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ABSTRACT 

  The   Andalusian   and   Moroccan  l iterature   particularly  

represented   a   natural   extension   of   the  Oriental   l iterature   at  

all   its  historical  stages  despite  the   features  of  modernism  and  

invention  secreted by  the  beautiful  environment  data  and   the  

cultural  development   in  that   land.    

  Since   the   preliminary   study   at   the   University   of  

Baghdad/College   of   Education‐Ibn   Rushd,   I  was   inclined   to  

study   the   Andalusian   l iterature   and   enjoy   its   creative  

shinings,   but   for   objective   and   subjective   reasons   prevented  

me   from   that   towards   studying   the   Abbasid   l iterature   in  my  

Master   thesis   entitled   (The   Balance   in   the   Description   of  

Nature   between  Al‐Sunouberi   and   Al‐Sirri   Al‐Rafaa)   at   the  

College  of  Education/Al‐Mustansiriya  University.    

  Through   research  and   investigation  about  a  new   topic   in  

the   Andalusian   l iterature   satisfying   a   Doctorate   thesis   and  

after   long  and  extensive  discussions  with  my  Professor  Dr.  Ali  

Abdul   Razzaq   Al‐Samarra'i,   the   choice   fell   on   the   study   topic  

entitled   (The   Technical   Construction   in   the   Poetry  of  

Shihabaddin   bin   Al‐Khallouf)   because   the   poem   construction  

is   considered   a   fundamental   pillar   in   the   poetic   work   and  

because   Ibn   Al‐Khallouf   represents  a   genuine   shining   in   the  

Arabic   l iterature   in   general   and   the   Andalusian   l iterature   in  

special,  where   the  sweet  words,   the   fluent  structures  and   the  

beautiful   images   though   I   did   not   find   any   study   about   the  

poet.    



  The   study   was   organized   in   four   chapters   and   a  

conclusion   after   an   introduction   and   a   prelude,   thus   each  

chapter   started  with   a   theoretical   concept  on   the   topic,   then  

came  main  and  secondary  sections.    

  The   first   chapter   addressed   the   poem   construction  

comprising   of   three   sections:   the   poem   of   a   single   portrait  

and  the  poem  of  multiple  portraits  then  the  couplets.   

  The   second   chapter   was   on   the   poetic   language  

including   two   main   sections:   the   poetic   lexicon   then   the  

structures   and   their   branches   of   styles   l ike   interrogative,  

imperative  and   interjection..  etc.    

  The   third   chapter   came   on   the   poetic   image   consisting  

of   two   basic   sections   after   the   concept   of   image   and   its  

sources  which  were:   the   i l lustrative   image   (simile,  metaphor  

and   metonymy),   then   the   image   patterns:   optical,   color,  

audio,  taste,  smell,  touch  and  motion.    

  The   fourth  chapter   involved  two  fundamental   sections:  

the   external   rhythm   including   the  meter   and   rhyme   then   the  

internal   rhythm:   tasri',   conformity,   export,   rotation   and  

frequency.   

  Finally   came   the   study   conclusion   followed   by   a   l ist   of  

references  and  sources.           
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ةـــدمــالمق  
 
 
 
 

 المــقــدمـــة
 
 

الرحيم الرحمن اهللا بسم  



هللا الحمد وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسالم والصالة العالمين رب 

.وسلم  

:بعد أما  

 امتـداداً  يمثـل  الخصوص وجه على والمغربي األندلسي األدب كان لقد 

 التجديد مالمح من الرغم على التاريخية مراحله جميع في لمشرقيا لألدب طبيعياً

 الديار، تلك في الحضاري والتطور الجميلة البيئة معطيات أفرزتها التي واالبتكار

...البيئات تعددت مهما المشرق منبعه واحد العربي فاألدب  

 دراسـة  بودي كان -رشد ابن كلية -بغداد جامعة في األولية الدراسة ومنذ

 وموضـوعية  ذاتيـة  ألسـباب  ولكن اإلبداعية بإشراقاته والتمتع األندلسي ألدبا

 عنـوان  تحت للماجستير رسالتي في العباسي األدب دراسة إلى ذلك عن صرفتني

– التربيـة  كلية في) الرفَّاء والسري الصنوبري بين الطبيعة وصف في الموازنة(

.المستنصرية الجامعة  

 يستوفي األندلسي األدب في جديد موضوع عن والتقصي البحث خالل ومن

 عبـدالرزاق  علي الدكتور أستاذي مع مستفيضة مناقشات وبعد الدكتوراه أطروحة

 شـعر  فـي  الفني البناء((بـ الموسوم الدراسة موضوع على االختيار وقع حمود

 العمـل  فـي  أساسـاً  مرتكـزاً  يعد القصيدة بناء ألن ؛))الخَلُوف بن الدين شهاب

 عـام  بـشكل  العربـي  األدب في أصيلة إشراقة يمثل الخلوف ابن وألن ،الشعري

 والصور المناسبة والتراكيب العذبة األلفاظ حيث الخصوص وجه على واألندلسي

.الجميلة  

 ماجستير رسالة خال ما الشاعر عن دراسة أية أجد لم أني من الرغم وعلى

 رجب – باسم)) راسةود تحقيق -التونسي الخلوف بن الدين شهاب ((عنوان تحت



 عليهـا  أحـصل  ولم م،2008 -العربية قسم -شمس عين جامعة -أحمد إبراهيم

 المعروفـة  بغـداد  مكتبات في الشاعر عن دراسة أية عن بحثت ذلك عن وفضالً

 مـن  وتلك الذكر يستحق الشاعر عن شيئاً أجد لم ولكن المتنبي شارع في والسيما

.واجهتني التي الصعوبات أهم بين  

 الالمع الضوء: فهي الدراسة إليها استندتْ التي والمراجع المصادر أهم أما

 -األصفهاني للعماد -العصر وجريدة القصر وخريدة للسخاوي، التاسع القرن ألهل

 للمحبـي  الحانـة  طـالء  ورشحة الريحانة ونفحة واألندلس، المغرب شعراء قسم

 الطبيـب  الكتاني بن محمد عبداهللا ألبي األندلس أهل أشعار من التشبيهات وكتاب

.وغيرها  

 فصل كل فابتدأ والتمهيد، المقدمة بعد وخاتمة أربعة فصول في الدراسة وانتظمت

.وفرعية رئيسة مباحث ثم موضوعه حول نظري بمفهوم  

 ذات القصيدة: مباحث ثالثة على واشتمل القصيدة بناء األول؛ الفصل تناول

 المقدمـة  (الرئيـسة  ومفاصـلها  المتعددة اتاللوح ذات والقصيدة الواحدة، اللوحة

 بـين  فجائية انتقاالت من ندر ما إال منسابة تخلصاته وكانت) والخاتمة والتخلص

.المقطوعات تأتي ثم القصيدة، مفاصل  

: رئيـسين  مبحثـين  علـى  وانطوى الشعرية اللغة في الثاني الفصل وكان

 واألمـر  كاالسـتفهام : ليبأسـا  من عنها يتفرع وما التراكيب ثُم الشعري المعجم

.وغيرها والنداء  

 بعد أساسين مبحثين على واشتمل الشعرية الصورة في الثالث الفصل وجاء

 ثُم) والكناية واالستعارة التشبيه (البيانية الصورة: وهما ومصادرها الصورة مفهوم



 واللمـسية  والـشمية  والذوقيـة  والـسمعية  واللونيـة،  البصرية: (الصور أنماط

).كيةوالحر  

: علـى  واشـتمل  الخارجي اإليقاع: أساسين مبحثين على الرابع الفصل وانطوى

 والتـصدير  والجنـاس  التصريع: على واشتمل الداخلي اإليقاع ثم والقافية الوزن

...والتكرار والتدوير  

 أتقـدم  الختـام  ومـسك . والمراجع المصادر ثبت ثم الدراسة خاتمة وتأتي

 على المشرف حمود عبدالرزاق علي الدكتور تاذاألس إلى وامتناني شكري بخالص

 األسـاتذة  أشـكر  كما صادق، أخوي وتعامل علمية رعاية من أبداه لما األطروحة

 والـشكر  الدراسـة  هـذه  قـراءة  فـي  جهود من بذلوه لما المناقشة لجنة أعضاء

.القس صباح االستاذ أخي إلى الموصول  

 كـريم  نـزار  الـدكتور  األستاذ إلى امتناني خالص أسجل أن يفوتني وال

 لمـا  الجامعة منتسبي وكافة بالعراق العالمية كليمنتس سانت جامعة رئيس الربيعي

.الجامعة في دراستي من سنوات ثالث طوال جهود من بذلوه  

الموفّق واهللا  
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األول الفصل  
الشعري النص بنية  

 

).البسيطة (الواحدة اللوحة ذات ةالقصيد بنية :األول المبحث  

).المركبة (المتعددة اللوحات ذات القصيدة بنية :الثاني المبحث  

.المقطوعات بنية :الثالث المبحث  
 

 

 

 



 

 
األول الفصل  

الشعري النص بنية  

 والفنية الموضوعية للعناصر تشكيليًا أساسًا تمثل الشعري النص بنية إن 
 يأتي القصيدة بناء أن تبّين الخلوف ابن ديوان في ثالبح خالل ومن للقصيدة، المكونة

:اآلتية األشكال وفق على  

 

األول املبحث  

 الواحدة اللوحة ذات القصيدة بنية
)البسيطة(  

 فيها الشاعر إّن حيث القديمة العربية القصيدة في شاعت بنائية، أشكاًال ثمة إن 
 في القصيدة تكون وبذلك بمقدمات، له يمهد أن دون مباشرة، الرئيس غرضه يتناول

.واحد موضوعي سياق  

 الشاعر عليها آان التي اآلنية المواقف منها عدة أسباب إلى يعود ذلك ولعل 
 في تمثل أدبي بأسلوب لها فاستجاب حينها، في أثارته التي االنفعالية والحالة وقتئذ،
 تراثنا في قديةالن اإلشارات أقدم ومن... الشعرية تجربته عن فيها عّبر التي القصيدة
 ال من الشعراء من: ((إنَّ القيرواني رشيق ابن قاله ما البنائي الشكل هذا إلى األدبي
 مصافحة، ويتناوله مكافحة، يريده ما على يهجم بل النسيب، من بسطًا لكالمه يجعل

.. يقال ذلك آل واالقتضاب، والكسع، والقطع، والبتر، الوثب،: هو عندهم وذلك
.)1())والقطعاء البتراء آالخطبة بتراء الحال تلك على انتآ إذا والقصيدة  

                                                            
 األزدي القيروانـي  رشـيق  بـن  الحسن علي ألبي: ونقده وآدابه الشعر محاسن في العمدة )1(

 والطباعـة،  والتوزيع للنشر الجيل دار الحميد، عبد الدين محيي محمد تحقيق، ،)هـ456ت(

  .1/231: م1972 بيروت، ،4ط



 مدحًا تكون التي للقصيدة البنائي الشكل هذا لقرطاجنيا حازم وصف وقد 
 تخلص أو مقدمة إلى تحتاج ال ألنها ،)1(البسيطة بالقصيدة صرفًا، رثاًء أو صرفًا

.واحد موضوعي أطار في تنساب بل الشاعر يتكلفها  

 األمثل، الوجه على البنائي شكلال هذا استعمل قد الخلوف ابن شاعرنا إن 
 يشكل قصيدة،) 80 (أصل من قصيدة) 58 (ديوانه في منه القصائد عدد وصل حيث

 والرثاء والوصف والخمرة المدح يليه ثم منها األآبر القسم الطبيعة ووصف الغزل
 آان الشاعر أن من الرغم على عرفناه الذي الدقيق بمعناه الهجاء موضوع يتناول ولم

 آان الذي المالقي الخّير محمد منهم آخرين مع نزاعات في ودخل للسانا سليط
.)2(الخلوف ابن قبل بالكتابة له واإلنفراد الحفصي مسعود بالسلطان مختصًا  

 أبن شعر في الهجاء موضوع معالجة لعدم احتمالين هناك أن الباحث ويرى 
 نفسه في يجد ولم الراح أجواء في والتحليق اللهو إلى اًالمي آان إّنه األّول،: الخلوف

.الهجاء في للخوض دافعًا  

 من ضاع ما مع ضاع هجاًء للشاعر إّن نرجحه ما وهذا اآلخر، االحتمال أما
 يقول آما ،)3())إلينا يصل لم الخلوف ابن شعر من آبيرًا قسمًا أن (( بدليل شعره،

.انالديو محقق  

أّن تّبين الشاعر ديوان استقراء خالل ومن  الشكل هذا من (قصائدًا هناك  
 فيها يشير ما هناك ولكن مقطوعات آأنها فصارت مقدماتها سقطت) البسيط البنائي

 العطف أحرف وجود أو والمستترة الظاهرة الضمائر وجود بدليل محذوف، آالم إلى
:قوله ذلك، ومن بداياتها، في  

َخّدها َروِض في الشحُُّروَر َخالَها أيا  
الَهنا لَك َضَفرَت الكاِسي آأَسَها َوَيا  

دَائمًا ُهنَّيَت السَّاِق في ِحْجلَها َوَيا  
 

 

  

َوَغّرِد وغّن نَاِغ قّدها َعَلى  
المتنضَّـِد ثغِرَها ثناَيا بلْثم   

)4(ُمَمرَِّد َصرٍح فوَق منها ِصْرَت َفَقْد   
 

                                                            
  .303: األدباء وسراج البلغاء منهاج: ينظر )1(
 .25: المحقق مقدمة: ينظر )2(
 .41: المحقق مقدمة )3(
 المطبعـة  للكتاب، العربية الدار بوقمرة، هشام. د تحقيق، :فالخلو بن الدين شهاب ديوان )4(

 .287: م1988 التونسية، للجمهورية الرسمية



 

) ثغرها(و) آَأسها(و) قّدها(و) خّدها(و) خالها (في المتصلة فالضمائر
.قبلها محذوف ُمتقدم على تعود آلها) حجلها(و  

:وقوله  

 

 

فانثَنـى الصَّباَبَة تنازْعَنا َوَلَقْد  
َعَلى َفَغَدا خجَلٌة، منَّي َوَعَرْتُه  

 

 

الَغضَباَنا بَناَنُه َيعضُّ ِمَنها   
)1(ألَواَنا الَبَها ِسّر ِمْن َخدَّيِه   

 

 الضمائر عن فضًال هذا) فغدا(و) فانثنى(و) ولقد (في العطف أحرف فوجود 
 يكون ما وآثيرًا ها،قبل محذوف آالم إلى واضحة أشارات تشكل فيها، المستترة
  أي) البسيط (البنائي الشكل هذا في الغزل لكثرة وذلك به، المتغزل هو المحذوف

) 38 (فيها للغزل الخالصة القصائد عدد وصل حيث الواحدة، اللوحة ذات القصائد
.قصيدة) 58 (أصل من قصيدة  

 قطعال هذه وبخصوص: ((يقول الديوان، محقق فإّن أيضًا، ذآرنا عما وفضًال 
 ضاعت طويلة قصائد بقايا إال الواقع في ليس بعضها أّن نالحظ الثالثة أو البيتين ذات

:القطعة أّن االفتراض هذا ويؤيد نتفًا، إال منها الناس يحفظ ولم  

الَجـَوى أبحِر في َحَرْاء آبٌد ولي  
ِعْنَدُه َيْلجأ بالقِرَب َساِحٌل َفَهْل  

 

 

ُبْهَوَمراآ الَهَوَى ُسْفُن بها تسيُر  
َآَواِآُبْه ِفيِه ُتبِد َلْم َدَجى َغِريُق  

 

 من) 10-9 (البيتين إال الحقيقة في ليست مستقلة، قطعة أنها على وردت التي 
:مطلعها التي) 68 (رقم القصيدة  

                                                            
 .362: الديوان )1(



 وال قصائد، بقية هي والنتف المقطعات بعض أّن من إليه ذهبنا ما يؤآد وهذا
.اإلطالة من حذرًا الموضوع هذا في االستطراد نوَد  

 ابن ديوان في الواحدة اللوحة ذات القصائد مقدمة في الغزل قصائد وتأتي
 على الشعراء عند المحببة الشعرية األغراض من لغزلا إّن حيث أسلفنا آما الخلوف
 ووصفوا له واستعاروا عنه وآنوا باسمه، المحبوب في فتغزلوا ((العصور امتداد

 والسَّهام، بالخمر وأفعالها بالنرجس، العيون فشبهوا بأشياء، وشبهوها أعضاءه
 بالغوالي لّسوالفوا بالليالي، والّشعور بالّصباح والجبين بالِقسَي، الحواجب وشبهوا
 والّتفاح بالورد الخدود وشبهوا والقمر بالشمس الوجه وشبهوا والعقارب، والصوالج

 واألسنان بالعقيق، والّشفاه بالّشهد، والريق بالخمر واللمى باألقحوان، الثغور وشبهوا
 وغير بالكثبان، واألرداف بالغصون، والقوام بالرُّّمان، النهود وشبهوا بالّلؤلؤ،

 الكثير له أن حيث الفنية األساليب تلك عن الخلوف ابن شاعرنا يبتعد وال ،)2())ذلك
:قوله ولنقرأ ،األوصاف هذه مثل تتضمن التي الغزلية القصائد من  

 الشوق شدة من يعانيه ما فيها الشاعر يصف بيتًا، عشر أثني من القصيدة هذه

 ولكنه الحبيب طيف عليه يمرَّ أن ذلك بإزاء ويتمنى لهبًا، جوانحه بين أوقد الذي
 ما وهذا جفونه ملء نائمًا يكون حينما إال اإلنسان روح يالمس ال الطيف إن إذ يشك،

                                                            
 .266-265: الديوان: وينظر ،42: المحقق ةمقدم )1(
 الـسفر  النـويري،  الوهاب عبد بن أحمد الدين شهاب تأليف: األدب فنون في األرب نهاية )2(

 .211: م1924 بالقاهرة، المصرية الكتب دار مطبعة الثاني،
 .263-262: الديوان )3(

َشاِرَبْه طرَّ َقْد للَبْيِن الِضْيا َرِضْيُع  
 

 

)1())َذَوائبْه شاَبْت َشبَّ ُمْذ الدَُّجى َوَآْهُل  
 

لهبًا الَحَشا في َعْيني دمع ِمْن أوقدُت  
َوَقْد منُه الطيِف اهتداَء أْرجو َوَآْيَف  

َحَربـــًا َبعدُآْم أَقاِسي آْم أحباَبنا،  
جَوى َناَر القلب َصميِم ِفي أضرمُتموا  
َتَلهَُّفــُه ُيْجِدي َوَهل! قلبي َوَالْهَف  

 

 

اذَهَب َحيُثما نحوي الطيُف لَيهتِدي  
َهَرَبا ُمقلتي عن الكرى أنَّ َعِلْمُت  
!واَحَرَبـا ناديُت ينفُعني آاَن لو  
ُسُحَبـا أنشأت ِبُدُموٍع َتنطِفي ال  
)3(وْالَتَهَبــا الشَّوِق َحرُّ َتَصعََّد إذا  

 



 البكاء معه يجدي ال الذي العذاب ومّر الصبابة، آالم يعاني ظل ثّم ومن الشاعر فقده
) الشاعر (الحبيب استغاثة من الرغم على عودي ال جميل ماٍض على والحسرات
 والقصيدة ،)مطلبه عزَّ(الذي الصبر إال له وليس الملتهبة األشواق هذه فاستعذب

 آأحرف لغوية بوسائل أبياتها ترتبط، موضوعية وحدة أطار في متينًا سبكًا مسبوآة
 وانحج بين يلتهب وجوى حيرة من ذلك في وما والنداء االستفهام وتكرار العطف

.الشاعر  

 له يترآوا ولم المحبون عنه رحل حينما شاعرنا عند الشوق وتيرة وتتصاعد
 عودة في الوردية األحالم فقد حتى والمدامع والدموع الجميالت الذآريات غير

:قوله له، ولنقرأ المحبين، بين الهوى آؤوس وتبادل التصافي  

 

 

 

 

 

 عما صادقًا تعبيرًا فيها  الخلوف ابن عّبَر بيتًا، عشر خمسة من القصيدة هذه
 الغرام بنيران ويتلظى دموعه من يرتشف ترآوه الذين األحبة رحيل جراء من يعانيه
 باألمنيات نفسه يعزي أخذ ثم بعيدًا صار) الّظاعنين مزار (إّن إْذ خمود لها ليس التي

 من غليله ليشفي) عودة من هل.. قرب من هل (المتالحقة أسئلته خالل من العذاب
 عودة بال المحبون وظعن األمر ُقضي فقد هيهات ولكن.. المعطار الهوى رياح

 يذآر ثم حال عند تقف ال التي واأليام الليالي تقلبات فيصف الشاعر ويستطرد
 من وهذه ،)2()شهيد.. الهوى شرعة في الحب قتيل أن (يعرفون ال الذين الالئمين

 عن آثيرًا تختلف ال القصيدة أن آما. القدامى شعرائنا عند المطروقة األساليب
 بين تجري آلها والشكوى والمدامع الدموع إّن حيث آنفًا ذآرناها التي القصيدة

).التعبير هذا صح إّن (والنازل الصاعد آالنسغ القصيدتين  

 وشوقه، وحسرته لوعته عن ليعبر والنداء االستفهام أساليب الشاعر واستعمل
 غزلية لوحة وفي ،!!متنا أحببنا إذا قوٌم نحن قائلهم قال حين) عذرة بني (من وآأنه

                                                            
 .278: الديوان )1(
 .279: نفسه المصدر )2(

فقيُد الظَّاعنين ِلَفقِد فؤادي  
وبمهجتي َجَرى، َدمٌع نافٌع َوَهْل  
وصبابًة أسًى ُذوبي ُمهجتي فيا  

َوَمَدامعًا َدمًا ِسحَّي ُمقلِتي ويا  
َجوَلٌة لطرفَي َهْل شعري َلْيَت َفيا  

 

 

تجُوُد بالدُّمُوِع َعيِني وأجفاُن  
وقوُد الضلوع بين له لهيب  
ُخُموُد الغراِم لنيراِن فليس  
َبعيُد الّظاعنيَن َمزاَر فإنَّ  
)1(أُسوُد َحَمْتُه ْدق غيٍد بَمْسرِح  

 



 والمدامع الدموع عن بعيدًا الخّالب، الحسي الوصف أسلوب الشاعر فيها يعتمد رائعة
:قوله ذلك، ومن السابقتين الغزليتين القصيدتين في عهم فيها وقفنا التي  

  

 

 

 

 

 محاسن بيتًا عشر ثالثة تضمنت التي القصيدة هذه في الشاعر يصف
 واستدارتها صغرها في آالرمان والنهود آالورد فالخدود: إياها مفصًأل المحبوب،

 تثنيه في الغصن يشبه الذي المياس القوام ينسى وال بالحمرة، المشوب األبيض ولونها
..الجميل وإيقاعه  

 ولسان المكحلة العيون فيصف المبدع الخيال أجنحة على الخلوف ابن وينطلق 
 السهم أو البتار بالسيف ويشبه اللحظ يصف ثم) آالكحل التكحل ليس: (يقول حاله

 وآالمه، قسوته من الرغم على الحب لحن القلب أوتار على يعزف الذي المنطلق
 جميل هو ما آّل على اللمسات عوض خالل من الشاعر دبجها التي الصورة وتتسع

 تشبه خمرًة الندامى يسقي الذي الراح ساقي وصف على يعّرج ثم وساحر وعذب
 وترتبط القصيدة، هذه في الموضوعية الوحدة وتتجلى.. األصيل وقت في الشمس

 الشعراء يكثر التي: الشرط وأدوات الضمائر، وعود العطف أحرف خالل من أبياتها
.)2()إذا (و) إْن (يمَّاوالس استعمالها من  

 وهذه الخلوف، ابن عالجها التي التقليدية الشعرية األغراض من والمديح 
 فقيرًا آان أنه يخفي ال قصيدة من آثرأ في فهو ((التكسب سمات عليها تغلب القصائد

                                                            
 .289-288: الديوان )1(
 هاشـل  بـن  حمد بن راشد. د: تطبيقية دراسة الشعري، النص في األسلوبية البنى: ينظر )2(

 .206: م2004 لندن، ،1ط الحكمة، دار الحسيني،

الُخُدوِد ُحْمِر ِفي الَوْرَد أراَنا  
ِبَوْجَنَتيه الُجلَّناُر َوالَح  
ِسَهامًا َفَرمى حاِجبًا َوَقوََّس  

َتثنَّى إذا بالقوام يمينًا  
غمٍد ُدوَن الُمَهنَُّد قطَع لِئْن  
ِهَالٍل إلى الجبيُن ُنِسَب وإْن  

أْنسًا ُرمَت إْن ٌرناف غزاٌل  
 

 

الُقُدوِد باناُت َحملتُه وقد  
النُُّهوِد ِبُرمَّاِن َفبشَّرَنا  

الُجُلوِد َقْبَل ُقُلوَبَنا َتشقُّ  
الرَُّقوِد الُمكحَّلِة وبالدُّعِج  

الُغمُوِد في أقَطُع الّلحُظ َفسيُف  
!َزُروِد إلى الِعذاُر ُنِسَب فقد  
)1(الشَُّروِد للظَّبي األْنُس وآيَف  

 



 ذلك ومن ،)1())والهبة الجائزة طلب في يتردد وال الحفصيين، على يقدم أن قبل
:قوله منها عثمان عمرو أبا السلطان بها يمدح التي قصيدته  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بها أضاء التي المدحية القصيدة هذه في أنسابت بيتًا، وعشرون أربعة
 وآأنه للناس مفخرة صار حتى عّزة،و ومجدًا وسماحة عطاًء: الشاعر دنيا الممدوح

 التمحل، يمسها ال خصبة وجوده بكرمة فصارت العطشى األرض يروي الذي الغيث
 بالغمام ممدوحه الشاعر يشبه ما وآثيرًا ينضب، ال الذي غمامها هو الممدوح الن

.القدامى الشعراء عادة على  

 قبالة راهأ وآأني مقدمات، دون مباشرة) المدح (غرضه الشاعر باشر وقد
 و) َصَنائِعَك (و) أياديَك (و) بَك (في الخطاب، آاف (خالل من لوجه وجهًا ممدوحه

 وأنت الدنيا تمحل وهل: (االستنكاري بسؤاله ذلك ويؤآد) بجودَك (و) مواهبَك(
)!غمامها  

 ويدعو والشجاعة، والعدل الرأي بحسن ممدوحه فيصف الشاعر يستطرد ثم
.األعداء على بتارًا وسيفًا وأهله لإلسالم دائمًا عّزًا ليبقى ئهأعدا على الدائم بالنصر له  

                                                            
 20: المحقق مقدمة )1(

 .149-148: الديوان )2(

ظالُمها وغاب الدُّنيا بَك أضاَءْت  
بأنُعٍم السََّماَء األْرُض َوَفاَخرِت  

التي َصَناِئعَك من أبهى الشمُس فال  
التي مواهبَك من أندى الغيُث وال  

خصيبٌة البالِد آفاُق بُجوِدك  
غيرها ويممَت أرٍض عن ِغبَت إذا  

))مشمُر ((ينله لم فخارًا حويَت  
َينالُه ماال الّرأي ِبُحسِن وِنلَت  

َقدِرِهْم تفصيَل الّناِس ربُّ شاَء لقد  
َوِلَيها لما اإلْسالِم حوزَة أرى  

 

 

ابتساُمَها وزاَد الُبشرى فأظهرت  
َدواُمَها الُمرجَّى أَياِديَك َحَمْتها  

ختاُمَها ُفضَّ حيَن أْنَبْت المسِك َعِن  
َورآاُمَها َصْوُبهَا علَينا َيُجوُد  
غماُمَها وأنَت الدُّنيا تمحُل وهل  
وقواُمَها َسعُدَها عنها غاَب َفَقْد  

َهاانسجاُم ُيفك ال هباِت بُسْحِب  
انفصاُمَها خيَف الهند ببيِض ِسواَك  

إَماُمَها الَمَعالي بْيِت ِفي بأّنَك  
)2(ِآراُمَها َوَعزَّ ُمناويَها أِهيَن  

 



 المعتمد (المشهور الملك شعر يجاريها ال التي البيان بسحر قصيدته يصف ثم
 من نوعًا هذا الشاعر وصف في ولعل األندلسيين، الشعراء من وغيره ،)1()عباد بن

.الخلوف ابن ومنهم التكسب شعراء على بغريب ليس ولكن المبالغة  

 

 من بإطناب ممدوحًا) ((هـ983 ت (عثمان بن المسعود العهد ولي وآان
 القصائد فيه قال الذي الخلوف ابن األصل األندلسي الشاعر من والسيّما الشعراء
:آقوله قسنطينة، في والنصر بالعيد تهنئته ذلك، ومن ،)2())والموشحات واألزجال  

                                                            
 بن إسماعيل بن بالمعتضد الملقب عباد عمرو أبي بن بالمعتمد الملقب محمد القاسم أبو هو )1(

 بأشبيلية وستين إحدى سنة وولي وأربعمائة وثالثين إحدى سنة ةباج بمدينة المعتمد ولد محمد،

 وقـع  حيـث  بلده على تاشفين بن يوسف المسلمين أمير استيالء بعد وثمانين أربع سنة وخُلع

 وجريـدة  القـصر  خريـدة : ينظر. والحسرة باأللم الطافحة القصائد وأنشد األسر في الشاعر

 آذرنـوش،  آذرنـاش : تح واألندلس، المغرب عراءش قسم الكاتب، األصفهاني للعماد العصر،

 .بعدها وما 25: م1971 تونس، للنشر، التونسية الدار
 .64: اإلسالمي المغرب في ودورها السياسي تاريخها الحفصية السلطنة )2(

الغوارُب لنُّجوُما بَمْسراَك أِعيذْت  
والظُّبى السُّمُر مجِدَك بِذآَرى وَهاَمْت  

ُمسالٌم فعزَّ الدُّنيا، لَك َوَدانْت  
َوَعدُه أنجَز اهللا أنَّ ِلَتْعَلَم  

باسٌل واللَّيُث اللَّيِث ُقُدوَم َقِدمَت  
َوَشدًة ِلينًا الوبُل، إّال أنَت َوما  
خاِفُض أنت ما األّياُم َترَفُع فال  
مانُح أنَت ما األهواُل تْسُلُب وال  
آاسُر واللَّيَث اللَّيَث ُيالقي ذا وَمْن  

َوُحجٍَّة ِبَقْوٍل ُيدلي الذَّي ذا وَمْن  
 

 

الثواقُب النُُّجوُم ِلمرآَك وهشَّت  
والسَّالِهُب الحيا بُلقياَك َوسرَّْت  

ُمَحاِرُب َوَذلَّ ِمرَباٌع وأْخَصَب  
آاذُب الَقوُل وال َمنُقوص الَوْعُد فال  

حاطُب والسَّْيل السَّْيل، مجي وجئَت  
ُيحاِرُب ِلباٍغ أو سلِم لطاَلِب  

ناصُب أنَت ما األقواُل تجِزُم َوال  
طالُب أنَت ما األَقياُل َتْمَنُع وال  
غاِلُب َوالحقُّ الحقَّ ُيناِوي ذا وَمْن  

)1(ُمجاوُب عنَك اِهللا ِخَطاِب وفْصُل  
 



 بن المسعود العهد ولي الشاعر فيها يهنئ بيتًا وخمسين ثمانية من القصيدة هذه 
 يمدح ثم قسنطينة في المتمردين على حققه الذي المؤزر والنصر بالعيد عثمان
 يجرف الذي والسيل الباسل الليث وآأنه واإلقدام البطولة بصفات ويصفه السلطان

 عند والصالبة شدةوال والتعقل بالحكمة يصفه وآذا الردى، مهاوي إلى األعداء
 ودورهم) الفاروق بني (الممدوح بجيش يشيد آما االقتدار، عند والسماح الشدائد
 المارقين على النصر تحقيق ثم ومن الحفصية السلطنة شرف عن الدفاع في البطولي

.مسعود السلطان أطلقه الذي السلم لنداء يرعوون ال الذين  

 اهللا حباه وما بنفسه يفتخر ثم وشجاعته وآرمه الممدوح جود الشاعر ويصف 
 مكارمه ويذآر عليه السلطان بفضل يقّر ثم والنثر، الشعر ميداني في أدبية قدرة من

 به لتزهر والبقاء النصر دوام لممدوحه يدعو نفسه الوقت وفي المتواترة، وعطاياه
 أطار في تذآر مقدمات دون غرضه الشاعر باشر وقد ينضب ال دائمًا عطاًء الدنيا
 الغرض هذا في التقليدية األساليب عن آثيرًا يختلف ال وبأسلوب واحد ضوعيمو

 األبيات تماسك في زيادة) الفاء (و) الواو (العطف أحرف الشاعر واستعمل الشعري
.)2(الممدوح ذهن في األمر لترسيخ التوآيد بأسلوب واستعان بعضها، مع  

 وبعض قصائد أربع تتجاوز فال الخلوف، ابن شاعرنا ديوان في الخمريات أما 
 نواس أبي بخمريات ومتأثرًا الطبيعة ووصف الغزل مفردات فيها موظفًا المقطوعات

 أو الكمية حيث من سواء مدافع غير العربي الشعر في الخمرية فن أستاذ ((ُيعّد الذي
:الخلوف ابن قول ذلك ومن ،)3(..))الكيفية حيث من  

                                                                                                                                                                          
 .166-165: الديوان )1(
 .201: يقيةتطب دراسة الشعري النص في األسلوبية البنى: ينظر )2(
 مـصر،  المعـارف،  دار ضيف، شوقي. د: األول العباسي العصر العربي، األدب تاريخ )3(

 .234: م1969



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصف مع الراح وصف فيها يتناغم بيتًا، عشر ثمانية من الشعري النص هذا
 أسلوب إلى تشير القصيدة هذه وآأن واحد، موضوعي أطار في والغزل الطبيعة

 بغريب هذا وليس االتجاه، هذا وفق على الديوان قصائد من الكثير معالجة في الشاعر
 والطبيعة الخمرة أن يرون لساألند في العرب والنقاد األدباء من الكثير هناك ألن

 بقوله الكؤوس ملء إلى الراح ساقي الشاعر ويدعو.. )2(قريب من قريب والغزل
 في الخيال آفاق إلى بنشوتها وينطلق اللماع ببريقها عينيه يكحل لكي) المدامة أدِر(
 المياسة وأغصانها ورياحينها بورودها الزاهية الرياض حيث الساحرة الطبيعة أجواء

 األحاديث أطراف يتجاذبون الذين الندامى يصف ثم.. الصبا رياح تثنيها التي
 التي بالنار ويشبهها العقول في وتأثيرها لونها: الخمرة وصف في ويستطرد.. والسمر

.اشتعاًال تزداد لب بالماء تنطفئ ال  

 أشهى ألنه الساقي، عليها فّضل أنه إال للخمرة الشاعر عشق من الرغم وعلى 
 بالتفاح وخديه بالقمر إياه مشبهًا الساقي هذا وصف في ويتوسع وأعذب الُمدام من إليه

. واالستواء الرشاقة في العوالي بسمر الممشوق وقوامه المها بعيون ولحظه  

                                                            
 .380-379: الديوان )1(
 ،3ط للماليـين،  العلم دار الشكعة، مصطفى. د: وفنونه موضوعاته األندلسي األدب: ينظر )2(

 .342: م1975

يشّبُب فالنسيُم المَداَمَة أِدِر  
يرى لكي القناَع ألَقى قْد والصبُح  

لكنَُّه الرِّدا، فضي والجُّو  
ُغُصونه ُزُهوُر ُنِظَمْت َقْد والدوُح   

الضُّحى شمس من خدَّيِه في ُدوالوْر  
فكأنُه الصََّبا، تْثِنيِه والُغْصُن  
ُمؤذِّنًا بالصَّباح حيَعَل والدِّيك  
َحاَناَتها في الراح آأَس فاْسَتْجِل  
أزاهُر والُسقاُة روٌض َفالحاُن  

 

 

فيشَرُب الغماُم يسقيِه والروُض  
ُينقَُّب آيَف بالفجِر الدُّجى َوجه  

ُمذهُب اٌزِطر لُه صاَر بالبرِق  
ُيثقُب ال ما نظُم العجائب وِمَن  

أشنُب اُألقُحوانة وثغُر َخَجٌل،  
َتْلَعُب الصَّبابِة أيِدي به َصبٌّ  
يخُطُب األراِئِك فنِن في والطّيُر  

الَمْشَرُب َفَطاَب طاُبوا، فتَيٍة في  
)1(َآْوآُب والّزجاَجُة شْمٌس والراُح  

 



 رجعة غير إلى الخمر شرب من توبته فيها يعلن ،قصيدة الخلوف والبن 
 وتغييرًا الشاعر حياة في منعطفًا تمثل ألنها وذلك هاهنا، تثبيتها الضروري من ونرى

: قوله منها السلوآية، رغباته في مفصليًا  

 

 

 الخمرة شرب من توبته فيها الشاعر يصف بيتًا، عشر ثمانية من القصيدة هذه 
 في القديم نهجه في لالستمرار لندامىا له يقدمها التي المغريات من الرغم على
 جّل اهللا يدعو ثم ،)2()فريا (شيئًا فيها وجد ألنه المغريات، تلك يرفض ولكنه االحتساء

..الراح تناوله بسبب ارتكبها ذنوب من تقّدم ما له يغفر أن عاله في  

 الندم باعثها وجدانية حالة يعيش ألنه مقدمات، دون غرضه الشاعر وباشر 
 في الخسران غير منها يجِن ولم الحانات في الندامى مع قضاها أيام على والحسرة
 في الحر المعاني تداعي بأسلوب آهاته بعث في ويستطرد واآلخرة، الُدنيا: الدارين
 اختياره وآذا) إنَّ (و) َقْد (التوآيد أسلوب خالل من لها هجره مؤآدًا نفسه، السياق
 القرآن في وردت ومعاٍن ألفاظ على متكئًا العاطفة بصدق توحي التي المعّبرة األلفاظ
 ودعوته الراح مع تجربته في يتمثل موضوعي إطار في قصيدته الشاعر ولّف الكريم

.اآلخرة الدار في سلسبيًال فراتًا ماًء منها بدًال يسقيه أن اهللا من  

                                                            
 .394-393: الديوان )1(
 ).27 (اآلية مريم، سورة: ينظر )2(

الُمَحيَّا َوَضَح َما اللَِّه َسَالُم  
ِنَظاٌم ِمْنُه َجاَءِني َمْن َعَلى  

َقْد الَِّتي ِتَناِبَلْيَل يذآِّْرِني  
اْعِتَذاٍر أِخ ُسَؤاَل وَيْسأُلِني  
َذا ومن َصَمٍم لِذي َوُيوِصُفَها  

التََّصاِبي إَلى الَخِلّي َداِعي َفَيا  
فيَها ِنَداَك أجيَب أْن أَتْطَمُع  

سفيًها ِبَها الرَِّشيُد أْمَسى َوَقْد  
َصّبًا َصاَدْفَت لو َصَدْقَت َوَهْبَك  

َفإنِّي َلْوِمي َواطَِّرْح َفَدْعِني  
 

 
الثَُّريَّا َتِحيََّتَها أْبَدْت َوَما  

  الَجْوَهِريَّا النفيس الدُّرَّ َحَكى
َعِصيَّا ِمنَّا ِبَها ُآلٌّ َغدا  

الُحَميَّا ُشْرِب َعْن أْقَلْعُت َوَقد   
  َخِفيَّا ِندًا يجيب َصَممًا َرأى
َحيَّا َناَدْيَت َلْو أْسَمْعَت لقد  
  َفِريَّا شيا َغدْت وقد وآيَف

َشِقيَّا ِبَها السعيد أْضَحى آما  
  َخِليَّا إالَّ َتِجْد َلْم َوَلِكْن

)1(َغيَّا الصهباِء في الرُّْشَد َرأْيُت  
 



 من والرثاء) الرثاء (خلوفال ابن طرقها التي الشعرية األغراض ومن 
 في أم المشرق في أآانوا سواء الشعراء تناولها التي القديمة الشعرية األغراض

 باأللم الطافحة المكلومة القلوب من المنبعثة الصدق عاطفة تتجلى ما وآثيرًا المغرب
.الرثائية القصائد تلك في والحزن  

 أبنه رثاء في اثنتين تينقصيد إال فيه يجد ال الخلوف ابن ديوان يتصفح ومن 
 في ماتا وقد عثمان السلطان وال المسعود نعمته ولي يرث لم أنه الغريب ومن (محمد

.)1()يصلنا لم الباب هذا في شعره يكون أن إال التحقيق على حياته  

 المسعود العهد ولي بالسلطان الشاعر عالقة إن إذ الرأي هذا الباحث ويؤيد 
 أو المسعود يضع الشاعر آان ذلك، عن وفضًال وصادقة متينة آانت) خاص شكلب(

 أيادي أصحاب وهما يرثيهما ال فكيف ،)2(المتنبي عند الدولة سيف موضع عثمان
 الهجاء غرض في أشرنا مثلما ضاع قد الغرض هذا في شعره أن الظن فأغلب عليه؟

.الباحث هيرا ما وهذا سلفًا  

:قوله محمد، ألبنه رثائه ومن  

 

                                                            
 .29: المحقق مقدمة )1(
 .25: المحقق مقدمة: ينظر )2(

َمآقيِه َفاَضْت َقْد الغيَث َتَرى َهالَّ  
أسفي َفَيا َناِعيِه) محمد (َنَعى  
ولد َعَلى لهفي َناِفِعي َوَهْل لهفي  
َقَضى حيَن الَمْوُلوِد َذِلَك َعَلى لهفي  
َفَقَدْت الذي ِمْقَداَر الدَّْهُر َدَرى ُتَرى  
محاسنِه من غربا ُرالدَّْه َثَنى َوَهْل  
ِبَسيِِّدِه الُموِدي الزمَن أعتب َال  

أفق َعَلى تطلْع َلْم َلْيَتك ُبَنيَّ  
 
 
 

 
  أَياِديِه َغاَضْت إْذ) محمد (َعَلى
  َناِعيِه نعُي الُمَعنَّى َقْلَب َقدَّ َقْد
  َيْبِكيِه اآلَفاِق َعَلى الغَماُم َباَت
  َقاِضيِه ُحْكُم َعَلْيِه الِحَماِم ِمَن
  َراِنيِه أْبَصاُر طلعته ُنور ِمْن
  لياِليِه ِفي َشْرق َآْوَآب َفَكاَن
  يكفيِه ِمْنُه َتَولَّى َقْد َما َيْكِفيِه
)1 (َدَياِجيِه ُتْشِرْق َلْم بدرك َوَلْيَت  

 



 وأسف أسى من الرثاء معاني تضمنت بيتًا، عشر إثني من الشعري النص هذا
 الذي محمد، ولده اختطف الذي المحتوم القدر بإزاء نفعًا تجدي ال ولهفة وبكاء ولوعة

 واآلمال والبهجة بالسرور أبيه حياة ينير الظلماء الليالي في الدري آالكوآب آان
)!أفق على يطلع لم (الولد هذا ليت ويا بالمرصاد له آانت المنون يد ولكن الواسعة،  

 العرب الشعراء آعادة بالسقيا لضريحه ويدعو وغفرانه اهللا عفو له يدعو ثم 
 ابن واستعان الجميل بالصبر التحلي إال) الشاعر (المكلوم الوالد على وما القدامى
 مثل قصيدته، بناء في الفنية الصورة أبعاد لتشكيل الطبيعة وصف بمفردات الخلوف

 مشارآة طبيعةال في وجد ولعله) السَّحاب(و) البدر(و) الكوآب(و) الغمام(و) الغيث(
 المؤلم الحدث هذا جراء من عليه المتواترة الهموم أمواج من ومالذًا وجدانية

.الجلل والمصاب  

 ابتدأت حيث تذآر مقدمات دون مباشرة) الرثاء (موضوعها طرقت والقصيدة 
 في وذلك العام المضمون عن تامًا تعبيرًا معّبرة إيحاءات فيها وما) نعى (بمفردة

.متماسكة عيةموضو وحدة إطار  

 واأللفاظ المعاني من الكثير تضمنت القصيدة هذه إّن: القول المفيد من ونرى 
  مطلعها والتي الشاعر ديوان في لها السابقة الرثائية القصيدة في وردت التي

 

بالرََّمِد َموُت يا الَمَها َعْيَن أَصْبَت  
 

 
)2(َفاتَّئِد الَمْجِد، َجَناَح أهْضَت َوَقْد  

 
 

 مشترآة سمات لها الخلوف ابن ديوان في الواحدة اللوحة ذات القصائد إن
 من األوفى النصيب وآان تذآر مقدمات دون مباشرة غرضه إلى الشاعر ولوج: منها

.الطبيعة ووصف الغزل في القصائد هذه  

 أآانت سواء موضوعية وحدة إطار في عام بشكل القصائد هذه وتنتظم 
 نوع على تنطوي أنها عن فضًال الرثاء، أم الخمريات أم المدح أم الغزل يف القصيدة
 ما على الضمائر وعود) العطف أحرف (خالل من) الداخلية (العضوية الوحدة من

 الحالة وفق على والقصر الطول بين فتتراوح القصائد تلك أبيات عدد عن أما تقدمها
.لذلك النفسي والباعث اد،اإلنش وقت الشاعر عليها آان التي االنفعالية  

                                                                                                                                                                          
 .255-254: الديوان )1(
 .250: نالديوا )2(



 الهجاء، من تخلو تكاد الخلوف ابن ديوان في الواحدة اللوحة ذات القصائد إن 
 عالجنا وحسب، قصيدتان الرثاء في له أًن عن فضًال هذا سلفًا ذآرناها ألسباب

.بينهما واأللفاظ المعاني بعض لتكرار أحداهما  

 في شاعت قد الواحدة وحةالل ذات القصيدة أن إلى اإلشارة الضروري ومن 
 بتأثير وموضوعها القصيدة بنية في تجديد حدث إذ واألندلسي العباسي العصر

 إلى تمتد تاريخية جذور البنائي الشكل لهذا أن بيد الثقافي والتقدم الحضارية العوامل
.)1(بعده وما الجاهلي العصر  

) الواحدة اللوحة ذات القصيدة (البنائي الشكل هذا الخلوف ابن استعمل وقد 
.أسلفنا آما المتعددة اللوحات ذات قصائدال عليه هي مما أآثر  

 هناك وإنما وحسب القصائد) آم (ليس ذلك أسباب بين من أن الباحث ويرى 
 في حتى والفنية الموضوعية الوحدة من نوع إلى الشاعر ميل في تتمثل أخرى أبعاد

 وتخلص مقدمة من األساس مفاصلها أن بدليل المتعددة األغراض ذات القصائد
 والسيمَّا واحد موضوعي إطار في وآأنها متشابكة عذبة مناسبة دتور وخاتمة
 سنرى آما المفاجئ باالنتقال المتلقي يشعر أن دون اختالسًا يختلسها التي تخلصاته

.الفصل هذا من الثاني المبحث في ذلك  

 
                                                            

 :مادحاً قيس بن ميمون األعشى يقول  -   )1(
ناَقتي َشيباَن بِن ُذهِل َلبنى ِفًدى  
ُقَراقٍر حنِو ِبالِحْنِو، َضَرُبوا ُهُمو  
ٍ عصابة مْن رأى مْن عينا فلّلِه  

 

 

وقلِت الّلقاِء، يوَم وراآبها،  
َتَوّلِت َحتى الَهاَمْرِز َ ُمَقدَِّمة  

اّلتي مَن ِ السُّفاة أيدي على أشدَّ  
[ 

 القاهرة، النموذجية، المطبعة ين،حس محمد. د وتعليق، شرح الكبير، األعشى ديوان: ينظر** 

 .261-259): ت د(

 :الخمر في نواس أبو ويقول -
فيَك  ِللَربِع ما الَربَع َدْع  َنصيُب    

الباِبِليَُّة   َسَبتني   َوَلِكن  ِإنَّها      
الِمزاِج في َعنها الماُء َجفا  ِلَأنَّها    

 

 

َزيَنٌب  َسَبتني  ِإن  َوما  َوَآعوُب    
الَزماِن  طوِل  في َلِمثِلَي  َسلوُب    
الِعظاِم  َبيَن  َلها  َخياٌل،  َدبيُب     

 

: م1953 القاهرة، مصر، مطبعة الغزالي، المجيد عبد أحمد: تح: نواس أبي ديوان: ينظر** 

110-111. 



