولاني الثَّ طربالشَّفإن بدأنا 

  ي يديك دوائيوف أنت دائي    الئيوى وبي من الجاِئفَيا شَ
ذي يرمي إليه الشَّالَّ بالمعنى اإلخالِل دوناعر ويوع كسابقه في الجودة هذا النَّ عد
  .تي تحسب للشاعرالَّ
اني طر الثَّل إال بمجيء الشَّطر األومعنى الشَّ ُلأن ال يكتم :اقصصريع النَّالتَّ-4

 :1كقول ابن عبد ربه 
  !كم أنتَ في تقريبِ ما ال يقترب    يها المشغوفُ بالحب التعب ا أي

طر في الشَّ داءالنِّ إال بمجيء مضمونِ اًتام ل ال يؤدي معنىطر األوداء في الشَّفالنِّ
  .انيالثَّ
أن يذْكَر المصراع األول ويكون معلقًا على صفة يأتي وهو  :قلَّعصريع المالتَّ-5

2ول ابن عبد ربهومن ذلك ق ،انيالمصراع الثَّ ِلذكرها في أو: 
  فَقَلَّده أبا العباسِ ،سيفاً   للّه جرد للنَّدى والباسِ ا

       اكتماَل فنرى أن  طر في الشَّ" سيف"على كلمة  ل متوقفٌمعنى المصراع األو
  .انيالثَّ

 تففي وسط القصيدة ولم يكابن عبد ربه لجأ للتصريع  على أن وهناك ما يدلُّ      
على الموضوع  ما يطرُأ رٍالمتلقي بتغي االستئناف إلشعارِ وهذا تصريع ،بالمطالع

  :3فيقول ابن عبد ربه،ذي يتناولهالَّ
تَّ حلقد ببَل الوصِل وهو وثليقُ  قُ يي رانِ ليسالهِج من سامح  

فهذا التغير الوصل تطلَّ المفاجئ للحبيب بقطعه أسباباعر اللجوء من الشَّ ب
فالتصريع المستأنف  ،كما كانت دعلم تَ العالقات المتلقي بأن صريع حتى يشعرتلل

 ،يفيد السامع أن الشعر قد انتقل من حالة شعورية معينة إلى حالة شعورية أخرى

                                                
  .35ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  1
  .111ص ابن عبد ربه،الديوان،  -  2
 .132ص ابن عبد ربه، الديوان،  -  3
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أو تغيره في عالقته مع المحب  ،كأن ينتقل من حزنٍ إلى فرحٍ أو من فرحٍ إلى حزنٍ
  .إشعار المتلقي بذلكو
  

  التكرار 3.2.4
      يعد لغويةً ظاهرةً التكرار تقوم أو  أو أسلوبٍ أو فعٍل أو اسمٍ على مجيء حرف

صيغة صرفيغيرِ ة في النَّ مرةص لغرضٍ" األدبي اعرِعلى الشَّيجب و ،1" بالغي 
أن يكون  "التكرار في قصيدته مدروسا يبعد الم شبحوت رة، عن المعاني المكر
 الحق جديد العاملة على إثارة ةاإليحائي بقدرتها تحتفظُ بحيثُ ،في األلفاظ ويبعث ألقاً
  2".على مساحة القصيدة يشيع معنى ال إماتةَ

    وقد جاء التكرار بشكٍل فٌه موظَّولكنَّ ه محدوداًعند ابن عبد رب المعنى  يخدم
  :3حيث يقول في رثاء ابنهفي تدفق العواطف والمشاعر،  اعرويساعد الشَّ

