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  الصـفة  اجلامـعة  الرتبة  واللقــب االســـم
  ـــسارئيـ  ةـجامعة باتن  رـاذ حماضـأست ةــعـلي عــالي

  مشرفا ومقررا  ةـجامعة باتن  أستاذ التعليم العايل  ايلـــال عجـكم
  عضــــوا  جامعة املسيلة  رـاذ حماضـأست  ـيـن حيـعبـاس ب
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الشعر بنية لغوية معرفية ومجالية، والنص الشعري واجهة نفسية شعورية ، تتجاذبه أقطاب صـوتية         
تركيبية و داللية ، قد يتميز فيه قطب من هذه األقطاب بظواهر تنبئ عن مكنونات اخلطاب ، وقد ال يربز 

املتلقي والنص، الستكناه رؤاه ، وهذا يتطلب مستوى عاليا من  فيه قطب مما يستدعي حالة من التماهي بني
  .املران والدربة واملعرفة اللغوية واجلمالية و الذوقية ، قد ال تتيسر لكثري من القراء 

والشعر املغريب القدمي مرآة تعكس تراثاً مضى يف جانبه املعريف اخلالص، أما يف جانبه اجلمايل الـذوقي       
ظواهر فنية ، فالقارئ للخطاب الشعري املغريب سيالحظ حتماً متيزاً عما ألف من الشعر، فهو يعكس عدة 

يأيت هذا التميز كنتيجة حتمية لظروف طبيعية و تارخيية وثقافية ، يأيت هذا التميز ليعلن الشخصية املغربيـة  
ميم هذا التوحـد خـادع إىل   مببادئها ومثلها ومعارفها ورؤاها، وطرائق تعبريها وأبنية خطاا ، غري أن تع

درجة  ما ، ففي الكل جزئيات متباينة جيمعها التعميم ، و يفرقها التدقيق، فرغم أن اخلطـاب الشـعري   
املغريب ميكن اعتباره واحداً ، والنظر إليه مبعايري متقاربة ، إال أن هذا اخلطاب متعدد تعدد الشعراء، ومتعدد 

  .ميكن أن يراه غريهم تنوعاً فادحا تعدد القراء ، إذ ما يراه البعض وحدةً
مث إن احلكم على الشعر املغريب القدمي ال يتأتى إال بعد عدة دراسات توجه كلها حنو حتليل اخلطـاب       

التعريف ) هـ456 -هـ 390(الذي حاول فيه ابن رشيق، الشعري يف مدوناته ، اليت من بينها األمنوذج
النصف األخري من القرن الرابع و ( ب يف افريقية خالل قرن من الزمان شاعر و شاعرة من أعالم األد ةمبائ

، فهو حيمل كماً معترباً من شعر املغاربة ، وقراءته قراءة واعية، مبنـهاج  ) النصف األول من القرن اخلامس
 مرن هو مزاوجة بني البالغة العربية األصيلة واملنهج األسلويب احلديث متكننا من الوقوف علـى جوانـب  

اجلمال فيه، إذ النص العريب خمتلف عن النص الذي بين عليه املنهج األسلويب يف األصل ، لذلك كان لزاماً 
علينا استعمال أدواتنا اخلاصة النابعة من لغتنا ، من عروض و حنو وبالغة لتطويع املنهج األسلويب ليخـدم  

  .نصنا ويوافقه
اع وحماولة تقييمه، واحلكم عليه، يف جانبيـه، املوضـوعي   وما الدراسة األدبية إال رصد لظواهر اإلبد     

والفين ، فالشعر لغة خاصة هلا وظيفتان؛ وظيفة معرفية ، ووظيفة فنية مجالية ، وكل وظيفة ختدم األخرى ، 
فالشعر حيمل داللة ثقافية أو سياسية أو اجتماعية ، وينسقها وفق نسق معني هو األسلوب ، فدراسة الشعر 

بعاد املوضوعية عن الظواهر األسلوبية ، لكي تتضح البنية العميقة للخطاب وميكـن حينئـذ   هي فصل األ
  .ومدى مشاكلتها ملواضيعها ، أو مدى تشكل املواضيع من خالهلا، إحصاء الظواهر األسلوبية وتقييمها

أمنـوذج  "  و يرجع أهم سبب الختياري هذا املوضوع إىل طبيعة الكتاب الذي أتناوله بالدراسة وهو     
لصاحبه أيب احلسن علي بن رشيق  ، فبعد اطالعي عليه وجدت انه مجع عـدداً  " الزمان يف شعراء القريوان

كبرياً من الشعراء مع مناذج من شعرهم مثله يف ذلك مثل كتب املنتخبات أو الكتب  احلديثـة كـالنبوغ   
و حممد بن تاويت، وابن رشيق على مجعـه   املغريب لعبد اهللا كنون ، أو الشعر املغريب حملمد الصادق عفيفي



 ج 
 

هلذه الطائفة من الشعراء يصدر كثرياً من األحكام النقدية التطبيقيــة رغم أنه مؤلف غري نقدي ، ومؤلفه 
أنه ضد كتب الطبقات ، وذلك حينما عاب على احلصري عزمـه  " للحصري"قد أعلن منذ الترمجة األوىل 

كما قال، والترتيب الصـحيح  ) أي الترتيب الزمين( سب األسنان على تأليف كتاب يرتب فيه الشعراء ح
لترمجات كتاب األمنوذج مفقود كما يصرح بذلك حمققه ، ألن أجزاء كثرية منه اعتمد يف وضعها علـى  

لشهاب الدين بن فضل  "مسالك األبصار يف ممالك األمصار"للصفدي و " كالوايف بالوفيات" مصادر أخرى
إبان القـرن   ن، فهو إذن كتاب يكاد يكون جامعاً للشعراء الذين عاشوا يف القريوا اهللا العمري الدمشقي

مما يؤهله ألن يكون موضـوع  ، وهو حيمل مادة شعرية معتربة تفوق األلف بيت، الرابع واخلامس اهلجري
  . و جيعل الدارس له يأخذ صورة متكاملة عن مستوى اخلطاب الشعري املغريب  يف هذه الفترة  ، دراسة
وقيمة الكتاب تزداد للعارفني مبؤلفه ، فهو ابن رشيق الشاعر والناقد ، صاحب العمدة الذي مجع فيه      

أكثر القضايا اليت طرحها النقد العريب إىل زمنه ،وهو أعظم ناقد عرفه املغرب العريب يف عصوره األوىل ، إذ 
  .أنه شاعرأن مؤلفاً كابن رشيق ال ميكن أن يترجم إلّا ملن ثبت عنده 

يف "يف التعريف باألدب املغريب شعره ونثره، ككتاب عبد العزيز نبـوي  وهناك دراسات عدة ألّفت       
أو " كابن شرف القـريواين "والكتابني املذكورين آنفاً ، وكذلك مذكرات أفردت لشعراء ، "الشعر املغريب

لى خصائص الشعر املغريب بصفة شـاملة  ، إال أن هذه الدراسات يف غالبها مل تركز ع" ابن رشيق الشاعر"
كما أن هناك دافعاً آخر للخـوض يف هـذا   ، مبوضوعاته وخصائصه ، و البنية األسلوبية خلطابه الشعري

البحث ، وهو حماولة املزاوجة بني التراث واملعاصرة ، التراث كمادة واملعاصرة كمنهج ، إذ يبـدو يل أن  
، ستحمل طرافة وحيوية تنقص كثرياً من الدراسات اليت تناولته آنفاً  قراءة تراثنا مبنهج حديث كاألسلوبية ،

، لكين ال أدعي أن هذا املنهج هو وحـده   وما املنهج إال أداة الستفزاز النص ليبوح جبوانب من سر مجاله
املنهج وقد يتحول األنسب لتحليل الشعر املغريب، فاملنهج كأداة تتوقف فاعليتها على قدرة القارئ وخربته ، 

  . إىل أداة غري فاعلة يف يد قارئ غري مؤهل
هذا عن األسباب املوضوعية ، أما السبب الذايت فهو أنين وبعد االطالع على منـاذج شـعرية مـن         

مل حيظ بالدراسة الكافية فكثرياً ما نسمع  هالكتاب، آملين أن أصادف شعراً راقياً ميأل هذا املصدر القيم ، لكن
بيات يتغنى ا وال نكاد نقف على بيت للمغاربة فيها، على جودة شعرهم و قوته ، وتنـوع  القصائد واأل

أغراضه فهي يف حكم اهولة حىت بالنسبة للمغاربة املتخصصني يف جماالت األدب ، فدراسام أكثرهـا  
  .يتناول مدونات مشرقية ، وكأم يسامهون يف طمس هذا التراث األديب الثمني

ا البحث حماولة لقراءة الشعر املغريب القدمي ، يف أحد املصادر املهمة ، وهو و إن مل يشمل مجيـع  فهذ     
الشعراء املغاربة فقد حده الزمان واملكان واختيار املؤلف ، إال أن النص الشعري املغريب حيمل من اخلصائص 

ام اليت نصدرها يف حقـه يف مشوليتـها   ومن البىن األسلوبية واألدوات التعبريية ما جيعلنا نطمئن إىل األحك
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ابن رشيق ، سـتقودنا  " أمنوذج"وصحتها على اخلطاب املغريب عموما ، إذ أن دراستنا للشعر الذي تضمنه 
إىل أحكام تصدق على الشعر املغريب يف عمومه ، يف حدود بيئة املؤلف وزمانه ، وكما سبق وذكرنا أن ما 

فقد كفانا باختياره هذه النماذج عناء البحث عنها ومجعهـا ومتحـيص   يزيدنا اطمئناناً هو مؤلفه الناقد، 
  .جيدها من سفسافها 

إن أي قراءة خلطاب فين على تعدد القراءات، دف إىل الكشف عن اإلبداع ، وإن اختلفت وسائل      
 حيملها يف اليت  ما هي مجاليات الشعر املغريب القدمي: كل قراءة؛ لذلك فالسؤال الذي يطرحه هذا البحث 

  :وهذا سؤال عام ميكن جتزئته إىل أسئلة أكثر ختصيصاً ودقةً ؟جانبه املوضوعي والشكلي
ما املوضوعات اليت تناوهلا شعراء املغرب يف األمنوذج؟ ما اجلديد فيها وما التقليد؟ ما املوضوعات الـيت   -

ر املغاربة عن موضوعام؟ هل ميكن حتديد بنيـة موحـدة   أجاد املغاربة نظمها أكثر من غريها ؟ كيف عب
للقصيدة املغربية حسب املوضوعات؟ ما مدى متيز املغاربة و إبداعهم يف جانب الشكل؟ ما قيمة اخليـال  

  الشعري للمغاربة؟
واإلجابة عن هذه األسئلة لن تكون حامسة، إلّا أن أخذ صورة عامة عن الشعر املغـريب، ال يـتم إال        

  . راسة اجلادة، ألن البحث يف هذا اال ال يزال بكراًبعرضه على التحليل والد
وقد تعترب قراءة التراث مبناهج حديثة مغامرة أو قفزة يف الظالم ، و قد حرصت أن تكـون أهـداف        

إذ دف إىل تصحيح بعض املفاهيم و األحكام اخلاطئة واحفة يف حق الشعر املغـريب  ، دراسيت واضحة
ض جوانب املوضوع اليت عوجلت بصورة جزئية ، أو بصورة تنظريية ، أو أغفلتـها  وحيويته ، وتكمل بع

الدراسة متاماً ، ذلك أن قراءة الشعر قراءة واعية ، ستؤدي إىل رسم صورة واضحة وجديدة ملعامل احليـاة  
العامة يف العهد الصنهاجي بالقريوان ، كما أن هذه الدراسة ستكشف عـن مـذاهب هـؤالء الشـعراء     

زعهم وآثارهم ، كما أهدف إىل اإلحالة على مصادر أخرى لشعر هؤالء الشعراء ، فما ذكـره ابـن   ومنا
وبصورة أعم فاهلدف هو الكشـف  ، رشيق ما هو إال مناذج لشعرهم، انتقاها حسب رؤيته وثقافته و ذوقه

من خالل الكشف عن قيمة إبداع شعراء األمنوذج من خالل قصائدهم وبيان أذواقهم  و أدوام التعبريية، 
  . و رصد أكثر الظواهر األسلوبية احلاضرة بقوة يف خطام، عن البنية األسلوبية العميقة خلطابام الشعرية

أما املنهج املتبع وهو املنهج األسلويب، فأراه األنسب هلذا النوع من الدراسة و اليت دف إىل إعطـاء       
اخلطاب الشعري لشعرائه ، و سأعتمد على التحليل املستويايت  صورة عن الشعر املغريب انطالقا من استقراء

،  وذلك بدًءا باملستوى الصويت و التركييب وصوال إىل املستوى الـداليل ، و هو األقرب إىل املنهج األسلويب
ال و رغم أن املنهج املتبع يف الدراسة هو املنهج األسلويب إ، مع التركيز على الصور الفنية، و اخليال الشعري

أن املنهج الوصفي كإجراء سيكون حاضراً يف التعريف باألغراض الشعرية إضافة إىل املنهج التارخيي الذي 
  .ميكننا من تتبع بعض احلوادث اليت شكلت اخللفية السياسية و االجتماعية لبيئة األمنوذج  



 
 
 

إما بإفراد إنتاج شاعر واحد ، وقد اهتمت الدراسات السابقة برصد الظواهر الفنية لدى الشعراء املغاربة     
أو الدراسة اليت تناولت خطـاب حـازم   ، فقط بالدراسة ، كالدراسة اليت خصصت البن شرف القريواين

  عامة القرطاجين الشعري و النقدي، ومها رسالتا ماجستري يف جامعة احلاج خلضر بباتنة،  و إما أا دراسات
،  ومثله كتاب "حماضرات يف الشعر املغريب القدمي" زيز نبوي مثل كتاب عبد الع،  هدفها تعريفي و تأرخيي

  .للصادق عفيفي وحممد بن تاويت" األدب املغريب"
و من خالل دراسيت هذه أسعى إىل مالمسة النص الشعري املغريب و حماورته للوقوف على أكثـر          

بعـد إجرائـي إحصـاء األغـراض      و.العناصر األسلوبية  املهيمنة وبالتايل إبراز مجاليات هذا اخلطـاب 
متهيـدي خيـص   واملوضوعات املطروقة يف كتاب األمنوذج، قسمت حبثي إىل فصول ثالثة؛ فبدأت بفصل 

 ببيئة اإلنتـاج الشـعري  وإجراءاته كما تناولت فيه جانبا تارخييا هو  التعريف باخلطاب و باملنهج األسلويب
حسـب  انتقلت إىل الفصل األول متتبعاً أغراض الشـعر   ، مثو التعريف باملؤلف و الكتاباملعين بالدراسة 

تناولت ظـاهرة موضـوعية    وبعدها، املدح مث الغزل مث الوصف، فبدأت بغرض  كثرة ورودها يف الكتاب
بقية األغراض حتت عنوان  ومجعت ميزت الشعر املغريب و هي وصف الشوق إىل الوطن و احلنني إىل الديار،

  .أغراض أخرى 
األسلوبية ، وذلك بانتقاء مناذج متفرقة وعرضها على التحليل  صل الثاين فقد خصصته للدراسةالفأما      

قيمتها ، أنواعها وقد حاولت دراسـة  ، املستويايت، كما خصصت مبحثاً للصورة الفنية عند املغاربة، فنيتها
قطوعـات الشـعرية   قيمة اخليال الشعري عند املغاربة يف مقطوعات السخرية و اهلجاء السـاخر ألن امل 

وختمت حبثي خبامتة ضمنتها مجلة ما توصلت إليه من خصائص للشـعر  ، الكاريكاتورية كثرية يف األمنوذج
  .املغريب ، موضوعية  و فنية 

البن رشيق و كذا ديوانه " أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان"ويرتكز حبثي يف مادته األولية على كتاب      
مسالك "للصفدي ، و " الوايف بالوفيات:  "لعودة إىل مصادر أخرى ذات أمهية مثل ،غري أنه من الواجب ا

البن فضل اهللا العمري الدمشقي ، الّلذَين اعتمدمها حمققا األمنوذج ، كمـا أن  " األبصار يف ممالك األمصار
ىل مراجع حديثة إضافة إ،  للعماد األصفهاين" كخريدة القصر و جريدة العصر" مصادر أخرى ال تقلّ أمهّية 

حملمد حممد زيتـون ، و كتـاب   " القريوان ودورها يف احلضارة اإلسالمية"ميكن الرجوع إليها ، ككتاب 
  .لرابح بونار ، وهذا للتعريف بالفترة، وإعطاء صورة عن العصر املدروس  " املغرب العريب تارخيه وثقافته"

و خاصـة إذا  ، العقبة األوىل اليت يواجهها الباحث وككل حبث علمي فإن قلّة املصادر و املراجع يعترب     
يضاف إىل ذلك ما ، الذي يقر معظم الباحثني فيه بقلة مصادره، كان جمال البحث هو األدب املغريب القدمي

يتميز به اخلطاب الشعري القدمي عموما من مباشرة و شفافية جتعل كل املقاربات املنهجية احلديثة تسقط يف 



 و 
 

كما ال ميكنين االدعاء بأن قراءيت هلذه املدونة هي قراءة ائية ، بل ميكن اعتبارهـا فاحتـة    ،دائرة التلفيق 
  .لقراءات أكثر عمقاً ، وأكثر رصداً  للظواهر األسلوبية