 املبحث الثاني

بنية القصيدة ذات اللوحات املتعددة 
)املرآبة(  

 

 المتعددة اللوحات ذات العربية القصيدة بنية حول قديةالن اإلشارات أقدم من إن 
 بذآر فيها ابتدأ إنما القصيدة مقصد أن األدب أهل بعض وسمعت ((قتيبة ابن قاله ما

 سببًا ذلك ليجعل الرفيق، واستوقف الرّبع وخاطب وشكا فبكى واآلثار، والّدمن الديار
 ما خالف على والّظعن الحلول في العمد نازلة آان إْذ) عنها (الظاعنين أهلها لذآر

 وفرط الفراق وألم الوجد شّدة فشكا بالنسيب، ذلك وصل ثم.. المدر نازلة عليه
 إصغاء) به (وليستدعي الوجوه إليه ويصرف القلوب نحوه ليميل والشوق الصبابة
 في اهللا جعل) قد (لما بالقلوب الئط النفوس من قريب التشبيب ألن) إليه (األسماع

.)1())النساء وإلف الغزل محّبة من بادالع ترآيب  

 صعيد على العربية القصيدة بنية في ثابتًا منهجًا ُيعدُّ ال قتيبة ابن أورده ما إن 
 يلتزموا لم القدامى العرب الشعراء من آثيرًا هناك أن بل) التطبيقي (الشعري الواقع
 العباسي العصر في والسيَّما ومتنوعة مختلفة مسالك سلكوا وإّنما قتيبة ابن حدده بما

.)2(تاله وما  

 بةالمرآ بالقصيدة المتعددة اللوحات ذات القصيدة القرطاجني حازم ووصف 
 نسيب على مشتملة تكون أن مثل غرضين على فيها الكالم يشتمل التي وهي((

. )3())ومديح  

 بين رابط ال األوصال مقطعة أنها يعني ال القصيدة في األغراض تعدد إن
: المتمثلة يةالمفصل تحوالتها عبر يمتد وعاطفيًا شعوريًا ارتباطًا ثمة إّن بل أغراضها

.والخاتمة والتخلص بالمقدمة  

 متشابكة مجموعة تعني القصيدة بنية أّن تؤآد الحديثة النقدية االتجاهات إن 
 الشاعر يفكر أن (( وتستدعي بعضها مع العناصر أو األجزاء بين العالقات من

                                                            
 .1/75،76: والشعراء الشعر )1(
 وزارة جاسـم،  حيـاة : العباسي العصر نهاية حتى العربي الشعر في القصيدة وحدة: ينظر )2(

 .162: م1972 بغداد، للطباعة، الحرية دار اإلعالم،
 .303: األدباء وسراج البلغاء منهاج )3(



 األجزاء وفي سامعيه، في يحدثه أن يريد الذي األثر وفي قصيدته منهج في طويًال
 حية، وحدة بوصفها القصيدة بنية مع تتمشى بحيث األثر، هذا أحداث في تندرج التي

 أمام إلى القصيدة تتحرك بحيث جزء، آل عليها يشتمل التي والصور األفكار ثم
 األفكار أو األحداث وتسلسل المنطقي، التتابع طريق عن منها المقصود األثر إلحداث
 ترابط خالل من متماسكة عضوية وحدة تشكل القصيدة إّن حيث ،)1())الطابع ووحدة

.)2())والتكوين الخلق تامة حية بنية ((لتكون وفنية لغوية بأساليب موضوعاتها  

 البنائي الشكل هذا اعتمد قد أنه لنا تبين الخلوف ابن ديوان استقراء خالل ومن 
 سنتناول ولذا العربي الشعري الموروث وفق على قصائده من الكثير في المرآب

.والخاتمة والتخلص المقدمة: وهي فيه األساسية المفاصل  

 

 

 

-:المقدمة: أوًال  

 آونها وعميقًا واسعًا اهتمامًا القصيدة مقدمة في القدامى نوالدارسو النقاد اهتم 
 القصيدة، بنية في مهمًا ومفصًال ،)3())القديم العربي شعرنا في آبرى ظاهرة ((تشكل
.الحيوي البنائي المفصل هذا معالجة في مميز أسلوب الخلوف ابن عرنالشا آان لذا  

 آان الطبيعة ووصف الغزلية المقدمات أن تّبين الشاعر ديوان دراسة وعبر 
 آان الشاعر أن ذلك على الباعثة األسباب بين من ولعل فيه، األآبر النصيب لهما
 بها تميزت التي الساحرة طبيعةال أجواء في والهيام الراح واحتساء اللهو إلى مياًال
 الرسول مدح في بقصائد الديوان ابتدأ ذلك من الرغم وعلى واألندلس، المغرب بالد

.األخرى لألغراض بالنسبة قليلة آانت وإن) وسلم عليه اهللا صلى (محمد الكريم  

                                                            
 القـاهرة،  والنـشر،  للطبع مصر نهضة دار هالل، غنيمي محمد. د: الحديث األدبي النقد )1(

 .359: م1973
 .153: م1969 ،3ط بمصر، المعارف دار ضيف، شوقي. د األدبي، النقد في )2(
 دار بكـار،  حسين يوسف. د: الحديث النقد ضوء في القديم، العربي النقد في القصيدة بناء )3(

 .212: م1986 ،3ط األندلس،



 األغراض مختلف في المقدمات بعض على الضوء تسليط الباحث وسيحاول 
 في أبيات بسبعة لها قّدم) وسلم عليه اهللا صلى (الرسول دحم في قصيدة ذلك ومن

:قوله منها الطبيعة وصف  

 

 حيث المختلفة وظواهرها الطبيعة وصف حول المقدمة هذه معاني تدور 
) القطر(و) الشمس(و) األصباح(و) الزهر(و) الورقاء(و) القضيب (تمفردا وظف
 خالل من عضويًا متماسك موضوعي أطار في) الرياض(و) النهر(و) األقاح(و

.ذلك في مهمًا دورًا أدى الذي والتشبيه العطف أحرف  

 الذي هو أو النوع هذا ابتكر الذي هو البوصيري ((أّن إلى اإلشارة المفيد ومن 
 نواة} ُتعدُّ {البيت آل مدح في زيد بن الكميت قصائد فإّن القصيدة، فيه طالوأ بسطه

.)2())المولدون منه أآثر الذي الفن لهذا  

 عثمان عمرو أبا السلطان بها بمدح قصيدة في الطويلة الغزلية مقدماته ومن 
:قوله ذلك ومن بيتًا وثالثين بواحد لها قدم بيتًا وستين ثمانية من  

                                                            
 .49: الديوان )1(
 مبـارك،  زكـي . د: تأليف: البيان وأسرار النقد أصول في أبحاث الشعراء، بين الموازنة )2(

 .185: ت د مصر، وأوالده، الحلبي البابي مصطفى مطبعة

الَوْرَقاِء لنغمة القضيُب َرَقَص  
الندى َقْطِر عْن الزَّْهِر ثغُر وافترَّ  
حلٍة ِفي عروَسُه الرَياُض وجال  
الّدجى ِغمِد من اإلصباِح يُد ونَضْت  

آأنها الّشعاُع َسْرَبَلَها والشمُس  
 

 

الَهْيَفاِء آمعاطف بمعاطَف  
باألَنواِء الّسحِب جفوُن َفَبَكْت  

األْنَداِء ِبجَواِهِر ُآلَِّلْت قْد  
الظَّْلَماِء دولَة فمزََّق سيّفًا  
)1(َحْمَراِء حّلٍة في َبَدْت ُخوٌد  

 

َتَجلَِّت َلمَّا الَدْيُجوَر َوْجُهَها َجَال  
َشْعِرَها َذَوائَب أْرَخْت َوَقْد َوَالَحْت  
)ى(أَر َوَلْم َآالسُُّيوِف ُجُفونًا َوَسلَّْت  

ُمْغَرٍم ُآل الَهَوى أْفَنى َوَقْد َوَحيَّْت  
حسُنَها َتَفّرَد إْذ َتَثنَّْت َمَهاٌة  

 

 
أَضلَِّت قْد الَهَوى ِفي ُنُفوسًا ِلَتْهِدي  
الّدِجنِِّة َتْحَت الشَّْمِس شَعاَع َفِخْلُت  

ُسلَِّت َآالقَواضب جُفونًا َلَعْمِري  
ُأِميَتِت َآاَنْت َقْبُل ُنُفوسًا َفأْحَيْت  
)1(َتَثنَِّت لما الُوْرُق َعَلْيَها َفأْثَنْت  

 



 الظامئة النفوس يغري الذي الحبيبة جمال المقدمة هذه في الخلوف ابن يصف
 أدق على بفرشاته يضرب ماهر رسام الشاعر وآأن الهوى، آؤوس ارتشاف إلى

 السيوف تشبه التي وجفونها شعرها ذوائب وصف حيث الفنية اللوحة تفاصيل
 األوصاف سرد في ويستمر.. تثنيه في البان غصن وآأنه طولها يصف ثم القواضب
 العقول، تسبي التي الظبي وعيون احمراره، وشدة الخد نيران: والمعنوية الحسية
 والسقم والخضوع واالنكسار الضعف حيث حاله يصف ثم الضحى آشمس فالمحبوبة
 حتى (الصبر إال له وليس والهجران السلو يستطيع ال وألنه الباهر الجمال هذا بإزاء

 استعماله خالل من ومحبة صفاء من فيها وما ذآرياته ويسترجع) الجفا مدة تنقضي
.المدح.. األساس غرضه إلى يتخلص ثم) هل (وتكرار) الهمزة (االستفهام أسلوب  

 بها يمدح قصيدة من بيتًا وعشرين ثماني إلى وصلت أخرى مقدمة وفي 
: قوله ذلك ومن الفطر، بعيد ويهنئه عثمان عمرو أبا انالسلط  

 الطبيعة وصف في يتمثل رئيس موضوعي محور حول المقدمة هذه دارت 
 وظف وقد وخمرية غزلية أشارات مع المتحرآة والطبيعة الثابتة الطبيعة: بجانبيها

) الزُّمرد(و) الياقوت(و) الورد(و) اآلس(و) الطل(و) المغرد لطيرا (صور
 وآأنه النهر في) الماء جريان(و) النرجس(و) الياسمين (ثم) األفنان(و) النسرين(و

..والرعد والرياح والدجى الصبح يصف ثم الرقشاء آالتواء يتلوى  

 ساحرة يةفن لوحة في المتنوعة الطبيعية األلوان تلك بين الشاعر مزج وقد 
 تبتعد وال ممدوحه، ساحة إلى خاللها من ليدخل تفاصيلها بكل الطبيعة صورة تمثل

                                                                                                                                                                          
 .86-85: الديوان )1(
 .78: الديوان )2(

َلْمَياِء َمْعُسوِل عن النُّوُر َتَبسََّم  
طرٍب من الُعوِد َفْوَق الطَّيُر َوغرَد  

َفُقْل اَألقاِح أْفواَه الطَُّل وآَّلَل  
ِلُيسِمَعَها آذانًا اآلُس َوَحّرَك  
َدْوَحِتِه أجياد في الَباُن َوأْرِضَع  
َآَتبْت َطاَلَما خدًَّا الورُد َوأْظَهَر  
َفَنٍن على ياُقوٍت َآأُس آأنَّه  

 

 

َحْسَناِء َوجَه َيْجُلو الروَض َرأى لمََّا  
َهْيَفاِء َرْقَص َتْحِكي، الُقْضُب َمالِت إذ  

َلْمياِء ثغِر ِفي َشَنٌب َحبَّذا َيا  
َوَوْرَقاِء ُشحروٍر الَفِصيَحْيِن َلْحَن  

وأنداِء اٍرأنه النَّميَرْيِن، َضْرَع  
إْخَفاِء َباَب َِعَلْيَها الَكَمام أيِدي  
)2(َصْهَباِء ِتبَر َيجَلو الزُُّمرُّد ِمَن  

 



 آالصنوبري العربي المشرق في الطبيعة شعراء تأثيرات عن آثيرًا األوصاف هذه
.وغيرهما ،)1(الّرخاء والسري  

 بياتأ وسبعة مائة من قصيدة في عثمان بن المسعود العهد ولي يمدح وقوله 
:المقدمة هذه ومن بيتًا خمسين إلى الطويلة مقدمتها وصلت  

 خديها فوصف الحبيبة، مفاتن لكل سيًاح وصفًا تضمنت المقدمة هذه
 ثم واستعارة، تشبيه من البيان علم من بذلك مستعينًا ونهديها وعينيها وضفائرها

 الخّفاف وقلبه البان غصن وآأنه الممشوق القوام وصف في الخلوف ابن يستطرد
 نالظاعني لربوع بالسقيا الدعاء إال له يبق ولم األحبة فراق على الصبر غادره الذي
 آما – الطبيعة يناجي فظل الشاعر حياة الظالم عّم أن بعد الخيال طيف يذآر ثم
 وبعد.. دنياه مألت التي وأحزانه مضت التي الجميلة ذآرياته تشارآه لعلها -عرفناه
 ساحة إلى يخلص) العيون نرجس (و) االيك حمام (المقدمة هذه في يصف أن

.الممدوح  

 بنفسه بالفخر ابتدأها المسعود العهد ولي مدح في قصيدة الخلوف والبن 
:آقوله الطبيعة، بوصف ممزوجًا  

                                                            
 أحـسان  تحقيـق ): هـ334(ت الضبي، الحسن بن محمد أحمد الصنوبري، ديوان: ينظر )1(

 .363 ،325: بيروت ادر،ص دار عباس،

 تحقيق): هـ362ت (الرفاء الكندي أحمد ابن السري الحسن أبو الرفّاء، السري ديوان: وينظر

 .140-2/37: م1981 الرشيد، دار الثقافة، وزارة العراق، الحسني، حسين حبيب
 .189: الديوان )2(
 

الضََّفاِئُر َلْيُلُهنَّ ُخُدوٍد ُبُدوُر  
َلَحَظاُتَها أْبَرَزت ِرَياٍض َوِغيُد  
أَواِنٌس الُعُيوِن َغْيَر َوَال َنَفرَن  
أَزاِهٌر النُُّهوِد َغْيَر َوَال َوِطبَن  

َشاالَح َضاِمَرُة األْجَفاِن ُدَعُج َمهًا  
 

 

الَمآِزُر َوْجُهُهنَّ ُقُدوٍد َوَبان  
الَمَحاِجُر َغاُبُهنَّ ُعُيوٍن أُسوَد  
َآَواِسُر الُجِفوِن َغْيَر َوَال َوَصْلَن  
َزَواِهُر الُقُدوِد َغْيَر َوَال َوُلْحَن  
)2(ًجآِذُر الُقُدوِد ُلدُن اللََّمى ِعَذاُب  

 



 واحد من بيتًا وعشرين تسعة إلى وصلت التي نسبيًا الطويلة المقدمة هذه في
 فهو واالستطراد، المبالغة من يخلو ال وصفًا نفسه الشاعر يصف بيتًا، وسبعين

 في مستعينًا الوغى، ميادين في الهمام وآالفارس والمهابة والبشر البهاء في آالحسناء
 وظاهرة مستترة وضمائر ُمعّبرة ألفاظ خالل من نفسه مؤآدًا التشبيه بأدوات وصفه
 أنا(و) ثغري(و) حزُت(و) غدوُت(و) اليأشك(و) جليُت(و) تمثاِل (قوله ذلك ومن

).وصٍف عن ُنزهُت الذي  

 الذي المنساب والجدول البديع الروض يصف المقدمة من الثاني المحور وفي 
 والورود األزهار بين ذراعيها يمتد التي القناطر يصف وآذا آاللجين الماء فيه يتألأل

..البيد تشق التي النوق وآأنها دورانها في النواعير يصف ثم والرياحين  

 أبي السلطان حفيد) هـ899ت (زآريا يحيى أبا السلطان الخلوف ابن ويمدح 
 أربعة منها المقدمة شكلت بيتًا، وسبعين خمسة على أنطوت قصيدة في عثمان عمرو
 أّن الباحث ويرى القصيدة، طول إلى بالقياس نسبيًا قصيرة المقدمة وهذه بيتًا، عشر
 السبل، بأسرع ممدوحه ساحة إلى الوصول يريد الشاعر أن إلى يعود ذلك في السبب
 وبين) زآريا يحيى أبي (بين الدامي الصراع لحالة دقيقًا وصفًا تمثل القصيدة ألّن

 هذه في األحداث، هذه بدقة يصور الخلوف وابن ((الحكم إلى الطامحين أقاربه
:مقدمته من ولنقرأ ،)2())فريدة تاريخية وثيقة تكون تكاد التي القصيدة  

                                                            
  215: الديوان )1(

 المـتكلم  إلى اإلضافة يفيد القصيدة وسياق) تمثالي (عن عوض) تمثال (النسخ كل في •

 هـامش : ينظـر .. نفـسه  عن الحديث سياق في الشاعر ألن ذلك؛ في الباحث ويتفق

 .215: المحقق
•  

 .225: محققال هامش )2(

ِتْمَثاِل َعْن الُحسِن وُجوُه َسَفرْت  
الَبَها ُحَلِل في َآالَحْسَناِء وُجليُت  

َمَقاُمُه الَعِلّي َآالّتاِج َوَغَدْوُت  
َلواِحِظي والسُّروُر َثْغري َفالِبشُر  

ِئِديَقَال والدَُّهاُن َتاِجي َوالرَّْقُم  
َوَعْن وْصٍف َعْن ُنّزهُت الذي َوأنا  

 

 

آلِل ثغوُر عجبًا فتبسمت  
أْشكاِلي ِفي اللُّْطِف َمَعاِني َفَبدْت  

الَعاِلي الَمَقاَم ُحزُت َقْد َفِلذاَك  
َخاِلي والَمَهاَبُة َخّدي والُحسُن  
ِحَجاِلي والّرماُح ُقرطي والّنقُش  
)1(ِتمَثاِل وَعْن ِشْبٍه َوَعْن ِمْثٍل  

 



 حققه الذي المؤزر النصر وصف: أولهما أساسيان محوران المقدمة هذه في 
 يمثل الذي الداجي والظالم الضاللة يهزم الذي المشرق بالصباح وتشبيهه الممدوح

 عبد السلطان (وهعد على وما النصر مستلزمات آل هيأ قد فالسلطان األعداء،
 الميدان عن وفرَّ جيشه انكسر أن بعد االستسالم إال السلطنة في يطمع الذي) المؤمن

.ذلك من أدنى أو قوسين قاب صارت نهايته أن أدرك حينما  

 وهو المقدمة هذه في اآلخر الموضوعي المحور إلى الخلوف ابن وينتقل 
 بكحيلة بها المتغزل وصف ثحي الممدوح، ساحة إلى الولوج قبل والتشبيب الغزل
 ثم األصيل وقت في الشمس وآأنه أردافها على المنسدل شعرها وصف ثم األجفان

.وعنبرًا مسكًا يفوح الذي األغر والمبسم والخال الوجنات يصف  

 الجميلة المرأة فوصف الخيال وسعة للتأمل واسعة آفاقًا) يا(بـ النداء فتح وقد 
 عينيها وصف ثم ،)النظر قيد(و) األهواء مطمح(و )الوعساء ظبية(بـ يهواها التي
 مثل في المقّري قاله ومما المها، عيون تشبهان ألنهما هواها أسير الفؤاد ترآتا اللتين

 النرجس ومن خدودًا، الورد من صاغوا تغرلوا إذا ((الشعراء أن التشبيهات هذه
 قلوب ومن قدودًا رالسك قصب ومن نهودًا، السفرجل ومن أصباغًا اآلس ومن عيونًا،
 الغزل بين يمزجون أنهم أي ،)2())ُرضابًا العنب ابنة ومن مباسم التفاح وُسرر اللوز

. الطبيعة ووصف  

                                                            
 .226-225: الديوان )1(
 
 التلمساني محمد بن احمد العباس أبو الدين شهاب: الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح )2(

 .1/323: م1968 بيروت، صادر، دار عباس، إحسان. د: تحقيق المقري،

المفْر َياليُل فأيَن الّصباُح َهجَم  
ُدَجى يا ِلَحرِبَك َنَضا َتراُه َما أَو  

لثاَمُه أماَط وقد إليَك َوَدعا  
ُمْسَتْسِلمًا فرِعِه ِلذمَِّة فالجأ  

َمْغَنمًا الهزيَمَة َوَترى َتْغتِرْر َال  
لحُظها لوَال األجفاِن َوَآحيلِة  
َوَجِبيُنَها شْعُرها ولوال َقَسمًا،  

 

 

الُغرْر واِضَحُة بالنَّصِر َوِجياُدُه  
البصْر يختطُف آاَد َصِقيًال َعْضبًا  

واْآَفهْر للفريسِة آشَّر آالّليِث  
الخبْر آما الِعياُن فما العناَد، َودِع  

بالّظفْر ُخصَّت االَصباِح َفطالِئُع  
بالَحَوْر ُيمَزُج الغنَج أّن أدِر لم  

)1(السَّحْر في تطلُع الّشمَس أنَّ دِرأ َلْم  
 



 إلى الشاعر توجه الشاعر على عثمان الحفصي السلطان َغِضَب أن وبعد
 الرئاسة بيوت من بيت مزهر وآل (مزهر بن الدين زين السر آاتب ومدح القاهرة،
 التي والقصيدة التمهيد، في ذآرت آما ،)1()التاسع القرن خالل القاهرة في والنفوذ

 مئة من بيتًا وثالثين ستة إلى فيها المقدمة وصلت نسبيًا، طويلة سرال آاتب بها مدح
:قوله مقدمته، ومن بيتًا، عشر واثني  

  

 

 

 

 

 

 الشاعر وصف حيث الغزل هو المقدمة هذه في األساس الموضوعي المحور
 المادة وآانت واالستعارة آالتشبيه بيانية بأساليب مستعينًا معنويًا وصفًا الحبيبة مفاتن

.والغزل الطبيعة وصف مفردات ذلك في األساسية  

 شّدة من األبصار يخلب الذي الالمع البرق وآأنه ةالحبيب مبسم فوصف 
 ثم إشراقته، في آالصبح وجبينها الربيع في آالورد وخدها آاآلس وعذارها ضيائه،
 الجميل وإيقاعه ورشاقته استوائه في البان بغصن وقامتها بالنرجس لحظها وصف

 وضع يف ويستطرد.. الفّواح الورد شذا من المعطرة النسيم نفحات مع المنساب
 ولكنه.. البعاد ومّر الهجر طول جراء من جوى من يعانيه ما بوصف الفنية اللمسات
 بأبي متأثر ذا في ولعله) لومي عنك فدع (حسابًا لالئمين يحسب وال العهد على باٍق
 وقف آما الرسوم تلك على للوقوف ويدعو الراحلين، األحبة رسوم يذآر ثم.. نواس
 اليمن في البادية ربوع ويتذآر بالسقيا لها ويدعو صرم ربوع يصف ثم, القيس أمرؤ

).الطرف يمانية(و) الحشا بدوية (الحبيب وصف في ذلك موظفًا والحجاز  

 

 

                                                            
 .233: المحقق هامش: ينظر )1(
 .234-233: الديوان )2(

َمْبَسِم برِق َعن َحطَّ ِلثاٍم َغماُم  
خّدِه ورِد في َدبَّ ِعذاٍر وآُس  
ُطرٍَّة ليِل في الَح َجبيٍن وصبُح  
َقامٍة َباِن في باَن لحٍظ ونرجُس  
أّنها خلُت واِضٍح جيٍد َوِخيالُن  
بخدِه الِعذاُر خطَّ َمْن ِبُروِحَي  

 

 

درهِم َدوِر َعلَى ُروحي له َعدمُت  
الُمَنْمَنِم الرَّبيِع َوْشَي ِبِه ذآرُت  

ِمْخذِم بارُق الِهْيجاِء في الَح آما  
ُمَقوَِّم ُرمٍح فوَق ِسَنانًا لُيبدي  

ِمْعَصِم آافور فوَق ِخضاٍب َبَقاَيا  
)2(الُمَرقَِّم اءالّرد آتخطيط ُخُطوطًا  

 



-:التخلص: ثانيًا  

 الغرض إلى المقدمة من الشاعر خالله من ينتقل الذي البنائي المفصل هو 
 من الشاعر فيه خلصت ما ((بأنه القيرواني رشيق ابن وعّرفه القصيدة، في الرئيس

 حسن وسائل يتكلفون ال القدامى العرب الشعراء وآان ،)1())معنى إلى معنى
 نعت من فراغهم عند يقولون بل ((المحدثين الشعراء عند الحال هو آما التخلص،
 أو يريدون فيما ويأخذون) ذا عن َعدِّ(و) ذا دع (بسبيله هم وما القفار وذآر اإلبل

 يجهد ((أن الضروري ومن ،)2(..))يقصدونه الذي للكالم ابتداء المشددة) إّن(بـ أتوني
 للمدح الخالصة األبيات أّول فأنه التخلص، لبيت التالي البيت تحسين في} الشاعر{
 كوني ما فيه يعتمد أن فيجب إليه، تخّلصت ما في الفكر مناقل من منقلة وأّول الّذم، أو

 التخلص يكون أن ينبغي لذا ،)3())يرد ما لتلّقّي ونشاطًا هّزة لتستأنف للنفس محّرآَا
 أدرآه ما وهذا الموضوعي، وتماسكها القصيدة بنية في مهمًا دورًا يؤدي مناسبًا

 يغادر أن دون عصره لمعطيات استجابة قصائده؛ من الكثير في الخلوف ابن شاعرنا
.العباسي العصر في والسيَّما العربي الشعري الموروث  

 للتخلص السابق البيت بذآر التخلص موضوع معالجة في الباحث وسيعتمد 
 وبعبارة البنائي المفصل بهذا يحيط ما معرفة للمتلقي ليتسنى له الّالحق البيت وآذا

..أين إلى الشاعر تخلص أين من أخرى  

:قوله ذلك ومن  

                                                            
 .1/237: العمدة )1(
 .1/239: نفسه المصدر )2(
 .321: األدباء وسراج البلغاء منهاج )3(

ُفِتَحْت إذ النسريِن راحُة أْبَرَزْتَو  
عجبًا َبدا ِسٌر والدِتِه وفي  
نظرْت أّمُه وضعتُه وِعنَدما  

 

 

طفِق في البّلوِر من تْبٍر شذوَر  
ُتطِق َولْم الدُّنيا حمَلُه تستطع لم  
)1(ُمختلِق غيَر أمرًا الَعَجاِئِب ِمَن  

 



 النبي مدح الرئيس الغرض إلى) طبيعةال وصف (المقدمة من الشاعر انتقل 
 ما) التخلص حسن (وسائل عن البحث في نفسه يجهد أن دون مباشرًا انتقاًال) ص(

 في حالمًا آان وآأنه الثاني، البيت صدر في) الواو (العطف حرف استعمال خال
 فأخذ) ص (محمد النبي الكائنات سيد بمولد الدنيا إشراقة إلى تنبه ثم الطبيعة أجواء

..وسماحته الوغى سوح في شجاعته مبينًا مدحه في  

:وقوله  

 أداة الشاعر استعمل حيث غزلية مقدمة بعد المنساب الهادئ التخلص هذا يأتي 
) لكن (االستدراك ألداة وآان التخلص بيت في وجوابه األول البيت في) إّن (الشرط

 بعضها مع األبيات وتماسك النسج قوة حيث من التخلص حسن تحقيق في دور
.وفنيًا غويًاول موضوعيًا البعض  

 الممدوح ساحة إلى للعبور لفظيًا جسرًا) آأنَّ(بـ التشبيه يأتي آخر تخلص وفي 
:قال حيث الطبيعة، وصف في مقدمة بعد  

  

 

 

 وربط جهة من الصورة رسم في مهمًا دورًا للتشبيه أّن النص هذا في نالحظ
 العطف حرف أهمية إلى باإلضافة جيدًا التخلص هذا جعل مما لغويًا التخلص أبيات

                                                                                                                                                                          
 .62: الديوان )1(
 .50: نفسه المصدر )2(
 .72: الديوان )3(

الظُّبى بيَض الطرُف َهّز ماَل إْن  
َصاَدِني َقْد اللحظ بصاِد ظبيٌّ  
الِعدى أفنى بالعضِب الِذي َطْه  

 

 

الّرماْح ُسْمَر العطُف هزَّ َقاَل أو  
المالْح زْيِن مدُح َخَالِصي ِلكْن  
)2(الكفاْح يوَم الَجْمَعاِن التقى لّما  

 

ُرُؤوَسها للنّسيم َتْخِفُض َواأليُك  
فكأّنما نورُه أشرَق َواألفُق  
رأيُته ُثمَّ الشهَب رأيُت َمِلٌك  

 

 

الظلماُء ُسجَفَها وترفُع أدبًا  
سناُء المليِك َوْجِه ِمْن اهغّش  

)3(أسماُء َوُهْم ِجْسمًا َفَوَجدُته  
 



 والغرض المقدمة بين المواءمة ثمَّ ومن الموضوعي الترابط تحقيق في) الواو(
.عثمان عمرو أبي السلطان مدح هو الذي ،)1(الرئيس  

 ساحة إلى وسقاتها الخمرة ووصف غزلية مقدمة نم الخلوف ابن ويتخلص 
:بقوله ممدوحه،  

  

 البيت في مهد حيث واللغوي الموضوعي بالتماسك الشاعر تخلص يتسم
 رقص (للسياق مناسبة مفردات استعمال خالل من سهل بأسلوب ليتخلص األّول
 المستتر والفاعل الفعل سياق عبر متماسك التخلص وبيت) الورَقاُء غّنت(و) القضيب

 وجه (المضاف والمفعول األّول الشطر في) الّزهر ثغر (على يعود الذي) رأى (في
 بنقلة المتلقي يشعر أن دون منسابًا التخلص يأتي وهكذا نفسه البيت َعُجز في) المليك

.عثمان السلطان فيها مدح التي القصيدة في  

:وقوله  

 الشاعر وصف حيث المدح، إلى الطبيعة وصف من خروجًا يمثل النص هذا 

 هذا وينساب النجوم، أسماء من وهي) النِّسِر(و) الضحى(و) اإلآليل (األّول البيت في

                                                            
 الحميـد  عبـد : تحقيق ،)هـ739ت (القزويني للخطيب: البالغة علوم في اإليضاح: ينظر )1(

 .364: م2007 القاهرة، ،3ط والتوزيع، للنشر المختار مؤسسة هنداوي،
 .75: الديوان )2(
 .96: الديوان )3(

فقد َسَحَرًا َعُروِسَها ِلزّف َفانهْض  
رأى إذ ِبْشرًا الزَّهِر ثغُر َوافتّر  
والَحجى بالمكارِم الخالفَة َساَس  

 

 

الورَقاُء وغنَِّت الَقضيُب َرَقَص  
الُبشراُء تحفُُّه المليِك َوْجَه  

)2(الُخَلفاُء ُهَقْبَل َيُسْسَها لم إذ  
 ج

)الضحى (َمْفرِق ِفي) اإلآليَل (َترى َوَحيُث  
ُنوَرُه ِرالَبد َعِن َيرِوي الَضيا َوَحيُث  

واِحدًا الَفَضائُل أَقاَمْتُه َمِليٌك  
 

 

)النِّسِر (أوُجَه َآمََّمْت َورٍد َآماِئَم  
)َعْمرو أبي (المليِك َوْجِه َعْن الّشمِس َعْن  

)3(الُمْثري َفْضِلِه ِفي اثناِن َيْخَتِلْف َفَلْم  
 



 بالقفز المتلقي يشعر أن دون) التخلص بيت (الثاني البيت إلى عذبًا انسيابًا الوصف
 تفيد التي العطف أحرف واستعمل الرئيس، غرضه إلى يصل حتى واالنقطاع

 مما المكانية الظرفية) حيث (تكرار عن فضًال) الفاء(و) الواو (عقيبوالت الترتيب
 مدح سياق في الشاعر تجربة في تمثل الذي الفني بنائه في متماسكًا النص جعل

.عثمان عمر أبي السلطان  

:وقوله  

 إلى الغزل من الشاعر تخلص حيث) التخلص حسن (يتجسد النص هذا في 
 أّن إلى اإلشارة الضروري من ولعل الممدوح، أبواب يدقل سلس بأسلوب المدح

 النقد معايير في التخلصات أحسن من ُيعدُّ المدح إلى الغزل من الشاعر تخلص
.)2(القديم  

 والغزل الطبيعة وصف من فيه يتخلص الشاعر ديوان من آخر موضع وفي 
.عثمان بن المسعود العهد ولي مدح وهو الرئيس غرضه إلى  

:يقول حيث  

                                                            
 .111: نفسه المصدر )1(
 الحمـوي،  حجة بابن المعروف علي بكر أبو الدين تقي: األدب وغاية األدب خزانة: ينظر )2(

 .149: م1978 بيروت، ،1ط الهالل، مكتبة دار منشورات شعيتو، عصام: شرح

َمَعاِطفها َمْع اعِتَناٌق َوِللِوَشاِح  
  َعْن الَجالَلَة َيرِوي َشَرٌف لها َشمٌس

ُمْشَتِرٌف العزَّ أن اُهللا َقَضى مولى  
  

 

ِباِإلِلِف؟ الّالِم اعِتَناَق َرأيَت أَما  
والّشرِف العّز َآْهِف) عثَمان (َمْوَالي  
)1(ُمشَترِف َخْيَر ِمنُه َفأْشَرَف ِبِه،  

 

الدَُّجى َغَسِق في الَبْدِر ضياَء آأّن  
ابْتَساِمِه ِعْنَد الصْبح َثَنايا آأّن  
وارثًا والَمْجِد للُجوِد َغدا إماٌم  

 ج

 

الَمَطالِب َسواِد في العطايا َبَياُض  
الَكَتاِئِب َبْيَن) الَمْسُعوِد (َطْلَعِة َسنا  
)1(األَطاِيِب الِكَراِم اآلبا الّسادِة َعِن  

 



 فكانت واالستعارة، التشبيه البيان علم معطيات على تخلصه في الشاعر أعتمد 
 فالمشبه الممدوح إلى الوصول وسائل) الصبح ابتسام (يف واالستعارة) آأّن (األداة

 ما وهذا والرفعة اإلشراق الشبه ووجه) الممدوح طلعة سنا (به والمشبه) الصبح ثنايا(
.مبالغة من فيه مما الرغم على حسنًا تخلصه آان لذا) المقلوب التشبيه(بـ يسمى  

 ومن والفني الداللي ماسكالت تحقيق في فاعًال دورًا) آأنَّ (المؤآد للتشبيه إّن 
.تخلصه في الشاعر أحسن فقد لذلك الممدوح ساحة إلى العبور ثم  

 يشعر ال مناسبًا ورد أآثرها إّن الخلوف ابن تخلصات في القول وصفوة 
 يكون ما غالبًا الذي الرئيس الغرض إلى المقدمة من المفاجئ باالنتقال فيها المتلقي

 من ُيعدُّ وهذا) التخلص حسن(بـ القدامى العرب النقاد عليه أطلق ما وهذا مدحًا
 في القدامى الشعراء أساليب الشاعر يستعمل لم حيث العربية القصيدة بنية في التجديد
 بعض هناك وإنما ،)2()ذا عن َعّد (و) ذا دع: (مثل) التخلص (البنائي المفصل هذا

.أسلفنا آما ظاهرة تشكل ال ولكنها ديوانه في الفجائية االنتقاالت   

 في نشأ أنه إلى يعود البنائي المفصل بهذا الشاعر اهتمام إن الباحث ويرى 
 بنية في والتطور التجديد حيث واألندلس ربيالع المغرب بين تمتد متحضرة بيئة

.الفني وتشكيلها العربّية القصيدة  

 آالصنوبري الطبيعة وصف بشعراء متأثر الخلوف ابن أن جليًا ويبدو 
 فيها وظف التي قصائده بذلك توحي آما وغيرهم الرومي وابن الرفاء والّسري

.كذل إلى المحنا وآما ريب بال آثيرة وهي الطبيعة، عناصر  

-:الخاتمة: ثالثًا  

 ما وآخر ((المتلقي عندها يقف التي األخيرة المحطة هي القصيدة، خاتمة إّن 
 اآلخر يكون أن وجب} لها {مفتاحًا القصيدة أّول آان وإذا.. األسماع في منها يتبقى
 بأحسن آان مقصد أي في آالمه يختم أن بليغ لكل ينبغي ((و ،)))3(}عليها {قفًال
 االجتهاد وقع جرم فال بها، العهد لقرب الكالم سائر بين من حفظت وربما.. الخواتم

 السامع يؤذن تامًا معنًى تضمينها وينبغي وجزالتها قوتها وفي وحالوتها، رشاقتها في

                                                                                                                                                                          
 .155: الديوان )1(
: تحقيـق  ري،العسك عبداهللا بن الحسن هالل ألبي: والشعر الكتابة الصناعتين، كتاب: ينظر )2(

 .513: م1989 بيروت، ،2ط العلمية، الكتب دار قميحة، محمد مفيد. د
 .1/239: العمدة )3(



 شروطها مستوفية الخاتمة تكون أن ينبغي ولذلك ،)1())والنهاية والمقصد الغاية بأنه
 ما إلى يتطلع ال بحيث ومتلقيه الشاعر بين التواصل لتحقيق والفنية الموضوعية

.بعدها  

 قصائده والسّيما خواتيمه، وتفحص فالخلو ابن ديوان دراسة خالل ومن 
 المتمثلة القدامى العرب الشعراء خواتيم عن تخرج ال تكاد أآثرها أن لنا تبّين المدحية

 بينهما العالقة أواصر لتوثيق آوسيلة الدائم والنصر العمر بطول للممدوح بالدعاء
:قوله ذلك ومن.. جزيل عطاء من ذلك على يترتب وما  

 الطبيعة بمواد توسل وقد والرفعة، والُعال السمو بدوام لممدوحه الشاعر يدعو 
 من تقربه جمالية سمات خاتمته على ليضفي) هرالّز(و) آالقطر (ممدوحه لتشبيه
 في التاريخي بالرمز مستعينًا واألعطيات المكارم على الحصول ثمَّ ومن.. الممدوح

).الطائي حاتم (الكرم  

:المدحية قصائده أحدى خاتمة في الخلوف ابن ويقول  

                                                            
 العلـوي  حمزة بن يحيى املإلم: األعجاز حقائق وعلوم البالغة ألسرار المتضمن الِطراز، )1(

 .3/164: م2010 القاهرة، الحديث، دار شريدة، الشربيني: تحقيق ،)هـ745ت (اليماني
 .85: الديوان )2(

شرٍف وفي َسعٍد في آالنجِم الزلَت  
أدُمَعُه األْغَصان في الَقطُر َرْقَرَق َما  

 

 

)الطائي حاتم (وُتنِسي الجميَل ُتنشي  
)2(وطفاِء أجفاِن عن الّزهُر َرنا َوَما  

 

ورفعٍة وجاٍه عٍز ِفي ِزلَت َوال  
وِعزٍَّة وارِتَقاٍء َوخيٍر َوُيسٍر  

َنْرجٍس بأحداق روٌض َرَنْت َما ْمَوُد  
 

 
 

ُقدَرِة َو وافتخاٍر َوُملٍك َوَنصيٍر  
وبهجِة واقتراح وُيمٍن َوأمٍن  

)1(دوحِة بأعواِد ُوْرٌق َشَدْت َوَمْهَما  
 



 في المجد ُسلم في واالرتقاء الخير دوام النص هذا في لممدوحه الشاعر يدعو 
 موظفًا) َوُدْم (المباشر خطابه في البقاء بدوام له يدعو آما ،والسعادة األمن ظل
 أنها يرى الشاعر ألّن والدوحة والورق والنرجس الروض: الطبيعة وصف مفردات
 البقاء له يرجو لذلك عودة بال يرحل ثم الدنيا في وطره فيقضي اإلنسان أّما باقية

.الجميلة الطبيعية الظواهر تلك بقيت ما والرفعة بالعّز المؤزر الطويل  
 أخرى، خاتمة في) الدهر بقاء (السرمدي بالبقاء لممدوحه الخلوف ابن ويدعو 
:آقوله  

 آمرًا مطاعًا البقاء بدوام للممدوح الدعاء في سابقتها عن الخاتمة هذه تختلف ال
 من لممدوحه المباشر خطابه في الشاعر أحسن وقد جميل، هو ما لكل فاعًال ناهيًا
 بين العالقة توثيق شأنه من وذلك) الزلَت(و) بقيَت (في المستترة الضمائر خالل

).الممدوح (لمستقبلوا) الشاعر (المرسل  

: وقوله  

 البيت صّدرت الذي الَقَسم خالل من عليه الممدوح أفضال يؤآد هنا الشاعر 
 له يدعو ثم الموضع، هذا في التكثير تفيد التي الخبرية) آْم (تكرار وآذا األّول،

.أعدائه على والنصر بالسالمة  

                                                                                                                                                                          
 .92: نفسه المصدر )1(
 .99: يوانالد )2(
 .109: نفسه المصدر )3(

اْنَقَضْت إذا فينا، الدَّهِر بقاَء َبقيَت  
ُمصدٍَّق جميٍل فعٍل ذا والِزلَت  

 

 

َعْصِر ُمبَتَدا َعْاَوَدْت َعصٍر أواخُر  
)2(األمِر ُممتثَل الَنْهي ُمطاَع بقوٍل،  

 

مأُثورٍة يٍد ِمْن لَك آْم ِللَِّه  
ُمَسربًال الُمؤمنين أميَر فاسلْم  

 ج

 

ُمْستْغزِر َندًى ِمْن َلَك َوَآْم ِعْندي  
)3(ُمَظفَِّر اليديِن منصوِر سرَباَل  

 



:وقوله  

 ان قبل وحرمان بؤس في عاش أن بعد عليه ممدوحه بأفضال الشاعر يقّر 
 البيت إّن الالفت ومن.. بالسالمة له يدعو ثم واالهتمام بالرعاية السلطان يّد إليه تمتد

:فيه يقول الذي المتنبي بيت يشبه الثاني  

:قوله الشاعر خواتيم فمن النبوي المديح في أّما  

                                                            
 .114: الديوان )1(
 الكتـاب  دار ،3ج الثـاني،  المجلـد  البرقوقي، الرحمن عبد وضعه: المتنبي ديوان شرح )2(

 .209: م1930 بيروت، العربي،

 نيـسابوري ال الثعـالبي  الملك عبد منصور ألبي: العصر أهل محاسن في الدهر يتيمة: وينظر

: بيروت األول، المجلد العلمية، الكتب دار قميحة، محمد مفيد. د: وتحقيق شرح ،)هـ429ت(
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َجِنفًا فالَتوى َسمْحًا َدهري َآاَن َقْد  
َودْم َواسْم واْرق َواعطف وابَق َودْم فاسلْم  

 

 

يِحِف َوَلْم َيْجَنْف َلْم َعرفُتَك َفُمْذ  
)1(واآتنِف واْشِف وأمنْع وإعِط ْلوِم واوصْل  

 

أِعْد َسلِّ َعلِّ إحِمْل إقِطع ِنْلأ أِقْل  
 

 

)2(سِل ُسّر أدِن َتَفضَّل َبشَّ هشَّ ِزْد  
 

ُمعجزًة جاء َمن على تترى َوَصّل  
له والتابعين والصحابة وآِلِه  

 
 
 
 

 
 

والفلِق الّناِس ِبَرب أعوُذ ِبقْل  
)1(الَغَسِق دوحة في الِحَمى حادي َناَح َما  

 ج



 اهللا صلى محمد الرحمة نبي على الدائمين والسالم الصالة إلى الشاعر يدعونا 
) الناس برب أعوُذ قل: (الكريمتان اآليتان وآانت الميامين، الغر وصحبه وآله عليه
 دالالت تحمل التي الخاتمة هذه حوله تتمحور مرتكزًا ،)2()الفلق برب أعوُذ قل(و
:وقوله). ص (األعظم الرسول وسنة الكريم القرآن اهللا بكتاب المطلق باإليمان مترعة  

 محمد األآرم النبي شفاعة ويرجو ذنوبه بكثرة الشاعر يقّر الخاتمة هذه في 
 وال ماٌل ينفع ال يوم) ص (األآرم النبي إال ُمجير من له وليس وآله عليه اهللا صلى
 استعان وقد المغفرة،و العفو لطلب وتضرعه مناجاته ليشارآه البرق ويدعو بنون،
 ولم والعبث اللهو في قضاه وقت على وندمه لوعته عن ليعبر) يا (النداء بأداة الشاعر

.الودود الغفار وهو واسعة اهللا رحمة ولكن والخسران، الخيبة غير منه يجِن  

 

 

 

 

 

 

 

الثالث املبحث  

                                                                                                                                                                          
 .63: الديوان )1(
 ).1 (اآلية: الناس سورة )2(

 ).1 (اآلية: الفلق سورة  

 .67: الديوان )3(
 

َقَطَعْت قد الذُّنوَب إّن َبْرُق َيا  
خاِلُقَنا عليه صلى َبْرُق يا  

 

 

َحَسَنْه لي وليس الُمعّنى َظْهِري  
)3(َشَجَنْه شكا أو الطيُر غرََّد ام  

 



املقطــوعــات بنــيــة  

 الجاهلي العصر منذ العربي الشعر ديوان في حاضرة المقطوعات آانت
 أثبت رأيتها ألني: قال للقصار؟ شعرك في اختيارك ما: ((للفرزدق قيل فقد واألموي،
 في واضحًا حضورًا المقطوعات وشكلت ،)1())أجول المحافل وفي الصدور في

.)2(األندلسي الشعر  

 بعض إّن إْذ الشعرية المقطوعات اتسعت حيث العباسي العصر في وآذا
 ومن ،)3(المقطوعات نظم على شعره جلَّ قّصر قد يالبصر لنكك ابن مثل الشعراء
 القسم شكلت المقطوعات أّن يرى الفاطمي العصر في العقيلي الشريف ديوان يتصفح
 وتحقيقًا جهة، من العصر لذوق استجابة ((المقطوعات وتأتي ،)4(ديوانه في األآبر

.)5())رىأخ جهة من الناس السن على ودورانه تناقله، وسرعة الشعر، لشعبية  

 يشير ما فيها وليس واحد موضوع حول تتمحور بكونها المقطوعات وتمتاز
 األغلب األعم في ألنها القصائد، في الحال هو آما خاتمة أو تخلص أو مقدمة إلى
 وقافية وزن من فيها التقليدي الشعر سمات توافر من الرغم على نسبيًا قصيرة تكون

.ذلك إلى ما و ومعنى  

 حيث والنتف، المقطوعات من آبيرًا عددًا الخلوف ابن ديوان تضمن وقد
. نتفه) 135 (إلى والنتف مقطوعة) 63 (إلى المقطوعات وصلت  

                                                            
 واإلرشـاد  الثقافـة  وزارة ،)هـ356ت (األصفهاني الحسين بن علي الفرج أبو: األغاني )1(

 .21/360: م1976 مصر، العامة، المصرية المؤسسة القومي،
 الحريـة  دار خضر، عبداهللا حازم. د وشعره، حياته ،)ه426ت (األندلسي شُهيد ابن: ينظر )2(

 .56ص: م1984 بغداد، للطباعة،
. د: ترجمـة  نكلـسون، . أ.رينولـد : العباسي األدب تاريخ: وينظر ،2/407 الدهر، يتيمة )3(

 .64: م1967 بغداد، األهلية، المكتبة خلوصي، صفاء
 العربيـة،  الكتـب  أحيـاء  دار المحاسني، زكي. د: تحقيق: العقيلي الشريف ديوان: ينظر )4(

 .بعدها وما 33: ت. د وشركاه، الحلبي البابلي عيسى
: 1980 بمـصر،  المعارف دار إسماعيل، الدين عز. د: والفن الرؤية العباسي، الشعر في )5(
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 موضوعات على توزعت أّنها جليًا صار المقطوعات لتلك دراستنا وعبر
 الخمرة ووصف المدح ثم األوفر النصيب لهما آان اللذين الطبيعة ووصف لغزلا

. الفخر في مقطوعتين منها مختلفة أخرى وموضوعات  

:قوله الطبيعة، ووصف الغزل في مقطوعاته ومن  

 مفاتن الشاعر وصف حيث والتشبيب الغزل حول النص هذا معاني تدور
 المنسدل شعرها وصف ثم قوامها في والغصن طلعتها في الشمس تشبه التي المحبوبة
 البيان بأساليب الشاعر واستعان اللماع البريق ذات األساور آأنهو األرداف على
 ال التي القاتلة العيون شراك في الوقوع من اآلخرين فتحذر تتكلم األلحاظ جعل حينما

 خالل من بعضها مع األبيات ترابط ويتجلى. المصيبة وسهامها سحرها من فكاك
 تقدمها ما على مستترةوال الظاهرة الضمائر عود عبر ولغوية موضوعية وحدة

 خالل من قبله محذوف آالم إلى يشير األّول البيت أن عن فضًال) الحاُظُه(و) أرخى(
)..وجهُه(و) أفديه (الضمائر  

 ودموعًا ألمًا تنضح ولكنها الغزل، في مقطوعة الخلوف ابن وللشاعر
:آقوله وحسرة،  

                                                            
 .259: الديوان )1(

َوجُهُه َبدا َما ُغصنًا أْفديِه  
َوَحكى َشعرًا األرداِف على أرخى  

ألحاُظُه ِللُعّشاِق َتُقوُل  
 

 

القضيْب فوَق الشَّمَس رأيُت إّال  
الكثيْب ِبأعلى َتْسَعى أساورًا  

)1(ُمصيْب فسهمي فتكي تنكروا ال  
 

لي َيشَهُد والسقُم الَهَوى َقاِضي َناديُت  
ِبِه ُقتلُت َمْن فَنيِبْج ولّلحاِظ  

ِبَصفحتِه إْعالٌم َوِللَعواِرِض  
عواِرَضُه وأنُظر ِقصَّتي على َوقِّْع  

 

 

إثباُت الخّد بمحِو وللدُّموِع  
الَمنّياُت ِفيَها ُسطِّرْت َصَحائُف  

العندمَّياُت الخدوُد سجَّلتُه َقْد  
)1(الماُتوا: ُقْلُت أَحيا؟ ُهنَّ َهْل: فقاَل  

 



