
  

 
 
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  �ةـة الشعبيـة الدميقراطيـة اجلزائريـاجلمهوري�

        وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي
         الشلف الشلف الشلف الشلف––––ن بوعلـي ن بوعلـي ن بوعلـي ن بوعلـي ــــ حسيبـة ب حسيبـة ب حسيبـة ب حسيبـة بجامعةجامعةجامعةجامعة

        كلية العلوم القانونيــــة و اإلداريـــــــةكلية العلوم القانونيــــة و اإلداريـــــــةكلية العلوم القانونيــــة و اإلداريـــــــةكلية العلوم القانونيــــة و اإلداريـــــــة
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  وزاة التعليم العالي و البحث العلمي
   بالشلفيجامعة حسيبة بن بوعل

  كلية اآلداب و اللغات
  قسم اللغة العربية وآدابها
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  مذكرة لنيل شهادة الماجستير

  لنحوية في العصر التركي بالجزائرالدراسات اللغوية و ا: ضمن مشروع
  

  : األستاذاألستاذاألستاذاألستاذإشراف إشراف إشراف إشراف                          :                           إعداد الطالبة إعداد الطالبة إعداد الطالبة إعداد الطالبة  

            ار ساسيار ساسيار ساسيار ساسيعمعمعمعم: : : :  الدكتور الدكتور الدكتور الدكتور����                حورية قايش                         حورية قايش                         حورية قايش                         حورية قايش                          �

 

عري التحليل اللغوي للخطاب الش

  الجزائري في العصر التركي

تحقيق أبو القاسم ائرية ديوان أشعار جز"

  "نموذجا سعد اهللا
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  ىل الذي كان يل سراجا منريا يف احلياة و غرس يف نفسي حب العلم و أهلهإ

  .و رافق خطوايت بالدعاء والدي العزيز حفظه اهللا

  نينة و السكينة و علمتين مسو اهلدف و إصرار العملأىل من منحتين الطمإ

  . أطال اهللا يف عمرهاأمي الكرمية

  .ائي و شقيقايتىل من كانوا يل نعم العون و السند أشقإ

  .أهدي مثار هذا العمل
  

  .حورية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  بكل العرفان أقدم عظيم شكري و خالص تقديري و امتناين ألستاذي 

  رشاداتهمار ساسي على توجيهاته السديدة و إالفاضل الدكتور ع

  جناز البحث ، فقد استفدت إالبناءة و متابعته يل طول مراحل 

  .الحظاته و توجيهاته القيمةكثريا من م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
         أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ طويل مصطفى الذي كـان يل نعـم العـون             

  .رشاداتهم يبخل يوما بأفكاره و نصائحه و إفل و السند
  كما أرفع أمسى معاين املودة و االحترام لألساتذة الذين انتفعت بأرائهم أذكر

  :منهم
  أمحد عزوز جامعة وهران: الدكتور
  أمحد فالق عريوات جامعة الشلف: الدكتور
   جامعة الشلفعبد القادر محراين : األستاذ
   جامعة الشلفجغدم: األستاذ

  و من مديرية الشؤون الدينية أشكر األستاذ أمحد عباس شهرة وكيل األوقاف
  .على دعمه و مساندته

  ف و أخص بالذكر مياسة و خالدكما ال أنسى عمال مكتبة جامعة الشل
  يف، و عمال مكتبة املركز الثقاو عمال مكتبة مستغامن و وهران و اجلزائر

   .سالمي بالشلفاإل
فلهم مين مجيعا كل الشكر و التقدير و االحترام و لآلخرين أيـضا الـذين               

  .أمساؤهم عين غابت
  
  



 

  
  
  
  

األنام و على آلـه و صـحبه هـداة          احلمد هللا رب العاملني و الصالة و السالم على رسول خري            
  ....بعدسالم و اإل

                تنطلق الدراسة اللغوية عنـد القـدماء و احملـدثني مـن خـالل مـستويني تـنظريي                          
و ابن جين و غريهم للـدرس        بويهو س فالتنظريات مما قدمه اخلليل بن أمحد الفراهيدي         ،و تطبيقي 

 و املتمثل يف الصوتيات و النحو و الصرف و البالغة  فسخرت هذه العلوم قـدميا                 ،اللغوي القدمي 
   . من التصحيف و التحريفللحفاظ على نص القرآن الكرمي

 الصوتيات عـن حتديـد       فتحدث العلماء يف     ،جمال اللغة  توقف البحث اللغوي قدميا يف       و      
     لنحـو   يف جمال علـوم ا      أماّ ،احلروف و صفاا كقوهلم هذا حرف مهموس و هذا جمهور         خمارج  

عالل و القلب ، و بفعل الـدرس اللغـوي احلـديث       ا إىل قضايا اإلدغام و اإل     وتطرقفو الصرف   
 و ملا كانت اللغة قدميا ظاهرة معقدة و مـن           ،اقتحمت  هذه العلوم جمال األدب و الشعر خاصة        

 املـستوى   عدة مستويات أمههاا دفعة واحدة ، عمل احملدثون على حتليل اللغة إىل      الصعب دراسته 
 و يليه املـستوى     ،ر وحدات اللغة  أصغالصويت إذ يعترب أول خطوة ألي دراسة لغوية كونه يتناول           

ستوى التـركييب بـشقيه      امل و الثالث هو  املفردة و حيدد طبيعتها،     يف إذ يتناول    فرادي أو الصر  اإل
 ،   و البالغية   من حيث عالقاا النحوية     بصفة خاصة  اجلملةالغي الذي يتعرض  إىل       الب النحوي و 

     ، املستوى الصويت هو املستوى األساسي الذي تنبين من خالله املستويات األخـرى            مع العلم أنّ  
و من خالل هذه املستويات املذكورة نصل إىل وحدة أو حلمة نصية متكاملة تعرف بانـسجامية                

  .النص 
       مـات اخللـق     مقو  الدراسات اللغوية اقتحمت جمـال األدب ألنّ              و كما ذكرنا سالفا أنّ    

و هذا ما دفعنا إىل      ،ة نسجها و تنوع دالالا و صورها      بداع ترتكز على تنقية األلفاظ و قو      و اإل 
، و كـان هـذا   دراسة الشعر اجلزائري يف العصر التركي و حتليله إىل املستويات املذكورة سابقا    



 

 األخـرى  و من األسباب    ،   عن قناعة شخصية باملوضوع و تشجيع من األستاذ املشرف         راالختيا
  : نذكر مايلياليت دفعتنا إىل اختيار هذا املوضوع

 أولت عنايتها للجانب    ةمعظم البحوث القدمية و احلديث     إذ أنّ  ، اجلمع بني النظري و التطبيقي     -1
يف دراسة الشعر اجلزائري خالل العهد العثمـاين        خاصة  سنا هذا   النظري و أمهلت اآلخر و قد مل      

  . على هذا املوضوع إحلاحناخاصة مما زاد 
يف العهـد   لى دراسة و حتليل الشعر اجلزائري       قبال الباحثني ع   املوضوع و قلة إ    ألمهية إدراكي   -2

  .التركي
ـ العثمانية و الـيت تع     التراث اجلزائري اللغوي و النحوي خاصة يف الفترة          بإحياء ولوعي   -3 رب ت

  . فترة ضعف و غموض نللكثريي
ود الفكـري خـالل الفتـرة        باجلم اموا الذين   اجلزائرينيحويني  و الن  الدفاع عن اللغويني     -4

  .العثمانية
  .إىل خدمة العلم و املنتفعني به املسامهة يف خدمة اللغة العربية و االندفاع -5

يما اخترناه من أساس للجانب التطبيقي و هـو التحليـل           و لعل أمهية هذا البحث تكمن ف             
حتقيق أبو  " أشعار جزائرية "  ديوان ديد مستوياته معتمدين يف ذلك    اللغوي للخطاب الشعري و حت    

عريب و الذوق    منوذجا الحتوائه على جمموعة من األشعار لشعراء متيزوا بالبيان ال          القاسم سعد اهللا    
  الـديوان  ن خالل اإلطالع و التقصي يف بعض املكتبات وجدنا أنّ          م ، و ميةسالالفين و الثقافة اإل   

خمتارات  جمهولة من الـشعر      "و الثاين    خيص الطبعة األوىل  " شعار جزائرية أ"  عنوانني األول    محل
 و يوضـح    ،، و لقد إستفدنا من الطبعتني خالل إجناز هـذا البحـث           خيص الطبعة الثانية  " العريب

 هذه األشعار ظلت جمهولة حوايل ثالثة قرون فقـد           هذا األمر بأنّ   "أبو القاسم سعد اهللا   "الدكتور  
ابـن  " مث اختارها بعده صاحبه و تلميذه        سابقيه من أدباء عصره و      "ابن علي "  اختارها صاحبها   

على "سعد اهللا أبو القاسم   "، و قد عزم الدكتور      وقع بني أيدينا هو خمتار املختار      ، إذ الذي     "عمار
صرف إذ اقترحه أحد علمـاء      ل ليس فيه ت    األو دة منقحة بعنوان جديد ألنّ    نشرها يف طبعة جدي   

  .املغرب
    ها على النفس قلـة املـصادر       البحث كأي حبث ال خيلو من الصعوبات كان أشد        و هذا            

ىل واليـات أخـرى      ما استدعى خروجنـا إ     و هذا  ملتعلقة بالفترة العثمانية،    و املراجع التراثية ا   
  . كوهران و مستغامن و العاصمة



 

تنـاول   و خامتة و ملحـق إذ      قسمني   متهيد و :  اقتضت طبيعة البحث أن يترتب كآيت              و
  مث تطرقنا إىل أمهية اللغة يف      خاصة،مفهوم اخلطاب بصفة عامة و اخلطاب الشعري بصفة         التمهيد  

و مـستوياته   تحليل اللغوي للخطاب الشعري     م ال مفهوعن  نا  اخلطاب الشعري و يف األخري حتدث     
        .الثالث

ىل الـشعر   ه ثالث مباحث تعرض املبحـث األول إ        تناولنا في  او جعلنا القسم األول نظري            
 متثيلها بأشـعار  وعرية السائدة يف تلك الفترة الشضيح األغراض جلزائري يف العصر التركي مع تو   ا

خصائص الشعر  ىل حتديد    املبحث الثاين فتطرق إ     أماّ ،در أخرى  و مصا  "أشعار جزائرية "من ديوان   
             لني و مالحظة   و مميزاته يف الفترة العثمانية من خالل حتديد اخلصائص الشعرية عند القدماء و األو

 جبودة أشـعارهم    ا بينما املبحث الثالث تعرض إىل تعريف ثالثة شعراء متيزو         ،أهم الفروق بينهما  
  مع عرض بعض النمـاذج       "ابن ميمون "و   "ابن علي " و   "ابن عمار "م  خالل العصر التركي و ه    

  .ميزةتمن قصائدهم امل
 عـرب   " أشـعار جزائريـة   "يل أربعة قصائد من ديوان       لتحل ا و جعلنا  القسم الثاين تطبيقي            

 يف ثالثة مباحث إذ تعرض املبحث األول إىل التحليل الصويت لصوت النـون يف            ،مستويات ثالث 
 يف مدح ابن علـي       عبد اللطيف و الباء     لقصر ابن  "ابن عمار "لي  و الراء يف وصف       ابن ع مرثية  

ثني السني يف الغزل البن عمار فعملنا على تعريف هذه األصوات عند القدماء و احملد             البن عمار و    
 خالل القـصائد األربـع      نالشاعر م و مدى انعكاسها على نفسية      و توضيح معانيها و دالالا      

تناولنا فيه التحليل الصريف للفعل مـن  ف املبحث الثاين عرابية ،أماّ إضافة إىل احلركات اإل    ،ةاملذكور
تطرقنا إىل اسم الفاعل و اسم املفعول ،و صيغ         ف  االسم يف   جريد و الزيادة و الزمن ، أماّ      حيث الت 

 يف  ، و عرضـنا   ما ذكرنا كما استعرضنا األبعاد الداللية لكل      ،املبالغ و الصفة املشبهة مث اجلموع       
ـ    إذ استعرضنا من خالله أساليب اال     املبحث الثالث التحليل التركييب             و النـداء    رسـتفهام و األم

و الشرط كما تطرقنا إىل قضايا التقدمي و التأخري و التعريف و التنكري مع توضيح داللة كل مسألة             
  .ومدى تأثريها على الشعر و الشاعر

ا ألهـم النتـائج      ملخص  على أبرز ما جاء به البحث و ذكرنا         الضوء و يف اخلامتة سلطنا            
        جناز هذا البحث مث يـأيت ثبـت املـصادر          أحلقنا اخلامتة مبلحق أشعار خمتارة إل       مث ،إليهااملتوصل  

  .للموضوعاتو املراجع و أخريا الفهرس التحليلي 



 

 فقد اعتمـدت    ،ما كان نوعه  فكري مه  املنهج يعترب الركيزة األساسية ألي عمل        و مبا أنّ          
 إذ من خاللـه     ،جناز هذا البحث على املنهج الوصفي الوظيفي مبا يتضمنه من وصف و حتليل            يف إ 

  :مفهوم النظام اللغوي يف مستويات التحليل اآلتيةيتحدد 
   املستوى الصويت-
  )الصريف( إلفراديا املستوى -
  ).البالغةغري ميثل علم ت الثابت ميثل علم النحو و امل( املستوى التركييب بشقيه الثابت و املتغري -

و من مجلة املصادر اليت اعتمدناها يف إجناز هذا البحث كتب تعلقت بـالفترة العثمانيـة                        
كتاريخ اجلزائر الثقايف و الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين و التحفة املرضية و تعريف اخللف                

 اجلانب النظري، أماّ اجلانب التطبيقي اعتمدنا املصادر و املراجـع           خيصبرجال السلف هذا فيما     
املتعلقة بالصوتيات و الصرف و النحو و البالغة كسر صناعة اإلعراب و اخلصائص البن جـين                          

و األصوات اللغوية إلبراهيم أنيس و علم اللغة حملمود السعران ، و شذا العرف يف فن الـصرف                  
 و اإلتقان للسيوطي و دالئل اإلعجـاز        كتاب لسيبويه و شرح املفصل البن يعيش      للحمالوي و ال  

للجرجاين، إضافة إىل املعاجم كاملعجم املفصل حملمد باسل عيون السود و لسان العـرب البـن                
  .منظور

        
    

  .العربيةأسأل اهللا أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي هادفا إىل خدمة اللغة        
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  :مفهوم اخلطاب الشعري
ذلك لتعدد  تعددت مفاهيم اخلطاب و تنوعت دالالته خاصة عند الدارسني الغربيني و                  

 و مما ال ميكـن      ،ديد من التعريفات  ىل تداخل الع  إذ أدى هذا التعدد إ    ، ماختصاصاجماالم و   
  .يت يطرحهانكاره أن مفهوم اخلطاب هو مصطلح حديث غري متفق عليه لتعدد مواضيعه الإ

        و هـو الكـالم والرسـالة       ،)01(ه مراجعة الكالم    عرف يف املعاجم اللغوية على أن     و          
 ذن فهو الكـالم إ، و نقيضه اجلواب     به الرجل صاحبه   أي ما خياطب     ،)02 (أو املواجهة بالكالم  

نقلها إىل  ا أو ي  الذي حيمل معلومات من قبل املرسل أو املتكلم و الذي يريد بدوره  أن يرسله              
        السامع بناءاً على نظام لغوي مشترك بينهما حىت يـستطيع املتلقـي أن يفهـم                ليه أو املرسل إ 

  .و يستوعب معىن الرسالة 
ذ جاء إ ،كما وردت لفظة خطاب يف الثقافة العربية يف عدة مواضع منها القرآن الكرمي                  

         )03( ﴾إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سـالما     و  ﴿اىل  بصيغ متعددة منها الفعل يف قوله اهللا تع       
     ال ميلكـون منـه     و ما بينهما الرمحـان      رب السموات و األرض     ﴿و املصدر يف قوله     

من خالل حبثـه    "هاريس" عند الغرب فأول املتحدثني عن اخلطاب و حتليله           أماّ ،)04( ﴾خطابا
 أول باحث حاول توسيع حدود البحـث        "هاريس"و ذا يعد    " حتليل اخلطاب "بـ    املوسوم

ملفوظ " ه   و من خالل هذا عرف اخلطاب بأن       ،ىل اخلطاب ى حدود اجلملة إ   اللساين جبعله يتعد  
صر بواسـطة   من اجلمل تكون منغلقة، ميكن من خالهلا معاينة سلسلة من العنا           أو متتالية  طويل

   )05( . "شكل جيعلنا نظل يف جمال لساين حمضاملنهجية التوزيعية و ب
  
  

__________________  
  . مادة خطب،98 ص ،5 مج ،2004، 3 طبريوت، دار صادر العرب، لسان منظور، مجال الدين ابن – 01
  .167 ، ص 1992 ، 1 ابن عمر الزخمشري ، أساس البالغة ، دار صادر بريوت ، ط– 02
   .63  اآلية، سورة الفرقان– 03
   .37 ةالنبأ، اآلي سورة – 04
  . 37ص  ،  2004 ، 1جلديدة املتحدة ، طكتاب ال عبد اهلادي بن ظافر الشهري ، استراجتيات اخلطاب، دار ا/د – 05
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و عمليات اشـتغاله     آلياتملفوظ منظور إليه من وجهة      "اخلطاب على أنه    "بنفست  "ف  ويعر  
التـأثري  ف  و مبعىن آخر هو كل تلفظ يفرض متكلما و مستمعا و عند األول هد             ،يف التواصل   

  .)01(" على الثاين بطريقة ما 
 اللغة و الكـالم     "ديسوسري" فيعرف اخلطاب انطالقا من الثنائية املعروفة لدى         "قيوم" أماّ     

، فهـو  )02( يفضل استعمال كلمة خطاب عوض كـالم     " فقيوم "،التي تكون اللسان البشري   
 اخلطاب موجود بالفعل    أنّني  حيصف اللغة بأا نظام سابق للخطاب فهي موجودة بالقوة يف           

 مـستوى اللغـة     و بالتايل يفرق يف وضع العالمة اللـسانية بـني          ،ه اإلجناز الفعلي للغة   أي أن           
ذ تكون العالمة اللسانية يف اللغة داال ذا مدلول واحد يف حني تتعـدد              و مستوى اخلطاب ، إ    

  .)03(مدلوالا يف مستوى اخلطاب ألنه ميدان استعماهلا 
عبـد  "فهـاهو   ، عديدة يف حتديد مفهوم اخلطاب       إسهاماتكما كان للعرب احملدثني             

قـات  كيانا أفرزته عال  " و اعتربه   " قال  الكالم أو امل  "  يفهم اخلطاب على أنه      "السالم املسدي 
و قد تولّد عن ذلك تيار يعرف امللفوظ األديب بكونه جهـازا            ،" معينة مبوجبها التمت أجزاؤه   

   .)04(ه حميط ألسين مستقل بذاته  من القيم طاملا أنخاصا
هلـذا  ، اخلطاب من أبرز الظواهر اليت حتدد طرق االتصال و تضبط بنية التعبري              أنّو منه نقول    

ىل ، فهو خيرج الدراسة من االنطبـاع إ       حظي بقدر كبري من العناية من قبل الدارسني الغربيني          
 اخلطاب يطلق على أحد املفهومني أحدمها  كن القول أنّ   ، و من خالل ما ذكر مي       )05(التفكيك  

يتفق مع ما ورد عند العرب قدميا و اآلخر يتسم جبدته يف الدرس اللغوي احلـديث و هـذان                   
  : املفهومان مها 

  .فهامه قصدا معينا  ذلك امللفوظ املوجه إىل الغري إل أنه– 1
  .اجلملةيتجاوز   الشكل اللغوي الذي– 2
  
  __________________  

  .17، ص 1989 ، املركز الثقايف العريب بريوت 1طسعيد يقطني ، حتليل اخلطاب الروائي ، /د – 01
   .37عبد اهلادي بن ظافر الشهري ، استراجتيات اخلطاب ، ص /د – 02
  .37 املرجع نفسه ،ص – 03
  .128ص ، 1997 الدار العربية للكتاب األسلوب، األسلوبية و املسدي،عبد السالم /د – 04
      الثقافة باملنظمة العربيـة للتربيـة       إدارة الة العربية الثقافية تصدر عن       اخلطاب، يف جتديد مفهوم     عمران،كمال  /د – 05

  .62 ص تونس،، 1981 ،1 العدد العلوم،و الثقافة و 
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يعترب اخلطاب كمفهوم عام مصطلح يشمل جماالت واسعة من األنشطة منها الـسياسة                     
         و منـه اخلطـاب الروائـي        ، و الفلسفة فنقول اخلطاب الفلـسفي      ،ل اخلطاب السياسي  فنقو

ذ يعتـربه   حنن من أنواع اخلطاب هـذا األخـري إ         و ما يهمنا     ،أو احلكائي واخلطاب الشعري   
        اإلحياء و طاقـات اللغـة التعبرييـة       الدارسون نص مثقل بالرموز متعدد األبعاد ينهض بفعل         

 يردد أن الشعر لـون مـن الـرقص          "بول فالريي "لذلك ظل   نتاج املدلوالت   على إ و قدرا   
  .)01(فعال هلا هدفها يف حد ذاتهمن األبالكلمات و نظام 

فاخلطاب الشعري غالبا ما يذهب يف اجتاه مفارق للواقع بفعل اللغة اليت جيعلـها مـادة                 
 فاخلطاب  " ميشيل ريفاتر  "و حسب )02(أساسية يف تشكيل عامله و يضيف عليها حياة جديدة          

  و اللعـب بـالكالم حمكـوم بقواعـد         بالكلمات   هو لعب    شيءاألديب أو الشعري قبل كل      
ما يريد أن يضفي    ع بالعمل ضمن القواعد الصورية و إن      فاملؤلف أو األديب ال يقن     )03(تنظيمية  

        مـل األديب  جـوهر الع  اللعب باللغـة هـو   ىل أنّ من قواعد البالغة العربية لنصل إ     ليها نوع إ
و القافية إذ مها ركنني أساسني يرتكز عليهما         ىل ما سبق الوزن    و يضيف إ   ،و الشعري خاصة  

  .)04(الشعر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  __________________  

العامـة  ، تصدر عن اهليئة املـصرية        رضا، اخلطاب الشعري من اللغوي إىل التشكل البصري، جملة فصول           محيد / د – 01
  .95 ص ،1996 ،2، العدد للكتاب

   .96، ص  املرجع نفسه– 02
  .1986 ، 2، املركز الثقايف العريب املغرب ، ط) التناص إستراجتية( مفتاح ، اخلطاب الشعري حممد /د – 03
للطباعة ، دار هومة    اس احلمداين دراسة صوتية تركيبية    يب فر ، خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أ      حممد كراكيب /د – 04

   .22 ، ص 2003و النشر و التوزيع 
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  :أمهية اللغة يف حتليل اخلطاب الشعري -2
، ليل اخلطاب الشعري أن نعـرف اللغـة           حري بنا قبل أن نتطرق إىل أمهية اللغة يف حت     

    اختالف عـصورهم و مللـهم      مفاهيمها عند كثري من العلماء على        و   اتعاريفهفلقد تعددت   
ف املهمة للغة اليت ال ميكن أن يتجاهلها أحد ما ذكـره ابـن جـين يف كتابـه                   و من التعاري  
  .)")01ا أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم حد اللغة فإ" ذ يقول اخلصائص إ

 اللغة جمموعة من األصوات و هذا ما اتفـق          فهذا التعريف يشمل جانبني األول هو أنّ             
كل قوم عن ا  يعرب  " اللغة إذ يشري ابن جين إىل هذا بقوله          ة و الثاين خيص وظيف    ،عليه احملدثون 

 أمجع عليه اللغويون املعاصـرون،       وظيفة اللغة يف نظره هي التعبري و هذا ما         أي أنّ " أغراضهم  
ضافة إىل وظيفة أخرى هي التواصل و االتصال و لعل أمشل تعريف للغة حديثا هو التعريـف                 إ

لفرد ولوجية اجتماعية ثقافية مكتسبة ال صفة بيولوجية مالزمة ل        ظاهرة بسيك "  اللغة   القائل أنّ 
 عن طريق اختيار معاين مقررة يف الـذهن و ـذا            اكتسبت،  من جمموعة رموز صوتية لغوية    

  .)02("النظام الرمزي الصويت تستطيع مجاعة أن تتفاهم و تتفاعل 
ـ     إذ عظيم،   حظيت اللغة العربية من بني لغات العامل بشرف        و                   ه ـ خـصها اهللا سبحان

    حمصورة يف شبه اجلزيرة العربيـة       اإلسالمو تعاىل لتكون لغة القرآن الكرمي بعد أن كانت قبل           
الذي من خالله برزت عدة علـوم        )03(بفعل القرآن   و بدأت تنضج و ختوض يف جمال التطور         

     القرآن مـن التحريـف         ا و بفضل علماء صانو    ،د و الصوتيات  علم التجوي  و   تالقراءاكعلم  
 و أصبحوا فيمـا بعـد مـن         و علم الصوتيات    ظهر علم الصرف و علم النحو      و التصحيف 

ب و الشعر ملا     و بفضل احملدثني اقتحمت هذه املستويات جمال األد        ،مستويات التحليل اللغوي  
 أمهية اللغة   و هنا تكمن  )04(و انسجام فتحليل اخلطاب بالضرورة هو حتليل للغة         فيه من إبداع    

      يف حتليل اخلطاب الشعري إذ ينطلق العمل التحليلي للشعر من رؤية لبنيـة خـصائص اللغـة                 
  .و مميزاا

  __________________  
، ص  2005 ،، دار املعـارف   ية، جامعة اإلسكندر  اآلداب، كلية   ، يف علم اللغة العام    رف الدين علي الراجحي   ـش/د-01
07.  
ن أبو عسل، مستويات    معبد املؤ / ور،دــحممد احلم / حسن قراقيش ،د  / ، د رـادل جاب ـع/د،  ليمانف س ـناي/ د-02

 .09، ص2000مان األردن ،الطبعة األوىل دار الصفاء للنشر و التوزيع ، عاللغة العربية،
 .14، ص 2003، دار هومة للطباعة و النشر  العربية، فقه اللغةصاحل بلعيد/ د -03
، النشر العلمي و املطابع اجلامعيـة     ،  منري تركي / و د  حممد لطفي /  ، د اخلطاب، ترمجة و تعليق   جون براون حتليل    / د -04

  . من املقدمة- ي –، ص 1997، سعود، اململكة العربية السعوديةامللك 
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  : مفهوم التحليل اللغوي و مستوياته-3
   :أمهها ومن إحصائها اللغوي مستويات عدة يتفاوت علماء اللغة يف للتحليل

  :املستوى الصويت -
إذ يعترب علم األصوات العلم الـذي       )01(تعد األصوات اللبنة األوىل و األساسية يف اللغة               

ليصل )02(يدرس احلروف من حيث هي أصوات فيبحث يف خمارجها و صفاا و طريقة نطقها               
لفاظ أشباه   األ أمساس" إىل حتديد دالالا و قد اهتم ابن جين بتحديد داللة األصوات يف باب            

 للـصلب   القضمفاخلضم لألكل الرطب و     إذ يعرض أمثلة عدة منها القضم و اخلضم         " املعاين  
 لكـل   و من خالل هذا املثال يتضح داللة كل من صوت اخلاء و القـاف إذ أنّ               )03(اليابس  

  .غري الصوت يؤدي إىل تغري املعىن بالضرورة  تنّ،و إصوت وظيفة ومعىن 
  : املستوى الصريف- 
فهو لـيس   )04(و هو مستوى دراسة بنية الكلمة و القوانني اليت تتحكم يف هذه البنية                      

  منا هو دراسة الكلمة املفردة وما يطرأ عليها من تغيري من حيث احلركـة              و ال بناء و إ    بإعراب  
ـ             مفهو عل و السكون    يت  يهتم باألمساء املعربة و األفعال املتصرفة و من خالله تتضح الداللة ال

  .ال و األمساءعتعرب عن معىن املفردة و نستشف ذلك من خالل األف
  :املستوى التركييب -

 و إذا كانت الوحدات الصوتية هي مادة التحليـل          ،و هو الذي يهتم بالتراكيب النحوية           
 التراكيب و اجلمل تشكل     نّ فإ ،لصرفية هي مادة التحليل الصريف    الصويت و كانت الوحدات ا    

يب هو دراسة العالقات الداخلية بني الوحـدات         فاملستوى التركي  ، )05(حليل التركييب   أساسا للت 
  .و ما حتمله هذه الوحدات من معاين مستفادة و دالالت متنوعة  اللغوية

  
  __________________  

  .05، علم األصوات اللغوية ، ديوان املطبوعات اجلامعية وهران ، صأمحد عزوز/ د– 01
عبد املؤمن أبو عسل ، مستويات اللغة       / حممد احلمور، د  / حسن قراقيش ،د  / عادل جابر و د   / سليمان و د  نايف  / د– 02

  .11العربية ،ص 
  .20 ص األوىل، الطبعة القاهرة،عة مكتبة اآلداب جام) رية و تطبيقية  نظةدراس( علم الداللة عوض،فريد /  د– 03
  .141 ،ص 2005 مناهج البحث اللغوي ، املكتب اجلامعي احلديث نور اهلدى لوشن ، مباحث يف علم اللغة و/  د-04
  .149 املرجع نفسه ، ص -05
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I. نظرة على الشعر يف العصر التركي:  
   :احلياة الثقافية يف العصر التركي باجلزائر

على أحداث تاريخ األدب اجلزائري و تكوين فكرة صحيحة عن ماضي            التعرف   إنّ           
بـان هـذا    ورة واضحة للحياة الثقافية عامة إ     اجلزائر الثقايف يف العهد العثماين مرتبط برسم ص       

ن ننظـر فيمـا كتبـه       ة و النشاط العقلي باجلزائر وجب أ       سري احلركة الثقافي   و ملعرفة ،  العهد
    ختالف مللهم و هذا حىت نـستطيع       من خمتلف الكتاب على ا    من  املعاصرون هلذه الفترة من الز

 يشكو مـن  * املعسكرييأن نقدم حقائق ثابتة من واقع العصر ذاته ، فها هو أبو راس الناصر   
ي يف زمن عطلت فيه مشاهد العلم و معاهـده وسـدت            إن"يقول  و معاهده إذ     تدهور العلم 
شغف الشيخ بطلب مزيد من العلم و خاصة أنه          و لعل هذا كان لشدة       )01(" و موارده  مصادره

        ينـا  زيدا من العلم و الرقي ، و إذا رأ        ما كان يفضل م   كان شاعرا و أديبا فلم يقنع بالقليل و إن 
جنـد   "السلم املرونق يف علم املنطـق     شرح  " مؤلفه الشهري   األخضري يف   عبد الرمحان    ما قاله 

يب راس الناصر حول فكرة التخلف و اجلمود الفكري الذي أصاب اجلزائر يف             كالمه يتفق مع أ   
 فكيف يف هذا    إذا كان الغدر من حق املبتدي يف الزمان املتقدم        " تلك احلقبة من الزمن إذ يقول     

 حثالة احلثالة و غلب العجمـة       علماء و مل يبق فيه إالّ     نقرض فيه أكابر ال   الزمان الصعب الذي ا   
 فتعثر احلياة الثقافية و اتـسامها       )02( " هلهقراض أ على قلوب األنام حىت كاد العلم ينقرض بان       

  كون اجلزائر تعرضت لالحتالل العثماين الذي مل يكن يوما رجالـه            يباجلمود الفكري بديه ،
و مبثقفني ثقافة   ل حرب أتو إىل اجلزائر كمحاربني فهم ليس        رجا وا  ما كان و إن  ،من دعاة الثقافة  

كـذلك الظـروف     و   خلص هلا  و أ  )03(حب العربية عربية تدفع م أن يبثوها يف جمتمع طاملا أ        
  1عن قوت   وحبثهم شتغاهلم بأمر معاشهمنزائريون و ااالجتماعية الصعبة اليت كان يعيشها اجل

                                                 
م يعترب من أهم ما أجنبت اجلزائر خالل العهد العثماين فهو أديب            1751 هو حممد أبو راس بن أمحد بن ناصر ولد عام            –*
عجائب األسـفار و لطـائف   "و " فتح اإلله و منته يف التحدث بفضل ريب و نعمته           " شاعر وفقيه له عدة مؤلفات أمهها        و

  .وهو شرح على سلم األخضري " القول املسلم يف شرح السلم " وله يف املنطق "األخبار 
 ، ، الطبعة السادسة ، اجلزء الثالـث       1983وت   عبد الرمحان اجلياليل ، تاريخ اجلزائر العام ، دار الثقافة العربية بري            – 01
   .543ص 
     نطق ، خمطوط يوجد مبديرية الـشؤون الدينيـة بالـشلف   السلم املرونق يف علم امل     شرح    عبد الرمحان األخضري ،    – 02
   .37ص 
 قيق و تقـدمي وتعريـب       حممد بن ميمون اجلزائري ، التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلزائر احملمية ، حت                – 03

و ينظر أمحد السليماين     .46 ، الطبعة الثانية ، ص       1981حممد بن عبد الكرمي ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع اجلزائر            
   .71 ،ص 1989ملطبوعات اجلامعية  ـ تاريخ مدينة اجلزائر ، ديوان ا
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 وهلـذا مل يعطـوا      الداخلية، اخلارجية و الثورات     جل احلروب  وعدم استقرارهم من أ    يومهم،
  .واهتمامالثقافة ما تستحقه من عناية 

       حيـث  ن نغفل بعض األراء اليت أكدت على نشاط احلركة الثقافيـة  ه الميكن لنا أغري أن
وطلبة العلم البأس   "... "ة  ـارة التركي ـة املسكية يف السف   ـالنفح"يقول التمقرويت يف رحلته     

، ومن جهة أخرى جند     )01(" فتتان ا غلب عليهم      و أثار العاجلة و اال     الّ أنّ حب الدنيا   م إ 
     ئـر   العلـم و األدب يف اجلزا      عن رقي " لهفتح اال "اس الناصري كتب يف رحلته       ر العالمة أيب 

        الشيخ احلاج علي بن أمني مفيت املالكيـة بـاجلزائر          شهرهمو ذكر بعض العلماء و املشائخ أ      
ء يف خمتلـف اـاالت      ه قد نبغ العديد من العلما      ومنه نقول أن   )02(و احلاج بن حممد الشاهد      

 و الطب و الفلسفة ،غـري أن      و األدب و الدراسات الدينية و التصوف و علم الكالم           كالفقه  
  . جل من نبغ كان من الفقهاء و املتصوفة ،أو من األدباء الكتاب و الشعراء 

 حممد بـن عبـد    يزن الثقافة البد أن نتناوله من حيث مدلوله اخلاص إذ مي   احلديث ع        و  
 نوعني من الثقافة يف هذه الفترة مها احلركة األدبية و العلمية، فاملقصود بالعلميـة هـو                 الكرمي

ها كانت   أي أن  )03( الثقافة العلمية باجلزائر متيزت بالطابع اإلسالمي        نّ، فنقول أ  العلم أو التعليم  
         من تفـسري و حـديث و فقـه          ، حيث كانت ترتكز على العلوم الدينية       إسالمية حمضة  ثقافة

د و اليت كانت تؤدي دورا      و كانت مراكز التعليم خالل هذه الفترة هي املساج         )04(و عقائد   
من جهة و دورا تعبديا من جهة أخرى ، كما كانت الزوايا تقوم بـنفس الـدور إىل                  تعليميا  

   فيها التالميذ القراءة   يتعلم) األولية  (بتدائية   كانت متثل املرحلة التعليمية اال     اليتجانب الكتاتيب   
 و كانت تدعى هذه الكتاتيب يف اجلزائر باملسيد         ،و الكتابة و حفظ القرآن و األحاديث النبوية       

ـ     كما أصبحت مراكز التعليم منتشرة بني األرياف ويف        ،)05()تصغري املسجد (     دن ـ كافـة امل
   حضارية2 الث مدن كربىـن كانت قبل تواجد األتراك تنحصر يف ثعد أـأحناء البالد بو 

                                                 
   .535ص عبد الرمحان اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام، – 01
   .542 ص ،املرجع نفسه  – 02
الطبعة الثالثة      ، ) ت-د( ، دار الغرب اإلسالمي 1800-1500 أبو القاسم سعد اهللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف  – 03

   .91، صاجلزء الثاين 
 317 ، ص، اجلزء الثالث1964اريخ اجلزائر يف القدمي و احلديث، مكتبة النهضة اجلزائرية ، ت مبارك بن حممد امليلي– 04

ملؤسسة الوطنية للكتاب   ، ا" 04" العهد العثماين"ائر يف التاريخ و ينظر ناصر الدين سعيدوين و املهدي البوعبديل، اجلز.
   .136ص ،1984

ن ة ثقافية تصدرها وزارة التعليم األصلي و الشؤوزائر تارخيها و حياا الثقافية، جملة األصالة ، جملنار، اجل رابح بو– 05
  .84م ، ص 1972 جوان 08، العدد الدينية 
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 ق مناطق اإلشعاع الفكري،   هي تلمسان و جباية و قسنطينة ، حيث كانت تعد هذه املراكز حب            
  3.)01(وم و الفنون و األداب زدهرت فيها العلفلقد ا
           تمع          التعليم ي  نّنا نقول أ  ومهما يكن من أمر فإنعد األساس لكل ثقافة و ألي تقدم يف ا

             نتشاره ال بأس به خالل الفتـرة العثمانيـة ، حيـث مشـل املـدن                و لقد كان ا    اإلنساين ، 
 جل اهتمماا انـصبت     أي دخل يف ميدان التعليم ألنّ     و الصحراء ، ومل يكن للدولة       و القرى   

   . )02(عن احلدود ودفع الضرائب ستقرار السياسي ،و الدفاع يف احلفاظ على اال
         ال العديد مـن الـشعراء            ا فيما خيص احلركة األد    أمبية فلقد أجنبت اجلزائر يف هذا ا    

 هذا التراث احملمول الفكري     ذ يشكل  ال يستهان به إ    ان تركوا لنا تراث   ، الذي و األدباء املتميزين    
ـ          شعراء  حل حياة هؤالء األدباء وال    و األديب عرب مرا    ه  و ما خلفوه من دواوين يف الـشعر فإن

 جلـه    ، غـري أنّ     العربية بالتأكيد حيمل بني طياته و جوانبه الكثري من مالمح الفكر و الثقافة           
  د اآلن من هذه األشعار سوى بعض األبيـات ىل ح ، و ما وصلنا إ   )03(مازال يف طي الكتمان     

 الـذي   "أشعار جزائريـة  "ديوان  منها   هناك ، و   و القصائد املتناثرة يف الكتب و االت هنا و        
بن ميمون و ابـن     ي و أمحد املنجاليت و ا     بن عل ا و  اجليدة البن عمار   جمموعة من القصائد  يضم  

ها لألسف معظمها مبتور و دون عناوين أو ذكر مناسـبتها ،فكـثري مـن                غري أن  ،راس العني 
 ذلك هو    مرد تعرف بعد و أعتقد أنّ    دواوين الشعر لشعراء عرفوا جبودة أشعارهم مل تنشر و مل           

  .و تشتتها يف مواطن متفرقة من العامل ضياعها 
د ع فب ، وصل إلينا من أشعار رغم قلتها       ما  من جوانب  اولكننا سنحاول أن نضيئ جانب             

 إالّ الشعر يف العهد العثماين كان وفريا نوعا ما          طالع على بعض الوثائق تأكدنا أنّ     البحث و اإل  
          ولـه قـصيدة يف موضـوع ديـين          وح التصوف قد طغت عليه فال تكاد جند عاملا إالّ          ر نّأ

                                          )04(. تعرف أنذاك باملنظومةصويف أو يف الرثاء وكانت  القصيدة أو 
                                                 

، جملة تارخيية اجتماعية يصدرها دوريا معهد م يف اجلزائر خالل العد العثماين، جملة سريتا، حركة التعلي العيد مسعود01
و ينظر موالي باحلميسي ، اجلزائر من خالل  . 59 ،ص 1980 ، ماي 03العلوم اإلجتماعية جبامعة قسنطينة ، العدد 

   .35 ، 34، 33 ، 32 ، ص 1979غاربة يف العهد العثماين ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع اجلزائر الرحالت امل
   محدان بن عثمان خوجة ، املرآة  ،تقدمي و حتقيق و تعريب الدكتور حممد العريب الزبريي ، الشركة الوطنية للنشر – 02

  .114 ،ص1975و التوزيع اجلزائر 
   . 239هللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف ، اجلزء الثاين ،ص أبو القاسم سعد ا – 03
   .70 املرجع  نفسه ،ص – 04
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إذ جنـده    بن محـادوش  أصابوا فيه ا  و من بني الشعراء الذين زاولوا قرض الشعر و                    
 مدح الرسول صلى     ديوان شعر بناه على الغزل و النسيب و املراثي و           له يتحدث عن نفسه بأنّ   

               لوصـف و احلـنني إىل الـوطن       ، كما ضم شعره أغراضا أخرى كالفخر و ا        اهللا عليه و سلم   
، كما  )02(يف أغراض خمتلفة ما تزال خمطوطة     ولسعيد املنداسي جمموعة من القصائد      )01(و األهل 

 أشعارا كثرية يف خمتلف األغراض أمهها املدح و الوصف و الغزل            "أشعار جزائرية "ضم ديوان   
بصمام يف هذا الديوان أمثـال      ، تركوا    العثماين 4و الرثاء لعديد من الشعراء عاشوا يف العهد       

لكـرمي  ، ولعبـد ا   )03(بن عمار و املنجاليت و حممد القوجيلي و ابن راس العني             و ا   ابن علي 
قصائد نظمها يف مدح الرسول صلى اهللا عليه و سلم          صاحب كتاب منشور اهلداية     * الفكون  

، مائة بيـت مبناسبة مرضه تضرعا من اهللا و رسوله يف طلب الشفاء ،و قصائده جتاوزت سـبع      
 ،  يومنا هـذا    إىل )04(بفضله بقيت مناذج من هذا الديوان     سم ديوان و    وأطلق عليها العياشي ا   

          بن مرمي أخبار عن شعراء يف تلمسان و قسنطينة عرفوا جبـودة الـشعر               البستان ال  ويف كتاب 
و من األدباء الذين ضاع صيتهم يف العهد العثماين عبد الرمحان األخضري حيث             ،)05(و كثرته   

       مهـا نبغ يف مجيع العلوم املنقول منها و املعقول وله منظومة مسماة بالقديسية يف التصوف نظّ              
 و سبعة و مخسون بيتـا و قـد          و بسطها لتسهيل حفظها و حتتوي هذه املنظومة على ثالمثئة         

، و مـن الـشعراء       )06(ها كانت حتفظ يف املعاهد العلمية باجلزائر        ن كبريا حيث أ   قبااللقيت إ 

                                                 
  .240 ص  أبو القاسم سعد اهللا تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء الثاين،– 01
  .1989وجد باملكتبة الوطنية باجلزائر، حتت رقم  نسخة من هذا املخطوط ت– 02
  .241زائر الثقايف، ص  اجلخأبو القاسم سعد اهللا، تاري – 03
، أحد أقطاب األدب اجلزائري يف تلك الفترة  بن عبد الكرمي الفكون القسنطيينهو أبو حممد عبد الكرمي بن حممد بن حممد    * 

 شرح أرجـوزة    عنه ابنه حممد و عيسى الثعاليب و غريهم له عدة مؤلفات منها            أخذ) م1663 – ـه1073( تويف سنة   
شـرح  و   و شرح شواهد الشريف على األجرومية ، و شرح مجل اـاد           "لتصريفيف يف فن ا   و التعر البسيط  " املكودي  

      تب حـسب حـروف املعجـم       ديوان شعر يف املدائح النبوية مر     ، و رسالة يف فقراء الوقت و        خمارج احلروف من الشباطية   
  . و رسالة يف حترمي الدخان 

، 1986 داعية سلفية، دار الغرب اإلسـالمي بـريوت          كرمي الفكون ، شيخ اإلسالم عبد ال    أبو القاسم سعد اهللا   /  د – 04
   .160الطبعة األوىل ص 

 اعتىن مبراجعتـه    ، البستان يف ذكر أولياء تلمسان ، وقف على طبعه و           اهللا بن حممد املعروف بابن مرمي      أبو عبد ينظر  – 05
  . 60 -25، ص1980املطبعة الثعالبية اجلزائر ، حممد بن أيب شنب

   .180، صاجلزائر يف تاريخ العهد العثماين، لدين سعيدوين و املهدي البوعبديل ا ناصر– 06
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الذين اليستهان بقدرام الشعرية ملا خلفوه من أثار ساعدت على بقاء ذلك البصيص الـذي               
ه حناول أن نظهر بعض احلقائق املتعلقة جبودة الشعر أمحد املقري و الـذي بـرز يف                 من خالل 

 القطر اجلزائري مل خيـل      معىن هذا أنّ  و)01( دبية ممتعة شعرا و نثرا    خمتلف العلوم و خلف ثروة أ     
 يبد أنّ اجليد منه قليل ما زال فجا مل يبلـغ     ،بان العهد العثماين بل هناك أدب     ا من األدب إ   كلي
  .حساس الصادق يف بعض األحيان احلي و اخليال اجلوال و اإل ج العقليالنض

فكانت بواعث الشعر خاصة اجليد منه قليلة جدا و لعلّ أهم باعث هـو الباعـث                           
يف املواسم الدينية املعروفة كاحلج و املولد النبـوي         الديين ،فكان الشعراء يسجلون مشاعرهم      

 رحالم احلجازية يف شكل قصائد طوال ميدحون        ازائريني من كتبو  هناك من اجل  و     الشريف ، 
 و هذا اللشيئ إالّ   5 )02 (ا حيا كلّ شرب من تراب اجلزيرة      فيها الرسول األعظم و يصفون وصف     

     ،م مشى عليـه    الرسول عليه الصالة و السال     نّراب طاهر مقدس أل   لكون اجلزيرة يف نظرهم ت    
 منعش حىت ولو كـان      ب و اغتسل منه ، و هواءها نقي       شر الرسول   نّو ماءها عذب زالل أل    

      الرسول تنفسه و استنشقه ، فمكة املكرمة و املدينة املنورة يف نظرهم ذكرى             نألشديد احلرارة   
     ، الباعث السياسي هو بدوره كان هدفا لعديد من الـشعراء           أماّ )03(حيا لن ميوت    و مشهدا   

،         ان سببا يف احلث على اجلهـاد باعتبـاره أفـضل العبـادات         فالرتاع بني اسبانيا و اجلزائر ك     
 ،و الوطن  ستشهاد يف سبيل اهللا       شرف موت يف نظرهم هو املوت يف ساحة املعركة و اال          و أ 

ىل ذلك الباعث االجتماعي كرثاء شخص عزيـز         باحلرية ، إضافة إ    اا النصر و آمنو   كما جمدو 
 بواعـث الـشعر قـد       نّ و هكذا جند أ    )04(اسم و األعياد    على قلوم أو تبادل التهاين يف املو      

ى إىل تعدد أغراضها تعددت مما أد .  
  