: إذ لوال توجيهات أستاذي الفاضـل  ، وأرى من أوجب األمور االعتراف ألصحاب الفضل بأفضاهلم     
و هو الذي مل يبخل بنصحه  و إرشاداته  ، ملا كتب هلذا البحث أن يكتمل، كمال عجايل:الدكتور األستاذ 
كما أتوجه بالشكر اجلزيل إىل كل أساتذيت األفاضل الذين درسوا طلبة األدب املغريب جبامعة احلاج ، و وقته

ة قسـم اللغـة   كما أتوجه بالشكر إىل كلّ أساتذ، ملا قدموه لنا من عون أثناء البحث و قبله، خلضر بباتنة
  .        و كل من ساعدين يف إجناز هذا البحث، العربية و آداا جبامعة باتنة
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   الفصــــل التمهيدي
  اخلطــاب و املنهــج و املؤثّـــرات

  
  ريـطاب الشعـاخلمفهوم اخلـطاب و -

  واخلطــــاب األسلـــوبية -

  ريةـالفك طاب السياسية وـبيئة اخل -

  ؤلفاتهـو م ريواينـلي القـابن رشيق املسي -

  "أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان"التعريف بكتاب  -
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  مفهوم اخلـطاب واخلـطاب الشعـري
ية والتفكيكية اهتمت الدراسات األدبية احلديثة مبذاهبها وتياراا املختلفة؛ اللسانية والسيميائية والبنيو      

وغريها باخلطاب األديب، وعناصره املكونة له وببنيته ووظيفته، والتمييز بني خمتلف أنواع اخلطاب وقد أدى 
ذلك إىل تشكيل ركام هائل من املقوالت اليت تتناول اخلطاب، ولقد حاولت أن تكون مقاربيت ملفهوم 

هج املتبع، مث ألن البحث يف مفهوم اخلطاب قضية اخلطاب مقاربة أسلوبية، وذلك للبقاء يف دائرة ضوء  املن
  .متشعبة قد يطول الكالم فيها إذا مل حيده املنهج

  : اخلطاب لـغة
اخلطاب واملخاطبة؛ مراجعة : إذ جاء يف لسان العرب، "احملاورة"يتضمن اخلطاب يف أهم معانيه       
وشددنا ملْكَه وَآتيناه  ﴿:ا يف تفسري اآليةأم، وقد خاطبه بالكالم خماطبة وخطابا ومها يتخاطبان، الكالم

وقد قيل معناه أن يفصل بني احلق ، فاملعىن هنا هو احلكم إما بالبينة أو اليمني، 1﴾الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ
أما "هي عبارة "فصل اخلطاب"وقيل أيضا  «أو هو الفقه يف القضاء، والباطل ومييز بني احلكم وضده

أما يف ، 2 » وكأمنا يقصدون أا تفصل بني املقدمات وصلب املوضوع الذي يتكلم فيه اخلطيب"بعد
املأخوذ بدوره من    Discursusذات األصل الالتيين   Discoursاملعاجم اللغوية الفرنسية فإن كلمة

ن معىن فهو فعل يتضم" اجلري ذهابا وإيابا"أو" اجلري هنا وهناك«الذي يعين  Discurrereالفعل 
وتشترك اللغة العربية ، 3 » التدافع الذي يقترن بالتلفظ العفوي وإرسال الكالم واحملادثة احلرة واالرجتال

أما ، أحدمها خماطب واآلخر خماطب: واألجنبية يف تضمن مفهوم اخلطاب للتلفظ والقول بني طرفني
لسان العرب حيمل داللة الرفع ويف ، فهو يدل على معىن الظهور واالرتفاع واالنتصاب" النص"مصطلح 

وأصل النص أقصى ، واملنصة ما تظهر عليه العروس لترى، نص احلديث ينصه نصا أي رفعه «:حيث ورد
  . وقد كانت تعين النسيج Textusفهي من األصل الالتيين  Texteأما كلمة ، 4 » الشيء وغايته

  : اخلطاب اصطالحا
فهذا ، 5»كل كالم جتاوز اجلملة الواحدة سواء كان مكتوبا أوملفوظا «اخلطاب على املستوى البسيط     

سريورة متجلية  «:التعريف يركز على اجلانب الكمي املادي للخطاب أما اخلطاب يف عرف األسلوبية فهو
  :كأثر لتكوين املعىن يف سياق جمموعة أفعال تواصلية تقوم يف تكوينها على مستويني

  .مستوى البنية السطحية - 
                                                 

  .19اآلية  ،ص :سورة -1
 .276، 275ص، 2مج ،1992، 1ط، بريوت ،ر صادردا، لسان العرب: الفضل مجال الدين بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصريو أبينظر  2-

 .20ص، 2005، 1ط، القاهرة ،الس األعلى للثقافة، اخلطاب السياسي يف الشعر الفاطمي:عبد الرمحان حجازي 3-

 .196ص، 6مج، لسان العرب: الفضل مجال الدين بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصريو أب -4
 .155ص ،2005 ، 4 يل الناقد األديب ،املركز الثقايف العريب،الدار البيضاء بريوت ،طدل: سعد البازعيوميجان الرويلي  -5
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  .1»مستوى البنية العميقة - 
فهو سريورة وهذا حييلنا إىل مفهومي التطور واآلنية : فاخلطاب يتضمن عدة مفاهيم فرعية يقوم عليها بناؤه

السوسريي، ومفاهيم املعىن والتواصل؛ ومها كذلك من شروط عملية االتصال عند جاكسون، أما 
  .فق وظائف بروباملستويات فهي ترتبط مبفاهيم غرمياس لتحليل اخلطاب و

إجناز لغوي يقوم من خلفه نظام حضاري ألن الصلة بينهما  «واألسلوبية تنظر إىل اخلطاب األديب على أنه
هي االشتراك يف اللغة، فالنقد األسلويب ينظر إىل اخلطاب األديب على أنه فكر يفسره فكر دون إحالة النص 

  .طاع مرجعية النصوهذا ما يعين  انق، 2 » إىل غري ذاته لتحديد معناه
بأنه حتويل لغة عن لغة موجودة سلفاً وختليصها من القيود اليت يكبلها ا  «:كما يعرف اخلطاب األديب

االستعمال واملمارسة، فاخلطاب األديب ذا املعىن كيان عضوي حيدده انسجام نوعي، وعالقة تناسب قائمة 
  .3 »بني أجزائه

طاب جسم عجيب زئبقي يشبه السمكة يف البحر عبثاَ حتاول إمساكه أن اخل «الباحث رابح بوحوش ويرى
وهو يوعز ، 4» من املنهج، وسوط الناقد ومن السلطة واألنظمة اجلائرة: باليد، فهو ينفلت من كل شيء

وهو بذلك يعمل على تكسريه  -نظام اللغة - تعاليه هذا على املناهج النقدية بأنه يولد خارج النظام
  .وجتاوزه

  :ب يف الثقافة الغربيةاخلطا
، إذ يرى أن مصطلح اخلطاب يدل على منظومة فكرية "ميشال فوكو"من النقاد الذين اعتنوا باخلطاب     

أو لغوية، باعتباره مصطلحاً نشأ يف الفلسفة مث دخل جمال الدراسة األدبية، والتعريف األكثر إجيازا وتعميما 
وقد ، 5»كونه نظام تعبري متقن ومضبوط «هوFaucoult "فوكو"يف تلخيص مفهوم اخلطاب حسب 

كل ...«: حتدث عن اخلطاب بوصفه وجودا ماديا مانعا ملا مل يقَلْ وكأنه يريد ثنائية احلضور والغياب
أو جمرد ، وهذا املاسبق قوله ليس جمرد مجلة مت التلفظ ا، ينطلق سرا من شيء ما مت قوله، خطاب ظاهر

وكتابة ، إنه خطاب بال نص وصوت هامس مهس النسمة، مل يقَل أبدا بل هو شيء، نص سبقت كتابته
، 6» فاخلطاب الظاهر ليس يف اية املطاف سوى احلضور املانع ملا ال يقوله...ليست سوى باطن نفسها

اخلطاب مجلة كبرية تتجاوز مهام اللساين، أوهي حتتاج إىل لسانيات موازية   «أمـا روالن بارت فريى بأن

                                                 
 .80، ص 2، ج 1997 ،األسلوبية وحتليل اخلطاب ، دار هومة ، دط: نور الدين السد -1
 .83،  ص 2ج: ابقلساينظر املرجع  -2

 .117، 112ص ،  ت د ،3ط ،ا ـ تونساألسلوبية واألسلوب، الدار العربية للكتاب، ليبي :عبد السالم املسدي -3
 .37، ص2005 ،احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،414ع ، الشعريات واملناهج اللسانية يف حتليل اخلطاب، جملة املوقف األديب: رابح بوحوش -4

 .34،ص 1987،  2حفريات املعرفة، ترمجة سامل يفوت ،املركز الثقايف العريب ، ط: وميشال فوك -5
  .25ص: ابقلسااملرجع  -6
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ت اجلملة، مث جتاوز هذه النظرة حىت صار اخلطاب عنده رغبة ومتعة، ويرى أن املتعة واللذة طاقة للسانيا
سيميائيات "أما جوليا كريستيفا فقد تناولت النص وأنواعه، لتخلص إىل ، 1» فاعلة من طاقات اخلطاب

م التدليل، وركّزت على اليت حتاول تربير العالقات االعتباطية للدوال واملدلوالت، مروراً مبفهو" اخلطاب
مفهوم التناص الذي هو تداخل جمموعة خطابات أو نصوص ألا تستعمل مصطلحي اخلطاب والنص 

  .بنفس املعىن
جسم له «أن اخلطاب نوعان نقدي وأديب، فاخلطاب األديب هدفه األول التعبري، وهو: ويرى تودوروف     

ضع النتظام داخلي لكنه يتحرك حبرية مستقلة ومن مثة ذاته وحركته وزمنه وهو خمتلف عن كل ما عداه؛ خي
  . وهو بذلك يركّز عل فكرة استقالل اخلطاب عن كل األنظمة األخرى، 2»فهو لون خيتلف عن النص

، وقد 3»نص تغلبت فيه الوظيفة الشعرية للكالم «:ويف هذا الصدد يرى جاكبسون أن اخلطاب األديب هو
نطلق، وجعل هدف دراسته األدبية هي ما جيعل من عمل ما أدبيا، أي اجلوانب تبىن االجتاه الشكالين هذا امل

" هاريس"الشكلية اليت حتيل إىل بنيته العميقة وتكسبه طاقة تأثريية، ويجمع النقّاد أن أكرب منظر للخطاب هو
ن جمموعة منغلقة بأنه ملفوظ طويل أو متتالية من اجلمل، تتكون م «التوزيعي األمريكي، فقد عرف اخلطاب

على ذاا، ميكن من خالهلا معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة املنهجية التوزيعية، وبشكل جيعلنا نظل 
اليت تتجاوز ، وهذا ما جعل النقاد يعتربون أن الوحدة اخلطابية هي اجلملة، 4»يف جمال لساين حمض

  .التفسريات اللسانية
إن الشعر  «:على الوظيفة التواصلية للخطاب، إذ يقول" بنية اللغة الشعرية"يف كتابه " جون كوهن"كما أَحلّ 

شأنه شأن النثر، خطاب يوجهه املؤلف إىل القارئ، ال ميكن احلديث عن اخلطاب إذا مل يكن هناك تواصل، 
  .5 »ولكي يكون الشعر شعراً ينبغي أن يكون مفهوماً من طرف ذلك الذي يوجه إليه

هو كل تلفظ يفترض متكلماً ومستمعاً وعند  «:لى فكرة التأثري؛ إذ يرى أن اخلطابع" بنفنيست"ويركز 
  .6»األول هدف التأثري على الثاين بطريقة ما

  :اخلطاب يف الثقافة العربية

                                                 
 .87 ،86دت ، ص، دط، األسلوبيات وحتليل اخلطاب: رابح بوحوش ينظر -1

 .89، 88ص :ابقلسااملرجع  -2
  .11ص ،2األسلوبية وحتليل اخلطاب ، ج: نور الدين السد -3
   .17ص، 1989 ،1البيضاء، ط حتليل اخلطاب الروائي ، املركز الثقايف العريب، بريوت، الدار :سعيد يقطني -4
 ،2005، احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،  411ع، ، جملة املوقف األديب)السرد واخلطاب منوذجاً(مصطلحات التحليل السيميائي : الي بوخامتمو -5

 .126ص 
  .22، ص  2األسلوبية وحتليل اخلطاب ، ج: نور الدين السد -6
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ومن خالل ، كثرية هي تلك املقاربات اليت تناولت مفهوم اخلطاب األديب  يف التنظري النقدي العريب     
  :هذا املصطلح بتنوع اتجاهات النقاد مميكن تبين تنوع مفاهي الوقوف على أمهها

األول يندرج حتت نظام اللغة وقوانينها ، وهو النص األديب،  «:أن اخلطاب نوعان" ميىن العيد"إذ ترى      
وخيرج الثاين من اللغة ليندرج حتت سياق العالقات االجتماعية، يضطلع مبهمة توصيل الرسالة اجلديدة، 

  .1» هو اخلطاب، واألول فضاؤه واسع، أما الثاين فيمعن يف الصياغة باحثا عن املرجعو
هل  «أما املسدي يف كتابه األسلوبية واألسلوب فهو يلح على الوظيفة التواصلية للخطاب، إذ يتساءل     

ام واقعي؟ بل من شرعية وجود إن مل يرتبط بإجراء داليل أو إلز -نفعيا كان أو إبداعيا - للحدث اللغوي
، مث يؤكّد على 2» هل يتصور أن يؤدي البث الفين وظائفَه التأثريية مبعزل عن إبالغ رسالته الداللية اإللزامية

  .انقطاع مرجعيته، فهو يبلغ ذاته
ومما مييز اخلطاب  «:ومما الشك فيه أن األدب خطاب باللّغة ويف اللغة، فهو فاعلية لغوية يف املقام األول     

... األديب هو انقطاع وظيفته املرجعية، ألنه ال يرجعنا إىل شيء وال يبلغنا أمراً خارجيا، وإمنا هويبلغ ذاته
، 3»ولَما كف اخلطاب األديب عن أن يقول شيئاً عن شيء إثباتاً أو نفياً، فإنه غدا هو نفسه قائالً ومقوال

يب ألن األديب كثريا ما يهتم بشكل النص قبل يلح على انقطاع مرجعية النص األد" املسدي"ونالحظ أن 
ألن اللغة تم ، وما جيمع الرأيني السابقني تركيزمها على الوظيفة التوصيلية للغة، اهتمامه باجلوانب األخرى

  . بالتوصيل بينما األدب يضطلع مبهمة التأثري
شتتة، وهذا تصور وليس وحدات م  خطاب نصي كلي «فريى أن األدب" صالح فضل"أما الناقد      

األقدمني الذي أبعدهم عن معرفة خواصه احلقيقية، وجعلهم ينظرون إليه نظرة معيارية مغفلني أحكام الواقع 
  .4»وقوانينه املتغرية

، وأهم العناصر 5»مدونة حدث كالمي ذي وظائف متعددة« أن اخلطاب " حممد مفتاح"ويرى الناقد      
أنه يرى أن اخلطاب مؤلف من كالم، ويقع يف الزمان واملكان : ريف املوجزاليت ساقها الناقد يف هذا التع

احملدودين، وهو تواصلي يهدف إىل توصيل معلومات ومعارف مث هو تفاعلي يسهم يف إقامة عالقات بني 
حداث أفراد اتمع، وهو مغلق تبعاً لسمته الكتابية األيقونية، ولكنه من الناحية املعنوية تداويل ينبثق عن أ

  .وتتولد عنه أحداث

                                                 
 .90األسلوبيات وحتليل اخلطاب، ص: رابح بوحوش -1

  .121ص ، سلوبية واألسلوباأل: عبد السالم املسدي -2
 .116ص :ابقلسااملرجع  -3

 .7، ص 1992اآلداب ،الكويت، و، الس الوطين للثقافة والفنون 164سلسلة عامل املعرفة، ع  ،بالغة اخلطاب وعلم النص: صالح فضل -4
   120ص، 1992، 3ط، املركز الثقايف العريب، حتليل اخلطاب الشعري استراتيجية التناص: حممد مفتاح -5
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داللية وتداولية، وحتوي الوظيفة الداللية  «:يرى أن اخلطاب يتفرع إىل وظيفتني" حممد خطايب"لكن      
الترابط واالنسجام والبنيات الكلية، أما الوظيفة التداولية فتحوي السياقات واألفعال الكالمية، : على عناصر

  :                                        ، وفق شكل اخلطاطة التالية1»الكلية وتداوليات اخلطاب، واألفعال الكالمية
                                                                                                       

  2اخلطاب                                                               
  
  
الداللــة                                                                                                                                                     التــداول         
  

  األفعال    تداوليات       السياقات         ات الكلية                   الترابط      االنسجام         البني
  الكالمية     واألفعال             اخلطاب                                                                     
  الكليــة    الكالمية                                                                                        

أو بوصفه نظاما مركّبا من ، "بنية التلفّظ"ميكن النظر إىل اخلطاب بوصفه « عبد الواسع احلمريي وعند      
اليت تتوازى وتتقاطع جزئيا أو كلّيا يف ما ) النفعية(عدد من األنظمة التوجيهية والتركيبية والداللية والوظيفية 

  : على األقل وهي ومثال ذلك اخلطاب البياين املركّب من ثالثة أنظمة، بينها
 .نظام التوجيه البياين اخلاضع ملعيار علم البالغة التقليدية -1
 .نظام التركيب اخلاضع ملعيار علوم النحو واملعاين -2
  .  3»نظام الداللة أو اإليعاز باملعىن واخلاضع ملعيار علم البيان التقليدي -3