 بهذه ليعّبر) ناديُت (الفاعل وضمير بالفعل المقطوعة هذه الشاعر ابتدأ
 السيل آأنها غزار دموع من عليه يترتب وما جوى من يعانيه عما) الصرخة(

 يأسر خالبًا بريقًا تشع التي) الحمر (العندميات المحبوب خدود يصف ثم المدرار
 إطار في األبيات وترتبط الشجن،ب مليء جميل بحوار المقطوعة هذه ويختم.. ناظريه

. وآالمه الشاعر َلْوَعة عن صادقًا تعبيرًا يعبر واحد موضوعي  

 وبين بينه الصدع ورأب الشمل جمع إلى آخر موضع في الخلوف ابن ويدعو
:آقوله الغياب، ومّر الهجر آؤوس تجّرع أن بعد المحبوب  

 غادره أن بعد وحيرته عرالشا معاناة عن تعبيرًا النص هذا) يا(بـ النداء تصدر
 تخفف لعلها أعماقه من تنبعث التي والحسرات الدموع غير له يترآوا ولم المحبون

 المجهول عالم في يسبح الشاعر وظل.. جوانحه بين تتلظى تكاد التي الهجر نيران من
.فؤاُده فيه ضل الذي  

 عين طرفة اليواللي األيام تلك وآأن محبوبه، مع ولياليه أيامه الشاعر يعدَّ وال
:آقوله الزمن حساب في ليست  

                                                                                                                                                                          
 .269: الديوان )1(
 .287: نفسه المصدر )2(

ُمَقاٌم ّهْل الشَّمِل َجاِمَع َيا  
بكأٍس الّنوى سقاني َفقد  
َدمعي َسحُّ الخّد ِفي َوَساَح  

لمَّا الفؤاِد ُقْطُب وضلَّ  
 

 

َمقَعْد خيَر منَك ُيقِعُدني  
الصَّْد َمرارَة قلِبي َجرَّع  
ُمَجدَّْد؟ غدا تراه أَما  

)2(َوَعربْد سقى َلْحظًا َحكَّْمَت  
 

َيوٍم ألَف الُحّب في ِعْشُت َلْو  
يومًا لبثَت آْم لي وقيل  
يوٍم بعَض أْو يومًا َلُقْلُت  

 

 

َعاِم وألَف شهٍر وألَف  
بالَمراِم الباِل ُمَنعَّم  

)1(المناِم في الطَّيِف زْورَة أو  
 



 الزمن هذا فإّن عام ألَف الحب في عاش لو الشاعر يتمنى النص هذا في
 هو آما – السعيدة األوقات إنَّ إْذ الخيال طيف عنده يساوي ال) المفترض (الطويل

 وجه على المحبوب مع التماهي بإزاء حساب لها يحسب ال سريعة تمر -معروف
 عاشقًا عرفناه آما بل خيالية تجربة عن يتحدث الشاعر إّن ذلك يعني وال الخصوص

 آم) أيضًا (مفترض سؤال عن المجيب السائل هو هنا ولكنه غزله، في بارعًا يمًامت
!.ذلك من أدنى هو أو) المنام في الّطيف زْورة (جوابه فكان ُمنّعمًا؟ لبثَت  

 ذاق أن بعد والهجران الصّد رائحة منها تفوح مقطوعة في الشاعر ويتغزل
:قوله ذلك، من الجميل، العشق حالوة  

 العشق حضانأ في وطرًا فيها قضى التي الزاهية الرياض الشاعر يصف
 هو ما بكل إياها مشبهًا المعشوقة مفاتن وصف في ويستطرد واالبتهاج والسرور

 ويبدو.. وتثّنيه دقته في البان آغصن وقوامها خصرها يعانق فشعرها: وجذاب عذب
 غادرت قد الحب، إيقاع مع تتراقص التي والمسرات باألفراح المليئة األيام تلك أّن

 المقطوعة على الماضي الفعل هيمنة بداللة وذلك الذآريات إال منها يبَق ولم الشاعر
.وغيرها) أسبَل(و) جّرَع(و) حللُت(و) قطعُت(و) سقيُت(و) جليُت(  

 منها بيت يخرج أن دون ومنطقي موضوعي إطار في المقطوعة هذه وتأتي
.العام سياقها عن  

:آقوله إليها النثرية تسلل من الرغم على طريفة غزلية حوارية وله  

                                                                                                                                                                          
 .355: الديوان )1(
 .293-292: الديوان )2(

ّقّدْه َباَنت َضَمْمُت َبْدٍر ُربَّ  
ُهُمومي فيها َجليُت ورياٍض  
ِوصاًال فيه قطعُت َوَزماٌن  

ألَمى المراِشِف العَس بأبي  
  فتثّنى وأنثى الشَّعَر أسبَل

فأوَدى الُخُدوِد على ُصدغا مدَّ  
ُحَسامًا الُجُفوِن ِفي الّلْحَظ َوَنَضا  

 

 

خّدْه َوْرَدَة َلَثمُت وغزال  
ِوّدُه افَيَص ُسقيُت َوُسروٍر  
َبْنِدْه ُعقدَة َحَلْلُت ِبَحبيب  

صدْه َمرارة ِمْن الصَّبَّ َجرََّع  
ُبْرِدْه فاِضَل َيُجرُّ آقضيٍب،  
َجْعِدْه ِبأْرَقِم والَحَشا ُمهَجِتي  

)2(َحّدْه نهاية عن الَحّد في جاَز  
 

َظْبٌي الِعيِد ِفي َزاَر َقْد  
ِلي ُقْل االسُم، ما َفُقلُت  

 



 جميلة امرأة زيارة ليصف الحوار أسلوب المقطوعة هذه في الشاعر وظف
 الذي نفورها أمن إْذ بلقياها مستبشرًا بمقدمها مرحبًا وسناه طلعته في بدربال شبهها

 الثالث البيت في جانس وقد وزائرِتِه، الشاعر بين المتصل الحوار يستمر وهكذا ألفه
 الدينية المناسبة ويعني الَعُجز في) عيد (وبين العلم االسم وهو) عيد (بين واألخير
 آليات من الحوار أن المعروف ومن وفنيًا، ضوعيًامو متماسك النص وهذا المعروفة
 جوانب بعض عن التعبير في المسرحية اآللية هذه.. الشعر استعار وقد ((المسرح
 فنية صور تشكيل في األخرى التصوير وسائل وبين بينها مازجًا الشعرية، رؤيته

.)2())الصورة مكونات أبرز فيها الحوار يكون مرآبة  
 شاعرنا قبل مقطوعاتهم في الحوار أسلوب األندلسيون الشعراء استعمل وقد
 شعره في يميل شهيد ابن إن عباس إحسان الدآتور الحظ إذ ّدة،ع بقرون الخلوف ابن

.)3(الحوار إلى  
 وسالمًا خيرًا الدُّنيا مأل الذي) ص (محمد الرحمة نبي فالخلو ابن ويمدح

:آقوله  

                                                                                                                                                                          
 .340: نفسه المصدر )1(
 سـعود،  العزيـز  عبـد  جائزة مؤسسة: ووقائعها الندوة أبحاث مداني،الح فراس أبي دورة )2(

 علـي . د: بحـث  الحمـداني،  فراس أبي قصيدة في الفنية الصورة الشعري، لإلبداع البابلين

 .244: 2003 الكويت، زايد، عشري
 القـسم  ،)ه542ت (بـسام،  بن علي الحسن أبو الجزيرة، أهل محاسن في الذخيرة: ينظر )3(

 254: م1979 بيـروت،  الثقافـة،  دار طبعة عباس، إحسان. د: تحقيق األول، المجلد األول،

 .بعدها وما

ِعيٌد اإلْسُم َِلي َفَقال  
 

تبارْك ُقْلَنا َآالَبْدِر  
ِنَفارْك أِمّنا فقد  
)1(ُمَباَرْك ِعيٌد َفُقْلُت  

 

اإللـــََه َتْلَقى ِبَما َقاُلوا  
  اّلذي ِبالوجِه َفُقلُت

َحِبيِبِه َوِباِمتَداح  
َمْن اِهللا َعْبِد بِن َطَه  

َما اهللا عليِه َصّلى  
َما واألْصَحاِب َواآلِل  

 

ُمعَتِد َعاٍص وأْنَت  
َيسُجِد لم ِلَغْيرِه  
ُمَحمَِّد األَناِم َخْيِر  

َغِد ِفي الّشفاَعَة َحاَز  
بأسوِد الّظالم ُآِحَل  
)1(بأِمَلِد النَّسيم َلِعَب  

 



 خصه الذي) ص (محمد األآرم النبي مدح حول المقطوعة هذه معاني تدور
 الحوار لوببأس الشاعر فابتدأ بنون، وال مال ينفع ال يوم بالشفاعة وتعالى سبحانه اهللا
 حيث) فقلُت (إجابته خالل من) ص (النبي مدح في ليسترسل مفتاحًا هذا فكان) قالوا(

 ونبيه لغيره ُيسَجد لم الذي القدير العلي اهللا بذآر المدح تفصيل إلى الشاعر وصل
 آل يمدح واألخير السادس البيت وفي الدنيا بقيت ما األنام خير سيظل الذي األآرم

: قالوا لمن جوابًا الوصف هذا وآان.. الميامين الغر وصحابته السالم عليهم النبي بيت
.وفنية موضوعية وحدة على انطوت والمقطوعة.. اإلله تلقى بما  

:وقوله  

 النبي والمحبة والخير الهدى رسول الخلوف ابن يصف المقطوعة هذه في
 آانت وقت في وعدًال وسالمًا وحكمة علمًا الدنيا مأل الذي) ص (محمد األآرم
 إلى يصل أن اإلنسان حاول ومهما.. والضالل الجهل ظلمات في تخوض البشرية

 ما بكل الزاخر النبي بحر شاطي على الوقوف إال يستطيع ال فإنه الوصف حدود أدنى
 الوصف، لهذا يتصدى ممن وتعجب باستنكار الشاعر ويتساءل.. نبيل إنساني هو
 آال المنطقي الجواب ويأتي ؟..)والثرى والرمل والنبت الحصى (إحصاء يمكن وهل

!.آال وألف  

 سالمًا وصحبه وآله النبي على والسالم بالصالة وصفه الخلوف ابن ويختم
.سرمديًا دائمًا  

:قوله ذلك ومن األربع تتجاوز ال خمرية مقطوعات الخلوف والبن  

                                                                                                                                                                          
 .411: الديوان )1(
 .60-59: الديوان )2(

أحمَد مدِح في الوْصِف َحْصِر أطالَب  
والثَّرى والرّمَل والنبَت الحَصى أتحصي  

َغَدا َمْن َمَحاسَن ُتحِصي بأن َوْآيَف  
للسُّهى ِطرَت ولو أتيت ما َوَغايُة  
َنْعِلِه ُدوَن ُترى أن المعاِلي ُقصارى  

الدُّجى َلِبس ما اِهللا سالُم عليِه  
ُآلَّما والصُّحِب واآلِل وِعتَرِتِه  

ج   

 

العجزا أنفاسك أرآَّْبَت وقد أسأَت  
والبّزا والخزَّ والقطَر الدُّجى وزْهَر  
ُيْعزى الورى مقاَل الُحسَنى ألْوَصاِفِه  

حَفزا لها ُتِطيُق ال فاٍتص ببعِض  
ِعّزا به الِبَساَط َداَس وقد َال؟ وِلْم  
َطرزا له الّصَباِح َخْيَط ترى رداًء  

)2(فاهتّزا أِحبَّاُه مشتاٌق تذآر  
 



 يصفها ثم البدر آأنها فصارت الماء، خالطها أن بعد الخمرة الشاعر يصف
 رومانسية عوالم إلى تنقلهم إْذ الشاربين في تأثيرها يأتي هنا ومن ُمعّتقة فهي بالقدم
 من المعتقة الخمرة هذه في وليس الزمن أتعبها التي النفوس في السرور تبعث رقيقة

..شتى طرٍق في بها والذهاب العقول وسلبها المّر طعمها خال ما عيب  

) النهار شمس: (الطبيعة وصف بمواد لها وصفه في الشاعر استعان وقد
 آالتشبيه بيانية بوسائل مستعينًا واحد موضوعي إطار في وصفه لّف وقد) الغيم(و

) جالها (تقدمها ما على الضمائر وعودة العطف آأحرف ولغوية واالستعارة
 ظاهر ضمير من المقطوعة ههذ في بيت يخلو ال ويكاد) نورها(و) بها(و) اغتدت(و

.الخمرة على يعود مستتر أو  

 ووصف للغزل وآان تنوعت قد الخلوف ابن شاعرنا عند المقطوعات إّن
 ثم) ص(محمد النبي مدح والسّيما المدح ويليه فيها األوفى النصيب الطبيعة

..مختلفة أخرى موضوعات عن فضًال الخمريات  

 مباشرة موضوعاتها تناولت ياتأب) 8-3 (بين المقطوعات أبيات وتراوحت
 لمساته وضع الشاعر من تقتضي آنية، وجدانية مواقف وليدة ألنها مقدمات؛ دون
 العطف، آأحرف لغوية بوسائل أبياتها ترتبط موضوعية وحدة إطار في عليها الفنية

.واالستعارة آالتشبيه بيانية وسائل وآذا تقدمها ما على الضمائر وعود  

 الجميلة بالصور بعضها تمّيز البحث سياق في وردت يالت المقطوعات إّن
 أسلوب الشاعر اعتمد بعضها وفي متينًا، سبكًا المسبوآة والصياغة العذبة واأللفاظ
.بعضها أجواء إلى النثرية تسللت فقد ذلك وبرغم الفني البناء آليات آأحد الحوار  

                                                            
 .393: الديوان )1(

ِصْرَفها خَاصَم المزُج ما إذا َوراٍح  
فاغتدْت الكأِس هالُة َجالها أتّمت  

َحانٍة َعجوزُة أدناٍن، يتيمُة  
ِبُنورها أهتديُت لّما ِبَها َضَلْلُت  

نيلها شئَت إن الكأس، في َرقَّْت ُمداٌم  
ِبُزجاجها ُحجِّبْت قد ُمعتَّقٌة  

َمَذاِقها ُمرِّ غيَر عيبًا ُتبِد َفَلْم  
 

 

بخصمها لسَت اإلصباُح لُه يقول  
تمِّها بدَر الدُّجى ُزهُر ُتلقُِّبها  
ِبيْتمها َحَوْتنا قد لعُجوٍز َفيا  
ِبَنجِمَها الضَّالِل آوُن عجٍب َوِمْن  
َفَسمِّها السُّروَر شئَت وإن َفُسْمَها،  
ِبَغْيِمَها النَّهاِر شمُس ُحجَِّبْت آما  

)1(ِجسِمَها َوِرقَِّة ُمحبيَها وَسلِب  
 



 بكفاية تعلقم ((المقطوعات أمر أن إلى الحديثة الدراسات بعض أشارت وقد
 آان فإذا القطعة، لشكل الكمي أو والزماني المكاني بالحّيز وليس وقدرته الشاعر
 دون آان وإذا والمكان، الزمان حدود اختراق الشعري لخطابه ُيمكن مقتدرًا الشاعر
 الجمالي التشكيل خاصية تعّوض أن يمكنها ال قصرًا، أو طوًال الكمية البنية فإّن ذلك،
 الناس تداولها آثيرة مقطوعات هناك إّن حيث ،)1())الشعري الخطاب يةبن في والفني

 ووحدة ترآيبها وبساطة حفظها لسهولة العصور، امتداد على انتشارها وشاع
..وضوعهام  

 اللغة واختزال بالتكثيف تميزت الخلوف ابن شاعرنا مقطوعات فإّن ولذلك
 وظائفها أدت ذلك من الرغم وعلى ومحدود ضيق مكاني حّيز في المعاني وتأطير

.والنفسية والتأثيرية التوصيلية  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 القـادر  عبد األمير عصر في القصيدة: ووقائعها الندوة أبحاث الحمداني، فراس أبي دورة )1(

 .392: األسد الدين نور. د: بحث الجزائري،



 

 

 

 

 
الثاني الفصل  
الشعرية اللغة  

 
.الشعري المعجم :األول المبحث  

.التراكيـــــــــــــب :الثاني مبحثال  

 

 

 

 

 

 

 



الثـانــي الفـصـل  

الشعرية اللغة  

 على والشعر عام بشكل لألدب الفني البناء في األسس أس الشعرية اللغة ُتعد 
 العرب وغير العرب والنقاد الشعراء اهتمام موضع صارت ولذلك الخصوص، وجه

) افتراضًا (نتصور أن ويمكن القصيدة عليه تقوم الذي العنصر ((فهي وحديثًا قديمًا
 األذواق تالءم التي الموسيقى أو الموحية والصورة المفيد الموضوع من تخلو قصيدة
 ثّمة فإن ولذا ،)1())اللغوية والترآيبات األلفاظ من تخلو قصيدة تصور يمكن ال ولكن
 بوتقة في المكونات هذه تنصهر إْذ الفني البناء مكونات وبقية اللغة بين جدلية عالقة
 وفنيًا موضوعيًا التجربة هذه تقييم يمكن َثمَّ ومن الشعرية التجربة مالمح لتشكل اللغة

 بنظر تأخذ ونقدية فنية اييرمع وفق على فيها اإلخفاق أو اإلبداع جوانب لمعرفة
.فنيًا استعماًال اللغة استعمال في األديب أسلوب االعتبار  

 المعجمية اللغة وليست الشعر لغة هي هنا المقصودة اللغة إّن الحال وبطبيعة 
 ُيراد وال صياغتها عن وانزياح اللغة خرق ((الشعر إّن حيث التقريرية التوصيلية
 الصياغة في التفنن وإّنما النحو، ومعاني اللغة لأصو عن التام الخروج بالخرق
 سيد فالشاعر ،)2())األصيل الشعر به يتسم ما أهم هي التي الشعرية إلى للوصول

 بناءها ليعيد إال) اللغة يحطم (ال أنه إْذ الذاتية، ربتهتج وفق على صياغتها يعيد اللغة
 ورؤيته ومشاعره أحاسيسه مع ينسجم وبما اللغة قانون هو معيار عن االنزياح عبر

.)3(الفنية  

 لرموزه يمنحها خاصة وظالل إيحاءات ذات الشاعر لغة ((تكون ذلكوب 
 جوانح تغمر التي النفسية والذبذبات الزاخرة الشعورية التجربة مصدرها اللفظية

.)4())نفسه  

                                                            
 فيـة الثقا الـشؤون  دار الزبيدي، مرشد. د: والمعاصر القديم العربي النقد في القصيدة بناء )1(

 .26: 1994 بغداد، العامة،
 الثقافيـة  الشؤون دار ،1ط مطلوب، أحمد. د: الحديثي كمال شعر في قراءة مضيئة، عيون )2(

 .9: م1992 بغداد، العامة،
 توتقـال  دار العمري، ومحمد الولي محمد: ترجمة كوهن، جان: الشعرية اللغة بنية: ينظر )3(

 .6: م1986 المغرب، ،1ط للنشر،
 .109: تطبيقية دراسة الشعري، النص في األسلوبية البنى )4(



 أن غير من الحياتية هتجارب عن صادقًا تعبيرًا ُتعّبر فنية لوحات بكلماته فيرسم 
 تلك به تسمح بما إال والداللية والنحوية والصرفية الصوتية: اللغة قوانين يتجاوز

.القوانين  

 العربي التراث من تنبع فإنها الدين شهاب شاعرنا بلغة يتعلق ما أّما 
 ومعطيات جهة من الجزلة ومفرداته العميقة بمضامينه والشعري الديني واإلسالمي

 مستوى على وابتكار تجديد من فيهما وما والمشرقية ألندلسيةا الحضارة
 قد الجميلة األندلسية البيئة إّن والسيّما والصور، والتراآيب واأللفاظ الموضوعات

 من بالكثير الدين شهاب ومنهم -سواء حٍد على– والمغاربة األندلسيين الشعراء ألهمت
 التطور مالمح عن تعبير خير تعّبر التي الجديدة والموضوعات الخالبة الصور

.الشعر فن مقدمتها وفي األدبية األنواع مختلف في الفني واإلبداع الحضاري  

 في تتمحور التي الفنية الدراسة خالل من الدين شهاب لغة الباحث وسيعالج 
 النقاد ألّن وذلك.. التراآيب ُثّم الشعري، بالمعجم يسمى ما أو األلفاظ: هما اتجاهين
 بالتوافق الشعر مادة يمثالن آونهما خاللهما من الشعر لغة درسوا قد امىالقد العرب
 اللفظ يكون أن منها ذلك في نقدية معايير ووضعوا واإليقاع، والصورة المعنى مع

 تتضمنها التي الرؤيا بين فالعالقة ((،)1(للمعاني قوالب األلفاظ وإّن للمعنى مساويًا
 ما متى التغير يصيبها الرؤيا إّن بحيث وطيدة عالقة عناه تعّبر التي األلفاظ وبين

 الغرض أو المعنى هنا بالرؤيا المقصود ولعل ،)2())األلفاظ في قليًال ولو حّورنا
 وبذلك المعنى، في تغير إلى يفضي ذلك فإن ما تغير لأللفاظ يعرض فحيثما الشعري
.واحد شيء هما بل والمعنى اللفظ ثنائية آولردج المعروف اإلنكليزي الناقد يرفض  

 

 

 

األول املبحث  

الشعري املعجم  

                                                            
 المنعم عبد مدمح. د: تحقيق ،)هـ332 ت (جعفر بن قُدامة الفرج ألبي: الشعر نقد: ينظر )1(

 .153: ت،.د بيروت العلمية، الكتب دار خفاجي،
 .95: م1958 لقاهرة،ا بمصر، المعارف دار بدوي، مصطفى محمد. د: كولردج )2(



 يكثر ألفاظًا شاعر لكل أّن القديم العربي النقد تاريخ في ارزةالب الظواهر من
 من غيره عن به يتمّيز الشعري، لمعجمه مفتاحًا تشكل بحيث شعره في دورانها
 وآذلك عندهم، حظيت ألفاظ قوم ولكل: ((بقوله ذلك إلى الجاحظ أشار وقد الشعراء،
 آالم وصاحب األرض في شاعر وآل منثور آالم وصاحب األرض في بليغ آل

 آان وإن آالمه، في ليديرها بأعيانها، ألفاظها وألف لهج قد يكون أن ُبّد فال موزون،
.)1())اللفظ آثير المعاني، غزير العلم واسع  

 ومعرفة اللغة مع التعامل في الواسعة الشعراء بعض قدرات من الرغم وعلى
 مفردات توظيف إلى شعوريًا ال أو شعوريًا ميًال يميلون فإنهم وأساليبها أسرارها
 لغة في جلّية سمات المفردات هذه تصير حتى غيرها من أآثر أساليبهم في معينة

.المعّين لشاعرل الشعري الُمعجم الحديث المصطلح في عليها يطلق الشاعر  

 اإللزام يشبه بما (القدامى العرب النقاد بعض أّآد فقد ذلك، عن وفضًال
 يعدوها، أن للشاعر ينبغي ال مألوفة، وأمثلة معروفة، ألفاظًا للشعراء إّن ((،)والتقييد

.)2())غيرها يستعمل أن وال  

 خالل من تجربته عن التعبير في حرًا الشاعر يكون أن الباحث ويرى
 حي آائن وتراآيبها بمفرداتها اللغة وإّن شرط، أو قيد دون الموحية األلفاظ استعماله
 وآم... الزمن عبر داللتها تغيّرت لفظة من وآم) يقولون آما (الحياة بتطور يتطور

 رشيق ابن إليه أشار ما يبقى ولكن فيه، ترد الذي السياق بحسب معناها تغير لفظة من
 ميًال يميلون القدامى نقادنا جلَّ أّن أدرآنا إذا والسيَّما وقتئٍذ، مسوغاته له نيالقيروا
 المعجم هو هنا يعنينا ما أن بيد. )3(أخر لشيء وليس لقدمه القديم ترجيح إلى واضحًا

: وهي أساسية حقول ثالثة إلى تقسيمه يمكن والذي الدين شهاب شعر في الشعري
 شعره في وردت التي األغراض أهم وفق على وذلك والمدح والغزل الطبيعة

:ديوانه في واسعًا حيزًا شغلت التي تلك والسيَّما  

 :والغزل الطبيعة ألفاظ  -1

 علـى  انعكـس  واسـع  دور األندلسي الشعر في الطبيعة ألثر كان لقد

 كـان  وإذا ((وغيرهـا  والخمريات كالغزل عريةالش األغراض مختلف
                                                            

 محمـد  الـسالم  عبد: تح ،)هـ255ت (الجاحظ بحر بن عمرو عثمان أبو: الحيوان كتاب )1(

 .3/366: م1938 ،1ط القاهرة، هارون،
 .1/128: العمدة )2(
 .8: البالغة وأسرار النقد أصول في أبحاث الشعراء، بين الموازنة: ينظر )3(



 روح نخطئ نكاد ال فإننا.. الطبيعة شعر في جودوا قد األندلس شعراء

 .)1())أردانه في تتمشى وهي المشرقية الحلبية المدرسة

 واسـعة  مساحة تشكل الخلوف ابن ديوان في والغزل الطبيعة اظألف إن

 وردت التي الشعرية األغراض عن النظر بصرف الشعري معجمه في

 مختلـف  فـي  والغـزل  الطبيعة ألفاظ الشاعر استعمل حيث ديوانه في

 إلـى  الولوج في األساسية المفاتيح بمثابة األلفاظ تلك وكانت األغراض

 : قوله له ولنقرأ. ديوانه في تتمثل التي الشاعر تجربة

                                                            
 ،3ط للماليـين،  العلـم  دار الـشكعة،  مـصطفى . د: وفنونه موضوعاته األندلسي، األدب )1(

 .13: م1975 بيروت،

 َتَبسََّم ثغُر األْفِق َعْن َشَنِب الَفْجِر
 َوَشقَّْت َجَالِبيَب الشَِّقيِق َيُد الّصَبا
 َوَناحْت َعَلى العيَدان هاتفُه الضَحى
 َوأْغَضْت ُعُيوُن النَّْرَجس الَغّض عندما
 َوَدبَّ ِعَذاُر االِس ِفي ورِد َخده

لََّناِر أشّعًةَوأْبَدْت ُنُهوُد الُج  
 َلَدى َرْوَضٍة أْبَدْت َسَماَء ُزُمرٍُّد
 

 
 َفَهيََّج أْشَواِقي إلّى أْلَعِس الثَّْغِر
 َآَما َمزََّقْت َجْيَب الّرَياِض َيد النهِر
 َفَجاَلْت ُدموُع الطَّّل ِفي أْعُيِن الزَّْهِر
 تبَسَم ثغُر الزَّْهِر َعْن َحَبِب الَقْطِر

ّل في وجنة النهِرَآَما َجاَل صدغ الظِّ  
 ُمَرآََّبًة ِفي ُسْمِر أْعَطاِفَها الُخْضِر
)1(َعَلْيَها ُنُجوٌم َقْد َطَلْعَن مَن التِّْبِر  

 



 وظف وقد عثمان عمرو أبي السلطان مدح إلى تفضي مقدمة يمثل النص هذا
 قوله في األفق إلى رالثغ أضاف فقد فنيًا توظيفًا الطبيعة وصف ألفاظ فيها الشاعر

 لفظة اآتسبت اإلضافة هذه خالل من ولكن الحقيقة على ثغر لألفق وليس) األفق ثغر(
 في التشخيص يسمى األسلوب وهذا يبتسم ثغر له صار حيث جديدة داللة) األفق(

 ألفاظ وآذلك العربية البالغية الدراسات في المكنية االستعارة أو الحديثة الدراسات
) الرياض جيب(و) الصبا يد(و) شقائق (والقياس) الشقيق جالبيب(و) جرالف َشَنِب(
 حيث) الزهر أعين(و) الطل دموع(و) الضحى هاتفة (الحمام عن وآنى) النهر يد(و

= عيون (جمع إذ) النرجس عيون(و قلة جمع وهو) أفعْل= أعين (على) عين (جمع
 وجنة(و) الظّل صدغ(و) خده ورد(و) اآلس عذار(و) الزهر ثغر(و آثرة جمع) فعول

 آريم حجر والزمرد) ُزُمرٍُّد سماء(و الرمان زهر والجلنار) الجلنار نهود(و) النهِر
 أسلوب خالل من جديدة دالالت األلفاظ اآتسبت وبذلك.. الخضرة شديد شفاف

 بالكثير القصيدة أحاطت وبذلك وروعة جماًال زادتها والتجسيم والتشخيص اإلضافة
. والغزل الطبيعة أوصاف من  

 الثابتة– الطبيعة مفردات توظيف عن الخلوف ابن شاعرنا انفك وما
 ولنقرأ.. الساحرة أجوائها في هائم لها عاشق وآأنه الغزل، مواضع في -والمتحرآة

:قوله له  

                                                                                                                                                                          
 .95-94: الديوان )1(



 َبَكى ِبُدُموِع الَقْطِر َجْفُن الَغَماِئِم
 
 َوَنمَّْت ِبأْسَراِر الرَُّبى أْلُسُن الشَذى
 

َلى ُعوِد األَراِك َحَماِئٌمَوَقاَمْت َع  
 
َوَصوََّت َحاِدي الرَّْعِد في َدْجِن َغْيِمِه
 
 َوَعزَّى َوميُض البرِق َثْكَالَء َرْوضٍة
 
 َوَسلَّْت يميُن النَّْهِر من غمِد روِضَها
 
 َوَهبَّ َنِسيُم الشَّْوق إْذ خلََّف السَُّرى
 
 َسَرْوا َسَحرًا َعْنَها َفأْقَفَر َرْبُعَها
 
 
 

 َفَمزََّق َنْحُر الزَّْهِر َجْيَب الَكَماِئِم
 
 َفأْدَمْت ُخُدوَد الَوْرِد أْيِدي الّنسائِم
 
 تنوُح َعَلى َقْصِف الُغُصوِن النََّواِعِم
 
 َآَما َزأَرْت ِفي الَغاِب ِصيُد الضََّراِغِم
 
 أَقاَم َلَها الُقْمِريُّ ُسوَق الَمآِتِم
 

لصََّواِرِمِلَضْرِب ِرَقاِب الَمْحِل ِبيَض ا  
 
 َمَعالَم آانت َقْبُل بيَض اْلَمَواِسِم
 
)1(َوآَنَسَها ِسْرُب الظَِّبا َوالنَّعاِئِم  

 

 ،)*العدول (خالل من فنيًا استعماًال الطبيعة وصف ألفاظ الشاعر استعمل 
 واالستعارة اإلضافة أسلوب عبر ضافيةإ دالالت ومنحها الحقيقي معناها عن باللفظة
 وليس القطر بدموع يبكي جفن للغمام فجعل: بيانية أساليب من ذلك إلى وما والتجسيم

 الطبيعية الصورة تلك على أضفت الشاعر براعة ولكن الحقيقة على جفن للغمام
 من رالكثي في وهكذا) البكاء (الفعل هذا في اإلنسان شارك) الغمام (وآأن فنية لمسات

) الورد خدود(و) الشذى الُسن(و) الكمائم جيب(و) الزْهِر نحُر: (النص مفردات
) المآتم سوق(و) روضة ثكالء(و) الرعد حادي(و) تنوح حمائم (و) النسائم أيدي(و

 عن فضًال هذا) الشوق نسيم(و) الَمحِل رقاب(و) روِضها غمد(و) النهر يمين(و

                                                            
 .350: الديوان )1(

 في يقع وقد مجازياً استعماالً األلفاظ استعمال ويعني الحديث بالمفهوم االنزياح: العدول 

ـ  المألوف عن خروج فكل واألوزان القوافي في يقع وقد التراكيب  هـو  العـادة  نوع

 ).عدول(

 الـدرة،  رشـيد  عبـاس : العـرب  عند والبالغي النقدي الخطاب في االنزياح: ينظر

 .11: م1997 بغداد، جامعة اآلداب، كلية دكتوراه، أطروحة



) الغاب(و) حمائم(و) األراك عوِد: (قيةالحقي بدالالتها األلفاظ بعض استعمال
).الّنعائم(و) الظبا سرب(و) سحرًا(و  

 روحه أباح الذي الصريع القلب ذي الشاعر وجدان في الشوق مشاعر وتطفح 
 فصار جوى من يعانيه مما الرغم على عنه بديًال يرى ال الذي محبوبه لرضا طلبًا

:قوله كذل ومن الالئمين، للوم يرعوي ال هائمًا متيمًا  

) القلب (ألفاظ الشاعر وظف فقد واللوعة، الغزل مفردات النص هذا في تتجلى 
) أسكنتها(و) جناتها(و) سوالفها(و) الغرام(و) خوٍد حب(و) المحبوب(و) الّصبر(و
 المتغزل على يعود األلفاظ هذه في) الهاء(والضمير) أبحتها(و) حسنها(و) هويتها(و

.بها  

 الن وذلك) وقلبي القلب، (متنوعة بصيغ القلب لفظ آرر الشاعر أن والالفت 
 صح شيئًا أرأيت (االستفهام وآرر.. اإلحساس ومنطلق العواطف مصدر القلب
 االستفهام أفاد وهنا) أرضيت(والتقدير..) بسكناُه رضيت.. ترى فيا(و ،)بالتقطيع؟

                                                            
 .315: الديوان )1(

 َمْهًال فإن القلَب ليَس بقالٍب
 
 َيومي على الَمحبوِب عاٌم آامٌل
 
 ال أنثني عن ُحبَّ خوٍد َخدُّها
 
 َصحَّ الغراُم بوسِط قلٍب قطَّعْت
 
 َوَلوْت َسوالُفها على وجناِتها
 
 أْسكنتها قلبي الصريَع فيا ُترى
 
 َوهوْيتها، آالرَّوِض ُيظهُر ُحسُنها
 

  شطٍط َوَهْلوأبحتها ُروحي بال
 

 
 
 وترفُّعًا فالصَّبُر غيُر ُمطيِع
 
 الصيُف قلبي والّشتاُء ُضُلوعي
 
 نْعمانه يروي َعن ابِن َمنيِع
 
 أرأيَت َشيئًا َصحَّ بالتَّقطيِع
 
 آرِطيب آٍس للّشقيِق ضجيِع
 
 َرضيْت بُسكناُه مع التّصِريِع
 
 ما شاءُه في آثرِة التَّوديِع
 

  )1(ربيِعَيا روُض َتْشِريني بفْصل 
 



 مشاعر من أبداه مما الرغم على ىترض ال حبيبته أن يرى ألنه والحيرة الشك المقدر
.الوجد  

.. الداللة إلبراز) ضلوعي والشتاء قلبي الصيف (قوله في التضاد يخفي وال 
 في ورد الذي والنداء) آالروض) (.. آٍس آرطيب (.. قوله في التشبيه عن فضًال هذا

 الشاعر حيرة عن يعبر آاالستفهام النداء وهذا..) روُض يا(و..) ترى يا (موضعين
 هيمنت وقد النداء، ياء مع الممتدة الزفرات عبر معاناته عن للتخفيف منه ومحاولة
 بالحسرة المشحونة الذآريات إال منها يبق لم أحداثًا يسرد وآأنه الماضي أفعال

.القصيدة بنية في يتشابكان ما غالبًا الطبيعة ووصف الغزل ألفاظ إن واأللم،  

 :والسالح والحرب المدح ألفاظ  -2

 إذا والسـيما  والـسالح  والحرب المدح ألفاظ شاعرنا ديوان في دتحتش

 الغزل يخص اآلخر والقسم المدح يخص تقريباً الديوان نصف أن عرفنا

 .. مختلفة موضوعات ذلك عدا وما تقريباً

 :قوله ذلك ومن

 

 أُخو البأس والّنعمى فإمَّا حماسٌة
 
 إذا افَتر ثغُر البيِض في أفِق آّفِه
 

لُّو ُذروة المجِد والتقىمن القوِم ح  
 
 يروغون ِمْن تحِت الدروع آأّنما
 
 ولما طغى حصُن البرابِر واغتدْت
 
 أقاَم صالَة الحرِب قائُم سيفُه
 
 وخاَض بسفن الخيِل بحَر معامٍع
 
 وأوطأ هاَم الحصِن حافُر طرفُه
 
 بحيُث الحساُم الهندواني فاصٌل

 
 وإما ُحَساٌم صادُق القوِل فاِصُل
 
 بكْت ُسحُب أهداِب الجراِح الهوامُل
 
 َفُهْم في َسما العليا البدوُر الكوامُل
 
 تسيُر بهم تحَت السروِج الهياآُل
 

لجناِدُلَمعاِقلُه تحمي ِحَماها ا  
 
 فأبدْت سجوَد الخوِف تلَك المعاقُل
 
 لها البيُض موٌج والرماُح سواِحُل
 
 ومن قبُل لم يستأِصل الحصَن صائُل
 



 
 وحيث إماُء الثاآليَن حرائُر
 

اج الهياُج بضربٍةرماُه وقْد ه  
 
 وشنَّ به الَغاراِت حّتى لقد غدا
 
 وما زال حّتى أْذعَن الحصُن ُعنوًة
 ج

 يصوُل وهاماُت الّرجاِل مفاِصُل
 
 وحيُث نساُء الهالكين ثواِآُل
 
 لها من َيِديِه في الُمُلوك أمائُل
 
 وعقُل اّلذي خلَف المعاقِل عاِقُل
 

)1(ٍر َلديِه القباِئُلودانت على صغ  
 

 فيه وظف وقد.. بالعيد ويهنئه عثمان السلطان الشاعر يمدح النص هذا في
 العربي البيان أساليب استعماله خالل من فنيًا توظيفًا والسالح والحرب المدح ألفاظ

 من فيه وما اإلشتقاق جناس عن فضًال والمقابلة الطباق وآذا واالستعارة آالتشبيه
 عن للتعبير) حسام(و) حماسة(و) الباس أخو: (األلفاظ تلك ومن.. إيقاعي إثراء
 دماء من تقطر التي السيوف أي) البيض ثغر(و.. الوغي سوح في ممدوحه شجاعة

 ومهارتهم وتضحياتهم ببسالتهم) المجد ذروة (بلغوا قد الممدوح قوم وإّن األعداء
).الدروع تحت من ونيروغ (بحيث القتال في وتمرسهم  

) الحرب صالة (أقام حتى) الحصون(و) السروج (ألفاظ الشاعر ووظف 
 ذلك) الحصن هام أوطأ(و الحرب وجلبة األبطال أصوات) الخيل بسفن (وخاض
 أسمى الممدوح فيها أثبت التي الواقعة تلك قبل صائل يستأصله لم الذي الحصن

.البطوالت  

 إماء (بين وقابل) الرجال هامات(و) نيالهندوا الحسام (ألفاظ واستعمل 
 ثاآل جمع والثواآل) ثواآل الهالكين نساء(و) حرائُر الثاآلين إماء (قوله في) وحرائر
) الهياج(و) هاج (بين وجانس ،)2()مثاآيل الغزاة نساء (القول وفق على السياق وجاء

 بسالة رقعتها فنية لوحة الشاعر لنا رسم وبذلك) عاقل(و) المعاقل(و) عقل(و
.ممدوحه  

 

:بقوله عثمان، بن المسعود العهد ولي السلطان ويمدح  

                                                            
 .119-118: الديوان )1(
 .73: م1986 بيروت، ،24ط المشرق، دار: واإلعالم اللغة في المنجد: ينظر )2(



 َتَنبَّْه َفَزْنُج اللَّْيِل َناَزَلُه الِقْبُط
 
 َوَفرَّ َنَجاِشيُّ الظََّالِم َوَقْد َرأى
 

ى السُّوُد ِعندَماَوَغاَبْت َعَالَماُت الدَُّج  
 
 َوَسلَّْت َيِميْن الَبْرِق في الشَّْرِق َصاِرمًا
 
 َوُرآَِّب ِفي ُبْرِج الَغَماِم َمَداِفٌع
 
 َوهزَّْت َيُد اإلْشَراِق َشْمَس ُشَعاِعَها
 
 َوَولَّْت ُنُجوُم اللَّْيِل َوالصُّْبُح َخْلَفَها
 
 ِبَحْيُث تَرى الَجْوَزاَء َوالنسُر َخْلَفَها
 

َحْيُث َبُنو َنْعٍش َوَنْعٌش أَماَمَهاَو  
 
 َوَحْيُث الثَُّريَّا َشنََّفْت أْذَن ُقْطِبَها
 

 
 َوُدْهُم الدُّجى َتْكُبو وُشْهُب الّضيا َتْخطو
 
 ُمَقْوِقٌس جيش الصُّبِح في إثِره َيْسُطو
 
 َتَراَءْت َلَها َراَياُت َشْمِس الضَُّحى الشُّْمُط
 

ِب الَحَيا اللُّْمُطُتَقدُّ ِبِه أْتَراُس ُسْح  
 
 ُيَضرجها َرْعٌد آَما ضرج النفُط
 
 َفَباَن ِبَفْوِد الدَّْجِن ِمْن َلْمِعَها َوْخُط
 
 َآأْمَواِج َبْحٍر َقْد َتَكنََّفَها َشطُّ
 
 َآُمْخَتاَلٍة َقْد َجدَّ في إْثِرَها المِِْرُط
 
 َآَجْوِف َحَداٍة َخْلَف َمْحَمِلَها َتْمُطو
 

)1(اآلَذاَن ِبالدَُّرِر الُقْرُطَآَما َشنََّف   
 

 قصيدة مقدمة يشكل الذي النص هذا في الطبيعة وصف ألفاظ الشاعر استعمل 
 من إضافية دالالت األلفاظ هذه منح وقد عثمان، بن المسعود العهد ولي بها يمدح
 والتضاد والمقابلة واالستعارات التشبيهات في تتمثل بالغية أساليب استعماله خالل
 وهذا الظالم، شّدة عن تعبيرًا) الليل (إلى) زنج (أضاف فقد) الليل زنج: (ذلك ومن

 في الفارق مع..) الزنج من عروٌس هذه ليلتي (المعّري العالء أبي بقول يذآرنا
.السياق  

 والمقابلة) الِقبط (القديمة مصر أهل إلى أشارة من فيها وما) القبط نازلة (ولفظ 
 والنصر النور انتصار من ذلك في وما) تخطو الضّيا شهب(و) تكبو الدُّجى ُدْهم (نبي

 جيش ُمقوقس(و الحبشة ملك إلى أشارة وتلك) الظالم نجاشيُّ(و والظالم الليل على
                                                            

 .200-199: الديوان )1(



 شمس رايات(و) السُّود الدُّجى عالمات(و مصر ملك إلى تلميح من فيها وما) الصُّبح
.السود الظالم عالمات غيبت التي البيض الرايات أي) الضحى  

 عبر إضافية داللة البرق فمنح) البرق (إلى) يميُن (الشاعر وأضاف 
 يقول أن يريد وآأنما مدافع) البرج (هذا وفي عاٍل برج) للغمام (وجعل التشخيص

 وفي. النفط يوقد آما ويطلقها، الغمام أبراج في رآبت التي المدافع يوقد الرعد إّن((
.)1())أوفق بالبرق الرعد تعويض نيكو المعنى هذا  

 التشخيص سبيل على اإلشراق إلى اليد بإضافة) اإلشراق يد (لفظ واستعمل 
 ُثمَّ التشبيه، عن فضًال) والصبح الليل نجوم (وذآر الحقيقة على يد لإلشراق وليس

 تكرار يخفى وال اآبالكو ألفاظ وهذه) الثُّرّيا(و) نعش بنو(و) النسر(و) الجوزاء(
 نظر وجهة من – الفنان إن: نقول أن ويبقى النص، سياق في المكانية الظرفية) حيث(

 تجارب من خياله في تثير ما وفق على األلفاظ بعض توظيف إلى يميل -نفسية
.)2(وذآريات  

:آقوله.. معّبرة فنية لوحة في والحرب المدح ألفاظ وتتضافر  

مرتكٌم والنقُع سيفه انتَضى إذا  
ولم الحادثات خطِب ليُل دجى وإْن  

عزيمته من بشهاٍب أضاءُه  
دلٍق الوغي في بحساٍم مظّفٌر  

صاهلٌة والخيُل الظُّبي صليَل يرى  
وغًي اُحري هبَّْت إذا الجناِن ثبُت  

لمعْت إْذ النقع في أسيافُه آأّن  
بها الضَّاربين أُآف انتضتها إن  

الُسنها بالنَّصر َخَطبْت قواضٌب  
 

 
 
 
 
 
 
 

ليالِء ديجوِر في يطلُع فالصبُح  
ألآلِء أضواُء بآفاقِه تبُد  
وضَّاِء الرأى سديِد من وواضٍح  

بيضاٍء السلم في بيٍد مؤيٌد  
ناِء ومن ُعوٍد من وأطيَب أشهى  

وأهواِء بأهواٍل الكماَة ُيذري  
وطفاِء أآناِف في البرِق أشعَُّة  

ببطحاِء سابْت ُخلجًا تظنها  

                                                            
 .199: المحقق هامش )1(
 المعـارف  دار سويف، مصطفى. د: خاصة الشعر في الفني لإلبداع النفسية األسس: ينظر )2(

 .91: م1959 القاهرة، ر،بمص



)1(وأعضاِء أعناٍق منابِر على  
 

 والنقع، السيف، (والسالح والحرب المدح ألفاظ الشاعر وظف األبيات هذه في 
 وأعناق صاهلٌة، والخيُل والوغى، الرأي، وسديد وعزيمته، الحادثات، وخطب
 حققها التي البطولية المالحم لصياغة أساسية مادة شكلت األلفاظ هذه..) الرجال
 السيف والدلق) دليق الوغي في بحسام(أعدائه على عثمان السلطان وهو الممدوح

.غمده من الخروج السلس  

 خالل من ممدوحه شجاعة ليجسم) ألآلٍء وأضواء خطٍب ليل دجى (بين وقابل 
 واستعمل) عزيمته من بشهاٍب أضاءة (التالي البيت في وجوابها) إْن (الشرط أداة
 ليدبج النص هذا في موضع من أآثر في واالستعارة آالتشبيه العربي البيان أساليب

 على تخطب.. البرق أشعة آأنها الممدوح فأسياف وحرآة حياة ويمنحها أوصافه
 منابر وآأنها االعداء من القتلى الرجال أعناق صارت حيث) وأعضاء أعناٍق منابر(

 من ولكنها ذلك في المبالغة تخفى وال الممدوح، قوم من األبطال سيوف فوقها تخطب
.الخلوف ابن شاعرنا ومنهم المّداحين الشعراء أساليب بين  

 الطبيعة وصف موضوع في الخلوف ابن معجم شكلت التي األلفاظ بعض إّن 
 به أوحت عما فضًال العباسيين الشعراء بعض شعارأ في الدوران آثيرة والغزل

 بينه الزمن تقادم بحكم عذبة موحية ألفاظ من العربي المغرب بالد في الجميلة الطبيعة
.الشعراء أولئك وبين  

                                                                                                                                                                          
 .83-82: الديوان )1(



 واللوعة األلم بسمات األغلب األعم في الشاعر عند الغزل ألفاظ اتسمت وقد 
 الحب آؤوس تبادل عدم ذلك يعني وال خلفها يلّوح الذي بالحرمان يوحي وما والوجد
 في الجارية المياه وإيقاع الطيور أنغام على الطبيعة أجواء في المحبوب مع والغرام

 حدود أبعد إلى تارًة تنطلق) الغزل (الموضوع هذا في فألفاظه.. الزاهية الربوع تلك
 دينية خلفية يمتلك الشاعر أن ذلك في السبب ولعل أخرى، تارة وتنتكس االنطالق
.أخرى أحيانًا عنها بنفسه ويسمو أحيانًا االنطالق عن تقيده الالشعور في متعمقة  

 والبعد والعذوبة بالسالسة تتسم الشاعر وظفها التي األلفاظ فإّن عام نحو وعلى 
 دالالت لها أضاف فنيًا توظيفًا الشاعر وظفها حيث والمباشرة والحوشية الغرابة عن

 الشعري والسّيما العربي التراث على إطالعه وسعة الشاعر مهارة عن تعّبر موحية
 ذلك عن وفضًال عالجها، التي األغراض مختلف وفي مشرقيًا أم مغربيًا أآان سواء
 آان عشقًا صار متى وإنه النفس إلى ويقربه القول يرقق روحي غذاء الحب ((فإّن
 نفس على عشوقالم لنفس وانتصار روحي غزو العشق ألّن الشعر، رقة إلى أدعى
 آان ذلك من الرغم وعلى الغزلية الخلوف ابن قصائد في تجلى ما وهذا ،)1())العاشق

.الشعراء من سبقه لمن مقلدًا الشاعر  

 جزلة مفردات الشاعر وظف والسالح والحرب المدح ضوعاتمو وفي 
) المجد ذروة(و) حسام(و) حماسة(و) البأس أخو: (األغراض وتلك تتناسب

 الخيل(و) الخيل سفن(و) الحرب صالة(و) السروج(و) السيوف(و) الدروع(و
 على تدل التي األلفاظ بين الشاعر مازج وقد وغيرها،) الرجال أعناق(و) الصاهلة

 في المبالغة إلى ميال الشاعر ألن وذلك والسخاء بالكرم توحي التي واأللفاظ جاعةالش
.المداحين الشعراء من آغيره التكسب بهدف مدحه  

 

 

 

 

 

 

                                                            
 واإلعـالم،  الثقافـة  وزارة منـشورات  طـه،  حسين هند. د: العرب عند النقدية النظرية )1(