  
  
  

                                                 
   . 218 ، ص 1980 حممد طمار ، تاريخ األدب اجلزائري ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع اجلزائر – 01
، الطبعة الثالثة، اجلزء    1990ائر  أبو القاسم سعد اهللا، أحباث و أراء يف تاريخ اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلز              – 02

  .180األول، ص 
   .179 املرجع  نفسه ، ص – 03
  .241 ص أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء الثاين،  – 04
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  :األغراض الشعرية
   : الشعر الصويف-01

غراض الشعرية اليت طرقهـا     رب من الشعر الديين الذي يعد من أهم وأقدم األ         هو ض           
ىل الرسـول   به مدائح نبوية و توسالت إ     غل العثماين ، و كان الشعر الديين أ       الشعراء يف العهد  

، وقد جتلى هذا االجتاه بوضـوح بعـد         ولياء الصاحلني و الصحابة و األ   صلى اهللا عليه وسلم     
     ستبداد البالغ من طرف احلكـام     سبانية ، واال  روبية و خاصة اال   واألتعرض اجلزائر للحمالت    

انعزاهلم نفسهم و    من الناس على أ    شجع على انطواء كثري   قتصادية ، كل ذلك     يار احلياة اال  و ا 
 الرسول صـلى اهللا     ىل متضرعني و متقربني إ     داعني مستغفرين  ىل اهللا عن جمتمعام و جلوئهم إ    

و على آله وصحبه ، و قد عمل األتراك العثمانيون أثناء وجودهم على تشجيع هذا                عليه وسلم 
 كاملة منذ   هللا عليه و سلم    صلى ا  ، ووجد من الشعراء من كتب قصة الرسول       الشعراللون من   

و يتحدث عن معجزاته و يصف مجاله الظاهر و الباطن و يشيد بنبوته             ، أ  ىل غاية وفاته  إوالدته  
  .ه وذكر فضائله رخ لغزواته و حتدث عن أثا، بل من الشعراء من أر )01(و أخالقه 
 إذ جند لـه     " الفكون عبد الكرمي "ومن بني الشعراء الذين اهتموا بتأليف الشعر الديين                  

 ديوان كامل يف مدح الرسول عليه الصالة و السالم مرتب على حروف املعجـم ، و كـان                 
    صيب مبرض غريب ألزمه الفـراش سـنة و شـل نـصفه             الفكون نظم هذا الديوان بعد أن أ      

    ىل اهللا و رسوله ويرجو الشفاء ، فشفاه اهللا وهذه أبيات من قصيدته فكان يتوسل إ)02(األيسر 
             و نورا به األكـوان أضـحت تـألألدت يف اخلافقـني سعـوده ـدرا بـأب

ـَوأ  له يف العلى أعـلى العـلى رتبـة ويف             مراقـي ذرى العـرفان قـدما مب  
  ن الشمـس أضـوأرا مأضـاء وجـود الكـائنات ببعثــة             و طلعته الغـ

   )03(ل مثت مبدأ رس و خـامت كـل الاـا           عد ممـهو الغيث أحـب األرض ب
 و التشفع بـه بـذكر        صلى اهللا عليه و سلم      القصائد يف مدح الرسول    و كان انتشار           

و كذلك الطوال   ،   إذ تعدى حدود املشرق و املغرب      ،خصاله و أخالقه احلميدة واسع النطاق     
،      ادعة يف العهد العثمـاين وال مـستحدث       ـول ب و االستغفار ومل يكن مدح الرس     يف االبتهال   

  6  .  فقد فاق ماقيل يف هذا املوضوع العصور السابقة ،فراطو لكن اجلديد يف األمر هو اإل

                                                 
   . 48، ص 1981ية للنشر و التوزيع اجلزائر ، الشركة الوطن  عبد اهللا الركييب، الشعر الديين اجلزائري احلديث – 01
  .246 القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء الثاين، ص بو أ– 02
   .207 أبو القاسم سعد اهللا ، شيخ اإلسالم عبد الكرمي الفكون، ص  – 03



 الشعر اجلزائري يف العصر التركي:                          القسم النظري

 22

              دأب هؤالء الشعراء على نظم قـصائد املـدح كلمـا حـل شـهر ربيـع األول                          ف
من بني الشعراء الذين مثلوا مدرسـة فـن         و، )01(و عند ختم صحيح البخاري      و ليلة القدر    

   التوشيح بصفة عامة و املوشح الديين بصفة خاصة ابن عمار حيث اشتهر بـنظم املوشـحات                
       يف املدائح النبويـة بعـضه موشـحات    كامل  وله ديوان )02(و القصائد املدحيية يف املناسبات      

   :و البعض اآلخر قصائد قريض و هذا مطلعه
  ت من زهـر الربـا           يقتفـي الركبـانيا نسيمـا با

   ) 03(أحـملـن منـي سالمـا طيبـا          ألهيــل الــبان 
فيه    محد املنجاليت ديوان شعر كامل يف املدائح النبوية صب         أل  ابن عمار أنّ    ذكر          كما

           وشـحات أيـضا    يف نظـم امل    كما بـرع  ،به للنيب صلى اهللا عليه و سلم        اهتمامه و تعلقه حب   
   بن عمار ثالث اثنني يف الشعر الصويف مها البوصريي و ابن الفارض ، و لقـد أورد                و أعتربه ا  

 و بشعره خصوصا يف املديح      ه مناذج من موشحاته وأشعاره الدينية يف ديوانه كما أشاد به          ـل
   :ذا مطلعها ومن قصائده يف املديح النبوي قصيدة رائعة ه،)04(و املوشحات النبوي 

  يا حسـن بـدر لـه كـالم              جيلـه الـروح و الكـليم
     )05(على هـواه انطـوت عظـام               وجاهه يف الورى عظيـم 

7  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .247 ص ،2أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج -01
، جملـة   ناا ،بناها الداللية و الـشكلية     مها و مكو  م أعال 18-ه12 اجلزائرية يف القرن     ح، مدرسة التو شي   خمتار حبار -02
، جملة حمكمة تعىن بقضايا التراث اجلزائري ، يصدرها معهد اللغة العربية و أداا جامعة وهران ، العـدد                    جزائرية تدراسا
  . 89 ص 1997 جوان 01
 .247 ص ،2أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج-03
،       1988اسم سعد اهللا ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائـر ،           ، تقدمي و تعليق و حتقيق أبو الق       زائرية   ديوان أشعار ج   -04
   .30ص 
  .137 املرجع  نفسه، ص-05
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   : الشعر السياسي– 02
زعج و قلق كبري و كان هذا اثر االحـتالل          ضطراب م اجلزائر تعيش حالة ا   كانت              
ستقرارها سياسـيا نتيجـة     لتركي مباشرة ، مما أدى إىل عدم ا       حتالل ا به اال ق الذي أع  االسباين

األحداث  الشعراء اجلزائريني يهتمون ب    ة   و احلروب اخلارجية ، وهذا ما دفع           الثورات الداخلي 
ا تأليفات كثرية هلا أمهية قصوى خصوصا بعـد انتـصارهم علـى              ، فألفو  اليت اجتازا البالد  

          كتـاب  فتـسابق ال   )01(حتالل دام ثالثـة قـرون       و طردهم من وهران بعد ا      نيسبان مرت اال
، وأول هؤالء الشعراء حممد     نتصار و الفتح املبني بعدة تأليفات       و الشعراء إىل ختصيص هذا اال     

، ثر الفتح األول على يد حممد بكداش      إستعادة وهران   ن ميمون اجلزائري الذي عاش حادث ا      ب
لنصر يف كتابه التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلزائـر احملميـة              فسجل أحداث ا  

ب األقصى أمثال   حيث تضمن هذا التأليف جمموعة من األشعار ملختلف شعراء اجلزائر و املغر           
        حممـد بكـداش     معظم هذه األشعار يف مـدح      و عبدالرمحان اجلامعي ، و جاءت        ابن عمار 

  .فتح املبني  و الته بالنصرـو ن
و من الشعراء الذين خصصوا تأليفهم للفتح الثاين أمحد ابن حممد بـن علـي بـن                            

ضر معه اهلجوم الكاسـح     سحنون الراشيدي الذي كان مالزما للباي مصطفى بوشالغم وح        
 سجل األحداث نظما و شرحها يف كتابه املعروف بالثغر اجلمـاين يف ابتـسام       على وهران إذ  

حكى فيه بالتفصيل قصة الفتح و حث فيه على اجلهاد ونـوه بأمهيتـه إذ                ،)02(وهراينالثغر ال 
   :يقول
  طر البناديـق عـلى البنـودـا أمطـرت سحائـب البـارود              قــم

  وغـى يف الثغـرـريق اللقـا عـن ثــغر               إذ نفقت سوق الـوافتر إب
         )03(ن هاللـهـ            و الح نـور الفـتح مجـلى النـصر مـن خاللـه   ـمث ت

و من خالل ما ذكرنا جند أن الشعر السياسي يف اجلزائر خالل العهـد العثمـاين مل يـرتبط                   
    8حتاللرها يف التحريض على اجلهاد ضد االيف مناسبات حمدودة نستطيع أن حنصبالسياسة إالّ

                                                 
، حتقيق و تقدمي املهدي البوعبديل   جلماين يف ابتسام الثغر الوهراينأمحد بن حممد بن علي بن سحنون الراشدي ، الثغر ا-01

   .09 ص ،)ت -د(  وزارة التعليم األصلي و الشؤون الدينية ، منشورات
، اجلزء الثاين ،  ، الطبعة األوىل1995ب اإلسالمي حيي عزوز ، أعالم الفكر و الثقافة يف اجلزائر احملروسة ، دار الغر -02
ىل أواخر القرن التاسع سا إان و اجلزائر و اسبانيا و فرنوينظر اآلغا بن عودة املرازي، سعد السعود يف أخبار وهر.248ص 
   .90 ، الطبعة األوىل، ص 1990 حتقيق و دراسة الدكتور حيي بو عزيز ، دار الغرب اإلسالمي ،عشر
   .104وجودة يف الثغر اجلماين ،ص  األبيات م-03
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و غريهم و التنويه بفضلهم على  و امللوك من األتراك     أو يف التهنئة بالنصر أو مدح بعض األمراء       
 * ومن القصائد السياسية كذلك قصيدة أمحد املنجاليت       ،)01( و ذمهم يف بعض األحيان       سالماإل

ب جمهولة ، فكتب املنجاليت ىل اسطنبول ألسباعندما نفي إ  9*يف املفيت سعيد قدورة     اليت نظمها   
 مكانته وسـط    و)02(يد قدورة ملفيت املالكي سع   بأمهية ا  فهسعد أفندي مفيت اسطنبول ليعر    إىل أ 

   :القصيدة يقول و مطلع هذه وظلم له  من حساده كان جمرد تلفيق ما ام بهاجلزائريني وأنّ
  دـادة أسعـىل قمر السعـالم و أسـعد             واض إسرب القـطا سر بالس

  هتـدي ـا املـإمامها و مهامهمفـيت البسيطـة مشسـها و هـالهلـا             و 
  شهـد ـن تشاهد مثلـه يف مما إمعىن الزمـان و نكتـة العلمـا الـذي            

  )03(دؤدـرفّـعت            أقالمهم أقدامهـم بالـسـرام ـادات كـيل ســ سلو
  دـ   خضعت هلا العظما خضوع السجـى الــيت        ظمـأقمـار قسنطينـة الع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 262 ،ص 2 أبو القاسم سعد اهللا ،تاريج اجلزائر الثقايف، ج -01

قرن الثاين عشر من اهلجرة أشاد به ابن عمار و ذكره يف مقدمة رحلته ، له ديـوان يف    الشيخ أمحد املنجاليت ، تويف يف ال      -*
  .املوشحات الدينية غري أنه مازال ضائعا ذكره سعد اهللا يف ديوان ابن عمار 

زائري املولد و النشأة من شيوخه سعيد املقري و حممـد ابـن             ابراهيم  قدورة التونسي النجار ج     أبو العثمان سعيد بن     -*
 له عدة مؤلفات منها شرح الصغرى للسنوسي و شرح خطبة اللقاين يف العقائد و شرح السلم املرونق يف                   ،القاسم املطماطي 

 .م 1665 تويف سنة ،علم املنطق لألخضري 
   .  18 ،ص ديوان أشعار جزائرية-02
   .134 املرجع  نفسه ،ص -03

 



 الشعر اجلزائري يف العصر التركي:                          القسم النظري

 25

   :االجتماعيالشعر  – 03
 من   و األدباء   الذي كان يعيشه اتمع اجلزائري مبا فيهم الشعراء        السيئ الوضع   أدى          

 ، كما نسانية و الشخصية بني الشعراء      ىل تقوية العالقات اال    إ تبداد  فقر و بأس و حرمان و اس      
جعلتهم يعربون عـن     اليت بدورها    واملرهفة  و األحاسيس    الصادقة    األخوة شاعرك فيهم م  حر

            ، فكثـرت األشـعار اإلخوانيـة بـني األدبـاء          و مشاكلهم ومهومهم بشكل جيد       أحواهلم
 تارة وعن الترويح    )01( و املدح    و االستياء و الرثاء     و العلماء معربين ا عن حاالت الشكوى        
  .عن النفس بالتلغيز و األحاجي تارة أخرى 

لمفيت ابـن    مدحه ل  يف  * ر اإلجتماعي حممد القوجيلي     شتهروا بالشع اء الذين ا  و من الشعر      
  :قراوش إذ يقول

  سعد الزمـان و ساعـد االقبـال          و العيش طـاب و نيلـت األمـال
     )02( زمـاناً نرجتـي هـذا املـىن           و لكـل مـا هـو كائــن آجــال                     كنا  

  *بن السيد عمار بن داوود  زروقيف رثاء أمحد ال كذلك و قال 
  اداـت أنكـقبـمسرة أعـما لـألمـاين أخلـفت ميعـادا             ما لل

              أبدت صالحا تستحيـل فسـادا مـا لليـايل كلمـا قلنـا لقـد
  ما للمـنايـا تصطفـي أخيارنـا            ما للـدواهـي فرقـت أنـدادا

             هـذي الرزيـة قطـعت أكبـادا هماللـحب يـبيـن عنـه حبيبـ
  )03(بـرقه أرعـادارعد ـر يـكم من مصائب قد مضت فنسيتها            و الده

 مشاعرا خاصة إذا قيل يف أحد العلماء و األشياخ          رثاء أصدق ألوان الشعر   ـو يعترب ال          
    ة لـشعر األحـاجي و األلغـاز        أما بالنسب  أنه قليل إذا ما قرناه مع املدح ،       أو األقارب ،غري    

           وسيلة مـن وسـائل التـسلية        خل منها ديوان حيث كانت    ـمنها شاعر و مل ي     م يسلم ـفل
ـ     ختراع صورة لى قدرة الشاعر يف ا     عنوانا ع  ،و يف االس  و الترفيه  عاين ـ لفظية تتـوارى امل
  10   يـحلوها،  أن ها و طلب منهمـخوانه ب إما عمد صاحبها إىل مكاتبةـو رب، ورائها

                                                 
  .270، ص 2 جعد اهللا ، تاريخ اجلزائر الثقايف،أبو القاسم س  – 01
ه له نظم مساه عقد اجلمان الالمع 1080ه تويف سنة 11حممد بن علي القوجيلي من أبرز شعراء اجلزائر خالل القرن * 

  .املنتقى من قعر البحر اجلامع 
  .119ديوان أشعار جزائرية ، ص– 02
   2ج،د اهللا يف تاريخ اجلزائر الثقايفسعه ذكره عبد الكرمي الفكون يف منشور اهلداية و أبو القاسم 11هم من علماء القرن * 

  .118 ديوان أشعار جزائرية، ص– 03
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و تذهب الرسالة احلاملة للقصيدة اللغزية من بلد إىل آخر و غالبا ما يعود اجلواب حبل اللغز يف                  
 يف  اقالب شعري ، ويكون متبوعا بلغز آخر يطالب صاحبه حبله، و من بني الشعراء الذين ألفو               

غاز يف رحلتـه    لمن األ   كماذكر ابن محادوش عدة مناذج     )01(هذا اللون أمحد بن القاسم البوين       
  .بعضها لشعراء جزائريني و بعضها لغريهم  

          و حممد بـن  *  سعيد قدورة و عبد الكرمي الفكون و أمحد املقري            من  كل بكما جر
 تضمنت هذا النـوع   هناك الكثري من املؤلفات اليت وال شك أنّو حيي الشاوي التلغيز     ميمون  

  يقول ،ولكم هذا اللغز الذي من الشعر 
  يهـا الغادي على ظهر أجـرد             يشـق الفيايف فـدفدا بعد فدفـدأال أ

             حتي ـا أهـل االـس يف غـد حتمـل رعـاك اهللا مـنـي حتيـة
  و قل هلم ما سبعـة خلقـوا مـعا            و مـا سبعـة يف ثـوب خزمـورد

   و أعينهم تسعـون يف خـلق هدهدحواجبهم سبعون يف وجـه واحـد           
  و حرفان من امسـي عـلي و أمحـدأبوهم لـه حرفان من اسم جعفـر            

  بقوله*و قد أ جاب عن هذا اللغز حيي الشاوي  
  هم سبعة من بيضة خلقـوا معـا             و مثـلهـم يف ثـوب خزمـورد 

  م تسعون صورة هـدهـدحواجبهم سبعون يف كـل واحـد             و اعينه
   )02(             و قد مجعت من لفظ لـغز مقيـدوهـم رجيـم مـارد متمـردـأب
 و اهلـزل   ،شهدت اجلزائر يف هذه الفترة ألوانا أخرى من الشعرمنها شعر اون         ضافة إىل هذا  إ 

11 * ابن راس العني حمدـعروف مـر املـل من مثل هذا اللون و أجاد فيه الشاعولعل أو   
                                                 

  .287 ص، 2أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج – 01
م ،سطعت فضيلته العلمية يف تلمسان      1578م ولد سنة    16أبو العباس أمحد بن حممد املقري التلمساين أحد أعالم القرن         * 

يف خمتلف العلـوم     يف مصر و احلجاز و بالد الشام باملشرق إبان حكم العثمانيني ، تعددت مؤلفاته                و فاس باملغرب وذاعت   
م و نفح الطيب ، ترجم لـه  1631و بالغة و شعر  و من بينها كتاب الرحلة إىل املشرق و املغرب تويف  من فقه وحديث    

  .و غريهم ثرون أمثال العياشي الك
يه حممد النايلي الشاوي ولد مبليانة من شيوخه سعيد قدورة و عيسى الثعاليب له حاشـية                أبو زكريا حيي الشاوي بن الفق     * 

  .م1685على أم الرباهني و نظم المية يف اإلعراب و حاشية على شرح املرادي ، تويف سنة 
  .287، 2ريخ اجلائر الثقايف، ج، تا أبو القاسم سعد اهللا –02
 أديب أندلسي األصل توىل نيابة الشيخ سعيد قدورة مفيت اجلزائر و كان كاتبا عند               أبو عبد اهللا حممد ابن راس العني عامل       * 

 يف ديوان ابـن      سعد اهللا   أبو القاسم  ه ذكره 1060 كان حيا سنة     ، ترجم له صاحب درة احلجال ابن القاضي       ،باشا اجلزائر 
  .29-28عمار ،ص 
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 و من موشحاته يف مدح بعض       )01(و كان يلّقب بالرئيس البليغ      * كما اشتهر بفن املوشحات     
  شيوخه هذا املوشح البديع 

  الم ـتدا عــالح بـفـالنـجـح الحـت لـه عالمـة            و لل
  ـالمـو مـن يلُمـك فَقُـلْ على مـه            تلـوم فالدهـر يل غـ

  رادـاألمـاين            و أملـح السـؤل و املـمـا أحسـن اليمـن و 
  اداـ اهلجـر و البعـ و أقبــح العــذر للـزمـان             و أفضح

  )02(ودادـو أزيــن القــرع للمثــاين            بكف مــن مينـح الـ
   ) نظم العلوم( الشعر التعليمي – 04

     م النحو يسبك يف ألفية و الفقـه و الفـرائض           شاع يف العهد العثماين نظم العلوم ، فعل             
، و غالبا ما تكون هذه املنظومات من حبر الرجز ليسهل حفظها ، وقد يأيت               و سواها   و املنطق   

بعض العلماء إىل واحدة من هذه األراجيز فينشئ عليها شرحا ،و يأيت آخر و يضع حاشـية                 
 الشيخ عبد الرمحان األخضري الذي      والثالث يكتب حاشية على حاشية و خري مثال على ذلك         

وضع منظومة يف املنطق و املعروفة بالسلم املرونق يف علم النطق و قام بشرحها الشيخ املفـيت                 
البيان البـديع ، علـم      (سعيد قدورة  و كذلك ألف منظومة اجلوهر املكنون يف الثالث فنون             

ا إذ يقـول يف هـذا       حيث وضعها يف قالب شعري دف تعليمي حىت يسهل حفظه         ) املعاين
  الصدد 

  الب              لرجـز يهـتدي إىل الصواب ـبعض من الطو قد دعا 
  نقـح سديــدـرجـز مـفيـد               مهـذب مـفجئتـه ب
  )03(ر بديعـة التلخيـصـ  جواه التلخيص             ن درر ـملتقطا م

12  

                                                 
م بقافية واحدة وهو مـن      ومات حبيث ال يتقيد فيه الناظ      معل  هو فن من فنون الشعر ينظم على تقاطيع و قواف          حالتو شي -*

 .اختراع األندلسيني و مسي بالتوشيح ألنه يشبه الوشاح بأشكاله 
مسية غريب ، وقفة مع املوروث األديب يف اجلزائر ، جملة القلم ، جملة حمكمة يصدرها أساتذة من قسم اللغة العربيـة و                        -01

   .129 ، ص 2005 ، جوان 02دد أداا ، جامعة وهران السانية  الع
  .144 ،ص  ديوان أشعار جزائرية-02
لبنـان، الطبعـة األوىل     / متون البيان و األدب، دار ابن حزم للطبع و النشر و التوزيع بريوت               __________ -03

  .132 ص ،2005
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  : الشعر امللحون– 05
ن  منها و لذاك كان من واجبنا أ        الشعيب أو امللحون حقيقة ال مفر      الشعر  انتشار    يعترب         

 من األدبـاء     الكثري رغم أنّ  بكثرة يف العهد العثماين      نعرج على هذا النوع من الشعر لشيوعه      
 شيوع هذا   ، و أنّ  ابان ذلك العصر   الثقافة اجلزائرية و احنطاطها      يعتربونه دليل قاطع على ضعف    

ـ   )01 (صيح قدمي الخيص العهد العثماين وحده     النوع من الشعر بدل الف     ه تفـاقم أيـام     غري أن
       ، وعـدم وجـود جامعـة      دارة و جهل احلكام ا    بعاد اللغة العربية عن اال    العثمانيني بسبب إ  

  جعل خرجيي التعليم الجيدون وظـائف     مما   أو مركز إسالمي كاألزهر مبصر و الزيتونة بتونس         
كـل هـذه    ىل الـبالد ، ف    متام دراستهم دون العودة إ    بية إل ان العر و من مثة يهاجرون إىل البلد     

 وذ أصبح هذا النوع من الشعر هو الغالـب          )02(نتشار الشعر الشعيب    العوامل ساعدت على ا   
        ه غري جدير بالدراسة إالّ    يف هذه الفترة على الفصيح و بالرغم من أن أن    ه نا النستطيع أن ننكر أن

هم بقو حمافظني    أ ن  عاشها اجلزائريون إالّ   فرغم الظروف الصعبة اليت      سجل هام لتاريخ البالد ،    
و ال شك أن أهم عامل ساعد على بقاء         ) 03(من الشعر    على التراث ،مشجعني على هذا النوع     

       ميل  ه كان يلحن و يغىن يف شىت املناسبات ، و إنّ          قسم كبريمن الشعر الشعيب إىل يومنا هذا أن 
  .  )04(ستمراره و بقائه قويا الالناس إليه كان دافعا 

             متنثـل  كغريه من األشعار و تنوعت فنجد منه الـسياسي و             تعددت  أغراضه  و جند أنّ        
نتصار عليهم و لعل من أقدم القصائد اليت سجلت ضد العثمانيني          يف اهلجوم ضد األجانب و اال     

  قصيدة لكحل بن خلوف و يبدؤها بقوله 
  ن طـراد الـروم              قصـة مـزغران مـعلومـةيا سايلـين عـ

   )05(ن ـيديا سايلــين كـيف ذا القـصة              ما بني النصراين و خري ال
 الكلمة قد   فالشعر امللحون ال حيترم غالبا القواعد العربية من حنو وصرف ، مث إنّ            و كما نرى     

  .   من له دراية باللهجة و الدارجة احمللية  ال يدركه و اليفهمه إالّا خاصايكون هلا مفهوم

                                                                                                                                          
  .311، ص2أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج -01
  .311 ، ص املرجع نفسه-02
  .24 ابن سحنون ، الثغر اجلماين ، ص -03
 عبد احلميد حاجيات، اجلواهر احلسان يف ذكر أولياء تلمسان، تقدمي و تعليق و حتقيق عبد احلميد حاجيات، الشركة                   -04

  .08، ص1982الوطنية للنشر و التوزيع اجلزائر 
  .24ن سحنون ، الثغر اجلماين ، ص  اب-05
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هـتم أيـضا    ا و االجتماعية باحلياة السياسية و      اهتم كثريا   الشعر الشعيب   و نالحظ أنّ          
و من بني الشعراء الكبار الذين عاجلوا املدائح النبوية و غريها سعيد املنداسي             بالدين و رجاله،    

و كمـا  ) 01(يب راس الناصر و غريه من األدباء  شرحها أاملشهورة بالعقيقة و اليت   يف قصيدته   * 
ـ            قلنا يف البداية أنّ                 الل القـرنني    الشعر امللحون طغى على الفصيح و كثر شعراءه خاصـة خ

حممد ابن املسايب و ابن التركي و ابن سهلة و مصطفى ابن              و من بينهم   )ـه12 و   ـه11(
  ن قنون  فكلهم بلغو من نباهة الذكر و استفاضة الـشهرة             و احلبيب ب   )02(براهيم وابن قيطون    

ضحت تتردد  يث أ شعارهم يف شغف و لذة ، ح      لصيت ، وهذا ما جعل الناس يروون أ       و بعد ا  
  .   على األلسنة يف خمتلف احملافل و املناسبات ، ويف كل شرب من التراب الوطين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
عيد بن عبد اهللا املشهور باملنداسي، هاجر إىل املغرب و التحق ببالط امللك حممد بن عبـد اهللا، مث بـبالط                     أبو عثمان س  -*

  .رضني على حماربة األتراك، تويف بسجلماسة يف منتصف القرن الثاين عشر موالي امساعيل و كان من احمل
  .316 تاريخ اجلزائر الثقايف، اجلزء الثاين، ص  أبو القاسم سعد اهللا،-01
منهجيـة، دار الغـرب للنـشر و التوزيـع،          مقاربـة   باحث يف الشعر امللحـون اجلزائـري         شعيب مقنونيف، م   -02

  .49،ص 2003تلمسان،
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II. خصائص الشعر اجلزائري و مميزاته يف العهد العثماين: 
   :لني و األوءالشعر عند القدما  خصائص-01

 نّ أل ، ايتهال نستطيع أن حندد بد    ،  بعيدة اد قرون  فن العربية األول على امتد     يعترب الشعر          
قدمية جدا ، و لقد حفل األدب العريب بالشعر و زخر بالشعراء            لزمنية هلذا الفن العريق     ااجلذور  

   ىل آخـر         صه و مميزاته كما اختلفت مـن عـصر إ         ، و تعددت خصائ   ) 01(يف خمتلف العصور    
صاحب أول تعريف قدامة بن جعفـر و ظـل          ،و قد بدأت مالمح هذه اخلصائص تتضح مع         

  فون إ النقاد بعده يض  ا ، و كان كل واحد منهم حياول أن يضع  مقيا           لوليها و يعد   سا نقـديا
إضافة إىل الوزن    ،و   "كالم موزون مقفى  " الشعر   نّشعر ، فبداية اتفق اجلميع على أ      القيس به   ي

  .)02(" املعىن"ىل يضيف  قدامة بن جعفر مربز خصائص الشعر األونّو القافية فإ
"   القـول " أول خاصية هي     نّإذ أ ىل اخلاص    إ برازه خلصائص الشعر يتدرج من العام     وجنده يف إ  

ل اللغة  الذي يعترب وسيلة جلع   " الوزن" ىل فيها مجيع اخلطابات ، مث ينتقل إ       و صفة القول تشترك   
هـا ليـست    يدا غـري أن    و هي خاصية أكثر حتد     )03(ن يستغين عنه    شعرا لذا الميكن للشاعر أ    

كثـر اخلـصائص التـصاقا بالـشعر و هـي           ىل أ ى الشعر فقط ، و هلذا ينتقل إ       مقصورة عل 
ترديـد  ها تعد من اخلصائص اجلوهرية اليت متيز الشعر ، فالقافية ليس جمـرد              نحيث أ "القافية"

لصوت و لكنها ترديد لصوت ائي ، فهي جتانس صويت للحركة األخرية و للحرف احملتمـل                
اية البيت هـي    ىل اية البيت و لكن      كذا فليست القافية هي اليت تشري إ      قوعه بعدها ، و ه    و

فكل قـول   ،" املعىن"، مث خيتم قدامة بن جعفر كالمه خباصية عامة و هي            )04(ليها  اليت تشري إ  
  13.لكي يكون خطابا أدبيا أو لغويا البد أن يكون له معىن 

خصائص قدامة بن جعفر شكلية بالدرجة األوىل، و هو ما                     و ما ميكن مالحظته أنّ      
  هو كالم منظوم بائن عن املنثور الذي يستعمله    " قول عن الشعر ـذهب إليه ابن طباطبا إذ ي

  
  

                                                 
  .10 ، ص 1980 الشغر بني جيلني ، الطبعة الثانية ، لغةابراهيم السمرائي  – 01
 أبو الفرج قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، حتقيق و تقدمي و تعليق الدكتور عبد املنعم خفاجي ، دار الكتب العلميـة                        – 02

  .64، ) ت-د(لبنان بريوت 
و     ، دار الغريب للطباعة و النشر         جون كوين ، النظرية الشعرية ، ترمجة و تقدمي و تعليق الدكتور امحد درويش               – 03

   .04 ، ص 2000التوزيع ، القاهرة 
  . 103  املرجع نفسه ، ص – 04
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نتظام خاصية مميزة للشعر     اال  و يتضح من قوله أنّ     )01(" خماطبتهم مبا خيص به من نظم        الناس يف 
نتظام وزنا و قافيـة مـن        اال  أنّ ائص الشعر تؤكد على   و كل النصوص اليت حتدثت عن خص      

نتظام هو الذي مييزه عن اخلطـاب العـادي و الكـالم            الشعر و مميزاته ، و هذا اال      خصائص  
   .اليومي

وزان العرب ، فهـذا      الشعر ما وافق أ    ذا كان اخلليل بن أمحد الفراهيدي يرى أنّ       و إ          
 ا مييز الشعر عن النثر هو اخلصائص الصوتية اليت وضـعها           نابع من الطبيعة العلمية للخليل ، فم      

 يف نظر أسامة بن منقـذ       أماّ، و كل كالم حيمل هذه اخلصائص فهو نظم ،           و مساها بالبحور  
 ليس كل مـن  نّ غري أ)02(" اللفظ و املعىن و الوزن و القافية        " ربعة خصائص هي    فالشعر له أ  

  .الوزن و القافية ليس ما يتحدد الشعرن  أل)03(عقد وزنا بقافية فقد قال شعرا 
صـناعة          " ليه اجلاحظ فليس كل كالم موزون شعرا ، بـل الـشعر             و الرأي نفسه يذهب إ    

وزن ليس من مسات الشعر      ال نّ و هذا اليعين أ    )04(" و ضرب من النسج و جنس من التصوير         
   و لفـظ    ضيحها من وزن و قافية    ماء يف تو  جتماع اخلصائص املذكورة اليت تفنن القد     ما با ن، وإ 

ىل الشعور واإلحساس الصادق النابع من موهبة الشاعر نفسه ، فكـل            و معىن و نسج إضافة إ     
  .سويا و هذه اخلصائص جتتمع و تتحد لتعطي يف األخري نظما متوازيا 

14  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي ، عيار الشعر ، حتقيق و تعليق الدكتور حممد زغلول سـالم ، مطبعـة التقـدم                        – 01

  .41، ص) ت-د(اإلسكندرية ، الطبعة الثالثة ، 
    ، البديع يف نقد الشعر ، حتقيق أمحد أمحد بدوي و حامد عبد احلميد ، مكتبة و مطبعة مصطفى البـاي                      ابن منقذ    – 02

   .405، ص 1960و احلليب و أوالده القاهرة 
         أبو عبد اهللا حممد بن عمران بن موسى املرزباين ، املوشح ، حتقيق حممد البجاوي ، النهـضة للطباعـة و النـشر                        – 03

  .443،ص ) ت-د(ع و التوزي
      أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، احليوان ، حتقيق عبد السالم هارون  ، دار احياء التراث العريب ، بريوت لبنـان                       – 04

  .132 ، اجلزء الثالث ، ص 1960، الطبعة الثالثة 
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  : خصائص الشعر يف العهد العثماين– 02
    يزات الشعر العريب املتعارف عليها عنـد القـدماء         أهم خصائص و مم   بعدما تعرفنا على           

و األولني ،و اليت أصبحت اليوم مقياسا تبىن عليها النصوص الـشعرية ،ننتقـل بعـدها إىل                 
      ا آخر مـن اخلـصائص عكـسه الواقـع          نوعنا جند   خصائص الشعر يف العصر التركي إذ أن

     بعض الـشعراء   ال ميكن أن ننكر أنّ    ه  جتماعي و السياسي املسيطر يف تلك الفترة ، غري أن         اال
ذه املقاييس  ن يلتزموا   درة يف العهد العثماين ، حاولوا أ      و القالئل منهم متتعوا مبواهب شعرية نا      

         مدو تقاليـد الـشعر    رغم الظروف اليت مرو ا و الوسط املزري الذي عاشوا بـه ، فاسـت              
      واشـتكوا  )01(عجابا كبريا فأجادوها شـعرا      و أعجبوا باللغة العربية الفصحى إ     من اجلاهلية   

ان و عدم اهتمام البعض باللغة العربية ،كما حـافظوا علـى أوز            من تدهور األوضاع العلمية   
              و الـوزن و أطلقـوا علـى الـشعر املـوزون            و اهتموا بالقافية     رالعروض ،فحفظوا البحو  

 اهتمام شعراء  تلك الفترة بأوزان الـشعر         ت و لعل خري برهان يثب     )02( القريض و املقفى صفة    
  :ابن أيب املزمري إذ يقول 

  الذوق و متثيل              فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن الطويل بدا للطويل طيب 
  املديد و املديد العذب فيه يقول القائـل              فاعالتن فاعلن فاعالتن  فاعلن

  )03( مستفعلن فاعلن فاعالتن فاعلنفاضل             البسيط وزن البسيط الذي واه يا
  :فيها املهمالت و يقول بأوزان البحور السبعو ليس هذا فقط بل اهتم كذلك 

   املهمـالت              مفاعيـل مفاعيـل فـاعالتغريب ألقسامـهالغريب 
  :و منه قول الشاعر 

  )04(شتـاق غىن الطري حناشجى قلـيب محام بالشعـب غنـى                كـن امل
 معظم قصائده التزمت خبصائص و مميزات القـدماء          جيد أنّ  "أشعار جزائرية " املتطلع لديوان    و

                        15  . و ابن ميمون و أمحد املنجاليت املتعارف عليها خاصة أشعار ابن علي و ابن عمار

                                                 
  .304، ص 2أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج – 01
  .247 ص ، املرجع  نفسه– 02
  .03 خمطوط بدون عنوان  يوجد بوالية أدرار ، ص  ابن أب املزمري ، – 03
  .04ص   املصدر نفسه، – 04
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 ميزته عن باقي العصور منها ما مو معروف         ضافة إىل هذا شهد العصر التركي عدة خصائص       إ
  وضحه و من هذه اخلصائص نها ما هو مستحدث حناول أن نأي جاء تقليدا للسابقني و م

   :التقليد -1
   ،وقف شعراء العهد العثماين عند أغراض املتقدمني و اقتصروا على تقليـد الـسابقني                  

و سبكوها يف قوالب تقليدية حمـضة ، فـإذا          فأخذوا معاين القدماء و صاغوها صياغة جديدة        
هد العثماين مل خيرجوا عـن      وصف شاعر قدمي ممدوحه بأنه حبر أو مشس أو أسد فإن شعراء الع            

ما ترك األول   " ما اتبعوا سنن الشاعر السابق و كأم نصبوا بني أعينهم مقولة            طار و إن  هذا اإل 
  ." لآلخر شيئ

     رغم جودة الكثري من األشـعار      ، طابع التقليد غلب عليه    نّو املتطلع يف ديوان ابن عمار جيد أ       
  : قول ابن عمار يف قصيدته الغزلية و ذلك

       على مقليت من نور وجهك بالقبس مس ارفقي و تصدقي           فيا طلعة الش
  )01(فال زلت أهال للتفضل و الرغـس                 رة العيـن امسحي بزيـارةـيا قو

  :بن علي و قول ا
  و هلـا حجـاب ـ      سحـاب عن فهس        كأن الشوق و الكتمـان مشـ

  )02(يلزمها السحـابس الشمس ـ            فلي وإن طـال البعـاد فسوف تبدو  
  :التخميس -2

     اليت شاعت يف العهد العثماين و انتـشر بكثـرة            التخميس من األغراض التقليدية    عتربي       
  :البديعحممد ابن راس العني هذا التخميس و من نظم 

رداَء الوفا ِقدـا لبمبالذي كان دانين  ست فزانـين               و ما دنت خال   
  ويل صاحب قد كنت هو و كَانِني               فلما جفاين من أحب و خانـين  

  16   )04(حفظت له الود الذي كان ضيعا 
  

                                                 
  .65 ديوان أشعار جزائرية ، ص – 01
  .104 ص ، املرجع  نفسه– 02
  .241أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ص  – 03
  .110 ديوان أشعار جزائرية، ص – 04
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  :التوشيح -3
          فن من فنون الشعر متتد جذوره إىل األنـدلس و بغـداد و دمـشق و احلجـاز                   هو         

 و الـذي    )01 (شعراء العهد العثماين يف وصف الرياض و الطبيعة عموما و التشبيب          ، استلهمه   
أصبح فيما بعد خاصية من خصائص الشعر لدى بعض الشعراء ، و لعل أول من ميثل مدرسة                 

       الل الفترة العثامنية حممد ابن راس العني و ابن علـي و ابـن عمـار               فن التوشيح اجلزائرية خ   
  :و املنجاليت ، و من موشحات ابن راس العني يف مدح أشياخه هذا املوشح الذي يقول فيه 

  ـام ـم             إذ صـار مـا بينهم إهـشيخ يـراعي الـورى ذمـام
    )02(ثـامـالنعـل و الققبـل ـه             يـو كـلهم قـد غدا غـالمـ

  : املوضوعات املستحدثة–4
 العهد العثماين ، هناك موضـوعات       ىل جانب املوضوعات التقليدية اليت تناوهلا شعراء      إ       

       لفا له حدوده و قيوده ، مما جيعل املتأمـل يـصنفها باجلديـدة           خرى تتخذ لنفسها مسارا خمت    أ
ىل ساحته عناصر نظمية جديدة ، ومل يعد        دخلت إ لعام    و املستحدثة ، فالشعر مثال مبفهومه ا      

 حيث استطاع بعض املنظرين للـشعر       الشكل التقليدي وحده املسيطر على الساحة الشعرية ،       
فردو الشعر التقليدي باسم خاص هو القريض و هناك كـذلك           إىل تقسيمه  إىل أنواع عدة ، أ       

   )03(هل بغـداد    ه من طراز شرقي اخترعه أ      الذي قال ابن عمار فيه أن      ملواليانوعا آخر يسمى ا   
  ذ يقول  طريقة املواليا يف زهر الليمون إبن عمار بيتني علىو ال

  للـه أدواح جـلسنـا تـحتـها           نثرت علينا من أزهارهـا درر
  17)04(و بدا ا الليمـون زهر كـواكب           و النار من نارجنها ترمي الشرر

  
  
  
  
  
  

                                                 
   .16، ص ديوان أشعار جزائرية– 01
   .132 املرجع نفسه ،ص – 02
  .294 أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ص  – 03
  .294 صفحة ، املرجع نفسه– 04
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برزهـا   العهد العثماين خصائص لفظيـة و أسـلوبية أ         خلصائص العامة للشعر يف   و نذكر من ا   
والبساطة يف املعاين و لعـل هـذا نتيجـة          يف اللفظ و السماحة يف التركيب       خاصية السهولة   

  .اختالط الشعراء بالعامة 
       و من السمات كذلك التكلف يف البديع ، فلقد هـام شـعراء العـصر بـالزخرف                       
 الشعراء كانو يرون يف هذا املسلك       نّ، ومرد ذلك أ   ى الشعر و النثر معا    حيث طغى عل   اللفظي

      هرا مـن مظـاهر التفـوق األديب    الفين براعة وقدرة منهم على قرض الشعر حيث يعدونه مظ 
    ، وهلذا وجدت معظم أشعارهم مليئة بألوان البيان و البديع من سـجع و توريـة                بداعيو اال 