  !واكَبِدا قد قُطِّعتْ كَبِدي 
  

  دالْكَم جا لواعقَتْهروح  
  

  ما ماتَ حي ِلميت َأسفاً
  

  لَدعلى و واِلد نم ذَرَأع  
  

يا رحمةَ اِهللا جاوري جثاًد  
  

  دفنتُ فيه حشاشتي بيدي  
  

  ةَ القبورِ علىلمونوري ظُ
  

  دإلى َأح هْل ظُلْمصي لَم نم  
  

كُلِّ باِئقَة نلْواً مخ كان نم  
  

  دسالج روحِ طاهالر بطَيو  
  

  لقد ذهبتَ به) يحيى(،يا موتُ
  

  وال نكد يلةمبز ليس  
  

لو أقلتَ عثرتَه يا موته  
  

  !ديا يومه لو تَركْتَه ِلغَ  
  

تُعاجله يا موتُ لو لم تكُن  
  

  بيضةَ البلد ،ال شك ،لكان  
  

نانِ لَهتَ في العاخَيأو كُنْتَ ر  
  

  تَوى على اَألمدال واحالع ازح  
  

نَقَهوتَ رلبامٍ سسح َأي  
  

  دسج نلَلْتَ موحٍ سر َأيو  
  

                                                
 .119ص ، معجم المطلحات العربية، وهبة -  1

المؤسسة ، »البديع والبيان والمعاني«علوم البالغة ، ديب محيي الدينو، محمد أحمد، قاسم -  2
  .37، ص2003، 1، طلبنان، طرابلس، الحديثة للكتاب

 .75ص، الديوان، ابن عبد ربه - 3
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  وَأي ساق قَطَعتَ من قدمٍ
  

  زلتَ من عضد ؟وأي كفٍّ أ  
  

يا قمراً أجحفَ الخسوفُ به  
  

  دفي العد واءقبَل بلوغِ الس  
  

  أي حشاً لم تذُب له أسفاً
  

  دتَج لَم هليينٍ عع َأيو  
  

وال جلد هلي بعد ال صبر  
  

  فُجعتُ بالصبرِ فيه والجلد  
  

يا موت"و "  يا موته" و"  موتيا " داء بقوله النِّ ألسلوبِ اعرِالشَّ فتكرار  "
عن انفعاٍل ينم عاطفي مشاعرِ بإفراغِ اعرِللشَّ سمحه الممتلئة زنِبالح لفقد ابنفقد  ،ه
آلمى الشَّى تمنَّحتَّ هذا الفراقُ هعن ابنه الموتَ اعر، وهذا التفجاعر عنه الشَّ ع عبر

 االستفهامية  داٌل" أي" وكذلك تكرار ازلةلنَّبهذه ا وهو المتسبب" الموت" لفظة بتكرارِ
على عمق االنَّ اعرِالشَّ معاناةجمة عن فقد و  صالحٍ ولدافهذ ،وعالمٍ بار يقود  الحزن

  عالم يبكي؟ ومحتار ،هولد لفقد فهو حزين ؛هنفس للحيرة واأللم في الوقت اعرالشَّ
فهذا الحزن له حيلةً لم يترك للسللحياة نيا وال طريقاًعادة في هذه الد.  

ويقول ابن عبد رب1نياه في اإلقبال على اآلخرة وترك ملذات الد:  
ب وزيرِأتلهو بين اطية  

  

  اله على شَلَوأنتَ من اكيرِ ؟ف  
  

  فيا من غره َأمٌل طويٌل
  

  ربه يى إلى َأدٍل قَجصرِي  
  

  يومٍ ح والمنيةُ كلَّرفْأتَ
  

  تريك مكان قبرك في القبورِ ؟  
  

وفي قوله الساالستفهامِ ابق جاء تكرار لرتي يعيشها القلب عن الغفلة الَّ عِد
نيا الذي سيفقده اإلنسان راب ومتاع الدعام والشَّي الطَّف الهياً ،والقبر الموتَ متناسياً
  .الحقفي دار  اًجلي له اليقين فيظهر ،هموت ساعةَ

   

                                                
  .94ص، الديوان، ابن عبد ربه -  1
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  :الخاتمة
اهتمت الدراسة بشعر ابن عبد ربه ودراسته دراسة فنية تبرز جماليات اإلبداع       

فظهر بشكٍل واضحٍ اعتناء الشاعر ببناء قصائده من حيث اهتمامه  ؛الشعري وروعته
ومقدمة  ،ومقدمة الشيب ،الكبير بالتصريع، وبمقدمة القصيدة كالمقدمة الطللية

خلص واالنتقال من موضوعٍ آلخر داخل القصيدة بسالسة ودقة وبحسن الت ،الطيف
  .تظهر مقدرته الشعرية