 .229: م1981 دراسات، سلسلة العراقية، الجمهورية



الثاني املبحث  

 الرتاآيـــــــــــــب

 عبر والداللية األسلوبية أبعادها تستوفي أن يمكن ال الشعرية، اللغة دراسة إّن 
 في األلفاظ تلك تنصب لم ما شاعر، ألي الشعري المعجم عليها ينطوي التي األلفاظ
 اللغة تلك قواعد وفق على اللغة مع التعامل في الشاعر أسلوب تمثل لغوية تراآيب
 مجردة، ألفاظ هي حيث من تتفاضل ال األلفاظ وإّن ((فنيًا استعماًال استعمالها وأساليب

 معنى مالءمة في وخالفها الفضيلة لها تثبت األلفاظ وإّن مفردة آلم هي حيث من وال
 لذلك يشهد وما اللفظ بصريح له تعلق ال مما ذلك، أشبه ما أو تليها التي لمعنى اللفظة
 في وتوحشك عليك تثقل بعينها تراها ُثمَّ موضع في وتؤنسك تروقك آلمة ترى أنك

.)1())آخر موضع  

 تتناغم الذي القول سياق تؤآد التي النظم نظرية إلى جلّية إشارة ذلك في ولعل 
.تشكيلية لوحة في متجانسة ألوان وآأنها بعضها مع األلفاظ فيه  

 بين واإلفهام الفهم بواسطتها يحصل إْذ األساس الكالم عنصر هي والجملة(( 
 الجمل بواسطة معّبر آالم إلى فكره مادة المنتفع ويحول باللغة، المنتفعين مختلف

 بين التواصل تحقيق في دورها عن فضًال هذا ،)2())آذلك بواسطتها ويتواصل ويتكلم
.اإلبداع جوانب مختلف في فنيًا استعماًال اللغة استعمال عند والمستقبل المرسل  

 شعر في ظاهرة شّكلت التي الترآيبية األشكال أبرز دراسة الباحث وسيحاول 
 وأحاسيس مشاعر عن تعبيرًا أآثر ألنها اإلنشائية، األساليب والسّيما الخلوف ابن

 يمثلها اإلنشاء فإّن القار، جانبها في اللغة يمثل الخبر آان إذا ((فـ الشاعر وانفعاالت
 والتمني واالستفهام والنهي آاألمر طلبية اإلنشائية فاألساليب المتحرك، جانبها يف

 تعرب التي اللغة مظاهر أبرز والقسم والذم والمدح آالتعجب طلبية غير أم والنداء
 إلى المرسل حاجة عن ُتعّبر يباألسال هذه فإن ذلك عن وفضًال ،)3(..))حيويتها عن

.)4(ترآيبه وإعادة النص تحليل إعادة في مشارآًا طرفًا يكون بحيث المستقبل مساهمة  

                                                            
 المراغـي،  مـصطفى  حمـد أ: شرح ،)هـ471ت (الجرجاني القاهر عبد: األعجاز دالئل )1(

 .42: 2ط, بمصر التجارية المكتبة
 .195: تطبيقية دراسة الشعري، النص في األسلوبية البنى )2(
 .214: تطبيقية دراسة الشعري، النص في األسلوبية البنى )3(
 .214: نفسه المصدر: ينظر )4(



 االستفهام: (هي الخلوف ابن شاعرنا ديوان في دورانًا األساليب أآثر بين ومن 
 المبحث هذا في األّول المحور ثابةبم األساليب تلك دراسة ستكون لذا) والنداء واألمر

).التراآيب(  

 فقد الشاعر، ديوان في واسعة مساحة يشكالن والتضمين االقتباس آان ولما 
.المبحث هذا في الثاني المحور عليه ُيبنى الذي األساس يكونا أن توجب  

-:اإلنشائية األساليب: أوًال  

 :االستفهام -1

 الـذي  االسـتخبار  وهو قبل، نم معلوماً يكن لم بشيء العلم طلب (( وهو

 في االستفهام أسلوب ويتجلى ،)1(..))عندك ليس ما خبر طلب أنه: فيه قالوا

 وكـذا ) والهمـزة  هل، (االستفهام كحرفي كثير بأدوات الدين شهاب شعر

 األدوات لهـذه  اسـتعماله  أن علماً...) كم أين، ما، كيف، (الستفهاما أسماء

 الهمـزة،  هـل،  (مثل واضحة ظاهرة يشكل بعضها إن حيث متفاوتاً جاء

 .يذكر يكاد ال اآلخر وبعضها) كم ما، من، كيف،

:آقوله الشاعر، ديوان في األدوات تلك) هل (االستفهام أداة وتتصدر  

برهًة الغيُث جادِك َهْل أسْرحتنَا  
التي أغصانك أعطاُف خطرْت َوَهْل  

ذيولها النَّسيم أيدي َسَحبت َوَهْل  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أضَمحلَِّت ذاَك َقْبل رُسومًا فأحيا  
َغنَِّت الحمائِم َوْرُق بأفنانها  

                                                            
 بيـروت،  ناشـرون،  لبنان مكتبة مطلوب، أحمد. د: وتطورها البالغية المصطلحات معجم )1(
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)1(َهبَِّت حين الشذَّا الذَّاآي روضِك على  
 

 خاللها من ليعبر األبيات هذه صدور في) هل (االستفهام أداة الشاعر أستعمل
 يعمَّ أن) جوابًا يريد ال(و يرجو فهو أحبها التي الديار تلك إلى وشوقه أمنياته عن
 الشجية ألحانه الطير ويغرد الروض ويضحك الطبيعة تبتسم لكي الربوع هذه الغيث
 إلى صالتخل قبل مناسبة أجواء تهيئة أجل من ذلك وآل المياس الشجر أغصان على

.ممدوحه وصف  

 هذه ابتدأ حيث بالعيد ويهنئه عثمان السلطان الشاعر فيها يمدح قصيدة وفي
 في وجد وقد المدح إلى يخلص أن قبل الساحرة الطبيعة وصف ثم بالغزل القصيدة

 العذاب باألمنيات الموسوم الشوق عن التعبير في مناسبًا أسلوبًا) هل (االستفهام أداة
:آقوله األحبة، ربوع إلى  

َعَرصاِتها في القمري َغرَّد َوَهْل  
تمايلْت ُعجبًا الباِن ألفاُت وهل  

ُنعِمها َسهِل عن النعماُن َرَوى قْد وهل  
جودُه الرَّعِد أْدآُن فيها جاَل وهل  

لُتربها شرقًا األنواُر حنَِّت وهل  
ُربوعها قلبي شاَق أْن عجٌب وال  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مائُلالشَّ الُغصوِن أعطاَف هزَّ َآَما  
البالِبُل هْمَزُهنَّ أجادْت بحيث  
والشَّمائُل الصَّبا القْتها أحاديَث  

صاِهُل أدهُم الذيل فضل جرَّ آما  
 

بالِبُل بالباِرقاِت لها فصيغْت  
)2(المناِزُل تشفها لم نفٍس وأيَُّة  

 
 بما تشي متصلة ةانفعالي فورة حالة في ألنه) هل (االستفهام أداة الشاعر آرر
 األحبة مع الهوى آؤوس يتبادل وطرًا فيها قضى التي الديار تلك إلى شوق من يعانيه
 آلَّ إن والمالحظ النسيم، إيقاع مع تتراقص التي والطيور واألزهار األشجار بين
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 البيت في) الكاف (التشبيه أداة عبر وفنيًا دالليًا متصل سياق في شطراه يتوازى بيت
 والتشبيه الثالث البيت في) أحاديَث (والمفعول الثاني البيت في) حيثب(و األول
.األخيرين البيتين في) الواو(و) الفاء (والعطف الرابع البيت في) بالكاف(  

:أبيات بعد قوله في آما بالدموع المبتل حبه عن ويفصح  

وأضيُعُه الهوى، ِسّر عن ُيعَّبُر  
مخصٌب الدمِع من َدْمٌع ذاقني وهْل  
الذي والكوآَب األصباِح قمَر أيا  

 

 
 
 
 
 

هاِمُل َوْهَو ُمعرٌب دمٌع فللَِّه  
ماِحُل بعدَك القلِب اصطباِر َوَرْبع  

)1(الكواِمُل البدور تْصُبو لطلعتِه  
 

 عن تعبيرًا التالقي عند الدمع خّديها على ينحدر التي المحبوبة مفاتن يصف
 ال انه إْذ النفي إلى داللتها خرجت التي) هل (االستفهام ةبأدا ويتساءل والهيام الوجد
 فيه ما فاض أّن بعد ماحًال قلبه وصار الصبر فقد ألنه هي مثلما الغزار الدموع يذرف
 له فتحت التي) أيا (النداء بأداة مستعينًا المحبوبة وصف في يستطرد ثم دموع من
) األصباح قمَر (الحبيبة تلك فيها صارت التي الصورة استكمال ليواصل جديدًا مسارًا

 خالصة قصيدة في أبيات بعد وقوله). الكوامل البدور (بطلعته تخبو دّري وآوآب
:للغزل  

ِلذا وجنِتِه، َنِعيَم الِعذاُر َآَفَر  
َجْفُنُه َتهنََّد لحٌظ َلُه ظْبٌي  
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ُمَخلََّدا الَجحيِم ناِر في ألقاُه  
)1(نَّدأ؟ُمه صاَر الّلحِظ جفَن أرأيت  

 
 أداة وظف الطبيعة، بألفاظ مستعينًا المحبوبة محاسن الشاعر يصف أن بعد

 يؤآد لكي النفي السياق هذا في أفادت والتي الثاني البيت في) الهمزة (االستفهام
 ال إذ مثيل له ليس المحبوب هذا أنَّ يعني الذي البيت من األّول الشطر في وصفه
 وفتح المتلقي مشاعر أثار وبذلك وصف فيما إال دقته في سيفًا اللحظ يكون أن يمكن

.الفنية اللوحة بهذه االستمتاع ليشارآه التأمل آفاق أمامه  

:والعاذل والحساد والرقيب الغزل سياق في وقوله  

قدًّ ليُن للبدِر أين ِمْن  
خدٍّ َوْرُد للغصِن آْيَف أم  
ُصبٍح وْجُه للظَّبي أيَن أم  
َثْغٍر َجْوَهريُّ بِه لي ْنَم  

 

 
ُيعقْد يكاُد َثَناُه مهما  
َتَوقَّْد َماؤه جرى إذا  
َفرَقْد َوفْرق ليٍل وفرُع  

)2(َعسَجْد فوَق الدُّرَّ َنضََّد قًد  
 

 األوصاف أجمل الشاعر أسقط حيث الغزل سياق في األبيات هذه تأتي
 األوحد الجمال امتلكت ألنها لها مثيًال يرى ال إنه إْذ محبوبته على والحسية المعنوية

 أدوات استعمل فقد وفنية، داللية أبعادًا خطابه يمنح ولكي جمال بعده ما الذي
 أم(و) آيَف أم(و) أيَن من: (والتعجب النفي إلى داللتها في خرجت التي االستفهام

 وجه للظَّبي ليس(و هاخد ورد للغصن وليس قدَّها، لين للبدر فليس) لي َمْن(و) أيَن
).صبحها  

:أبيات بعد قوله الغزل سياق وضمن  

إغفاُء الَهوى في ْعيِني أِلُسْهِد  
اّلتي ُمقلِتِه بسقام ُمْمِرضي يا  
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إطفاُء جوانحي ِلناِر هْل أْم  
)1(الدَّاُء دواها ومْن الدَّواُء فيها  

 
 إلى األصلية داللتها عن خرجت التي) الهمزة (هاماالستف أداة الشاعر استعمل

 هروب جراء من يعانيها التي والحسرة الحيرة عن خاللها من عّبر بالغية أساليب
 أم بعد جاءت التي) هل (االستفهام أداة باستعماله المعاني هذه وأآد مقلتيه، عن النوم

 تكاد اللوعة نار أّن هو هُسهاِد سبب إن إْذ نفسه البيت من الثاني الشطر في المعادلة
.ودواؤه داؤه هو والحبيب تساؤله، موضع النوم صار ثمَّ ومن جوانحه بين تتلظى  

:متنوعة استفهام أدوات مستعمًال أخر موضع في ويقول  

 َال َوَبْرِد اللََّقا َوَحّر الِفَراِق
 

 
 َما ِلَقْلِبي من َلْسِعِة الَبْيِن َراِق
  

ْجِد ُفَؤاٍدَآْيَف َيْخَفى َحِريُق َو  
 

 
 َصيََّر الجفَن داِئَم اإلْغَراِق
  

 َآَتَمْتُه َجَواِنِحي َفَفَشاُه
 

 
 َناِطُق الدَّْمِع َصاِمُت اآلَماِق
  

 َيا غَزاًال َعِن المحّب َنُفورًا
 

 
 َوشَهابًا ِفي الُبْعِد واإلْحَراِق
  

 َآْم أَناِديَك َشرَِّني َما َدَهاِني
 

 
)2(ِني َما أَالِقيَآْم أَناِديَك َشفَّ  

 
 برد(و الوجد ألم من يعانيه ما ليصف متنوعة استفهام أدوات الشاعر وظف

 بحسرة ويتساءل مضجعه يقض الذي) الَبْين لسعة (من والخوف) الفراق حّر(و) اللقا
 انيالث البيت في والنفي التعجب داللة إلى خرجت التي) آيف (االستفهام أداة مستعمًال
 صار أن بعد للمكابرة مجال للشاعر وليس إخفاؤه يمكن ال) فؤاده وجِد حريق (ألن
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 وهذا النداء) يا(بـ محبوبته ينادي ثم مدرارة دموعه وصارت) اإلغراق دائِم (جفنه
 خالل من وذلك همومه من الكثير في للبوح مفتوحًا الشاعر قلب باب ترك النداء

...الموضع هذا في التكثير أفادت التي) آم (تكرار  

:الغزل سياق في أبيات بعد وقوله  

جوانِحي نهِب يوَم مالي خليليَّ  
ُآلَّما الدُّجنَِّة َبْدِر لسنا وما  

َغَدا إْذ أنشَد الُعذِرّي للفتى وما  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ناِهُبْه َويْغنُم مالي ِمْن أخيَُّب  
غياِهُبْه جالْت فيِه لحاظي أجلُت  

)1(ْهوَمَغارُب مجهوَلٌة مشارُقُه  
 ج

 الصّد موقف عن وتعجب وألم بحيرة األبيات هذه في الشاعر يتساءل
 وصفها التي الذات تلك مع التماهي حاول آلما محبوبه من يتلقاه الذي والهجران

 مالسنا(و) مالي (خيبته عن التعبير في وسيلته) ما (األداة وآانت األوصاف بأعذب
:ولهوق) ماللفتى(و) البدر  

المَها وِجيَد الورِد َوجنَة يا  
الـ توَّج َمْن الشَّمِس ُمحيَّا ويا  

َضْيَغٍم َعْن َيْزورُّ َرشًا ويا  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عاِرضيْك في الرَّيحاَن أنبَت َمْن  
شامَتْيْك ِمْن ِباْلعنبِر ـياقُوَت  
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)1(ناِظَرْيْك في السَحر أجاَل ذا َمْن  
 

 فالنداء) مْن(بـ واالستفهام) يا(بـ النداء بين األبيات هذه في لشاعرا زاوج
 بالتعجب المقترن واالستفهام الشاعر خيال في الجميل الوصف آفاق يفتح المكرر

 الصور هذه تدبيج في واالستفهام النداء تفاعل وبذلك وفنيًا دالليًا امتدادًا الوصف يمنح
 التي الطبيعة وصف مواد على فيها أعتمد وقد الشاعر تجربة عن عبرت التي الفنية،

.والعنبر الريحان رائحة منها تتضوع  

 

 :األمر -2

 مـن  الفعـل  استدعاء عنه ينبئ قول أو الفعل، تستدعي صيغة ((هو األمر

 .)2())االستعالء جهة على غيره جهة

 األمـر  فعل: هي صيغ بأربع العربية اللغة في األمر أسلوب ويأتي

 فعل وأسم األمر فعل عن النائب والمصدر األمر بالم المسبوق والمضارع

 .)3(..األمر

 اسـتعماله  كـان  حيث مختلفة بنسب الصيغ هذه الخلوف ابن استعمل وقد

 نادراً غيرها كان فيما الصيغ من غيرها على الغالبة هي األمر فعل لصيغة

 فـي  العمودي التكرار هو األمر استعماله في يةاألسلوب الظواهر ومن جداً،

 نقطـة  علـى  الـضوء  يسلط ((أنه التكرار هذا دالالت ومن األبيات بداية

 ذو المعنـى  بهذا وهو بها، المتكلم اهتمام عن يكشف أو العبارة في حساسة

 نفـسية  ويحلـل ... األثـر  يدرس الذي األدبي الناقد تفيد قيمة نفسية داللة

 .)4())كاتبه
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 :الخلوف ابن قول لألمر التكرارية البنية أنواع ومن

ــا ــر يـ ــفْ روٍض زهـ يقْتطَـ

فــــالطِّال هنيئــــاً أشــــرب

ــشقْ ــر وأنـ ــٍة أزاهـ روضـ

ــثم ــا والــ ــادٍة ثنايــ غــ

ــع ــِصحك وأط ــي ن ــوى ف اله

ــا ــن ي ــال م ــى ع ــرفَ أعل شَ

ــحتَ ــاج أوضـ ــدى ِمنْهـ الهـ

 

 

ســـدفْ فـــي تّـــم وهـــالَل

ــى ــراٍب أحلـ ــشَفْ شـ يرتـ

ــا ــذاها ِخلنـ ــفْ شـ المقتطـ

ــوِت ــةَ حـ ــرفْ المالَحـ والطُّـ

والكَلَـــــفْ التَّحمـــــل ودِع

ــاز إذْ ــسب حـ ــشَّرفْ ِبالنـ الـ

ــتَ نَهجو ــنهج ــن م ــلفْ م )1(س

 
 والثْم، انشْق، اشرْب، (األبيات دايةب في عموديًا المتواترة األمر أفعال تأتي

 في للولوج تمهد أبيات مطالع تشكل ألنها االلتماس داللة إلى خرجت التي) وأطْع
 أجواء تهيئة من فيها لما الساحرة الطبيعة ألفاظ الشاعر واستعذب الممدوح، ساحة
 لَّآ فيه وجد أنه بيد يسمه لم الذي الممدوح قلب في والسرور النشوة تبعث سعيدة

 ألنه ذلك في أحد يدانيه ال الذي العالي والنسب الرفيع والشرف الحميدة الخصال
.سلف لخير خلف خير الممدوح فكان ميامين غّر وأجداٍد آباٍء سليل  

:الدعاء داللة ليؤآد عموديًا األمر مكررًا قوله وآذلك  

َرّبي اللَُّهمَّ بأْسِمَك أجبني  
))طه ((النُّور بجاه بَيدي وُخْذ  
َعّني َوأعُف ِبُلطٍف َعاِمْلِنيو  

يديِه واقطْع ِجلَدُه َوَمّزق  
ُنهاُه واسلْب َبالُه وَحيِّر  
َجْهرًا واْآِشفُه َشمَلُه وشّتْت  

َسلِّْم ُثمَّ نبِّيَك على َوَصلِّ  
 ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دعاُه مضطرٍّ مجيُب فأنت  
ِشفاُه أعيا َمْن ِشفاَء فأنت  
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بالُه وأعِظْم لي آاَد َمْن وِآْد  
َحَشاُه واْحِرق ِلسانُه لَّوُس  

عناُه وأِطل حالُه َوغيِّر  
ُعراُه واحُصد الَوَرى عيِن على  
)1(ياُهو ياغوثاُه، األصحاِب، على  

 
 ليرجو الدعاء إلى دالالتها خرجت التي األمر أفعال خالل من ينفذ فالشاعر

 هنا والشاعر بيدي) وخذ (المتكلم ياء إلى الفعل أسند وقد) أجبني (دعاءه يجيب أن اهللا
 يرجو فهو عاله، في جلَّ اهللا عند له شفيعًا ليكون) ص (محمد الكريم بالنبي يتوسل

 على بدعائه ينعطف ثم) وعاملني (عنه الرحيم الغفور اهللا وعفو اللطيفة المعاملة
) باله أعظْم(و) لي آاد من وِآد (واآلخرة الدنيا في والذل والهوان العذاب بأشد أعدائه
 اسلب(و) باله حيِّر(و) حشاه احرق(و) لسانه سل(و) يديه أقطع(و) جلده مزق(و
 األآرم النبي على والسالم الصالة إلى وينتهي) عراه احصد(و) شمله شتت(و) نهاره

:وقوله... الميامين الغر وصحبه وآله) ص(  

َمَعْك َبدُر يا فْهو فؤادي ُصْن  
بما تجزْم وَال الَعهَد واحفظ  

ُقطعْت لو الِذي المضنى َوِصِل  
 

 
َصَنَعْك َمْولى ُصنَع فيه وارَع  

َرَفعْك ُمِحبٍّ َخْفَض يقتضي  
)2(َقَطعْك ما أْوَصالُه بالجفا  

 
 التي األمر أفعال فيها الشاعر آرر وقد الغزل، سياق في األبيات هذه تأتي
 محبوبه من يرجو فهو) ِصل(و) احفظ(و) صن (والرجاء االلتماس داللة إلى خرجت
 وتبادل الوصل طريق عن بينهما والمحبة الهوى عهود ويحفظ معه وديعًا يكون أن

 اإلنسانية العالقة تلك على أمينًا ظل الذي القلب بأسرار والبوح الجميل العشق نغمات
 ومهما.. الدنايا عن والترّفع واإليمان الصدق من أسس على خلقه في اهللا أرادها التي
 بينهما الوصل لقطع مسوغًا يجد ال فالشاعر نوى أو وصًال المعشوقة هذه موقف آان

 من الرغم على والنجوى الحب ألحان يعزف قلبه فيضل أوصاله ُقطعت ولو حتى
.أضناه الذي والعذاب األلم  

 وجدانية أآثر دالالت إلى الخلوف ابن نصوص في األمر أفعال خرجت لقد
 نفسيته من عليها أضفى وما الشعرية التجربة حال مقتضيات وفق ىعل عاطفة وأغنى

 استعان وقد الوصف وروعة العاطفة صدق خاللها من المتلقي يلمس التي ومشاعره

                                                                                                                                                                          
 .420: الديوان )1(
 .339: الديوان )2(



 عبر فنيًا توظيفًا إياها موظفًا ذلك، في والثابتة المتحرآة الطبيعة وصف بمواد الشاعر
.العربي البيان أساليب  

 :النداء -3

 مـن  وهـو ) النداء (شعره في الشاعر وظفها التي إلنشائيةا األساليب ومن

 ثمانية النداء وأدوات ،)1()عليك ليقبل المخاطب تنبيه (وحده الطلب أساليب

 عـن  األدوات هـذه  داللـة  تخرج وقد ... وهيا، أي، الهمزة، ياء،: (منها

 ).فيها ترد التي السياقات من تفهم بالغية معاٍن إلى) النداء (األصلي معناها

 التعبير في األسلوبي المرتكز هذا التاريخ امتداد على شعراؤنا استعمل وقد

 ألنـه  الشعرية األغراض مختلف وفي نيةالوجدا واألحاسيس المشاعر عن

 وقـد . )2(الـشاعر  يقولـه  ما الستقبال ويهيئه المتلقي عند التأمل آفاق يفتح

 به وانحرف األسلوب بهذا الشعراء من كغيره الخلوف ابن شاعرنا استعان

 زادت جميلـة  وإيحائية وبالغية فنية سياقات في فوضعه الحقيقي معناه عن

 فيها يدعو قصيدة مفتتح في كقوله تماسكه، وعمقت الشعري النص تألق من

 :شانئيه على والنصر الخير طريق على خطاه يسدد أن وتعالى سبحانه اهللا

ــا ــاه، أي ــاه، رب ــاهو ياغوث ي

ــا ــد وي ــزه أح ــن تن ــريٍك ع ش

وتكعيـا  د  جيـبعـاءِ  منـوحٍ  د 

 

 

 

 

 

 

 ِسـواه  للراجـي  لـيس  مـن  ويا

ــا ــك وي ــالى مل ــي تع ــاله ف ع

                                                            
 الفتلي، الحسين عبد. د: تح ،)هـ316ت (البغدادي، السراج ابن: النحو في األصول كتاب )1(

 .105: البالغة جواهر: وينظر ،1/401: م1973 األشرف، النجف النعمان، مطبعة
 .218: والبالغيين النحويين عند الطلب أساليب: ينظر )2(



)1(دعــا بمــاه دعــاه إذ ويــونس

 
 به ويستغيث اهللا ليدعو األّول البيت في) يا(و) أيا (النداء أداة الشاعر وظف
 كشري ال الذي األحد الواحد هو إال معين من له وليس واآلخرة الدنيا في رجاؤه ألنه؛

.له  

 ليعبر وعجزه الثاني البيت صدر في الدعاء أفادت التي النداء أداة آرر وقد
 يا... رّباه أيا (حياته عليه وينغص والعدوان الشر له يضمر ممن وألمه حسرته عن

 يجيب أن اهللا من دعاءه يجدد واألخير الثالث البيت وفي) من ويا... هو يا... غوثاه
 عليه) يونس (اهللا نبي ودعاء السالم عليه) نوح (اهللا نبي دعاء أجاب مثلما الدعاء هذا

 هذا في جليًا) التناص (ويبدو ،)2(والغم الكرب من ونجاهما لهما فاستجاب السالم
 فيه يسترجع روحي وجد حالة في الشاعر ألن الحال مقتضى وفق على السياق

!.فيكون آن له يقول أن شيئًا أراد ذاإ الذي اهللا وقدرة الديني، التراث معطيات  

:وقوله  

ُتبِدِه لْم الَّذي بالسِّّر رّب يا  
وأشفِني ُذُنوبي َمحِّْص وبجاِهِه  

 

 
 
 
 
 
 
 

إلْيه أوحي َمْن خيِر ألحمَد إالَّ  
)3(يدْيه في المواِهِب مفاتيُح مْن يا  

 ج
 إلى يتضرع فالشاعر اء،الدع داللة يحمل الذي النداء يتصدر النص هذا في

 الغفور فهو مكروه آلِّ عن ويبعده ذنوبه له يغفر أن إياه راجيًا وألم بحسرة ربه
.. األول البيت في) واستثناء بالنفي (القصر أسلوب على الشاعر أعتمد وقد الودود،

 محمد األآرم الرسول إّن وحيث الداللة، توآيد منه والغرض) ألحمد إال تبده لم(

                                                                                                                                                                          
 .419: الديوان )1(
 .86 ،75: األنبياء )2(
 .421: الديوان )3(



 لمن الشفيع فهو ولذلك السمحاء السماوية بالرسالة) إليه أوحي من خير (هو) ص(
.اآلخرة الدار في بنون وال مال ينفع ال يوم دعاه  

 ومفاتيح والوحي السر (البيتين هذين سياق في صوفية مفردات استعمل وقد
 العفو طالبًا سبحانه اهللا إلى فيها يتضرع التي النفسية حالته مع تتواءم ألنها) المواهب

:آقوله) يا (النداء أداة وتتواتر. والمغفرة  

وسْر طواُه ما أنُشْر ثنائي فيا  
وأقْم حبَُّه أظهْر فؤادَي ويا  

لُه فاْسُم الطُّوُر هذا مديحي ويا  
وُآْل فاجِن التمُر هذا بناني ويا  

لقد السالفين السراة الكرام بن ويا  
 

 
 
 
 
 
 
 

وِقِف بابُه الزْم رجائي ويا  
وِصِف مدَحُه حّرْر لساني ويا  
والغرِف اآلآاَم على تعّرْج وال  

والَخَشِف الكْرناِب على تزاحْم وال  
)1(الخلِف أفضل فينا بالفضِل أصبحَت  

 
 فيه الشاعر آرر وقد عثمان السلطان مدح سياق في الشعري النص هذا يأتي
) مديحي يا(و) فؤادي يا(و) جائير يا(و) ثنائي فيا (متنوعة بأساليب) يا (النداء أداة

 الممدوح لهذا الجميل بالمدح تجود ان على ويحثها نفسه يخاطب فالشاعر) بناني يا(و
 البيت في الخطاب انحرف ثم والهبات العطايا عليه واجزل نفسه عليه ملك الذي
 الذي وفضله بشجاعته مشيدًا) السالفين الكرام يابن (مباشرة الممدوح إلى األخير
 وصف إلى الشاعر ويشير. الكرام الشجعان آبائه سليل ألنه الخلف افضل صار

:آقوله الشفاء اهللا ويرجو الصحي وضعه  

فإّني أِجب الفقيِر غوَث أَيا  
جسمي َيُهدُّ السُّعاَل تدِع وال  

َوساِمْح وُجْد بالشفاِء فعجْل  
 

 
آِريُم يا بافتقاٍر َدعوُتَك  

رحيُم َرحماٌن وأنَت وآيَف  
)2(الحكيُم الَبرُّ ادُرالق فأنت  

 

                                                            
 .114: الديوان )1(
 .417: نفسه المصدر )2(



 مما الشاعر يشفي أن عاله في جلَّ اهللا إلى بالشكوى مشحونة األبيات هذه
 وقد) يشفيني فهو مرضت فإذا (تعالى بقوله تامًا إيمانًا يؤمن ألنه اآلم، من يعانيه
 والضراء السراء في ربه يدعو العبد ألن الدعاء إلى خرج الذي) أيا(بـ النداء تصدر
 األمر أفعال وتأتي نفسه، للمعنى توآيد)  آريم يا (بقوله) يا (النداء بأداة نداءه ويكرر

 لداللة توآيدًا) سامْح وُجْد، فعّجل، تدع، ال أجْب، (الدعاء داللة إلى خرجت التي
 هفي) أيا(بـ والنداء سقمه، من الشفاء وهو تعالى اهللا من يرجوه لما وتجسيمًا الدعاء

 يخفف ثم ومن ،)1(وآهاته حسراته مع الشاعر شكوى انبعاث في يساعد صوتي امتداد
.معاناته بعض  

-:والتضمين االقتباس: ثانيًا  

 :االقتباس -1

 الحـديث  أو الكريم القرآن من شيئاً كالمه المتكلم يضمن أن هو ((االقتباس

 أو القرآني بالنص المقتبس يحتفظ أن ويجوز بذلك، يشعر ان دون الشريف

 األلفـاظ  فـي  يغيـر  أن له يجوز كما آخر، معنى إلى ينقله أن أو النبوي،

 القـرآن  على واسعاً اعتماداً شاعرنا اعتمد وقد ،)2())يسيراً تغييراً المقتبسة

 نـصوص  إيـراد  خالل من الفنية وصوره الشعرية لغته تشكيل في الكريم

 .شعرياً توظيفاً وتوظيفها معينة مفردات أو كاملة

 البالغـة  في األول المصدر هو الكريم القرآن أن من الرغم وعلى

 كـان  الخلوف ابن شاعرنا أن بيد العرب راءالشع لجميع واألعجاز والبيان

 القرآن العزيز اهللا بكتاب تأثره قوة في عصره شعراء من غيره عن متميزاً

 الكريم القرآن وحفظ دينية نشأة نشأ الشاعر أن ذلك في السبب ولعل العظيم

 يؤكـد  مـا  شعره ثنايا في وردت التي الكثيرة الشواهد في ولنا صباه، في

 .ذلك

                                                            
 .227: والبالغيين النحويين عند الطلب أساليب: ينظر )1(
 عبـد  بسيوني. د: البديع ومسائل العربية البالغة ألصول وفنية تاريخية دراسة البديع، علم )2(

 .2/137: م1987 ،1ط فيود، الفتاح



 :قوله القرآني التوظيف هذا أمثلة ومن

ــي ــفُ زارِن ــِب طَي ــدما الحبي عب

ـ  بعـد  إن وقَاَلـتْ  قـرتْ  فِلذا  الـ

 

 

 أجـرى  العـينِ  ودمع السهد أوقَفَ

)1(يسرا العسِر بعد إن يسراً، ـعسِر

 

ـ  العسِر مع فإن (تعالى قوله إلى الثاني البيت يحيلنا سراًي *مـع  إن 

 شـدة  كـلِّ  بعد أن هو الكريمة اآلية مضامين بين من إن ،)2()يسراً العسِر

 كـامالً  توظيفـاً  اآلية هذه الشاعر وظف وقد يسر، عسر كلِّ وبعد إنفراج

 ذلـك  إلـى  سـاقه  وربما) بعد(بـ) مع (لفظ تغيير خال ما ومعاني ألفاظاً

 إلـى  بها متوجهاً وكررها اآلية هذه على الشاعر اتكأ وقد الوزن ضرورة

 وتلـك ) والهجران الوصل (قطبان يتجاذبها التي الحبيب مع عالقته وصف

 :وقوله. الحب الحان قلبه أوتار على عزفت من لكل مشتركة سمة

ــِسي ــضتْ نَفْـ ــي قَـ بالتَّأسـ

ــم ــْل ولَـ ــوى تَِمـ ــن ِلهـ مـ

غــوائي؟ مــن نهــت وقــد

 

 

ــا ــتُ لمــ ــشمِس فُِتنــ ِبــ

ــع ــاٍل يبيــ ــبخِس غــ بــ

)3(نفــــِسي أبــــرُئ ومــــا

 
 النفس إنَّ نفسي أبريء وما (الكريمة اآلية من اقتباس الثالث البيت عجز في

.)4()رحيٌم غفوٌر ربي إنَّ َرِبّي َرِحَم ما إالَّ بالسوِء ألمارٌة  

                                                            
 .295: الديوان )1(
 كثيـر  بـن  عمـر  بن إسماعيل الدين عماد الفداء أبي لإلمام: الكريم القرآن تفسير: ينظر )2(

 .519: الشرح سورة: م2009 ،5ط أديوفت، صبح دار ،4ج الدمشقي،
 .309: الديوان )3(
 .464: يوسف سورة ،2ج كثير، ابن تفسير: ينظر )4(



 المجلس لهذا حضورها سبب توضح وآأنها العزيز امرأة آالم من القول هذا
 أمارة البشرية النفس إن يؤآد تعالى اهللا قول ومجيء... نفسها لتبرئ تحضر لم فهي

 إّن الزلل، من عصمه اهللا ولكن بشرية نفس أيضًا يوسف أن إلى يحيلنا هذاو بالسوء
 الشاعر وظف وقد... نفسه زمام يمتلك من العاقل ولكن اإلنسان تغري قد المعاصي
 لمن إال قلبه يمل ولم المحبوب مع تعامله في وعّفته نقاءه ليوضح اآلية من جزءًا

.ببخٍس يبعه ولم يصونه  

:وقوله  

تمّلكني الذي دَّخ َجَرْحُت  
وجنَتُه جرحُت رآني َفُمذ  

 

 
مناْص؟ حيَن والت أنُجو فكيف  

)1(ِقَصاْص والجروُح باللحِظ، اقَتصَّ  
 

 والعيِن بالنَّفِس النفس أن فيها عليهم وآتبنا (تعالى قوله إلى النص هذا يحيلنا
 به تصدق فمن قصاص والجروح بالّسّن والِسّن باُألذَن واُألذَن باألنَف واألنَف بالعيِن

.)2()الظلمون ُهُم فأولئك اهللا انزل بما يحكم ّلم وَمن لُه آفارٌة فهو  

 الجروح: القول المفيد من لكن... الوضوح غاية في الكريمة اآلية مضمون إن
 ولذا قصاص فيها ذلك ونحو لرأسا أو الرجل في ضربة فأي أخر شيء عمومًا
 المحبوبة ومفاتن الغرامية عالقته ليوضح القرآنية المفردات هذه الشاعر وظف

.منه اقتص الذي الصقيل السيف وآأنه الفاتن لحظها وبالذات  

:وقوله  

َمْن إلى ِآتابي َبلِّْغ َرسولي يا  
ِحماُه َرحيِب في ِصرَت وإذا  

 

 
ْهوالفتوَّ والنَّدى البأَس أحرَز  
)3(بقَوْه الكاَب ُخِذ ليحيى ُقل  

 
 الُحكَم وآتيناه بقوة الكتاَب ُخذ يحيى يا (تعالى قوله إلى يحيلنا النص هذا
 آان فقد السالم عليه يحيى حياة من طويلة فترة طوت الكريمة اآلية أن ،)4()صبيًا
 أصبح وآأنه يخاطبه ثم جنينًا يزال ما وهو لوالده، بشرى وهو عنه يتحدث قالسيا

                                                            
 .310: الديوان )1(
 .65: المائدة سورة ،2ج كثير، ابن تفسير: ينظر )2(
 .375: الديوان )3(
 .117: مريم سورة ،3ج كثير، ابن تفسير: ينظر )4(



 أي) الكتاب خذ (الدعوة مهمة لحمل أهال وأصبح النضج مبلغ بلغ فقد واقعًا أمرًا
.بموجبه والعمل حفظه في بإخالص أي) بقوة (التوراة  

 يحمله ماوب وداللية لفظية قوة من الكريم القول هذا في ما الشاعر استثمر وقد
 يتصدى آريمًا قويًا ليظل) الممدوح (يناديه من مخاطبته في يوظفه لكي بشرى من

.والفتوة والندى البأس أحرز أن بعد وحزم بعزم الجسام للمهمات  

:وقوله  

قهوٍة َعْن ساِئلي يا  
ُقْل اإلثِم آبيُر فيها  

 

 
الكأِس بأْفِق ُجليْت  

)1(للنَّاِس وِمناِفٌع  
 

 إثٌم فيهما ُقْل والميسر الخمر عن ويسألونك (تعالى قوله إلى يحيلنا الثاني البيت
 ُيبين آذلك العفو ُقِل ُينفقون ماذا ويسألونك نفعهما من أآبر وأثمهما للناس ومنافع آبيٌر

.)2()تتفكَّروَن لعلَّكم اآليات لكم اُهللا  

 في العرب إن إذ والميسر الخمر لتحريم آتمهيد الكريمة اآلية هذه أتيت
 َمْن على الّرد في ذلك الشاعر وظف وقد والميسر الخمر تعاطي اعتادوا قد الجاهلية
 إليه المضاف وقّدم) ُقْل (أخر حيث بسيط تغيير مع المعنى فاعتمد لتعاطيها، سأله

 مغادرتها إلى منه وإشارة حرمتها على عرالشا من توآيد ذلك في ولعل) اإلثم آبير(
.تعاطيها وعدم  

:وقوله  

فإنَّني وصالي عن نفسًا ِطْبِت ِلِئن  
الَّذي فأنا أوصلي، صَدي ِشئِت وإْن  

 ج

 
ُصحبتي خنِت إذ ِمنِك نفسًا ألطيُب  
)3(باّلتي) ميُّ (يا الوجِد َخصَم أدافُع  

 
 باّلتي أدفع (تعالى قوله إلى أحسن هي بالتي أي) بالتي (إشارة الثاني البيت في

.)4()تصفوَن بما أعلم نحن السَّّيئة أحسن هي  

                                                            
 .390: الديوان )1(
 .262: البقرة سورة ،1ج كثير، ابن تفسير: ينظر )2(
 .270: الديوان )3(
 .244: المؤمنين سورة ،3ج كثير، ابن تفسير: ينظر )4(



 يدفعها وأن بالحسنة السيئة يقابل بان) ص (محمد نبيه وعال جل اهللا أرشد لقد
 ذلك ففي الكفار من صادرة آانت إذا هوهذ اإلسالمية، الدعوة بداية في آان وهذا بها

 تعالى باهللا االستعاذة إلى أيضًا وأرشدت ومقاتلتهم، بمواجهتهم الشرع يأمر لم الوقت
.اهللا إال ذلك من يجير فال وسوسته ومن وحضوره الشيطان آيد من به والتحصن  

 هي بالتي أدفع(أي واسعة دالالت وحمّله) بالتي (لفظ الشاعر وظف وقد
 حبه مدى ليؤآد السياق خالل من يتجلى الذي الحذف أسلوب من ستفيدام) أحسن

 األسماء من) مّي (و منه موقفها آان مهما يغضبها بما عليها يرد ال بحيث) ميُّ(لـ
.الشام بالد في المنتشرة  

 من الكثير في الخلوف ابن شاعرنا عند جليًا حضورًا القرآني للنص إن
 والروحي الوجداني المستوى على (الكريم للكتاب البالغ األثر يؤآد وذلك قصائده
 )1()وتأثيرًا رؤية، المضموني المستوى وعلى تشكيًال الفني المستوى وعلى تلقائيًا،

.الشاعر عند  

 االقتباس: منها عّدة وأشكال بصيغ المقدس النص مع الشاعر تعامل وآان
 القرآن يظل وهكذا اآلية، بمعنى توحي آلمة أو جملة اقتباس أو اآلية من الكامل
 ينير منيرًا وسراجًا المعرفة رحيق واألدباء الشعراء منه ينهل عذبًا منهًال الكريم

.لإلنسانية الطريق  

 

 :التضمين -2

 المتاع، الوعاء تودع كما إياه أودعه: الشيء الشيء ضمن ((ويعني

 قـصدك  (وهو ،)2())بيتاً ضمنته ما الشعر من والمتضمن هو، هتضمنَّ وقد

 وسـطه  أو شـعرك  آخـر  فـي  بـه  فتأتي القسيم أو الشعر من البيت إلى

 .)3()كالمتمثل

                                                            
 .339: تطبيقية دراسة الشعري، النص في األسلوبية البنى )1(
)2( عجم371: وتطورها البالغية المصطلحات م. 
 .2/84: العمدة )3(



 من ألحد ليس(( فـ العربي والنقد الشعر في بالغة أهمية وللتضمين

 قوالـب  على والصب تقدمهم ممن المعاني تناول عن غنى القائلين فأصنا

 ويبرزوها عندهم من ألفاظاً يكسوها أن أخذوها إذا عليهم ولكن سبقهم، من

 فـي  ويزيدوها، األولى حليتها غير في ويوردوها تأليفهم من معارض في

 فهـم  ذلك فعلوا فإذا ومعرضها حليتها وكمال تركيبها وجودة تأليفها حسن

 .)1())إليها سبق ممن بها أحق

 اإلغـارة  أو األخـذ  أو الـسرقات  موضـوع  إطار في يدخل وذلك

 ينبغـي  والتي القدامى العرب نقادنا تناولها التي النقدية القضايا من وغيرها

 على إنشائهم من ليس مما الشعراء قصائد في يرد ما لمعرفة إليها االستناد

 شـعر  مـن  ضـمنه  مـا  علـى  والفنيـة  اللغوية لمساته الشاعر يضع أن

 .)2(اآلخرين

 السرقات نبي واضحاً خطاً ثمة فإن الحديثة النقدية االتجاهات في أما

 إال هو ما األدبي النص إن إذ والمحاكاة، واإلستيحاء التأثير وبين المحضة

 .)3(له معاصرة أو عليه سابقة نصوص من اقتباسات مجموعة

 هـذه  تـسمية  علـى  والمعاصر الحديث النقدي المنهج أصطلح وقد

 ظـاهرة  يمثـل  وذلك) النصوص تداخل (أو) التناص(بـ األدبية الظاهرة

 مختلفـة  ثقافـات  في يتمثل واسع ثقافي محيط في النص يقع حيث واسعة

 جزئياته، في وليس الكامل النص إطار في يدور تناص وهو وحديثة قديمة

                                                            
 مفيد. د: تح ،)هـ395ت (العسكري، هالل أبي تصنيف: والشعر الكتابة الصناعتين كتاب )1(

 .217: م1989 بيروت، ،2ط العلمية، الكتب دار قميحة،
 .بعدها وما 2/280: العمدة: ينظر )2(
 الخطاب في وتطوره الشعرية السرقة مفهوم حالوي، ناصر. د بحث: المورد مجلة: ينظر )3(

 .28: م1998 ،1ع ،26م العامة، ةالثقافي الشؤون دار العرب، عند والبالغي النقدي



 الحديثة المفاهيم من فالتناص ولذلك) والتضمين االقتباس (في الحال هو كما

 .)1(منه جزء والتضمين الواسعة

 مـن  له لما الخلوف الدين شهاب شعر في واسع نصيب وللتضمين

 عـن  يكـشف  أنه إلى باإلضافة وجمالياً داللياً النص تقوية في كبيرة أهمية

 سواء العربي الشعري التراث على اطالعه ومدى عام بشكل الشاعر ثقافة

 لي،الجـاه  (األدب عـصور  جميـع  وفي المغرب في أم المشرق في أكان

 هـذا  فـي  الـشاعر  وتعامل) واألندلسي والعباسي، واألموي، اإلسالمي،

 أو غيره شعر من بيت صدر كأخذه متنوعة بأساليب) التضمين (الموضوع

 بيتـاً  شـعره  يضمن ما ونادراً بالمعنى توحي التي األلفاظ بعض أو عجزه

 . كامالً

 :كقوله

ـديثَها  تـروي  واألشْواقُ خليليح 

حبيبهـا  عنهـا  ابغ قد أرسٍم على

 

 

ــِسلَةً ــا مسل ــين م ــذّ ب ــوأِم ف وتَ

)2(وأرسـمِ  حبيٍب ِذكرى ِمن نبِك ِقفا

 

 القاضـي،  مـدح  سياق في غزلية أبيات بعد الخلوف ابن قول يأتي

 وذكرياتـه  أشـواقه  الشاعر يصف حيث مزهر بن الدين زين السر، كاتب

 :القيس أمريء قول من ذلك ضمن وقد والبكاء باأللم الطافحة

 

 ومنـزِلحبيـٍبذكرىمننبِك ِقفا

                                                            
 الخطاب في وتطوره الشعرية السرقة مفهوم حالوي، ناصر. د بحث: المورد مجلة: ينظر )1(

 .28: م1998 ،1ع ،26م العامة، الثقافية الشؤون دار العرب، عند والبالغي النقدي
 .235: الديوان )2(



 )1(محومِل الدخُوِل بين اللّوى بسقِط 

 

 أمـاكن  إلـى  إشاة وكالهما) وأرسم (بلفظ) فحومل (لفظ تغيير مع

 التـشبه  الخلوف ابن فأراد واستبكى بكى من أول القيس امرؤ وكان ،معينة

 :وقوله به،

يــرى أن لمثِلــي حاشَــا أأحبِتــي

 بعـدما  يـسلو  القلِب) قيس (أن أو

 

 

ــداً ــر أب ــاِلكم بغي مــاً ج مفتُون

)2(مجنونـاً  الحمى) لَيلى (في ظلَّ قد

 

 قـيس  بين المعروفة الحب قصة إلى تاريخية أشارة الثاني البيت في

 التراث على الشاعر اطالع سعة دالئل من وهذا العامرية وليلى الملوح بن

 .معه والتناغم.. العربي الشعري

 :وقوله

ــل ــصيِد أمقتِّ ــاِة ال ــِه الكُم برعِب

 

 

)3(والمرانـا  الـسيفَ  أدخـرتَ  ِلمن

 

 :المتنبي قول إلى يحيلنا وهذا

ــر ــِث أمعفِّ ــِر اللّي بــسوِطِه الهزب

 

 

)4(المـصقُوال  الـصارم  أدخرتَ ِلمِن

 

                                                                                                                                                                          
 الحيـاة،  دار الزوزنـي،  أحمد بن الحسين عبداهللا ابن األديب لإلمام: السبع المعلقات شرح )1(

 .5:ت.د
 .365: الديوان )2(
 .142: نفسه المصدر )3(
 .354 ،3ج ،2م: المتنبي ديوان شرح )4(



 تغيير مع تاماً توظيفاً المتبني بيت معنى وظف قد الخلوف ابن يبدو

) الـشديد  القـوي =الهزبـر (و) الصيد=الليث(و) أمقتِّل= أمعفِّر (األلفاظ في

 الصفة غير فيما) السيف=الصارم(و) برعبه=بسوطِه(و) الشجعان=ةالكُما(و

 .السيف إلى بإضافتها الرماح تعني والتي) المرانا(بـ) المصقوال(

 الحيـوان  أشد وهو -بالسوط األسد تصرع كنت إذا (العام والمعنى

 ).سيفك؟ خبأت فلمن -بأساً

 :أبيات بعد الغزل سياق في وقوله

ِم قَضيِت وقدبر دالص نغـرضٍ  ع 

 كبـِدي  الهبـا  وشَهد راح فيِك في

 

 

نِ  وشاهدـسـالَّكِ  باإلحـسانِ  الحح

وأحر إن قلباه 1(فَـاكِ  ارتـشفْ  لم( 

 

 :المتنبي قول إلى أشار فقد

وأحــر ــن قلبــاهِمم قلبــه شــبم

 

 

 )2(سـقم  ِعنده وحالِي بجسمي ومن

 

) قلبـاه  وأحـر  (األلفاظ وبعض الداللة في تشابك التضمين هذا في

: المتنبـي  عند والمعنى للخفة، طلباً ألفاً الياء من فأبدل) قلبي واحر (ويعني

... عليـه  يقبـل  وال به يحفل ال بارد قلبه بمن وهياماً حباً يحترق قلبه إن

 المحبـوب  فم ارتشاف ويتمنى لوصالا يرجوا أنه الخلوف ابن بيت ومعنى

 وابن الحمداني الدولة سيف يخاطب المتنبي أن بيد) والشهد الراح (فيه ألن

 .مختلفين باتجاهين حبه عن يعبر وكالهما محبوبه يقصد الخلوف

 :وقوله
                                                            

 .336: الديوان )1(
 .80 ،4ج ،2م تنبي،الم ديوان شرح )2(



 فـإنني  وجـِدي  تـأخير  تـتّهم  فال

 

 

 )1(األوائـلُ  تَـستطعه  لـم  بما أتيتُ

 
:المعّري العالء أبي بيت من هذا قوله الشاعر أخذ فقد  

زماِنــه األخيــر كنــتُ وإن وإنــي

 

 

 )2(األوائـلُ  تـستطعه  لـم  بما الٍت

 

 الخلـوف  ابن ضمن وقد بنفسه الفخر سياق في العالء أبي بيت يأتي

) أتيـتُ (بـ) آلٍت (تغيير مع) األوائل تستطعه لم بما آلٍت(منه ثانيال الشطر

 مدح سياق في غزلية أبيات بعد ورد الخلوف ابن بيت أن من الرغم وعلى

 مـع ) الفخر (الموضع هذا في العالء أبي مع تشابك أنه إال عثمان السلطان

 .العالء أبي عند) آلٍت (في التوكيد فائدة إلى اإلشارة

في أكان سواء الخلوف ابن شعر في واضحة عالمات نللتضمي إن 

 المـشرق  فـي  الـشعراء  من الكثير أسماء إلى أشار وقد المعنى أو اللفظ

 واألعـشى  الحلـي  الدين وصفي أشبيلية ملك عباد بن كالمعتمد والمغرب

 .وغيرهم والمبرد ولبيد الطائي وحاتم

ـ  العربـي  والنقـدي  الشعري التراث على يطلع من إن  منـه  ديمالق

 الـشعراء  مـن  بغيره آخر أو بشكل يتصل لم شاعراً يجد ال يكاد والحديث

 لغوياً أو مضموناً االتصال هذا أكان سواء عليه السابقين أو له المعاصرين

                                                            
 .116: الديوان )1(
 .193: م1957 بيروت، والنشر، للطباعة صادر دار المعري، العالء أبو: الزند سقط )2(



 الـنص  وترصـين  والمغـايرة  اإلعجـاب  ذلك أسباب من ولعل إيقاعياً أو

 ..)1(وتعميقه

 شـعر  أو خطبـة  في صاحبه أحدهم يعارض أن((هي والمعارضة

 منـذ  المعارضـة  عرفـت  وقـد  معنـاه،  فـي  ويباريه لفظه في فيجاريه

 زيدون ابن ونيةن واضحة معارضة الخلوف ابن عارض وقد ،)2())الجاهلية

 ):زيدون ابن قصيدة ومن...)). (تدانينا من بديالً التنائي أضحى ((الشهيرة

 

 

 

1- بـديالً  التّنائي أضحى  تـدانينَا  ِمـن

 صـبحنا  البـينِ  صبح حان وقَد! أالّ -2

3- ــنلبــسينا مبلــغُ مالم بــانتزاحهم

4- إن مانـضحكنا  مـازال  الـذي  الزي

 فدعوا الهوى تساقينا من الِعدا غيظَ -5

بأنفـسنا  معقـوداً  كـان  مـا  فانحّل -6

 تفرقنـا  يخـشى  ومـا  نكـون  وقد -7

 أعـاديكم  نُِعتـب  ولم ِشعري ليت يا -8

لكُـم  الوفـاء  إالّ بعـدكُم  نّعتِقـد  لم -9

حـسدٍ  ذي عـين  تقروا أن ماحقّنا -10

 عوارضـه  تُسلينا اليأس نرى كُنا -11

 جوانحنـا  بتلـت ا فمـا  وِبنّا بنتُم -12

 

تجاِفينـا  لقيانـا  طيِب عن وناب 

نَاِعينَـا  للحـين  بنـا  فقـام  حين

لينـا ويب يبلـى  ال الدهِر مع حزناً

 

 يبكينَـا  عـاد  قـد  بقربِهم، أنساً

بأن ،هر  فقـال  نغصآمينـا  الـد

بأيـدينا  موصـوالً  كان ما وأنبت

 تالقينَـا  يرجـي  وما نَحن فاليوم

 أعادينـا  العتبى من حظّاً ناَل هْل

ِدينَــا غَيــره نتقلّــد ولــم رأيــاً

ــاوال ــسروا بن ــحاً تُ ــا كاش فينَ

                                                            
: م1994 القـاهرة،  المصرية، النهضة مكتبة الشايب، احمد. د: األدبي النقد أصول: ينظر )1(

 .بعدها وما 261
 .628: وتطورها البالغية المصطلحات معجم )2(



13- نكــاد حــين نا تنــاجيكُمضــمائر

 

 

 

 ِصـلةً  تَبـدلي  لم وإن وفَاء أولي -50

 بـهِ  شَفَعِت إن متَاع الجواِب وفي -51

 بقيـتْ  مـا  اهللا سـالم  منّا عليِك -52

 

 يغِرينَـا  لليـأس  فمـا  يئسنَا وقد

 مآقينَـا  جفّـتْ  وال ألـيكم  شوقاً

 تأسـينَا  لوال األسى علينا يقضي

 

 

 

 

يكفينَـا  والـذّكر  يقنعنـا  فالطيفُ

تُولينَـا  ماِزلِت التي اآليادي بيض

)1(فتخْفينَـا  نُخفيهـا  ِبـكِ  صبابةٌ

 

 

 )الخلوف بن الدين شهاب قصيدة(

تَقاصـينَا  وافـى  ْ وقَـد  المفر كيف-1

 أسـفاً  بالجوى فنقْضي علينا يقضي-2

إلـى  النُّفوس نفضي كم! اهللا إلى إنّا-3

4-ــم ــشب وك ــراٍن ت ــا بني جوانحن

 حاِسـدنَا  الحـب  فـي  يعنِّفنَـا  وكم-5

 معلمه؟ شوِق في أو الحب كَعبِة في-6

 معهـِدهِ  ربـعِ  فـي  أو لييالَه وفي-7

ــم ال-8 ــصبر يعل ــن إالّ ال ــا م تثبِتن

تواصـلُنَا  مـن  إالّ الصبح يضي وال-9

 

 قاضـينَا  الحب دعاوي في وخصمنا

ما شتّان  بـين  وقاضـينَا  قاضـيكُم 

ــراِك ــٍة أش ــاً تهلُك ــدينَا طوع بأي

ــا ــيض كم ــ تف ــا اٍنبطوفَ مآقينَ

ــا ــددنَا كم ــالبيِن يه ــينَا ب واش

 

 المزكُّونَـا  نحـن  أم المصلُّون نحن

نحن  بـونالمح أم  المجانينَـا  نَحـن
                                                                                                                                                                          

 بيـروت،  والنـشر،  للطباعـة  صادر دار البستاني، كرم وتحقيق شرح زيدون، ابن ديوان )1(

1964 :9-13. 