   .تضمني و و اقتباس 
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III. يمناذج مقدمة من الشعر اجلزائري يف العصر الترك: 
  :  أمحد ابن عماراجلزائري– 01

 ابن عمار بن عبد الرمحان بن عمار اجلزائري أبو العباس مـن الشخـصيات               أمحد      
ئر لكنـها تعـدا إىل      جلزايف اجلزائر خالل العهد العثماين ، شهرته مل تنحصر يف ا           البارزة
من األقطار العربية كاملغرب و احلجاز و مصر ،و هذا طبعا حبكم تنقالته و احتكاكه               كثري  

 واسعة منها الدنية و األدبية ،و يقول الشيخ حممد        مبشاهري و أعالم هذه األقطار و ثقافته ال       
       الن القلـم    اهللا حظا مـن سـي      كان من نوابغ عصره و أفاضل مصره ،و هبه        "احلفناوي  

و مع ذلك فإنّ معامل حياته تبقى جمهولة رغم أنه كان حريصا علـى              )01("و طالقة اللّسان    
ه ترجم فيه   نالذي قيل أ  " لنصر يف فضالء العصر     واء ا ل"سواء يف كتابه املفقود      الترمجة لغريه 

لة اللبيب  حن"و يف رحلته    أ) م18-م17(عشر و الثاين عشر هجري      لعلماء القرنني احلادي    
  .) 02( جزء يسري منها وجد و حقق  و اليت تعد مفقودة إالّ"بأخبار الرحلة إىل احلبيب 

و ابن  * ما فعل زمياله الورتالين     و أمهلها و مل يفعل ك     و منه يكون ابن عمار نسي نفسه أ       
فابن عمار رغم مكانته األدبية و الفقهية يعترب من الشخصيات اهولة ،لكـن             * محادوش  

لدكتور أبو القاسم سعد اهللا من خالل األحباث اليت قام ا يف خمتلف املصادر استطاع أن                ا
و لعل أقدم مصدر حيدثنا عن ابن عمار يف اجلزائر هو           لتقط بعض األخبار من هنا و هناك        ي

صديقه عبد الرزاق بن محادوش يف اجلزء الثاين من رحلته و باملقارنة بني ابن عمار و ابـن            
 هــ          1119مولد ابـن عمـار سـنة        من نفس اجليل و قد قدر         هماكم أن محادوش حب 

عن  اأم ،18)03(ه تويف يف هذه السنة      هـ و أغلب الظن أن    1205و انقطعت أخباره سنة     
                                                 

 أبو القاسم حممد احلفناوي ، تعريف اخللف برجال السلف ، تقدمي حممد رؤوف القامسي احلسيين ، طبع املؤسـسة                    – 01
  .340 ، اجلزء األول ، ص 1991 للفنون املطبعية وحدة الرغاية اجلزائر الوطنية

  .224 ،ص 2 أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف ، ج – 02
ت علـى   مراهـ من أسرة املرابطني ،حج ثالث       1193هـ و تويف  1125ولد احلسني بن حممد السعيد الورتالين سنة        * 

  .187 ص ،كل مرة ، ذكره سعد اهللا يف أحباث و أراء يف تاريخ اجلزائراألقل و كان جيمع أخبار احلجاز 
 هــ وضـع     1156هـ باجلزائر مؤرخ قام برحلة إىل املغرب األقصى سنة          1107ابن محادوش عبد الرزاق ولد سنة       * 

م اجلزائـر   ذكره عادل نويهض يف معجم أعال     " لسان املقال يف النبأ عن النسب و احلسب و احلال           "كتاب عن رحلته مساه     
  .93ص 
معة عزيز العكاشي ، موسوعة الشعر اجلزائري ، جا/ حممد العيد تاورتة ، أ/عمار ويس ، د/ الربيعي بن سالمة ، أ  / د – 03

 2ج، وينظر كذلك  أبو القاسم سعد اهللا تاريخ اجلزائر الثقـايف           715، اجلزء األول، ص      الطبعة األوىل  2002تيزي وزو   
  .  225،ص 
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سر اليت هلا   بن عمار كانت من األُ     أسرة ا  لب أنّ او الغ نسبه فهو كذلك يكاد يكون جمهوال       
 عاملا باسم أمحد الزروق     فنحن نعلم أنّ  "القاسم سعد اهللا   و يقول الدكتور أبو      مكانة هامة 

 و يذكر عبد الكرمي الفكون يف كتابـه         )01("هـ1028بن عمار كان متوليا الفتوى سنة       
 أحد علماء اجلزائر يعرف باسم سيدي بن عمار بن داوود قد ورد عليهم              منشور اهلداية أنّ  

، و لقد كان والده من أهل العلـم يف          يف قسنطينة يف نفس العهد فرمبا يكون أحد أجداده          
  .) 02(مدينة اجلزائر 

صوله واجلاه من أسرته ، كما استمد من أ       فابن عمار تثقف باجلزائر و استمد العلم                
األندلسية األدب و الفن وحب الطبيعة و اجلمال ، و من شيوخه يف اجلزائر املفيت ابن علي                 

منهم أبو راس الناصري و أمحـد الغـزال         فا تالميذه   أم )03(الذي طاملا تطارح معه الشعر      
   :املغريب الذي مدحه يف اقتدائه بوالده يف العلم و الدين إذ يقول

   )04(بوالده دينـا و علمـا قد اقتـدى              لقد جل جنل كان باأليب يقتـدي
       ين و فقهائـه   عالم الـد  ه كان من أ   عالقات ابن عمار مع معاصريه على أن      و تشري             

شهر املدرسني باجلامع الكبري باجلزائر ، كما تـوىل          إذ كان من أ    ،سالمو شيخ من شيوخ اإل    
 بضعة أشـهر مث     لك مل يدم إال   ذ نّهـ غري أ  1180 املذهب املالكي سنة     وظيفة الفتوى على  

ىل  أنشطة خارج الوطن حيث رحـل إ        عدة نت له كاهـ ،و 1184ىل وظيفته حىت سنة     عاد إ 
 كان يطوق   هن و يذكر أ   )05 (ثين عشرة سنة   حوايل إ  رق مرتني على األقل و مكث باحلرمني      املش
         الفرصـة مل يتـردد     عر و املوشحات يف ذلك و حني واتتـه       ىل البقاع ، وكثريا ما نظم الش      إ

و اغتنمها و بدأ يف تأليف رحلته اليت مل يصلنا منها سوى املقدمة و اليت بلغت صفحاا حوايل                  
ىل اجلزائر بقي هناك حىت  ايـة سـنة          ه مل يعد إ   الب أن ، والغ ربعة و مخسني صفحة   ئتني و أ  م

            19 .)06(هـ أي تويف يف البقاع املقدسة1205
                                                 

  .226 ص، 2سم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج أبو القا – 01
  .226  املرجع نفسه، ص- 02
    أمحد ابن عمار، خمتارات جمهولة من الشعر العريب، تقدمي و تعليق أبو القاسم سعد اهللا، دار الغرب افسالم– 03

   .24،ص ي، بريوت، الطبعة الثانية
  .324سلف للحفناوي ، اجلزء الثاين ،ص  وردت القصيدة كاملة يف تعريف اخللف برجال ال– 04
  .329 ص، 2 أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج – 05
   .65 ، ص 1983 أبو القاسم سعد اهللا ، جتارب يف األدب و الرحلة ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر  – 06
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       ن يطلع على نثره وشعره     ا إذا حتدثنا عن ابن عمار و مسامهته يف األدب اجلزائري فم           أم
         خوانيـة     ىل ربط الكثري مـن العالقـات اال        املوجه إ  ب هي الغالبة وهي الدافع    عاطفة احل جيد  

و الروحية بينه و بني ربه ، كما يالحظ زهده و ابتعاده عن رفقة الدنيا ، فالزهد من املقامات                   
 و تأليف الرحلة املشهورة      ،)01(اليت سلكها ابن عمار خاصة بعد زيارته ملكة الشريفة          الصوفية  

ـ   فمن خالهلا بني ضرورة احلـج شـرعا        " يب بأخبار الرحلة إىل احلبيب    حنلة اللب "اليت ومسها ب
  .) 02(مستشهدا بالقرآن الكرمي و األحاديث النبوية و األشعار 

حتفـال باملولـد النبـوي     فمأل مقدمته بأخبار اال  ، االستطراد  يعمد  ابن عمار  وكان           
      و الشعراء كـاملنجاليت أمحـد       يف اجلزائر و األندلس ، كما ترجم لعدد من األدباء         الشريف  

رهـا مـن    ختا ا  ، مث جاء يف األخري بقطع شعرية       )03(و شيخه ابن علي و الشريف التلمساين      
منهم التنسي و املقري     و   و املشرق يف خمتلف األغراض و أورد أخبارهم         خمتلف شعراء املغرب    

راء قدماء  ضافة إىل شع  إمد بن يوسف الثغري وابن خاقان ،        و ابن اخلطيب ،و حم     و التمبكيت   
هذا فيما   )04 (يب نواس و غريهم   لبحتري و املتنيب و بشاربن برد وأ      و ابن الرومي و ا    كأيب متام   

 الـنص املفقـود   خيص مقدمته أما الباقي فهو مفقود ومل يعثر عليه حىت اآلن و أغلب الظن أنّ  
  .موجود يف البلدان اليت سافر اليها ابن عمار كتونس و احلجاز 

الـشعر   نشد لنفسه  أنشد لغريه أ   ه كما ذ ان إذن كما نبغ ابن عمار يف النثر نبغ يف الشعر إ               
 و أحاسيسه الصادقة مـن       ألن الشاعر يستمد خياله    الذايت و الذي يعترب أصدق ألوان الشعر        

 منه ، فال مغريات و ال مناسبات تلح عليه قرض الـشعر ، فالـشعر                ة نابع ا كو عامله اخلاص 
ىل كوى و احلـنني إ  كما هو معروف تتعدد أغراضه فنجد منه الوصف و الغزل و الـش         الذايت

منت و اليت تض   )05(و موشحاته    ، وكان ابن عمار قد عاجل هذه األغراض يف قصائده            األوطان
خوانيات و املساجالت األدبية خاصة بينه و بني شيخه املفيت          كذلك املديح النبوي و بعض اال     

  20. نعرض مناذج له فيما بعد ، وسوف)06(ابن علي 
                                                 

شراف حممد عبد املطلب مـصطفى       ، رسالة دكتوراه من إ     هد العثماين ، الشعر الصويف يف اجلزائر يف الع      خمتار حبار   – 01
  .218 ، ص 1990/1991شوري ، جامعة عني مشس ، كلية األداب ، قسم لغة عربية 

  .232 ص، 2أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلائر الثقايف، ج – 02
  .184 ، ص1حباث و أراء يف تاريخ اجلزائر ، جأبو القاسم سعد اهللا ، أ  - 03

  .233، ص 2أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلائر الثقايف، ج  – 04 
  .300  املرجع نفسه ،ص – 05
  .35 ديوان ابن عمار ، ص – 06
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 ه حاز بتميز    أن كما قال الدكتور أبو القاسم سعد اهللا      ه فنقول   سلوب إذا حتدثنا عن أ    أماّ         
ت لـو   ن متيزه بني جمموعة من الكتبـا      ، فأنت تستطيع أ   عهد تعثرت فيه األساليب األدبية    يف  

 ، و قد قيـل أنّ     تح ابن خاقان  د بابن اخلطيب و الف    ىل حد بعي  ، فلقد تأثر إ   وضعت بني يديك    
و رغم جلوء ابن عمار إىل الـسجع         ،ه طريقة ابن خاقان   تشبطريقة ترامجه يف كتابه لواء النصر       

فاسجع )01(يقته فيه غري متكلفة و ال مبتذلة      يف تنميق العبارات غري أن سجعه غري مستثقل و طر         
فكان يكتـب    ،العاطفةوصف و احلديث عن األدب و        إليه عند ال   ده جزء من الشعر يلجأ    عن
فهـو يكتـب     ،)02(و معانيه بعيدة كل البعد عن عامة الناس          صة ال العامة فأسلوبه راق    للخا

تـه  لى وجه الدقة حلد اآلن ما عدا رحل       ليست معروفة ع  فمؤلفاته  فيما خيص    أماّ،  للطبقة املثقفة 
عروفة بكاملـها ومل    و هي بدورها ليست م    " بأخبار الرحلة إىل احلبيب     حنلة اللبيب   " املسماة  

ين هو لواء   و اليت حققها حممد ابن شنب رمحه اهللا و املؤلف الثا           تسلم من الضياع إال مقدمتها    
اصـروه و عاصـرهم      و هذا الكتاب هو عبارة عن تراجم لفضالء ع         النصر يف فضالء العصر     

 فكانـت   فلقد قام الدكتور سعد اهللا بإحـصائها      أما مؤلفاته األخرى    م ، و بانتجا عرف م   
  :و شروح و حواشي نذكر منها  عن رسائلعبارة

  ".فتح اإلله"حاشية علي اخلفاجي يف األدب ذكرها تلميذه أبو راس الناصري يف مؤلفه  -
  .شرح علي البخاري ذكره له ابن أيب شنب يف إحدى مقاالته  -
  .ضمن أجوبة و فتاوى صديقه امساعبل التميمي رسالة يف مسألة وقف مطبوعة  -
  .ذكره له تلميذه السيالة ) تونس (تاريخ الباي علي باشا بن حسن  -
ذكرها تلميذاه أبو راس الناصـري      " إني أريد أن تبوء بإمثي و إمثك        "رسالة يف قوله تعاىل      - 

  ).03(والسيالة

و املدائح   و املوحشات * ر منها قصائد القريض   عدة ألوان من الشع   عاجل ابن عمار   كما         
 ن إخوانياته ، رد ا على قصيدة ابن       ـوذج م ـنذكر من ذلك قصيدته النونية فهي من      الدينية و   

  :علي و مطلعها
21  

                                                 
   .26 ديوان ابن عمار ،ص – 01
سعيدوين ، جامعة اجلزائـر      ابو عمران الشيخ ، تقرير ناصر الدين      /  علي علواش ، معجم مشاهري املغاربة ، تنسيق د         – 02

  .234 ،ص 2أبو القاسم  سعد اهللا ، تاريخ اجلائر الثقايف ،ج/ د كذلك و  ينظر.381، ص ) ت-د(
  .230  املرجع نفسه، ص – 03
  .القريض هو الشعر املوزون و املقفى * 
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  )01(وثـىن القضيب فراق يف ميـالنـه            ريـانـه ـس أنسيـم روض رق يف
  أحزانـهفتخلص املـحزون  مـن    لو خلاطـري          ـبـعثت أراجنـه الس

  حلى ألـوانـهخلـع الربيـع ـا             اؤهـارو نـاء راق غـروضـة  مأ
  سوسـانـه لول معمـن ورده املط    ود يف موشيـة        ـاخلـربجت كـو ت
  احلـانـه ن وق غصوـا            شدو يـثار الوجـد مـفق الطريـلذلداـبو

  )02(ه جريانـ ن الرقـط م فبدا انسياب   ـيك اجلداول ماؤهـا        رى اتـو ج
  ميدانـه  يف ـا انـربى للـركض  مل           اـون نسيمهـالغصال اعطاف امو 
  مـن ريـعانـهفـتعطر املضمـار              اـرهن زهـعاـت أكمامهـتفتقو

  ملعانـه  عـن صفحة كالسيـف يف            د يـلوي لنـاـة مـن أغيـأَم لفت
  غزالنـهـزري بيـان السفـح اوي            فـاهير  احواحوى كحيل الطرف 

   تيهانـه ـب العـقول ولـج يف    ـاجـر ادعـج        سنـان احملـان وفت
  مـن جذالنـهـي ابتسام الثـغربأب      فـاتر       ثنايـا ـال جـذالن بسـام 

   نشوانـه       بأَيب شمول الظَّلـم مـنـب      ف اشنـمعسول املراش نشوان 
   قضـيب البـان مـن ريانـه     بأيبـف        ق القـوام مـهفهشوـريان مم

  ود مـن أردانـهـيعلو الع مسكاً و     ـات يـعبق خالـه       أرج النفحـمت
   :إىل أن يقول

  )03(ى              احلاظـه ام شعـر فـرد زمـانـه ـمل ادر من أقوى على سلب النه

  د أمـات الدهر مـن نعمانـه          ما قذي احـيا لنـا    امل العلـم الــالع
  فظـه و ازداد يف فيضانـه ـطَةَ ح            ذي مـأل البسيـ  ـاحلافظ البحر ال
  عيانـهأيف ذا العصر مـن  عدود املصطفى ابن علي الْ               مراوي حديث 

            و مفسر الذكر احلكيم و مظهر الت22 هم بـيانـهـأويل و املـمنوح فـ  ت  
  ان مـن بستانـهـاملـقطف األذه و              و املـرشف اآلذان مـن سلسالـه

                                                 
  . 44ص ديوان ابن عمار ، – 01
  . الرقط اختالط األلوان و اختالفها– 02
ىل جانب   و صديقه ابن علي و شعره قائال بأنه إ         ىل احلديث عن شيخه   إمقدمته الغزلية التقليدية ينتقل      بعد انتهائه من     – 03

  .الشعر فهو راوي للحديث النبوي و مفسر للقرآن
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   مـن احيـانـه  ذكـراه دثـاره و      شعـاره          مـوىل تـقـاه اهللا جـل، 
  ارات مـن اعيانـهـمـتدفـق العب      و الليـل مـد رواقـه           لـو مشـته
  رآنـهـالــآلي مـن ق جـاللـــه                 و مـردد  هللا جـل مـتبتـالً

  الليل مـن عثمـانـه ام ـترى قيو              ي  ـجيتنلـسمعت قـول اهللا غضـا
  هـيف نيسانـالروض كـالطود او ك     دى           ـة وا غتشفع املـهابة بالـدعاب

  انـهـي رجحـالـدين ف دورع وزا    زانـه            ـه بـسط مىت مـامـا شأن
  انـهـك مـن رمحـدنيو تنسـك ي     عه           ـربي  روض وقتادب يـريك ال

  ل مـوقوف عـلى تبيانـهـالفص و                راف الكـالم لسانـهـلـعب باط
  ح القول مـن سحباِنـهـتسنع فصي   د حـديثـه             ـفاصغ إليه السمع عن

  سانـهعر مـن حـحبـر الشتظفـر   نظمـه              حماسـن  يف  بذهنك أوجلْ
  ن دنانـهـراط بيـاالّ اختفـى سق    ة            ـخاض يـوما نطقه يف حكممـا 

  و سرى هلا االعـفاء مـن طوفانـه   ة هـرمس و رمـس             ـو هلا حبكم
  البـصري فـي أزمانـهـالن جـلى     فـوق منبـر وعظـه            لمـوإذا تك

  انثىن و الشعر طـوع لسانـه حـىت    ـره             ده خـدم البـالغة و الرباعة
  مـن أركـانـه جنباتـه و العلـم                  مـن ق اآلداتدفـت  لـه مـنـظ
  ن غيالنـه  يهـدي رقيق النسـج م      يـشبب فهـو عروة رقـة         إذا ـف
  مهمـا انربى للقول يف ابـن سنانـهره                ــوغ املدح فهـو زهيإذا يصو
   خـر ابـن محيدس عـلى اذقـانـهالذرى               ـف املباين وإذا اغتدى يصو

   أعـرى ابـا اسحاق مـن احسانـه     ـى          الرباوجال يف وصف الرياض او
  ي ارسانـهـ   حـىت اغتـدى يـنقاد ف         ان و ساسـه    ـفهو الذي راض البي

  اقانـهـ    يـعزى إلـى سلمـان او خذي            ـ النثر حتسبه ال يف النظم او يف
     ريـحانة الكـتاب غـر بـنانــه ا             ـلنوشت  اغها وصهـذيالقالئد 

  )01( وانـهـل أأهاء  عـن مطمح العلي  ـالغة ماثـىن              لبلوال اإلحـاطة با
23  

                                                 
 بعد أن شبه ابن عمار صديقه بكبار احلكماء و الشعراء أمثال سقراط و ، ذكر أغراض شعره وهي املدح و التشبيب – 01
  .اخل...
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عجابه بشيخه ابن علي و بشعره و بالغته فهو         دة أخرى البن عمار يعرب فيها عن إ       قصيو هذه   
  :ميدحه يف هذه القصيدة الرائية و كالعادة يستفتحها بالغزل إذ يقول 

   )01(طال معطـار من أجل حالية ال                   مـاذا أعـاين من جحيم أوار 
  ارـ  شـرادة األذهان و األفك                ن ذات سوار يطَرـاقة القُـخف

  ارـ   ـابة األلبـاب و األعم               منهـوبة مـا حتت عقـد ازار
  ارـ  خـدين و العينني و األشف و الصدغني و الْ               فتانة العـطفني

  ارـو جنة األبصلوب   نـار الق                قيد النواظر و املسامـع غـادة
  ارـجاءت ادي فـي غدائر أجعد                  فتقت علـيه نـوافج العط

  و جتر ليالً فـوق صبح مسفـر                 من فوق دعص حتت خوط عرار
  فرع و فرق مـظلم أو مسفـر                أحبب بـذا اإلظالم و اإلسفار 

  :إىل أن يقول
                  درر الندى و دراهم األزهـار  ها الصبـاأم روضـة غناء قـلد

  )02(                 خضعت له البلغاء يف األمصـارأم قطعة مـزفوفة مـن بـارع 
  )03(                  بـيضاء و اخلضـراء أي مطـارفهو الذي طارت بالغته اىل الـ

       ارـاالحصـ االجادة باء ب                  غرضه اىلـالً أن يسابقـمن رام جه
                  عاىن القريض فجاد عن اقتـار  مـهالً أبا عبد االاله على الفىت 
   مـن علياك باملعشـارمـا جاء                   لو نظَّم الزهر النجـوم قصائداً 

   بشـار           و بيـان قُس يف دهـى      عربـواريت زنداً عـن بالغة ي
           و بـعثتها غَـرا لـغري مبــارـكـافـيء       فزفتها عذْرا لـغري م

  )04(   و الكنديني بـسالف األعصـارـا               ما حاك منوال الفرزدق نسجه
  معىن ارق من النسيم و مـنطق                   شيبت طـالوة شهـده بعقـار

            بغرائـب التلميـح و األخبـار  حبـر عباب مـوجه متدفــق      
   24  .هي قصيدة طويلة لكننا إقتصرنا على هذا

                                                 
   .57 ديوان ابن عمار ، ص-01
  .صد هنا ابن علي  ويق– 02
  . يقصد بالبيضاء فاس و اخلضراء تونس – 03
 . الكنديان مها امرئ القيس و املتنيب – 04
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   : حممد بن ميمون اجلزائري– 02
     أهـل النظـر     قطاب  أبو عبد اهللا حممد بن ميمون الزاوي النجار ، يعد رمحه اهللا أحد أ                    

سالمية يف  ا الثقافة اإل   الذين خدمو   العلم ،   الراسخني يف  الواسعي اإلطالع    العلماء   ، ومن كبار  
 ، مل   )01()م18(العهد التركي باجلزائر ، عاش يف النصف األول من القرن الثاين عشر هجري              

مل تـذكر ذلـك     طلعنا عليها    املصادر اليت ا    و وفاته ألنّ   نستطع حتديد تاريخ و مكان ميالده     
الدولة البكداشية يف بالد اجلزائر     فالدكتور حممد بن عبد الكرمي حمقق كتاب التحفة املرضية يف           

       مجيع املصادر و املراجع أمهلت ترمجة هـذه الشخـصية الفـذة            احملمية البن ميمون يذكر أنّ    
رهم منسية و لعل ذلـك يعـود إىل         ،و هكذا كان حال كثري من العلماء الذين أصبحت أخبا         

   .)02(ا كثر حساده رضطرابات السياسية يف البالد ، أو كون الشاعر كان عاملا حنرياال
ا يكن   و لكن مهم   التاريخ،م عنها    تكت فابن ميمون يعد من الشخصيات اهولة و املهملة اليت        

  .غريناأن مل هذه الشخصية كما أمهلها  فال ميكن لنا من أمر
و لقد عـاش    " أوزن حسن   " فابن ميمون كان من معاصري الداي حممد  بكداش و صهره            

 ، كما عاصر خنبة من األدباء أمثال الشيخ حممد ابـن            )03() م1710(ية  هذين الرجلني إىل غا   
  و املفيت الشاعر ابن علي ،و لقد "حنلة اللبيب بأخبار الرحلة إىل احلبيب "صاحب رحلة عمار 
ل هـذا    ولع )04(ادوش و هو يسميه فيها شيخنا       سم ابن ميمون بكثرة يف رحلة ابن مح       توارد ا 

و توىل ابن ميمون عدة وظائف حكوميـة منـها   لمذ على يده ،   ن ابن محادوش تت   يوضح لنا أ  
ف فيـه   يف عهد الداي حممد بكداش الذي ألّ      قاضي املواريث و كان مقربا إىل السلطة خاصة         

 و الذي جعله يف شكل      )05( "تحفة املرضية يف الدولة البكداشية    بال"ابن ميمون كتابه املعروف     
 مقامة عبارة عن فصل من سرية الباشا        جعل كل  مجع فيه ستة عشر مقامة و        مقامات ، حيث  

25  

                                                 
حممد العيـد تاورتـة ، أ عزيـز         / عمار ويس ، د   / الربيعي بن سالمة ، أ    /  وينظر د  26 ديوان ابن عمار ، ص       - 01  

  .527الشيخ ، معجم مشاهري املغاربة ، ص و أبو عمران .901 ، ص 1العكاشي ، موسوعة الشعر اجلزائري ، ج
  .12 ص ابن ميمون، التحفة املرضية، – 02
  . 27 ديوان ابن عمار ، ص – 03
 عن النسب و احلسب و احلال ، تقدمي و حتقيق و تعليق ، أبو               ادوش ، رحلة لسان املقال يف النبأ       عبد الرزاق بن مح    – 04

   .216،  ص 2005لبنان ، الطبعة الثانية ، /ت القاسم سعد اهللا، دار الغرب اإلسالمي ، بريو
  .27 ديوان ابن عمار ، ص - 05
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* خالق الباشا املرضية و الثانية كانت يف تعيينه سـنجق         ه ، فاملقامة األوىل تناول فيها أ      عمالو أ 
 )01( على تقسيم خبز العسكر و كيف نزع الظامل حني طغى و جتـرب               الدار و الثالثة يف توليه    

  .اخل ...
ة هامة تكشف عـن اسـتعداد       دبية ، تارخيية كونه وثيق    ة و أ  هذا الكتاب قيمة تارخيي   فل       

         جوم على مدينة وهران و سقوطها      فيما خيص اهل   احلوادث و تفاصيل املعارك   و ترتيب   اجليوش  
، أما قيمته األدبية تتمثل يف الشكل و األسلوب فلقد جعل           )02(سبان  و استعادا من طرف اال    

  من أنواع األدب ، أما أسلوبه متيز بكثرة السجع و الغموض  كتابه يف شكل مقامات و املقامة 
  . )03(يف بعض األحيان 

نا قلما جنـد    نريخ و األدب يف كتابه و احلقيقة أ        ابن ميمون مجع بني التا     و ذا نقول أنّ         
مؤِلفًًا زاوج بني فنني ، إذن كتاب التحفة املرضية يعد مصدرا من مصادر األدب و التـاريخ                 

   ابن ميمون تعددت مواهبه     أنّ و هكذا ميكننا القول      ،زائري يف العهد العثماين بدون منازع     اجل
         و شاعرا بارعـا اهـتم حبفـظ األسـجاع          ،  و اختلفت فنونه فكان رمحه اهللا فقيها متصوفا         
حساس كمـا   اطفة و أمانة الشعور و حقيقة اإل      و األشعار و متيز أسلوبه يف الشعر بصدق الع        

ربه البعض أحد ممثلي املدرسة األندلسية باجلزائر بعد أمحد املقري ،و هي املدرسة اليت كان               اعت
  . )04(خاقان و ابن احلطيب ميثلها الفتح ابن 

     مـا ترعـرع   خرج يوما من اجلزائر لطلب العلم و إن        ابن ميمون قد     مل يعرف أنّ  كما          
 اجلزائر فيها أساتذة و شيوخ تتلمذ على يدهم         لى أنّ م ع هنا باجلزائر و هذا دليل قي     و منا فكره    

 فشعره متيز بتعدد األغراض فيه و جودته و الذوق الفين و قصيدته اليت قاهلا يف                ،و أخذ منهم    
  26:استشارة ابن علي أصدق جواب على ذلك إذيقول 

  
  أسهمها األحلاظ و القوس حاجـب               وب القلب للقلب حاجأمن فتك ذات

   حسودا و غارت من حالها الكواكب      يناجيهـا          بـاب اهلـالل*يكيـة رم

                                                 
  . و سنجاق و هو اللواء يف اللغة التركية سنجق أ* 

  .85 التحفة املرضية، ص ابن ميمون، -01
  .209، ص 2 اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، جأبو القاسم سعد  – 02
  . 215 ، ص 1ء يف تاريخ اجلزائر ، جراأبو القاسم سعد اهللا ، أحباث و أ – 03
  .الرميكية هي زوجة املعتمد بن عباد* 
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  بـالذوائ د تلك ـ      حتف بذاك اخل        فعندمـا وسط جنح  اإذا شئت مشس
  حتـارب حني و أجفاا  يف كـل             ابتسامهـا يسالـم قـليب لفظهـا و

  ائبـاجلميل كت و فلّت من الصرب       ا       إذامـا جتلّى حسنهـا غلب احلجـ
   تسلّ القواضـبيل أوالعوا ـز   و مل  ال و من أعطافهـا و جفو نـها            
   وناحل خصريها جلسمي منـاسب       مـورد خديهـا لـدمعي مشـابـه            

   ـائبتوسلـت خا ـلكنين مهم و             فكم وصلـة يف احلب بينـي و بينها
  راتب وقد مشخت يف العـزمنه املـ مشتـاق تذلـل للهـوى             ويحفيـا 

   ولكنه للـشـاذن الغـر هائـب              ـاب أسـود الغـاب حد سنـانه

  واعبـاحلسان الك تسبيه بالغنج و             ىـيسىب كماة البأس يف حومة الوغو

  ل أو تغـري صاحـب ـه                اذا صد خوفـاء  رعـى اهللا قلباً مـا أتـم 
  )01(    و قد كثرت يف العاشقني الشوائب           الص يف مـلة اهلـوى  ـتفرد باالخ

        ىل الشعر السياسي حيث امتـازت قـصائده بقوـا         كما اشتهر ابن ميمون مبيوله إ              
 غري مثبتـة يف     بة للمقام ، فالقصيدة اليت سنعرضها     و نغمتها املوسيقية ،و اختيار األلفاظ املناس      

قيلت " حباث و أراء يف تاريخ اجلزائر     أ"  أبو القاسم سعد اهللا      ما يف  مؤلف   نديوان ابن عمار و إ    
حـني  * باشـا السيد احلاج حممد خوجة ابن السلطان السيد عبدي         يب عبد اهللا    يف السلطان أ  

  :  يقول فيها)02(ا ليها ساملا غامنخروجه من اجلزائر و عودته إ
  حى امليـالدضـاـوالنمقدوم ـب              بشرى كما انبلج الصباح البـادي  

  ن حاضر أو بـاديـيف سـاعة بركاتـها فاضت عـلى               كل الورى م
  ه الرسـول اهلـاديـ يف مثله وج  بـدا             يـوم  مون يفامليـ بالطـالع 
  ي سبيل جهـادـيف نظم مشـل ف       قاصـدا         دةلتك السعيـأعملت رح

  أويب باإلسـاديـ   بالسـري و الترى            سـتبغى رضى الرمحن يف صلة ال
  يها اخلـلق خري مهـاد ـ   مهدت فالـيت           لقياـحىت بلغت القـصد يف ال

  27على الرضى ووداد  مبىن السـكون مجعت على التقوى القلوب و شيدت            

                                                 
  .80 ديوان ابن عمار ،ص – 01
  .م و يف عهده سقطت مدينة وهران يف يد اإلسبان 1732-1724حكم اجلزائر مابني * 

  .217، ص 1ريخ اجلزائر، ج أحباث و أراء يف تاأبو القاسم سعد اهللا، – 02
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  جـادـاألنى األغـوار وـ  بـاد عل         رب أطلع منك مشسا نورهـا   ـغفال
  كأخدة عـاد تأخذهم  ي احلرب ـ ف  للنصر فارقـب بـشطة            ةـهي آي
  االعضـاد  ت يف ـتففي العدا وـتك   ـن عزميتك الـيت           م)  سيفا(تستل 
   األرعـاد ي األبـراقـج فـقـد ل         الـذي       رئـيسهم) دـلبوزي(قولو 

  ادي ري ذاك الصـاد ــعاأل دم      وا           ـ عبد صاداي اخسأ فهذا سـيف
  األقيـاد ي ـاد فـ يـنق البـد أن      إنـه         ـفاه احلمـام ـو لـئن ختط

  ـلة األجسـادي مجـ ف روحةـط         م      شروعـةـجيشـه م  ةـفاذا جبث
  ادــرفيـةو القنـا امليـمشـبـالـموىل حتكم حكمهـا              و عساكر ال

  ي حبـر حـزب دائـم االزبـاد ـف   هـووا           د ـأحزاب العدو قـو اذا ب
  عوا من طـارف و تــالدـ    مـا مجار حتكمت فيهم و يف          دمـد الـو ي
  صـورة األمـداد ـ    بـجنـوده املـنـا          ـمدناهللا ينجـز وعـده و يـف

   أبـيه و األجـداد  أحـيت سبـيل     ـمالـه          ذي أعـاليا أيها املـوىل  
    بأنـك واحـد األجـوادي ـقضـي       ـلى البالد و أهلها       ود يفيض عـج
  ن األغـمادلت مـا  سـالظبـل مث      ـعدا فتكاـا        سالة متـحو الـو ب
  شرع الـورادـك م يـمين نـدى و      ـرينك مربض اآلسـاد        حمى عـف

  اآلمــادـابـق  بـرزت فـيها س      ـأثـورة          آثارهـا م كـارمـو م
  نـاد ـولـة اإلسنـاد باإلسـ    مـوصفخر األوىل أخبارهم            هاشم ال نـم
  ن اإلحلـادـق يف ظلـم مـاخلـل  و    صـر          ـدين اذ ال ناوا بنص الـقام
  ل السـيوف حــدادـ مث  بـعزائم  م العـدا            ـىت أقامـوا دينه رغـح
  ل و نـور رشـادـت من فضـ أو تي  القاك مـا             ا وجهة أبـدت ملن ـي

  اآلحـاد  حـد ي واـف ة ـ مـجموع               لهـاـراق احملاسن و املـكارم ك
  اد ـة األجمـلبـق حـابـرأوك سـف    ـاهدوا             ش واستعظموا األخبار حىت
  ك الوقـادـينـيطـت بنـور جبـ             ن    نهـى ـرأوا العدالة و البسالة و ال
  ادـعـعـاف و اإلسـ   بالعـز و اإلس           با  ـة آيـو حضرت حضرتك العلي

  ـرادـدار و االيـورة االصــ      منصــوامسـا          لهـدوء ملتقيم منهـا ل
  ـادـيك باآلمـال طـوع قيـ        تـأتــوده        عـأبشر فملكك ال تزال س
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  مبدأ و معـاد ك السعيد مبلغـا                  أقصـى املنايف ـواهنأ  مبقدم
  علـى التعداد كـارم أربت الغة يل تفـي                  مبـقول و ال بذا أما

  )قس اياد (ان ـو لو استعان لس  رامها                 فصفات جمدك أعجزت من
   يف النفس و السلطان و األوالد                 تبلغ كـل مـا أملتـه  ال زلت

  .عونهمتت حبمد اهللا تعاىل و حسن 
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   : حممد ابن علي– 03
        حممد بن حممد املهدي بن رمضان بن يوسف العلج املشهور بـابن علـي ، شـاعر                        
 سرة عريقة يف تويل الوظائف الدينية خاصة القضاء و الفتـوى           عن التعريف ،ينحدر من أ     غين

، ذكره ابن عمار    وه شاعرا و كذلك جده و جد أبيه       ىل قول الشعر ،حيث كان أب     ضافة إ إ) 01(
هذا اإلمام هو خامتة الشعراء العظام ذا الصقيع ليس لقليل األدب بعده            " فقال فيه   يف رحلته   

 هـذا   نّغري أ " واء النصر يف فضالء العصر      ل" ، كما أورد له ترمجة كاملة يف كتابه          )02("نقع  
  .ىل حد اآلن فا يعد من املصادر املفقودة إلر ساِكالكتاب كما ذُ

رته يف ذلك العصر ، وما      مة البارع قليل جدا رغم أمهيته و شه       و ما نعرفه عن هذا العال            
 القاسم  بو أ رن ميالده ووفاته بدقة ، فالدكتو     معه من وثائق الحيدد تاريخ و مكا      ن جن استطعنا أ 

ن يقدر تاريخ ميالده الـذي كـان حـوايل          سعد اهللا من خالل بعض االستنتجات استطاع أ       
          يف مـدارس   و   و علـى يـد والـده       )03(شاخيهاتعلم على يد م   ،هـ يف مدينة اجلزائر   1090

نه سافر كغريه من األدباء إلمتام دراسته ، توىل وظيفة الفتوى           و مساجد اجلزائر ، و مل يذكر أ       
 هذه السنة ، وقـد اسـتمرت        هـ خلفا حلسني بن حممد العنايب و الذي توىف يف         1150سنة  

هـ و لقبه  1166حني حتدث عنه سنة     هـ و هذا ما أكده ابن عمار        1169ىل غاية   وظيفته إ 
 و من جهة أخرى جند امسا ملفيت        )04(لقب كان يطلق على املفيت أنذاك     بشيخ اإلسالم و هذا ال    

ه يكون   ذكر خروج ابن علي من هذه الوظيفة و بذلك يتضح أن            هـ دون 1169جديد سنة   
   فأجادها شعرا و نثـرا      عجب ابن علي باللغة العربية كثريا     ، ولقد أ   )05(قد تويف يف هذه السنة      

           ، كما وصف و عرف باحلفظ الغزير و رواية احلـديث النبـوي ، و املهـارة يف التأويـل                   
  28.و الفصاحة يف اخلطابة 

                                                 
وينظر عادل نويهض ، معجم أعالم اجلزائر       712 ص   1،موسوعة الشعر اجلزائري ، ج      سالمة و آخرون  ن   الربيعي ب  -01

من صدر اإلسالم حىت منتصف القرن العشرين ، منشورات املكتب التجاري للطباعة    و النـشر و التوزيـع بـريوت ،                        
  .128 ، الطبعة األوىل، ص 1971

احلفناوي ،تعريف اخللف برجـال      كذلك    و  ينظر   302 ، ص    2، ج ر الثقايف عد اهللا ، تاريخ اجلزائ     أبو القاسم س     – 02
  .196 و نور الدين عبد القادر ، صفحات يف تاريخ مدينة اجلزائر ،ص 252 ، ص 2السلف ، ج

    موالي بلحميسي ، مدينة اجلزائر من خالل النصوص ، جملة األصالة ،جملة ثقافية  تصدرها وزارة التعليم األصـلي                     -03
   .73م ، ص 1972جوان – ماي 08لشؤون الدينية ، العدد و ا

  .301، ص 2 أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج - 04
  .21 ديوان ابن عمار ، ص - 05
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     )01( ابن علي يقوم الليل و يقرأ القرآن ، جيمع بني الدعابة و مناسك الـدين                 و كان          
د ، فابن علي حبكم شاعريته كان جيتمع باألدبـاء          ، وهذه صفات قلما جتتمع يف شخص واح       

عجاب كل  ديقه ابن عمارو كان إ    بن ميمون و جمالسته لص    كزيارته ال مثله و يبادهلم الزيارات     
 و اإلجادة فيه ، فهاهو ابن عمار يصف         )02(ىل مزيد من قول الشعر      منهما باآلخر يدفع ما إ    

  :شعر ابن علي يف قصيدته اليت مطلعها 
   )03(ابـ و الكتراءـحلبة الشع               يف رهــق فكـا برزت سوابيا بارع

  داب ـاظ كاألهـو رقائق األلفنا               ــك أعيصغت املعاين يف انتظام
  ن اآلداب ـل مـال يف حلـختت ردا              ــدر فكرك خـأبرزها من خ

  بـاب  ـة األلـض بفتنـها               االوءاـطالب نفيسغاص ذهنك يف ما 
   :رد عليه كذلك يف قصيدة من نفس البحر يقول فيهاو جند ابن علي 

  )04(يغت  ِبـدر سحابـ                و حبلية ص  يعة  ازت ِبـدر سخـابـو بـد
   زابـرياح بعسكر األحـعبث بالـنهى                عبث الـحارة األلفـاظ تـس
  ـيـطائيني بالغـة و الصابـو ال ني مبثلهـا                اد فكر ابن احلسـا جـم
  يـرأيتها ردت عـلي  شبابــ                  ف جملـوة دةـدت عـلي فريــوف

  ي ـو مشمت منها الروح و الرحيان و الر                  ريعـان و اتصلت ا أسبابـ
  وابـ  تـختال من صنعاء يف أثـشاهدا حسناء حـالية  الــطال                 

  ـي ـ  فتحولت ملـصانعـي و قبابعرف كفـؤه               ـفخطبتها و الكفـؤ ي
  اب ـ   أذْواء و العظماء فـي األحقـ               ْـما حازها األقْيال و األرداف  وال
  بابــ فـعالة بالسـحر يف  األلـت                وردت على امللكني بابـل فانثن
  ابـي زينب و ربــ   و العشق الفـا              قد لذَّ يل فيها التهتـك و الصبـ

غزل مها الغرضان    املدح و ال   نّشعره خمتلف األغراض ، ولكن يبدو أ       تناول ابن علي يف            و
 ومن القـصائد    لشكوى و الرثاء و برع يف مجيعها      جاد الوصف و ا   ضافة إىل ذلك أ   السائدان إ 
    29هـ أشاد فيها بالداي حممد بكداش و هذا 1119تبها يف فتح وهران الذي وقع سنة اليت ك

                                                 
  .304، ص2بو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف، ج أ – 01
  .304  املرجع نفسه ، ص – 02
  .51 ابن عمار ، ص ن ديوا- 03
   . 53  املرجع نفسه،ص – 04
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                 :مطلعها  
  )01(                  و مسر رمتين أم قـدود نواعم ام سـيوف صوارم  ين ـدهت عيون

  )02(                 فعم سناها أم ثغـور بواسـم  يف احلناديس أومـضت  و تلك برق
                    مشوس أكنتها اخلدور العواصم وافت فمزقِت  الدجـى  فكم ليلة 

                    فنم شذا كاملسـك فيهن الزم  فـوق صبح مـخافة  سدلْن ظالال
                     كالم كنظم الدر فيهن كالـم يـوم ودع مجـرة  و أودع قلـيب 
                      فها أنا منها الدهر نشوان ناعم   ةٌ  عربـيةقيِسـي و لـي نـزعة 

                    إجابته مـين القوى و العزائـم فتكلّفـت  دعاين هلا الداعي الصبا 
  )03(                  و طغن بقليب مل تفـده اللهاذم فكم رشقة عن مثلها السهم قاصي 

  . على هذا صرناو هي قصيدة طويلة و حنن اقت
   ليهم يف شـعره   وه و نعتوته بسفيه الرأي ، أشار إ       بن علي خصوم و حساد ام     و لقد كان لال   

ه كالنجم لن ميسوه بسوء إذ يقول و دافع عن نفسه بأن:  
  ه        ـانـم يف كيسـوه السـ قبلي سق           ل ـن فاضـذا نسوا فضلي فكم موإ
  هــي كيوانـنجم فـسهامهم للـ  ب            واـعرضـصبوا حبائل مكرهم تـن

  ه ــامانـع هـرعون مـ             أرىب على فالق ـاألخ  أرعن أهوج كـل من 
  ه ــيانـفت لى ـه عـسـ             يبقى مالبزالن ــغـ ال ترانـر املغـاو مل ي

  ه ـانـىل احسا جنحـوا إـ حسان م             و رأواـقا لـأجالف هذا العصر ح
    )04(ـهـي أوطانــز فـفالدر ليس يع              30طباعهـمإن انكروا فضلي خلبث 