      وتجلياته في شعر ابن عبد ربه بوصفه  وتوقفت الدراسة عند موضوع التناص
الشاعر يستخدم  وتبين أن ،يرية هائلةبوتمده بطاقات تع ،تقنية أسلوبية تثري النص

بكلِّ أشكاله  التناص:والحديث النبوي  ،الديني ممثالً بالقرآن الكريم كالتناص
 ،التاريخي ممثالً بذكر أحداث ووقائع في التاريخ اإلسالمي والتناص ،الشريف

األدبي ممثالً بتوظيف أشعار  والتناص ،واستيحاء الشخصيات التراثية المؤثرة
وهذا يعكس  ،وتضمين األمثال والحكم ن والمقوالت العربية القديمة ،العرب القدماء

واإلفادة منها  ،واطالعه الكبير على اآلداب والعلوم المختلفة ،ثقافة الشاعر الواسعة
  .في نصوصه الشعرية بما يخدم تجربته الشعرية

طها وأنما ،وتناولت الدراسة موضوع الصورة الفنية من حيث مفهومها
ذلك من خالل إذ ظهر  ،المتعددة في شعر ابن عبد ربه، فكان بارعاً في نقل شعوره

  .ومناسبة الصور للحال التي يريد تصويرها ،دقة اختيار األلفاظ الموحية
فتحدثت  ،وأخيراً توقفت الدراسة عند موضوع اإليقاع في شعر ابن عبد ربه

وتبين أن معظم شعره جاء على  ،عن اإليقاع الخارجي من حيث الوزن والقافية
طُ، كما هي عادةُ الشعراء السابقين، كما والكامُل والبسي الطويل و: ثالثة أبحر هي 

حلتْ حروفُ الراء والالمِ والعينِ في المرتبة األولى من حيثُ استخدامها روياً 
لشعرِه، وقد غلبتْ على قوافي شعره القافيةُ المطلقةُ وإن استخدم القافيةَ المقيدةَ 

نقطاعٍ أو تحوٍل أو تبدٍل في لتتناسب مع ما يتناولُه من موضوعات تكون دالةً على ا
اإليقاع الداخلي من حيث التصريع أحواِل المحب أو الحياة، كما تناولتْ الدراسةُ 

التنبيه وحسنِ االبتداء، كما يوظَّفُ للتعبيرِ فيدل على ه في مطالعِ القصائد من وأهميتُ
ار كان ذا داللة هامة يرمي ن التَكرعِ واختالف الرؤيا أحياناً، كما أعن تغيرِ الموضو
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من خالله لإلفصاحِ عن آالمه، ففيه متنفس للحزن، وطريقٌ للتعبيرِ عن وحدته 
    .شكالً ومضموناًظهر أثر ذلك كله في النص الشعري و ،وهمومه بسبب فقد ابنه
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  المصادر والمراجع
 :تحقيق ،الشَّاعرالمثل السائر في أدب الكاتب و ).ت.د. (ضياء الدين ،ابن األثير

دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،وبدوي طبانة أحمد الحوفي
  .القاهرة

دار ،تحقيق مهدي محمد ناصر الدين ،ديوانه ).1994. (غياث بن غوث ،األخطل
  .2ط ،بيروت ،الكتب العلمية

الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية  ).1967. (عز الدين ،إسماعيل
  .القاهرة،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،لمعنويةوا
دار  ،تحقيق سمير جابر،األغاني ).ت.د. (أبو الفرج علي بن الحسين،األصفهاني

  .2ط ،بيروت ،الفكر
، ديوانه). 1993. (أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع ،األصمعي

 ،مصر،المعارف دار،عبد السالم محمد هارون ،احمد محمد شاكر :تحقيق
  .7ط

دار  ،تحقيق مصطفى عبد الشافي،ديوانه ).2004. (حندج بن حجر،امرؤ القيس
  .5ط ،بيروت ،الكتب العلمية

  .5ط ،موسيقى الشعر ).1981. (إبراهيم ،أنيس
محمد : تـرجمة ،)دراسات مترجمة(آفاق التناصية  ).ت.د. (روالن ،بارت

