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إلىداءا  

إذل كالدم الذم احتذيت بو، كسرت على خطاه، كافتخرت بأفعالو، إذل من زبجل كلمايت 
 ينتهي، أطاؿ اهلل يف عمرؾ. دعائي الك يرفي،   لطبتتو، كررم الجبلالن إعض  كزب ،ا لوكصفن 

لتدعو رل بتبسّب كل  يهاالٍب رفعت يد -أمي الغالبة - إذل من كانت اعبنة ربت قدمبها
عسّب، كتفريج كل ىم، كتذلبل كل صعب، يرفي أف لساشل يلهج بالدعاء بأف يتقبها اهلل لنا 

 على طاعتو.

الذم  -زكجي اغبتبب  -كلمات الشرر، كعتارات الثناء عن الوفاء حبقو   إذل من تقصر كل
 حرمِب منو. ا رل، كالكساعدشل طبلة مشوارم الدراسي، جعلو اهلل عونن  ،أخذ ببدم

: يتوأمإذل كعناء الغربة، كمشقة الدراسة، كحلم النجاح،  ،إذل من قاظباشل كعثاء السفر
 ىدل. يتمنار ك  ،علم ليبا)سبف كؿبمد( جعلهما اهلل ط

إذل من   . ككلمةن كلمة فصبلن إذل حتبتٍب الصغّبة، كأمّبيت اعبمبلة، من كاطرتِب حبثي فصبلن 
 اإذل من أدخلت بأحاديثها العفوية كطنن  .ا آخرا حبنن كفرحن  ،اغعضيب حبنن يف ا كانت كقاكهتا ستتن 
 ابنٍب ىديل. ؛من الفرح كالسعادة

سلمى، ك جلوسي معهم إخويت: ) سلماف،  إذل من ربملوا انشغارل عنهم بالتحث، كقلة
وبرمِب من  أسأؿ اهلل أال ،سجى(ك مبسوف، ك أنس، ك كجداف، ك عتداجملبد، ك مبمونة، ك إيباف، ك 

 كجودكم يف حبايت.
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 الشكر والتقدير 

ا ا، كرفدت من يناببعها علمن الٍب احتعضنتِب علمب   ،ـ بالشرر اعبزيل إذل جامعٍب األـأتقدٌ 
 ككرؼ اؼبراف. ،الٍب حتاىا اهلل كرؼ العلم ،ة أـ القرل، جامعاكفررن 

كاهلل مازاؿ ك أخٌص بالشرر كل من ساعدشل عندما أتعثر، كرضبِب من عناء السفر الشَّاؽ، ك 
 فؤادم يدعو ؽبم، كلساشل يلهج بشررىم:

 د/ إبراىبم صبهور الغامدم            رئبس قسم الدراسات العلبا العرببة.

 .حفيدخبل اهلل الص د/

 .د/ ؿبمد الدغريرم 

مو قدٌ  على ما (الرسالةعلى شرؼ )اؼبألستاذ الدكتور/ طارؽ كليب  إذل اكما أتقدـ بالشرر 
 من بناء اللتنات األكذل لتحثي.

بالذكر قسم اللغة العرببة، فبثلةن برئبس  معة اغبدكد الشمالبة، كأخصعلى جام كأعرج بشرر 
 القسم الدكتور/ صغّب غريب العنزم.

 للجمب  التوفبق كالسَّداد، إنو كرل ذلك كالقادر علبو. -تعاذل –لة اهلل سائ

 التاحثة

 عنود أضبد العنزم
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 ملخص البحث 

اد األندلسي دراسة مقدمة لنبل درجة . دراسة ببلغبة نقدية" :" التدي  يف ديواف ابن اغبدَّ
جبامعة أـ القرل  ،اللغة العرببة بقسم الدِّراسات العلبا العرببة برلبة ،اؼباجستّب يف التبلغة كالنقد

 ـ. َُِٓىػ/ ُّْٔلعاـ 
 ،كسبهبد تناكؿ متحثْب ،قد اقتعضت اػبطة تقسبم التحث إذل أربعة فصوؿ، يستقها مقدمةك 

اؼبتحث  .كحباتو الثقافبة كمرجعباهتا ،كموطنو ،لشاعر من خبلؿ اظبوبا عريفاألكؿ: الت اؼبتحث
اد كاعرية كالثاشل:   .ابن اغبدَّ

موق  األسالبب التديعبة من ببلغة التباف للفرر التبلغي كالنقدم،  :ء الفصل األكؿكقد جا
مبلمح األسالبب التديعبة يف اؼبتحث الثاشل: مفهـو التدي ،  اؼبتحث األكؿ: يف ثبلثة متاحث:

كبباف آرائهم يف  ،موقف التبلغبْب من دراسة الفنوف التديعبةاؼبتحث الثالث: التبلغة،  عصور
 الشرلبة كالتبلغبة، ككظبفتها النصِّبة.قبمتها 

التدي  يف كعر ابن اغبدَّاد بْب التصوير كالتعتّب، كقد قسَّمتو  :كدرستي يف الفصل الثاشل
اؼبتحث الثالث: ، التشتبواؼبتحث الثاشل: الرناية،  اؼبتحث األكؿ:  إذل طبسة متاحث:التاحثة 
 كرد العجز على الصدر.اؼبتحث اػبامس: اعبناس، اؼبتحث الراب : الطتاؽ، 

اد،  أمَّا الفصل الثالث، فراف عنوانو: مستويات التوظبف الدالرل للتدي  يف كعر ابن اغبدَّ
معجم اؼبدح اؼبتحث الثاشل: تديعي، معجم الغزؿ ال اؼبتحث األكؿ:  كفبو أربعة متاحث:

التوظبف راب : اؼبتحث الالدالرل للتدي  يف أغراض أخرل،  التوظبفاؼبتحث الثالث: التديعي، 
 الدالرل للتدي  عن طريق الرمز.

اد، كفبو ثبلثة متاحث: كالَبابط النصَّيالتدي   :ن الفصل الراب تعضمٌ  اكأخّبن   يف كعر ابن اغبدَّ
اد، مرونات التناء الفِباؼبتحث األكؿ:  اإليقاع اؼبتحث الثاشل:  للقصبدة يف كعر ابن اغبدَّ

ارجي، كيعقب ىذه الفصوؿ األربعة خاسبة سٌجلت فبها اإليقاع اػباؼبتحث الثالث: الداخلي، 
 فهرس التحث. كيف النهايةاؼبصادر كاؼبراج ،  قائمة أبرز نتائج التحث، مثالتاحثة 

 

 يد الرببع: د. حام عمبد الرلٌبة                              طارؽ كليب. د : أ.اؼبشرؼ على الرسالة                       : عنود العنزمالتاحثة 
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ABSTRACT 

 

“The Study of Figures of Speech in the Collection of Poems of Ibn-Al-

Haddad Al-Andalousi - Critical-Rhetoric Study” 

 

A study submitted in partial fulfillment of the requirements of the degree 

of MA in Rhetoric and Literary Criticism in the Department of Arabic Post 

graduate studies College, Umm-Al-Qura University, for the year 

1436/2015.  

 

The study plan is divided into an introduction and four chapters. The 

introduction is divided in to two sections: First: cultural nature of the poet 

through name, hometown and his cultural environment; second: Ibn-Al-

Haddad in the eyes of the critics. 

 

Chapter one "The Place of the Figures of Speech in Rhetoric and Critical 

Ideology" falls in three sections: the concept of the figures of speech, the 

aspects of rhetoric during the ages of rhetoric, the point of view of 

rhetoricians of the study of figures of speech      regarding form, rhetorical 

function , as well as their views in its contextual function. 

 

Chapter two "Figures of Speech in Ibn-Al-Haddad Poetry between 

Imaging and Expression” is divided into five sections: metonymy, simile, 

antonymy, paronomasia, and blank verse rhyming. 

  

Chapter three” The Levels of Semantic Use of Figures of speech s in the 

Poetry of Ibn- Al-Haddad” is divided into four sections: dictionary of 

amorous poetry, dictionary of panegyric poetry, semantic employment of 

figure of speech for other purposes, as well as semantic use of figures of 

speech through using symbols. 

 

The last chapter "The Impact of Figures of Speech in Achieving the 

Poetic Structure in Ibn-Al-Haddad Poetry" is divided into three sections: 

the elements of the technical structure in Ibn-Al-Haddad poetry, the 

internal rhythm, and the rhyme. The study ends in the conclusion, 

recommendation, bibliography and index.  

 

 The researcher: Anood Ahmad AL.Enazi    Supervised by: Prof. Tariq 

Saad Shalabi    Dean: Hamid Al-Rubay'ee      
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 المقدمة:
علم كمي  ،ؿ القرآفنزٌ كمي  ،كخالق اإلنساف ،تدع األكوافمي  ،اغبمد هلل بدي  الٌسماكات كاألرض

كناكر رسالة  ،خّب األناـ ،رسولو ؿبٌمد بن عتداهلل كأفعضل الٌصبلة كأمت الٌسبلـ على ،التباف
 ، أما بعد:اإلسبلـ
 ،فبو من التدي  الذم زخر بو ديوانو كما (األندلسي اغبٌدادابن )صباؿ كعر  استوقفِبفقد 

ا فاؽ بو كعراء عصره حٌب صار التدي  عنده لونن  ،كامتؤلت بو أبباتو ،قصائدهكحفلت بو 
ا يصن  جعلتو فٌنانن  ،ا ببلغٌبة كببانٌبةكصورن  ،كمعنويٌة ،ٌسنات لفيٌبةإذ كسا األسلوب ؿب ؛وبكمنافس

الذم قاؿ  ،اـعلى إعجاب ابن بسَّ ابن اغبداد كيستحوذ  .كما يصن  اؼبثٌاؿ سبثاالن  ،االٌشعر صنعن 
كضح يف طريق اؼبعارؼ كضوح  .كديواف تعالبم مشهورة ،كحبر خّب كسّبة ،" مشس ظهّبة :عنو

على  ترل العلم ينمٌ  ،جبللة مقط  كأصالة منزع .ضرب فبها بقدح ابن مقتلك  ،الصتح اؼبتهلل
 .(ُ)ثاره" آك  ومنازع يف كيتتٌْب  ،كعارهأ

كاأللفاظ اؼبتمٌبزة  ،اءتنى ذل ذلك امتباز كعر ابن اغبٌداد باألسلوب الرصْب احملرم الً إضف أ
أك  ،روف ىناؾ كلمات متتذلةككٌدة التأثّب اؼبوسبقي دكف أف ت ،اؼبختارة اؼبزينة بركعة اإليقاع

ابن  دراسة التدي  يف ديوافاختبار موضوع إذل  ت التاحثةدفعذه األستاب ىي الٍب كؽب سوقبة.
  .اغبداد األندلسي

دراسة ببلغبة نقدية"  :أف يروف" التدي  يف ديواف ابن اغبٌداد األندلسيقد ارتأت التاحثة ك 
 كتتٌوجها خاسبة. ،كسبهبد ،فصوؿ تستقها مقدمةمو إذل أربعة قسِّ تكأف  ،ؽبذا التحث اعنوانن 

 ،كنستو ،اظبوحبث سبتناكؿ  ،لشاعربا عريفلتل اؼبتحث األكؿ:  عرضبأما التمهبد فس
 ،ةجتماعبكاال ،ةكالعلمب ،ةكالتارىبب ،ةكاألدبب ة،الدينب :كمرجعباهتا ةكحباتو الثقافب ،كموطنو

اد  .كاؼبتحث الثاشل: كاعرية ابن اغبدَّ
عرض فبو تكس ،"التبلغي كالنقدم يف الدرسالتديعٌبة  موق  األسالبب ":األكؿ كأما الفصل

 جهود تٌْب ستحبث  ،كمبلمح األسالبب التديعٌبة يف عصور التبلغة ،مفهـو التدي التاحثة 
موقف إضافة إذل  ،العلماء يف الَباث التديعي من عصر اعباحظ حٌب القرف الثامن اؽبجرم

                                                             
 .َُِص ،ِمج ،ُ ؽ بساـ، ابن اعبزيرة، أىل ؿباسن يف الذخّبة (ُ)
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ككظبفتها  ،كبباف آرائهم يف قبمتها الشرلبة كالتبلغٌبة ،ف التديعٌبةالتبلغبْب من دراسة الفنو 
 .النصبة

  ،دبذىب التدي  يف كعر ابن اغبَّداد األندلسي بْب التصوير كالتعتّببتصل فكأما الفصل الثاشل 
 كردِّ  ،كجناس ،كطتاؽ ،كتشتبو ،من كناية كالتبانبة بعض األلواف التديعبةالتاحثة فبو تتناكؿ كس
ا ككاف اختبار الرناية كالتشتبة كنبا من متاحث علم التباف ؛ لرثرة كركدنب ؛ز على الصدرالعج

عبة الزبلو من كناية أكتشتبة ، يف ديواف الشاعر حبث كجدت التاحثة أف أغلب األببات التدي
فراف ىذا الستب جمليء الرناية كالتشتبة يف ىذا الفصل . أما اقتصارم على ىذه األلواف 

اللفيبة كاؼبعنوية من طتاؽ، كجناس، كردَّ العجز على الصدر لرثرة تررارىا ككبوعها  التديعبة
كداللتها على نفسبة ابن  ،تلك الصور التبانبة التبلغبة صباؿساعبة إذل بباف يف الديواف؛ 

تطرؽ ظبعي،   ألسئلة التحث عن إجابات علىعلها تساعدشل  ؛كمرنوناهتا الشعورية ،اغبَّداد
كاعبماؿ  ،لك األلواف التديعبة كالزخرفبة الفنبة، أكانت لغرض التصوير الفِبكسؤارل عن ت

كدالالت كعوريَّة ترمن يف أغوار  ،اا نفسب  كالصنعة اللفيبة كاغبسبة، أـ أف كراءىا بعدن  ،الشعرم
و، أـ لرغتة يف إثتات مقدرتو، أـ كانت نفسو؟ كىل كاف ابن اغبَّداد يهتم بالتدي  لنقص يف فنِّ 

لبناؿ حيوة عند اؼبعتصم بن  ؛فأراد اليهور كالرباعة ، عفو اػباطر كتتزين أبباتو ذهذه الصورةتأيت
ىل   ،كمن ناحبة أخرل ؟اده عند اػبلبفةو كحيسَّ بساط من ربت منافسكيسحب التِّ  ،صمادح

و ا بْب حتِّ ا نفسب  من الواق  كاغبباة؟ كىل كاف يعبش صراعن  اىربن  (نويرةػ)كاف سعبو كراء عشقو ل
 لتلك الفتاه النصرانبة كصدكدىا الدائم عنو؟

حبث  ،بتعلق دبستويات التوظبف الدالرل للتدي  يف كعر ابن اغبٌدادفكأما الفصل الثالث 
كمعجم اؼبدح  ،تلك اؼبستويات من خبلؿ معجم الغزؿ التديعي للشاعرستعرض التاحثة 
 من خبلؿ الرمز.  كأيعضان  يف أغراض أخرل، كالتوظبف الدالرل للتدي  ،التديعي للشاعر

يف كعر ابن اغبٌداد من خبلؿ كالَبابط النصَّي عى إذل بباف التدي  بسكأما الفصل الراب  فس
لتخرج  ؛ىذه العناصر اؼبهمة يف كحدة القصبدة الشعرية كترمن .مرونات التناء الفِب للقصبدة

كحسن  ،كالغرض ،قدمةاؼب :كمن ىذه العناصر ،القارئ يفا ذا طاب  تأثّبم  فنب  لنا عمبلن 
التاحثة كمن خبلؿ ىذا الفصل ستتت   ،كاإليقاع اػبارجي ،كاإليقاع الداخلي ،كاػباسبة ،التخلص
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ىل أضفى علبها  ؟ر التدي  فبهاككبف أثَّ  ؛ابن اغبٌدادعند عناصر التناء الفِب للقصبدة الشعرية 
 ألتسها رداء الترلف؟  كأ ،اغبسن
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 :يدالتمه
 كاعر يف ببلط أنو كقد عيرؼ عنو ،دب اؼبشهورين يف األندلسمن أعبلـ األ اغبٌداد ابن يعد  

  بو من ؼبا سبتٌ  ؛بونو منهمقرٌ يي  )بِب صمادح( أياـ عصر ملوؾ الطوائف، ككاف اػبلفاء آنذاؾ
يف كعره   فقد توسَّ  ،عن ثقافتو الواسعة فعضبلن ، كما اٌتسم بو كعره من اغببلكة كالعذكبة ،كهرة

ز باإلطالة يف قصائد كما سببٌ   ،قواعد الصرؼ علىكخركجو  ،يف استخداـ اؼبفردات اللغوية
الصفحات ص ؽبا معيم كعره. ك الٍب خصٌ  ،كاإلكثار من التغزؿ دبحتوبتو النصرانبة ،اؼبديح

 ا.ل سابقن صبًٍ أي ما تفٌصل التالبة من التحث 
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 ي للشاعرالتكوين الثقاف :ولالمبحث األ

 اسمو وموطنو: -ٔ
و قتي كلى  ،األندلسي ،الوادم آكي ،القبسي اغبٌداد ىو أبو عتداهلل ؿبمد بن أضبد عثماف بن

غّب أف ىذه اؼبصادر أصبعت  ،كما دل تذكر مراف كالدتو  ،كدل تذكر اؼبصادر سنة كالدتو ،مازف
 .(ُ) كأنو سرن اؼبرية ،على أٌف أصلو من مدينة كادم آش

ذ إ؛ كونو من عامة الناس  إذل ومناؿ منبزؿ عدـ توفر معلومات كافبة عن نشأتثة التاحكترج  
كعلى ىذا فقد أغفل مؤرخو األدب اغبديث عن ؛ يف كادم آشا ادن كالده كاف يعمل حدَّ  فٌ إ

الذم أكار إكارة عابرة إذل أف كالدتو من  ،باستثناء ابن عتد اؼبلك اؼبراكشي ،اغبٌداد عائلة ابن
 .(2)كأمو أخت القاضي أيب عمر ابن اغبٌذاء ،نسب إذل بِب سببمتي  ،رموقة بقرطتةأسرة عرببة م

كلرنو دل يرن من  ،اأصل عريب مشرقي عبهة األب كاألـ معن  مناغبٌداد  كىرذا ينحدر ابن
أك يقـو  ،كظبحت لو بأف يتأدب على كبوخ عصره ،أسرة ثرية يٌسرت لو اؼبناخ العلمي اؼبشج 

للرتب. كقد أكار إذل ذلك يف إحدل  وتمطالعقى بذلك ثقافتو عن طريق فاست ،برحلة للعلماء
كال ىجرة  ،كال أيعملت رل رحلة للعلماء ،مثوام تبرحكال  ،ـ ذرامأرً " إشل دل :رسائلو
 .(3)كبذلك يروف قد اعتمد يف ربصبل معارفو على ذاتو ؛اء"مللفه

 :حياتو الثقافية ومرجعياتها -ٕ
عرؼ كبف يفبد بذىنو  ،دراؾعمبق اإل ،كاس  العلم ،ا يف الثقافةفذ   امبوذجن  اغبٌداد كاف ابن

 ،كالفلسفة ،فرانت لو مشاركة يف علـو العركض ،الرثّب من موركث العرب كاإلسبلـ ،اؼبتوقد

                                                             

(
1

 الرسالة، سسةمؤ  ، ىػَُْٓ كذلاأل الطتعة، منبزؿ مناؿ :كتقدصل ،كربقبق ،صب  ندلسي،األ اغبداد بن عتداهلل أيب كعر (
 .ٔٗص ،بّبكت

 دار طويل، علي يوسف/ الدكتور :لو كقدـ ،ككرحو ،كحققو ،صبعو ، ىػَْٖاؼبتويف ندلسياأل اغبداد ابن ديواف( ِ)
 .َُص ،لتناف بّبكت، العلمبة، الرتب

 .ونفس الديواف( ّ)
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 ،اكعركضب   ،اكناثرن ، ادل يرن كاعرن فإنو كلذا ؛ (1)كالتاريخ ،كالفقو ،كالنحو ،كالفلك ،كالرياضبات
 .تنجبم بعلم ال عاؼبان متتحران  امن كمنجِّ ، اكفبلسوفن  ،ابقب  بل كاف موس ،كحسب

 :(2)كقولو يف مدح اؼبعتصم  ،عركضبة اتحصطلميف كعره  خدـقد استك 
 اب َََََََََََََََََارُ جَ ي تَ دِ ْجَََََََََََََََََتُ  امِ ي َََََََََََََََََاألَ  ةُ فََََََََََََََََََرِ عْ ومَ 

 

 ََََََ ََََََفَ  نْ وَم ََََََ ارَ طَ ْشََََََاألَ  مَ ِه ََََََد   ك  َف  ارَ ائِ وَ ال
 

 هَََََََََََامِ لْ عِ  ةُ ايََََََََََََغَ  رِ ىْ ُب الَََََََََََد   ِطََََََََََََ  َل وْ لََََََََََََوَ 
 

َََََََلَ   َََََََنَْ وا مِ طُ َسَََََََا بَ َم  ارَ ا وواِفَََََََسَََََََيطً ا بَ َه
 

 :(3)كقولو يف كصف قصر اؼبعتصم  ،كذلك استعمل يف كعره اصطبلحات الفلسفة
 وِ بََََََََََََََِ وُ َتََََََََََََََمَ كْ حِ  ث  س بَََََََََََََََمِ رْ ن ِىََََََََََََََوكََََََََََََََ َ 

 

 ونُ طَََََََََََََََََََََُ  فْ أَ  رَ ْكََََََََََََََََََََالفِ  يََََََََََََََََََََوِ فِ  ارَ دَ وأَ  
 

 :(4)كقولو يف نويرة  ،كار إذل العلـو الرياضبة يف كعرهأكذلك 
َََََََََََا َََََََََََ  َأم  َََََََََََِ   ي بَََََََََََي يال  ُأَسَََََََََََم ْيو ل ف

 

َََََََََةً  رُُمَََََََََوزًا  ُْلِقيَسَََََََََ لكَََََََََنْ    فيَََََََََو َجم 
 

َََََََََََََََََ أردتَ  إذا ََََََََََََََََََدادِ األَ  نَ ِم  ْسََََََََََََََََََبَتوُ  ِ  ْع
 

ََََََََََََََََرْ عَ  َأو لَََََََََََََََََوُ  َفَجََََََََََََََََ  رْ   ََََََََََََََََوِ لِ  ش   ثَا ِْي
 

 يََََََََََََََََوِ ا ِ عَ مَ  ارً ْىََََََََََََََََزَ  وُ ثَََََََََََََََََالِ ثَ  يََََََََََََََََتَ أَ رَ     وُ َعََََََََابِ رَ  رِ  ْ إلََََََََ  ذي الَجََََََََ تَ أضََََََََفْ  وإنْ 
 

 وِ ْيَََََََََََََََوباقِ  وِ يْ ماِضَََََََََََََََ نَ ي  بَََََََََََََََََتََ  فقَََََََََََََََد    ةِ ي  يدِ ِشََََََََََََالر   تُ ُأْخََََََََََََ تْ َعََََََََََََلِ ُأوْ  وِ ْصََََََََََََفوُ 
 

 
 

 
ي قولو من قصبدة يف كصف عدؿ فف ،ره يف علمي النحو كالفقوأما ما يدؿ على تتح  

 :(5)اؼبعتصم
َََََََََََََََََيَْ حَ  كَََََََََََََََََامُ األحْ  ل تَََََََََََََََََ ل ُ  َََََََََََََََََا عِ ًف  هُ دَ ْن

 

 ينُ وِ ْنَََََََََََََََََََََوالتَ   الُ َعَََََََََََََََََََََفَْ هَََََََََََََََََََََا األَ فك     
 

 

يهر معارفو يف لبي  ؛حات الفقهبة كالنحويةعن قصد بعض االصطبل خدـفالشاعر يست     
  ا.علمي الفقو كالنحو معن 

                                                             

 .ِِص ،الطويل علي يوسفربقبق:  ،األندلسي اغبداد ابن ديواف( ُ)
 .(ِٕ) رقم الديواف يف الواردة الرائبة القصبدة من كالساب  سالساد التبتاف( ِ)
 .(ٖٓ) رقم ،الديواف يف الواردة النونبة القصبدة من كالثبلثوف الثالث التبت( ّ)

 .(ُٕ)ىي أربعة أببات كردت يف الديواف رقم ( ْ)

 .(ٖٓ) التبت الساب  كاػبمسوف من القصبدة النونبة الواردة يف الديواف رقم( ٓ)
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كقولو يف   ،ضٌمن كعره أظباء الشعوبفإنو  ؛كلبربىن الشاعر على معرفتو بتاريخ الشعوب
 :(1)كصف قصر اؼبعتصم

 هُ رَ وْ  ََََََََََََُ سَ د  قََََََََََََ سُ رْ و الُفَََََََََََتْ رَ َصَََََََََََبْ لَََََََََََو أَ 
 

َََََََََََََََخْ أَ ي وَ رَ ْسَََََََََََََََكِ    رينُ يْ ىَََََََََََََََا ِشَََََََََََََََ ارَ  تْ َب
 

 وعِ نْ ُصَََََََََََ زُ َجَََََََََََعْ للَََََََََََروم مَ ا دَ أو لَََََََََََو بََََََََََََ
 

َََََََََََََدَ بَََََََََََََْأَ    ينطِ نْ طَ ْسَََََََََََََإليَََََََََََََو قُ  دَ وْ جُ ى الس 
 

فلم  ،اغبٌداد كانت ثقافتو غامرة كزاىبة بألواف العلـو كاؼبعارؼ قبد أف ابن ،من خبلؿ ذلكك 
صاحب الذخّبة ابن حاز على إعجاب كؽبذا  ؛إال ضمٌنو يف معاشل كعره كأكرده ايدع علمن 

 .(2)بسَّاـ
قد اعتمد على إرث ثقايف يف جوانب كثّبة من  اغبٌداد ف ابنأالشاسعة قبد  كم  ىذه الثقافة

كذبعل اػبطاب  ،م النصقوٌ فإهنا تي  ؛ىذه اؼبرجعبات إذا حعضرت يف النص الشعرمك كعره. 
 ا.كاالتصاؿ باؼبتلقي معضمونن  امفهومن 
 ،أفقو ةفإف ىذه اؼبرجعبات تدلل على عمق اطبلع الشاعر كسع ،كمن جانب آخر 
 :كمن ىذه اؼبرجعبات ،كتتتعد بو عن الركاكة كالعضعف ،ن للنص الشعرم الرصانة كالقوةمى عضٍ كتى 
 :المرجع الديني -ٔ

 ،كلو األثر الواضح يف اغبباة االجتماعبة ألفراد اجملتم  ،للدين تأثّب يف أخبلؽ الفرد كسلوكو
 دٌ عى كيػي  تم  اإلسبلمي.السبما يف اجمل ،كلو اؽببمنة يف توجبو األفعاؿ كؾبريات األمور كاغبوادث

كمدل تأثره بالدين  ،رسوخ إيباف الشاعربوصفو يدؿ على اؼبرج  الديِب من طرؽ االستدالؿ 
 اإلسبلمي.

و الشعرم من خبلؿ إيراد نصٌ  ثنايا( يف )القرآشل للنص الديِب جاء توظبف ابن اغبٌدادقد ك 
 :(3)م قولوو الشعر كمن أمثلة التوظبف القرآشل لنصٌ  ،ك بعض متعلقاتوأالنص 
َََََََََََ َََََََََََد رَ  مْ وَك َََََََََََ يَ أْ رَ  تْ أَ ق َََََََََََرْ فِ  جِ ارِ وَ الَخ  ةٌ َق

 

 هاوب ُشََََََََراتِ رُ فََََََََي ُحََََََََ يََََََََاعل تَ ْنََََََََكُ فَ  
 

                                                             

 .من القصبدة النونبة سابقة الذكر(ْٓ-ْْ) التبتاف (ُ)
 .َُِ، صِمج ،ُالذخّبة يف ؿباسن أىل اعبزيرة، ابن بساـ، ؽ (ِ)

 .(ٕ) ركف من القصبدة التائبة الواردة يف الديواف رقمشعالتبت ال ُٔٔص  ،الديواف( ّ)
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دفعت الشاعر إذل  ؛كمن مث انفراجها مقَبنة بالنصر ،فاغبوادث الٍب جرت على فبدكحو
للخوارج كانتصاره   فوجد يف ؿباربة اػبلبفة علي بن أيب طالب ،استحعضار حالة فباثلة ؽبا

اننَّاسِ يٍَ ٌَشْشِي ََفْسَوُ  }ًَيٍَِ:الشاعر إذل قولو تعاذلقد أكار ك  .م صورة مشاذهة للممدكحعلبه

كالثمن ىو اعبنة.  ،أف اإلنساف يتب  نفسو كيتذؽبا يف ستبل اهلل :أم (1)ابْخِغَاء يَشْضَاثِ انهّوِ{
ؼبسحة الدينبة با اكالشاعر ىنا يستدعي من أحداث التاريخ اإلسبلمي ما أراد توظبفو مشوبن 

 م  اآليات القرآنبة. التناصدكف 
 ؛ا استدعاء النص القرآشل بواسطة ألفاظ تعمل على فسح اجملاؿ للنص القرآشلحبانن أكيتم  

 :(2)كما يف قولو  ،لبربز يف السباؽ الشعرم كيهبمن علبو
     وِ ِلََََََََََََىْ  َ  بِ إل   رُ ْكَََََََََََالمَ  قُ ْيَََََََََََحِ يَ  سَ يْ ولََََََََََََ

ََََََََوْ وكََََََََم مُ   ََََََََ اهُ َشََََََََغْ يََ  دٍ ِق  لفََََََََ ُ  هدِ ْقََََََََن وَ ِم
 

}ًَنَا ٌَحٍِقُ انًَْكْشُ انسٍَِّّئُ إِنَّا  :ف ابن اغبٌداد يف صدر ىذا التبت قولو تعاذلحبث يوظٌ      

أف يتتٌْب ك  القرآشل يؤكد على أف اؼبرر السبئ ال وببق كال وببط إال بأىلو. فالنصٌ . (3)بِإَىْهِوِ{
مشاذهة حالة إذل اإلكارة  ؿباكالن  ،الشاعر قصد إذل توظبف النص القرآشل يف السباؽ الشعرم

                    حالة فباثلة كردت يف القرآف الررصل.ك  وبْب كاقع
لبعضفي على فبدكحو  ؛كما نلحظ أف التوظبف القرآشل قد ىبمن على غرض اؼبديح خاصة

كالسخاء، كؽبا أصوؽبا اعباىلبة الٍب استمرت م  ؾبيء  ،كاعبود ،كاإلقداـ ،ظبات الشجاعة
 سبلـ.اإل
  :المرجع األدبي -ٕ

 ـأ ،كعرية كانتأسواء  ،قحاـ نصوص أدببة سابقةإ ذلإيعمد الشاعر يف بعض األحباف 
 ق لنصو الشعرم القوة كالنجاح.منو أف ىذه النصوص ربقٌ  اظن   ؛نثرية يف نصو الشعرم

                                                             

 (.َِٖ)يةآسورة التقرة، ( ُ)
 .(َُ) بة الواردة يف الديواف رقماغبائ لديواف، التبت الساب  من القصبدةا( ِ)
 .(ْْ) سورة فاطر، آية( ّ)
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ر الشاع كمن العضركرم عند إيراد ىذه النصوص أف تروف مبلئمة لواق  اغباؿ الذم يودٌ  
كمن جانب  ،كقوة النص الشعرم صباالن  فإنو سبعطي ؛افإذا كاف استخدامو موفقن  ،اػبوض فبو

ز ذاكرة اؼبتلقي على أف وبفٌ  فإف النص الشعرم الذم يورده الشاعر يف نصو من كأنو ،آخر
ق يف إقحاـ ىذه كىل استطاع الشاعر أف يوفٌ  ،القدصل كاعبديد ْباألدبب ْببْب النصوازنة اؼب

 بالصورة اؼبقتولة.  النصوص
 :(1)كمن توظبفاتو لنصوص كعراء سابقْب قولو

َََََََََََََََََََََََوإذا دَ  َََََََََََََََََََََََبِ  اعٍ ا دَ َع      وِ ائَََََََََََََََََََََََِقَ بََ  لِ وْ ُط

ََََََََََ عَ مْ لََََََََََو َسََََََََََ رقََََََََََتْ خَ    نُ يْ ا آِمََََََََََمَ الس 
 

 

 فإف اهلل ؛يده بالدعاء للممدكح فإذا رف  أحد األكخاص ،ن الدعاءفالتبت الشعرم يتعضمٌ      
 لى قوؿ الشاعر عمر بن أيب رببعةيتوكأ ع اغبٌداد كابن ،يستجبب لو: 

َََََََََا رب   َََََََََبَ  ي حُ نِ لُبْ ْسَََََََََل تَ  ي      ادً بََََََََََا أَ َه

 َََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََعَ  اللُ  مُ حَ رْ ويََ َََََََََََََََََََََدً ْب َََََََََََََََََََََ الَ ا َق  نيْ آِم
 

)آمْب(  لفية يف كقد اكَبؾ التبتاف ،كال يسلتو حتها ،تقي علبو حتبتتوفإنو يدعو اهلل أف يي    
 قاؿ بعد الدعاء. الٍب تي 

 اغبٌداد نصبب يف بناء القصبدة عند ابن ؽبا فالنصوص النثرية ،رمكإذا انتقلنا إذل اعبانب النث
 :(2)كقولو  ،كمنها األمثاؿ

َََََعَ  مَََََانُ الز   عَ دَ َصَََََ َََََ جمي      اجَََََائرً  يَ لِ مْ َش

  ُ جِ ْسَََََََََََََََََََََََََََل يُ  كٌ ل ََََََََََََََََََََََََََمَ مُ  مََََََََََََََََََََََََََانَ إن الز   
 

يشرو ىنا  فالشعر ،عضرب يف العفو عند اؼبقدرةيي كىو مثل  ،(ّ)) ملرت فاسجح(:كاؼبثل يقوؿ  
 .ئخطاؼبكهبعلو كاؼبلك اعبائر الذم ال يصفح عن  ،من الزماف ميلمة الشاعر
 
 
 
 

                                                             

(
1
 .(ٖٓ) القصبدة النونبة الواردة يف ديواف رقم نم، ِٕٕص ، ٓٓالديواف، التبت (  

(
2
 .(ُُ) ة اغبائبة رقمدالتبت السادس من القصب، ُُٖالديواف، ص(  

 ( 283ص  2( مجمع األمثال )ج 3)
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  :المرجع التاريخي -ٖ
كعندما يشتمل النص الشعرم على كيء  ،التاريخ فبو جانب االعتتار كذبارب السابقْب

الشاعر إذل التوظبف التارىبي يف إذا عبأ ك  .م  اؼباضْب كذكر مآثرىم تواصبلن  يعدٌ فإنو  ؛منو
 كالنير إلبها بعْب االعتتار كالفائدة. ،فإنو يريد اإلفادة من ذبارب اؼباضْب ؛كعره

حبث  ،كالسخاء ،كاعبود ،أظباء لشخصبات عرببة يف الرـر اغبٌداد كقد كردت يف كعر ابن
ب بو رً ككبلنبا ضي  ،كىـر بن سناف( ،ةمام) كعب بن أي على ل فبدكحو يف الرـر كالعطاء يفعضٌ 

(أي ) أجود من كعب بن : فقبل ،اؼبثل يف اعبود  :(1)ابن اغبداد يقوؿ ،مامة(، ) كأجود من ىـر
 مٍ رِ َىََََََََوعََََََََن  بٍ ْعََََََََمََََََََا قيََََََََل عََََََََن كَ  ل  فَخََََََََ

 

 أرَ َهََََََََََََََََََََنَْ ومُ  ارٌ َهََََََََََََََََََََنَْ مُ  اويََََََََََََََََََََلِ قَ ؤْلَ لِ فَ  
 

 :(2)ا قولو يف مدح اؼبعتصميعضن أكعن توظبفو 
     رةٍ يْ ِسَََََََََََََ ةُ رَ وْ لينَََََََََََََا منَََََََََََََو ُصَََََََََََََإ تْ دَ وبََََََََََََََ

َََََََََََََََََََعَ  كَ ْيَََََََََََََََََََبِ نْ تَُ    نِ َراالُعَمَََََََََََََََََََ وُ ن  ا َسَََََََََََََََََََم 
 

فقد كجد  -رضي اهلل عنهما - كعمر بن اػبطاب ،يقصد بالعمرين: أبا برر الصديقك 
كردبا قصد سّبة عمر بن  ،بْب سّبة فبدكحو اؼبعتصم كسّبة العيمىرين ةمن اؼبشاذه االشاعر أكجهن 

 الذم أطلق علبو اؼبؤرخوف خامس الراكدين.  ،كسّبة عمر بن عتد العزيز ،اػبطاب

 :المرجع العلمي -ٗ
زج ذبربتو يب ؛ فإنوعندما ىبرج الشاعر من دائرة اػبطاب الفِب إذل دائرة اػبطاب العلمي

حبث ؛ بإيراد خطاب علمي ناتج عن ثقافة كاسعة ،كالتعتّب عن مشاعره ،كالعاطفبة ،اإلنسانبة
كمن توظبفاتو يف ، دبجموعة من العلـو أفادتو يف إضفائها على النص الشعرم اغبٌداد ابن أدلَّ 
 :(3)لنحو قولوا

 وُ ُهَََََََََََََنَْ كُ   فُ رَ ْعَََََََََََََلَََََََََََََيس يَُ  ضَََََََََََََميرٌ  ف  َََََََََََََتِ 
 

ََفَ    ؟ارَ ائِ مَ الض ََ اتِ فَََرِ عْ وا فََي المَ رُ يَ  َصََ مِل
 

ََََََََََََحَ تَ  انِ َمََََََََََََكََََََََََََم الز  حُ ولََََََََََََيس علََََََََََََي   مٌ ك 
 

 ارَ ادِ َصَََي مَ جَََرِ فعَََال يُ األ بِ َسَََحَ   علَََ 
 

                                                             

 (.ُ)ن القصبدة رقم ، مِّ تالتب، ُُٕالديواف، ص( 1)

 (.َٔ) ، من القصبدة النونبة رقمّْ، التبت ِِٗالديواف، ص ( 2)

 .(ِٕ) الرائبة رقم القصبدةالتبتاف الثالث كالراب  من  ،ُِٓالديواف، ص( 3)
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ال  فهو ،( كصعوبة اللقاء ببنهمانويرة) حبث يشّب يف التبت األكؿ إذل جفاء ؿبتوبتو      
ؼباذا  :كيتساءؿ ،عرؼ ماىبتوفهي غامعضة متهمة كالعضمّب متهم ال يي  ،يعرؼ أحواؽبا كأختارىا

  !دل هبعل النحاة العضمّب م  النررات؟
كأنو لبس ألحد من الناس السبطرة على  ،كيف التبت الثاشل بْبَّ حرم الزماف على التشر 

 تصدر عنهم.كأف حرمو على الناس يأيت من خبلؿ أفعاؽبم الٍب  ،حرمو
 .اؼبصادر(ك  ،األفعاؿك  ،اؼبعرفاتك  ،) العضمّب: كقد استعمل الشاعر من ألفاظ علم النحو

 :(1)فبقوؿ ،كما يشّب إذل مصطلحات علم الفلك
َََََََََ َََََََََاألَ  تِ رَ ْجَََََََََأَ  ىوَ  ََ َََََََََ يَ ْىَََََََََوَ  كَ َ  ْف  جُ اعِ وَ النَ 

 

َََََََََاألَ  تِ َعَََََََََلَ طْ أَ و    جُ ادِ وَ الَهَََََََََ يَ ْىَََََََََوَ  اجَ رَ بَْ
 

األبراج كاألفبلؾ يف جارت كقد  ،كارتفاع ىودجها ،توبتوحبث يشّب إذل سرعة ناقة ؿب     
  .علم الفلك من مصطلحات يعٌدافاألبراج( ك  ،) األفبلؾ كلفيتا ،سرعة سّب الناقة

 :المرجع الجتماعي -٘
كبِب ببئتو بصفة  ،يرتتط بأكاصر كركابط قوية ببنو كبْب أفراد ؾبتمعو -إنساف - إف الشاعر 

كيسّب كفق ما ىو متعارؼ علبو يف  ،كاألعراؼ ،كالتقالبد ،ن العاداتكيتأثر بالرثّب م ،عامة
 ا.كسلوكن  اؾبتمعو أخبلقن 

يف صتاه فتاة  أحبٌ حبث إنو  ؛اجملتم  النصراشليتعلق ب مايف كعره فب اغبٌداد ابنكقد خاض 
فبا دعاه إذل أف يذكر الرثّب من  ؛عقلو فذىتت بلبٌ  ؛كتهر حبتهااك  ،(نويرة)ى دعنصرانبة تي 

يف مثل  ،كالرنائس ،كالقسس، (2)كالزنار ،كالتثلبث ،كاإلقببل  ،اؼبفردات اؼبسبحبة يف كعره
 :(3)قولو

َََََََََلْ ثِ تْ ال   ةِ عَ رْ وفَََََََََي ِشَََََََََ َََََََََِي      ناِسَََََََََحَ مَ  دُ رْ ث فََ

ََََََز    ََََََرْ طَ  نْ ِمََََََ ب  الُحََََََ عُ رْ َشََََََ لَ تن  ايَََََََحْ وَ  وِ ِف
 

َََََََََِسَََََََََفْ ل  ََ ِىَََََََََذْ وأُ  َََََََََي َى      ةٍ ي  وِ َسَََََََََيْ ى عِ وَ ي ف

 يدْ الَهَََََََََََ ةُ ي َََََََََََفِ يْ نِ الحَ  سُ فْ الَََََََََََنَ   تِ ل  َضَََََََََََ 
 

                                                             

  . (ٗ)ة اعببمبة رقم لتبت األكؿ من القصبد، إُّلديواف، ص ( ا1)

(
  كسطو.ه على ىو ما يلتسو النصراشل، يشدٌ  :الزنار(  2

(
كؿ من القصبدة النونبة، ، التبت األِٗٓالديواف، ص  .(ٖٔ) األببات األربعة من قافبة الباء، رقم َّٔالديواف، ص(  3

 .(ْٓ)رقم 
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     ةٍ رَ يَْ وَ  َََََََََََََََََُ احِ َمََََََََََََََََتِ الْ ي بِ  ِ وْ ُفََََََََََََََََجُ لِ  نْ فَمَََََََََََََََ

َََََََحْ مَ ي والِسَََََََفْ نََ لِ  ىدَ ىَََََََي المَََََََرْ  اةٌ َتَََََََفََ    اَي
 

َََََََ دٍ ْهَََََََي علَََََََ  عَ نِ تْ بَ َسَََََََ      اَنَََََََنََ يَْ بََ  مِ لْ مَََََََن الس 

ََََََ ىَََََي تْ كا ََََََل بٌ رْ هَََََا َحَََََولَََََو أ      ايَ بَْ الس 
 

كيذكر ما يعانبو  ،دث عن ؿبتوبتوكىو يتح ،إذل الديانة النصرانبة كاإلسبلـ ،اغبٌداد يشّب ابن
 نتبجة العتناؽ ؿبتوبتو ديانة غّب ديانتو. ،من أدل التعد كالفراؽ كيرابده

عن الركابط الطبتة بْب  فبتحدث مثبلن  ،كقد يرد يف نص الشاعر ذكر ظاىرة سلوكبة اجتماعبة
 :(1)يقوؿ ،كأف اإلنساف ال يسلم من اػبطأ ،اإلخواف كاألصدقاء

 رٍ َكََََََََََََََنْ مُ بِ  اكَ تَََََََََََََََأَ  نْ وإِ  اكَ َخََََََََََََََأَ  لْ واِصََََََََََََََ
 

 نُ ك  مَ تَ ا يََََََََََََََََُمََََََََََََََل  قََ  يءٍ ص َشََََََََََََََوُ لََََََََََََََُخُ فَ  
 

 

ا يف النص ا مهم  لت دكرن كمن خبلؿ ما تقدـ يبرن القوؿ بأف ىذه اؼبرجعبات الثقافبة كرٌ       
من خبلؿ  ،فها التوظبف اغبسن يف إثراء النصحبث استطاع أف يوظٌ  ؛اغبٌداد الشعرم عند ابن

  .كاعبديد من ببئتو كعصره ،وركثتعدد مصادره من اؼب

 :في ب ط بني صمادح الحّداد ابن -ٖ
 ،كالـز ببلط بِب صمادح ،هاأكثر عمره فبك كعاش طفولتو  (2)اؼبرية اغبٌداد استوطن ابن

ككاف ىؤالء  ،كاف كاعر ببلط بِب صمادح أياـ ملوؾ الطوائفحبث   ،فاكتهر دبدح رؤسائهم
كدبا اتَّسم بو كعره  ،  بو من كهرة فائقةبستب ما سبتٌ  ؛طفائوكيسعوف إذل اص ،اؼبلوؾ يتجاذبونو

 ،ابن زيدكف :مثل ،فبا جعلو يف مصاؼ نيرائو من كعراء األندلس ؛كالرقة ،كالعذكبة ،من الطت 
 .(3)كغّبىم ،كاؼبعتمد بن عتاد ،كابن خفاجة

تداعبات من البد أف يعاشل  ،فاإلنساف صاحب اؽبمة كاؼبرانة العالبة ،كعلى طتبعة التشر
كأصرَّ  ،عندما أخلص للمعتصم بن صمادح ،اغبٌداد كىذا ىو حاؿ كاعرنا ابن ،الغّبة كاغبسد
إلثارة الفتنة كاإليقاع بو عند  ؛ْبتطاكلت إلبو أيدم اغبساد كاؼبنافسكمن مثَّ فقد  ؛على مدحو

                                                             

(
 .(ْٓ)كؿ من القصبدة النونبة، رقم ، التبت األِٗٓالديواف، ص (  1

كمرسبة على حافة التحر األببض  ،ٍب مالقةمدينة كتّبة من مدف األندلس، كمن أعماؿ كورة التّبة، تق  بْب مدين( 2)
 اؼبتوسط، مقابلة كادم اش.

(
3
 .ٓص مناؿ منبزؿ، ،ندلسيكعر أيب عتداهلل بن اغبداد األ(  
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إذل  اغبٌداد بناضطر إثرىا ا،  ىػُْٔكاؼبعتصم سنة  اغبٌداد ا أدل إذل جفوة بْب ابن؛ فبملبرو
 كابنو اؼبؤسبن. ،كاػبدمة يف ببلط ملرها اؼبقتدر بن ىود ،الفرار إذل سرقسطة

من اؼبرية كاف  ابن اغبداد طويل أف خركجاليوسف  /كعن ستب ىذه اعبفوة يذكر الدكتور
مطالتة أخفى نفسو من  اغبٌداد كنالت ابن ،أخ قتل رجبلن  وحبث كاف ل ؛مطالتة نالتو ببست

فاغتنم كفادتو  ،إذل سرقسطة اغبٌداد فانتقل ابن ،عتقلحٌب قيًتض على أخبو كاي  ؛اأجلها حبنن 
" يف بِب صمادح معيم :كأكار ابن بساـ إذل ذلك بقولو .(1)كابنو اؼبؤسبن ،اؼبقتدر بن ىود

 .(2)كغبق بثغر بِب ىود"  ،كم  ذلك طيلب عندىم ىناؾ ،كعره
أف ستب ىذه  (األندلسي اغبٌداد عتداهلل بنكعر أيب ) تذكر يف كتاذهاف ،أما مناؿ منبزؿ

 :(3)كنبا ،كعرَّض فبهما باؼبعتصم ،اغبٌداد اعبفوة يف ببتْب قاؽبما ابن
َََََََََََََََأَ  وِإنْ  اكَ َخَََََََََََََََأَ  لْ واِصَََََََََََََََ       رٍ َكَََََََََََََََنْ مُ بِ  اكَ َت

ََََََََََََخُ فَ   ََََََََََََقََ  يءٍ َشََََََََََََ صُ وْ ُل  نُ ك  مَ تَ ا يَََََََََََََُل َم
 

        ةٌ دَ وْ ُجََََََََََََََََََََوْ مَ  آفََََََََََََََََََََةٌ  َشََََََََََََََََََََيءٍ  ل  ُكََََََََََََََََََََولِ 

ََََََََََََ إن    ََََََََََََُ اهُ نَ اَج علََََََََََََ  َسََََََََََََرَ الس     نُ دخ  ي
 :(4)بقولو ،كمن أستاب تلك اعبفوة أنو ىجا اؼبعتصم

َََََََََ َََََََََا طاِل َََََََََوْ دُ  فِ وْ رُ ْعَََََََََالمَ  بَ ي  نْ كَ رُ اتَْ فََََََََََ كَ َ 
 

َََََََََ ضْ فَََََََََُارْ وَ  ةِ ي َََََََََرِ المَ  ارَ دَ    حِ ادِ مَ ُصَََََََََ نَ اْب
 

 لٍ دَ رْ َخَََََََََََََََََ ةَ ب َََََََََََََََََحَ  اكَ َطَََََََََََََََََعْ إذا أَ  لٌ ُجَََََََََََََََََرَ 
 

َََََََََلْ أَ   َََََََََفَََََََََي قََ  اكَ َق   ِ ائِ الط َََََََََ رِ يْ ِسَََََََََاألَ  دِ ْي
 

َََََََ َََََََ رُ ْمَََََََلَََََََك عُ   َضَََََََقَََََََد مَ  وْ َل َََََََعِ  حٍ وْ  َُ  هُ دَ ْن
 

 ََََََََََََ  حِ ازِ الن ََََََََََََ دِ ْيََََََََََََعِ والبَ  كَ َنََََََََََََيَْ بََ  قَ رْ ل فََ
 

. كييفهم من وعن ففرٌ  ،كغعضب علبو كأبعده ،فلما ظب  اؼبعتصم ىذه األببات اغتاظ منو      
فاؼبعتصم قلبل  ،لتعريض باؼبعتصم بن صمادحإذل ا اغبٌداد ىذه األببات األستاب الٍب دعت ابن

 .(5)نِّ العطاء كثّب اؼب

                                                             

 ، بتصرؼ.ُٓ، ُْالديواف، ص ( 1)

(
 .ِٗٔص  ،ُ، ـ ُالذخّبة، ؽ (  2

(
 .(ْٓ) ثاشل من القافبة النونبة، رقمكؿ كالاأل افبت، التِٗٓالديواف، ص (  3

 .(ُِ) ، األببات الثبلثة من القافبة اغبائبة، رقمُْٖالديواف، ص ( 4)

 .ُْ، ُّندلسي، ص كعر أيب عتداهلل بن اغبداد األ( 5)
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طوؿ اؼبدة الٍب قعضاىا يف خدمة اؼبعتصم بن صمادح. كىرذا دل  اغبٌداد بنالدل يشف  ك 
ألف حسَّاده استطاعوا أف يوقعوا بو  ؛تستمر حباة كاعرنا يف كنف بِب صمادح ىانئة مطمئنة

 منو لبقرر إبعاده عن اؼبرية. األخّبفاغتاظ  ،عند اؼبعتصم
عاد إذل اؼبرية كأكرمو إنو حبث  ،دل تستغرؽ فَبة طويلة يف سرقسطة اغبٌداد كلرن رحلة ابن

 ىػ.َْٖإذل أف تويف يف عاـ  وكعاد إذل مدح ،اؼبعتصم
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 الحّداد  ابن شاعرية  :المبحث الثا ي
 

كاؼبصادر الٍب تناكلت  ،كالَباجم ،كضباع الرثّب من الرتب ،اغبٌداد فقد ديواف كعر ابنإف  
عن أختاره تحدث إذ دل ي ؛اغبٌداد اب تعضاؤؿ كهرة ابنمن أىم أستيعٌد  –كسّبتو  توحبا

 كأكعاره سول القلبل.
بْب ا ا مرموقن مركزن  على أنو كاف وبتلٌ  عدد من مؤرخي األدب كهادات تدؿٌ و قد كهد لك 

و عنؿ اكق، (2)ابن بٌساـقد حاز على إعجاب ف .(1)ككعراء األندلس عامة ،كعراء عصره خاصة
دل يينطقو إال  ،كعلى أيك الندل صادح ،" كاعر مادح :سصاحب مطمح األنف ،ابن خاقاف

زه إذل فئة الوقار كرببٌ  ،م  سببزه بالعلم ،كدل ينتج  سوانبا ،فلم يـر مثوانبا ،حد معن أك صما
 ،ف كاىلو ما كاء من الوجاىةاكيقلد ،ف لو بالنتاىةايشهد ،حسن ءكريكا ،ككاف لو لسن ،كاغبلم

كيقوؿ عنو ابن الصّبيف:  .(3)كفاه بو من ؿباسن غرره" ،رهكقد أثتتت لو بعض ما قذفو من در 
كقاؿ عنو ابن األبار يف   .(4)كاؼبتصرفْب اؼبتوسعْب" ،"كؿبمد بن عثماف من اؼبرثرين اؼبتدعْب

  .(5)"نو من فحوؿ الشعراء كأفراد التلغاءإ"  :كتاب الترملة
 ،مشاره إلبو يف التعالبم ،كأديب كهّب ،فًلقه " كاعر مي  :كفبا قاؿ فبو لساف الدين اػبطبب

كاكتهر دبدح رؤسائها من  ،سرن اؼبرية ،مطل  بفٌك اؼبعمى ،منقط  القرين منها يف اؼبوسبقى
 .(6)"بِب صمادح

 

                                                             

 .ُٕص ،منبزؿ مناؿ ،اغبداد بن عتداهلل أيب كعر( 1)

(
2
 .ِٗٔ-ُٗٔص ،ُؽ ،ِـ الذخّبة،(  

(
 .ّّٕ-ّّٔ ص األنفس، مطمح(  3

 .ٕٓص ،ُـ ،األفعضلبات( ْ)
 .ّٖٗ، ص ُملة ـالتر (ٓ)
 .ّّّ ص ،ِـ ،اإلحاطة( ٔ)
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 مفخرة من مفاخر عصره، ، فًلقان مي ا ا ؾببدن " ككاف كاعرن  :فقاؿ فبو ،أما ابن عتد اؼبلك
عمىمربزن  ،لفلسفةيف التعالبم كا امتقدمن  ،ا يف فنوف من العلممتصرفن 

ي
ال يراد يدرؾ  ،ا يف فٌك اؼب

  .(1)فبو كأكه"
 .(2)اغبٌداد" " الشاعر اؼبشهور أبو عتد اهلل ؿبمد بن :اؼبقَّرم كقاؿ عنو

الذم  ،كعذكبتها يف الغزؿ ،امتاز جبودة قصائده الطواؿ يف اؼبدح اغبٌداد ابنأف  كذهذا يتتٌْب 
جعلت الرثّب من األدباء كعلماء األندلس كاؼبشرؽ أف جودة أكعاره ك  .نويرةجعلو يف ؿبتوبتو 

كونو إضافة إذل   ،ثت عنواؼبصادر الٍب ربدٌ كفػىٍقد  ،ديوانومعيم إال أف ضباع  ؛هنا كيتناقلوهناك يرك 
كهرتو طتقت كلوال ىذه األستاب أل ،جعل كهرتو تتعضاءؿفإف ىذا  ؛من أسرة متواضعة

 ها األجباؿ.تكتناقل ،اآلفاؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

(
 (.َُص ،السادس السفر)، كالترملة الذيل(  1

 . ْٖص ،ْالطبب،ج نفح( 2)
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 ول:الفصل األ
 موقع األساليب البديعية من ب غة البيان للفكر الب غي والنقدي

 المبحث األول: مفهوم البديع.

 المبحث الثا ي: م م  األساليب البديعية في عصور الب غة.

وبيان آرائهم  ،ون البديعيةالمبحث الثالث: موق  الب غيين من دراسة الفن

 في قيمتها الشكلية والب غية، ووظيفتها النصية.
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 المبحث األول:
 مفهوم علم البديع

 
 تعري  علم البديع.(ٔ)

 تعريفو في اصط ح علماء الب غة.(ٕ)

 دور علماء الب غة في البديع. (ٖ)

 أقسام علم البديع.(ٗ)
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 :تعري  علم البديع -ٔ

ْ انشُّسُمِ{:قاؿ تعاذل  .(1)} قُمْ يَا كُنجُ بِذْعًا يٍِّ

 .(2){ٌلُ نَوُ كٍُ فٍََكًٌٌَُُإِرَا قَضَى ؤَيْشاً فَإًَََِّا ٌَقُ بَذٌِعُ انسًََّاًَاثِ ًَاألَسْضِ } كقاؿ تعاذل:
 ميتدع األكباء على غّب مثاؿ.  هلل كىذا صحبح يف حق ا ،كمعُب التدي  الذم ال مثبل لو

 :معني البديع في اللغة

 :كبدٌع الرَّكٌبة ،أنشأه كبدأىه :ا كابتدعويىتدعيو بدعن  يء" بدٌع الش :جاء يف لساف العرب
ثها  ".الن الذم يروف أكَّ  يءالش :كالتىدي ي كالتدع ،اغبىفر ةحديث :كركىٌّ بدي  ،اٍستػىٍنتىطها كأحدى
ثةكالًتٍدعةي كلٌّ ؿبيٍ  يف قباـ كهر رمعضاف عن صبلة  كيف حديث عمر بن اػبطاب ،دى

 .(3)"نًٍعمًت الًتٍدعىة ىذه" :الَباكيح قولو
(  :(ا)إبداعن  اػبلق -تعاذل –كيف اؼبصتاح اؼبنّب: " أىٍبدىع اهلل  خلقهم ألعلى مثاؿ، ك)أىبدىعتي

كىي اسم من  ،دعوه()ب: كمنو قبل للحالة اؼبخالفة ،استخرجتو كأحدثتو :، كابتدعتيوي يءالش
لرن قد  ،مث غلب استعماؽبا فبما ىو نقص يف الدين أك زيادة ،كالرفعة من االرتفاع  ،)االبتداع(

ىو أكؿ من  :أم ،)بدع( يف ىذا األمر كفبلف ،ى بدعة متاحةسمٌ فبي  ،يروف بععضها غّب مرركه
ىو منفرد  معناه ىذا فرأف علىك  ،ك)التدي ( فعبل ،)ميتتىدعه( فبروف اسم فاعل دبعُب ،فعلو

 .(4)كفبو معُب التعجب ،بذلك من غّب نيائره

 :(5)كمن الشعر قوؿ رؤبة بن العجاج

                                                             

 (.ٗ) يةاآل ،حقاؼاأل سورة( 1)

(
 (.ُُٕ) يةاآل ،التقرة سورة(  2

(
 .ىػَُُْ بّبكت، صادر، دار طتعة، (بدع) مادة ،ٔص ،ٖج منيور، بنال ،العرب لساف(  3

(
 .ّٖ /ُج:اؼبنّب اؼبصتاح(  4

(
5
 .ٕٖ ص ،اعبديدة فاؽاآل دار منشورات ،الربكسي الورد بن كلبم /تصحبح بّبكت، رؤبة، ديواف(  
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َعا    ِإْن ُكْنََََََََََََََََت لِلَََََََََََََََِو التَقَََََََََََََََي  اأَلْطَوَعَََََََََََََََا َََََََََََََََََق  َأْن تََْبَََََََََََََََََد  َََََََََََََََََُو الَح َََََََََََََََََْيَس َوْج  فَََل
 

 
 
 تعريفو في اصط ح علماء الب غة: -ٕ

فإف اؼبعُب االصطبلحي للتدي  ينسجم سباـ  ؛اغبديث كاعبديديعِب إذا كاف التدي  يف اللغة 
من فنوف القوؿ. يقوؿ اػبطبب  التدي  على فن  حبث ييطلق  ؛االنسجاـ م  ىذا اؼبعُب اللغوم

عرؼ بو كجوه ربسْب الربلـ بعد رعاية اؼبطابقة ككضوح "التدي  ىو علم يي  :القزكيِب
 .(1)الداللة"
بلـ كربسبنو بنوع من التنمبق: إمَّا بسج  فو ابن خلدكف: " ىو النير يف تزيْب الرعرٌ كيي 

أك  ،أك تورية عن اؼبعُب اؼبقصود ،أك ترجب  يقط  أكزانو ،أك ذبنبس يشابو بْب ألفاظو ،يفصلها
أك أمثاؿ  ،أك طتاؽ بالتقابل بْب األضداد ،إيهاـ معُب أخص منو الكَباؾ اللفظ ببنهما

 .(2)"ذلك
 كاؼبعاشل.  ،التبافعلمي بلغة بعد التدي  العلم الثالث من علـو الت د  عكيي 

 :دور علماء الب غة في البديع -ٖ
فقد أخذكا  ؛كاف لعلماء التبلغة دكر مهم يف ترسبخ اذباه الشعراء كالريتَّاب إذل التدي 

صب  عتد اهلل بن اؼبعتز أكؿ من  كيعدٌ  ،االىتماـ بالتدي  كفنونو منذ أكاخر القرف الثالث للهجرةب
) قد  :يقوؿ ،"التدي " أف احملدثْب دل ىبَبعوا التدي  أثتت يف كتابو، كقد التدي "يف كتابو "فنونو 

ككبلـ  ،كاألحاديث النتوية ،كاللغة ،قدمنا يف أبواب كتابنا ىذا بعض ما كجدنا يف القرآف الررصل
 مى لى عٍ لبػي  ،كأكعار اؼبتقدمْب من الربلـ الذم ظباه احملدثوف التدي  ،كغّبىم ،كاألعراب ،الصحابة
 ،كلرنو كثير يف أكعارىم ،دل يستقوا إذل ىذا الفن تقبَّلهمكمن  ،كأبا نواس ،اكمسلمن  ،اأف بشارن 

كأساءى يف  ،فأحسن يف بعض ؛غلب علبو حٌب ،حتبب بن أكس الطائيٌ  :أمثاؿ ،وا بوفي غً ككي 

                                                             

 .لتناف – بّبكت ،العملبة الرتب دار ،ِٓٓ ص القزكيِب، اػبطبب :يعضاحاإل( 1)

(
 .ـَُٔٗ القاىرة ،َُٔٔ ص :خلدكف ابن مقدمة( 2
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كإمبا غرضنا يف ىذا الرتاب تعريف الناس أٌف  ،كتلك عقىب اإلفراط كشبرة اإلسراؼ ،بعض
ما صب  فنوف التدي  كال  "كيقوؿ: . (1)من ألواف التدي  يءدثْب دل يستقوا اؼبتقدمْب إذل كاحمل

 ."فتو سنة أرب  كستعْب كمائتْبكألٌ  ،ستقِب أحد
أف ، (2)"للقدماء كإمٌبا الفعضل فبو يرج  ،اإف التدي  دل يرن مستحدثن " :ابن اؼبعتز كمعُب قوؿ

 ،كلبس العبب فبو ،كىو بذلك ذك أصوؿ ثابتة راسخة ،جزء من اؼبوركث العريب الرتّب التدي 
 فاإلسراؼ مذمـو يف كل األمور.  ،استخدامويف اإلسراؼ بكإمبا العبب 
ستبل قاـ باحملاكلة األكذل يف فإنو يروف قد  ،"التدي " رتابلأف ابن اؼبعتز بوضعو  :كاػببلصة

ـبتلطة دبتاحث علمي اؼبعاشل  كربديد متاحثو الٍب كانت من قتل ،بلؿ ىذا العلم التبلغيقاست
 ،يف أكعار اعباىلبْب كصدر اإلسبلـ اكما لفت أنيار الناس إذل أف التدي  كاف موجودن   ،كالتباف

 ،بشار بن برد :أمثاؿ ،مث جاءى الشعراء احملدثوف ،عفو اػباطر ،فكلرنو كاف يأيت ببل ترلٌ 
ابن اؼبعتز يف كتابو قد كض  ك  .ارىمكأيب سباـ فأكثركا منو يف أكع ،كأيب نواس ،كمسلم بن الولبد

 من كل نوع. ا ما أتى معبتن  هنقدإضافة إذل  ،اؼبصطلحات ألنواع التدي 
جعلها يف قسمْب: األكؿ  ،من الفنوف التديعبة اث ابن اؼبعتز يف كتابو عن شبانبة عشر فن  كربدٌ 

 ،التجنبسك  ،ىي: االستعارةك  ،كذكر فبو طبسة ألواف من التدي  ،أطلق علبو اسم التدي 
كىو  ،. كهبعل ما عدا ذلكاؼبذىب الربلميك  ،تقدَّمهارد أعجاز الربلـ على ما ك  ،اؼبطابقةك 

من إضافة ىذه  اكال يرل حرجن  ،هنا كثّبةإ :من ؿباسن الربلـ كالشعر، كيقوؿ ،القسم الثاشل
 ،فاتااللت :كىي ،اكذكر من ىذه احملاسن ثبلثة عشر نوعن  ،احملاسن أك غّبىا إذل التدي 

اؽبزؿ ك  ،ذباىل العارؼك  ،تأكبد اؼبدح دبا يشتو الذـك  ،حسن اػبركجك  ،الرجوعك  ،االعَباضك 
 ،حسن التشتبوك  ،اإلفراط يف الصفةك  ،الرنايةك  ،التعريضك  ،حسن التعضمْبك  ،راد بو اعبدالذم يي 

معها كينتهي  ،كؿباسن الربلـ ،كبذلك تنتهي ألواف التدي  حسن االبتداء.ك  ،لزـك ما ال يلـزك 
 الرتاب.