      ن علي خرج من اجلزائر لغرض ديـين أو علمـي            اب ه مل يذكر أنّ   نو كما ذكرنا سابقا أ          
 نرس اللغة و األدب يف غري بلـده ،وإ        ن يد و برع يف الشعر دون أ     ما ترعرع يف اجلزائر     ن، و إ  

  )05( نبوغه و عبقريته  دليل على الّثبت ذلك فما هو إ
                                                 

  . 290فة املرضية، ص ح ابن ميمون، الت– 01
  . حنادس مجع حندس بكسر أوله و هو الليل شديد الظلمة – 02
  . اللهاذم مجع هلذم كجعفر و هو التقاطع من األسنة – 03
   .309 ،ص 2 أبو القاسم  سعد اهللا تاريخ اجلزائر الثقايف ، ج – 04
  .17مار ، ص  ديوان ابن ع– 05
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        يعترب أصـدق ألـوان الـشعر   و تفوق يف الشعر الذايت الذي ابن علي برع و يبدو أنّ          
، و هلذا أُعجب به كثري من الشعراء اجلزائريني و غريهم فهاهو عبد الرمحان اجلامعي يقول فيه                 

 حمي طريقة لسان الدين ابن اخلطيب االمام اخلطيب ابن االمـام            أديب العلماء و عامل األدباء    "
يرتاح له ، وكـان      علي كان جيالس ابن عمار و         ابن ، و كما ذكرنا سابقا أنّ     )01("اخلطيب  
        بذلك يف عدة مناسـبات و دليـل ذلـك قـصيدته            عجاب بشعره و أدبه و أشاد     شديد اال 

  :اليت تقول 
   )02 (ارـشعراً ليس لـي بشعصوغ أ                 أارىــوة فكرة فأبـي بقـمن ل

  ة يومـا بنظـم درارـن طاقـ   مـ            ه ـفالدر ينظمـه البليغ و هل لـ
  بدر شـكل سـوار   ـحلـة و الـ              هرية ـقل لليت جعلت هلا مشس الظ

  شفقني شبه مخار در الـ  ختذت من ب              ـجوزاء واـو تقلدت  مبقلّـد ال
  واري رفعـة جبـوار ـ و مـن اجل              رتال ـأتـراك ترضـني اـرة  م

  ا منها بضوء ار ـ                تـحـف الدجطلعت علي بليلة غـراء فـال 
  )03(ـارب لعـقار ـ                حـىت كأنـي شو غدوت من انشادهـا متمايالً 

  ال السـاريـ                فكأا طيف  اخليـصـلها ما امكنتين برهة مـن و
  : ىل أن يقول إ 

  هيـار ـا مـدى مـاوزا فيهـ             متج شعـره  الغةـيا شاعرا سحرت ب
  ار ـن اسكـرف ومـ              ألفيق من طظمك فاتئدـار نـعقد العقول عق

  ـارـكثرة األمطـان بعف النبـ            ضضعفت قوى فكري بنظمك مثل ما 
  ـار ــكـ درة  األفالّ            ما أنـت إم الفضائل يف الورى ـقسما مبن قس
  ضاَرـوقاد صوغ نـره الــ             من فك كل فريدة  اغـر صـو فريد عص

  جارـن اخلطيب مـظم ابـ             حلبات نإن قلت أنت ابن اخلطيب فأنت يف 
  ار ـري ممـم فيك غـ               فاخلصم سـلّ جزالة نين احلسـأو قلت انت اب

  ار  ـس مثّ مبـلقد صدقت و ليـ              فمتيمهم  ن املعز ـلت انت ابـاو ق
هم ـقل ِللْع31رارـرة األشـابث زمـيا خبث  الورى               و بين األخداة الب                      

                                                 
  .309 ص،2أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقتايف، ج – 01
  .60، ص  ديوان ابن عمار– 02
  العقار هو من أمساء اخلمر – 03
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  ارـين عمـمن يدي               رجل احلقيقة من بكيف التخـلص باخلديعة 
  ارـو ذحبتم من هجـوه بشفـلَـرمِيتم  منـه بداهيـة القـضا                

  رارـ               مين بدور الفكر بـعد  ِسفهو الذي أبدى برائـق لفـظـه 
  ارـزخـ                بالنهر مطبق حبـره الو شرعت يف نظم القريض مسجال
  دارـ                يف النظم وشتها يد األقـو لقد نـطقت بـطاقيت و بطاقيت
  دارـ                مل يقترن بشوائب  األكـفـليسلم املـوىل األجل و عيشه 
  رارــ                 حمفوفة باليمن ذات  قـو عـلت منابـر عـزه يف ربوة
  ار ـدرء و  األزهــ             جبواهر األن    ما ماس غصن يف الرياض مرصعاً
  .دمعه  املدرارـاب بـ                 مسح السحو تبسمت تلك األزاهر  بعدمـا
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I. املستوى الصويت:   
 

و املعاصرة ، بل متتد جذورها إىل زمن        ليست الدراسة الصوتية وليدة الفترة احلديثة                 
      و كان دافعهم الكتـاب املقـدس املعـروف        ،هتماما بالغا ذا اال     ، فقد أوىل اهلنود ا    بعيد
كتريية قـصد األداء    ، حيث قام علماؤها بتصنيف أصوات اللغـة السنـس           )01(" الفيدا "ـب

  .الصحيح لنصوص الدين و فهم معانيه العميقة و سالمة لغته من اللحن 
و جند فضل اليونانيني و الرومان ال يقل أمهية عن اهلنود ، إذ اهتموا بتطوير الدراسات اللغوية                 

ستقراء  على منهج علمي دقيق مبين على اال       و خاصة منها الصوتية ، فلم يعتمدوا يف دراستهم        
حياء اللغات القدمية ، هلذا كان تصنيفهم ميـس اجلانـب           ما تعلق األمر عندهم بإ    ناهلنود و إ  ك

   .)02(أكثر من الفيزيائي الذي كان حمل اهتمام اهلنود و العرب احلسي 
هشة املستـشرقني   العرب القدماء بالدراسة الصوتية عناية أثارت د      ن   اللغويو كما عين            

علم األصـوات    "  أنّ " فريث " جبهود علماء العربية يف هذا امليدان إذ أقر        ةشاداإل مما دفعهم إىل  
و يقـول    ) 03(" و منا يف أحضان لغتني مقدسـتني مهـا العربيـة و السنـسكريتية                شب ،

  .)04 ("مل يسبق األروبيني يف هذا العلم إالّ قومان مها العرب و اهلنود  "  "برجستراسر"
على نطق حروف    العربية بالقرآن الكرمي و هذا دف احملافظة         و لقد ارتبطت الدراسة الصوتية    

 و منه كان أساس الدرس الصويت عند العـرب           و اللحن،  الترتيل العزيز و صيانته من التحريف     
    .القرآنية على القراءات مبنياً

         و من بني العلماء الذين اهتموا بالدراسة الصوتية أبو األسود الدؤيل و الـذي كـان                
يعتمد على املالحظة الذاتية يف تصنيف حركات اإلعراب ، هذه األخرية سامهت مسامهة فعالة              

  .ييز حتوالت الكلمة و رصد معانيهايف مت
  
  

____________________  
   06ية وهران ، ص أمحد عزوز ، علم األصوات اللغوية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، املطبعة اجلهو -01
حولية أكادميية حمكمة متخصصة تصدر عن      أة الدراسة الصوتية العربية و تطورها ، جملة الصوتيات ،           أمحد عزوز ، نش   -02

  .05 ص 2005 العدد األول -البليدة–خمرب الصوتيات العربية احلديثة ، ةجامعة سعد دحلب 
 . 05نفسه،ص  املرجع -03
   .206، ص   2006 جملة الصوتيات العدد الثاين حممد العيد رتيمة ، الصوتيات منطلقاا و مصادرها التراثية ،-04
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    مث جاء اخلليل ابن أمحد الفراهيدي و وضع معجم العني و كان منهجـه يف ذلـك                          
 كما استطاع أن مييز بني األصوات       )01(احلروف أي حماولة نطق الصوت لتحديد خمرجه        تذوق  
 مهزتا القطع و الوصل ، كما كـان         و الصائتة و هو الذي وضع الشدة و السكون و          الصامتة

  .لعلماء آخرين حظ وافر يف هذا اال 
ج الـيت    الصوتية خطوة هامة ، خاصـة النتـائ        نساين خطت الدراسة         و بتقدم الفكر اإل   

ف األعضاء الـذي    عشر منها على سبيل الذكر علم وظائ      روبا خالل القرن الثامن     وأحرزا أ 
نطالقات الصوت األولية يف جهاز النطق ، و لعـل          يف كشف ا  للمجال الصويت دفعة قوية     قدم  

كتـسبتهما  اية امتازت بالدقة و املوضوعية      العلوم اللغوية احلديثة أسست قواعد و أسس منطق       
 التحليل الصويت للكالم اسـتطاع احملـدثون أن         ب العلمية و اآللية ، و من خالل       من التجار 
  ، و متييز الصوت من جهـره        )02(ع النطق    إىل صائتة و صامتة حسب موض       األصوات يصنفوا

   .و صمته و غريها من اخلصائص العديدة 
 األصـوات   طالعنا على معظم قصائد ديوان ابن عمار خلـصنا إىل أنّ                   و من خالل إ   

اهورة قد طغت على جل القصائد سواء كان ذلك على مستوى القافية أو علـى مـستوى                 
 األصوات املهموسة على مـستوى       الباء و الراء و النون ، أماّ       البيت الشعري ككل متمثلة يف    

  .القافية كانت قليلة قلة تلفت النظر و االنتباه منها السني 
          و حنن نعلم أنّ ما هو معتمد يف النصوص العربية األصوات اهورة إذ هلـا طـابع                 

 فقدت اللغة عنصرها املوسيقي     و من الطبيعي أن تكون كذلك و إالّ       " الكثرة و الغلبة يف النص      
 و مما ال    )03(" و رنينها اخلاص الذي منيز به الكالم من الصمت و اجلهر من اهلمس و اإلسرار                

  .شك فيه أنّ غلبتها تكسب النص حركة و حيوية 

____________________  
، 133 ص ،2005عارف اجلامعية  دار امل اإلسكندرية، جامعة   العام، يف علم اللغة     ،شرف الدين علي الراجحي     ينظر -01
 خليـل،  حلمـي     و   131-130 ،1982 بـريوت     دار النهضة العربية   العربية، فقه اللغة يف الكتب      الراجحي، عبده    و
   .56 ص ،1998 الطبعة األوىل بريوت، للطباعة و النشر و التوزيع،عربية  دار النهضة الاملعجم،ة و سات يف اللغادر

، علـم   حممود السعران  و .21 ، ص    1999صرية ، ط     امل  األصوات اللغوية ، مكتبة األجنلو     براهيم أنيس ،  إ نظر  ي -02
 ، و ابن جين سـر صـناعة         128، ص     الطبعة الثانية     لبنان/العريب ، دار النهضة العربية بريوت        مقدمة للقارئ    اللغة العام 
   .72ء األول ، ص اجلز، 1985 الطبعة األوىل ، حتقيق حسني اهلنداوي ، دار دمشق ،اإلعراب

  .22إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص -03
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منـها  ن تقتحم جماالت عدة     ستطاعت الصوتيات أ  ث اللغوي ا  فضل التقدم يف جمال البح    و ب  
تستجيب للقوانني الصوتية ، و ذا حناول أن نقدم جتربتنـا         قاعية  الشعر النبنائه على وحداتٌ إ    

   و اخترنا هلذا بعض األشعار املنتقاة من ديوان ابن عمـار ،           يف جمال البحث الصويت التطبيقي ،       
عطاء هذه األشـعار حـق      م األول و الثاين من البحث دف إ       و عمدنا عرض مناذج يف القس     

  :الظهور و من القصائد اليت اخترناها 
  .)النون قافية (جته  قصيدة ابن علي يف رثاء زو-1
 من خالل زيارته له و إعجابه بـه         د اللطيف عمار يف وصف قصر أمحد بن عب       قصيدة ابن    -2

  .)الراء قافية ( وهي قصيدة طويلة مقارنة بالقصائد األخرى
 نفوره مـن الطعـام          قصيدة البن عمار يف الغزل و مناسبتها هي مرض ابن علي بكبده و             -3

بـن   امرأة كان يهواها و تأيب عنه فأرسلت إليه بطعام شهي و أثناء ذلك كان ا               و ملا مسعت به   
ناب عنه ابن عمار يف     عمار عنده ، فأراد ابن علي أن يصف احلالة و لكن املرض تغلب عليه ف              

   .) قافية السني( األشعار على لسانه ذلك و قال تلك
ـ        -4 مـن                 صيدة  قصيدة ابن علي يف مدح ابن عمار أثنـاء تبادهلمـا قـرض الـشعر و الق
     .)قافية الباء (
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   :التحليل الصويت
  : األصوات اهورة -01

و اجلهر كمنع    ... اجلهر ما ظهر  " ظهار و جاء يف قاموس احمليط        هو اإلعالن و اإل    :اجلهر لغة 
  .)01(" و الصوت ارتفع و الكالم جاهر و جمهر ... علن الكالم و به أعلن 

" ... زري  تماد عليه يف خمرجه يقول ابن اجل      عقوة الصوت يف احلرف لقوة اال     هو :الحاو اصط 
  .)02(" كما أن اجلهر من صفات القوة 

 النفس أن جيري معـه      موضعه و منع  عتماد يف   أشبع اال حرف  " ه  بويه يف اهور أن   يو يقول س  
  .)03(" عتماد و جيري الصوت حىت ينقضي اال

بويه و ابن جين أما أغفال دور الوترين        يفاجلهر من صفات القوة و لقد أخذ احملدثون على س         
 اجلهر صفة صوتية تـرتبط بتذبـذب        الصوتيني يف جتديد صفة اجلهر ، حيث يرى احملدثون أنّ         

  .)04(" فالصوت اهور هو الذي يهتز معه الوتران الصوتيان " لنطق األوتار الصوتية حني ا
  : و من بني األصوات اهورة 

  : صوت النون -1
 خيشومي  " ه جمهور و درجة انفتاحه بني الشدة و الرخاوة          صفته أن " ه خيتلف عن املـيم     غري أن

  .)05 ( خمرجه أسناين بيد أن امليم خمرجه شفوييف املخرج ، و ذلك أنّ
 ن يكون أصال و بدال و زائدة ، فاألصل يكون فـاء            النون حرف جمهور أغ   " قول ابن جين    و ي 

  .)06(" و عني و الم فالفاء حنو نعم و العني حنو جنت و جنح و الالم حنو حصن و قطن 
____________________  

، الدار  لتمثيل الصويت للمعاين  ، ا حسين عبد اجلليل يوسف    ، و 325 ص   1 ج العرب، قاموس لسان    منظور،ابن  ينظر  -01
 .17الثقافية للنشر القاهرة ،ص 

           أمحد حممود عبد السميع احلفيان، أشهر املصطلحات يف فن األداء و علم القراءات، دار الكتـب العلميـة، لبنـان                   -02
 . 201، ص2001، الطبعة األوىل 

 .139حي ، يف علم اللغة العام ، ص  علي الراج شرف الدين-03
 .21 ابراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، ص -04
       الكرمي ابـن عبـد اهللا ، تـونس          التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث ، مؤسسة عبد            ،البكوشلطيب  ا-05

 .44 ، ص 1987 ، ، الطبعة الثانية
 ص  2 ج   ،1952لعريب بريوت ، ط    حتقيق حممد علي النجار ، دار الكتاب ا        أبو الفتح عثمان ابن جين ، اخلصائص ،       -06

435. 
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     ريح إذا مرت مرا سـهال ضـعيفا         نسمت ال  :قالواهم قد   و على أن  " و يقول يف موضع آخر      
  )01(....".امليمو النون أخت 

و النون صوت أنفي جمهور يتم نطقه جبعل طـرف اللـسان            "  رمضان عبد التواب      و يقول 
  .) 02(" متصال باللثة مع خفض الطبق 

و تتكون بأن يوقف اهلواء يف      " من الصوامت الغناء إذ يقول      ) النون(حممود السعران    عتربها  و ي 
الفم وقفا تاما بأن يعتمد طرف اللسان على أصول الثنايا العليا ، خيفض احلنك اللني و ـذا                  
يتكون اهلواء اخلارج من الرئتني بسبب الضغط من أن ينفذ عن طريق األنف ، بتذبذب الوتران                

   .)03(..." لصوتيان أثناء نطق الصوت ا
  .الصامت جمهور سين أغن : فالنون العربية 

و إن كان بدل الشفتني طرف اللسان و عضو آخر حىت يكون عضو رطب              " و يقول ابن سينا   
     .)04(" كان النون أرطب من الشفة يقاوم اهلواء باحلبس مث يضرب أكثره إىل ناحية اخليشوم 

ه ختالف يف نظرة القدامى و احملدثني لصفات صوت النون على أن         ال جند ا   و على وجه التحديد   
  .صامت جمهور سين أغن 

  
  
  
  
  
  
  

____________________  
  .138، ص 2 ابن جين، اخلصائص، ج–01
 ظر ، و ين49 ص ،1985، مكتبة اخلارجي، الطبعة الثانية، إىل علم اللغة احلديثمدخل  رمضان عبد التواب ،  -02

  .81 ، ص 1994، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر أمحد حساين ، مباحث يف اللسانيات كذلك
 .169 ص العريب، مقدمة للقارئ اللغة، علم السعران،حممود  -03
 حممد صاحل الضاحل ، علوم الصوتيات عند ابن سينا ، الفصل الرابع يف األسباب اجلزئية حلرف احلرف من حروف  -04

  .115 ص ،2002القاهرة يب للطباعة و النشر و التوزيع  دار غرالعربية،
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  :داللة صوت النون 
 معـىن، صغر وحدة يف السلسلة الكالمية ال حيمل        أ الصوت هو     أنّ أكدت الدراسات احلديثة   

 هل هو املعىن يف     طبيعته، هناك من ال يوافقها الرأي كوا مل توضح ماهية هذا املعىن و              غري أنّ 
 ، و يبقى للصوت يف اللغة       )01(؟ أي يف حالة التبليغ      ) احلركة  (عىن يف الوظيفة    السكون ؟ أم امل   

نعم و من وراء هذا ما اللطف فيه        " العربية معىن و داللة أثبتها العامل اللغوي ابن جين إذ يقول            
                 هـم قـد يـضيفون إىل اختيـار احلـروف          ، و ذلـك أن    نـصع أظهر و احلكمة أعلى و أ     

و توسيط مـا يـضاهي      يه أصواا باألدلة املعربة عنها ترتيبها و تقدمي ما يضاهي آخره            و تشب 
  .)02(" أوسطه سوقا للحرف على مست املعىن املقصود و الغرض املطلوب 

ه مالزمة الروح للجـسد يف حالـة        إذن للصوت داللة ثابتة و معىن قار و باق معه و مالزم ل            
 صوت النون يف العربيـة يـدل    التركيب و منه نقول أنّ     فراد و تتقوى و تستحكم يف حالة      اإل

  .)03(نفث، نفخ ، نبت ، نبث ، نزف، نزع ،نطق ، ض : على الظهوروالربوز ومن ذلك 
    ظهـار و الظهـور     فاجلهر فيه داللة اإل   ،  ) 04(" النون حرف جمهور أغن     : "  جين   و يقول ابن  

  .ر و الربوز ملوسيقى الصوت و نربه و الربوز للصوت و الغنة أيضا فيها داللة الظهو
 نطق صوت النون هو جعل طرف اللسان متصال باللثة مع خفض الطبق و عليه ال يـتم                  و إنّ 

النطق بدون لسان ، و لذا فحركة اللسان ضرورية لعملية النطق باألصوات فـإذا نظرنـا إىل                 
) ال طرف اللسان باللثة     تصا( النون، جندها تتجه حنو األعلى      حركة اللسان أثناء النطق حبرف      

  .) 05(و يف حركة العلو هذه ظهور و بروز للصوت 
  
   

____________________  
جملـة  ،دم منوذجا لقـصة آ   عمار ساسي ، نظرة لغوية يف حتليل القصة القرآنية دراسة يف التحليـل الـصويت                 نظر   ي  -01

 وم اإلجتماعية قسم اللغة العربية جامعة سـعد دحلـب،  الصوتيات بني التراث و احلداثة، جملة تصدرها كلية اآلداب و العل   
عة و النشر و التوزيـع      حممد املبارك ، فقه اللغة و خصائص العربية ، دار الفكر للطبا           / و د ،154 ص   ،2002 – 2العدد  

  .186، ص 2005بريوت 
  .157، ص 2ص، ج، اخلصائ)ابن جين ( أبو الفتح عثمان -02
   .155 ص ليل القصة القرآنية يف دراسة التحليل الصويت،عمار ساسي ، نظرة لغوية يف حت -03
  .435، ص 2ج ،اخلصائص، ابن جين -04
  .155 ص  يف التحليل الصويت لقصة آدم،ةدراسآنية ر نظرة لغوية يف حتليل القصة الق عمار ساسي ،-05
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  :داللة صوت النون يف مرثية ابن علي 
نية و ستون مرة موزعا بني ثنايا القـصيدة          مثا ون يف قصيدة ابن علي ما يقارب      تردد صوت الن  

 ، ألنّ )  الرثـاء    (مبا يف ذلك القافية اليت جاءت مناسبة ملوضوع ابـن علـي             شكل منتظم   ب
 اصابته بسهم املنية فهـو يـشكو      طراب نفسي لتجرعه كأس الفراق و ا      هو يف حالة إض   الشاعر

      ، أنفـي أغـن    نفجارر واسع اال   صوت النون جمهو    مبا أنّ  وحدته بعد فراق زوجته الغالية ، و      
   نسانية كونه يعرب عن الـصميم      النفوس ، فهو يدخل يف املشاعر اال      و أكثر األصوات تأثريا يف      

و ما يدور فيه من مشاعر و أحاسيس ، و تنعكس احلالة النفسية اليت يعيشها الشاعر من حزن                  
  :و حتسر حلظة قوله 

    )01(            فأذين اليت قادت فؤادي إىل احلني إذا إشتكت العشاق من نظرة العني      
  )نْ ، نَ ، ِن ، نـي ، نِ ( هاته النونات جاء على الشكل التايل فتشكيل 
ندفاع مشاعر الشاعر احلزنية حنو     لنون إىل فتحتها و هذا دليل على ا        من سكون ا    الشاعر انتقل

    امليم و النون أخـتني       ، و مبا أنّ    اخلارج فبعدما كانت خفية ها هو ذا يصرح عنها و يظهرها          
" رفني تناسـقا عجيبـا       هلذين احل  ، متمثلتا يف حرف اجلر يف قصيدة ابن علي و حنن نعلم أنّ            

  .) 02 ("متصاص يف النون لداخل إىل اخلارج بفعل جاذبية االندفاع من ايشكل حركة ا
 على التوايل و هـذا  السكون و الفتحة ينتقل إىل كسر صوت النون ثالث مرات    و بعد حركة    

ر العميقـة الـيت مل       كسر النون يصور لنا معاناة الشاع      يشكل داللة عميقة عند الشاعر ، إنّ      
تصال صوت النون و حرف املد      ياليه احلزينة و مرارا ، و إن ا        لشدة طول ل   يستطع أن خيفيها  

 ينس زوجته و ظل     ما هو إالّ داللة على عمق حزنه الدائم و استمرار مآسيه ، فهو مل             ) الياء  (
  :  يصف احلياة املرضية اليت عاشها معها إذ يقول يتذكرها دائما و

  ) 03(رأيت ا عصر الشباب معاصـري              و خيلت أين كنت من ساكين عدن 
متاما من صوت النون بينما الشطر الثاين أحوى         الشطر األول من البيت خايل       فاملالحظ هنا أنّ  

   ) .ين ، نْ، نْ ، نـي ، ِن( لتايل مخس نونات جاءت كا

____________________  
   .78 ص ،ديوان ابن عمار-01
، ص  1980سـوريا   / نشورات إحتاد كتاب العرب دمشق      روف العربية و معانيها ، م      خصائص احل  ،حسن عباس    -02
61.  
   .79 ص ،ديوان ابن عمار-03
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         ا بينت حنني الشاعر إىل األيام املاضية        فجميع النونات جاءت غري مشددة أي لينة و هذا لكو
   وصفها و كأا أيام من جنة عدن، اليت واليت عاشها مع زوجته

  ستمرارية حزنه و آالمه،ر من موضع ما هو إالّ داللة على امتزاج النون بالياء يف أكث او
 متزاج صوت النون مع امليم يف أكثر مـن موضـع           ابن علي ا   و ما يالحظ كذلك يف قصيدة     

ضافة إىل بعض الكلمات و األلفـاظ       الذي ورد حوايل احدى عشر مرة ا      " من"حرف اجلر   ك
جيري حـرا طليقـا يف       النون   متزاج امليم و  فا.....) األمن ، مين ، منك ، ملن ، مرتل          ( مثل  

غنته احلزينـة   اعر مسموعا مع    التجويف األنفي من غري عائق فيتعاىل اجلهر ليصبح صوت الش         
ـ  األوتار الصوتية و املؤكدة على استمرارية حلظة احلزن الـيت ا            جوقة تأتية من تناغم  امل ت نتاب

   طبـاق  بتآلف النون و امليم بني إ      يت إالّ قاعية احلزينة اليت ال تأ    الشاعر و كأنه على وعي ذه اإل      
 حىت تشكل البعد احلنيين و الشوقي       )01 (و فتح الشفتني متدربا ا من األوتار الصوتية إىل الفم         

  .ه الدافع األساسي لتدفق ذلك احلزن الشديد املمزوج بلوعة الفراق كون
    كل بيت من أبيات     ه بالنظر و التمعن يف أبيات قصيدة ابن علي يظهر أنّ          و يف األخري نقول أن 

لشاعر يبدو جليـا يف كامـل       االقصيدة حيمل داللة احلزن و األسى و الفراق و ظهور معاناة            
  : لك ذة على دة و من األلفاظ الدالالقصي
  العبد_______ القني 
    اهلالك و احملنة  داللة على_______احلني 
   داللة على اهلم و األمل _______احلزن 
   غطاء العينني من أعلى و أسفل _______اجلفن 
  الضعف و النسيان _______ الغنب 

  ما تشعب من ساق الشجرة ______ الغصن 
  قل و الفطنةاحلفظ و الفهم و الع_______ الذهن 
   اجلنازة و املوت  _______ الدفن
  داللة على على احلزن  ______ أشجان

  
____________________  

 خلف حازم ملحم اخلريشة ، امليكانيكية الصوتية للمقدمة الطللية عند امرئ القيس ، جملـة الـصوتيات ، حوليـة        -01
: ة ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، أحباث امللتقى املغاريب األول             أكادميية متخصصة تصدر عن خمرب الصوتيات العربية احلديث       

   .218، ص 2006، 02الدراسات الصوتية و قضايا املعجمية العربية ، العدد 
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   : صوت الراء– 2
 أي يعترب من األصوات املتوسطة      )01(نفتاحه بني الشدة و الرخاوة      ه جمهور و درجة ا    وصفته أن 

يكون اللسان مسترخيا يف    "أي فيه   ) 03("ن مع ظهره ما يلي رأسه     من طرف اللسا  "خمرجه  ) 02(
 رمضان   و يقول  )04("طريق اهلواء اخلارج من الرئتني و تذبذب األوتار الصوتية عند النطق به             

يتم نطقه بأن يتـرك اللـسان       هو صوت تكراري جمهور     " عبد التواب يف صوت الراء ما يلي        
 ضـربات   لرئتني فريفرف اللسان و يضرب طرفه يف اللثة       مسترخيا يف طريق اهلواء اخلارج من ا      

ضافة إىل حدوث ذبذبـة يف      الراء بأنه صوت تكراري ، هذا باال      متكررة و هذا معىن وصف      
  .)05(األوتار الصوتية عند هذا الصوت 

الراء حرف جمهور مكرر يكون أصال ال بدال و ال زائدا فإذا كان أصـال               " و يقول إبن جين     
ـ      و جرح،  حر و العني حنو ج     و رشد،  دشا و الما فالفاء حنو ر     وقع فاءا و عين    و الالم حنو ب رد  

   ردغامها فيما يليهـا مـن احلـروف ألن    دالراء ملا فيه من تكرير ال جيوز إ       و اعلم أن     ...و ب
   .)06("غريها يسلبها ما فيها من الوفور بالتكرير دغامها يفإ

 حنرافـه إىل   أنه أدخل يف ظهر اللسان قليال ال       رج النون غري  و من خم  " مام السكاكي   و يقول اإل  
  . )07(  "الالم خمرج الراء 

لتقاء طرف اللسان حبافة احلنك ممـا يلـي         و الراء صوت مكرر ألن ا     " يم أنيس   براه إ و يقول 
الثنايا العليا تتكرر يف النطق ا كأمنا بطرق طرف اللسان حافة احلنك طرقا لينا يسريا مرتني أو                 

   )08("ثالث لتكون الراء العربية 
  
 ____________________  

  .45الطيب البكوش ، التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث ، ص  – 01
  .60 صاللغوية، األصوات أنيس، إبراهيم – 02
  .147 ص، العام يف علم اللغة الراجحي، شرف الدين علي  – 03
  .129، ص1971، املصرية دار املعارف األصوات، قسم العام،ة علم اللغ دراسات يف  بشر، كمال – 04
  . 48 ص احلديث، مدخل إىل علم اللغة التواب،رمضان عبد  – 05
  . 191 ، ص 1جين ، سر صناعة اإلعراب ، ج ابن – 06
نظـر   ،وي 1987 ،   2لبنـان ط  /بريوت  سكاكي ، مفتاح العلوم ، طبعة نعيم زوزو ،دار الكتب العلمية             اإلمام ال  – 07

، 2001دراسة حتليلية ابستمولوجية ، مجعية اآلداب لألساتذة الباحثني ، األغـواط  "مبادئ اللسانيات البنوية   الطيب دبه ،    
                                                                       .169ص 
  . 60 ص اللغوية، األصوات أنيس،إبراهيم  – 08
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  يتكون صوت الراء العريب بأن تتابع طرقـات    "  حممود السعران    يقول  ن صوت الراء    و يف تكو
  باملكرر  على اللثة تتابعا سريعا و من هنا كانت تسمية هذا الصوت طرف اللسان

و هذه الطرقات ال حتدثها حركة عضلية واعية من طرف اللسان بوضع مسحا يف موضـعه                ( 
  .ان الصوتيان نغمة عند نطق الراء و حيدث الوتر) املناسب و يذبذبه العمود اهلوائي 

   .)01 (صامت جمهور لثوي مكرر: ريب فالراء الع
و الراء عن تدحرج كرة على لوح من        " و يقول ابن سينا يف رسالة أسباب حدوث احلروف          

   .)02 ("حيث من شأنه أن يهتز إهتزاز غري مظبوط باحلبس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________________  
  .171 ص العريب، علم اللغة مقدمة للقارئ عران،الس حممود -01
  اللغة ىل علم حممد فهمي حجازي ، مدخل إ      ، و    122 ص   ، علوم الصوتيات عند ابن سينا     الضالع،حممد صاحل    ينظر-02
  .63، ص 2006 و النشر و التوزيع القاهرة ، الدار املصرية السعودية للطباعة) ااالت و االجتاهات (  العام
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  : وت الراء داللة ص
 )01(" الراء حرف جمهور مكـرر  " ل صوت الراء عدة دالالت يف العربية إذ يقول ابن جين     مح
 يدل على الضعف أما كونه مكرر فهذا داللة على          هر داللة على القوة عكس اهلمس الذي      فاجل

  .تكرير العظمة 
اللسان و ضرب طرفه    و يف حركة اللسان مسترخيا يف طريق اهلواء اخلارج من الرئتني و رفرفة              

  .قوةيف اللثة ضربات متكررة علو و 
ـ               كما أنّ  أنّه يالحـظ     صوت الراء يطلب من العضالت أن تكون يف متام القوة ، و ذلك أن 

سبب ضعف العضالت احملركة ملقدمـة      باألطفال يف منوهم اللغوي ال يقدرون على نطق الراء          
هتزازات سريعة مكـررة هلـذه      حداث ا  قصورها يف هذا السن املبكرة عن إ       اللسان عندهم و  

   .)02(املقدمة 
  :هلاأو الراء أخت الالم فاجتماعهما حيمل دالالت كثرية و مبا أنّ

صـل إىل التـشريف                  ـا يو   عجـاب الفخـر   اإل تفيد التكرير لألحداث العظيمة و شدة        -
  .عنهعجاب املعرب و اال

  .)03(حاصلة من أجل تأكيد داللة معينة ) الراء( و ) الالم (نسجامية احلاصلة بينهما  اال-
قي جذاب له عدة دالالت     يقاع موسي ناغمهما مع بعضهما يعطي القصيدة إ     نسجامهما و ت   ا -
  .اإلعجابو هار و الفخر و الوصف نب اال:منها

  
  
  
  
  
  
  

___________________   
  .191 ، ص 1ج،ين ، سر صناعة اإلعراب ابن ج-01
 .126 ص ،ن العريب و قضايا العصر ، دار املعارف لإلنتاج و التوزيع البليدةعمار ساسي ، اللسا -02
  .127 ص ،نفسه املرجع -03
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  :الوصفيةداللة صوت الراء يف قصيدة ابن عمار 
صوت الراء يف قصيدة ابن عمار الوصفية حوايل مئتني و ستة و مخسون مرة موزعا بـني                 تكرر

  :داللته من خالل بعض األبيات منها ثنايا القصيدة بشكل منتظم و قد تبينت 
  )01(رـه ظهـن أزرتـدر إالّ مـو ال ب   فـال غصـن إالّ من رشيق قوامـه 

ا التتـابع يف    تكررت الراء أربع مرات منها واحدة يف صدر البيت و ثالثة يف عجزه فدل هـذ               
  ليلـة و قضاءعجاب ابن عمار قصر ابن عبد اللطيف و ما زاد افتتانه هحرف الراء على شدة ا   

 تنامي سـعادته و ابتهاجـه      م عليه ما هو إالّ    عجاب الذي خي  و اإل كاملة مع رفقائه يف القصر      
ابن عمار شاهد يف القصر      نتأكد أنّ  خالل انبهاره     فمن ،حلظة لقائه بصاحب القصر و زمالئه     

   )ر ، ر ، ر ، ر(:  عينه من قبل و قد تشكل الراء كاآليت ما مل تر
 الـراء    و مبا أنّ   عجابهوصف ابن عمار للقصر و شدة ا      : على  يف رشيق دلت    فتوحة  فالراء امل 

 فبعد أن يـضيق      سيما عند امتزاجه بالشني    صوت مكررفهذا يدل على علو و عظمة القصر،       
 حىت يتفشى اهلواء إذ ال يقتصر       )02( ء طرف اللسان حبافة احلنك األعلى     لتقاجمرى اهلواء بسبب ا   
و اهلدوء       لة على الراحة    و هذا فيه دال    )03(ج بل يتفرغ بني جنبات الفم       يف تسربه إىل اخلار   

 و من مميزات امتزاج الراء و الشني رجـوع الـصوت إىل             ،دمها الشاعر يف القصر   الذين وج 
  .الداخل مما جيعل الكالم يف استمرار 

 الشاعر يؤكد لنا    نّ أ لربوز و الظهور إذ يوحي هذا على       الراء املضمومة يف بدر داللة على ا       أماّ 
اء املضاعف يف أزرة على     ة القصر ، كما عمل صوت الر       أزر  خالل    من  إالّ  البدر ال يظهر   أنّ
 بينما وردت الراء    ، و مفاتنه  رعجاب بالقص اإل و مع الشدة تضاعف   ،و عظمة القصر     ظهارقوةإ

لتدل على تتبع األحداث املفتوحة يف ظهر .  
  :ف ينتقل الشاعر إىل وصف ابن عبد اللطيف إذ يقول و من وصف قصر ابن عبد اللطي

  )04(ـر                 و أبلغ من حاك القريض من نثـا رت أداب بارع عصرنـاكم
 رت ، بارع ، عصرنا ، القريض،         (  صوت الراء قد تردد مخس مرات يف قوله          إذ نالحظ أنّ  

  )نثر 
___________________  

 .64ديوان ابن عمار ، -01
  .60  صاللغوية، األصوات أنيس،براهيم  إ-02 

  .137  صالعام، يف علم اللغة الراجحي،ي علشرف الدين   -03
  .65ديوان ابن عمار ، ص -04
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  ل على علـو  لتد فأوحت إىل تكرار الفعلرـراء يف صدر البيت ضمن الفعل      ـمتوضعت ال  
و هـذا     الراءات الباقية مكـسورة    بينما ف يف نظر الشاعر ابن عمار ،      و رفعة ابن عبد اللطي    

             ابن عمار بعد أن خص صاحب القصر باملدح هـا هـو يـشهد لـه باخلطابـة                   يوحي أنّ 
 ملا فيها مـن دالالت      ثر و الكسرة مناسبة هلذا املقام     و الرباعة  يف قرض الشعر و الن       و الوعظ   

  .و القوة و الرفعـة العظمة 
 كل بيت من أبيات القصيدة       أنّ ستنتجات ابن عمار ن   ق يف أبي  ن خالل املالحظة و التدقي    ـو م  

ـ  اإلعجـاب و احلـب و         منها   يـعانامل  مجلة من    هـ بني طيات  محل           عتـزاز ال ا و مدحـال
 و املرح مـع األصـدقاء      لسهرـه كان ل  حب  أما ، بالقصر و صاحبه   هعجابإفكان  ،شغف  ال و  

         بـن عبـد اللطيـف   غريهم ،و كان مدحـه ال    منهم الشعراء أمثال ابن ميمون و ابن علي و          
و القوة   و الشجاعة    ، واحلكمة و البالغة يف قرض الشعر و النثر        رباعةته إذ شهد هلم  بال     و عائل 

و مواجهة األعداء أمـا      التحدي    يف و الصالبة و اجلرأة   ، و اقتحام املعارك     يف خوض احلروب  
     جند معاين الـشغف     ، كما   ه البن عبد اللطيف     و صحبت  اجلزائر   ه  لوطننتمائه  كان ال فعتزازه  ا
 يف  و اليت  رفاقه، صحبةو السمر اليت قضاها يف القصر      السهر    ليايل  ليلة من    يف استعادة األمل  و

  :لفاظ الدالة على ما ذكرنا ما يليمصر و من األ مبثلها اخلليفة املعتصم و ال  عزيز رأيه مل يأت
  من عدم النوم األرق داللة على  _______السهر 
  النجاح   داللة على  _______الظفر 
  العلم  تدل على  _______البصر 
  و املوعظة احلكمة   دل على _______ الشعر
   نقيض الصحو  _______السكر 
  داللة على احلسن و اجلمال  _______الزهر 
  شدة املرح  داللة على  _______البطر
    شدة احلياء و هو  _______اخلفر
  شدة سواد املقلة يف شدة بياضها ______ راحلو

  اخلوف_____ احلذر 
  بقية الشيئ ______ األثر 

  املرح _____ األشر 
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  : صوت الباء– 3
      يعد من حروف القلقلة الـيت حتـدث         )02(نفجاري شديد   هور ا  جم )01 (ه شفوي صفته أن 
  .ضظرابا يف املخرج إ

  )03(" لشفتني خمرج الباء و امليم و الواو و ما بني ا" بويه يف صوت الباء يو يقول س
      الباء حرف جمهور يكون فاء و عينا و الما ، فالفاء حنو بئـر و بعـثَ                  " و يرى ابن جين أنّ    

04(و قرب و ال تستعمل زائدة ب و العني حنو صرب و شبع و الالم حنو ضر(  
ـ  وقف باء بأن يوقف  و يتكون حرف ال   " حممود السعران يف تكون حرف الباء        و يقول    او ا تام

 فال يسمح مبرور اهلواء إىل األنـف      نطباقا كامال و يرفع احلنك اللني       ذلك بأن تنطبق الشفتان ا    
فم حمدثا صـوتا    ج الشفتان يندفع اهلواء فجأة من ال      يضغط اهلواء مدة من الزمن و عندما تنفر       

لباء بأنه صـامت جمهـور      انفجاريا و يتذبذب الوتران الصوتيان أثناء النطق و هكذا يوصف ا          
  .)05(شفوي انفجاري 

 شرف الدين علي الراجحي يف دراسة ملخارج احلروف عند القدماء و احملدثني أن  الباء                و يرى 
 و من صفاا عند احملدثني      )06("خترج من اجلوف إذا كانت مدة و من وسط اللسان غري مد           " 

بـراهيم أنـيس    ا صوت يقول   ، و عن سبب حدوث هذا ال      )07(أا صوت جمهور رخو عليل      
يتكون بأن مير اهلواء أوال باحلنجرة فيحرك الوترين الصوتيني مث يتحد جمراه باحللق مث الفم حىت                "

نفجاري  انفجرت فجأة مسعنا ذلك الصوت اإل      طباقا كامال فإذا   منطبقتني إ  ينحبس عند الشفتني  
اء اجتاه الفـم و     وندفاع اهل نتاج هذا الصوت عن ا    ، و من هنا يكون إ     )08(" الذي يسمى الباء    

انفتاح الشفتني حيـدث  بو  نطباقا تاما فيهتز الوتران الصوتيان عند الشفتني املنطبقتني ا   بالضبط  
  .نفجاري للباء ذلك الصوت اال

  
________________  

   51 أمحد عزوز ، علم األصوات اللغوية ، ص  – 01
   89 ص ألفاق ، اجلزائر العاصمة،  دار ا مصطفى حركات ، الصوتيات و الفنولوجيا ،– 02
  .433،ص  4ج  حتقيق وشرح عبد السالم هارون ، عامل الكتب ، الطبعة الثالثة ،بويه ، الكتاب ،ي س- 03
  .119 ،ص 1  ابن جين سر صناعة اإلعراب ، ج- 04
  .154 ص العريب، علم اللغة مقدمة للقارئ السعران، حممود – 05
  .149 صالعام،يف علم اللغة  الراجحي، شرف الدين علي – 06
  .149  املرجع نفسه، ص– 07
  .43 ص اللغوية، األصوات أنيس،  إبراهيم– 08
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  :داللة صوت الباء 
 و اجلهر داللة على القوة و الصالبة عكس اهلمـس           )01( "الباء حرف جمهور    " يقول ابن جين    

  .الذي يدل على الضعف 
      ، و تزاز الوتران الـصوتيان       بعد اندفاع اهلواء    نطق الباء هو جعل الشفتني مطبقتني      و مبا أنّ  

     نفجـار التحطـيم    اري يعرف بالباء ، ومن دالالت اال      و انفتاح الشفتني حيدث صوت انفج     
 و من عالمات الشدة القوة أي قوة احلرف الحنباس الصوت           )02(و الشق و املفاجأة و الشدة       

  . من اجلريان معه عند النطق به 
  :لباء يف قصيدة ابن علي داللة صوت ا

بعد أن قمنا بعرض خصائص  معاين حرف الباء عند العلماء و الدارسني سنتطرق إىل داللـة                 
ثها ثر قصيدة بع   و صاحبه ابن عمار إ      تلميذه  قصيدة ابن علي و اليت مدح فيها       هذا الصوت يف  

  حـوت   و لقـد   ء ، إليه ، و أظهر فيها مالمح االعجاب و االنبهار إىل درجة وصفها باحلسنا            
 تواتر بنسب منتظمة بني ثنايا القصيدة حيث تكرر          قافية الباء إذ جند أن هذا احلرف         القصيدة

 و هذه     نفجار صوت الباء من صفاته اجلهر و اال       نّحوايل ثالث و ستون مرة ، و كما نعلم أ         
        نوعـا    و قد خلف بصفاته هذه     ،اية كل بيت  الصفات أحدثت نغما متتابعا متواترا قويا عند 

 القافية جاءت مناسبة ملوضوع املدح حيـث زاوج         كما أنّ  ،من التأثري يف األصوات ااورة له     
عجـاب و    تعظيم لصديقه ابن عمار و عاطفة ا       الشاعر يف قصيدته بني عاطفتني عاطفة حب و       

د هذا ابن علي على     انبهار بشعره و أدبه و مبا أن اجلهر من عالمات القوة و التعظيم فقد ساع              
  :عجابه بشعر صاحبه و مدحه له و يظهر هذا جليا من خالل قوله ظهار إإ