 :أنواع اخلطاب األديب
 ميكن اإلشارة إىل أن أهم  نظرية حللت عمليات االتصال اللغوي هي قبل حتديد أنواع اخلطاب األديب     

وهي تعتمد على ، فقد اهتمت باجلانب الوظيفي لكل عنصر من عناصر االتصال اللغوي، نظرية اإليصال
، واألكيد أن اخلطاب يصطبغ بسمات الوظيفة الغالبة عليه، ست عناصر تقوم عليها كل  هذه العمليات

وهذه العناصر الستة اليت حددا ، 4» فتكون بنية الكالم مصطبغة بسمات الوظيفة الغالبة...«يقول املسدي
  : وحددت وظائفها نظرية اإليصال هي

  .وظيفته انفعالية وتعبريية: املرسل
                                                 

 .27، ص2006، 2ط، ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب) طابىل انسجام اخلإمدخل (لسانيات النص : حممد خطايب -1
 .27ص، :ابقلسااملرجع  -2

 .11-9ص، 2009، 1ط، لبنان، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، كيف حنلله؟وما اخلطاب؟ : عبد الواسع احلمرييينظر  -3

 .158ص ،األسلوبواألسلوبية : عبد السالم املسدي -4
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 .وظيفته مفهومية وانطباعية وتأثرية: املرسل إليه

 ).التركيز على الرسالة لذاا فقط(وظيفتها شعرية : الرسالة

 .يضطلع بالوظيفة املرجعية والتعيينية واملعرفية: سياقال

 ).عماد اإليصال(وظيفتها انتباهية : القناة

 .1ةوظيفة فوق لغوية واصف: رموز اإليصال

يكون أقرب  - شعرا كان أو نثرا - فإن  النص، وحسب هذا التوزيع للوظائف على عناصر العمليات اللغوية
هو  «قد اعترب أن األسلوب" جاكبسون "وحىت أن ، لرسالة أكربإىل الشعرية كلما كان تركيزه على ا

ومها االختيار ، الوظيفة الشعرية بوصفها حدثا لسانيا واحدا يركب بني عمليتني متواليتني يف الزمن والوظيفة
 .وقد جعلت األسلوبية هذه العمليات منطلقا هلا يف حتليل اخلطاب، 2» والتركيب

وهذه األصناف الثالثة جتمع ، وهي متمايزة متايزا كبريا، الثة أصناف للخطابونستطيع أن منيز بني ث     
  :حتتها عدة أنواع أخرى

واخلطاب اإلعالمي واخلطاب ، اخلطاب التوصيلي العادي: ويضم أنواعا عدة أمهها: اخلطاب اإليصايل « -1
إال أا ، فعية اإلبالغيةوتتفق هذه اخلطابات يف تركيزها على الوظيفة الن، السياسي واخلطاب التعليمي

  .ختتلف من حيث خصائصها املكونة من صوت ومعجم وتركيب وداللة
خرق أفق التوقع ألصحاب البالغة فتوالت ، هو خطاب فريد يقوم على غري املألوف: اخلطاب القرآين -2

ذلك أن ، والدال فيه ال يقبل القراءات الوضعية احلرة، الدراسات اليت حتاول كشف سر إعجازه وتفرده
 .قراءته تتطلب إحاطة عميقة بعلوم ومعارف تعترب أدوات وضوابط تضمن قراءته قراءة سليمة

والوظيفة الشعرية فيه ال تقتصر على الشعر ، شعر ونثر: ينقسم هذا الصنف إىل نوعني: اخلطاب اإلبداعي -3
ذي يستوقفنا قبل مضمونه؛ واخلطاب اإلبداعي يتميز بكثافة شكله ال، ولكنها تظهر فيه بشكل أكرب، وحده

 .3» ألنه يركز على الوظيفة الشعرية يف املقام األول

 :تقوم على خطوات منهجية نوجزها يف نقاط، ويقترح بعض النقاد آلية للتعامل مع مثل هذه النصوص
  ).رسالة شعورية( اعتبار اخلطاب األديب ظاهرة توصيلية قبل كل شيء  «  - 
 .التركيب واالنزياح واالختيار: صفته شيئا حمسوسا وفق آلياتحتليل عناصر اخلطاب األديب ب  - 

 .حماولة اكتشاف اجلانب اللغوي وجانب البنية الصوتية وأثرمها يف املظهر الداليل واجلمايل للخطاب  - 

 .دراسة توزيعات اللغة الشعرية بوصفها كائنا حيويا يتسع للوصف النفسي والطبيعي  - 

                                                 
-2002:السنة الدراسـية  ،جامعة ورقلة ،رسالة ماجستري، كمال عجايل:دأ  إشراف ، أسلوبية التعبري يف شعر عبد اهللا محادي: حممد األمني شيخة -1

 .8ص، 2003

  .96ص ،األسلوبواألسلوبية : عبد السالم املسدي ينظر -2
  .11ص، أسلوبية التعبري يف شعر عبد اهللا محادي: حممد األمني شيخةينظر  -3
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وذه الكيفية الدقيقة التوصل إىل كشف ، ومعرفة تنوعاا وتكاملها ،مقارنة أوضاع اخلطاب املختلفة  - 
 .1»مظاهر اخلطاب األديب

  : اخلطاب والنص
من حيث املفهوم ، املالحظ وجود تداخل بني مصطلح اخلطاب ومصطلح النص عند كثري من النقاد     

بأن  - لنص والكتابةوهو من أكرب املنظّرين ملصطلحات ا –" بارت"ومن حيث التوظيف، إذ يرى 
ميكن أن نقف   «مصطلحي النص واخلطاب يطلقان على نفس الوحدة الداللية اليت تتجاوز اجلملة؛ إذ يقول

وحنن نعرف أن هذا الصعيد مقسم تقليديا إىل جهتني ، على النص بني ناحية وأخرى على صعيد اخلطاب
و ما دوا ينتمي بال شك إىل اللسانيات، ويف فكل متظهر للّغة وفق مقاس اجلملة أ: منفصلتني ومتباينتني

، وقد أصبح النص عند البنيويني الفرنسيني يعين 2»املقابل فإن كل ما يقع وراء اجلملة ينتمي إىل اخلطاب
  . الكتابة أو التأليف وهي األدب كجنس من أجناس املؤسسة االجتماعية

ة البداية ومعلقة النهاية ألن حدوثه نفسي بنية لغوية مفتوح «والنص األديب يف أحد تعريفاته      
جهاز عرب لساين يعيد  «أما جوليا كريستيفا فتنظر إىل النص على أنه ، 3»الشعوري، وليس حركة عقالنية

  .4»توزيع نظام اللسان عن طريق ربطه بالكالم التواصلي
ل املبثوثة بني فراغني سلسلة من اجلم «واخلطاب خيتلف عن النص أو امللفوظ؛ فالنص أو امللفوظ      

دالليني أو بني وقفتني يف عملية االتصال، أما اخلطاب فهو اآللية اإلفهامية اليت تشترط النص، فالفرق بني 
ويصبح ، 5» النص واخلطاب كون النص ينتمي إىل جمال اللسان بينما يتجاوز مفهوم اخلطاب جمال اللسان

ومقولة لغوية أُسقطَت يف إطار نظام االتصال ...التخاطبإذ هو أداة من أدوات  «النص جزءا من اخلطاب
جمموعة النصوص اليت يربط بينها جمال معريف واحد يكون عامله  «فاخلطاب إذن هو ، 6»اللفظي البشري

وإذا اعتربنا أن اخلطاب أو التلفظ برناجما تواصليا أو نظاما للقول فإن النص هو ما ، 7»أوسع من عامل النص
أما النص فهو عبارة عما ينصص نظام « :هذا النظام أو الربنامج التواصلي؛ يقول احلمرييينتج عن 

أو لنظام القول ، ما يعين أنه مبثابة إجناز لذلك الربنامج التواصلي...أو هو عبارة عما نقول ونفعل، اخلطاب

                                                 
 .23أسلوبية التعبري يف شعر عبد اهللا محادي ص: حممد األمني شيخة ينظر -1

 .110، ص 2006 ،احتاد الكتاب العرب ،دمشق ،426ع ، نظرية النص عند روالن بارت ، جملة املوقف األديب: أمحد الودرين -2
  .90، ص1993، 3ط، الكويت، دار سعاد الصباح، من البنيوية إىل التشرحيية التكفريواخلطيئة : مد عبد اهللا الغذاميحم -3

 .20، ص 2006قضايا النص،منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، وحتليل اخلطاب األديب : عبد القادر شرشار -4
  .13، ص 1992، 1ث، الصحراء للطباعة ، الرباط، طنقد الشعر يف املغرب احلدي: عبد اجلليل ناظم ينظر -5
 .43،ص2003، 1النشر ، بريوت،طواألسلوبية يف النقد العريب احلديث، املؤسسة اجلامعية للدراسات : فرحان بدري احلريب -6
 .42ص: ابقلسااملرجع  -7
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لنص ميثل الوحدة الداللية فا، إذن ميكننا أن نتكلم عن عالقة احتواء بني اخلطاب والنص، 1»أو الفعل
   ).النصوص(الصغرى لألدب أما اخلطاب فهو القانون الذي ينتظم جمموعة الوحدات الداللية 

  : اخلطاب الشعري ومكوناته
مستندين إىل التراث النقدي والبالغي ، اعتمد كثري من النقاد مفهوم اخلطاب الشعري تنظريا وتطبيقا     

ولئن اعترب ذلك خروجا عن املناهج احلديثة إال أن هذا ،  ذا اخلطابوالنحوي والعروضي يف قراءة ه
ويف ، اإلجراء يسعى إىل تأسيس منهج يرتكز على آليات مستمدة من املادة األصلية  واإلرث الثقايف العريب

اجتهادهم هذا كان عليهم التوفيق بني املناهج النقدية احلداثية كاألسلوبية والسيميائية وبني األدوات 
وجتتمع يف ،  اإلجرائية اليت ينبغي أن تضاف إىل املناهج لتكون أدوات لتفكيك النص وكشف خمتلف أبعاده

  :وهذه العناصر هي،  تكوين اخلطاب الشعري عدة عناصر تتداخل لتؤسس شاعريته وتؤكد متيزه
هو تأليف  والقصيدة هي جمموعة كلمات واألسلوب،  ذلك أن اخلطاب أيا كان هو خطاب باللغة: اللغة -1

وكلّما كان كثيفا يستوقفنا شكله كان خطابا ،  وكلما كان اخلطاب شفّافا كان عاديا،  هلذه الكلمات
وإذا كان هذا الكالم ينطبق ، 2»أن اخلطاب األديب هو لعب بالكلمات «لذلك كان ريفاتري يرى ، شعريا

 كان خطام أقرب إىل املباشرة أن الشعراء التقليديني «فإن هناك من يرى،  على اخلطاب الشعري عامة
 .3»والكالم العادي

والبعض يرى بأن الشاعر يعاين  «ثاين أهم عنصر يف بنية الشعر منذ القدمي إيقاعه وموسيقاه: املوسيقى -2
ذلك أن هذا النغم الذي ينبثق من أعماق الشاعر وميأل وجدانه هو التعبري األويل عن ، القصيدة كنغم أوال

 .4» يش يف نفسه حيال احملرضاملشاعر اليت جت

ولئن اعتربت أداة للشرح ، تعترب الصورة الشعرية مكونا بنيويا أساسا يف اخلطاب الشعري: الصورة الشعرية -3
فإا حسب النقد احلديث عماد البناء الشعري وفيها  - وهذا اعتبار القدماء –أو التعليل أو أداة للزخرفة

 .تتفاعل بقية العناصر

وهو ذا االعتبار ، 5»تعالق نصوص مع نص حديث بكيفيات خمتلفة «والتناص ه: املعىن التناص وإنتاج -4
فالكاتب يعيد إنتاج نصوص ، التضمني والسرقات، االقتباس، اإلحالة: مصطلح حديث جامع ملفاهيم قدمية

هم وكثريا ما يتعمد بعض املبدعني كشف تناص، سابقة يف نص جديد مكون من عناصر اخلطاب الشعري
كما ال يقتصر التناص على اخلطاب الشعري وحده بل يتعداه إىل كافة أشكال ، وذلك باإلحالة املباشرة

                                                 
 .12ص، 2009، 1ط ،لبنان ،بريوت، التوزيعولنشر اوكيف حنلله؟املؤسسة اجلامعية للدراسات وما اخلطاب؟ : عبد الواسع احلمرييينظر  -1

  40ص، حتليل اخلطاب الشعري: حممد مفتاح -2
 .49، 48ص، 2005، دمشق احتاد الكتاب العرب، ،405ع ،جملة املوقف األديب ،اخلطاب الشعري يف جتربة احلداثة السورية: نزار بريك هنيدي -3

 .51، 50ص، حتليل اخلطاب الشعري: حممد مفتاح -4
  .121ص :ابقلسااملرجع  ينظر -5
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الذي ، إنتاج املعىن خاصية تميز اخلطاب احلداثي «نويرى بعض الباحثني املعاصرين أ، اخلطاب األخرى
ه صاحبه ليعرب عن معىن موجود خالفا للخطاب الكالسيكي الذي ينشئ، يكون معناه حمصلة لبقية العناصر

  . 1»سلفا
  :   حتليل اخلطاب الشعري

، من أمهها تلك اليت تقوم على جمموعة مستويات، تطالعنا عدة مقاربات يف حتليل اخلطاب الشعري       
  : وهذه املستويات هي، جيري على أساسها حتليل اخلطاب وقراءة النص الشعري

تراكم مستوى معني من مستويات اخلطاب وهو حيدث من تعدد  والتشاكل هو: التشاكل والتباين  - 
ومفهوم ، فالتشاكل هو نتيجة حتمية لتباين العناصر التركيبية للخطاب الشعري، الوحدات اللغوية املختلفة

وقد ، التشاكل قد استعري من امليدان العلمي إىل ميدان حتليل اخلطاب األديب لضبط اطّراد املعىن بعد تفكيكه
االقتضاء والتضمن والشرح وقواعد : إليه الدراسات احلديثة مفاهيم أخرى لسرب أغوار النص مثل أضافت

  .اخلطاب واالستدالل
ذلك أن لألصوات قيمة تعبريية تأتيها من خصائصها الفيزيائية والسمعية وتسمى هذه : الصوت واملعىن - 

شروطا متكاملة ومضبوطة بالقدر الكايف لذلك تبقى  غري أن الباحثني مل يضعوا هلا، "الرمزية الصوتية"القيمة 
  .دراستها أقرب إىل الذّوق منها إىل املوضوعية العلمية

واملعجم باعتباره قائمة من ، ويتم يف هذا املستوى تناول عدة قضايا كاملعجم وعالقته بالتراكيب: املعجم - 
، ة وكيفية قراءة املعجم يف نص شعري ماالكلمات وآليات توليف املعجم واملعجم بني القصدية واالعتباطي

إذ هناك من النقاد من اعتمد على املعجم كوسيلة للتمييز بني ، واخلطاب الشعري وعالقته مبجموع كلماته
  .أنواع اخلطاب وبني لغات الشعراء والعصور

وي فأما التركيب النح، ويقسم التركيب عادة إىل نوعني تركيب حنوي وتركيب بالغي: التركيب - 
فيمكّن من دراسة بنية اجلملة من خالله وفق عدة مفاهيم؛ كالتشاكل والتباين والتقدمي والتأخري والبنية 

أما التركيب البالغي فيدرس ظواهر بالغية يف اخلطاب الشعري كاالستعارة والتشبيه ، الصرفية لأللفاظ
  .وااز والكناية

وجند مفاهيم عدة مبسميات خمتلفة تدخل كلها يف ويقصد به دراسة مرجعيات النص الشعري : التناص - 
نصوص مع نص حديث بكيفيات ) دخول يف عالقة(هو تعالق  «كاإلحالة واالقتباس و: إطار مفهوم التناص

  .2»خمتلفة

                                                 
 .58ص ،حتليل اخلطاب الشعري: حممد مفتاح -1
 .121ص: ابقلساينظر املرجع  -2
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، باستعمال لألدلة اللغوية، التأثري املتبادل بني مرسل ومتلق يف حالة حضور أو غياب «وهو: التفاعل - 
  .وهذا يرجعنا إىل مفهوم تداولية اخلطاب 1»ام واملقالمطابق ملقتضى املق

الذي يرى أن كل حدث إما أن " اجتاه كرايس" االجتاه األول : وجند يف هذا املستوى اجتاهني: املقصدية - 
فقد ميز بني  «"سورل"يكون حمتويا على نية الداللة وإما أن يكون حمتويا على الداللة نفسها أما التيار الثاين 

  .2»واملقصدية اليت جتمع بني الوعي والالوعي، صد وهو ما كان وراءه وعياملق
  :األسلوبية واخلطاب

إن اخلطاب األديب عموما والشعري خاصة نظام من العالقات اإلشارية والوقائع األسلوبية واألبعاد الداللية، 
بنيوية يتحقق من خالهلا نسيج ومبركباته الصوتية والداللية والنفسية، تتشكّل وحداته اللغوية ضمن أنساق 

  .النص وا حيقق أدبيته فيثري املتعة ومينح الفائدة
وما دام اخلطاب الشعري كذلك فإن املمارسة النقدية العربية احلديثة قد اهتمت به بشكل مميز، وخباصة  