                                                             

 اؼبعتز، بن عتداهلل ىو :اؼبعتز كابن ـ.ُّٓٗ لندف، كراكفوسري، غناطبوسأ الناكر ،ِ ص اؼبعتز، البن: التدي ( 1)
 .ىػِٔٗ يف تلكقي  ا،كاحدن  ايومن  اػببلفة توذل. اكبلبغن  ،اكأديتن  ،اكاعرن  كاف عتاسي، خلبفة

 .ِ ص اؼبعتز، البن :التدي ( 2)
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) قد قدَّمنا :قاؿ ،ؿباسن الربلـيف كقتل الشركع  ،التدي  اػبمسة كبعد أف انتهى من أبواب
 ،ككأشل باؼبعاند اؼبغـر باالعَباض على الفعضائل ،أبواب التدي  اػبمسة ككمل عندنا

التدي  ألف  ؛فبقٌل من وبرم علبو ،)التدي  باب أك بىاباف من الفنوف اػبمسة الٍب قدمناىا:كقاؿ
فأما العلماء باللغة كالشعر  ،ع لفنوف من الشعر، يذكرىا الشعراء كنقاد اؼبتأدبْب منهمو اسم موض

 ،كال ستقِب إلبو أحد ،كما صب  فنوف التدي  ،كال يدركف ما ىو ،فبل يعرفوف ىذا االسم القدصل
ن أيب اؼبنصور علي بن ىاركف بن وبي ب :فتو سنة أرب  كستعْب كمائتْب، كأكؿ من نسخو مِبكألٌ 

 اؼبنجِّم.
كؿباسنها كثّبة ال ينتغي للعادل أف يٌدعي  ،نذكر بعض ؿباسن الربلـ كالشعر ككبن اآلف"

حٌب يتربأ من كذكذ بععضها عن علمو كذكره، كأحتتنا لذلك أف ترثر فوائد كتابنا  ؛اإلحاطة ذها
ا من غّب جهل دبحاسن تبارن اقتصرنا بالتدي  على الفنوف اػبمسة، اخ كيعلم الناظر أنا ،للمتأدبْب
كيقتصر بالتدي  على تلك اػبمسة  ،أف يقتدم بنا فمن أحبٌ  ،كال ضبق يف اؼبعرفة ،الربلـ
فلو  ،كدل يأخذ برأينا ،إذل التدي  اكمن أضاؼ من ىذه احملاسن أك غّبىا كبئن  ،فلبفعل
 .(1)"اختباره

جلى يف ذلك اإلحساس الذم يت ،)التدي ( من إيراد نص ابن اؼبعتز من كتابو التاحثة كغرض
كىو   –ألنو قصر التدي   ؛بأف ىناؾ من يعَبض علبو ،ركاه بعد إهناء حديثو عن الفنوف اػبمسة

 على ىذه الفنوف كحدىا.  -كثّب
 ،كالرتاب ،لؤلدباء ابل ترؾ التاب مفتوحن  ،احملاسن كأرل أنو اليرل فرقان بْب التدي  ك

فاعبمب  لو حرية  ،الوقوؼ على ما ذكره أك ،وفكالشعراء من بعده لئلفاضة يف ىذه الفن
 زعمو. االختبار على حدِّ 

 )قواعد الشعر( مث جاء ،)التدي ( كقد بدأ التدكين يف التبلغة على يد ابن اؼبعتز يف كتابو
ك)اؼبوازنة(  ،)الصناعتْب( أليب ىبلؿ العسررم ككتاب ،ك)نقد الشعر( لقدامة بن جعفر ،لثعلب

ك)سر الفصاحة(  ،)كإعجاز القرآف( للتاقبلشل ،للقاضي علي اعبرجاشلك)الوساطة(  ،لآلمدم

                                                             

 .جيخفا عتداؼبنعم ؿبمد :علبو قكعلَّ  كرحو ،َُٔ-َُٓ ص اؼبعتز، البن :التدي ( 1)
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)أسرار  مث ألف عتد القاىر اعبرجاشل ،ك)العمدة( البن ركبق القّبكاشل ،البن سناف اػبفاجي
 كدٍل يذكر التدي  يف كتابو )دالئل اإلعجاز(. ،كبعض ألواف التدي  ،كتناكؿ فبو التباف ،التبلغة(

 ابن األثّبيف حْب أٌلف  ،)هناية اإلعجاز( الرازمكما أٌلف  ،رشاؼ()ال ف الزـبشرمكألٌ  
)اؼبصتاح(. كجاء بعدىم علماء كيثر كتتوا كألَّفوا كذلك   بدر الدينأٌلف ك  ،)اؼبثل السائر(

 كبدي .  ،كبباف ،اجمللدات يف التبلغة كعلومها الثبلثة بعد التقسبم إذل معاف
 

 ،" إف ىذا النوع من الربلـ إذا سلم من الترلف :أبو اؽببلؿ العسررم عن التدي يقوؿ 
 .(1)كهناية اعبودة" ،كاف يف غاية اغبسن  ؛كبرئ من العبوب

الربلـ غايتو من الصواب يف تأدية اؼبعُب  ذا استوىفإ"  :)التباف كالتدي ( يف كتابقد كرد ك 
لعلم الثالث جاء ا ؛من كضوح كانرشاؼ ىكالغاية من تأدية ذلك اؼبعُب على ما تتق ،اؼبطلوب

ا، فاؼبناستة ا ظاىري  كىذا يعِب أف التدي  طبلء خارجي يعضفي على الربلـ حسنن  ،لبزيده صباالن 
كاؼبخَبع  ،كاحملدث العجبب ،كذلك أف اعبديد ؛بْب اؼبعُب اللغوم كاالصطبلحي كاضحة كجلبة

اف الربلـ فإذا استعرضت ألو  ،كذهاء كركاء ،كطرافة كركعة ،من كأنو أف يروف يف حسن كذهجة
 ؛كذهجة ،كصباالن ا، رسب اؼبعُب حسنن لقبتها تي  ؛الٍب أطلق علبها احملدثوف اسم التدي  كاللطبف

 .(2)"دت اإلطبلؽكجوَّ  تسمبةغت السوَّ  ،قريتة كصلة ككبجة افبا جعل رضبن 
 العلماء بعض كجد اؽبجرم اػبامس القرفيف  التدي  رػػ عند تتت  تطو  كفبا ذبدر اإلكارة إلبو

 من اغباضر، عصرنا إذل كتأثّبىا صباؽبا بقي كتتا كألفوا كازدىرت فارتقت بالتبلغة عنوا نالذي
 : العلماء ىؤالء
 (:ىػُْٕ ت) اعبرجاشل القاىر عتد
 ،كيف التبلغة يف كتابْب ألف ، بالنحو مشهورا كاف ، الثاقتة النّبة العقوؿ أصحاب من
 علم كأهنا فبها ما فبها ما ككل مقسمة عاـ بشرل ظهرت كغنما متوبة ترن دل التبلغة عصره
 . بعض م  بععضها كمتداخل مَبابط

                                                             

 .ـُِٓٗ ىػ،ُُّٕ براىبم،إ الفعضل بوأ كؿبمد ،التجاكم :ربقبق ،ِ ص العسررم، بوىبلؿأ: الصناعتْب كتاب( 1)

(
2
 .بّبكت العرببة، النهعضة دار ،ُٔٗٗ كذل،أ ط ،اغببلكم كناصر ،الزكيعي طالب ،ِٗ ص: كالتدي  التباف(  
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 . اؼبعاشل علم كىو التبلغة علـو من بعلم فبو اعتُب( اإلعجاز دالئل) كتاب لو
 . التباف علم كىو التبلغة علـو من آخر بعلم فبو اعتُب( التبلغة أسرار) كتاب كلو

 الفصاحة يسموف كانوا حبث قديبا عرس حدة على علم كل استقبلؿ بوضوح اآلف فيهر
 . كاحد دبعُب كاؼبعاشل كالتبلغة
 كديد نزاع يعصره ؼ كاف حبث الشعر من كغّبه القرآشل اإلعجاز عن كتابو يف ربدث

  ؟(  النيم أك ، اؼبعُب أك ، اللفظ: ) يف ىو ىل القرآف يف اإلعجاز يروف أين رأيناه
 صب  من كىناؾ ، اؼبعُب يف:  قاؿ من كىناؾ ، األلفاظ زبّب يف اإلعجاز إذل نيركا:  فاؼبعتزلة

 اللفظ يف اإلعجاز أف قاؿ من فرد كلها األكجو ىذه ذكر اعبرجاشل أما ، كاؼبعُب اللفظ بْب بْب
 كأما لئلعجاز ؾباال يروف فبل اعبمب  عند موجود اؼبعُب:  قاؿ اؼبعُب يف اإلعجاز قاؿ من كأما ،
 . للتحدم ؾباال كلبست خاصة فهي اؼبغبتات من عنو أخرب ما

 الربلـ تألبف يف اإلعجاز أف كىو بالنيم ظباىا ما كىي أخرل نيرية إذل ذىنو بثاقب فنير
 متناىبة دقة يف ببنها كالتألبف اؼبعاشل اختبار م  اؼبناستة األلفاظ فاختبار ، كمعانبو ألفاظو بْب

 يف كال فقط اللفظ يف لبس ، اؿاجمل ىذا يف الفصحاء يتفاكت كلذلك اإلعجاز سر ىي متراملة
 للمقاـ مناسب مهذب مترامل كتألبف بنيم اجتماعهما من البد كإمبا ؾبردين فبهما كال اؼبعُب

 . باإلعجاز اعبرجاشل ظباه ما فهذا كيء كل يف اؼبعطبات عبمب  كمناسب
 ( :ّٖٓ ت) الزـبشرم -ِ
 كتاب لو كبرتتو باعبرجاشل تأثركا من ، السادس القرف كبداية اػبامس القرف هناية يف

 زيادات كزاد اعبرجاشل القاىر عتد من استفاده ما فبو طتق الررصل، القرآف تفسّب يف( الرشاؼ)
 . كاؼبعاشل التباف علمي سبايز فبها ظهر ، التبلغة علم يف أثرت توضبحبة

أكؿ من أطلق اسم  حبث ييعدٌ  ،كلرن يرج  الفعضل إذل السراكي يف اسم احملسنات
( نات يف كتابواحملس ث يف القسم الثالث ربدٌ  ،مو إذل ثبلثة أقساـ أساسبةكقسٌ  ،)مفتاح العلـو

 كاؼبعنوية. ،كاللفيبة ،عن احملسنات التديعبة
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ص الذم ػبٌ  ،)اؼبصتاح( وفقد أطلقو بدر الدين بن مالك يف كتاب ،أما مصطلح علم التدي 
 .(1)فبو كتاب )اؼبفتاح(

العصور اؼبتأخرة غاية اإلسراؼ يف استعماؿ احملسنات  أسرؼ األدباء كالشعراء يفلقد 
إف  :كقبل .كذهذا ىتط إنتاجهم األديب ؛كإمَّا إخفاءن لفقرىم يف اؼبعاشل ،ا ذهاإمَّا إعجابن  ؛التديعبة

كلو عرؼ ىؤالء األدباء كالشعراء  ،سوء فهمو كاستخدامويف إمبا  ،العبب لبس يف التدي  ذاتو
بوصفو  ؛كا إلبو اعتتارهكرد   ،العناية كالدراسة منألعطوه حقو ك  ،ولقللوا من عزكفهم عن ؛ذلك
 .(2)عند تقببم األعماؿ األدببة كاغبرم علبها امهم   اببلغب   اعنصرن 

كقد تداكؽبا  ،إف كلمة التدي  كانت موجودة كمتداكلة يف عصره كردبا قتلو :اعباحظ أكار
ز بالغرابة على التعتّب االستعارم الذم يتمبٌ طلق كذكر أهنا تي  ،هالركاة الذين عاكوا قتل عصر 

 .كمن أجلو فاقت لغتهم كل لغة، كأربت على كل لساف ،كالتدي  مقصوره على العرب .كالندرة
كالعتايب يذىب يف كعره يف  ،كبشار حسن التدي  ،الشاعر الراعي كثّب التدي  يف كعرهقد كاف ك 

 .(3)التدي  مذىب بشار
 أقسام البديع:  -ٗ

ىذا ك كقسم يرج  إذل اللفظ.  ،قسم يرج  إذل اؼبعُب :الفنوف التديعبة إذل قسمْبتنقسم 
كاؼبعنوية  ،فاللفيبة تروف يف الصورة كالشرل ،ػػ إال أنو مترامل التقسبم ػػ كإف ظهر منفصبلن 

ككأنو  ،ألف الفصل يؤدم إذل التشويو يف الَبكبب ؛كال انفصاؿ ببنهما ،تروف يف اؼبعضموف كاؼبعُب
كحسن  ،قها باؼبعاشلكصباؿ األلفاظ يروف يف تعلٌ  .كالركح عن اعبسم ،عبسم عن الركحفصل ا
 .(4)القاىر اعبرجاشل الٍب تقـو على التراملبة كىذه نيرة عتد ،وجودىا يف الَبكببيروف باؼبعاشل 
 

 

                                                             

 .ِٓٔ ص ،ضبف كوقي :كتاريخ تطور التبلغة( 1)

 .ـُٖٓٗ-َُْٓ بّبكت، النهعضة، دار ،ٖ ص عتبق، عتدالعزيز :التدي  علم( 2)

(
 .ىاركف السبلـ عتد :ربقبق، ٔٓ ،ٓٓص ،ْج :كالتتبْب التباف(  3

(
4
 .ـَُُِ-ُِّْ ،كذلاأل الطتعة ،اؼببسرة دار ،ِٕٔ ص ،ؿبمد فعضل العرببة، التبلغة(  
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 المبحث الثا ي

 غةم م  األساليب البديعية في عصور الب 
 

 أوليات البديع. -ٔ
جهود العلماء في التراث البديعي من عصر الجاحظ حت   -ٕ

 القرن الثامن الهجري.
 البديع والبديعيات. -ٖ
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 م م  األساليب البديعية في عصور الب غةالمبحث الثا ي: 
 

 : أوليات البديع:أوًل 

رد عفو اػباطر ككانت تى  ،جاءت التذكر األكذل للتدي  يف الشعر القدصل عند العرب اعباىلبْب
من ، ك كإظهار صبالو كحسنو ،كيف إبراز اؼبعُب ،فراف ؽبا أثرىا يف النفس ؛  كال ترلفببل تصنٌ 

 :ا يف كصف فرسوكمتالغن  ،اكمشاذهن ، اذلك ما نشعر بو يف قوؿ امرئ القبس مطابقن 
 اًعٌَََََََََََََََر مَ بِ دْ ٌل ُمَََََََََََََََِبَََََََََََََََقْ مُ  ر  ِفَََََََََََََََمُ  ر  ِكَََََََََََََََمُ 

 

َََط ٍَََر حَ خْ ِد َصَََوْ ُمَََلْ جُ كَ    لِ َعَََ نْ ِمَََ لُ يْ ُو الس 
 

 :ا أعجاز الربلـ على صدكرهكقوؿ جرير راد  
َََََََََََََبِ  رْ ِشَََََََََََََبْ أَ     اًعََََََََََََبََ رْ مِ  لُ تُ قْ يََ َسََََََََََََ ُق أنْ دَ زْ رَ َم الَفَََََََََََََعََََََََََََزَ  َََََََََََََا مِ مَ َ  َسَََََََََََََ لِ وْ ُط  عُ بََََََََََََََرْ ٍة ي

 

 يف الفخر:  اكىذا حساف بن ثابت متالغن 
ََََا ا ََََمَ لْ يََ  ر  اُت الغََََُنَََََفْ لجَ لن   حَ فََََي الض ََََ نَ ْع

 

َََََََََوأَ   َََََََََقْ افََُنا يََ يَ ْس َََََََََ ْرنَ ُط َََََََََ َ  نْ ِم ٍَََََََََة دَ دَ ْج  اًم
 

ذىن اآلف: ىل كاف ىؤالء القدماء من الشعراء يف تلك الكالسؤاؿ الذم يتتادر إذل  
كيقفوف عند مسمبات التدي   ،يعرفوف ىذا الفن ،كاألموم ،كاإلسبلمي ،اعباىلي :العصور

 ستخدامها؟فبتعمدكف ا
كذلك كانت التبلغة   ،وض  بعدمصطلحات علم التدي  دل تي  كانتحبث   ،ال :كاعبواب

طلق على صبب  مسائل التبلغة اسم بل كاف يي  ،مقسَّ كالتدي  دل تي  ،كالتباف ،بعلومها اؼبعاشل
وا دكف سبببز ببنها أك تفريق. كىؤالء الشعراء كان ،أك الرباعة ،أك التباف ،أك الفصاحة ،التدي 

كألسنتهم الفصبحة الٍب ترد يف كبلمهم  ،كيرتتوف النثر على السلبقة العرببة ،ينيموف الشعر
 عفو اػباطر كببل ترلف. 

" فإذا انتقلنا إذل عصر صدر اإلسبلـ كجدنا أف القرآف الررصل كاف لو أثر كتّب يف تنمبة 
ال " :لرلمة اؼببلئمةيوصي بأف يتخّب اؼبسلم ا فها ىو ذا النيب  ،الذكؽ كهتذيب النفوس

كذلك كراىبة أف يعضبف اؼبسلم  ؛"لقست نفسي :كلرن لبقل ،يقولن أحدكم ختثت نفسي
 اػبتث إذل نفسو.
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ال، عفاؾ  :فأجابو أتتب  ىذا الثوب؟ ":فبقوؿ لو ،على رجل معو ثوب كىذا أبو برر يبر  
ة إذل باب من أىم كتلك إكار  ،"كعافاؾ اهلل ،ال :قل" :فبتأذل أبو برر كيقوؿ للرجل ،اهلل

زىّب أكعر " :فبقوؿ ،باب الفصل كالوصل. كذاؾ ىو عمر يعجب بشعر زىّب ،أبواب التبلغة
كال يبدح  ،يف اؼبنطق يعاضلكال  ،الربلـ يِّ كً وٍ حى ألنو ال يتت  " :مث يعلل ىذا اغبرم "،الناس

 .(1)"كال يقوؿ ما ال يعرؼ ،الرجل إال دبا فبو
 ،أك توجبهات تعلبمبة ،عامة كانت مبلحيات نقديةبصفة  أف التبلغةيتعضح ذلك كب

 ،كسوؽ عراظ  ،تقتعضبو السلبقة العرببة منذ العصر اعباىلي بوجود األسواؽ األدببة حسب ما
كاف الشعراء هبتمعوف يف تلك األسواؽ فبتناكدكف الشعر، كيتتاركف بإظهار نتاجهم حبث  
 األديب.
مقاـ سوؽ عراظ يف مرة،  ،ة يف الروفةكسوؽ الرناس ،كقد قاـ سوؽ اؼبربد يف التصرة 

كوبترموف إذل  ،حبث يتواجد الشعراء ىناؾ فبنشدكف كعرىم ،كذلك يف العصر األموم
كيتدكف مبلحياهتم على معاشل  .بو طارت كهرتو يف اآلفاؽ كبْب الشعراء هى وِّ نػي  نٍ فمى  ،بععضهم

سبببز حسن الشعر من  كالذكؽ الفطرم يف ،الشعرم معتمدين على اغبسٌ  ،الشعراء كأسالبتهم
 قتبحو. 

إذ ظهر  ؛كإذا انتقلنا إذل العصر العتاسي كجدنا اإلسراؼ كاإلكثار يف صور التدي  كمسائلو
كابن اؼبعتز  ،كأيب سباـ ،كمسلم بن الولبد ،كأيب نواس ،أمثاؿ بشار بن برد ،ؾبموعة من الشعراء

ينيركف إذل كانوا  إهنم إذ ؛مسائلوكترلفوا يف  ،كغّبىم، كىؤالء قد أسرفوا يف الصور التديعبة
 معتقدين أف اإلبداع يف اإلكثار من تلك الفنوف. ،الشعر القدصل مقلدين ما فبو من فنوف بديعبة

 ،بل يتداخل بععضها يف بعض ،" كمن الواضح أف عصور األدب لبست ببنها حواجز قوية
بل توجد  ،ب كاضحة اؼبعادلكالفنوف أك اليواىر اعبديدة ال تربز يف حالة تامة مستوية اعبوان

كلذا فإف ىؤالء الشعراء الذين أسرفوا يف  ؛موزعة يف أكاخر العصر السابق كأكائل العصر البلحق

                                                             

 .ـََِْ - ىػُِْٓ الثانبة الطتعة ىرة،القا اؼبختار، مؤسسة ،ُٖ ص فبود، عتدالفتاح بسبوشل :التدي  علم( 1)
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 ،دل يرونوا على مستول كاحد ؛و يف العصر العتاسيكترلفوا مسائلى  ،كأكثركا من صوره ،التدي 
 .(1)، بل ىم متفاكتوف(كاالصطناع ي  ،كالترلف ،كاإلسراؼ ،كدرجة كاحدة من حبث اإلكثار
يقوؿ كقد صب   ،ا على طغباف الصنعة التديعبة يف العصر العتاسيكلبرن بشار بن برد مبوذجن 

 :فبو بْب اعبناس كاؼبقابلة
 كَ َ  ْصََََََََََََََََََََََيََََََََََََََََََََََُد وأَ عِ البَ  ر كَ مََََََََََََََََََََََا َسََََََََََََََََََََََرب  

 

َََََََََََرِ القَ    اارً َعَََََََََََا وَ ارً ُب  ََََََََََََيْ ِسَََََََََََُب الن  ْي
 

 : اكيقوؿ مطابقػن 
 مُ كُ ِر كْ  ِ غوٌل بَََََََََََََََََََِْشَََََََََََََََََََي مَ ِبَََََََََََََََََََلْ اَم قََ حت َََََََََََََََََََ

 

ََََََََيََ      يا ِ يَ ْسََََََََنِ بِ  طٌ وْ بَََََََََُرْ ِك مَ بََََََََُلْ قََ ي وَ  ِ ْه
 اىَ رِ ك   َ تَََََََََََََََ نْ ي ِمََََََََََََََِفََََََََََََََي عليهََََََََََََََا َلهْ ِفََََََََََََََهْ لَ 

 

 َََََََََََََََ ََََََََََََََدْ ي ََََََََََََََي وتََ ن ََََََََََََََُرىا مِ ك   َ  ُو َت  آِ يْن
 

َََََََََ    بهََََََََََََََا انَ َمََََََََََََََي الز  ِضََََََََََََََقْ أَ  رٌ ظَََََََََََََََتنْ مَ لَ إ  ََََََََََََََي   انِ ر  َحَََََََََُفو لِ ْصَََََََََاُه ل يَ  ََََََََََدْ اَن أَ إْن َك
 

 ثبلثة من الطتاؽ.فبل ىبلو ببت من ىذه األببات ال
 كمن تقسبماتو:

َََََََََََََوُ ثَْ ومِ  ارِ َسَََََََََََََيٌَََََََََََََق فَََََََََََََي اإلِ رِ اُحَََََََََََََوا فَ رَ فََ   ُل
 

 بَََََََََََُوُ ِر ىارِ حْ البَ َذ بََََََََََََِل  لٌ ْثٌَََََََََََل ومِ ْيَََََََََََتِ قَ  
 

 

على ا فجعلو مقصورن  ،كقد نير اعباحظ إذل كثرة صور التدي  كفنونو يف العصر العتاسي     
كأربت على   ،لغتهم كل لغة فاقتكمن أجلو  ،" كالتدي  مقصوره على العرب :إذ يقوؿ ؛العرب

 .(2)كل لساف" 
 
 جهود العلماء في التراث البديعي من عصر الجاحظ حت  القرن الثامن الهجري:  :اثا يً 

 :الهجري الثالث القرن رواد -ٔ

فقد  ،"التدي " ىػ( من أكائل العلماء العرب الذين كردت عندىم لفيةِٓٓ)ت اعباحظ يعدٌ 
 ،)التدي ( على اؼبستطرؼ اعبديد من الفنوف الشعرية أطلق اسمالركاة ىم أكؿ من  ذكر أف

                                                             

(
 .ُْ ص فبود، عتدالفتاح بسبوشل :التدي  علم(  1

 .بّبكت اعببل دار ،ٓٓ ص ،ْج للجاحظ، :كالتتبْب التباف( 2)
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كالرسائل الفاخرة م  التباف  ،كالشعر اعببد ،" كمن اػبطتاء الشعراء فبن كاف هبم  اػبطابة :قاؿ
كمثالو يف التدي   ،كحذكه ،ككنبتو أبو عمرك، كعلى ألفاظو ،كلثـو بن عمرك العتايب  :اغبسن

كمسلم بن الولبد  ،منصور النمرم :كنحو  ،ك من كعراء اؼبولدينيقوؿ صبب  من يترلف مثل ذل
دل يرن يف اؼبولدين أصوب ك  ،ككاف العتايب وبتذم حذك بشار يف التدي  .كأكتاىهما ،األنصارم

 .(1)"من بشار كابن ىرمة ابديعن 
 :ا يف تعقبتو علي قوؿ األكهب بن رمبلةككردت لفية" التدي " أيعضن 

َََََََََوَقَََََََََتَ  الَََََََََ ي يَُ  رِ ىْ الَََََََََد   دُ اعِ َسَََََََََ مْ ُىَََََََََ  ي ب
 

َََََََََومَََََََََا خَ   َََََََََل تََ     َكَََََََََ  رُ يَْ  داعِ َسَََََََََبِ  ءُ وْ نَُ
 

فأطلق  .(2)"كىذا الذم تسمبو الركاة التدي  ،إمبا ىو مثل ،ىم ساعد الدىر ":كقولو :قاؿ
 " ساعد الدىر" اسم التدي . :اعباحظ على اؼبثل
كالتدي (  ،عاشلكاؼب ،)التباف: كانت أقسامها الثبلثة  ،أف التبلغة عند اعباحظكيتتٌْب بذلك 

ها باؼبصطلحات كدل يسمِّ  ،اا علمب  دل يعرض اؼبسائل التبانبة كالتديعبة عرضن حبث  ،متداخلة
كلمة التدي  عند اعباحظ الصور كتعِب   التديعبة اؼبعركفة عند اؼبتأخرين من علماء التبلغة.

كلرن  ،ت كمصطلحاتكدل يعض  للمسائل التديعبة تعريفا ،كاحملسنات اللفيبة كاؼبعنوية ،التبانبة
 كاف اىتمامو ذها عن طريق ذكر الشواىد. 

)باب  ظباهأا حبث عقد بابن  ،السج  :ث عنها اعباحظكمن األسالبب التديعبة الٍب ربدٌ 
 ،كيعلل كراىبة بعض العرب للسج " بأف كيهاف العرب كانوا يسجعوف ،األسجاع يف الربلـ(

من  ارًئٍػب  كأف م  كل كاحد منهم  ،دَّعوف الرهانةككانوا ي ،ككاف أكثر اعباىلبة يتحاكموف إلبهم
 .(3)"كعيزل سلمة كأكتاىهم ... ،كسطبح ،مثل حازم جيهبنة، كمثل كق ،اعبن

                                                             

 .ُٓ ص ،ُج اعباحظ، :كالتتبْب التباف( 1)

 .ٓٓ ص ،ْج اعباحظ، :كالتتْب التباف( 2)

(
3
 .َِٗ-ِٖٗص ،ُج للجاحظ، :التتبْبك  فاالتب(  
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منها ما  ،كعرض لو عدة كواىد ،ظباه باسم اللغز يف اعبوابأك  ،عن أسلوب اغبربمٌدث كرب
آخر على صاحب لو من كقدـ  ":كىو قولو ،كاألغتباء ،كاعبفاة ،أكرده يف باب اؼبوسوسْب

 .(1)"شل قفاهكاٌل  ":قاؿ "كالؾ؟ يءفأم ك ،قد كنت عند األمّب :فقاؿ ،فارس
 ،ظباه ذهذا االسمأكيذكر ابن اؼبعتز أف اعباحظ ىو الذم  ،اؼبذىب الربلمي تناكؿ كما

كإبراز األدلة  ،كابن اؼبعتز: طريقة اؼبترلمْب العقلبة يف إقامة اغبجج ،كاؼبراد عند اعباحظ
 عبدؿ. كا

قاؿ كتبب بن  :قاؿ ،ثِب صاحل بن خاقاف" كحدٌ  :فقاؿ ،عن حسن االبتداءدث ربكما 
 ،ل بتفعضبل جودة القط كأنا موكٌ  ،كدبدح صاحتو ،الناس موكلوف بتفعضبل جودة االبتداء :كتبتة

 .(2)"كدبدح صاحتو
 د بو اعبد.راكذكر اؽبزؿ يي  ،كأكار إذل االقتتاس كالتقسبم ،ث عن اإلرصاد كاالحَباسكربدٌ 

كقد جاء ذكر ابن  ،)التدي ( أطلق علبو اف كتابن ىػ ( أكؿ من ألٌ ِٔٗ) ت  ابن اؼبعتز كيعدٌ 
دتو اكما أر  ،لفصلاكؿ من ىذا إرساء قواعد كأسالبب التدي  يف اؼبتحث األ يفكتابو كدكر   اؼبعتز

كبف تناكلوا ىذه ك  ،التتت  التارىبي لؤلسالبب التديعبة عند علماء التبلغةيتمٌثل يف التاحثة 
 خرين.أكأطلقوا علبها اؼبصطلحات الٍب عهدناىا عند اؼبت ،األسالبب

  :ىَ(ٕ٘ٛ المبرد ) ت -
ث عنها كمن األسالبب التديعبة الٍب ربدٌ  ،(الرامل يف اللغة كاألدب)صاحب كتاب 

ـباطتة ك  ،إذل اؼبترلم ،إذل ـباطتة الشاىد ،" كالعرب تَبؾ ـباطتة الغائب:إذ يقوؿ (،االلتفات)
ًَجَشٌٍََْ بِيِى بِشٌِحٍ طٍَِّبَتٍ{  }حَخَّى إِرَا كُنخُىْ فًِ انْفُهْكِ: قاؿ اهلل  ،الشاىد إذل ـباطتة الغائب

ا أيعضن ناكؿ تكما   .(3)ا عنهم"إختارن  مث انصرفت إذل النيب  ،ةمَّ ب لؤلي اكاف اػبط  ،(ِِ:)يونس
 اللف كالنشر، كالتجريد.

                                                             

(
 .ٔ ص ،ْ ج :السابق اؼبصدر(  1

 . ُُِ ص ،ُج اعباحظ، :كالتتبْب فا( التب2)

 .ِِص ،ّج اؼبربد، :الرامل( 3)
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 :هجري في التراث البديعيدور علماء القرن الرابع ال -ٕ
  :( ىَٖٖٚت)  جعفر بن قدامة -

كاحملسنات التديعبة الٍب  .تناكؿ قدامة فنوف التدي  يف معرض اغبديث عن جٌبد الشعر كرديئو
كصحة  ،كصحة التقسبم ،كالغلو ،) الَبصب :كىي ،اب  ا بديععرض ؽبا بلغت أربعة عشر ؿبسنن 

كالترافؤ  ،كالتمثبل ،كاإلرداؼ ،كاإلكارة ،اؼبتالغةك  ،كالتتمبم ،كصحة التفسّب ،اؼبقاببلت
 .كااللتفات( ،كالتصري  ،كالتوكبح

م  اختبلؼ يف التسمبة  ،" كمن ىذه احملسنات ما التقى فبها قدامة م  ابن اؼبعتز
 :التوارل كالتوكبح عنده ىي عند ابن اؼبعتز على ،كالترافؤ ،فالتتمبم .االصطبلحبة فقط

يلتقباف فبهما كيتفقاف  فكرد أعجاز الربلـ على ما تقدمها. كىناؾ ؿبسنا ،كالطتاؽ ،االعَباض
 .(1)"اؼبتالغة كااللتفات :كنبا ،على تسمبتها

 ،لو الستق يف استحداث تسعة أنواع جديدة من أنواع التدي كاف أف قدامة  كىرذا يتعضح 
 ،إلرداؼكا ،كصحة التفسّب ،كالَبصب  ،كصحة اؼبقاببلت ،كصحة التقسبم ،الغلو :كىي

 كالتمثبل. ،كالَبصب  ،كاإلكارة

 :( ىَٖٔٚت)  لآلمدي ،والبحتري تمام أبي بين المواز ة -

ىنا ما  كالذم يهمٌ  ،ف ىذا الرتاب لبوازف بْب كعر الشاعرين الرتّبين أيب سباـ كالتحَبملٌ أي 
 يف الرتاب من أسالبب بديعبة قامت علبها تلك اؼبوازنة. 

كرأل  ،كالطتاؽ ،كاعبناس ،نقده بعض فنوف التدي  من التقسبميف مبزاف اآلمدم كقد أدخل 
ف فبو. ا بُب علبو أكثر كعره كترلٌ كجعلهما غرضن  ،أف أبا سباـ أسرؼ يف طلب اعبناس كالطتاؽ

إذا اقتصد  ،نبا كالتبلغبْب من ؿباسن الربلـكىو يف كبلمو عن ىذين اللونْب من التدي  يعدٌ 
 .(2)االشاعر يف استخدامها كدل يتعمدى

                                                             

 .بّبكت ،العرببة النهعضة دار ،ُِٓ ص عتبق، عتدالعزيز العرببة، بلغةتال تاريخ يف( 1)

 .ُّٕ ص عتبق، عتدالعزيز: العرببة التبلغة تاريخ يف( 2)
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كاعبناس التاـ باسم  ،كتسمبة الطتاؽ باسم الترافؤ ،كيلـو قدامة يف ـبالفتو البن اؼبعتز     
 .(1)اؼبطابق

 (: ىَٕٜٖت)  الجرجا ي العزيز عبد للقاضي ،وخصومو المتنبي بين الوساطة -

كالذم يعنبنا ىنا ما يف  ،ط بْب اؼبتنيب كخصوموأراد القاضي من ىذا الرتاب أف يتوسٌ 
طلق على كل قسم كيي  ،امو أقسامن سِّ يقى حبث  ،التجنبس :فبوكأىم ما  ،رتاب من فنوف التدي ال

عن كذلك ث  كالتصحبف. كربدٌ  ،كاؼبعضاؼ ،كالناقص ،كاؼبستويف ،كمنها: اؼبطلق ،لو امصطلحن 
 كأكرد كواىد على ذلك. ،اؼبطابقة

 :( ىَٜٖ٘ت)  للعسكري الصناعتين كتاب -

 يف طبسة كثبلثْب ا مستقبل  ص لو بابن فخصٌ  ،أيب اؽببلؿ العسررم)التدي ( عند  اتس  مفهـو
 ا ببلغبة كثّبة.رصد فبو فنونن  ،فصبلن 

كحصر أبوابو  ،اإلبانة عن كجوىوك التاب التاس  من كتابو الذم لشرح التدي   كقد عقد
احملدثْب أف  ،كال دراية عنده ،عى من ال ركاية لو" فهذه أنواع التدي  الٍب ادٌ  :قائبلن  ،كفنونو

ألف ىذا النوع من  ؛م أمر احملدثْبكذلك ؼبا أراد أف يفخٌ  ،كأف القدماء دل يعرفوىا ،ابترركىا
 .(2)"كهناية اعبودة ،كاف يف غاية اغبسن  ؛كبرئ من العبوب ،الربلـ إذا سلم من الترلف

 :( ىَٖٙٛت القرآن إعجاز في النكت ) ورسالتو الرما ي -

عن التجانس الذم الرماشل ث ربدٌ  حبث ،اإلعجاز القرآشل ىذه الرسالة من موضوعات دٌ تع
َ انهّوُ }ًًٌََْكُشًٌَُ ًًٌََْكُشُ :كما يف قولو تعاذل  ،رؼ عند اؼبتأخرين باؼبشاكلةعي   {ًَانهّوُ خٍَْشُ انًَْاكِشٌٍِ

 (.َّ :)األنفاؿ

  :البديع في القر ين الخامس والسادس -ٖ
                                                             

(
 .ٕٓ ص فبود، وشلبسب :التدي  علم(  1

 .ِٕٔص العسررم، ىبلؿ يبأل :الصناعتْب كتاب( 2)
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 :( ىَٖٓٗت)  البديع علم إثراء في القرآن إعجاز كتابو ودور الباق  ي -

أف القرآف معجزة ببلغبة. كما يهم يف ا على اؼببلحدة كاؼبشررْب عنبفن  ارد   الرتابىذا  يرد  
 :كىي ،ث فبو عن كجوه التدي يتحدٌ  يعقد فصبلن حبث  ،ما ذكره من األسالبب التديعبةىنا 

 ،كالتتمبم ،كصحة التقسبم ،كاعبناس ،كاؼبماثلة كاؼبطابقة ،اؼبتالغةك  ،الغلوك  ،كاإليغاؿ ،اإلرداؼ
 ،كاالعَباض ،كااللتفات ،كالتتديل ،كالعرس ،كالتعريض ،كالرناية ،كطتاؽ السلب ،كالَبصب 
فاقتصرنا  ،ا" ككجوه التدي  كثّبة جد   :إذ يقوؿ ،كغّب ذلك من فنوف التدي  ،كالتذيبل ،كالرجوع

فلبس الغرض ذكر صبب   ،ة التطويلكراى  ؛هنا بذلك على ما دل نذكركنتٌ  ،على ذكر بععضها
 .(1)"أبواب التدي 

 :( ىَٖٙٗ ت)  القيروا ي رشيق ابن -

 ا)العمدة( تسعة كعشرين، منها عشركف نوعن  يف كتابوابن ركبق أنواع التدي  الٍب أكردىا  تتلغ
ند م يرد ؽبا ذكر عفلأما التسعة التاقبة  ،كأبو ىبلؿ العسررم ،كقدامة ،ستقو إلبها ابن اؼبعتز

 ،بإهبابو يءكنفي الش ،كالتررار ،كاالستدعاء ،التفري ك  ،كالَبديد ،التورية :ىيك  ،رجاؿ التدي 
 كالتغاير. ،كَباؾكاال ،كاالطراد

كإف كاف قد سار  ،" كتتمبز دراسة ابن ركبق ؼبا ذكره من فنوف التدي  بأهنا أكثر تفصببلن 
مث يشفعو باألمثلة  ،ؼ الفن التديعي يعرٌ فهو أكالن  ،فبها على منهاج أكتو دبنهاج أيب ىبلؿ

على فطنة  ابالتوضبح اعتمادن  كقلما عرض للشاىد ،كالشواىد من منيـو الربلـ كمنثوره
 .(2)القارئ"

 :( ىَٔٚٗت)  الجرجا ي عبدالقاىر -

فقد  ،يف التدي  يفوؽ ما ذكره غّبه من العلماء ؾبتمعبْب الشبخ عتد القاىر اعبرجاشل ما قالو
ا عند حديثو عن كعر احملدثْب الذين أسرفوا يف استعماؿ سريعن  احثو عرضن عرض بعض متا

                                                             

(
 .ُُٔ ص للتاقبلشل، ،الررصل فالقرآ عجاز( إ 1

 .ِٖعتبق، ص عتدالعزيز :التدي  علم( 2)
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ضبل صاحتو فرط كغفو بأمور  اكبلمن   –اآلف  –" كقد ذبد يف كبلـ اؼبتأخرين  :إذ يقوؿ ،التدي 
تْب، كىبٌبل إلبو أنو إذا بكيقوؿ ل ،ترج  إذل ما لو اسم يف التدي  إذل أف ينسى أف يترلم لبفهم

كأف يوق  السام  من طلتو  ،كال ضّب أف يق  ما عناه يف عمباء ،التدي  يف ببت صب  بْب أقساـ
 .(1)يف ختط عشواء ..."

)دالئل  وبؽ إذل عدد من متاحث التدي  ضمن نيريتو اؼبعركفة نيرية النيم يف كتابكقد تطرٌ 
 ،طتاؽكال ،كحسن التعلبل ،اعبناس، كالسج  :كمن ىذه اؼبتاحث ،ك)أسرار التبلغة( ،اإلعجاز(
 كإف كاف حديثو عن ىذه احملسنات لبس ألغراض بديعبة بقدر ما ىي ألغراض ببانبة. ،كاؼبتالغة

 :( ىَٖٛ٘ ت)  الزمخشري -

ألسالبب من خبلؿ ا ،يهتم بالتدي  القاىر اعبرجاشل نرل الزـبشرم  ى الشبخ عتدطى كعلى خي 
 ،مثل الطتاؽ ،قرآف الررصلإلبها من خبلؿ ما كرد منها يف بعض آيات ال الٍب أكارالتديعبة 
 ،كمراعاة النيّب ،كتأكبد اؼبدح دبا يشتو الذـ ،كاللف كالنشر، كااللتفات ،كاؼبشاكلة ،كاؼبقابلة

 كالتجريد. ،كاالستطراد ،كالتقسبم ،كالتناسب
دل يرن اؼبقصود منو  ،أف إسهاـ الزـبشرم كغّبه فبن كتتوا يف اإلعجاز القرآشل يتعضحذلك كب

ف آكاف القصد بباف أثر ىذه األسالبب التديعبة يف ببلغة القر  بقدر ما ، خدمة علم التدي
 بعد استبفاء اؼبعاشل يف متاحث علم اؼبعاشل كعلم التباف. ،الررصل كإعجازه

 :ىَ (ٕٙٙ) ت جهود السكاكي في القرن السابع الهجري -ٗ

( ترج  كهرة السراكي إذل كتابو  يصو لعلمخصٌ خاصة القسم الثالث الذم  ،)مفتاح العلـو
كآخر عن فنوف التدي  اللفيي كاؼبعنوم. كما يهم  ،كمتحث التبلغة كالفصاحة ،اؼبعاشل كالتباف

أغبق التدي  من ىذا القسم  حبث ،متحث فنوف التدي  :ىنا من القسم الثالث من كتابو

                                                             

(
1
 .ُٕص اعبرجاشل، عتدالقاىر :التبلغة سرار( أ 
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كإال لراف  ؛بذاتو مستقبلن  اعلمن بوصفو بعلمي اؼبعاشل كالتباف. كمعُب ذلك أنو دل يرن ينير إلبو 
 .(1)كأف يعطبو من العناية ما أعطاه ؽبما ،معاملة علمىي اؼبعاشل كالتباف علبو أف يعاملو

أنو اقتصر كما  ،م احملسنات التديعبة إذل ؿبسنات لفيبة كأخرل معنويةأكؿ من قسٌ  ىوك 
ا يف أثرن  ا، لعلها يف نيره أىم من غّبىاكدل يذكر منها إال ستة كعشرين فن   ،على فنوف التدي 

 ا من عنده.ا جديدن ا دل يزد على احملسنات كبئن كأيعضن  ا،ربسْب الربلـ معُبن كلفين 
 ،كالسج ، كالقلب ،كرد العجز على الصدر ،اعبناس :ىي ،كفنوف التدي  اللفيي الٍب ذكرىا

 كالَبصب .  ،كاالكتقاؽ
 ،راعاة النيّبكم ،كاؼبقابلة ،اؼبطابقة :كىي ،اتتلغ عشرين نوعن فأما فنوف التدي  اؼبعنوم 

 ،كاعبم  م  التفريق ،كالتقسبم ،كالتفريق ،كاعبم  ،كاللف كالنشر ،كاإليهاـ ،كاؼبشاكلة ،كاؼبزاكجة
 ،كالتوجبو ،كتأكبد اؼبدح دبا يشتو الذـ ،كاعبم  م  التفريق كالتقسبم ،كاعبم  م  التقسبم

كبعض صور اإلهباز  ،ةكسىوؽ اؼبعلـو مساؽ غّبه لنرت ،كاالستتتاع ،كااللتفات ،كاالعَباض
 كاإلطناب. 

 :( ىَٖٚٙت)  األثير بن الدين ضياء -
 ،بذاتو كما فعل بعض اؼبتقدمْب علبو مستقبلن  اعلمن بوصفو دل ينير ابن االثّب إذل التدي  

ث عن بعض فنوف التدي  اللفيي، لرن قبده يف مقالتو األكذل اػباصة بالصناعة اللفيبة يتحدٌ 
 عن بعض فنوف التدي  اؼبعنوم.حٌدث يت ة بالصناعة اؼبعنويةكيف مقالتو الثانبة اػباص

)اؼبثل السائر يف أدب الراتب كالشاعر( أٌف احملسنات التديعبة و من خبلؿ كتابيتتٌْب ك 
 ،السج  :ىيك  ،فهو يسوؽ يف مقالتو األكذل شبانبة أنواع، اللفيبة ىي صناعة األلفاظ 

كتررير  ،كاختبلؼ صبغ األلفاظ ،كلزـك ما يلـز ،كالَبصب  ،كاؼبوازنة ،كالتجنبس ،كالَبصب 
. يف حْب ىبتٌص  ،بالربلـ اؼبنثور كما جعل السج  ىبتصٌ   ،اغبركؼ  الَبصب  بالربلـ اؼبنيـو

كقد دعاه ذلك إذل اغبديث عن بعض  ،اؼبعاشلتناكؿ أما يف مقالتو الثانبة اػباصة باؼبعاشل فب
 ،كاأللغاز ،كاالستدراج ،كالتفسّب بعد اإلذهاـ ،كااللتفات ،التجريد :كىي ،احملسنات اؼبعنوية

 رصاد.كاإل ،كاللف كالنشر ،كالتقسبم ،كالطتاؽ
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 :البديع في القرن الثامن الهجري -٘

أنٌو يقٌل فبو  اتعضح ،ذا نيرنا إذل طاب  ىذا القرف كظباتو الغالتة يف التألبف األديب كالتبلغيإ
ما كهد ىذا القرف بدء اىتماـ بعض الشعراء ك  ،اؼبختصرات كالشركح كترثر ،التألبف اؼبتترر

 )بالتديعبات(.  رفتكنيم فنونو كأسالبتو يف قصائد عي  ،بالتدي 
 ،كجهوده يف إرساء قواعد التبلغة بأقسامها الثبلثة ،يهم يف ىذا العصر اػبطبب القزكيِبما ك 

 )التلخبص يف علـو التبلغة(. من خبلؿ كتابو
أنو كافق السراكي يف تقسبم فنوف  ، يف كتابو عن التدي كأىم ما تطرؽ لو اػبطبب القزكيِب

 كيف تسمبة بععضها. ،كلرنو خالفو يف عدد الفنوف ،التدي  إذل معنوية كلفيبة
كلرن القزكيِب زادىا إذل ثبلثْب  ،ا فقطالسراكي من التدي  اؼبعنوم عشرين نوعن قد أكرد ف
 ظباه القزكيِب ،هاـ" عند السراكياإليفػ" :مثبلن  ،كخالفو يف تسمبة بعض األنواع ،انوعن 

 .(1)"التورية"
 ،كمراعاة النيّب ،اؼبطابقة :كىي ،ذل فنوف التدي  اؼبعنوم عند اػبطببإالتاحثة نتقل كت
 ،كاللف كالنشر ،كاالستخداـ ،كالتورية ،كالرجوع ،كالعرس ،كاؼبزاكجة ،رصاد، كاؼبشاكلةكاإل

كاعبم  م  التفريق  ،كاعبم  م  التقسبم ،يقكاعبم  م  التفر  ،كالتقسبم ،كالتفريق ،كاعبم 
كتأكبد اؼبدح دبا  ،كالتفري  ،كحسن التعلبل ،كاؼبذىب الربلمي ،كاؼبتالغة ،كالتجريد ،كالتقسبم

 ،راد بو اعبدكاؽبزؿ الذم يي  ،كالتوجبو ،تاعتكاالست ،كتأكبد الذـ دبا يشتو اؼبدح ،يشتو الذـ
 د. كاالطرا ،كالقوؿ باؼبوجب ،ؼر كذباىل العا

كىي: اعبناس،  ،كزادىا اػبطبب إذل ستعة ،فذكر السراكي ستة ،أما فنوف التدي  اللفيي
.  ،كالتشري  ،كاؼبوازنة ،كالقلب ،كرد العجز على الصدر، كالسج   كلزـك ما ال يلـز

كرد العجز  ،كالقلب ،كالسج  ،أف اػبطبب اتفق م  السراكي يف اعبناسالتاحثة حظ بلكت
 :نباك  ،كالتشري . كخالفو يف نوعْب ،كلزـك ما ال يلـز ،سراكي اؼبوازنةكزاد ال ،على الصدر

 كاالكتقاؽ. ،الَبصب 
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حٌب ك ابتداء من اعباحظ  ها،مبلؿب كأىماألسالبب التديعبة ظهرت كبف كذهذا يتتٌْب  
علم يف حبث عرجت التاحثة على ذكر جهودىم  ،يف القرف الثامن اؽبجرم اػبطبب القزكيِب
  .كاإلعجاز القرآشل ،كالنقد ،كالتبلغة ،األدبيف   همكتت التدي  من خبلؿ

 :البديع والبديعيات :اثالثً 

ألهنا أسهمت بدكرىا يف ظهور  ؛ث عن التديعباتتحدٌ تأف على التاحثة  اكاف لزامن 
من خبلؿ قصائد يشتمل كل ببت منها على لوف أك أكثر  ىاكانتشار  األسالبب كالفنوف التديعبة

 ،مالك يف النحوابن كألفبة   ،فهي منيومات يف التدي  تشتو منيومات العلـو ،من ألواف التدي 
 كالشاطتبة يف علم القراءات. 

اكتملت حبث  ،كأكؿ من ستق إذل ىذه التديعبات الشاعر اؼبصرم علي عثماف األربلي
 :كمنها قولو ،ا من ألواف التدي ن كل ببت منها لونن يتعضمٌ  ،ابديعبتو على ستة كثبلثْب ببتن 

   يحَََََََََََََََال بُ ن ََََََََََََََجَ والت   رُ ْجَََََََََََََََالهَ  يحََََََََََََََالِ     لِ َل دْ واإل لِ َل ىَََََََََََََََََََ ا الَََََََََََََََََََد   بعَََََََََََََََََََضَ 
 كقد كنيم بديعبتو اؼبشهورة يف مدح الرسوؿ  ،ىػ (َٕٓ)ت  مث تبله صفٌي الدين اغبلي

 كمنها قولو: ،اب  بديع ااكتملت على مائة كطبسْب لونن  ،بلغ عدد أبباهتا طبسة كأربعْب كمائة ببت
ََََََل عَََََن جِ َسًََََََعا فَ سََََََل تَ ْئَََََجِ  إنْ  ََََ    مِ ْلََََََالعِ  ةِ رَ يَْ ََََ رَ واقَْ ََََ بٍ رَ علََََ  َعََََ مَ َ  الس   مِ لَ ي َسََََ ِ ِب

 

 مٍ دَ َعَََََََ نْ ِمَََََََ عِ مْ الَََََََد   ت وجَََََََودَ نْ مِ فقَََََََد َضَََََََ
 

 مِ دَ  عَ ْنََََََلهََََََم ولََََََم أسََََََتطع مََََََع ذاك مَ  
 

) اغبلة السّبا يف مدح خّب  ظباىاأالٍب  ،بديعبة ابن جابر األندلسي ،اتبمن التديعك 
إذ يقتصر صاحتها على ألواف التدي  عند اػبطبب  ،اتبا من التديعكزبتلف عن غّبى ،الورل(
 :يقوؿ ،فلم ىبلط ببنها ،كما فصل بْب ألواف التدي  اؼبعنوية كاللفيبة  ،القزكيِب
ََََََََ  رٍ بَ طَ ْصََََََََمُ  كََََََََل     لْ واْعََََََََ كَ وَعََََََََمُ دُ  لْ  ُ واْب

 

   مِ لَ ما عل  القَ  ظْ سار والحَ  نْ بمَ  قْ لحَ او  
 ،ىػ (ٖٕٗ) ت  بديعبة عز الدين اؼبوصلي :منهاك  ،لتديعباتاإبداع الشعراء يف كاستمر      

، ىػ(ِِٗ)ت كبديعبة عائشة التاعونبة الدمشقبة ،ىػ (ِٕٖ) ت كبديعبة ابن حجة اغبموم
أف يبرن كالٍب  ،بالشعر منذ أكساط القرف الساب  اؽبجرم استتدتات الٍب بكغّبىا من التديع

كىوت بو إذل ىاكية  ،دتو من ركائعوكجرٌ  ،الشعرأضعفت  ؛" إهنا صناعة من العتث:ؿ عنهااقيي 
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ال يصح أف  منو ما دَّ فعي  ؛كذىتت بو مذاىب التشعبب ،كما جنت على التدي  كفنونو  ،اإلسفاؼ
 ات بعن أف تلك التديع فعضبلن  ،اإلمبلؿ حٌب كانت الرثرة الٍب بلغت حدٌ  ،يروف منو

د على التدي  عي فلم تػى  ،الشركح مالت إذل التلخبص الشديد الذم احتاج إذل الشركح كتوضبح
 .(1)ف مسمباتو"كترلٌ  ،  ألوانومنها سول اإلفراط كالتفريط يف تصنٌ  نى كدل هبيٍ  ،بدراسة غنبة مفبدة
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 المبحث الثالث
وبيان آرائهم في قيمتها الشكلية  ،الفنون البديعية موق  الب غيين من دراسة

 ووظيفتها النصية ،والب غية
  :يدتمه
ؼبا رأكا فبو من صباؿ يعضفبو  ؛مرانة مرموقة عند النقاد كالتبلغبْب -اقديبن  –التدي   احتلٌ 

 ما التديعبة كجد أىل اإلعجاز القرآشل من األلوافكما   ،كالقصبدة الشعرية ،على العتارة النثرية
كتزيْب  ،عارىمفاقبذبوا إلبو كأخذكا يف توكبة أك ،تزخر بو اآليات القرآنبة كاألحاديث النتوية

 أك قصد. خطتهم دكف ترلف
سواء كاف اؼبعُب  ،اىتمامهم كمنحوه جيلٌ  ،فبو كأفرطوا ،تنوا بوكلرن الشعراء يف عصر التجديد في 

  ل إلبها التعسف كالترلف.فوقعوا يف كثّب من العبوب كاؼبآخذ الٍب أدٌ  ؛يفتقر إلبو أك يستغِب عنو
لرشف اؼبعاشل  اأك طريقن ، األلفاظ كربسبنها  من أف يروف التدي  كسبلة لتزيْبكبدالن 
أف التدي  لو مرانتو اؼبرموقة  يؤدم إذل اإلفساد كالغرابة يف النيم. كاغبق   اصار طريقن  ؛كإبرازىا

 ا ببل ترلف.حسن استخدامو كجاء عفون أي  اإذ ،عند النقاد القدامى
ال ترج  إذل التدي   ،تأخرةالٍب ظهرت يف العصور اؼب ،أف العلة يف فساد التدي التاحثة رل تك 
إثتاتو يف التاحثة دت اكىذا ما أر  ،كاإلسراؼ فبو ،كإمبا ترج  إذل سوء استخداـ الشعراء لو ،ذاتو

 اؼبتحث الثاشل من ىذا التحث.