ـِدر سـخـاِب  ـَديعة أزرت ب ـِحليلة صيغت ِبدر سحاِب   وب    )03 (و ب
قال الشاعر مـن    نتفا) ب ، ِب ، ِب ، ِب ، ِب ، ِب            ( التايل   يف البيت ك    صوت الباء  تشكل

و انبـهاره       هو إال دليل على شدة تعظيمه      فتح الباء إىل كسرها مخس مرات على التوايل ما        
 ابن عمـار    بقصيدة ابن عمار لذا كان رده بكسر الباء فهو يريد أن يوصل للقارئ أن قصيدة              

 كما شـبهها    ،و هذا يف نظر ابن علي     رة  ح باعتبارها قصيدة سا   كسرت قيود األدب الضعيف   
  .مجاهلم الذلفاء ، بوران و سريين يف قمة :بالشخصيات التارخيية أمثال 

________________  
  .191ص ،1ج ابن جين ، سر صناعة اإلعراب ، – 01
  .101، ص  خصائص احلروف العربية و معانيها، حسن عباس  – 02
  .53 ديوان ابن عمار ، ص – 03



 مستويات التحليل اللغوي                    :                  القسم التطبيقي

 69 
 

  :نبهار بشعر صديقه ابن عمار قوله و من مالمح اال
ـِعسكر األ   سحـارة األلـفاظ تعبث ِبالنهـى    حـزاِب عبث الرياح ب

             فـاملالحظ  ) ب ، ِب ، ب ، ِب ، ِب          : ( فورود حـرف البـاء علـى الـشكل التـايل            
 البيت حوى مخس باءات تراوحت حركاا بني الفتح و الكسر و كانت الغلبة حلركة                أنّ هنا

       جر االسم الذي بعـده      على الكسر إذ وردت مرتني يف شكل حرف جر و الذي بدوره عمل           
عجاب بكل معانيه لقـصيدة ابـن       ذكرنا سابقا أن اجلر من دالالته إظهار و إبراز اإل          كما   و،

  :نبهار ما يلي عجاب و االعمار و من األلفاظ الدالة على اإل
  داللة على الغيوم  _________ سحاب 
  داللة على األمل و املستقبل __________  شباب 
  القالدة__________ سخاب
  اللباس __________ أثواب 
  لني األو__________ ألباب 
  اسم علم __________رباب 

  اخلمر_________شراب 
  احلكمة و الرباعة ________  آداب  
  داللة على الزمن ________ أحقاب 
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  :املهموسةاألصوات -02
   .هو اخلفاء: اهلمس لغة  

عتماد عليه  النطق به لضعف اال    النفس معه عند      خفاء احلرف لضعفه و جريان     هو:واصطالحا  
     و زادها احملدثون حريف القـاف و الطـاء         ) 01( ) سكت فحثه شخص    ( يف خمرجه و حروفه     

  .و مسيت مهموسة جلريان النفس عند النطق 
عتماد عليه يف موضعه حـىت جـرى        ه حرف أضعف اال   بويه املهموس بأن  ي س وعرف         

       اء ، اخلاء ، الكاف ، الشني ، السني ، التاء ، الصاد ، الثاء               اهلاء ، احل  : و هي     )02( النفس معه 
  .و الفاء 

عتماد يف وضعه حـىت      املهموسة فحرف أضعف اال    أماّ" مس  و ابن جين يقول عن اهل              
جرى مع النفس و أنت تعترب ذلك بأنه قد ميكنك تكرير احلرف مع جـري الـصوت حنـو                   

 أي أن صوت غري مـتمكن أثنـاء         ) 03(  "هور ملا أمكنك  و لو تكلفت يف ذلك ا      سسسس
فهـو  نلجأ إىل تكرار احلرف فإن مل يتقطع         و للتعرف على اهور و املهموس      جريانه يف جمراه  

  .) 04( و العملية غري ممكنة مع احلرف اهور مهموس 
هموس هو الذي   فالصوت امل " براهيم أنيس   إ  و يف الفرق بني املهموس و اهور يقول               

 اهور فالعكس   أماّ) 05( " ال يهتز معه الوتران الصوتيان و ال يسمع هلما رنني حني النطق به              
  .هو الذي يهتز معه الوتران الصوتيان 

      الصوت اهور من الـصدر     نّ أ بويه إذ ي األساس يف هذه التفرقة هو ما أكده س        غري أنّ        
خترناها من ديوان ابن عمـار       ا فم فقط و من األصوات اليت     و الصوت املهموس من ال     و الفم 

   .صوت السني ملا له من نغم موسيقي مجيل خاصة يف القافية
  
  

________________  
  .251عبد السميع احلفيان ، أشهر املصطلحات يف فن األداء و علم القراءا ت ، ص  -01
 التمثيـل الـصويت     يوسف، حسين عبد اجلليل     و   ،138، ص   ، علم اللغة العام   شرف الدين علي الراجحي   / ينظر د  -02

 . 18، ص للمعاين
 .60 ، ص 1، جابن جين ، سر صناعة اإلعراب -03
حممد العيد  /د:  مذكرة ماجستري حتت إشراف      ،فوزية سرير عبد اهللا ، سر صناعة اإلعراب يف ميزان الصوتيات احلديثة           -04
 جامعة اجلزائر / 2000، رتيمة
 .22 ص اللغوية، األصوات ،أنيسبراهيم إ -05
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  : صوت السني -1
      من طرف اللـسان مـع     فا خمرجه   أم) 01 ( ريو من حروف الصف   ه مهموس رخ  أنه  تف        ص

و هو خمرج الزاي و الـصاد       ) 02( ما بني الثنايا العليا القريبة إىل السفلى مع انفراج قليل بينهما            
  .كذلك 
                بـني الثنايـا و طـرف اللـسان خمـرج الـصاد             و ممـا    "  كمال بـشر      و يقول         

 يتم نطقه بـأن     اً مهموس اًعترب صوت السني رخو   فيبراهيم أنيس   إ   أماّ ) 03( " و الزاي و السني     
يندفع اهلواء مارا باحلنجرة فال حيرك الوترين الصوتيني مث يأخذ جمراه يف احللق و الفم حىت يصل                 

ى أو العليا حيث يكون بـني       م عند التقاء طرف اللسان بالثنايا السفل      إىل املخرج و هو ما تقد     
  )04 ( "و الثنايا جمرى ضيق جدا يندفع اهلواء فيحدث ذلك الصفري العايل اللسان 

يعتمد طرف اللسان على اللثة بينما يرفـع        " و يف سبب حدوث السني يقول حممود السعران         
اغ بني اللثة صغريا جدا ، يرفـع احلنـك و ال            وسط اللسان حنو احلنك األعلى و يكون الفر       

حتكاكي و يالحظ أن هـذا  صامت مهموس لثوي افالسني ) 05(  " يتذبذب الوتران الصوتيان   
  . ) 06( الصوت ال يأيت نطقه لو فتح الفم أثناء تكوينه إىل حد كبري 

كان أصـال   مهموس يكون أصال و زائدا فإذا       " ه  أنو يقول ابن جين يف حرف السني               
          وقع فاءا و عينا و الما فالفاء حنو سِلم و العني حنو حسن و حـسن و الـالم حنـو جـرس                      

 سر07( " و ج ( .  
            ّاحلابس من اللسان     أنّ حتدث عن شل حدوث الصاد إالّ     " ا  و السني يف نظر ابن سينا أ 

       طـرف اللـسان ال بكلتيهـا بـل         فيه أقل طوال و عرضا فكأا حتبس العضالت الـيت يف          
  .) 08 ( بأطرافها

________________  
   .147شرف الدين علي الر اجحي ، يف علم اللغة العام ، ص -01
مكي درار ، امل يف املباحث الصوتية من األثار العربيـة دار األديـب   نظر كذلك  ، و ي،147 املرجع نفسه ،ص  -02

 .40، ص 2004زائر للنشر و التوزيع ، السانيا اجل
  .187 علم األصوات ، ص ،كمال بشر-03
  .68ابراهيم أنيس ، األصوات اللغوية ، ص  -04
  .158 مقدمة للقارئ العريب، ص اللغة، علم السعران،محود  -05
  .158 ص ،نفسه املرجع -06
  .197 ، ص 1 سر صناعة اإلعراب ، ج ،ابن جين-07
 .113ات عند ابن سينا، ص حممد صاحل الضالع، علوم الصوتي -08
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  : داللة صوت السني 
    حساس ملسي بـني النعومـة      وف الصفريية صوته متماسك يوحي بإ     السني هو أحد احلر         
صفري و ليس يف صوته ما يوحي بـأي إحـساس            مسعي هو أقرب إىل ال     حساس إ سة و مو املال 
 إذا وقع يف أوائل األلفـاظ  حرف السني يوحي باحلركة و الطلب    كما أنّ ،) 01(  أو مشي    ذوقي
ستقرار و الضعف و الرقة أوحى باخلفاء و االوقع يف أواخرها  ا إذاأم.  

ني و أضـعفهما    فجعلوا أقوى احلـرفني لألقـوى العيـب       " و يقول ابن جين يف صوت السني        
  ) 02(  " و السني لضعفها للمعىن األضعف األقوىفجعلوا الصاد لقوا للمعىن.... ألضعفهما 

د و سعد ملا    صع و من ذلك قوهلم      "ألمر يف أكثر من مسألة إذ يقول      وضح ابن جين يف هذا ا     و ي 
 ملا ال يظهر و ال يشاهد        يرى و هو الصعود يف اجلبل و جعلوا السني لضعفهما          فيها أثر مشاهد  

م ، أال تراهم يقولون هو سعيد اجلد و هو          د ال صعود اجلس   حسا إالّ أنه مع ذلك فيه صعود اجل       
د و قد ارتفع أمره و عال قدره فجعلوا الصاد لقوا على ما يشاهد من األفعال املعاجلة                 جلعايل ا 

   )03 ( "املتجشمة و جعلوا السني لضعفها فيما تعرفه النفس و إن مل تره عني 
  : داللة صوت السني يف قصيدة ابن عمار الغزلية 

ستة و عشرون مرة مبا يف ذلـك        حوايل  تردد صوت السني يف قصيدة ابن عمار الغزلية                 
القافية مما أعطاها وقعا خاصا و نغما موسيقيا متميزا ، إذ ناسب موضوع الغزل ألن الـشاعر                 
يف حالة التعبري عن أحاسيس صادقة و تلقائية أملت بشيخه ابن علي بعدما أرسلت إليه املـرأة                 

  .اليت كان يهواها طعاما بعد أن علمت بسقمه 
م صوت  و لكن بانسجا  رخو و هذا من عالمات الضعف       ) 04(  مهموس   فالسني حرف         

يف بعض احلاالت بدى الشاعر متأثرا بوضع       و  كتسب صفة القوة    السني مع احلروف اهورة ا    
  :يدته اليت حوت عدة دالالت منهاشيخه فراح يقول قص

   :قولهيف  :الغزل -أ
 )05( ذلك امليسفياخلجة األغصان من   ا ـميس ببدر الوجه غصن قوامهـي

________________  
  .111حسن عباس ، خصائص احلروف العربية و معانيها ، ص  -01
  .160 ص، 2ج اخلصائص، ،ابن جين-02
  .127عمار ساسي ، اللسان العريب و قضايا العصر ، ص  -03
  .197 ، ص 1سر صناعة اإلعراب ، ج ،ابن جين -04
 .71 صعمار، ديوان ابن -05
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 فصوت السني ورد يف اللفظـة األوىل        "امليِس" و   "مييس": اوية حلرف السني هي     فاأللفاظ احل 
و يف انتقالـه إىل     للـشاعر   مضموما و هذا فيه داللة على صدق املشاعر و األحاسيس النبيلة            

ولوع الشاعر جبمال    يف   لفظة الثانية فيه داللة على اإلعجاب إذ متثل هذا اإلعجاب         الكسر يف ال  
  .ها و قوام املرأة 
   :يف قوله :  اهلجر -ب

  )01( أن يل يف ساحل الوصل أن أرسىأما   جرى يب فلك احلب يف حبر هجرها 
إذ ) ساحل ، أرسـى     ( فقد وردت السني يف الشطر الثاين من البيت و حوت األلفاظ التالية             

ة بـألف   نالحظ أن صوت السني ورد مفتوحا و مرتبطا يف اللفظة األوىل بألف املد و يف الثاني               
   فـراق  و  بعـد   و  مقصورة و هذا دف توضيح احلالة النفسية اليت يعيشها الشاعر من ضعف             

  .و هجر حملبوبته 
  :يف قوله : لشوق و احلنني  ا -ج

  )02( من نور وجهك بالقبسعلى مقليت    فيا طلعة الشمس ارفقي و تصدقي
 بعته الكسرة يف كل مراحلـه      صوت السني يف الشطر األول و الثاين من البيت كما تا           متوضع  

  .ية حمبوبته لتدل على شوق الشاعر و حنينه لرؤ
  :على ما ذكرنا و من األلفاظ الدالة 

  و هو نوع من األسلحة _______ الترس 
  و هو ضد الوحشة _______ األنس 
  تدل على النار _______ القبس 
  الروح _______ النفس 

  
  
  
  
  

________________  
   .71، ص ارديوان ابن عم-01
   .70، ص  املرجع نفسه-02
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  : احلركات االعرابية –0 3
ر و ابن علي و الحظنـا مـا                 بعد أن بينا ووضحنا داللة األصوات يف قصائد ابن عما         

عربية و داللتها الشعرية حىت يكون هناك نـوع         عاد ، حناول النظر يف احلركات اإل       أب أعطته من 
  . و هو مايزيد املعىن بروزا و وضوحا  يف النص الشعرين التعاون بني الصوت و احلركةم

تتغري ىل الفتحة و الكسر و الضمة باعتبارها حاالت شفوية          لقد أشار العلماء القدماء إ           و
هلم أبو األسـود     هذه القضية العديد من اللغويني أو      تغري الظرف امللقاة فيه ، و قد تطرق إىل        ب

 شـفيت   ذا رأيتين فتحـت   إ" يشكل املصحف الشريف بالنقط     ان  الدؤيل بقوله لصبيه عندما ك    
ا ذا كـسر فاجعل النقطة إىل جانب احلرف ، فـإ ذا ضممتها فانقط واحدة فوق احلرف ، وإ     

 )01(" نقطتني     غنة فانقط من هذه احلركات    ذا أتبعت شيئا    فاجعل النقطة من أسفل احلرف ،فإ     
.  
    : الفتحة-1
 و من أمثلتها    )02(و موضع نطقها وسطية     ) منفتحة(النفتاحية  تتميز بأا منفرجة و درجتها ا      

  :قول ابن عمار 
 و عصن النقَا إن جاد أو ماس أو ظهر   يريك انسكَاب القَطر أو قَمر  الدجى
 فالفتحة مـع الكـاف      )ك، كَا ، ق، جى ، س ،ر       ( متوضعت الفتحة فوق األصوات التالية      

ل الكاف على ألف مد ، ومع القاف أتت مفخمة و كـذلك             أنتجت ترقيقا ،سيما عند اشتما    
، بينما مع اجليم و السني أتت مرققة ،فامتزاج التفخيم و الترقيق دل علـى امتـزاج                 مع الراء   
  .عجاب و التقدير  الشاعر و املتمثلة يف احلب و اإلعواطف

  : الكسرة-2
                ،)03(هـا أماميـة     نيهـا أ  رجة انفتاح منغلقـة و موضـع النطـق ف         متتاز بصفة منفرجة و د    

  : ذ يقول يف قصيدة ابن عمار الغزلية إنلمحها بكثرةو 
  فال زلت أهال للتفضِل و الـرغِس    و يـا قـرة العِني امسِحي بـزيارٍة

                اية الكلمة مما أعطاها نغما متميزا ،سيما أن ها متوضعت الكسرة يف الشطر األول و الثاين يف
   ترقيقا مجاليا رائعا دل على رقة مشاعر      )ِن، ِحي ، ِت ، ِل ، ِس(  شكلت مع األصوات

________________  
  .206، ص 2006 ، 02 حممد العيد رتيمة ، الصوتيات منطلقاا و مصادرها التراثية ، جملة الصوتيات ، لعدد -01
 .50الطيب البكوش ، التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث ، ص -02
  .50املرجع نفسه ، ص-03
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ـ     جيدة، بصورة    ابن عمار نقلها    اليت استطاع  و أحاسيس ابن علي و     ت  فالكسرة مع النون دلّ
          مع الالم والسني دلـت علـى احلـنني         والطلب،  ت على الرقة يف      و مع احلاء دلّ    احملبة،على  

  .و الشوق
   : الضمة3
 و من أمثلتها يف قصيدة      )01(طقة النطق خلفية    متتاز بصفة مستديرة و درجة انفتاح منغلقة و من         

  :قولهابن علي 
 ابـاُء يف أحـقـ و الـعظمأذواُء    و األرداف و الـ الُـما حازها األقي

ـ       )لُ ، ف ، ُء      ( متوضعت الضمة فوق األصوات التاليـة                     ءا ، فالـضمة مـع الـالم و الف
 تعظيم الـشاعر     هذا على  ا خص اجلمع مما دلّ    و متوضعه ،و اهلمزة عملت على تبيان الترقيق       

  .عجابه بأدبه و شعره لصديقه ابن عما و إ
   :احلركات الطوال-04

 النفـسية   خيدم احلاالت  االطوال، فـتوظيفه زخرت قصائد ابن عمار و ابن علي باحلركات          
  لدى الشاعر ومن دالالا 

  : يف قول ابن عمار: اهلجر– 1
  أما آن يل يف ساحل الوصل أن أرسى   رهـا جرى يب فلك احلب يف حبر هج

  . هذا التطويل يف احلركة على األمل و احلسرى بسبب الفراق و اهلجردلّ
  يف قول ابن علي  : احلزن2

  و رحيانتـي قومي إىل مرتل الـدفن    و قال ملن كانت حياتـي و راحـيت 
       سـتمرار  على اال  جته كما دلّ  شاعر إثر وفاة زو   دل التطويل يف احلركة على أمل و حزن ال             

  . هدوامالو احلزن 
  
  
  
  

________________  
  .50الطيب البكوش ، التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث ،ص  – 01
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II.  الصريفاملستوى:   
ات يف وحداا املكونة    تنطلق الدراسة الصرفية من بنية الكلمة و ما يطرأ عليها من تغيري                  
نتمائها اللغوي من حيث التذكري و التأنيث و التكلم و اخلطاب فالزمن           دراجها ضمن ا  مث إ هلا ،   

  .ستخالص أحوال البنيات اللغوية من هاته ااالت طريقا هلا إىل ا متخذة ،املنسوبة إليه
و حتويل األصل   صطالحا ه  و ا  تغيريها،نه تصريف الرياح أي     و الصرف يف اللغة هو التغيري و م       

 املفعول و اسم التفضيل وإالّ ا كامسي الفاعل    ملعان مقصودة ال حتصل     تلفة  إىل أمثلة خم  الواحد  
  ).01(و التثنية و اجلمع 

      و هي األمساء املتوغلـة يف البنـاء         ،و ال يدخل الصرف يف احلروف و ال يف أشباهها         "        
 ، إذ ال يكون كذلك إالّ     ، كذلك ال يدخل فيما كان على حرف أو حرفني           و األفعال اجلامدة    

     ) قمنـا   (و نا مـن     ) قمت  (احلرف كباء اجلر و المه ، و قد و بل ، و ما أشبه احلرف كتاء                 
يف ) دم  (و  ) يـد   (حنو  و أمامنا وضع على أكثر من حرفني مت حذف بعضه فيدخله التصريف             

   .)02(" يف األفعال ) بع(و ) قم (و ) ق زيدا ( و حنو األمساء 
 إذ صـنفوها    اللغة،ف علماء    بالغ من طر   اهتماماو من هنا كان ملفردات اللغة العربية                 
   .)03( "عراب و ال بناء و مسوه علم الصرف علم يبحث عن أحواهلا اليت ليست بإ " ضمن

مسيـة       احلجاب عن الوحدات الفعليـة و اال       و عليه من خالل هذا املبحث حاولنا أن نكشف        
 دالالت تلك الوحدات و مدى تأثريها يف املتلقي ، و من هنا كان تقسيم           و العمل على تقريب   

  : هذا املبحث إىل مطلبني 
  .خمتص ببنية الفعل من حيث الزمن و التجريد و الزيادة : األول 
اسم الفاعل ، اسم املفعول ، صيغ البالغـة ، الـصفة املـشبهة                      ( خمتص ببنية اإلسم    : الثاين  

  ).جلموع و املصادر مث ا
  
  

____________________  
         أمحد احلمالوي ، شذى العرف يف فن الصرف ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، منشورات مـروان رضـوان دعبـول                   -01

   .15 ، ص 2003 1لبنان ط/ ، بريوت 
/ ار اجليل بريوت     د احلميد،عبد احلميد السيد حممد عبد      / ، حتقيق و شرح و ضبط د      ابن الناظم، شرح ألفية ابن مالك     -02

 .820 ص ،1998لبنان 
 .8، ص 1995 لبنان/ ، املكتبة العصرية صيدا  حممد حمي الدين عبد احلميد، دروس التصريف-03
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  : أبنية األفعال-01
  .)01(و هو ما دل يئته على زمن مضى :الفعل املاضيأوال 

رد و املزيـد و كالمهـا       تواتر الفعل املاضي بنسب متفاوتة يف القصائد األربع ، و قد ضم ا            
  : توزع على أبواب 

   *: الثالثي ارد- 1
   : يفْعلُ –فعل   - أ

  :)02(و قد مشل األبيات التالية يف قصيدة ابن علي 
 ن ـ فؤادي إىل حيقادتأذين اليت ـف  ن ـرة العيـإذا اشتكت العشاق من نظ

 ن ـزل الدفـني قومي إىل مـرحيانتو    ملن كانت حياتـي و راحتـي  قـالو
 فأصبحت مسلوب احلجا ذاهل الذهن  ر بينـي و بينهـا داـد األقـي فحالت

  ختتال فـي حلـة احلسنبدتإذا ما     فللـه مـا أـى و أسىن مجـاهلـا 
            :)03( األبيات التالية تأما يف قصيدة ابن عمار مشل

سمع و البصر الـلب وفرتهت فيه الق    مبن أهوى على صولـة النـوى فزتو
 ذوو أشر ا أوفـي مثلهـ وادواؤهـا   عطف الفخر إقبـال محيـر  هـز و ال

لى نغم الوتـر ـعاد شـسوى شاذن  و ال طائـر يشدو على غصـن إيكـة 
 لسالت سيول الذهن و انصدع احلجر    يف الصم الصفائـح فكـرهجـالفلو 
الـمحيا الطلق و املنظر األغـر أراك    ال ـيف امل الح رأى ابن ميمون إذاـكم
 رأيت اهلز بر الورد و الروض و النهر    احتـىب و جادأو يف األداب خاض   إذا
 رـر قد اندثـمهاد ـ شعليه الرد أو   وى ـانطابن عباد قـال اء الذي ـأس
 ر ـما زهـجم و نالحدجى ماري ـتن   ا ـناب مقدسـاجلـحروس زلت موال

 شعـرو يـعبث بالشعري العبور إذا     ائـق نثـره يـفوق نثيـر الـزهر ر
___________________  

  حممد بن داود الصنهاجي املعروف بابن أجرم ، شرح األجرومية حممد بن صاحل العثمني ، املكتبة                أيب عبد اهللا حممد بن    -01
  .125رف ،ص نظر أمحد احلمالوي ، شذا العرف يف فن الص ي ، و كذلك114 ،ص 2004 1العلمية بريوت ،ط

     .79-78 ص ،ديوان ابن عمار-02
  .69-68- 67-65-64نفسه ،ص  املرجع -03
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  :)01( دة ابن علي جند األفعال التاليةو يف قصي

  
   : )02( يف قصيدة إبن عمار جتلت األفعال التاليةأماّ

   الكـأس علىاق فخرب أن الريـقأل   سواك عـن ذلك اللّمـافلـو سئل امل
  

 قسم ضـم   : األفعال   نشطرت إىل قسمني من    األفعال ا  حظه من هاته األبيات أنّ    ل ما نال  و أو
 ،  قاد ، قـال   (الفعل املعتل و آخر ضم الفعل الصحيح فألول و هو الغالب على األبيات مشل               

  ).، خاض ، الح ، بدى ، حاز ،غدا ، فاق ، فاز ، شاد حال، جال
  .مضاعفةمجيعها أفعال ثالثية )  شم ،هز(القسم الثاين مشل  أماّ -
  . منط فعل يفعل جله رسى ضمن صدر البيت  األمر الثاين املالحظ هو أنّأماّ -
  نكتشفها حوت دالالت خمتلفة حناول أن  هذه األفعالو الثالث و األهم أنّ -
قلبت الواو ألفا   )قود  (عني فأصل الفعل     معتل ال   جاء  و الذي  "قاد" حوى الفعل فالبيت األول    

 ن عـلي هـي التـي جرته و ساقته       أذن اب   أي أنّ  )03("اجلر"فصارت قاد و من معانيها هنا       
   .زوجته الغالية ثر موت  إ باحلزن و األملو ذكرته و احملن ىل اهلالكإ

ا لورودهـا مفتوحـة            قلبت الواو ألف   بدواملعتل الالم و أصله      "بدا"و حوى البيت الثاين الفعل    
  .)04(و انفتاح ما قبلها 

  
____________________  

   .54 – 53 ديوان إبن عمار ، ص – 01
   .71 نفسه ، ص  املرجع – 02
  .207، ص ) ت-د (3 أبو منصور الثعاليب ، فقه اللغة و سر العربية ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، ط– 03
  .،132جة الطرف يف فن الصرف ، دار اهلدى عني ميلة اجلزائر ،ص حسن رمضان فحلة  -04

 ي ـابـلي شبـ عردتا ـرأيتهـف   وة ـجلـدة مـي فريـلـدت عـو ف
 ي ـابـا أسبصلت و اتان ـحـي    مـنهـا الـروح و الــرشـممتو

 أذواء والعـظمـاء فـي أحقابـي    األقيـال واألرداف والحـازهـاوما 
اب ـفصل خطـهرت ومن حكمة ب   أخـرس باهتـان الديـان لسـغـداو
 خـاب ـوبـديعـةأزرت بـدرس    فـكري قائـال فـي مدحـه اجـالم
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يصف زوجته  يف  قصيدته     فابن علي    )01( "ضطراباحلركة و اال   " دل هذا الفعل على معىن      و
  .حت ختتال و تتبختر يف أى حللهاأا أصبحت و أض

   قالو ألفا فصارت     قلبت الوا  قولو هو أيضا معتل أصله       "قال "و يف البيت الثالث جند الفعل     
 توضيح معاين احلزن و     يف القصيدة و داللته    "دثـظ و التح  ـالتلف" :معاين هذا الفعل  و من   

   .  األمل و األسى بسبب فراق الزوجة
ابن و فرق     املوت سلب   أي أنّ  " و التفرقة  السلب"  مبعىن جاء"حال" بينما نرى الفعل املعتل      -
       و أصبح ابن علي وحيدا مـع أحزانـه و آالمـه           ،  و حال بينهما أي فرقهما     عن زوجته  علي

    .و ذكرياته
مبـن كـان     " و النجاح   بالشيئ الظفر" يف قصيدة ابن عمار مبعىن       "فاز  "و قد جاء الفعل    -

فترتّه يف أرجاءه و شاهد ما مل ترى عينه من قبل مـن              ) القصر  (أي  يته  رؤيف  يهوى ويرغب   
  .هاء ـبمجـال ورخـاء و

 جتاه قصر ابن اللطيف     "ضطراباحلركة و اال  " محل معىن    و الذي  "هز"  الصحيح أماّ الفعل  -
  .اخلالّبو الذي تز له األبدان و تضطرب عند رؤية مجاله الفتان و سحره 

 يف قصيدة ابن عمار     و دلّ  )02(" ضطراباحلركة و اال  " :عىن   ليحمل م   "جال" مث يأيت الفعل  
  .ثر إذ جال شعره و طاف يف كل مكان و زمانو النعلى تفوق ابن عبد اللطيف يف الشعر 

ليدل يف قصيدة ابن عمار الوصفية علـى        " الظهور و الربوز  " معىن  " الح "كما حوى الفعل  
  .و الشعر األدب براعة و بروز ابن ميمون يف جمال

  و يف قصيدة ابن علي يف مدح ابن عمار           "احلركة و اإلضطراب  " جاء مبعىن    "غدا" الفعل أماّ 
 لسان الدين اخلطيب أضحى و أصبح أخرس أمام حكمة و شعر ابن عمـار  الفعل على أنّ دل  

  .اليت رت الشعراء و هزت عقوهلم و حركت مشاعرهم و أحاسيسهم 
ن عمار ابن ابن عبد اللطيف بطائٍر       إذ شبه اب  " الصوت اجلميل    "مبعىن "شاد"  بينما ورد الفعل  
  .غىن على نغم الوتر

  
__________________  

حممد باسل عيون السود ، املعجم املفصل يف تصريف األفعال العربية ، منشورات حممد علي بيـضون ، دار الكتـب    -01
   . 24،ص 2001، 1العلمية ، يروت ط

  .24 ص ،املرجع نفسه -02
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          ليـدل علـى شـجاعة     " قـتحم ا" يف قصيدة ابن عمار الوصفية مبعىن      "خاض"و جاء الفعل    
  . اإلجادة فيه يف يف خوض و اقتحام ميدان األدب و اللطدو براعة ابن عب
فابن علي  " اإلدراك و التنشق  " يف مدح ابن علي لقصيدة ابن عمار مبعىن          "شم"وورد الفعل   

ىل درجة اشتمامه القصيدة وا ستنشاق روائحهـا        من شدة إعجابه بالقصيدة بالغ يف الوصفه إ       
  .الطيبة 

 فابن علي يأكد يف هذا البيت أنّ      "لك و احلصول على الشيء    امل " داللة "ازح" الفعل   محلو   
  . عرب أزمان من التاريخاالبن عمار بالغة و براعة مل ميلكها و حيزها أحد من العلماء الذين مرو

 هجر إمرأة ابن     ليدل على أنّ   "أي املبالغة  عال الشيئ " بـ معىن    "فاق"و يف األخري جاء الفعل      
  . الكأس  و هو مبثابة القطرة اليت أفاضت،الغ فيهمب أمر و هو مريض علي عنه 

  :ظهر منط هذا الباب يف األبيات التالية : يفِْعلُ _  فعل –ب 
  : يقول ابن علي يف رثاء زوجته

 ها أجين مثارا مـن احلـزن ـ بفصرت  ا ـ بسمعي حبة احلب يف احلشغرست
 رـة العما صفقـفحسيب خسارا منك ي    رشـدي بضـدهبعتو يا عجبا قد 

  زنـكساها ثياب الوشي صوب من امل   ة ـي بروضـ ل مضىعيش قد و هللا 
 نـلى حلـان حلناً عـا األحلـيوايل    اـاإليك طريه احتل يفرها و جرى
 فزعزع من عرشي و ضعضع من فكري   صيحـة صاحا راعين إال النوى ـفم

   الوصلَ من جييندرىا و لوال التجين م    و لوال عذاب القلب مل يعذُب اهلوى 
  :و يقول ابن عمار يف وصف قصر ابن عبد اللطيف

  رـالغصن و القم أغازل منه احلقف و      و للبدر املنيـر تـضـاؤلبـتو 
 رـن شدة القصـعلى قليب املشغوف م   اللقا ة ـ ليل جنتاـإىل اهللا أشكو م

 رـ نثن ذاك القريض ومنـغ مـو ابل     عصرنـا بارعة آداب رتكمـا 
   أوخطـر جاد أو  كرو ليث الشرا ان   لقد فضح الشمس املنيـرة و احليـا 

 و ما النرجس املطلول قد حدق النظـر     مقلـداًيف الرياض غصن ماسو ما 
  سيول الذهن وانصدع احلجـرلسالت   فلو جـال يف الصم صفائـح فكره 

  : و يقول ابن يف الغزل 
  أما آن يل يف ساحل الوصل أن أرسى  رهـا  يب فلك احلب يف  حبر هججرى
  شبيهاً مبرآهـا  و مرشفهـا الدبسى     أا أصل اعتـاليل فـأرسلتدرت
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  بـان حمياهـا البهي مـىن النفـس    درتتعامى عن املطلوب تيها و قـد 
  : و يقول ابن علي يف مدح قصيدة ابن ابن عمار 

  ردت  عـلي شبـابـي فـرأيتهـا    علـي فريـدة مـجلـوة وفـدت
  فـعالـة بـالسحـر فـي األلباب    على امللكني بابـل فـانثنت وردت

  و  سـجيـة مـلئت مـن اآلداب    سـرىشعر أرق مـن النسيـم اذا 
  و الطائييـن  بـالغـة و الصابـي    فـكر ابن احلسـني مبثلهـا جادما 
  

     معظمه رسى ضمن صـدر البيـت         يفِْعل__ فعل   منط    هذه األبيات أنّ   من بصرهأول ما نست  
  .و كاد ينعدم يف عجزه 

 الفعل املعتل كاد يطغى على مجيع القصائد إذ مشل األفعـال            و الثاين و كما الحظنا سابقا أنّ      
   سـرى  ، ورد وفد، جرى،  ماس، أتى،  جىن، بات، درى، صاح، مضى، باع، صار،( التالية  
   .)غرس ، كر ،ر (ألفعال التالية  بينما الفعل الصحيح مشل ا)، سال ، جاد

 حب ابن علي لزوجتـه مغـروس يف          مبعىن أنّ  "التثبيت  " صحيح من معانيه    "غرس"فالفعل  
بعد موا إىل مثـار مـن        أحشائه و فؤاده ،و ملا كان ابن علي شديد احلب لزوجته حتول حبه            

   ."لالصريورة و التحو" الذي جاء داال على "صار"احلزن جناها ضمن الفعل 
 فابن علي باع رشده و عقله       "البيع و هو ضد الشراء       "  داال على  "باع   "و جاء الفعل املعتل   

  .من شدة احلزن بعد وفاة زوجته
 فبعد األيام احللوة و الطيبة اليت عاشها ابن علـي مـع             "الذهاب "دل على  "مضى"أما الفعل   

ـ            معـىن           "جـرى   "ل الفعـل    رفيقة دربه فهاهي األيام اجلميلة تذهب إثر موت زوجته، و مح
 البعد الـذي  مبعىن أنّ)02("الصوت الشديد "  على فلقد دلّ " صاح  "  الفعل   أماّ،)01("السري" 

درى " و جاء الفعل      من شدة البكاء،   علي كيان ابن    ني ابن علي و زوجته هز و  زعزع        فرق ب 
لى صفاء  يدل ع ل"قرارو اهلدوء ستالثبات و اال   " مبعىن"بات"بينما جاء الفعل     ، "علم  " مبعىن  " 

  .  تأمل البدر املنريليلة ابن عمارو هدوئها يف
__________________  

  .24 ص األفعال، املعجم املفصل يف تصريف السود،حممد باسل عيون   – 01
  .24 ، صه  املرجع نفس– 02
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السهر و السمر   فابن عمار يشكو إىل اهللا ما أمثرت ليلة          "أمثرت"  مبعىن   "جىن"جاء الفعل   كما  
  . بلقيا األحبةعليه من فرح على قلبه املشغوف

فأدب ابن عبد اللطيف و بالغتـه يف الـشعر و النثـر             " الدهشة  "  معىن "ر"و محل الفعل    
  .أدهشت أهل عصره

فابن عبد   )02("الصفة القبيحة   "  و   )01( "متناع  اال" داال على    "كر  "و جاء الفعل الصحيح      
 و الصفات القبيحة    كل من محل نوايا الشر و الكره       و يفتضح أمر      يكشف اللطيف استطاع أن  
  .اجتاه العلم و البالد

 أمحد بن عبـد اللطيـف   ليدل على أنّ )03( "اختال تبختر و " جاء مبعىن  " ماس  "  الفعل   أماّ
  .كان رجال قويا مل يتجرأ أحد أن يقلده 

 أصـل   ابن عمار تأكـد و تـيقن أنّ   أنّ من أفعال اليقني ليدل على       "درى" بينما جاء الفعل    
 حـامال  "دور "اعتالل شيخه و صديقه ابن علي هي املرأة اليت أحبها و أبته  ، و جاء الفعـل      

 كذلك ليدل على أن قصيدة ابن عمـار         )04( "أتى"  معىن   "وفد" ،و حوى الفعل     "أتى" معىن
  .سحرت أهل بابل جبماهلا و بالغتها 

 شعر ابن عمار شعر أرق من النسيم إذا          ليدل على أنّ   "مضى"   محل معىن  "سرى  "  الفعل   أماّ 
  .نه يسكن و ميأل عيون اآلداب و تعرف عليه الناس فإمضى 

ذ يف الشعر إ  الرباعة  قوة و الو املتضمن داللة      " جتهاداال" معىن  "جاد   "و يف األخري حوى الفعل    
  . احلمداين و املتنيب و غريهم يب فراسو بالغته الشعراء القدماء أمثال أ بشعره  ابن عمارفاق
  و قد مشل األبيات التالية  :  يفْعل– فعل –ج 

  :يقول ابن علي يف مرثيته 
  يـ و التعلل ال يغن نفسـيو عللت     على ما كان مين من العـالخضعت
 و خيلت أين كنت من ساكين عـدن    ـا عصر الشباب معاصـريرأيت

      
__________________  

  .62 ص التصريف، دروس احلميد،ي الدين عبد  حم– 01
  .24 ص املفصل، املعجم السود،ن وحممد باسل عي  – 02
  .583 ص ،2ج العرب، لسان منظور، ابن – 03
لنشر كتب   منشورات علي بيضون     ، حممد ووضع حواشيه ابراهيم مشس الدين    ، كتاب األفعال ، ظبطه       ابن القوطية  – 04
  .321 ، ص 2003لبنان ، الطبعة األوىل /  العلمية ، بريوت و اجلماعة ، دار الكتب السنة
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   :اللطيفو يقول ابن عمار يف وصف قصر ابن عبد 
 رـى األثـا علـ قتيال أو طعينرأيت   و إن شهرو األسيـاف أو  ثقفو القنا 

 إذا اقتحم اهليجـاء أو منـح البـدر   أنوار وجـه وزيرنـا  سطعت كمـا
 و ليث الشر إن كر أو جاد أوخطـر   ة و احليـا  الشمس املـنريفضحلقد 

  به يا واحد العصـر كالقمـرطلعت   س ـريات مبجلـوم النـالنجمجعت 
  زخـرهم أوثقوا للمجد أوثـــق عـروة              كما فجروا للجود حبرا بـهم 

بن علي بكثرة    مل يتكرر يف قصائد ابن عمار و ا        يفعلُ__ فعل   باب   أول ما ميكن مالحظته أنّ    
  .مما جعله أقل توترا من الباب الثاين و أكثر قلة من الباب األول 

ىل قسمني األول منها مشل صدر البيـت وهـي                تلك األفعال انقسمت إ    أنّو املالحظة الثانية    
  طلـع ، رأى     (  و الثاين تركز يف عجز البيت و هي        )خضع ، رأى ، سطع ، فضح ، مجع          ( 

  )، زخر
ن ابن علي خـضع      ليدل على أ   "االنقياد و االنصياع    " صحيح أفاد هنا معىن     "ضعخ"فالفعل  

  .ىل تعلل نفسيته للحزن مما أدى إ
  يف مرثية ابن علي و املوحية بغلبة طبع اليقني علـى الرجحـان               "رأى  "مث تظهر بوادر الفعل     

  . ر سعادته مع زوجته جعلت منه شابا يف مقتبل العمفالشاعر مـتأكد و متيقن أنّ
 يف قصيدة ابن عمار الوصفية على شجاعة آل بن عبـد اللطيـف                   فقد دلّ  " رأى" الفعل   أماّ

   . املتربص م و قوم يف صد اهلزائم و العدو
صالبة و جرأة الوزير أمحـد      ليدل على    " االنتشار و اللمعان     " معىن "سطع"بينما محل الفعل    

  .بن عبد اللطيف يف مواجهة املعارك 
 فابن عبد اللطيف بارع يف فـضح األشـرار              "الكشف  " ليدل على   "فضح  " ء الفعل كما جا 

  .و كشف نواياهم السيئة و القبيحة اجتاه البالد و األدب
ـّم " منعى   "مجع"  حوى الفعل    و  ابن عبـد اللطيـف       ليدل على أنّ   " الشمل بعد التفرقة     ل

        أن فرقتـهم اهلمـوم و املـشاكل        استطاع أن يلم مشل الشعراء و العلماء مبجلس واحد بعد           
  .و احلروب

 فالشاعر يشبه صاحب القصر بـالقمر       "الربوزالظهور و    "  على "طلع"و يف األخري دل الفعل      
  .بروزهيف طلعته و 
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  :فيهالبن عمار يف الوصف يقول  قد ضم بيت واحد  و*:يفعل_  فِعل –د 
 رر ـ األتراس و اِملغفََر الغ لسمر القنا   إذا اقتحمو اهليجاء ِخلت صدورهـم 

أنّ بـين عبـد اللطيـف يف        و خيال   فالشاعر يعتقد   " الرجحان  "  على معىن    "خال"دلّ الفعل   
  . و زمهماقتحامهم املعارك هم الرماح و السالح اليت ختترق بكل قوة و جرأة قلوب األعداء

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
،و أمحد احلمالوي ، شذا     157 ، ص    7 ج ، مكتبة املتنيب القاهرة ،    ، وابن يعيش شرح املفصل     17، ص    بويهي ينظر س  –*

 ، و حممد باسل عيون السود 62و حممد حمي الدين عبد احلميد ، دروس التصريف ، ص       ، 26العرف يف فن الصرف ، ص     
         ، مكتبـة العـارف للنـشر       لصريف، و عبده الراجحي ، التطبيق ا      192لعربية ،ص   ، املعجم املفصل يف تصريف األفعال ا      

  .25 ص ،1999و التوزيع الرياض ، الطبعة األوىل ، 
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بعد أن بينا داللة الفعل املاضي ارد و أعطاه من أبعد صرفية ، حناول أن حنصي هذه األفعال                  
  .و حندد نسب تواجدها من خالل اجلدول التايل 

  )املاضي(باب الثالثي ارد 

  يفعل_____ فعل   يفِعل____  فعل  لُيفع ____ فعل

  قاد 
  قال
   حال
  فاز 
هز  

  شاد 
  جال
  الح
  خاض
شم  
  بدى
  حاز 
  غدا
  فاق
  شعر

  يقود 
  يقول 
  حيول
  يفوز 
يهز  
  يشدو
  جيول
  يلوح
  خيوض
  يشم
  يبدو
  حيوز
  يغدو
  يفوق
  يشعر

  غرس
  صار
  باع
  مضى
  جرى
  صاح
  درى
  بات 
  جىن
  ر
كر  
  ماس
  درى
  وفد 
  ورد
  سرى
  جاد
  سال
  

  رسيغ
  يصري
  يبيع 
  ميضي
  جيري

  يصيح 
  يدري
  يبيت
  جيين
  يبهر
يكر  
  مييس
  يدري
  يفد 
  يرد
  يسري
  جييد
  يسيل

  خضع 
  رأى
  سطع
  فضح
  مجع
  طلع
  ظهر
  زخر

  خيضع 
  يرى
  يسطع
  يفضح
  جيمع
  يطلع
  يظهر
  يزخر

 عدد األفعال اردة املاضية يف قصائد ابن عمار و ابن علي يقدر بواحد و أربعـني                 نالحظ أنّ 
   :زع على األبواب التاليةفعال مو

  



 مستويات التحليل اللغوي                    :                  القسم التطبيقي

 86 
 

   .يفعل____  باب فعل 
  .عدد األفعال يف هذا الباب يقدر بستة عشر فعال أي ما يقارب تسعة و ثالثني باملئة 

  يفِعل____ باب فعل 
   باملئة و أربعنيعدد األفعال يف هذا الباب يقدر بتسعة عشر فعال أي ما يقارب سبعة

  يفعل_____ باب فعل 

  .عشرباملئة سبعة أفعال أي ما يقارب سبعة ـيف هذا الباب يقدر باألفعال عدد 

     يفِعل هي أكرب نسبة إذ تواجدت يف مرثية ابـن علـي            ___  نسبة باب فعل     و منه نقول أنّ   

  .  و هذا دليل واضح على انفطار قلب ابن علي على رفيقة عمره و زوجته
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   : الثالثي املزيد حبرف–2
   : فاعل باب– أ