 عزيـز  المـنعم  عبـد . د ،)الشعري النص تحليل إلى مدخل (زيدون ابن نونية تحليل: وينظر

 .بعدها وما 37: م2011 بغداد، الوطنية، المكتبة النصر،



صـبابِتنَا  فـي  إالّ يطمـع  سولي -10

11-فرنَـا،  صجواِرح  مـرنَا  حاِمعـدم

12-ــاد ــا يك ــصبابِة آي قاِرُئن أن ال

 أنفـسنَا  يغتاَل أن الوجد فَيقْتِضي-13

 

ــتُ ثبيو ــد ــن إال الوج ــا م معانينَ

ــم ــُل ويظل ــن إالّ اللّي ــا م تجاِفينَ

ــع ــأس ويقطّ ــن إال الي ــسلِّينَا م تَ

نـا،  سودجوانح  مواضـينَا  بـيض 

 تُلقينَـا  الوجـد  آي الصلِد ىإل يلقى

ى، الجوى آيـينَا  لَوال واألس1(تأس( 

 
 

:حول زيدون ابن معاني تدور -أ  

 الذكيـة  الحـسناء  المـرأة  هذه المستكفي بنت والدة بحبيبته عالقته

 ال وصار نفسه عليه وملكت تعلق أيما الشاعر روح بها تعلقت التي األديبة

 أيـام  الجميلـة  األيـام  وصف حيث... خاللها من إال فيها وما لدنياا يرى

 ذلك ولكن والجمال والعشق الحب عالم في يمرحان كانا إذ بينهما التواصل

 وتحطمـت  الوصـال  حبل فانبتّ والحاقدين للحساد يرق ولم طويالً يدم لم

) لتدانيا (عن بديالً) التنائي (وصار العذبة األمنيات وانتكست الغرام أشرعة

 .والسرور والسمر الضحك عن بديالً والبكاء

 ليـت  يـا  (القـصيدة  من الثامن البيت في) يا (النداء حرف يأتي ثم

 لكي المتواصلة محاوالته في تتمثل الشاعر أمام جديدة آفاقاً ليفتح..) شعري

.. الظالل الوارفة الحب خيمة تحت الحبيبان ويعود مجاريها إلى المياه يعيد

 هذا جراء من نفوسنا في الجياشة والعواطف المشاعر التهبت إذا: يقول ثم

 لـوال  الهالك من أدنى أو قوسين قاب ونصبح تتقطع تكاد قلوبنا فإن النوى

 ختام وفي... التصافي إلى نعود أن وليت وعسى لعل والرجاء باألمل تعللنا

                                                                                                                                                                          
 .369-368: الديوان )1(



ـ  اآلالم لهـذه  نهايـة  تضع أن في محبوبته إلى خطابه يوجه قصيدته  يالت

 فقد هيهات ولكن... إيجابياً الرد يكون أن يأمل كان وإن عليه بالرد يكابدها

 على الحب الحان للعشاق يعزف وتراً القصيدة هذه وبقيت شيء كلُّ أنقضى

 تدور التي الخلوف ابن شاعرنا ومنهم الكثيرون وعارضها... التاريخ امتداد

 :حول قصيدته معاني

 عـن  تعبيـراً  األول البيـت  في) كيف (ماالستفها بأداة الشاعر ابتدأ

 في ولعل) تقاصينا وافى وقد المفر كيف (النوى جراء من وحيرته حسرته

 وأنـت  الخصام فيك: (المتنبي قول إلى إشارة نفسه البيت من الثاني الشطر

 بين األشواق مسارات يرسم الذي هو المعشوق صار حيث) والحكم الخصم

 ولـم  المتيم العاشق قلب امتلك قد أنه ظن أن عدب أتجاهاتها ويحدد الحبيبين

 التواصـل  يجعـل  أن وتعالى سبحانه اهللا إلى والتضرع الرجاء إال له يبق

 الـشوق  اآلم مـن  يعانيـه  ما الشاعر يصف ثم..) اهللا إلى إنّا (دائماً قائماً

 ينسى وال مآقيه بطوفان تفيض مثلما جوانحه بين تشب التي اللوعة ونيران

 القلـوب  تفريـق  علـى  األوقات جميع في يعمالن اللذين واشيوال الحاسد

 البيـت  في) الهمزة (المقدر االستفهام بأداة ويتساءل) بالبين (األحبة وتهديد

 مـن  الثـاني  الشطر في ويشير المعادلة) أم (خالل من تتجلى التي السادس

 اإلسـالمي  الـدين  أركـان  أهم من وهما والزكاة الصالة إلى نفسه البيت

 الثـاني  الشطر في) الهمزة (المقدرة االستفهام أداة الشاعر ويكرر حنيف،ال

 نحـن  أم المحبـون  نحـن  (والحيـرة  الشك أفادت والتي السابع البيت من

 ).المجانيا

 ،9 ،8 (األبيـات  فـي ) واالستثناء بالنفي (القصر أسلوب واستعمل

 يضي ال(و...) تثبتنا من إالّ الصبر يعلم ال(فـ التوكيد منه والغرض) 10

 ).صبابِتنا في إالّ يطمع ليس(و) تواِصلُنا من إالّ الصبح



 شـحوب  عن فيعبر اللونية الصورة يعتمد عشر الحادي البيت وفي

 القلـب  من تسيل ألنها الدم بنزف دموعه وحرارة األصفر باللون أعضائه

 ضـي الما عـن  وعبر األسود باللون جوانحه بين والحزن واليأس الجريح،

 صفي قول، إلى إشارة ذلك في ولعل األبيض باللون بالبهجة المليء الجميل

 ...).صنائعنا بيض(الحلي الدين

 إلى الموضوعي ومن الخاص إلى العام من اللون داللة غير أنه بيد

 الشاعر يعانيه الذي الوجد إن.. للقصيدة العام السياق مع يتالءم لكي الذاتي

 التمـسك  لـوال  الذات وتحطيم الضياع من مذهب كلَّ به ويذهب يقتله يكاد

 بين العالقة دوام من إليه يطمح بما تأتي األيام لعل الجميل والصبر باألمل

 .المحبين

 تسودها بل يذكر شيئاً اإلشراق من العالقة هذه في الباحث يرى وال

 الزمـان  مـن  والـشكوى  البكاء غير فيها نجد وال األولى للوهلة الضبابية

 !وأهله

 

):والُمعاِرضة الُمعاَرضة (القصيدتين بين التداخل -ب  

 البـسيط  البحر من فهما والقافية الوزن في القصيدتان التقت .1

 من شطر كلِّ في) فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن (وتفعيالته

 ).نونية (والقافية البيت

 ).الغزل (وهو الموضوع في اشتراكهما .2

 ابـن  قـصيدة  كانـت  يماف بيتاً) 52(من زيدون ابن قصيدة .3

 الشعري النفس طول ذلك دالئل ومن بيتاً) 13 (من الخلوف

 .زيدون ابن عند



 وهو) التنائي أضحى (ناقص بفعل زيدون ابن قصيدة ابتدأت .4

 الثـاني  وتنـصب  األول ترفـع  لالبتداء الناسخة األفعال من

 واسـتمرار  الحبيبـين  بـين  العالقة في التحول حالة لتصور

 بجملـة  الخلـوف  ابن قصيدة وابتدأت شاعر،ال عند التفاؤل

 وآالمـه  حيرته عن خاللها من ليعبر) المفر كيف (استفهامية

 .موضع من أكثر في االستفهام وكرر األولى الوهلة

 بالمعانـاة  تـوحي  التـي ) الليل (كلمة زيدون ابن يستعمل لم .5

 استعمل فيما خاص بشكل العشّاق الشعراء يعانيه الذي واأللم

 دمـوع  كلها قصيدته ألن السابع البيت في ذلك لوفالخ ابن

 .وانكسار ويأس وظالم

 بالقـصر  التوكيد أسلوب نجد ال نكاد زيدون ابن قصيدة في .6

 .)1(بيت من أكثر في ذلك كرر الخلوف ابن نرى فيما

7. والعذوبـة  بالـسالسة  تمتـاز  زيدون ابن كيبوترا ألفاظ إن 

 .الخلوف ابن عند عليه هي مما أكثر واإلشراق

 ابـن  بـين  الحب بقصة المتواضعة معرفتنا من الرغم على .8

 ربيب (ضمناً الحبيبة إلى أشار الشاعر أن إال ووالدة زيدون

 ولكـن  الطرفين، بين متبادلة كانت بينهما العالقة وإن) ملٍك

 إلـى  يشير ما نجد ال الخلوف ابن قصيدة راءاستق خالل من

 في المصادر تسعفنا وال ضمناً وال تصريحاً ال معينة محبوبه

 .الموضوع هذا

                                                            
 .بعدها وما 55): الشعري النص تحليل إلى مدخل (زيدون ابن نونية تحليل: ينظر )1(



9. ة إنوالتراكيـب  المفردات بعض في النصين بين تشابك ثم 

 :زيدون ابن قول منها

نَا  تناجيكُم ِحين نكادائرضـم 

 

 

 تَأسينَا لَوال األسى علَينَا يقضي

 

 :الخلوف ابن وقول

 أنفُسنا يغتَاَل أن الوجد ويقتَضي

 

 

 تاسينَا لَوالَ واألسى، الجوى آي

 

 المعارضة (القصيدتان به توحي ما أطار في متواضعة إشارات تلك

 مـن  ينبعان فهما هذا ومع القرون بينهما تفصل شاعرين بين) والمعاِرضة

 .الشعري العربي التراث هو واحد بحر

 

 

 

 

 

 

 

الثالث الفصل  
الشعرية الصورة  



.البيانية الصورة :األول المبحث  

.الصور أنماط :الثاني المبحث  

 

 

 

 

 

 
 

الثـالث الفـصـل  

الشعرية الصورة  

:الصورة مفهوم  

 الفني البناء في اإليحائية الشعرية اللغة أهمية السابق الفصل في ذآرنا 
 الشعرية آالصورة األخرى المكونات يهعل تقوم الذي البناء هذا أساس آونها للقصيدة
 بوساطة الشاعر تجربة عن يعّبر فني تشكيل في المكونات هذه تتضافر حيث واإليقاع

.القصيدة  

 األدب تاريخ امتداد على واألدباء الشعراء هاجس الشعرية الصورة وظلت 
 لشعرا: ((قال إذ الجاحظ هو الصورة مفهوم إلى أشار َمْن أول ولعل ونقده، العربي

.)1())التصوير من وجنس الّنسج من وضرب صناعة  

 بمثابة للشعر المعاني أن أآد الذي جعفر بن آقدامة القدماء النقاد آراء وتوالت 
 الفني الشكل هي الصورة أن أي ،)1(..)آالصورة فيها والشعر الموضوعة المادة(

.المتلقي إلى الداللة ويحمل المعنى على ينطوي الذي  
                                                            

 .3/132: الحيوان )1(



 ألنها بالغة، أهمية للصورة فإن والمعاصرة الحديثة النقدية االتجاهات في أّما 
 هذا على يحكم غيابها أو فبحضورها الشعرية األدوات سائر على تتربع التي األداة((

 يتم تعبيرية قيمة إلى الشعورية القيمة تحويل وألن شعرًا، نسميه الذي الكالم
 الفنية مهاراتهم لتثبيت الشعراء به يتبارى الذي الميدان أنها آما ،)2())سطتهابوا

.التخييلية اتهموقدر اللغوية وإمكاناتهم  

 تحمل أن ينبغي الكلمات وهذه ،)3())الكلمات قوامه رسم((هي والصورة 
.)4(فيه والتأثير المتلقي مع التواصل ليتحقق واإلحساس بالعاطفة مشحونة دالالت  

 الشاعر قدرة ((تعني الصورة إن) أليوت. س. ت (البريطاني الناقد ويرى 
 يستجمع بحيث المرّآزة الخاصة تجربته خالل من العامة الحقيقة عن التعبير على
.)5())عام رمز خلق في ويستجمعها الشخصية، لتجربته المميزة الخصائص لكل  

 عليها يضفي وبما الواقع من تشكيلها في تنطلق إبداعية عملية هي فالصورة 
 ليست وهي الوجدانية وتجاربه النفسية انفعاالته عن تعّبر خيالية لمسات من الشاعر
 دالالت على تنطوي وال فيها حياة ال جامدة تصبح وإّال وحسب للواقع وتمثيل محاآاة

 العملية في مشارآًا ليكون المتلقي في التأثير شانها من جمالية وسمات عميقة
.التواصل عملية في طرفًا آونه اإلبداعية  

 

 

 

:الصورة مصادر  

                                                                                                                                                                          
 .65: الشعر نقد )1(
: العراق في الحديث الوجداني للشعر والفنية الموضوعية البنية في دراسة الشعر، رماد )2(

 .224: م1998 بغداد، ،1ط العامة، الثقافية الشؤون دار جعفر، راضي الكريم عبد.د
 ،1ط الرشيد، دار الجنابي، نصيف أحمد. د ترجمة لويس، دي سيسيل: الشعرية الصورة )3(

 .21: م1982 بغداد،
 .23: نفسه المصدر: ظرين )4(
 التأليف لجنة مطبعة محمود، نجيب زكي. د ترجمة: رتنتشا. ب . هــ األدب، فنون )5(

 .8: م1945 القاهرة، والنشر،



 حتى مبّكر وقت منذ بالصورة واسعًا اهتمامًا األندلسيون الشعراء اهتم لقد 
.)1(الغايات أآبر من زمن بعد أصبح بل آبرى غاية عندهم صورةال طلب أصبح  

 فائقة عناية بذلوا الذين الشعراء أولئك بين من ،)2(األندلسي الخّلوف ابن وشاعرنا
 وفي ومختلفة واسعة مصادر من هصور مواد استمّد حيث وجمالياتها بالصورة

 ومن التصويرية مواده في األآبر القسم شكلت التي والمتحرآة الثابتة الطبيعة مقدمتها
 والصبح والليل والندى والنهر والنسيم والسراب والرعد والغيث الرياض: ذلك
 قوالعقي والّزمرد والياقوت والّدّر والطير والكواآب والنجوم والقمر والشمس والفجر

.الخ..... والديك والخيل والظباء والجلنار والقرنفل  

: الشاعر عند الفني التشكيل في حاضرة اإلنساني والجمال الغزل مواد وآانت 
 والنهود والسهاد والفؤاد والّنمام والحاسد والرقيب والمدامع والدموع والعشق الحب

 والحجل والساق غروالث والخال واللمى واللحظ والعيون والخّد والشعر واألرداف
.الخ... والنوى  

 بوتقة في اإلنساني والجمال الغزل وأوصاف الطبيعة مواد تنصهر ما وآثيرًا 
 ابن شاعرنا أن عرفنا إذا والسيما قريب من قريب وهذا الخلوف ابن عند الصورة
 بألوانها الزاهية الرياض بين والسمر الطرب ألجواء محبًا متيمًا عاشقًا آان الخلوف

.جميلة صور من به توحي وما البةالخ  

 الشاعر منه  يستوحي ينضب ال ومعينًا مهمًا مصدرًا الكريم القرآن وظل 
 الوقوف نريد وال والتضمين االقتباس موضوع في ذلك بنا ّمر وقد ومفرداته صوره

.واالستطراد اإلطالة من حذرًا هنا عنده  

 البنية في مهمًا ورافدًا ًاجلي حضورًا الشاعر زمن في اليومية للحياة أن آما 
 بممدوحيه عالقاته صور فقد والجمالية، النفسية ودالالتها للصورة الترآيبية
 والعلى والرفعة والسيادة والكرم والجود والفخر البأس أخو: وأعدائه وأصحابه

....والحاسدين والهامات والطعن والرمح والسيف والجيش والهيجا والليث والمجد  

                                                            
 الكتاني بن محمد عبداهللا أبي الشيخ تأليف: األندلس أهل أشعار من التشبيهات كتاب: ينظر )1(

 .22: م1981 ،2ط الشروق، دار عباس، إحسان. د: تح الطبيب،
 الدين محب بن اهللا فضل بن أمين محمد تأليف: الحانة ِطالء شحةور الريحانة نفحة: ينظر )2(

 الكتب دار ،2ج ،1م عناية، أحمد: حواشيه ووضع عليه علق ،)ه1111ت (المحبي محمد بن

 .26: م2005 بيروت، ،1ط العلمية،



 والكاسات والّكْرم ولهبية وذهبية عنبية: الصورة مواد في نصيب وللخمرة 
...حانة وعجوز والمدام والراح والماء والحباب والدن  

 الذات بين التفاعل محصلة هي الخلوف ابن عند الصورة تشكيل مواد إّن 
 ذلك وسيتضح فحسب،) الموضوعي (الخارجي الواقع وحي من تكن ولم والموضوع

 التي تلك أو بيانية الوسائل أآانت سواء الصوري التشكيل وسائل دراسة خالل من
 وهذه وحرآية، ولمسية وشمية وذوقية وسمعية بصرية: حسية مؤثرات عبر تتبلور

.الصور أنماط أطار في تنطوي  

 

 

 

 

 

 

األول املبحث  

البيانية الصورة  

 مشاعر وإثارة حسيًا تصويرًا المعنى تصوير في المجاز أهمية تخفى ال 
 آان ولما األوضح إلى األغمض يخرجان واالستعارة فالتشبيه ((فيه والتأثير لقيالمت
 الغائب من أوضح والمشاهد عليه تقع ال مما الجملة في أوضح الحاسة عليه تقع ما

 بالحسي المرتبطة واالستعارة العقل، في أوضح بالمحسوس المرتبط التشبيه آان
 في الكبير ودورها الكناية إلى باإلضافة هذا ،)1())والتأثير اإلفهام إلى أقرب والمشاهد
 عند تكوينها وسائل إلى بالنسبة اإلبداعية الصورة أنواع فإن لذلك.. الصورة تشكيل
 بها ينفعل وخارجية داخلية مثيرات من تنطلق ألنها وتنوعت، ددتتع الخلوف ابن

.والكناية واالستعارة التشبيه عبر لها فيستجيب الشاعر  

:التشبيه: أوًال  

                                                            
 التنوير دار عصفور، جابر. د: العرب عند والبالغي النقدي التراث في الفنية الصورة )1(

 .272: م1983 بيروت، ،2ط والنشر، للطباعة



 من ال آثيرة جهات أو واحدة جهة من وشاآله، قاربه بما الشيء صفة ((وهو 
 رشيق ابن آالم من ونفهم ،)1())إياه لكان آلية مناسبة ناسبه لو ألنه جهاته، جميع

.الطرفين بين ليجمع به والمشبه المشبة بين مهم الشبه وجه أن القيرواني  

 الوضوح عن بعيدًا التشبيه يكون أن ينبغي االآتشاف بتأثير نستمتع ولكي 
 أحلى نيله آان إليه واالشتياق له الطلب بعد نيل إذا الشيء ألّن ((وذلك ،)2(والمباشرة

 التعقيد عن بعيدًا يكون بحيث ،)3())أولى وبالمسرة ألطف النفس من وموقعه
.والغموض  

 وعميقًا، واسعًا شيوعًا القدامى العرب الشعراء أساليب في التشبيه وشاع 
 الحياة حيث وموضوعية ذاتية ألسباب واألندلسي العباسي الشعر في والسيَّما
 الطبيعة في الجمال لتأمل الشعراء أمام واسعة آفاقًا فتحت التي الزاهية الحضارية

 أهل أشعار من التشبيهات ابآت وما رقيق وشعور مرهف بإحساس واإلنسان
 بالتشبيه األندلسيين الشعراء اهتمام على دليل إال سلفًا إليه أشرنا الذي األندلس

.)4(دالالته في والتعمق فيه واإلبداع  

 للتشبيه جليًا حضورًا هناك أن تبّين الخلوف ابن ديوان استقراء خالل ومن 
..أدواته بمختلف البياني الفن هذا من تخلو قصائده من قصيدة نجد نكاد ال بحيث  

:آقوله النهر في الماء وانسياب القرنفل وصف فقد   

                                                            
 .1/286: العمدة )1(
 .27: لويس دي سيسيل الشعرية، الصورة: ينظر )2(
 هنداوي، الحميد عبد. د: تح ،)هــ739ت (القزويني للخطيب البالغة، علوم في اإليضاح )3(

 .224: م2007 القاهرة، ،1ط والتوزيع، للنشر المختار مؤسسة
 .بعدها وما 27: األندلس أهل أشعار من التشبيهات كتاب: ينظر )4(



ُمَخضَبٌة َراَحاٌت َوِلْلقرْنفِل  
 

َفَلٍك ذَرى ِفي عقيٍق ِمْن َآأْنُجٍم  
 

َعِجًال أْخُدوِدِه في النهر َجَرى َوَقْد  
 

ِبَصْفَحِتِه َمْنُشورًا النَّْوُر َماَآأنَّ  
 

َغَياِهِبِه َمْجَرى ِفي َآالَفْجِر َيْنَساُب  
 

 
الرَّاِئي فتنِة ُخْضٍر َمَعاصَم َعَلى  

 
ألالِء أْشَطاَن أَرْت الزَجاِج ِمَن  

 
َوْطَفاِء أْجَفاِن ِفي النَّْوُم َجَرى َآَما  

 
َغْيَداِء ِجيد في ُنظَِّمْت جَواهٌر  

 
)1(رقَطاِء رقَشاء َآاْلِتَوا يَوَيْلَتِو  

 

 رائعًا وصفًا القرنفل وصف فقد الطبيعة مواد النص هذا في الشاعر استعمل 
 الفاتنات الغيد براحات ذلك وشبه الخضر سيقانه تعلو التي المخضبة ألوانه حيث من

 الثاني البيت في رةالصو ليبرز) الكاف (التشبيه أداة واستعمل الجميالت ومعاصمهّن
 إن حيث مجازي بأسلوب النهر في الماء جريان يصف ثم إضافية دالالت ويمنحها
 النوم بجريان ذلك في ويشبه ماؤه يجري الذي وإنما الحقيقة على يجري ال النهر

 الشعر الكثيفة األجفان تلك في االستعارة سبيل على يجري النوم صور حيث
 آما وينساب الجواهر يشبه الذي الصقيل النور آأنه يالجار الماء ويشبه) الوطفاء(

:وقوله الرقطاء بالحية ويشبهه النهر التواء ويصف الظالم بين من الفجر ينساب  

وَردى َندًى َيْوَمْي ِفي َوالبأس الُجود ُذو  
 

حماسته ِفي أِسيٌل السََّماِح َسْهُل  
 

َغَدا الِخَطاِب َفْصُل َقَلٌم َآفِِّه ِفي  
 

ُمَغيََّبًة أْشَياَء الطِّْرِس َلىَع ُيْلِقي  
 

 
َوَسرَّاِء ِبَضرَّاٍء َيْهِمي َآالغيم  

 ج
َوالَماِء النَّاِر َبْيَن َيْجَمُع َآاْلُعوِد  

 
َوَفْحَشاِء َغّي َخَنا ِمْن ُمَبرَّأ  

 
)2(ِبإيَحاِء َتَلقَّاَها َقْد َآأنَُّه  

 

                                                            
 .79/80: الديوان )1(
 82-81: الديوان )2(



 الطبيعة مواد موظفًا والسخاء ةوالشجاع بالكرم ممدوحه الشاعر يصف 
 وسيلة) الكاف (التشبيه أداة اعتمد الذي الوصف هذا في معنوية أشياء من وغيرها

 ندى يومي في (ذاته الوقت في والبأس بالجود يتصف الممدوح فهذا صوره لرسم فنية
 طرفي بين والجامع) والضراء السراء في (بالعطاء المبشر بالغيم ويشبهه) َوَرًدى
 السماح بين يجمع) السَّماح سهل (الممدوح هذا إّن ثم الثراء الخصب هو شبيهالت
 مثلما سماحته في فالممدوح النار في يتألق لكنه بالماء المشبع بالعود ويشبهه والحزم
 الفاضلة األخالق يشين ما آل من ُمبرأ أنه آما حازمًا أبيًا قويًا الوغى سوح في هو

.الحميدة والصفات  

الضراء (بين التضاد أسلوب الشاعر واستعمل  x النار(و) ّسراء  x  وما) الماء 

 تتوضح األشياء أن حيث وتجسيمه المعنى توضيح في آبيرة أهمية من ذلك في
.بأضدادها  

:وقوله  

َنْحَوُه الَحَداِئُق َرَنِت َفَكأنََّما  
 

َخِريَدٌة الّرَياُض ِتْلَك َوَآأنََّما  
 

قٌِّتُمَؤ الَحَماُم َذاَك َوَآأنََّما  
 ج

نَواْظر الُزهور تلَك َوآأَنما  
 

أْسُهٌم الَمَذاِئُب ِتْلَك َوَآأنََّما  
 

 
 

الَمَطْر ِبَحْصَباِء َيْرُجُمَها َفأَآبَّ  
 

َنَظْر ِلَمْن الُسيوَف َنَواِظُرَها ُتْبِدي  
 

السَحْر في َفأذََّن َنْوٍم ِمْن َهبَّ َقْد  
 

السَمْر فَأيِقظَها بَها الُنعَاس َجال  
 

)1(َوَتْر ِبَال الِقِسي ُتَفّوُقَها َحْتأْض  
 

 تشبيه أداة على اتكاء عثمان الحفصي السلطان الشاعر يمدح النص هذا في 
 على) الكافة ما+ المؤَآدة إّن+ التشبيه آاف (من مؤلفة األداة وهذه) آأنّما (واحدة

.النحوية القوانين وفق  

                                                            
 .101-100: الديوان )1(



 عند الخيالي المجال توسيع شأنه من األبيات صدر في األداة هذه استعمال إن 
 الشاعر ووظف وتفصيالته، الموصوف المشهد جزئيات متابعة من وتمكينه الشاعر
 الحرب مواد وآذا ،)والَحَمام والسحر والرياض والمطر الحدائق (الطبيعة مواد

).والرماح والسهام السيوف(  

:له ولنقرأ الحبيبة جمال وشبه ينًاد للحب وصيََّر مّلة للسلوان الشاعر وجعل   

ُحْسِنَها َمْبَعُث السُّْلَواِن ِملََّة َمَحا  
 

َذاِبٌل الَغّض َآالنَّْرِجِس َناِظٌر َلَها  
 

َناِصٌع أْبَيُض الصُّْبِح َآَفرِق َوَثْغٌر  
 

 
ُمَؤاِزُر ِفيَها الُحّب ِلِديِن َفُكلُّ  

 
َناِضُر َريَّاُن الَباِن َآُغْصِن َوَقدٌّ  

 
)1(َعاِآُر أْسَوُد اللَّْيِل َآَفْرِع َشْعٌرَو  

 

 في محًال للسلوان يجد ال التي المحبوبة مفاتن غزلي سياق في الشاعر يصف 
 تشبهان اللتين الجميلتين الواسعتين بعينيها وعقله قلبه ملكت حيث بحبها الطافح قلبه

 الشاعر ينسى وال العليل لنسيما مع يتلوى بان غصن قوامها وآأن الغض النرجس
 شعرها خالل من تتجلى التي نصاعته في الصبح يشبه الذي المضيء مبسمها إشراق

األبيض الصبح (حيث بضده ُيعرف الشيء ألن الفاحم األسود  X  وقد) األسود الليل

 النص هذا من موضع من أآثر في) الكاف (األداة على تشبيهاته في الشاعر اعتمد
.الشعرية الصور تكثيف إلى أدى مما  

...) وحكى وحسب، ورأى، وخال، يشبه، مثل، (األخرى التشبيه أدوات أما 
 الكاف (األداتين استعماله إلى بالقياس قليًال الخلوف ابن ديوان في حضورها فكان

:أبيات بعد عثمان بن المسعود العهد ولي مادحًا قوله ذلك ومن) وآأّن  

َيُهزَها ىالنََّشاَو ِمْثَل َقنًا َيُجر  
 

 
)2(الَقَواِضِب الَقَواِضي ِبأْطَراِف َصِليٌل  

 

                                                            
 .190: الديوان )1(
 .157: نفسه المصدر )2(



 عاشق وآأنه الوغى سوح في ممدوحه شجاعة البيت هذا في الشاعر يصف 
 فالرماح بالنفس عالية ثقة من ينطلق الذي المؤآد بالنصر مستبشر األعداء لمالقاة
 الصقيلة والسيوف األعداء صدور تعشق التي النشاوى مثل الممدوح يّد في تهتز
 خلف بشائره تلوح الذي المؤزر بالنصر مبشرة النقع مثار بين من وتلمع الهام تحصد

.الخيل صهيل وعبر السيوف بريق  

:وقوله  

ُمعذِّبي ِبَخّد ِخيالنًا َشبَّْهُت  
 

 
)1(عقيِق َصْحِن َفْوَق تناَثَر ِمْسكًا  

 
 به المشبه أوصاف تتالحق البيت صدر في) شبَّهت (التشبيه أداة على اعتمادًا 

 في يكون الذي الخال جمع والخيالن األوصاف، تلك خالل من الفنية الصورة لتتسع
.وروعة جمًال عليه ليضفي الَخّد  

:قوله ذلك من وقريب  

َبْهَجِتِه أْوَصاُف ُشبَِّهْت َوَشاِدٍن  
 

َعٌرَش َطْلَعٌة َقَواٌم ِلَحاٌظ َخاٌل  
 

َغَسٌق َنيٌِّر َقِضيٌب َغَزاٌل ِمْسٌك  
 

 
الَقَمُر َشْكُلُه َحَواَها َقْد ِبَعْشَرٍة  

 
َخَفُر َوْجَنٌة ِعَذاٌر َجِبيٌن َثْغٌر  

 ج
)2(َشَرُر َوْرَدٌة َرِبيٌع َخِليٌج َزْهٌر  

 

 فيها تشع فنية لوحة لنا مجسدًا بعشرة عشرة الشاعر شبه النص هذا في 
 في يبرز الذي الداآن للونه بالمسك الخال فشبه.. والورد والربيع والعطور األنوار

 والطلعة لرشاقته بالقضيب والقوام ووسعهما العينين جمال في بالغزال واللحظ الوجه
 والجبين الزآية رائحته في بالزهر والثغر لسواده بالغسِق والشعر لبياضها بالقمر

 لونها في بالورد والوجنة الزاهية ألوانه في بالربيع عذاروال صفائه في بالخليج
.الجمر من المتطاير بالشرر) الحياء شدة (والخفر األحمر  

 وأداة الشبه وجه فيه يحذف الذي((البليغ التشبيه الخلوف ابن واستعمل 
 تصوير من فيه وما جهة من اختصار من فيه لما بليغًا هذا مثل وسموا التشبيه،

                                                            
 .334: الديوان )1(
 .298: نفسه المصدر )2(



 باب وفتح مذهب آلَّ فيه الظن ذهب ُحذف إذا الشبه وجه ألن أخرى، هةج من وتخيل
:قوله ذلك ومن ،)1())وتأثيرًا وروعة قوة التشبيه يكسب ما ذلك وفي التأويل،  

والسََّنا والصُّْدُغ واْلَخاُل َلواِحُظُه  
 ج

َوالضَُّحى ُكواْلِمْس واللَّْيُل الَفال َمَهاُة  
 

 
والثَّْغُر واْلَخدُّ والّريُق وَقاَمُتُه  

 
)2(َوالدُّرُّ َوالرَّاُح َواْلَوْرُد النََّقا َوُغْصُن  

 

 مواد موظفًا بثمانية ثمانية فيها شبه الشاعر ديوان في نتفة يمثل النص هذا 
 جمال في الفال بمهاة بها المتغزل لواحظ شبه فقد اإلنساني والجمال الطبيعة وصف
) واألذن العين بين ما المنسدل الشعر وهو (والّصدغ السواد في بالليل والخال عينيها

 النَّقا بغصن والقامة لبياضه بالضحى) الجبين إشراقة (والسَّنا الفواح لعطره بالمسك
.بالدُّرِّ والثغر بالراح والريق بالورد والخّد ورشاقته لطوله  

:غزلية خاتمة قسيا في وقوله  

َصَواِرٌم الُعُيوَن أّن َعِلموا َوَما  
الَهَوى ِشرعِة في الُحّب قِتيَل وأّن  

 

 
ُغُموُد الَعاشقيَن ُقُلوب وأّن  
)3(شهيُد الُجُفوِن َهاتيَك بأسباب  

 
 بالسيوف إياها مشبهًا) ذاآرته فيها أضاع (التي الحبيبة عيون الشاعر يصف 

 يشبه ثم السيوف تحتضن التي بالغمود العاشقين قلوب يشبه آما صفائها في رمالصوا
 تشبيه أداة يستعمل لم والشاعر ذلك آلُّ بالشهيد، الشوق بحار في الغارق الحب قتيل
) أّن(بـ وصفه الشاعر وأآد الفكر، أعمال خالل من التشبيهات هذه تدرك وإنما ظاهرة

:وقوله. الجميل الوصف هذا في يشك لمن مرات ثالث  

فثْغُرَها الّزماُن، اْنَدَرَج شْكِلها في  
 ج

 
)4(واإلَمساُء اإلصباُح َشْعِرَها مع  

 

                                                            
 .330: وتطورها البالغية المصطلحات معجم )1(
 .298: الديوان )2(
 .279: نفسه المصدر )3(
 .72: الديوان )4(



 الحبيبة ثغر فشبه) الفردي (النفس الزمن البيت هذا في الشاعر يجسد 
 التشبيه، أداة يستعمل أن دون السواد في باإلمساء وشعرها والضياء، باإلصباح

 مختلفون، فيه وهم األفراد، تجارب أو حرآات نتاج هو ((النفسي بالزمن ودوالمقص
 بما وانفعاالته حوله يدور لما واستجابته وثقافته، وخبراته الفرد نشاط نتاج وهو
 الشطر في صيلهتف قبل البيت صدر في التشبيه يخفي وال ،)1())أحداث من يجري

.الثاني  

:وقوله  

الورُد ُفِقَد إْن الورُد َوجنَتْيَها على  
 

 
)2(الشَّْهُد َماَزَجَها الصَّْهَباُء ثغرها وفي  

 
 وحالوة الراح رائحة فيها تشع زاهية صورة البيت هذا في الشاعر يدبج 

 ُفقَد إّن متى؟ ولكن ردالو فوجنتيها الغيداء الحبيبة وصف على ذلك ويسقط العسل
.. معينة مواسم في يختفي قد الحقيقي الورد فيما الوجنتين تلك على دائم فالورد الورُد

 أن الشاعر أدرك وحينما الخالب، وسحرها نشوتها في آالّصهباء الثغر ورضاب
.الفنية الصورة أبعاد لتكتمل وحالوته الشهد بعذوبة فمزجه مستساغًا ليس الراح طعم  

 

 

:لهوقو  

َبَنْفَسٌج والِعذاُر روٌض الخدَّ  
 

 
)3(الَباُن والقواُم َشْمٌس والَوْجُه  

 
 بالبنفسج عليه المنبسط والعذار البهيج بالروض األسيل الخدَّ الشاعر يصف 

 غصن يشبه الذي المياس القوام ينسى وال وبريقها بالشمس المشرق والوجه الجذاب
.تشبيه أداة على االتكاء دون وذلك الساحر النسيم بتأثير وتثنيه استوائه في البان  

 مقلوبًا تشبيهًا ((البالغيون سماه التشبيه من أخر نوعًا الخلوف ابن واستعمل 
 حين وذلك به المشبه إلى الشبه وجه فيه رجع ما هو بأنه وحّدوه ومعكوسًا، ومنعكسًا

                                                            
 .149: تطبيقية دراسة الشعري، النص في األسلوبية البنى )1(
 .277: الديوان )2(
 .122: الديوان )3(



 ديوان في قليل النوع وهذا ،)1())بالغةللم بالفرع واألصل بالناقص الزائد تشبيه يراد
:قوله ذلك ومن الشاعر  

شقُ  درَ  وأع ي َال الب تُ  أنِّ ِه َآلْف ِب  
 

ُب رَق َوأرق ى الب ار أنَّ اِئُرُه َس َس  
 ج

 
ُه ن َلِكنَّ َنا م ِهَخدَّ َس ُب ْي َيْلَتِه  

 
ْن ِل ِم ا أْج ُه َم ِر أنَّ ِسُب للثَّغ )2(َيْنَت  

 

 هو ما غير على المقلوب التشبيه أسلوب النص هذا في الشاعر استعمل 
 بل لجماله البدر يعشق ال فالشاعر وأدواته أرآانه حيث من التشبيه في معروف

 يشبه أن والمعروف وضياءه بريقه لمحبوبا خدي سنا من يستمّد) البدر (ألنه يعشقه
 غايات أقص إلى للوصول ذلك عكس الشاعر لكن وجماله البدر بسنا الخّد سنا
 الالمع البرق يرقب الشاعر إّن حيث الثاني البيت في وآذلك الوصف، في المبالغة
 ظمأ يروي الذي المحبوب لثغر ينتسب البرق هذا وإّنما لذاته ال واتجه سار حيثما

 التشبيه عكس وبذلك العذب آالمنهل نفسه في النشوى يبعث الذي برضابه شاعرال
.أيضًا للمبالغة  

:وقوله  

َخّدُه تحكي األْفق ُنُجوُم َرامْت  
 

 
)3(النقَصاَنا بدَرَها أآسَب َفِلَذاَك  

 

) األفق نجوم رامت (التشخيصية ومعطياتها االستعارة أسلوب الشاعر استعمل 
 النجوم تلك أن بيد السنا في بالخّد األفق نجوم شبه حيث التصوير في المبالغة تحقيقل
 فيه بما البدر إّن إْذ المفارقة بأسلوب ذلك وعلل الموصوف، الخّد جمال إلى ترتقي ال

 وبذا فيه آلفة ال الذي المشرق الوجه ذلك بجمال اللحاق عن قاصرًا صار آلفة من
.هالتشبي أسلوب الشاعر عكس  

:االستعارة: ثانيًا  
                                                            

 ،1ط الحديثة، بيروت مطابع البصير، حسن كامل.د مطلوب، احمد.د: والتطبيق البالغة )1(

 .270: م2009 بيروت،
 .257: الديوان )2(
 .138: الديوان )3(



 الوسائل من وهي البيانية الفنون أرآان من أساسيًا رآنًا االستعارة تمثل 
 الخالقة ورؤاه وأحاسيسه مشاعره عن التعبير خاللها من الشاعر يستطيع التي المهمة
 ما غير في اللفظ استعمال هي ((واالستعارة فيه ومؤثرًا المتلقي من قريبًا يكون آي

 مع فيه المستعمل والمعنى عنه المنقول المعنى بين) المشابهه (القةلع له وضع
 من ونمط التشبيه من ضرب (فهي ،)1())األصلي المعنى إرادة عن صارفة) قرينه(

.)2()التمثيل  

 المفيدة غير ومنها المفيدة فمنها الفني مستواها في االستعارات وتختلف 
 من تخرج حتى اللفظ، من باليسير المعاني من الكثير تعطيك التي هي والمفيدة((

 فإنك... الثمر من أنواعًا الواحد الغصن من وتجني الّدرر، من عّدة الواحدة الصدفة
 والمعاني ُمبينه، الخرس واألجسام فصيحًا، واألعجم ناطقًا، حيًا الجماد بها لترى

.)3())جلّية بادية الخفية  

 وامتزاج منه، للمستعار له المستعار مناسبة ((الحسنة االستعارة شروط ومن 
 عن إعراض أحدهما في يتبين وال منافرة، بينهما توجد ال حتى بالمعنى اللفظ

.)4())اآلخر  

 التصريحية االستعارة: أهمها أقسام على االستعارة البالغيون وقّسم 
 التشبيه طرفي من المذآور الطرف يكون أن ((هي والتصريحية المكنية واالستعارة

 ذلك على داًال به المشبه به وتريد المشبه تذآر أن ((هي والمكنية ،)5())به المشبه هو

                                                            
 .303: البالغة جواهر )1(
 قرأه النحوي، الجرجاني محمد بن عبدالرحمن بن عبدالقاهر بكر ألبي: البالغة أسرار )2(

 .22: م1991 جدة، ،1ط المدني، دار شاكر، محمد محمود فهر أبو يهعل وعلق
 قرأه النحوي، الجرجاني محمد بن عبدالرحمن بن عبدالقاهر بكر ألبي: البالغة أسرار )3(

 .43: م1991 جدة، ،1ط المدني، دار شاكر، محمد محمود فهر أبو عليه وعلق
 محمد: تح ،)هـ366ت (الجرجاني عبدالعزيز القاضي: وخصومه المتنبي بين الوساطة )4(

 .41: م1966 بيروت، القلم، دار البجاوي، محمد علي إبراهيم، الفضل أبو
: تح ،)هـ626ت (السكاكي علي بن محمد بن يوسف يعقوب ألبي: العلوم مفتاح )5(

 .482: م2000 بيروت، ،1ط العلمية، الكتب دار هنداوي، عبدالحميد.د



 آما ،)1())به المشبه لوازم من شيئًا وتضيف إليه تنسب أن وهي تنصبها قرينه بنصب
.)2())التشابه بوجود البصر معناه االستعارة أحكام أن((  

 الحديثة واألسلوبية البالغية الدراسات في بالغ باهتمام االستعارة حظيت وقد 
 للصورة تكثيف من فيها ولما واسعة فنية ودالالت إيحاءات من عليه تنطوي لما

 ذهه تتحول ثمَّ ومن المتلقي عند واألحاسيس المشاعر إثارة إلى يؤدي بما الشعرية
 النص مع التام التفاعل عبرها يتحقق واستجابة نزوع إلى المشاعر وتلك األحاسيس

.)3(نثرًا أم شعرًا أآان سواء اإلبداعي  

 الشعري، التصوير في االستعارة أهمية الخلوف ابن شاعرنا أدرك وقد 
 خصب على الواضحة المؤشرات من ُيعدُّ وهذا ديوانه في واسعة مساحة فاحتلت

 ومعطياتها المكنية االستعارة استعماله في والسيَّما الفنية تجربته وعمق الشاعر خيال
.وتجسيم شخيصت من اإلبداعية  

:مادحًا قوله ذلك ومن   

بهمٍَّة األُموِر ألْعناِق َرُآوٌب  
 

 
)4(الرَّواآِب الذَُّلوِل َسْيَر يسيُِّرَها  

 
 القوة صفات ليؤآد البيت صدر في) رآوب (المبالغة صيغة الشاعر استعمل 

 من شيئًا وأبقى به بهالمش وحذف بالحيوان الصعبة األمور شبه ثم ممدوحه في والبأس
 الثاني الشطر في بالتشبيه ذلك أردف ثم المكنية االستعارة بأسلوب) األعناق (لوازمه
 الفنية الصورة اآتملت وبذلك الفعل لفظ من المشتق المصدر باستعمال البيت من