الذي أعرب عن ومنها املنهج األسلويب  «تلك املمارسات اليت حاولت تطبيق املناهج اللغوية احلديثة عليه
جدارته يف حتليل اخلطاب الشعري وفق منظور مشويل ورؤية ال تستكني إىل األحكام االنطباعية 

  .      3»واالرجتالية
  : مفهوم األسـلوبية 

تتحدد األسلوبية بوصفها علماً يتناول الظاهرة األدبية بالبحث يف مكوناا اللغوية وخصائصها النوعية،      
فهي تبحث يف الظاهرة األدبية عن ، متكنها من إجناز وظيفتها املزدوجة؛ إبالغاً وتأثرياً ويف شروطها اليت

اخلطاب الفين مزدوج الوظيفة والغاية،  «اخلصائص اللغوية ذات الوظيفة اجلمالية ويف الطريقة اليت جتعل
قبل تأثرياً ضاغطاً، به يؤدي ما يؤديه الكالم عادة، وهو إبالغ الرسالة الداللية، ويسلط مع ذلك على املت

  .4»ينفعل للرسالة املبلغة انفعاالً ما
األول؛ يعىن باملضامني الوجدانية والعاطفية للتعبري ويعري كبري اهتمام : وقد متيز يف األسلوبية اجتاهان     

سوسري، وميثّله شارل بايل وهو تلميذ دي " باألسلوبية التعبريية"جلمالية اخلطاب، وقد عرِف هذا االجتاه 
بأا العلم الذي يتبع بصمات الشحن يف اخلطاب ال يف  « ":األسلوبية"وقد تأثر مبحاضراته، إذ حيدد بايل 

ما هو حامل لذاته وغري مشحون بشيء، ومنه ما هو حامل : الفرد، ولذلك صنف اخلطابات إىل نوعني
ب، فتستقصي الكثافة الشعورية اليت للعواطف واالنفعاالت، وتعىن األسلوبية باجلانب العاطفي يف اخلطا

                                                 
 .138ص حتليل اخلطاب الشعري: حممد مفتاح -1
 .165ص: ابقلسااملرجع  -2

 .155، ص 2ج:األسلوبية وحتليل اخلطاب: نور الدين السدينظر  -3
 .36: سلوباألسلوبية واأل: عبد السالم املسدي -4
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أما االجتاه الثاين الذي ميثله شبيتزر، فهو يعىن بالطاقات ، 1»يشحن ا املتكلم خطابه يف استعماله النوعي
التعبريية واجلمالية اليت حيملها اخلطاب وقد تعكس شخصية املؤلف؛ فهي تعىن باللغة األدبية وما حتمله من 

فإذا الحظنا هذه االجتاهات األسلوبية ، مى هذا االجتاه باألسلوبية الفرديةخصائص تتعلق باملؤلف ويس
أما التعبريية ، وجدناها تكون مع بعضها نوعا من املنهج املتكامل فاألسلوبية التعبريية تم بطاقات اللغة

البنيوي الذي إضافة إىل منهج آخر هو املنهج ، فتهتم بالطاقات التأثريية للمؤلف الواحد من خالل اللغة
  .حاول مقاربة النص لسانيا وركّز دراسته على بنية اخلطاب

  : اجتاهــات األسلوبية
  ):شارل بايل(األسلوبية التعبريية 

أهم منهج ارتبطت به األسلوبية واحتمت به من البالغة يف تناوهلا للظواهر األدبية هو اللسانيات      
من االنطباعية واملعيارية، وقد اجنر عن تبعية األسلوبية  كمنهج وصفي حتليلي، يقدم هلا حبل النجاة

واألسلوبية  «للسانيات يف بدايتها، أن استخدم احملللون األسلوبيون األدوات واملناهج اليت أفرزا اللسانيات
 التعبريية دراسة وصفية ينصب اهتمامها على األثر األديب وتنظر إىل البىن اللغوية ووظائفها داخل النظام

وأهم ما قدمته اللسانيات من وسائل عمل إىل األسلوبية كثمرة ، 2»وهي ال خترج عن حمتوى اللغة، اللغوي
البحث ، البحث يف تركيبية العبارة، البحث يف مورفولوجية العبارة، البحث يف صوتية العبارة: هلذه التبعية

  .يف داللية العبارة
اد املؤسسني لألسلوبية، وهي عنده تدرس العناصر اللغوية من الرو) 1942- 1865(ويعد شارل بايل      

التعبريية من خالل حمتواها التأثريي، وهو بذلك ال خيتص لغة األدب بأسلوبيته، وإمنا حتدث عن اللغة 
وكان موضوع علم األسلوب هو دراسة املسالك، والعالمات اللغوية اليت  «الطبيعية التوصيلية كذلك

، فاالنفعال غري مقصور على لغة األدب وحدها بل هو ميزة كل 3»داث االنفعالتتوسل ا اللغة إلح
  .عمليات االتصال اللغوية وغري اللغوية

، ذلك أن املتكلم ميكنه التعبري عن موقف واحد "Variantes"وقد حتدث بايل عن املتغريات األسلوبية 
كالتشابه والترادف واملعاين اازية، وقوة كما تدرس أسلوبية بايل عدة ظواهر يف اللغة ، بعبارات خمتلفة

ويرى بعض النقاد أن مدرسة بايل األسلوبية استمرت مع جمموعة ، اإلحياء، واحلذف واإلضمار، والتفكك
  ".جول ماروزو، ومارسيل كريسو، وروبرت سايس، وستيفان أوملان: "من املنظرين منهم

  :)ليوشبيتزر(األسلوبية النفسية  

                                                 
 .13، ص 1ج:األسلوبية وحتليل اخلطاب: نور الدين السد -1

  .17، 16ص ،2003 ،1ط النشر، بريوت،واألسلوبية يف النقد العريب احلديث، املؤسسة اجلامعية للدراسات : فرحان بدري احلريبينظر  -2
 .61ص  ،1األسلوبية وحتليل اخلطاب، ج: نور الدين السد -3
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دراسة عالقات التعبري مع الفرد أو  «على -كما تسمى أيضا-لوبية النفسية  أو أسلوبية الفردتقوم األس     
اتمع الذي أنشأها واستعملها فهي إذن دراسة تكوينية تتنـاول احلدث اللساين إزاء املتكلمني وحتدد 

ة األسلوب وفرديته، ويعتقد أصحاب هذا االجتاه بذاتي .1»وتبتعد عن املعيارية أو التقريرية...األسباب
يف " كروتشيه"ولذلك فهي تدرس العالقة بني وسائل التعبري والفرد، دون إغفال اتمع وقد تأثرت مبثالية 

  .علم اجلمال
  :أهم مؤسس هلا، وقد ترك احلرية حمللل اخلطاب األديب فله أن يعتربه) 1960-1887(ويعد ليوشبيتزر 

  .خاصمنظومة عضوية مغلقة يتحكم ا انسجام -1
حتديد بعض ااالت (وله أن يعترب اخلطاب األديب عمال فرديا ويسعى من خالله إىل استقصاء القافية -2

 ).الداللية
 .2وله كذلك أن يتتبع تاريخ إحدى الكلمات وما يتصل ا من أفكار ومفاهيم-3

وعد ظاهرة االنزياح  وقد اهتم ليوشبيتزر باالنزياح الذي يراه ابتعاداً عن االستعمال الشائع للغة،     
مؤشراً ملعرفة جوهر نفسية الكاتب، كما اهتم بعلم الداللة، ورأى بأنه من املفيد للمحلّل األسلويب 
االستعانة بعلم الداللة التارخيي الذي يتيح التعمق يف الكلمات اليت يستعملها كاتب ما يف حقبة تارخيية 

شبيتزر لتحليل النص األديب حتليال أسلوبيا من مجلة  وينطلق، معينة، فالكلمة قد حتمل شخصية املؤلف
مبادئ ، لعل من أمهها نظرته إىل أن الفرد قادر على التعبري عن قصده تعبرياً كامال يف مجيع احلاالت، 
ومهما كانت مضايقات اللغة، فمن املمكن أن يالئم الفرد بني النمط اللغوي الذي يعرب به والقصد الذي 

  .القصد واإلجناز: عنه، حبيث يؤدي ما يريد تأدية كاملة، وهو بذلك يدحض مقولة يرمي إىل التعبري
أما ثاين أهم مبدأ فهو أن األسلوب تعبري عن ذات الكاتب وروحه وكوامن نفسه، وهو ما يترجم      

؛ ولذلك ميكننا أن ندرك جوهر األديب من خالل خطابه، "األسلوب هوالرجل: "املشهورة" بوفون"مقولة 
بذلك جيب على احمللل األسلويب االعتماد على األثر، فليس للناقد أن يفسر النص مبقوالت جاهزة و

ومن أبرز مبادئ شبيتزر ، يستمدها من علم النفس أو علم االجتماع، فلكل نص مقوالته اخلاصة به 
  :اللغوية
  .معاجلة النص تكشف عن شخصية مؤلفه -
 .لوف للغةاألسلوب انعطاف شخصي عن االستعمال املأ -
 .فكر الكاتب حلمة يف متاسك النص -

  .1التعاطف مع النص ضروري للدخول إىل عامله احلميم

                                                 
  .17األسلوبية يف النقد العريب احلديث، ،ص: يبفرحان بدري احلر -1
  .69ص  ،1األسلوبية وحتليل اخلطاب، ج: نور الدين السد -2
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     ):                                                                           ميشال ريفاتري(األسلوبية البنيوية 
التكامل والتناقض بني الوحدات اللغوية املكونة للنص  تعىن األسلوبية البنيوية يف حتليل النص األديب بعالقات

نص  «واخلطاب األديب يف منظور األسلوبية البنيوية، وبالدالالت واإلحياءات، اليت تنمو بشكل متناغم
  .2» يضطلع بدور إبالغي وحيمل غايات حمددة، وينطلق التحليل من وحدات بنيوية ذات مردود أسلويب

رائد هذا االجتاه يف اخلمسينات من القرن املاضي وهويرى أن القراءة األسلوبية جيب  "ميشال ريفاتري"يعترب 
  :أن متر مبرحلتني

  . مرحلة الوصف وهي مرحلة اكتشاف الظواهر األسلوبية ورصدها -
 .مرحلة التأويل وهي مرحلة الغوص يف النص وربط الظواهر األسلوبية بعضها ببعض -

تري هو النص األديب الراقي، فمهمة األسلوبية هي اكتشاف القوانني اليت وموضوع الدراسة األدبية عند ريفا
تنظم الظواهر األساسية يف اخلطاب األديب، وقد نتج عنها عدة مدارس مست دراساا األسلوبية بالشعرية 

  :  منها
 وقد" صامويل ليفني وميشال أريفي"ومن سار على منهجه مثل " جاكبسون"الشعرية اللسانية لـ - 1

  .انصب اهتمامهم على النص الشعري
  ".جون كوهني"الشعرية اللسانية البالغية ومتثلها كتابات  - 2
  ".يوري لومتان"البالغية ، واهتمت بداللة الشكل ومتثلها كتابات -الشعرية السيميائية - 3

مل اجلاهزة، القارئ االنزياح والسياق، التضاد، القيمة األسلوبية، اجل: وتدرس األسلوبية البنيوية ظواهر منها
 ...العمدة

 ): بيار جريو(األسلوبية اإلحصائية 

وكونراد  P.GUIRAUDمن االجتاهات األسلوبية؛ تلك اليت جندها يف أعمال كل من بيري جريو     
: فقد انطلق أصحاب هذا االجتاه من اعتبارين، E.BRUNETوايتيني برونييه  C.BUREAUبريو

والثاين باعتباره اختيارا أو انتقاء ، ة أو احنرافا عن منوذج آخر يعترب معيارااألول باعتبار األسلوب مفارق
فما : وهذه االعتبارات تفتح اال واسعا للعديد من األسئلة املنهجية، لسمات لغوية يقوم به منشئ اخلطاب

تاحة أمام املنشئ ليختار هو النمط الذي يعترب معيارا تقاس بالنسبة إليه االحنرافات؟ وما هي قائمة األبدال امل
هل هو اختيار عن وعي وقصد أم أنه يتم بطريقة جربية؟ وانطالقا من هذه : منها؟ وما طبيعة هذا االختيار

هذه «إذ أم يرون أن ، اإلشكاليات يكتسب أصحاب االجتاه األسلويب اإلحصائي مشروعية منهجهم

                                                                                                                                                             
 .77ص  ،1األسلوبية وحتليل اخلطاب ،ج: نور الدين السد -1
 .82ص ،1ج :ابقلسااملرجع  -2
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على حنو ميكن أن يفيد يف حترير كثري من ، سلوباإلشكاليات تفتح الباب لتدخل املعاجلة اإلحصائية لأل
  .1»التصورات النظرية واإلجراءات البحثية

واإلجراءات اإلحصائية تقوم على اختيار رواة لغويني من اجلماعة اللغوية واختيار عينات من النصوص      
الرواة والعينات مبا يضمن  مع مراعاة حسن اختيار، إذا مل تتيسر دراسة اتمع كله، متثل اتمع اإلحصائي

وقد آثر البعض اللجوء إىل املعاجلة اإلحصائية ليضبط طرق اختيار الرواة « :صدق األحكام وثباا يف النهاية
، وخيترب الصدق والثبات يف النتائج، وحيول البيانات غري الرقمية إىل بيانات رقمية، والعينات ضبطا علميا

  .2»ائية لألرقامويستكْنِه الدالالت اإلحص
وهو لذلك مستحق ألن يكون ، أن األسلوب مفهوم احتمايل يف جوهره« واملتفق عليه عند الدارسني      

ال ميكن حتليله حتليال شافيا إال بتحديد اخللفية ، كما أنه مباصدقاته املختلفة، موضوعا للمعاجلة اإلحصائية
من هذه الفكرة . 3»س املتنوع إىل املتجانس واخلاص إىل العامفال بد من قيا، اليت برز بالقياس إليها الشكل

، تبدو العالقة وثيقة بني اللسانيات اإلحصائية اليت تتوىل بيان اخلصائص املشتركة يف االستعماالت اللغوية
  .واألسلوبيات اإلحصائية اليت تتوىل دراسة اخلصوصيات والفروق املميزة لكل خطاب

لوصف البىن اللغوية واألسلوبية اليت تتميز ا لغة ، قابلة للتطبيق يف بعض اللغات وتبدو هذه اإلجراءات     
لذلك جند ، إال أن إجراء إحصاء شامل أو وصف دقيق ملباين اللغة العربية أمر متعذر، ما وصفا شامال ودقيقا

افا إىل فإن قصارانا أن نقيس احنر«: يقول سعد مصلوح، أصحاب هذا االجتاه يعدلون من طموحهم
وسبيلنا إىل ذلك هي املقارنة بني اخلصائص األسلوبية ألكثر من نص عند ، أو اختيارا إىل اختيار، احنراف

  .4»أو يف نوع بعينه من النصوص عند عدد من املنشئني ، أو عند أكثر من منشئ، منشئ واحد
وكذلك اعتمدته ، يب األغراضحاولت االعتماد على نتائج اإلحصاء يف ترت، ويف مقاربيت للخطاب املغريب

إال أنين ، وحىت وإن مل أعتمد اإلحصاء بإجراءاته كلها، يف رصد البىن األسلوبية املهيمنة على هذا اخلطاب
  . قد استندت إىل نتائجه يف تفسري كثري من القضايا واألحكام اليت تتعلق باخلطاب الشعري املغريب

  :آليات التحليل األسلويب للخطاب األديب
اللفظ والتركيب والداللة، مسايرة مستويات : تدرس األسلوبية النص األديب على ثالث مستويات هي     

التركيب : التحليل اللساين وساعية إىل الكشف عن البىن العميقة للخطاب، وتقوم على ثالث إجراءات هي
  واالنزياح واالختيار 

                                                 
 ،1993 ،1ط ،مصـر  ،القاهرة ،االجتماعيةواإلنسانية البحوث ونشر عني للدراسات  ،"بية إحصائيةودراسة أسل"يف النص األديب : سعد مصلوح -1

  .23ص
 .21ص: ابقلسا املرجع ينظر -2

 .24ص  ،املرجع نفسه ينظر -3
  .25ص: املرجع نفسه -4
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  :التركيب- 1
تركيب يف اخلطاب األديب، متقصيا أبعادها الداللية، مركزاً يقوم الدرس األسلويب على وصف بنية ال     

على " ريفاتري"على بعدها الوظيفي، كالتقدمي والتأخري، واحلذف والذكر، والتعريف والتنكري، لذلك يركز 
هو تركيب مجايل للوحدات اللغوية، تركيباً يتوخى يف سياقاته األسلوبية معاين النحو،  « اخلطاب من حيث

ولذلك  ،1»يكتسب وظيفته األدبية اليت هي سر من أسرار خصائصه التركيبية البنيوية والوظيفية ومن هنا
أن الشعرية  «جيب النظر إىل النص يف كليته، فذلك مظهر أدبيته وليس إىل عنصر واحد، ويرى جاكبسون

تاليتني مها اختيار املادة تنتج عن توافق عملييت االختيار والتأليف، ألن النص يف بنيته مكون من عمليتني مت
  .2» التعبريية من املعجم اللغوي وتأليفها، وصياغة أية رسالة تتكئ على لعبة هذين احملورين

  :االنزياح- 2
الصوتية : االنزياح هو عدول أو مفارقة أو خروج عن املستوى املألوف من استعمال اللغة يف مستوياا     

لقد اتفقت االجتاهات األسلوبية يف عدها االنزياح حدثاً أسلوبياً جيب والتركيبية واألسلوبية والبالغية، و
التركيز عليه يف البحث األسلويب، ولكن اخلالف وقع يف املعيار الذي يعتمد يف الكشف عن االنزياح أو 