  :ورد هذا النمط يف األبيات التالية 
  :قال ابن علي يف الرثاء

 ي ـط أو قربت منـاها قـبظل رض    فكري ملـن لـم تظلـين نازعينو 
  : و قال يف مدح قصيدة ابن عمار 

  من صنعـاء فـي أثـواب ختالـت   ا حسنـاء حاليـة الطـال شاهدتـه
  :اللطيف و قال ابن عمار يف وصف قصر ابن عبد
  القدر د ـ أبا العباس أن يسعنادىو    ضمنت ملـن سدت عليـه طريقـه 

 تراءى  له النعمان  يف الورد و الصدر    فصلـهحـاولفقيه إذ ما اخلـصم 
  
لعـدم  ) فعـل ( مبعىن   )فاعل( أي باعتبار    )فعل( أخذ معىن    "نزع"  الفعل الصحيح     أنّ ايبدو 

 داللته يف السياق تدل على أن ابن علي صب كل اهتمامه             إنّ  مث )01(جمردا) أي فاعل ( وروده  
  .غادرتهو تفكريه بزوجته اليت 

 و من دالالته يف القـصيدة       "نازع  " كذلك مبعىن فعل إذ أخذ حكم        "شاهد  " و ورد الفعل    
  .   إعجاب ابن علي بقصيدة ابن عمار إذ شبهها باحلسناء يف أحلى أثواا و حللها 

 فكـان   "و شاهد   " "نازع" املعتل مزيدا و جميئا مبعىن فعل مثلما و رد           "نادى" بينما ورد الفعل  
  .النداء هنا موجها أليب العباس من قبل ابن عمار 

معتال مبعىن فعل إذ أخذ حكم األفعال املاضية و من داللته يف الـسياق              " حاول"و جاء الفعل    
  . قوة العلم و الفقه تشبيه ابن عمار ابن عبد اللطيف بأيب حنيفة النعمان يف

  * : أفعلاب ب– ب
   :توزع على األبيات التالية

  :يقول ابن عمار يف الوصف 
__________________  

  .75 ص التصريف، دروس ميد،حمي الدين عبد احل – 01
          ، وخمتار بوعناين ، املدارس الـصرفية ، جامعـة وهـران الـسانية ،              27اجحي ، التطبيق الصريف ،ص       عبده الر  ينظر-*

       ، و حمي الدين عبـد احلميـد ، دروس التـصريف ،              32 أمحد احلمالوي ، شذا العرف يف فن الصرف ،ص           و 21ص  
   . 237ص ، و حممد باسل عيون السود ، املعجم املفصل يف تصريف األفعال ، 72 ص 
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 رـم زخ جرو للجود حبرا ـكما ف    للمجـد أوثـق عـروة أوثقوا هم 
 و ساسـوه تدبريا بـه بـدأ الدبـر    للمـلك أمشـخ قبـة و أسـسهم 
  على معرك أالّ الدمـاء  لـه مطـر    تلك األسنـة و الضبـا أبرقت فما 

   طرف احلزم كي  يبلغ الوطر أسهرو   سري سرى حنو العـال  يبتغي املنـا 
 ر عليه الردى أو شادمهر قـد اندثـ     الذي قـال ابن عباد انطـوىأساء

  :و قال يف الغزل 
 أن الريق  فاق علـى الكـأس ألخرب   فلو سأل املسواك عـن ذلك اللّمـا 
 أمسـى منها مستهامـاً كما أصبحو    أبيت  ـا حلف اكتئـاب مدهلـا 
   أرسىأما آن يل يف ساحل الوصل أن    جرى يب فلك احلب يف حبر هجرهـا 

  :و قال ابن علي يف الرثاء 
مسلوب احلجا ذاهل الذهن  أصبحتف  األقـدار بينـي و بينهـا فحالت يد 

ترد حياتـي بعـدمـا ذهبت عنـي     مـن تلك املراشف قـهوةأرشفو 
  صنع احلسـام يـد القيـنأتقنتملا    و لوال هلـيب  النـار  يـزداد حره 

  
 عبد  افبنو  )01("ستحقاق  اال "  دل على معىن   "أوثق"  الفعل   يظهر من خالل البيت األول أنّ      

  .عليه بأوثق عروة  و النصر لذا أوثقوه و تعاهدو  ادااللطيف استحقو
يف  عبد اللط   و الرفعة و هذا داللة على قدرة بين        )02(" التمكني " محل معىن  "أسس"ا الفعل   أم

  .العصرريخ  تادولة يفمن رفع و تأسيس أمشخ 
 فما إن ملعت سيوف بين عبد اللطيف يف سـاحة           "اللمعان " داللة" أبرق  "و قد أخذ الفعل     

  . العدو و كأا مطراملعارك حىت انسكبت الدماء
شـد   سهر الليايل و      من طلب العال      أنّ ليدل على  "املطاوعة" معىن   "أسهر  "كما محل الفعل    

 صار  ضافة اهلمزة بإ و   "سهر  " "أسهر" ، و أصل الفعل       و النجاح  احلزم كي يبلُغ املنا و الظفر     
 فمن اعتقد أن ابن عباد أتى بأمر سيئ فقد          "سوء الظن " جاء مبعىن   " أساء  "  الفعل أماّتعديا،  م

  .أخطأ و أساء الظن
__________________  

  .29، ص عبده الراجحي، التطبيق الصريف – 01
  .33 أمحد احلمالوي ، شذا العرف يف فن الصرف ، ص – 02
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  يؤكـد أنّ     هذا التصاله بالم التوكيد فابن عمار       و "اليقني"  معىن   "أخرب  "كما محل الفعل     
  . الريق فاق على الكأس املرأة اليت أحبها ابن علي متادت يف اهلجر  و البعد عنه و أنّ

ذلك أن القـول أصـبح       *  "الدخول يف الشيئ زمانا    " أخذ معىن  "أصبح  "بينما الفعل         
و جاءت هذه    الدخول يف زمن املساء       معناه "أمسى  "معناه الدخول يف زمن الصباح و الفعل        

   .األفعال لتدل على حالة ابن علي الذي أصبح مستهاما باملرأة اليت أبته
ىل ساحل   فابن علي يريد أن يصل إ      "ستقرارالثبات و األمن و اال    " على  " أرسى"و دل الفعل    

  .الوصل و األمان بعد أن عاىن كثريا يف حبر اهلجر و النسيان من قبل إمرأته
ليدل على إدمان ابن علي على شرب القهوة و الـيت           " إمتص" معىن  " أرشف " محل الفعل و  

  .ظن أا هي من تنسيه أحزانه و أالمه و ترد إليه حياته 
  .تقان السفن  يف صناعة و إ"جتهاد و الرباعة اال "  على"أتقن " و يف األخري دل الفعل 

   :فعل _  باب– ج
  :عمار الوصفية و قد توزع على األبيات التالية ورد هذا النمط يف قصيدة ابن 

  النظر حدقو ما النرجس املطلول قد    و ما ماس غصن يف  الرياض مقلـدا
 عيون العدو و استوقفوهم  على خطر    سـهدوا البالد و  صعبمهدوالقد 
 رأيت قتيال أو طعينـا علـى األثـر  ا ـ القنوافثقياف أو األس  شهرواو ان
  كأس  الردى  بدل السكـرسوغهو    ه ـطشـق بطوـمار تـ عبن  انوأ
  
 ما هو صعب على البالد جعلوه سهال هينا          عبد اللطيف  فبنو  "طبس" معىن   "مهد"محل الفعل    

   "قأر"الذي محل معىن " سهد"عليها ، كما أرقو عيون العدو من خالل الفعل 
 سيوفهم حملاربـة العـدو      ا عبد اللطيف إذا سلو    ا فبنو "سلّ"ليحمل معىن    "شهر" و جاء الفعل  
  . ميت الحمالة  منهزم و العدوفتأكد أنّ

  
  

__________________  
            ينظر إبن عقيل ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميـد ، دار الفكـر بـريوت                         -*

، و أمحد احلمالوي ، شذا العرف يف فـن          72، دروس التصريف ،ص     ، و حمي الدين عبد احلميد       63 ،ص   4ج،16، ط 
  .28، التطبيق الصريف ،ص  وعبده الراجحي 33الصرف ،ص 
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  . أي جهزو سيوفهم و رماحهم حملاربة العدو "ىسو" معىن "فثقّ"بينما محل الفعل 
  "صيريتالتحويل و ال"و الذي جاء ليدل على " غسو" البيت األخري حوى الفعل أماّ
  : الثالثي املزيد حبرفني–3
  :التاليةو قد ضم األبيات :  تفَعلَ باب-أ

  مبوج من األخبار و العلـم و األثـر     حفظـهتدفّـقو ناهيك من  حبـر 
 رـا السعد عن شنب وطـ فيهتبسم   ة ـان بليلـو الزمـخليلي هل يسخ

ر ـشعر ـل أو شاعـ لترسيتـصدر   اتب ـغ كـوع أبلـاملطب د ـأيب زي
 رـر الزهـوانتث د ـدر العقتـنظّم   ة  ـصفحرثـإذا ما وشى بالنظم و الن

 رـقـه املـ على منت القضاء لتوطّى    اـكمحمودهم قاضي الثضاة أيب الثن
  يف  األداب واـل كاملطـرتبحـر   أديـب أريـب بـارع مـتفضـل 

  
  ل مالحظه ميكن أن نبديها هي أنّ      و أو  باب تفع  ر يف قصيدة ابن عمار الوصفية سـت        ل تكر

  .مرات إذ ارتكز معظمه يف عجز البيت 
داللة على غزارة حفظ ابن عبد اللطيف و توسعه يف          " سال "ليحمل معىن " تدفّق  " جاء الفعل   

  .ميدان الشعر و العلوم األخرى 
ر بالليلة الـيت     ليدل بذلك على فرحة و سعادة ابن عما        "السعادة" معىن  "تبسم  "و محل الفعل    

  .قضاها يف قصر ابن عبد اللطيف من أجل السهر و السمر 
 وذا دل على املكانة الراقية اليت وصل إليها         "تقدم  "  مبعى   "تصدر" بينما ورد الفعل الصحيح     

  .ابن عبد اللطيف و تقدمه على بقية الشعراء 
داللة علـى براعـةابن عبـد        و هذا فيه     "ستقام و تنضد  ا"  معىن   "تنظّم   " فيما حوى الفعل  

  .اللطيف يف النثر و الشعر معا 
رجل   فمحمود ابن عبد اللطيف    "التسوية و التهيئة و التمهيد      "  دلّ على    "توطّى"  الفعل   أماّ

  .عمل كان له مقر حىت القضاء هائ وسوي أينما 
يف جماالت   أريب توسع  فابن ميمون أديب  " التوسع  "  معىن   "تبحر  " و يف األخري محل الفعل      

                                                                                          .مجيعهااألدب و برع يف 
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   : افتعل باب– ب
  :و قد مشل األبيات التالية 

 انتشـرد ـنور ق  أن بدا للصبح اىل     مشس األصيل جبنحهاالتحفتفما 
 زرـ ات رس بوران على مثلهاـوال ع   ا ـ املأمون بعض احتفاهلاحتفلوال 
 انتثـربعد ما  و ناظم ذاك العقد من    د ـحمم ديث ـا راوي احلـحممدن
  الغرر راس و اِملغفَر ـلسمر القنا األت   اهليجاء خلت صدورهم اقتحمواإذا 

  
 )01(فكانت داللته توحي باملـشاركة      " اشترك"  على وزن إفتعل مبعىن       "التحف" ورد الفعل   

  .ألن اإللتحاف يفيد أن شيئني قد التحفا و يقصد هنا التحاف الشمس جبنحيها 
و أصله نشر و كذلك الشأن بالنسبة للفعل انتثر الذي           )02(محل معىن فَعلَ     " انتشر"أما الفعل   
  .أصله نثر 

فـالقول احتفـل أي شـاركه النـاس يف                    املـشاركة    معـىن    "احتفـل :بينما محل الفعل    
 فالقول اقتحموا أي أم مجاعة تـشاركوا        "اقتحم" اإلحتفال ،و كذلك الشأن بالنسبة للفعل       

  .يف   اإلقتحام 
   :نفعلإ باب – ج

  :وقد مشل بيتني البن عمار يف قصيدته الوصفية 
 امـرنفحة و نـدا  حياض  رياض    بـدور ليـوث جـة و مـهابـة 
  املطـر انـسكببه ذرت األرزاق و    خصوصا سري الوقت زروقنا الذي 

  
 و فائدة املطاوعة أن أثر الفعـل        )03( املطاوعة " على" انفعل "زنتهالذي   " امر" دل الفعل   

و كـذلك الـشأن      " امـر " يظهر على مفعوله كأنه إستجاب له و هذا ما جنده يف الفعل             
  " .إنسكب"بالنسبة للفعل 

  
__________________  

 ، و أمحد احلمالوي ، شذا العرف يف 28حممد باسل عيون السود ، املعجم املفصل يف تصريف األفعال العربية ، ص - 01
  .70 ، وحمي الدين عبد احلميد ، التصريف العريب ، ص 35فن الصرف ، ص 

  .28 ص املفصل، املعجم ، عيون السود حممد باسل– 02
  33 ص الصريف، التطبيق الراجحي، عبده – 03
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   :لّع  باب إفْ-د
  :و مشل بيت واحد البن عمار يف الوصف 

 رـة اخلفـ خد الورد من صبغوما امحر  ا ـامسـة بـر األقحوانـ ثغافترو ما 
  

و ن اللون األمحر صار مالزمـا للخـد         أو على قوة اللون أي أ       املبالغة  على "إمحر"دل الفعل   
  افتركذلك هو احلال مع 

   : الثالثي املزيد بثالثة أحرف–4
  : يف الوصفستفعل و قد مشل بيت واحدألبنية و هو اورد بنوع واحد من ا

 رـعني العدو و استوقفهم على خط   دواـالبالد و سه لقد مهدوا صعب 
  

ذا الفعل على   هأي استوقف و دل     " أوقف"فنقول  " أفعلَ" حامال معىن   " ستوقفا"أتى الفعل   
  .العظمةالقوة و الشجاعة و 

 املزيد حناول أن حنصر أفعاله من خـالل         ن دالالت خالل تطرقنا إىل الثالثي     ليه م ما توصلنا إ  
  .اجلدولني التاليني

   املزيد حبرف باب الثالثي

  فعل  أفعل  فاعل

  نازع
  شاهد
  نادى
  حاول

  أوثق
  أسس
  أبرق
  أسهر
  أساء
  أخرب
  أصبح
  أمسى 
  أرشف
  أتقن 

  حدق
  مهد
  سهد
  شهر
  ثقّف
  سوغ
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   بني األوزان التالية ابلغ عدد األفعال املزيدة حبرف حوايل عشرين فعال تراوحو
  .ن باملئة ـ نسبة عشريدر بأربع أفعال أي ما يعادلقُ : فاعل
  .قُدر بعشرة أفعال أي ما يعادل نسبة مخسـني باملئة:  أفعل
  . بة ثالثـني باملئـةقدر بستة أفعال أي ما يعادل نس : فعل

  
  باب الثالثي املزيد حبرفني 

  افعلّ  انفعل  افتعل  تفعل

  تدفّق
  تبسم
  تصدر
  تنظّم
  توطّى
  تبحر

  التحف
  انتشر
  احتفل
  انتثر
  اقتحم

  امر
  انسكب

امحر  
افتر  

  
   عشر فعال توزع على األوزان التالية عدد األفعال املزيدة حبرفني مخسة بلغ 
  . باملئةأربعنيستة أفعال أي ما يعادل نسبة يف قصائد ابن عمار و ابن علي  بلغ عدده  :تفعل
  . و ثالثني باملئة مخسة أفعال أي ما يعادل نسبة ثالثة بلغ عدده:افتعل
  . بلغ عدده فعلني أي ما يعادل نسبة أربعة عشر باملئة :انفعل
 و افتـر     خالل الفعل امحر    من ائد ابن علي و ابن عمار مرتني      تكرر الوزن افعل يف قص     : افعل

   باملئة أربعة عشرأي ما يعادل نسبة 
استوقف و هو الوحيد يف قصائد ابـن        ____ أما املزيد بثالثة أحرف جاء على وزن استفعل         

  .عمار و ابن علي 
رد املزيد حبرف واحـد        ل مالحظة نسجلها من خالل هذين اجلدولني أنّ        أونسب الفعل ا 

    .أحرفملزيد حبرفني و ثالثة أكرب من نسب الفعل ا
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   : الفعل املضارع–ثانيا 
تواتر بنسب قليلة يف قصائد ابن عمار و ابن علي وورد منه ارد إذ توزع علـى األبـواب                   

  :التالية
  : الثالثي ارد– 01
   :يفِعل_  فعل – أ

  : و قد ضم األبيات التالية 
  :يقول ابن عمار يف الوصف 

 صرـمصر و ال بـ بأيتـيم ـو معتص   ا ـمبثلهز ـن ال عزيـحس عزيزة 

 ار ـأش ورا خناف و ال ـداد ال جـببغ   م ـ رأيهحيميهلك ـا و املـكأ 

  :و يقول يف الغزل 
 سـن ذلك امليـفيا خلجة األغصان م    ببدر الوجه غـصن قوامهـا مييس

  :ويقول ابن علي يف املدح 
 ي ـبابـي و قـعـصانـملولت ـفتح    ؤهـكف يـعرف فخطبتهاو الكفؤ 

  : و يقول يف الرثاء
 نـا الغصـا غصن القوام كمـ مييل   ة ـلحظ دميـو يف قصرها فتانة ال

  
  ليدل على أن ليلة ابن عبد اللطيف مل يأت ـا           )01 ("ايئ" مال معىن   حا " يأيت" جاء الفعل   

    ليدل علـى قـدرة      " حلمايةا" معىن   " حيمي" و محل الفعل    عزيز مصر و ال اخلليفة املعتصم       
تبختر " عىن  جاء مب " مييس"  الفعل    اللطيف على محاية بلده اجلزائر و أما       و استطاعة امللك عبد   

فابن علي كان على     " العلم و الدراية  "  دل على    " يعرف "، أماالفعل الصحيح  ) 02(" و اختال 
     العـدول اىل الـشيئ     " عىن  مب" مييل"و أخريا جاء الفعل     راية و علم جبودة قصائد ابن علي        د

  .فابن علي يصف زوجته بأا كانت مجيلة و رشيقة " و اإلقبال عليه
  

__________________  
  .12ص ،1ج العرب، لسان منظور، ابن – 01
  .583ص ،2  املصدر نفسه ، ج– 02
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    :يفْعل_  فعل –ب
  :أبيات من قصيدة ابن عمار الوصفية مشل و قد 

 تبسم فيها  السـعد عن  شنب وطـر     لـزمان بليلـة  ايسخـوخليلي هل 
  طعمه من جىن الكدريصفواوال العيش      الـدهر يـأيت مبثلهـا أظنو لست 
 أسنـة عقيـان تـأللـؤهـا بـهـر     حشاها من رماح  شـموعنـا تشق

 سوى شاذن  شاد علـى نغـم الوتـر     على غصـن إيكـة يشدوو ال طائر
ـّى العبـور إذا شعـر    لزهـر رائـق نثـره نثيـر ايـفوق  و يعبث بالشعر

ليدل على تساؤل ابن عمار إن كان الـزمن          " الكرم و اجلود  " معىن   " يسخو" محل الفعل   
  .يتكرم و جيود عليه بليلة من ليايل القصر

و الفصل هنا بني الرمح و غمده للقضاء على العـدو           " ل  الفص "مبعىن "  يشق "و جاء  الفعل     
  .لذي يتربص بالبالدا

ليدل مجال الليلة اليت قضاها يف القصر و متعتها بوجود          " الترجيح  " مبعىن  "  ظن "و أتى الفعل    
  .رفاقه و زمالئه

 " الرفعةو العلـو  " دل على    "فاق"،أما الفعل    " الغناء و األنغام  "على   "  يشدو "ودل الفعل   
  . فابن عبد اللطيف تفوق يف البالغة و النثر 

   :يفعل_ باب فِعل  – ج
  : يف الغزل البن علي و قد مشل بيت واحد

 يشوب لدى الرشف ااجة باجللـس  و مولعة بـالظلم تـحسب ظلمهـا  
  

 ظلمها البـن  الذي مس زوجة ابن علي إذ تعتقد أنّ      " الرجحان" معىن  " حِسب" حقق الفعل   
  .علي ينسيه هيامه ا 

  :يفعلُ_  فعل –د 
  :ر هذا النمط يف قصيدة ابن عمار الوصفيةظه

  بأخرى مـن معتقـة احلـور يسعىو    يدير كؤوسا مـن املدامـة لفظـه
  بـالشعـر العبـور إذا عبـريعبثو    يفوق نثيـر الزهـر رائـق نثـره 
  الوطـريبلغو أسهر طرف احلزم  كي   سري سرى حنو العـال يبتغي املنـا 
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على كرم ابن عبد اللطيف و سعيه يف مجع         ليدل  " جتهاد  اال " معىنحامال  " سعى   " أتى الفعل 
  .أهل العلم و الفكر يف قصره

ليدل على براعة ابن عبـد       " اللعب" حامال معىن    "  عبث "بيما جاء الفعل الثالثي الصحيح      
  .اللطيف يف كتابة الشعر ةدو التالعب به

 ليدل على أن ابن عبد اللطيف باجلد        " الوصول  "معىن "بلغ" فعل الثالثي   و يف األخري محل ال    
  .و السهر يصل و يبلغ املرام و يرقى إىل أعلى املناصب 

     : املبين للمجهول–ثالثا 
  : و جاء منه املضارع إذ ورد يف قصيدة ابن عمار الوصفية يف بيتني مها 

 ببحر و ال زند طما و رمـى الشرر   حفظـه و ذكـاؤه يـقَـاسفما إن 
 فما هو إالّ النجـم بالفلك استقـر   و يستقـي يستضـاء أو يهتدى بـه

فابن عبد اللطيف ذكـاؤه و دهـاؤه        " احلفظ و الذكاء  " على  " يقاس  " ودل الفعل املضارع    
  .يقاس بالبحر
 يف  على اهلداية و القدوة فابن عبد اللطيف قدوة يقتدى و يهتدى بـه            " يهتدي  " و دل الفعل    

  .ذكائه و معرفته
داال على النور الذي ينري     " يستضاء  "و مبا أن الشاعر شبه ابن عبد اللطيف بالنجم فكان الفعل            

  .الطريق 
  بعدما تعرضنا إىل باب الثالثي ارد فيما خيص زمن املضارع واستخرجنا األبعاد الداللية 

  . التالني لألفعاله ، حناول أن حنصر هذه األفعال و حنصي نسبها املئوية من خالل اجلدولني
  )رعااملض(باب الثالثي ارد 

  يفعل_____ ل فع  يفِعل_____ فعل 

  أتى
  محى
  ماس
  عرف
  مال

  يأيت
  حيمي
  مييس
  يعرف
  مييل

  سخى
  ظن
  صفى
  شق
  شاد
  فاق

  يسخو
  يظن
  يصفو
  يشق
  يشدو
  يفوق
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  )املضارع( باب الثالثي ارد 

  يفعل______ فعل   يفعل_____ فِعل 

  سعى  حيِسب  حِسب
  بث ع

  بلغ 
  

  يسعى
  يعبث 
  يبلغ

  بني األوزان التالية تراوح  مخسة عشر فعال بلغ عدد األفعال املضارعة اردة حوايل 
   .بلغ عدده مخسة أفعال أي ما يعادل ثالثة و ثالثني باملئة : يفِعل ____ فعل 
دل أربعني  بلغ عدده يف قصائد ابن عمار و ابن علي ستة أفعال أي ما يعا             : يفعل____ فعل  
  .باملئة
  . فعل واحد أي ما يعادل نسبة سبعة باملئة:يفعل____ فِعل 
  . بلغ عدده ثالثة أفعال أي ما يعادل نسبة عشرين باملئة:يفعل____ فعل 

ذ كانت  خيص الفعل املضارع كانت متقاربة إىل حد ما ، إ         نالحظ أن نسبة الثالثي ارد فيما       
فعـل  (و يف املرتبة ماقبل األخري باب       )  يفِعل لفع( و تالهلا باب    ) فعل يفعل (أكرب نسبة للباب    

  ).فِعل يفعل( و أخريا باب )يفعل 
 فيما خيص الفعل املاضي فقد كان له حضور قوي يف قصائد ابن عمار و ابـن علـي اذ                    أماّ

   . املضارع قدر بثالثني باملئة قدرت نسبته سبعني باملئة ، أماّ
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    :مساء بنية األ–02
  :سم الفاعل إ– 1

سم الفاعل من الثالثي و غري الثالثي يف قصائد ابن علي و ابن عمـار و قـد                  جاءت صيغة إ  
  :التاليةضمت األبيات 

 ر ـ ما نشد ذلك العقد من بع ناظمو   د ـديث حممـ حراويا ـدنـحمم

 ر ـد ما دثـ رسم احلق من بعناشرو   ه ـفائـعد عـن اهللا بـ ديدـجمج

ر ـور إذا شعـو يعبث بالشعري العب   ره ـنثق ـرائر ـزهـنثري اليفوق 

ور ـن و ال خـروه جبـزكي فال يع    لـتفضـمد ـا جـسني سري م

 ر ـر شعـاعـأو ش تصدر للترسيل     بـكات غ ـلـأيب زيد املطبوع أب

 رـاملطـل كر يف اآلداب و اـتبح   ل ـتفضـم ارعـبب ـأديب أري

 رار موردهم سفر ـداؤك األشـو أع  ا ـ يف جنة اخللد منعمماـسالفعش 

  رـ عـ ساطهـمن ذهن بال جنحه    ل ـذكي إذا ما جال يف الليل مشك

الذهن  ذاهل فأصبحت مسلوب احلجا   ا ـي و بينهـفحالت يد األقدار بين

 ن ـاألم سرات و ـواع املـعلي بأن   ل ـقبـ مأبعد امتطاء العز و الدهر

  ذابـر كـفتـر مـر بشـو بشي    دـعانـم و اسدـحمن  يذه و يع

  
عى زنة فاعل حامال معىن     " روى" أشتق من الفعل الثالثي املعتل       " راوي"جند أن اسم الفاعل     

احلفظ و املعرفة فابن عمار يصف صاحب القصر بالراوي و احلافظ ألحاديث النيب صـلى اهللا                
  .عليه وسلم 

حـسن  حـامال معـىن   " نظم"مشتق من الفعل الثالثي الصحيح     "  ناظم" و أتى اسم الفاعل     
 األحاديـث   تنظيم  و ترتيـب اللطيف يف يف إجادة حممد بن عبد      التأليف و الترتيب و املتمثل      

  .النبوية و حفظها 
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 على وزن مفِْعل الدال على احلداثة     " جيدد"من الفعل املضارع    " جمدد" سم الفاعل   بينما أشتق ا  
الدالة علـى   بصيغة ناشر   "نشر  " أشتق من الفعل الثالثي ارد       " ناشر"الفاعل   اسم   ، كما أنّ  

  .ميانه بدعوة حممد و نشرها بعدما كاد هذا الدين أن يندثر وسط الشعوذة و قلة اإلميانا
من الفعل الثالثي راق ليدل على املبالغة يف وعظ و مدح حممد             "  رائق" و أشتق إسم الفاعل     
  . مدحه باخلطابة و قرض الشعر و صوغ النثر بن عبد اللطيف إذ

على وزن تفعل    " تفضل" من الفعل الثالثي املزيد حبرف       " متفضل" بينما أشتق اسم الفاعل     
إضافة اىل جرأته فال يعرف اجلنب      ليدل على معىن األخالق احلسنة اليت اتسم ا صاحب القصر           

  .قلبه إطالقا
من الفعل الصحيح كتب على زنة فاعل ليدل على تفوق          " كاتب" الفعل أشتق اسم الفاعل      أماّ

" بارع"  الفاعل   خالل اسم  أكثر من    يتضح هذا راعة ابن عبد اللطيف يف الكتابة و        وجناح و ب  
  .فاعل الفعل برع على زنة شتق منالذي أ

مأخوذا من الثالثي ارد سلم بصيغة سامل املتضمن معىن الصحة           "  ساملا " ورد اسم الفاعل     و
  .اللمعاندل على  " ساطع" العافية أما اسم الفاعل و

املشتق من الفعل ذهل على وزن فاعل ليدل علـى الـشرود            "ذاهل  "سم الفاعل     اكما حوى   
  .فابن علي بعد وفاة زوجته أصبح مسلوب العقل وشارد  الفكر

ـ              " مقبل" الفعل   أماّ اء اسـم   مشتق من الفعل أقبل ليدل على ايئ و اإلتيان و يف األخري ج
حامال معىن التحول و الـسلب و زوال        " حسد  "مشتق من الفعل الثالثي     " حاسد  " الفاعل  
 حاسد و معاند مـن      لصاحب القصر بأن يبعد اهللا عنه كل        يدعو و لذا جند ابن عمار     ،النعمة

        .و هو مشتق من الفعل عاند  " معاند"خالل اسم الفاعل 
   : اسم املفعول– 2

  :ت التالية و قد مشل األبيا
  احلجا ذاهل الذهنمسلوبفأصبحت    ا ـي و بينهـبين د األقدار ـفحال ي

  اجللس الرشف ااجة ب يشوب لدى  ا  ـحسب ظلمهـ بالظلم تةـمولعو 
  سـ النفـىي منـا البهـبأن حمياه   د درت ـ تيها و قاملطلوبتعامى عن 

 من شدة القصرملشغوف الى قليب ـع   ا ـة اللقـ ليل ما جنت اىل اهللا أشكو
 ر ـر شعـ للترسيل أو شاع درـتص   أبلـغ كـاتب املطبـوع أيب زيـد 
 ر ـى ما الح جنم و ما زهـتنري الدج    اجلنـاب مقدسـا حمروسو ال زلت 
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 رـالنظ قد حدق املطلولالنرجس ما    و ما ماس غصن يف الرياض  مقلـدا 
       )01("  و األخـذ   خـتالس اال" ن علي حامال معىن     يف مرثية اب  " مسلوب" املفعول    أتى اسم 

  .موت زوجته أصبح مسلوب العقل لشدة حزنه عليها  فابن علي بعد
وزن مفعل ليدل علـى احلـب           يف قصيدة ابن عمار الغزلية ب      "  مولعة "بينما ورد اسم املفعول     

البن علي عندما رفـضته        عجاب فاملرأة اليت أحبها ابن علي حتب الظلم ملا سببته من أمل             و اإل 
لذي يشفي روح ابـن     وصف وجهها اجلميل البهي ا    ىل  د هذا الظلم مباشرة ينتقل إ     و أبته و بع   

 ابن عمار باسم    و هذا ما عرب عنه     ذا عندما طلبها ابن علي       ها مل تبال   غري أن  علي من السقم ،   
  . مفعول و الدال على الطلب  وزنعلى  "مطلوب " املفعول
بوزن مفعول ليدل على حـب         " مشغوف"يدة ابن عمار الوصفية ورد اسم املفعول         يف قص  أماّ

و السمر يف قصر ابن عبد اللطيف ، و جاء اسم املفعـول              ىل ليايل السهر   إ و إشتياق ابن عمار   
  .على زنة مفعول ليدل على أن عبد الرمحان بن عبد اللطيف أبلغ كاتب " مطبوع"
على وزن مفعول ليدل على احلفظ فابن عمار يعترب ابن عبـد              جاء "حمروس " اسم املفعول  أماّ
  . طيف شخصية عظيمة و مقدسة و هو يشبهه يف القصيدة بالنجم الثاقبالل
    : صيغ املبالغة– 3

  :و قد مشلت األبيات التالية 
  

 و ال  بـدر إال مـن أزرتـه ظهـر    قوامـه رشيقفـال غصن إال مـن 
 تبحـر يف اآلداب و اـل كاملطـر      بـارع متفضـلأريـب  أديـب

  شـر مـفتـر  كـذاب بشيـرو    و يعيـذه مـن حـاسد و  مـعاند 
  بأشجاين على ساحـل البيـن طريح   محاين ورود الوصل حظي فهـا أنـا  

  ملـا أتـقنت صنع احلسام يـد قني      النـار يـزداد حـره هليبو لوال 
رشيق ، رشيد ، أريب ، أديب ، بشري ، طـريح               ( و هي     يل  فعوردت صيغ املبالغة بصيغة     

  .، هليب 
  

__________________  
  .621، ص2عرب، ج، لسان ال ابن منظور– 01
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 فنقول  )01 ( صيغة مبالغة مشتقة من الفعل الثالثي رشق و داللتها اخلفة و السرعة            "رشيق" ف
  .غصن رشيق أي خفيف و رقيق 

مصدره األدب الدال على مكـارم      " أدب" مشتقة من الفعل الثالثي     ف "أديب"  صيغة   أماّ     
     الدال علـى الـدهاء     " أرب  " مشتقة من الفعل     " أريب" األخالق و حمامدها ، بينما صيغة       

  . )02 (بصريا فهو أِربو البصر باألمور ونقول أِرب بالشيئ أي صار فيه ماهرا 
على اإلخبار فنقول بشري شر أي محل إليـه  " بشر " املشتقة من الفعل "  بشري "و دلت صيغة  

  .أخبار سيئة 
مشتقة من الفعل الثالثي طرح مبعىن املرض و السقم         "   طريح   "كما جاءت صيغة املبالغة          

  .فابن علي من شدة حزنه على زوجته أصبح طريح األحزان و اآلالم 
شتعال فلـو ال    ل هلب لتدل على اال     مشتقة من الفع   "هليب  " و يف األخري وردت صيغة املبالغة       

  .    و هليبها ملا أتقن العبد صناعة السيوفراشتعال النا
  : الصفة املشبهة– 4

  :مهاقد اشتملت على بيتني 
  ابـمن حكمة رت و فصل خط    باهتـا أخـرسو غدا لسان الدين  

 رـه ال للدنان و ال السكـو منطق    تـعزى لـريقـه  صهبـاءمعتقـة
 داللة على الثبوت    )03(على وزن أفعل و الذي مؤنثه فعالء        " أخرس"فالصفة املشبهة             

  .و اللزوم فصفة أخرس التصقت بلسان الدين اخلطيب بعد حكمة ابن عمار اليت رت الناس 
وردت على وزن فعالء فنقول أصهب على وزن أفعل حوت داللة الثبات            "  صهباء   " صفة   أماّ

  . اجلزائر بأا حرة صهباء ينتقل إىل وصفر يف وصفه البن عبد اللطيف و اللزوم فابن عما
  

__________________  
  .488 ص، 2ج العرب، لسان منظور، ابن – 01
  .22،ص 1 ج،نفسه املصدر  – 02
لية ىل علم الصرف العريب ، مركز يزيد للنشر ، الكرك مؤتة ، بوابة اجلامعة الشما              يوسف السحيمات ، مدخل إ    ينظر  - 03
  .115 ،ص 2005/2006 5، ط
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   : املصادر– 5
  :وردت املصادر على صيغة فَعلة يف أربع أبيات هي

  نـؤادي اىل احليـي قادت فـأذين التـف   العيـن ظرة ـنإذا اشتكت العشاق من 
  ن عرشي و ضعضع من ركينـزعزع مـف     صيحـة احـفما راعين إال النوى ص
 ب والعقل و السمع و البصرفرتهت فيه القل   لنوى  ا صولة لىـو فزت مبن أهوى ع

  ذلك امليس ن ـ األغصان مخلجـةا ـفي    مييس ببدر  الوجـه  غصـن قوامهـا
  

" صـيحة   " ليدل على الشوق و احلنني أما املصدر        " فعلة  " على وزن    " نظرة" جاء املصدر   
  .احلزن األمل و  صاح دل على البكاء بشدة من حرقةالذي فعله

علـى الطـول            " خلجـة " على اإليذاء و يف األخري دل املصدر        "  صولة   "ما دل املصدر    بين
   و الشموخ

   : اجلموع– 6
أخذ فيها مجع التكسري أكرب نسبة تواتر مث املؤنث السامل و يدخل مجع التكسري حتت مجـوع                 

  القلة فجموع الكثرة فصيغ منتهى اجلموع 
   : مجع التكسري–أ 
  و فيها  ورد هذا النمط بصيغة أفعال: ة  مجوع القل– 1
داف ، أذواء ،     أر ، أثواب ، أقيال ،    أحزاب   ألفاظ ، (  قصيدة املدح البن علي ورد فيها        -

     ) أحقاب ، ألباب 
  ) أشجان ،أحلان ، أقدار( الرثاء البن علي حوت القصيدة اجلموع التالية -
 ، أنام ، أخالق ، أسفار ، أخبـار،          أذيال ، أفراح  ( اشتمل على   الوصف عند ابن عمار      -

  )أرواح ، أتراس ، أسياف ، أمصار، أرزاق ، أنوار ، أعداء ، أشرار
   أغصان  الغزل البن عمار مشل -
  لنوع بصيغة ورد هذا ا: مجوع الكثرة - 2 

كؤوس ، سيول ، بدور، ليوث ، أسود ، عيون ، قلـوب ،              : فُعول و مشل اجلموع التالية      
  .جنوم 
  .كمام ، دماء ، رماح ، ثياب و مشل : ِفعال 

  .و مشل حماسن ، مطارف ، مراشف: مفاعل 
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  فُعال و مشل عشاق 
  ومشل قالئد ، ذوائب ، صفائح ، كتائب : فعائل 

  و مشل جداول ، جوانح : فواعل 
  . مسراتنائبات، و مشل :السامل اجلمع املؤنث -3

          معاينظهار و اكتشاف بعض يف إ مستوى اإلفرادي دورا بالغ األمهية كان لل         
ا د ساعد يف ذلك األفعال اليت عملنو دالالت النص الشعري لدى ابن عمار و ابن علي و لق

 ومنه نقول أنّ، كما سامهت األمساء يف بناء عدة دالالت،على استضهارها و استنباط معانيها
      بتالحم املستوى الصويتنص إالّفرادي حيمل داللة جزئية إذ ال تكتمل داللة الاملستوى اإل

  . و املستوى االفرادي و املستوى التركييب فالتحام هذه املستويات يشكل انسجامية للنص
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III.  التركييباملستوى:  
     هتم ا اللغويـون العـرب     يف الدرس اللغوي عند القدامى إذ ا      حتتل اجلملة حيزا هاما             

  تعاريفها باختالف وجهات النظر     ائقة ضمن مدونام الفكرية فتعددت بذلك     وها عناية ف  و أولّ 
من الكالم يفيـد الـسامع معـىن         اجلملة يف أقصر صورها هي أقل        إنّ" ابراهيم أنيس     يقول

  )01("مستقال بنفسه سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر
      األول ثابت و يتمثل يف علـم النحـو           املستوي التركييب يتكون من شقني متالزمني      و مبا أنّ  

األول نتناول  : ، و لذا رأينا أن نقسم هذا املبحث إىل مطلبني           و الثاين متغري و ميثل علم املعاين        
تمامنا على النداء و األمـر       هنصب ا فيه الوظائف النحوية املتمثلة يف داللة اجلمل و األساليب و         

سنادي املتمثل يف التقـدمي         و نتناول فيه التركيب اال    لثاين   املطلب ا  ستفهام و الشرط ، أماّ    و اال 
  .لتعريف و التنكريو التأخري ، ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

____________________  
  261-260 ،ص 1966 القاهرة 3ية ، طابراهيم أنيس ، من أسرار العربية ، مكتبة آجنلو املصر  – 01
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   :األساليب االنشائية01 
  *:النداء – 1

 أو باألحرى هـو تنبيـه       )01( املعروفة    النداء حروفتلبية املدعو الداعي بأحد      من النداء    يفهم
حاجة و قد تتبـدل معانيـه        ستعانة به على قضاء   أمر خيصه أو حتذيره من شيئ أو اال       الغافل ب 

أداة النداء و تتمثل يف أيا      :  للنداء عناصر هي     أنّ على   فيخرج إىل معاين أخرى ، واتفق النحاة        
               و وا للندبـة    ) القريـب و البعيـد    (هيا للبعيد و أي و اهلمزة للقريـب و يـا للجميـع              و  

و املنادى يف اللغة يعين املدعو و يف اإلصطالح فهو املدعو الذي إقترن بدعائه               )02(و اإلستغاثة   
   .)03(يا للنداء أو إحدى أخواا 
سيطر على قصائد ابن علي و ابن عمار و قد ورد           و هذا النمط    ) يا(و أكثر األدوات إستعماال     

  :يف الصور التالية املنادى 
  .املتكلماملنادى مضاف إىل ياء : رة األوىلوالص - 

  قال ابن علي يف رثاء زو جته 
  و يا شقويت أقصى الكرى عن محى اجلفن   اذهيبـدعتك اهللا فسلوتـي أوا ـفي
  

            نوعه                املنادى    األداة     الشطر
        مضاف إىل ياء املتكلم  سلويت  اـي     األول

  مضاف إىل ياء املتكلم  شقويت  اـي  الثاين      

  
و هذا التصاله بياء املتكلم و كثريا ما يضاف املنادى إىل ياء  مضافا إىل ياء املتكلم      ورد املنادى   

  املتكلم و كثرة ذلك
____________________  

       127 ، ص    7 و ابن يعيش ، شرح املفصل ، مكتبة املتنيب ، القـاهرة ، ج              182 ، ص    2الكتاب ،ج ،  ه  بوييينظر س  -*
 ، و ابن هشام     83-82، ص 1ج)ت-د(لبنان  / تصحيح أمحد السعدي ،بريوت      ، و السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن ،         

 عبـد   /د و 327 مطبعة علي صبيح مـصر ، ص         د ، املغين البيب عن كتب األعاريب ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلمي           
  99الواحد حسن الشيخ ، دراسات يف علم املعاين ، مكتبة مكتبة و مطبعة اإلشعاع الدينية ،ص 

  .262 ، ص 4 ، ج مالك  شرح ابن عقيل على ألفية بن-01
  .565 ص ينظر ابن الناظم ، شرح ألفية ابن مالك ،– 02
  .389 ، صد، شرح األجرومية حممد بن داو– 03
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ول و الثاين من البيت حامال معـىن   و قد ورد أسلوب النداء يف الشطر األ     )01(تستتبع التحقيق   
ثـر مـوت    ل إ المه عظيمة و مصابه جل    نت آ فكااحلزن الدائم و املستمر الذي عاشه ابن علي         

ـ    بالغ األثر فموا ترك جرحا  " أودعتك اهللا فاذهيب  "هو يودعها بقوله    ا  زوجته فه  ا  يف نفسيته مم
  .جعله يناديها و يناجيها بكل العبارات الدالة على احلزن و املعانات 

  * املنادى نكرة غري مقصودة :الثانية الصورة - 
  : ظهر هذا النمط يف مرثية ابن علي إذ يقول 
 ا صفقة الغنبـحسيب خسارا منك يـف   و يـا عجبا قد بـعت رشدي بضده

  
 الشطر الثاين ورد منادى مضاف      كرة غري مقصودة أماّ   ورد املنادى يف الشطر األول من البيت ن       

   .كما هو موضح
  

  نوعه  املنادى  األداة  الشطر

  نكرة غري مقصودة  عجبا  اـي  األول

  مضاف  صفقة الغنب  اـي  الثاين

  
يف الشطر األول و الثاين للنداء البعيد كون حياة ابن علـي الـسعيدة              " يا"وظفت أداة النداء    

 جوابه على معىن احلرقة اليت ارتسمت بعد اية حياته الـسعيدة             دلّ دانتهت مبوت زوجته و ق    
ه يقول يف هذا البيت أنه باع رشده بسبب احلزن واألمللدرجة أن.  