.شاء ومتى شاء حيثما يسيرها الممدوح يدي طوع األمور وصارت  

:متغزًال وقوله  

                                                            
: تح ،)هـ626ت (السكاكي علي بن محمد بن فيوس يعقوب ألبي: العلوم مفتاح )1(

 .487: م2000 بيروت، ،1ط العلمية، الكتب دار هنداوي، عبدالحميد.د
: تح العربي، إلى السرياني من يونس بن متي نقل: الشعر فن طاليس أرسطو كتاب )2(

 .128: م1997 القاهرة، العربي، الكتاب دار عياد، محمد شكري.د
 البالغة ،)المغربية المملكة من باحثة (أنقار سعاد. د بحث: الفكر عالم مجلة: ينظر )3(

: م2009 الكويت، يسان،ن ،23م ريتشاردز،. أ. إ البالغة، فلسفة كتاب خالل من واالستعارة

184. 
 .156: الديوان )4(



الصَّباْح جبيَن رقبالف أخَجْلَت  
 ج

 
)1(األَقاْح وثغَر الَوْرِد وْجَنَة َيا  

 
) األقاح ثغر(و) الورد وجنة(و) الصباح جبين (استعارات ثالث البيت هذا في 

 الحقيقة على جبين للصباح وليس اإلشراق في الصباح بجبين بها المتغزل جبين فشبه
 الحقيقة على وجنة للورد وليس بالصفرة لمشوبةا الحمرة في الورد بوجنة والوجنة

 ذلك آّل وفي الحقيقة، على ذلك له وليس مسكًا يتضوع الذي األقاح بثغر ثغرها وآذا
 االستعارة أسلوب خالل من الفنية صوره وشخص خياله من لمسات الشاعر أضاف

.المكنية  

:متغزًال وقوله  

َوَجناِتِه في الُحْسِن ِمياُه َوجَرْت  
 ج

 
)2(النَّدى آلََّلُه الَوْرَد أنَّ ِلْمُتَفَع  

 
 استعار حيث الصورة أبعاد لتكتمل والتشبيه االستعارة تتضافر البيت هذا في 

 الحقيقة على مياه للحسن وليس المحبوب وجنتي على وأسقطها الحسن مياه الشاعر
 هذه صير وإنما بذلك يكتف ولم الفنية اللمسة هذه أضاف المبدع الشاعر خيال ولكن

 الشطر وفي) التشخيص (المكنية االستعارة سبيل على الوجنات في تجري المياه
 تتألأل التي الندى بقطرات المكلل الجميل بالورد الوجنات تلك شبه البيت من الثاني

.منشورة دَُّرر وآأنها الصباح إشراقة مع  

:قوله ذلك من وشبيه   

َوبْيَننا لِوَصاِلا ّثْدَي َراَضْعُتَها  
 

 
)3(َغنَّاُء َحِديَقٌة الَحديِث ِبَجنَى  

 
 الحبيبان ثديها من يرضع رؤوم أّم إلى تحول الوصال أن البيت هذا في نالحظ 

 الشاعر شبه إْذ األّول الشطر في) التشخيص (المكنية االستعارة حيث الحياة، ماء
) الثدي (لوازمه من شيئًا وأبقى) المرأة (به مشبهال وحذف ُمرضع بامرأة الوصال
 آؤوس تبادل داللة تحصل المشارآة على يدل الذي) َراَضْعُتَها (لفظ خالل ومن

.الحبيبين بين الهوى  

                                                            
 .50: الديوان )1(
 .290: نفسه المصدر )2(
 .72: نفسه المصدر )3(



 وما االستعارة بأسلوب الحديث إلى الجني الشاعر أضاف الثاني الشطر وفي 
 ال والحديقة غّناء بكونها قةالحدي وصف آما وحالوته، الثمر جني دالالت من ذلك في

 تلك طّوع الخصب بخياله الشاعر ولكن أطياُرها يغني الذي وإنما الحقيقة على تغني
.جميل استعاري فني ترآيب في لتتناغم المفردات  

:وقوله  

َعْن الرَّْوِض َنسيَم َيا خبِِّريِه  
 

 
)1(وَصَبا َوْجدًا َشفَّ َقْد ُمْدَنٍف  

 
 هذا في تشير التي النداء) ياء (خالل من الروض نسيم الشاعر بيخاط 

 في المكنية االستعارة وظف حيث األحبة لفراق وألمه، الشاعر حسرة إلى الموضع
 يسمع إنسانًا فصيره الروض نسيم على إنسانية صفات وأسقط البيت من األّول الشطر

 بين مرساًال) لنسيما (الشعراء صور وطالما الصورة، تشخيص عبر ويتكلم ويرى
 عن بديًال التنائي ويصبح الخيال عالم في الروح وتحلق الحب أوار يشتد عندما األحبة

!.العبرات ُتسكب وهنا التداني  

:والشكوى والشوق بالحب مليئة أبيات بعد وقوله   

اْصِطباِرِه جيِش َراياُت ُهِزَمْت َوَقْد  
 

 
)2(ُبْهَآتاِئ َجالْت الَوْجِد َجْيُش ِحيِن َعَلى  

 
 خالل من المعنى لتشخيص المقابلة أسلوب البيت هذا في الشاعر استعمل 

 الشطر في واالستعارة) اصطباره جيش رايات هزمت (األّول الشطر في االستعارة
 الحبيب نوى على الصبر فقدانه عن عبَّر حيث) آتائبه جالت الوجد جيش (الثاني
 المكنية االستعارة سبيل على الرايات يحمل جيشًا الصبر صور إْذ ةالمهزوم بالرايات
 في آتائبه تصول الذي بالجيش الصبر على نفسه في والوجد الحب غلبة عن وعّبر
 يعانيه مما إلى جلية إشارة ذلك وفي صبره زمام فقد أن بعد َرّدها يستطيع فال وجدانه

.وحسرة وعدم من ذلك على يترتب وما ولوعة ألم من الشاعر  

:أبيات بعد قوله ذلك من وقريب  

أْن إلى َشْوِقِة من َوَطاَر  
 

 
)1(َمْقَعْد آلَّ الُحبُّ أْقَعدُه  

 
                                                            

 .265: الديوان )1(
 .268: نفسه المصدر )2(



 من ُمجّردًا البيت من األّول الشطر في التصريحية االستعارة الشاعر وظف 
 الطائرب نفسه شبه حيث شوقه من طار قد) الشاعر (الشخص وهذا آخر شخصًا نفسه

 عن ليكشف الثاني الشطر ويأتي المحبوب، عالم في االرتماء سرعة عن تعبيرًا
 المدح سياق في وقوله. وهجر وصّد وصال من بالمتغيرات تموج التي العشق أجواء

:أبيات بعد  

فأْعَرَبْت ِمْنَك بالُجوِد َطوَّْقَتِني  
 

 
)2(األلَحاَنا فيكُم اْمِتداِحي َوْرَقا  

 
 التقليدية الصفات من وغيرها والسخاء والكرم بالجود ممدوحه الشاعر وصف 

 االستعارة واستعمل الممدوح وصف في استعمالها عن القدامى الشعراء انفك ما التي
 يطوِّق ال والجود الجود إلى الطوق بإضافة) بالجود طوقتني (قوله في التصريحية

 األسلوب بهذا للمدوحه التام والئه عن عبَّر المعطاء هبخيال الشاعر لكن الحقيقة على
 إلى أشعاره فيه ترقى فنيًا مشهدًا البيت من الثاني الشطر في لنا صور ثم البياني

.وإيقاعه القلب شغاف تناغم التي وعذوبتها صفائها في األلحان مستوى  

:الكناية: ثالثًا  

 وجود لعدم المعنى إرادة افيه يمتنع وال معناه الزم به ويراد يطلق لفظ هي 
 معنى تإثبا المتكلم يريد أن ((وهي ،)3(المجاز في الحال هو آما ذلك من مانعه قرينة
 تاليه هو معنى إلى يجيء ولكن اللغة في له الموضوع باللفظ يذآره فال المعاني من
 يريدون النجاد، طويل هو: آقولهم عليه دليًال ويجعله إليه فيوميء الوجود في وردفه

.)4())الِقرى آثير يعنون الرماد وآثير القامة، طويل  

 الرمز أو اإليماء عبر المعنى تؤدي إنها حيث مباشرة رغي فنية قيمة وللكناية 
 في والبعيد القريب المعنى إرادة عن فضًال هذا التعريض أو التلويح أو اإلشارة أو

 بستار المقصود للمعنى تغليف إال هو ما ((الكنائي فاألسلوب ولذلك ذاته، الوقت

                                                                                                                                                                          
 .283: الديوان )1(
 .144: نفسه المصدر )2(
-1945 (الحديث العراقي الشعر في اإلسالمية للقصيدة والفني الفكري البناء: ينظر )3(

 .241: م1997 بغداد، جامعة اآلداب، كلية الحديثي، دلي ماهر دكتوراه أطروحة): م1980
 .53: األعجاز دالئل )4(



 ينبغي التي النفسية األسرار من لسر التأمل بفضل الواعي الذهن عن ليكشف شفاف
.)1())جماله عن الكشف عند توضيحها  

 فليس الحضاري والتطور جتماعياال والواقع الكناية بين جدلية عالقة ثمة إّن 
 العلمي والتقدم الحضارة عصر في الكريم اإلنسان نصف أن والمنطقي المقبول من

 في الجرذان قلة(بـ والعقد الحل لذوي فقرها المرأة تشكو وأن) الّرماد آثير (بأنه
 في يسعفنا ال المتطور المجتمع ألن وذلك) الفصيل مهزول(أو) الكلب جبان(أو) بيتها
 الموضوعية التغيرات بسبب اللوازم امتنعت أن بعد الكنايات هذه من المقصود مفه

.)2(والمكان الزمان في  

 بأصالة تتحلى ال(أّنها بيد البيانية األساليب في الكناية أهمية من الرغم وعلى 
 بالتشبيه قياسًا فقليلة الخلوف ابن شعر في الكناية أّما ،)3()التعبيرية وقوتها االستعارة

.والتجديد التقليد بين الفني مستواها في ومختلفه الكم حيث من واالستعارة  

:وقوله  

وِنزْرُج بنَت َغَماٍم ابَن َزّوِج ُقْم  
 

 
)4(وِنْسريِن َوْرٍد من ُشُهوَدَك َواْجَعْل  

 
 الطبيعة من موادها استمدت آنايتان البيت هذا من األول الشطر تصدرت 

 وآنى) غمام ابن (الممطر السحاب عن فكنى الخمر والزرجون) زرجون الغمام،(
 أين؟ ولكن الراح، شرب إلى الدعوة هي الكنايتين وداللة) زرجون بنت (الخمرة عن

 بالورد الشهود شخص حيث المكنيتين االستعارتين خالل من الجواب ويأتي
 في والهيام والطرب األنس دالالت تحمل إنسانية صفات عليهما واسقط والنسرين
 المغردة الطيور إيقاع مع إيقاعها يتناغم التي األشجار ظالل تحت الراح أجواء

.الزاهية الرياض تلك في النسيم مع منسابةال الراح رائحة من المنتشية  

:مادحًا وقوله  

                                                            
 أحمد. د الجاهلي، األدب على التطبيق مع والنقد البالغة في تحليلية دراسة: االستعارة فن )1(

 .233: م1979 اإلسكندرية، للكتاب، المصرية العامة الهيئة الصاوي، السيد عبد
 .311: البياني التصوير فنون: ينظر )2(
 والنشر، للدراسات الجامعية المؤسسة شريم، ميشال جوزيف. د: ألسلوبيةا الدراسات دليل )3(

 .76: م1984 بيروت، ،1ط
 .392: الديوان )4(



َسنًا لكم أّن الَفاُروق َبِني َشَرَفًا  
 

 
)1(َواالآَواَنا اآلفاَق َنوََّر َقْد  

 
 الخليفة إلى االنتساب الحفصيين ادعاء عن) الفاروق بني (بقوله الشاعر آنى 

 الخليفة به يتصف لما لهم شرفًا آان االنتساب اوهذ) رض (الخطاب بن عمر الثاني
.حميدة صفات من  

 في العادل الخليفة هذا اسم آرر الشاعر أن إلى اإلشارة الضروري من ولعل 
) الفاروق أسرة الفاروق، بني عمرية، سيرة الفاروق، عمر (مختلفة أسلوبية سياقات
.التقريرية التقليدية كناياتال من هذه أن آما اإلسالمية، الشخصية بهذه لتأثره وذلك  

:أبيات بعد مادحًا وقوله  

ُسُطوَرُه ِخْلَت القْرطاَس َوشََّع إذا  
 ج

 
)2(والتَّراِئِب الطَُّلى ِبيِض َعَلى ُعُقودًا  

 
 حيث عثمان بن المسعود العهد ولي السلطان مدح سياق في البيت هذا يأتي 

 إليه الناظر يحسبه الذي المّنمق بالوشي بههويش الممدوح خط حسن الشاعر يصف
 آنى التي) الطُّلى بيض (الثاني الشطر في الكناية أسلوب استعمل ثم الدُّّر من عقودًا

 شجاعة فإن ولذا الصدر، عظام تعني والترائب عليه، يكتب الذي الغزال رق عن بها
 الكتابة في اهرًام آان وإنما بها اتسم التي الوحيدة الصفات ليست وآرمه الممدوح

.التجديد من تخلو ال الكناية وهذه آذلك، الخط وحسن  

:وقوله  

ُمْمَتنٍع َغْيِر بُجوٍد أْغَنى َجاَد إْن  
َفَما الرواة، أفواُه ِبَفْحواُه طاَبت  

 

 
َخطَّاِء َغْيَر َمَقاًال أْبَدى َقاَل أْو  

)3(الُخَزاماِء؟ َعْرف أو القرْنفل َعْرُف  
 
 والحكمة والفعل القول وحسن بالجود األول البيت في ممدوحه الشاعر يصف 

 عن آنى حيث الكناية أسلوب باستعمال الكريمة الصفات تلك ويستكمل والّروية
 المسك منها يفوح التي) الرواة أفواه (بقوله الشعراء بها يلهج التي الطيبة الصفات

 في الثانية والكناية الممدوح، بهذا فخرًا مإلها ويرفع النفوس يسر عما تتحدث ألنها
                                                            

 .143: نفسه المصدر )1(
 .158: الديوان )2(
 .82: نفسه المصدر )3(



 سيرة عن آناية األزهار من المنساب العطر وهو) الخزامى عرف أو القرنفل عرف(
.الصحيح الكالم تتناقل الرواة أفواه ألن الصحيح، والقول بالجود العطرة الممدوح  

:مادحًا وقوله  

لذا ِلْلُعفاِة َوَبْحٌر الَنواِل أُخو  
 

 
)1(ُمْغَترِف آّف َعْن ْلَسَلُهَس َيْحِم َلم  

 ج
 بالكرم الشاعر وصفه الذي عثمان السلطان مدح في أبيات بعد البيت هذا يأتي 

 الشاعر استعمل وقد والظامئون العفاة منه يغترف الذي العذب والمنهل والجود
 آناية) للعفاة حرب(و الممدوح عطايا عن آناية) النوال أخو (قوله في الكناية أسلوب

 الشعراء ألسن الآتهما التي الكنايات من الكنايتان وهاتان ينضب، ال الذي آرمه عن
.العربي الشعر تاريخ امتداد على المداحين  

:وقوله  

َوْجَنِتِه َناِر في الَحَيا َماُء َراَق َقْد  
 

 
)2()تشريِن (َماُء عليه ُرشَّ َآالَوْرِد  

 
 عن فكنى غزلي سياق في والتشبيه الكناية بين البيت هذا في الشاعر جزاو 

 آنايتان وهما) وجنته نار(و) الحيا بماء (وجنته وحمرة المحبوب محيا عذوبة
 يتناغم الذي بالورد المفاتن تلك شبه حيث الثاني الشطر في التشبيه يأتي ثم تقليديتان

.وألقًا جماًال ليزداد تشرين شهر في المطر قطرات مع  

:أبيات بعد وقوله  

ِفيُكُم الِخالَفَة أنَّ َسرَّني َلَقْد  
 

 
)3(انفَصاُمَها ُيخاُف أْن َما ُمخيِّمٌة،  

 
 فيكُم (بقوله بينهم واستقرارها حفص بني إلى الخالفة نسبة عن آنى فقد 

 عثمان السلطان على منصوبة الظالل وارفة خيمة الخالفة صور حيث) ُمخيمة
 الشعراء طرقها التي التقليدية الكنايات من وهذه بها جديرون ألنهم تغادرهم ال وقومه

.القدامى  

:أبيات بعد مادحًا وقوله  

                                                            
 .114: الديوان )1(
 .130: نفسه المصدر )2(
 .150: الديوان )3(



ُضُلوِعِه َبْيَن الرعُب َيْسَتِكُن ال  
 

 
)1(السَّرَحاَنا َيَتَخوَُّف ال والَِّلْيُث  

 
 سوح في واإلقدام والبسالة لشجاعةا صفات ممدوحه على الشاعر يسقط 

 يستكن ال (بقوله ذلك في الكناية أسلوب استعمل وقد وطيسها يشتد حين الوغى
.. الذئاب يتخوف ال الذي وعزمه شجاعته في آالليث ألنه) ضلوعه بين الرعب

 القريبة الكنايات من وهذه إليه، طريقًا الخوف يعرف ال الجنان ثابت فالممدوح
.المباشرة  

 
 
 
 
 

الثاني املبحث  

الصور أمناط  

 ألن ((الحواس طريق عن إدراآها يمكن التي الصور أضرب أو أشكال وهي 
 الذهن أن آما الحواس، هي والتجربة الحياة رياح الذهن بها يستقبل التي النافذة

 الحواس فتكون االعتماالت، تلك لترجمة الحواس إلى ته اعتماال من آثير في محتاج
 نستطيع الحواس وعبر ،)2())والبث االستقبال في الذهن وسائل مأه المنحى بهذا

.الجميلة األشياء في الجمال مفاتن تلمس  

 آل إليها تنتمي التي األعضاء وفق مجموعات على الصور أنماط وتنقسم 
.مجموعة  

: على تتوزع المجموعات هذه أن تبّين الخلوف ابن ديوان استقراء خالل ومن 
 البصرية والصور وحرآية، ولمسية وشمية وذوقية وسمعية ولونية، بصرية صور

 الكبرى األداة هي العين أن باعتبار ((الكم حيث من جميعًا تتصدرها واللونية
 الصور أالف الذاآرة تختزن العين طريق وعن يه،بمعان واإلحاطة بالجمال لإلحساس

 بالحواس تميز ال بالعين تميز التي األشياء من وآثير الرؤية نتيجة تردها التي

                                                            
 .141: نفسه المصدر )1(
 بغداد، ،1ط العامة، الثقافية الشؤون دار الصائغ، عبداإلله. د: نقدياً معياراً الفنية الصورة )2(

 .406: م1987



 طريق عن ترد التي الصور أن ذلك معنى وليس ،)1(..))واأللوان آالضوء األخرى،
 البشري العقل أدوات جميعًا ألنها البصرية، الصور عن أهمية تقل خرىاأل الحواس

.وجمالياتها المختلفة الحياة ظواهر مع تعامله في  

 

 :واللونية البصرية الصورة -1

شَّقنتع ءوض  الخَـد  ،وإنَّمـا  ِمنْـه 

 جبينَـه  هـالالً  خالـتْ  وقد وقالتْ

 

 

تعشّقن ـا  الـشَّمسِ  ضوءتجلَّـتِ  لم 

)2(طَلْعِة بدر الردى عيِن من اهللا حمى

 

 استعمل وقد عثمان الحفصي السلطان مدح سياق في النص هذا يأتي 

) طلعـة  وبـدر  وهـالالً  الشمس وضوء الخد ضوء (الطبيعة مواد الشاعر

 طلعتـه  وجمال لشجاعته عشقاً القصائد تعشقه الذي ممدوحه على ليسقطها

 الـشاعر  ووظـف  بياضـه  في الهالل يشبه الذي ينهوجب البدر تشبه التي

 .اللونية ودالالتها البصرية الصور

 :مادحاً وقوله

ُنْعَماُؤُه ُتْجِرُه ِلَكفِّي َبْحٌر  
 

أَرى َما السحائُب ِمْنُه َعاَيَنْت َلْو  

 
األْضَواُء ُتْبِدِه َلِعيِني بدٌر  

 
)3(األنَواُء َتَتَبجَِّس َفَلْم َحاَرْت  

 

 وكرمـه  عطائه في الزاخر بالبحر ويشبهه ممدوحه الشاعر يصف 

 بحـر  (بـصرية  صوراً الشاعر استعمل وقد طلعته جمال في بالبدر ويشبه

                                                            
 .295: تطبيقية دراسة الشعري، النص في األسلوبية البنى )1(
 .91: الديوان )2(
 .76: نفسه المصدر )3(



 المفردات هذه توحي وما) واألنواء وأرى وسحائب وعاينت وأضواء وبدر

 .فدوالر للعطاء طلباً المدح في المبالغة سياق في تنصب كثيرة دالالت من

 :قوله ذلك من وقريب

ْت إَذا ي َبَرَق ِع ِف َياُفُه النَّْق َرى أْس َت  
 

زَّ َوإْن ْوَم َه رب َي ُل الح ِه َعام ُرمح  
 

َواِعَق ْرٍق َص َرْت َب ِة أْمَط بالدَِّنيِّ  
 

ضيبًا أَراَك رًا ق ِة ُمْثِم )1(ِبالَمِنيَّ  
 

 تصبح إذ الوغى سوح في نقعال يتصاعد يوم بالشجاعة ممدوحه الشاعر يصف 
 الممدوح يهز وحينما األعداء على الزؤام الموت يمطر الذي البرق آأنها أسيافه
 واستعمل بهم أحاق الذي الحتمي بالموت لألعداء بشارة فذلك الحرب في رمحه
 والدنية..(وأراك وبرق وصواعق وأسياف والنقع برقت (بصرية صورًا الشاعر

.والمنية الدنية بين وجانس ،)2())تالمو تعني تونسية عامية  

 ما خالله من ينقلون جمالية، وسيلة اللون من األندلسيون الشعراء اتخذ ((وقد 
 يخل لم إْذ الشعرية، أغراضهم خالل من متباينة عواطف من ذواتهم في يجيش
 أغراض في لغلتتغ ونفسية فنية قيمة فيه للون وآان إال أغراضهم من غرض
 الصورة وبه فيه تتحرك واسعًا أطارًا ((األلوان شكلت وقد ،)3())الشعرية قصائدهم

:قوله ذلك ومن الخلوف ابن عند ،)4())البصرية  

                                                            
 .90: نفسه المصدر )1(
 .90: المحقق هامش: ينظر )2(
 المناهل دار المغربي، حافظ. د: فنية داللية دراسة األندلسي، الشعر في اللون صورة )3(

 .241: م2009 بيروت، ،1ط والتوزيع، والنشر للطباعة
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 .224: م2009 المستنصرية، الجامعة



 َحَسَر اللَِّثاَم َعِن الُمَحيَّا األْزَهِر
 ج
 َوَرَنا ِبأحوِر َلحِظه َلمَّا اْنَثَنى
 
 َواْخَضرَّ آُس عَذاِر َوْرَدِة َخّدِه
 

 
  َفَلِق الصََّباِح الُمْسِفِرَفأَباَن َعْن

 
 َفَرأْيُت أْبَيَض ُيْنَتَضى ِمْن أْسَمِر
 
)1(َفَحَماُه َسالُفُه ِبَعْقَرِب َعْنَبِر  

 

 وقد عثمان السلطان الشاعر بها يمدح قصيدة مفتتح يمثل الغزلي النص هذا 
 لحظة، احور الصباح، فلق األزهر، المحيا (اللونية البصرية بالصور الشاعر استعان
 األلفاظ هذه أشارت حيث) عنبر عقرب خده، وردة واخضّر، أسمر، أبيض، رأيت،

 إلى تمهيدًا الشاعر بها تغنى التي اإلنساني الجمال صفات إلى ضمنًا أو صراحة
.الممدوح ساحة في الدخول  

:آقوله أبيات بعد ممدوحه الشاعر يصف آخر موضع وفي   

إَذا الِحَداِد ِبالِبيِض الَخْيِل ُمَبْرِقُع  
 

ِدَماِئهُم ِمْن ُحْمرًا الِبيِض َوُمْصِدُر  
 

 
المياديِن صيَد َفوارُسَها أْضَحْت  

 
)2(السكاآيِن أْغَماد الَهاِم َوجاِعُل  

 

 األبطال أيدي في والدروع السيوف فيها تلمع حربية لوحة الشاعر لنا يصور 
 السيوف تلك خضبت التي وشجاعته بعزمه الممدوح ذلك في يتقدمهم الوغى سوح في

.لها ومستقرًا األبطال لسيوف أغمادًا هاماتهم وجعلت األعادي بدماء البارقة  

:وقوله  

َشْعٍر ِمْسَح اْلَخدَّ َوأْلَبَس  
 

َصَباًحا َعَال َلْيًال َفِخلُت  
 

 
َوَسوَّْد ُحْسُنُه َضفََّرُه  

 
)3(أْسَوْد َوَذاَك َهذَا أْبَيُض  

 

                                                            
 .104: الديوان )1(
 .133: الديوان )2(
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 البيان أساليب الشاعر أعتمد وقد والشراب الغزل سياق في النص هذا يأتي 
 األبيض للخد لباسًا الشعر صار حيث التشخيص سبيل على شعٍر مسح الخدَّ فألبس
 صباحًا عَال ليًال أن الشاعر ظن حتى عليه الشعر بانسدال صورته وبرزت الزاهر
).الشعر لون (األسود واللون) الخّد لون (األبيض اللون ينب التضاد خالل من  

:قوله إلى الشاعر يصل غزلية مقدمة وفي   
الـ نواِصِع الّلحاِظ، ُسوِد الُحَلى، ِبُحْمِر  

 
 

)1(التَّرائب بيِض الَوشي ُخْضِر ـَمباسِم  
 
 واالسود حمراال (المباشرة باأللوان زاهية فنية لوحة الشاعر يصور 

 اللحاظ ذات المحبوبة تلك تلبسه ما على األحمر اللون فأسقط) واالبيض واالخضر
 المنمق األخضر والوشي اللؤلؤ تشبه التي الالمعة والمباسم السهام تشبه التي السود

.األبيض صدرها على  

:وقوله  

َذّهبًا أْشِحَنْت ُلجيٍن من آأصُحٍن  
 

 
)2(ِءَوَصفرا ببيضاٍء ِلتْصَطِفيَنا  

 
 ألوان السياق هذا في موظفًا البرية األزهار من وهو النسرين الشاعر يصف 

 البيض األلوان من الجميلة الزهرة هذه به تجود ما بها مشبهًا والذهب) الفضة (اللجين
. الفنية اللوحة هذه تشكيل في الطبيعة مواد ذلك في أعتمد وقد والصفر  

 يصل أن إلى ويمدحه عثمان بن المسعود العهد ولي معارك إحدى ويصف 
:قوله إلى  

ُحْمرًا الزُّْرِق َدِم من البيِض ُمْصِدُر  
 

 
)3(البنوِد َوُصْفِر الَقَنا ُسْمِر بيَن  

 
) السيوق (البيض الموحية األلوان مستعمًال ممدوحه شجاعة الشاعر يصف 

 البنود وصفر) الرماح (القنا وسمر ،)4()الفرنجة بالزرق ريدي لعله (ُحْمرًا الزُّرق ودم

                                                            
 .153: نفسه المصدر )1(
 .79: الديوان )2(
 .185: نفسه المصدر )3(
 .185: المحقق هامش: ينظر )4(



 الصفرة عن الكريم القرآن عبر وقد السياق هذا في واضحة اللونية والداللة) األعالم(
.)1())الناظرين تسرُّ لوُنها فاقع صفراء: ((تعالى بقوله سرور من فيها وما  

 

 :السمعية الصورة -2

 مـن  فنيـاً  توظيفاً وتوظيفها األصوات تصور على السمعية الصورة تعتمد

 النفـسية  دالالتهـا  إلـى  الوصـول  بهدف الشعراء عند الخيال ملكه خالل

 .)2(المتلقي عند وتأثيرها

 الخلـوف  ابـن  شعر في واضحاً راًحضو السمعية الصورة وتشكل 

 والرحمـة  الهدى نبي اهللا عند الخلق أشرف مدح سياق في قوله ذلك ومن

 :وصحبه وآله عليه اهللا صلى محمد

أراكَِتــِه فــي نَــادى الطَّــّل وهــاِتفُ

 مبتِسماً الزهر نَادى الغض والنَرجس

 

 

مـستَِرقِ  أذْن يبدي اآلس أرى ماِلي

 )3(الحدِق ساِمي ساِم رالثغ ضاحك يا

 

 الطبيعة مواد عن فضالً والبصر السمع حاستا النص هذا في تشترك 

 أسـلوب  الـشاعر  واسـتعمل ) وضاحك وأذن وأرى ونادى الطل هاتف( 

 ينادي الطل فهاتف صوره إلبراز التشخيصية ومعطياتها المكنية االستعارة

 إنـسانية  صفات عليه الشاعر أسقط أن بعد أصغائه سر عن متسائالً اآلس

 الزاهية الرياض في الطيور تغريد الشاعر ويصف. السمع حاسة خالل من

 :كقوله

والطَّيــر ــربنَهــاأعــودِهفــيلَحع 
                                                            

 .69: البقرة سورة )1(
 .299: تطبيقية دراسة الشعري، النص في األسلوبية البنى: ينظر )2(
 .62: الديوان )3(



 لِّمعــي ــاع لـ ــا االيقـ )1(واأللحانَـ

 

 الشجي بالغناء المغردة الطيور صوت يتناغم الخالبة الطبيعة إيقاع على 
 فنية لوحة الشاعر لنا يرسم الريح نسمات مع الموقعة نغماتها ترسل التي والعصافير

:آخر سياق في وقوله. الفواح الرياض عطر ونشم الطيور غناء فيها نسمع  

ِلُمِحّب َراَحٌة اللَّْوِم ِفي َلْيَس  
 

َال أْن َنَهاِنَي الَهَوى َشْرَع إنَّ  
 

َفَسْمِعي ْجَتِنْبُهَوا الَعْذَل َفْاطَرِح  
 ج

 
التَّْشِريِد َداِئِم الِفْكِر َهاِئِم  

 
الَعِنيِد ِلْلَعُذوِل السَّْمَع أْلِقَى  

 
)2(التَّْفِنيِد َزَخاِرُف َتِلْجُه َلْم  

 

 مكانًا الالئمين للوم يجد وال وهيام لوعة من المحبون يعانيه ما الشاعر يصف 
 إّن حيث الحب في الخاصة تجربته عن يتحدث ثم ونصحوا واقال مهما عواطفهم في
 واجتنابه العذل لطرح اآلخرين يدعو فهو لذا العذول سماع عن نهاه) الهوى شرع(

.المحبوب مع تماهى وقد مسامعه تطرق لم التفنيد زخارف ألن  

:عثمان بن المسعود العهد ولي السلطان مدح في أبيات بعد وقوله    

فاغَتدى ِلَنظْمي فًاتْشري َمَدُحتَك  
ُرآُنُه) أْنَت (الذي بالبيِت وأقِسُم  

 

 
ُيَفاِخُر الَمَعالُي في نَظِمي ِبَمدِحَك  

)3(والمشاِعُر الُعَلى ِتْلَك حكْت قد وما  
 
 المدائح تلك صارت حتى واإلباء والشجاعة بالكرم ممدوحه الشاعر يصف 

 بتلك يتفاخر الشاعر) نظم (صار بحيث يستحقها وحًاممد تخاطب ألنها بذلك تتشرف
 بدالالت توحي ألفاظًا الشاعر واستعمل الممدوح بها يتصف التي الكريمة الصفات

.ومباشرة تقريرية آانت وإن ،)ويفاخر ونظمي وبمدحك مدحتك (قوية سمعية  

 البيت بشرف القسم خالل من ذلك قوله الشاعر يؤآد الثاني البيت وفي 
 والحب الصادقة بالمشاعر طافحة مدائحه وإن الممدوح إليه ينتمي الذي الحفصي

                                                                                                                                                                          
 .139: نفسه المصدر )1(
 .179: الديوان )2(
 .198: نفسه المصدر )3(



 البيتين هذين في مدحه عن التكسب صفات أبعاد الشاعر محاولة تخفى وال الكبير،
.تأثيرًا أآثر مدحه ليكون بعدهما وما  

 أبنه فقده على وحسرة ألمًا تقطر التي مشاعره على ضوءًا الشاعر ويسقط 
:أبيات دبع آقوله) محمد(  

أسفي َفَيا َناِعيِه) محمد (َنَعى  
 

ولٍد َعَلى لهفي َناِفِعي َوَهْل! لهفي  
 

َقَضى حيَن الَمْوُلوِد َذِلَك َعَلى لهفي  
 

 
َناِعيِه نعُي الُمَعنَّى َقْلَب َقدَّ َقْد  

 
َيْبِكيِه اآلَفاِق َعَلى الغَماُم َباَت  

 
)1(َقاِضيِه ُحْكُم َعَلْيِه الِحَماِم ِمَن  

 

 يوحي وما) الميت عن األخبار دالالته ومن (النص هذا) نعى (الفعل تصدر 
 زاد وقد ولده، الفقيد يكون حين والسيمَّا القلب نياط يقطع وعويل صراخ من به

 تكرار خالل من األول البيت من الثاني الشطر في اإليقاع وتيرة من الشاعر
 المؤلمة الصدمة هذه مع ليتناسب) ناعيه نعي (في ناسوالج) قلَب قدَّ، قْد، (األصوات
) لهفي (لفظ تكرار خالل من واستغاثته تحسره عن الشاعر ويعّبر الجلل، والحدث

 محاولة في الناس، آلُّ يشربه وآأس حتمي قدر الموت بأن يؤمن ولكنه) يبكيه(و
!.المؤلمة النكبة هذه وطأة لتخفيف  

 :الذوقية الصورة -3

 األشياء تميز التي الذوق حاسة معطيات خالل من لذوقيةا الصورة تتشكل
 البحث خالل ومن ذلك، إلى وما والمّر والمالح الحلو: الخاص الطعم ذات

 تأتي ما آثيرًا أنها تبين الخلوف ابن ديوان في ذوقية لمحات عن والتقصي
 ومن والشمية، والسمعية البصرية األخرى الحسية الصور سياق في ممزوجة

:لهقو ذلك  

َفَلْم فاْشَرْبَها الَكأُس َوَراَق َرَقْت  
 
 

 
)2(الصَّْهَباُء أنََّها َوَحقَك َنْعَلْم  

 
 وسقاتها الخمرة وصف سياق في ذوقية ألفاظًا البيت هذا في الشاعر وظف
) شربها (إلى يدعو فهو نشوة من ونفوسهم الشاربين عقول في تفعله وما وأدوائها

                                                            
 .254: لديوانا )1(
 .75: نفسه المصدر )2(



 عند مذاقها من العكس على يستسيغونها ال الذين عند المستحب غير بمذاقها تعوالتم
 ويطفو الكأس هذا في تتألأل حيث) الكأس راق(و) رقت (الخمرة فهذه تعاطاها َمْن
 مذهب آلَّ الحديث في فذهبوا عقولهم في أنفاسها سرت الذين الشاربين ليغري حبابها

.حدود تحدها ال التي الخيال أحالم يعيشون ألنهم  

:مدحية قصيدة خاتمة في وقوله  

ديَمٌة الرَِّويَِّة ِديَمِتَك َبْعَد َما  
 

 
)1(الُمْقِتِر ِلَساُن َظَمأ لها َيْشَكو  

 
 المبشر المعطاء بالسحاب ويشبه والكرم بالسخاء ممدوحه الشاعر يصف 

 َمْن آلُّ لرؤيتها يتلهف) يةرو ديمة (وذوقية بصرية صورًا فاستعمل والنماء بالخير
) المقتر لسان ظمأ (تروي ال فهي ذلك وبرغم العذب مائها من ليرتوي الظمأ يشكو

.للمقترين عذبًا منهًال صار الذي الممدوح آرم مستوى إلى ترتقي وال  

:الشاعر يقول غزلي سياق وفي  

            ما َخدَّيِه في أْنَبَت َوَشاِدٍن
    َخّدِه ْبُتوَن الَعْذُب فريُقُه

 

الُفراْت الَعْذَب ثْغِرِه من به َصاَن  
)2(َنَبات ّوذا ُمَعسٌَّل ُسكٌَّر ذا  

 
 محياها على شعرها انسدل التي بها المتغزل في الجمال مفاتن الشاعر يصف 

) الفرات العذب الثغر (صان الذي الفاحم شعرها خالل من تبرقان وجنتاها فظلت
.مذاقه في فرات عذب فالثغر الذوقية بالصور توحي معطيات هوهذ  

 الريق شبه حيث الذوقية الصورة إلبراز الثاني البيت في التشبيه واستعمل 
 شكل وبذلك وعطره نعومته في بالنبات خّده ونبت حالوته، في المعسَّل بالسكر العذب

.مشرقة عذبة فنية لوحة الشاعر  

:قوله ذلك من وقريب  

َقْهَوًة َيْجُلو الثغِر ِسَوِبَكأ  
 

 
)3(فقط والَصْهَبا الِمْسَك إّال ليس  

 

                                                            
 .109: الديوان )1(
 .270: نفسه المصدر )2(
 .312: الديوان )3(



 مذاقها في والعذوبة نشوتها في بالخمرة وثغرها المحبوبة فم الشاعر يصف 
 هو ما آل إلى الظامئون منه يرتوي آأسًا الثغر من صّير أن بعد عطره في والمسك

:البيت صدر في للثغرة الكأس استعارة خالل وذلك جميل  

:وقوله  

أنْواِرَها شذا َلْوَال َرْوَضٍة في  
ونسيُمَها َجْوَهٍر ِمْن حصباؤَها  

 

 
أْخَضِر ِبساٍط في آلٍل ُقَلنا  

)1(ُسكَِّر من ومياُهَها َعْنَبٍر من  
 
 افيه تشابكت الناظرين تسر زاهية فنية لوحة الشاعر لنا يدبج النص هذا في 

 تلك في النسيم مع ينساب فالشذا والذوقية والشمية البصرية الحواس، معطيات
 الحياة لتمنح بانسيابية الجارية المياه تتخلله الذي األخضر البساط تشبه التي الروضة
.ومذاقها وعذوبتها صفائها في السّكر تشبه التي المياه تلك والرياحين والورد للزهور  

 :الشمية الصورة -4

 طريق عن تأتي التي الصور من غيرها عن أهمية تقل ال الشمية ةالصور إن
 المبدع الخيال آفاق وتفتح بالتأمل وتوحي واألحاسيس المشاعر تثير آونها الحواس

 النفوس تروي التي الزآية الروائح خالل من نفسه الوقت في والمتلقي الشاعر عند
 في الشمية الصورة وتتجلى. )2(واإلنسان الطبيعة في الجمال حب إلى الظامئة

:الرياض وصف في أبيات بعد آقوله الديوان من آثيرة مواضع  

َنْوِرها مبسَم الطّل ُآُؤوُس َوَسَقْت  
 

 
)3(اختَمْر بالورد المسك أن َفَعِلْمُت  

 
 دالالت من فيه وما) سقت (الفعل الشاعر استعمل البيت من األّول الشطر في 

 فيها اختلط التي الثاني الشطر في الشمية الصورة تفاعل مستلزمات ليستكمل ذوقية
 بألوانها زاهية الرياض ارتص وبذلك الزآية بالروائح مفعم وآالهما) بالورد المسك(

.الفواح بأريجها معطرة  

                                                            
 .106: نفسه المصدر )1(
)2( الصنوبري بين الطبيعة وصف في الموازنة: نظري ريفّاء والسيونس ماجستير، رسالة: الر 

 .115: 2010 المستنصرية، الجامعة التربية، كلية عزيز، حميد
 .100: الديوان )3(



:الطبيعة ووصف الغزل في أبيات بعد قوله ذلك من وقريب   

َوطيبًا َعْرفًا نشُرها َتَضوََّع  
 

)1(أْنِتَساُب؟ لها الِجنان إلى أَلْيَس  
 
 والمرح ةوالعذوب الرشاقة في بالغزال فيشبهها الحبيبة جمال الشاعر يصف 

 النفوس ويسر اآلفاق ليمأل) الطيب (منها يتضوع التي الخالبة الطبيعة أحضان بين
.الخيال ويحرك  

:وقوله  

َنكهُتُه والِمْسُك ِريَقُتُه الرَّاُح  
 

)2(َخدَّاُه َوالَوْرُد َعارُضُه واآلُس  
 

 المتغزل لوصف لبليغا التشبيه خالل من حسية لمحات تشابكت البيت هذا في 
 ذلك في وما النكهة على والمسك ذوقية لمحة وهذه الراح تأثير الريق على فأضفى بها

 ذلك في وما بالورد وخده باآلس عارضه شبه الثاني الشطر وفي شمية تأثيرات من
 التي المغردة الرياض تلك في النسيم مع لينساب الشذا منها يفوح جمالية أشارات من

.تفصيليًا وصفًا رالشاع وصفها  

:قوله إلى الشاعر يصل رائع غزلي سياق وفي   

أضا َسَناُه َضْوِء ِمْن الَبْدُر  
 

 
)3(َعبْق شَذاُه َريَّا من والِمْسُك  

 
 للمبالغة المقلوب أو المعكوس التشبيه أسلوب البيت هذا في الشاعر استعمل 

 تصويرية لمحة ذلك وفي الموصوف سنا من ضياءه يستمد فالبدر الحبيب وصف في
 المحبوب شذا من تنهل التي العطرة المسك رائحة نشم الثاني الشطر وفي بصرية

.الريح مع المنساب  

 الشعراء ولّكن بالمسك وشذاه بالبدر الموصوف سنا يشبه أن العادة وجرت 
 ملكة على ذلك في معتمدين تشبيهاتهم في المألوف وغير النادر عن يبحثون المبدعين

 ليتحقق المتلقي في تأثيرًا أآثرها الشاعر يختار صور من به توحي وما الخيال
.الخلوف ابن شاعرنا أبدعه ما وهذا بينهما التواصل  

                                                            
 .379: نفسه المصدر )1(
 .373: نفسه المصدر )2(
 .321: الديوان )3(



 :اللمسية الصورة -5

 إنها حيث األخرى الحسية الصور أنماط بين مهمة مكانة اللمسية للصورة
 النعومة مواضع والسيمَّا ها،تلمس البصر حاسة تستطيع ال فنية باحساسات ترفدنا
 البحث خالل ومن اللمس حاسة اإلنسان عند األصابع وتشكل األشياء في والخشونه
:قوله ذلك ومن نسبيًا قليلة أنها تبّين الخلوف أبن ديوان في اللمسية الصورة عن  

ما وألثُم  نـيـا  اللثَـام  بوثغره

 

 

ثَمو ا كؤوسهاحاحتي فيه ر1(ر( 

 
 لمسية أحداهما اللثم هو واحد معين من تنبعان حسيتان صورتان البيت هذا في 

 الذي الشراب حيث ذوقية والثانية) وثغرها اللثام بين ما والثم (األول الشطر في تتمثل
) واللثام اللثم (بين وجانس وتأثيرها نشوتها في الراح وآأنه الثغر من الشاعر يحتسيه

 اإليقاع بوتيرة الشاعر يرتفع لكي االشتقاق جناس يسمى ما وهذا) تيوراح راحها(و
.عليها هو التي الشديد االنفعال حالة لتناسب  

:وقوله  

َبارٌق والثغُر الثغَر منها وألثُم  
 

 
)2(َعاِمُل والّقدَّ القدَّ ِمَنها وأْهُصُر  

 
 الثغر (وبصرية) الثغر ألثمو (لمسية صورتان البيت من األول الشطر في 

 يعني الذي) أهصر (الفعل خالل من تتجلى حرآية صورة الثاني الشطر وفي) بارق
.وموحية متنوعة حسية صورًا الشاعر شكل وبذلك القوام،) القد(و واإلمالة الجذب  

:مادحًا وقوله  

لستٍَّة إال َآفَّاُه ُخِلَقْت َوَما  
أعنٍَّة وقبِض أفواٍه وتقبيل  

 

 
آتائِب وَقْرع ُملمَّاٍت لدفِع  

)3(َرغائِب َوَبذِل أعداٍء تبديد َو  
 

                                                            
 .88: انالديو )1(
 .117: نفسه المصدر )2(
 .156: نفسه المصدر )3(



 الجزء بوصف المجاز خالل من والكرم بالشجاعة ممدوحه الشاعر يصف 
 وتبرز عثمان بن المسعود العهد ولي السلطان وهو الممدوح شخص وإرادة) اليد(

 وآثرة الممدوح في العالي الشرف لتأآيد) أعنة قبض(و) أفواه تقبيل (اللمسية الصورة
.األعداء على بها يصول التي الخيل رآوبه  

:المدح سياق في أبيات بعد وقوله  

آيـ فَرأْيُت آفَّه الثم َوَدَنْوُت  
 ج

 
)1(والودياُن الِخْلَجاُن ُتفجَُّر ـف  

 
 الممدوح لهذا بارواإلآ اإلجالل دالالت تحمل البيت هذا في) اللثم (صورة 

 المطلق الشاعر والء عن لتعبر) آّفه الثم (األول الشطر في لمسية لمحات تبرز وفيها
 العفاة ظمأ ليروي والكرم بالسخاء يتفجر عذبًا منهًال فيه رأى الذي لممدوحه
 الشاعر استكمل وبذلك البيت من الثاني الشطر عليه أنطوى ما وهذا والمحتاجين

.والمعنوية المادية اتبالصف الممدوح وصف  

 :الحركية الصورة -6

وذلـك  الحـسية  الصور أهم بين من الحركية الصورة تُعد الحركـة  ((ألن 

 فـي  أسـاس  عنصر الحركي والنشاط الشعر، بهما يمتاز ميزتان والفاعلية

 الدالـة  األفعال من الحركية ورةالص حصر يمكن وال ،)2())التصوير ملكة

 المطـر  كتساقط مجازية دالالت خالل من وإنما وحسب حقيقية داللة عليها

 البحـث  خـالل  ومن وغيرها، القلب وخفقان النهر وفيضان الزهر وتمايل

 واضـحاً  حـضوراً  الحركية للصورة أن تبين شاعرنا ديوان في والتقصي

 :كقوله

ِلكـم  إذا مدحأز  ـ  الملُـوك   ورٍدلم

                                                            
 .126: الديوان )1(
 .304: تطبيقية دراسة الشعري، النص في األسلوبية البنى )2(



ــم ــز إذا علَ ــسام ه ــِه الح بكَف

 

،ــاه ــِردون ونح إال الي إن ــدر ص

ركَع ودحكِن الجلَِتـهِ  ِلرِقب  خَـر1(و( 

 
 الحقيقة على الصورة مواد تتحرك المدح سياق في يأتي الذي النص هذا في

 إْن ونشرب (يقول حاله ولسان والكًال الماء موارد عند المملوك يتصدر فالممدوح
 الجحود، يرآع عندئذ الحسام يهز حينما جبل على علم أنه آما...) صفوًا الماء وردنا

 دالالت تحمل وآلها) ورآع وهز وصدر ونحاه ازدحم(الصورة مواد آانت فيما
.حرآية  

 :غزلية أبيات بعد وقوله

تَزهي حِ  ِمنـرالـشَّبابِ  م  ـهامقَو 

 

 

 )2(السحِري بالنسيم صوِفح كالغصِن

 

 فـي  البان غصن يشبه الذي وقوامه المحبوب مفاتن الشاعر يصف 

 والغصن والمرح بالحيوية مليء فالشباب النسائم تهب حينما وتثنيه استقامته

 .النسيم وإيقاع يتناغم

 :وقوله

وإنَّمــا ِمنْــِك النــسماتُ وتَــسرِني

زوأه ِط ِمنور  فَرـاطفي  الـسرمع 

 ج

 

اددزـي  فـي  يـا  قَلبِبه  الخَفَقَـان 

ــى ــأنَي حتّ ــارب ك ــشوان شَ )3(ن

 
 النسمات تعزف إْذ والسرور والمرح بالفرح مشحونة دالالت يحمل النص هذا

 معاطفه يهز وإنما فحسب هذا وليس الشاعر قلب أوتار على الحبيب شذا من المنبثة
 في وعاش الراح شرب َمْن بحال حاله ويشبه دنياه عليه مأل الذي السرور رطف من

                                                                                                                                                                          
 .101: الديوان )1(
 .104: نفسه المصدر )2(
 .123: نفسه المصدر )3(



 وهز الخفقان (حرآية لمحات الشاعر ووظف آالنشاوى والغناء الطرب أجواء
).الشاربين وإيقاع المعاطف  

:الطبيعة ووصف الغزل في وقوله  

فوَدُه يخضُب والجِو َبْغَتًة أتْت  
َفاِرٌس األفق في الصبح نجُم ِحْيِن َعَلى  

 

 
فاصُل ِبالشيِب الَفرِق وأْفُق فولَّت  
)1(َراِحُل الغرِب في الّليِل ونجُم يُجوُل  

 
 سدوله الظالم أرخى حين) بغتة (موعد دون المحبوبة مجيء الشاعر يصف

 قوله في المكنية االستعارة استعمل وقد وجهه الصباح آشف حينما عنه وانصرفت
 في األخرى واالستعارة ،)2(األذن يلي مما الرأس شعر معظم والفود) فودُه يخضب(
 يجول الذي بالفارس الصبح وشبه لرأس،ا شعر في الطريق والفرق) الفرق أفق (قوله