هل هو العدول، إذ على مستوى اللغة ما هو املستوى الذي يعترب حمايداً حبيث يعترب االحنراف عنه انزياحاً، 
املستوى النمطي الشائع يف الكالم اخلايل من السمات األسلوبية؟ وقد تعددت اآلراء بالنظر إىل املعيار الذي 

اللغة املعيارية السائدة، أو الواقعية أو الكفاءة، : يعترب قاعدة االنزياح؛ فمن النقاد من يرى أن املعيار هو
ومن النقاد من ، معيار يقاس عليه مدى اخلروج أو االنزياحالبنية السائدة يف النص ك: ومنهم من يركّز على

يرى أنه حني تنفصل بعض الوحدات اللغوية يف النص عن النمط السائد لبقية الوحدات، يعد ذلك احنرافاً 
ومنهم من ينظر إىل االنزياح من زاوية املتلقي وما أَلفَه من خطاب أو من زاوية السياق وهو اإلطار ، داخليا

العام السائد لنوع ما من اخلطابات، أّما األمر املتفق عليه فهو عد االنزياح ظاهرة أسلوبية جيب التركيز 
  .عليها عند مقاربة النص األديب

  :االختيار- 3
األمر الذي ينفي عن األسلوب العفوية أو  «يعبر االختيار عن صفة القصدية والوعي يف العمل األديب     

واألسلوب يف حد ذاته اختيار؛ يكون حني  ،3»تذرع ما بعض التيارات األدبية والنقديةاإلام الذي ت
يفضل املُنشئ كلمة أو عبارة أو تركيباً يراه أصدق وأسلم يف توصيل ما يريده، وله صور متعددة وفق 

يفضل  مستويات اللغة، فيتم على مستوى اللفظ بتفضيل لفظ على لفظ، وعلى مستوى التركيب، حبيث

                                                 
 .172، ص 1األسلوبية وحتليل اخلطاب،ج: نور الدين السد -1

 .52، ص1992اآلداب ،الكويت، و، الس الوطين للثقافة والفنون 164سلسلة عامل املعرفة، ع : بالغة اخلطاب وعلم النص: صالح فضل -2
 .58، ص 1ج:األسلوبية وحتليل اخلطاب: نور الدين السد -3
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منط حنوي على آخر يعادله يف أداء أصل املعىن، وكذلك على مستوى الداللة فيفضل صورة على صورة 
  .أخرى أو فكرة على فكرة

 : بيئة اخلـطاب السياسية و الفكـرية
  :احلياة السياسية بالقريوان

توافد الوالة " ن النعمانحسان ب"القريوان، وبعدما فُتحت إفريقية على يد " عقبة بن نافع"بعدما أسس      
وكان مقر احلكم فيها ، بين أمية مث من بين العباس إلدارة شؤون إفريقية على القريوان من قبل خلفاء

حىت املغرب  - افريقية - وقد اتسع نطاق هذه الوالية«، "الوالة"بالقريوان، وتسمى هذه الفترة بفترة 
إفريقية وحدها، بعد أن استقل األمويون باألندلس واألندلس يف البداية، مث انكمش حبيث اقتصر على 

، وقد عانت السلطة احلاكمة يف القريوان 1»والرستميون بتاهرت واملدراريون بسجلماسة واألدارسة بفاس
متكّن الثّوار يف بعض األحيان من االستيالء على « خالل عصر الوالة كثريا من الثورات العاتية، بل لقد

  .هـ184، إىل أن قامت دولة األغالبة سنة 2»هاك حرمااالقريوان نفسها، وانت
واستقلّت إفريقية واجلهة الشرقية من املغرب األوسط على يد إبراهيم بن األغلب التميمي، وأسس      

حتت نفوذ الرستميني بتاهرت أو األدارسة  3ومل تدخل اجلزائر الشرقية« بذلك دولته اليت دعيت بامسه
ف نفوذمها، وإمنا دخلت حتت نفوذ األغالبة بتونس، ودامت سيادة األغالبة قوية إىل باملغرب األقصى لضع

  .4»هـ296أن قضى عليها أبو عبد اهللا الشيعي بدعوة الفاطميني سنة 
وبعدما حرر أبو عبد اهللا الشيعي مواله عبيد اهللا املهدي الفاطمي من معتقله بسجلماسة، ونقله مكرماً      

سلّم إليه مفاتيح دولته الفتية اليت دامت ما يزيد عن نصف قرن بإفريقية « هـ297ة إىل القريوان سن
  .وقد عمل أبو عبد اهللا الشيعي جهده لتوطيد احلكم ملواله عبيد اهللا الفاطمي 5»)هـ 362- هـ 297(

 ،6عزم على الرحيل إىل مصر) هـ365- هـ341(ويف فترة حكم املعز لدين اهللا أبو متيم معد بن املنصور 
 منه بقني لثمان شوال أواخر يف املشرق إىل راحال املنصورية من متيم أبو خرج ،هـ361 سنة يف«
إذ مل جيد أفضل من يوسف بن زيري ليستخلفه على  ،7»الصنهاجي الفتوح أبا إفريقية على ستخلفاو

                                                 
 .103ص ،1988 ،1ط، القاهرة، دار املنار ،القريوان ودورها يف احلضارة اإلسالمية: زيتون حممد حممد ينظر -1

  ).هـ178( ، وثورة عبد اهللا بن اجلارود سنة)هـ154(حامت اإلباضي ثورة أيب : منها -2
 .تشمل غرباً املسيلة وطبنة وبوسعادة: بالد الزاب -3

  .32ص، 1981، 2املغرب العريب تارخيه وثقافته، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط: رابح بونار ينظر -4
 .160-157ص : لسابقااملرجع  ينظر -5

:                                                  هــ، ويف ذلـك يقـول ابـن هـانئ شـاعر املعـز الفـاطمي         360سنة  كان فتح مصر من قبلهم ويف واليتهلفاطميني ثالث ملوك او ه -6
 .فقل لبين العباس قد قضي األمر        و العباس هل فتحت مصر  تقول بن 

، 1980، 2ط، لبنان، بريوت ،دار الثقافة ،ليفي بروفنسالوج س كوالن : حتقيق، املغربوالبيان املغرب يف أخبار األندلس : ابن عذارى املراكشي -7
  .228ص، 1ج
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لغربية ضد املغرب، وقد برهن يوسف على إخالصه للفاطميني، وحارب الثّورات اليت قامت يف اجلهة ا
  .احلكم الفاطمي

وواليته متثل بداية خروج حكام إفريقية « هـ373وقد توىل اإلمارة بعده ابنه أبو الفتح املنصور سنة      
وخاصة يف تصريح أيب الفتح املنصور أمام الوفد القريواين الذي جاء يهنئه ، الزيريني على احلكم الفاطمي

يري، كانا يأخذان الناس بالسيف، وأنا ال آخذهم إال باإلحسان، إن أيب يوسف وجدي ز: إذ قال، باإلمارة
  .1»ولست ممن يولّى ويعزل بكتاب

وخلف املنصور ولده أبو مناد باديس الذي جاءه التقليد الفاطمي من مصر، وقد واجه ثورة قبيلة زناتة      
عل له ما يفتحه من بالدها، ، ووعده بأن جيهـ388باملغرب األوسط فسير إليها جيشاً مع عمه محاد سنة 

نسبة إليه، لكن باديس " قلعة بين محاد"وابتىن قلعة حصينة قرب مدينة املسيلة تسمى « فهزم محاد الثائرين
تراجع عما كان قد وعده به فكاتبه لريفع يده عما حازه، فامتنع محاد وساء ما كان بينهما حىت صلة القرابة 

فيها أن يتحقق لباديس لكن املنية عاجلته وهو يف معسكره سنة  أوشك االنتصار، مما أدى إىل حروب
، فانقسمت بذلك دولة صنهاجة إىل إمارتني شرقية وعاصمتها القريوان، وغربية وقاعدا قلعة بين هـ406
  .2»محاد
ت وخلفه ابنه املعز، وكان عمره مثاين سنوات حينما توىل اإلمارة وقد تعهدته عمته بالرعاية كما كان     

تدير شؤون احلكم إىل أن كرب، وتنكّر املعز للعبيديني وخطب للعباسيني كما فرض املذهب املالكي، 
اخلليفة الفاطمي فأرسل إليه يتهدده بالعدول لكن املعز أىب، فما كان من " املستنصر"فأغضب هذا األمر 

إليه كتاباً افتتحه مبا املستنصر إال أن أرسل إليه األعراب من صعيد مصر بإشارة من وزيره، وأرسل 
أما بعد؛ فقد أرسلنا إليكم خيوال فحوال، ومحلنا عليها رجاال كهوال، ليقضي اهللا أمراً كان «:يلي

فلم تلبث مجوع األعراب أن وصلت إليها ، وفتحت هذه احلادثة باب شر واسع على افريقية، 3»...مفعوال
تهم تارة وحبرم وقتاهلم أخرى، لكنه ازم أمام وحاول املعز الدفاع عن القريوان بشىت الطرق، باستمال

؛ وكانت حتت حكم ابنه متيم، وهي السنة اليت جرى فيها ب هـ449إصرارهم، فارحتل إىل املهدية سنة 
  .القريوان عن آخرها

فرثاه «هـ454وبعد عهد طويل دام سبعا وأربعني سنة، تويف املعز بن باديس متأثراً مبرض الكبد سنة      
أما إفريقية البلد املنبسط الذي «وورث ابنه متيم احلكم ومل يبق له إال املهدية، ، 4»ن رشيق بقصيدة مؤثرةاب

                                                 
، 9ج،2001، 3لبنـان، ط ، عمر عبد السالم تدمري، دار الكتـاب العـريب، بـريوت   : حتقيق ،الكامل يف التاريخ: لشيباينابن األثري عز الدين ا -1

  .246ص
 .191-190املغرب العريب تارخيه وثقافته، ص : رابح بونار ينظر -2

  .86، ص8الكامل يف التاريخ، ج: ابن األثري -3
  .55ص ،1925، دط ،القاهرة، املطبعة السلفية ،ابن رشيق: عبد العزيز امليمين الراجكويت -4
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- هـ454(اجتاحته جحافل الغزاة الرحل، بتمامه وكماله، فسيحاول متيم طوال نصف قرن تقريباً 
  .1»إرجاعه إىل الدولة الصنهاجية املفككة) هـ501

  :األوسطاحلياة السياسية باملغرب 
أقدم الفاطميون على إتالف ما وجدوه « بعد انتصار الفاطميني على الرستميني وطردهم من تاهرت     

أشري وتاهرت واملسيلة وباغاية، وفرضوا التشيع : فيها، وجعلوا املغرب األوسط مقسماً إىل أربع واليات هي
بن بلكني عن ابن أخيه باديس بن املنصور  وملا انفصل محاد. 2»مذهبا دينيا، وفرضوا الضرائب على السكان

واستمر محاد يف ، استوىل على هذه الواليات األربع،، بتكوينه لدولة زيرية ثانية مستقلة عاصمتها القلعة
 إىل بلغت ملا« :كما أورد ابن خلدون ما وصلت إليه حدود دولة محاد ،هـ419ملكه بالقلعة حىت سنة 

 ما لنفسه، الغرب ممالك واقتطع ادمح عمه عليه خرح -قصد دولة صنهاجةي- املنصور بن باديس أيام غايتها
 مركزهم على واستوىل ونزهلا ،املسيلة حيال كتامة جببل القلعة واختط وملوية، تلمسان إىل أوراس جبل بني

 ،3»إليها وما بالقريوان باديس آل وبقي باديس، آل مللك قسيماً آخر ملكاً واستحدث تيطري، جببل أشري
 وأقطعه أشري، على بلكني يوسف بن محاد هعم باديس استعمل« :ويذكر ذلك ابن األثري يف كتابه الكامل

 كانوا الذين محاد بين جد هو هذا ومحاد إليها، فخرج كثرياً، شيئاً والعدد والسالح اخليل من وأعطاه إياه
  .4»بإفريقية مشهورة إليهم املنسوبة والقلعة إفريقية، ملوك
، هـ 406وكاد االنتصار يتحقق لباديس لوال طروق أجله سنة « د استمر القتال بني باديس ومحادوق     

احلرب على عمه؛ مما اضطر محادا إىل طلب الصلح فأصبح أمريا مستقال على " املعز" فواصل ابن باديس 
دولة : ة إىل دولتنيهـ انقسمت الدولة الصنهاجي 408وابتداء من سنة ، املغرب األوسط بعد موافقة املعز

  .  5»ودولة محادية تولت األمر على املغرب األوسط، زيرية حكمت إفريقية
هـ،  446وعادت احلرب بينه وبني املعز وبقي القائد يف ملكه حىت سنة " القائد"وخلف محادا ابنه      

د بن محاد سنة ومل تطل مدة حكمه، فقد قضى عليه بلكني بن حمم" حمسن"وويل األمر بعد وفاته ابنه 
الناصر بن هـ غدر  454في سنة ف «هـ 454، الذي قضى عليه هو كذلك الناصر بن علناس هـ447

                                                 
 .293،ص 1، ج1992، 1ط: محادي الساحلي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت لبنان: تعريب ،الدولة الصنهاجية: اهلادي روجي إدريس ينظر -1
 -2005طروحة ماجستري، جامعة اجلزائر،سـنة  الثقافية يف املغرب األوسط حىت اية القرن اخلامس اهلجري، أواحلياة األدبية : حممد احدادن ينظر -2

 19ص ،2006
  .268 ،267ص.2،2000درويش اجلويدي، املكتبة العصرية ، ط: حتقيق، مقدمة ابن خلدون: عبد الرمحان بن خلدون -3
  .120ص، 4ج، الكامل يف التاريخ: ابن األثري عز الدين الشيباين -4
  .22ة يف املغرب األوسط حىت اية القرن اخلامس اهلجري، صاحلياة الثقافية واألدبي: حممد احدادن ينظر -5
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وفيها تويف  ،صاحب القلعة، وكان ذلك أول يوم من رجب وولي مكانه علناس لبلقني بن حممد الصنهاجي
  .1»املعز بن باديس

مجوع  -ومل يفلح - ه الفنت اليت حاول الناصر إمخادهاوأعظم هذ وقام الناصر بإمخاد الفنت والثورات،     
هـ، كُسَِر عسكر الناصر بن محاد وكان قد  457يف سنة  «":بفحص سبيبة"الذين تغلبوا عليه ، األعراب

خرج يف عدد كثري من صنهاجة وزناتة وعدي واألثيج، فلقيتهم رياح وزغبة وسليم، فازم الناصر وقُتل 
  .2»نهِبت أمواله ومضاربه، وقُتلَ أخوه القاسم بن علناسمن أصحابه خلق كثري و

قام الناصر بتأسيس « وما رآه الناصر من إصرار األعراب على االستيالء على القلعة، نتيجة هلذه األحداث 
هـ، وانتقل إليها بعد ذلك ومساها الناصرية، وملّا كان الناصر بن علناس  460عاصمته الثانية ببجاية سنة 

  .3»هـ481سنةوفاً بالفنون واملعمار، أنشأ القصور وشيد البنايات، واستدعى العلماء والشعراء، وتويف شغ
  :احلياة الفكرية والثقافية بالقريوان

كان لالستقرار النسيب الذي مرت به إفريقية إبان احلكم األغليب والعبيدي، مثاره اليت أينعت يف العهد      
واستبحر عمران « :النهضة العلمية حىت املغرب واألندلس، فقال ابن خلدون الصنهاجي، وقد امتدت هذه

القريوان وقرطبة، وكان فيهما للعلوم والصنائع أسواق نافقة، وحبور زاخرة، ورسخ فيهما التعليم المتداد 
  .4»عصورمها وما كان فيهما من احلضارة

أن النشاط األديب « فريقية يف عهد بين زيرياحلياة األدبية بإ:"وقد الحظ الشاذيل بوحيي يف كتابه     
والعلمي كان مركّزاً باخلصوص حول القريوان واملهدية، وكلتا املدينتني كانتا متارسان جاذبيتها إزاء جمموعة 

املنطقة (وكانت قليلة يف الشمال، متميزة من القرى والتجمعات العمرانية اليت اقتصرت على وسط البالد
،كما أن األدب الصنهاجي عموما ميكن اعتباره أدباً حضرياً )املنطقة الصحراوية( ويف اجلنوب) اجلبلية

  .5»مدائنياً ألنه تركّز يف املدن
  : املراكز الثقافية- 1

ميكن تقسيم مراكز النشاط األديب والعلمي بافريقية إىل جمموعتني؛ جمموعة تضم القريوان وصربة      
  : واملدن احمليطة ا واحملمدية، وجمموعة أخرى تضم املهدية

  :القريوان وما دار يف فلكها - 

                                                 
 .295ص ،1ج، يف أخبار األندلس واملغرب البيان املغرب: ابن عذارى املراكشي -1
  .299ص  ،1ج ،يف أخبار األندلس واملغرب البيان املغرب: ابن عذارى املراكشي -2
   .8، 7ص، عرف من العلماء يف املئة السابعة ببجايةعنوان الدراية فيمن : مقدمة حتقيق كتاب الغربيينينظر  -3
 .402ص  ،2000  ،2حتقيق، ط ،مقدمة ابن خلدون: عبد الرمحان بن خلدون -4

 ،تـونس ، الفنونوالعلوم وامع التونسي لآلداب ، تعريب حممد العريب عبد الرزاق ،احلياة األدبية بإفريقية يف عهد بين زيري: الشاذيل بوحيي ينظر -5
  .451-449ص ، 2ج، دت، دط