  املنادى حمذوف: الصورة الثالثة -
  :يقول ابن علي 

 يـدنـا اىل صدرها تـصرها يومـأأب   فـيا ليت شعري و األمـاين ضلـة 

  
____________________  

  .580 ابن الناظم ، شرح ألفية ابن مالك ، ص – 01
 حممد حمي الدين عبد احلميد ، التحفة السنية بشرح مقدمة األجرومية ، دار اإلمام مالك للكتاب ، بـاب الـواد                       ينظر* 

  . 119 ، ص2001اجلزائر 
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  نوعه  املنادى  األداة  الشطر
  حمذوف  حمذوف  اـي  األول

 حنني و شوق ابن علي إىل زوجته مما جعله يتمىن لقياها يف يـوم               دلّ النداء يف هذا البيت على     
  .من األيام و يضمها إىل صدره

  . املنادى مضاف :   الصورة الرابعة-
  :ورد هذا النمط يف األبيات التالية 

  :   عماريقول ابن
  رـرة فاعتكـا ليل املسـلًا و يـقلي    ي ـولـفيا ليلة األفراح و األنس ط

  سـفيا خلجة األغصان من ذلك املي    وجه غصن قوامها ـميس ببدر الـي
  س ـعلى مقليت من نور وجهك بالقب    س ارفقي و تصدقي ـفيا طلعة الشم

  سـل و الرغْـفال زلت أهالً للتفض    زيارة ـني امسحي بـرة العـا قـو ي
  نوعه  املنادى  األداة  الشطر

  مضاف  ليلة األفراح  يا   الشطراألول-البيت األول
  مضاف  ليل املسرة  يا   الشطرالثاين-البيت األول 
  مضاف  خلجة األغصان  يا   الشطر الثاين-البيت الثاين
  مضاف  طلعة الشمس  يا  األولالشطر -البيت الثالث
  مضاف  قرة العني  يا  األول الشطر-البيت الرابع 

  
رتني و هذا داللـة      و قد وظِّف النداء يف البيت األول م        ورد املنادى يف هذه األبيات مضافا ،      

  على إبتهاج ابن عمار و سعادته بالليلة اليت قضاها يف قصر ابن عبد اللطيف مع رفقائه لذا جنده  
  .يطلب من ليل األنس و السهر  أن يطول قليال حىت يتمتع بلقيا األحبة و األصدقاء

عمار إلمرأة ابـن   األبيات الثالث الباقية فهي يف الغزل ومن دالالت النداء فيها وصف ابن              أماّ
          ) خلجة األغصان ،قـرة العـني وطلعـة الـشمس           ( علي، إذ جنده ينديها باألوصاف التالية     

،  تزوره من وقت آلخر كي تطعمه و تطمئـن عليه         نها أن ترفق بصديقه املريض و     و يطلب م  
بشيخه ابن  فمن خالل هذه القصيدة تتضح الصداقة القوية و املتينة اليت كانت تربط ابن عمار               

  .علي 
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    . املنادى نكرة مقصودة:  الصورة اخلامسة-
  :ورد املنادى مفردا يف بيت من أبيات قصيدة ابن عمار يف الوصف إذيقول 

 ررـغـار الغالئل و الـأسفـغنينا ب   إننا ـسفر علينا فـح ال تـا صبـو ي
  نوعه  املنادى  األداة  الشطر
  نكرة مقصودة  صبح  يا  األول

  
متتع ابن عمار بالسهر و السمر مع أصدقائه إذ كان ابن علـي               اء يف هذا البيت داللة      محل الند 

و ابن ميمون من بينهم ،لذا جند ابن عمار يطلب من الصبح أال يسفر حىت تكتمل السهرة فهو                  
 اليت مل يـأت    يعترب هذه اللية من الليايل اليت ال تتكرر إذ يشبهها يف األبيات املوالية بليلة العرس              

  .مبثلها حىت العزيز مبصر و اخلليفة املعتصم 
  .   و املنادى مضاف إىل ياء املتكلم ) وا(أداة النداء :  الصورة السادسة-

  : ورد هذا النمط يف قصيدة ابن عمار الغزليةو اليت تقول 
  فوا كبدي من ذلك السهم و الـقوس   رمتين بسهم اللحظ من قوس حاجب 

   
  وعهن  املنادى  األداة  الشطر
  مضاف إىل ياء املتكلم  كبدي  وا  الثاين

  
        )01("نداء املتفجع عليـه أو املتوجـع منـه        "و من معانيها    ) وا(أداة النداء يف هذا البيت هي       

و ظهرت هذه الداللة بكل معانيها يف هذا البيت إذ جند ابن عمار يستغيث باملرأة اليت كـان                  
دث بلسان شيخه و صديقه يظهر حمبة ابن علي هلـذه  ، وهو يتح و تتأىب عنه   يهواها ابن علي    

   .اليت أصابته بسهامها يف الكبد املرأة 
  
  
  
  

____________________  
  .567 ابن الناظم ، شرح ألفية بن مالك ، ص – 01
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  : األمر-2
ـ                   ا األمر من املأمور فعل شيء ، و رأى بعضهم أن ه األمر أحد األساليب اللغوية اليت يطلب

و يكون أصليا إذا كان مـن األعلـى إىل          ) 01(قيام بالفعل ، غري حاصل وقت الطلب        طلب ال 
 ، كما رأى بعض     )02(األدىن ، وقد خيرج عن حقيقته إىل دالالت أخرى تستشف من السياق           

  ه معـرب   واختلفوا يف كونه معربا أو مبنيا فرأى الكوفيون أن        ) 03 (ه يأخذ من املضارع   أن النحاة
  .)04(و لكل منهما حجج يؤيدون ا أراءهم ه مبين  أناو البصريون رأو

  و لألمر أربع صيغ هي 
   فعل األمر -
   املضارع املقرون بالم األمر -
  سم فعل األمر  ا-
   املصدر نائب عن فعله -
  : ثنتني مهاائد ابن علي و ابن عمار بصورتني او قد ورد األمر يف قص 

  .فعل األمر :  الصورة األوىل -
  :ابن علي يف الرثاء يقول 

 محى اجلفن  و يا شقويت أقصى الكرى عن     فاذهيبفيـا سـلويت أودعتك اهللا 
 نـدفـى مرتل الـ إل قومييـو رحيانت    ن كانت حيايت و راحيت ـو قال مل

  : و قال ابن عمار يف قصيدته الغزلية 
 لى مقليت من نور وجهك بالقبس ـع    تصدقي و ارفقيلعة الشمس ـفيا ط
 ال للتفضل و الرغس ـال زلت أهـف     بزيارة اسـمحينـا قرة العيـو ي

__________________  
    و ابن يعـيش     152 و السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص         82 ، ص    2، اإلتقان يف علوم القرآن ، ج       ينظر السيوطي  – 01

  .28 ،ص 2 ، ج1981 2 و رميون الطحان ، األلسنية العربية ، بريوت ، ط58، ص 7، شرح املفصل ، ج
 لبنان /ابن فارس ، الصحايب يف فقه اللغة و سنن العربية يف كالمها ، حتقيق الشوميي ، مؤسسة بدران بريوت                       ينظر  – 02

-161 ، ص    2001 1رحاب عكاوي ، دار الفكر العريب ط      ويين ، تلخيص املفتاح ، حتقيق        و اخلطيب القز   173، ص   
163.  

 شرح مجع اجلوامع ، حتقيق عبد السالم هارون و عبد العال سامل مكـرم ، دار البحـوث   السيوطي مهع اهلوامع يف    – 03
  .15 ، ص 1ج) ت-د(العلمية ، الكويت 

 ابن األنباري ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني و الكوفيني ، تصحيح حمي الدين عبد احلميد ، دار الفكر                      - 04
  .524 ، ص 1 ، ج72بريوت ، مسألة 
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  : ال يف وصف قصر ابن عبد اللطيف و ق
  رـحوها زمن غبـم يـيدية لـرش   يلة محيـريةـن لـها مـ بفـاحبب
  ذرـببسط على قبض و أمن على ح   اره ـن بشره ووقـاً مـ واثقفـكن
 رـوردهم سقـو أعداؤك األشرار م    ا ـلد منهـ ساملا يف جنة اخلفـعش

ي طلب الفعل على وجه اللزوم و ما هـذا مـن            و األصل يف صيغة األمر أن تفيد اإلجياب أ        
ىل قرائن أخرى تسفاد من سياق      و قم و سافر و عدا ذلك حيتاج إ        املفهوم منها عند اإلطالق حن    

  . )01( احلديث
اللة على حتسر و تأسف الـشاعر        د علي كان  مرثية ابن فما ورد يف البيت األول و الثاين من         
حتمل معاين األسى و األمل الـذي       " فاذهيب"يت األول   ملوت زوجته إذ جند صيغة األمر يف الب       

يف  الطلب و األمر فالشاعر   دلت على    "قومي"سببه الفراق، و يف البيت الثاين صيغة فعل األمر          
ل إىل مرت  و أحزانه حني طلب و أمر ملك املوت من زوجته أن تقوم              هذا البيت يصور معاناته   

  .الدفن أي املوت
      ا من صـيغ األمـر كـان داللـة علـى           ن عمار الغزلية ما ورد فيه      يف قصيدة اب   أماّ        

             "تـصدقي   " "رفقـي ا"و ظهر هذا يف األبيات الثالثـة يف األفعـال التاليـة              )02(لتماس  اال
 و طلب الرضى إذ جند ابـن عمـار   لتماسمن عالمات اال الثالث   و هذه األفعال    "إمسحي"و  

   . ابن علي من املرأة اليت أحبها و أبته ه لصديقيلتمس الصفح و الرفق و السماح
 يف أبيات قصيدة ابن عمار الوصفية وردت صيغة األمر بعدة دالالت ، ففي البيـت األول                 أماّ

 ليدل على اإلعجاب فالشاعر يف هذا البيت شديد االنبهار بليلة السمر            "أحبب"ورد فعل األمر    
  . الزمن مرمهما الزمن لن يأيت مبثلها والسهر، فهو يرى أنّ

 القـصر    دلّ على التأكيد فابن عمار يف وصفه يأكد على  أنّ           يف البيت الثاين   "كن" الفعل   أماّ
         ه آمن من كل املخاطر فهو يطلـب أن نثـق يف            هادئ ملا فيه من وسائل الراحة و الترفيه و أن

  .القصر و أهله
  

__________________  
 ، ص   2000،    1، دار األفاق العربية القاهرة ،ط     ) البيان ، البديع ، املعاين      (ة  ، علوم البالغ  أمحد مصطفى املراغي    – 01
87.  
   .87 املرجع نفسه ،ص – 02
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 فابن عمار يدعو لصاحب     " الدعاء "  من دالالا  "عش" يف البيت الثالث صيغة فعل األمر        أماّ
   .اخللدالقصر بالعيش ساملا غامنا و يتمىن له العيش جبنة 

  .املصدر النائب عن فعله: لثانية رة اوالص  - 
   :ورد هذا النمط يف قصيدة ابن عمار الوصفية إذ يقول 

 رـذي مل حيوه ملك غبـويت الـح       اـمـان مد ـصر أحـ وزير العففخرا

  
         عجـاب         يف قـصيدة ابـن عمـار علـى اال         "فخـرا "صيغة املصدر النائب عن فعله      دلت  

 و يسعد مبا حققه من جنـاح         عبد اللطيف أن يفخر    ر يطلب من ابن   و الفخر  إذ جند ابن عما      
  .مكانة مل يصلها أحد من امللوك قطىل  وصل إألنه
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  *:ستفهاماال -3
 ، أماّ ستفهام هو طلب الفهم قد يتعلق باملسند و إما باملسند إليه             اال أتفق يف اللغة على أنّ         

مزة ، أم ، هل ، أي ، كم ،كيف ، أين ومىت و فيها ما هو لطلـب                   اهل: أدواته كثرية أشهرها    
    ستفهام  دون التصديق ، وتستوعب داللة اال       الباقي فهو للتصور   االتصور و التصديق كاهلمزة أم

ستفهام و املستفهم عنه ملستفهم و أداة االا عناصره فهي امن خالل السياق أم.  
  :  ابن عمار يف موضعني منها و هي ستفهام يف قصائد ابن علي وأتى أسلوب اال

  : اهلمزة - 
  :وردت اهلمزة يف قصيدة ابن علي إذ يقول يف الرثاء 

 أأبـصرهـا يومـا اىل صدرها تـدين    ةـاين ضلـا ليت شعري و األمـفي

  و منه نقول أنّ أسلوب االستفهام ورد يف شكل" أبصر"اتصلت اهلمزة بالفعل املضارع
 البيت ، و هذا داللة واضـحة        باهلمزة و اليت تقع يف الشطر الثاين من       ستفهامية مصدرة   مجلة ا 
ن الشاعر ما ذاق العيش و ما استطعم لذة احلياة بعد فراق زوجته فجعله هذا يتمىن من                 على أ 

  .شعره أن يكون أمال يف لقياه بزوجته 
 اتصال اهلمـزة    نّ إ  يف البىن النحوية أدى بالتأكيد إىل تقوية املعىن ، و          و ما نالحظه من انسجام    

و استمر معـه    بالفعل املضارع مثلت بالفعل صورة حية لطابع احلزن الذي هدم حياة الشاعر             
           طول حياته و جعله طرحيا لذكرياته معها ، فاملعىن املستنبط من هـذا البيـت هـو احلـزن                  

  .و األسى
  : طيف إذ يقولجاء هذا النمط يف قصيدة ابن عمار يف وصف قصر ابن عبد الل :هل -

  رـها السعد عن شنب الوطـتبسم في     خليلي هـل يسخو الزمان بليلـة 

عـدم وقوعهـا و داللـة       فهل حرف لطلب التصديق فحسب أي معرفة وقوع النـسبة أم             
حماولة ابن عمار التأكد من استطاعة الزمن أن يعيد السهرة اليت قضاها يف القصر مع               االستفهام  
  .رفاقه أم ال
__________________  

حيح و تعليق السيد حممد رشيد      و عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ، تص        ، 78 ، ص    1ج،  بويه، الكتاب ي ينظر س  -* 
و السكاكي ، مفتاح العلوم ، طبعة نعيم زرزور ، دار الكتب العلميـة              ،  1981، دار املعرفة للطباعة و النشر بريوت        رضا

لبنـان  / ي بريوت   آن ، تصحيح أمحد سعد عل     ر، و السيوطي اإلتقان يف علوم الق       308 ،ص   1987 ،   2بريوت لبنان ط  
  .80،و عبد الواحد حسن الشيخ ، دراسات يف علم املعاين ، ص  79 ، ص 2ج) ت-د(
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  : الشرط– 4
       ، حيوي مجلة مركبة من قسمني فالقـسم األول هـو الـسبب             الشرط أسلوب لغوي         

  .الشرطو اآلخر هو املسبب و هو النتيجة اليت حتصل حبصول أو العلة و هذا هو الشرط 
هذا األسلوب إال يف إطار أداة الشرط املتمثلة يف احلرف أو اإلسم ، و قد تعـرض                 و ال يعمل    
   ، فقد نعته ابن قيم اجلوزية بالـشرط و اجلـواب  اء متعددة من قبل احملدثني خاصة   الشرط ألمس 

ب الشرط و يف أحيان أخرى جبلة الشرط و مجلة جواب           أو اجلزاء ، وبفعل الشرط و فعل جوا       
 و اجلملة الشرطية    )02 ( أما النقاد احملدثون فاعتربوا أسلوب الشرط هو مجلة الشرط         )01(الشرط  

  . أو الشرط يف بعض األحيان أو التركيب الشرطي) 04(  أو اجلملة الشرطية ذات شقني)03(
و هذا الختصار النوع مع احلفاظ على قانوا        " اجلملة الشرطية "وجند كثريا من يفضل تسمية      

ومن جهة ثانية أن عبارة     ، هذا من جهة     م على شرط حدوث الشيئ حبصول سببه      الداخلي القائ 
الشرط و اجلواب ليستا مجلتني ما دام تفردمها ال يعرب عن فكرة تامة مثلما تعرب عنها اجلملـة                  

   .)05(الشرطية 
    :)إذا(بـ  أوال اجلملة الشرطية املصدرة -

و قد  اجلملة،  أكثر من غريها و تنوعت مواقعها يف        شاع استعماهلا يف القصائد األربع               
 و قوعها قال       يف األمور اليت يتحقق    ال تكون غالبا إالّ   ) إذا(نص معظم النحاة العرب على أن       

 الـزمن    أنّ )07 (ويه و ذكر سب   )06("فإذا قلت إذا أتيتين وجب أن يكون اإلتيان معلوما          "املربد  
ىل املستقبل ، و قد يدل على       ألن أسلوب الشرط يتصرف أصال إ     هواملستقبل  ) إذا(املستفاد من   

  . املاضي و احلال 
  

__________________  
  .59 ، ص1 إبن قيم اجلوزية ، بدائع فوائد ، دار الكتاب العريب ، بريوت لبنان ،ج– 01
   بـاي احللـيب   ال و تضبيط على املنهج العلمي احلديث ، مطبعة مصطفى       داع ، قو  ي املخزومي ، يف النحوالعريب     مهد – 02

  .56، ص 1966 1و أوالده ، مصر ط
  .398 ص،1 ج،4، طمبصر دار املعارف الوايف، حسن عباس، النحو – 03
  .90 ، ص2 رميون الطحان ، األلسنية العربية ، ج– 04
  .189  عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ، ص– 05
  .56 ،ص 2لبنان ج/ املربد ، املقتضب ، حتقيق حممد عبداخلالق عظيمة ، عامل الكتب بريوت– 06
  .232 ،ص 4بويه ، الكتاب ، جي س– 07
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 و مـن  )01( أسلوب الشرط يدل علـى االسـتمرار    للسيوطي أنّ كما ورد يف هامع اهلوامع      
 الفعل املاضـي    ع و االسم غري أنّ    خصائص إذا الشرطية أن يرد بعدها الفعل املاضي و املضار         

ا إذا   أم )02 (ال جتزم الفعل يف الشعر إال اضطرارا      ) إذا(بويه أنّ   يشاع أكثر من غريه ، و رأى س       
قد جتيئ مبعىن   ) إذا (جاء الفعل جمزوما ا يف النثر فهو على سبيل اخلطأ ، و رأى ابن يعيش أنّ               

  و كل ذلك يستخلص من خالل السياق ) مىت(، وهناك من رأى أا تأيت مبعىن ) 03(إنّ 
هي الغالبة على األمناط    ) إذا(قراءة متأنية لنصوص ابن عمار و ابن علي الشعرية تبني أن            و بعد   

  :التاليةاألخرى و قد جاءت يف الصور 
  : )إمسية(مجلة جواب الشرط فعلية + مجلة شرط مصدرة بفعل ) + إذا( أداة شرط -
  : يف مرثيته ل ابن عليقا
 فأذين اليت قادت فؤادي اىل احليـن    ذا اشتكت العشاق من نظرة العيـنإ

 البنية التركيبية هلذا البيت الـشعري متوازنـة إذ          نّخلص من اجلملة األوىل و الثانية أ      نست    
ا جـواب الـشرط      أم ،و مضاف  بفعل و فاعل و من جار و جمرور       ) إذا(أداة الشرط    اتصلت

  .لالفعفتقدم فيه الفاعل على 
ىل جحيم بعد وفاة زوجتـه       الذي حول حياة الشاعر إ      األمل و من معاين الشرط يف هذا البيت      

  . البعد و الفراق فهاهو يشكي 
    :)فعلية(مجلة جواب الشرط + مجلة شرط مصدرة بفعل +  أداة شرط إذا -

  :يقول ابن عمار يف وصف قصر ابن عبد اللطيف 
 ررـمر القنا االتراس و املعفر الغلس   إذا اقتحمو اهليجاء خلت صدورهـم 
   حوت فعل من أفعال الظن و الرجحان و الشاعروردت مجلة الشرط ماضية و مجلة اجلواب

يف هذا البيت يصور لنا شجاعة حممد بن عبد اللطليف يف اقتحام اهليجـاء و التغلـب علـى                   
  . املصائب و املكائد اليت حتاك ضده 

   :)فعلية(مجلة جواب الشرط +  مصدرة بفعل ماض مجلة الشرط) + إذا(أداة الشرط  -
  : يقول ابن عمار 

 رأيت اهلزبر الورد و الروض و النهر     إذا خاض يف األداب أو جاد و احتىب
__________________  

   .206 ، ص2 السيوطي ، مهع اهلوامع ، ج– 01
  .61بويه ، الكتاب ، ص ي س– 02
  .4 ص املفصل، شرح ش،ييع ابن – 03
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ورد فعلها من أفعـال     ف مجلة جواب الشرط     ، أماّ  اجلملة الشرطية فعل ماض معتل العني        تصدر
اليقني و كأن الشاعر يأكد لنا بـراعة حممد بن عبد اللطيف يف اآلداب و إجادتـه لقـرض                  

  .الشعر و اخلوض فيه 
  :الشرطمجلة جواب + مجلة الشرط + ما الزائدة ) + إذا( أداة الشرط -

   يف هذا النمط و يقول ابن عمار
 ر ـزهـد و انتثر الـم در العقـتنظّ  ة   ـإذا ما وشى بالنظم و النثر صفح

لى القمر ـ ع ليالًلّـز قضيبا قـو ه    ا ـً مرخى الذوائب بامسا بداـإذا م
  

  وردت مجلة الشرط يف البيت األول و الثاين مصدرة بـ ما الزائدة 
   :مجلة الشرط) + إذا(ط أداة الشر+  مجلة جواب الشرط -

   األبيات التالية هذا النمط مشل 
 إذا مـا بـدت ختتال يف حلة احلسن   فلله مـا أبـهى و اسـىن مجاهلــا 

 إذا اقتحم  اهليجـاء أو منح بــدر    ا ـوزيرن ه ـأنوار وج كما سطعت 
  ريف الورد و الصد له النعمان ءى ترا   هـاول فصلـصم حـإذا ما اخل فقيه
 ال جنحه من ذهنـه ساطع ـرـج   ل ـيل مشكإذا ما جـال يف  ل ذكي

حماسنها ه ال يتوقف عن مغازلة زوجته فهو يذكر        أن جند الشاعر يف البيت األول  رغم احلزن إالّ        
    بن عبد اللطيـف   من دالالته افتخار ابن عمار بـمحمد       ف البيت الثاين    اّو يتباهى جبماهلا ، أم    

فها هـو   أن وصف القصر و الليلة اليت قضاها يف السهر و السمر مع أصدقائه              و مدحه ، فبعد     
  .ىل وصف صاحب القصر إذ جنده يشبهه بـاألنوار و البدرينتقل إ

ا البيتان األخريان    أمعجابـه يف    ابن عمار بصاحب القصر و مـا زاد إ         عجابال على شدة إ   فد
 فعبد اللطيف إذا كان فقيها      ، زمان ذلك هو فقهه و ذكاؤه و علمه الذي جال يف كل مكان و            

ه النعمان حاول الفصل بني القضايا حبكمة و كأن.  
   :)إنْ ( رطية املصدرة بـ اجلملة الش: يا ثان

  ).01( "  كونه معىن الشرط ال يفارقه أبدا الشرط،م حروف هأ" و جعل منه النحاة 
  :ر و منه األشكال التالية و لقد ورد هذا النمط بشكل واضح يف قصائد ابن علي و ابن عما

__________________  
   ،7، و ابن يعيش ، شـرح املفـصل ، ج  46 ،ص 2،و املربد ، املقتضب، ج63 ،ص 3ويه ، الكتاب ،ج   ي ينظر سب  -01
  . 41ص 
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مجلـة   (مجلة جواب الشرط + فاء  ) +  مجلة فعلية  (مجلة الشرط   ) + إنّ( أداة الشرط    -1
  ):إمسية 

  : يقول ابن عمار 
 ر ـنهمتك الكتائب ـسيول على تل  إن سعرت نار الوغـى فسيوفهـم و 
ـ + فاء  ) + مل( مجلة الشرط مصدرة بأداة اجلزم      ) + إن  ( أداة الشرط    -2 ة جـواب   مجل

  :الشرط مصدرة بضمري منفصل
   :يقول ابن عمار 

 مس الظهرية بالقمر ـا ثنيت شـكم   فـإن لـم تكنهـا فهي ثانـية هلـا 
   ):مجلة فعلية (  مجلة جواب الشرط ) +مجلة فعلية ( مجلة الشرط ) + إن(رط  أداة الش-3

  ر ـأو طعينا على األث ت قتيال ـرأي    أو ثقفوا القنـا األسيافواو إن شهر
  .دلت هذه األبيات على عظمة و قوة ابن عبد اللطيف يف التغلب على املصائب و احملن 

  :)مجلة فعلية( مجلة الشرط ) + إن ( أداة الشرط ) + مجلة فعلية ( مجلة جواب الشرط -4
    :يف قول ابن عمار 

 ن كر أو جاد أو خطر إو ليث الشرا    لقد فضح الشمس الـمنرية و احليـا
 جاد أو ماس أو ظهرن و غصن النقا إ   يريك انسكاب القطر أو قمر الدجى 

يف الكتابـة إذ     )01(  ن عبد اللطيف  على براعة عبد الرمحان و هو من عائلة اب        ن البيتني    هذا دلّ
  .املنريةجند ابن عمار يصفه بأحسن الصفات و يشبهه بالقمر و الشمس 

   :)لو( اجلملة الشرطية املصدرة بـ :ثالثا -
و قد عمق ابن هشام النظر فيهـا        ) لو( اختلف النحاة العرب قدميا يف إعطاء حتديد دقيق ملعىن          

      حمـتمال ، و لـيس املقـصود فرضـه اآلن أو فيمـا                    الشرط مىت كان مـستقبال       إنّ"فقال  
ـ   ) إنّ(مضى ، مبعىن   صد اآلن      و مىت كان ماضيا أو حاال أو مستقبال و لكن قـصد فرضـه ق

   .)02("متناعية أو فيما مضى فهي اال
  

__________________ 
  .68 ص ،ديوان ابن عمار-01
 .259 ،ص 1كتب األعاريب ،ج ابن هشام األنصاري ، املغين اللبيب عن -02
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ـ سم مرفوعا بعدها و اجلملـة امل       اخلالف بني النحاة يف ورود اال      و ظهر                   )إنّ( بــ     صدرـ
ة بفاعل لفعـل    ـة مؤول ـ اجلملة املنسوخ  ه فاعل لفعل حمذوف و أنّ     ىل أن  إ رأى بعضهم ـ، ف 

حذوف ـ م  خربه ة مقدرة مببتدأ  ده و اجلمل  ـه مبتدأ و خربه بع    ا رأى آخرون أن   ـمضمر كم 
  .)01(ىل خرب أو مبتـدأ ال حيتاج إ

     مسية مثلمـا ختـتص بالـدخول علـى         وهلا على اجلملة اال   خختتص بد ) لو (و من هنا جند أنّ    
الفعلية و قد يكون جواا بالالم يف حال اإلثبات ، و جمردا منها منها إذا كان مقدما عليه نفي                   

  .)02(جوز حذفها مع النوع األول و أثبت بقاءها مع النوع الثاين  من العلماء من ، كما أنّ
  :و من أمناطها يف قصائد ابن عمار و ابن علي 

   :)فعلية(مجلة جواب الشرط ) + فعلية(مجلة الشرط ) + لو( أداة الشرط -
  : و قد مشل األبيات التالية 

  ى الكـأسألخرب أن الريق فاق عـل   فلو سئـل املسواك عـن ذلك اللّمـا 

 لسالت سيول الذهن و انصدع احلجر   فلـو جال يف الصم  صفائـح فكـره 

      ما يالحظ من هاذين البيتني هو ورود مجلة الشرط يف البيـت األول و الثـاين ماضـية ،                       
وب حرف و جوب لوج   ) لو(جواب الشرط يف البيتني الم اجلواب ، ومن هنا تكون           و تصدر 

إن املعىن يف مجلة اجلواب منتف النتفاء املعـىن يف مجلـة             آخر   ي و مبعىن  كوا جمردة من النف   
  .الشرط 

  ):منسوخة(مجلة اجلواب ) + منسوخة(مجلة الشرط ) + لو( أداة الشرط -
  :و مشل هذا النمط بيت واحد البن علي
 اب ـكتـره بـ الكتاب لغي ذاك    لو كان يف عصر القالئد لـم يكـن 

 )مل(أن مجلة الشـرط ورت منسوخـة و تصدر مجلـة جواب الشرط           نالحظ يف هذا البيت     
  .حرف جواب المتناع ألن جواا تصدرته أداة جزم و نفي ) لو(و ناسخ و منه نقول أن 

  
  

__________________  
  .49 ، ص 4 ابن عقيل ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ج–01
  .271 ، ص 1، ج كتب األعاريب  عن، املغين اللبيب األنصاري  ابن هشام –02
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  ):لوال(جلملة الشرطية املصدرة بـ ا:  رابعا- 
ة ابن علـي يف      من قصيد  ر هذا النمط و كل ما وجد هو بيتان          مل حتو قصائد ابن عما           

و عند غريه فهي بسيطة و تـدل        ) 01() ال(و  ) لو(كونة حسب سبويه من     الرثاء ، فـ لوال م    
 أو هي حـرف امتنـاع       )03(أو وقوع شيئ ألجل شيئ      ) 02(غريه  على امتناع الشيئ لوجود     

ها حرف امتناع لوجوب إذا كان الكالم بعدها        ، و رأى ابن يعيش أن     ) 04(لوجوب أو وجود    
  .)05(مثبتا ، و حرف وجود المتناع إذا كان منفيا 

مسيـة  االدخلت فقط على اجلملة     ) لوال(ن  و من خالل إمعان النظر يف النماذج املقدمة يبدو أ         
  :عليكما هو موضح يف أبيات ابن اليت خربها حمذوف 
 ما درى الوصل من جيين  لوال التجينو    مل يعذب اهلوى  و لوال عذاب القلب

 ن ـد قيـ احلسام ي ا أتقنت صنعـمل    رهـزداد حـار يـو لوال هليب الن

  متناع  هي حرف وجود ال)لوال(تصدر مجلة جواب الشرط نفي و لذا نقول أن 
  :التركيب اإلسنادي -02

الكامنـة  سناد يف اللغة العربية إلتفت إليه العرب و حاولوا كشف األسرار            نظرا ألمهية اإل        
  :ضمن جوانب بالغية خمتلفة و اليت منها ) املسند و املسند إليه ( بني حموريه 

   ) 06( . التقدمي و التأخري:أوال
لة إىل حد بعيد و ذلك بتغيري أماكن األلفـاظ إىل أمـاكن             و هو لون بالغي يثمر الدال           

أخرى تفيد السياق و ختدمه إذ تكون فيه ألبق و أبني من الترتيب املألوف لتأثريها يف املعـىن                  
  .تأثريا بالغا

  
__________________  

  .376 ، ص 4 الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن ، ج– 01
  .163اللغة و سنن العربية يف كالمها ، ص ابن فارس ، الصاحيب يف فقه – 02
  .163 املرجع نفسه ،ص – 03
   .163 املرجع نفسه ،ص - 04
  .122 ص ،3ج املفصل، شرح يعيش،  ابن– 05
و عبد القـاهر اجلرجـاين      .238-233 ينظر معاين التقدمي و التأخري عند الزركشي، الربهان يف علوم القرآن ،ص              -06

رحاب العكاوي ، دار الفكر العريب ،       ة حتقيق   طيب القزويين ، اإليضاح يف علوم البالغ      و اخل . 89-82دالئل اإلعجاز،ص   
و ابن هشام األنصاري ، قطر الندى و بل الصدى ، تأليف حمي الدين عبـد                .و ما بعدها    50 ص   2001  األوىل، طبعةال

  .162،ص احلميد ، منشورات اإلمام مالك 
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و قد يكون ذلك بدافع تأكيد      ) 01( " م هلم    أه يانهيقدمون الذي ب  "  بأصحاب هذا الفن     كأنّ ف
  .السياقالكالم أو حلاجة تظهر من 

        و من هنا أضفى البالغيون على هذه الظاهرة بعدا مجاليا يتآلف فيهـا املـبىن بـاملعىن                       
 قـال   و يسمو باملعىن من الدقة النحوية يف ضبط التركيب إىل السعة اليت متنحها إياه البالغة إذ               

و مما جيب التنبه له يف فصل التقدمي أصل و هو أن تقدمي الشيئ علـى                " فيها اخلطيب القرويين    
 ذلك يف شيئ أقر مع التقدمي على حكمه الذي كـان             ضربان تقدمي على نية التأخري و      الشيئ

و ضرب عمرا زيـد     قائم زيد   : عليه لتقدمي اخلرب على املبتدأ أو املفعول على الفاعل كقولك           
مل خيرجا بالتقدمي عما كانا عليه من كون هذا مـسندا و مرفوعـا              ) عمرا  ( و  ) قائم   ( إنف

بذلك و كون هذا مفعوال و منصوبا من أجله ، و تقدمي على نية التأخري ، و لكن أن ينقل عن                     
ني حيتمل كل منهما أن جيعل مبتدأ       عرابه ، كما يف امس     جيعل له إعراب غري إ     حكم إىل حكم و   

          زيـد املنطلـق    : خرب له فيقدم هذا تارة على هذا و أخرى ذلك على هذا كقولنـا               و اآلخر   
 املنطلق مل يقدم على أن يكون على حكمه الذي كان عليه التأخري فيكون              و املنطلق زيد ، فإنّ    

قول يف تأخري   عن كونه خربا إىل كونه مبتدأ أو كذا ال        خرب مبتدأ كما كان ، بل على أن ينقل          
  . )02( " قتضاء املقام تقدمي املسند  إما تأخريه الزيد و

  :تقدمي اخلرب  -1
  : يتقدم اخلرب على املبتدأ يف مواضع منها 

  : متثل يف األبيات التالية  و ورود اخلرب جارا و جمرورا–أ 
  :قال ابن علي يف الرثاء 

 مييل ا غصن القوام كمـا الغصـن   و فـي قصرهـا فتانة اللحظ دميـة 
  :و قال ابن عمار يف وصف قصر ابن عبد اللطيف 

 ر ـف الزهـره الرباق نقتطـمن ثغو   ده ـورد خـو ال* ريا حيننا صدغاه 
 درر ـسال نلتقط الـ السلومن لفظه   ا ـقتبس الذكـاد نـفمن فكره الوق

 ور ـه حـل و مقلتـاه خـوجنتـب   هم ـامـم لرفيع امللك روح كـو ه
  

__________________  
   .84 عبد القاهر اجلرجاين ، دالئل اإلعجاز ، ص -01
   .61اإليضاح يف علوم البالغة ، ص  ينظر خطيب القزويين ، -02
  .الصدغني هو ما بني حلاظ العينني إىل أصل األذن * 
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ذي ـحصوصا سري الوقت زروقنا ال

    
 مطر ـانسكب الذرت األرزاق و به 

 فمـاهو إال النجـم بالفلك استقـر  به يهتـدي أو يستضـاء و يستقـي 
 على قليب املشغوف من شدة القـصر   إىل اهللا أشكو مـاحنت ليلـة اللقـا 

      من البيت األول داللة املعاناة و املأساة اليت عاشها ابن علي مع ذكرياته احلزينـة               نستشف     
  .نهامفاتو األليمة إثر موت زوجته فهاهو بعد موا يذكر حماسنها و 

     " نقتطف من ثغـره الـرباق       " علية و األصل يف الترتيب      يف البيت الثاين ورد امليتدأ مجلة ف      و   
و من داللة تقدمي اخلرب هو شدة إعجاب الشاعر بالقصر إىل درجة وصفه بالصدغني و اخلدود                

  .الوردية 
 مقـام    يف  هنا الشاعر  ختصاص و ة تقدمي اخلرب على املبتدأ هو اال      من دالل ف يف البيت الثالث     أماّ

      باخلطابة و الوعظ و قرض الـشعر       ه وصف  و ذلك أنْ   ،وصف و مدح حممد ابن عبد اللطيف      
  .اللفظ سالسة الذكاء وو 

" تدي و يستـضاء     به يه " متمثال يف قول الشاعر     ختصاص يف البيت األخري     كما نلقى اال       
تبار اهلداية صفة من صفات املـؤمنني       باع) به  ( عجاب باملسند   الدال على قوة االهتمام و اال     

  .الصاحلني و الضوء من عالمات النور فابن عمار يشبه ممدوحه بالنجم املستقر يف الفلك 
   :)إالّ (  ورود اخلرب حمصورا يف املبتدأ بـ –ب 

  :و ظهر هذا النمط عند ابن عمار يف الوصف 
  ر ـلفلك استق باالنجم ا هو إالّـفم  ي ـاء و يستقـ أو يستضيهتديه ـب

  :و قول ابن علي يف الرثاء 
 فزعزع من عرشي وضعضع من ركين   صاح صيحـة النوى فما راعنـي إالّ

   قتضى تقدمي اخلـرب    لذلك ا  )إالّ  (  و مما نالحظه يف هذين البيتني هو اشتماهلا على أداة احلصر           
ـ        ي يف ظل غيـاب زوجتـه      ر يف البيت األول املأساة اليت عاشها ابن عل        فصو) إالّ(و حصره ب

  .عنهو فراقها 
 جاء احلصر ليدل على مكانة ابن عبد اللطيف لدى صاحب القـصيدة إذ             فا يف البيت الثاين     أم

 فهذا دليل على إعجاب الشاعر بصاحب القصر و إالّ ملـاذا            ،شبهه بالنجم املستقر يف الفلك    
  .التشبيهخصه ذا الوصف و 
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  :)01(الفاعل تأخري – 2
أن يلي الفعل غري أنه قد يتأخر يف بعض األحيان يف الرتبة ألغراض بالغية              صل يف الفاعل    و األ 

  : و قد أتى هذا اللون ضمن مناذج خمتارة منها نستشفها من القول 
  :و قد خرج إىل معان منها فاعل + جار و جمرور +  الفعل –أ 
  :احلزن – 1

  لقوام كما الغصـن اغصن ا مييل   و يف قصرها فتانـة اللحظ دميـة 

    فاعل   جارفعل
   :املدح -2

  ن شنب وطـر عـدـالسع فيها تبسم    خليلي هل يسخو الزمـان بليلـة

      جار   فاعلفعل
  : الشوق يف قصيدة ابن عمار الغزلية 3

   احلب يف حبر هجرهافلك يب جرى
  فعل    جار فاعل

 أما آن يل يف ساحل الوصل أن أرسـى  

  :يدة ابن علي  اإلعجاب يف قص4
   الـكتابرحيانـة هلـا  خضعـت    هللا مـن رحيـانـة مـطلـولـة

   فعل        جار      فاعل  
يعـان و    ومشمت منها الروح و الرحيان و الرـا اتصلتر  أسبـابـي  

  فعل      جار        فاعل              
  ا ىل معان منهو قد خرج إ: فاعل + شبه مجلة +  الفعل –ب 
   : يف قصيدة ابن عمار الوصف– 1

  قوامهـاغصن  ببدر الوجه يـمس

   فاعل   شبه مجلة     فعل      
  فيا خلجة األغصان من ذلك امليـس  

  
________________  

 86 و خطيب القزويين ، اإليضاح يف علوم البالغة ،ص            ، 128جلرجاين ، دالئل اإلعجاز ، ص      ينظر عبد القاهر ا    – 01
  .264 ، شرح قطر الندى و بل الصدى،ص و ابن هشام
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  : املدح يف قصيدة ابن عمار – 2
  فكـره يف الصم الصفائح جالفلو 

  فعل        شبه مجلة         فاعل      
 لسالت سيول الذهن و انصدع احلجر  

ظهر هذا النمط يف وصف ابن عمار لقصر        : فاعل  + شبه مجلة   + مفعول به   +  الفعل   –ج  
  لطبف ابن عبد ال

  لفظـه مـن املدامـة كؤوساً يدير

  فعل   مفعول به   جار و جمرور    فاعل
  بأخرى من معتقـه احلـورو يسعى   

  ىل معان منها و خرج إ: فاعل + مفعول به + فعل  –د 
   األسى– 1
  تظلـينن مل ـ ملفكري ينـنازعو 

     فعل   م به   فاعل 
  بظل رضاها قـط أو قربـت مـين  

   املدح– 2
   مخريـة نشـوة ينـأنشأتكـم  

           فعل     م به  فاعل 
 فلهوت عـن كاس و طيب و شراب   

  ظهر هذا النمط يف وصف ابن عمار : فاعل + إشم إشارة +  فعل -هـ 
  و الضنااألسنـة تـلك أبرقتفما 
    إسم إشارة  فاعلفعل           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 رـاء له مطـرك اّأل الدمـلى معـع  



 مستويات التحليل اللغوي                    :                  القسم التطبيقي

 123 
 

  )01(: التعريف و التنكري–ثانيا 
عني و اجلمع بينهما كذلك     ىل شيئ م  كلم ، و اعتماد أحدمها يف احياء إ       و مدارمها على قصد املت    

  .ما هو ألجل غرض معني نيوحي حلاجة يف نفس صاحبها و امليل إىل أحدمها إ
 و املعـرف    ىل تنوع دالالته فكان منه املعـرف بــ أل         ى تنوع حاالته إ   أد :  التعريف – 1

  .بـالعلمية ، فباإلضافة مث بضمري منفصل 
ابن عمار و محل عدة دالالت اقـصرنا         يف قصائد    بكثرةالنمط  ظهر هذا   :  املعرف بـ أل   –أ  

  منها على هذا 
   : الوصف-
  

 السهـرفناهيـك مـن أنـس جنيناه ب   السهـرو ليلة أنس لذّ فيها جنـى 
   عـن شنب وطـرالسعـد فيها تبسم     بليلـةالزمانخليلي هل يسخـو 

 البشـر مـا هـو باأللبابو خيتلـس     الـورىأما و الذي أنشاه يستعبد 
  و من دالالته : ب املعرف بالعلمية 

  :عجاب و الفخراإل – 1
 ي ـة و الصابـ  بالغنـالطائييو ال     اـ مبثلهنـابن احلسيما جاء فكر 

 رـ من وعظة احلصريالبصو حيتبس     ةـ بالغابن اخلطيبخطيب يفوق 
 ر ـداول و النهـقاس باجلـفما أن ي    مهى   إذافـعبد اللطيكجود بين 

 رـر األغـق و املنظـأراك احمليا الطل    إذا الح يف املالابن ميمون كمرأى 
 ر ـبدل السكِّ و سوغه كأس الردى    ه ـَطوق بطشـ تارـابن عمو أنّ 

  
  
  

__________________  
 ، و ناصر بن أيب املكارم املطرزي ، املصباح 103ابن هشام األنصاري ، شرح قطر الندى و بل الصدى ،ص  ينظر – 01

       اعة و النشر و التوزيع ، بـريوت ، الطبعـة األوىل           يف علم النحو ، حتقيق و تعليق ياسني حممد اخلطيب ، دار النفائس للطب             
          يين و ، و القز   55و ابن الناظم ، شرح ألفية ابن مالك ، ص          ،   187، و السكاكي ، مفتاح العلوم ،ص        101ص 1997

  .37اإليضاح يف علوم البالغة ، ص ، 
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  عتزاز و من دالالته العظمة و اال:  الضمري املنفصل– ج
 رـدأ الدبـريا به بـاسوه تدبـو س  ة ـمخ قبـأش أسسوا للملك همو 
  خـال و مقلتـه حـور بـوجـنته  لـرفيع امللك روح كمـا هم هم و
 كمـا فجروا للجود بـحرا م زخر    أوثـقواللمجد أوثـق عـروة هم

ر ـانتش امتك ـ ه واء ثنائي فوقـل   ا ـ و القصر الرفيع و ها أنأنتفها 
   و من داللته احلزن و األسى : املعرف باإلضافة –د 

 نـي إىل حي اليت قادت فؤادأذنـيف   إذا اشتكت العشاق من نظرة العني 
  : التنكري-2

و ظهر التنكري بغـزارة يف      و هو ميدان مفعم بغزارة املعىن و بالتعبري القوي الكامن يف تراكيبه             
  : منها  اخترناقصيدة ابن عمار الوصفية و

  يـأيت بـمصر و ال بسـر معتصمو    ا ـمثلهـحسن ال عزيز بعزيـزة 
 ر ـ شاد على نغم الوت شاذنوى ـس    يشدو على غصن ايكة طائـرو ال 
 و ان شاهدوا املسكني فهي صبا سحر     الوغى   كصم الصخر تقتحمقلوب
 رـهـال جنحه من ذهنه ساطع بـج   ل ـل مشكـجال يف ليإذا ما ذكي

   
مجلة األساليب اليت اخترناها و أحوال املسند و املسند إليـه يف اسـتنباط               سامهت             

  على كـشف   الشعرية، كما عملت  صوص ابن علي و ابن عمار       دالالت عدة خيمت على ن    
و الدينيـة ،    الوجدانية و حىت االجتماعية منها       و اخلبايا و استخراج احلقائق النفسية و         الظنون

 النص الشعري معتمدين يف ذلـك       حاولنا التعليق على معاين   فمن خالل التركيب اللغوي هذا      
  . أو النصوص التراثية  صوص املستحدثةشواهد حية سواء كانت هذه الشواهد من الن

  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
يف  رب مستويات اللغة العربية معتمـدا     عالشعري  حتليل اخلطاب   سعى هذا البحث إىل             

 التراث العريب القدمي و الفكر اللساين احلديث بغية الكشف عن الظـواهر             مصادر من ذلك  
   : الكامنة يف النص الشعري فكان من نتائج ذلكةاللغوي

  :فيما خيص اجلانب النظري
، ي االجتمـاع  ،اسيي، الـس  ة يف العهد العثماين منها الـصويف      الشعري األغراض   تتعدد -

كلها أغراض تناوهلا شعراء الفترة     وضافة إىل الغزل و املدح و الوصف        امللحون إ و  ،  التعليمي
 حضي بنصيب األسد    ها عناية فائقة خاصة الشعري الصويف أو الديين الذي        والعثمانية و أول  
سط جمتمع  المية حمضة تدفع م أن يبثوها و      سو ثقافة إ   ذو كون شعراء اجلزائر  يف هذه الفترة    

  .جاهل آمن باخلرافات و الشعوذة
شعراء العصر التركي بالسهولة يف اللفظ و السماحة يف التركيب و البساطة             متيز أسلوب    -

     بالزخرف اللفظي إذ طغى علـى الـشعر      يف املعاين و التكلف يف البديع حيث اهتم الشعراء          
  .راعة و قدرة منهم على قرض الشعر عا فكان الشعراء يرون يف ذلك بو النثر م

            مثقلة بألوان البديع من سـجع و توريـة          تواجدت معظم أشعار شعراء  العصر التركي         -
،كما متيز شعراء هـذه الفتـرة       باس من القرآن الكرمي و الشعر العريب القدمي         تو تضمني و اق   

نكـره  ميكن أن ن    و مما ال   ،ين و سالسة اللفظ    بعد اخليال و الذوق الف     العربية و ة  فمبتانة الثقا 
  . و استفحل يف الوسط الشعري هلؤالء الشعراء عنصر التقليد الذي طغى و فشا
  :أما فيما خيص اجلانب التطبيقي

  وى الصويت تاملس 
يولـد   يف النص واستفحاهلاطغيان األصوات اهورة يف جل قصائد ابن عمار و ابن علي     -

       عجاب      زن يف مرثية ابن علي و احلب و اإل         منها احل   معاين حركة و حيوية و كما محلت عدة      
ضافة إىل احلب و الشوق يف قصيدة ابن عمار         م عند كل من ابن علي و ابن عمار إ         و التعظي 



ـ         الغزلية ، كما مثلت احلركات اإل      ة لـدى   عرابية مع املد تغيريا يف احلالة النفسية و الوجداني
  .الشاعر متثلت باخلصوص يف الرثاء و اهلجر و احلنني 

   املستوى الصريف
الفعل املاضي كان من دالالته تصوير حاالت احلزن و األمل يف فقدان ابن علي              :  األفعال   -

لزوجته و جاء من بابه الثالثي ارد و الثالثي املزيد حبرف مث الثالثي املزيد حبرفني فاملزيـد                 
اتر يف قصائد ابن علي و ابن عمار بنسب قليلة عملـت            وتف الفعل املضارع     أماّ بثالثة أحرف 
عجاب و الشوق و التعظيم و قد جاء منـه          الت النفسية و اليت تراوح بني اإل      على نقل احلا  
   .الثالثي ارد

     كل من ابن عمار و ابن علي عن مشاعرهم و أحاسيسهم باسم الفاعل              لقد عرب :  األمساء   -
مساء عـن    األ و اسم املفعول و صيغ املبالغة و الصفة املشبهة فاجلموع بأنواعها فعربت هذه            

ميذه ابن عمار يف تفوقـه يف        بتل إعجابهحبه و    و الفراق الذي عاشه ابن علي و عن        األسى  
        عبد اللطيف و مواسـاة شـيخه يف مرضـه          قصر ابن  ابن عمار ل    ووصف وعن مدح الشعر

  .و حنينه للمرأة اليت أحبها 
  املستوى التركييب

وصيل دالالت عدة منها املعانات ابن       ابن علي و ابن عمار يف ت       اإلنشائيةخدمت األساليب   
 و تقدير عند ابن عمار لـبين        إعجابعلي يف مصابه و شوق و حنني عند اهلجر، و حب و             

 و عنـدما    ) هل ( و ) اهلمزة (عبد اللطيف فعربا  عن هذه املشاعر و األحاسيس بأدوات هي          
، أمـا الـشرط     ) وا(و  )يا  (انا بأدايت النداء    كان الشاعران يف موضع النداء و املخاطبة استع       

جاء يف مواضع عدة عربت عن احلالة النفسية و الوجدانية للشعراء و من أدوات الـشرط                ف
كانت له عناية من طـرف      ف التقدمي و التأخري      ، أماّ  )لوال( ،   )لو( ،   )إن(،  )إذا(املستخدمة  

ة صورت  و التنكري إذ خرج كل منهما إىل  معاين عد            التعريف و يف األخري  الشاعر ألمهيته ،  
و التعظيم  ل على التفخيمأبعاد داللية معظمها د.  