 :البديع عند النقاد -

يف  اتروف ستتن  ،سحة صبالبةعضفي على الربلـ مً ألنو يي  ؛األصل يف التدي  االستحساف
 ،كثّب من فنوف التدي  يف القرآف الررصلفقد كرد  لذلك  ؛مزايا األسلوب حسنو، فهو من

إال أف حسن التدي  مَبتب على سبلمتو من  ؛ككبلـ التلغاء العرب ،كاألحاديث النتوية
عدـ الترلف يف  لذلك كاف"؛ ك اكاف مستحسنن ؛  فإذا سلم كبرئ ،كبراءتو من العبوب ،الترلف

 حساف أسالبب التدي ، كليهور ىذا اؼبقباس ستتاف:قاس علبو استا يي التدي " مقباسن 



 
  

41 

 

كإمبا كجهوا عنايتهم إذل اؼبعُب  ،اكدل يعمدكا إلبو عمدن  ،أف القدماء دل يترلفوا التدي  :أكؽبما
كردبا  ،يقوؿ ابن اؼبعتز: " إمبا كاف يقوؿ الشاعر من الفن التبت كالتبتْب يف القصبدة ،كالصباغة

 .(1)غّب أف يوجد فبها ببت بدي "قرئت من كعر أحدىم قصائد من 
 شرؼب" ككانت العرب إمبا تفاضل بْب الشعر يف اعبودة كاغبسن  :كيقوؿ صاحب الوساطة

كال ربفل باإلبداع  ،بالتجنبس كاؼبطابقة أكجزالة اللفظ كاستقامتو...كدل ترن تعت ،اؼبعُب كصحتو
 .(2)كنياـ القريض" ،كاالستعارة إذا حصل ؽبا عمود الشعر

الذين أسرفوا يف  ،ظهور مذىب التدي  يف القرف الثاشل على أيدم احملدثْب كاؼبولدين :ماثانبه
إف أصحاب التدي  دل يرسلوا  .ىم إذل الترلف"فجرٌ  ؛اكعمدكا إلبو عمدن  ،اؿ التدي ماستع

بل كضعوا يف أنفسهم أنو ال بد من  ،سجبتها، كيدعوىا تطلب األلفاظ ألنفسها ىاؼبعاشل عل
فوق  كثّب منهم يف اػبطأ  ؛أك ما إلبهما بلفيْب أك معنبْب ـبصوصْب ،طتبقأك ت ،ذبنبس

 .(3)"كالقدح علبهم من عقلهاكأطلقوا ألسن العبب  ،الفاحش
" أف العارفْب جبواىر الربلـ بػكيربز اإلماـ عتد القاىر اعبرجاشل أنببة عدـ الترلف يف التدي  

كإال حبث يأمنوف جناية منو  ،مة اؼبعُب كصحتوإال بعد الثقة بسبل ،جوف على ىذا الفنال يعرٌ 
 .(4)ا دكنو"كتعويقن  ،لو اكانتقاصن  ،علبو
لذا كاف الشرط يف حسن  ؛ميهر صبارل وبسن حبسنو األسلوب ىوكإمبا  ،التدي  لبس زخرفة أك زينةك 

ا جاء فإذ ،ف األديب كاإلسراؼ يف استخداموال من جهة ترلٌ  ،من جهة اؼبعُب االتدي  أف يروف مطلوبن 
 ا منو.كالطبلكة ما ال يروف الربلـ خالبن  ،كاغببلكة ،كاف لو من اغبسن  ؛الربلـ كذلك

اع ما ذىب إلبو أغلب النقاد القدماء عند تناكؽبم لياىرة الترلف يف  كىذا القوؿ ىو صبي
ػػ " كإمبا وبسن ػػػ أم التدي  ػ:يقوؿ قدامة بن جعفر كالتعلبق. ،كالنقد ،كالتحلبل ،التدي  بالدرس

كال على كل حاؿ  ،فإنو لبس يف كل موض  وبسن ،إذا اتفق لو يف التبت موض  يلبق بو

                                                             

 .ُِص اؼبعتز، البن :التدي ( 1)

(
 .ّّ ص اعبرجاشل، عتدالعزيز القاضي :كخصومو اؼبتنيب بْب الوساطة(  2

(
 .ُُِ ص صاحل، حامد كالعلماء، دباءاأل بْب التبلغة مقايبس(  3

(
4
 .َُ ،ٗ ص ص كاكر، مودؿب :قبقرب :التبلغة سرار( أ 
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ذا كاف دؿ على إفإف ذلك  ،إذا تواتر كاتصل يف األببات كلها دبحمود اكال ىو أيعضن  ،يصلح
 .(1)"فكأباف عن ترل ،تعمده

ئدىا يف خبلؿ قصا –أم التدي   –" كقد كاف يق  ذلك :أما القاضي اعبرجاشل فبقوؿ
كرأكا  ،فلما أفعضى الشعر إذل احملدثْب ،كيتفق ؽبا يف التبت بعد التبت على غّب تعمد كقصد

فوا ترلٌ  ؛كسببزىا عن أخواهتا يف الركاقة كاللطف ،مواق  تلك األببات من الغرابة كاغبسن
 .(2)كمقتصد كمفرط" ،كؿبمود كمذمـو ،يءفمن ؿبسن كمس ،فسموه التدي  ،االحتذاء علبها

مطولة يف موازنتو بْب أيب سباـ  فهو الذم عقد فصوالن  ،رج اآلمدم عن ىذا اؼبداركدل ىب
 :يقوؿ ،كمسترره طتاقو ،كردمء ذبنبساتو ،ث عن بعبد استعارات أيب سباـيتحدٌ  ،كالتحَبم

أف أكؿ من أفسد  ،عن أببو ،ن مهركيوبعن ؿبمد بن القاسم  ،"ككذلك ما ركاه ؿبمد بن داكد
كأهنم يريدكف   ، فبوفسلك يف التدي  مذىتو فتحٌّب  ،كأف أبا سباـ تتعو ،لبدالشعر مسلم بن الو 

و ىذه األكباء كدل فٍ عى  ذى كتوكبح كعره ذها ....كلو كاف أخى  ،إسرافو يف التماس ىذه األبواب
كتناكؿ ما يسمح بو  ،كيقتسرىا مرارىة ،األلفاظ كاؼبعُب ؾباذبة كدل هباذب ،يوغل فبها

 .(3)دـ عند أىل العلم بالشعر"خاطره.... ليننتو يتق
فأما إذا تررر  ":يقوؿ ،لرثرة التدي  كترلفو مثبلن فقد ضرب  ،كأما ابن سناف اػبفاجي

 ،كالتجنبس ،كىو عندم هبرم ؾبرم تررار الَبصب  ،افلست أراه ـبتارن  ،التصريح يف القصبدة
فأما إذا  ،عة كاللمحةكجرل ؾبرل اللم ،كالطتاؽ.... كإف ىذه األكباء إمبا وبسن منها ما قلٌ 

 ا. فلبس عندم ذلك مرضب   ،تواتر كتررر
ا كبف يروف الَبصب  كغّبه من األصناؼ اؼبذكورة الٍب أكرمت إلبها حسنن   :فإف قاؿ لنا قائل

 ،كلو أكتاه كثّبة ،كال مستطرؼ ،ىذا غّب مستنرر :قبل لو ا؟كإف كثر دل يرن حسنن  ،إذا قلٌ 
كيروف  ،الراف قتبحن  ؛كلو كاف يف ذلك الوجو عدة خببلف ،فإف اػباؿ وبسن يف بعض الوجوه

فبحسن ذلك اؼبزاج كالنقش  ،يف بعض النقوش يسّب من سواد أك ضبرة أك غّبىا من األلواف

                                                             

 .ْٔ ص جعفر، بن لقدامة :الشعر نقد( 1)

(
 .ّْ ص اعبرجاشل، للقاضي :الوساطة(  2

(
3
 .ُِٓ ص لآلمدم، :كالتحَبم سباـ يبأ بْب اؼبوازنة(  
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صى، كالعلة فبو ... كأكتاه ىذا أكثر من أف ربي افإف زاد دل يرن حسنن  ،بذلك القدر من اللوف
 .(1)باإلضافة إذل غّبه" اأنو إمبا كاف حسنن 

كاحملسنات التديعبة ىذه األسالبب  يعدٌ حبث  ،الترلف يف التدي أيعضنا التاقبلشل  كما انتقد
فإذا دل  ،ترتسب قبمتها الفنبة من الدكر التعتّبم الذم تؤديو، أدكات فنبة تعتّبية ؾبردالتديعبة 

  .كلبست مزية من اؼبزايا ،من العبوب اكانت عبتن   ؛يف العمل األديب اؤًد دكرن تي 
" كقد : عتد القاىر اعبرجاشل عن جناية اإلكثار من التدي  على الفن األديب بقولود عرٌب كق

لو اسم يف  كغفو بأمور ترج  إذل ما و فرطي ضبل صاحتى  اذبد يف كبلـ اؼبتأخرين اآلف كبلمن 
كىببل إلبو أنو إذا صب  بْب أقساـ التدي   .كيقوؿ لبتْب ،إذل أف ينسى أنو يترلم لبفهم ،التدي 

ردبا  ،ط عشواءتأك يوق  السام  من طلتو يف خ ،فبل يعضّب أف يق  ما عناه يف عمباء ، ببتيف
حٌب يناؽبا  ؛كمن ثقل على العركس بأصناؼ اغبلي  ،فو على اؼبعُب كأفسدطمس برثرة ما يترلٌ 

 .(2)من ذلك مرركه يف نفسها"
احملدثْب كالصفة  كبْب ،القدماء كالطت  من جهة فقد قرف بْب ،أما ابن ركبق القّبكاشل
" إمبا مثل القدماء كاحملدثْب كمثل رجلْب: ابتدأ ىذا بناء ، فقاؿ:اؼبترلفة من جهة أخرل

فالرلفة ظاىرة على ىذا كإف حسن، كالقدرة  ،اآلخر فنقشو كزينو ىمث أت ،فأحرمو كأتقنو
 .(3)ظاىرة على ذلك كإف خشن"

 ،أك تقابل ،أك تطابق ،سا بأف ذبنٌ " كالعرب ال تنير يف أعطاؼ كعرى:كيقوؿ يف موضوع آخر
 ،كلرن نيرىا يف فصاحة الربلـ كجزالتو ،كما يفعل احملدثوف  ،أك معُب ؼبعُب ،فتَبؾ لفية للفية

 .(4)كتبلحم الربلـ بععضو بتعض" ،كإحراـ عقد القوايف ،كإتقاف بنبة الشعر ،كإبرازه كبسط اؼبعُب

                                                             

 ىرة،االق كالده،أك  صتبح علي ؿبمد مطتعة الصعبدم، عتداؼبتعاؿ :كتصحبح كرح اػبفاجي، سناف البن :الفصاحة سر( 1)
 .ُُٖ ص ـ،ُٗٔٗ ىرة،االق

(
 .ٗ ص اعبرجاشل، عتدالقاىر :التبلغة سرار( أ 2

(
 .ُُِص ،ُج كنقده، كآدابو الشعر ؿباسن يف العمدة(  3

 .َُُص نفسو، اؼبصدر( 4)
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 ،كلبس من اخَباع احملدثْب ،لتدي  قدصل قدـ األدبا يتفقوف على أف انبلحظ أف ىؤالء صببعن  :اكأخّبن 
ألنو ال يتفق م   ؛موركيف كل األ ،كالترلف مذمـو على كل حاؿ ،كأف اإلكثار منو يستوجب الترلف

  كهبعلها على مستول كاضح من القتح. ،بل إنو يطمس معادل صباؿ ىذا الفن التديعي ،ركح الفن
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 الفصل الثا ي
اد بين التصوير والتعبير  البديع في شعر ابن الحد 

 
 الكناية.: المبحث األول
 التشبيو.: المبحث الثا ي
 الطباق.: المبحث الثالث
 الجناس.: ابعالمبحث الر 

 .رعل  الصد رد العجز: المبحث الخامس  
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 بين التصوير والتعبير : البديع في شعر ابن الحدادثا يالفصل ال
 :توطئة

يتصل ىذا الفصل دبذىب التدي  يف كعر ابن اغبَّداد األندلسي بْب التصوير كالتعتّب، 
العجز  كردٌ  ،كجناس ،كطتاؽ ،كتشتبو ،بعض األلواف التديعبة من كنايةالتاحثة عرض فبو تكس

 ،كداللتها على نفسبة ابن اغبَّداد ،تلك الصور التبانبة التبلغبة إذل بباف فنٌ على الصدر، ساعبة 
ألسئلة تطرؽ ظبعي، كسؤارل عن  التحث عن إجابات على علها تساعد ؛كمرنوناهتا الشعورية

كالصنعة  ،كاعبماؿ الشعرم ،تلك األلواف التديعبة كالزخرفبة الفنبة، أكانت لغرض التصوير الفِب
كدالالت كعوريَّة ترمن يف أغوار نفسو؟ كىل كاف  ،اا نفسب  عدن سبة، أـ أف كراءىا بي اللفيبة كاغب

كانت تأيت عفو أهنا  ابن اغبَّداد يهتم بالتدي  لنقص يف فنو، أـ لرغتة يف إثتات مقدرتو، أـ 
لبناؿ حيوة عند اؼبعتصم بن  ؛كتتزين أبباتو ذهذه الصورة، فأراد اليهور كالرباعة ،اػباطر
ىل   ،كمن ناحبة أخرل ؟اده عند اػبلبفةكيسحب التساط من ربت منافسبو كحيسٌ  ،صمادح

ا بْب حتو ا نفسب  من الواق  كاغبباة؟ كىل كاف يعبش صراعن  اىربن  ؛كاف سعبو كراء عشقو لنويرة
 لتلك الفتاه النصرانبة كصدكدىا الدائم عنو؟
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 الكناية :المبحث األول
 

 ة العنصرين اآلتبْب:يتناكؿ ىذا اؼبتحث دراس
 فن الرناية.: أكالن 
 الرناية عند ابن اغبَّداد يف كعره. :ثانبنا
  :الكناية فنّ  :أوًل 

فبها لطف يف التعتّب،  ،من الفنوف التبلغبة اللطبفة، كعجائب التدي  اليريفة الرناية فنٌ 
عة كاإلتقاف، كدقة يف التفرّب، كحسن يف التصوير، كإتقاف يف التحصبل، كال زبلو من الربا

كإحراـ العقل، كتتهر العبوف كتقرع اآلذاف، كتسحر  كالسحر كاالفتناف، كإعماؿ الذىن
 من ا عن التصريح، كبالتلمبح بدالن عوضن  ويضبالتعؾ األلتاب، كتسمح للشاعر القلوب، كربرٌ 

 ا، كأبرعا، كأصبل سحرن التوضبح، كىي أثتت يف ذىن السام ، كأبلغ من اغبقبقة، كأعمق أثرن 
 .(1)، كأبعد تأكيبلن ، كأكثر قتوالن اكعرن 
، فبل يورده بلفيو اؼبوضوع لو، بل بلفظ أف يقصد الشاعر إثتات معُب من اؼبعاشل :كالرناية" 

 علبو،  إلبو، كهبعلو دلببلن  ئمو آخر ىو تالبو كردفو يف الوجود، يلـز من معناه اؼبعُب اؼبراد، فب
 :كرصل، ك)نؤـك العضحى( أم  :ك) ككثّب الرماد( أمطويل القامة،  :)طويل النجاد( أم: كقوؽبم

 .(2)"امرأة مَبفة مرفهة
إذا سَبتو، ككذا يف كتاب اهلل  :يءكنبت الش  :قاؿيي  ،على السَب كالرناية لفظ يدؿٌ 

كناية عن قعضاء اغباجة،   :فاألكذل. (3)ؤَحَذٌ يِّنكُى يٍِّ انْغَأئِطِ ؤًَْ الَيَسْخُىُ اننِّسَاء{ }ؤًَْ جَاء:تعاذل
لت الرناية بأهنا مأخوذة من الرنبة الٍب كٌ كأي  .عن اعبماع، إذ سَب اعبماع بلفظ اللمس :كالثانبة

  .(4))أبو فبلف، أك أبو عتد اهلل( : قاؿ فبهايي 
                                                             

 .ٖٔص، ماجستّب رسالة، ساجد سناء، فنبة دراسة :كتبلياإل سهل ابن كعر( 1)

(
 .ّٗ ص ،التدي  فن يف التدي  العقد(  2

 .ّْ يةاآل النساء، سورة( ّ)

(
4
 .ُّٖص/  ِج ،الثائر اؼبثل(  
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 ؛كحنيلة ،كرمل ،ة كوؾرَّ الذم بعث إذل قومو بصي  ،كر عن العنربمكمن طريف الرناية ما ذي 
 .(1)بِب حنيلة يف عدد كثّب كثرة الرمل كالشوؾ يءكناية عن إرادتو يف أف يعلم قومو دبج

من  ألهنا تثتت اؼبعُب كتؤكده. كالتعريض أكق  ؛كال كك يف أف الرناية أبلغ من اإلفصاح
مث إف إثتات  .انتتاىو بلطف من غّب جفوة أك قسوة ألنو هبذب السام  كيشدٌ  ؛(2)التصريح

فبا ال  ؛اا ساذجن  النفس من إثتاهتا إثتاتن ، كأبلغ كأثتت يفاالصفة بدلبلها ككاىدىا أكثر تأكبدن 
نثتت اؼبعُب  ،) كثّب الرماد(: فنحن عندما نقوؿ .(3)أك الين بالتجوز كالغلط ،للشك يَبؾ ؾباالن 

ألف صفة اإلكثار من إكعاؿ  ؛أك كثّب استقتاؿ العضبوؼ( ،) رجل كرصل: اؼبراد أكثر من قولنا
.  النار تنتئ برثرة الرـر
}ؤًَْ  :مل على اعبانتْب، ففي قولو تعاذلإذ هبوز أف ربي  ؛طرفا حقبقة كؾبازكيتجاذب الرناية 

فبا يوجب  ؛كمصافحة اعبسد باعبسد  ،ايبرن أف يروف اللمس حقبقب   الَيَسْخُىُ اننِّسَاء{
ت كل لفية دلٌ   : "كعلبو تروف الرناية ؛(4)كناية عن اعبماع  اكيبرن أف يروف ؾبازي   ،الوضوء

  .(5)"اغبقبقة كاجملاز بْب لو على جانيب اغبقبقة كاجملاز، بوصف جام على معُب هبوز ضب
 ؛(6)}كَاََا ٌَإْكُالٌَِ انطَّعَاوَ{:القتبح، كقولو تعاذل يءالتبلغبْب الرناية على الش د استحسنكق

}فٍِيٍَِّ قَاصِشَاثُ :حسن، كقولو تعاذل يءكناية عن قعضاء اغباجة، كاإلكارةى على كل ك

 .(7)رة إذل العفاؼإكاانطَّشْفِ{ 
 ةعرفمحاجة إذل ىذا التقسبم بْب الرناية كاإلكارة، كيرفي ترل التاحثة أنو لبست ىناؾ ك 

 مل على اغبقبقة كاجملاز، كأهنا ذبوز أف تروف على اغبسن كالقتبح.أف الرناية ربي 
                                                             

(
 .َْٕ ص/  ِج، الصناعتْب كتاب(  1

 .ُُٕ ص ،اإلعجاز دالئل( 2)

(
3
 .ُٖ ص، نفسو اؼبصدر(  

 .ُِٖ ػػ ُُٖ /ِج، السائر اؼبثل( 4)

(
 .ٔٓ يةاآل ،الرضبن ،ُِٖ ص ِج ،نفسو اؼبصدر(  5

 .ٕٓ اآلية ،اؼبائدة سورة( ٔ)
(

7
 .ٗٗ ص، الشعر نقد يف التدي (  
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  ،تةأف يروف اؼبطلوب ذها ال صفة كال نس :األكؿ :كالرناية بعد ىذا تنقسم إذل ثبلثة أقساـ
 كقوؿ الشاعر:

َََََََََََََأَ  ل  ُكََََََََََََََبِ  بينَ الض َََََََََََََارِ       مِ    َخََََََََََََََمُ  ضَ يَ بَْ

 انِ غَ ْضََََََََََََََََََََع األَ امِ َجَََََََََََََََََََمَ  نينَ والطَََََََََََََََََََاعِ  
 

 :كقولنا  ،أف يروف اؼبطلوب ذها صفة :كناية عن القلوب. كالثاشل  ،إذ ذكر ؾبام  األضغاف  
اد بن كقوؿ زي  ،أف يروف اؼبطلوب ذها نستة :كناية عن طوؿ القامة. كالثالث  ،طويل النجاد

 :األعجم
َََََََََََََََ      ىدَ َة والن َََََََََََََََءَ وْ رُ والُمَََََََََََََََ ةَ احَ مَ إن الس 

ََََََ تْ بَ رِ ٍة ُضََََََب ََََََفََََََي قَُ   ََََََ  اْب  جِ رَ ْشََََََالحَ  نِ عل
   

فأفاد إثتات الصفات اؼبذكورة لو بطريق الرناية،   ؛كجعل القتة علبو ،فجعل الصفات يف قتة 
  .(1)كالرـر بْب برديو ،اجملد بْب ثوببو :كقولنا

ألهنا إثتات ؼبعُب نعرفو من  ؛(2)فظ عن اللفظ، كإمبا باؼبعُب عن اؼبعُبكالرناية ال تروف بالل
)كثّب رماد القدر( معرفة بأنو كثّب القرل : ففي قوؽبم طريق اؼبعقوؿ من دكف طريق اللفظ،

ألف إعماؿ الذىن ال يقتل لفظ الرماد يف موطن  ؛كذلك من اؼبعُب ال من اللفظ ؛كالعضبافة
ف كثرة الطتخ يف القدر تستلـز كثرة إحراؽ اغبطب، ككثرة إحراؽ اغبطب ؾ أرً دٍ أي  إال إفٍ  ؛اؼبدح

 . (3)تستدعي كثرة الرماد
 
 :الكناية عند ابن الحد اد في شعره :ثا ًيا

ا، سبتلئ ا بارعن ا، ككعرن ا ساحرن برع ابن اغبَّداد األندلسي يف كناياتو كصوره، فرانت سحرن 
كاالنفعاالت الوجدانبة، تتمت  العْب ذها، كتطرب  بالعواطف اإلنسانبة، كاألحاسبس الشعورية،

 :(4)كمن ىذه الرنايات قولو، األذف إلبها
َََََََََََرِد أم َ َشَََََََََََ ُ؟ َََََََََََِب اَلْف ََََََََََََرٌب بالكثي  أربَْ

 

َََََََََ ُ؟  ََََََََََوْرِد أم َرَش َََََََََام ال َََََََََي الل ث  وُمْعِصٌَََََََََر ف
 

                                                             

 .ُٖٓ ػػ ُّٖ ػػ ُِٖ ص، التبلغة علـو يف اإليعضاح( 1)

 .َْٗ ص، اإلعجاز دالئل( 2)

 .َُْ ػػ ََْ ص، ( اؼبرج  السابق3)

 .َُٖ ص، ُ رقم القصبدة،  الديواف( 4)
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أصحبح أنِب أرل  :يف مطل  قصبدتو اؽبمزية يتساءؿ على عادة الشعراء اعباىلبْب، فبقوؿ
 ،تفرّبم لٌ ككأنِب أؼبح ؿبتوبٍب ببنهن الٍب أكغلت جي  ؟!ت هبتمعن يف ذلك الرثببحسناكا

كإف كانت ذباكبِب بلغة الصد كاؽبجر،  ،كما زلت أعشقها ،كأضعفت قوام ،كسلتت عقلي
ا ؿبتوبتو بالييب جبام  اغبسن كاتساع العبوف، كمشتهن  ،اغبسناكات اؼبسبحبات بالربرب اهن مشتػِّ 

كأهنا تعضعها على  ،كناية عن صغر سن ؿبتوبتو  ؛لتسها للثاـ باللثاـ الوردكيرِب عن  ،الصغّب
اؼبرأة بالتقرة الوحشبة يف  كالربرب: القطب  من بقر الوحش أك اليتاء، كقد كتهوا فمها حباء.

صباؽبا كحسن عبنبها. كالرثبب: التل من الرمل ، كالفرد: الرثبب اؼبنفرد عن الرثتاف، كقد 
بصف ردؼ ؿبتوبتو اؼبَبجرج! كما ذكر الربرب لبصف صباؿ عبنبها. يروف ذكر الرثبب ل

عصر: الفتاة الٍب بلغت عىصر كتاذها كأدركت، كقبل: أكؿ ماأدركت 
ي
كالنشأ: صغار األبل، كاؼب

كحاضت، أك الٍب راىقت العشرين كصبعها معاصر كمعاصّب، كاإلعصار يف اعبارية كاؼبراىقة يف 
  م اللوف، كاللثاـ: ىو ماكاف على الفم من النقاب. كالركأ: الييب.الغبلـ. كاللثاـ الورد: الورد

، كقد أثرت دبعُب التت من خبلؿ األكصاؼ  ككنايتو ىنا عن موصوؼ كىي ؿبتوبتو نويرة
 اغبسبة الٍب ذبلت بنويرة.

 :(1)ا كجاعة فبدكحوكاصفن  اكيقوؿ أيعضن 
 إذا تجل َََََََََََ  إلَََََََََََ  أبصَََََََََََاِرِىْم َصَََََََََََِعُقْوا

 

 ي أفكَََََََََََََاِرِىْم َىَمَََََََََََََ ُْواوإْن تَََغْلغَََََََََََََََل فَََََََََََََ 
 

 ،يف قولو" ذبلَّى" يف ىذا التبت ترثر كنايات ابن اغبَّداد، فهو يرِب عن كجاعة اؼبعتصمك  
ألهنم  ؛كىباؼ من رؤيتو ،كل من يراه ىبشاه  فإفَّ  ؛كأنو إذا ذبلى كظهر لؤلعداء يف ساحة الوغى

ؼ أعدائو الذين يتلعثموف يعلموف بانتصاره علبهم مهما كانت عدهتم كعتادىم، كيرُب عن خو 
يف ىذا  هالرناية عندك  .وف يف ساحة اؼبعركةفبل يستطبعوف كبف يتحركٌ  ،يف قولو" صعقوا" أمامو

 كنبأكا : أم نبأ إذا خرقو كأببله. ذها. كإف أحسنالتبت تدخل يف اؼبتالغة يف اؼبدح كاغبماسة 
 : (2) بتسالتو ككجاعتو اكمفتخرن  ،ؼبعتصمامادحنا قوؿ ابن اغبداد كي

َلُهََََََََََمْ   َىَمََََََََََََ تْ  نَََََََََََاالقَ  شََََََََََآبيبُ  إنْ  َوَويَْ
 

َََََََََََََال    وحَََََََََََََاقَ   َََََََََََََ ُ واألجسَََََََََََََام مُ  مِ ب َهَم  نَْ
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 توزمذهعندما يرِب عن كجاعة اؼبعتصم كبأسو  ،الرناية يف ىذا التبت ؿيهر صبايك    
صوت التهديد كالوعبد يتصاعد يف ىذا ك  .ا حلبفوفالنصر دائمن  ،ؤلعداء يف كل معركة ىبوضهال

، كىي من أركع كناياتو وكاندفاع اؼبطر الشديدكتدفق تدفق رماح اؼبعتصم على العدك  التبت ب
كالشآببب: صب  كؤبوب كىو  .كبسالة مقاتلبو ،كقوة جبشو ،لبدلل على كجاعة اؼبعتصم

الدفعةه من اؼبطر ، كنبأت: أم نبأت أجسادىم ، يقاؿ: نبأ الثوب يهمأه نبأ إذا جذبو 
ف: كخصو. كمنهمأ: اسم مفعوؿ من فعل اهنمأ ؛ يقاؿ: اهنمأ ثوبو فالبرؽ، كالبلـ من اإلنسا

 إذا انقط  من التلى، كاؼبراد أثر اعبركح من خبلؿ ضربات الرماح.
 :(1)كمن كناياتو يف كصف كجاعة جند اؼبعتصم التواسل، قولو

 ِمَََََََََْن كََََََََََل  َأْحَََََََََََوَس  ََثَََََََََََُْر الَنْثََََََََََِر َدْيَد ََََََََََُوُ 
 

 يَََََََََََََََََََرأُ إذا يََََََََََََََََََرى ُلْد َََََََََََََََََُو ُمْسَََََََََََََََتََْلِئًما  
 

 ،حبث يعرس الشاعر يف ىذا التبت مدل بأس ككجاعة جنود اؼبعتصم يف مواجهة العدك
ا على ملوؾ الطوائف يف من أجل النصر الذم ىو حلبفهم دائمن  ؛كمقاكمتهم يف اغبرب

ا منهم، كيف سود يف انقعضاضهم على أعدائهم البلبسْب دركعهم خوفن األندلس، فهم أي 
كاألحوس:  اية عن ضعف أعدائهم بلتس الدركع يف أرض اؼبعركة.ا يرأ(، كن)مستلئمن :قولو

الشاربْب، ككذلك ىي من  . كالنىثر: صب  نثره كىي فرجةي ما بْبءكي هاعبرمء الذم ال يرد
 األسد، كالديدف: الدأب كالعادة. كاؼبستلئم: البلبس الدرع. كيرأ: أم يرأ اؼبستلئم فبدفعو.

 :(2)كمن كنايتو الغزلبة يقوؿ
 عٌ توالََََََََََََِ رٌ ْفََََََََََََعُ  وِ ْيََََََََََََطَ رْ ى قَُ دَ   َمََََََََََََن ََََََََََََمَ تَ 

 

 جََََََََوازىءُ  نٌ يْ ِعَََََََ وِ ْيََََََََنََ يَْ يا عَ ى ِضَََََََوَ ْهَََََََوتََ  
 

عد اؼبسافة ألف بي  ؛(و) مدل قرطب:عن صباؿ ؿبتوبتو بطوؿ عنقها يف قولوالشاعر ىنا  كُب  
حٌب اليتبة ك  ،بْب كحمة األذف كالرتف يستلـز طوؿ اعببد، فمحتوبتو كديدة اعبماؿ كاغبسن

يشتو ك التقرة الوحشبة هتول عبنبها الواسعتْب اؼبرحلتْب بالسواد، كما أف ، ىاتتمُب جبد
:  ؿبتوبتو بالتقرة الوحشبة جبام  اتساع العبوف.الشاعر  كعفر توال : ظتاءه أعناقها طويلة، كعيفره
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، كالعيفرة بباضه تعلوه ضبرة، كتوال  صب  تلعاء؛ يقاؿ: امرأة تلعاء أ م يقاؿ: ظيب أعفري كظتاء عيفره
 طويلة العنق.

ترؾ مناصب الدكلة كمراكزىا أراد  وأنيربر لنفسو و فإن ؛اؼبريةمن ابن اغبداد عندما طيرد ك 
 :(1)يقوؿ ،حصر اىتمامو كجيل كقتو للعلم كاألدبسبكأنو  ،العلبا

َََََََََََََََوُ   ف لقْيَََََََََََََََُت أعبَََََََََََََََاَء الزمَََََََََََََََاِن وأىَل
 

 فمََََََََََََََا أ َََََََََََََََا إل  بالحقَََََََََََََََائِق عَََََََََََََََاب ءُ  
 

الذين ال  اكأىله ،(، كناية عن تركو ؼبناصب الدنبا اؼبزيفة)أعتاء الزماف كأىلو :ففي قولو
العذاب النفسي لرناية ذهذا الشرل يوحي باستخداـ ابن اغبَّداد لك  .ةيستمركف على حاؿ كاحد

كالذىاب إذل  ،جرب على تركهافهو وبب موطنو كأىلو، لرنو أي  ،عنو ارغمن  اؼبريةترؾ  اؼبؤدل عندما
أبباتو الٍب  إذلفَبصبو  ،فبا آدل نفسبتو ؛دل تشف  مدائحو عندهسرقسطة، كترؾ اؼبعتصم الذم 

ىتمامو يف ربصبل العلم كترؾ الناس، ال هكحصر  ،كترؾ ببلط اؼبعتصم ،اؼبريةأظهرت زبلبو عن 
 :(2)يقوؿ 

 َذَىَََََََََََََََب النََََََََََََََاُس فََََََََََََََا فراِدي َأ ِْيِسََََََََََََََي
 

ِثي َوَجِلْيِسَََََََََََََََََََََي   وِكَتَََََََََََََََََََََاِبي ُمَحَََََََََََََََََََََد 
 

ََََََََََََُو َمَََََََََََََ   ََََََََََََُت ِمْن ََََََََََََد َأِمْن  ًل صََََََََََََاِحٌب ق
 

َََََََََََََََْيسِ    واخَََََََََََََََت ًل وَكَََََََََََََََل  ُخْلٍَََََََََََََََق بَِئ
 

َََََََََََََتَ لْ يََ     ، ولكَََََََََََََنْ ي  َحَََََََََََََبِ  وِ ِعَََََََََََََوْ لَََََََََََََيس فَََََََََََََي  ََ  َََََََََََََِق َََََََََََََو بَََََََََََََالمرْ  ي  ي الَح  وسِ مُ من
 

 

فإنو ال يثق إال  ؛كاؼبلل من األصحاب كخبانتهم لو ،نزكاءكاال ،فهو ينحي منحى الوحدة
ىو الرتاب الصديق  كيستمت  دبجالستو الٍب تنقلو من عادل آلخر، ذلك ،بأنبسو الذم وبدثو

 :(3)كيقوؿ ،الويف
 ففََََََََََي أي  ِعْلٍََََََََََم لََََََََََم تَُبََََََََََََر ْز َسَََََََََََواِبِقي؟

 

 وفََََََََََي أي  فَََََََََََن  لَََََََََََم تَُبََََََََََََر ْز كتَََََََََََائبي؟ 
 

فلو الستق على أقرانو  ،ة عن سعة علمو كفنويكفبو كنا ،يفخر كيعتز بثقافتو اؼبتنوعةإنو 
 كحسَّاده من الشعراء كاألدباء.
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 :(1)ؼبريةاكمن ذلك قولو بعد خركجو من 
ََََََََََََََزِ لَ  ََََََََََََََقََ  تُ ْم ََََََََََََََقََ ي وَ تِ اعَ َن ََََََََََََََ تُ دْ َع ََََََََََََََََوزيرَ رَ أَ  تُ فلْسََََََََََََََََ    مْ هُ نَْ َع ََََََََََََََََرَ  ى ال  اول األمي

 

ََََََََََََََََفاًىا  وكنَََََََََََََََُت سَََََََََََََََميَر َأْشَََََََََََََََعاِري َس
 

ََََََََََََََََََََََْدُت ِلَفْلَسََََََََََََََََََََََِفي اِتي سََََََََََََََََََََََميَرا   فََُع
 

لبغوص يف الفلسفة الٍب كاف يشغف ذها،  ؛ديح اؼبعتصمؼب الشاعريف التبتْب كناية عن ترؾ ك 
 و: " لزمت، قعدت، فعدت ".كالرناية يف قول

 :(2)يقوؿ ، بعد عن ببلط اػبلفاء كالوزراءك  اؼبريةترؾ أنو كما 
 ل تنطفََََََََََََََََََي وقتًََََََََََََََََََا وكََََََََََََََََََم رُْمُتهََََََََََََََََََا

 

 بَََََََََََََل تلتظََََََََََََََي فََََََََََََََي كََََََََََََََل  أوقََََََََََََََاتي 
 

عرب عن مدل العذاب الذم يقاسبو بل ؛ىذا التبت كناية لطبفة أحسن الشاعر استخدامهاك 
نار اغبب كالشوؽ ذباه احملتوبة الٍب تقابلو  :في(، أم) ال تنط:جراء ىذا اغبب العقبم يف قولو

  ،رىايف كل حْب عندما يتذكٌ  ىيلكيف عجز التبت يثتت أف ىذه النار تت .بالصد كاغبرماف
جعلو يصور أدل كوقو بالنار اؼبشتعلة الٍب ال  ،فالعضغط النفسي الذم يعبشو يف قصة عشقو

 .ئتنطف
، كلتعتّب عن ذللنو يتحث عن أجود الصور فإ ؛كعندما يبدح فبدكحو بالرـر كاعبود

 :(3)فبقوؿ
 مِ اتِ َحََََََََََََََب وَ ْعَََََََََََََكَ   نَ يَََََََََََََْدِ  اهُ دَ يََََََََََََََ نُ يْ دِ تََََََََََََََ

 

 هاتِ َ  ِصَََََََ لُ ْصَََََََوَ  رَ ىْ عليهَََََََا الَََََََد   مٌ تْ َحَََََََفَ  
 

كناية عن جود اؼبعتصم ككرمو الذم أكمل بو دين كعب كحامت،   ،)كصل صبلهتا(: ففي قولو
 نقط  طواؿ حرمو. ي كأف إغداقو على الفقراء كاحملتاجْب متواصل ال

 :(4)كلو يف مذىب الغزؿ
 َحَََََََِديَُْثِك مََََََََا َأْحَلََََََََ   َفزِيََََََََِْدي َوَحََََََََد ِثي

 

 َعَََََََََِن الر َشَََََََََِ  الَفَََََََََْرِد الَجَمَََََََََاِل الُمثََل َََََََََثِ  
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يثػىلًَّث:  فهي نصرانبة تدين بديانة التثلبث. ،كناية عن ديانة ؿبتوبتو  ،)اؼبثلث( :يف قولو
كاؼب

 و.اسم فاعل كىو الذم يثلث يف عتادت
 :(1)فإنو يقوؿ ؛كعندما يعَبؼ بأنو لبس لو أصدقاء يؤسبنوف

ََََََََََََََََََََََََرِ غْ أَ  والنََََََََََََََََََََََََاسُ   مْ هُ تََ ْسََََََََََََََََََََََََايَ إذا قَ  ةٌ َب
 

ََََََََََاألَ  الغََََََََََرابُ  افاةِ َصََََََََََوأخََََََََََو المُ    ضُ يَ بَْ
 

 ؛)الغراب األببض(للتعتّب  وتلوح لنا مشاعر البأس عند ابن اغبَّداد يف ىذا التبت باستخدام
 يف و اؼبثل يف الندرة، فالشاعر ينفي صفة الوفاءعضرب بكإمبا يي  ،إذ ال يوجد غراب أببض

كالتدي  أف الرناية يف ىذا التبت كشفت عن عجز  .إذ لبس لو صديق مؤسبن ؛األصدقاء
تل حيسَّاده لو من الوكاية من قً  كق بستب ما  ؛كجود األصدقاء األكفباء لديوعن الشاعر 

 كمنافسبو عند اؼبعتصم.
 :(2)نويرةقولو يف  ،كمن كناياتو التديعبة

َََََََْعَرى تََلَََََََُْوُح وتََْلَتِظَََََََي  علَََََََ  ُصَََََََْدِغِو الش 
 

ََََََ  َوتََََََََْزَدانُ    وفََََََي َ ْحََََََرِِه الَجََََََْوزَاُء تََْزَى
   

صاحتتو الذم يشتو الشَّعرل حْب تطل   حرارة خدٌ  كناية عن  ،) صدغو الشعرم(:ففي قولو
قبلدة الكناية عن  ،كبره اعبوزاء(كيف ) :كقولو .يف كدة اغبر ككأف صىدغىهىا يتليى فتتدك ضبرتو

اتْب الرنايتْب يف التبت ؽبكاستخداـ الشاعر  .تلم  ؼبعاف اعبوزاءفهي  ،هاقكضعتها يف عنالٍب 
  .صباؽبا الذم تزىو بوللمتلقي ب يقرٌ فبا  ؛اصف ؿبتوبتو حسب  لو 

 :(3)يقوؿ ي لنويرة إذل الوصف اؼبعنوم ؽبا،كمن الوصف اغبس
 قََْلبًَََََََََََََََا عليَََََََََََََََو مَََََََََََََََا يََََََََََََََََرِْيُم يَََََََََََََََََرِْينُ     يعِ لُ ْضََََََََََأَ  دَ َقََََََََََفَْ أَ  لََََََََََبِ القُ  ي بََََََََََ اتِ ِعََََََََََلَ وَ 

 

 

 هعاطفة الشوؽ عندإف  كناية عن غلتة الشوؽ كاغبب يف قلتو لنويرة صاحتة السوار.كالتبت  
كقولو:  حبث إنو ال يستطب  أف يسبطر على مشاعره كعواطفو ذباه من وبتها. ؛تلوح يف األفق

الذم يرصل على قلتو ىنا ىو اؽبول كالصتابة القيلب بعضم القاؼ : سوار اؼبرأة. كيرصل: يقبم ك 
 كالشوؽ. كيرين: يغلب علبو. 

                                                             

(
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 :(1)فمحتوبتو تفردت باعبماؿ كاغبيسن، يقوؿ 
َََََََََْرُد َمَحاِسَََََََََنٍ  َََََََََِث فََ َََََ    وفَََََََََي ِشَََََََََْرَعِة الت ْثِلْي َََََِو َوْحَي َََََْن َطْرِف َََََز َل َشَََََْرُع الُحَََََب  ِم  اتََنََ

 

 غبسن كالتهاء من بْب تلك اؼبسبحبات،د ؿبتوبتو باكناية عن تفرٌ   ،) فرد ؿباسن(: يف قولوك  
 كناية أخرل يف قولو: " من طرفو كحبا" عن صفة صباؿ عبنبها.ك 

 
كنتض  ،نو كاف يرتب بفبض الشعورإ :من مٌث يبرن القوؿقد برع ابن اغبَّداد يف كناياتو، ك ل

ا، ا بديعبة نادرة، عرؼ صاحتها كبف يفتًب ذهكصورن  ،فأصتحت مفرداتو معاشل متآلفة ؛القلب
كصنعة أدببة ؿبرمة، كإتقاف ،ترتسم يف لوف فِب رفب   .ككبف ينيمها يف ثنايا ألفاظو كأكعاره

 ببلغي رصْب. 
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 التشبيو :المبحث الثا ي
 

 .فن التشبيو :أوًل 
 التشبيو عند ابن الحد اد في شعره. :ثا ًيا
 
 :فن التشبيو :أوًل 
فبملؤه باغببلكة كالطبلكة، كينثر فبنا  ؛فبو السحر كيزكبو ن الشعر كوبلبو، كيتعثالتشتبو وبسٌ  

ا، كيزيل من النفوس العناء، ا جلب  ا، كالغامض كاضحن اػبباؿ، كينشط الفرر، كهبعل التعبد قريتن 
يف الشعر كالنور يف التدر، كاغبرارة يف الشمس،  وكؽبذا فإن ؛كيغمرىا باؼبشاعر كاألحاسبس

 ،ؼبا فبو من توكبد اؼبعُب يف القلب، ككدة التأثّب يف النفس ؛ اؽبواءكاللطف يف ،كالعذكبة يف اؼباء
كإثارة اإلحساس كالشعور، على أف ذلك ال يتم إال حبسن التشتبو كركعتو، كحسن تناكلو 

 ا، فما التشتبو؟ا منفرن ا، ككحشب  ا مقحمن كإال غدا فبجوجن  ؛كمناستتو
ا أـ ت، سواء أكاف ىذا االكَباؾ مادي  التشتبو اكَباؾ كبئْب يف صفة كاحدة أك عدة صفا 
كتشتبو الرجل   :كتشتبو اػبد بالورد على اعتتار اللوف، كاؼبعنوم  :اؼبادم أك الشرلي .امعنوي  

 ،دبا قاربو ككاكلو، من جهة كاحدة أك جهات كثّبة يءصفة الش: "االررصل بالتحر، فالتشتبو إذن 
 ،) خد كالورد(:لراف إياه، أال ترل أف قوؽبم ؛ألنو لو ناستو مناستة كلبة ؛ال من صبب  جهاتو

 .كخعضرة كمائمو ،ذلك من صفرة كسطو لال ما سو  ،إمبا أرادكا ضبرة أكراؽ الورد كطراكهتا
ا، ككاللبث كجاعة إمبا يريدكف كالتحر ظباحة كعلمن  "،فبلف كالتحر، ككاللبث: "ككذلك قوؽبم

(1)اللبث كزىومتو كتامة، كلبس يريدكف ملوحة التحر كزعوقتو، كال وةكق
ا أف يروف لبس كرطن .ك  

 ةم  ازدياد الصف ،نفسو يءىو الش يءحببث يروف الش ،اؼبشتو كاؼبشتو بو متقاربْب يف اغبقبقة
حٌب تصّب  ؛يقرِّب بْب التعبدين" بل إف ركعة التشتبو ترمن يف أف ،يف أحدىم على اآلخر

                                                             

 .ُِِ ص، التبلغة علـو يف اإليعضاح :نير( ي1)
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كيوثب الفرر  ،خ الصورة يف الذىنيرسٌ  ألف التقريب بْب التعبدين ؛(1)"ببنهما مناستة كاكَباؾ
 بها.فا كأكد تأثّبن  ،يف النفس افتروف أكثر رسوخن  ؛فبها

ال على  ،ا على األعراضكقوع التشتبو إمبا ىو أبدن  " كذىب بعض األدباء كالتلغاء إذل أف
 يءألف اعبواىر يف األصل كلها كاحدة، اختلفت أنواعها أك اتفقت، فقد يشتهوف الش ؛اعبواىر

 .(2)") عْب كعْب اؼبهاة، كجبد كجبد الرصل(:كقوؽبم  ،و كنيّبه من غّب جنسوبِّ سمً ب
 ،كامتن  عن اؼبعضموف ،صر التشتبو يف الشرلىذا عْب اغبقبقة، كإال حي التاحثة ين تكال 
إذ إف ركعة التشتبو ترمن  ؛ؾبملهايف ا عن اغبقبقة ا بعبدن ا كرلب  كاعبوىر، كظل عرضب   ،كاؼبعُب

، كاؼبقصود منها اعبوىر، أك كربلن  اف ظاىرىا عرضن و يرىي التشتبهات الٍب  ككثّبةه  .يف اعبوىر
على تشتبو  افالتشتبو لبس مقصورن  .كالعفة ،كالشجاعة ،كالسماحة ،كال سبما صفات اعبود

   ا كثّبة. كالعمق أحبانن  ،كاؼبعضموف ،ا اعبوىرن أيعضن يتعضمٌ إنو بل  ؛اؽببورلأك  ،أك األععضاء ،الشرل
ا على ا زائدن إال إذا أفاد كبئن ، "ابالعرض فقط يعد بديعن  عُبأف التشتبو الذم يي التاحثة رل تكال 

أك الداللة على اؼبشاعر العاطفبة  ،أك الطرافة ،أك التجديد ،، أك التوكبد(3)"التشتبو كاؼبتالغة
 اعبباكة.

ال على  ،صطبلحباؼبقاربة على اؼبساؿبة كاال اكاؼبتشاذهاف بعد ذلك إمبا يتشاذهاف غالتن 
ا يف القلوب كأفعضل موقعن  ، من اغبقبقةأصبلن  د  الذم يع ،التشتبو من اجملاز لذا يعدٌ ؛ اغبقبقة
إذ إف اجملاز يعْب التشتبو على  ؛كوبسن لؤلفهاـ ،كؽبذا يركؽ التشتبو اعببد لآلذاف ؛(4) كاآلذاف

كإمبا  .درؾا أف تتصر كأف تي كيتصره بالصورة كما أراد الشاعر ؽب ،تقريب اؼبعُب إذل ذىن اؼبتلقي
لبزيل  ؛اؼبتهم يءح الشأك يوضٌ  ،ب للناس اؼبعُب الذم يركمولبقرٌ  يء؛بش كبئنايشتو الشاعر 

إليعضاح ما  ؛يلجأ إذل التشتبو وإذ إن ؛كالعقوؿ ،كالقلوب ،ا للعبوفا جلب  كهبعلو كاضحن  ،إذهامو
 .كالتأكيل ،كاػبباؿ ،كلتباف معناه عرب الصورة ،يريد قولو

                                                             

 .ِْٓ ص، ُج ،العمدة( 1)

(
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(
 .ْٕ ص، التدي  فن يف التدي  العقد كتاب(  3

(
4
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كاألعلى باألدسل عند الذـ،   ،كمن اؼبعهود أف يروف التشتبو األدسل باألعلى عند اؼبديح
 .(1)تراب كاؼبسك، كحصى كالباقوت، أك مسك كالَباب، كياقوت كالزجاج أك اغبصى :كقولنا

ا يف التشتبهات كاألكصاؼ الٍب استخدمها العرب يف أكعارىم، دامغن  اكالكك أف للتبئة أثرن 
التبئة الٍب كانوا يعبشوف فبها تشتبهات بعبنها، استمدكىا من كاق  حباهتم، كانتقوا  رضتٍ إذ فى 

كؽبذا  ؛منو أفعضل التشتبهات الٍب يركف فبها ذركة اعبماؿ يف اؼبديح، أك ىوة القتح يف اؽبجاء
كأدركتها  ،أكدع العرب أكعارىم الرثّب من األكصاؼ كالتشتبهات الٍب قد أحاطت ذها معرفتهم

كعايشوىا بتجارذهم يف التوادم متوسدين الصحراء، كملتحفْب السماء على اختبلؼ  ،عباهنم
كماء، كأستغوا على ىذه التشتبهات  ،كطتبعة ،كصباد ،كالرائنات من حبواف ،كالفصوؿ ،األزمنة

ا دبثلو تشتبهن  يءأحاسبسهم كطتاعهم على اختبلؼ أطوار العمر كمواقف اغبباة، فشتهوا الش
، فرانت ىناؾ تشتبهات عامة اتتعها (2)ذىتوا إلبو يف معانبهم الٍب أرادكىاعلى ما  اصادقن 

يف طريقة تشتبههم كتصويرىم، كمنها تشتبو اعبواد بالتحر  امتخذين منها هنجن  ،غالتبة الشعراء
بالنجم، كاغبلبم الرزين  كاؼبطر، كالشجاع باألسد، كاعبماؿ بالشمس أك القمر، كالعارل الرتتة

 . ئبم بالرلب، كاللباعبتل
 ،كالركعة ،كاالستحساف ،كؽبذا يتفاكت التشتبو يف الفعضل ؛(3)ذؼ منو األداةكقد ربي  

 ،كنوع اؼبشتو كاؼبشتو بو ،كيعود ذلك إذل طريقة الشاعر يف التشتبو ،كاإلبداع ،كاإلتقاف، كالرباعة
 تاعد.أك التقارب ببنهم أك الت ،أك اؼبناستة ،كعبلقة اؼبشاكلة ،ككجو الشتو ببنهما

إخراج ما ال تق  علبو اغباسة  :منها ،غّب أف أجود التشتبو كأبلغو ما يق  على عدة كجوه 
، فاؼبعُب (4)بِقٍِعَتٍ ٌَحْسَبُوُ انظًَّْأٌُ يَاء{ }ًَانَّزٌٍَِ كَفَشًُا ؤَعًَْانُيُىْ كَسَشَابٍتعاذل وإرل ما تق  علبو، كقول

دل يق  موق  قولو  ،وبستو الرائي ماء :و قاؿالذم هبمعهما بطبلف التوىم م  كدة اغباجة، كل
كال زبفى ركعة تشتبو أعماؿ الرفار بالسراب  .ا بوعلبو، كأكثر تعلقن  األنو أكد حرصن  ؛اليمآف

                                                             

(
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بو العادة إذل ما جرت بو العادة،   إخراج ما دل ذبر :ا. كالثاشلالذم ال يبرن أف ينالوا منو كبئن 
 إخراج ما: جبام  االرتفاع يف الصورة. كالثالث، (1)ٌْقَيُىْ كَإَََّوُ ظُهَّتٌ{}ًَإِر ََخَقْنَا انْجَبَمَ فَ:كقولو 

 ،(2)ًَانْإَسْضِ{ }ًَجَنَّتٍ عَشْضُيَا كَعَشْضِ انسًََّاء:عرؼ ذها، كقولو تعاذلعرؼ بالتديهة إذل ما يي ال يي 
 كإفراط السعة. ،كإفادة التشويق إذل اعبنة حبسن الصفة ،جبام  العيم

ًَنَوُ انْجٌََاسِ انًُْنشَأثُ فًِ } :تشتبو ما ال قوة لو يف الصفة دبا لو قوة فبها، كقولو تعاذل :كالراب  

م  إفادة بباف القدرة يف تسخّب األجساـ العياـ لبلنتفاع  ،، جبام  العيم(3){انْبَحْشِ كَانْإَعْهَاوِ
 ذها.

انْحَاجِّ ًَعًَِاسَةَ انًَْسْجِذِ  ىْ سِقَاٌَتَؤَجَعَهْخُ} :إخراج الربلـ بالتشتبو ـبرج اإلنرار، كقولو :كمنها

كحرمة من آمن   ،، ففبو إنرار على من جعل حرمة اعبماد(4){انْحَشَاوِ كًٍََْ آيٍََ بِانهّوِ ًَانٌٍَْْوِ اَخِشِ
 .(5)كىذا تعيبم غباؿ اؼبؤمن باإليباف ،باهلل

 ،كالتفعضبل ،كاؼبؤكد ،اؼبشركطك  ،كاؼبطلق ،كالعقلي ،الصريح :منها ،كأما أنواع التشتبو فرثّبة
 ،كاؼبلفوؼ ،كاؼبقلوب ،كالتخببلي ،كاػببارل ،كالونٌبي ،كاؼبفٌصل ،كالتسوية ،كاإلضمار ،كالعرس
 .(6)كاجململ...إخل ،كاؼبفركؽ

كال يهمنا نوع التشتبو بقدر ما يهمنا حسن التشتبو كبديعو، كصباؿ الصورة كركعتها. كقد 
شتبهاهتم، كركعة أكصافهم كفعضائلها، فمن ؿبسن إذل اختلف الشعراء يف طرقهم كحسن ت

 كمن مقتصد إذل مفرط. ،كمن ؿبمود إذل مذمـو ،مسيء
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 :ابن الّحداد في شعرالتشبيو  :ثا ًيا
كاف بناؤىا يقـو على طرفْب ماديْب، فعندما  من صور التشتبو عند ابن اغٌبداد، ما 
 :(1)يقوؿ

 َوفَََََََي الُغْصَََََََِن الر طْيَََََََِب وفَََََََي النَََََََ
 

   َقا الُمََََََََََََََََََََََََََْرت ج  ِعْطَفََََََََََََََََََََََََََاكِ نََ َََََََََََََََََََََََََََ 
ََََََََََََََََََََََر ْوِ  َخََََََََََََََََََََََد اكِ  ََََََََََََََََََََََد ال  ومََََََََََََََََََََََََََََََََن رَي ََََََََََََََََََََََََََََََََاه رَي ََََََََََََََََََََََََََََََََاكِ     وعن

 
 

ك)النقا  ) الغصن الرطبب( في الصورة التشتبهبة يف التبتْب قبده يرسم صورة بْبف    
الرثبب من  :بالنقا أم كقفاىا ،ىا بالغصن)الركض( ك)خداؾ(، حبث يشتو قدٌ  كبْب ،اؼبرتج(

يف  طرؽ مثل ىذه الصورة التشتبهبة لوصف احملتوبةيف عادة الشعراء  ىذه نتالرمل، كقد كا
يف النعضارة  ()بورد الركض ، كتو خديها اؼبتوردينكقد اعتمد الشاعر على التشتبو .كاعبسم القدٌ 

 كالطراكة كالنداكة. كالنقا: الرثبب من الرمل، كعطفاًؾ: جانتاؾ.
 :(2)الصورة أيعضنا ىذه  هاكمن 

ََََََََََََََاِجَعةِ  ََََََََََََََاِر َتْشََََََََََََََُدو ك   هََََََََََََََا وَس  اأَلْطَي
 

 فَََتََََََََََََاٌة لهََََََََََََا األوراُق ُحْجٌََََََََََََب وَأْسََََََََََََتارُ  
 

ىنا اعتمد على اؼبقابلة كاالستنتاج،  التمثبلي التشتبوف ؛الشاعر ىنا ينير إذل صورة مرئبةك  
خجبلن   تشدك الٍب تذكره بصاحتتو ) ساجعة األطبار(، كىي كغاية الشاعر ىنا أنو أراد أف يذكر

 . ا فتاة ؽبا األكراؽ حجب كأستار(كأهنك ) كحباءن 
  :(3)كيقوؿ كىو يهنئ ابن ىود دبناستة مولود جديد

َََََََََََََََََناءِ  َََََََََََََََََنا والس  ََََََََََََََََْر سََََََََََََََََماَء الس   فَََبش 
 

 دِ وْ ُىَََََََََََََ فََََََََََََي آلِ  حَ َل  دىً بََََََََََََنجم ُىََََََََََََ 
 

ُفََََََََََََََْوسِ   ِبُمْقتََََََََََََََََبٍس مََََََََََََََن ُشََََََََََََََُمْوِس النَ 
 

َََََََََََََََََُعْودِ   َََََََََََََََََاِد الس   وُمْقَتََََََََََََََََََدٍح مَََََََََََََََََن زِ 
 

 ِر َسَََََََََََََََْعدٍ ِىََََََََََََََََ ٌل تََََََََََََََََ َل َق مَََََََََََََََن بََََََََََََََََدْ 
 

 وُمَََََََََََََْزٌن َتَخل ََََََََََََََق مَََََََََََََن َبْحَََََََََََََِر ُجَََََََََََََْودِ  
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بُب الشاعر صوره التشتبهة الرائعة على اجملاز اؼبرسل باعتتار ماسبروف يف كأف ىذا اؼبولود فهو  
 حبث كتهو بالنجم الٍب هتتدم بو عابركا الطريق عند ضباعهم عن اعبادة."قبم ىدل" 

يف جيوده. كىنا ايعضان يشتو كالد الطفل بالتدر يف اكراقة  يقوؿ: إنو ابن بدًر يف تألقو، كابن حبرً 
 كجهو، كبالتحر يف كرمو.

 :(1)يقوؿ ابن اغبَّداد
ََََََََََََويََْرَة كاسَََََََََََِمها َََََََََََوِ ي ِمَََََََََََْن  َُ  َواَرْت ُجُف

 

  َََََََََََََََارًا ُتِضَََََََََََََََل  وكَََََََََََََََل   َََََََََََََََاٍر تَُْرِشَََََََََََََََدُ  
 

 

خارجها، كمن خبلؿ ىذه اؼبعادلة نلمس  إذلكما يلتفت الشاعر داخل نفسو،   يلتفت
ألنو التقط  ؛ا للوصوؿ إذل نفس اؼبتلقيعاؿ الشاعر، الذم ازبذ من تلك اؼبعادلة جسرن انف

التشتبو من أكباء ؽبا أثرىا يف نفسو، فقاـ بتشربل صورتو كفق ما وبسو، كلبس كفق ما يتصره، 
لذعة ستشعر باء ىاجس الشاعر، كلعل اؼبتلقي ير تذىب إذل ما ك  أف اؼبقابلة حسبة، لرنها كم 

)تعضل  ) النار اؼبركدة(، فهناؾ نار اغبب الٍب )نويرة(، كيراد يرل ؼبنتعثة من عبوف ؿبتوبتوالنار ا
غّب  ةمن ىنا جاءت الصورة التشتبهبك  ؛) يسَبكد ذها الناس( كىناؾ النار الٍب ،الشاعر(
 استمده الشاعر من ذبربتو.الذم حساس اإلعربت عن  روهنال ؛متتذلة
حالة  الشاعر فبها، فعندما يقـو بَبكبب صورة تعتمد على أساسق فِّ إف شبة تشتبهات كي       

 :(2)فبقوؿ ،و إذل ذبلي موقف معْب يسعى إلبوفإنو يتوجٌ  ،انفعالبة كعورية
 هََََََََََََََااتُ بَ ظُ فَ  ،سَََََََََََََ ً أَ  مُ هُ فَُ وْ يَُ ُسََََََََََََََ تْ ابََََََََََََََذَ 

 

ََََََََََفُ جْ األَ  نُ وْ ُفََََََََََوالجُ  عَ امِ دَ ي الَمََََََََََِكََََََََََحْ تَ    اَن
   

 ،أمامو حدكد تلك الصورة التسبطة يف تركبتها صباؿ ىذا التبت، تتجلىاؼبتلقي حْب يتأمل ك 
يف صورة ذكباف للسبوؼ،  للوىلة األكذل أف الصورة التشتبهبة تتدك كم  .كالعمبقة يف معضموهنا

 ؛القراءة كالتأملمعاكدة الدموع كإغمادىا باعبفوف، لرن عند  تذرؼكتشتبهها باؼبدام  الٍب 
ل يف عدـ استطاعة السبوؼ الصمود أماـ حقبقة ثٌ الصورة النفسبة االنفعالبة، الٍب تتم تتٌْب ت

كاليتات: صب  ظيتة كىي حد السبف. كاؼبدام : صب  مدم  كىو موض   اؼبوت كسطوتو.
الدم ، كاؼبراد ىنا العبوف. كاعبفوف: صب  جفن كيقصد غمد السبف. كاألجفن: صب  جىفن كىو 
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صم. كىنا يوفق يف تشتبو غطاء العْب. يقوؿ: حٌب إف سبوفهم ذابت أسى لفراؽ أـ اؼبعت
 السبوؼ باؼبدام ، كأغمادىا جبفوف العبوف. 

 
 :(1)يقوؿ كيف قصبدة أخرل

ََََََََََََََََداِولُ  َََََََََََََََفاِح َج َََََََََََََََْيُض الص  َََََََََََََََا ب  فَك َ  َم
 

 وك   َمَََََََََََََََا ُسَََََََََََََََْمُر الر مَََََََََََََََاِح ُغُصَََََََََََََََْونُ  
 

ك) ظبر الرماح،  ،) ببض الصفاح، جداكؿ(:عدـ خركج الشاعر يف ىذين التشتبهْبم  
 .(2)ق حْب أكرؾ عنصر الطتبعة يف صورة اغبربفِّ نو كي إال أ ؛غبسبةغصوف( عن نطاؽ ا

ف الصورة التشتبهبة عند النير إلبها للوىلة األكذل، تتدك بسبطة يف تشابو لوشل بْب أطراؼ إ
كثرة صفوؼ جنود يف  ل ا يتمثٌ ا نفسب  عدن أف ؽبا بي يتعضح  ؛إلبهاالنير  بعد معاكدةالتشتبو، كلرن 

ؼبعاف سبوفهم يف ساحة اؼبعركة كلمعاف صفحة مباه كأف كجاعتهم، اؼبعتصم بن صمادح ك 
كيف قولو: " ظبر الرماح غصوف" تشتبو الغصوف الٍب استوت على سوقها  اعبداكؿ الصافبة،

كاكتدت صبلبتها فتحوؿ لوهنا من اػبعضرة إذل السمرة، فأصتحت جاىزة لصناعة الرماح منها 
عدة للقتاؿ

ي
 .كاؼب

 :(3)قولوكمن صوره التشتبهبة 
ََََََََََََََََََََََْمَهرِي ُة كَََََََََََََََََََََََالنَ ُهْوِد  َََواِىَََََََََََََََََََََََدُ   والس 

 

 والَمْشَََََََََََََََرِفي ُة فََََََََََََََي الُجُفََََََََََََََوِن ُجُفََََََََََََََْونُ  
 

ا عن اؼبعاناة يف الوصوؿ إذل ا ناذبن نفسب   اعدن الذم يوارم خلفو بي  ،أبدع ابن اغبَّداد يف ىذا التبت
ثلت الصورة سبك  بْب ذلك.لرن حبل ببنو ك ، فهو يريد نويرة، ك ا ككصبلن كالفوز ذها عشقن  ،قلب نويرة

 فوف اغبسناكات.جبنهود الشابات، كالسبوؼ يف أغمادىا بيف تشتبو الرماح يف هنوضها ىنا 
أطلق ابن حبث ا لقصر اؼبعتصم، نت كصفن عضمٌ تتشتبهبة، ىذه األببات الٍب من صوره الك 

 وتلقي عند ظباعبأكصاؼ أبدع فبها، ككأف اؼبإياه ا اغبَّداد قروبتو الشعرية، كعناف ألفاظو كاصفن 
 .وبأماـ عبن ماثبلن قصر الىذه األببات يرل 
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 :(1)يقوؿ 
ََََََََََََََََََََََََََ رانِ ي ََََََََََََََََََََََََََالنَ   والمجلسََََََََََََََََََََََََََانِ   اتآلَف

 

ََََََََََََ اءِ َهََََََََََََا فََََََََََََي البََ  َ َهََََََََََََا لِ  َ َىََََََََََََ   نُ يْ رِ َق
 

ََََََََََََََََََََََََ نِ يْ تََ لَ قْ كََََََََََََََََََََََََالمُ   ادَ ي ََََََََََََََََََََََََ َ ن تَ يْ دَ أو الَي
 

 والُحْسََََََََََُن يََْعِضََََََََََُد َأْمَََََََََََرُه الت ْحِسََََََََََْينُ  
 

م  اختبلؼ اؼبوقف النفسي كراء تلك الصورة  ىاررر خرل الٍب يالتشتبهبة األ هصور  منك 
 :(2)والتسبطة، قول

ْوفَُُهُم َأسًََََََََََََََََ ، َفظَُباتُهَََََََََََََََََا  َذابَََََََََََََََََْت ُسََََََََََََََََيَُ
 

َََََََا  َََََََْوُن اأَلْجُفَن  َتْحِكَََََََي الَمََََََََداِمَع والُجُف
 

 

ؽ يف تشتبو السبوؼ باؼبدام ، كأغمادىا جبفوف العبوف، كىذه الصورة تطرَّ الصورة ترمن 
ن يف عزاء الشاعر ألـ اػبلبفة كثر من موضوع، لرن التعد النفسي يتعضمٌ ها ابن اغبَّداد يف أبلإ

الذم أطاؿ  ،كابنها اؼبعتصم خاصة ،الٍب كاف يف موهتا فاجعة على أىل اؼبرية عامة ،اؼبعتصم
 ا كأسىن على فراقها.السبوؼ ذابت حزنن إف حٌب  ؛اغبزف علبها
ا مرحلتاف متناقعضتاف، كما ىو كالعضعف، فهم ةلو الرهابن اغبَّداد  الشتاب على  كيفعضل

) زيادة( ك)نقصاف(، فهو يشتو مرحلة القوة كالفتوة بالقمر يف أكؿ ظهوره،  اغباؿ يف الطتاؽ بْب
ل اىا لدؽبا صديروف اؽببلؿ اػبفي، كىي صورة تشتبهبة كاضحة، لرن  خرآأما اؽبـر فبشتو 

 :(3)، يقوؿاؼبتلقي
َََََََََََََََََادَ  َََََََََََََََََاألقْ  ةُ وزي َََََََََََََََََ ارِ َم َََََََََََََََََ ءُ دْ َب  اىَ رِ وْ هُ ُش

 

   َوتََع ُقَََََََََََََََََب َاألْعَقَََََََََََََََََاِب بالنَ ْقَصَََََََََََََََََانِ  
 -منفسو يف حرؼ الرك  حبث أعنتى  -كمن التشتبهات الٍب كق  فبها يف لزـك ما ال يلـز 

كىو  ،بثباب مزركشة الغطاء خبطوات كئبدة، مشبهن يفكصفو لفتبات حسناكات يتتخَبف 
 :(4)يقوؿحبث قصد بذلك ؿبتوبتو نويرة، ي

َََََََبََْلَن فَََََََي الِحبََََََََََراتِ   يََْقِصَََََََْرَن الُخطََََََََ  أقَْ
 

 اَطَََََََََالقَ  نِ يْ اِشَََََََََرَ الوَ  لِ َلَََََََََفَََََََََي حُ  نَ يْ رِ ويَََََََََُ 
 

، ُعََََََََو َد ُحْسََََََََُنوُ   ِسََََََََْرُب الَجَََََََََوى ل الَجََََََََو 
 

 أْن يََْرَتِعَََََََََََي َحَََََََََََب  الُقُلَََََََََََوِب ويََْقُلَطَََََََََََا 
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ََََََََََ َََََََََََخِ مَََََََََََيً  يُ     باالص ََََََََََ رِ كْ ُسََََََََََ نْ ِمََََََََََ ن  هُ فُ طِ اْ َعََََََََََمَ  تْ ماَل  اطَ قُ ْسَََََََََََتَ  نْ ا أَ ىَ دَ وْ دُ قَََََََََََُ  ُ ْي
 

ََََََََََََََمِ  وبَمْسَََََََََََََََق ِ   الَعَلَمََََََََََََََْين َأْوَضََََََََََََََُ  َمْعَل
 

ٍََََََََ  َسَََََََََكَن الَحَشََََََََا والَمْسََََََََِقطَا   ِلُمَهْفَه
 

يقوؿ: إف ىذه الفتبات، كمن ببنهن ؿبتوبٍب، يتتخَبف يف ثباذهن اؼبزركشة، فبيشتهن يف 
 مشبهن بالقطا. كىنا جعل الصِّتا طبران سررت ذها.