21 
 

هـ، وظلّت ما يفوق األربعة قرون حاضرة البالد،  50أما القريوان فهي عاصمة إفريقية منذ تأسيسها سنة 
ومما زاد يف علو صيتها العدد الوافر من الصحابة ، 1»...كانت القريوان حاضرة املغرب«إذ يقول املراكشي 

تابعني الذين نزلوا ا وركّزوا مذهب السنة، مثّ رعاية حكّامها ألهل العلم واألدب، وبذلك والعلماء وال
وكانت الدروس تقدم يف مساجدها الكثرية، « . كانت منارة تشد إليها طالب العلم وأهل الورع والصالح

شيق لكتاب ، وما ختصيص ابن ر2»وكان القريوانيون أنفسهم يكرمون نزالءهم من العلماء والطالب
وعلى . األمنوذج لشعراء القريوان إال دليل على هذه احلركة العلمية، وإن مل يكن كل شعرائه من القريوان

نسبة إىل مؤسسها اخلليفة " املنصورية"مسافة نصف ميل جنوب القريوان أقيمت مدينة صربة، ومسيت 
راء الفاطميون وبعدهم األمراء هـ، واتخذت مقراً يقيم فيه األم 337سنة  3"املنصور"الفاطمي 

الصنهاجيون لفترة تزيد على قرن من الزمن، وقد كانوا يسكنون مع حاشيتهم وكبار رجال اململكة، 
قصورا فخمة مقامة وسط بساتني هيئَت فيها الفوارات والربك، وقد جاءت يف األمنوذج قصائد كثرية يف 

يستهان به من النشاط األديب املتصل خاصة بالبالط أن قسماً ال«ويؤكد الباحثون ، وصف هذه احلياة
،  4»بني شعرائه، إمنا كان يدور بصربة املنصورية" املعز بن باديس الصنهاجي "واملساجالت اليت كان يثريها 

حول صربة والقريوان " املعز"أمام اخلطر الداهم الذي كان يتهدد املدينة بسبب هجمات بين هالل، أقام «و
  .5»صيناً، ربط بني املدينتني يف جتمع عمراين واحدمعاً سوراً ح

، 6»، وليس من الغريب أن تدور املسيلة يف فلك القريوان)احملمدية(يضاف إىل صربة مدينة املسيلة «      
وأيب حبيب ) الظريف(ألن أكثر شعرائها وأدبائها هاجر إىل القريوان، كالنهشلي وابن رشيق والدارمي 

القريوان عن املسيلة فقد كانت من أكثر املدن ارتباطا بالقريوان، وهي قاعدة بالد  ورغم بعد. وغريهم
 398هـ، وعندما أسس محاد القلعة  313ابن اخلليفة املهدي سنة " حممد القائم" أسسها«، "الزاب"

  .، وهذا ما عجل جرة النخبة إىل القريوان7»هـ، عمرها جزئياً بأهايل املسيلة
  
  
  

                                                 
 ،1994، د ط ،مصـر  ،القاهرة، حممد زينهم حممد عزب ،دار الفرجاين للنشر: املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، حتقيق: عبد الواحد املراكشي -1

 .279ص

 .453ص ، احلياة األدبية بإفريقية يف عهد بين زيري: الشاذيل بوحيي -2
  .املهدي اهللا عبيد بن حممد القاسم أيب اهللا بأمر القائم بن عيلإمسا طاهر وأب وه: الفاطمي املنصور -3
  .456ص  ،احلياة األدبية بإفريقية يف عهد بين زيري: الشاذيل بوحيي -4
  .293، ص 1ج ،يف أخبار األندلس واملغرب البيان املغرب: ابن عذارى املراكشيينظر  -5
 .167ص املغرب العريب تارخيه وثقافته، : رابح بونار ينظر -6
 .208ص: لسابقااملرجع  -7
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  :ا دار يف فلكهااملهدية وم - 
، مثل القريوانهـ؛ ألم مل يكونوا يطمئنون يف رحاب مدينة سنية 303أسس الفاطميون املهدية سنة      

هـ كمالذ لألسرة املالكة، مث تقلّصت  449ويف عهد بين زيري استرجعت صفة العاصمة ابتداًء من سنة 
  .هـ 555مملكة بين زيري حىت زالت دولتهم سنة 

ألن املعز نقل معه جلّ شعرائه إليها مث تاله ابنه متيم مبا أواله من «دهرت فيها حياة أدبية وثقافية نظراً وقد از
عناية م وبالعلماء، يضاف إىل ذلك وجود أقلية من النصارى؛ مما جعل بعض امللذات يف متناول اجلميع 

على غرار  2" شعراء املهديةالروضة املوشية يف"، وهذا ما جعل ابن رشيق يؤلف كتابه 1»كاخلمور
ومن املدن اليت ، وقد ذكر األمنوذج عدة شعراء نسبهم إىل املهدية أو إىل قرى ساحلية قريبة منها، األمنوذج

متيزت مدينة سوسة حبركة أدبية وفكرية، وقد كانت « ارتبطت ثقافيا وفكريا بالقريوان مدينة سوسة وقد
ألرستقراطية من أهل القريوان، وكانت مسقط رأس العديد من مدينة مزدهرة جتلب شواطئها الطبقة ا

  .3»الشعراء
  :احلركة الفكرية والعلمية بالقريوان- 2

يف حميط هذه املراكز انكب العلماء على تأليف الكتب ونشر العلوم، يساعدهم يف ذلك األمراء      
 موضوعات شىت يف خمتلف املعارف والوزراء بالتأييد املادي واألديب، فظهرت صنوف املؤلّفات اليت تعاجل

  :الفقهية والعلمية واللغوية والتارخيية واألدبية
  :الفقه - 

بعد قيام الدولة الصنهاجية خفّت الوطأة اليت فرضتها السلطة العبيدية على املذهب املالكي، فنبغ أعالم      
كما ،اليت مجعت عقيدة أهل السنة" ةالرسال"يف مقدمتهم جند عبد اهللا بن أيب زيد القريواين مؤلف : يف الفقه

اشتهرت طبقة أخرى من الفقهاء إبان حكم باديس وابنه املعز حرضت على قطع الصلة بامللوك الفاطميني، 
أبو بكر أمحد اخلوالين، وحمرز بن خلف وأبو عمران الفاسي : ومن أبرزهم« ودعت إىل مذهب مالك، 

الصائغ وأبو القاسم اللبيدي، وقد ترجم الدباغ يف معامل اإلميان وأبو الطيب عبد املنعم الكندي وعبد احلميد 
  .4»هـ 495- هـ333ملئة وعشرين من الفقهاء بني سنيت 

أما يف جمال العلوم فقد عرفت القريوان كذلك حركة علمية مزدهرة يف ميدان الكيمياء  :العلوم - 
االعتماد يف "ر الذي خلّف عدة مؤلفات منها أمحد بن اجلزا: أسهم فيها علماء مثل«والرياضيات والطب، 

                                                 
  .465احلياة األدبية يف القريوان يف العهد الزيري، ص : حييوالشاذيل ب ينظر -1
  .من الكتب اليت مل تصلنا من مؤلّفات ابن رشيق "الروضة املوشية يف شعراء املهدية" :كتاب -2
  .467ص  احلياة األدبية يف القريوان يف العهد الزيري،: حييوالشاذيل ب -3
 .29-27د ت ، ص  ،د ط ،الرباط، التوزيعومكتبة املعارف اجلديدة للنشر ، النقد األديب يف القريوان يف العهد الصنهاجي: أمحد يزن ينظر -4
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سياسة الصبيان "وكتاب " املعدة وأمراضها ومداواا"كتاب " زاد املسافر وقوت احلاضر"و" األدوية املفردة
، وكان عاملاً ورياضياً فلكيا 1، ومن رجال احلركة العلمية كذلك علي بن أيب الرجال الشيباين"وتدبريهم
كما ذاع صيت كل من عبد املنعم ". أرجوزة يف األحكام الفلكية"و" أحكام النجوم البارع يف: "ومن آثاره

هـ  501بن حممد الكندي الذي نبغ يف الرياضيات واهلندسة، وكان علي بن حيي الصنهاجي قد أنشأ سنة 
  .2»مدرسة للعلوم الكيميائية، ودامت حنو مخس وعشرين عاماً

  :التاريخ - 
ة مؤلفني يف ميدان التاريخ، سجلوا ما مر باملنطقة من حوادث منهم ابن لقد عرفت القريوان عد     
عيون "للحموي، و" كمعجم البلدان:"وكانت تآليفه مصدراً لعدة كتب الحقة - السابق الذكر - اجلزار
مصدراً لكتب " التعريف بصحيح التاريخ"للمقريزي، وكان كتابه " اتعاظ احلنفا"البن أيب أصيبعة، و" األنباء

  .رىأخ
االكتفاء يف أخبار "كما عرفت احلركة التارخيية مؤلِّفاً آخر هو ابن الكردبوس التوزري صاحب      

، ومؤرخ آخر هو أبو 3ومل تصلنا منه إال قطعة" تاريخ إفريقية واملغرب"، والرقيق القريواين صاحب "اخللفاء
هـ إىل والية حسان بن  21منذ الفتح سنة الذي أرخ فيه إلفريقية " رياض النفوس"بكر املالكي يف كتابه 

هـ، كما أورد كثرياً من األخبار حول احلياة العامة مما جيعله وثيقة هامة لرسم صورة للحياة  85النعمان 
  .4بإفريقية يف العصور األوىل للفتح

  :اللغة والنحو - 
الذي كان شيخ اللغة يف نبغ يف علوم اللغة والنحو كثريون، من أشهرهم حممد بن جعفر القزاز،      

، وقد ترك كتباً كثرية 5»فضح املتقدمني وقطع ألسنة املتأخرين«: املغرب، حىت قال فيه تلميذه ابن رشيق
، ومن تالمذته مكي "كتاب احلروف"و" ما جيوز للشاعر يف الضرورة"و" كتاب احللى"و" العشرات"منها 

وهناك بعض الشخصيات األخرى اليت ال نعرف .  رآنابن أيب طالب القيسي الذي ألّف يف علم قراءات الق
عنها كثرياً، مثل أيب عبد اهللا عبد العزيز بن أيب سهل اخلشين الضرير، وأيب أسامة الذي قال فيه ابن 

                                                 
  .وترجم له يف األمنوذج أهداه ابن رشيق عمدته، كان كاتبا يف بالط املعز الصنهاجي :علي بن أيب الرجال الشيباين -1
 .30، 29ص، د األديب يف القريوان يف العهد الصنهاجيالنق: أمحد يزن -2

عبد اهللا العلي الزيدان وعز الدين : حتقيق، املغربوقطعة من تاريخ افريقية : إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيقو أب: وحمققةقطعة من الكتاب موجودة  -3
   .1990، 1ط، دار الغرب اإلسالمي، عمر موسى

دار ، حممد العروسـي املطـوي  وحتقيق بشري البكوش ، إفريقيةوكتاب رياض النفوس يف طبقات علماء القريوان : املالكي بكر عبد اهللا بن حممدو أب-4
  .1994، 2ط، الغرب اإلسالمي

ؤسسة الوطنية الدار التونسية للنشر وامل: حممد العروسي املطوي وبشري البكوش: أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان، حتقيق: حسن بن رشيق القريواين -5
  .365، ص 1986، دط، للكتاب
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، وعبد اهللا بن مسلم القريواين النحوي، وعبد الرزاق بن علي 1»كان عاملاً باللغة وقد عاصرته«رشيق
  .يدون اهلذيل، ومعظمهم كانوا شعراء مع علمهم بالنحوالقريواين النحوي، وابن ع

  :األدب و النقد
فكتاب األمنوذج ، احلديث عن احلياة األدبية يف إفريقية يف العهد الصنهاجي هو من قبيل حتصيل احلاصل     

وتلك ، أكرب شاهد على تلك احلركة األدبية النشيطة وكذا كتاب الروضة املوشية يف شعراء املهدية
اورات و املساجالت الشعرية و كذا تفاعل األمراء و احلكام مع الشعراء و إغداقهم العطايا هلم كلها من احمل

وكتاب ، ككتاب العمدة، كما عرفت هذه الفترة مؤلفات نقدية كثرية، مظاهر تلك احلياة األدبية النشيطة
كتاب الضرورات أو ما جيوز و، و كتاب مسائل االنتقاد البن شرف، املمتع يف صنعة الشعر  للنهشلي

وكثرة املؤلفات النقدية ، وكتاب زهر اآلداب و مثر األلباب للحصري وغريها، للشاعر يف الضرورات للقزاز
و حىت لغة هذه املؤلفات النقدية و الشعرية اليت تبلغ أحيانا حد ، دليل آخر على وجود حركة أدبية ناضجة

  . على مستوى ثقايف رفيع اجلزالة تدل على سليقة عربية مكتملة و
  :الصالت الثقافية بني القريوان واألقطار العربية- 3

وكان مما ساهم يف إذكائه صالا الوثيقة ، كانت القريوان مركزا لنشاط علمي وفكري وأديب حثيث     
  :وهذه عينات واضحة هلذا االرتباط، مبراكز الثقافة واألدب يف كل من املشرق واألندلس وصقلية

  :القريوان واملشرق-أ
مث ازدادت منذ أن أسند العباسيون والية « كانت العالقات قائمة بني املشرق والقريوان منذ الفتح     

، فقَدم ومعه املعمر بن سنان، وكان أعلم الناس بأيام العرب 2»هـ 154املغرب ليزيد بن حامت املهلّيب 
قة متكّناً بني القطرين حينما رحل املعز لدين اهللا وأخبارها ووقائعها وأشعارها، وقد ازدادت هذه العال

الفاطمي من القريوان إىل مصر، وصحب معه عدداً كبرياً من رجال الفكر بالقريوان، وجمموعة قيمة من 
املؤلفات، وكبار الساسة يف دولته، وتبودلت السفارات مع القريوان وترأّس هذه السفارات خنبة من رجال 

عبد الوهاب احلاجب، وإبراهيم الرقيق، وحممد بن : يف طليعتهم ثالثة أدباء كبار همالدولة الصنهاجية و
وجند الوزير أبا الفضل الدارمي يقْدم رسوالً من قبل القائم بأمر اهللا العباسي إىل املعز بن «. عطية الكاتب

 إىل القريوان سنة باديس يف مهمة سياسية، وحيدثنا ابن رشيق أنه أول من أدخل كتاب اليتيمة للثعاليب
وهذا إبراهيم الشيباين من أهل بغداد سكن القريوان وكان عاملاً أديباً، وهو الذي أدخل إىل . 3»هـ439

                                                 
، 5ط ،دار اجليـل بـريوت   ،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، نقدهوآدابه والعمدة يف حماسن الشعر : أيب علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي -1

  .191، ص2، ج1981
 .921ص ،1ج، البيان املغرب: ابن عذارى املراكشيينظر  -2

 ،4قسـم ، 1978 ،1ط، إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت لبنان: الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، حتقيق: علي بن بسام الشنتريين احلسنوأب ينظر -3
  .68، ص4مج 
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إفريقية رسائل احملدثني وأشعارهم وطرائف أخبارهم، كما كانت الكتب املؤلفة يف الشرق تصل إىل 
  .القريوان، ويتداوهلا طلبة العلم

اعات كانت تسافر إىل املشرق لتمتح من معارفه، وتأخذ العلم عن علمائه، ويدل واألكيد أن مثة مج     
عقد باباً يف ذكر مجاعة وافدين إىل مصر وغريها من املغرب، منهم " اخلريدة"على صحة ذلك أن العماد يف 

دائم بن القزاز القريواين الذي تصدر للتدريس مبصر وبغداد يف رحلته إىل املشرق، وأبو القاسم عبد ال
مرزوق اللغوي القريواين األصل الذي سافر إىل العراق، وأبو حممد مكي القيسي، وابن الضابط الصفاقسي، 
الذي قام برحلة إىل املشرق، وأبو الطاهر التجييب الذي سافر إىل مصر، وحممد بن عتيق القريواين الذي تنقل 

  .وغريهم كثري، يف مصر والعراق والشام
  :دلسالقريوان واألن- ب

إن االتصال بني القريوان واألندلس مشل مجيع امليادين، سواء منها السياسية عندما كانت األندلس تابعة      
حلكومة القريوان، أو االقتصادية عندما قامت بربط جتارة األندلس باملشرق، أو الثقافية حني كان للحياة 

وأقبل كثري من مثقفي األندلس إىل «الكي باألندلس، الثقافية والفكرية بالقريوان أثرها يف انتشار املذهب امل
القريوان للدراسة باإلضافة إىل علماء القريوان أنفسهم الذين أصبحوا يتجهون للبحث واالطالع يف املراكز 

عتيق املغني؛ الذي « :ومن بني الراحلني من القريوان إىل األندلس، 1»الثقافية املنبثة يف أرجاء مدن األندلس
، "باديس بن حبوس"ن املهدية بعد ذيوع صيته متجهاً حنو غرناطة، واتصل بأمريها الصنهاجي خرج م

هـ  410سنة " زاوي بن زيري بن مناد"من األندلس خرج أمري غرناطة « و. 2»فمكث عنده بقية عمره
س ما يفوق إىل القريوان إىل ابن عمه املعز بن باديس وقد انتقلت به سفنه، ويف شحنتها من ذخائر األندل

ومن املهاجرين أيضا إىل األندلس مكي القيسي الذي استقر بغرناطة، وابن الضابط الذي . 3»اإلحصاء كثرة
هـ، وعاد بعدها إىل القريوان، وابن شرف الذي تردد على ملوك الطوائف  436توجه إىل األندلس سنة 