  .رةالبقاعي، الهيئة المصرية للكتاب، القاه
 ،القاهرة ،نوارة للترجمة والنشر ،اإليقاع في شعر السياب ).1996. (سيد ،بحراوي
  .1ط
محمد تحقيق ،صحيح البخاري ).1422. (محمد بن إسماعيل أبو عبداهللا ،البخاري

  .1ط ،دار طوق النجاة ،زهير بن ناصر الناصر
وزارة  ،محمد الطاهر بن عاشور: تحقيق  ،الديوان ).2007. (بشار ،ابن برد

  .الجزائر ،الثقافة
بناء الصورة الفنية في البيان العربي، موازنة  ).1987. (البصير، كامل حسن

  .مطبعة المجمع العلمي العراقي وتطبيق،
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 ،الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ).1980. (علي ،البطل
  .،1ط ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع

،دار األندلس، 2ط ،بناء القصيدة في النقد العربي القديم ).1982. (وسفي كار،ب
  .بيروت

دار  ،مقدمة القصيدة العربية في الشعر االندلسي ).2000. (هدى شوكت ،بهنام
  .1ط ،بغداد ،الشؤون الثقافية العامة

  .4ط ،دمشق ،دار الفكر ،فخر الدين قباوة :تحقيق ).1986. (الخطيب ،التبريزي
عوني  :تحقيق ،كتاب القوافي ).1978. (عبد الباقي عبد اهللا بن المحسن ،التنوخي

  .2ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،عبد الرءوف
، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن الشعرية). 1990. (تزفيتان ،تودوروف

  .2ط ،الدار البيضاء ،دار توبقال ،سالمة
 ،عبد السالم هارون :تحقيق ،الحيوان ).1969. (أبو عثمان عمرو بن بحر ،الجاحظ

  .3ط ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي
تحقيق  ،دالئل اإلعجاز ).ت. د. (بن محمد عبد القاهر بن عبد الرحمن،الجرجاني

  .القاهرة  ،مكتبة الخانجي ،محمود محمد شاكر
مكتبة زين الحقوقية   ،اإليقاع في الشعر النسوي ).2015. (محمد ،الجريسي

  .1ط ،لبنان ،داواألدبية  صي
دار الكتب  ،تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ،نقد الشعر ).ت. د. (قدامة ،ابن جعفر

  .بيروت ،العلمية
 ،أحمد فوزي الهيب:تحقيق ،كتاب العروض ).1989. (أبو الفتح عثمان ،يابن جنّ

  .2ط ،دار العلم للنشر والتوزيع، الكويت
دار  ،ي موسيقى الشعر العربيالتوجيه األدبي ف ).2010. (محمود رزق ،حامد

  .1ط ،دسوق ،العلم واإليمان
دار بيروت للطباعة  ،محمد يوسف نجم: تحقيق ،الديوان ).1980. (ابن حجر، أوس
  .بيروت ،والنشر
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الهيئة  ،النفسية العربية وداللته مطلع القصيدة ).1987. (عبد الحليم ،فنيح
  .المصرية العامة للكتاب

2ط ،دار صادر، بيروت ،معجم البلدان ).1995. (اهللاياقوت بن عبد  ،الحموي.  
، جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس ).2008. (محمد بن فتوح ،الحميدي

 ،تحقيق بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي
  .1ط تونس،

داللة اإليقاع وإيقاع الداللة في الخطاب الشعري  ).2013. (موفق ،الخاتوني
  .دمشق ،دار نينوى ،الحديث قراءة في شعر محمد صابر عبيد

مطمع األنفس ومسرح ). 1983. (الفتح بن محمد بن عبيد اهللا القيسي ،ابن خاقان
مؤسسة الرسالة ،تحقيق محمد علي الشوابكة ،ح أهل األندلسلَالتأنس في م، 

  .1ط  ،بيروت
 ، دار الكتب العلمية،احةسر الفص ).1982. (ابن سنان الخفاجي،عبد اهللا بن محمد

  .1ط
 ،العلمية دار الكتب ،فن التقطيع الشعري والقافية ).1966. (صفاء ،خلوصي

  .3ط  ،بيروت
  .القاهرة ،مكتبة غريب،دراسات في الشعر الجاهلي). 1981. (يوسف ،خليف
، تحقيق محمد حسن آل صنعة السكري ديوانه،). 1998. (أبو األسود،الدؤلي