 التي الصور الشاعر استعمل وقد مسرعاًَ الليل نجم رحل فيما الوغى ميادين في
أتت (الحقيقة على موادها تتحرك X يجول(و) فولت  X ).راحل   

:وقوله  

َيُفْه َوَلْم الُحِليُّ، ِبَها َفَنمَّ َزاَرْت  
 

 
)3(ينطِق لم لمخبٍر عجبُت َولقْد  

 
 خالل من مجازيًا استعماًال الحرآية الصورة الشاعر استعمل البيت هذا في
 عبر الشاعر أنبأت) الحبيبة (ُتمل ال التي الزائرة فهذه األحياء حرآة) الُحلّي (تحرك

 ولكن صماء جامدة الُحلي هذه أن من الرغم على معصميها في األساور حرآة
.وحرآة حياًة اعليه أضفى الخصب بخياله الشاعر  

) والمجازية الحقيقية (الحرآة في يرون ال القديم األدب دارسي بعض إن
 الفنية الصورة هذه استقراء عن قصورًا يمثل ذلك أّن الباحث يرى فيما فنية صورة
 على وعميقًا واسعًا وفنيًا فكريًا بعدًا يشكل بالحرآة التعبير أن حيث الداللية وأبعادها
 الثاقبة العميقة النظرة إلى يحتاج الداللية الحرآة معطيات عاباستي أن من الرغم

                                                            
 .117: الديوان )1(
 إعداد، ،)هـ817ت (الفيروزآبادي يعقوب بن محمد الدين مجد: المحيط القاموس: ينظر )2(

 .292: م2003 بيروت، ،2ط العربي، التراث أحياء دار المرعشلي، عبدالرحمن محمد
 .330: الديوان )3(



 التمثيل في بالجسد التعبير أليس: القول نستطيع الحصر وليس المثال سبيل وعلى
!.وجمالية؟ فنية دالالت على ينطوي والرقص الصامت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرابع الفصل  
الشعري اإليقاع  



  .الخارجي اإليقاع :األول المبحث

.الداخلي اإليقاع :الثاني المبحث  

 

 

 

 

 

 

الرابع الفـصـل  

الشعري اإليقاع  

 فاللغة والتراآيب باأللفاظ اختزالها يمكن ال الشعرية اللغة أن إلى سلفًا أشرنا 
 حيث وموسيقى صور من فيه بما بكامله اإلبداعي النص هي البعدين هذين من أوسع

 أن معها يمكن ال الوقع باهتة نقطة لىإ تنحدر موسيقى دون من الشعر لغة ((إن
 عما الشعر يميز الذي العنصر هو ((الشعري اإليقاع وأن ،)1())شعرًا الكالم نسمي

 التي اللغوية العناصر فإن للعمل اإليقاعية البنية يتخلل حين أنه عن فضًال سواه
 االستخدام في به تحظى ال بما المميزة الطبيعة تلك من تحظى العمل ذلك منها يتشكل

.)2())العادي  

 أن إذ الشعر في جليًا تأثيرها يبدو التي المهمة العناصر من فاإليقاع ولذلك 
.)3())نىالمع عنها ينبعث األصوات من سلسلة شيء آل قبل هو فني أدبي عمل آل((  

                                                            
 .307: الشعر رماد )1(
 .96: م1999 جدة، ،1ط الثقافي، األدبي النادي: فتوح محمد الشعري، النص تحليل )2(
 األعلى المجلس صبحي، الدين محيي محمد: تر وارن، واوستن ويلك رينية األدب، نظرية )3(

 .205: م1962 ،3ط االجتماعية، والعلوم واآلداب الفنون لرعاية



 آان((و القصيدة بنية في األساسية المكونات من والقوافي األوزان وظلت 
 بما إال النثر عن يميزه جديدًا أمرًا الشعر في يرون ال العربية علماء من القدماء
 أن يرى الشعر آتاب في أرسطو قبلهم وآان والقوافي، األوزان من عليه يشتمل
 والثانية التقليد أو المحاآاة غريزة أحداهما: علتين إلى يرجع للشعر األساس الدافع
 النثر عن الشعر تميز والقوافي فاألوزان ،)1())بالنغم اإلحساس أو الموسيقى غريزة

 الشعر بحور خالل من العربية القصيدة تاريخ امتداد على العربية علماء عند
 فأنه الحر بالشعر يسمى ما وحتى الفراهيدي، احمد بن الخليل وضعها التي المعروفة

 وحدة تشكل التي التفعيلة أساس على آان وإن الموسيقية بنيته في أساسًا اإليقاع يعتمد
.المطلوب اإليقاع لتحقيق التفعيالت من غيرها مع تتناغم صوتيه  

 عنصر والموسيقى الوزن ((أن ،)2()آولردج (اإلنكليزي والناقد الشاعر ويرى 
 الوزن بأن يؤمن} و {للقصيدة، المكونة األخرى العناصر عن ينفصل ال جوهري،

.)3())الشعري اإلنتاج من يتجزأ ال جزء والموسيقى  

 الشعر عن يختلف العربي الشعر إيقاع أن إلى اإلشارة الضروري من ولعل 
 أآثر ثم ومن الموسيقى لشروط تحقيقًا أآثر أو تعقيدًا أآثر األول أن في ((اإلنكليزي

 من يجعل أن يحاول اإلنكليزي الشعر أن هو الجوهري الفرق لكن الثاني، من صوتية
.)4())نفسها اإليقاعية للوحدات وتجديد تنظيم فاعلية اللغوي النبر  

 ونفسيًا، وجماليًا عقليًا: ثالثيًا لإليقاع الممتع األثر ((فان تقدم ما عن وفضًال 
 فأنه جماليًا وأما العمل، في وهدفًا ودقة نظامًا هناك أن المستمر فلتأآيده عقليًا أما

 حالة في الممتلئ الوجود من نوعًا يضفي ذيال الخيالي التأمل حالة من جوًا يخلف
 والشهيق والنوع المشي: إيقاعية حياتنا فان نفسيًا وأما آله الموضوع على واعية شبه

                                                            
 .14: م1965 القاهرة، ،3ط األنجلومصرية، مكتبة أنيس، إبراهيم. د: الشعر موسيقى )1(
 بمقاطعة ميري، سنت أتري قرية في م1772 أكتوبر 21 في كولردج تيلور صموئيل ولد )2(

 .م1834 يوليو 19 وتوفي بإنجلترا، ديفون
 .98: كولردج )3(
 ،3ط العامـة،  الثقافيـة  الشؤون دار يب،د أبو كمال. د: العربي للشعر اإليقاعية البنية في )4(

 .313: م1987 بغداد،



 اإليقاعية للبنية القصوى األهمية تبرز وبذلك ،)1())وانبساطه القلب وانقباض والزفير
.بالقصيدة تتمثل التي التجربة مكونات من آونها الشعرية  

:هما اإليقاع من تقليديين نوعين ثّمة إّن   

 ).والقافية الوزن(بـ ويتمثل الخارجي اإليقاع  -1

 والتـدوير  ديروالتـص  والجنـاس  التـصريع (بـ ويتمثل الداخلي اإليقاع  -2

 ).وغيرها والتكرار

 

 

 

األول املبحث  

  اخلارجي اإليقاع

:والقافية الوزن على ويشتمل   

:الوزن: أوًال  

 فـي  الـشعراء  يعتمـدها  التـي  األساليب أبرز من وهو: الشعري الوزن  -1

 الـشعر  بـه  يقـاس  الـذي  وهـو  ((القـصيدة  في اإليقاعية البنية تشكيل

 الكـالم  علـى  يـضفي  الـذي  يقـاع اإل ألنه مكسوره، من سالمه ويعرف

 فهـو  ،)2())والطـرب  النـشوة  فيهـا  ويثير النفس ويحرك وجماالً، رونقاً

                                                            
 دار إسـماعيل،  الـدين  عز.د: ومقارنة وتفسير عرض العربي، النقد في الجمالية األسس )1(

 .361: م1986 بغداد، ،3ط العامة، الثقافية الشؤون
: م1989 بغـداد،  العامـة،  الثقافيـة  الـشؤون  دار مطلوب، أحمد. د: العربي النقد معجم )2(

1/435. 



 فـي  الكلمـات  أن إذ ،)1())ألسـلوبه  وأبينهـا  الـشعر  مميـزات  أخص((

 معـاني  تـستدعي  بـل  وحـسب  معنـى  لهـا  يكون بأن تكتفي ال الشعر

 .)2(المعنى أو بالصوت فيها تتصل كلمات

 عليهـا  التـي  الـشعورية  أو النفـسية  الحالـة  بـين  عالقة ثمة إن

 التـي  الوسـائل  ضـمن  اختـاره  الـذي  الـشعري  حـر الب وبين الشاعر

 ال المثـال  سـبيل  وعلـى  النفـسية،  الحالـة  تلـك  عـن  للتعبير اختارها

 كثيـر  طـويالً  وزنـاً  عـادة  يتخيـر  والجـزع  اليأس حالة ((في الحصر

 فـإذا  وجزعـه،  حزنـه  عنـه  يـنفس  ما أشجانه من فيه يصب المقاطع،

ـ  تـأثر  والهلـع  المـصيبة  وقت الشعر قيل  وتطلـب  النفـسي،  الباالنفع

 .)3(..))القلبية النبضات وازدياد التنفس وسرعة يتالءم قصيراً بحراً

 إلـى  يـشير  مـا  علـى  تنطـوي  مؤشرات ثمة أن الباحث ويرى

 مـن  وذلـك  بالقـصيدة  المتمثلـة  الـشعرية  والحالة البحر بين ما عالقة

 األدب عـصور  مختلـف  وفـي  الرثـاء  في القصائد بعض استقراء خالل

 األندلـسي  الـشعر  فـي  البـاحثين  بعض فإن ذلك عن وفضالً ،)4(العربي

                                                            
: م1976 ،7ط الـشايب،  أحمـد : األدبية ألساليبا ألصول تحليلية بالغية دراسة األسلوب )1(

65. 
 .225: األدب نظرية: ينظر )2(
 .177: العربي الشعر موسيقى )3(
 جميـع  تصدر الطويل البحر أن الباحث وجد) المراثي باب (تمام ألبي الحماسة، ديوان في )4(

 :لبيد قول ذلك ومن نصاً،) 133 (من شعرياً نصاً) 77 (في ورد حيث البحور



 وروميـات  عبـاد  بـن  المعتمـد  أغماِتيات (بين شبه أوجه هناك أن يرى

 ).الحمداني فراس أبي

 والحالـة  الـشعري  البحـر  بعالقـة  يتعلـق  مـا  منها يهمنا وما 

 وردت حيـث  الـشعرية  تجربتـه  مخـاض  في الشاعر عليها التي النفسية

 وهمـا  الحمـداني،  فـراس  أبـي  ومقطوعـة  عباد بن المعتمد مقطوعتي

 الـشعر  بحـور  أكثـر  مـن  ألنـه  ((الطويل البحر على ،)1(أسريهما في

                                                                                                                                                                          

ــِري(( ــئن لعم ــان ل ــر ك ــادقاً المخب  ص

 :جرير وقال

ــٍة ــن وباكي ــأي م ــيٍس نَ ــد ق ــأت وق  ن

 :الوليد بن مسلم وقول

ــين ــأس حنـ ــف ويـ ــاِن كيـ يتّفقـ
 

 

ــتْ لقــد ــادِث فــي رزئ هِر حــد ــر ال جعف
 

ــيٍس ــوى بق ــيٍن ن ــٍل ب ــا طوي بعاده
 

))مختِلفَـــاِن القلـــِب فـــي مقيالهمـــا
 

 الثقافـة  وزارة صـالح،  أحمـد  المنعم عبد. د: تح: تمام ألبي: الحماسة ديوان: ينظر -

 .268 ،319 ،297: م1980 بغداد، الرشيد، دار واإلعالم،
 :عماد بن المعتمد يقول )1(

 بـي  مـررن  إذ القطـا  سـرب  إلـى  بكيت

كبــل وال يعــوق ســجن ال ســوارح
 

 دراسـة  األشـبيلي،  عماد بن المعتمد): 2 (الخامس القرن في أشبيلية في األدبية الحياة: ينظر

 202: م1958 بغداد، والتوزيع، والنشر للطبع بغداد شركة خالص، صالح. د ريخية،تا أدبية

 .بعدها وما

 :الحمداني فراس أبو يقول

ــول ــد أق ــت وق ــي ناح ــةٌ بقرب  حمام

 النـوى  طارقـة  ذُقـتِ  مـا ! الهوى معاذ
 ج

ــا ــا، أي ــل جارت ــشعرين ه ــالي؟ ت بح

!ببــاِل الهمــوم منــِك خطــرت وال   
 .211: ت.د بيروت، العربي، التراث إحياء دار: الحمداني فراس أبي ديوان شرح: ينظر



 مـن  الـرغم  وعلـى  ،)1(...))والـشكوى  الحـزن  عـن  للتعبير مالءمة

) المفترضـة  (العالقـة  بتلـك  يقطـع  ال فإنه الباحث ذكرها التي الشواهد

 دراسـات  إلـى  يحتـاج  ذلـك  ألن للـشاعر،  النفـسية  والحالة البحر بين

 هـذا  فـي  نـسبية  األمـور  تبقى ولذا العربي للشعر مستفيضة استقرائية

 .الصدد

 :المستعملة البحور نسبة -2

ين ن تب الل م ث خ صي البح ن والتق ور ع يال البح تعملها ت شاعر اس ي ال ه ف  ديوان
واء ت س ي أآان صائد ف ات أم ق ف أم مقطوع ت أم نت يم بي ا يت ي آم دول ف  الج

:اآلتي  

                                                            
 األردن، ،1ط والتوزيع، للنشر المسيرة دار جرار، صالح. د: األندلسي الشعر في قراءات )1(

 .بعدها وما 139: م2007

مل البحر
لكا
ا

يل 
طو
ال

 

فر
وا
ال

يط 
بس
ال

يع 
سر
ال

 

لع
مخ

 
يط
بس
ال

 

ف
خفي
ال

 

مل
لر
ا

 

زؤ
مج

 
مل
لكا
ا

 

ث
جت
لم
ا

 

وء
جز
م

 
جز
لر
ا

 

رح
نس
لم
ا

ب 
ار
متق
ال

 

وء
جز
م

 
مل
لر
ا

 

جز
لر
ا

زج 
له
ا

 

جز
لر
ا

 
يع
سر
ال

 

جم
لم
ا

 وع



ظ ن نالح الل م دول خ دد الج ا األوزان ع م ونوعه صائد وآ ات الق  والمقطوع
.اليتيم والبيت والنتف  

د تعمل فق شاعر اس ن ال ور م شعر بح ي ال ي (العرب شر أثن ) ع
رًا ي بح ل: (ه ل الكام وافر والطوي سيط وال سريع والب ف وال  والخفي

ل ث والرم سرح والمجت ارب والمن ز والمتق زج والرج ل ،)واله  وأهم
ةأر ر بع ي أبح د: (وه ضارع المدي دارك والم ضب والمت ا) والمقت  فيم

تعمل زوءات اس ع: (المج سيط مخل زوء الب ل ومج زوء الكام ز ومج  الرج
.قليلة بنسبة) السريع والرجز الرمل ومجزوء  

صدر ر وت ل البح ع الكام ور جمي ي البح ا الت شاعر وظفه ث ال  حي
ان دد آ صائد ع ة الق ى المنظوم ذا عل ر ه الث (البح ش ث صيدة) رينوع  ق
دد ات وع ان (المقطوع ان) ثم دد وآ ف ع ة النت ى المنظوم ذا عل ر ه  البح

.نتفة) وثالثين ثمانية(  

ر ل والبح ن الكام ر م ور أآث يوعًا البح ي ش شعر ف ي ال ديم  العرب  الق
و از ((فه ة يمت ه بالرق ق بتدفق ه وتالح رعة أجزائ ه، وس و نغمات  وزن فه

.)1())رققته إذا ويرق شددته إذا يشتد التعبير، صح إن خطابي  

د ع وق ازم وض اجني ح ور القرط شعر بح ي ال ات ف ث درج  حي
اء ر ج ل البح ي الكام ة ف ة المنزل د الثالث ل بع سيط، الطوي رى والب  أن وي

.)1(البحور من غيره من أآثر للشاعر متسعًا الكامل في  

                                                            
 ،2ط الرسـالة،  مؤسـسة  الراضي، الحميد عبد: والقوافي العروض في الخليل تحفة شرح )1(

 .153: م1975 بغداد،

 80    11 1 1  1 4 4 2 4 13 8 17 23 قصائد

 63 1 1  11  1 4  1 2 5 6 9 8 15 8مقطوعات

1 2 1  4 1 4 8 7 13 31 24 38 نتف

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 ــ

1  135 

دد
ع

 
ائد
ص
الق

 
ت
طعا

مق
وال

 
ف
لنت
وا

 
تيم
الي
و

 1               1   يتيم 



د ل وبع أتي الكام ر ي ل البح ث الطوي ان حي دد آ صائد ع ي الق  الت
ا  ن نظمه وف  اب ى الخل ذا  عل ر ه بع  (البح شرة س صيدة ) ع دد ق  وع

ات ة المقطوع ى المنظوم ذا عل ر ه س (البح شرة خم ة) ع دد مقطوع  وع
.نتفة) وعشرين أربع (البحر هذا على المنظومة النتف  

ذا ر وه ن البح ور م ي البح ر الت تعمالها آث ي اس شعر ف ي ال  العرب
ديم و (( الق ر وه اد بح وء ج الجالل، ممل ي ب شاعر ويعط ر ال ن أآث  م
ة ق فرص ه لخل ادة أو تجربت ا، أع ه خلقه ن لرحابت ة م ه وألن جه  تفعيالت

.)2())متجانسة ال متغايرة  

د ل وق ر احت وافر البح ة ال ة المرتب ي الثالث م ف صائد نظ  الق
ات ف والمقطوع ت والنت يم والبي د اليت ن عن وف اب ث الخل ت حي  بلغ

صائد ى الق ذا عل ر ه ان (البح صائد) ثم ت ق ات وبلغ ان (المقطوع ) ثم
).واحد (يتيم وبيت) وثالثين أحدى (النتف وبلغت  

يقى(( ذا وموس ر ه ة، البح حة هادئ ة وواض ي ومندفع ت ف  الوق
سه ظ.. نف ه والمالح رعة علي ات س ا النغم ا وتالحقه ظ آم  أن يالح

.)3())عليه تغلب الصغيرة المقاطع  

د وافر وبع أتي ال ر ي سيط البح د الب شاعر عن ث ال ان حي دد آ  ع
صائد ة الق ى المنظوم ذا عل ر ه الث (البح شرة ث صيدة) ع ان ق دد وآ  ع

.نتفة) عشرة ثالث (النتف عدد وآان) تسع (المقطوعات  

ر  سيط  والبح يء  ((الب الجالل،  مل نغم  ب ساطع،  وال ذي  ال ن وال  يمك
د أن ي يجي ارة ف شجن الجه ًا وال ى ،)4())مع بيل وعل ال، س ط المث م فق  نظ

                                                                                                                                                                          
 .268: البلغاء منهاج: ينظر )1(
 منـشورات  بدوي، عبدة. د: يةأم وبني اإلسالم صدر عصر الشعري، النص في دراسات )2(

 .342: م1987 الكويت، السالسل، ذات
 منـشورات  بدوي، عبدة. د: أمية وبني اإلسالم صدر عصر الشعري، النص في دراسات )3(

 .81:م1987 الكويت، السالسل، ذات
 .199: نفسه المصدر )4(



شاعر ى ال ذا عل ر ه صيدتين البح ي ق اء ف ده رث د (ول صائد) محم  وق
.)1(والمدامع بالدموع مليئة غزلية  

م ر ث سريع البح ن ال ث م م (حي صوص) آ شعرية الن د ال ن عن  اب
وف ث الخل ا حي دد نآ صائد ع ة الق ى المنظوم ذا عل ر ه ع (البح ) أرب
صائد دد ق ات وع ت (المقطوع دد) س ف وع ة النت ى المنظوم ذا عل  ه

).سبع (البحر  

ر سريع والبح ن ال دم م ور أق شعر بح ي ال ر ((العرب ا أن غي  م
ه روى ي من شعر ف ديم ال ل، الق ه قلي ي مثل ذا ف ل ه ل، مث ن الرم ل ولك  الرم
د د ق ة وج ي عناي شعر ف ديث ال ى الح بح حت ل اآلن أص ة يحت ة المرتب  الثاني

.أنيس إبراهيم الدآتور يرى آما ،)2())الشعرية األوزان بين  

ا ور أم رى البح ي األخ تعملها الت ن اس وف اب ت الخل سبتها فكان  ن
ة اس قليل ى بالقي سبة إل ور ن سة البح ي الخم دثنا الت ا تح ًا عنه د آنف ن أن بي  م

ضروري ارة ال اإ اإلش ي ليه ار ف د إط ر: واح ف، البح ان الخفي دد آ  ع
صائده ع (ق دد) أرب ه وع ين (مقطوعات دد) اثنت ه وع ع (نتف ل،). أرب  والرم
دد صائده وع ع (ق ه) أرب دة (ومقطوعات ه) واح دة (ونتف ث،). واح  والمجت

ع( ات) أرب سب مقطوع سرح،. وح دد والمن صائد ع دة(الق ف ،)واح  والنت
.فقط) اثنتين(  

ارب، ان والمتق د آ صائد دع دة (الق ات) واح دة (والمقطوع ) واح
ف دة (والنت ز،). واح دد والرج ف ع دة (النت زج،) واح دد واله  ع

).واحدة (المقطوعات  

ا زوءات أم ت المج ة فكان ي قليل صوص ف شاعر ن صائد (ال  ق
.الجدول في ورد ما وفق وعلى) ونتف ومقطوعات  

 :الشعري بالغرض الوزن عالقة  -3

 والغـرض  الـوزن  بـين  القـة ع ثمـة  أن القرطاجني حازم يرى

 منهـا  وكـان  شـتى  الـشعر  أغراض كانت ولما: ((يقول حيث الشعري

                                                            
 .368 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250: الديوان: ينظر )1(
 .90: الشعر موسيقى )2(



 مـا  ومنهـا  والرشـاقة،  الهزل به يقصد وما والرصانة الجد به يقصد ما

 أن وجـب  والتحقيـر،  الـصغار  بـه  يقصد وما والتفخيم البهاء به يقصد

 فـإذا  للنفـوس  ويخيلهـا  األوزان مـن  يناسـبها  بما المقاصد تلك تحاكي

 الباهيــة الفخمــة بــاألوزان غرضــه حــاكى الفخــر الــشاعر قــصد

 تحقيـر  وقـصد  اسـتخفافياً  أو هزليـاً  قصداً موضع قصد وإذا الرصينة،

 القليلـة  الطائـشة  األوزان مـن  يناسـبه  بما ذلك حاكى به العبث أو شيء

ـ  تلـك  حـازم  يـرى  وهكذا ،)1())البهاء  الـوزن  بـين  الجدليـة  ةالعالق

 يـشير  ال العربـي  للـشعر  التطبيقـي  الواقـع  ولكن الشعري والموضوع

 واحـد  بحـر  علـى  تنـتظم  العربيـة  القـصيدة  أن حيث العالقة تلك إلى

 ابـن  شـاعرنا  عنـد  الحـال  هو كما فيها األغراض تعدد من الرغم على

 بـين  مـا  عالقـة  إلى أشارت قديمة دراسات هناك كانت وإذا ((الخلوف

 فبنـوا  المحـدثين،  بعـض  شـغفت  دراسات الشعورية والحاالت األوزان

 العالقـة،  هـذه  تقـر  ال الحديثـة  فالدراسـات  دراساتهم، من كثيراً عليها

 عـن  يعبـر  أن بإمكانـه  والـشاعر  مـا،  بعاطفة خاص وزن هناك فليس

 علـى  مـشاعره  يخلـع  الـذي  وهو نفسه، الوزن في سروره وعن حزنه

 الخارجيـة  والحركـة  نفـسه  حركـة  بين وافقت يوجد أن ويحاول الوزن،

 سـلفاً  ذكرهـا  التـي  لألسـباب  الرأي هذا يرجح والباحث ،)2())للقصيدة

 وزن فـي  تنـتظم  التـي  المتعـددة  اللوحـات  ذات بالقـصيدة  والمتمثلة

 بحـر  فـي  تنـتظم  المختلفة الشعرية األغراض من الكثير أن كما ين،مع

 ولـيس  المثـال  سـبيل  وعلـى  أغراضـها  عـن  النظـر  بصرف واحد

                                                            
 .266: األدباء وسراج البلغاء منهاج )1(
 ،1ط المنـار،  مكتبـة  نـافع،  صالح الفتاح عبد. د: الشعري النص في الموسيقى عضوية )2(

 .100: م1985 األردن،



 بعـد  كقولـه  المـدح  سـياق  فـي  الكامل على الخلوف ابن نظم الحصر

 :أبيات

 الحيـا  إبطـاء  الثَّغـرِ  أهَل ضر ماَ

 

 

اكــد يــا و تهطــل ِمنْه ــواء )1(األن

 
:آقوله الغزل في) الكامل (نفسه البحر على ونظم  

ــا يتُهــي نَاد ــادى! كُفِّ ــا فَن لَحظُه

 

 

سلَيأو كـورِ  من قَلباِجـِب؟  طُي2(الو(

 
: آقوله الغزل سياق في) الطويل (البحر على ونظم  

 حبـةٌ  والفـخُّ  الخـاُل،  إالّ هو وما

 

 

صيدا يِبه نم اءج  لـتَِمسـى  يعر3(الم( 

 
:المدح سياق في) الطويل (البحر على وقوله  

مكَاِرمـاً  واستَفَـضتَ  ِذهنـاً  تَوقّدتَ

 

 

 )4(تَـسكُب  بالغّيـثِ  الشُّهب أن فأعلمتَ

 
:لهآقو المدح سياق في) البسيط (البحر على ونظم  

 

ُم ُم ُه وُم ُه دَّ الَق أَتهم اُهللا َش وط  
 

 
ى َداِة عل اٍر الع ْمراِء ِبَبتَّ )1(َوَس

 
                                                            

 .77: نالديوا )1(
 .259: نفسه المصدر )2(
 .316: نفسه المصدر )3(
 .165: نفسه المصدر )4(



:آقوله الغزل في) البسيط (نفسه البحر على ونظم  

اَل لَّ إْذ َوَص ي َس اٍن ف اِظُرُه األْجَف َن  
 

 
دًا ؤاِدي ُمَهّن َر ِلُف رَّاِك َغْي )2(َت

 
:آقوله) البسيط (البحر على أيضًا الرثاء وفي  

 

اَن اُن آ ه الزَّم ًا ل ِه ِعْرَس بَدْولِت  
 

 
َسَن دَّْهِر اُهللا فأح َزا ِلل ه الَع )3(في

 
:القافية: ثانيًا  

تم  شعراء اه رب ال ذ الع دم من ة الق ًا بالقافي ًا، اهتمام ا بالغ ا لم ن له أثير م  ت

يقي ى موس ي، عل د المتلق ار وق ن أش ي اب ى جن ك إل ال إْذ ذل رى أال: ((ق  أن ت

ة ي العناي شعر ف ا ال ي إنم القوافي ه ة.. ب رف والقافي دهم أش ن عن ا، م  أوله

.)4(..))وأهم أوفى عليها والحشد أمس بها والعناية  

ة  ى والقافي ل رأي عل ن ((الخلي ر م رف آخ ي ح ت ف ى البي اآن أّول إل  س
سبقه ع ي ة م رف حرآ ذي الح ل ال ساآن، قب ذا ال و وه رأي ه صائب ال سائد ال  ال
ى ذا وعل اس ه د األس ون ق ة تك ين القافي ة أو آلمت ض أو آلم ة بع ذلك ،)5())آلم  ول

.الخلوف ابن شعر في بالقافية المتعلقة القضايا أبرز سنتناول  

 
                                                                                                                                                                          

 .83: نفسه المصدر )1(
 .339: نفسه المصدر )2(
 .255: الديوان )3(
 ،1ج النجـار،  علي محمد: تح ،3ط الكتب، عالم جني، بن عثمان الفتح ألبي: الخصائص )4(

 .84: م1983 بيروت،
 بغـداد،  ،6ط العامة، الثقافية الشؤون دار خلوصي، صفاء. د: والقافية الشعري التقطيع فن )5(

 .213: م1987



 :الروي صوت  -1

ن الل م دول خ ي الج ح اآلت ا تتوض وات لن روي أص ي ال تعملها الت  اس

:المفردة وأبياته ونتفه ومقطوعاته قصائده في الشاعر  
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ين  ن تب الل م ذا خ دول ه شاعر أن الج د ال ي اعتم ار ف ه روي اختي  قوافي
ى ّل عل روف ج ة، الح ث الهجائي م حي ى نظ شرين (عل وتًا) ع ت ص ة وآان  الهيمن
ا وات فيه راء (ألص ون ال يم والن اء والم ذه) والب وات وه رة األص دوران آثي  ال
ي عرنا ف ي ش ديم العرب ي ،)1(الق ن وه وات م ورة األص ع المجه ين تجم شدة ب  ال

.والرخاوة  

وات أن  ي األص ت الت ى هيمن شاعر روي عل سم ال وح تت سمعي بالوض  ال
هولة ق وس ا النط ا به ست ألنه دة لي نفس مجه الميم لل اء ف وتان والب فويان ص  ش

لة وال(( ين مفاض يم ب ون، الم ا والن وت فكالهم يأ ص ور، نف ف وإن مجه  اختل
                                                            

 .215: والقافية الشعري التقطيع فن: ينظر )1(



ا راء ،)1())مخرجهم رف وال ور ح ي مجه ة يعط ة نغم سبب خاص راره ب اء تك  أثن
ق ه، النط ذلك ب رى ول ن أن ن وف اب د الخل د ق ذه اعتم رف ه ر األح ن أآث  م

.الشعرية نصوصه في غيرها  

ا  وات أم ي األص أتي الت د ت ة بع ى المجموع ن األول ث م ا حي ي وروده  ف
وان شاعر دي ي ال اء (فه دال اله اف وال الم والق سين وال ين وال د) والع  وردت فق
سب ل بن ا أق ي مم ه ه ي علي ة ف ى المجموع ذه األول وات وه شترك األص ع ت  م

ة ى  المجموع وح األول سمعي  بالوض هولة ال ق  وس رة النط ا  وآث ي  دورانه  ف
.)2(والحديث القديم العربي الشعر قوافي  

ا  ة أم ة المجموع ن الثالث وات م ي األص تعملها الت شاعر اس ي ال اء (فه  الت
ضاد اء وال اف والح زة والك اء والهم يم والي صاد والج اء وال زاي والط ) وال
ت ة، فكان ل قليل ن ولع باب م ة أس تعماله قّل ذه اس وات له ا األص ة آونه ى ثقيل  عل

.القديم عربيال الشعر في الشيوع وقليلة السمع  

ا   ل  فيم شاعر  أهم تعمال  ال وات  اس ة  األص اء : (اآلتي اء  الظ ذال والخ  وال
.)3(النادرة األصوات من ألنها وذلك) والغين والثاء والواو والشين  

روي إن  و (( ال وت ه سب ص ه تن صيدة ل ًا، الق ال أحيان ينية فيق  س
.)4())األدباء عليه تعارف مما ذلك غير إلى} المتنبي ميةمي{و البحتري  

وع  ة وتتن ى القافي ق عل ع وف روي موق ي ال صيدة، ف ث الق ذ حي ة يتخ  ثالث
:يأتي آما مواقع  

 ابـن  عنـد  الـشائع  وهو البيت، في حرف أخر هو فيكون منفرداً، يقع -1

 :كقوله الخلوف

ــا دي يــي ال س ــد ــيأنَّ تَعتِق ِن

ــا ــام وإنَّم ــولي األي ــى تُ الفَتَ
 

 

ــنْكُم تُ عــأخَّر ــضيِق ت ــام ل المقَ

ــا ــه فيم ــِس يرجي ــرام بعك 5(الم(
 

                                                            
 .397: اللغوي الصوت دراسة )1(
 .322: بيص الحيص شعر يف الفني البناء: ينظر )2(
 .216-215: والقافية الشعري التقطيع فن: ينظر )3(
 .247: الشعر موسيقى )4(
 .415: الديوان )5(



 :كقوله حرف البيت انقضاء وبين بينه يقع أن -2

 ِلِنـزاِلهم  أراِئكـاً  الـسروج  جعلُوا

مطَاِعمــاً والِحمــام نُــوراً والنَّبــَل
 

 

والِسمـى  قُـضباً  رالظُّبانَـا  وِخلْج 

اً والنَّقْعضوى  رالِعـد1(ِضـيفَانَا  و( 
 

 وصـل  أداة) األلـف (و) النـون  (حـرف  هـو  الـروي  فصوت 

 .القافية موسيقى وتصعيد الصوتي المد على ساعدت

 شـعر  فـي  قليـل  النوع وهذا حرفان، البيت انقضاء وبين بينه يقع أن -3

 :أبيات بعد المدح سياق في كقوله لخلوفا ابن

 

 التـي  بالهمـةِ  الغَرِب بالد حِفظتَ

نعمـةً  الفَـضلِ  مشِْرِق من وقَلَّدتَها
 

 

ها تُصاناِصيـى  نَومتُحهـا  وامخي 

)2(وِخيامهـا  أرجاُؤهـا  ِبهـا  أنَارتْ
 

 فـي  واأللـف  بالهـاء  موصـوالً  وجاء) الميم (هو الروي فصوت 

 .الموسيقي النغم تصعيد إلى أدى مما البيت نهاية

 :المقيدة والقافية المطلقة القافية -2

سم ة تنق ى القافي سمين عل ة: ق دة مطلق ة ومقي ي والمطلق ي ه ون الت  يك
ا ًا رويه دى متحرآ ات بإح ة الحرآ ة اإلعرابي ضمة، (المعروف ة، ال  الفتح

.)3(ساآنًا رويها يكون التي فهي المقيدة وأما) الكسرة  

ن الل وم ث خ صي البح ن والتق سبة ع وافي ن ة الق دة المطلق ي والمقي  ف
اآلتي الجدول وفق على وردت أنها تبين الدين شهاب شعر  

 

 

                                                            
 .143: نفسه المصدر )1(
 .149: الديوان )2(
 .217: والقافية الشعري التقطيع فن: ينظر )3(



 

ين  ن تب الل م ذا خ دول ه ة الج وافي هيمن ة الق ى المطلق وافي عل دة الق  المقي
غ إذ دد بل صائد ع ي الق وافي ف ة الق سع (المطلق سين ت صيدة) وخم س(و ق  خم

ين ة) وأربع ة(و مقطوع الث مائ شرة وث ه،نت) ع ت ف يم وبي د (يت سبب ،)واح  وال
رئيس ي ال ة ف وافي هيمن ة الق و المطلق ات أن ه ي الحرآ وات ه صيرة أص ن ق  م

.العربي الشعر في شاعت ولذلك الموسيقي النغم إثراء شانها  

:اآلتي الوجه على الخلوف ابن شعر في المطلقة القافية توزعت وقد  

ة  ة هيمن سورة القافي ى المك ا عل ن غيره وافي م غ ثحي الق ا بل ي وروده  ف
بع( شرين س صيدة) وع س(و ق شرين خم ة) وع دى(و مقطوع بعين إح ) وس

ه، م نتف ي ث ك تل ة ذل ضمومة القافي ث الم غ حي ا بل ي وروده بع (ف شرة س ) ع
صيدة ي (و ق شرة  اثنت ة ) ع شرين (و مقطوع ة ) ع ت  نتف يم  وبي د  (يت ) واح

ة اءت والمفتوح ي وج س (ف شرة خم صيدة) ع اني(و ق ات) ثم ين(و مقطوع  إثنت
ه،) شرينوع ي وال ((نتف دم يعن ة تق ى قافي ا عل وى غيره ن س شاعر تمك ا ال  منه
ع وفر م ا ت سعفه م م ي وي المعج ي اللغ ك ف ر ذل ذي األم ه ال دًا يعطي ن مزي  م

ة ي الحرآ اء ف ة بن رف القافي ا والتع ة به ا وطريق يقى مالءمته شعر لموس  ال
.)1())معنى من يقصده وما والوزن  

:قوله الخلوف ابن شعر في المطلقة القافية شواهد ومن  

شيٍَّة ُت َوَع الَل ِخْل ا اله بأفِقَه
ًا أْو ن زورق ضٍَّة م ي ِف سجٍد ف َع

 

 
َل وَق ُدرٍّ إْآلي اِم ف ِق َه َعقي

ْدَوًال أو ِوي َج َرْوِض يل ِقيِق ِب )2(َش

 

                                                            
 الوطنيـة،  المكتبـة  الزبيـدي،  مهدي صالح. د: أنموذجاً البحتري العربية، القصيدة بنية )1(

 .223: م2004 عمان، والتوزيع، للنشر الجوهرة
 .405: الديوان )2(

القافية نوع ت القصائد عدد  المقطوعات عدد  النتف عدد  األيتام عدد   
  71 25 27 المكسورة 1

 1 20 12 17 المضمومة 2

  22 8 15 المفتوحة 3

  22 18 21 الساآنة 4

 1 135 63 80 المجموع



:وقوله  

 

َوْرُد ي َوال ِه ف ن َخدَّي مِس م ضَُّحى َش ال
ْصُن ِه والُغ صََّبا، تْثِني ٌه ال َفَكأنَّ

 

 
ٌل، ُر َخَج ِة وثغ َنُب األقُحواَن أْش
ٌب ِه َص ِدي ِب صََّباَبِة أي ُب ال )1(َتلَع

 
رف  روي فح و ال اء (ه د) الب اء وق ردًا ج ن مج ردف م يس ال  والتأس

. الضمة الروي حرآة عن الناتج المد بحرف وموصوًال  

ردف رف :وال د ح ون م ل يك روي قب ساآن ال رك، أو ال ان وإذا المتح  آ
ردف ًا ال ب ألف ه يج ي التزام ل ف صيدة، آ ان وإذا الق اء أو واوًا آ شاعر ي  فلل

.عدمه أو التزامه  

.صحيح حرف ويالر وبين بينها ألف: والتأسيس   

ل  و :والوص ا ه ان م د آ ه بع رف روي د ح ر واح ا وأآث ون م ل يك  الوص
.)2(المطلق الروي حرآة إشباع من الوصل ينشأ وقد.. هاًء  

:آقوله اإلطالق بألف موصًال القافية روي ويأتي   

ُت ِسَمَها َنادي ضََّد َمْب ُهُدرُّ المن
ْوُت َل َوَدَع اِل ُبلب ُدودَها ورِد َخ ُخ

 

 
ا ْوَهرًا ي َف َج دْيَت َآْي ا أغَت ُجَماَن
ا رًا َي ْن عنب ْد َم ى َق ا َحَم )3(مرجاَن

 
:آقوله بالهاء موصوًال القافية روي ويأتي  

ى ى أْرَخ ّد َعَل عرًا الَخ ش  
اَر ه، َوَس ا في َفُقْلن  

 

دٌر ُه ب ُه َل اَد التِّي ْهَع
ا ِشيَت أم واَدْه َخ )4(َس

 
:الخلوف ابن قول بالياء المردوفة المقيدة القافية أمثلة ومن  

اَت ي َوَم ّب ِف نِعٌش وال الُح  ُم
                                                            

 .380: الديوان )1(
 .بعدها وما 238: والقافية الشعري التقطيع فن: ينظر )2(
 .137: الديوان )3(
 .292: نفسه المصدر )4(



ْئَت إْن ّذْب، ِش َنعِّْم أو َع ًى َف رض
ئَت أْو اِف ِش ِزْد أو َع ي َف نًى ف َض

 

َشاف إال رَّاِح ارت ن ال َفْيْك م َمْرِش
اُرَفال  ُة ّن ي والجنَّ ْك ف وجنتْي

َسْقُم صّحُة َفال ي وال ْك ف )1(ُمقَلَتْي

 
ذا إن  وع ه ن الن ة م ل ((القافي شيوع قلي ي ال شعر ف ي ال اد ال العرب  يك

اوز و ،%10 يتج ي وه عر ف اهليين ش ل الج ه أق ي من عر ف يين، ش ك العباس  وذل

اء ألن ي الغن صر ف ي الع د العباس أم ق ع الت ذا م وع ه سجم، الن ل وان زال ال ب  ي
ن ا الملح رى فين ل ي ذه مث ة ه وع القافي سر أط ي وأي ين ف ا تلح ذه ،)2())أبياته  وه
سبة ة الن ي المئوي ا الت دآتور أورده راهيم ال يس إب ن ال أن ث يمك ع للباح ا؛ القط  به
ا اج ألنه ى تحت ات إل ضة دراس اوز مستفي دود تتج ذا ح ث، ه د البح ار ام أن بي  أش
ه  دآتور إلي ن  ال ث م ة  حي ذه مالءم ة ه واء  القافي رب ألج اء  الط ا والغن صح ربم  ت
ي عر ف ن ش وف اب ى الخل ة عل دة القافي ث المقي تم حي ا إه ًا به حًا اهتمام  واض

ره  ن  آغي شعراء  م يين  ال سيين؛  العباس ه  واألندل ان  ألن االً  آ ى  مي رب إل  الط
.هيةالزا الطبيعة أجواء في الراح آؤوس وتبادل والغناء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

 .342: الديوان )1(
 .260: الشعر موسيقى )2(



الثاني املبحث  

الداخلي اإليقاع  

ل  اع ظ داخلي اإليق ط ال ار مح شعراء أنظ ديمًا ال ديثًا ق م ((وح ف فل  يكت
دامى ة الق وافي األوزان بدراس ا والق وا وإنم ى درس ا إل اهرات جانبهم  ظ
يقية رى موس رس: أخ اظ ج يقى األلف ة والموس ات الداخلي شعر ألبي  ،)1())ال
شاعر ث فال ًا يبح ن دائم ل ع ائل آ ي الوس ن الت أنها م وير ش ه تط ة أدوات  الفني
ا اوالت ومنه راء مح يقى إث ة الموس ر الداخلي ائل عب ة، وس احظ معين ول فالج : يق

ان إذا(( شعر آ ستكرهًا، ال ت م اظ وآان ت ألف ن البي شعر م ع ال ال ضها يق  بع
اثًال بعض، مم ان ل ا آ ن بينه افر م ا التن ين م الَّت، أوالد ب ت وإذا الع ة آان  الكلم
يس ا ل ى موقعه ب إل ا جن يًا أخته ًا، مرض ان موافق ى آ سان عل د الل شاد عن ك إن  ذل

شعر ة، ال ود مؤون شعر وأج ا ال ه م تالحم رأيت زاء م هل األج ارج س تعلم المخ  ف
ذلك ه ب د أن رغ ق ا أف دًا إفراغ بك واح بكًا وس دًا س و واح ري فه ى يج سان عل ا الل  آم

.)2())الّدهان يجري  

ن  اهر وم يقى مظ ة الموس ي الداخلي نحاول الت ا س صريع (معالجته  الت
اس صدير والجن دوير والت رار والت رار -1: والتك صوتي التك رار -2. ال  تك

.).العبارة تكرار -3. األلفاظ  

 

 

 :التصريع -1

 مقطـع  لتـصيير  تقـصد  أن: ((ولـه بق التـصريع  قُدامـة  عرف

 فـإن  قافيتهـا،  مثـل  القـصيدة  مـن  األول البيـت  في األول المصراع

 وال ذلـك،  يتوخـون  والمحـدثين  القدماء الشعراء من والمجيدين الفحول

 بعـد  القـصيدة  مـن  أخـر  أبياتـاً  صـرعوا  وربما عنه، يعدلون يكادون

                                                            
 .35: والمعاصر القديم العربي النقد في الفني القصيدة بناء )1(
 .67-66: 1ج ،1م والتبيين، البيان )2(



 وفـضالً  ،)1())بحـره  وسـعة  الشاعر اقتدار من يكون وذلك األول البيت

 لـضربه،  تابعـة  فيـه  البيـت  عروض كانت ما هو ((فالتصريع ذلك عن

 .)2())بزيادته ويزيد بنقصه، ينقص

 القـصيدة  فـي  التقليديـة  الجماليـة  الفنـون  من التصريع أن كما

 فـي  كثـر  إذا أنـه  إال ((ودالليـاً  موسـيقياً  ثـراء  عليها يضفي العربية

 طـالوة  القـصائد  أوائـل  فـي  ((له أن كما ،)3())التكلف على دل لقصيدةا

 االنتهـاء  قبـل  القـصيدة  قافيـة  علـى  بـه  الستداللها النفس من وموقعاً

 وإنمـا  وحـسب  للموسـيقى  لـيس  التصريع من القصد أن أي ،)4())إليها

 .القصيدة من األول البيت لىع لالستدالل

 موسـيقي  وقـع  مـن  فيـه  لما التصريع أهمية الخلوف ابن وأدرك

 التـصريع  يتجـاوز  مـا  ونادراً قصائده أغلب صرع قد نجده لذا وداللي

 المقطوعـات  بعـض  صـرع  فإنـه  ذلـك  إلـى  باإلضـافة  المطلع بيت

 .الشاعر بحر سعة دالالت من وذلك والنتف

 التـي  تلـك  الخلـوف  ابـن  انديـو  فـي  المصرعة القصائد ومن

 :كقوله بالعيد ويهنئه عثمان السلطان بها يمدح

دغَراِمي أج  ـوهـسمِ  وـاِزلُ  ِللجه 

 

 

 )5(قَاِتـلُ  وهـو  الهوى بأفكَاِري وأحيا

 

                                                            
 .86: الشعر نقد )1(
 .1/173: العمدة )2(
 .1/174: نفسه المصدر )3(
 .283: األدباء وسراج البلغاء منهاج )4(
 .115: الديوان )5(



) وقاتـل  هـازل  (لفظتـي  خـالل  مـن  البيت هذا الشاعر صرع

 داللـة  إثـراء  عـن  فـضالً  لقافيةوا الوزن إلى مضافاً إيقاعاً حقق وبذلك

 فـي  أسـهم  ممـا  والعجـز  الشطر في) هو (لفظ كرر أنه والسيما البيت

 .الصوتية النغمات تعزيز

 :وقوله

ــجدتْ ــِة س بِلكَع كــد ــصان قَ األغْ

 

 

 )1(الغـزالن  طَرِفـك  ِلِسحِر وسهتْ

 

 خـالل  مـن  البيـت  شـطري  بـين  إيقاعيـاً  توازناً الشاعر حقق

 وقعـاً  أضـفى  وبـذلك ) والغـزالن  األغـصان  (لفظتـي  بـين  التصريع

 وده كـسب  ثـم  ومـن  المتلقـي  وأحاسـيس  مشاعر يثير وداللياً موسيقياً

 .غزلية مقدمة سياق في يأتي البيت هذا أن عرفنا إذا والسيما

 :غزلية قصيدة مطلع في وقوله

تَرتَقـب  الـضيفِ  ِلطَيِف عين ِلتَهن

 

 

 

)2(تنتـسب  العـذِْري  ِللْهوى ومهجةٌ

 

) وتنتـسب  ترتقـب  (لفظتـي  بـين  البيـت  هذا في التصريع ورد

 التكـرار  أسـهم  وقـد  وموسـيقياً  دالليـاً  الشطرين تماسك إلى أدى مما

 مـرات  خمـس ) التـاء  (صـوت  كـرر  حيـث  النغم تعزيز في الصوتي

 .المهموسة األصوات من وهو

 :ولهوق

                                                            
 .120: نفسه المصدر )1(
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ــم ــيم رقَ ــى الغ ــصبا ردِن عل ال

 

 

ــسنَا ــرِق ِب ازاً البــر ــذْهبا ِط 1(م(

 

 فيـه  الـشاعر  واسـتعمل  الغـزل،  سـياق  فـي  البيـت  هذا يأتي

 موسـيقى  وقـع  مـن  ذلـك  في وما) ومذهبا الصبا (لفظتي بين التصريع

 تكـرار  عـن  فـضالً ) التفعيالت (الصوتية الوحدات مع بالتوافق وداللي

 التـي  المجهـورة  األصـوات  مـن  وهو مرات أربع مثالً،) الراء (صوت

 .البيت موسيقى عززت

 الخلـوف  ابـن  شـعر  فـي  المـصرعة  والنتف المقطوعات ومن

 :قوله

ــاك يح ــر ــا ثغ يالح ــيم  النَِّظ

 

ــا روضــٍة فــي ههجو ــيم س2(و(

 

 مطـالع  فـي  يـأتي  مـا  نـادراً  يعالتـصر  أن مـن  الرغم على

 بنائهــا فــي متكاملــة قــصيدة ليــست ألنهــا والنتــف؛ المقطوعــات

 ابـن  أن بيـد  االنفعاليـة  لحظتهـا  وليدة تأتي أنها إذْ والفني الموضوعي

 صـرع  البيـت  هـذا  ففـي  مقطوعاته بعض في التصريع اعتمد الخلوف

 .عذباً موسيقياً وقعاً بذلك محققاً) وسليم النظيم (بين

 :حديقته فيها يصف بيتين من نتفة في وقوله

ِبزهِرهــا النَّــسيم عبــثَ وحِديقــٍة

ــدا ــه إذ يــشبب وغَ عيونُهــا بكَتْ

 

 