  .باألندلس، وأبواحلسن احلصري
ندلس وأدبائها الذين وفدوا على إفريقية بعد ايار الدولة األموية سنة ويصعب أن حنيط جبميع علماء األ     
هـ  وقيام ملوك الطوائف، فمن أشهرهم أمية بن عبد العزيز؛ الذي حل باملهدية وأقام يف كنف  430

  .وهو قرطيب أقام بالقريوان 4األمراء الصنهاجيني عشرين سنة، وعبد اهللا بن رشيق
  

                                                 
 50ص، النقد األديب يف القريوان يف العهد الصنهاجي: أمحد يزن -1
  .351، ص2،مج4قسم : الذخرية: ابن بسامينظر  -2
 .402، ص1مج ،4قسم : لسابقاينظر املرجع  -3
  .ابن رشيق يف أمنوذجهعبد اهللا بن رشيق أصله من قرطبة باألندلس وقد ترجم له  -4
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  :القريوان وصقلية- ج
كانت صقلية شديدة الصلة والتأثر بالقريوان، وكان لكل حدث إفريقي هام صدى فيها، وسر هذا ال      

يعود إىل أن صقلية قريبة يف موقعها من مشال إفريقية فحسب، ولكن ألن أهل إفريقية هم الذين فتحوا 
يد أن كثريا من هؤالء صقلية، مث ظلت العالقات قائمة بني املهاجرين وإخوام يف الوطن األصلي، واألك

املهاجرين كان يبحث إما عن الشهرة يف البالد اليت يهاجرون إليها كالقريوان وقرطبة ومصر، إىل جانب 
  . أو كانوا طلبة علم أو حجاج، حبثهم عن وسائل العيش

أو  أن الكتب اليت كانت متداولة يف صقلية كانت تأتيها من املشرق أو األندلس" إحسان عباس"ويرى      
وكانت الكتب « :إذ يقول، وهذا دليل على ارتباط هذه األقطار ببعضها  يف اال العلمي واألديب، املغرب

اليت يتداوهلا الطلبة واألساتذة مما يرد على اجلزيرة من بالد املشرق واألندلس والقريوان، أو مما يؤلّفه 
الذي استوطن " مر بن خلف بن مكي الصقليع"ونذكر من املهاجرين العامل اللغوي ، 1»األساتذة أنفسهم

ابن محديس "، و2»وأبوعبد اهللا الصفار الصقلي الذي التقى ابن رشيق يف القريوان«تونس وويل قضاءها، 
 .هـ، ميمماً إفريقية حني داهم وطنه االحتالل النورماين 417الذي غادر صقلية سنة " الصقلي

ا، بل جند أهل القريوان يهاجرون بدورهم إىل صقلية، على أن الرحلة مل حتدث من صقلية وحده     
ويف سنة « :هذه ااعة اليت وصفها صاحب البيان املغرب، هـ بإفريقية 395وخاصة بعد جماعة 

، كانت بأفريقية شدةٌ عظيمة انكشف فيها الستور، وهلك فيها الفقري، وذهب مال الغىن، وغلت هـ395
ومع هذه ، ي أهل البادية عن أوطام وخلت أكثر املنازل فلم يبق هلا وارثوجل. األسعار، وعدمت القوات

، وخلت املساجد مبدينة القريوان وتعطّلت األفران واحلمامات...الشدة وباء طاعون هلك فيه أكثر الناس
وجاء خلق من أهل احلاضرة والبادية إىل جزيرة ، وكان الناس يوقدون أبواب بيوم وخشب سقوفهم

  .3»يةصقل
هـ، ومن املهاجرين  449كما هاجر من القريوان كثري من أهلها عند ختريبها من قبل األعراب سنة      

عبد "، ومن تونس خرج 4إىل صقلية عبد اهللا التنوخي املعروف بابن قاضي ميلة، وابن عبدون السوسي
وجرى تدريسه يف " العمدة" وملا دخل ابن رشيق إىل صقلية دخلتها كتبه وخاصة« اللغوي" اجلبار اهلذيل
 .، وقد التقى هناك بابن شرف الذي مل يطب له املقام بصقلية وواصل الرحلة إىل األندلس5»مدينة مازر

  
                                                 

 .92، ص1975، 2لبنان، ط، دار الثقافة، بريوت ،العرب يف صقلية: إحسان عباس -1

 .43ص ،ابن رشيق: عبد العزيز امليمين الراجكويت -2
  .257، 256ص، البيان املغرب: ابن عذارى املراكشي -3
  .من شعراء األمنوذجمها وسي ابن عبدون السوابن قاضي ميلة  -4
  .94ص  ،العرب يف صقلية: إحسان عباس -5
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  :و مـؤلفاته ابن رشيق املسيـلي القـريواين
ن رشيقٍ أَبوعلي حسن ب: أما امسه الكامل فهو، من أكرب الشخصيات النقدية واألدبية يف املغرب العريب   

حسن بن « :شاعر وناقد ومصنف، وقد ترجم لنفسه يف آخر كتابه األمنوذج فقال: القَيروانِي األزدي
رشيق، مملوك من موايل األزد، ولد باحملمدية سنة تسعني وثالمثائة، ونشأ ا وتأدب ا يسرياً، وعلّمه أبوه 

لم، وتاقت نفسه إىل التزيد من ذلك، ومالقاة أهل صنعته وهي الصياغة، وقال الشعر قبل أن يبلغ احل
سنة سبع عشرة  - خلد اهللا دولته - األدب، وقدم احلضرة سنة ست وأربعمائة، وامتدح سيدنا

، هـ 370قد نفى اآلراء اليت نسبت والدته إىل سنة  - ذه الترمجة لنفسه -فابن رشيق . 1» ...وأربعمائة
، فهو قد ولد باحملمدية 3،كما فند رأي من قال بوالدته يف املهدية2ـه 385أو اليت نسبتها إىل سنة 

، وكان أبوه على أرجح الروايات رومياً من موايل األزد فنسب إليهم، كما ترجم له ابن خلكان )املسيلة(
وكانت صنعة أبيه يف بلده «:يف وفياته وهذه الترمجة تكشف لنا بعض جوانب حياة ابن رشيق؛ إذ يقول

ياغة، فعلّمه أبوه صنعته، وقرأ األدب باحملمدية، وقال الشعر، وتاقت نفسه إىل التزيد منه ومالقاة أهل الص
األدب فرحل إىل القريوان واشتهر ا ومدح صاحبها، واتصل خبدمته، ومل يزل ا إىل أن هاجم األعراب 

فهذه ، 4»ة، وأقام مبازر إىل أن ماتالقريوان، وقتلوا أهلها وأخربوها عن آخرها، فانتقل إىل جزيرة صقلي
الفقرة تلخص أهم مراحل حياة ابن رشيق، فقد تعلّم حرفة الصياغة عن أبيه، وقرأ القرآن وعلومه، وبعض 
علوم اللغة يف مدارس وكتاتيب احملمدية، على عادة أهل إفريقية يف تنشئة الصبية، وهذا ما فتق موهبته 

وان؛ منارة العلم باملغرب آنذاك، وملا يزل فىت مل جياوز السادسة عشر من صغرياً قبل احللم، فهاجر إىل القري
عمره، وأقام بالقريوان زمناً يف طلب العلم ، وكان أول اتصال له بالبالط الصنهاجي، بقصيدة مدح ا 

  : املعز؛ مطلعها
ـسحل أَقَر رقَم         لَانزالغ ــــنيأَع نِكيعل تذُمانـَر   5 نِه القَمـــ

صار ا « :وقد ذكرها يف األمنوذج؛ إذ قال عنها، وكانت قصيدته الثانية اليت مدح ا املعز فاحتة خري عليه
ونِسب ألجلها يف خدمته، ولزم ديوانه وأخذ الصلة منه، وحمل على مركب مييز  -يقصد املعز - يف مجلته

  :به، فمن قوله يف مدحيها

                                                 
الدار التونسية للنشر واملؤسسة الوطنية ، حممد العروسي املطوي وبشري البكوش: أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان، حتقيق: حسن بن رشيق القريواين -1

  .440، 439ص، 1986، دط، للكتاب
  .هـ 370نباه الرواة أن والدته كانت سنة إيرى صاحب  -2
  .85ص 2ج: أخذ عن وفيات األعيانقد ، و183ص : يف إثبات والدته باملهدية خالفاً لكل املصادر" إبداع ونقد"اجتهد حسني مجعة يف كتابه  -3
، 2د ت ، ج ،دط ،لبنـان ، بـريوت ، ان، حتقيق إحسان عباس، دار الثقافـة وفيات األعيان وإنباء أبناء الزم: بن بكر بن خلكانمشس الدين أمخد  -4

  .85ص
  .155، ص 1996، 1ط، صالح الدين اهلواري ،هدى عودة ، دار اجليل ، بريوت: حتقيق، الديوان: حسن بن رشيق -5
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  احِ لَما تسـقَى أَسنتهــا          مـن مهجة القيلِ أَومن مهجة البـطَلِلدن الريـ
  لَـو أَورقَت من دمِ اَألعداِء سمـر قَناً          َألورقَت عنده سمر القَنـــا  الذّبلِِ

  .1»م تفْرقِ العين بين السهـلِ واجلَبـلِ إذا توجـه فـي أَولَـى كَتــائبِـهِ         لَ
فيمكن أن نستنتجه من ترمجته لعلي بن أيب علي الناسخ يف ، أما عن عمله السابق التصاله ببالط املعز     

وجاور يف شطر حانوت كنت فيها بسوق  -يعين الناسخ -مث ترك التأديب« :األمنوذج اليت يقول فيها
ولكن ال نعلم ما هي صناعته اليت رمبا تكون ، من هذه الترمجة أنه كان تاجرا بسوق البزإذ يفهم ، 2»البز

أيب احلسن علي بن أيب "وحينما اتصل بديوان اإلنشاء اتصلت حياته بالوزير ، الصياغة اليت تعلمها من أبيه
له االتصال باملعز الذي أدناه  مما أتاح، وكان ولي نعمته لدى املعز والذائد عنه، ؛ الذي قدمه للمعز"الرجال

  .وجعله شاعره إضافة إىل وظيفته بديوان اإلنشاء
كاإلشارة اليت ، فليس لدينا إال إشارات عنها، أما عن حياته األسرية فقد أغفلها كل الذين ترمجوا له      

، هي من هبات املعزبأن له بنتا ولدت من أم ، وهو بيت شعري مدح به املعز، أوردها ابن بسام يف الذخرية
  :يقول فيه

ـَا من هباتكَـا   .3 أَتتنِـي أُنـثَـى يعلَـم اُهللا أَنـنِي            سـرِرت بِهـا إِذْ أُمه
وخالفا هلذا ال جند ، ويف البيت يعرب عن سروره إلجناا بنتا له، وهبه إياها" املعز"فزوجته إحدى جواري 

مما جعله يتفرغ للعلم واألدب ، املرجح أنه كان من بيت على درجة من اليسرلكن ، شيئا عن أسرته
انتقل معه وحاول مواساته  - بعد ختريب القريوان -وحينما انتقل املعز إىل املهدية من القريوان« . والتصنيف

  :والتخفيف عنه، بقصيدة مطلعها
 ابـرطاض كـرامخلَـا ي ـتثَبت     ضخ فَقَـدقَـابالر ـكتزعل ـت4 ع  

ها، مث أمر بالرقعة اليت كانت ! فقال ممىت عهدتين ال أتثبت؟ إذا مل جتئنا إال مبثل هذا فمالك ال تسكت عن
، فقد أغضب املطلع املعز الذي كان 5»فيها القصيدة فمزقت، ومل يقنعه حىت أدناها إىل الشمع فأحرقت

فيجرح هذا املوقف ابن رشيق الذي خيرج  «، ليت تالحقت عليه وعلى ملكهضيق الصدر من النكبات ا
وقد تكلم ابن بسام عن لقاء ابن رشيق مع ابن شرف . »6هـ بعد شهر رمضان 449ميمما صقلية سنة 

  :جيتمع العدوان بالطريق وجيوزا معاً على األندلس، فأنشده ابن رشيق« :يف طريق هجرما فقال

                                                 
  ."أمثرتول"يف الديوان  "أورقتول"، ولفظة 127واألبيات يف الديوان ص  441ص : أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان: حسن بن رشيق -1
  .261ص:لسابقااملرجع  -2
 .جنده يف الذخرية مع أبيات أخرى مل يوردها حمقق الديوانالبيت ، 184ص ،نقدوإبداع : حسني مجعة -3
 .42ص ،الديوان: ابن رشيق -4

  .598، ص 66ص ، ابن رشيق: امليمينينظر  -5
  .8ص، انأمنوذج الزمان يف شعراء القريو: حسن بن رشيق -6
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  ي في أَرضِ أَندلُـسِ       سماع مقْتدرٍ فيهـا ومعتضــدمما يبغضنِ
  اَألسد 1أَلْقَاب مملَكَة في غَيرِ موضعها       كََاهلر يحكي انتفَاخاً صورةَ

  :فأنشد ابن شرف
 عبِلَ الطّبج ــرٍ         قَدشعي مةُ فبرالغ كمرإِنْ تـهِمضغـلَى بع  

ـهِمضي أَرف تمادم هِمضأَرو        ــمارِهي دف تمادم مارِه2»فد .  
، وقد تعددت اآلراء حول تاريخ وفاته، لكن 3وإن كان بعض الباحثني قد شكك يف صحة هذا اخلرب

هـ، وقد رجح  454رة سنة ، وقد تويف صاحبه املعز قبله فرثاه بقصيدة مؤث4هـ 456املرجح هو سنة 
حمقق األمنوذج بأنه عاد إىل املهدية، وشهد وفاة املعز، وأنه حلق به بعد ذلك بعامني، وقد ساق احملقق يف 

بأن ابن رشيق ملا جتاىف مع املعز مل يسافر إىل صقلية، وإمنا « أما رابح بونار فريى. 5تصحيح رأيه عدة حجج
  :  إليه وأنشده قصيدة مطلعهاختفّى باملهدية حىت رضي عنه، فعاد 

ـفاحرِ زحإِلَى الب شيج اجِهوبِأَم       ـهماً كَأَنفَع رحالب اضخي 6 إليك  
  .7»وأنه سافر بعد وفاة املعز إىل صقلية اليت تويف ا

  :شخصية ابن رشيق من خالل شعره - 
وهذه املالمح الشخصية ، صية مؤلف األمنوذجمن خالل شعر ابن رشيق ميكننا أن نتبين مالمح شخ     

  :تتمثّل يف أنه
وهذا ما يفسر ، كان ابن رشيق قنوعا مساملا ومل يكن صاحب همة يف التنقل سعيا ملنصب أو عطاء - 

  :ومن شعره يف القناعة، إقامته الطويلة يف القريوان
ني ا لَمم         ــةعي دالُ فنفَي طَى الفَىتعبِ يـعوالت ـلْ بِالكَد  

ـَا        إِذْ لَيست اَألشيـاُء بِالطّلَـبِ   فَاطْلُب لنفِْسك فَضلَ راحته
  .8إِنْ كَانَ لَا رِزق بِلَا سبــبٍ         فَرجاُء ربك أَعظَم السبـبِ

                                                 
  ".صورة"بدال من " صولة"يف بعض املصادر جند لفظة  -1
  .172، ص4، قسم 1الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، مج: احلسن علي بن بسام الشنتريينوأب -2
  .70-69ص  ،ابن رشيق: امليمين ينظر -3
ويؤيده الصـفدي يف سـنة    هـ456د رأيني آخرين سنة ، ويور86، ص 2وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان، ج: العباس بن بكر بن خلكانوأب -4

  .هـ450القفطي سنة و هـ456، أما احلموي فريى وفاته سنة هـ463
  : أبيات يف مدح متيم ابن املعزكذا وكذلك رثاؤه للمعز و ، هـ 453االضطرابات اليت حدثت يف صقلية بعد  مما يورده يف إثبات رأيه -5
  مِــيدقَ ذُنم ورِثُأْاملَ رِباخلَ نى       مدـيف الن اهنعما سى موقْأًَو حصأَ
  .103ص ، الديوان: حسن بن رشيق -6
  .310ص ،ثقافتهواملغرب العريب تارخيه : رابح بونارينظر  -7
  .47ص ،الديوان: حسن بن رشيق -8
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، ر الدعابة اليت أوردها يف األمنوذجالدليل على ذلك كثرة حمفوظاته من شع، كان صاحب دعابة وتظرف - 
  :ومن أمثلة شعره يف ذلك وصيته بالبغال

  أُوصيك بِالبـــغلِ شـرا          فَإِنــه ابـن احلمـارِ
  .1 لَا يصـلُح البغـــلُ إِلّـا          للْكَـد واَألســفَارِ

لكن التفسري اآلخر الذي ، يف الغلمان يتشوق إليهميرى البعض أن ابن رشيق كان ماجنا ألنه كتب  - 
ميكن إيراده أن الشعراء املغاربة كانوا جيرون على سنن  املشارقة  يف الشعر وأغراضه ولذلك نرى الشاعر 

ومن هذه األغراض ، وذلك اتباعا للتقاليد الشعرية اليت تأسست وشاعت يف املشرق، خيوض يف هذا الغرض
  :عر ابن رشيق يف ذلكالغزل باملذكر ومن ش

ـهطْلَبم ـزي عقَـامَء سرفَإِنّ ب         بِه يتلتاب ـكنا مم ركنت تإنْ كُن  
هلْهِبت في كَياتفَرإِلَى ز ظُـري         وانو فَمحن رِيتبالك نم ودبِع ـر2 أَش.  