  .2ط ،بيروت ،الهاللياسين،دار ومكتبة 
العيون الغامزة على خبايا  ).1994. (بدر الدين  محمد بن أبي بكر ،الدماميني

  .2ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،، تحقيق الحساني حسن عبد اهللالرامزة
، دار الشؤون القصص القرآني في الشعر األندلسي ).2001. (أحمد حاجم ،الربيعي

  .1الثقافية العامة، بغداد، ط
 ،تحقيق حسين نصار الديوان،). 2003. (علي بن عباس بن جريج ،ابن الرومي

  .3ط  ،القاهرة ،دار الكتب القومية
استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي ). 1977. (علي عشري،زايد

  .القاهرة،، دار الفكر العربيالمعاصر
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  .15ط ،بيروت ،دار العلم للماليين ،األعالم ).2002. (خير الدين ،الزركلي
  .1د، طإرب ،مكتبة الكتاني ،نظريا وتطبيقيا التناص ).1995. (أحمد،الزعبي

دار الكتب  ،تحقيق علي حسن فاعور ،ديوانه ).1988. (زهير ،ابن أبي سلمى
  .1ط ،بيروت ،العلمية

  .12ط ،مكتبة  النهضة المصرية ،األسلوب). 2003. (أحمد ،الشايب
 ،مدخل إلى تحليل النص األدبي ).2008. (ن الفي قزقحسي ،عبد القادر ،أبو شريفة

  .4ط ،دار الفكر عمان
 ،دار صادر ،تحقيق سجيع جميل الجبيلي ،ديوانه ).1998. (أمية ،ابن أبي الصلت
  .1ط ،بيروت

  .دار المعارف ،تحقيق عمر عبد الرسول ،ديوانه ).ت.د. (دريد ،ابن الصمة
  .9ط ،القاهرة ،ار المعارفد ،في النقد األدبي ).ت.د. (شوقي ،ضيف
تحقيق ،،عيار الشعر). ت.د) . (ـه322ت ( حمد بن إبراهيمأمحمد بن  ،طباطبا ابن

  .القاهرة مكتبة الخانجي،،ن صانع المانعبعبد العزيز 
، حمدي السلفي، تحقيق المعجم الكبير). ت.د. (سليمان بن أحمد أبو القاسم الطبراني،

  .2، طالقاهرة،مكتبة ابن تيمية
اإلقناع في العروض وتخريج ). ت.د. (الصاحب أبي القاسم إسماعيل ،بن عبادا

  .منشورات المكتبة العلمية ،الشيخ محمد حسن آل ياسين :تحقيق ،القوافي
شركة دار  ،تحقيق  محمد جبار المعيبد ،ديوانه). 1965. (عدي بن زيد ،العبادي

  .الجمهورية للنشر والطبع
دار الكتب  ،تحقيق مهدي محمد ناصر الدين ،يوانهد ).2002. (طرفة ،ابن العبد

  .3ط ،بيروت ،العلمية
، دار الوفاء، في إيقاع شعرنا العربي وبيئته ).2005. (عبد الحميد، محمد

  .1اإلسكندرية، ط
تحقيق محمد رضوان  الديوان، ).1987. (محمد بن أحمد القرطبي ،بن عبد ربها

  .2والنشر، دمشق، ططباعة والتوزيع دار الفكر لل ،الداية
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 ،الجامع في العروض والقوافي ).1996. (أبو الحسن أحمد بن محمد،العروضي
  .1ط ،بيروت ،دار الجيل ،زهير غازي زاهد وهالل ناجي: تحقيق

  .دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،النَّص الغائب). 2001. (محمد ،عزام
  .الحضارة للنشردار  ،الطيف والخيال ).ت.د. (حسن البنا ،عز الدين

تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل  ،الصناعتين). 1995. (العسكري، أبو هالل
  .إبراهيم، المكتبة العنصرية، بيروت

، دار مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي). 1970. (حسين ،عطوان
  .المعارف، مصر

سرار البالغة الطراز أل ).1423. (يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيمالعلوي، 
  .1ط ،بيروت ،صريةالمكتبة الع ،وعلوم حقائق اإلعجاز