 ثَغْرهـا  وأضـحك  وحـشَتَها  فَأزاَل

 )1(نَهرهـا  وسلْـسلَ  بلْبلَهـا  فأرقَّ

 
                                                            

 .264: الديوان )1(
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 بزهرهـا  (لفظتـي  خـالل  مـن  البيتين هذين في التصريع ينساب

 الثـاني،  البيـت  فـي ) ونهرها عيونها (ولفظتي األول البيت في) وثغرها

 والـداللي  الموسـيقي  الجانـب  تعزيـز  على حريصاً الشاعر كان وبذلك

 أجـواء  فـي  البالبـل  وتغريـد  المـاء  وإيقـاع  الـورد  شذا مع المنبعث

 .الزاهية الطبيعة

 :الجناس -2

و ن وه سنات م ة المح شابه ((يويعن البديعي ين ت ي لفظ ق ف  النط
ا ي واختالفهم ى ف سهم ،)2())المعن اس وي ي الجن صعيد ف رة ت اع وتي  اإليق

.الشعرية التجربة في والداللي الشعري  

ن صفح وم وان يت ن دي وف اب رى الخل اس أن ي ن الجن ر م سنات أآث  المح
ة ًا اللفظي ي دوران عره ف يّما ش اس والس ر الجن ام، غي ذي الت ًا ورد ال  طوع

.التام غير إلى بالقياس قليًال شعره في التام الجناس ورد وقد تكلف دون  

ن ضروري وم ارة ال ى اإلش اس أن إل ام الجن و ((الت ا ه ق م ه اتف  في
ان سان اللفظ ي المتجان ور ف ة أم وع: أربع روف ن كلها الح ن وش ة م  الهيئ
لة ن الحاص ات م سكنات الحرآ ددها وال ا، وع ر وترتيبه و امالت وغي ا ه  م

.)3())األربعة األمور من واحد في اللفظان فيه اختلف  

:الشاعر قول التام الجناس ومن  

ا ُر َلَه ُه ُدرٍّ ثغ ْروي َعْن ن (َي ر اب )مزه  
 

 
ُة ٍظ وُمْقَل ه لح ْرِوي عن ن (َي ِة اب )4()ُمْقل

 
انس شاعر ج ي ال شطر ف اني ال ن الث ين تالبي م ي ب ة (لفظت ة مقل ) ومقل
ًا ًا جناس ن تام الل م تراآهما خ ي اش وات ف سها األص ى نف رغم عل ن ال  م
اير داللي التغ ا ال ة بينهم ى فالمقل ي األول ين ه ة الع ة والمقل ي الثاني ن تعن  اب

                                                                                                                                                                          
 .409: نفسه المصدر )1(
 .396: البالغة جواهر )2(
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ة روف مقل سن المع ط بح ت الخ أتي والبي ي ي ياق ف زل س ن ووصف الغ  محاس
.جميًال وصفًا بها المتغزل  

:وقوله  

راَء ا ىَت عُدُه فأْحَي هَداَءُه َس ُش  
 

 
ْن ي َوَم دٍر ل ِعَدْت ِبَب هَداُؤُه ُأْس )1(ُش

 
ي ذا ف ت ه انس البي شاعر ج ًا ال ًا جناس ين تام ي ب هداءه (لفظت ي) ش ة ف  نهاي

شطر هداؤه(و األول ال ي) ش ة ف ق القافي ب فتحق صوتي التناس صرفي ال  وال
ين ين ب ا اللفظ ت فيم ة آان ابين الدالل ة هم شهداءه مختلف ى ف صد األول ا يق  به

شاهدة ر الم هداؤه والنظ اني وش ي الث ة تعط شهادة دالل ي ال وت ف ذلك الم  وب
فى شاعر أض ى ال فه عل دًا وص يقيًا بع ًا موس ب وداللي ع يتناس فات م  ص

.الممدوح  

:وقوله  

َت ًا وأن ي حَق سَُّوْيَدا ف ْم ال َفَل  
 

 
َت وا ُقل ا أآُفف ي م سَُّوْيَدا ف اْل ال )2(ِرَج

 
بت ي تناس ذا ف ت ه ا البي سويدا (لفظت ي) ال شطر ف سويدا األول ال ي وال  ف
شطر اني ال بًا الث ًا تناس وتيًا تام ًا ص ا وإيقاعي وتيًا أم تراآهما ص ي الش  ف

وات  سها  األص ا  نف اً  وأم ن  إيقاعي ث  م ل  حي صرفي  التماث ا  ال ن  واختلفت ث  م  حي
ة األولى الدالل ي ف سياق ف ي ال ةدال تعط ويداء (ل ب س ة) القل ي والثاني  تعط

.سوريا جنوب تقع) شامية مدينة (داللة  

:وقوله  

الَّ ُتْم َه ًا َرَحْم ْم َآِثيب رَّ َل ْم َيَق ِبُك  
 

 
ى َضى، َحّت َضى ق َض َوَق ِذي َبْع ا ال )3(َوَجب

 
أتي  ذا ي ت ه ي البي ياق ف زل س د الغ بت وق ه تناس ا في ضى (لفظت ضى ق ) وق

ي ش ف اني طرال بًا الث ًا تناس يقيًا تام رفيًا موس ا وص ت فيم ة آان ى اللفظ شير األول  ت

                                                            
 .145: الديوان )1(
 .346: نفسه المصدر )2(
 .263: الديوان )3(



ى وت (إل اني) الم شير والث ى ت ضاء (إل ب ق ا) الواج زز ومم ذا ع اس ه ام الجن  الت
و رف ه ضاد ح ي ال ض ف ردات بع ا المف ى أدى مم ق إل ة تعمي ضًال الدالل ن ف  ع

.الموسيقي تأثيره  

د   غل وق اس  ش ر الجن ام  غي ساحة الت ع  م ن ةواس عر  م ن ش وف اب  الخل
:آقوله  

ْشُكو ى َت َصحِب إل َضاُه ال ِسُنُه أْع وأل
 ج

 
ْشَر يِر ن َع أو المَناِش سَّكاِآيِن َقْط )1(ال

 
ع  اس وق ي الجن شطر ف اني ال ن الث ت م ين البي ي ب شر (لفظت ير ن ) والمناش

تطاع شاعر واس زز أن ال اع يع داخلي اإليق ت ال ن للبي الل م ذا خ ل ه  التماث
صوتي ر ال ام غي ذي الت ي ورد ال ياق ف شبيهي س شر (ت ير ن يّما) المناش  إّن والس
وع يس وق ي التجن ان ف د مك ساعد واح ي ي صعيد ف ع ت يقي الوق ق الموس  ويعم
ة ه الدالل ل ألن ربات يمث ة ض ة نغمي ر متالحق ة تثي ي مخيل ق المتلق ل وتحق  التفاع

.معه  

 

 

:وقوله  

يُض ْوِه، ِب وَك الوُج اِفق مل َدْوا يِنالَخ َغ
 

 
يُد َوَرى ص ي ال َوَغى، ف مُّ ال راِنيِن ُش )2(الع

 
شاعر ي وال ياق ف دح س سلطان م ي ال ر أب ان عم تعمل عثم ة أس  تقني
يس ر التجن ام غي ن الت الل م ي خ ورى (لفظت وغى ال ث) وال شير حي ة ت  اللفظ
ى ى األول اس (إل ة) الن ة واللفظ شير الثاني ى ت رب إل ا الح يسال ولفظت ان تجن  متفقت

ي وزن ف ي ال ب وف روف أغل ا الح دا م رف ع د ح و واح راء (ه اء(و) ال ذا) الف  وه

                                                            
 .132: نفسه المصدر )1(
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اس سمى الجن اس (ي صريف جن ا ،)1()الت زز مم ع ع يقي الوق ة الموس  والقيم
.وشجاعته الممدوح آرم حول تدور التي الداللية  

:قوله المدح سياق وفي   

حَّْت َحاِئُب َس وِد َس ِه ُج ْم َآفَّْي َفَل
 ج

 
نْح ى َيْج رٍب إل طاَنا وَال َغ )2(أش

 
صف  شاعر ي رم ال دوح آ د المم تعمل وق ة أس يس تقني ر التجن ام غي ين الت  ب

ي حت (لفظت حائب س األولى) وس شير ف ى ت رم إل دوح آ ة المم شير والثاني ى ت  إل
سحاب ر ال ذلك الممط زز وب ن ع يقى م ت موس ق البي ن وعم فة م رم ص د الك  عن

.الممدوح  

 

 

:الطبيعة وصف سياق في وقوله  

ا رِجُس آأّنه ضُّ الّن وِن الغ ْد الُجُف َوَق
 

 
رَذاُذ َرشَّ اُه ال اُه ُمحيَّ )3(َوَحيَّ

 
ى  ع يتجل اعي الوق داخلي اإليق ي ال ذا ف ت ه ن البي الل م اس خ ر الجن  غي

ام ين الت ي ب اه (لفظت اه محي ث) وحي شير حي ى ت ى األول ه إل ة الوج شير والثاني  ت
ى ة، إل ان التحي ا واللفظت ي نمتفقت نغم ف يقي ال ي الموس ر وف روف أآث ا الح ال م  خ
ادة رف زي د ح يم (واح ي) الم اه ف ى محي رغم وعل ن ال ة م ة القيم ي اإليقاعي ك ف  ذل
إن اك ف دًا هن ًا بع رن داللي التجنيس أقت ن ب الل م ف خ ة وص ساحرة، الطبيع  وال ال

ي ة تخف ة األهمي يس الموقعي ارب للتجن ين وتق ستين اللفظت ي المتجان راء ف  إث
.الداخلية يقىالموس  

 :التصدير -3
                                                            

 البـديع : ينظر ،)بحرف األخرى عن الكلمتين من كلمة كل تنفرد أن (هو التصريف جناس )1(

 االسـتاذ  مراجعـة  المجيد، عبد حامد. د بدوي، أحمد. د: تح منقذ، بن ألسامة الشعر، نقد في
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عدفـي  تـسهم  التـي  المهمـة  البالغيـة  الوسـائل  من التصدير ي 

 علـى  العجـز  رد هـو  والتـصدير  ((الداخليـة  اإليقاعيـة  البنية تشكيل

ــصدر ــاز رد أو ال ــى األعج ــصدور عل ــماه.. ال ــأخرون وس  المت

 أخـر  فيـه  كلمـة  أخر يوافق ما األول ((أقسام ثالثة وهو ،)1())التصدير

 فـي  كلمـة  أول منـه  كلمة أخر يوافق ما والثاني األول، نصفه في كلمة

 ويـسمى  فيـه  مـا  بعـض  فيه كلمة أخر يوافق ما والثالث األول، نصفه

 تـصدير  والثالـث  الطـرفين  تصدير والثاني التقفية، تصدير األول القسم

 .)2())الحشو

 وإنمـا  وحـسب  البالغـي  والجنـاس  بالتكرار التصدير يكتفي وال 

 يـؤدي  ممـا  اللفظتـين  بـين  المكـاني  البعد مراعاة االعتبار بنظر يؤخذ

 تتـوزع  التـي  الكلمـات  دالالت وتعميـق  الداخليـة  الموسيقى إثراء إلى

 .)3(الشطرين بين

 :ةالتقفي تصدير  -1

 لـه  لمـا  التـصدير  مـن  النـوع  بهذا الخلوف ابن الشاعر استعان

 :الغزل سياق في قوله ذلك ومن وداللي، موسيقي أثر من

ــدثَتْ ح ــح ــوِب ِري ــشَّماْل الجنُ وال

 

 

ناِن عميِن يالص  ـنِض عالْ  أر4(الـشَّم( 
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 وردت حيـث  التقفيـة  تـصدير  البيـت  هـذا  في الشاعر استعمل

 ممـا  العجـز  نهايـة  فـي  كررها ثم الصدر نهاية في) الشمال (كلمة

 صـوتياً  الكلمتـان  اتفقـت  حيـث  ودالليـاً  إيقاعيـاً  البيت إثراء أدى

 ودوره) الــشمال×الجنــوب (فــي الطبــاق عــن فــضالً وصــرفياً

 .اللفظتين بين التضاد خالل من والداللي الموسيقي

 :وقوله

 سـكْرها  الحـب  خامر عقُوالً وأصحى

 

 

 )1(سـكْرةِ  كُـلَّ  الهوى صحِو في أِن علَى

 

 التـصدير  خـالل  مـن  البيـت  موسـيقى  تعزيز الشاعر استطاع

 مـوقعين  فـي  وردتـا  اللتين) وسكرة سكرها (اللفظتين بين وقع الذي

 الـنغم  تـصعيد  إلـى  أدى ممـا ) العجز ونهاية الصدر نهاية (متماثلين

 .اللفظتين هاتين تكرار خالل من الداللة وتعميق يقيالموس

 :وقوله

ا جهلْتَ وإنِبم ألقاه  كَلَـفٍ  ِمـن 

 

 

 )2(الكَلَـفِ  عـن  أحشَاِئي غير تَسْل فَلَاَ

 

 لفظتـي  خـالل  مـن  البيت هذا في التقفية تصدير الشاعر استعمل

 حـين  فـي  درالـص  نهايـة  فـي  األولى جاءت حيث) والكلف كلف(

 مـوقعين  اللفظتـان  احتلـت  وبـذلك  العجـز  نهاية في الثانية جاءت
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 البيـت  طـول  علـى  النغميـة  الذبذبات تواصل إلى أدى مما متماثلين

 .القافية في قرارها إلى وصلت حتى

 :المدح سياق في وقوله

مشَه ادواتِ  إلى جـرِلـفٌ  الخَيدزم

 

 

)1(ِلـفِ مزد غَيـر  جواداً رأيتَ وهْل

 

 تـصدير  اسـتعمل  وقـد  والعطـاء  بالكرم ممدوحه الشاعر يصف 

 فـي ) مزدلـف (و الـصدر  نهايـة  فـي ) مزدلف (لفظتي عبر التقفية

 لفظتـي  فـي  والـداللي  الـصوتي  التكـرار  عـن  فضالً العجز نهاية

 علـى  أضـفى  ممـا  العجـز  فـي ) جـواد (و البيت صدر في) جواد(

 الممـدوح  كـرم  إلـى  يـشير  دالليـاً  وعمقـاً  سـيقياً مو تكثيفاً البيت

 .وإبائه وشجاعته

 :الطرفين تصدير  -2

 :قوله ذلك من

ــه ــه قَلَّدتْ ــيفَ عيونُ ــٍك س فَتْ

 

 

 ـوفَه ــومالي  ـاِحب2(التَّقِْليــِد ص(

 

) قلدتـه  (لفظتـي  خـالل  مـن  الطرفين تصدير وقع البيت هذا في

 تكـرار  وعبـر  العجـز  نهايـة  في) التقليد(و ألولا الشطر صدر في

 وداللـي  موسـيقي  ثـراء  تحقيـق  الـشاعر  اسـتطاع  اللفظتين هاتين
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 بعـض  تكـرار  مـن  المتولـدة  الـصوتية  النغمات مع ينسجم داخلي

 .مثالً كالهاء األصوات

 :الغزل سياق في وقوله

درـــزِن مـــياِرضى العـــوأح

 

 

)1(دالمـزر  الـشّاِدن  رأى مـن  يا

 

 غزليـة  أبيـات  بعـد  يـأتي  الـذي  البيت هذا في الشاعر استعمل

 مـع  يتنـاغم  الـذي  اإلنـساني  الجمـال  وصف في خياله فيها ينطلق

) مـزرد  (لفظتـي  بـين  الطرفين تصدير أثراها التي العذبة الموسيقى

 الـنغم  إلـى  باإلضـافة  العجـز  في) المزرد(و األول البيت صدر في

) الـراء  (صـوت  والسـيما  األصـوات  بعـض  تكـرار  من صلالحا

 .مرات خمس

 دالليـة  وحـدة  البيـت  على أضفى التصدير فإن ذلك عن وفضالً

 .بعضهما مع الشطرين ارتباط خالل من

 :أبيات بعد المدح سياق في وقوله

 عـداِتها  دمـاء  هاجتْ، إن وتَشْرطُ،

 

 

 

 )2(الـشَّرطُ  الَ الوريـدينِ  إجهاز النَّقِع، لَدى

 

 تـصدير  أسـلوب  خـالل  من البيت هذا في الموسيقي النغم يتردد

 نهايـة  فـي ) الـشرط (و الـصدر  فـي ) تـشرط  (لفظتي في الطرفين

 الـسلم  وكأنـه  البيـت  طرفي بين النغمي االنسجام تحقق حيث العجز

                                                            
 .280: الديوان )1(
 .205: نفسه المصدر )2(



) نوتـه بال (وينتهـي  معينـة  موسـيقية ) بنوتـه  (يبـدأ  الذي الموسيقي

 تـرابط  عـن  فـضالً  هـذا ) القـرار  (الموسيقيون يسميها التي نفسها

 سـوق  فـي  الممـدوح  بـشجاعة  اإلشـادة  وهي الشطرين بين الداللة

 .أعقابهم على األعداء ورد الوغى

 :الحشو تصدير  -3

 :المدح سياق في قوله ذلك ومن

الوفَـا  محيـي  يا العسر دعاه ما إذا

 

 

)1(العـسرِ  قَاِتـلَ  يا سرالي فَدعاه بدا،

 

 خـالل  مـن  البيـت  هـذا  فـي  الحـشو  تصدير الشاعر استعمل

 العجـز  نهايـة  فـي ) العسر(و األول الشطر في) العسر (لفظة تكرار

 عـن  فـضالً  ثريـاً  موسـيقياً  إيقاعاً ذلك خالل من الشاعر حقق وقد

 داللـي  تعزيـز  مـن  ذلك في وما البيت حشو في) دعاه (لفظة تكرار

 .الممدوح وصف سياق في ينصب ونغمي

 العهـد  ولـي  الـسطان  بهـا  يمـدح  قـصيدة  خاتمـة  فـي  وقوله

 :المسعود

 محـب  صـب  بـالعهودِ  وفَى ما

 

 

 

تْ لَومي ـودِ  بـنُقضِ  يقُـلْ  لمه2(الع( 

 

) العهـود  (لفظـة  تكـرار  خـالل  من الحشو تصدير أسلوب يأتي

 إيقاعـاً  يعـد  الـصوتي  التكـرار  وهذا العجز ونهاية البيت صدر في
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 تنطـوي  التـي  الداللـة  تعميق إلى ويؤدي والقافية الوزن إلى مضافاً

 .بالعهود الوفاء مقدمتها وفي الممدوح صفات على هنا

 

 

 :الغزل سياق في وقوله

 بينَنـا  كَـان  الذي العهِد عِن وسلْه

 

 

)1(العهـد  نُِقـض  أم كان ما علَى أباٍق

 

 فيـه  لمـا  الحـشو  التصدير بأسلوب البيت هذا في الشاعر استعان

 فـي ) العهـد  (لفظـة  خـالل  من وذلك داللي وعمق إيقاعي ثراء من

 داللـة  كثـف  فقـد  الثـاني  الشطر عجز في وتكرارها األول الشطر

 موعوالـد  بالحـسرة  ملـيء  سـياق  فـي  الحبيب إلى واللهفة الشوق

 النـاقص  الماضـي  الفعـل  تكـرار  بداللـة  قضت أياٍم على والمدامع

 ).كان(

 :وقوله

قَدتْ وحبأص دعى  برتَغـي  الـسالكَـرى  تَب 

 

 

دمِلتُح ِح ِعندباقَبـةُ  الصى  عر2(الـس(

 

 اسـتعمال  خـالل  مـن  وداللـي  إيقـاعي  تكثيـف  البيت هذا في

 الـشطر  فـي ) الـسرى  (لفظـة  جـاءت  حيث الحشو تصدير أسلوب

 بـين  التـام  غيـر  الجنـاس  وكـذا  العجـز  نهاية في وتكررت األول
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 وهـذا ) والكـرى  الـسرى  (لفظتـي  وبين) والصبح أصبحت (لفظتي

 علـى  سـاعدت  عاليـة  نغميـة  ذبذبات حقق المتصل اللفظي التكرار

 .وداللياً موسيقياً البيت تماسك

 :التدوير  -4

 وهـو ) التـدوير  (الخلـوف  ابـن  شعر في قاعيةاإلي الظواهر ومن

 فـي  بعـضها  يكـون  بكلمة الثاني الشطر مع األول الشطر اشتراك((

 أن إذ ،)1())الثــاني الــشطر أول فــي وباقيهــا األول الــشطر آخــر

 حيـث  الكلمـة  اسـتكمال  وعـدم  الشطر وزن تمام هو ذلك في السبب

 .)2(الشطرين بين مشتركة تكون

 البيـت  علـى  يـسبغ  (التـدوير  أن: المالئكة نازك الدكتورة وترى

 فإنـه  ذلـك  عـن  وفضالً ،)3()هنغمات ويطيل يمده ألنه وليونة؛ غنائية

 .وموضوعياً موسيقياً البيت تماسك في مهماً دوراً يؤدي

 تبـين  الـشاعر  ديـوان  في التدوير ظاهرة عن البحث خالل ومن

 احتفـاء  لـة ق إلـى  يـشير  ممـا  غيره إلى البيت تتجاوز ما نادراً أنها

 .قصائده بعض في المدورة األبيات تأتي حيث بالتدوير الشاعر

 ):ص (محمد الرسول مدح سياق في كقوله

هومأل الذي و كِْمِه القلُوبِد ِبحومالمح ٍف ِمنخَو اِء لَهجر4(و( 
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 الثاني بالشطر ووصلها األول الشطر في بدأها) المحمود (لفظة فإن

 الـنغم  امتـداد  عن فضالً أفقياً وامتداده المعنى اتصال على ساعد مما

 .الشطرين بين الموسيقي

 :عثمان السلطان مدح سياق في وقوله

ـ  فَِمنْهـا  مواِهبـه  عمتْ للـصدي
 

 

)1(عنَـاء  ِللْعـدو  وِمنْها ِغنى ـقَ

 

 التـي ) للصديق (لفظة خالل من البيت هذا في متصالً المعنى جاء

 داللـة  امتداد إلى أدى مما الثاني بالشطر ووصلها األول بالشطر بدأها

 اتـصال  خـالل  مـن  عذوبة البيت على أسبغ التدوير وهذا أفقياً البيت

 .الصوتية النغمات

 :وقوله

شيشُ ُأعِطيتْ قَدتَر الـ نهايةً ِمنْك
 

 

 )2(األوفَـرِ  والنَصيِب المقَوِم لحظّ
 

 الشطر في بدأها حيث البيت شطري بين منسابة) اللحظ (لفظة تأتي

 المعنـى  تـرابط  على التدوير هذا فساعد الثاني بالشطر ووصلها األول

 ).قديماً تونس اسم هو وترشيش (النغم وعذوبة

 :وقوله

الـ أرى ِلكَي الشَِّريفَ مجلسه وافيتُ
 

الَّذي ـمجد اْربه تْس 3(الركَبان( 
 

 خالل من الصوتية نغماته وتواصلت البيت هذا في المعنى افق اتسع

 بالشطر ووصلها األول الشطر في بدأها التي) المجد (لفظة في التدوير

 .الثاني
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 :المدح سياق في وقوله

الـ عواطُفُه تَتْرك لَم القد مهفْهفُ
 

 

رمــس ــاقُال ـ ــَؤاداً رش ــر فُ  غَي

ــوِن )1(مطعــــــــــــ
 

 بين المعنى عليه ينساب جسراً أصبحت قد) السمر (لفظة أن نالحظ

 فـساعد  الثاني بالشطر ووصلها األول الشطر في بدأها حيث الشطرين

 .توقف دون وداللته البيت نغمات امتداد على التدوير هذا

 :وقوله

ـ  مالَـةُ، اإل عوده قَومتْ  والرمـ
 

 

ـح  ِقـيمي  ـان2(ِبالتَّأِويـدِ  الطِّع( 
 

 الثـاني  بالشطر ووصلها األول الشطر في بدأها) الرمح (لفظة فإن

 النغمـات  وتواصـل  المعنـى  اتصال على التدوير خالل من ساعد مما

 .الصوتية

 :وقوله

اِربِميِم في ضالص مـ إلى ِمنْهخَي
 

 )3(ِبخيِرجـدودِ  سـما  قـد  أٍب ـِر
 

 لفظـة  إن حيـث  الشطرين بين امتداده خالل من المعنى أفق اتسع

 علـى  أسبغ مما الثاني بالشطر ووصلها األول الشطر في أبتدأها) خير(

 الممـدوح  شجاعة إلى تشير التي الداللة وفق على متصلة نغمات البيت

 .أجداده من استمدها التي

 المدحية القصائد بعض في يرد التدوير أن السابقة الشواهد خالل من الحظنا
 النطق تزاحم يتطلب ((للممدوح الحميدة الصفات تكثيف إن حيث الخلوف ابن عند
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 عن وفضًال ،)1())العروض بقواعد الشاعر ضحى لو حتى متواصلة عديدة بصفات
 البسيط ثم الكامل بحر في األغلب، األعم في ورد، الشاعر عند التدوير فإن ذلك

.والخفيف  

 من غيره من أآثر للشاعر متسعًا الكامل في أن القرطاجني حازم ويرى
 بين من اعرالش مخيلة على األفكار هيمنة أن الباحث يرى فيما أسلفنا آما ،)2(البحور

.الشطرين بين العروضية الوقفة متجاوزًا التدوير استعمال إلى تدفعه التي األسباب  

 الذي الوحيد المرآب البحر هو الخفيف البحر أن ((الدارسين بعض ويرى
 الرمل تفعيلة من متشابهتين تفعيلتين: تفعيالت ثالث من فيه شطر آّل يتكون

 مستفعلن فاعالتن): مستفعلن (الرجز تفعيلة يه مختلفة تفعيلة تتوسطهما) فاعالتن(
 التدوير وآثرة البحر خفة سبب هو النظام هذا فاعالتن، مستفعلن فاعالتن فاعالتن
. )3())فعالتن (نفسها التفعيلة إلى يكون العجز إلى الصدر من االنتقال أن ذلك فيه،

.قليًال التدوير الفنية التقنية لهذه الشاعر استعمال وآان  

 :التكرار -5

 :الصوتي التكرار  -1

 الخطاب في الكلمات بنية أساس هي) الحروف (اللغوية األصوات إن
 موسيقى إثراء في مهمًا دورًا تؤدي الشعر في أنها بيد وغيره، الشعري
 ىعل ينطوي الحرف استخدام ((أن إْذ األصوات هذه تتكرر حينما القصيدة
 هذا القصيدة، معنى مع المنسجم الصوت سحر وهو بالسحر أشبه شيء

.)4())بدقة معرفته يمكن ال الذي الشيء هو الصوتي السحر  

 األحرف من مجموعة أو معين حرف تكرار الخلوف ابن لاستعم لذلك
:قوله له ولنقرأ الداخلية، الموسيقى إلثراء شعري سياق في  

َقْد َمْن الَجماِل أْفِق ْشمَس َيا   
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)1(الَقْد بأْسَمِر الُمَعنَّى َقدَّ  
 

) افالق (حرف تكرار خالل من تتجلى البيت هذا في الصوتية البنية إن 
 ثالث) الدال (حرف تكرار ثم المجهورة األصوات من وهو مرات أربع
 وهو مرتين) السين (حرف وتكرر المجهورة األصوات من وهو مرات

 قوتها درجة في تتفاوت األصوات وهذه المجهورة، األصوات من
 موسيقى التكرار هذا عزز وبذلك ،)2(الشدة ألفاظ من مثًال فالقاف الصوتية

.البيت  

:أبيات بعد المدح سياق في وقوله  

َيْحَفُظَها َباَت ُعهودًا َحِفْظُتم َهّال  
 

 
)3(الوصُب َشفَُّه إْذ ِللصََّبا َصَبا َصٌب  

 
 األصوات من وهو مرات خمس) الباء (حرف البيت هذا في تكرر 

 األصوات من وهو مرات أربع) الصاد (حرف تكرر ثم المجهورة الشفوية
 حرف تكرر ثم بها النطق أثناء عضلي جهد إلى تحتاج التي المجهورة

 مجهدة تكون التي المهموسة األصوات من وهو مرات ثالث) الهاء(
 مرات ثالث) ءالفا (حرف وتكرر الكالم في الشيوع قليلة فنراها للنفس
.عذبًا نغميًا إثراء شكل التكرار وهذا ،)4(المهموسة الحروف من وهو  

:الغزل سياق في وقوله   

بقلٍب رْفقًا الُقُلوِب، ُقَساَة َيا  
 

 
)5(االْحَجارا َيأَلُف قطُّ َيُكْن َلْم  

 
 من وهو مرات خمس) القاف (حرف تكرار البيت هذا في نالحظ 

) الياء (حرف تكرار ثم عضلي جهد إلى تحتاج التي المجهورة األصوات
 الشطر في الفتح تنوين وتكرر المجهورة األصوات من وهو مرات ثالث
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 على أضفى مما) بقلٍب (لفظة في الكسر وتنوين) رفقًا (لفظة في األول
.منسابًا نغمًا البيت  

:المدح سياق في وقوله  

اْنَبَرْت لما الُرَبى ِمْضَماُر َتدََّواْم  
 

 
)1(األعطِر النسيم َخْيُل ِبَها َتجِري  

 
 خمس الشاعر آرره حيث البيت هذا في جليًا) الراء (صوت يأتي 

 حرف آرر ثم النطق أثناء وُيكرر المجهورة، األصوات من وهو مرات
) الياء (حرف وآرر جهورةالم األصوات من وهو مرات ثالث) الباء(

 التكرار هذا في ما يخفى وال أيضًا المجهورة األصوات من وهو مرتين
.محبب تنغيم من  

:مادحًا وقوله   

َوَقْد َشَرِفًا َفَخاِرِهْم أُصوُل َآُرَمت  
 

 
)2(الُعنُصِر ِلطيِب ُفُروُعُهم َطاَبْت  

 
 من وهو مرات خمس تكرر حيث البيت هذا في) الراء (صوت يتصدر 

 الحروف من وهو) الفاء (صوت الكم حيث من ويليه المجهورة األصوات
 صوت وهو) الواو (صوت تكرر وآذا مرات ثالث تكرر وقد المهموسة
 والميم مهموس الهاء (مرتين) هم (المقطع تكرر ثم مرات ثالث مجهور

 ورةالمجه الحروف من وهو مرتين) الصاد (حرف وتكرر) مجهور
 عزز مما ،)3(به للنطق عضلي جهد إلى ويحتاج) األطباق حروف(

.المدح غرض مع يتوافق بشكل البيت موسيقى  

:وقوله  

َنِسيُمَها َفِتيتًا ِمْسكًا َسَرى َفَتاٌة  
 

 
)4(َوُمِتهِم ذاَك ِطيِب ِمْن ُمْنِجٍد َفِمْن  
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 .107: نفسه المصدر )2(
 .35: الشعر موسيقى: ينظر )3(
 .236: الديوان )4(



 من وهو البيت هذا في المكررة األصوات) لميما (صوت تصدر 
 من وهو) التاء (صوت يليه ثم مرات ست تكرر المجهورة، األصوات

 من وهو) الفاء (صوت تكرر ثم مرات خمس وتكرر المهموسة األصوات
 مرتين الفتح تنوين تكرار إلى باإلضافة مرات ثالث المهموسة األصوات

 والسيّما نغمًا البيت على أضفى الصوتي رالتكرا وهذا ،)وَفتيتًا ِمسكًا (في
).الميم (الروي صوت مع متوافقًا جاء الذي) الميم (صوت  

الُمِحيَّا َحْلَبِة ِفي َوَصاَغ  
 

 
)1(الَخْد أْآَرَة الصُّْدِغ ِبصْوَلِج  

 
 من وهو مرات ثالث) الصاد (صوت الشاعر آرر البيت هذا في 

 األصوات من وهو مرتين) الغين (صوت وآرر ةالمجهور األصوات
 المجهورة األصوات من وهو مرتين) الدال (صوت آرر فيما المجهورة
 وبذلك ،)2(المهموسة األصوات من وهو مرتين) الحاء (صوت وآرر

.والقافية الوزن إلى مضافًا نغمًا يتالب على أضفى  
 بالنسبة أسهل المهموس الصوت أن الشعر متذوقي بعض ويعتقد 

 الصوت إن حيث ذلك من العكس على ولكن بهما النطق عند للمجهور
.)3(الكالم في الشيوع قليل فنراه للتنفس مجهدًا يكون المهموس  

 استعمل قد الخلوف ابن أن تبين آنفًا ذآرناها التي الشواهد خالل ومن
 في والسبب جدًا قليلة المهموسة األصوات وردت فيما بكثرة المجهورة األصوات
 قوية أصواتًا تقتضي مدحية سياقات في جاءت المجهورة األصوات أن هو ذلك
 المشار الرؤية وفق على المهموسة األصوات تتطلبه مثلما جهدًا لبتتط ال سريعة

.آنفًا إليها  

 معينة سياقات في مثًال المّد، فأحرف خاصًا إيحاًء األصوات لبعض أن آما
 أثرها عن فضًال والصور الكلمات إيحاء تقوية خالل من واضح تأثير لها يكون

.)1(ًاوحديث قديمًا الشعراء بها أهتم ولذلك اإليقاعي  

                                                            
 .386: نفسه المصدر )1(
: م2006 القاهرة، ،4ط الكتب، عالم عمر، مختار أحمد. د: اللغوي الصوت دراسة: ينظر )2(

398. 
 القـاهرة،  ،4ط الكتـب،  عـالم  عمـر،  مختار أحمد. د: اللغوي الصوت دراسة: : ينظر )3(

 .398: م2006



 صوتي وتكرار وتصريع وجناس وقافية وزن من اإليقاعية المكونات إن
 المعاني وبين بينها تناسق على حصلنا إذا إال وظيفتها تؤدي أن يمكن ال وغيرها
 المتلقي عند واألحاسيس المشاعر تلك تثير األصوات أن إْذ اسيسواألح والمشاعر

.واسعة إيحائية طاقات من فيها وما ،)2(المعاني مع بالتوافق  

 النص تعالج ال الشعر موسيقى في الحديثة الدراسات فإن ذلك عن وفضًال
 بناء في الشاعر أبدع آيف لنا تكشف لب ((اإليقاع عن تجريدي بكالم الشعري
.)3())الصوتي واالنسجام اإليقاعية التنسيقات عبر حسيًا موسيقيًا بناًء قصيدته  

 الصوتي والتيار لألسلوب، العامة النغمة مالحظة من بّد ال ((ذلك عن وفضًال
 من العبارة براءة على متوقف وذلك ل،مل وال قوة غير من يطرد أن يجب الذي

 مدى إلى العادية والعبارات المتشابهة الجمل وترديد الكثيرة، الطويلة الكلمات
.)4())بعيد  

 أن إلى اإلشارة المفيد من لعل اللغوية األصوات عن الحديث سياق في ونحن
 أن يشبه ما يضعوا أن الدقيق ونظرهم الثاقب بفكرهم استطاعوا ((العربية علماء
 العربية أن قرروا فقد.. الكلمة تأليف عليه يكون أن ينبغي لما صوتية قواعد يكون
 والظاء القاف مع الجيم (وجمع) والذال والصاد والسين الظاء مع الزاي (جمع تتجنب
 قبل والخاء العين، قبل الهاء ووقوع) الهاء مع الحاء (وجمع) والصاد والغين والطاء

.)5())للدارسين معروف هو ما على الباب هذا في قرروا ما أخر إلى الهاء،  
 :األلفاظ تكرار -2

 الداخلي اعاإليق إثراء شأنها من التي الفنية الوسائل من وهو

 تـؤدي  أن يمكن التي اللغوية الوسائل من ((أنه كما الداللة وتعميق

 بـشكل  يوحي ما، عبارة أو ما، لفظة فتكرار واضحاً، تعبيرياً دوراً

 أو الـشاعر  فكـر  على وإلحاحه المكرر العنصر هذا بسيطرة أولي

                                                                                                                                                                          
 للطباعـة  الفـصحى  دار زايـد،  عشري علي. د: الحديثة العربية القصيدة بناء عن: ينظر )1(

 .48: م1977 والنشر،
 .100: األسلوبية الدراسات دليل: ينظر )2(
 .103: األسلوبية الدراسات دليل: ينظر )3(
 .201: األدبية األساليب ألصول تحليلية بالغية دراسة األسلوب، )4(
: م1998 القـاهرة،  والنـشر،  للطباعة غريب دار بشر، كمال. د: اللغة علم في دراسات )5(

196. 



 مـن  رؤياه أفق في ينبثق يفتأ ال فهو ثم ومن شعوره، ال أو شعوره

 :الخلوف ابن قول ذلك ومن ،)1())ألخرى لحظة

 

 أرضـهِ  من ثَالثةٌ السماء تَعلُو

ــه أنّــى تغــشاك وثالثــةٌ زرتَ

ــةٌ ــد وثالث ــتْ ق نبج ــه أخالقُ

 أفعالـه  مـن  العزِم في وثالثةٌ

 

 

ــضَل ــضاُل الف ــاء واإلفْ والنُّعم

اءوالــسر واإلرفَــاد الِبــر

ــفُ ــام الخُل ــشَّحناء واآلث وال

ــنقض ــرام ال )2(واآلراء واإلب

 

 ممـا  مرات أربع) ثالثة (لفظة النص هذا في الشاعر يكرر 

 قد التكرار هذا أن عن فضالً الموسيقي النغم وتيرة تصعيد إلى أدى

 خـالل  مـن  الممدوح صفات لتفصيل الشاعر أمام واسعة آفاقاً فتح

 الكـرم  حيـث  أحـد  فيهـا  يجاريه ال التي الحميدة الصفات تعداد

 بالعطاء األرض يروي الذي الغيث وكأنه واإلحسان والبر والشجاعة

 تلـك  يـشين  مـا  كـل  عن الممدوح هذا تنزه فقد نفسه الوقت وفي

 قلبه في الحقد يجد وال إثماً يرتكب وال وعداً يخلف ال فهو الصفات،

 .مكاناً

 :وقوله

غوثُ النَّدى يثُغ فَهوناِدي والم 

وهو جا بابالر ذُخرو  رجـىالم

 المعـالي  وأفقُ الِغنى كنز وهو

 

 

العميـدِ  وكَهـفُ  الوغى ليثُ وهو

العقُوِد ووسطى المنى روض وهو

 )3(السعوِد وصبح العلى نجم وهو

 
                                                            

 .60: الحديثة العربية القصيدة بناء عن )1(
 .76-75: الديوان )2(
 .184: نفسه المصدر )3(



 لفظـة  الـشاعر  كرر وقد ،المدح سياق في النص هذا يأتي 

 متواترة عذبة موسيقية نغمات النص على فأضفى مرات ست) هو(

 ثراء التكرار هذا في أن كما) الواو (العطف حرف تكرار خالل من

 فـي  وهـو  الشاعر مخيلة على الممدوح اسم هيمنة في يتمثل داللي

 تقليديـة  بـصفات  ممدوحـه  وصـف  حيث الشعرية تجربته خضم

 .السابق النص في لحالا هو كما مطروقة

 :وقوله

 المها عيِن عن نَفرِت نَفرِت فإذا

 

 

)1(القمر وجِه عن سفَرِت سفَرِت وإذا

 

) سـفرتِ  (لفظـة  وكرر مرتين) نفرِت (لفظة الشاعر كرر 

 موسيقية نغمات البيت منح أنه التكرار هذا دالالت ومن أيضاً مرتين

 مع تتواءم موسيقية عذوبة أضفى مما الشطرين ادامتد على متالحقة

 المهـا  عيون تشبه التي الواسعة العيون ذات المحبوبة وصف داللة

 األوصـاف  مـن  وهذه القمر وكأنه وبريقاً ضياء يشع الذي والوجه

 .القديم العربي الشعر في كثرت التي التقليدية

 :العبارة تكرار  -3

 عليه هو مما أقل بنسبة نولك العبارة تكرار أسلوب الشاعر اعتمد
:قوله ذلك ومن األلفاظ تكرار  

 بدا وقَد فيِه الثُّريا كأن وليٍل

فيِه الثُّريا كأن عقد  ـنظَّمم 

 

 

 أكحـلِ  الطـرفِ  أدعـج  غـزالٍ  محيا

)1(تنجلي الشَّعِر حلى في خوٍد جيد على

                                                            
 .227: الديوان )1(



 
 واتخذ مرتين) الثُّريا آأّن (ةعبار البيتين هذين في الشاعر آرر

 نغمًا عليهما أضفى مما ومعنويًا إيقاعيًا مرتكزًا التكرار هذا من
 هذا خالل من المعنوية الداللة توآيد إلى باإلضافة ثريًا موسيقيًا
 ونفسيته الشاعر مخيلة على المكررة العبارة هيمنة إْذ التكرار

 صوره تشكيل في ليتوسع) آأّن (في المؤآد التشبيه عبر لها فاستجاب
 إلى أدى مما البيتين صدري في ورد التشبيه هذا إن والسيّما الفنية
 ما آثيرًا والثريا الليل ووصف الشاعر، عند التخييلية المساحة توسيع

 مع التعامل في الشاعر أسلوب يبقى ولكن العربي الشعر في ورد
.تشبيهاته في شاعرنا أجاد وهنا الموضوع،  

:اللُّوَّام من الشكوى في أبيات بعد وقوله  

) واستعطفا (عبارة آرر واأللم، الحسرة أجواء في والشاعر     
 
 
 
 
 

 
 البيت في المجانسة عن فضًال موسيقي ثراء من ذلك في لما مرتين
 آان آخر جانب ومن) استأنس (ولفظة) آنست (لفظتي بين الثاني
 توحي وما) واستعطفنا (العبارة توآيد خالل من معنوية قيمة للتكرار

.المحبون غادره أن بعد العشق جوى من به  
 تشكيل فالخلو ابن استطاع آيف لنا يتضح آله وبذلك

 إن حيث الداللة، مع بالتوافق حسيًا تشكيًال المختلفة اإليقاعية الوحدات
 تنطوي بما المتلقي مشاعر تثير األجزاء متكاملة وحدة الفني العمل

.)3(جمالية سمات من عليه  
 

 

 

                                                                                                                                                                          
 .407: نفسه المصدر )1(
 .314: الديوان )2(
 التربية كلية محمد، هاشم رغد ماجستير، رسالة: فنية دراسة) ماضي أبو إيليا (شعر: ينظر )3(

 .10: م2008 بغداد، امعةج للبنات،

وظباَءُه الِحمَى باَن اَواْسَتعِطف  
آنسْت لو َمْن عتِب في واْسَتعِطفا  

 

 
المْفجوِع وُمْهَجِة الَكئيِب ِلحَشا  

)2(بالتَّرويِع المْهُجوُر استأنَس ما  
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الخــاتــمــة
 
 
 

 
 



 آانت الخلوف، بن الدين شهاب شعر في الفني البناء موضوع درسنا أن بعد 
 التي النتائج وأهم الدراسة خاتمة هي باحث آل عندها يقف التي األخيرة محطتنا

:يأتي ما وفق على ذلك إجمال ويمكن إليها، وصلت  

 األصـل  فاسـي  األرجـح  على) ه899-ه829 (الخلوف بن ينالد شهاب ∗

 تحت..) الريحانة نفحة (في المحبي وذكره مالكي، مغربي المولد قسنطيني

 الـسلطنة  مـداحي  مـن  وهـو  ،)األندلسي خلوف بن احمد الشهاب (أسم

 .الحفصية

 والخمريـات  الرثـاء  عن فضالً الشاعر ديوان معظم والغزل المدح شكل ∗

 الواحـد  الغـرض  ذات القـصيدة  إطار في شعره بنية توانتظم. وغيرها

 فـي  وكـان . واحـد  يتيم وبيت والمقطوعات األغراض المتعددة والقصيدة

 غزلـه  أما. المداحين الشعراء من كغيره المبالغة عليه تغلب متكسباً مدحه

 ميـاالً  ليس والشاعر. العاطفة وصدق واللوعة واأللم بالشكوى طافحاً فكان

 المعنى في متشابكتين قصيدتين على الغرض هذا في اقتصر دوق الرثاء إلى

 .أحداهما بدراسة اكتفينا وقد محمد ولده رثاء في واألسلوب

 الطبيعـة  ألفاظ فيه كثرت حيث والعذوبة بالسهولة الشعري معجمه أتصف ∗

 مـن  سـبقه  لمـن  مقلـداً  ذلك في وكان والسالح والحرب والمدح والغزل

 االستفهام أساليب على فيها أعتمد أيضاً، تقليدية تفكان تراكيبه أما. الشعراء

 والـشعر  الكـريم  القـرآن  من التضمين عن فضالً وغيرها والنداء واألمر

 .األخرى واألغراض الطبيعة وصف بين الشاعر يزاوج ما وكثيراً العربي،

 البيـان  أسـاليب  والسـيما  الشعرية صوره تشكيل في فنية أساليب أستثمر ∗

 واللونية البصرية: الصور أنماط وكذا) والكناية واالستعارة هالتشبي (العربي

 لمـن  مقلـداً  ذلك في وكان والحركية واللمسية والشمية والذوقية والسمعية

 .اإلبداعية التجديدية الوقفات بعض مع الشعراء من سبقه



 والمـضارع  المديـد  (باسـتثناء  العربي الشعر أوزان أغلب الشاعر وظف ∗

 وقـد ) الكـم (حيـث  مـن  مختلفاً لها توظيفه وكان) بوالمقتض والمتدارك

 بالقياس قليالً للمجزوءات استعماله كان فيما والطويل الكامل البحر تصدرها

 .التامة البحور استعمال إلى

 صـوت  ثم استعملها التي األصوات مقدمة في) الراء (الروي صوت جاء ∗

) الـزاي (و) الطـاء (و) الصاد(و) الجيم (صوت جاء فيما) الميم(و) النون(

) الثاء(و) الواو(و) الشين(و) الذال(و) الخاء(و) الظاء (صوت وأهمل. قليالً

 القافية هيمنت فيما العربي، الشعر في النادرة األصوات من كونها) الغين(و

 .واضحاً حضوراً المقيدة للقافية وكان شعره، على المطلقة

 الملكـات  أصـحاب  من الخلوف ابن أن إلى اإلشارة الضروري من ولعل ∗

 فـي  الباحـث  ذكر كما والنثر الشعر في مهمة آثاراً له إن حيث المزدوجة

 .التمهيد

 أضافت قد الدراسة هذه تكون أن أرجو الخلوف ابن رياض في التجوال هذا وبعد
.األندلس في العربي األدب لدارسي مفيدًا شيئًا  
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 .الكريم القرآن -

 دار خضر، عبداهللا حازم. د وشعره، حياته ،)ه426ت (األندلسي شهيد أبن  -1

 .م1984 بغداد، للطباعة، الحرية

 العلـم  ردا الـشكعة،  مـصطفى . د وفنونه، موضوعاته األندلسي، األدب  -2

 .م1975 بيروت، ،3ط ، للماليين

 والتوزيـع،  للنشر المسيرة دار زيد، أبو يوسف سامي. د األندلسي، األدب  -3

 .م2012 عمان، ،1ط

 بـن  عبـدالرحمن  بـن  القاهر عبد بكر أبي اإلمام تأليف، البالغة، أسرار  -4

 محمـد  محمـود  فهر أبو عليه، وعلق قرأه ،)هـ471ت (الجرجاني محمد

 .م1991 جدة، ،1ط لمدني،ا دار شاكر،

 الـدين  عز. د ومقارنة، وتفسير عرض العربي، النقد في الجمالية األسس  -5

 .م1986 بغداد، ،3ط العامة، الثقافية الشؤون دار إسماعيل،

 دار سـويف،  مصطفى. د خاصة، الشعر في الفني لإلبداع النفسية األسس -6

 .م1959 ،2ط بمصر، المعارف

 الـشايب،  أحمد: األدبية األساليب ألصول يليةتحل بالغية دراسة األسلوب  -7

 .65: م1976 ،7ط

ـ 356ت (األصفهاني الحسين بن علي الفرج ألبي األغاني،  -8  وزارة ،)هـ

 .م1976 مصر، العامة، المصرية المؤسسة القومي، واإلرشاد الثقافة

 ،10ط المـصرية،  النهـضة  مكتبـة  الشايب، أحمد األدبي، النقد أصول  -9

 .م1994 القاهرة،
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 نيـسان،  ،23م الفكر، عالم مجلة ،)المغربية المملكة من باحثة (ارأنق سعاد
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 العامـة،  الثقافية الشؤون دار عربية، آفاق مجلة اآلداب، كلية بغداد، جامعة

 .م1978 بغداد، الثاني، تشرين 3 العدد

 عنـد  والبالغـي  النقـدي  الخطاب في وتطوره الشعرية السرقة مفهوم  -3

 العدد العامة، الثقافية الشؤون دار المورد، مجلة حالوي، ناصر. د العرب،

 .م1998 بغداد، ،)1(
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 .م1987 بغداد، آب،) 8 (العدد العامة، الثقافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 اإلهداء
 

..الكريمين ّيوالد روح إلى  
..الكريمة عائلتي إلى  

واعتزازًا.. وفاًء  
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المشرف توصية  

 شهاب شعر في الفني البناء(بـ الموسومة األطروحة هذه إعداد أن أشهد

 من إشرافي تحت تم قد) عزيز حميد يونس (الطالب قدمها التي) الخَلُوف بن الدين

 في الدكتوراه درجة لنيل بالقبول جديرة وهي) العالمية كليمنتس سانت (معةجا

.العربي والنقد األدب  
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حمود عبدالرزاق علي: االسم  
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