  
، سنات و ميحو به كثريا من السيئات      و أخريا أرجو من اهللا أن جيعل هذا البحث يف ميزان احل           

ه مسيع جميب الدعواتإن   .    
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   قائمة املصادر -1    
  

 القرآن الكرمي •
 ) هـ328ت (  حممد بن القاسماألنباري •
، حمي الدين عبد احلميد    تصحيح   الكوفيني، يف مسائل اخلالف بني النحويني و        اإلنصاف -1

 .األول ء، اجلزلبنان/ دار الفكر بريوت 
 ) هـ763 ( حممد بن داوود الصنهاجيابن أجروم •
روم ، شرحها الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ، املكتبة العلمية                    البن أجشرح األجرومية -2

  .2004طبعة األوىل ، 
 ) هـ392 ت(عثمان  أبو الفتح ابن جين •
 ،1952 ةلبنان، طبع / بريوت   العريب، دار الكتاب    النجار، حممد علي    قاخلصائص، حتقي  -3

  .ينالثااجلزء 
 ،1985 الطبعـة األوىل     دمـشق،  دار   هارون، حتقيق عبد السالم     اإلعراب،سر صناعة    -4

 .والثايناجلزء األول 
 )هـ255ت(أبو عثمان عمرو بن حبراجلاحظ  •
 الثالثـة،  الطبعـة    لبنان،/بريوت التراث، دار إحياء    هارون،عبد السالم    حتقيق   احليوان، -5

1999.  
 ) هـ793ت (اخلطيب القزويين  •
  .2001، دار الفكر العريب ، الطبعة األوىل ،رحاب العكاوي/فتاح، حتقيق د تلخيص امل -6
 .لبنان/ دار الكتب العلمية بريوت االيضاح يف علوم البالغة ، -7
 )هـ538ت ( أبو القاسم جار اهللا حممد بن عمرالزخمشري •
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  .1992لبنان ، الطبعة األوىل ، /أساس البالغة ، دار صادر بريوت  -8
 حممد بن عبد اهللا بدر الدين الزركشي •
-د(لبنان      / دار املعرفة بريوت     إبراهيم،حممد أبو الفضل    حتقيق   القرآن،الربهان يف علوم     -9

  ).ت
 )هـ626ت(السكاكي •

لبنان ، الطبعـة الثانيـة،      / مفتاح العلوم ، طبعة نعيم زوزو، دار الكتب العلمية بريوت         -10
1987.  

 ) هـ 911ت ( جالل الدين السيوطي •
  ).ت-د(لبنان /لوم القرآن ، تصحيح أمحد السعدي علي ، بريوت اإلتقان يف ع-11
،   مهع اهلوامع يف شرح اجلوامع ، حتقيق عبد السالم هارون و عبد العال سامل مكـرم                -12

  .دار البحوث العلمية الكويت ، اجلزء األول 
 )هـ180ت  (أبو بشر عمر بن عثمان بن قنرببويه يس •

  .1983 الثالثة، الطبعة الكتب، هارون، عاملالم  حتقيق و شرح عبد السالكتاب، -13
 )هـ710ت (عبد القاهر اجلرجاين مام اإل •

،  للطباعـة والنـشر     دار املعارف  رضا، و تعليق حممد رشيد      حاإلعجاز، تصحي دالئل   -14
1981  

  )م1563ت  (عبد الرمحان األخضري •
  .ينية بالشلف السلم املرونق يف علم املنطق ، خمطوط يوجد مبديرية الشؤون الد-15
 )هـ384ت (ين عبد اهللا حممد بن عمر املرزبا •

  ).ت-د(املوشح ، حتقيق حممد البجاوي ، النهضة للطباعة و النشر و التوزيع  -16
 )هـ326ت (أبو الفرج قدامة بن جعفر  •

لبنان / عبد املنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية بريوت       / نقد الشعر ، حتقيق و تعليق ،د         -17
  ).ت-د(
 )هـ305ت  ( ابو احلسن أمحد ابن زكريا ن فارساب •

، ، مؤسـسة بـدران    ا ، حتقيق الشوميي   الصاحيب يف فقه اللغة و سنن العربية يف كالمه         -18
  ).ت-د(بريوت، 

 )هـ769ت(ابن عقيل  •
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 شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ، دار الفكر                  -19
  . عشر ، اجلزء الرابع بريوت الطبعة السادسة

 ابن قيم اجلوزية  •
  ).ت-د(لبنان /بدائع الفوائد ، دار الكتاب العريب ، بريوت  -20
 ابن القوطية  •

 مشس الدين ، منشورات علي بيـضون  إبراهيمكتاب األفعال ، ضبطه ووضح حواشيه    -21
  .2003ىل،لبنان ، الطبعة األو/لنشر كتب السنة واجلماعة ، دار الكتب العلمية بريوت 

 ) هـ430ت(أبو منصور الثعاليب •
  ).ت-د(، فقه اللغة و سر العربية، دار الفكر العريب القاهرة، الطبعة الثانية -22
 ) هـ322ت(حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي  •

باإلسكندرية، الطبعة  ، مطبعة التقدم    سالمحممد زغلول   / ، حتقيق و تعليق د    عيار الشعر  -23
  ).ت-د(، الثالثة
  منقذ ابن •

 البديع يف نقد الشعر ، حتقيق أمحد بدوي و حامد عبد احلميـد ، مكتبـة و مطبعـة                    -24
  .1960مصطفى الباي احلليب و أوالده القاهرة 

 املربد  •
، )ت-د(قتضب، حتقيـق عبـد اخلالـق عظيمـة، عامل الكتب، بريوت، لبنـان           امل -25

  .اجلزء الثاين
 )ت          ه(ابن أب املزمري  •

  .طوط بدون عنوان يوجد مبكتبة أدرارخم -26
 )هـ610ت (ناصر بن أيب املكارم املطرزي  •

       ، دار النفـائس للطباعـة     حتقيق و تعليق ياسني حممد اخلطيب     ،  املصباح يف علم النحو    -27
  .1997 األوىل، ةو النشر التوزيع، بريوت، الطبع

 ابن الناظم  •
 دار اجلبل بريوت    احلميد،ميد السيد عبد     حتقيق و شرح عبد احل     مالك،شرح ألفية ابن     -28

1998.  
  ابن هشام األنصاري  •
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، حتقيق حمي الدين عبد احلميد ، مطبعة علي صـبيح            املغي اللبيب عن كتب األعاريب     -29
  ).ت-د(مصر ، 

  . قطر الندى و بل الصدى ، منشورات دار اإلمام مالك -30
   موفق الدينابن يعيش •

  .الرابع اجلزء ،)ت-د(، يب القاهرةشرح املفصل، مكتبة املتن -31
  قائمة املراجع 2
  أنيس إبراهيم •

  .1999 األصوات اللغوية، مكتبة أجنلو املصرية، طبعة –32
  .1966 من أسرار العربية، مكتبة أجنلو القاهرة، الطبعة الثالثة –33
 يالسامرائ إبراهيم  •

  .1980 الطبعة الثالثة جيلني، لغة الشعر بني -34
  . أمحد عزوز •

  .، ديوان املطبوعات اجلامعية ، املطبعة اجلهوية وهران  علم األصوات اللغوية35
 .احلفيان أمحد حممود عبد السميع  •

  ، دار الكتب العلمية لبنان ، الطبعةطلحات يف فن األداء و علم القرآت أشهر املص-36
       .2001     األوىل 

 . أمحد حساين •
  .1994ملطبوعات اجلامعية ، اجلزائر  مباحث يف اللسانيات ، ديوان ا37
 .أمحد بن حممد بن علي بن سحنون الراشدي •

 الثغر اجلماين يف ابتسام الثغر الوهراين ، حتقيق و تقدمي املهدي البوعبديل ، منشورات               – 38
  ).دت(وزارة التعليم األصلي و الشؤون الدينية 

 .أمحد السليماين  •
  .1989بوعات اجلامعية  ديوان املطاجلزائر، تاريخ مدينة – 39
 )م1932ت (أمحد احلمالوي الشيخ  •

   شذا العرف يف فن الصرف ، مؤسسة الرسالة منشورات مروان رضوان دعبول -40
                                                                                 .2003 الطبعة األوىل بريوت،      
 .أمحد مصطفى املراغي  •
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 الطبعـة األوىل    القـاهرة،  دار األفاق العربية     ،)البديع البيان و املعاين و      (علوم البالغة  -41
2000.  

 .اآلغا بن عودة املرازي  •
     حتقيق 19  سعد السعود يف أخبار وهران و اجلزائر و اسبانيا و فرنسا أواخر القرن-42

  .1990، الطبعة األىل ر حيي عزوز، دار الغرب االسالميو تعليق الدكتو
 . حسين عبد اجلليل يوسف  •

  ).دت(هرة ا التمثيل الصويت للمعاين ، الدار الثقافية للنشر الق-43
 . حسن عباس •

   .األول اجلزء الرابعة، دار املعارف مصر الطبعة الوايف، النحو -44
 دمشق سوريا العرب، منشورات احتاد كتاب معانيها،وف العربية و  خصائص احلر-45

1980.  
 .محدان بن عثمان خوجة  •

    املرآة تقدمي و حتقيق و تعريب الدكتور حممد العريب الزبريي ، الشركة الوطنية للنـشر               -46
  .1975و التوزيع اجلزائر 

 .حسن رمضان فحلة  •
  .ميلة اجلزائرجة الطرف يف فن الصرف ، دار اهلدى عني -47
 .خليلحلمي  •

 دار النهضة العربية للطباعة و النشر و التوزيـع بـريوت،            واملعاجم، دراسات يف اللغة     -48
  .1998الطبعة األوىل 

 .محادوش ابن  •
 عن النسب واحلسب و احلال ، تقدمي و حتقيق و تعليق أبو القاسم              النبأ لسان املقال يف      -49

 .2005بريوت لبنان ، الطبعة الثانية ، اإلسالميسعد اهللا ، دار الغرب 
 . رمضان عبد التواب  •

، الطبعـة األوىل    ار الرفاعي مكتبة خـاجني بالقـاهرة      ، د  مدخل إىل علم اللغة احلديث     -50
1982.  

 .رميون الطحان •
  .1981، الطبعة الثانية ت بريوالعربية، األلسنية -51
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  . سعيد يقطني  •
  .1989 الطبعة األوىل بريوت، العريب،ايف  املركز الثقالروائي، حتليل اخلطاب -52
 شرف الدين علي الراجحي  •

  .2005 ، دار املعارف اجلامعية اإلسكندرية، جامعة  يف علم اللغة العام-53
 شعيب مقنونيف  •

 مباحث يف الشعر امللحون مقارنة منهجية ، دار الغرب للنشر و التوزيع تلمسان -54
2003.  

 .صاحل بلعيد  •
  .2003العربية ، دار هومة للطباعة و النشر  اللغة  فقه -55
 . الطيب دبه  •

،  األداب لألسـاتذة البـاحثني     ، جامعة دراسة ابستمولوجية لبنوية  مبادئ اللسانيات ا   -56
  .2001.األغواط

 . الطيب البكوش •
، تونس   مؤسسة عبد الكرمي عبد اهللا     ديث،احل التصريف العريب من خالل علم األصوات        -57

  .1987الطبعة الثانية 
 . عبده الراجحي •

  .1982 فقه اللغة يف كتب العربية، دار النهضة العربية، بريوت –58
  .1999 التطبيق الصريف، مكتبة املعارف للنشر و التوزيع الرياض، الطبعة األوىل، -59
 .عبد الرمحان اجلياليل  •

  .، اجلزء الثالث1983ت  دار الثقافة العربية بريوالعام، تاريخ اجلزائر -60
 . عبد السالم املسدي  •

  .1997، الدار العربية للكتاب ليبيا  األسلوبية و األسلوب-61
 .عبد الواحد حسن الشيخ  •

  .الدينية اإلشعاع و مطبعة ةاملعاين، مكتب دراسات يف علم -62
 .عبد اهلادي بن ظافر الشهري  •

  .2004 األوىلحدة ، الطبعة  استراجتيات اخلطاب ، دار الكتاب اجلديدة املت63
 ).هـ1205ت (ابن عمار  •
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 القاسم سـعد اهللا ، دار        ديوان خمتارات من الشعر العريب ، تقدمي و تعليق و حتقيق أبو            -64
  .سالمي لبنان الطبعة الثانية الغرب اإل

،  للكتاب ةالوطني املؤسسة   اهللا،د  ، تقدمي و حتقيق و تعليق أبو القاسم سع        ة أشعار جزائري  -65
  .1988جلزائر ا
 .عمار ساسي  •

  . البليدةالتوزيع، و لإلنتاج دار املعارف العصر، اللسان العريب و قضايا -66
 .أبو عبد اهللا ابن مرمي  •

 الطبعة ،عتىن مبراجعته ابن أيب شنب  البستان يف ذكر أولياء تلمسان ، وقف على طبعه وا          -67
  .1982الثعالبية اجلزائر 

 .عبد احلميد حاجيات  •
 الشركة الوطنية للنـشر و التوزيـع اجلزائـر          تلمسان،واهر احلسان يف ذكر أولياء       اجل -68

1982.  
 .عوض فريد  •

جامعة القاهرة ، مكتبـة اآلداب الطبعـة االوىل         ) دراسة نظرية تطبيقية    (  علم الداللة    -69
2005.  

 .أبو القاسم حممد احلفناوي  •
مسي احلسين ، طبـع املؤسـسة       ، تقدمي حممد رؤوف القا     تعريف اخللف برجال السلف    -70

  .، اجلزء األول و الثاين 1991 اجلزائر الوطنية للفنون املطبعية وحدة الرغاية
 .اهللا أبو القاسم سعد  •

  .1983 جتارب يف األدب و الرحلة ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر -71
، الطبعـة   1990ب اجلزائـر     املؤسسة الوطنية للكتا   اجلزائر، أحباث و أراء يف تاريخ       -72
  الثالثة

       اجلـزء األول   ) دت (اإلسـالمي ، دار الغرب    1800-1500تاريخ اجلزائر الثقايف    -73 
  و الثاين 

 بريوت لبنـان    اإلسالمي عبد الكرمي الفكون داعية سلفية ، دار الغرب          اإلسالم شيخ   -74
  .الطبعة األوىل .1986

 . كمال بشر  •
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  .1971 املعارف املصرية دار ألصوات،ا دراسات يف علم اللغة العام قسم -75
 .مصطفى حركات •

  . الصوتيات و الفنولوجيا ، دار األفاق ، اجلزائر العاصمة -76
 .كي درارم •

  امل يف املباحث الصوتية من األثار العربية ، دار األديب للنشر و التوزيـع الـسانيا                -77
  .2002وهران 

 .حممد حمي الدين عبد احلميد   •
  .1995 املكتبة العصرية صيدا لبنان ف،التصريدروس -78
 .السعران حممود  •

  ).دت( علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ، دار الفكر العريب القاهرة ، الطبعة الثانية -79
  حممد صاحل الضالع  •

  .2000 للطباعة و النشر و التوزيع القاهرة بدار غري علوم الصوتيات عند ابن سينا ، -80
 .مباركحممد  •

  .2005دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت العربية، اللغة و خصائص  فقه-81
  حممود فهمي حجازي  •

ـ     ) ااالت و االجتاهات  (  مدخل إىل علم اللغة العام       -82    ة الدار املصرية السعودية للطباع
  .2006 التوزيع القاهرة النشر و و
  حممد مفتاح  •

  .1986لثقايف العريب املغرب الطبعة الثانية  املركز االشعري، اخلطاب  حتليل-83
 .كراكيب حممد  •

  خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين دراسة صوتية تركيبيـة ، دار              -84
  .2003هومة للطباعة و النشر و التوزيع 

 . حممد طمار  •
  .1980 التوزيع اجلزائر زائري ، الشركة الوطنية للنشر و تاريخ األدب اجل-85
 .مد ابن ميمون اجلزائري حم •

 ، حتقيق و تعليـق الـدكتور      د اجلزائر احملمية   التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بال       -86
  .1981حممد بن عبد الكرمي الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، اجلزائر الطبعة الثانية 
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 مبارك بن حممد امليلي  •
  ، اجلزء الثالث 1964ة النهضة اجلزائرية  تاريخ اجلزائريف القدمي و احلديث ، مكتب-87
 موالي بلحميسي •

   اجلزائر من خالل الرحالت املغاربة يف العهد العثماين ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع            -88
  .1979اجلزائر 

 .حممد حمي الدين عبد احلميد   •
 د اجلزائـر مام مالك للكتاب باب الـوا ية بشرح مقدمة األجرومية ،دار اإل      التحفة السن  -89

2001.  
 . املهدي املخزومي  •

يف النحو العريب قواعد و تضبيط على املنهج العلمي احلديث ، مطبعة مصطفى البـاي                -90
  .1960احلليب و أوالده مصر الطبعة األوىل 

  خمتار بوعناين  •
  املدارس الصرفية ، جامعة وهران السانيا -91
 .ناصر الدين سعيدوين و املهدي البوعبديل  •

  .1984، املؤسسة الوطنية للكتاب ) العهد العثماين الرابع (جلزائر يف التاريخ  ا92
 .نور اهلدى لوشن  •

  .2005 مباحث يف علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، املكتب اجلامعي احلديث -93
 نور الدين عبد القادر •

 كلية   نشر ي،الترك صفحات يف تاريخ مدينة اجلزائر من أقدم عصورها إىل انتهاء العهد             -94
  .1965اآلداب اجلزائر 

عبد املؤمن أبـو    / حممد احلمور د  / عادل جابر د  / حسن قراقيش د  /  نايف سليمان د   •
 .عسل 

  .2000 الطبعة األوىل عمان، دار الصفاء للنشر و التوزيع العربية، مستويات اللغة -95
 . حيي عزوز •

، الطبعـة األوىل  سـالمي  لغـرب اإل اجلزائر احملروسة ، دار ا   أعالم الفكر و الثقافة يف       -96
  .، اجلزء األول 1995

 . يوسف لسحيمات  •
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 مدخل إىل علم الصرف العريب ، مركز يزيد للنشر الكرك مؤتة ، بوابة اجلامعة الشمالية                -97
  .2006الطبعة اخلامسة 

/ و النشر و التوزيع بريوت      دار ابن احلزم للطبع      متون البيان و األدب      ________ -98
  .2005 الطبعة األوىل ،لبنان

   املترمجة املصادر و املراجع-3
 جون براون •

  ، ترمجة و تعليق حممد لطفي الزليطي و الدكتور منري تركي ، النشر العلمـي               حتليل اخلطاب  -99
  . الرياض 1997و املطابع اجلامعية ، امللك سعود اململكة العربية السعودية 

 .جون كوين  •
       و تعليق الدكتور أمحد درويش ، دار الغرب للطباعـة و النـشر             النظرية الشعرية ترمجة     -100

  .2000و التوزيع القاهرة 
  . املعاجم و املوسوعات –4

 علي علواش  •
،   معجم مشاهري املغاربة ، تنسيق الدكتور أبو عمران الشيخ تقرير ناصر الدين سعيدوين             -101

  )دت(جامعة اجلزائر 
 عادل نويهض  •

زائر من صدر االسالم حىت منتصف القرن العشرين ، منشورات املكتب            معجم أعالم اجل   -102
  .1971التجاري للطباعة و النشر و التوزيع بريوت 

 حممد باسل عيون السود  •
 املعجم املفصل يف تصريف األفعال العربية ، منشورات حممد علي بيضون ، دار الكتـب                -103

  .2001العلمية بريوت الطبعة األوىل 
  ) هـ711ت(ابن منظور مجال الدين  •

  .2004 لسان العرب ، دار صادر بريوت الطبعة الثالثة -104
 د عزيز العكاشي/ د حممد العيد تاورتة /عمار ويس / الربيعي بن سالمة د •

  . موسوعة الشعر اجلزائري ، جامعة تيزي وزو ، الطبعة األوىل ، اجلزء األول -105
  . الدوريات – 4
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، ن خمرب الصوتيات العربية احلديثـة     ادميية حمكمة متخصصة تصدر ع     جملة الصويات حولية أك    -1
  .2006-2005العدد األول و الثاين 

 جملة األصالة جملة ثقافية تصدرها وزارة التعليم األصلي و الشؤون الدينية العدد الثامن جوان               -2
1972.  

، العـدد   امعة قـسنطينة  لعلوم االجتماعية جب   جملة سريتا جملة تارخيية اجتماعية يصدرها معهد ا        -3
  .1980الثالث ماي 

 جملة دراسات جزائرية ، جملة حمكمة تعىن بقضايا التراث يصدرها معهد اللغة العربية بوهران               -4
  .1997العدد األول جوان 

 جملة القلم ، جملة حمكمة يصدرها أساتذة قسم اللغة العربية و أداا جامعة وهـران الـسانيا                  -5
  .2005العدد الثاين جوان 

       دارة الثقافة باملنظمـة العربيـة للتربيـة        ثقافية ،جملة نصف سنوية تصدر عن إ      الة العربية ال   -6
  .تونس 1981و الثقافة و العلوم العدد األول 

  .1996العدد الثاين  للكتاب  العامة، تصدر عن اهليئة املصرية جملة فصول-7
  . الرسائل اجلامعية – 5
شراف حممد عبـد املطلـب      ، رسالة دكتوراه إ   العهد العثماين الصويف يف    خمتار حبار الشعر     -1

   .مصطفى شوري جامعة عني مشس كلية األداب
 حممد  شرافصوتيات احلديثة ، رسالة ماجستري إ     عراب يف ميزان ال   سر صناعة اإل  ،   فوزية سرير  -2

  . ، اجلزائر2000العيد رتيمة 
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  :*يقول ابن عمار يف وصف قصر ابن عبد اللطيف 
 رـ بالسه اهـن أنس جنينـم فناهيك    ى السمرـذّ فيها جنـس لـو ليلة أن
 رـادة و الظفـ السع  أذيال و جررت  ىن ـسرة و املـها غصن املـهرصت ب
 ر ـ البصوالسمع لقلب و فرتهت فيه ا  على صولة النوى من أهوى ـو فزت ب

 رــالقممنه احلقف و الغصن وأغازل   اؤل  ـضـ ت در املنيـرـت للبـو ب
 ـرـهـه ظـن أِزرتـدر إالّ مـو الب  وامه ـق قـن رشيـال غصن إالّ مـف

  رـاعتكـسرة فـ و يا ليل امل ليالـق   ويل ـس طـراح و األنـفيا ليلة األف
 ررــل و الغـار الغالئـا بأسفـغنين   ا ـإننـر علينا فـح ال تسفـو يا صب
 وف من شدة القصرـى قليب املشغـعل   اـا جنت ليلة اللقـكو مـإىل اهللا أش

 رــد انتشـإىل أن بدا للصبح املنري ق   اــفما التحفت مسش األصيل جبنحه
 رــن شنب وطـتبسم فيها السعد ع   ة ــان بليـل يسخو الزمـخليلي ه

 و ال العيش يصفو طعمه من جىن الكدر  ا ــأيت مبثلهـ الدهر ينـو لست أظ
 رــن غبـا زمـم حيوهـة لـرشيدي   ةــة محرييـن ليلـها مـب فاحبب 

 رــمصر و البسـي بـو معتصم يأت  ا ــز مبثلهـن ال عزيـزة حسـعزي
  رــا افتخـ بـحمص عبادو جنل    ا ـدان سيف مبثلهـو الاختال يف غم

 زر ـّا اتـوران على مثلهـو العرس ب   ا ــحتفل املؤمون بعض احتفاهلو الا
 رــوأش  ا أو ذوـو أدواؤها يف مثله    ر ــو الهز  عطف الفخر اقبال محي
 رــ بسوى الِفكَ و ما مشلت من جة   ا ــغريبة معىن الترم و صف حسنه

  عد قد حضرندير كؤوس األنس و الس   ادم ـسرور منـاها و الـا دجـقطعن
 ـرــا بهـؤهــُأللة عقيان تـأسن   ا ــوح مشوعنـتشق حشاها نت رم

 رــا أغـا رشـ إالّ حمي  رـو ال قم   ا ـاء  كؤوسـن مسـو ال مسش إالّ م
 رــة املطـ ال راح و شتها لنا صنعاء   ارف ـــاء االّ مطـنغ و ال روضة 

 ر ــلى نغم الوتـ شاد عسوى شاذن   ة ــو ال طائر يشدو على غصن ايك
  رــلى القمـقلّ ليال ع و هز قضيبا    ا ــبامس اذا مابدى مرخى الذوائب 

  رـو جنحني من ليل و من حلكة الشع   رة ـر و غـني ثغـا على ضوئـشرب
 رــه ال للدنان و ال السكــو منطق  ه ــزى لريقـاء تعـة صهبــمعتق
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  ورـه احلـرى من معتقـو يسعى بأخ  ه ــن املدامة لفظـكؤوسا م ر ـيدي
  رـراق نقتطف الزهـره البـو من ثغ   ده ــاه و الورد خـصدغ رياحيننا 
 رــو بالبشـيختلس األلباب ما هتو    ورى ــ الذي انشاه يستبعد ال أما و
 رــاخلَب ي عن ـه و اخلُرب يغنـحماسن   ة ــهجة و لطافـهرتنا بــب لقد 
 رــالقريض و من نث و ابلغ من حاك    ا ــبارع عصرنهرت آداب ـكما ب
 رــ انتث و ناظم ذاك العقد من بعد ما   د ــديث حممــا راوي حـحممدن
 رــق من بعد ما دثـو ناشر رسم احل   ه ــعد عفائـاهللا ب ن ـجدد ديـم
 البصري من وعظه احلصر حتبس ـو ي    فوق ابن اخلطيب بالغة ـطيب يـخ
 رـور إذا شعـريالعبـعبث بالشعـو ي   ره ــق نثـزهر رائـلفوق نثري اـي

  لسالت سيول الذهن و انصدع احلجر   ره ــفلو جال يف الصم الصفائح فك
  السلسال نلتقط الدرر هـن لفظـو م    اــوقاد نقتبس الذكـفمن فكره ال

 رـ و السي زهر من اآلداب و الشعرـب  ه ــطبع اثر ـناهيك من روض تنـف
 رــم و األثـمبوج من األخبار و العل   ه ــدفّق حفظــو ناهيك من حبر ت
 ررــى الشـببحر و الزند طما و رم   اؤهــه و ذكــفما إن يقاس حفظ

 رــقاس باجلداول و النهـما أن يـف   مى ــكجود بين عبد اللطيف اذا ه
 رــدا امـن رياض حياض نفحة و    ة ــهجة و مهابــدور ليوث بـب
 رــهم زخـكما فجروا للجود حبرا ب   روة ــق عـم أوثقوا للمجد أوثـه

 رــه بدأ الدبـدبريا بـوه تـو ساس   ة ــخ قبـلك أمشـو هم أسسو للم
  ورــه حــو مقلت ال ـبوجنته خ  م ــرفيع امللك روح كمامهـو هم ل

  ب األزرسلب  األرواح ال سل ى ـعل   سلطوا  الضرب  أسود وغى بالطعن و 
 ررـ الغ ا األتراس و اِملغفَرـلسمر القن   صدورهم  لت ـإذا اقتحما اهليجاء خ

 رـو إن شاهدوا املسكني فهي صبا سح  وغى ــقلوب كصم الصخر تقتحم ال
 رــق الليل و السمـجتاوا بدورا متح  ا ــر القنـإذا جن ليل النقع و اشتج
  رــه مطـدماء لـمعرك االّ ال على    ا ــة و الضبـفما أبرقت تلك األسن

 رــلى األثـا عـرأيت قتيال أو طعين  ا ـالقن و إن شهروا األسياف أو ثقفوا 
 رــب تنهمـالكتائ سيول على تلك    م ــو إن سعرت نار الوغى فسيوفه
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دوا صعب البالد و سهطرـلى خـعيون العدا واستوقفوهم ع   دواــلقد مه 
 رــصار حق هلا البطـاألم على جلة     و ازدهت  رـئلئن بطرت أرض اجلزا

  رــبالقم ما ثنيت مشس الظهرية ـك  ا ــهي ثانية هلــا فــفإن مل تكنه
  ررــرامكة غـد أو بـو منهم رشي  د ــنني حممــر املؤمــلنا من أمي

ر ــبش ي ليس يربعهم ـثالث األثاف  د و الفضل و العلى ــفهم لصنيع ا 
  رــاملط به ذرت األرزاق و انسكب     وقت زروقنا الذيـصا سري الخصو

  رـالنظ فىت الرأي و التدبري و العلم و    م ــشيخه إمام اهلدى مفيت األنام و 
 رــع ـن ذهنه ساطـجال جنحه م   لــال يف ليل مشكـذكي إذا ما ج
  درـِ منح الباء أوـم اهليجـاقتح إذا    ا ــ وزيرن وار وجهـكما سطعت أن

  قدرـاس أن يسعد الـو نادى أبا العب  ه ــه طريقــضمنت ملن سدت علي
 ورــعروه جنب و ال خــزكي فال ي   ل ــد متفضــا جـسين سري م

 رــو بشر كما هب النسيم مع السح   دىــه النــطباع له كالروض دجب
 رـخط  كر أو جاد أو و ليث الشرا إن  ا ــقد فضح الشمس املنرية و احليـل

 رــسر أن نثـو شتها بنان الكاتب ال   ة ـضحت در القالئد صفحــكما ف
 رــاعر شعـ للترسيل أو ش صدرـت  اتب ــلغ كـطبوع أبـد املـأيب زي

 رــقد و انتثر الزهـنظّم در العــت   ة ــإذا ما وشى بالنظم و النثر صفح
 لى وزر ــع بات ـفِرد منه عند النائ   ى ندــق الـواعتل فىت ألف العلياء 

 رــو إالّ النجم بالفلك استقـه فما    ي ــه يهتدى أو يستضاء و يستقـب
 رــه املقـوطّى على منت القضاء لـت   ا ـمحمدهم قاضي القضاة أيب الثنـك

 رـالوط و أسهر طرف احلزم كي يبلغ    ا ــال يبتغي املنـسري سرى حنو الع
 درـالص تراءى له النعمان يف الورد و    ه ــاول فصلـ ما اخلصم حفقيه إذا

  رــر األغـ املنظ أراك احمليا الطلق و    الـامل كمرأى ابن ميمون إذا الح يف 
 رــهل كاملطـ تبحر يف اآلداب  و ان   ل ــارع متفضـب بـب أريـأدي

 رـالنه  الروض و رأيت اهلزبر الورد و   خاض يف اآلداب أو جاد و احتىب  إذا 
  ذرــببسط على قبض و أمن على ح   اره ــن بشره ووقـكن واثقا مـف
 ررــكما حسنت أخالق أصحابنا الغ   ه ــاره و طباعـقد حسنت آثــل
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 رــو خفـ فيهم إالّ حي أخ ماــف   زة ــاضلون أعــاة فــسراة ثق
 رـ النقا إن جاد أو ماس أو ظهو غصن  دجى ـيريك انسكاب القطر أو قمر ال
 ورــكما البدر يهوى منهم جة الص    م ــقد اعتلق الروض النظري طباعه

 رــحوه ملك غبـ مل ي الذي حويت    ا ــد امنـ العصر أمح فخرا وزيرـف
 رــد العصر كالقمـطلعت به يا واح    ســنجوم النريات مبجلـ ال مجعت

 رــردى أو شادمهر قد اندثـعليه ال    وىــنطا أساء الذي قال ابن عباد 
ر  ــالسك و سوغه كأس الردى بدل    ه ــطوق بطشــو أن ابن عمار ت

 رــ ثنائي فوق هامتك انتش واءــل   ا ــفها أنت و القصر الرفيع و ها أن
 و الروض و الزهر محام اللوى و الشدو    ره ــ ذك كأين و شعري و الوزير و
 رــداؤك األشرار موردهم سقـو أع    اــلد منعمـفعش ساملل يف جنة اخل

 رــ دجى ما الح جنم و ما زه رـتني   ا ــ مقدس و الزلت حمروس اجلناب
 رـو ما النرجس املطلول قد حدق النظ   دا ـرياض مقلـو ما ماس غصن يف ال

 رـخد الورد من صبغة اخلف امحر   ما و   ا ــ ثغر القحوانة بامسّ ترــو ما اف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
  .69-68-67-66-65-64 القصيدة من ديوان ابن عمار ، ص -*
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   *:قصيدة عزلية البن عمار على لسان ابن علي يقول فيها
  و ما غري أحشائي لدى الرشق من ترس  سي رميا راش يل  اللحظ شفرهـا  نبـ

 واكبدي من ذلك السهم و الـقوسـف    سهم اللحظ من قوس حاجب رمتين ب
 مـهاة و لـكن تنتمي ِلمهـا األنـس   هـالل و لـكن اجلوانـح افـقهـا

  خلجة األغصان مـن ذلك امليساـفي    ببدر الوجـه غصن قوامهـاميسـي
  يشوب لدى الرشف ااجةَ بـاجلَلس    بـالظلم  حتسب  ظلمهـاولعةـو م
  أن الـريق فـاق على الـكأسألخرب    سئل املسواك عـن  ذلك اللّمـافلو 
  منهـا مستهاما كما أمـسى و أصبح    بـها حلف اكتئاب مـدهلـايت ـأب

  آن يل يف ساحل الوصل أن أرسـىأما    هجرها يب فلك احلب يف بـحرجرى 
 حبتين شكل البدر أو قـرصة شـمس   كـأمنـا  حبتنـي نـور العني قرصا 
 شبيها مبرآهـا و مرشفهـا  الـدبسي   فـأرسلت درت أنـها أصل اعتاليل 

   بالرشف من ثغرهـا السلسـىتعللين    اـا و ليتهـ اهلداي اـنهـ معلّلينـت
  بـأن مـحياهـا البهي مىن النفـس     تعامى عن املطلوب تيهـا و قد درت
  وجهك بـالقبس مقليت من نـورعلى    فيا طلعة الشمس ارفقي و  تصدقـي

 فال زلت أهـالً للتفضل و الـرغـس   و يـا قـرة العني امسحي بـزيـارة  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
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  :*يقول ابن علي يف رثاء زوجته
  ـنؤادي اىل احلَيـادت فـ اليت قفأذين   إذا اشتكت العشاق من نظرة العيـن 
 ـزنـها أجين مثارا مـن احلـفصرت ب   غرست بسمعي حبة احلب يف احلشـا

  و يا شقويت أقصى الكرى عن محى اجلفن    ــيباهللا فاذهتتك ـفيا سلويت أودع
 ن ــسرات و األمــواع املـعلي بأن   ل ــقبـم أبعد امتطاء العز و الدهر 
 ي ــغنـي و التعلل ال و عللت نفسي     الـالع من خضعت على ما كان مين 

  ن ــفحسيب خسارا منك يا صفقة الغب   ضده ــب و يا عجبا قد بعت رشدي 
 ن  ـ البي لــطريح بأشجاين على ساح   ا ـ أن اـمحاين ورود الوصل حظي فه

 زن ــكساها ثياب الوشي صوب من امل   ة ـضى يل بروضـد مـو هللا عيش ق
ن ــا على حلـان حلنــيوايل ا األحل   طريها رى رها و احتل يف األيك ـج

صن ــما الغـقوام كـمييل ا غصن ال    ةــدمي صرها فتانة اللحظ ـو يف ق
 سن ــلة احلـح إذا ما بدت ختتال يف    ا ـهــمجال هى واسىن ــفلله ما أب

  ي عدة ـي كنت من ساكنـو خليت أن    ريــرأيت ا عصر الشباب معاص
  زعزع من عرشي و ضعضع من ركينـف   ة  ــ النوى صاح صيحفما راعين اال

 دفن ـرتل الــومي اىل مـو رحيانيت ق   ي ــحيايت و راحت و قال ملن كانت 
  ا ذاهل الذهنـفأصبحت مسلوب احلج   ا ــيد األقدار بيين و بينه حالت ـف
 يــقط أو قربت من  ا ـظل رضاهـب   ي ــن مل تظلنـازعين فكري ملـو ن
 يــتدن  صرها يوما اىل صدرها ــأأب   ة ــضل اين ليت شعري و األمـفيا 
ين ــعدما ذهبت عــرد حيايت بــت   هوة ــأرشف من تلك املراشف قو 

 وصل من جيين ـو لوال التجين ما درى ال   وى ـو لوال عذاب القلب مل يعذب اهل
 .د القنيــام يــسملا أتقنت صنع احل   ره ــزداد حــو لوال هليب النار ي

  
  
  
  

_________________  
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  :*رد ابن علي على قصيدة ابن عمار
 ابــدر سحـحلية صيغت بـو ب    ابــدر سخـة أزرت بـديعـو ب
 زابـر األحـاح بعسكـعبث الري   ىـث بالنهبعــارة األلفاظ تــسح
  يـابـة و الصـن بالغـو الطائيي    اــ احلسني مبثلهاد فكر ابنــما ج

 ي ـابـي شبـا ردت علـهـفرأيت    جلوةــريدة مــلي فــوفدت ع
  يـا أسبابـهـت بـان واتصلـيع     الر روح و الرحيان وـو مشمت منها ال

وابـي أثـاء فـال من صنعـختت    الــالية الطـا حسناء حــشاهد  
 يـابـي و قبـصانعـت ملـفتحول   ؤه ــ كفعرفــفخطبتها و الكفؤ ي

  ابــاء يف أحقــأذواء و العظم    ا األقيال و األرداف و الــما حازه
  ابــي األلبـر فـة بالسحـفعال    ل فانثنت ـني بابــوردت على امللك

 ب و ربابـي زينـق ال فـو العش   ا ــ الصب ا التهتك وــقد لذّ يل فيه
ابـب و يف اعجـن يف عجـسريي   وران أو ــ بذلفاء أوــا الــفكأ 
 رابـوت عن كاس و طيب شـفله   ة ــشوة مخريــين نــم أنشأتـك

 ابـة الكتـانـا رحيـت هلـخضع   ة ــة مطلولنــحاــن ريــهللا م
 رت و فصل خطابـة ـمن حكم   ا ـرس باهتـن اخـان الديـو غدا لس

  ت أحايبـار و لسـ ابن عممـنظ    ه ـأنـول كـار أقـن عمـم ابـنظ
 ابــذا البـى ـة تتلـو صحيف   ة ــر وصلـزائـص باجلـفألرض مح
 جابـب و االيـبذل الندى و السل   ي ــود فـا املعهـا كمليكهـفمليكه
  ح حسايبـا ،فصـرها كشعرهـع   ا ـا وشـا كرونقهـذلك رونقهـو ك
  ن اآلداب ـت مـئـة ملـو سجي   رى ــذا س إم ـر أرق من النسيـشع
 وابـدون غري الصـواه يعتقـو س   اده ــي انشـروان فـس الـافـيتن
 ابــره بكتــاب لغيـذاك الكت   د مل يكن ـر القالئـان يف عصـو كـل

 وابــل ثـي أجـه عنــو ينيل    دهـجـرس مـحـؤه و يـفاهللا يكل
 ذابــر كــر مفتـر شـو بشي    د ـانـد و معـاسـذه من حـو يعي
  ابـدر سخـة ازرت بــو بديع    ال يف مدحه ـري قائـال فكـا جـم

_________________  
  .  54 -53 القصيدة من  ديوان ابن عمار ،ص -* 
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