، الهيئة سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر ).2007. (فتح الباب، حسن
  .المصرية العامة للكتاب

معاهد التنصيص ). ت.د. (عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد ،بو الفتح العباسيأ
 ،عالم الكتب ،مد محي الدين عبد الحميدتحقيق مح ،على شواهد التلخيص

  .بيروت
دار المناهل  ،اإليقاع والزمان كتابات في نقد الشعر ).1995. (جودت ،فخر الدين

  .1ط ،بيروت ،للطباعة والنشر والتوزيع
البديع والبيان (علوم البالغة  ).2003. (ومحي الدين ديب ،محمد أحمد ،قاسم

  .1ط  ،لبنان ،بالمؤسسة الحديثة للكتا ،)والمعاني
دار  ،الشعر والشعراء ).ـه 1423. (بن مسلم الدنيوري عبد اهللا ،ابن قتيبة

  .2ط ،المعارف
محمد  حقيقت ،ج البلغاء وسراج األدباءامنه ).ت.د. (حازم بن محمد،القرطاجني

  .تونس ،الكتب الشرقيةدار ، الحبيب بن الخوجة
محمد  حقيق، تالشعر وآدابهالعمدة في محاسن ). 1981. (لقيرواني، ابن رشيقا

  .دار الجيل ،5ط محي الدين عبد الحميد،
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الدار ،دار توبقال ،فريد الزاهيرجمة ت، علم النَّص ).ت.د. (جوليا ،كريستيفا
  .البيضاء

 :تحقيق ،طيف الخيال ).ت.د. (علي بن الحسين بن موسى ،الشريف ،المرتضى
  .مصر ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،محمد سيد كيالني

سيد :تحقيق ودراسة ،هر الطرفاالمقتطف من أز ).1984. (ابن سعيد ،المغربي
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب ،حنفي حسنين

المركز ،)التناصاستراتيجية (تحليل الخطاب الشعري  ).1992. (محمد ،مفتاح
  .3ط ،الدار البيضاء ،الثقافي العربي

  .ط.، مكة المكرمة دمكتبة الفيصلية، فن اإللقاء ).ت.د. (طه عبد الفتاح ،مقلد
 :، تحقيقلسان العرب). هـ1300. (أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ،ابن منظور

  .1ط ،بيروت ،أحمد فارس  دار صادر
تحقيق مصطفى  ،السيرة النبوية). ت.د. (عبد الملك بن هشام الحميري،ابن هشام

  .الكتب المصرية القاهرةدار  ،السقا وآخرين
نهضة ،دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده ).1975. (د غنيميمحم ،هالل

  .القاهرة ،مصر للطباعة والنشر
معجم المصطلحات العربية في اللغة  ).1984. (مجدي وكامل المهندس ،وهبة

  .2ط ،مكتبة لبنان  بيروت ،واألدب
عالم  ،استيحاء التراث في الشعر االندلسي ).2006. (ابراهيم منصور ،الياسين
  .إربد،لكتب الحديثا
زهر األكم في  ).1981. (الحسن بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور الديناليوسي،

دار  ،الشركة الجديدة ،محمد حجي، محمد األخضر :، تحقيقاألمثال والحكم
  .1ط ،الثقافة، الدار البيضاء

 
   المجالت والدوريات

 ،مجلة الشعر ،لجاهليةفي مقدمة القصيدة ا النسيب ).1964. (عز الدين ،إسماعيل
  .شباط ،السنة األولى ،العدد الثاني
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العدد الرابع، السنة ،المعرفة مجلة ،الوجودية في الجاهلية). 1963. (براونه، فالتر
  .حزيران ،الثانية

في توظيف الموروث اللغوي في النَّص  التناصكفاءة  ).2007. (فاطمة ،الشيدي
، تاريخ 1968العدد ،ة المحورمجل ،الحوار المتمدن ،الشعري المعاصر

6/7.  
المجلة الثقافية  ،المصطلح واإلشكالية التناصمفهوم  ).ت. د. (فريحي، مليكة
  .85العدد،الجزائر،السنة الثامنة ،الشهرية
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