ؼبعركة كاألسد الذم يهجم كصف كجاعة اؼبعتصم، فهو يقدـ إذل ا :كمن بدائ  تشتبهاتو
قتلو  اعلى فريستو، كإذا ضرب خصمو بسبفو أماتو يف حبنو، فهو كاألرقم الذم إذا هنش إنسانن 

 :(1)من ساعتو، يقوؿ
ََََََََََََتً    يجََََََََََََيُء كالَهِصََََََََََََِر الَفْضَََََََََََََفاْ  مقت

 

 َأَصَََََََََََم  كَََََََََََاألرقم الن ْضَََََََََََنا  إْذ َيَجَََََََََََ ُ  
 

 

ت رققد طي  إف كانتك ، تبهات عمبقةاهنا تشتشتبهات ابن اغبَّداد كيبلحظ على جانب كتّب 
كما يتصل من أحداث كاكتتو  ،ا نفسبة متعلقة بالشاعرأبعادن إف كاف ييغٌلف بععضها من قتل، ك 

 تعرفنا علبها من خبلؿ تشتبهاتو.إال أهنا ملبئة بالصور اعبمبلة الٍب  يف مسّبة حباتو.
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 الطباق: المبحث الثالث
 

 فن الطباق. :أوًل 
 الطباق عند ابن الح داد في شعره. :ثا ًيا
 
 :فن الطباق :أوًل 

ؾ ذ ربرٌ إ ؛الط تاؽ من الفنوف التديعبة الٍب ذبذب النفس، كتدىش العقل، كتسحر القلب
ا بعواطف كالنتض يف القلوب، كال سبما إف كاف ىذا الطتاؽ فبزكجن  ،األضداد الفرر يف العقوؿ
ا عن ذبربة كعورية مفعمة باؼبشاعر لنفسبة، صادرن ا باالنفعاالت االنفس اإلنسانبة، متقدن 

 النفسبة.
م  مراعاة  ،ه يف الربلـ، كالتباض كالسواد، كاغبر كالربدكضدٌ  يءكالطتاؽ ىو اعبم  بْب الش

ًَىُىْ  }ًَحَحْسَبُيُىْ ؤٌَْقَاظًا :قد يروف ىذا الطتاؽ بْب اظبْب، كقولو تعاذلك ، ااؼبشاكلة ببنهم

زَاء بًَِا كَاٌَُاْ جَ }فَهٍَْضْحَكٌُاْ قَهٍِالً ًَنٍَْبْكٌُاْ كَثرِيًا :علْب، كقولو تعاذلأك بْب ف ،(1)سُقٌُدٌ{

 ، أك حرفْب من مثل:(2){ٌَكْسِبٌٌَُ
َََََََََ      يثَََََََََِعَ بَْ ي ومَ تِ وْ َمَََََََََ عَََََََََدِ بَ  نْ ي ِمَََََََََنَََََََََِتَ يْ ا لَ فَي

 ََََََََََََََ ََََََََََََََ   ول لِ فَ رُ  ونُ أُك ََََََََََََََا ل عل ََََََََََََََااًت  َي
 

 :(3)أك قوؿ اجملنوف
 بينهَََََََََََاالحَََََََََََب  بينَََََََََََي و  فيَََََََََََا رب  سَََََََََََو  

 

َََََََََََََََفَ كِ   ونُ ُكَََََََََََََََيَ   َََََََََََََََاول لِ  ا ل علَََََََََََََََي  اًف  َي
 

ا، كالثاشل كآخر ؾبازم، كظبوا األكؿ طتاقن  ،ضرب حقبقي :كرأل بععضهم أف الطتاؽ ضرباف
 :، كقوؿ أيب الشغب العتاسياترافؤن 
َََََََََََََ َََََََََََََُحْل      لُ اِسَََََََََََََوىَََََََََََََو ُمَََََََََََََر   بَ  لِ ائِ مَ ُو الش 

 اقِ َىَََََََََََة اإِلرْ حَ يْ بِ َصََََََََََ ارَ الََََََََََ  مَ  يِمَََََََََََيحْ  
 

                                                             

 .ُٖ اآلية، الرهف( سورة 1)

(
 .ِٖ اآلية التوبة( سورة  2

(
 .التدي  فن يف التدي  العقد كتاب :نير( ي3
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 .(1)كعلبو فهو ترافؤ ،كلذلك فهذا ؾباز ؛ف كال مشائلو فبا يذاؽ حباسة الذكؽفلبس اإلنسا
عن ىذا التقسبم، كعن تلك التسمبة، كأف الطتاؽ ينطتق يبرن االستغناء  أفَّ ترل التاحثة ك 

كحسن سترها م  الغرض  ،كتأكيل اؼبعاشل ،نت  من اجملازيبل إف صبالو  .على اغبقبقة كاجملاز
}إٌِْ ؤََخُىْ إاِلَّ  :كقولو تعاذل ،اف تروف الرلمة ضد األخرل لبروف طتاقن اؼبقصود، كيرفي أ

 .(3)إنا لصادقوف :فرأهنم قالوا(2){إِنٍَْكُىْ نًَُشْسَهٌٌَُ حَكْزِبٌٌَُ قَانٌُا سَبُّنَا ٌَعْهَىُ إََِّا
أف تروف  :فاإلهباب ،إذل طتاؽ إهباب كطتاؽ سلب وكذىب بعض التبلغبْب إذل تقسبم

كطتاؽ السلب ىو الذم دل . (4)}ًَؤَََّوُ ىٌَُ ؤَضْحَكَ ًَؤَبْكَى{:ف مثتتتْب، كقولو تعاذلالرلمتا
كاآلخر  ،احدانبا مثتتن إبأف هبيء  ،كىو ما اختلف فبو العضداف ،ح فبو بإظهار العضدينيصرٌ 
 .(6)}فَالَ حَخْشٌَْىُىْ ًَاخْشًٌََِْ{:كقولو تعاذل،  (5)اخر هنبن كاآل ا،أمرن يروف ، أك امنفب  
 
 الطباق في شعر ابن الح داد: :اثا يً 
ف الصنعة التديعبة، ذلك أف ألفاظو تأيت ال يعِب كبوع الطتاؽ يف كعر ابن اغبدَّاد أنو يترلٌ  

عفوية معربة عن أؼبو الداخلي الذم يعانبو، كنبَّو الوجداشل الذم يؤرقو، فتندف  ىذه اؼبرتوتات 
العبلقة عنده بْب اللفظ كاؼبعُب عبلقة ك  .ن ألواف التدي دبا فبها م هر االنفسبة من داخلو إذل أكع

األلفاظ  كمشاعره، دكف أف يروف شبة سعي كراء ،كعواطفو ،إذ تعرب ألفاظو عن معانبو ؛كثبقة
كالتحث عنها، فالطتاؽ عنده نفسي، كنفسو ىي الٍب تطلب الرلمة اؼبعضادة دكف تعسف أك 

 :(7)كيدؿ على ذلك قولو، افتعاؿ

                                                             

 .ُُِ ػػ ُُُ ص/ ُج ،التحتّب ربرير( 1)

 .ُٔ-ُٓ: اآليتاف يس، سورة( ِ)
 .ُُِ-ُُُص/  ُج نفسو، اؼبصدر( 3)

 .ّْ اآلية النجم، سورة( ْ)

 . ٗ ص ،ٔج :اإليعضاح( ٓ)
 .ْْ آية اؼبائدة، سورة( ٔ)
 .َُّ ص ،ٓٔ رقم القصبدة، الديواف( ٕ)
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 َمََََََََََََََاَن ف   ََََََََََََََو لََََََََََََََم يََْعَتِمََََََََََََََدْ فَََََََََََََََدَِع الز  
 

ََََََََََََََََََََََََََوِ   ََََََََََََََََََََََََََِو أحًََََََََََََََََََََََََََدا ول ِبَهَواِ   ِبَجَ ِل
 

 كََََََََالُمْزِن لَََََََََم َيْخُصَََََََََْص بنَََََََََافِع َصَََََََََْوِبوِ 
 

 أُفًَْقََََََََََََََََا ولََََََََََََََََم َيْختََََََََََََََََََْر َأَذى ُطْوفا ََََََََََََََََِوِ  
 

َََََََََََََََََََواِطُن ِحْكَمََََََََََََََََََةٍ  ََََََََََََََََََِو بََ  فَََََََََََي ظَََََََََََاىِر األضَََََََََََداِد ِمَََََََََََْن َأْكَوا َََََََََََِوِ     لكََََََََََََََََََْن لَِبارِْي
 

ا يف التحث عن الرلمات؟ أـ أف كل كلمة ترلفن  لفاظ، أككراء انتقاء األ افهل نرل فبو سعبن 
إذ إف الشاعر  ؛ا متماسرة معربةد من خبللو صورن ، يولٌ افبو تستدعى األخرل استدعاء لطبفن 

كاؼبزف الذم يفبد مطره   ،فبل يتعمد ذلك ،ويشرو الدىر كتقلتو، فإنو إذا رف  كأف أحد أك أذلٌ 
ظاىرة األضداد إذل  يفبواطن اغبرمة الشاعر  يرج  األخّبيف ك  .كيعضر أخرل دكف قصد ،ناحبة
بعد  ة،لزماف أك اؼبزف، كقد يقصد بذلك ما أدلَّ بو بعد خركجو من اؼبريإذل اكلبس   اهلل

ا من دياره، كلبس  مطركدن مث كبف أصتح ذلببلن  ،عند اؼبعتصمحالو  تككبف كان ،اعتقاؿ أخبو
سعادة كتعاسة، أك حبلكة كمرارة، أك فرح كحزف،  ا على الدنبا، فهذه حاؿ الدىر بْبىذا غريتن 

كقبد من خبلؿ ذلك جودة الطتاؽ الذم أثر  أك براء كضحك، أك عز كذؿ. أك نعبم كبؤس،
يف اؼبعُب، فلو قاؿ الشاعر:" جببللو" كدل يأيت بعضده " كال ذهوانو" ؼبا كاف كقعها على النفس 

 كالتأثر من الزماف كظلم أىلو.
 ،كبواطن كظاىر ،كناف  كأذل ،غبَّداد إذل أف يطابق بْب اعببللة كاؽبوافكىذا ما دف  ابن ا

 ا يف صورة بديعبة، ال يتدك أم أثر فبها للترلف.ا طتبعب  فنب   اطتاقن 
 :(1)بقوؿفكيف موطن آخر يشرو الزماف كماذا فعل بو، 
ٌَََََََََََََََََََم َأْرقََََََََََََََََََََ ُ   َفَك   مَََََََََََََََََََا اإلظَََََََََََََََََََ ُم َأْي

 

   مَََََََََََََا اإلصَََََََََََََباُح ِذئٌَََََََََََََْب َأْضََََََََََََََب ُ وك  
 

 جََََََََََائًرا يَ لِ مْ َشََََََََََ جميََََََََََعَ  مََََََََََانُ َصََََََََََدََع الز  
 

   إن  الز مَََََََََََََََََََاَن ُمَمل ٌَََََََََََََََََََك ل ُيْسَََََََََََََََََََِج ُ  
َََََََََََ ُ     َيم ْمُتهَََََََََََََََا َسَرُقْسََََََََََََََََطًة َوْىََََََََََََََََي الَمََََََََََََََََدى َََََََََََي َيْجَم ََََََََََََبُ  واعتزاِم ْىُر َيْك َََََََََََد     وال

يف  ةيعاشل أدل فراؽ األحت ،حتبس اؽبم كاغبزف جعلوحبث  ؛الزماف كظلموالشاعر يشرو 
من دياره كخذلو قد طرد الشاعر ا عنو، فموطنو رغمن أف يَبؾ اإلنساف على عب صك  .ةاؼبري

 ىلعجربه أب الدىر الذم كيشرو تقلٌ  ،فجعل يلـو الزماف ؛دل تشف  لو مرانتو عندهك  ،اؼبعتصم
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اعتاد على فقد  ،و)جائر( بالعضغط النفسي الذم كمن داخل كتوحي كلمة .قصد سرقسطة
لت فبها مشاعر و يف نفسو، كسبثٌ ة عما ييرنَّ تدت تلك األببات معربٌ ف ؛تو علبونوائب الدىر كتقلٌ 

 كيرتح كهبمح. ،كجائر كيسجح ،تو يف الطتاؽ بْب اإلظبلـ كاإلصتاحكظلم الدىر كتقلٌ  ،اغبزف
 كاعتزامي هبمح". " ػكيف ىذه األببات مقابلة معنبْب دبعنبْب، حبث قابل" كالدىر يرتح" ب

كالغزؿ ذها، كمدح  هارترز على عشقيديوانو  إفف ،نويرة كإذا تطرقنا إذل موضوع عشق 
ات ديوانو، ىنا كىناؾ يف طبٌ  ةاألغراض األخرل متعثر بقبة اؼبعتصم كذكر ؿبامده، ببنما كانت 

أف التاحثة كلذا رأت  ؛كفخره بشعره يف منزلة أقل من الغزؿ كاؼبدح ،كرواه من الزمن كتأيت
_ الغزؿ، كاؼبدح،  ك األغراض األربعة السابقة الذكرعلى تل ايروف استخراج التدي  مقتصرن 

 كالشرول من الزمن ، كالفخر بشعره _
، ص الشاعر معيم كعره يف ديوانو بْب اغبب كالصدٌ فقد خصٌ  ،أما عن عشق نويرة كالتغزؿ ذها

 :(1)يقوؿ، حبث وبلإمنها كعدـ التودد  اء الصدٌ كمدل أؼبو جرَّ  ،ها كالشوؽبلإفبيهر مشاعر اغبب 
 َواَرْت ُجُفَََََََََََََوِ ي ِمَََََََََََََْن  َََََََََََََََُويََْرَة كاسَََََََََََََِمها

 

  ََََََََََََََارًا ُتِضََََََََََََََل  وكََََََََََََََل   ََََََََََََََار تَُْرِشََََََََََََََدُ  
 

إال نارىا الٍب  ،حبث ىباطب نويرة كيعاتتها على ما تفعلو بو، فرل نار تركد إذل اؼبتتغى
أنت سبتنعْب عِب ف ،أف أتلذذ بقربكعلي يصعب  :ككأنو يقوؿ ؽبا ،كتؤدم إذل اؽببلؾ ،تعضل

 ؛كصدٌ  )نار( بالتعب كاألدل النفسي الذم يصارعو من حبٌ  كلمةكتوحي   .افبالصدِّ كاؽبجر 
 
ن
ن دبفربف  ،كتهها فبو بالنار احملرقة الٍب تؤذم من يقَبب منها احٌب جلب لو ىذا الصراع أؼب

 :(2)يقوؿ ؟ا كهنارن ييعايش تلك النار لببلن 
ََََََََََََب  أْن يََتَََعب َََََََََََََداول َغََََََََََََْرَو ِعََََََََََََز      لقَََََََََََد َسَََََََََََاَمِني ُىْو ًَََََََََََا َوَخْسًَََََََََََفا َىََََََََََََواُكمُ     الص 

ف من خبلؿ الطتاؽ بْب اؽبوف كالعز، فقد أذلو ببل ترلٌ ه كاؽبواف عند تيهر عاطفة الذؿٌ ك 
 ككرامة لو. األف يف ذلك عز   ؛ىول نويرة، فبل غركى أف يتنسك كيتزىد يف اغبب

يراد ينسى فإنو زحاـ الذكريات  عد تلك اللبلة يفكلتي  ،لبلة قعضاىا م  ؿبتوبتو الشاعركيتذكر 
ا على أغصاف  لو كاف قلتو طائرن حزف لذلك كتأدل كسبٌُب كمن مٌث فقد  ؛نقسمات كجهها اغبسى 
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بسلبو كينسبو مرارة اغبزف كأدل الشوؽ، ككل ف ،لعلو يلتقي دبن يأنس بو ،الشجر ينوح كيشدك
 :(1)قوؿحبث ي ،كينوح كيشدك ،ىذه الذكريات ترصبها لنا الطتاؽ التديعي بْب عشبة كصتبحة

 ةٌ ي  ِشَََََََََََعَ  ن  ُكَََََََََََل  لنَََََََََََا فَََََََََََي ظِ  تْ ا ََََََََََََكَ فَ 
 

ََََََََادِ عْ أَ  ةَ حَ يْ بِ ًنا َصََََََََْسََََََََبهََََََََا حُ  تُ يْ ِسََََََََ َ      يي
َََََََِك طَََََََائرٌ  َََََََ  أغصَََََََاِن َدْوِح َََََََي عل  وقََْلِب

 

َََََََََاِئٌ  َشَََََََََادِ   َََََََََْوُح َوَيْشَََََََََُدْو والَهََََََََََوى    يََنَُ
 

كيشدك" أراد من ذلك استمرارية تعلق قلتو  كنلحظ عندما طابق بْب فعلْب معضارعْب" ينوح
ائم حملتوبتو كأنو يف كل األحواؿ يشدك ذها كينوح على صدىا الدائم لو، ببنما طابق بْب اظبْب اؽب

أف قصة ىواه سوؼ تذكر م  األياـ فهي تتلذذ يف صدىا البن " نائح ككاد " قاصدن بذلك 
اد ، كىنا ايعضان يشتو قلتو بطائر ينوح كيشدك عٌلو يلتقي من يأنس بو.  اغبدَّ

كبْب معاناة  ،د الصراع النفسي الذم يعبشو الشاعر بْب عشقو لنويرةدٌ كيف موطن آخر يتج
 :(2)إذ يقوؿ ،نفسو

   هَََََََََاعُ يَْ طِ ها ف ُ قُ وْ و َشَََََََََطُ ْسَََََََََي، ويَ ِصَََََََََعْ  َ فَ     ُتطَََََََََََََالِبُِني  ََْفِسََََََََََََي بمََََََََََََا فيََََََََََََو َصََََََََََََْو ُها
حبث تيهر لغة العصباف كالطاعة عندما تتصارع يف جوفو مشاعر الشوؽ الغبلب كاغبب   

رِّ العذرم، فبع م عقلو فبما يرابده من الشوؽ، فنفسو تأمره َبؼ بأنو لبس دبقدرتو أف وبي
 كيسطو الشوؽ فبطبعها. ،بالعصباف

 :(3)يقوؿ يف أببات أخرلك 
ََََََََََََََََََْونُ     يُظَََََََََََََََََََََن  بظََََََََََََََََََََاىِري ِحْلٌََََََََََََََََََََم وفََْهََََََََََََََََََََمٌ     وِدْخلََََََََََََََََََُة بََََََََََََََََََاِطني فيَََََََََََََََََو ُجنَُ
 إلََََََََََََََ  كََََََََََََََم ذا ُأَسَََََََََََََََتَ ُر مََََََََََََََا ُألقَََََََََََََََي؟

 

   ِبَََََََََََََْينَ ومَََََََََََََا ُأْخِفْيَََََََََََََِو ِمَََََََََََََْن َشَََََََََََََْوِقي يَ  
  َََََََََََََََََََويرُة، بََََََََََََََََََََِي  ََََََََََََََََََََويرُة ل ِسََََََََََََََََََََواىا

 

َََََََََََََََْينُ      ول َشٌَََََََََََََََك فقَََََََََََََََد َوَضََََََََََََََََ  الَيِق
 ،كمرارة اغبرماف ،إذ ييهر الطتاؽ يف ىذه األببات الثبلثة مدل ما يرابده من لوعة العشق

 ،كلرن سرعاف ما تيهر على مبلؿبو ،ىذه اؼبشاعر ىبفبها كال يريد التوح ذهاك  .كقسوة الصد
 ،كىو على خبلؼ ذلك ،دبا وبسو، فنين بو العقل كاغبلماؼبتلقي شاركو فبها يبات كيَبصبها عرب أب
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إذل مٌب أخفي ما أالقبو من عذاب بستب صد نويرة كبعدىا  :يتساءؿك فهو العاكق اجملنوف حبتها، 
 :(1)يقوؿ  ،كسرعاف ما ييهر ما أخفبو ،ألف الشوؽ فاضح ؛عِب؟ إنِب غّب قادر على ذلك

 ُن مثَََََََل مَََََََا َحَكََََََََم الَهََََََََوىتََْلُهَََََََو َوَأْحَََََََزَ 
 

 ل َيْسََََََََََََََََََتِوي المسَََََََََََََََََروُر والَمْحَََََََََََََََََُزْون 
 

من طرؼ  هاألنو يعبش ؛ككل تفاصبلها مؤؼبة بالنستة لو ،ما زالت حراية العشق مستمرةك 
 ،ام اؽبول علبو أف يروف ؿبزكنن رى فحى  ؛كاغبرماف علبو بالصدٌ متن  خر فباآلكاحد، أما الطرؼ 

د ىذا اغبزف الدفْب كؿبزكف بالعضغط النفسي الذم كلَّ   مسركرالطتاؽ بْبكيوحي  .كىي مسركرة
ذبربة الشاعر اغبزينة فرضت ا ببل ترلف أك مغاالة، حبث كاف الطتاؽ طتبعب  كقد   و.يف قلت
 يف التبت. اكجودى

كإف   ،كبطوالتو ،واتكانتصار  ،دبحامد اػبلبفة متشحةفتطوؿ  ،مدائحو يف اؼبعتصم أمَّا ما ىبصٌ 
كهبود علبو باؼباؿ كاؼبراكز العلبا  ،لعلو يفوز برـر اؼبمدكح ؛تسم باؼبتالغة اؼبقصودةي هاكاف أغلت
 :(2)يقوؿ ، بالدكلة

ََََََوى المحاسََََََن فَََََي قَََََوٍل وفَََََي َعَمَََََلِ   َح
 

 َفِمْثَََََََََََََل َمْهَنِئََََََََََََِو األمََََََََََََ ُك مََََََََََََا َىَنََََََََََََ وا 
 

غّبه  على ، كعمبلن ز فبدكحو جبمب  احملاسن قوالن لبمبٌ  ؛كىو من صببل طتاقو بْب قوؿ كعمل
 من ملوؾ الطوائف الذين دل يهنئوا دبثل تلك احملامد كلها.

بل يسابقها  ، بنور الشمسيشتو ابن اغٌبداد نور فبدكحو الوضَّاء على العاؼبْب ىدلن كعدالن ك 
كبْب"  ،بْب اليلمة كالنور كاؼبقابلة من خبلؿ الطتاؽ متالغة يف مدحو ؛كامل كركقهايف  كىي 

 :(3)يقوؿر ىدل "الدىر ظلماء ك اؼبعصـو نو 
 فالَََََََََدىُر ظَْلمَََََََََاُء والمعصَََََََََوُم  َََََََََوُر ُىَََََََََدىً 

 

 ُيِضَََََََُيُء والشَََََََمُس فَََََََي أ ورىَََََََا َتَضَََََََ ُ  
 

 :(4) مطابقان بْب فعلْب  يف موطن آخرمادحنا اؼبعتصم كما يقوؿ 
 َكََََََََََََََََََََ َ َ ُهُم فيهََََََََََََََََََََا غرابيََََََََََََََََََََُب ُوق ََََََََََََََََََََعٌ 

 

ََََََََََُرْوُح ول تََْغََََََََََُدو     علََََََََََ  باسََََََََََقاٍت ل تََ
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رؤكس األعداء كىي مصلوبة  اهن  إحدل غزكاتو، مشتػِّ حبث يفتخر الشاعر بنصر فبدكحو يف
على الرماح بالغرباف اعباشبة على أغصاف الشجر ال تغدك كال تركح، كجاء الطتاؽ بْب ال تغدك 

 ككبف يقعضي على األعداء. ،لبيهر قوة فبدكحو يف اؼبعركة ؛كال تركح ببل ترلف
 :(1)ا كرموبقوؿ كاصفن ف كيستمر الشاعر يف مدح اؼبعتصم يف تصوير كجاعتو ككرمو،

َََََْوِر والن ْجَََََدِ     َمِفَََََََََْيُض األيَََََََََاِدي فَََََََََوَق َأْد ََََََََََ  وَأْرفََََََََََعٍ  ََََََواِدي شَََََاِمُل الَغ  وَصَََََْوُب الَغ
 

كذلك ك  ،يف مدح اؼبعتصم اتراء على صورة اؼبطر حْب يركم السهل كاعبتلالشاعر يتالغ 
الذم أظهر اؼبعُب ذلك فقّبىم كغنب هم على السواء، ك  ،بلغ أدناىم كأرفعهم اؼبمدكح ودجي ف

 كالغور كالنجد. ،الطتاؽ بْب أدشل كأرف 
حبث صيعق  ،يف مدح اؼبعتصم عند ظهوره على األعداء يف ساحة الوغى امث يقوؿ متالغن 

سواء أحتوا  ،عقوؽبم من ظباع صوتو! ككأهنم يينفذكف أكامره تمن ىوؿ رؤيتو، كذىت أعداؤه
لغل" كايعضان ىناؾ مقابلة بْب " إذا ذبلى إذل حبث يطابق بْب " ذبلى كتغ ،ذلك أـ كرىوا

 :(2)يقوؿ أبصارىم صعقوا ك إف تغلغل يف أفرارىم نبأكا" 
 اوْ قُ عِ َصََََََََََََ مْ إذا تجل ََََََََََََ  إلََََََََََََ  أبصََََََََََََاِرىِ 

 

 اوْ  ُ َمَََََََََََََىَ  مْ ىِ فَََََََََََََي أفكَََََََََََََارِ  لَ غََََََََََََََلْ غَ تََ  وإنْ  
 

ََََََو أَ  ََََََ كُ ْلََََََالمَ  ظَ لَََََََغْ ل  اوْ أُ دَ رَ  مُ د ا مََََََََََنهُ رَ  لَََََََََو اقتضََََََََََ  الجَََََََََي ُ     مََََََرواائتَ  مُ ًرا فََََََيهِ أْم
 

 :(3)كما يفخر بنسب فبدكحو قائبلن 
 َمْلٌََََََك لََََََو الِعََََََز  مََََََن ذاٍت ومََََََن َسََََََََل ٍ 

 

 َفَحْسَََََََُب كََََََََل  الملَََََََوِك الُهََََََََْوُن والَجَََََََََزأُ  
 

إذ  ؛اكتسب الذؿ كاؽبواف، فشتاف ببنهمافغّبه أما اؼبعتصم العز من أجداده،  اكتسبلقد  
كاؽبواف  الطتاؽ بْب العزٌ كقد أكضح  .ؿذ ؛طى اؽبوافت، كمن امفما ذؿٌ  ؛رداء لو ن كاف العزٌ مى 

 اؼبسافة الشاسعة ببنهما.
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أنو ال يغفل الفخر بنفسو كاالعتزاز ذها، كتصوير  ،نرر عند ابن اغٌبدادتكمن األمور الٍب ال 
كالطتاؽ بْب " أنررت كعىرفت " كيف التبت مدل تفوقو على أقرانو يف ؾباؿ األدب كالشعر، 

 :(1)يقوؿثاشل، مقابلة بْب الشطر األكؿ كال
ََََََََََرْت َأفهَََََََََاُمُهْم بعََََََََََض َىْمِزَىَََََََََا  َوإْن َأْ َك

 

 فقََََََََد َعَرفَََََََََْت أكبََََََََاُدُىْم ِصََََََََح َة الَهْمََََََََزِ  
 

 ؛ال يهمز يف تلك القصبدة اؽبمزية إف اعَبضوا عليَّ بأشل نبزت ما :ككأف لساف حالو يقوؿ
ىنا كبف يعتز الشاعر  دىا يف عادل األدب، كنبلحظكا جبودهتا كتفرٌ كأقرٌ  ،فإهنم ارتاحوا لسماعها

 كيفتخر بإنتاجو األديب كصوره الفنبة.
 :(2)يف قولو ئخراجو كخابإكما تيهر لنا حملة الفخر بشعره الٍب أكجدىا الطتاؽ بْب 

 هِ  لمجَََََََََدِ إل   وُ ْجَََََََََرِ خْ لَََََََََم أُ  ب  ىَََََََََو الُحَََََََََ
 

 خَََََََََََََابيءُ  اسَََََََََََََةِ فَ النَ    قِ ْعَََََََََََََي ألَ ِلَََََََََََََومثْ  
 

 .ذلك ألنو يستحقٌ  ؛مدح اؼبعتصميف ينفي خركج كعره من أصدافو النفبسة إال  إنو
اد األندلسي تعضح ذا تكذه فو يف األلفاظ، كعدـ عدـ ترلٌ  يفصبالبة الطتاؽ عند ابن اغبدَّ

، كالصراع وكأؼبالشاعر زف حي عن بو  عربدبا تي ك صراع نفسي، من  ما ربملوع فعضبلن  ،غوصو كراءىا
 كاغبرماف، كاػببتة كاألمل. الناكب بْب الصدٌ 
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 الجناس :مبحث الرابعال
 

 .الجناس فنّ  :أوًل 
  .الجناس عند ابن الح داد :ثا ًيا
 
 :الجناس فنّ  :أوًل 

 ،بعذكبة موسبقاه األذفطرب فبيتناغم بتناغم حركفو،  ،اعبناس باب من أبواب التدي 
كتأيت أنببة  .لسحر ألفاظو كصباؿ معانبو ؛اكلطف ـبرجو كمنتهاه، كيبؤل النفس ذهجة ككوقن 

 كسحر معاشل حركفو. ،ناس يف لطف ستك كلماتو، كحسن صوغ عتاراتواعب
 ،كىبئة ،اكعددن  ،اكاختبلفهما معُب، فإف اتفقت حركفهما نوعن  ،اكاعبناس اتفاؽ كلمتْب لفين 

 .(1)كإال فهو الناقص ،فهو اعبناس التاـ اكترتبتن 
ذهة، كعندما يستدعبو كوبسن اعبناس عندما يروف القصد منو اؼبعُب، ال كثرة األلفاظ اؼبتشا

 ، كغايتو ف فبو كال تصنٌ ال ترلٌ  ،اسلسن  ،افبأيت عفون  ،اكيطلتو السام  طلتن  ،اؼبعُب استدعاء
 كأداء اؼبعُب. ،كجودة الستك ،االنسجاـ كاالتساؽ، كحسن النيم

كيرج  صباؿ اعبناس إذل تناغم اؼبوسبقى اؼبتناسق األصوات اؼبتفق النغمات، كإذل تناسب 
، كاقَباف كتوافق الذم م  بععضو كمبلءمتو اؼبتزين بوالشرل لئلنساف،  ةى وافقها، مناستى اغبركؼ كت

سبقاه كمعناه، و كيهز أكتار القلوب على غبن م ،فبا يؤنس النفس كيفرحها ؛األكتاه بالنيائر
دبا  ؛ا إذل النفسؿبتتن  اكائتبلفن  ،اكانسجامن  ،اإذ يؤلف نيامن  ؛كوبلو الشرل ،كوبسن عنده الذكؽ

  .(2)كاإلعجاب ،كاالتزاف ،كاؽبدكء ،كالفرح ،كالسركر ،قدمو إلبها من التشاكةي
 ،ةكسهول ،كال ننسى بعد ذلك أف اعبناس التديعي اعبمبل عماده الطت  الذم يقدمو ببسر

 ؛كركعة الوحي كاإلتقاف ،كأناة يف حاالت اإلؽباـ كالصفاء، كانسجاـ اػباطر م  سحر التباف
 ،كالتنغبم ،ؼبا يفعلو اإليقاع ؛كتنفرج بو الرركب ،تنشرح بو الصدكرفتسرن إلبو النفوس، ك 
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كال ابترار،  دة فبوا ال جً معُب عادي  إذ يرسب الربلـ اؼبتعضمن  ؛كالتبلحم اؼبوسبقي يف النفس
 .(1)ااذن أخَّ  اكركنقن  ،اباىرن  اإعجابن 

ة اعبناس اعببد ريد دراسكال نقصد من ىذا أنَّا نريد أم جناس يف دراستنا ، بل بالعرس ن
اغبسن الستك كاإليقاع، اؼبتألق بومبض الوحي كعتق اإلؽباـ، ال اعبناس  ،الدقبق النيم ،اؼبتترر

 .(2)اؼبخالف القروبة كالطتبعة التعبد عن اؼبشاعر النفسبة، ،اؼبوسبقى اؼبتصن  اؼبقحم اؼبترلف
ا و، كيرتسب ركنقن فبزداف ب ،كوبتاجو الربلـ ،ىو الذم يهتف بو اللساف"كاعبناس اعببد 

فبجب أف تروف لتحسْب الصورة، كتنسبق أللفاظ  ،كإف كاف فبو صناعة .ال يروف حبذفو كماءن 
كال يستحسن ذبانس اللفيْب، إال إذا  .ر معناهوِّ  صفاتو كربيى فتغٌّب  ،من دكف أف تدخل يف اعبوىر

كال  .(3)ا"ا مرمى بعبدن ا، كدل يرن مرمى اعبام  ببنهمضببدن  اكاف موق  معنببهما من العقل موقعن 
كآخى كل منها اآلخر  ،ل اؼبعُب يف اللفظكقوٌ  ،وبسن التجنبس إال إذا ناصر فبو اللفظ اؼبعُب

، كال هبد كال يتتغي عنو بدالن  ،منهما اآلخر، كيستدعي اؼبعُب اللفظ حببث يرمل كلٌّ  ،اكترابطى 
 لٌّ ف يف كقت كاحد على أهنما كي كاآلذا ،كالعقل ،عندما يتوارداف على القلب كذلك ،الن وى عنو حً 

كاحد ال يتجزأ، كال تنفصم عراه، فتستمت  النفس دبا ذبده من ؼبسات العتقرية كاإلبداع، 
كاعبرس الرخبم، كينفرج الصدر، كيزكؿ الررب، كيعجب  ،كالتعاطف اؼبوسبقى ،كاإليقاع اعبمبل

كلو اقتصر التجنبس على  .(4)كيعده من القبلئد كالعبوف ،السام  كالقارئ، فبنزلو منزلة رفبعة
 ا ال استحساف فبو.معابن  الراف مستهجنن  ؛اللفظ

 ،كاؼبذيل ،كاؼبلفق ،كاؼبطلق ،كاؼبركب ،كالناقص ،اعبناس التاـ :منها ،كللجناس أنواع كثّبة
 ،كاؼبقلوب ،كاللفيي ،كاؼبعضارع ،كاحملرؼ ،كاؼبشتق ،كاؼبطرؼ ،كاؼبفركؽ ،كاؼبستويف ،كالبلحق

كجناس  ،فكاؼبعنو  ،كاؼبلفوؼ ،كاؼبعضاؼ ،كاؼبررر ،كالزائد ،فكاؼبصحَّ  ،كاػبط كجناس اإلكارة
 كاجملنب. ،كاؼبعروس ،كجناس الَبديد ،كاحملقق ،اؼبماثلة
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 ،برل ىذه األنواع، كإمبا يهم منها اعبناس اعببد الذم يستدعبو اؼبعُبمعنبة  ت التاحثةسبكل
 ،ؼبا فبو من لطافة ؛العقل كىبلبب القلب كيتناغم فبو اللفظ م  اؼبعُب يف جرس موسبقي هبذ

 أك كطط.  ،أك ملل ،أك سآمة ،أك تصن   ،فكجدة من غّب ترلٌ  ،كدقة ،كابترار ،كإبداع
اد؟ ككبف عيِب بو؟ كىل أبدع فبو كأحسن التصوير، كأجاد  فربف كاف اعبناس عند ابن اغبدَّ

 يف اللفظ كاؼبعُب، كأصاب الغرض؟
 
ادالجناس عند ابن ا :ثا ًيا  في شعره: لحد 

اد  :(1)يقوؿ ابن اغبدَّ
 ْعَََََََََنٍ مَ  بَََََََََابنِ  نََََََََََ الغِ  الَتَمْسَََََََََتَ  مَََََََََا إذا

 

 امنََََََََََََََو التماَسََََََََََََََ َأْحَمََََََََََََََْدتَ وَ  َظِفََََََََََََََْرتَ  
 

ََََََنْ  ََََََ َوَم ََََََْمسَ  ْرجُ يََ ََََََ العُ  َش ََََََبٍ مََََََن  َ  َل  ِجي
 

ََََََََََََ فلََََََََََََيس  ََََََََََََ ىرَ يََ ََََََََََََامَ شِ  اهُ َجََََََََََََرَ  نْ َم  اَس
 

تصم الٍب كصفها الشاعر يف التبتْب يتوكح اعبناس زينة لفيبة فبهما، حبث تتعدد ؿباسن اؼبع
ذها، فهو اعبواد يعطي من التمس منو العطاء، كىو النجبب من قصد بابو بلغ مراده مادحنا 

كاف ىناؾ انسجاـ ك اؼبعُب كجوده ببل مشقة، فرض ك  ،اعبناس ببل ترلفكقد جاء  .دكف عائق
 كموطن اعبناس بْب " مشس كمشاسا" كىو جناس ناقص.  .بْب اؼبعاشل كاأللفاظ 

 :(2)دح ابن اغبَّداد قائبلن يبك 
ََََََََََََََََََمَ  مََََََََََََََََََاتُ يَْ أَ ورَ   نََََََََََََََََََآفاىْ  ةِ ري ََََََََََََََََََالبَ  كَ ِل

 

 فاحِططَََََََََََََََََََا ي َََََََََََََََََََةِ المر  أر َ  َوَورَْدُتمََََََََََََََََََا 
 

 ب هََََََََََََََََََََاأ َ ََََََََََََََََََي رَ  تَُْنِبْيَََََََََََََََََََكَ  فَ لَْيَكَهَََََََََََََََََََا
 

ََََََََََََي نٌ  طَََََََََََََاالقَ  َ َسََََََََََََبُ    َقطَََََََََََََا اْهَمََََََََََََمَ  ُمَتبََ
 

ب الصدؽ إذل فرما ينس ،كيتدك اعتزاز الشاعر بشعره كقصائده ،ىنا يبتزج اؼبدح كالفخرك 
كبخ كعراء األندلس ببل منازع، كىو ىنا يرمز إذل  وأن ئالٍب تنت وفإنو ينسب إذل قصبدت ،القطا

 ذلك باعبناس الذم كالشجاعة، ؾبيىمِّبلن  ،كاعبود ،الرـربيبدح اؼبعتصم  كذلكك  .قصبدتو اؽبمزية
 طا"كاعبناس بْب" الربية كاؼبرية" ك" القطا كق يطرب اآلذاف كترتاح لسماعو.

 
                                                             

(
 .ِِٓ ص، ّْ رقم القصبدة، الديواف( 1

(
 .ِّْ ػػِّّ ص، ّٖ رقم لقصبدةا، الديواف( 2
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 :(1)قصرهكاصفنا يف مدح اؼبعتصم  يقوؿ كذلكك 
َََََََََر ْو ُ  ََََََََََتَمَلتْ  مَََََََََا وال َََََََََو َشَََََََََ اْش  ُمْولُوُ علي

 

ََََََََََََََََوُ  مََََََََََََََََا ل  ََََََََََََََََُزْونُ وَ  اِط ٌ أبََََََََََََََََ َحَوْت  ُح
 

 ْسَََََََََََََِنوِ حُ  رُ زاِىَََََََََََََ األزىَََََََََََََارَ  َعط َََََََََََََلَ  قََََََََََََد
 

 ْسََََََََََََََََََرِْينُ ول الن   ْلَتِفََََََََََََََََََتٌ مُ  الَََََََََََََََََََوْردُ  ل 
 

َََََََََََْورَهُ  منَََََََََََو ْجَََََََََََنتَ  ُفْو ََََََََََََكَ جُ  فاجَعَََََََََََلْ   فَُتَُ
 

   ُفََََََََََْونُ جُ  ُكََََََََََ   لَََََََََو األَ  ُدْودِ الُخََََََََََ  َََََََََََْورُ  
اد على اؼبعتصم، فأخذ يبدحو كيتاىي دبدائحو فبو كيصف قصره  ،كقد اقتصر مدح ابن اغبدَّ

من  هوفرأتو العبوف،  فهو أصبل ما ،اا أك نثرن كبدا فوؽ كل من كصفو كعرن  ،الذم فاؽ اػبباؿ
 ف حسنو يعوض ذلك فبسد مسدىاكإ .ركض كاس ي خاؿو من األزىار كالوركد الطتبعبة الداخل

رل ي اؼبتلقي أبباتو باعبناس الذم أضفى على الوصف صورة ؿبسوسة ذبعلالشاعر ن يَّ زى  لقد
 ، بْب " األزىار كزاىر" كبْب " جفونك كجفوف" .بوأماـ عبنماثل القصر ككأنو 

 :(2)بقوؿف ،يستمر يف كصف ىذا القصر العيبمك 
َََََََََََََََاٍم،    وُ أ  ََََََََََََََََََََََََََََََ إل   ونِ الن ََََََََََََََََََََََََََََََ َظْهََََََََََََََََََََََََََََََرِ بِ  رَْأسٌ  َََََََََََََََوُ فََ  َس َََََََََََََََ ُقب ُت َََََََََََََََ ثُ بحْي  ْونُ النَ 

 

 سَََََََََََََََماؤه عَََََََََََََََامَ الن   َبقَ َسَََََََََََََََ رَأِسَََََََََََََََوِ  فَََََََََََََََي
 

َََََََََََْونُ ىَ  َمَََََََََََامِ الغَ  ْمَََََََََََعُ دو َََََََََََو دَ  ِمَََََََََََنْ    تَُ
 

 ىارَ وْ ُصََََََََََََََََقُ  رُ وْ ُصََََََََََََََََالقُ  تِ نَََََََََََََََََيَ  بََ تََ  رٌ ْصََََََََََََََََقَ 
 

 نُ يْ ِبَََََََََََََيَ  األفضَََََََََََََلين لْضَََََََََََََفَ وَ  عنَََََََََََََو، 
 

من  اىو أكثر علو   ىو يناطح السحاب، بلك  ،القصر تعلوه قتة على كرل حرؼ النوف فهذا
قد ك  .أحسن قصور الدنبا، ال يوازيو كال يساكيو أم قصر يف اعبماؿ كالعيمة كىو منازؿ القمر،

، كجانس بْب "  عن ذلك القصر العيبمفاؼبعاشل تفرض علبو لتعرٌب  ،اعبناس ببل ترلفكرد 
 القصور كقصورىا" كىو من قتبل اعبناس الناقص.

 :(3)، حبث يقوؿصم، كمدح جوده ككرموقصبدة يف كصف ضبافة اؼبعت وكل
ََََََََََََ ُسََََََََََََْمتَ    َ  مََََََََََََاكَ   َمََََََََََََْامَ بََََََََََََو الحِ  َوْامَ الس 

 

ََََََََََ تْ   َََََََََ َشَََََََََْ نٍ بِ  ُأِخ  ْنآنِ مَََََََََن ذوي الش 
 

َََََََََََََََََََََََََاحالجَ  ذاتَ  وتَِبْعَتهَََََََََََََََََََََََََا َََََََََََََََََََََََََا َن  ك  م 
 

َََََََََرانِ فََََََََي الط   ْبََََََََلُ قََ  َناًحََََََََاجُ  فَََعَلََََََََتْ    يََ
 

ََََََََََََحَ  ادَ َغََََََََََََ حتََََََََََََ  ََََََََََََ لُ َم  ىََََََََََََارُ وْ وثََ  اءِ مَ الس 
 

 ْم نِ بََََََََََََََالحُ  ل  ممََََََََََََََا َحَََََََََََََ َحَََََََََََََِ رَْينِ  
 

                                                             

 .َِٕ ص، ٖٓ رقم القصبدة، الديواف( 1)

(
 .ِْٕ ص، ٖٓ رقم القصبدة، الديواف(  2

 ِٓٗ ػػِْٗ ص، ِٔ رقم القصبدة ،الديواف( 3)



 
  

77 

 

ََََََََََََََََََََاءِ ب َ   ََََََََََََََََََََارٌ  ََََََََََََََََََََْقطُها رِي ََََََََََََََََََََِة،المَ  ْرَج  ْرَجََََََََََََانِ فََََََََََََي أَ  النََََََََََََارِ  ببيََََََََََََتِ  ُمََََََََََََْزرٍ     ِس
 

  َََََََََََابَََََََََََين ديارِ  ُجَََََََََََْوسُ تَ  ُجَََََََََََْوسُ المَ  فََلََََََََََََوِ 
 

ََََََََََََََتْ   ََََََََََََََادةَ  َدْيكَ لَََََََََََََََ َأم  َََََََََََََََرانِ النَ   عب  يَْ
 

 ،فبدعي أنو يرـر ضبفانو بذبح اإلبل كاؼباكبة ،يف تصوير كـر اؼبعتصمالشاعر يتالغ      
ا بثأر قدصل من األعداء اؼبتغعضْب لو، كدل يرتًف بذلك بل ككأهنا قيتلت أخذن  ،وردىا مورد اؼبوتبف

رجىي ف بي إا يف ربلبقها حوؿ ضبى اؼبعتصم!! حٌب ألهنا ارترتت ذنتن  ؛أتتعها بالطبور الٍب ذحبها
بو لرؤيتهم الذين كفدكا عل ،اغبمل كالثور يتدكاف خائفْبى من أف يذحبهما اؼبعتصم ًقرلن لعضبوفو

اعبناس ك كلو جاست اجملوس لعتدكا نار اؼبعتصم!  ،ئفهي ال تنطف ،ناره الٍب مؤلت أرجاء اؼبرية
تنفر منها األذف، كال تصدقها الٍب تالغة باؼببل أثقلها  ، كسبلسةصباالن  ايف ىذه األببات دل يزدى

 ه األببات ىي: كمواطن اعبناس يف ىذالعْب، كلرن ىذا ىو حاؿ الشعر يف غبيات اؼبتالغة.
 اعبناح كجناحان " كبْب " ضبل كاغبمبلف" كبْب " اجملوس كذبوس" ."

ادك    :(1)يقوؿ ابن اغبدَّ
 آثََََََََََََََََََََارَهُ  ِريتََََََََََََََََََََُ إثَارَتََََََََََََََََََََُوُ  وَعَسَََََََََََََََََََ 

 

َََََََََََََََََََُ َوَلَكَََََََََََََََََََمْ   َََََََََََََََََََةٌ إدَ  َدالُ ت َََََََََََََََََََانِ بِ  اَل  ِطَع
 

فبا زاد ك  .ا ما يروف يف ساحة القتاؿألف النصر غالتن  ؛ا لوكؾبدن  اعساه هبد يف إثارة الفٌب نصرن 
 بْب " إثارتو كآثاره ". من معُب التبت اعبناس
 :(2)نويرة، فبقوؿيف أما ما يتعلق بغزلو 

ََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََ أن   مُ َأتََْعَل ََََََََََََََََََيَْ لِ عَ  ًسََََََََََََََََََافْ  ََ  يِل  وْ َل
 

ََََََََََََََََََََََََََََيَْ خِ دَ  ةً َحََََََََََََََََََََََََََََر  بََ مُ  اقًاوَ ْشََََََََََََََََََََََََََََأَ وَ    وْ َل
 

َََََََََََََرِ  ميلَََََََََََََةِ الخَ  ي  َطَََََََََََََ وفَََََََََََََي َََََََََََََإِ  مُ ْي   الخميلَََََََََََََََََوْ  وِ بهَََََََََََََََََا، فلل َََََََََََََََََ تُ زْ َمَََََََََََََََََرَ     سٍ ْ 
 

 ،حتوبتو، كلشدة تعلقو ذها دل يذكر اظبها اغبقبقي كعادة الشعراء القدامىالشاعر دبيتغزؿ 
كتوحي   .اغبقبقي اظبهارٍب بذلك عن ىو يك صببلة إذل خاء،   اعببم يف)طببلة( متدالن فذكره 
  .)علبلة( باألدل النفسي بستب العشق كالشوؽ كلمة
 
 

                                                             

 .َِٗ ص،  َٔ رقم القصبدة، الديواف( ُ)
 .ِْٕ ص، ْٕ رقم القصبدة، الديواف( ِ)
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 :(1)بلن ائؿبتوبتو، ق الشاعريصف ك 
ََََََََََََََةِ  ََََََََََََََ ِبَخاِفَق ََََََََََََََكَ قََ  ْرطَْينِ الُق  قُ  ََََََََاطِ  ْمُعََََََََكَ دَ  ْلبََََََََََْينِ القُ  َخَََََََََرسِ  وعََََََََن    قُ خََََََََََََََافِ  ْلُب

 

نطقت  ؛ككلما خرس سوارىا عن النطق ،خفق قليب كاضطرب معها ؛فرلما خفق قرطها
 فسالت من مآقبها الدموع.  ؛عبنام
قد أضفى اعبناس على ألفاظ ىذا التبت صوت القلقلة الذم يَبزل يف األذف عند ظباعها ل

 اؼبتلقي على االستمتاع دبعُب التبت الغزرل. اؾبربن  ،للمرة األكذل
 :(2)عقل الشاعر كقلتو، يقوؿنويرة قد سلتت ك 

َََََََََثِ الت   ِشَََََََََْرَعةِ  وفَََََََََي َََََََََ ْثِلْي  َحاِسَََََََََنٍ مَ  ْردُ فََ
 

َََََََز لَ   َََََََ ب  الُحَََََََ َشَََََََْرعُ  تََنََ َََََََوِ طَ  نْ ِم َََََََاوَ  ْرِف  ْحَي
 

ت على احملتْب ككأمبا نزل ،إذ يتالغ الشاعر أم متالغة عندما جعل من طرفها كريعة اغبب
 ىو كغّبه من العشاؽ، فمحتوبتو تفردت باغبسن بْب اؼبسبحبات. اكحبن 

 :(3)كمن جناسو قولو
 بيَََََََنهمْ  مَََََََن ْسَََََََنالحُ  شَََََََمسُ  والشَََََََمسُ 

 

 ثامََََََََََََََََََََََََاتِ الل   َغمامََََََََََََََََََََََََاتِ  تحََََََََََََََََََََََََت 
 

إذ هبانس ابن اغبَّداد بْب الشمس كمشس، كيقصد ذها معنْب ـبتلفْب، فالشمس األكرل 
نويرة الٍب طغى صباؿ كجهها على صباؿ الشمس فمشس اغبسن أما اؼبعركؼ،  يءاؼبعضالروكب 

ين أكؿ ي يف الغبم، ك َبى سٍ بالشمس حْب تي  ،تعض  اللثاـ حْبصباؽبا كضبائها، كإف كاف يقصد 
برلمة مشس  ةفاجأتروف اؼببداف  الرغتة يف إكماؿ التبت، مث  ؛ااألمر أنو يررر اللفظ حشون 

كاتفاؽ اللفظ يف جرس موسبقي  ،بركعة إصابة اؼبعُبؼبتلقي انتهر بف ؛الثانبة معضافة إذل اغبسن
بل إنو يرسم  .كال اضطراب، كال خلل ،مسَبسل بانسباببة نغمبة كاحدة، ال اختبلؼ فبها

 كلرنو عدؿ إلبو لبستقبم بو اؼبعُب ككزف التبت. ،صورة فنبة من خبلؿ ىذا اعبناس التديعي
 يقوؿ: ،هكعندما نأيت إذل فخره بنفسو كاعتزازه بشعر 

ََََََََََََََََوُ  ََََََََََََََََ األ صََََََََََََََََارُ  فَََتْتبََُع  رٌ وىََََََََََََََََي خواِس
 

 وىََََََََََي خواسََََََََََيءُ  األبصََََََََََارُ  وتنقلََََََََََبُ  
 

 

                                                             

 .ِّٕ ص، ُْ رقم القصبدة، الديواف( 1)

 .َّٔ ص، ٖٔ رقم القصبدة، لديوافا( 2)

(
3
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كقد يتدك أف  يء،كخواسر كخواس ،يف ىذا التبت بْب األنصار كاألبصارالشاعر هبانس 
كركعة  ،بسحر ببانو اؼبتلقي لبدىش ؛كجذب لؤلذىاف ،اعبناس يف ىذا التبت تبلعب باأللفاظ

عن اعتزازه  ا من خبلؽببل عرٌب  ،اىذه األلفاظ اعتتاطن يستخدـ الشاعر دل رن يتتٌْب أف كل .كعره
، كالىبفى كجود طتاؽ بْب" تتتعو كتنقلب" كمقابلة بْب اعبناس ذلك من خبلؿأظهره ك بشعره، 

 " فتتتعو األنصار كىي خواسر ك تنقلب األبصار كىي خواسيءي" .
 :(1)يقوؿ ،كعندما يشرو الدىر كتقلب الزماف

ََََََََََراهُ     ْكُمَََََََََوُ حُ  يََْعَََََََََُدلُ  لَََََََََيس لََََََََََِدْىِري مَََََََََا يَََََََََا  ؟ْدَوانِ فَََََََََي الُعَََََََََ ْدلَ الَعَََََََََ الَ َخَََََََََ َأتََ
 

َََََََََََي يظ َََََََََََحَ  د  رَ  أو َََََََََََالحُ  ف  ًيا؟ل  َصَََََََََََمُ  ظِ وْ ُظ
 

َََََََََََََىْ كَََََََََََََان ذِ   أنْ   َََََََََََََ يِن َََََََََََََذْ األَ  قَ ابِ َس  انِ َى
 

كأنو بالرغم من  ،الزماف حبث تتدفق عاطفة اغبزف يف التبتْب من ىوؿ ما يرابده من قسوة
 ينعت الدىر باليلم.ما ا دائمن ك ا ؽبم، إال أف الزماف جعلو تالبن  ؛و يف الشعر كاألدبتفوقو على أقران

 كجانس بْب " العدؿ كالعدكاف" .
 
اد، يتدع يف فنو كنيمو، ككأنو ك  ا يوكبو باػببوط ثوبن  ؾو وبىرذا كانت حاؿ ابن اغبدَّ

ـ ؼبعانبو، كمعانبو دى كألفاظو خى  .باإلضافة إذل اؼبعُب حْب يناصر اللفظ يف جناسو ،اعبمبلة
أك لفظ  ،أك عرض معُب مررر ،امن كراء جناسو ترلفن  الشاعرانعراس ؼبشاعره، كال يتتغي 

 مرنوناتو النفسبة كمشاعره الوجدانبة فحسب . التعتّب عن يريدبقدر ما مردد 
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 رد العجز عل  الصدر :المبحث الخامس
 

  .فن رد الصدر عل  العجز :أوًل 
 ابن الح داد. في شعرلعجز عل  الصدر رد ا :ثا ًيا
 
 فن رد العجز عل  الصدر: :أوًل 
 ،كذركة الفصاحة ،العجز على الصدر فن بديعي ال يبتلرو إال من أكيت ناصبة التبلغة ردٌ 

 ،كركعة الصنعة كاالفتناف، كحسن التصرؼ يف األلفاظ ،كحسن النسج ،كعرؼ جودة الصن 
كتشعره  ،كتتهج اؼبتلقي ،كسبت  القارئ ،ؼبفبدة الٍب ذبذب السام كبراعة أدائها اؼبعاشل اللطبفة ا

ألف ىذا الفن ال يرتسب ذاؾ اعبماؿ  ؛كإثتات الربىاف ،كإحراـ اؼبعاشل ،بدقة النيم كاإلتقاف
ن االستخداـ، سي حْب يقتصر على الصنعة اللفيبة، كتررار األلفاظ فحسب، بل حْب وبٍ 

رر، كتشحنها النفس بطاقة من اؼبشاعر كاألحاسبس مشفعة كيتطلتها اؼبعُب، كوبتاج إلبها الف
كذبارب  ،كعواطف جباكة ،كأحاسبس كجدانبة ،دبا يعتمل يف النفس من مرتوتات ال كعورية

 .(1)حافلة باألحداث الداخلبة للشاعر اؼبتدع
عل أحد اللفيْب جب يروفالعجز على الصدر يروف يف النثر كيف الشعر، ففي النثر  ردٌ ك 
جانسْب ،يناؼبررر 

ى
ها، كقولو هنايتكاآلخر يف  ،أك اؼبلحقْب ذهما يف أكؿ الفقرة ،أك اؼب

يف الشعر أف يروف أحدنبا يف آخر أما  .(2) {ًَحَخْشَى اننَّاسَ ًَانهَّوُ ؤَحَقُّ ؤٌَ حَخْشَاهُ }:تعارل
 أك صدر الثاشل. ،أك آخره ،أك حشوه ،التبت، كاآلخر يف صدر اؼبصراع األكؿ

ع منها أقساـ أخرل، كمن ىذه األقساـ ما يوافق أكؿ  ـبتلفة يتفرٌ  اأف لو أقسامن كرأل بععضهم 
كمنها ما يروف يف حشو الربلـ كيف آخره،  كل كلمة منها آخر كلمة يف النصف األخّب،

كمنها ما يق  يف حشو النصفْب، كمنها أف تعاد كلمة الصدر يف العجز بلفيها كمعناىا، كمنها 
ا ال معُب، كمنها أف تتفق كلمة الصدر كالعجز معُب ال العجز لفين ف تتفق كلمة الصدر ك أ

                                                             

 .ُِٖ ص، التبلغة علم يف اإليعضاح( 1)

 .ّٕ اآلية األحزاب، سورة( ِ)



 
  

81 

 

 ،، كمنها أف يلتقبا يف االكتقاؽ م  اختبلفهما يف الصورة، كمنها أف يلتقبا يف االكتقاؽالفين 
 .(1)كال يتفقاف يف الصورة

ا ا على الصدر، استخدامن كال كك أف يف استخداـ الرلمة مرة ثانبة يف عجز التبت، رد        
كال سبما إف جاءت الرلمة خادمةن  ،كزخرفة لفيبة نفسبة ،كإبداعه  ،كإتقافه  ،صباؿه ، احسنن 

كنتض ذها القلب،  ،إلبها اؼبعُب، كتاقت إلبها النفس ، كدعا ف فبها كال تصنٌ اؼبعُب، ال ترلٌ 
 بو؟ فربف استخدـ ابن اغبَّداد ىذا الفن؟ ككبف عِب كساؽ إلبها العقل.

 
 :ابن الح دادفي شعر ز عل  الصدر العج ردّ  :ثا ًيا
أف مواضب  ابن اغبَّداد يف كعره اكبصرت يف مدح اؼبعتصم بن إذل  اسابقن  أكارت التاحثة 

ا بشعره ككاف ىبتم قصائده مفتخرن  ،ب الزمافكالشرول من الدىر كتقلٌ  ،كالغزؿ بنويرة ،صمادح
 :(2)باؼبدح، يقوؿالتاحثة تدأ ترد العجز على الصدر عنده، فسفبما يتعلق بك  ا بنفسو.معتز  

ََََََََََََََْوقُ العَ  طَََََََََََََََ َ يَ  أنْ  يَِقََََََََََََََل     ْخَمَصََََََََََََََوُ أَ  يَ 
 

 َيطََََََََََََََََ ُ  أعقابَََََََََََََََِو  علَََََََََََََََ ْلَََََََََََََََكٍ مَ  وكَََََََََََََََل   
 

 ،وا ما يطأ العبوؽ أطبصإذ نادرن  ؛ا منوف اؼبعتصم أكثر علو  إال أ ،رغم علو كوكب العبوؽك 
 :(3)ايعضن كيقوؿ أ .فهم يبعضوف على ىداه ،ملوؾ األندلس أدسل منو منزلةفكذلك ك 

ََََََثُ  ََََََتْ مََََََا أَ  وحي  تْ واعتزَمََََََ ْليََََََاكَ عُ  ْزَمَع
 

 َدأُ والَحََََََََََََََ الت ييَََََََََََََدُ  َجحاِفَلََََََََََََََكَ  َحََََََََََََََدا 
 

حبث النصر حلبف جبوش اؼبعتصم اؼبسرعة عند صدكر أكامر  ،سبتزج ركح اغبماسة كاؼبدح
 اؼبلك للزحف إذل أرض العدك.
 :(4)كيذكر مناقب اؼبعتصم، قائبلن 

َََََََََََََََََوحِ  وإقَََََََََََََََََدامٌ  احٌ مَ َسَََََََََََََََََ َََََََََََََََََوعِ  مٌ ْل  ةٌ ف 
 

 ََََََََ ََََََََف َ  نَ جْ زِ ُم  جُ مََََََََازِ  لِ ْضََََََََالفَ  ةَ َجََََََََهْ مُ  ىدَ ْب
 

                                                             

(
 .ِّْ ػػ ُّْ ػػ َّْ ػػ ِْٗ ص/ ِج ،الصناعتْب كتاب(  1

(
 .ُُْص، ُ رقم القصبدة، الديواف(  2

 .َُِ ص، ُ رقم القصبدة، الديواف( 3)

 .ُٕٓ ص، ٗ رقم القصبدة، الديواف( 4)



 
  

82 

 

 ،كالعفة ،كرجاحة العقل ،كالشجاعة ،كيصفو بالسماحة ،يعدد ابن اغبَّداد مناقب اؼبعتصم
 كرد العجز على الصدر. باعبم األفعضل بْب ملوؾ عصره، كيزين ببتو  فراف ،فبو ناجتمع

 :(1)اؼبعتصم، فبقوؿ كتستمر سلسلة مدائح ابن اغبَّداد يف فبدكحو اػبلبفة
َََََََََََ ِ تََ  وإنْ   ْقِصَََََََََََدٍ مَ  وإحمَََََََََََادَ  حسَََََََََََا ًاإِ  ْب

 

ََََََََدامُ  ْعَََََََنٍ مَ  ابَََََََنَ  ْلَقَََََََ تََ  نْ أَ  َفَحْسََََََُبكَ    َحم 
 

 فإنو ال ىببب من قصده كرجاه. ؛، فاقصد ضبى اؼبعتصماإذا أردت أف تروف عزيزن 
 :(2)وقولكمن أببات كصف الشاعر لقصر اؼبعتصم 

ََََََََََََََََََََََ نِ يْ تََ لَ قْ كََََََََََََََََََََََالمُ   ادَ ي ََََََََََََََََََََََ َ تَ  نِ يْ دَ أو الَي
 

 نيْ ِسَََََََََََََحْ الت   هُ رَ ْمَََََََََََََأَ  دُ ِضَََََََََََََعْ يََ  نُ ْسََََََََََََوالحُ  
 

 هاُضَََََََََََََعْ بََ  نَ م  وُضَََََََََََََ اهُ ايََََََََََََََنَ حَ  تْ َفَََََََََََََطِ عُ 
 

  الت ْضََََََََََََََِمْينُ  ذلََََََََََََََك وِسََََََََََََََْحرٌ  بََْعًضََََََََََََََا  
 

نبا ك  ،كالسعة ،كالتهاء ،اف متشاذهاف يف اعبماؿفقصر اؼبعتصم كاس  كبداخلو ؾبلساف نّبِّ 
 كما تتعاضد يداه.  أك ،متحداف متآلفاف كما تتآلف عبنا اإلنساف

 امؤدي   ،للغرض اؼبطلوب اللمعتصم جاء مبلئمن الشاعر رد العجز على الصدر يف مدائح ك 
عواطف الشاعر، كلو حاكلنا أف نغّب الرلمة يف صدر التبت إذل عجز  امصورن ك  ،اؼبعُب اؼبرجو

 جد كلمة تنوب مراهنا، ذهذه الرقة كذلك األداء.ؼبا كي  ؛التبت
مشاعر العاكق اؽبائم دبحتوبتو، ككانت أبباتو عربت عن فاؽ  فقد ،نويرة يفأببات غزلو  أما

 :(3)يقوؿ ، نعبش معو اؼبعاناة كاغبرماف اؼبتلقي صادقو تيهر ذبارب العاكق كذبعل 
 اِ ًسَََََََاكَ   الَََََََد ْوحِ  ذلَََََََك فَََََََي بَََََََو فَََعْهََََََِدي

 

ََََََنْ   ََََََيَ  وَم ََََََ  ْجَع بََََََالر   ل ََََََِد؟ ذلََََََك إل  الَعْه
 

 

كرذاذ  ،كيلتقي م  ؿبتوبتو ربت أفباء الشجر ،ياـ اعبمبلة الشاعر لو عادت تلك األيتمٌُب 
ر ؿبتوبتو يف الشاعر من العذاب النفسي عندما يتذكٌ  وا يقاسبدب)فعهدم(  كتوحي كلمة .اؼبطر

 تلك اللحيات اعبمبلة يف ببلد األندلس اػببلبة.
 :(4)كيقوؿ
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   َقاتِهََََََََََََاتَُ  ق  َحََََََََََََ الُحََََََََََََب   فََََََََََََي َشَََََََََََََرائَِعها    وَأت ِقََََََََََََََََي إليهََََََََََََََََا ب شََََََََََََََََواِقي ُأِىََََََََََََََََل  
ابن اغبَّداد كلما يليب ا منو اؼبغفرة كالرضواف، ببنما طالتن  ؛بالتلتبة ببت اهلل إذل اغباج  يهلٌ  

كدة حتو لنويرة كتعلقو الشديد يتالغ الشاعر يف ك  .سن نويرة كصباؽبا الذم سلتو عقلونير إذل حي 
دل يأبو الذم  ،نتها عن ابن اغبدَّادالختبلؼ ديا ؛خاصة كأهنا كانت تقابلو بالصد كاغبرماف ،ذها

كاستخداـ مثل ىذه األلفاظ ذات اػبصوصبة الدينبة  ألنو ال سلطة على قلتو بزعمو. ؛لذلك
غّب موفق، كلبس من التبلغة يف كيء، كلبس فبو سول التأثر باأللفاظ القرآنبة، كىو كض  

؛ لعدـ لؤللفاظ فبما ال يلبق ذها من اؼبعاشل. كمثل ىذا كصمو التبلغبو  ف باالقتتاس اؼبذمـو
 مراعاتو للمقاـ.   

 :(1)قائبلن أصابو  اكيف موطن آخر يشرو رمدن 
ََََََََََا ََََََََََالر   يَ اكِ َشََََََََََ ي ََََََََََد    وِ اتِ كَ الََََََََََ ي بَشََََََََََ دِ َم ََََََََََدَ  صََََََََََارَ  ق ََََََََََةَ  ريَ ْى ََََََََََو ليل  ادَ َمََََََََََرْ أَ  في

 

 ؛ف كطأتو علبوفٌ كزبي  ،كيتمُب أف تشاركو ؿبتوبتو ىذا األدل ،يشرو الرمد الذم أدلَّ بعبنو
العجز على  ردٌ كقد زمانو كلو أرمد،  أصتح بل ،ها رمدتكدل تعد عبناه ف .هعادهتا تصدٌ ك  هالرن

فراف األدل  ،كىبالطو معو قسوة حتبتتو ،ا إذل اؼبرض الذم يعانبوعودن  ،)الرمد( الصدر ىنا يف
 أقسى كأمر.

 :(2)قائبلن كم  نسائم الذكريات اعبمبلة يصدح 
َََََََََنْ  َسَََََََََاَعَدْتِني بهَََََََََا  ةٌ َسََََََََََعاد يزمَََََََََا ِ  ِم

 

َََََََََََََسُ  فَََقَََََََََََََابَََلِني    عاِديالحبيَََََََََََََب ب ْسَََََََََََََ أُْ 
 

 هكبف تروف مشاعر كيتتْب ىنا   .ا لسعادتوكانت ستتن ك  ،هايتذكر لبلة األنس الٍب قعضاىا مع
)سعادة،  رد العجز على الصدر يفكسبثل  حبث يستشعر السعادة.عندما تليب نويرة دعوتو، 

ألهنا جاءت  ؛لعسر ذلك ؛)بإسعادم( ةاستتداؿ كلم متا تغّب  حالو. كلو مصورن  ،كبإسعادم(
 صدل لرلمة سعادة.
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 :(1)كيقوؿ
 وُ ُهََََََََََََنَْ كُ   فُ رَ ْعََََََََََََيَُ  لََََََََََََيس ضََََََََََََميرٌ  ف  ََََََََََََتِ 

 

َََََ الَمْعرِفََََََاتِ  فَََََي يَ ُرواَصَََََ فَِلَََََمْ    َماَئرا؟الض 
 

 كىنا استفهاـ ا، فلماذا دل ييدخل النحاة العضمائر يف باب النررات؟متهمن  ادمًت ضمّبن  ما
 ؛)ضمّب كضمائرا( لفن رد العجز على الصدر يفالشاعر خداـ كييهر است .تعجيبٌ  إنرارم

هباد إجابة كافبة إيف  توشاركإضافة إذل م ،لبتْب ثقافتو النحوية يف استخداـ مصطلحاتو
 :(2)لسؤالو
 ؟بََََاريءُ  ْقمِ مََََن الُسََََ ْقمٍ ذي ُسََََ كََََل   ومََََا    الَجَََََوى مََََن ْفِسََََي ََ  بَََََُْرءَ  أرجََََو أيََََن ومََََن

 

فربف  ؛نو ؿبب كىي تصدٌ إإذ  ؛رجاء من كفائو كبرئوشفى من ىذا اغبب؟ فبل كبف يي 
 ،اغبزينة هالعجز على الصدر يف ىذا التبت تيهر مشاعر  ! كمن خبلؿ استخدامو لردٌ ؟الربء

فقد يقتلو ىذا  ،كأف ىذا اغبب مرض ععضاؿ ال كفاء منو ،اعبباكة يف ؿبتتو لنويرة وكعواطف
 .وهتلرك  ألف حرقة اؽبول ككدة الوجد تعذب صاحتها ؛اؼبرض
 :(3)بتدع يف ىذا الفن، كفبا قالوفكالزىو بشعره،  ،فخر ابن اغبَّداد بنفسو أما
ََََََََََََََد   لََََََََََََََو ََََََََََََََاظُرالتَ   ْيَََََََََََََََدانُ مَ  ُم      بيننََََََََََََََا َن

 الَمْيََََََََََََدانِ  اِرسُ فََََََََََََ َمَََََََََََنْ  َرىالَََََََََََوَ  َعِلَََََََََََمَ  
 

ل بو ا بذلك كعره الذم ربدٌ متوجن  ،بعلمو كثقافتوالشاعر يفتخر إذ لغة األنا ظاىرة ، ف
 لعلم الناس أنِب فارس الشعر كاألدب علبهم. ؛دَّ مبداف التناظر بْب الشعراءلو مي ك . كعراء عصره

 :(4)قائبلن كيواصل فخره، 
ََََََََََتُ  ََََََََََازِْينَ لِ  َعِجْب ََََََََََيعِ  َغَم َََََََََََََََْينُ  ل َنَََََََََََََََاِتيقََ  َوِإن      بَجْهِلهََََََََََمْ  ْلِم    ْمَََََََََََََََزِ علَََََََََََََََ  الغَ  تَِل

كيقصد بذلك  علمي؟يف فربف يطعن ىؤالء  ،كينعتهم باعبهلة ،يتعجب من الشعراء إذ
 كفيعجز ىؤالء الشعراء أف ك  ،يفتخر بأهنا بلبغةإذ  ،همزال يي  الٍب نبز فبها ما ،قصبدتو اؽبمزية

 :(1)قائبلن مث يتاب  ، عن فهمها

                                                             

 .ُِٓ ص ،ِٕ رقم القصبدة ،الديواف( 1)

 .ُْٔ ص، ِ رقم القصبدة، الديواف( 2)

 .َِٗ ص، َٔ رقم القصبدة، الديواف( 3)

(
4
 .ِِّ ص، ّّ رقم القصبدة، الديواف(  
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   ْمَََََََزِ الهَ  ِصَََََََح ةَ  ُىمْ أكبَََََََادُ  َعَرفََََََََتْ  فقَََََََد    اَىَََََََََََزِ مْ ىَ  بعَََََََََََضَ  مْ هُ فهَََََََََََامُ أَ  تْ رَ َكَََََََََََ ْ أَ  نْ إِ وَ 
د نبزيتو يف عادل لبثتت تفرٌ  ؛كاؽبمز( ،)نبزىا: صدر يف قولوزين الشاعر ببتو برد العجز على ال

كا فإهنم ارتاحوا لسماعها كأقرٌ  ؛همزال يي  الشعر كاألدب، كأف منافسبو كإف اعَبضوا علبو ذهمز ما
 :(2)يقوؿ ابن اغبَّدادك  جبودهتا.
َََََََََََََ إلَََََََََََََ    ْوَحَََََََََََََتْ قَََََََََََََد أَ   َََََََََََََواِدرُ     َفَمْجَََََََََُدهُ  بَََََََََديًعا، ِمن َََََََََي تَُْنِكَََََََََُروا فَََََََََ   اِدرَاوَ النَ 

 

عليَّ قوؿ مدائح الشعر يف اؼبعتصم فهو يستحق ذلك، فمجده ككرمو نادر،  فتنررك ال 
: كيستخدـ رد العجز على الصدر يف كلمٍب .كىذه النوادر جعلت قروبٍب الشعرية تتدفق أمامو

يصف كالشجاعة، ك  ،كاعبود ،ز فبدكحو بأنو فريد من بْب اػبلفاء يف الرـرلبمبٌ  ؛)نوادر كالنوادرا(
 عبودتو كأنو فاؽ كعراء عصره يف الشعر كاألدب. ؛كعره بالنوادر

إف ابن اغبَّداد أبدع يف كعره، كافًب يف نيمو، كدل يتخذ من  :تلاإذا قالتاحثة تالغ  تكال
عرؼ كبف كقد  .بقدر ما ىو تعتّب نفسي صادؽ عن مرنونات نفسو اصنعة كزخرفن التدي  

ألنو ال  ؛لؤلؤ مرنوف هبذب السام  كالقارئ، كيؤثر يف اؼبتلقيرأهنا فيعرب عنها كينيم ألفاظها، 
كصدؽ  ،ا حبرارة العاطفةا مرتوبن يرذبل ىذه األلفاظ، بل يدع نفسو ىي الٍب تقوؿ، فبتدع كعرن 

 كعمق اؼبعاناة. ،التجربة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   

 .ِِْ ص، ّّ رقم القصبدة، الديواف( 1)

 .ُِٔ ص، ِٕ رقم القصبدة، الديواف( 2)
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بوصفو مفاتبح يستعْب ذها الشاعر  ،البد من معرفة اػبطوط األساسبة للمعجم الشعرم
لبها علبو اغبباة  ،ال يأيت ذها من فراغ ،لتشربل مادتو اللغوية من مفردات كتراكبب كإمبا سبي

كعلبو  ؛ نفسوّبِّ سى ة فعلها متوازنة م  اؼبؤثرات الٍب تي تروف ردٌ ف ؛الوجدانبة كاإلنسانبة الٍب وبباىا
م كذلك من خبلؿ اؼبنهجبة الٍب تتحرٌ  ،"فإف النير إذل اؼبعجم من الزاكية الداللبة أمر البد منو

أك بصبغ ـبتلفة ذات  ،فإف تردد بعض الرلمات بصبغة كاحدة ،اىاكالغايات الٍب يتوخٌ  ،فبو
(1)اؼبعجم اؼبركد إذل ىوية النص" فبروف ،داللة معبنةيؤكر البد من أف  ،داللة كاحدة

. 
 كصن  اػبطاب. ف اؼبادة األكذل يف بناء القصبدةألنو يروِّ  ؛اللفظعلى كألف الشاعر يعتمد 

كنوع اؼبوضوع اؼبراد التعتّب  ،خصوصبة التعتّب عن الشاعر :نباك  ،الشعرم يعتمد على ركبزتْب
ا من التماكن حبث تركب نوعن  ،ربقق ببنهاف" كل غرض يفَبض كجود ألفاظ معبنة إإذ  ؛عنو
ما  اككل غرض من تلك األغراض يتطور معجمو تطورن  ،كتتعد االنفصاؿ كالتتاين ،االنسجاـك 

 .(2)للتحوالت اجملتمعبة " اتتعن 
معجم الشاعر ابن تطل  إذل كمثلو اؼبدح كذلك. كاؼب ،أف الغزؿ لو معجمو اػباص ،كاحملصلة

اد هبد أف أفعضل الستل للتعامل معو  ؛طرقهاشعرية الٍب يروف على حسب األغراض ال ،اغبدَّ
 لتباف أىم اؼبهبمنات التديعبة على كل غرض.
األغراض با ا قباسن نستب   اكتّبن   االذم كغل حبزن  ،كقد اقتعضت طتبعة الدراسة التدء بالغزؿ

غرض اؼبديح قد تفوؽ علبو يف ف ،من ناحبة عدد القصائد كاؼبقطوعات ،الشاعر لاألخرل لد
 ذلك.

كبعض األغراض األخرل الٍب  ،كاؼبديح ،اؼبعجم الغزرل تتناكؿ التاحثةكمن خبلؿ ذلك س
؟ كىل قبح التدي  يف  هاتوظبف التدي  فبالشاعر ككبف استطاع  ،جدت يف كعر ابن اغبدادكه 

 فو؟ زيادة صباؿ اؼبعُب أك ترلٌ 
 
 

                                                             

 .ُٓ، صُٖٓٗ، ُ(، ؿبمد مفتاح، اؼبركز الثقايف العريب، الدار التبعضاء، طالتنامي ةلبل اػبطاب الشعرم )اسَباتبجب( رب1)

 .ّْ، صُِٖٗ، ُ( يف سبمباء الشعر القدصل )دراسة نيرية كتطتبقبة(، ؿبمد مفتاح، اؼبركز الثقايف العريب، الدار التبعضاء، ط 2)
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 :الغَََََزل
اجتمعت عوامل قد ك  ،الغزؿ ،عند كعراء األندلس امن األغراض الشعرية الٍب نالت نصبتن 

قد ك  .كطتبعة األندلس اعبمبلة ،لعل من أبرزىا اغبباة االجتماعبة ،دة إلعطائو ىذه األنببةع
اد ابن معيم كعر علىىبمن الغزؿ  إذل كيرج  ذلك  ؛لو منوزبقصائد اؼبدح ال إف حٌب ؛ اغبدَّ

 فقد أحتها كضمنها يف أكعاره. ،"نويرة" دعىعشقو لفتاة نصرانبة تي 
تديعي عند ابن اغبدَّاد ضمن ؿبورين أساسْب يدكر حوؽبما كيبرن دراسة معجم الغزؿ ال

 العاكق كاؼبعشوؽ. :كنبا ،موضوع الغزؿ
 :. العاشق )ابن الحد اد(ٔ

كما   ،إذ يعضفي علبها من انفعاالتو كعواطفو ،لؤلحداث احملرؾ األساسالعاكق  حبث يعدٌ 
أببات غزلبة ربوم  فبَبصبها الشاعر إذل ،اؿ يف خوض ىذه األحداثيروف للمعشوؽ دكر فعٌ 

حالة العشق حالة نفسبة للعاكق عندما ك  .معيم ألفاظ اؼبعجم الغزرل اؼبفردة لدل الشعراء
 ا ؼبا ببنهما.ـبلصن  ،ا لعاكقوا ىائمن ؿبت   ،لو يروف اؼبعشوؽ كاصبلن 

اد  من حبث كونو عاكقن يف اؼبعجم الشعرم ال كقد كيجد مبلمح كاضحة يف ذبسبد  ،ابن اغبدَّ
دائم الشرول من الشاعر زينة. كاف اغبنفسبة بالتوحي الٍب لفاظ األمن  أكثري إذ  ،ذاتبةذبربتو ال

تشرح  ،ت على معاناة حقبقبةدلٌ  األفاظن كمن مث فقد استخدـ  ،صدكد ؿبتوبتو كعدـ اكَباثها بو
 .ةبو من معشوقتو نوير  ما أدلٌ 

إضافة إذل بعض  ،)العاكق( متعلقة باعبسم كأععضائو كأغلب األلفاظ الٍب استعملها الشاعر
كمن ىذه  ،أكردىا الشاعر من باب تسمبة اعبزء بالرل ،ضبلت الصفة اؼبعنويةالٍب لفاظ األ

فإف األلفاظ اؼبتعلقة باعبسم لذا ك  ؛على اعبسم ككبلنبا يدؿٌ  ،الفؤاد(ك  ،)النفس األلفاظ
كمقدار  ،يصلح ؼبعرفة األثر النفسي للعشق اجملس الذم تعدٌ الشاعر  نفس حتا هبكما  ،كأععضائو

 تأثر الشاعر العاكق بو.
  :(1)وكمن ذلك قول

َََََََْقم     ومَََن أيَََن أرجَََو بََََُْرَء  ََْفِسَََي مَََن الَجََََوى  ؟بَََََََارئُ ومََََََا كَََََََل  ذي ُسَََََََْقٍم مََََََن الس 
 

                                                             

 .ُْٔ، صِالديواف، القصبدة رقم (  1)
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كاؼبرض الذم صار   ،بستب كدة الوجد كاغبب ؛ال رجاء لشفاء نفسوأف  الشاعر يتٌْب 
دكف أف  ،)النفس(  عن)الفؤاد( بدالن  يستعمل الشاعر لفظ اكأحبانن الععضاؿ يقتل صاحتو. 

 :(1)ايقوؿ كاكبن  ،كيسند إذل كلبهما السقم كاإلعباء ،يف الداللة ببنهما انلمس اختبلفن 
َنََََََََََاهُ عَ  ِقَهََََََََََتْ  َ  فََََََََََ نْ     ُفْو ََََََََََََِوِ جُ  َقامِ َسََََََََََََ ِمََََََََََََنْ  يفََََََََََََ ادِ  وُسََََََََََََْقمُ   اِقََََََََََوُ  َ  ْلََََََََََبُ فالقَ  يَْ

 

إذا أنو  :كىو يريد القوؿ ،اعبسميف  اؼبعاناة النفسبة كأثرىا )فؤادم( إذل لفظبالشاعر  كارأ
ا معاىفن. سلبمن  يكيصتح جسم ،فإف فؤادم سوؼ يربأ كذلك ؛برئت عْب ؿبتوبٍب من اؼبرض

بوصفها األداة الفاعلة يف العاكق لوقوعو يف دائرة  ،العْب الععضو األكثر أنببة بْب اغبواسألف ك 
 ،اعبفنك) ؾبازية األفاظن  بوصفهاق لفظ العْب كمرادفاهتا فقد كرد يف معجم العاك ؛العشق
كالسهر( يف أكثر من  ،كالدموع ،مثل)اغبزف ،كاللحظ( مرتتطة بداللة مأساكية ،كاؼبقلة ،كالطرؼ
فمنو قولو  ،كلرن ما يهم تلك اؼبواض  التديعبة الٍب كردت يف معجم الشاعر الغزرل ،موض 
 :(2)إذل صفة اغبزف امشّبن 

َََََََََََََكَ دُ  فََََََََََََالَعْينُ  ََََََََََََ ل تَ  ْو  تها ْحَل   ََََََََََََ  بَِل
 

ْىرُ    َتَكََََََََََََََد رُهُ  ْصََََََََََََََُفول يَ  ْعَََََََََََََََدكَ بََ  والََََََََََََََد 
 

يشّب إذل ذرؼ الدموع عندما يذكر لفظ عرباهتا علبو. كذبدر اإلكارة إذل أف تررار لفظ 
فالعْب  .داللة على كخص العاكق كىو الشاعر ؛كىبمنتو على بقبة األلفاظ اغبسبة ،العْب

كترمز إذل حالتو الشعورية  ،فهي ترمز إذل كبانو بأكملوؽبذا ك  ؛اغبسي تعضمر كجود العاكق
 اينعرس سلتن فبا  ؛)ذرؼ الدموع كاغبزف( إذل حالة العاكق كما يعانبو من األدليشّب ك  .كالنفسبة

 على نفسو كجسمو.
ية ا بالرؤ يأيت اللفظ الثاشل مقَبنن  حْب يف ،كبصرم( ،)ناظرم مثل ،كترد ألفاظ دالة على العْب

 :(3)يقوؿ ،اػبارجبة )اإلبصار(
َََََََََََََََََََتِ  َََََََََََََََََََََََََْمسِ  وفَََََََََََََََََََََََََوقَ     عَََََََََََََََََََن بصَََََََََََََََََََري َناكِ َسَََََََََََََََََََ َحَجْب َََََََََََََََََََََََََ الش   ْيَماكِ ِس

 

 :(1)باللوعة ككدة الوجد امصحوبن  ،كالرؤية اػبارجبة تتستب يف ازدياد الشوؽ إذل احملتوبة 
                                                             

 .َّّ، صٔٔالديواف، القصبدة رقم (  1)

 .َُِ، صِٓالديواف، القصبدة رقم (  2)

 .ِِْ، صْْالديواف، القصبدة رقم (  3)
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َََََََََََََََََََََََََا َََََََََََََََََََََََََمُ  ظريو   هَََََََََََََََََََََََََاحَ مْ لَ  سٌ لِ تَ ْخ
 

 ْوعََََََََََََََََََََََََََََاتيلَ  ُيْضََََََََََََََََََََََََََََرِمُ  وَلْمُحهََََََََََََََََََََََََََََا 
 

كإذا ما جاكزناه إذل األلفاظ  ،رتتة األكذل يف اؼبعجم الغزرل للشاعركاحتل لفظ العْب اؼب      
تفاكت يف نستة كركد ىذه اتعضح ال ،كاللحظ( ،كاعبفن ،كاغبدؽ ،الطرؼك) األخرل اؼبرادفة

 الديواف.باأللفاظ 
فرساىا فخامة  ،اا بارزن منها اآلف يف اؼبواضب  الٍب احتل التدي  منها مرانن  كبل  التاحثة  ذكر تك 

  :(2)بالسهر كاألرؽ ايقوؿ يف لفظ الطرؼ مقَبنن  ،يف اؼبعُب
 شََََََََََََاِكًيا يَََواِفيََََََََََََكَ  ل ْرِفََََََََََََيطَ  بَََََََََََََالُ  ومَََََََََََا

 

 َوْسَََََََناُن؟ ْيناألحََََََايِ  فََََََي كََََََل   وَطْرفَََََُكَ  
 

كرغم ذلك فأنا ال أكرو  ،ال تعرفاف النـو ،كبعرس عبن إف عبِبَّ  :قائبلن ىباطب ؿبتوبتو 
 :(3)بالدموع مقَبننايف حْب كرد لفظ اغبدؽ  ،كبلإ

ََََََََََََََََََتَ  ََََََََََََََََََ تََرَْك  تََُفط ََََََََََََََََََُرهُ  وأشََََََََََََََََََواِقي يقلِب
 

 ُتَحََََََََََََد رُهُ  وأحداقََََََََََََو َعْينََََََََََََِي وَدْمََََََََََََعُ  
 

)تفطره(  ا بْبؾبانسن  ،تسبلو األحداؽ وكتركت دمع ،تركت قلتو تفطره األكواؽ نويرةإف      
 ننامقَب كرد فقد أما لفظ )اللحظ( ( كىو من قتبل اعبناس الناقص اؼبعضارع _ البلحق _ ك)ربدره

  :(4)يقوؿ ،بالصتابة كالوجد
َََََََََََََََََا ََُهمْ  َََََََََََََََََاُب ِضََََََََََََََََََرابََُهْم وِطَع  َأ  َََََََََََََََََ  يَََه

 

ََََََََََََْوِن َطِعََََََََََََْيُن؟   َصَََََََََََب  ب لحََََََََََََاِظ الُعيَُ
 

كبْب ضراذهم  كأنا مقتوؿ بأغباظ نويرة. ،كطعاف رماحهم ،كبف أخاؼ ضرب سبوفهم  :يقوؿ
 كطعاهنم جناس ناقص.

 
 :(5)الوصاؿ كلرن دكف جدكل من ،ما تفعلو نويرة بو كاصفنايقوؿ ك 
نَََََََََايَ عَ  َجَرَحَََََََََتْ  وقََََََََد هِ َخَََََََََ ْفَحةَ َصَََََََََ يَْ  دٍ ْمَََََََعَ  علََََََ  يِلََََََتْ فاختَََََََار قََ   ٍ طَََََََخَ  علََََََ     د 
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عندما  .كركاقة الوصف ،كركعة التشتبو ،كخفة الرلمة ،من صباؿ الصورة التبت يف ىذاك 
اد تشعرنغوص يف أعماؽ معُب التبت نس لو بو جرَّاء ما تفع ،تلك اللوعة كاغبسرة عند ابن اغبدَّ

 ؛فاضبرت كجنتاىا خجبلن  ؛فوقعت عبنو علبها ،فقد أطاؿ النير إلبها ،كحرماف نويرة من صد  
 فصدت عنو كعادهتا قاصدة التلذذ يف تعذيتو.

 ،)الغراـ:مثل ،كمن الطتبعي أف ينفرد معجم العاكق باأللفاظ الدالة على األكصاؼ اؼبعنوية
اؽبباـ.... إخل( يف كصف ذبربة الشاعر الذاتبة ك  ،الوجدك  ،الصتابةك  ،السلولك  ،الشوؽك  ،اؽبولك 

 كالعاطفبة كما ينتج عنها من انفعاالت كمعاناة.
كنتبجة لفشل  ،تفاكت فبما ببنها هاكالتقبة فب ،)اؽبول( لفظ ،اكأكثر ىذه األلفاظ حعضورن 

 ،لعرباتكا ،كالتراء ،كالدموع ،)اغبزف دت لديو ألفاظفقد تولٌ  ،الشاعر كعدـ إهباد منفذ لصرخاتو
 ،يعاشل من صدَّ ؿبتوبتو كإنباؽبا لو حبث ،د اغبالة النفسبة الٍب يعانبهالتجسٌ  ؛كاألسى.... إخل(

بْب " مؤمنان ك  لها مِّ كال زبلو من بدي  هبي  ،كتؤكد ذلك أكعاره ،دائمناالرفض بل ابى قى ككاف مطلتو يػي 
 :(1)إذ يقوؿكافران " كىو طتاؽ 

ََََََََََََََجَ ا عَ َيََََََََََََََفََ  ََََََََََََََبََََََََََََََي لْ قََ  ل  ظَََََََََََََََ ا أنْ ًب       ام مًن

ََََََََ عِ رْ َشََََََََبِ   ََََََََ امٍ رَ َغ ََََََََ  صََََََََلِ الوَ بِ  ل  َظ  ارَ افِ َك
 

 :(2)كيطابق بْب " رفعت ك كضعت "  كيتمُب الوصاؿ فبل يستطب 
َََََََََََي َصَََََََََََْدِري ُيَصَََََََََََِاِفُحوُ  ََََََََََََي ف  كَََََََََََ ن  َكف 

 

 فمََََََََا رَفََْعََََََََُت يًَََََََََدا إل  َوَضََََََََْعُت يََََََََََدا 

 

أىواىم كقبلىم _ من الرره  د ايعضان مطابقان بْب "تل التعبكسبتد حالة االنقطاع لتشمل اؼبستق
  :(3)كالتغض _ كبْب " وبب كاؼبتغض" 

  َ ُىَََََََََََََََََََََََمُ قِ  اسََََََََََََََََََََََتمر   وإنِ  َأْىَََََََََََََََََََََََواُىمُ 
 

َغضُ الُمََََََََََ َحََََََََََب  يُ  أنْ  العجائََََََََََبِ  وِمََََََََََنَ    بَْ
 

 حدٌ إذل لتتطور كتصل  ،نتبجة لعدـ نبل كصاؿ احملتوبة ؛كتزداد حالة الوجد عن الشاعر
ؽبول  خعضوعو يف الشاعر كىنا يتالغ  ،اػبادـ(ك  ،لذلبلاك  ،)العتد: مثل ،فتيهر ألفاظ ،العتودية
 . ؽباا ذلببلن عتدن صار ككونو  ،نويرة
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 :(1)يقوؿ  
َََََََََعَ  َََََََََعَ  نٍ ْسَََََََََحُ  بهَََََََََا أصَََََََََنامَ  تُ دْ ِه  ينِ  َ دْ ِه

 

 ََََََََََ  َناتِهََََََََََامَ  وَعْبََََََََََدَ  ااَىََََََََََز  عُ  دَ ْبََََََََََعَ  ىوً َى
 

 :(2)يقوؿ حبث هبناس بْب " عباف كعبوف"  ،)عبوف( لبدؿ على اعبواسبس لفظ كيأيت
َََََََََََََََََدكَ رُ  ََََََََََََََََْونُ الهَ  الََََََََََََََََد ْمعُ  ي هََََََََََََََََاأَ  َوْي   تَُ

 

  ُعيَََََََََََََُونُ  ْىََََََََََََََوىأَ  نْ َمَََََََََََََ ِعيََََََََََََََانِ  فََََََََََََََُدْونَ  
 

د ربركات كتَبصٌ  ،ا أخرل تراقتوألف عبونن  ؛يطلب من دموعو أف ترف عن االهنمارإنو  
 ،الشوؽ(ك  ،التراءك  ،)التلول:مثل ،اؿبتوبتو. كقد استعمل الشاعر يف معجم العاكق ألفاظن 

 ،كاللمسات التديعبة ،عن حتو الذم قبد من خبللو بعض النفحات العذرية ثكذلك حْب ربدٌ 
 :(3)كيف التبت رد العجز على الصدر  إذ يقوؿ يف لفظ التلول

َََََََََََََََا وىَََََََََََََََا َََََََََََََََكِ  أ  َََََََََََََََي بََ  ِمْن ََََََََََََََََوىف  ْل
 

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََرجٌ  ول  َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََواكِ لِ  فََ  بََْل
 

 :(4)كيف التبت رد العجز على الصدر  كيأيت بلفظ التراء
َََََََََََََََََََََا عليَََََََََََََََََََََك َأْبِكَََََََََََََََََََََي فكَََََََََََََََََََََم   َدًم

 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََْرثِْينَ  ول    للبََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاكي تََ
 

 :(5) رد العجز على الصدر ايعضان  كيف التبت كيذكر األكواؽ بقولو
   ْبعَََََََثِ مَ  كَََََََل    نْ ِمَََََََ األشَََََََواقَ  َعَََََََثَ بََ  وإنْ     ْ ِ ِسََََََََََََيمُ  ْكرُ فالََََََََََََ    ِذْكَََََََََََََراهُ  تْسََََََََََََ ِمي ول
ا بْب مطابقن  ،يف لفظ األكواؽ اؼبوقدة الٍب تعضطـر يف جوفو كاألنفاس تيهرىا أيعضناكيقوؿ  
  :(6)هره كأخفىتي

 أسََََََ ٍ  ِمََََََنْ  َأْطِويَََََِو ومََََََا اشََََََتياقي ُأْخِفَََََي
 

  َََََََََََََََ    ْظِهَََََََََََََََُرهُ تُ  واأل فَََََََََََََََاسُ  المري َََََََََََََََةِ  عل
  :(7)صنب  نويرة بو كاصفنا ،)اللحظ( يف أكعاره البلىبة يف الوقت الذم استعمل لفظ
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   خََََََََاط  ْيِنََََََََكِ عَ  ْحََََََََظُ لَ  ولكََََََََنْ  َوِرْعََََََََِت،    الهََََََََََََوى  اسََََََََََََكةَ  ،األلحََََََََََََاظ أفاتكََََََََََََةَ 
أف األلفاظ اؼبعنوية تتفوؽ على  ،من معجم الشاعر الغزرل للعاكقيتتٌْب ـ ا تقدٌ من خبلؿ مك 

 ؛اقَباب الشاعر من النموذج العذرم القائم على التوسل كالتعضرع ىذا كيعِب  ،األلفاظ اغبسبة
  .حٌب يصل إذل ما يتمٌُب  ؛قلب اؼبعشوقة ةالستمال
 :. المعشوق ) ويرة(ٕ

ظهرت حبث  ،)العاكق( ا للحقل األكؿمغايرن  اعشوؽ اذباىن تتخذ داللة األلفاظ يف حقل اؼب
يف حْب اختفت صفات معنوية ىبمنت  ،صفات حسبة )جسمانبة( دل ترد يف حقل العاكق

 ،الصتابةك  ،)اغبب :مثل ،كاألسى ،كاألدل ،تعتو بطاب  اغبزفالٍب طي  ،على اغبقل الدالرل للعاكق
ا تأخذ أبعادن ف ؛اػبد(ك  ،)العْب:مثلف ،صفات اغبسبةاأللفاظ الٍب ربمل ال . أمااؽبول(ك  ،الشوؽك 

 كدالالت مغايرة لدالالهتا يف اغبقل األكؿ التاب  للعاكق.
اؼبستول التديعي ؽبذه  ،كالغاية من دراسة ىذا اغبقل الدالرل كغّبه من اغبقوؿ اآليت ذكرىا

 قوؿ كأثر فبها.ككبف ظهر التدي  على سطح تلك اغب ،هاف الشاعر ألفاظو فباغبقوؿ الٍب كظَّ 
من خبلؿ صباؿ ىذا الععضو اغبسي  ،ا عند الشاعرا بارزن أخذت مرانن مثبلن )العْب(  لفيةف 

  :(1)كما يف قولو  ،يف كجو ؿبتوبتو
ََََََََََََََدى َتَمن َََََََََََََ  َََََََََََََوِ  َم َََََََََََََرٌ عُ  قَُْرطَْي َََََََََََََ ْف   عٌ تواِل

 

نََْيََََََََوِ  ِضَََََََيا وتََْهََََََََوى   ءُ جََََََََوازي ْينٌ ِعَََََََ َعيَْ
 

عد اؼبسافة ألف بي  ؛(و) مدل قرطب:ا يف قولوعن صباؿ ؿبتوبتو بطوؿ عنقهالشاعر ىنا  كُب
حٌب اليتبة ك  ،بْب كحمة األذف كالرتف يستلـز طوؿ اعببد، فمحتوبتو كديدة اعبماؿ كاغبسن

يشتو ك التقرة الوحشبة هتول عبنبها الواسعتْب اؼبرحلتْب بالسواد، كما أف ، ىاتتمُب جبد
:  ؿبتوبتو بالتقرة الوحشبة جبام  اتساع العبوف.الشاعر  كعفر توال : ظتاءه أعناقها طويلة، كعيفره

، كالعيفرة بباضه تعلوه ضبرة، كتوال  صب  تلعاء؛ يقاؿ: امرأة تلعاء أم  يقاؿ: ظيب أعفري كظتاء عيفره
 طويلة العنق.
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اد لئلكارة إذل ظبة  ؛إذ هبعل لفظ العْب يرتتط بالوصف ،كىناؾ ظبة مطردة يف كعر ابن اغبدَّ
  :(1)كقولو  ،)اغبور( مثل ،تؤدم إذل ظبة التعتّب عن ىذه الصفاتاظنا ألف يستعملإذ  ،صبالبة
َََََََََََافِ األَ  الجن َََََََََََةِ  وفَََََََََََي َََََََََََرٌ أَ  ْحََََََََََََورُ أَ  ْلَف  ْزَى

 

 الِهْنََََََدِ  نََََََافيَََََو قََ   َََََْدِ الر   ْضَََََبَ قُ  ُتَ ِعَََََبُ  
 

كالرند: كجر من أكجار التادية طبَّب الرائحة ييستاؾ بو، كىنا يصف ؿبتوبتو ؛ فإذا حوراء، 
كقد أتى الشاعر باعبناس بْب " أحور كأزىر "  الوجو، حسنة القواـ ، ناعمة القدَّ.ببعضاءي مشرقة 

 ك " الرند كاؽبند". 
  :(2)قائبلن  ،كيعِب ذلك مبل الشاعر إرل التصريح جبماؿ عْب ؿبتوبتو

ََََََََََََََََََََدْ  فهََََََََََََََََََََل  يِضََََََََََََََََََََقْ مََََََََََََََََََََا تََ  نَ يْ رِ َت
 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََيَْ عَ  علََََََََََََََََََََََََََََََََََ   ََََََََََََََََََََََََََََََََََيَْ عَ  ي  َن  ؟اكِ َن
 

كمن استعماالتو  ،اعبفن(ك  ،اؼبقلةك  ،اللحظك  ،ؼ)الطر  كمن األلفاظ الٍب ارتتطت بلفظ العْب
في كبدا " قولولفظ )اعبفن( ل   :(3)كىنا يطابق بْب " زبي
ََََ مْ َكََََ ََََ كَ  ََََُوْ فُ جُ  تْ كَ فَ َسََََ مٍ دَ  نْ ِم  ادَ حتََََََََََََ  بَََََََََََََ وُ كَ فْ َسََََََََََََ مُ تُ ْكََََََََََََتَ وَ  فََََََََََََيخْ تُ     لْ زَ لََََم تََ

 

حبث  ،رجحاف كفة اجملاز على اغبقبقة ،)اعبفن( كمن اؼببلحظ يف استعماؿ الشاعر للفظ
 :(4)كقولو  ،)اعبفن( كيريد بو معُب العْب يأيت الشاعر بلفظ

  ُفْو ََََََََََََِوِ جُ  َقامِ َسََََََََََََ ِمََََََََََََنْ  يفََََََََََََ ادِ  وُسََََََََََََْقمُ 
 

َنََََََََََاهُ عَ  ِقَهََََََََََتْ  َ  فََََََََََ نْ    وُ  اِقََََََََََ ْلََََََََََبُ فالقَ  يَْ
 

كيقصد الشاعر يف ىذا التبت أف مرض قلتو كتعتو النفسي من نيرات نويرة الساحرة الٍب دل 
و باغبب كاالغداؽ من النيرات حتمان أنو يربئ كيستعبد حباتو ترضبو ؛ فإف توددت لو كقابلت

 التائسة. 
 التبت كقولو ؾبمبلن   ،ت على معُب العْب)اؼبقلة( يف سباقات ؾبازية دلٌ  كاستعمل الشاعر لفظ

 .بْب " معضرجي كضوارج"  العجز عن الصدر كردٌ  بْب " الوجنتْب كاؼبقلتْب"  باعبناس
 

                                                             

 .ُٕٗ، صَِالديواف، القصبدة رقم (  1)

 .ِِْ، صْْالديواف، القصبدة رقم (  2)

 .ُْٗ، صُٖالقصبدة رقم الديواف، (  3)
 .َّّ، صٔٔالديواف، القصبدة رقم (  4)
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  :(1)حبث يقوؿ 
  مََََََََََََََاك      ْجَنتََْينِ الََََََََََََََوَ  ْردِ بَََََََََََََََُ ُمَضََََََََََََََر جُ 

 

َََََََََو  َََََََََنْ  ل َََََََََاتِ ظُ  ِم َََََََََْينِ المُ  َب  َوارِجُ َضَََََََََ ْقَلتََ
 

.  يقوؿ: إف كجنٍب ؿبتوبٍب ضبراكاف كإفَّ ظيىب عبنبها فعَّالة بالقلب ما ال يفعل الصاـر
  :(2)ككذلك قولو

َََََََََََََََنْ  َََََََََََََََوُ جَ  وَم َََََََََََََََاكِ مُ  َرَحْت َََََََََََََََ ْقَلَت   َويََْرةُ  َُ
 

َََََي فلََََيس   َواَأْسَََََ َسَََََ األَ  َراحِ ِجََََ ِمَََََنْ  يََُرج 
 

ت على السمة )اللحظ( فقد كرد يف اغبقل الدالرل للعاكق يف سباقات دلٌ  أما لفظ
  :(3)(( ك)قد  ا بْب)خد  كما يف قولو ؾبانسن   ،اعبمالبة الٍب يراىا العاكق يف معشوقتو

ا ْصََََََََََنُ والغُ  ْدرُ الَبََََََََََ ُىََََََََََوَ  ا َخََََََََََد  ََََََََََد   َوَق
 

َََََََََََا الظ ْبَََََََََََيُ  أ  َََََََََََو كمَََََََََََا   ايَََََََََََدَ جِ وَ  َلْحًظ
 

 :(4)كما يف قولو  ،يف سباقات ؾبازية )اللحظ( كما يستعمل لفظ
ََََََََََََابُ  َأ  ََََََََََََ  ََََََََََََا ََُهمْ وطِ  َرابََُهمْ ِضََََََََََََ يَََه  َع

 

َََََََََََََْونِ العُ  ب لحَََََََََََََاظِ  َصَََََََََََََب    َََََََََََََْيُن؟طَ  يَُ  ِع
 

 
 :(5)قولو بصفة صبالبة يفاقَبب ف)الطرؼ(  كأما لفظ
َََََََََََََََدُ  َََََََََََََََ د كِ َخَََََََََََََََ تََْورِْي َََََََََََََََ َبابَةِ للص   ْورِدٌ َم

 

َََََََََََََْورُ   َََََََََََََكِ طَ  َوفَُتَُ َََََََََََََْوسِ للنَ   ْرِف َََََََََََََْونُ فَُ  ُف   تَُ
 

 ك ) توريد ( )فتور( ك)فتوف(  كقد رف  اعبناس بْب ،الفاتر يفًب نفوس احملتْب فطرفها
 فأضفى ؼبسة صبالبة أخرل. ؛اإليقاع اؼبوسبقي للتبتك ) مىورد(

 
 :(6)قائبلن  ،عْب اؼبعشوؽ كتناـ مطمئنة ببنما تقرٌ  ،كما يشرو العاكق قلة النـو

َََََََََ ومَََََََََا َََََََََرْ طَ  الُ َب َََََََََكَ افِ وَ يَُ  ل يِف  ًياشَََََََََاكِ  ي
 

 ؟انُ نَ ْسََََََََوَ  نيْ األحََََََََايِ  فََََََََي كََََََََل   كَ فََََََََُرْ وطَ  
 

                                                             

 .ُٕٓ، صٗالديواف، القصبدة رقم (  1)

 .َّٓ، صٕٔالديواف، القصبدة رقم (  2)

 .ُٓٗ، صُٗالديواف، القصبدة رقم (  3)

 .ِٕٔ، صٖٓالديواف، القصبدة رقم (  4)

 .ِٗٔ، صٖٓالديواف، القصبدة رقم (  5)

 .ِٗٔ، صٖٓدة رقم الديواف، القصب(  6)
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كيف ذلك متالغة من  ،ا يتت )طرؼ( اؼبعشوؽ تتنزؿ كريعة اغبب على احملتْب كحبن  كمن 
 :(1)يقوؿ ،الشاعر يف كصف ؿبتوبتو

َََََََََثِ الت   ِشَََََََََْرَعةِ  وفَََََََََي َََََََََ ْثِلْي   َحاِسَََََََََنمَ  ْردُ فََ
 

َََََََز لَ   َََََََ ب  الُحَََََََ ْرعُ َشَََََََ تََنََ َََََََوِ طَ  نْ ِم َََََََاوَ  ْرِف  ْحَي
 

 ،كالفم( ،كالثغر ،كالوجو ،)اػبد: مثل ،األععضاء اعبسدية األخرل للمعشوؽ صٌ كفبما ىب
جبام   إذ كصف الشاعر خدكد معشوقتو بالقمر ،كىو من اؼببلمح اعبسدية ،فقد كرد لفظ اػبد

، كقد يروف العضباء، ككبافة قدىا كصبالو بالغصن حْب ينثِب ك تبلمسو نفحات النسبم التاردة
اعبناس ألنو جاء على صورة اعبم  كىو إف ربدث عن صباؿ النساء  الشاعر ىنا ترلف يف

" خدكد كقدكد كقمريات  بْب ألفاظو اؾبانسن  النصرانبات فإنو يريد اغبديث عن " نويرة"
 :(2) يف قولو كغصبنات"
ََََََََََََََََََََََََََُدْودٍ  فمََََََََََََََََََََََََََن   َمرِي ََََََََََََََََََََََََََاتٍ قَ  ُخ

 

 ُغُصََََََََََََََََََََََََََََََََََِني اتِ  قََََََََََََََََََََََََََََََََََُُدْودٍ  علََََََََََََََََََََََََََََََََََ  
 

كمنو  ،ستعملت يف كصف الوجنةاي الٍب ىي ذاهتا  كالصفات اعبمالبة الٍب كردت يف كصف اػبد
 :(3)قولو

َََََََََََََََََْردِ  ُمَضَََََََََََََََََر جُ   ك   مَََََََََََََََََا الََََََََََََََََََوْجَنتََْينِ  بَُ
 

َََََََََو  َََََََََنْ  ل َََََََََاتِ  ِم َََََََََْينِ  ظَُب  َضََََََََََوارِجُ  الُمْقَلتََ
 

 :مثل ،ات علبو ؾبازي  كإمبا جاءت ألفاظ دلٌ  ،لم ترد تسمبتو متاكرةف ،الفم ىبصٌ  كفبما
أصبل يف غرض الغزؿ من ذكر لفظ الفم تروف أللفاظ كلعل ىذه ا ،الريق(ك  ،اؼبتسمك  ،)الثغر
روف تل؛ الوصفبة اؼبعركفة اعن دالالهت اكىبرجه ،يأيت ذها الشاعر يف سباؽ ؾبازمحبث  ،اصروبن 
 :(4)فبقوؿ ،عن الفم بديبلن 

ََََََََََََََََََِركَ  وفََََََََََََََََََي ََََََََََََََََََاحِ الوَ  ثََْغ ََََََََََََََََََا َِتيلُ  ي  رِ  ض    َب
 

  ْديانُ َصَََََََََ وقلبَََََََََيَ  ءٌ ْداَصَََََََََ َفظَْلُمَََََََََكَ  
 

 .معنوية تشّب إرل الفم حْب يتحدث عن النطقألفاظنا  كيستعمل الشاعر

                                                             

 .َّٔ، صٖٔالديواف، القصبدة رقم (  1)

 .ُٗٓ، صٔالديواف، القصبدة رقم (  2)

 .ُٕٓ، صٗالديواف، القصبدة رقم (  3)

 .ُِٔ، صٓٓالديواف، القصبدة رقم (  4)
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 :(1)فبقوؿ 
 ِريعََََََََََََََن  َََََََََََََََاظِ  َشْخُصََََََََََََََكَ   ََََََََََََََََ ى ول

 

ََََََََََا  ًن ََََََََََكَ  ول ِحيَْ  ْسَََََََََََمِعيعََََََََََن مَ   ُْطُق
 

حبث زخر اغبقل  ،ذكر بعض الصفات اغبسبة األخرل ،كيف معرض كصفو للمعشوؽ 
ا يلي بعض تلك الصفات كفبم ،اؼبعجم الغزرل للشاعر الدالرل للمعشوؽ بألفاظ غزلبة زبصٌ 

لت تلك األببات الغزلبة برداء التدي  الزاىي باألسالبب التديعبة ذبمٌ كقد  ،يف ديوانو تجدالٍب كي 
  :(2)قائبلن  ،يصف الشاعر خصر اؼبعشوؽ اعبمبل من ؿبسنات لفيبة كأخرل معنوية.

ََََََََاِ ي َأْعَََََََََدى ََََََََ َفَحََََََََاَك  َجَن  ًضََََََََارَ مَ  وُ َطْرُف
 

ََََََََََََََجَ  هُ رُ ْصََََََََََََََخَ   اكِ َحََََََََََََََيُ  أنْ  هُ ر  وَغََََََََََََََ   ادَ َل
 

 :(3)فبقوؿ ،كيصف اؼبعشوؽ اعبمبل
ََََََََََََِدهِ  وفََََََََََََي ََََََََََََانِ الر   زَْ  ََََََََََََ ي ََََََََََََوُ تََ  ْورٌ ُس   َعض 

 

َََََََْدَم   َََََََارَ  كمَََََََا فَََي َََََََ َث   َََََََْدِ مَََََََن الز   رارُ الش 
 

لبرشف عن الذكؽ العريب الذم  ؛منها السواد ،تأيت ألفاظ تدؿ علبوفعر بالنستة للشَّ ك  
 :(4)قائبلن  ،إذ يشتو الشاعر كعرىا باللبل ،سوديعجب باؼبرأة العرببة ذات الشعر الفاحم األ

 َباِحََََََََََبِ حُ   َََََََََارُ  ل ْيلََََََََََي  ال ُصَََََََََْدِغوِ  وفَََََََََي
 

 ْقَََََدِ مَََََن العِ  َحبََََََابٌ  ْصََََََ َىايَ  ْرطِ الُقَََََ ِمَََََنَ  
 

  :(5)قائبلن  ،كيصف كعرىا األسود بالغركب
ََََََََ قِ رِ ْشََََََََمَ  وفََََََََي   بٌ رِ ْغََََََََمَ  رِ دْ لَبََََََََلِ  نِ يْ غَ دْ الص 

 

ََََََََََََْينِ  اَلتٌ َحََََََََََََ ولِْلِفْكََََََََََََرِ    قُ شََََََََََََارِ  وللَع
 

كاأللفاظ الدالة علبها عندما  ،من الصفات اغبسبة أف الشاعر أكثرى  تعضحكفبا تقدـ ذكره ي
فبل  ،ت الصفات اؼبعنوية كاأللفاظ الدالة علبهاببنما قلَّ  ،لبربز صباؽبا اغبسي ؛كصف اؼبعشوقة

 كاغبسن( كغّبنبا. ،)اؽبول مثل ،قبد منها إال القلبل
كبف تطرب األذف العرببة   تتٌْب  لبة من ديواف الشاعركعند استخراج ىذه األببات الغز 

خاصة  ،كاف للمحسنات اللفيبةك  ،أيعضناكعند القراءة األكذل  ،لسماعها من الوىلة األكذل
                                                             

 .ِّٔ، صَْالديواف، القصبدة رقم (  1)

 .ُّٗ، صُٕالديواف، القصبدة رقم (  2)

 .ُٖٗ، صَِ الديواف، القصبدة رقم(  3)

 .ُٖٗ، صَِالديواف، القصبدة رقم (  4)

 . ِّٕ، صُْالديواف، القصبدة رقم (  5)
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كما ظهر دكر   ،يف صقل األببات كسهولة ترديدىا مه همكرد العجز على الصدر دكره  ،اعبناس
 كح على ىذه األببات الغزلبة. كأنبها الطتاؽ يف إضفاء الر  ،احملسنات اؼبعنوية
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 معجم المدح البديعيالثا ي:  المبحث
 

 اؼبادح. -ُ
 اؼبمدكح. -ِ

 
  :توطئة
كترج  كفرة  ،اؼبديح من األغراض التقلبدية الٍب امتؤلت ذها دكاكين الشعراء األندلسبْبيعٌد 

س كتلمَّ  ،ككعى ما حولو ،ى األرضس اإلنساف علمنذ أف تنفٌ ف ،كعر اؼبديح إذل عامل داخلي
د تولٌ  ؛ره عن أقدار غّبهكقدٍ  ،كاختبلؼ مواىتو عن مواىب غّبه ،الفوارؽ ببنو كبْب اآلخرين

كدعت  ،ب بالشعركاستلزمو الترسٌ  ،غرض اقتعضتو اغبباة" فاؼبديح ا. إذن (1)عنده اؼبديح كالثناء
 ،ضركرة الزمة للملوؾ كذكم الشأف" ىو. ك (2)"ذاع ؿبامدىمإلبو رغتة اػببلئق كاألمبلؾ يف أف تي 

كالبد من  ،وبتفظ ذها على مر العصور ظلٌ  ،فقد كاف للشعر عند العرب قبمة سباسبة كربل
 . (3)"اإلكارة إذل أف مدائح الشعراء األندلسبْب ؿبشوة بالتملق كاالستجداء على طريقة اؼبشارقة

 ،(ّّٕ ت) بن جعفر ةا قدامكما ذكرى  ،كتدكر اؼبدحة منذ القدـ حوؿ الفعضائل األرب 
( ْٔٓ ت) . كىي عند ابن ركبق القّبكاشل(4)كالعفة( ،كالشجاعة ،كالعدؿ ،)العقل: كىي

 .(5)"مأكحصافة الر  ،كالعاطفة الدينبة ،كالعـز ،كالوفاء ،كاغبـز ،الرـر"اكتملت على 

                                                             

 .ّٖ، دار الشركؽ، صُِٕٗ، ُمطالعات يف الشعر اؼبملوكي كالعثماشل، بررم كبخ أمْب، ط(  1)

غباضرة، ؿبمود مصطفى، األدب العريب كتارىبو يف األندلس كاؼبغرب كاؼبشرؽ، من انقعضاء خبلفة بغداد إذل أيامنا ا(  2)
 .ٖٓ، صّ، جُّٖٗمطتعة التايب اغبليب، مصر، 

 .ُُْالركايب، ص تجوديف األدب األندلسي، (  3)

 ، كما بعدىا.ّٗكمرتتة اؼبثِب بتغداد، ص ،: كماؿ مصطفى، مرتتة اػباقبي، دبصرقبقبن جعفر، رب ةنقد الشعر، قدام(  4)

: ؿبمد ؿبي الدين عتد اغبمبد، دار اعببل، بّبكت، قبقكاشل، ربّب ابن ركبق القالعمدة يف ؿباسن الشعر كآدابو كنقده، (  5)
 .ُِّ-ُُّ ، صِ، جُِٕٗ، ْط
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  ؛يف فبدكحوا باؼبزايا األساسبة كأف يروف عارفن  ،الشاعر أف وبرص على إيراد األلفاظكعلى 
فهو  ؛اكإف كاف ؿباربن  ،فهو اإلماـ الربٌ  ؛افإف كاف تقب   ،كي يربل لو من العطايا اعبزاؿ ما يناستو

اد كغّبه من الشعراء طرؽ باب اؼبديح .الشجاع كاللبث كإف كاف  ،كخصَّ بو األمراء ،كابن اغبدَّ
 ملك اؼبرية يف األندلس. ،مدحو يف فبدكحو اؼبعتصم بن صمادح جيلٌ 
كما لؤللفاظ   د حقل دالرلٌ يدربكجب  ،من أجل دراسة األسالبب التديعبة يف غرض اؼبديحك 

حبث كانت تزخر باحملسنات اؼبعنوية  ،اؼبعشوؽك لعاكق بْب ثنائبة االغزؿ حيٌدد سابقنا يف 
تناكؿ غرض اؼبديح عند ابن اغبٌداد ضمن ثنائبة  سبتممن أجل ذلك ك  ،سواء كاللفيبة على حد  

 كاؼبادح. مدكحطرفاىا اؼب
 
  :. الممدوحُ

كتربز يف ىذا اغبقل صفتاف  ،اؼبمدكح احملور اؼبركزم الذم تدكر حولو ألفاظ اؼبديح دٌ عى يػي 
منها  ، عنوعرٌب يف ؾباؿ الرـر تَبدد ألفاظ عديدة تي ك  .)الرـر كالشجاعة(: نباك  ،تناكؽبما الشاعر

كفبما يلي  ،اكرة على صفة الرـرت ىذه األلفاظ داللة متكدلٌ  ،كالندل( ،كاعبود ،)العطاء
 كتتدك ملبئة بالصور التديعبة.  ،كواىد كعرية من ديواف الشاعر تربىن على ذلك

حبث جانس بْب " أدعوا  )اعبود( يقوؿ الشاعر يف مدح كـر اؼبمدكح كقد أكرد لفيو
  :(1) كابتدعوا " 
ََََََدعوا ودِ الُجََََََ صََََََنيعِ  فََََََي وأبََََََدعوا  وابت

 

 ؤَلُواَسَََََََََََََ زٍ ُمْعَََََََََََََوِ  مَََََََََََََن ُسَََََََََََََِئلوا فكل مَََََََََََََا 
 

ا ذهكهتتف  ،حظ كبف أضاؼ اعبناس بْب ألفاظ التبت رنة موسبقبة تطرب ؽبا األذفبلكي
  سؤلكا: أعطوا كعجلوا يف العطاء.كمعُب األلسن.

 :(2)بقوؿف ؾبانسان بْب " رمبت كمنبت " ، معُب الرـرحامبلن  ،)الندل( كيستعمل لفظ
َََََََتَ رَ  فَََََََ نْ   بلغَََََََوا َدىأقصَََََََ  الن َََََََ بهَََََََمْ  َمْي

 

 َ َكََََََ ُوا َدىالِعَََََ ْوسَ ُشَََََ بهَََََمْ  َمنََْيَََََتَ  نوإ 
 

                                                             

 .َُّ، صُالديواف، رقم القصبدة (  1)

 .ُّّ، صُالديواف، رقم القصبدة (  2)
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  :(1)اؼبمدكح جود مادحنا  كما يقوؿ
 ْطَمَََََََََ ُ إليَََََََََو وتَ  َمَحَََََََََتْ بمَََََََََا طَ  ُمَََََََََْوفٍ     َدىفََََََََي الن ََََََََ ْهَََََََََدكَ عَ  أن   ْوِقنُ تَََََََََُ والََََََََنَ ْفسُ 

 
 

 ،س)الشم كمنها ،كيستعّب الشاعر األلفاظ الطتبعبة للداللة على صفة الرـر عند فبدكحو
كمن مباذج استعماؿ الشاعر ؽبذه األلفاظ الدالة  .اؼبزف(ك  ،الغمامةك  ،اؼبطرك  ،حرالتك  ،السحابك 

 :(2)قولو ،بألواف التدي  ةمزكجاؼبعلى كـر اؼبمدكح 
 َََََاسََََََََاََََدت منََََو التمََََن            ظفرت وأحمََََََََََََََََََََ  بابن معما التمست الغنَََََََََإذا 
َََََََنْ  َََََََ َوَم َََََََ ْرجُ يََ َََََََ العُ  ْمسَ َش َََََََبٍ  مَََََََن َل   َ ِجي

 

ََََََََََََرى فلَََََََََََيس   َماَسَََََََََََاشِ  َجَََََََََََاهُ رَ  َمَََََََََََنْ  يََ
 

ردبا يعود إذل رغتة الشاعر يف إظهار  ،على أف ىذا اغبعضور الذم وبققو لفظ الشمس 
كما قبد يف التبتْب أف   ،كأف عطاءه يشمل صبب  أفراد اجملتم  ،فبدكحو بصفة الشموؿ كالسعة

 " التمست كالتماسا" كرد العجز على الصدر داة كاؼبعاندة_ بْب " مشس كمشاسا _ اؼبعا اعبناس
 فبهما. يتوكح زينة لفيبة

ؾبانسان بْب " اؼبُب  إذ يقوؿ ؛ر مشولبة العطاء كاستمرارهتتررٌ  ،كيف استعماؿ لفظ التحر
 :(3)كالعضحى" 

ََََََمْ يُ  كَ دِ وْ ُجََََََ رِ ْحََََََبَ  نْ ِمََََََ  َنََََََالمُ  اَيََََََحَ فَ   ىرَ تََ
 

 َََََ َََََ انَ وَس َََََ  حَ الض  َََََزَ  نْ ِم  حُ دَ ْقَََََيَُ  كَ دِ ْجَََََمَ  دِ ْ 
 

كأف عطاءه مستمر   ،للداللة على االستمرارية يف عطاء فبدكحو أيعضناكيستعمل لفظ اؼبطر 
 :(4)، حبث جانس بْب " بدع كإبداعيوي "كاؼبطر النازؿ
  ْبداُعَََََََََََََََََََوُ إِ  ْعمَََََََََََََََََََاكَ  َُ  دْعِ بَََََََََََََََََََِ وِمَََََََََََََََََََنْ 

 

 مََََََََََََََََََاِطَرا ُضََََََََََََََََََهاعارِ  ا فََََََََََََََََََك   فمََََََََََََََََََا 
 

  :(5)قائبلن كيبدح كرمو 
َََََََََََََََََ ْوبُ َصََََََََََََََََ وَسََََََََََََََََْيُبكَ  ََََََََََََََََِدقٍ مُ  دىً    ْغ

 

 َىََََََََََََََََََََََاِمَرا ً  لنََََََََََََََََََََََا ىََََََََََََََََََََََامِ  أقَََََََََََََََََََََََامَ  
                                                             

 .ُِٖ، صُُالديواف، رقم القصبدة (  1)

 .ِِٓ، صّْالديواف، رقم القصبدة (  2)

 .ُِٖ، صُُم القصبدة الديواف، رق(  3)

 .ُِْ، صِٔالديواف، رقم القصبدة (  4)

 .ُُِ، صِٔالديواف، رقم القصبدة (  5)
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 ،ا(كىامرن  ،ك) ىامبلن  ،كسبب( ،)صوب اعبناس بْبستخدـ فب ،يتبلعب الشاعر باأللفاظ
 على احملتاجْب كالفقراء ببل انقطاع. فررمو ماء ىامل منصبٌ 
  :(1)قولو ،على الشجاعة كمن األلفاظ الدالة

 وَمْغََََََََََََرمٌ  ْعَََََََََََن،ابَََََََََََن مَ  ك قَََََََََََدامِ   غَََََََََََََرامٌ 
 

ََََََََََََََََََََوِ   َعاِم ََََََََََََََََََََافََََََََََََََََََََي أَ  واألر ُ  كِ  َْ  زََماتِه
 

 ،كاجملاز ،ةيانعن طريق الر تكرد هاكلرن ،كالقوة( بصبغة صروبة ،)الشجاعة ألفاظكدل ترد  
يشمل  التاحثة و دمتكما استخ ،كقد ازدحم ديواف الشاعر ذها يف غرض اؼبديح .كاالستعارة

  :(2)يقوؿ ،منهامباذج  ما يليفبك  ،بالتدي  كصوره ةالشجاعة عند اؼبمدكح فبزكجن 
  وِسَََََََََنا َوُ  َحًشََََََََا ْيَجََََََََاالهَ  الجاِعََََََََلُ  ىََََََََو

 

ََََََََوًى،   هََََََََااتِ مَ كُ   وبَ لََََََََُقَُ  وْعََََََََدُ ل يََ  فََْهََََََََوَ  َى
 

الذم ىبشاه األعداء من قوتو. كيوظف  ،فاإلقامة يف أرض اؼبعركة كناية عن كجاعة اؼبمدكح
رزة الٍب انتقاىا من حقل كمن األلفاظ التا ،الشاعر ألفاظ الطتبعة لئلكارة إذل كجاعة اؼبمدكح

 ،الشمس(ك  ،األسدك  ،الطودك  ،النجمك  ،)الشهب د من خبلؽبا كجاعة فبدكحوكجسَّ  ،الطتبعة
  :(3)الشهاب( )وا لفيإذل كجاعة فبدكحو مستخدمن  ايقوؿ مشّبن 

ْقَََََََََُع سَََََََََاِطعٌ  َََََََََب والنَ  ْق  وُشَََََََََْهُب الَقَنَََََََََا كالنَ 
 

ََََََََََاِت ىََََََََََواِ    ََََََََََدي الُمْقَرب ََََََََََاًء، وأي  ِىن
 

  :(4) توكسطو  ذل كجاعة اؼبمدكحإلئلكارة  اي  كاستعملو ؾباز 
ََََََََََََََََرْينالنَ   نَ ِمَََََََََََََََ ِشَََََََََََََََهابٌ    اسََََََََََََََََتطَارَ  يَ 

 

َََََََََََََََََََََََََََََََدِ مَ  كَََََََََََََََََََََََََََََََل    إلْرداءِ   َََََََََََََََََََََََََََََََدِ عَ  رْي  ِنْي
 

  :(5)قولو ،إذل قوة اؼبعتصم كبأسو اكمن استخداماتو ؼبفردات النجم مشّبن 
ََََََََََََََْوقُ  َيطَََََََََََََََ َ  أنْ  يَِقََََََََََََََل    َأْخَمَصََََََََََََََوُ  الَعيَ 

 

 طََََََََََََََََ ُ يَ  أعقابَََََََََََََََِو علَََََََََََََََ  َمْلَََََََََََََََكٍ  وكَََََََََََََََل   
 

                                                             

 .ُٓٔ، صٕالديواف، رقم القصبدة (  1)

 .ُٕٔ، صٕالديواف، رقم القصبدة (  2)

 .ُُٓ، صِالديواف، رقم القصبدة (  3)

 .َِْ، صُِالديواف، رقم القصبدة (  4)

 .ُُْ، صُدة الديواف، رقم القصب(  5)
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  ،ا ما يطأ العبوؽ أطبص اؼبعتصمإذ نادرن  ،منو انو أكثر علو  إال ا ؛ؽبو عفرغم علو كوكب ال
 فهم يبعضوف على ىواه. ،كذلك كأف ملوؾ األندلس أدسل منو منزلة

  ،كيف مقدمتها السبف ،آالت اغبربكصف الشجاعة كقد استعاف الشاعر يف اؼبدح ب
 :(1)كقولو
  َرُحواَسَََََََََََ إبًَََََََََََ  وقََََََََََد صََََََََََوارُِمُهمْ  ومََََََََََا

 

 َىنَََََََََََ ُوا وقََََََََََد ُعَََََََََََرى إْفرِ ََََََََََُْدىا ولََََََََََيس 
 

  :(2)ؾبانسان بْب " فراح ك راحان "  كقولو
َََََََََََََراح   وُ بُ ِسَََََََََََََحْ األبطَََََََََََََال تَ  مِ دَ   حَََََََََََََو ف

 

َََََََََََا  َََََََََََا لهَََََََََََا راًح َََََََََََالعَ  بالَقَن   ُمْسََََََََََََتَب  الِ س 
 

 :(3)للوصوؿ إذل كماؿ كخصبة اؼبمدكح ؛كهبم  الشاعر بْب اعبود كالتأس
ْينالل ََََََََ ْودِ والُجََََََََ الَبََََََََْ سِ  فَََتََََََََ  َََََََََا     تَََبارَي

 

  َََََََََََََََ َََََََََََََََ غايَََََََََََََََةٍ  إل  َقَصََََََََََََََََباتِها لَََََََََََََََو ازَاَح
 

كما يف   ،لتلوغ ىذا الرماؿ -اى ترصبعن سمٌ يي  -كقد هبم  بْب عدة صفات يف ببت كاحد 
  :(4)قولو

ََََََََََََََََةٌ  وِحْلََََََََََََََََمٌ  وإقََََََََََََََََدامٌ  َسَََََََََََََََََماحٌ   وِعف 
 

َََََََََزِْجنَ   ََََََََََدى ُم َََََََََةَ  ف َْب  مَََََََََازِجُ  الَفْضَََََََََلِ  ُمْهَج
 

العديد من األببات كالقصائد الٍب احتوىا  ،عند ابن اغبدَّاد اغبقل التديعي للمدح كيعضمٌ 
  :(5)قولوها كمن ،هعلى غزارة كعر اؼبديح عند اككانت كاىدن  ،الديواف

 زائِهمُ حتََََََََََ  فََََََََََي َجََََََََََ ْقَََََََََََواكَ تََ  راَعْيََََََََََتَ 
 

 َكََََََََََََؤَلُوا ول تُراعيََََََََََََو مََََََََََََا َرَعََََََََََََْوا ومََََََََََََا 
 

 
 :(6)كقولو

َََََََََََََََةُ  الَََََََََََََََنَ ْفسُ  ََََََََ    مَََََََََََََََاوإ    َمَََََََََََََََالِ الكَ  عاِدَم  ْكُمََََََََلُ تَ  قِ الحقََََََََائِ  ْلََََََََمِ عََََََََن عِ  ثِ بالَبْح
                                                             

 .ُُّ، صُالديواف، رقم القصبدة (  1)

 .ُّٓ، صُالديواف، رقم القصبدة (  2)

 .ُٓٔ، صُالديواف، رقم القصبدة (  3)

 .ُٕٓ، صٗالديواف، رقم القصبدة (  4)

 .ُِٓ، صُالديواف، رقم القصبدة (  5)

 .ِْْ، صْٔالديواف، رقم القصبدة (  6)
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ا مشتهن  ،لبيهر قوة فبدكحو يف اؼبعركة ؛)ال تركح( ك)ال تغدك( طتاؽ بْبالالشاعر ستخدـ ي 

رؤكس األعداء كىي مصلوبة على الرماح بالغرباف اعباشبة على أغصاف الشجر ال تغدك كال 
 :(1)فبقوؿ ،تركح

 َكََََََََََََََََََََ َ َ ُهُم فيهََََََََََََََََََََا غرابيََََََََََََََََََََُب ُوق ََََََََََََََََََََعٌ 
 

ََََََََََُرْوُح ول تََْغََََََََََُدوعلََََََََََ  ب   اسََََََََََقاٍت ل تََ
 

  :(2)أيعضناكيقوؿ 
 َمْلٌَََََََك لَََََََو الِعَََََََز  مَََََََن ذاٍت ومَََََََن َسَََََََََل ٍ 

 

ََََََوِك الُهََََََْوُن والَجَََََََزأُ    َفَحْسََََََُب كََََََل  المل
 

فشتاف  ،كغّبه اكتستوا الذؿ كاؽبواف ،يرفي أف اؼبعتصم اكتسب العز من أجداده كأسبلفوك 
 . ذؿٌ  ؛ن امتطى اؽبوافكم ،فما ذؿ ؛ن كاف العز رداء لوإذ مى  ،ببنهما
بررمو يفعل اؼبعجزات الٍب عجز عنها ىو ك  ،ملوؾ األندلساؼبعتصم ابن  قد فاؽ جودك 
  :(3)مطابقاى بْب " غائتها كحاضرا" يقوؿ ،فالرـر يغطي كل عبب ،اؼبلوؾ

ََََََََََََََََََََِ بُ يَ  وَسََََََََََََََََََََْرُوكَ  ََََََََََََََََََََاتِ المُ  ْجَت  ْغرِب
 

 حاِضَََََََََََََََََََََََََََََََرا هََََََََََََََََََََََََََََََاغائبَ  ويجعََََََََََََََََََََََََََََََلُ  
 

  :(4)حبث يطابق بْب " أكالىا كاألكاخرا"  بقوؿف ،كاعبود لةباعببلعصر اؼبعتصم الزاىر  يبدحك 
   لََََََََََََََََةً جَ  العصَََََََََََََََورُ  ْرآهُ بَمَََََََََََََََ َتِهَََََََََََََََْيمُ 

 

 اأَلَواِخَََََََََََََََََرا عليََََََََََََََََو ْولىََََََََََََََََاأُ  وَتْحُسََََََََََََََََدُ  
 

 
  :. الَمََادحٕ

إذ  ،تتأرجح كخصبة اؼبادح بْب اليهور كالغباب يف ىذا اجملاؿ على حسب طتبعة اؼبدحة
 ،كيف مقابل ىذا االكبسار هتبمن كخصبة اؼبمدكح ،بدةينحسر أك يغبب ظهورىا يف القص

كتيهر كخصبة اؼبادح  ،ز اإلكادة كالثناءالذم يستغ علبو اؼبادح الصفات الٍب تدخل يف حبٌ 
كقد  ،كذهبئات ـبتلفة ،فقد تيهر يف عدة أببات ،تَباكح بْب القلة كالرثرة ،ـبتلفة امتخذة صورن 

                                                             

 .ُٖٔ، صُّالديواف، رقم القصبدة (  1)

 .ُِٖ، صُالديواف، رقم القصبدة (  2)

 .ُِْ، صِٔالديواف، رقم القصبدة (  3)

 .ُِٕ، صِٕالديواف، رقم القصبدة (  4)
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. كمن صور حعضور كخصبة اؼبادح عند (1)كاحدة تيهر يف ببت كاحد من القصبدة يف صورة
اد   :ابن اغبدَّ

 
  :الفخر بقصائده -ٔ

 يقوؿ ،كاالعتزاز بنفسو ،الفخر بشعره :خاصة اؼبدح منها ،يف خواتبم قصائده هر عندتررٌ 
 :(2)ؾبانسا بْب " كماحاكوا كما حرأكا "

َََََدْعٌ  َََََن   ِب َََََي  مَ  ْظمِ مَََََن ال َََََ الحُ  ْوِش  َكََََََ واومََََا حََََاكوا ومََََا حَ  الفحََََولَ  تَُْنسََََي    َعَجَََََبٌ  َل
 

  :(3) حبث يوجد رد العجز على الصدر يف " نوادر كالنوادرا " أيعضناكيقوؿ 
ََََََََََُروا فََََََََََ  ََََََََََديًعا، ِمن ََََََََََي تَُْنِك ََََََََََُدهُ  ب  َفَمْج

 

َََََََََََََواِدرَا إلَََََََََََ    َأْوَحََََََََََََتْ  قَََََََََََد  َََََََََََواِدرُ    النَ 
 

 :(4)قولوبكيصف اؼبادح )الشاعر( قصائده 
َََََََ  ولَََََََول َََََََكِ  ُعَل َََََََنِ  الَمْل َََََََنِ مَ  اب َََََََ ْع  دٍ محم 

 

َََََََََََََتْ بَ  َلَمَََََََََََََا  َََََََََََََ ُ  ُهن  أصَََََََََََََدافََ  رَِح  الآلل
 

كيأيت باعبناس  إذ يقوؿ ،كأنو سبد كعراء األندلس ،كيفخر بأنو نسبج كحده ال مثبل لشعره 
َبأ "   :(5)بْب " ؾبَبئان كؾبي

ََََََََََْوثَ منهَََََََََا لُ  قَََبْضَََََََََتُ   ْجَترِئًََََََََََامُ  ْظمِ الَََََََََن   يَُ
 

ََََََََََْرغام مََََََََََن دْعبََََََََََِ وغيََََََََََرُ   َََََََََََرأُ  الض   ُمْجتََ
 

 :(6)كيقوؿ
ََََََََََرْت َأفهَََََََََاُمُهْم بعََََََََََض َىْمِزَىَََََََََا َوإنْ   َأْ َك

 

 فقَََََََد َعَرفََََََََْت أكبَََََََاُدُىْم ِصَََََََح َة الَهْمَََََََزِ  
 

 ،فإهنم ارتاحوا لسماعها ،إف اعَبضوا عليَّ بأشل نبزت ما ال يهمز يف تلك القصبدة اؽبمزية 
 .دىا يف عادل األدبكا جبودهتا كتفرٌ كأقرٌ 

                                                             

 .ُُْمطالعات الشعر اؼبملوكي، بررم كبخ أمْب، ص(  1)

 .ُّٔ، صُالديواف، رقم القصبدة (  2)

 .ِِٔ، صِٕالديواف، رقم القصبدة (  3)

 .ُْٖ، صِ الديواف، رقم القصبدة(  4)

 .ُّٕ، صُالديواف، رقم القصبدة (  5)

 .ِِْ، صّّالديواف، رقم القصبدة (  6)
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 :طلب العطاء -ٕ

رت بعض األلفاظ لذا تررٌ  ؛العطاء من اؼبمدكح اصبدة طالتن كفبها ييهر اؼبادح يف هناية الق
إمبا ك  ،الشاعر اؼبادح بشرل متاكركال ييهر  .الندل(ك  ،اؼبدحك  ،الغماـك  ،)تقتبل البد: مثل

 مطابقان بْب  قوؿي ،كانت كراء ذلك  وكيتدك أف عزة نفس ،تتوارل كخصبتو كراء اآلخرين
  :(1)" ظاغنان كمقبمان "

 ُمِقْيَمَََََََََََََََََا أو ًنَََََََََََََََََاظاعِ  ُكْنَََََََََََََََََتَ  َحْيُثمَََََََََََََََََا
 

ََََََََََََََ ُدمْ   ََََََََََََََا وِع ََََََََََََََا سََََََََََََََليْ   ْ رفيًع  َمامنيًع
 

  :(2)ككذلك قولو
َََََََََ ْمَََََََََرِهِ فَََََََََي غَ  َورََدتْ  وقَََََََََد َََََََََاالقَ  لُ  ََه   َط

 

َََََوِ فَََََي كَ  ازَدَحَمَََََتْ  كمَََََا   ْفَََََدِ الوَ  َبَََََلُ قَُ  ف 
 

 :(3)أيعضناكلو 
 َ لََََََََََََةً جَ  فيَََََََََََكَ  القَََََََََََولَ  َخَََََََََََْ  اأَ  وِمْنَََََََََََكَ 

 

 دِ رْ الوِ  من إل   ْردِ الوِ  ماءُ  طابَ  وما 
 

  :الشكوى الموجهة إل  الممدوح -ٖ
اد ركز مرموؽ دبأك حٌب  ،العطايابمن فبدكحو اؼبعتصم بن صمادح  ظى وبٍ دل  ،يتدك أف ابن اغبدَّ

 ،ىم م  فبدكحبهم فاكتهركا ذهمؤ م  غّبه من الشعراء الذين ارتتطت أظباوازنة م ،يف اؼبرية
  :(4)ايقوؿ كاكبن  ،التذمركيتجلى ذلك من خبلؿ كركد ألفاظ ربتوم على الشرول ك 

َََََََََََحَ تَ  انِ َمَََََََََََكَََََََََََم الز  حُ ولَََََََََََيس علَََََََََََي   مٌ ك 
 

 ارَ ي مصََََادِ جََََرِ فعََََال يُ األ بِ َسََََعلََََي حَ  
 

فالزماف يصدر أحرامو على التشر حسب  ،ال يستطب  أحد منا أف ىبرج على حرم الزماف
 حظ ظهور ثقافتو النحوية ىنا.بلكي ،أفعاؽبم
  :(5)يقوؿ ،دكاـ اغباؿ من احملاؿف ،ؤمنيي فإف الزماف ال  يرن من أمر،كمهما 

                                                             

 .ِٓٓ، صُٓالديواف، رقم القصبدة (  1)

 .ََِ، صَِالديواف، رقم القصبدة (  2)

 . َِِ، صَِالديواف، رقم القصبدة (  3)

 .ُِٓ، صِٕالديواف، رقم القصبدة (  4)

 .َِٗص، َٔالديواف، رقم القصبدة (  5)
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َََََََََََي َحظ َََََََََََي رَد   أو َََََََََََْوظِ  ف  ُمَصَََََََََََل ًيا؟ الُحُظ
 

 اأَلْذَىَََََََََََََانِ  َسَََََََََََََاِبقَ  ِذْىِنَََََََََََََي كَََََََََََََان أنْ  
 

فإنو لن يصل  ،مهما سعى اإلنسافك  ،كيعتمد الشاعر على اغبظ يف ربقبق متتغاه كمسعاه
فهو كالرمح الذم ال سناف  ،كإذا دل يقَبف اجتهاد اإلنساف حبظ ،الفو اغبظإذل متتغاه ما دل وب

 :(1)يقوؿ ،فهو منو دبنزلة السناف من الرمح ،كإف كاف يرمز إذل أخبو ،لو
ََََََََََََتُ  ََََََََََََ أن   وَعِلْم ََََََََََََيس بُمََََََََََََ ْعيَ الس    ْنِج ٍ ل

 

ََََََََََ يكََََََََََونُ  ل مََََََََََا  ََََََََََِوِ مََََََََََن أَ  ْعدُ الس   ْعَوا 
 

  :(2) وا يف كنف مرموقن بأف ينزلو منزالن  ة،ملك سرقسط ،اؼبلك اؼبقتدر بن ىود اكيقوؿ مطالتن  
   نَََََََََََالمُ  وآثََََََََََارُ   لَََََََََََجْ تُ  َ  الُعََََََََََ َحْيََََََََََثُ 

 

َََََََََََََ بِ الَََََََََََََِطَ المَ  ةُ يَ وسَََََََََََََاعِ   َنَََََََََََََجْ تُ     ُ جَ نْ تَُ
 

 :(3)كيقوؿ
ََََََََََالز   عَ دَ َصََََََََََ  ا  جََََََََََائرً  يَ لِ مْ َشََََََََََ جميََََََََََعَ  انُ َم

 

  ُ جِ ْسَََََََََََََََََََل يُ  كٌ ل َََََََََََََََََََمَ مُ  مَََََََََََََََََََانَ الز   إن   
 

ى كإف كاف ظهورىا يقتصر عل ،فإف صورة اؼبادح قد تيهر يف بعض مدائحو ،حاؿ ةكعلى أي
كإذا كانت  .أك الفخر بقصائده ،ك الشرول من الزمافأ ،ما طلب العطبةإ ،ثبلث صور

فإف كخصبة اؼبادح تذبذبت بْب اغبعضور  ،ابن اغبدَّاديف كعر  قد ظهرتكخصبة اؼبمدكح 
 كالغباب.
اد على ما  التاحثة  تكاقتصر   ؛للتدي حعضور  فبوكاف يف ىذا اغبقل من مدائح ابن اغبدَّ

 كخفة يف اللفظ. ،يف اؼبعُب ازادىا كضوحن 
 

 
 
 
 

                                                             

 .َِّ-َُّ، صٓٔالديواف، رقم القصبدة (  1)

 .ُِٖ، صُُالديواف، رقم القصبدة (  2)

 .ُُٖ، صُُالديواف، رقم القصبدة (  3)



 
  

118 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الثالث: التوظي  الدللي للبديع في أغرا  أخرى المبحث
 

 .الهجَاء-ٔ
 (.األلغاز)  المعمّ -ٕ
 .الرثََاء-ٖ
 .والموعظة الحكمة-ٗ
 .والفخر الحماسة-٘
 .اإلخوا يات-ٙ
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  :توطئة
اد مرٌ   ،كاؼبديح ،الغزؿ :نباك  ،زت يف غرضْبتركٌ  أهنا ،يف دراسة اؼبعجم الشعرم عند ابن اغبدَّ

. أما األغراض اؼبتتقبة فلم همافبينحصر الديواف حٌب كادا أف  ،فقد كردا يف الديواف بنستة عالبة
أف التاحثة ىذا رأت  ىعها. كعلعلى الرغم من تنوٌ  ؛ة ضبقة من الديوافتشمل سول مساح

ىو ك  .الديوافؾبمل الدراسة تشمل حٌب  ؛بتلك األغراض اؼبتنوعة ايروف ىذا اؼبتحث خاص  
كمن ىذه  التدي . على منهااحتول على ما  تاقتصر  ، إال أف التاحثةباألغراض بئناإف كاف ملك 

 خوانبات.اإلك  ،اغبماسةك  ،اغبرمةك  ،الرثاءك  ،ىاؼبعمٌ ك  ،اؽبجاء :األغراض
 
  :الهجََاء -ٔ

فأبلغو ما جرل ؾبرل اؽبزؿ  ،" فأما اؽبجو:ث صاحب الوساطة عن اؽبجاء بقولوربدٌ 
كأسرع علوقو  ،كسهل حفيو ،كما قربت معانبو ،كما اعَبض بْب التصريح كالتعريض ،كالتهافت
كلبس فبو للشاعر إال إقامة  ،فستاب ؿبض ،فأما القذؼ كاإلفحاش ،قو بالنفسو كلص ،بالقلب
 .(1)كتصحبح النيم" ،الوزف
 ،إذل ما قالو صاحب الوساطة أقرب كانت األكذل  ،مقطوعتاف يف اؽبجاءكرد يف الديواف قد ك 
 :(2)ابن اغبداد يقوؿ
     لٍ دَ رْ َخَََََََََََََََ ةَ ب َََََََََََََََحَ  اكَ طََََََََََََََََعْ إذا أَ  لٌ ُجَََََََََََََََرَ 

 

َََََََََََلْ أَ     ِ ائِ الطَ ََََََََََ رِ يْ ِسَََََََََََاألَ  دِ ْيَََََََََََفَََََََََََي قََ  اكَ َق
 

  
 :)األلغاز( المعم  -ٕ

ىذا الفن إذل عهد سحبق من يرتد ك  ،اؼبعمى ميهر من مياىر الرياضة الذىنبة كالثقافبة
إال أنو توس  كانتشر يف العصور العتاسبة  ؛كلو امتداد بعد اإلسبلـ ،اعباىلي العصر
اد تأثرن (1)اؼبتأخرة   ،منو ابععضن  إذ ضمن ديوانو ،ا ذهذا اللوف من الشعر.كييهر ابن اغبدَّ

                                                             

 ،، القاىرةْ: ؿبمد أبو الفعضل إبراىبم كعلي التجاكم، طبققالوساطة بْب اؼبتنيب كخصومو، القاضي اعبرجاشل، رب( ُ)
 .ِْ، صُٔٔٗ

 .ُْٖ، صُِبدة الديواف، رقم القص( ِ)
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 : (2)ؾبانسان بْب" ال أيظببو كأيعمبو " يقوؿ
َََََََََيإِ  اسَََََََََمَ  ُصَََََََََْنتُ  ََََََََََدْأبًا ْلِف   ُأَسَََََََََم ْيوِ  ل َف

 

ْيَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََوِ  يب لغَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََازِ  أزالُ  ول   ُأَعم 
 

 :(3)قوؿفب ،على ما يريده اكيستعمل التصحبف معمبن 
ََََََََنْ  ََََََََ نْ  َم ََََََََي ب ََََََََُكوأَ  ل ََََََََكَ  ْش  َدامًعاَمََََََََ إلي

 

 ؟ْحَتََََََََِرقُ تَ  بََََََََكَ  ْضََََََََُلًعاوأَ  عليََََََََكَ  تََْهِمََََََََي 
 

 
 :الرثََاء -ٖ

كردت مرثبة قد . ك (4)"كالتعتّب عن اغبسرة على ما ضاع ،ىو ذكر مناقب الذاىتْب" :الرثاء
 مث ،كالوجود ،كفلسفة العدـ كاػبلود ،بدأىا باغبديث عن اؼبوت كاغبباة ،كاحدة عند ابن اغبدَّاد

 ،ستجابة آلداب التعزيةا ؛بعد أف فرغ من الرثاء انتقل إذل اؼبديحك  ،ذكر أحواؿ اؼبرثي كظركفو
 .(5)ا يف قالب األدل كالتفجب مصوغن  اىذا الفن يف كاق  األمر مدوبن كاف ك 

اد ،كاؼبرثبة عند كعراء األندلس موصولة باألسالبب القديبة اؼبوركثة الٍب " كمنهم ابن اغبدَّ
 .(6)"كالرصانة ،كاعبزالة ،تعتمد القوة

  :(7)كمطل  مرثبتو
َهََََََََََاتِ    َنَََََََََََاوالقَ  َقَنابَََََََََََِلُ ال ْغِنَََََََََََيمَََََََََََا تَُ  َىيَْ

 

 نََََََََََََََََ المَ  َ قَََََََََََََََاةِ فَََََََََََََََي مُ  ْشََََََََََََََََرِفي ةُ والمَ  
 

عن الشاعر ينقلو كالدة اؼبعتصم،  فراؽيف ىذه األببات مشاعر اغبزف كاألسى على  تيهر
 دار ف ىذه اغبباة دار سفر الأره بكيذكٌ  ،د كيتجلٌ كيطلب منو أف يتصرٌب  ،حاؿ ابنها بعد موهتا

بْب طباهتا  تيهراؼبعاشل الصادقة الٍب ب حافلةكاألببات  .الةفرل من علبها راحل ال ؿب ،مقر

                                                                                                                                                                                   

 .ُِٖ-َُٖمطالعات يف الشعر اؼبملوكي كالعثماشل، بررم كبخ أمْب، ص( ُ)

 .َّٖ، صَٕالديواف، رقم القصبدة ( ِ)
 .ِّٗ، صِْالديواف، رقم القصبدة ( ّ)
 .َُٔغومس، ص غريسومبلو أ الشعر األندلسي حبث يف تطوره كخصائصو،( ْ)
 .َُٔاؼبصدر السابق، ص( ٓ)
 .ُّٔالذخّبة، ص وابابن بساـ ككت( ٔ)
 .ِٕٗ، صٗٓالديواف، رقم القصبدة ( ٕ)
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كزبفبف حزنو كأؼبو  ،تعزيتوالشاعر اكؿ كوب ،منو فاؼبوت حقبقة ال مفرٌ  ،معربة عن حاؿ اؼبعتصم
 .بْب " القنابل كالقنا " كفبا زاد ركنق ىذه األببات اعبناس الذم ألفتو اؼبسام  ،على فقد أمو

 
  :الحكمة والموعظة -ٗ

اد إذل غرض اغبرمة كالنصحتطرَّ   ،الذم يدكر حوؿ الشرول من الزمن ،ؽ ابن اغبدَّ
 :(1)كقولو  ،كإف كانت اغبرمة عنده تتناثر يف أببات قصائده ىنا كىناؾ ،كالتحذير من الدنبا

 ُمِقْيَمَََََََََََََََََا أو ظاِعًنَََََََََََََََََا ُكْنَََََََََََََََََتَ  َحْيُثمَََََََََََََََََا
 

ََََََََََََََا ُدمْ   ََََََََََََََ ْ  رفيًع ََََََََََََََا وِع  سََََََََََََََلْيَما منيًع
 

  :(2)إذ يقوؿ ،فو يف اغبرمةظٌ كيأيت بلفظ الزماف كيو 
 فَََََََََََََََدَِع الز َمََََََََََََََاَن ف   ََََََََََََََو لََََََََََََََم يََْعَتِمََََََََََََََدْ 

 

ََََََََََََََََََََََََََوِ   ََََََََََََََََََََََََََِو أحًََََََََََََََََََََََََََدا ول ِبَهَواِ   ِبَجَ ِل
 

  مادحٍ ُصَََََ ابَََََنُ  َضَََََ الر   الُمْلَََََكِ  إلَََََ  َسَََََما
 

َََََََََََََََ َدالَِني  ََََََََََََََْخ ِ  َف  ْضََََََََََََََوا ِوِ مََََََََََََََن رِ  بالس 
    

 
  :الحماسة والفخر -٘

اد ذاتب   كاألمل يف نبل رضا اؼبمدكح كاغبصوؿ  ،جهة من اكاف باعث الفخر عند ابن اغبدَّ
 ،ككصف ؽبا ،ح بالشجاعة الفردية" سبدٌ ػأما اغبماسة كالفخر ف ،على العطايا من جهة أخرل

ككجاعة أفرادىا  ،كحسن إعدادىا ،كفبها مبل إذل امتداح اعببوش اغبرببة ،غراؽ يف الذاتبةإك 
 .(3)كسرعة حركتها" ،كقوة بطشها

حبث يأيت باعبناس  بقوؿف ،كتفعضبلها على سائر التلداف ،و إلبهائكانتما كيفتخر بأرض األندلس
   :(4)بْب " أرضى كأرضان "

 ْشَََََََََ َتيمبَََََََََدإ  َ  غيَََََََََرَ  ْرًضَََََََََاأَ  َأْر َ  ولَََََََََم
 

ََََََاوُ  سََََََماءِ  فََََََي ْمًسََََََاشَ  ُلْحََََََتُ  ولََََََو   َلتَِه
 

                                                             

 .ِٓٓ، صُٓالديواف، رقم القصبدة ( ُ)
 .َِّ-َُّ، صٓٔالديواف، رقم القصبدة ( ِ)

 .ُِٖمطالعات يف الشعر اؼبملوكي كالعثماشل، بررم كبخ أمْب، ص( ّ)
 .ُٖٔ، صٕالديواف، رقم القصبدة ( ْ)
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 :(1))أمسى( ك)أصتح( ا بْبمطابقن  ،بشعره اكيواصل مفتخرن 

َََََََََََََََ  شَََََََََََََََريعةً  هُ دْ ِقَََََََََََََََتَ عْ لَََََََََََََََم أَ  إنْ  رُ عْ والش 
 

 ْصَََََََََََََِب ُ وأُ  بالِحَفَََََََََََََاظِ  إليهَََََََََََََا ُأْمِسَََََََََََََي 
 

   :(2)كيفخر برـر اؼبعتصم كعطائو، فبقوؿ

 َمِفَََََََََْيُض األيَََََََََاِدي فَََََََََوَق َأْد ََََََََََ  وَأْرفََََََََََعٍ 
 

 وَصْوُب الَغَواِدي شاِمُل الَغْوِر والن ْجدِ  

 
 

 
  :اإلخوا يات -ٙ

أك ببنهم كبْب  ،دكحبهمر ىذا اللوف من الشعر العبلقات االجتماعبة بْب الشعراء كفبيصوٌ 
كاصطناع العاطفة الٍب تروف  ،غلب علبو التأنق يف اؼبعُبكمن مث فقد  ؛أصدقائهم كأحتاذهم

 .(3)ر النفاؽ مرات أخرلفإهنا تصوٌ  ،رت اؼبودةكىي كإف صوٌ  ،ككاذبة تارة أخرل ،صادقة تارة
 

 
 ،كالشرول ،لعتابكا ،كالتهنئة ،كالصداقة ،قصائد الودٌ  ،ينعضوم ربت لواء اإلخوانباتك 

اد يف ىذا الغرض  .(4)راد ذها اؼبراسبلت كاؼبعرضاتكاؼبساجبلت الشعرية الٍب يي  كما قالو ابن اغبدَّ
  :كىي ،إذل ثبلثة ؿباكر كاف للتدي  نصبب فبهاالتاحثة ها تلذا صنف ؛تجاكز األبباتيدل  ،قلبل
  :. الزيارةٔ

اد مقطوعتْب يف الزيارة األلفاظ ذات الدالالت الٍب تشّب إذل  ا منمفبه ،نيم ابن اغبدَّ
ا"  كقولو  ،االحتفاء كاالىتماـ بالزائر ا كىقىدَّ   :(5)ؾبانسان بْب" خىدَّ

                                                             

 .َِّ-َُّ، صٓٔالديواف، رقم القصبدة ( ُ)
 .ََِ، صَِرقم القصبدة  الديواف،( ِ)
 .ِٕٔمطالعات يف الشعر اؼبملوكي كالعثماشل، بررم أمْب، ص( ّ)

 

 .ِِٗاؼبصدر السابق، ص( ْ)
 .ُٓٗ، ص ُٗالديوف، رقم القصبدة ( ٓ)
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ا ْصََََََََََنُ والغُ  ْدرُ الَبَََََََََََ ُىََََََََََوَ  ا َخَََََََََََد   َوقََََََََََََد 
 

 ِجيَََََََََََََََداوَ  َلْحظًََََََََََََََا الظ ْبََََََََََََََيُ  أ  ََََََََََََََو كمََََََََََََََا 
 

  :(1) ؾبانسان بْب" عنربان كعتّبا"  أيعضناكقاؿ 
ًَََََََََُ ا اَسَََََََََنً  َجَََََََََو ي اكَتَسَََََََََ  فيَََََََََك  َوَتؤَلْل

 

َََََََََََََََََََََي وارتَََََََََََََََََََََد    ًَََََََََََََََََََََرا تَُْرِب  َوَعِبيََََََََََََََََََََََرا َعْنبََ
 

  :. المعارضَََةٕ
كقد  .(2) كالركم ،كالقافبة ،يف التحر قصبدتبهما تفق تف يف ىذا اللوف أف اوبرص الشاعر      

اد بن بشتغّب ىو اككاف  ،ككزير اؼبعتصم أبو خالد بن بشتغّب ،جرت معارضة بْب ابن اغبدَّ
 :(3)ىػ( يف حعضرة اؼبعتصمَٓ)ت إذ ألقى ببتْب للنابغة اعبعدم ،ـالتادئ بالربل
َََََََََََََََََََا  اجِ َتََََََََََََََََََََالنّ  رِ ْسَََََََََََََََََََجِ بِ  اَنََََََََََََََََََََلْ زَ  ََ  ولم 

 

َََََََََََََم  َََََََََََََتََ  ول َََََََََََََ فرِ ْع َََََََََََََمَ إل التِ  ي  الَح  ااَس
 

اد دبعارضتو ،فاستطابو اؼبعتصم   :(4)على التديهة فقاؿ ارذباالن  ،كأمر ابن اغبدَّ
 ْعَََََََََنٍ مَ  بَََََََََِاْبنِ   نََََََََََالغِ  تَ ْسَََََََََمَ التَ  مَََََََََا إذا

 

 ااَسََََََََََََمَ التِ  وُ ْنََََََََََََمِ  َأْحَمََََََََََََْدتَ وَ  ِفََََََََََََْرتَ ظَ  
 

اعتماده بلحظ يكما   ،كالركم ،كالقافبة ،و يف التحركاؼببلحظ اتفاؽ الشاعر م  معارضً       
 اعبناس كدكره يف رف  اؼبوسبقى الداخلبة للتبت.على 
  :. التها يٖ

اد يف الديواف يهنئ ذها  حبث كردت مقطوعة ،التهنئة دبولود :من األمور الٍب تناكؽبا ابن اغبدَّ
 :(5)بقوؿف ،دبولود جديد لو ،اؼبقتدر بن ىود

َََََََََََََََََناءِ  َََََََََََََََََنا والس  ََََََََََََََََْر سََََََََََََََََماَء الس   فَََبش 
 

ََََََََََََََْودِ    بََََََََََََََنجم ُىََََََََََََََدًى َلَح فََََََََََََََي آِل ُى
 

ُفََََََََََََََْوسِ   ِبُمْقتََََََََََََََََبٍس مََََََََََََََن ُشََََََََََََََُمْوِس النَ 
 

ََََََََََََََََََُعْودِ   ََََََََََََََََََاِد الس  َََََََََََََََََََدٍح مََََََََََََََََََن زِ   وُمْقَت
 

 ِىََََََََََََََََ ٌل تََََََََََََََََ َل َق مَََََََََََََََن بََََََََََََََََْدِر َسَََََََََََََََْعدٍ 
 

 َخل َََََََََََََََق مََََََََََََََن َبْحََََََََََََََِر ُجََََََََََََََْودِ وُمََََََََََََََْزٌن تَ  
 

                                                             

 .ُِٗ، صِٗالديواف، رقم القصبدة ( ُ)
 .ِّٗكالعثماشل، بررم كبخ أمْب، ص معاعبات يف الشعر اؼبملوكي( ِ)
 .ِِٓف، صاالديو ( ّ)
 .ِِٓ، صّْرقم القصبدة  الديواف،( ْ)

 .َِْ-َِّ، صُِالديواف، رقم القصبدة ( ٓ)
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فهو قبم ىول من ظباء اجملد لبنزؿ يف بِب  ،ييهر لنا اؼبتالغة يف مدح ىذا اؼبولود الصغّبك  
كسبف  ،ككهاب يستطار كراره على كل مريد كعنبد ،لبهتدكا بو إذل طريق النور كالركد ؛ىود
 .الرل من عاث يف األرض فسادن  حه فويٍ  ؛من غمده لَّ تي سٍ إذا اي 
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  التوظي  الدللي للبديع عن طريق الرمزالرابع:  المبحث
 

  :توطئة
 ،كسبثبلو ،ا ما يسعف اإلنساف على فهم اؼبثاؿ باإلكارة إلبوؾباز نوعن " الرمز كما كصفو بودلّب

فاغبقبقي ىو " ،. كهبم  الرمز بْب اغبقبقي كغّب اغبقبقي يف آف كاحد(1)"كسبويهو يف آف كاحد
   الشاعرتتتٌ  ٌب. فمفهو ما يومئ إلبو الرمز كيوحي بو ،أما غّب اغبقبقي ،الصورة الواقعبة اؼبادية
كدل يفصح عن طتبعة مرامبو الٍب تسمو فوؽ  ،كرفده دبا يتبلءـ معو ،اعبانب اغبقبقي للرمز

 .(2)"اكاؼبغزل رمزي   ،اكيروف التناء استعاري   ،فقد يتحد الرمز كاالستعارة ؛الواق 
قحم يف عندما يي  ،الشاعر من الرمز كاألسطورة يف ربقبق الغرض اؼبوضوعي كالفِبيستفبد ك 

كىذه التجربة ىي الٍب تلتس األلفاظ  ،السباؽ الشعرم الذم يرتتط بتجربة الشاعر الٍب يعبشها
اد  ،ا جديدة ىي نسج الشاعرفتعضبف إذل الرمز أبعادن  ،امغزل معبنن    :(3)كما يقوؿ ابن اغبدَّ

  َنَََََََ والمُ  ْحَََََََظِ والل   ْىمِ الَََََََوَ  د  َحَََََََ وزَ تجََََََا
 

   المتؤللَََََََََََََََََ ُ  أللؤه الِحَجَََََََََََََََََ   ْعَشَََََََََََََََََأو  
َََََََََََََرٌ  َََََََََََََُو األ صَََََََََََََاُر وىَََََََََََََي خواِس  فَََتْتبََُع

 

ََََََََََََََُب األبصََََََََََََََاُر وىََََََََََََََي خواسََََََََََََََ ُ    وتنقل
 

 ولَََََََََولُه كا َََََََََت كالنسَََََََََيء، وخَََََََََاطري
 

  ُ ََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََر ِم  َاِس ََََََََََََََََََََْيٍم للُمَح  لهََََََََََََََََََََا كُفَق
 

الوىم  )ذباكز حدٌ  تصوير اإلحساس فالصورة اجملازية قامت على التجسبد كالتشخبص يف
كىي منيورات استمدىا  ،األنصار()فتتتعو ؤه اؼبتؤللئ( كك)أعشى اغبجى ألال ،كاللحظ كاؼبُب(

فدخلت دائرة الرمز لتوحي دبعُب  ،كلرنها ذباكزت من خبلؿ الصورة اجململة ،الشاعر من الطتبعة
فهذا الشعر ىبرج على  ،(مالشعر و إبداع) نو يرمز من خبلؿ ىذه الصورة إذلإ .يقصده الشاعر

 ،ألنو يتهرىا بنوره ؛ر على العبوف رؤيتوحببث يتعذٌ  ،االتصر كالعقل معن  اؼبألوؼ لتجاكز حدٌ 
كيأيت الشاعر  .كيسّبكف على ىديو ، يقتدكف بوعن أنصار ىذا الشعر الذم ازبذكه مثاالن  فعضبلن 

                                                             

 .ِْ، صُُٖٗضبداف، بغداد، منشورات كزارة الثقافة كاإلعبلـ،  ةأمبالرمز كالركمانتبربة يف الشعر اللتناشل، ( ُ)
 .َٓة، العدد األكؿ، طرابلس، صؾبلة الثقافة العربب عبلقة الرمز باجملاز، عدناف قاسم،( ِ)
 .ُْٗ-ُْٖ، صِالديواف، رقم القصبدة ( ّ)
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دل  ك)ىو اغبب ،رم ؽبا كفقبم(ك)خاط ،ك)لواله كانت كالنسئ( ،كتنقلب األبصار() بالصور
ألهنم دل يستطبعوا اإلتباف بشعر  ؛فتنقلب أبصار اؼبؤيدين كاؼبعارضْب لشعره ؛أخرجو إال جملده(

كيرُب الشاعر عن كعره باغبب الذم دل ىبرجو إال لبقولو يف  ،يف مستواه الفِب كاؼبوضوعي
اد  كلوال ىذا اؼبمدكح لراف كعر بن اغب فبدكحو اؼبعتصم بن صمادح.  .كالنسئ عند فقبمدَّ

كاعبناس بْب األنصار  ،أخرجو كخابئ بْب لطتاؽكاستخدامو ل ،إف توظبف الشاعر للرمز      
تلك الصور الٍب  يف إثراء ره أثػى كاف لو  ؛العجز على الصدر بْب خواسر كخواسئ كردٌ  ،كاألبصار
 كعره.إذل رمز ذها 

  :(1)إذ يقوؿ ،يستمر الشاعر يف رصد رموزهك 
 بيََََََنهمْ  مَََََن الُحْسََََََن شَََََمسُ  مسُ والشَََََ

 

 الل ثامََََََََََََََََََََََََََاتِ  َغمامََََََََََََََََََََََََََاتِ  تحََََََََََََََََََََََََََت 
 

َََََََََََََََََََََََتَ  َََََََََََََََََََََََاِظِري ُمْخ  هَََََََََََََََََََََََاحَ مْ لَ  سٌ لِ وَ 
 

 وَلْمُحهََََََََََََََََََََََََََََََا ُيضََََََََََََََََََََََََََََََرُِم َلوَعََََََََََََََََََََََََََََََاتي 
 

حملها يعضـر غمامات اللثاـ( ك) تك)رب ،)كالشمس مشس(: الصوريعتمد الشاعر على  
فبا ييعطي  ؛حمليها()حملتها( ك)األلفاظ )الشمس( ك)مشس( كإضافة إذل ترراره لتعض  ،لوعايت(

يرمز إذل ؿبتوبتو بالشمس حْب  حبث ،ا ألنببة اؼبوضوع اؼبراد طرقونيرن جرسنا موسبقب ا رناننا؛ 
 تشرؽ يف الغبم.

اد لبست جبدة يف داللتها عن اؼبدلوؿ اؼبتناكؿ لدل عامة الناس  :(2)يقوؿ ،إف رموز ابن اغبدَّ
َََََِدي َََََو فَََعْه َََََك فَََََي ب َََََد ْوحِ  ذل  َكاِ ًسَََََا ال

 

َََََََنْ   َََََََيَ  وَم َََََََ  بَََََََالر ْجَع  ل َََََََِد؟ ذلَََََََك إل  الَعْه
 

 وفَََََََََي الَجن َََََََََِة األَْلَفَََََََََاِف أحََََََََََوُر َأْزىَََََََََرٌ 
 

 ُت ِعَََََََُب ُقْضََََََََب الر  َََََََِْد فيَََََََو قََنََََََََا الِهْنََََََََدِ  
 

حظ بليي . ك نويرة ك)أحور أزىر( إذل ؿبتوبتو ،(ا)يف ذلك الركح كانسن ة صور بالالشاعر  رمزي
فبا كاف لو أثر  ؛هد(ع)فعهدم( ك)ال صدر بْبكرد العجز على ال ،)الرند( ك)اؽبند( اعبناس بْب

 يف كضوح تلك الصور.

                                                             

 .َُٔ، صٔالديواف، رقم القصبدة ( ُ)
 .ُٕٗ، صِالديواف، رقم القصبدة ( ِ)
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اد يف بعض األحباف م  الرموز خارج داللتها اؼبتعارؼ علبها إذل داللة  كيتعامل ابن اغبدَّ
 :(1)فبقوؿ ،بتجربتو الشعريةط ذات مغزل مرتت

ٌََََََََََََََََََم َأْرقَََََََََََََََََََ ُ   َفَك   مََََََََََََََََََا اإلظََََََََََََََََََ ُم َأْي
 

ٌَََََََََََََََب َأْضََََََََََََََََب ُ    وك   مَََََََََََََََا اإلصَََََََََََََََباُح ِذْئ
 

لؤلمل كاغبباة  ايف حْب أف الشاعر ازبذ من ىذه اللفية رمزن  ،لفية الذئب إذل االفَباس ترمز 
يصف أيامو السوداء يف اؼبرية كما  إنو .ت على استمرارية اغبباةالٍب دلٌ  ،)اإلصتاح( بداللة لفية
 ية.)اإلظبلـ( ك)اإلصتاح( دكر يف إثراء تلك الصورة الرمز  ككاف للطتاؽ بْب ،حدث لو

 :(2)قوؿفب ،)الذئب( بداللتها الصروبة يستعمل الشاعر يف موض  آخر من الديواف لفيةك 
َقَََََََََََََََََََََ  ْظِهَََََََََََََََََََََرمُ  س  قََََََََََََََََََََََ وكَََََََََََََََََََََل    للتَ 

 

 بََََََََََََََََََََََََََََاتِ وإخْ  إْ َصََََََََََََََََََََََََََََاتٍ  بََََََََََََََََََََََََََََآي 
 

إذ قبده يرمز إذل األماف كالرخاء  ،يف كعره الشاعرعت الرموز الٍب استخدمها كقد تنوٌ  
كذكم اغباجة على  ،ككعراء ،ل الناس من علماءحببث أقت ،ذين عمَّا التبلد يف عصرهلال

  :(3)إذ يقوؿ ،فأكرمهم كأعطاىم من اػبّبات ،اؼبمدكح
 َََََََََ َََََََََ  َصَََََََََحْ تُ  وكي   عِ رِ َمَََََََََ عٍ تََََََََََرْ مَ  افيوَ َع

 

 ْحَتَصَََََََََََََََ ُ؟ومُ  ْروىً بَََََََََََََََو َمََََََََََََََ للهََََََََََََََائمينَ  
 

( إذل أك)للهائمْب بو مركل كؿبتص ،وايف مرت  مرع(عصورتاف )ككبف ربصى رمزت ال حبث
 كالرخاء الذم ساد التبلد. ،مافكاأل ،األمن

اد يف كعره   ككاف فبها من احملسنات اللفيبة كاؼبعنويةكمن الرموز الٍب كظفها ابن اغبدَّ
  :ما يلي ،نصبب

  :. الرمز الرياضئ
 :(4)فبقوؿ ،كفبو يرمز الشاعر إذل ؿبتوبتو نويرة

َََََََََي اسَََََََََمَ  ُصَََََََََْنتُ  ََََََََََدْأبًا ِإْلِف  ُأَسَََََََََم ْيوِ  ل َف
 

ْيَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََوِ  يب لغَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََازِ  أزالُ  ول   ُأَعم 
 

                                                             

 .َُٖ،صُُالديواف، رقم القصبدة ( ُ)
 .ُٖٓ، صٔالديواف، رقم القصبدة ( ِ)
 .ُُٗ، صُالديواف، رقم القصبدة ( ّ)
 .َّٖ، صَٕقصبدة الديواف، رقم ال( ْ)
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َََََََََََا َََََََََََ ي َأم  َََََََََََِ   ي بَََََََََََي ال  ُأَسَََََََََََم ْيو ل ف
 

َََََََََةً  رُُمَََََََََوزًا  ُْلِقيَسَََََََََ لكَََََََََنْ    فيَََََََََو َجم 
 

َََََََََََََََََ أردتَ  إذا ََََََََََََََََََدادِ األَ  نَ ِم  ْسََََََََََََََََََبَتوُ  ِ  ْع
 

ََََََََََََََََرْ عَ  َأو لَََََََََََََََََوُ  َفَجََََََََََََََََ  رْ   ََََََََََََََََوِ لِ  ش   ثَا ِْي
 

 َمَعا ِيََََََََََََََََوِ  ْىًََََََََََََََََرازَ  الِثَََََََََََََََََوُ ثَ  رََأيََََََََََََََََتَ     اِبَعََََََََوُ رَ  ْ رِ إلََََََََ  ذي الَجََََََََ تَ أضََََََََفْ  وإنْ 
 

 ْيَََََََََََََََوِ وباقِ  ْيوِ ماِضَََََََََََََََ تََبَََََََََََََََََي نَ  فقَََََََََََََََد    ِشََََََََََََيِدي ةِ الر   تُ ُأْخََََََََََََ ِلَعََََََََََََتْ ُأوْ  وِ ْصََََََََََََفوُ 
 

 
  :. الرموز التراثيةٕ

. (1)"كىو بالتارل أحد عناصر تروين فررنا ؛أف الَباث أحد عناصر ثقافتنا" م بومن اؼبسلَّ 
اد يف بناء صورتو الشعريةك  تخدـ الرموز الَباثبة إذ اس ،ىو من اؼبناب  الٍب اعتمدىا ابن اغبدَّ

كوباكؿ أف  ،يقصده الشاعر مرتتطة حباضردبعُب أف ىذه الرموز  ،على الدكاـ ةحب ابوصفها رموزن 
 .(2)"هبسده يف قصائده

اد الشخصبات الدينبة كالتارىببة كمواقفهاحْب يستحعضر ك  إمبا يوحي إذل الوض  ف ،ابن اغبدَّ
 لتٍ نصو الشعرم كخصبات اجتماعبة مثَّ يف  الشاعركقد استخدـ  الذم يعبشو أك يعاصره.

 ،كىـر بن سناف كغّبىم ة،مامأككعب بن  ،حامت الطائي :من أمثاؿ ،صفة الرـر كالسخاء
لرنو جعل من كـر حامت الطائي  ،صورة حامت الطائييف يرمز إذل الرـر من خبلؿ ؾببئو  حبث

  :(3)هكجود نقطة يف حبر كـر فبدكحو
َََََ ََََََََََََََََََََََََََََنَْ ومُ  نهََََََََََََََََََََََََََََارٌ مُ  اويََََََََََََََََََََََََََََلِ ؤلقَ لِ فَ     مٍ رِ َىَََََ وعَََََن بٍ ْعَََََمَََََا قيَََََل عَََََن كَ  ل  فَخ  أُ رَ َه

 

ََََََََََاُء غيٍََََََََََب ل يقََََََََََيَن لَهََََََََََا َََََََََََك أ ب  وتل
 

  ُ بَََََََََََََالن   مََََََََََََا فََََََََََََي التنََََََََََََائي يصََََََََََََدقُ وقلّ  
 

( لّبمز إذل الرـر يأيت الشاعر بصورة كيأيت بعدىا بصورة أخرل تقلل من أنببة  ،)كعب كىـر
يف ؿباكلة من الشاعر  ،دؽ النتأ(ك)قلما يف التأشل يص ،كتلك أنتاء غبب() منها ،ىذين الرجلْب

                                                             

 .ُٕٕٗ، بغداد، ِٔ-ِْ)الَباث كاألدب اؼبعاصر(، ىاكم الطعاف، العدد  ؾبلة األديب اؼبعاصر،(  1)

 .ُٗٗقعضاياه كظواىره الفنبة كاؼبعنوية، عز الدين إظباعبل، ص :الشعر العريب اؼبعاصر(  2)

 .ُُٖ-ُُٕ، صُالديواف، رقم القصبدة (  3)
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فهو يرل كـر فبدكحو  ،م  كهرهتما بالرـر كاعبود ،كأف ما قبل عن ىذين الرجلْبمن تقلبل لل
 ود ىذين الرجلْب.جي اؼبعتصم قد فاؽ كـر كى 

رضي اهلل  -كعمر بن اػبطاب  ،أيب برر الصديق :مثل ،يستخدـ ابن اغبدَّاد كخصبات
  :(1)يقوؿ ،صبلح ؼبمدكحولّبمز إرل التقى كال -عنهما

َرةٍ  القلَََََََََََََََوبَ  َملَََََََََََََََكَ    َمرِي َََََََََََََََةٍ عُ  ِبِسَََََََََََََََيَْ
 

  ْسَََََََََََََََنَُْونُ والمَ  الَمْفَََََََََََََََُرْو ُ  بهَََََََََََََََا َيْحَيَََََََََََََََا 
 

عضرب اػبطاب يي  ابن ألف سّبة ؛كماؿ مدح اؼبعتصم علىرض كالسنة ساعد ففالطتاؽ بْب ال
اد أسلوبن لتقو العدؿ ك يف الذها اؼبثل  ز من خبلؿ االعتماد ا يف توظبف الرم. كقد اتت  ابن اغبدَّ

  :(2)يقوؿ -علبهم السبلـ -على القرآف الررصل كما جاء فبو من قصص لؤلنتباء كالرسل 
َََََََََََََََََي َََََََََََََََََناهُ  وف   ِلَََََََََََََََََوِ و ائِ  ْسَََََََََََََََََناهُ ومَ  َس

 

َََََََََْهبِ   ََََََََََْحبِ  للش    ُ نَ َضََََََََََنْ ومُ  اْسََََََََََتْحيً مُ  والس 
 

ََََََََََََََََََََََََتَم ٌ  ٌَََََََََََََََََََََََة لسَََََََََََََََََََََََليماَن وُمل  َج َل
 

  ُ ََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََوَم للنسََََََََََََََََََواِن ُمت َك  ليوسََََََََََََََََََ  ي
 

 ،كرفعة اؼبمدكح وتكظبو منزل ،لّبمز إذل اؽببتة جبللة سلبماف( ) رةجاء الشاعر بصو 
إذ جعل من  ،لّبمز ذها إذل حسن اؼبمدكح كصبالو ،(أ)كملتمح لبوسف يـو للنسواف متر كصورة

 . من يوسف ا كصباالن كأكثر إكراقن  كمنزلة من سلبماف  ،كجبللة ،اؼبمدكح أعيم ىبتة
 ِب اإلسبلمي.كىذا من باب توظبف الَباث الدي

 :(3)إذ جاء على لسانو ،كفبا رمز الشاعر بو إذل ديانة ؿبتوبة النصرانبة نويرة
َََََََََلِ ثْ الت   ةِ عَ رْ وفَََََََََي ِشَََََََََ َََََََََ ثِ ْي َََََََََحَ مَ  ردُ َف َََََََز      ن اِس َََََََ شَََََََرعُ  لَ تن َََََََرْ طَ  نْ ِمَََََََ ب  الُح  ايََََََََحْ وَ  وِ ِف

 

ََََََََََوى ِعيَسَََََََََِوي ةٍ  َََََََََي َى  وُأذِىَََََََََُل  ََْفِسَََََََََي ف
 

ََََََََْديَابهََََََََا َضََََََََل ِت الََََََََنَ ْفُس الَحِنيِفي ََََََََُة    الَه
 

 )عبسوية( كصورة ،لّبمز بتفرد نويرة عن غّبىا باعبماؿ كاغبسن ،)فرد ؿباسن( إذ جاء بصورة
الذم أضفى  ،بالطتاؽاؼبستشهد ذها سابقنا األببات قد حفلت ك  .ديانتها النصرانبة لَبمز إذل

 على تلك الصور قوة يف إبراز معاشل تلك الرموز.
                                                             

 .ِٕٕ، صٖٓالديواف، رقم القصبدة (  1)

 .ُُِ، صُالديواف، رقم القصبدة (  2)

 .َّٔ، صٖٔالديواف، رقم القصبدة (  3)
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الفصل الرابع: أثر البديع في تحقيق بناء القصيدة في شعر ابن 
 الحداد
 

 ألول: مكو ات البناء الفني للقصيدة في شعر ابن الحداد.المبحث ا

 المبحث الثا ي: اإليقاع الداخلي.  

 المبحث الثالث: اإليقاع الخارجي.
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المبحث األول: مكو ات البناء الفني للقصيدة في شعر 
 ابن الحد اد

 
 أوًل: المقدمة.

 ثا ًيا: حسن التخلص.

 ثالثًا: الخواتيم.

 رابًعا: الغر .
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 توطئة: 
كىي من اؼبرونات  ،يقاعكاإل ،كالصورة ،ل مرونات التناء الفِب للقصبدة يف اللغةثٌ تتم

 ،دراستها مهمة للتعرؼ على ذبربة الشاعر دٌ كتع ،األساسبة الٍب يرترز علبها التناء الشعرم
 فرل منهما مرمل لآلخر.

هبب أف كموسبقى  ،كمفاىبم ،فإف" كل ما يداخل العمل الفِب من أفرار ،كبناءن على ىذا
ا يف تام   ايتخلى عن طابعو األساس الذم كاف لو قتل دخوؿ العمل الفِب، كأف ينصهر انصهارن 

 .(1)"من صفات األجزاء األخرلا كأف يصتح بعد عملبة االنصهار ىذه كبئن  ،ذات الفناف
 تط اعبذرتر ي، كما افإف القصبدة الٍب تتحقق فبها الوحدة" ترتتط عناصرىا صببعن  ،من ىناك 
كاألكراؽ، فبؤدم كل عنصر كظبفتو غّب منفصلة عن كظبفة عنصر آخر،  ،كاألغصاف ،ساؽكال

ىي األثر الرلي اؼبوحد  ؛تؤدم إذل غاية كاحدة ،حببث تسّب الوظائف صببعها يف اذباه كاحد
 . (2)"ده القصبدة يف نفس القارئالذم تولٌ 

بة نازؾ اؼببلئرة، إذ أكارت دت علبو الشاعرة العراقأكٌ  ،كىذا الَبابط بْب عناصر القصبدة
 .(3)"لبست إال ىي كلها ؾبموعة " أف القصبدة إذل
كالتوافق بْب  ،كااليقاع ،كاعبملة ،لذلك فإف بناء العبلقات الفنبة على مستول اللفظك 

يروف ؽبا األثر الفاعل يف توطبد التجانس  ؛عن الَبابط التصويرم فعضبلن  ،جزيئات التجربة
 .(4)كالتماسك

كالقصبدة على كبو  ،الصورة النهائبة للعمل الفِب عامةإذل أف " (الزببدم كدمر )ذىب ك 
لتمنحنا اللذة الفنبة  ؛تتفاعل مروناتو ا كامبلن كاحدن  اهبب أف تعتمد على رؤيتنا ؽبا نص   ؛خاص

 .(5)"من تفاعل أجزائها كعناصرىا يف التناء الرلي الذم ربقق ؽبا اانطبلقن  ،كالتذكؽ اعبمارل

                                                             
 .ُُٗ ص ،ُٕٗٗ بّبكت، العرببة، النهعضة دار العشماكم، زكي ؿبمد.  د كاغبديث، القدصل بْب النقد عضايا( ق(ُ
 .ٕ ص القاىرة، كالنشر، للطت  مصر هنعضة دار بدكم، مصطفى كاؼبسرح، الشعر يف دراسات( ِ)
 .ََِ ص ،ُِٔٗ األكذل، الطتعة بّبكت، اآلداب، دار منشورات اؼببلئرة، نازؾ اؼبعاصر، الشعر قعضايا( ّ)
 .ُْٔ ص جعفر، راضي عتدالررصل العراؽ، يف اغبديث الوجداشل للشعر كالفنبة اؼبوضوعبة التنبة( ْ)
 .ٗٓ ص بدم،الزب مركد كاؼبعاصر، القدصل العريب النقد يف الفِب القصبدة بناء( ٓ)
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يف ىذا التاب أثر التدي  يف ربقبق بناء القصبدة يف كعر ابن تتناكؿ أف التاحثة ت ؽبذا رأك 
ا ذا طاب  فنب   لتخرج لنا عمبلن  ؛كترمن ىذه العناصر اؼبهمة يف كحدة القصبدة الشعرية ،اغبدَّاد
 القارئ.يف تأثّبم 

، كاإليقاع اػباسبةك حسن التخلص، ك  ،كالغرض ،اؼبقدمة :كمن عناصر التناء الفِب للقصبدة
 كاإليقاع اػبارجي. ،الداخلي

 ،عناصر التناء الفِب للقصبدة الشعرية البن اغبدَّادالتاحثة ستتت   ،من خبلؿ ىذا التابك 
 أـ ألتسها رداء الترلف؟ ،ىل أضفى علبها اغبسن ،ككبف أثر التدي  فبها
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 مكو ات البناء الفني
 :المقدمة -ٔ

الذم يتمثلو  ،يدخل الشاعر من خبللو إذل عاؼبو الشعرمعٌد النقػاد اؼبقدمػة اؼبفتاح الذم 
 ،بعد أف يعضفي علبها من ذبربتو كانفعالو ،لّبسم صورة ـبتلفة عن نيرة اآلخرين إلبو ؛من الواق 

 يف إطار تعاملنا االجتماعي الذم ننتمي إلبو. ،ر دبا ال نألفوصوٌ  كيي فبعرٌب 
أـ  ،أـ طبرية ،اهتا، سواء أكانت غزلبةع موضوعكاختلفت اآلراء بشأف اؼبقدمة حبسب تنوٌ 

 أـ كعيبة. ،أـ كصفبة ،طللبة
ىػ( ِٕٔ)ت  ابن قتبتة ،كالتمس األستاب لوجودىا ،كمن النقاد الذين أكاركا إذل اؼبقدمة

 :أما التفسّب النفسي .ا من جهة أخرلكمنطقب   ،من جهة ا"إذ جاء تفسّبه لوجودىا نفسب  
 ،ن من استقطاذهماغبساس يف نفوس سامعبو، حٌب إذا سبرٌ  فالشاعر يتدأ بالعضرب على الوتر

 ؛انتقالو من العاـ إذل اػباصف :أما التفسّب اؼبنطقيك  .ص إذل اؼبديحمث يتخلٌ  ،انتقل إذل الرحلة
فبصتح  ؛حٌب تصل إذل اؼبمدكح ،شبئناف كبئناألف الغزؿ كالنسبب أعم اؼبشاعر، فتعضبق دائرتو 

 .(1)"باػبطاب اكحده معنب  
إمبا ىو ؾبرد سبهبد  ،لذاتو البس مقصودن  -اؼبقدمة  –فإف ىذا القسم من القصبدة  ،لبوكع
 .(2)تل الشاعر ؼبا بعدهمن قً 

كإعداد السامعْب  ،ىي خدمة اؼبوضوع األساسي للقصبدة ،كىو كسبلة إذل غاية أخرل
للوصوؿ  اربن عٍ مى وصفها فالقصبدة ؽبا قبمة خارجبة فقط ب ؛كعلى ىذا .(3)الستقتالو كاإلنصات لو
 إذل اؽبدؼ اؼبطلوب.

الذم رأل أف  ،) فالَبا براكنو( كمنهم اؼبستشرؽ األؼباشل ،اختلفت نيرة بعض التاحثْب كقد
غّب ؿبتملة، كرأل  ؛بأهنا كسبلة الستمالة القلوب ،تفسّب ابن قتبتة ؼبقدمة النسبب يف القصبدة

                                                             

 .ِّْ ،ِّّ ص داكد، عتداعبتار الَباث، من كيء( ُ)
 .ٕٓ،ْٕ ص ،ُج ،ِط كاكر، ؿبمد أضبد :ربقبق قتبتة، بن مسلم بن عتداهلل ؿبمد أبو كالشعراء، الشعر( ِ)
 .ِٖٓ ص ،ُٕٖٗ ،ِط بّبكت، اعببل، دار عطواف حسْب كؿ،دمة القصبدة يف العصر العتاسي األمق( ّ)
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إمبا ىي غاية يف  ،ؼبا بعدىا ابست سبهبدن أف مرحلة األطبلؿ كالغزؿ يف بداية القصبدة اعباىلبة ل
 .(1)نفسها

كدل يرن  ،ا ؼبا بعده فقطفإف التداية باألطبلؿ كالغزؿ دل يرن سبهبدن  ا؛ككفق ما ذكر سابقن 
 ،كلو كانت كذلك ألخذ ذها الشعراء يف صبب  قصائدىم ،ا من اؼبتأخر للمتقدـ فقطفنب   اتقلبدن 

أف ذلك إخبلؿ بتقالبد فنبة يؤدم بشعرىم إذل الوىن  لعلمهم ؛كؼبا ذباكزكا يف الرثّب منها
إذا كاف الشاعر ينطلق يف بعض ما ينيم، كىو  ،إف ىذه التداية مقصوده لذاهتا .كالعضعف

 كىبصٌ  ،جانب لبس بالقلبل من كعر كل كاعر، كىذا اغبرم متحصل من الشعر اعباىلي
إذل احتذاء  دت اإلكاراتإذ تعدٌ  ،يتة منوكيشمل اؼبراحل الشعرية القر  ،ةباؼبقدمة الغزلبة أك الطلل

على الديار كدل  األهنم دل يقفو  ؛الشعراء اإلسبلمبْب كالعتاسبْب ؽبذه اؼبقدمة على أهنا تقلبد فِب
فبتأثر بوجودىا طرفا العملبة اإلبداعبة الشاعر  ،كاؼبقدمة ال زبلو من األنببة .يتروا األطبلؿ

 .(2)اؼبقصود كغّب اؼبقصود ،كاؼبتلقي
فبفرغ انفعالو النفسي  ،كاؼبقدمة لدل الشاعر يف اؼبدحة دبثابة االفتتاح اعبمارل للنص

 فعضبلن  ،إذ يستوعب ىذا النص حالتو النفسبة كما يعانبو من نبـو ؛بدفق من العاطفة امصحوبن 
 اؿكربفبز اػبب ،كإبراز مقدرتو على ابترار اؼبعاشل ،كؿباكالتو اإلبداعبة ،عن إبداء مهاراتو الفنبة

كالوقوؼ على أرضبة  ،كاالنسجاـ ،لتتعث فبو االنتتاه ؛إذل اؼبتلقي كينقل ذبربتو .(3)لديو
كاالنتيار ؼبعرفة الغرض اؼبقصود حاؿ  ،لري ينفتح أفق االتصاؿ بْب الشاعر كمتلقبو ؛مشَبكة

 .(4)على غرض الربلـ كتدؿٌ  ،إذل الغرض لذلك فاؼبقدمة هبب أف تومئ ؛االنتهاء من اؼبقدمة
ادالتاحثة تناكؿ تسك  ككبف كاف للتدي  أثر  ،تلك اؼبقدماتتتٌْب  مباذج من قصائد ابن اغبدَّ

 فبها. 
 

                                                             

 ص ،ُِٕٗبغداد، للطتاعة اغبرية دار جاسم، حباة العتاسي، العصر هناية حٌب العريب الشعر يف ةالقصبد كحدة( ُ)
ُٕٔ-ُٖٔ. 

 .ُّٕ – ُِٕ ص سابق، مصدر جاسم، حباة العتاسي، العصر هناية حٌب العريب الشعر يف القصبدة كحدة( ِ)
 .ُِْ ص ساجد، سناء فنبة، دراسة :كتبليابن سهل األ( ّ)
 .َّٓ ص القرطاجِب، حاـز اء،التلغ منهاج( ْ)
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 :المقدمة الغزلية :أوًل 
كغلت اؼبرأة مساحة كتّبة من مقدمة القصبدة العرببة عرب ـبتلف العصور، كمن بْب الشعراء 

اد الذين اىتموا باؼبقدمة الغزلبة كاعرنا تول ديوانو الشعرم على ؾبموعة من فقد اح ،ابن اغبدَّ
 ،ؼبا للمرأة من أنببة بالغة يف حباتو ؛عن قصائد الغزؿ اؼبستقلة بذاهتا فعضبلن  ،اؼبقدمات الغزلبة

ال  ،كاضحة على كعره كمن الطتبعي أف يَبؾ حتها ظبلالن  ،ابن اغبدَّاد فتاة نصرانبة فقد أحبَّ 
 ؛عتقد الديِب من أثر يف إثارة الوجد كاؼبعاناةكاالختبلؼ يف اؼب ،ا للقبود االجتماعبةؼبسبما 

حالة النوع األكؿ د جسٌ  :األكؿ ،على نوعْب وجاءت مقدماتكمن مٌث فقد  ،نتبجة للتعد ببنهما
كما يف   ،كعدـ الوصاؿ ،كالوجد كالصتابة  ،بو من حاالت نفسبة كانفعالبة الفراؽ كما أدلٌ 

 :(1)قولو
     اًنََََََََََََمِ  ْ ي مُ ِبََََََََََََلْ قََ  ل  ظَََََََََََََ ا أنْ ًبََََََََََََجَ ا عَ يََََََََََََفََ 

 ارَ كَََََََََََافِ   لِ ْصَََََََََََالوَ بِ  ل  ظََََََََََََ امٍ رَ َغَََََََََََ عِ رْ َشََََََََََبِ  
 

ََََََََََََي   هانُ ْسََََََََََََوحُ  رًا،وْ ُشََََََََََََ ُ  يوا ِ لْ ُسََََََََََََلِ  ُأرَج 
 

 َرالََََََيس  اِشَََََََ أنْ  لحَََََََادِ ذي اإلِ  يَ أْ رَ  ىرَ يََََََََ 
 

 وُ ُهَََََََََََنَْ كُ   فُ عَََََََََََرَ لَََََََََََيس يُ  ضَََََََََََميرٌ  ف  َََََََََََتِ 
 

َََََََ اتِ فََََََََرِ عْ وا فَََََََي المَ رُ يَ  َصَََََََ مْ ِلَََََََفَ    ارَ ائِ مَ الض 
 

ََََََََََحَ تَ  انِ َمَََََََََكَََََََََم الز  حُ   ولَََََََََيس علَََََََََ  مٌ ك 
 

 ارَ ادِ َصََََََي مَ جََََََرِ فعََََََال يُ األ بِ َسََََََحَ   علََََََ 
 

 ثُ َحََََََبْ أَ  نِ ْسََََََالحُ  ةِ ي ََََََعََََََن ماىِ  تُ ْلََََََزِ  ومََََََا
 

ََََََ ِ  فلََََََم   اِحَراَسََََََ ْسََََََِنكِ حُ  غيََََََرَ  ْعًنََََََ مَ  أُْل
 

كما نسم  صدل الرفر كاإليباف   ،اغبرماف كالسلولبحساس اإلحظ يف ىذه األببات بلكي
كتزىو ىذه اؼبقدمة على أصناؼ التدي   ،كظلٌ  كاعبناس بْب ظلٌ  ،من حبث الطتاؽ ببنهما

 .صبببلن  االذم كساىا ركنقن 
ا من ذبربتو الذاتبة الشعورية، م  ذكر لؤلكصاؼ اعبسدية ن مزهبن تعضمٌ فاآلخر النوع أما 

 :(2)كما يف قولو  ،للمحتوبة
 ََََََ َََََََراِت يََْقِصََََََْرَن الُخَط ََََََبََْلَن فََََََي الِحبََ  أقَْ

 

 ََََََََََ ََََََََََْيِن الَقَط ََََََََََِل الَورَاِش ََََََََََي ُحَل ََََََََََُرِْيَن ف  اوي
 

، ُعََََََو َد ُحْسَََََََُنوُ   ِسََََََْرُب الَجَََََََوى ل الَجَََََََو 
 

ََََََََََََي َحََََََََََََب  الُقلََََََََََََُوِب ويََلْ    طَََََََََََََاقُ أْن يََْرَتِع
 

                                                             

 ُِٓ ص ،ِٕ رقم القصبدة: الديواف( ُ)

 .ِِّص  ،ّٖالقصبدة رقم  الديواف:(  2)
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َََََََََبا  َََََََََْكِر الص  َََََََََْن ُس َََََََََْاِطُفُهن  ِم َََََََََْت َمَع  ماَل
 

 ُيِخْيَََََََََََََُ  قَََََََََََََُُدْوَدَىا َأْن َتْسَََََََََََََُقطَا مََََََََََََيً   
 

 َأْوَضََََََََََََُ  َمْعَلَََََََََََََمٍ  وبَمْسَََََََََََََقِ  الَعَلَمَََََََََََََْينِ 
 

 الَمْسََََََََََِقطَاِلُمَهْفَهٍَََََََََ  َسَََََََََََكَن الَحَشََََََََََا و  
 

َََََََََرَ المُ  لَبَََََََََْدرَ ا َأْخَجَََََََََلَ  مَََََََََا  َشَََََََََ إذا مَ  ِنيَْ
 

رَ الن   والُخَََََََََْوطَ  َيْخَتَََََََََاُل،    طََََََََََاإذا خَ  ضَََََََََيَْ
 

َََََََََََا ََََََََََََديْ  ي َََََََََََ واِف َََََََََََب دِ  ْرقِ َش  هَََََََََََابِ رْ وغَ  ال
َََََََََََََََََََك الَبري ََََََََََََََََََِة فاْىنََََََََََََََََََآ   ورََأيَُْتمََََََََََََََََََا َمِل

 

َََََََََََََََخَ  اَمَََََََََََََََتُ مْ رَ كْ أَ   َََََََََََََََالوِ  لَ ْي َََََََََََََََفاربِ  ةِ ادَ َف  اَط
 اَوَورَْدُتمََََََََََََََََََا أرَ  المري َََََََََََََََََََِة فاحِططَََََََََََََََََََ

 

زبلى حبث  ،استدعتها ذاكرة الشاعر لتتعايش معها ،انطوت اؼبقدمة على ذبربة ذاتبة      
ت لو حالة الذم مهدٌ  ،لبنتقل إذل الغرض األساسي كىو اؼبدح ،الشاعر عن ىذه التجربة الذاتبة

 :(1))الشرؽ كالغرب( الٍب احتواىا قولو التطابق بْب
َََََََََََب ِد وَغْرِبهَََََََََََ َََََََََََْرِق ال ََََََََََََدْي َش َََََََََََا واِف  اي

 

 َأْكَرْمُتَمَََََََََََََا َخْيَََََََََََََََل الِوفَََََََََََََََاَدِة فارِبطَََََََََََََََا 
 

إذ ىبأ لو الشاعر  ؛من اؼبقدمة الغزلبة إذل الغرض األساس ل الشطر الثاشل انتقاالن حبث كرٌ 
 كاأللواف التديعبة الٍب مشلت ىذه اؼبقدمة. ،بواسطة العاطفة اؼبوحدة

اد اؼبدحبة على مثل ىذه اؼبقدمة اكقد  على  تٍ بى نً لغزلبة، الٍب بي احتوت قصائد ابن اغبدَّ
بأف  :كلعل ىذا األمر دف  بعض التاحثْب إذل القوؿ ،استحعضار أجواء الغزؿ العذرية التدكية
اد ذات نفحة عذرية   .(2)قصائد ابن اغبدَّ

 :(3)إذ يقوؿ ،كيبرن أف نلمس ذلك يف مقدمة أخرل
َََََََََََرِد أم َ َشَََََََََََ ؟ َََََََََََِب اَلْف ََََََََََََرٌب بالكثي  أربَْ

 

 لَََََََََََوْرِد أم َرَشََََََََََ ُ؟وُمْعِصٌََََََََََر فََََََََََي الل ثََََََََََام ا 
 

 ن الشاعر اؼبقدمة ألفاظمَّ كضى  ،ترشف ىذه اؼبقدمة الغزلبة عن عاكق تغالتو األكواؽ
صفة الشجاعة  القائم على ذبسبد يالغرض األساسب توحي الٍب ،(مهاك  ،الركأك  ،)الرثبب

 ،ضو عبلقتو دبمدكحو اؼبعتصم بن صمادحيعوٌ  ،كفشل الشاعر يف اغبب ،كالرـر عند اؼبمدكح
 ،يستتدؿ بالعبلقة العاطفبة عبلقة أظبى، كىي عبلقة ركحبة تربطو دبمدكحو الشجاع حبث

                                                             

 .ِّّص  ،ّٖالقصبدة رقم  الديواف: ( 1)

 ػِٓ-ُٓيف األدب األندلسي، جودت الركايب، ص ( 2)

 ػَُُ-َُٖص  ،ُالقصبدة رقم  الديواف: ( 3)
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باؽبجراف كالصدَّ. كما  كما فعلت احملتوبة  ،كىذه العبلقة ال ىبشى الفراؽ معها ،الويف ،اعبواد
ْب إظهار ىذه العبلقة بيف  اأثر  نذيلحوتو من الطتاؽ كاعبناس ال ل إذل صباؿ ىذه اؼبقدمة ماأدٌ 

 بتو.و تؿبك  ،كفبدكحو ،الشاعر
 :: المقدمة الوصفيةثا ًيا

اد إذل استعماؿ ألفاظ الطتبعة فأدخلها يف نصو الشعرم. ككصف الطتبعبة ىو  ،عبأ ابن اغبدَّ
اد ةبفعل قوة اؼببلحية لديو. كمن خبلؿ دراس ،تلتقطو عدسة عْب الشاعر ما  ،ديواف ابن اغبدَّ

لغرض اؼبديح فبهما اؼبقدمة  جاءت ،ة يف اثنتْب من قصائدهيستعمل اؼبقدمة الوصفب تتٌْب أنو
فبما يشغل التدي  مساحة داخل فعضاء النص الشعرم ؽبذه  ،الطتبعة م  كجود تفاكت يف حظٌ 

 :(1)اؼبقدمة. يقوؿ يف القصبدة األكذل
َنَََََََاءَ الغَ  ا ََََََََةَ البَ  َسَََََََلِ   ْردِ الُجَََََََ ْلَعَََََََبِ عَََََََن مَ  يَْ

 

 ْسَََََََََدِ األَ  َشَََََََََ ِ عَََََََََن رَ  الغَن َََََََََاءَ  وَرْوَضََََََََََتها 
 

 َشَََََاالحَ  ْلِهَََََبِ عَََََن مُ  ل  الظ َََََ ذاكَ  وَسْجَسَََََجَ 
 

ََََدِ الوَ  ُمْضََََرِمِ  عََََن المََََاءِ  ذاكَ  وَسْلَسََََلَ    ْج
 

َََََََِدي َََََََو فَََعْه َََََََك فَََََََي ب َََََََد ْوحِ  ذل  َكاِ ًسَََََََا ال
 

َََََنْ   َََََيَ  وَم َََََ  بَََََالر ْجَع  ل َََََِد؟ ذلَََََك إل  الَعْه
 

َََََََََََافِ األَ  الجن َََََََََََةِ  وفَََََََََََي َََََََََََرٌ أَ  ْحََََََََََََورُ أَ  ْلَف  ْزَى
 

 الِهْنََََََدِ  نََََََاو قََ فيَََََ  َََََْدِ الر   ْضَََََبَ قُ  ُتَ ِعَََََبُ  
 

 :(2)قولوإذل يستمر الشاعر يف توظبف ألفاظ الطتبعة كالتدي  إذل أف يصل ك 
َََََََ كَََََََ ن      َجْلِجَََََََََلٍ مُ  ُ ْولٍ َصَََََََََ ْهَََََََََرٍ  ََ  نْ ِمَََََََََ لَََََََََكَ  ويَََََََََا  ْعَََََََدِ الر   مُ بَََََََو دائَََََََِ ُمَََََََْزنٌ  َرىالثَ 

 

 وُ َنََََََََََََََََتَْ مَ  لُ قُ ْصََََََََََََََََتَ   ُ يْ الََََََََََََََََر   وُ تْ حَ افَ َصََََََََََََََََ إذا
 

ََََََو ُصََََََ عُ نَ ْصََََََوتَ   ََََََ داودَ  عَ نْ في  ْردِ فََََََي الس 
 

ََََََََََدٍ مُ  ْعََََََََََنٍ مَ  ابََََََََََنِ  ْلََََََََََكِ المَ  يَََََََََََدَ  كََََََََََ ن   ََََََََُرهُ     َحم   ْفَََََََََدِ والر   ْودِ الُجَََََََََ ْنبَََََََََعِ مَ  نْ ِمَََََََََ تََُفج 
 

 والَباب احملبط جبانتبو كأنإذ يتدك  ،ؿ الشاعر يف األببات إذل كصف النهر اجملللحبث يتحوٌ 
اؼبلساء الٍب  جعلتو أملس يشتو الدرع ،صافحت الرياح سطح مائو كإذا ما ،غبـو دائمة الرعد

                                                             

 ػُٕٗ-ُٔٗص ،َِ القصبدة رقم: الديواف( ُ)
 ػُٗٗص القصبدة السابقة، الديواف:( ِ)
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فبدكحو أكثر عطاء من ذلك إف حبث  ،ينتقل بعدىا إذل الغرض الرئبسك . صنعها داكد 
 :(1)بقوؿف ،ككعادتو يتالغ يف مدح اؼبعتصم ،النهر الفباض

ٍََََََََد  كََََََََ ن   ََََََََِك ابََََََََِن َمْعٍََََََََن ُمَحم   يََََََََََد الَمْل
 

َََََََََََُرهُ   َََََََََََعِ  ِمَََََََََََنْ  تََُفج  َََََََََََدِ  الُجَََََََََََْودِ  َمْنَب  والر ْف
 

حبث كاف انتقاؿ الشاعر إذل غرض  ،بْب تلك األببات كبديعها ااغمن أف ىناؾ تنال ىبفى ك 
 .ااؼبدح الرئبس موفقن 

من  ربوم القلبلكإف كانت  ،وم على مقدمة كصفبو للطتبعةتأما القصبدة الثانبة فتح
كصباؿ اإلحساس بالطتبعة  ،ها رداء األنستٍ سى إال أف التشتبهات فبها كى  ؛األسالبب التديعبة

 :(2)ؿيقو ، كاغبتبتة
ََََََََََ َداةَ َغََََََََََ َأَسََََََََََاَلتْ    ْجَفََََََََََانِ أَ  ْ لََََََََََُ َ لُ  ْينِ البََ

 

 انِ َيَََقْ عِ  نِ حْ فََي َصَََ عِ مْ الَََد   ِقْيَََقَ عَ  وَأْجَََرتْ  
 

 اَََََََََََََمَََََََََََََََََفك     س ً أَ  نْ مِ  اىَ َ  حُ  تْ قَ لْ وأَ 
 وأذىلهَََََََََا داعَََََََََي الن َََََََََوى عَََََََََن تنقَََََََََب    
 

ََََ قِ رْ الََََوُ  يادِ وَ َشََََ تْ ارَ طَََََأَ         البََََانِ  ننَ عََََن فََ
 فحي ََََا محيََََََََََََاىا بُتفَََََََََََََََاح لُبنََََََََََََان

 ،إذ بدأت بذرؼ الدموع ؛عندما علمت بعزمو على السفر ،يصف الشاعر حاؿ ؿبتوبتو نويرة
 ،التاف أغصاف كجر لىفراف صوت كقعها كأهنا ضبامة تطّب ع ،كألقت حًبيًلبِّها على األرض

  .لتنافتفاح  وباغبمرة كأن افبتدك مشربن  ،الذىوؿ الذم أصاذهاكترشف عن كجهها بستب 
من أجل الوصوؿ إذل اؼبمدكح كذكر مناقتو، كيرل النجـو يف   ؛ّبهطى يف سى الشاعر اػبي  وبثٌ 

تنتهي رحلة الشاعر م  ك  ،حبث الثريا كأهنا كأس من اػبمر كاعبوزاء كارذها ،كتد السماء
 :(3)يقوؿ ،حوؽبا تنّب ما بلمها دامس لبجده كالشمسفبدرؾ اؼبمدكح بعد لبلة ظ ،الطتبعة
ْىرُ  ومََََََََََََََََا لَََََََََََََََََةٌ  إل   الََََََََََََََََد  ََََََََََََََََةٌ مُ  لَيَْ   ْدَلِهم 

 

 َلْيَمانِ ُسَََََََ بَََََََنُ  أحمَََََََدُ  َحاَىاُضَََََََ وَشَََََََْمسُ  
 

 :المقدمة الطللية :ثالثًا

                                                             

 .ََّ-ِٖٗ، ص ْٔالديواف: رقم القصبدة  (ُ)
 ِٖٗ، ص ْٔالديواف: رقم القصبدة ( ِ)
 ََّ، ص ْٔالديواف: رقم القصبدة ( ّ)
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د "إف مقصٌ  يفسر ابن قتبتة ابتداء الشاعر قصبدتو بالتراء على األطبلؿ كالغزؿ بقولو: 
فترى ككرا، كخاطب الرب  كاستوقف  ،كاآلثار ،كالدمن ،دأ فبها بذكر الديارمبا ابتإالقصبد 
 .(1)لذكر أىلها الياعنْب عنها " البجعل ذلك ستتن  ،الرفبق

إمبا ىو  ،كأراد بربلمو ىذا أف الشاعر عندما يتتدئ قصبدتو بالوقوؼ على األطبلؿ كالغزؿ
غايتو فنبة ال ىبرج اؼبتأخر عن اؼبتقدـ كىو تقلبد  ،هتبئة لؤلذىاف للدخوؿ إذل الغرض اؼبقصود

اد  .كىناؾ من يرل أف مقدمة األطبلؿ كالغزؿ موضوع قائم بذاتو ،من الشعراء كيقف ابن اغبدَّ
كىو كعور داخلي ىبتلج  ،األجواء اغبزينة ارن صوٌ م ؛كيتري أىلها الراحلْب عنها ،على األطبلؿ

 يف نفسو كيشاركنا بو.
ا –ا الطللبة كمنه –كلو كاف ذكر اؼبقدمة  ؼبا أغفلها الشاعر يف العديد من  ؛فنب ا تقلبدن

 قصائده، كبدأ دبقدمات ـبتلفة عنها.
حبث كقف على األطبلؿ م   ،كيتدك أف البن اغبدَّاد قصبدة كاحدة ابتدأىا باؼبقدمة الطللبة

 حبث ال يبلك ؛فهو أسّب لدموعو اؼبنحدرة ،فترى الديار كأىلها الراحلْب عنها ،أصحابو
ككاف كقوفو على األطبلؿ على عجل ما  ،السبطرة على كفرفة دموعو أماـ ذلك اؼبشهد اغبزين

 :(2)لتث أف غادرىا، مث انطلق إذل كصف حالو كما فعلو الزماف بو، إذ يقوؿ
َََََََََََرَأْوا    َصََََََََََف ُحواتَ  ثََََََََََم   ْفََََََََََرِ النَ   َغَََََََََََداةَ  َوقََُفَََََََََْوا ََََََََََْاَرى فََ ْمعِ  ُأَس ََََََََََد  ََََََََََ  تُ   ال  َسََََََََََر حُ كي

 

َََََََََََيمُ  َكافََََََََََََْ تُ    ْحَََََََََََوَُكمْ  َ  بََََََََََََِوْجِهيَ  ت ِجِه
 

ََََََََََََََََطُ  يَ وِ ْحَََََََََََََََ َ  اأَلْمَََََََََََََََََ كِ  و ََََََََََََََََََواِظرُ     ُ م 
 

ََََََََََََََََََانُ  و َعنََََََََََََََََََِيرَ  أي ََََََََََََََََََامَ   َريْبََََََََََََََََََِوِ بِ  الز َم
 

َََََََََََد    َََََََََََ وَأَج َََََََََََبُ خَ  يب َََََََََََرارِ ال ْط  فََََََََََََْدحُ األَ  ِف
 

 ْ َمِنيمَََََََََََن َمََََََََََََ َصَََََََََََْرفُوُ  تََََََََََََاِ يأَ  ولََََََََََََِئنْ 
 

ْىرُ   ََََََََََََََََََ ْجِمََََََََََََََََََلُ يُ  فالََََََََََََََََََد   ُيَجل ََََََََََََََََََ ُ وَ  ارةً َت
 

؛ )هبمل كهبلح( ذلك بالطتاؽ بْب بلن ؾبمِّ  ،ر يف كصف الزماف كقسوتو علبوكيستمر الشاع
 :(3)فبقوؿ ،حٌب يصل إذل غرضو يف التبت التاس 

 الُمنَََََََََََ  وآثََََََََََارُ  ُتْجلَََََََََََ  الُعَََََََََََ   َحْيََََََََََثُ 
 

َََََََََََََْنَج ُ  الَمطَالَََََََََََََِبِ  وسَََََََََََََاِعَيةُ  ُتْجَنَََََََََََََ    تَُ
                                                             

 .ْٔ، صُالشعر كالشعراء، ابن قتبتة، ج( ُ)
 .َُٖ ص ،ُُ رقم القصبدة الديواف،( ِ)
 ُِٖ ص ،ُُ رقم القصبدة الديواف،( ّ)
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كضوح ىذه  منكتذخر ىذه األببات يف مقدمتو الطللبة دبحسنات معنوية كلفيبة زادت 
 ،ألف ىذه القصبدة قاؽبا الشاعر عند ىركبو من موطنو اؼبرية إذل سرقطسة ؛التجربة اإلنسانبة

مها الشاعر يف أبباتو إذ ىي عصارة حالة نفسبة قدٌ  ؛كالوطن ،كاألحتاب ،كراءه األىل اتاركن 
 لوقوعو ربت تأثّب انفعارل كنفسي معْب.

 :مقدمة الرحلة :رابًعا
 .(1)ذل فبدكحوإالشاعر جعل الناقة كسبلة توصل  ،قتبتة عن قصبدة اؼبديح عندما ربدث ابن

ألف كاق  الشعر ؛ أف ابن قتبتة ابتعد عن الواق  الشعرم يف حيرمو ذاؾ لكىناؾ من ير 
العريب يف دكاكينو الرثّبة يدلنا على أف الشاعر دل يذكر الناقة لتروف ؾبرد كسبلة ربملو إذل 

 افهي لبست سبهبدن من مث ك  ؛ى متاعب اؼبادح فبصلو كيعطبواؼبمدكح على أف يعطف عل
 ألف حالة كعورية تسبطر ؛قائمة بذاهتا كاف الشاعر يأيت ذها للدخوؿ إذل اؼبديح، إمبا ىي كسبلة

اا فهي لبست إذن  ،علبو نتبجة للداف  النفسي الذم يشده إذل ناقتو إمبا ىو  ،يتت  فقط فنب ا تقلبدن
 .(2)فبنصرؼ عن ذكرىا ،أك يصرفو عنها ،لذم يشده إذل ناقتو فبذكرىاا أيعضناالداف  النفسي 

اكلو كانت  كاحد من ىؤالء ابن اغبداد اللتـز بو الشعراء يف قصائدىم، ك  ؛هبب اتتاعو فنب ا تقلبدن
 الشعراء الذين جاؤكا دبقدمة الناقة.

  :(3)أللفاظ الرقبقة قولوكا ،فترسوه من اؼبعاشل الفخمة ،خر بألواف التدي ز كمن اؼبقدمات الٍب ت
ََََََََ ََََََََأَ  ىوَ  ََ ََََََََوَ  األفََََََََ كَ  تِ رَ ْج ََََََََ يَ ْى  جُ اعِ وَ النَ 

 

َََََََََََلَ طْ أَ و   َََََََََََراجَ  تِ َع َََََََََََ يَ ْىَََََََََََوَ  األب  جُ ادِ وَ الَه
 

َََََََََََََََا َرو َعْتِنَََََََََََََََي ُحْسَََََََََََََََنٍ  طَََََََََََََََََواِوْيسُ   بِبََْيِنَه
 

ََََََََََََبُ    َشَََََََََََََواِحجُ  بََََََََََََالِفَراقِ  ُحََََََََََََْزنٍ  َغَرابِْي
 

َََََََََََواِئسُ  ََََََََََوق ُقْضََََََََََبٍ  َم ََََََََََبٍ  ف  ك   مََََََََََا ُكْث
 

ََََََََََََََََلَ   ََََََََََََََََا َتَحم  ََََََََََََََََن   نٌ  ََْعَم ََََََََََََََََاِلجُ  ِبِه  وَع
 

َََََََََََََََي ومَََََََََََََََا َََََََََََََََْوجَ  أل   َحَزِ  َََََََََََََََُدْوُجُهمْ  تََُع  ُح
 

 عَََََََََاِئجُ  مَََََََََنهن   الَمَََََََََْزرُْورُ  الَهَََََََََْوَدجُ  لََََََََََوِ  
 

                                                             

 .ٕٓ-ْٕ ص ،ُ ج قتبتة، ابن كالشعراء، الشعر( ّ)
 .َِٔ ص جاسم، حباة العتاسي، العصر هناية حٌب العريب الشعر يف العرببة القصبدة كحدة( ِ)
 .ُْٕ-ُّٕ ص ،ٗرقم القصبدة: الديواف( ّ)
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كبعد فراغػو يتخلص إذل  ،تستمر الرحلة عرب أربعة أببات، ينتقل بعدىا إذل الغزؿ بنويرة
ذل دار نويرة باػبطر يصف الطريق إك  ،كيف قصبدة أخرل يذكر الرحلة .الغرض الرئبس كىو اؼبدح

 :(1)قوؿيالقصبدة مدح اؼبعتصم  غرضكاف ك  ،الغزؿ على الرحلةىنا ـ كلرنو قدٌ  ،كالوعورة
ََََََََ ََََََََالحِ  جْ ُع ََََََََثُ   مَ ب ََََََََالغِ  حي ََََََََ ا ُ َي   نُ يْ الِغ

 

ََََََََََََََ هُ اَهََََََََََََََلنََََََََََََََا مَ  ن  ِعََََََََََََََتَ   َسََََََََََََََعَ فََ    نُ يْ الِع
 

  َدارُُىمْ فََََََََََََََََََ النسَََََََََََََََََيمِ  رَجَ أَ  واسَََََََََََََََََتََْقِبَلنْ 
 

ي ََََََََََََََََََََََََََََةُ   ََََََََََََََََََََََََََََنُ ارِ ل دَ  اأَلْرَجََََََََََََََََََََََََََََاءِ  َ د   ْي
 

  َىَََََََََََا ِِهمْ رِ  يَََََََََََومِ  علَََََََََََ  آثَََََََََََارِ  واسَََََََََََُلكْ 
 

 ُىََََََََََََََََْونُ للقلََََََََََََََََوب رُ  تَُْغلَََََََََََََََََقُ  فهنََََََََََََََََاك 
 

َََََََابُ القِ  حيَََََََثُ  َََََََ ْمَََََََرُ الحُ  َب َََََََ    اِمَيةُ َس  ُفْونُ ُصَََََََََََََََََََََ َيَََََََََََََََََََََادُ الجِ  واأَلْعَوِجي َََََََََََََََََََََاتُ     َرىال
 

ََََََََََََََََََََََْمَهرِي ُة كَََََََََََََََََََََََالنَ ُهْوِد  َََواِىَََََََََََََََََََََََدُ   والس 
 

 والَمْشَََََََََََََََرِفي ُة فََََََََََََََي الُجُفََََََََََََََوِن ُجُفََََََََََََََْونُ  
 

 ،كاعبناس  ،ذه اؼبقدمة ملبئة بالصور التديعبة الٍب أشبرت يف ستك ىذه األبباتكقبد أف ى
 كرد العجز على الصدر. ،كالطتاؽ

 :الحكمية -: المقدمة الوعظيةخامًسا
ألف اغبرمة ؛ إذ كردت يف غرض الرثاء ،دل ىبلي ديواف ابن اغبدَّاد من اؼبقدمة اغبرمبة

كإف كانت أغلب  ،يف غرض الرثاء اكتروف منطلقن كالوعظ يناستاف األجواء النفسبة للشاعر 
 :(2)يقوؿ يف رثاء كالدة اؼبعتصم بن صمادح ،أببات اغبرمة متناثرة يف قصائده ىنا كىناؾ

َهََََََََََاتِ   والَقَنَََََََََََا الَقَنابَََََََََََِلُ  تَُْغِنَََََََََََي مَََََََََََا َىيَْ
 

 الَمنََََََََََََََََ  ُمَ قَََََََََََََََاةِ  فَََََََََََََََي والَمْشََََََََََََََََرِفي ةُ  
 

َََََََََََََ مَ  ََََََََََََاقُ العِ  ْسَََََََََََََتاقُ تُ  فَََع ََََََََََََ وإنْ  َت  َرىَج
 

 َو ََََََََََََ ؟ ومَََََََََََا َو َََََََََََََْينَ  َجاِىََََََََََََدةً  َرْينَ َوَجَََََََََََ 
 

َََََََََََََََ مَ  ََََََََََََََابُ  وَع ََََََََََََََد َلصُ  ُتْجَت  ف  ّهََََََََََََََا ال
 

 ْطَعنَََََََََََََََاأن تُ  ُسََََََََََََََْمرِهِ  َمَوا ََََََََََََََعَ  ليسََََََََََََََت 
 

ََََََََََََََامِ  شَََََََََََََيءٍ  كَََََََََََََل   فَََََََََََََي  ُمَحَََََََََََََ  رٌ  لؤلَ 
 

 َمَََََََََََََْديَََنا ُشََََََََََََََعْيبٌ  َحَََََََََََََ  رَهُ  كَََََََََََََانَ  مَََََََََََََا 
 

َنَََََََََََََََا َسََََََََََََََََفرٌ  َوَحَياتََُنَََََََََََََََا  الَََََََََََََََر َدى َوَمْوِطنَُ
 

 الَمْوِطَنَََََََََََََََا ُ ِحَََََََََََََََل   َأنْ  َكِرْىَنَََََََََََََََا َلِكَََََََََََََََنْ  
 

َََََََََََْي ُ  َََََََََََ  رَ  إنْ  َأْضََََََََََََنكُ  والَع  َمْطلََََََََََََبٌ  تَََع
 

ََََََََنْ  كََََََََم  ََََََََي ِضَََََََََناكٍ  ِم ََََََََوِ  ف  َضَََََََََن  َمطَالِِب
 

                                                             

 .ِٓٔ، ص ٖٓالديواف: القصبدة رقم ( ُ)
 

(
2
 .َِٖ-ِٕٗ، ص ٗٓالديواف: القصبدة رقم (  
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فانتقل من العاـ كاغبديث عن اؼبوت إذل  ،الشاعر يف ىذه القصبدة أسلوب العمـو جهن
حق كإف  حٌب ىبفف كق  الفاجعة على اؼبعتصم، فاؼبوت  ؛رثاء كالدة اؼبعتصم :كىو ،اػباص

  اكاف مفجعن 
ن
دىا األسالبب التديعبة كال زبلو ىذه األببات من اغبرمة كاؼبوعية الٍب ذبسٌ  .اكمؤؼب

 اغبزينة كتقريتها إذل ـببلة القارئ. رف  الصورة يفأسهمت  ،كمتالغة ،كترديد ،كجناس ،من طتاؽ
 
 :حسن التخلص -ٕ

كانتقالو  ،حبسن زبلص الشاعر اىتمامهم ،من مياىر عناية النقَّاد بتناسق أجزاء القصبدة
كدكف أف نشعر  ،أك تفقد الركح الفنبة ؽبا ،دكف أف ىبتل توازف القصبدة ،من غرض إذل آخر
 ،ىػ(ِّٗ)ت حبث يرل القاضي اعبرجاشل نتقاؿ.ىذا اال بْب الغرضْب أثناء ابأف ىناؾ انقطاعن 

 .(1)"من بعدىا اػباسبةك  ،كالتخلص ،"هبتهد يف ربسْب االستهبلؿ أف الشاعر اغباذؽ علبو أف
يف صحة النسق  استتن يروف فحسن التخلص عنده  ،ىػ(ْْٔ)ت أما ابن سناف اػبفاجي

كإذا  ،كىو أف يستمر يف اؼبعُب الواحد ،" صحة النسق كالنيم :وؿقي ، حبثكالنيم يف الشعر
كغّب منقط   ،باألكؿ احٌب يروف متعلقن  ؛أحسن التخلص إلبو ،أراد أف يستأنف معُب آخر

 ،خركج الشعراء من النسبب إذل اؼبدح، فإف احملدثْب أجادكا التخلص :كمن ىذا التاب ،عنو
بربلمهم يف اؼبدح ال ينقط  عنو. فأما العرب اؼبتقدموف  احٌب صار كبلمهم يف النسبب معلقن 

ا كإما متبن   ،امن النسبب إما منقطعن  مكإمبا كاف أكثر خركجه ،فلم يرونوا يسلروف ىذه الطريقة
 .(2)"لى كصف اإلبل الٍب ساركا إذل اؼبمدكح علبهاع

 ،فإف حسن التخلص اؼبستحسن عنده ما كاف يف ببت كاحد ،كأما ابن حجة اغبموم
أف يثب الشاعر من كطره األكؿ  ." كقد تقرر أف حسن التخلص ما كاف يف ببت كاحد:فبقوؿ

 ييرن التخلص كذلك ظبي  نو من ىذا الفن، كإذا دلعلى ركاقتو كسبرٌ  إذل الثاشل كثتة تدؿٌ 
كأنو استعمل    ،كىو أف ينتقل الشاعر من معُب إذل معُب آخر من غّب تعلق ببنهما ا،اقتعضابن 

                                                             

 .ْٖ ص اعبرجاشل، القاضي كخصومو، اؼبتنيب بْب لوساطةا( ُ)
 .ُّٓ ص ،ُّٓٗ القاىرة، كأكالده، صتبح علي مطتعة اػبفاجي، سناف ابن الفصاحة، سر( ِ)
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ككثّب من كعراء  ،كغالب اؼبخعضرمْب ،كعلى ىذه الطريقة مشى غالب العرب ،آخر اكبلمن 
 .(1)"اؼبولدين

أما  ن زبلص النهاية،كحس ،نبا: حسن زبلص التدايةك  ،ىناؾ انتقاالف داخل النص الشعرمك 
اد  كثقافتو بْب  ه بشعرهز از كاعتكىو فخره  ،جاء على مبط كاحدفاألخّب عند كاعرنا ابن اغبدَّ

 كعراء األندلس.
نلمس أف ف ،الذم يربط بْب اؼبقدمة كالغرض الرئبس يف القصبدة ،أما حسن زبلص التداية

اد تتِب أكراالن  حبث  ؛عقدة اؼبشاذهةيف قصائد  كالن العل أكثرىا تد ، عديدة لبلنتقاؿابن اغبدَّ
كمن بْب ىذه  ،و الشاعر إذل الطتبعة لعقد أكاصر مشاذهة بْب عناصر الطتبعة كفبدكحويتوجٌ 

يبرن أف  كىذا ما ،القمر ....( -األرض –اؼبزف  –النهر -الشمس  –) التحر  العناصر
منها قولو يف مدح ك  ،زىالرن أنبها ما كاف للتدي  دكر يف إبرا ،نلمسو يف مباذج كعرية كثّبة

 :(2)اؼبعتصم
ََََََََََََََاحِ  ثََْغََََََََََََََِركَ  وفََََََََََََََي  لَُبََََََََََََََا َِتي ِري   الَوض 

 

 َصَََََََََََََْديانُ  وقلبَََََََََََََيَ  َصَََََََََََََْدآءٌ  َفظَْلُمَََََََََََََكَ  
 

 راَحََََََََََََةً  منََََََََََََو الَََََََََََََوَرى بََََََََََََ ىواءِ  َتُسََََََََََََ   
 

 وِعْقيَََََََََََََََََانُ  ُلَجََََََََََََََََْينٌ  فيهََََََََََََََََا شََََََََََََََََآبِْيُبها 
 

َََََََََََََََََراُت   ومََََََََََََََََا ََََََََََََََََِو الُف نََْي ََََََََََََََََةٌ َكَيِميَْ  وِدْجَل
 

 بََْغََََََََََََََََََََدانُ  ي َََََََََََََََََََةَ الَمرِ  أن   َحَكُمَََََََََََََََََََوا وإنْ  
 

 وىواؤىََََََََََََََََااعَتَََََََََََََََََدَلْت أزما ُهََََََََََََََََا  بَََََََََََََََو
 

َََََََََََََََوزُ أيلَََََََََََََََوٌل  فكَََََََََََََََا ونُ     ََْيسَََََََََََََََاُن َوَتم 
 

كقد أجاد يف ذلك حبسن زبلصو  ،فقد خرج من غرض الغزؿ إذل الغرض الرئبس كىو اؼبدح
فهو أجود من  ،ببت اؼبدح اؼبليء بالعطاء إذلكانتقل  ،الٍب خبلت علبو بالوصل ،من الغزؿ بنويرة

 ا كفعضة.ع األعطبات على احملتاجْب ذىتن معطاء يوزٌ  ،اءاؼب
اد من غرض إذل غرض دكف كساطة كمن بدي  انتقالو من الغزؿ إذل  ،كقد ينتقل ابن اغبدَّ

 :(3)اؼبدح قولو
 لقَََََََََد َسََََََََََاَمِني ُىْو ًَََََََََا َوَخْسًََََََََََفا َىَََََََََََواُكمُ 

 

َََََََََََََب  أْن يََتَََعب ََََََََََََََدا  َََََََََََََْرَو ِعَََََََََََََز  الص   ول َغ
 

                                                             

 .َُٓ- ُْٗ ص بّبكت، كالنشر، للطتاعة القاموس دار اغبموم، حجة ابن االدب، خزانة( ُ)
 .ِِٔ- ُِٔ، ص ٓٓالديواف، القصبدة رقم ( ِ)

 .ُُٗ(، صُٔلديواف، القصبدة رقم )( اّ)
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ََََََََََََدَ َوتََ  تنكََََََََََََيً   ِشََََََََََََْئتَ  إذا  ِعْيَشََََََََََََةٍ  ْنِكْي
 

َََََََََوى َأنْ  َفَحْسََََََََُبكَ   َََََََََلْيَم  تََْه  وَمْهَََََََََدَدا ُس
 

َََََََََََ ِ  وإنْ   َمْقِصَََََََََََدٍ  وإحمَََََََََََادَ  ِإحسَََََََََََا ًا تََْب
 

ََََََََدا َمْعَََََََنٍ  ابَََََََنَ  تََْلَقَََََََ  َأنْ  َفَحْسََََََُبكَ    ُمَحم 
 

ََََََتْ  وقََََََد حلََََََيمٌ  ََََََْوٌم، َخف  َََََََرى فلََََََو ُحُل  َس
 

 َتَصَََََََََََََع َدا مَََََََََََََا ِحْلُمَََََََََََََوُ   َََََََََََََارٍ  ِبُعْنُصَََََََََََََرِ  
 

 

ا كال قبد خبوط  مفاجئن إذ ينتقل انتقاالن  ،امن غرض إذل غرض آخر اقتعضابن  ا انتقالوكقبد أيعضن 
 :(1)إذ يقوؿ ،كانتقالو من الغزؿ إذل اؼبديح  ،نتقاؿربط ؽبذا اال
ََََََََََََََََْرِد الَََََََََََََََََوْجَنتََْيِن ك   مََََََََََََََََا ُمَضََََََََََََََََر جُ   بَُ

 

ََََََََََو  ََََََََََنْ  ل ََََََََََْينِ  ظُبَََََََََََاتِ  ِم  َضَََََََََََوارِجُ  الُمْقَلتََ
 

ْىرُ  ومََََََََََََََََا لَََََََََََََََََةٌ  إل   الََََََََََََََََد  ََََََََََََََََةٌ  لَيَْ  ُمْدَلِهم 
 

َََََََََْونُ   َََََََََنِ  وَك َََََََََنِ  اب َََََََََاِلجُ  ُصَََََََََْبُحها َمْع  الُمَتَب
 

 :كنفسر انتقاؿ الشاعر اؼبفاجئ بأمىرين
 د ىذا االنتقاؿ اؼبفاجئ نتبجة للحالة النفسبة الٍب يعبشها.أكؽبما: أف الشاعر تعمٌ 

 ا.نتقاؿ مفاجئن كؽبذا جاء اال ؛اقد يروف ىناؾ أببات ساقطة سهون  :كثانبهما
اد عي ، فالذم يبهد ػباسبة القصبدة ،أما حسن زبلص النهاية  ،ؼه كاحدرٍ راف عند ابن اغبدَّ

كقد يروف مرج  ذلك إذل  ،خاصة يف خواتبم قصائده اؼبدحبة ،بشعره كثقافتو هكىو اعتزاز 
ألنو  ؛خاصة إذا عرفنا أنو يشرو الزماف كقسوتو ،الشعورية كالنفسبة الٍب تسبطر علبو اغبالة
سلم زماـ األمور عند تكدل ي ،يف الدكلة ةدل يتتوأ مقاعد مهمذ إ ؛دل ينصفو عند فبدكحو وبزعم

كؽبذا فقد جعل تل حساده كمنافسبو الذين كادكا لو عند اؼبعتصم، من قً  ابن ارى بل كاف ؿبي  ،اؼبعتصم
خاصة أف عامة الناس  ،والذم وبسٌ  ض النقصحٌب يعوٌ  ؛قاعدة كتّبة من اؼبعجتْب هلشعر 

 : (2)يقوؿ ،كيرددكنو على ألسنتهم ،كوبفيونو ،حبث يسمعونو ؛يستهويهم الشعر
َََََََََََََ َََََََََََََ إنْ  رْ عْ والش  َََََََََََََم أعتِق  شَََََََََََََريعةً  دهُ ل

 

  ُ بِ ْصََََََََََََََََوأُ  اظِ َفََََََََََََََََبالحِ  اإليَهََََََََََََََََ يمِسََََََََََََََََأُ  
 

 ابََََََََََََََةٌ جَ إِ  مهمََََََََََََََا دعََََََََََََََوتُ  هِ رِ حْ ِسََََََََََََََبِ فَ 
 

ََََََََََََََََوَ تََ  مهمَََََََََََََََا اجتليَََََََََََََََتُ  هِ ولفكَََََََََََََََرِ     ُ ض 
 

 آللًئَََََََََََا لَََََََََََي  العَ  ِلََََََََََمِ مَََََََََََن الكَ  فَََََََََََاْذَخرْ 
 

ََََََََََََََ ى  ََََََََََََََ ء ِجيَََََََََََََدُ  بهَََََََََََََا يََْب  َب ُ وَيْجَََََََََََََ الَع
 

                                                             

 .ُٕٓ ص ،ٗ رقم القصبدة، الديواف،( ُ)
 ُِٖ-ُُالديواف: القصبدة رقم ( ِ)
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 ْ َََََََََ ََََََََِدكَ بِ  واْرب ََََََََ َمْج ََََََََ َواِق ِ عََََََََن َس  ْق ٍ ُس
 

َََََََََََدحٌ مَ  الحقيقََََََََََةِ  فََََََََََي ىََََََََََي   ْمَََََََََََدحُ ل مَ  ْق
 

 تَََناِسََََََََََََََبٌ مُ  قٌ رائََََََََََََََِ ْلِكََََََََََََََكَ مُ  و ظََََََََََََََامُ 
 

َََََََََََََََََُتمْ  َفَكَمَََََََََََََََََا  َََََََََََََََََ ْلُيَجَََََََََََََََََل  فََ  َجَلْل  د حُ الُم
 

 :(1)كقولو أيعضا يف قصبدة أخرل
ََََدْعٌ  ََََ  َعَجََََبٌ  ِب ََََن ْظِم َمْوِشََََي  الُحَل  مََََن ال

 

 َحَكََََََ واَل ومََََا حََََاكوا ومََََا الفحََََو  تَُْنسََََي 
 

ََََََََََََََََرعٍ  وكَََََََََََََََل   َََََََََََََََدَعٍ  ْفسللَََََََََََََََنَ   ُمْختََ  ُمْبَت
 

ََََََََََََ ُ  والِحَجََََََََََََ  َرْوحٌ  للََََََََََََُرْوح فمنََََََََََََو   َحَج
 

 ُمْصَََََََََََََِبَيةً  الز ْىَََََََََََََر للعقَََََََََََََول َأْ َشَََََََََََََْ تََُها
 

ََََََََََََََََْوسِ  ك   هََََََََََََََََا  ُف  َشََََََََََََََََ ُ الن   ر دُ الُخََََََََََََََََ للنَ 
 

 َشََََََرٌ بهََََََا بَ  ولََََََن يََََََ تيْ  قبلََََََيْ  يََََََ تِ  لََََََم
 

 َبََََََََََ ُوامََََََََََا خَ عنهَََََََََا ك َيْخَبََََََََََ ُوا نْ أَ  وُحَََََََََق   
 

َََََََْوثَ  منهَََََََا قَََبْضَََََََتُ  َََََََن ْظمِ  لُيَُ َََََََا ال  ُمْجَترًِئ
 

ََََََََََََرأُ  وغيَََََََََََرُ   َََََََََََْرغام ُمْجتََ  بَََََََََََِدْع مَََََََََََن الض 
 

اد كيتتٌْب  سواء حافظ على حسن التخلص يف قصائده، أك انتقل  -من ذلك أف ابن اغبدَّ
الععضوم  يأيت حبالة من التبلحم كالَبابطإنو ف -ا دكف سبهبدمتاكرن  من غرض إذل غرض انتقاالن 

الذم أخرج قصائده ملتحمة  ،ككحدة الشعور ،ألجزاء القصبدة الذم يدعمو بصدؽ اإلحساس
الصور التديعبة يف أبباتو السابقة الٍب  ىبفى على متذكؽ كعرهكال  .كمتماسرة التناء ،األجزاء

 من اعبودة كقوة اؼبعُب. خاص ا ازبللتها كأعطتها طابعن 
 
 الخواتيم:  -ٖ
بو ىبلؿ أكىذا  ،لعنصر الثالث يف القصبدة، كؽبا دكرىا يف التناء الشعرماػباسبة ا تعدٌ 

" فبنتغي يأف يروف آخر ببت يف قصبدتك  :قائبلن ىػ( ىباطب الشاعر ّٓٗ)ت  العسررم
 .(2)كأدخل يف اؼبعُب الذم قصدت يف نيمها" ،أجود ببت فبها

يف األظباع عند انتهاء يتقى  كالتفت النقاد إذل أثر اػباسبة النفسي بوصفها " آخر ما
اكَبطوا فبها أف تروف فقد كلري تتقى ىذه الصلة النفسبة بْب الشاعر كاؼبتلقي،  .(1)القصبدة"

                                                             

(
 ػُّٕ-ُّٔ، صُالديواف: القصبدة رقم  ( 1

 براىبم، مطتعة عبسى التايب اغبليب،إكؿبمد أبو الفعضل  ،علي ؿبمد التجاكم :ربقبق بو ىبلؿ العسررم،أالصناعتْب، ( 2)
 ػّْْص
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كحسن انتقالو من  ،كمثلما اىتم ابن اغبدَّاد دبقدمات قصائده .ؿبرمة الستك ،جبدة التألبف
 ،م قصائدهخواتب يفكاتعضح ىذا االىتماـ  ،فقد اىتم خبتاـ قصائده ،غرض إذل غرض

كاف ك  -معنوية ـلفيبة كانت أ -كساىا بالتدي  كاحملسنات حبث   ،كانسجامها م  الغرض اؼبراد
 :(2)من ذلك قولوك، أيذيف اؼبتلقييف لصدل صوهتا بقاء 

ََََََََََََََََََََََك أ  َََََََََََََََََََََي رَب هَََََََََََََََََََََا فَ لَْيَكَهَََََََََََََََََََََا  تَُْنِبْي
 

 َقطََََََََََََا َمْهَمَََََََََََا ُمَتبَََََََََََََي نٌ  الَقطََََََََََََا َ َسََََََََََبُ  
 

الذم جعل  ،اطى ا كقى طى اعبناس بْب القى يغبب عن اؼبتلقي ه، كالبشعر  افقد ختم قصبدتو متفاخرن 
 باألذىاف. اعالقن  امن ـبارج تلك اغبركؼ صوتن 

 :(3)قولو كما يف  ،كمنها ما أكار إذل عطاء ككـر اؼبمدكح
ََََََََََََد   رَاهُ ذَ  َيُحََََََََََََج   َََََ  كمَََََا ُجُمْوًعَََََا    وخََََََََََََائ ٌ  عََََََََََََافٍ  ْىرَ ال  َراالمشَََََاعِ  الحجَََََْيجُ  َواَف

 

َََََََََََُزرْ  َََََََََََةً مَ  فََ َََََََََََتَ  َمَََََََََََاهْ مَ  ك  َََََََََََامآثِ  اقَْتَََرْف   ًم
 

َََََََََََََوُ  وزُرْ   ََََََََََََََكْوتَ  ْهَمَََََََََََََامَ  أُفََْق  َرامفَََََََََََََاقِ  َش
 

 بَمَََََََََََََََََْرآُه العصَََََََََََََََََوُر َج لًَََََََََََََََََة  َتِهَََََََََََََََََْيمُ 
 

ََََََََََََََو ُأْولىََََََََََََََا وَتْحُسََََََََََََََدُ   َََََََََََََََرا علي  اأَلَواِخ
 

 :(4)يقوؿ ،اغبسَّاد من معاصريو ا لو ما فعلوكاكبن فبدكحو  اكمنها ما جاء ـباطتن 
 ًدايََََََََََََل  َسَََََََََََا ًالِ  عْ لهَََََََََََا واقطََََََََََََ فَََََََََََاحُكمْ 

 

  ِمَََََََََْينُ يَ  القَََََََََريضَ  َرقَ َسَََََََََ نْ َمَََََََََ فلسَََََََََانُ  
 

 :(5)كقولو يف نويرة  ،لغرضو الغزرل اكمنها ما جاء تأكبدن 
  َََََََََََََََََََويرُة، بََََََََََََََََََََِي  ََََََََََََََََََََويرُة ل ِسََََََََََََََََََََواىا

 

َََََََََََََََْيُن    ول َشٌَََََََََََََََك فقَََََََََََََََد َوَضََََََََََََََََ  الَيِق
 

كدلت على براعتو  ،فاػبواتبم الٍب جاء ذها ابن اغبٌداد يف قصائده أكارت إذل الغرض بوضوح
 عت بو مقدمات القصائد.الٍب سبتٌ  كالتأثّب ذاتوجعل قصائده سبتاز بالقوة فبا  ؛كمقدرتو

 :الغر  -ٗ

                                                                                                                                                                                   

 .ِّٗ، صُج، ُّٔٗمطتعة السعادة،  ؿبمد ؿبي الدين عتد اغبمبد، :ابن ركبق القّبكاشل، ربقبق العمدة، (1)

 .ِّْص ّٖرقم القصبدة الديواف،( ِ)
 .ُِٕص ،ِٕ رقم القصبدة الديواف،( ّ)
 .ِّٔ ص ،ٔٓ رقم القصبدة الديواف، (ْ)
 .ِْٔص ،ٕٓ رقم القصبدة الديواف،( ٓ)
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إمبا يتقدـ كيتأخر،  ،ا يف القصبدةثابتن  اكال يلـز الغرض موقعن  ،كنطلق علبو احملور اؼبوضوعي
 حبسب أمباط بناء القصبدة.

كيبرن  ،إلنشاء القصبدة ل الداف  عند الشاعرذ يبثٌ إ ؛الغرض نواة النتاج الشعرم كيعدٌ 
دكف أف تفقد القصبدة  ،االستدالؿ على أنببة الغرض من خبلؿ االستغناء عن اؼبقدمة كاػباسبة

 ؛نتزع منها الغرضاي  اإذأنو يف حْب  ،أك ركحها األدببة النابعة من ذبربة الشاعر ،صباغتها الفنبة
م قسٌ تأف التاحثة رتأت ا ،ذلكا من فإف التناء الفِب للقصبدة سوؼ ينهار براملو. كانطبلقن 

 نبا:ك  ،قسمىْبإذل التناء الفِب للغرض 
 التناء ذك الغرض الواحد.  -ُ
 التناء متعدد األغراض.  -ِ

الديواف ضبلت أحد يف ف صبب  قصائده اؼبذكورة إ :قوؿالكقتل التدء ذهما، هبدر بنا 
من دراسة  همٌ كل ما يك  ،فبختل موضوع التحث ؛باسهالتاحثة اإلريد تكلرن ال  ،القسمْب

اد  ،كبف ظهرت على سطح األبباتك  ،التدي  كأسالبتويف  يتمٌثل ،التناء الفِب لقصبدة ابن اغبدَّ
اؼبخزكف يف  كانت دبثابة الصوتك  ،كصباغة كازدانت صباالن  ،ها كألتستها اغبسنفبفأثرت 
 حٌب ال تغبب ىذه األببات. ؛األذىاف
 
 :البناء ذو الغر  الواحد :أوًل 

 ،كما يولده من إفرازات تَبؾ أثرىا يف إنتاج نوع من التناء الفِب ،شاعر م  الواق يتعايش ال
إذ  ،اؼبقدمة جبمب  أنواعها يسلك الشاعر فبو الطريق اؼبتاكر، فبتناكؿ الغرض الرئبس مغفبلن 

 .(1)مفردة كحالة انفعالبةيف سبطرة نتض كاحد  ،ييهر ىذا النمط على صعبد التجربة
اد يف غرض الغزؿىذا النم كقد كرد  كبعض قصائد اؼبدح. ،ط يف كعر ابن اغبدَّ

 
 

                                                             

 العامة اؼبصرية اؽببئة ،بدي أبو كماؿ كالرؤيا، التنبة: (اعباىلي الشعر دراسة يف بنبوم منهج كبو) اؼبقنعة الرؤم( ُ)
 .ْٖ ص ،ُٖٔٗ للرتاب،
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 الغزل: 
فبا يؤدم إذل كثافة الداللة  ؛يعبش الشاعر ذبربة ذاتبة ال تسمح لو باػبركج إذل إطار آخر

كىي  -ككذلك بستب سبطرة عاطفة انفعالبة كاحدة  ،داخل النص الشعرم يف غرض الغزؿ
كللشاعر قصائد  .يفعضي إذل ربقبق سباسك النصفبا  ؛على تلك التجربة اإلنسانبة -اغبب

ا لرثرة مبوذجن بوصفها ذه اؼبقطوعة التاحثة التدلبل ذه تداكمقطوعات كثّبة يف الغزؿ، لرن أر 
 :(1)يقوؿاأللواف التديعبة فبها، 

 الَََواِدي، شَََاطيءَشََََجَراِت الَحَََي  ِمَََْن  َأيََََا
 

َََََاِدي للَََََد ِ  ِ  ُسَََََْقَياكِ  الَحَيَََََا َسَََََقاكِ    الص 
 

َََََََََََََتْ   ِشََََََََََََي ةٌ عَ  ل ُكََََََََََََن  لنََََََََََََا فََََََََََََي ظِ  َفَكا 
 

َََََََاِديأَ  ِبْيَحةَ َصَََََََ ُحْسًَََََََنابهَََََََا  َ ِسَََََََْيتُ    ْعَي
 

ََََََََََاَعَدْتِني بهََََََََََا ََََََََََنْ  َس َََََََََََعادةٌ  زمََََََََََاِ ي ِم  َس
 

ََََََََََسُ  فَََقََََََََََابَََلِني   الحبيََََََََََب ب ْسََََََََََعاِدي أُْ 
 

َََََََََََا ََََََََََََجَراتٍ  فَََي ََََََََََََرتْ  َش َََََََََََ كَََََََََََل    َأْثَم ٍة،َل    
 

َََََ ل يَََََ ٌ  َجَنَََََاكِ    يعلَََََ  الغَََََادِ  نََْيَََََتِ جَ  وْ َل
 

 الَََََ ي كَََََان آ ًسَََََا الظ ْبَََََ  إلَََََ  يلَََََِ فهَََََل
 

ََََََََدٍ  تجديََََََََد مََََََََن ِبِظل ََََََََك  ََََََََْرَداِد؟ َعْه  وتََ
 

فبا ساعد على ضم أببات اؼبقطوعة  ؛سلوب اغبراية أك القصةأاعتمد ابن اغبٌداد فبها على 
 ،ألف كل ببت من األببات يرمل اآلخر ؛كاتصاؽبا كترابطها فبما ببنها ،بععضها إذل بعض

كىو ذاؾ اغبي حوؿ  ،كالتعد اؼبراشل ،الفصح النصراشلكىو عبد  ،شلباإلضافة إذل التعد الزما
كاليبلؿ الوارفة الٍب كاف ؽبا األثر  ،كاػبعضرة اعبمبلة ،كأصوات اؼباء الرقراقة ،تلك الشجّبات
ا فبأيت ذها ذاكرن  ،ىو ال يستطب  أف ينسى تلك اللحيات م  معشوقتوك  .النفسي للشاعر

 حبرؼ النداء أيا. اكمتذكرن 
 :مدي ال

" كمن الشعراء من ال هبعل لربلمو :يشّب ابن ركبق القّباكشل إذل ىذا النمط من الشعر بقولو
 .(2)"كيتناكلو مصافحة ،بل يهجم على ما يريده مرافحة ،من النسبب ابسطن 

                                                             

 .َِٔ-َِٓص ،ِِ رقم القصبدة: الديواف( ُ)
 .ُِّ ص ،ُج القّبكاشل، ركبق ابن العمدة،( ِ)
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حبث يعبش ذبربة خاصة، حببث ال يسعو  ،يروف الشاعر فبو ربت تأثّب نفسي معْب حبث
الذم  ،يف اؼبديح هبل يطرؽ موضوعو الرئبس متاكرة. كلو تأملنا كعر  ،اجملاؿ إلنشاء اؼبقدمة

  ،بتداء دبخاطتة اؼبقصوداالفبها  سادأغلب قصائده أف قبد  ،التـز فبو النمط التنائي اؼبوحد
 :(1)كما يف قولو،  لتروف بديلة عن اؼبقدمة التقلبدية ،كاؼبمدكح يف مطل  القصائد

   ُ تْ والَفََََََََ رُ ْصََََََََلََََََََو الن   نٌ وْ مُ ْضََََََََمَ  كَ اؤُ َضََََََََمَ 
 

   ُ جْ والَََََََََن   نُ مْ بَََََََََو الَََََََََيُ  نٌ وْ رُ ْقَََََََََمَ  ُيكَ عْ وَسَََََََََ 
 

أف ابن  كذبدر اإلكارة إذل .يف مدح اؼبقتدر ملك سرقسطة بعد أف ترؾ اؼبرية توقصبدىذه ك 
اد عند تراد زبتفي من قصائده ركح بل  ،فإنو مدحو ببل مقدمات ،مدح اؼبقتدر مااغبدَّ

مث  ،بالغزؿ ئهااؼبعتصم بن صمادح طوؽبا كابتدايف ؼبدحبة قصائده اييبلحظ على ببنما  ،اغبماسة
كقد ينت  ذلك  ،ود مناقتاكتعديف صفات اؼبمدكح اؼبتالغة ك  و،كاإلسهاب فب ،دحإذل اؼباالنتقاؿ 

بن اغبدَّاد ارتتاط قد يروف الكإمبا  ،ؼبقتدرىو يف الوقت نفسو ال يرره اك  ،من حتو للمعتصم
 النصرانبة. ككجود معشوقتو  ،بوطنو اؼبرية

 
 :ا: القصيدة ذات البناء الفني المتعدد األغرا ثا يً 
  ،القصبدة كسباسرهابدكف اإلخبلؿ  ،احتواء القصبدة على أكثر من غرض ،راد بالتناء اؼبتعدديي 

 ،الرتتاطو باؼبمدكح كاؼبعشوقة ؛وكأف هبم  الشاعر بْب الغزؿ كاؼبديح الذم كرد برثرة يف ديوان
من كواىد ك  ،أك اغبرمة كاؼبديح ،هبم  بْب الوصف كاؼبديح كقد .همافبره كع جعل جلٌ كمن مٌث 

 :(2)ذلك قصبدتو اؽبمزية الٍب اكتهرت خبركجو على قواعد الصرؼ يف نبز ما ال يهمز يقوؿ
َََََََََََرِد أم َ َشَََََََََََ ُ؟ َََََََََََِب اَلْف ََََََََََََرٌب بالكثي  أربَْ

 

 وُمْعِصٌََََََََََر فََََََََََي الل ثََََََََََام الَََََََََََوْرِد أم َرَشََََََََََ ُ؟ 
 

َََََثُ  َََََْحٌر  وباِع  أم َحََََََوُر؟ منَََََكِ الَوْجَََََِد ِس
 

َََََََََب   وقاتَََََََََِلُ    منَََََََََِك أم َخطََََََََََ ُ؟ َعْمَََََََََدٌ الص 
 

ذبربة الشاعر الذاتبة الٍب زبتزف ذكريات من يف ل حبث سبثٌ  ،الغزؿ على اؼبقدمة استحوذ
 .ا اؼبديح وبتل اؼبساحة اؼبتتقبة من القصبدةتاركن  ،كاألسى فبا يعانبو من نويرة ،كاغبزف ،األدل

      ترابط بْب األببات كالوحدة الععضوية للقصبدة.  و كيجد إال أن ؛لغرضكرغم انفصاؿ اؼبقدمة عن ا
                                                             

 .ُٕٗ- ُٕٕ ص ،َُ رقم القصبدة، الديواف،( ُ)
 ػَُٖة ح، صفُم الديواف: القصبدة رق( ِ)
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 ،كبأسو  ،ككـر ،كعفة ،بعد ذلك تتابعت األببات يف تعدد مناقب اؼبمدكح من كجاعةك 
 ،طتاؽ :كزبللها احملسنات اؼبعنوية من ،كغّب ذلك من تلك اؼبعاشل اؼبطركقة من قتل ،كقوة

الٍب  ،كغّبىا ،كرد العجز على الصدر ،جناس :لفيبة منكاحملسنات ال ،كتقسبم ،كمقابلة
 لطبفة. اكألفاظن  ،أضفت على القصبدة لغة كاضحة
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 الداخلي يقاعإلا :لمبحث الثا يا
 أوًل: الجناس.

 ثا ًيا: رد العجز عل  الصدر.
 ثالثًا: التضاد.

 رابًعا: تكرار الحروف.
 خامًسا: تكرار األلفاظ.

 سادًسا: المناسبة.
 سابًعا: التصريع.
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  :يقاعاإل
فمن خبلؿ ىذه التنبة  ،التنبة اإليقاعبة للنص الشعرم ؽبا األثر الرتّب يف بناء ذبربة الشاعر

 دبثابةكىي  (1)كترسخ األببات يف أذىاننا" ،كتقرب األلفاظ إذل نفوسنا ،ة" ربتبتنا للرلميتم 
رد فعل منعرس كرطي يف  كإمبا تراد تروف إنتاج ،"حاجة فسبولوجبة يف كبنونة اإلنساف

" كبدكنو نرل لغة الشعر :قائبلن السل اركميب عن اإليقاع كأنببتو كيتحدث   .(2)اعبسم التشػرم"
ز بْب الشعر كالنثر، من ىنا فاإليقاع ىو الذم يببٌ ك  ؛(3)لبس بلغة كعر " إذل ما اتنحط تدرهبب  

 .ا ببنهماأساسب   فاصبلن  كيعد  
 ،ل" دكرية زمانبةفإف اإليقاع يف الشعر يبثٌ  ؛كإذا كانت موسبقى النثر تسّب خبط مستقبم 

يروف ىناؾ فبل  ،كعلى مسافات متساكية كمتجاكبة فبما ببنها ،تررر يف التفعببلت الوزنبةت
أف التنبة إذل كال بد أف نشّب . (4)قوة الشعر األساسبة" بل إنو يعدٌ  ،كعر من غّب إيقاع

قو ميهراف: األكؿ: يقـو على نوع يقاع يف الشعر وبقٌ كاإل .يف ذبربة الشاعر ايقاعبة سبتلك أثرن اإل
كىو ما  ،الَباكببك  ،كاأللفاظ ،حبث األصوات ،من التررار الَبتبيب اؼبتحقق يف اؼبادة اللغوية

 ى باؼبوسبقى الداخلبة أك اإليقاع الداخلي.سمٌ يي 
ى باؼبوسبقى سمٌ كىو ما يي  ،ترتبيب ذك طتبعة احتوائبة زبعض  للمقايبس الزمنبة :كالثاشل

 .(5)اػبارجبة أك اإليقاع اػبارجي
 

 اإليقاع الداخلي:
 ،امات كداللتها حبنن كىو" االنسجاـ الصويت الداخلي الذم ينت  من ىذا التوافق بْب الرل

اد ي .(6)آخر " اأك بْب الرلمات بععضها كبعض حبنن  بتلك ستشعر كقارئ كعر ابن اغبدَّ
                                                             

 .ِّٓ ص ،َُٖٗ ،ُبّبكت،ط نوفل، مؤسسة جبدة، عتداغبمبد اؼبعاصر، العريب الشعر يف اعبديدة االذباىات( 1)
 .ُٓ ص ،ُٕٖٖٗ سرندرية،اإل اؼبعارؼ، ةأمنش عبد،، رجاء العريب، الشعر يف اؼبوسبقي التجديد( 2)
 .ْْ ص اركرميب، السل العريب، النقد قواعد( 3)
 .ٗٔ ص ،ُُٗٗ ،ُط بغداد، األديب العامة، الثقافبة الشؤكف دار الغامبي، سعبد النص، أقنعة( 4)
 .ماجستّب رسالة ،ساجد سناء فنبة، دارسة :اإلكتبلي سهل ابن كعر( 5)
 .ّٔ ص ـ، ُُٖٗ ،ِط العودة، دار ،بّبكت ؿبمد، عتدالرضبن إبراىبم العريب، النقد يف الشعر قعضايا( 6)
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العجز على  اؼبوسبقى الٍب استعاف الشاعر بوسائل عديدة لتحقبقها، منها: اعبناس، كردٌ 
 من الوسائل الٍبك كالتصري .... ،كاؼبناستة ،كاأللفاظ ،كالتعضاد، كتررار اغبركؼ ،الصدر

 اعتمدىا الشاعر يف كبوع اؼبوسبقى الداخلبة:
 :الجنَاس :أوًل 

اد يف دعم اؼبوسبقى الداخلبة  :(1)يقوؿ ،كىو من أسالبب ابن اغبدَّ
َََََََدعوا َََََََود  وأب َََََََدعوافَََََََي صَََََََنيع الُج  وابت

 

 َسََََََََََََؤَلُوا ُمْعَََََََََََِوزٍ  مَََََََََََن ُسَََََََََََِئلوا فكل مَََََََََََا 
 

 .ءكسؤلكا دبعُب: أعطوا كعجلوا يف العطا )سؤلكا( )سئلوا( جناس م ػف
 :(2)كيقوؿ يف قصبدة أخرل

  ثََََََََََََََََََََََََْيَ تِ األُ  فََََََََََََََََََََََي ذاتِ  قََْلبََََََََََََََََََََََِيَ 
 

َََََََََََََََََََََََََََََْينُ    َرْوَعَََََََََََََََََََََََََََََاتِ وَ  ْوَعَََََََََََََََََََََََََََََاتٍ لَ  َرِى
 

فأسهم يف دعم  ؛اا كعركضب  ا صرفب  ا توازنن )لوعات( ك)ركعات( متوازنن  فقد جاء اعبناس يف
 تلك اؼبوسبقى.

 :(3)كيقوؿ يف موض  آخر
 زاىًََََََََََََََََََرا َمًََََََََََََََََََراقَ  فََْلََََََََََََََََََتََُل ْ  َكَََََََََََََََََََ ا

 

ََََََََََََََََََنِ    ا اضََََََََََََََََََرَ  ا اضََََََََََََََََََرً  الَهَََََََََََََََََََوى وَتْج
 

ََََََََََََََدىً َصَََََََََََََْوُب  وَسَََََََََََََْيُبكَ  َََََََََََََِدقٍ     ُمْغ
 

 َىَََََََََََََََََََََََََاِمَرا ىَََََََََََََََََََََََََاِمً   لنَََََََََََََََََََََََََا أقََََََََََََََََََََََََََامَ  
 

فبا أسهم يف تصعبد اؼبوسبقى الداخلبة يف  ؛اظاىرن  افقد جاء اعبناس يف التبتْب لبعضفي نغمن  
 ا(.( ك)ىامرن )ىامبلن  خاصة يف التشابو بْب زمن اللفيتْب ،التبتْب
ا اقتصرنا على ، كلرنٌ ذها حٌب يراد يزدحمالداخلبة  ىاؼبوسبقيزخر بديواف ابن اغبداد إف 

 حٌب ال نق  يف اإلسهاب اؼبمل. ؛ذكر ثبلثة كواىد من كل نوع
 
 
 

                                                             

 .َُّ ص صبدة،الق رقم الديواف،( ُ)
 .ٔ القصبدة رقم ،ُٔٓص الديواف (ِ)
 .ِٔ القصبدة رقم ،ُُِص الديواف( ّ)
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  :العجز عل  الصدر : رد  ثا ًيا

 :(1)يقوؿ ،إلحداث اؼبوسبقى اؼبنشودة امن احملسنات اللفيبة الٍب يلجأ الشاعر إلبه دٌ كيع
َََََََََََََي  تَََعض َََََََََََََوُ  ُسَََََََََََََْورٌ يَََََََََََََاِن زَ َََََََََََََِْدِه الر   وف

 

ََََََْدَم   ََََََارَ  كمََََََا فَََي ََََََرارُ  َث  الز  ََََََْدِ  مََََََن الش 
 

َقََََََََََََََََََد   ُأحََََََََََََََََََاِذرُ  ًنََََََََََََََََََاأْن يََنَْ ََََََََََََََََََ َ َْثَِني لِيَْ  َف
 

َََََََََََبٍ   َََََََََََفيقٍ  ِبَقْل َََََََََََوِ  مَََََََََََن َش ْي َََََََََََد   تََثََنَ  َق  ُمنَْ
 

 :(2)كمثلو قولو
 عاتًبََََََََََََََََََََََا  إعتابًَََََََََََََََََََََا ودارأتُ  فَََََََََََََََََََََدارْيتُ 

 

َََََََََََم   ئدارِ ُمَََََََََََ ُمَََََََََََدارٍ  أ  َََََََََََي يَُْغِننَََََََََََي ول
 

 : (3)يقوؿ أيعضناك 
َََََََََََََََََََََدْين تَ َي َََََََََََََََََََََدا  كََََََََََََََََََََالُمْقَلتََْيِن أو الَي

 

 والُحْسََََََََََََُن يََْعِضَََََََََََََُد َأْمََََََََََََََرُه الت ْحِسَََََََََََََْينُ  
 

َََََََََََََاهُ  ُعِطَفََََََََََََتْ   بََْعُضََََََََََََها وُضََََََََََََم نَ  َحَناي
 

  الت ْضََََََََََََََِمْينُ وِسََََََََََََََْحٌر ذلََََََََََََََك  بََْعًضََََََََََََََا  
 

 ت تلك اؼبوسبقى يف التبتْب صورة مرئبة لقصر اؼبعتصم بن صمادح. فقد أدٌ 
  :: التضادثالثًا

من األسالبب الٍب استخدمها الشاعر ؽبذا الغرض  أيعضناكىو  ،ى بالطتاؽ أك اؼبطابقةمٌ كيس
 :(4)يقوؿ ،من اؼبوسبقى يف تصعبد اإليقاع الداخلي

َََََََََََََََََََََََََََِري، الواِصَََََََََََََََََََََََََََلُ  أي هَََََََََََََََََََََََََََا   َىْج
 

  َصََََََََََََََََََََََْبِري ِىْجَََََََََََََََََََََََرانِ  فََََََََََََََََََََََي أ َََََََََََََََََََََا 
 

ََََََََََََََََََََََََََََتَ  ََََََََََََََََََََََََََََْعِري لَْي ََََََََََََََََََََََََََََعٍ  َأي   ِش    ََْف
 

ََََََََََََََََََََََكَ   ََََََََََََََََََََََانِ فََََََََََََََََََََََي إِ  َل  ر يَضََََََََََََََََََََََ ْدَم
 

 نف  كضرم " كالطتاؽ ىنا بْب"
 :(5) أيعضناكيقوؿ 

                                                             

 ُٖٗ ص ،َِالقصبدة، رقم الديواف،( ُ)
 ُْٕ ص ص، القصبدة، رقم ،الديواف( ِ)
 .ُِٕ ص ،ٖٓ القصبدة، رقم الديواف،( ّ)
 .ُّ رقم القصبدة ،ُِِص الديواف( ْ)
 .ُِْ ص ،ِٔ القصبدة رقم الديواف،( ٓ)
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 مطابقان بْب " غائتها كحاضران".
ََََََََََََََََََََََِ بُ  وَسََََََََََََََََََََََْرُوكَ  ََََََََََََََََََََََاتِ  َيْجَت  الُمْغرِب

 

 حاِضَََََََََََََََََََََََََََََرا غائَبهََََََََََََََََََََََََََََا ويجعََََََََََََََََََََََََََََلُ  
 

 : (1)يقوؿ كاعرنا اإلهباب كيف موطن آخر من طتاؽ
ََََََََََََََََََُب ُوقَ َََََََََََََََََعٌ  ََََََََََََََََََ َ َ ُهُم فيهََََََََََََََََََا غرابي  َك

 

َََََََََََُدو  َََََََََََُرْوُح ول تََْغ  علَََََََََََ  باسَََََََََََقاٍت ل تََ
 

 :حروفتكرار ال :رابًعا
 :(2)يقوؿ 
َنََََََاءَ  الَبا َََََََةَ  َسََََََلِ   الُجََََََْردِ  َمْلَعََََََبِ  عََََََن الغَيَْ

 

 اأَلْسَََََََََدِ  َرَشَََََََََ ِ  عَََََََََن الغَن َََََََََاءَ  وَرْوَضََََََََََتها 
 

 الَحَشََََا ُمْلِهََََبِ  عَََن الظ ََََل   ذاكَ  وَسْجَسَََجَ 
 

ََََدِ  ُمْضََََرِمِ  عََََن المََََاءِ  ذاكَ  وَسْلَسََََلَ    الَوْج
 

ََََََِدي ََََََو فَََعْه ََََََك فََََََي ب ََََََد ْوحِ  ذل  َكاِ ًسََََََا ال
 

َََََنْ   ََََََي بَََََالر   وَم َََََِد؟ل َََََ  ذلَََََك الَعْه  ْجَع  إل
 

ََََََََََافِ  الجن ََََََََََةِ  وفََََََََََي  َأْزَىََََََََََرٌ  َأْحَََََََََََورُ  األَْلَف
 

 الِهْنََََََدِ  قََنََََََا فيَََََو الر  َََََْدِ  ُقْضَََََبَ  ُتَ ِعَََََبُ  
 

على تصعبد النغم قد عمل حرؼ الغنة النوف كما أف  ،حريف النوف كاؼببمالشاعر ر يررٌ  ذإ
 الوىلة األكذل.  ذمن وت ألكؿ مرة يلحيالقارئ لؤلبباإف حٌب  ؛فتة لبلنتتاهاؼبوسبقي إذل درجة ال

كالطاء –)بالقاؼ  فبأتػي ،ا تآلف حػركؼ القلقلةموسبقب   اكمن التشرببلت الٍب ربدث نغمػن 
 :(3)كما يف قولو  ،كالتاء كالداؿ( –

ََََََََََََََةِ  َََََََََََََََك  ِبَخاِفَق ََََََََََََََْرطَْيِن قََْلُب  خََََََََََََََاِفقُ الُق
 

 َخَََََََََرِس الُقْلبََََََََََْيِن َدْمُعَََََََََك  ََََََََاِطقُ  وعََََََََن 
 

حداث إيفشل يف كظبفتو األساسبة يف حٌب ال  ؛ااغبركؼ ؿبمودن  رارتر هبب أف يروفك  
 :(4)كما يف قولو  ،النغم اؼبوسبقي

َََََََََََدٌ مُ  ِلْيَََََََََََكُ المَ  ْغَيِتَََََََََََكَ بَُ  وَمَََََََََََ كُ    َحم 
 

ْمَََََََََََََوُ   َََََََََََََدْ تُ  َيم  َََََََََََََانِ زَ  كَََََََََََََل    ْرفَ َصَََََََََََََ ْحَم    َم

                                                             

 .ُٖٔ ص ،ُّ القصبدة رقم الديواف،( ُ)
 .ُٕٗ- ُٔٗ ص القصبدة، رقم الديواف،( ِ)
 .ِّٕ ص ،ُْ القصبدة رقم: الديواف( ّ)
 .ِّٕ ص ،ُْ القصبدة رقم الديواف،( ْ)
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ا يف كمن مث صار عبتن ل إذل تعثر النطق بو كصعوبتو،  أدٌ )اؼببمات( ثقبلن  اجتماع ستب فقد 
 .موسبقى التبت

 :: تكرار األلفاظخامًسا
أك  ،إما لنرتة ،كىو تررار كلمة فأكثر باؼبعُب كاللفظ ،يلجأ الشاعر إذل تررار األلفاظ

 .(1)... " أك للتلذذ بذكر اؼبررر ،أك للتعيبم ،أك للتهويل ،التنتبو أك لزيادة ،لتوكبد
اد مرررن   :(2)كقصائده الشعرية ،العملبة توامرانبإعلى  للتأكبد)تربز(  لفظ ايقوؿ ابن اغبدَّ

 ففََََََََي أي  ِعْلٍَََََََََم لََََََََم تَُبَََََََََََر ْز َسََََََََََواِبِقي؟
 

 وفََََََََََََي أي  فَََََََََََََن  لََََََََََََم تَُبََََََََََََََر ْز كتََََََََََََائبي؟ 
 

ففريق لو  :للتأكبد على انقساـ حاؿ الناس ؛)عادله( يف غّب ىذا اؼبوطن يررر كلمة كقبده
 :(3)يقوؿ ،ئنابدل يغنم من الدنبا ك ،كاآلخر الذم ىو منهم ،حظ من الدنبا
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََاَلمٌ  َََََََََََََََََََََََََََََََََََََو  فَََََََََََََََََََََََََََََََََََََي  فَََع   طُُف

 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََي ا طفََََََََََََََََََََََََََََََََََاءِ  وعََََََََََََََََََََََََََََََََََاَلم   ف
 

اد عندما يبدح اؼبعتصم كذلك  ،ؿ من كجاعتوفنجده ىنا يهوٌ  ،كقد رأينا كبف يتالغ ابن اغبدَّ
فإذا زاؿ  ،اؼبعتصم على أف ىبعضب نصولو بدماء األعداء حبث اعتاد ،النصوؿ"" بتررار

 :(4)يقوؿأعاد خعضابو من دماء األعداء،  ،اػبعضاب
ََََََََََََو ُد َتْخِضََََََََََََْيَب الن ُصََََََََََََْوِل وِإْن رََأى  يََُع

 

َماُء بَََرِايََََََََََََََ ُ    ُ ُصَََََََََََََْوَل ِخَضََََََََََََََاٍب فَالَََََََََََََد 
 

 :المناسبة :سادًسا
اد الٍب تولد أثرن  لحدإكحركة اؼبد ىي  ألهنا تسهم يف رف  نربة ؛ اموسبقب   اأسالبب ابن اغبدَّ

 :(5)إذ يقوؿ ،االصوت عالبن 
 الَََََواِدي شََََاط ْن َأيَََََا َشَََََجَراِت الَحَََََي  ِمََََ

 

ََََََاِدي  ِ ِ  الص   َسَََََََقاِك الَحَيََََََا ُسََََََْقَياِك للََََََد 
 

                                                             

 .ِْٓ ص ،ٓج ـ،ُِٕٗ اؼبدشل، معصـو ابن التدي ، نواعأ يف الربب  نوار( أُ)
 .ُْٓ ص ،ْ القصبدة رقم الديواف،( 2)
 .ُّٓ، ص ّالديواف، رقم القصبدة ( ّ)
 .ُِٓص ،ّالديواف، رقم القصبدة  (ْ)
 .َِٓ، ص ِِ( الديواف، رقم القصبدة ٓ)
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أحرؼ اؼبد  يءجرَّاء ؾب واغباصل ىاؼبوسبققوية إذل ت لأدٌ  ؛)الوادم( ك)الصادم( فاعبناس بْب
 يف ألفاظ التبت.

  :(1)بقوؿف ،يف كل حْب ئد كال تنطفنار حتو الٍب تتوقٌ الشاعر كيذكر 
 ُتهََََََََََََََََََال تنطفََََََََََََََََََي وقتًََََََََََََََََََا وكََََََََََََََََََم رُمْ 

 

 بَََََََََََََََل تلتظَََََََََََََََي فَََََََََََََََي كَََََََََََََََل  أوقَََََََََََََََاتي 
 

ـ يف قلب حبرارة العشق الذم يتعضرٌ اؼبتلقي أكعرت  ،فأحرؼ اؼبد كحركة اؼبناستة يف التبت      
 .الشاعر

 :(2)كمن ذلك قولو ،س اغبس الديِب يف أبباتولمٌ يبرن تك 
 وبََََََََََالل فََََََََََََارِقي َخْبَََََََََََل  ََْفِسَََََََََََي بقولَََََََََََو 

 

 يثِ فُ عََََََََادة فََََََََا َْ وفََََََََي َعْقََََََََِد َوْجََََََََِدي باإلِ  
 

 ،ستحلفك باهلل أف تطبلي يف ىذا اغبديث عنهاألذا  ؛سحرشل حديثك عن نويرة :يقوؿ
 ذم لتشفي نفسي من جنوف ىذا اغبب الذم أىلرِب.كتعوٌ 

 :التصريع :سابًعا
كىا ألنو يبنح التبت نغمة موسبقبة لطبفة.  ؛عادة ما يأيت التصري  يف بداية القصبدة خاصة

اد ىو   :(3)فبقوؿ ،السهميصف ابن اغبدَّ
َََََََََََََََََاُة   َحِقْيٌَََََََََََََََََق َأْن َتُصَََََََََََََََََْوَل بََََََََََََََََََِي الر َم

 

َََََََََََََََََََََََْو ِلَصَََََََََََََََََََََََْولَِتي الُكمَََََََََََََََََََََََاةُ    وأْن تََْعنَُ
 

فبا ساعد على منح التبت موسبقى  ؛)الرماة( ك)الرماة( فتصري  الشاعر جاء بْب لفيٍب
 كمنسجمة م  اؼبعُب. ،متتابعة

يرشف عن اإلحساس  ،ادف بركز اؼبوسبقى الداخلبة يف قصائد ابن اغبدَّ إ :كخبلصة القوؿ
 اكأف يقبم جسورن  ،و، " كىو إحساس مرىف استطاع أف ينهض بالقصبدةالغنائي الذم يتملرٌ 

فبن ترجم لو على كصفو بأنو كاعر  اكىذا ما ضبل بععضن  ،من التواصل ببنو كبْب اؼبتلقي
 .(4)ؾببد"

                                                             

 .َُٔ، ص ٔالديواف، رقم القصبدة ( ُ)
 .َُٕ، صٖالديواف، رقم القصبدة ( ِ)
 .ُٓٓ، ص ٓالديواف، رقم القصبدة ( ّ)
 .َُٔ، ص ٔالديواف، رقم القصبدة ( ْ)
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 يقاع الخارجياإل المبحث الثالث:
 

 : الروي.أوًل 
 القوافي. ثا ًيا:
 األوزان. ثالثًا:
 ىمز ما ل يهمز. ا:رابعً 

 لزوم ما ل يلزم. خامًسا:
 الخروج عل  قواعد الصرف. سادًسا:
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  :: الرويأوًل 
أك نبزية، أك  ،نونبة :نسب، فبقاؿكإلبو تي  ،علبو القصبدة تُب" الركم كىو اغبرؼ الذم تي 

 .(1)ترراره يف قوايف القصبدة على ذلك الصوت اؼبررر يف أكاخر األببات" ىراعكيي  ،خلإعبنبة ...
 :منها ،ةعد كيتخذ الركم أكراالن 

اد ،ايق  منفردن  -ُ  :(2)قولوك ،كىذا ىو الركم الغالب عند ابن اغبدَّ
َََََََأَ  ى َََََََو  َََََََاألَ  تِ رَ ْج َََََََوَ  كَ َ  ْف َََََََ يَ ْى  جُ اعِ وَ النَ 

 

ََََََََََََلَ طْ أَ و   ََََََََََََاألَ  تِ َع  جُ ادِ وَ الَهََََََََََََ يَ ْىََََََََََََوَ  اجَ رَ بَْ
 

ََََََََََََََواِوْيسُ   بِبََْيِنَهَََََََََََََا َرو َعْتنَََََََََََََِيُحْسٍَََََََََََََن  َط
 

َََََََََََََبُ    َشََََََََََََََواِحجُ ُحَََََََََََََْزٍن بَََََََََََََالِفَراِق  َغَرابِْي
 

 

  :(3)كقولو  ،األصوات اؼبؤلفة للقافبة بلن يق  متخلِّ  -ِ
ََََََََْيِس بََََََََِن َعََََََََْيَ َن، خَ  ََََََََا خليلََََََََي  ِمََََََََْن قََ  ل َي

 

 هََََََََََََََا اتِ جَ رَ عَ نَْ مُ  رَِكََََََََََََََابي تََُعََََََََََََََر ْج َ ْحََََََََََََََوَ  
 

 ني فََََََََََََََََََََََ     اليمََََََََََََََََََََََينِ  ا ذاتِ مَ كُ ِشََََََََََََََََََََََيْ عَ بِ 
 

َََََََََََََعَ  نْ ِمَََََََََََََ حِ وْ الَََََََََََََر   م  َشَََََََََََََلِ  حُ اَ أرَ    ها اتِ دَ َق
 

 ها اتِ بَ َضَََََََََََََىَ  نْ ِمَََََََََََََ مُ َ  ْعَََََََََََََهَََََََََََََا األَ ا إ   َمَََََََََََََأَ 
 

  ؟هَََََََااتِ رَ بََ عَ  نْ َعَََََََ نُ يْ الَعَََََََ    ُكَََََََفكيَََََََ  تَ  
 

كىذه اؼبشاركة بْب التاء كاؽباء أسهمت يف ربقبق حالة  ،فالركم ىنا التاء كاؽباء ترملة
 فتطرب األذف عند ظباعها. ؛اإلكتاع اؼبوسبقي للقصبدة

 
 :: القوافيثا ًيا

 ،ؾبموعة أصوات يف آخر الشطر أك التبت كىي ،القافبة من العناصر اؼبهمة يف القصبدة
لذا فإف "تررارىا يروف ؛ (4)مة"  السام  تررارىا يف فَبات منتيكىي كالفاصلة اؼبوسبقبة يتوقٌ 

 .(5)ا من اؼبوسبقى الشعرية"مهم   اجزءن 

                                                             

 .ِْٕ، إبراىبم أنبس، ص موسبقى الشعر( ُ)
 .ُّٕ، ص ٗالديواف، رقم القصبدة ( ِ)
 .ُُٔ، ص ٕرقم  الديواف، القصبدة( ّ)
 .ٕ، ص ُّٔٗعلم القافبة، صفاء خلوصي، مطتعة اؼبعارؼ، بغداد، ( ْ)
 .ِّٕموسبقى الشعر، إبراىبم انبس، بّبكت، دار القلم، ص ( ٓ)
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علبها األببات  تُبشَبؾ يف ىذه الَبكبتة اؼبوسبقبة حرؼ الركم" ذلك الصوت الذم تي يك 
  .(1)إال بأف يشتمل على ذلك الصوت اؼبررر يف أكاخر األببات" ،حببث ال يروف الشعر مقفى

كتروف كريرة لو يف االختصاص  ،يف األثر اؼبوسبقي الفاعلكالقافبة ذهذا تشارؾ الوزف 
 .(2)بالشعر" 

 .(3)فإهنا ذات عبلقة موسبقبة كربل دبوسبقى النص الشعرم" ،كمهما يرن من أمر القافبة     
 يف تروينو اؼبوسبقي. إلثراء الشعرفإف كجود القافبة ضركرم  ،كمن ىذا اؼبنطلق

أك مقبدة ذات الركم  ،لقة ذات الركم اؼبتحرؾمط فالشاعر يتِب قصائده كفق قواؼو 
اد  ( قصبدة من ؾبموع قصائده التالغةٔٔ) الساكن. كبلغ ؾبموع القصائد اؼبطلقة عند ابن اغبدَّ

فقد بلغت طبس قصائد من اجملموع الرلي  ،القافبة اؼبقبدة أما ما ىبصٌ  .( قصبدةُٕ)
كما   ،وسبقياألببات اؼب متناغأثرىا يف الكاف ؽبا  القوايف مطلقة كانت أـ مقبدةكىذه  .للقصائد

 . ة ىذه األكعارمن جود لتدي  كصوره اؼبنثورة يف أببات قصائده زاداأف 

 :األوزان :ثالثًا
اد قد حقق قدرن   ،ا من النجاح كالتوفبق يف اؼبوسبقى الداخلبة كأسالبتهاكتّبن   اإذا كاف ابن اغبدَّ

الوزف ىنا مرمل لبلنفعاؿ الشعرم ك اف الشعرية. فبلبد من معرفة قدرتو على التعامل م  األكز 
كىذه النقطة اعبوىرية تناكؽبا النقاد  ،أك بوزف دكف آخر ،بغرض معْب ابشرل ال يروف ـبتص  

ؽ إلبها من كقد تطرٌ  ،حاكلوا الربط بْب األكزاف كاألغراض الشعرية إذ ؛القدامى كاحملدثوف
ككاف منها  ،" كؼبا كانت أغراض الشعر كٌب :ىػ( إذ قاؿْٖٔ)ت  حاـز القرطاجِب ،اؼبتقدمْب

 ،قصد بو اؽبجاء كالتعضخبمكما يي  ،قصد بو اعبد كالرصانةكمنها ما يي  ،قصد بو اؽبزؿ كالركاقةما يي 
كجب أف رباكي تلك اؼبقاصد دبا يناستها من األكزاف الفخمة  ؛قصد بو الصغار كالتحقّبكما يي 

كإذا قصد  ،اكى غرضو باألكزاف التاىبة الرصبنةكإذا قصد الشاعر الفخر ح .التاىبة الرصبنة

                                                             

 .ِّٕاؼبصدر السابق، ص ( 1)
 .ُُٓ، ص ُبق القّبكاشل، جالعمدة، ابن رك( ِ)
 . ٕٕ، صُٖٓٗمرتتة النهار، األردف،  ،ععضوية اؼبوسبقبة يف النص الشعرم، عتدالفتاح صاحل( ّ)
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حاكى ذلك  ،قصد ربقّب كيء أك العتث بو كأ ،اأك استخفافن  ،اىزلب   االشاعر يف موض  قصدن 
 .(1)ككذلك يف كل مقصد" ،دبا يناستو من األكزاف الطائشة القلبلة التهاء

نواع الشعر الذم يناسب إذ حاكلوا بباف أ ؛سوا ؼبثل ىذه الفررةكىناؾ كتَّاب ؿبدثوف ربمٌ 
  .(2)مْبأأضبد  كمن ىؤالء ،التحور اؼبختلفة

ؿ علبو قصائد الشعراء يف ـبتلف العصور، فالشاعر يف و كيع ،إف مثل ىذا الربط غّب مقتوؿ
 ،بةىاكاغبب كالرر  ،كيصف فبو حاالت الفرح كاغبزف ،اكاحدن  اا عركضب  يستخدـ حبرن  معلقتو مثبلن 

اد كلو عرٌ  ،الت انفعالبة متتاينةكىي حا ،كاؼبدح كاغبرمة نجده فسجنا على قصائد ابن اغبدَّ
ـ دلبل كفبما تقدٌ  ا، كيعضبف اغباالت االنفعالبة يف قصبدتو كلها.ا كاحدن عركضب   ايستخدـ حبرن 

 على عدـ صحة كجهة النير السابقة.
رة أكزاف تيهر قصائده كقد حفلت باألكزاف الطويلة مقابل ند ،كنيرة يف ديواف ابن اغبداد

استخداـ ىذا التحر إذل كمبل الشاعر  .اؼبرتتة األكذليف حبر الطويل  لَّ حى حبث  ،التحور القصّبة
 ،كمعاناتو م  اغبتبتة ،عرض أفراره كعواطفو الصادقة علىساعد  وألنردبا  ؛وبرثرة يف ديوان

ئده يف حبث نيم قصا؛ يستطب  أف يوصلها إذل مساحة أكس  من صبهور اؼبتلقْب لشعرهحٌب 
 ايستوعب أغراضن  فهو ،كوف ىذا التحر يبنح استمرارية كتواصبلن   ؛كالوصف ،كاؼبديح ،الغزؿ
ستخداـ ىذا التحر كغّبه يف قصائده دكر كتّب يف إظهار األسالبب التديعبة من الكاف ك  .عدة

 :(3)يقوؿ يف قصبدة لو، قباح ىذا العمل الشعرمفبا أسهم يف  ؛ؿبسنات لفيبة كمعنوية
َََََََََْت ُ َمَضَََََََََا  ُؤَك َمْضَََََََََُمْوٌن لَََََََََو الن ْصَََََََََُر والَف

 

 وَسَََََََْعُيَك َمْقَََََََُرْوٌن بَََََََو الَََََََُيْمُن والَََََََن ْج ُ  
 

 إذا كَََََََََََََََان َسََََََََََََََََْعُي المَََََََََََََََْرِء لل َوْحَََََََََََََََََدهُ 
 

 تََََََََداَ ْت أقاِصََََََي مََََََا َ َحََََََاُه ومََََََا يََْنُحََََََو 
 

َََََََََََد ا تصََََََََََارِهِ  ََََََََََ ُم زَْ  َََََََََََدَح اإِلْس َََََََََََك اقََْت  ب
 

َََََََََْدحُ   َََََََََبَ َها ذلَََََََََك الَق  وبِْيُضََََََََََك  َََََََََاٌر ُش
 

   ظَََََََََََََ َم الُكْفَََََََََََََِر ِمْنََََََََََََََك ِبَغَََََََََََََر ةٍ وَجل َََََََََََََ
 

ََََْب ُ   ََََْمُس والِهْنََََِدي  يََْقََََُدُمَها الص   ىََََي الش 
 

                                                             

دباء، حاـز القرطاجاشل، تقدصل كربقبق: ؿبمد اغبتبب ابن اػبوجة، دار الرتب الشرقبة، منهج التلغاء، كسراج األ( ُ)
 .ِٔٔ، ص ُٔٔٗتونس، 

 .ٖٕص ،ُ،جُِٕٗ،ْ، القاىرة، العرببةضبد أمْب، مرتتة النهعضة النقد األديب، أ( ِ)
 .ُٕٗ- ُٖٕص  ،َُالديواف، رقم القصبدة،( ّ)
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كالسبما أف األكزاف الطويلة ؽبا  ،يشّب النص إذل اعتماد الشاعر على ـبزكنو الثقايف كاؼبعريفك 
 طاقة عالبة يف استبعاب التنوع األسلويب.

 :: ىمز ما ل يهمزرابًعا
اد نبز ماال يهمزمن اؼبآخذ الٍب أخذ  :(1)ففي قولو ،ت على ابن اغبدَّ

َََََََََََََََََََوِ   وفَََََََََََََََََََي َسَََََََََََََََََََناُه وَمْسَََََََََََََََََََناُه و ائِِل
 

ََََََََْحِب ُمْسَََََََََتْحًيا وُمْنَضَََََََََن ُ   ََََََََْهِب والس   للش 
 

 ،)انعضنأ( ألنو اكتق ىذه الرلمة من فعل ؛)منعضنأ( خركج على قواعد الصرؼ: يف قولو 
 فهمز ما ال يهمز. ،دل يق  يف كتب اللغة العرببةماكىو 

 :(2)أيعضناكيقوؿ 
َََََََََََََََََََََََ ِك ُمْقتََنََََََََََََََََََََََََعٌ  َََََََََََََََََََََََل ِلؤَلْم  ومََََََََََََا لََََََََََََو ِبِسَََََََََََََوى األفََََََََََََ ِك ُمْجتَََََََََََََََرأُ     وبالمعاق

 

فخرج على  ،كىو فعل دل يرد يف كتب اللغة العرببة ،)اجَبل( ( من الفعلأ)ؾبَب  فقد اكتق
يدخل يف  كال ،الشاعرالٍب كق  فبها ب و عبمن الكىذا ، همزمز ما ال يي ذه ،قواعد الصرؼ

 .ة الشعريةالعضركر 

 :لزوم ما ل يلزم :خامًسا
" ،رؼ يلتزمو قتل الركمحب"أف يأيت الشاعر  كاؼبقصود ذهذا اؼبصطلح  .(3)كلبس ىو ببلـز

 ،أك حرؼ ـبصوص ،أك دخبل ،كيترلف يف التزاـ ردؼ ،كهبتهد ،يعنت نفسوىنا الشاعر ك 
كدل يرن  ،أسبست كال ،)ىذا( اغبرؼ لبس بردؼ فإف ،كعلبو أك حركة ـبصوصة قتل الركم.

 ،نو من ناحبة اللغةسبرٌ  لبيهر ؛اختباره كدبحض ،طواعبة كلرنو التزمو ،ا على التزاموالشاعر ؾبربن 
 .(4)ذبدىا يف القوايف االعتبادية موسبقبة ال قوافبو دقة بذلك على فأستغ ؛قدرتو الفنبة كمدل
اد التـز فبها حبركةالتـز  كقد  :(5)كمطلعها ،ا( ببتن ٖٗا )عدد أبباهتكاف ك  ،الفتحة ابن اغبدَّ

                                                             

 .ُُِ(، صُ( الديواف، القصبدة رقم )ُ)
(

 ُِٕ(، صُ( الديواف، القصبدة رقم ) 2

 .َُٔ، ص ُٔٓٗكقوافبو، معركؼ الرصايف، األدب الرفب  يف مبزاف الشعر( ّ)
 .َُْٖ، ص ُقم القصبدة علم القافبة، ر ( ْ)
 .َُٖ، ص ُالديواف، رقم القصبدة  (ٓ)
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َََََََََََرِد أم َ َشَََََََََََ ُ؟ َََََََََََِب اَلْف ََََََََََََرٌب بالكثي  أربَْ
 

 وُمْعِصٌََََََََََر فََََََََََي الل ثََََََََََام الَََََََََََوْرِد أم َرَشََََََََََ ُ؟ 
 

 :(1)كمطلعها ،ا( ببتن ّٓأما القصبدة الثانبة فالتـز فبها حركة الرسرة كعدد أبباهتا )
َََََََََََد ِس   واطََََََََََََ أ ََََََََََََا فكََََََََََََالَعْنَبِر الِهْنََََََََََََِدي  مََََََََََََا     شَََََََََََاط لعل ََََََََََََك بَََََََََََالوادي الُمَق

 ج

 اا موسبقب  كقعن أكجدت حبث إف القوايف  ؛ا للقافبةجديدن  اىذا االلتزاـ أعطى زطبن كقد أعطى 
كاف للتدي  اؼبساحة الرافبة يف طرح ؿبسناتو كما   ،ىبتلف عن بقبة القوايف اؼبوجودة يف الديواف

 بفعضاء كاس .كاؼبعنوية  اللفيبة

  :الخروج عل  قواعد الصرف :سادًسا
اد يف بعض قصائده عمد اب  إذل صرؼ ألفاظ على غّب ما -كبطريقة مثّبة لبلنتتاه -ن اغبدَّ
كإف كاف يف تلك األببات الٍب يعبتها ىذا  ،كموجود يف اؼببزاف الصريف ،كمألوؼ ،ىو معهود

 :(2)كمنها ،التبت بعض من األسالبب التديعبة الٍب رفعت من معُب ،اػبركج
َََََ  مٍ رِ َىَََََوعَََََن  بٍ ْعَََََمَََََا قيَََََل عَََََن كَ  ل  فَخ

 

  أُ رَ َهََََََََََََََََََََََََََََنَْ ومُ  ارٌ َهََََََََََََََََََََََََََََنَْ مُ  اويََََََََََََََََََََََََََََلِ قَ ؤْلَ لِ فَ  
 

 

 ألنو اكتقها من فعل  ؛خركج على القواعد الصرفبة (أ)منهر  قولو ففي
 بل يوجد الفعل، كىو فعل دل يرد يف قاموس اللغة العرببة ،)اهنرا(
ُب، اؼبع كدل يصب ،إذا أكثره :الربلـ أكأىر  ،إذا أكثر اػبطأ :وىرا يف منطق :فبقاؿ ،)ىرا(
 .(3)ىو اؼبنطق الفاسد الذم ال نياـ لو :كاؽبراء

 :(4)بو االكتقاؽ، إذ يقوؿ كيشتق ما ال يسمح ،كىبرج عن اؼبألوؼ
ََََََِتي  ََََََس  ِقص  ََََََي علََََََ  الَق ََََََْن َقص   ولبََََََُد  ِم

 

 َعَسََََََََََََاُه ُمِغيَََََََََََََث الُمََََََََََََْدَ ِ  الُمتَََغََََََََََََو ثِ  
 

إذ لبس يف  ،االكتقاؽ شتق ما ال يسمح بوأنو يك  ،ج على اؼبألوؼك )اؼبتغوث( خر : فقولو
 كاغوث. :إذا صاح :غوث الرجل :فبقاؿ ،)غوث( بل ،ث() تغوٌ  معاجم اللغة العرببة الفعل

                                                             

 .َُْ، ِالديواف، رقم القصبدة ( ُ)
(

 .ُرقم  القصبدة، ُُٕالديواف، ص(  2

 )ىراء(. لساف العرب، مادة( ّ)
 .ُُٕ، صٖالديواف، رقم القصبدة ( ْ)
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 الخاتمة
كخلصت الدراسة إذل نتائج اختص كل منها  ،لو اازبذ التحث طاب  التحلبل الفِب منهجن 

 :ككانت كما يلي ،جبانب من ىذه النتائج
 الشاعر، اسمبكعرَّفت  ،التروين الثقايف للشاعر :األكؿ :تناكلت التاحثة التمهبد يف متحثْب

باإلضافة إذل حباتو الثقافبة كمرجعباهتا  ،كالعصر الذم عاش فبو ،من ؾبتمعو اكجانتن  ،كموطنو
 ،كاؼبرج  العلمي ،كاؼبرج  التارىبي ،كاؼبرج  األديب ،اؼبرج  الديِب :كىي ،كعره رفدتالٍب 

 :راسة إذل اآليتجتماعي. كتوصلت الدكاؼبرج  اال
لرنو بنستة أقل من  ،كٌظف الشاعر نصوص القرآف الررصل بشرل كاضح :اؼبرج  الديِب

كالستب كاضح   ،ف يف كعره ما لو عبلقة بالنصرانبةكما قبده قد كظَّ   ،اغبديث النتوم الشريف
 :نهامك  ،ف الشخصبات ذات التعد الديِبكما كظَّ   ،حتبتتوأنو ميعتقد كىو  ،كما ببنتو الدراسة

 علبهم السبلـ. كنوح ،كداكد ،كسلبماف ،عبسى
 ،كأندلسبْب سابقْب كمعاصرين ،لشعراء مشارقة اف ابن اغبداد نصوصن كظٌ  :اؼبرج  األديب

أما توظبفو للنصوص الشعرية القديبة فلم يرن  ،كاألندلسبْب للمشارقة اكاف توظبفو متقاربن ك 
ا عناصر داللبة مؤثرة ؽبا القدرة على أف تقبم هنأل ؛ف األمثاؿمبا دبعناىا. كقد كظٌ إك  ،بلفيها

 الشاعر كاؼبتلقي.  عبلقة تواصل بْب
أما اغبوادث فقد جاء توظبفها  ،ف ابن اغبداد الشخصبات التارىببةكظٌ  :اعبانب التارىبي

 كغّب عرببة. ،كعرببة ،سبلمبةإك  ،كجاء التوظبف لشخصبات جاىلبة ،قلببلن 
  :اعبانب العلمي

 ،كالفقو ،كالتبلغة ،كالعركض ،النحو :منهاك  ،عارفو يف ؾبموعة من العلـواستغل الشاعر م
غناء إك  ،براز ثقافتو العلمبةإرغتة منو يف  ؛ذ كظفها يف كعرهإكالرياضبات  ،كاؽبندسة ،كالفلسفة

 التعتّب الشعرم.
أما  ،عزل ذلك إذل أف ىذا الغرض ذايتكيي  ،أكثر من التوظبف العلمي يف غرض الغزؿقد ك 
ب اللغة كاؼبوقف اػباصْب بو. كظهر ذلك ألنو يتطلٌ  ؛أقل ورانت نستتفغرض اؼبديح يف 

 ا.يعضن أكلرن بنستة قلبلة  ،اػبطاب العلمي يف بعض األغراض الثانوية
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اجملتم  عادات اػبوض يف  :ىيك  ،الشاعر يف ذكر ظاىرة اجتماعبة أحلَّ  :اعبانب االجتماعي
ل الغزؿ العذرم . كما كرَّ على كيء من االبترار ؿٌ ذ يدإ ،، كتقالبده، كمعتقداتوالنصراشل

لت يف عادات كسبثٌ  ،جتماعي. كذكر ظواىر اجتماعبة أخرل برزت يف كعرهاألساس يف األثر اال
كقد حفلت بذكره  ،ظاىرة اجتماعبة وكون  ؛كمنها ظاىرة الرـر ،كتقالبد اجتماعبة عرفها اجملتم 

 ديح.كيأيت بعده غرض اؼب ،قصائد الشاعر الغزلبة
التاحثة آلراء  تحبث عرض ،ابن اغبداد يف مبزاف النقاد :راف بعنوافف أما المبحث الثا ي

على أنو  شهادات تدؿٌ بذ كهد البن اغبداد عدد من مؤرخي األدب إ تو؛كلغ ،يف كعرهالنقاد 
 ة.ندلس عامككعراء األ ة،بْب كعراء عصره خاص امرموقن  ا"كاف وبتل مركزن 
الذم  ،كعذكبتها يف الغزؿ ،امتاز جبودة قصائده الطواؿ يف اؼبدح ،موركاعر مغكابن اغبداد 

كلرونو من  ؛عنو تكاؼبصادر الٍب ربدث ،جعلو يف معشوقتو نويرة. إال أف ضباع ديوانو الرتّب
 ،اآلفاؽ وكهرتعربت ل ؛كلوال انعداـ ىذه األستاب ،جعل كهرتو تتعضاءؿ ة؛أسرة متواضع

 كتتناقلها األجباؿ. 
 :ولالفصل األ

موق  األسالبب التديعبة من ببلغة التباف للفرر التبلغي كالنقدم. من  ةتناكلت التاحث
 :كأنبها تعريف اػبطبب القزكيِب ،خبلؿ مفهـو التدي  كتعريفو يف اصطبلح علماء التبلغة

 عرؼ بو كجوه ربسْب الربلـ بعد رعاية اؼبطابقة ككضوح الداللة".فالتدي  عنده " علم يي 
هم يف ترسبخ اذباه مدكر فبا كاف لو  ؛التدي نشأة علم دكر علماء التبلغة يف تاحثة النت كببٌ 

 بالتدي  كفنونو منذ أكاخر القرف الثالث للهجرة.  واىتماإذ  ،كبوه ابالشعراء كالرتَّ 
حبث   ،كذل يف الشعر القدصل عند اعباىلبْبكجذكره األ ،تتتعت التاحثة أكلبات التدي كقد 
ا بالعصر مركرن  ،براز اؼبعُبإكاف ؽبا أثره يف النفس ك ك  ، اطر ببل ترلف أك تصنٌ رد عفو اػبيكاف 

 كهتذيب النفوس.  ،اإلسبلمي الذم كاف للقرآف الررصل أثر كتّب يف تنمبة الذكؽ
حٌب القرف الثامن ك الَباث التديعي من عصر اعباحظ يف كأكضحت التاحثة جهود العلماء 

كبباف آرائهم يف قبمتها الشرلبة  ،من دراسة الفنوف التديعبةنت موقف التبلغبْب كببٌ  ،اؽبجرم
يتفقوف على أف التدي  قدصل قدـ  اىؤالء صببعن أف  كقد اتعضحككظبفتها النصبة.  ،كالتبلغبة
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كالترلف مذمـو على   ،كأف اإلكثار منو يستوجب الترلف ،كلبس من اخَباع احملدثْب ،األدب
كهبعلها  ،بل يطمس معادل صباؿ ىذا الفن التديعي ،يتفق م  ركح التدي  ألنو ال ؛كل حاؿ

 على مستول كاضح من القتح.
 :الفصل الثا ي

عرضت  ذإ ،تناكؿ ىذا الفصل مذىب التدي  يف كعر ابن اغبداد بْب التصوير كالتعتّب
كرد العجز على  ،كجناس ،كطتاؽ و،كتشتب ،التاحثة بعض األلواف التبانبة كالتديعبة من كناية

 فعضبلن نت الدراسة من خبلؿ التحلبل أف الشاعر اىتم بالتصوير اغبسي كاؼبعنوم. كببٌ  ،الصدر
كقدرتو على تروين الصورة اؼبتتررة كاعببدة الٍب  ،عن امتبلكو خباؿ كاس  نتبجة لثقافتو الواسعة

 .كعمق التفرّب ،عن التعد يف اػبباؿ تنمٌ 
 :الفصل الثالث

رل للتدي  يف كعر ابن اغبدَّاد من خبلؿ ؼبستويات التوظبف الدالىذا الفصل ص صِّ خي 
يناسب كل غرض من  حبث اىتم الشاعر باأللفاظ الدالة على ما ،معجم الغزؿ كاؼبدح التديعي

كيف بعض األحباف  ،اكما استعمل عند حديثو عن احملتوبة صبغة اػبطاب اؼبؤنث غالتن   ،الغرضْب
كخاصة  ،عمل احملسنات اللفيبةقبده يستعمل صبغة اػبطاب باؼبذكر لئلكارة إلبها. كاست

إضافة  ،ا دكر يف صقل األببات كسهولة ترديدىامكاف ؽبإذ   ،كرد العجز على الصدر ،اعبناس
ختبلؼ اعلى ىذه األببات بضفاء اعبماؿ كأنبها الطتاؽ يف إ ،دكر احملسنات اؼبعنويةإذل 

  .أغراضها
 :الفصل الرابع 

ادىذا الفصل أثر التدي  يف ربقبق كقد تناكؿ  من خبلؿ  ،بناء القصبدة يف كعر ابن اغبدَّ
 ،على غرضي اؼبديح كالغزؿالتاحثة  تز كركٌ  .كاإليقاع الداخلي كاػبارجي ،التناء الفِب كمروناتو

حبث  ،الغرض الواحد ككالنمط ذ ،النمط اؼبتعدد األغراض :نباك  ، كجود مبطْب من التناءتتٌْب ك 
كاقتصر  ،برز ذلك يف اؼبديح مث الرثاءك  ،موضوع احتول النمط اؼبتعدد األغراض على أكثر من

فبا يدؿ  ؛كيف مباذج قلبلة من اؼبديح ،الغرض الواحد على موضوع كاحد برز يف الغزؿ كالنمط ذ
 ى األقدمْب.طى أف الشاعر سار على خي على 
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بعض من كاغبرمبة. ك  ،كالطللبة ،كالوصفبة ،غزلبةقدمة الكاؼب  ،مقدمات قصائده تعتنوٌ كقد 
مث ينتقل إذل كصف اػبمر، كيرج  ىذا إذل تأثره بالشعراء  ،ابتداؤه اؼبقدمة باؼبديح :تومقدما

 العتاسبْب.
على فبارسة التخطبط  فبا يدؿٌ  ؛جزائهاأالٍب تربط بْب  ةكقد احتوت قصائده على الوحد

 تل الشاعر يف بناء قصبدتو.الواعي من قً 
اإليقاع  فقد استعمل الشاعر كسائل ،يإليقاع بنوعبو الداخلي كاػبارجايتعلق ب مافبأما 
اختبار ك  ،تررار اغبركؼ :كمنها ،نسجاـ كالتناغم يف أببات القصبدةلبحقق اال ؛الداخلي

 كغّب ذلك. ،رد العجز على الصدرك  ،التصري ك  ،التعضادك  ،اعبناسك  ،األلفاظ اؼبناستة
ندرة استخداـ مقابل يف فقد ازداد استخداـ الشاعر لؤلحبر الطويلة  ،إليقاع اػبارجياأما 

كقدرهتا على  ،ع األسالبب لديوبستب قدرة األحبر الطويلة على استبعاب تنوٌ  ؛األحبر القصّبة
 تصوير.لاستبفاء اجملاؿ اللغوم ل

كما خرج على قواعد   ،لئليقاع ةخدم ؛ال يلـز كعبأ الشاعر يف بعض األحباف إذل لزـك ما
 لئليقاع اػبارجي. ةاستجاب ؛الصرؼ

ت أفإف أخط ،تسعو الرلمات ا السباـ التحث ضبدن إنِب من أضبد اهلل الذم مرٌ  ،اـكيف اػبت
 إنو نعم اؼبوذل كنعم اؼبصّب. ،كإف أصتت فلو كررم ،فعذرم أهنا التداية
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 ـ.ُُٖٗقعضايا الشعر يف النقد العريب: إبراىبم عتدالرضبن ؿبمد، بّبكت، دار العودة، الطتعة الثانبة، 

 ـ.ُٕٗٗقعضايا النقد بْب القدصل كاغبديث: زكي العشماكم، دار النهعضة العرببة، بّبكت، 
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، كعلي الشتبوم، عبسى العاكوب :قبقكالتدي (، رب ،كالتباف ،)اؼبعاشل الرايف يف علـو التبلغة العرببة
 .ـُّٗٗالناكر: منشورات اعبامعة اؼبفتوحة، 

 ـ. ُٖٔٗ ،ُالرامل: للمربد، ربقبق: ؿبمد الدارل، مؤسسة الرسالة، ط
، طتعت يف دار مرتتة الرلبات األزىرية، بل عتد الرزاؽآللئ التتباف يف اؼبعاشل كالتدي  كالتباف، حسن إظباع

 .قَُْٓ ،القاىرة، الطتعة االكذل
 د.ت.اللتاب يف هتذيب األنساب: البن األثّب اعبزرم، دار صادر، بّبكت، 

 د.ت.لساف العرب: البن منيور، دار صادر، بّبكت، 
، مطتعة ةبدكم طتان، ربقبق: أضبد اغبويف، ك : لعضباء الدين ابن األثبػػريف أدىب الراتب كالشاعراؼبثل السائر 

 ـ.َُٔٗالنهعضة، مصر، الطتعة األكذل، 
 ـبتار الصحاح: الرازم، دار القلم، لتناف.

 ، د.ت.اؼبخصص: البن سبده، دار الرتب العلمبة، بّبكت
 ـ.ُِٕٗمطالعات يف الشعر اؼبملوكي كالعثماشل: بررم كبخ أمْب، الطتعة األكذل، دار الشركؽ، 

األنفس كمسرح التآنس يف ملح أىل األندلس: أيب نصر بن خاقاف بن ؿبمد بن عتداهلل القبسي،  مطمح
 مطتعة السعادة، مصر.

 ـ.ُْٖٗمعجم التلداف: ياقوت اغبموم، دار صادر، بّبكت، 
 ـ.ُِٖٗمفهـو الشعر: جابر عصفور، دار التنوير للطتاعة كالنشر، بّبكت، الطتعة الثانبة، 

 . ـُِٕٗ،راىبم أنبس، دار القلم، بّبكتموسبقى الشعر: إب
نفح الطبب من غصن األندلس الرطبب: الشبخ أضبد ؿبمد اؼبقرم التلمساشل، ربقبق: إحساف عتاس، دار 

 ـ.ُٖٔٗصادر، بّبكت، 
 ـ.ُّٕٗالنقد األديب اغبديث: ؿبمد غنبمي ىبلؿ، بّبكت، دار الثقافة كدار العودة، 

 ـ. ُِٕٗلنهعضة العرببة، الطتعة الرابعة، النقد األديب: أضبد أمْب، مرتتة ا
 .ـََُٗأبو العطا، الناكر: دار كنوز إكتبلبا للنشر كالتوزي ،  الوجبز يف علم التدي ، حملمد فتحي

 إحساف عتاس، دار الثقافة، بّبكت.كفبات األعباف كأنتاء أبناء الزماف، ابن خلراف، ربقبق: 
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 فهرس المحتويات
َََوع  حةرقم الصف الموضَََ

 أ اإلىداء
 ب كرر كتقدير

 ج مستخلص الدراسة باللغة العرببة
 د         قبلبزيةمستخلص الدراسة باللغة األ

 ّ-ُ اؼبقدمة 
 ُٔ-ْ التمهبد

 ْْ-ُٕ للفرر التبلغي كالنقدم     موق  األسالبب التديعبة من ببلغة التباف: الفصل األكؿ
 ِٓ-ُٖ    اؼبتحث األكؿ: مفهـو علم التدي        

 ّٗ-ِٔ التبلغة اؼبتحث الثاشل: مبلمح األسالبب التديعبة يف عصور
اؼبتحث الثالث: موقف التبلغبْب من دراسة الفنوف التديعبة، كبباف آرائهم يف قبمتها الشرلبة 

 كالتبلغبة، ككظبفتها النصبة
َْ-ْْ 

 ٖٓ-ْٓ      التدي  يف كعر ابن اغبد اد بْب التصوير كالتعتّب   الفصل الثاشل
 ٓٓ-ْٕ اؼبتحث األكؿ: الرناية            

 ْٔ-ٔٓ                 واؼبتحث الثاشل: التشتب
 ِٕ-ٓٔ اؼبتحث الثالث: الطتاؽ            
 ٕٗ-ّٕ اؼبتحث الراب : اعبناس            

 ٖٓ-َٖ     اؼبتحث اػبامس: رد العجز على الصدر       
 ُُٗ-ٖٔ     يف كعر ابن اغبدَّاد  التوظبف الدالرل للتدي مستويات  :الفصل الثالث

 ٖٗ-ٖٖ اؼبتحث األكؿ: معجم الغزؿ التديعي        
 َُٕ-ٗٗ اؼبتحث الثاشل: معجم اؼبدح التديعي        
 ُُْ-َُٖ أغراض أخرل          اؼبتحث الثالث: التوظبف الدالرل للتدي  يف

 ُُٗ-ُُٓ عن طريق الرمز لتدي اؼبتحث الراب : التوظبف الدالرل ل
 ُْٓ-َُِ القصبدة يف كعر ابن اغبد اد أثر التدي  يف ربقبق بناء :الفصل الراب 

 ُُْ-ُِْ للقصبدة يف كعر ابن اغبد اد      اؼبتحث األكؿ: مرونات التناء الفِب
 ُْٖ-ُِْ اؼبتحث الثاشل: اإليقاع الداخلي   
 ُْٓ-ُْٗ    اؼبتحث الثالث: اإليقاع اػبارجي  
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 ُٖٓ-ُٓٓ اػباسبة
 ُّٔ-ُٗٓ قائمة اؼبصادر كاؼبراج            

 ُٓٔ-ُْٔ فهرس احملتويات
 