  :ل العذري منه إىل شعر اإلباحة واون و من شعر اون قولهورغم ذلك فقد ظلّ أقرب إىل شعر الغز - 
  صنـم من الكََافُـورِ بات معانِـقي        فـي حلّتيـنِ تعفّـف وتكَـرمِ
  فَكّـرت لَيلَةَ وصلـه في صــده         فَجـرت بقَايـا أَدمعي كَالعندمِ

أَم قْتمِفَطَفالـد اكسةُ الكَافُـورِ إِميمإِذ ش         ـرِهحي نـرِي فاظن ح3س.  
  :وهذا ما يشري إليه يف قوله، وقد كان متهاونا يف أداء واجباته الدينية - 

ــــقَّهبِش ـثْ إِلَـيعـقَّــه              فَابشم يـــتـي لَقإِن  
  .4 نا              ومثْـلِ ديــــنِي رِقَّـهكَمثْـلِ وجهِـك حســـ

  .وإن كان يدل على ضعف الرتوع الديين لديه، وهذا ال يدل على تركه واجباته الدينية متاما
فهو كثريا ما يتواضع حينما يتكلم عن نفسه يف ، أما عن سلوكه العلمي ففيه تواضع العلماء وأمانتهم - 

أبا احلسن علي بن "ومثل قوله خماطبا ، 5»على ضعف متين وتأخر وقيت وقد صنعت « :مثل قوله، العمدة
، مرهوب النقمة، أطال اهللا بقاء السيد حمروس النعمة- وأنا« :رئيس ديوان اإلنشاء يف قصر املعز" أيب الرجال

وقلة ، كانلسوء امل، وال أخذت منه إال يف ناحية، وإن مل أعلق من العلم إال حباشية - موقى يف دنياه ودينه
  .وكلها عبارات تدل على التواضع، 6»وحدوث احلدثان، وزمانة الزمان، اإلمكان

                                                 
  .84ص: الديوان: حسن بن رشيق -1
  .41ص: لسابقااملرجع  -2
  .148 ،147ص: املرجع نفسه -3
  .110ص: املرجع نفسه -4
 .23ص،2ج، نقدهوآدابه والعمدة يف حماسن الشعر : أيب علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي -5
 16ص، 1ج: لسابقااملرجع  -6
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أو ينحل ويبدو ذلك من خالل حديثه ، فلم يكن يغير أو حيور، كان يتحرى الصدق واألمانة فيما ينقل - 
ال خفاء به على أحد من إال ما ، وقد نقلت هذا الباب نقال من كتاب عبد اهللا بن املعتز« :قائال" النقل"عن 

  .1»واضطرين إىل ذلك قلّة الشواهد، أهل التمييز
وكم يف بلدنا هذا « :ومن ذلك قوله، لكنه كان خيرج عن طوره أحيانا حينما يتهم باالنتحال والسرقة - 

  .2»إن البغاث يف أرضنا يستنسر، ومن البغاث قد صاروا شواهني، من احلفاث قد صاروا ثعابني
  : شيوخه- 
أبو عبد اهللا حممد بن : حتدث ابن رشيق عن شيوخه الذين تتلمذ عليهم أو تأثر م وبعلمهم؛ وهم     

، و أبو حممد عبد العزيز بن أيب سهل اخلشين البقال الضرير )هـ 412ت(جعفر النحوي املعروف بالقزاز 
م بن علي بن متيم ، و أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن السمني، وأبو إسحاق إبراهي)هـ 406ت(

أبو حممد عبد الكرمي : ، ومن الشيوخ من تأثر به ومل يثبت أنه تتلمذ عليه)هـ413ت(األنصاري احلصري 
  .3النهشلي الذي نقل عنه كثريا من آرائه يف العمدة، وكان شاعراً أديباً ولغويا

  :مـؤلفات ابن رشيق
الشعر والنقد، والتراجم والرسائل، يفوق الثالثني كتابا  ترك ابن رشيق تراثاً ثرياً من املؤلفات، مجع بني    

  : ورسالة، أما كتبه فيمكن أن نقسمها إىل قسمني
  :كتبه غري املوجودة

الديوان الشعري، طراز األدب، املمادح واملذام، متفق : "وقد ذكر معظمها ابن خلكان؛ وهي     
يب األوصاف ولطائف التشبيهات ملا انفرد به احملدثون التصحيف، املن والفداء، حترير املوازنة، االتصال، غر

املعونة يف الرخص والضرورات،الرياحني، صدق املدائح ، األمساء "،4"،أرواح الكتب، شعراء الكتاب
، 6"كشف املساوئ"، 5"املعربة، معامل التاريخ، إثبات املنازعة، التوسع يف مضائق القول، احليلة واالحتراس

أما رسائله اليت ألّف معظمها يف الرد على منافسه ابن شرف ، 8"، الشذوذ يف اللغة7"تزييف نقد قدامة"

                                                 
 .80ص، 2ج: نقدهوآدابه والعمدة يف حماسن الشعر : أيب علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي -1
 239ص، 2ج: لسابقااملرجع  -2

 . وهذا الرأي يراه حمقق األمنوذج .170ص ، 34ترمجته رقم ويف األمنوذج  ابن رشيق قد ترجم لهو -3
  .ذكرها ابن خلكان يف وفيات األعيان -4
  .الصفدي يف كتابه الوايف بالوفيات: ذكرها -5
  .99قراضة الذهب يف نقد أشعار العرب، ص -6
 .15مقدمة حتقيق األمنوذج، ص: ذكره ابن أيب األصبع -7
  .ذكره ابن خلكان ، الصفدي، حاجي خليفة -8



32 
 

ساجور الكلب، جنح الطلب، قطع األنفاس، نقض الرسالة الشعوذية والقصيدة الدعية، الرسالة "« :فهي
  :كما تنسب إليه الكتب التالية. 2»"فسخ امللح ونسخ اللمح، رفع اإلشكال ودفع احملال"، 1"املنقوضة

شرح كتاب الشذوذ يف اللغة، تاريخ القريوان، النموذج يف اللغة، شرح املوطأ "، 3"ميزان العمل يف التاريخ"
الروضة املوشية يف شعراء املهدية، "، 5"سر السرور، بلغة اإلشفاق يف ذكر أيام العشاق"، 4"أو خمتصر املوطأ

  .6"وقد شكك حمقق األمنوذج يف كوا البن رشيق
  :شيق  املوجودةكتب ابن ر

قراضة "وكتاب " العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده"أما كتب ابن رشيق املوجودة فهي كتاب      
  ":أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان"وأخريا الكتاب الذي نتناوله بالدراسة " الذهب يف نقد أشعار العرب

  :العمدة يف حماسن الشعر وآدابه - 
وهو الكتاب الذي انفرد ذه الصناعة وإعطاء حقها، ومل يكتب فيها « النقدية أهم تآليف ابن رشيق     

، وهذا تقريظ ابن خلدون لكتاب العمدة وصاحبه الذي عده رائد هذه الصناعة 7»أحد قبله وال بعده مثله
بن أيب وقد نستنتج تاريخ تأليفه من أمرين؛ األمر األول انه أهداه أليب احلسن علي ، أال وهي نقد الشعر
هـ، اليت أرسل فيها  422هـ وبعد سنة  426هـ، أي أنه أُلّف قبل سنة 426الرجال املتوىف سنة 

  .8اخلليفة الفاطمي مبصر هدية للمعز بن باديس، وذكرها ابن رشيق يف عمدته
ل رأى الناس قد بوبوا الكالم يف الشعر أبوابا مبهمة وضرب ك« :وقد ذكر يف مقدمة كتابه هذا أنه     

وعولت يف أكثره على قرحية نفسي ونتيجة « :وقال 9»واحد يف جهة، وانه مجع أحسن ما قيل يف كتابه
خاطري، خوف التكرار، ورجاء االختصار، إال ما تعلق باخلرب وضبطته الرواية فإنه ال سبيل إىل تغيري شيء 

نقدية ضئيل، وأن صهره حظ ابن رشيق من األصالة ال«ويرى إحسان عباس أن . 10»من لفظه، وال معناه
آلراء من سبقه قد أخفى أخذه عنهم، ولكنه حني تكلم عن مميزاته نراه يضفي عليه ميزات جتعل منه ناقداً 

  :متميزاً ، أمجل هذه الصفات يف النقاط التالية

                                                 
  .730، ص 2نقض الرسالة الشعوذية، ج: بوحيي أا هيالشاذيل يرجح -1
  .16ص ، مقدمة األمنوذجو، 11ص ، 1ج، نقدهوآدابه والعمدة يف حماسن الشعر : أيب علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي -2
 .12ص ،2،2000درويش اجلويدي، املكتبة العصرية ، ط: حتقيق ،نمقدمة ابن خلدو: عبد الرمحان بن خلدون -3
 .كشف الظنون: حاجي خليفة: ذكرها -4

 .126ص  ،احلياة األدبية بإفريقية يف عهد بين زيري: الشاذيل بوحيي ينظر -5
  .19-17ص ، مقدمة حتقيق األمنوذج ينظر -6
  .،573ص  ،مقدمة ابن خلدون: عبد الرمحان بن خلدون -7
  .297ص،2ج ،العمدة :ن رشيقاب -8
  .19ص ، 1ج: لسابقااملرجع  ينظر -9

  .19ص ، 1ج :املرجع نفسه -10
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ممثّالً  كأن يصف كيفية نظم الشعر،إذ يصفه بأنه سابق لغريه يف منهج تناول بعض القضايا: طرافة التجربة - 
  .بتجربته الشخصية يف كثري من ذلك مما يشد القارئ

  .وقد وصف ا لكونه قد خالف أعالماً يف النقد يف عصره، وناقض آراءهم: اجلرأة - 
وهنا يكمن ابتكاره وجتديده ، وقد ساق فيها القضايا اليت كان فيها ابن رشيق سابقا لغريه: طرافة الرأي - 

  . سكما يفهم من كالم إحسان عبا
  .ثورته على بعض التقاليد الشعرية، وعلى املتطفلني على امليدان األديب - 
اتساع نطاق الفهم النفسي عنده لوظيفة الشعر؛ وهذا ميكن أن يضاف إىل طرافة الرأي، فهوال يكتفي مبا  - 

يت ذكرها ، فإذا ما الحظنا هذه املميزات و األحكام األوىل ال1»وقف عنده األولون من آراء بل يتجاوزها
إحسان عباس وجدنا أن الباحث قد خفّف من حكمه األول على ابن رشيق بذكره هذه الصفات اليت جتعل 
منه ناقدا فذا، فابن رشيق من النقاد الذين استوعبوا التراث النقدي السابق هلم، وقاموا مبحاورته مؤيدين 

  .وحملّلني وأحيانا مبتكرين
كمرتلة « :وأبوابه تستوعب البحث يف كل القضايا املتعلقة باألدب :وكتاب العمدة يقع يف جزأين     

الشعر والدفاع عن الشعر وأثره يف حياة العرب ويف حياة الشعراء، وذكر مشاهري الشعراء ومن برز منهم 
يف ناحية من نواحيه، وكتعريف الشعر وأنواعه واختالف املذاهب اجلمالية فيه ومشكلة الصنعة والطبع، وما 

فيها من أقوال وكقيمة األوزان والقوايف ووجوه الصواب واخلطأ فيهما، واختالف طباع الشعراء يف ورد 
طلب الشعر وخري أوقات استلهامه، واإلجياز واإلطناب والبديع واالستعارة ومسائل أخرى أكثر طرافة، 

والركيك واملستضعف،  كالفرق بني املبالغة والغلو واإليغال يف معاين الشعر، وحبث احلشو وفضول الكالم
وكالبحث يف مىت حيسن التكرار ومىت يستهجن، وكبحوثه الطريفة فيما ميلّ من صياغة حسب املوضوع 
حبيث جيب أن ختتلف لغة الشاعر من الغزل إىل املدح مثالً، وكبحثه يف املعاين املستحدثة وفيما تفرد به 

  .2»القدماء
أما القسم الثاين فأبوابه ستون باباً، وتتعلق ، سة عامة للشعروالكتاب قد تناول يف القسم األول درا     

بالشعر كفن، تناول فيه أساليبه وأغراضه واملعاين الشعرية، وحبوثه الطريفة فيما جيمل من صياغة حسب 
ويرى البعض أن كتاب العمدة قد وقع يف اضطراب من حيث توزيع املباحث على أقسام . املوضوع
حق بعض األساليب كاملطابقة واملقابلة والتقسيم وغريها أن تكون يف القسم األول  ألنه كان من« الكتاب

كالرجز والقصيد، ...وكان ميكن ألبواب من القسم األول أن تكون يف الثاين...وكذلك السرقات الشعرية

                                                 
  .462 -458، ص 2006، 4اإلصدار ، 1ط: تاريخ النقد األديب عند العرب، دار الشروق: إحسان عباس ينظر -1
 .315، ص 1983، 3للكتاب، اجلزائر، ط ةاملؤسسة الوطني ،تاريخ الثقافة واألدب يف املشرق واملغرب: عبد اهللا شريط ينظر -2
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 ؛ إذ يرى حسني مجعة أن هذه املباحث اليت جاءت يف اجلزء الثاين هي من نوع1»...والقطع والطوال
الدراسات العامة، أما ما جاء يف اجلزء الثاين فهو ما تناول بنية القصيدة، ولذلك رأى أن بعض األبواب 

وقد طُبِع الكتاب عدة طبعات؛ . أحق باجلزء األول بينما أبواب أخرى كان أوىل أن تكون يف اجلزء الثاين
  :نذكر أوائلها

والثانية مبطبعة السعادة مبصر بتصحيح بدر ، املهـ اجلزء األول فقط وهو غري ك1282األوىل بتونس سنة 
  .م1925/هـ1344والثالثة مبطبعة أمني هندية، القاهرة ، م1907/هـ1325الدين النفساين سنة 

  :قراضة الذهب يف نقد أشعار العرب - 
 إذ يظهر« "أيب احلسن علي ابن القاسم اللوايت"هذا الكتاب عبارة عن رسالة من ابن رشيق إىل صديقه      
كان معجبا بشعر ابن رشيق يترنم به يف وحدته وبني أصحابه ، وذات مرة مسعه أحد جلسائه " اللوايت"أن 

ينشد بيتني منه فادعى هذا اجلليس أما مأخوذان من شعر لعبد الكرمي النهشلي، وبلغ ابن رشيق ذلك 
ذيالً لكتاب العمدة " قراضةال"وقد اعترب كتاب . 2»فهاج هائجه وماج مائجه، وض فكتب هذه الرسالة

، 3»هـ، أما كتاب القراضة فقد ألّف بعد ذلك الزمن426هـ و422وقد ألّف العمدة بني سنيت « 
ويعترب البعض عمل ابن رشيق يف كتبه الثالثة « "قراضة الذهب"وذلك ألنه أحال إىل العمدة يف كتابه 

ة، حىت إذا تعرض هو نفسه لتهمة السرقة عمل متكامال، فقد ألّف العمدة وتعرض يف فصوله األخرية للسرق
تطبيقاً " األمنوذج"رداً على متهميه، وبرهنة على مقدرته واطالعه، وميكن اعتبار "قراضة الذهب"رسالته 

  .4»للقواعد النقدية اليت تناوهلا يف كتابيه العمدة والقراضة
ونشر بتونس ، م1924/هـ1346اجنيوقد نشر بالقاهرة عن خمطوطة وحيدة بعناية حممد أمني اخل     

  .م1972بتحقيق الشاذيل بوحيي طباعة الشركة التونسية للتوزيع 
    ": أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان"التعريف بكتاب 

جند اسم الكتاب يف قصيدة عبد الرزاق بن علي النحوي وهي الترمجة الثالثون يف األمنوذج؛ يقول      
  : النحوي

  برِيز خيرِ سبِيكَـة           ومكَلِّلًا إِكْلـيلَ خيرِ متــوجِ يا مبـرِزا إِ
  ومميـزا جِنسي مقَدمة النهى          إِنْ أَشكَـلَا من عـاقرٍ أَومنتـجِ

  . 5نمـوذَجِومطَرزا حلَلَ البلَاغَة معجِـزا          كُـلَّ الورى بِبلَاغَة اُأل
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ولفظة القريوان ال تعين املدينة ، "أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان :" وقد رجح حمققا األمنوذج امسه الكامل - 
ألن يف ترمجاته من الشعراء من هم من خارج ، وحدها بل تعين افريقية الصنهاجية ومتتد حىت خارج افريقية

كما جند علي بن يوسف من تونس ، ليمان من احملمديةفنجد ابن رشيق والنهشلي وعمران بن س، افريقية
  . وعبد اهللا بن حممد من جراوة وغريهم

وميتد الزمن الذي ، لفظة الزمان تدل على الشعراء الذين عاصروا ابن رشيق وكان كثري منهم يف بالط املعز - 
 .مستشمله التراجم من الثلث األخري من القرن الرابع إىل العقد الثالث من القرن اخلا

وقد أكد ذلك ابن بسام يف الذخرية وأشار إىل ذلك ابن األبار يف كتابه ، عدد شعراء األمنوذج مئة شاعر - 
 ".حتفة القادم"

بل إن كثريا من املعاصرين ، قَصر األمنوذج على شعراء زمانه ال يعين أنه ترجم ملعاصريه من الشعراء مجيعهم - 
، نه ثبت أنه كان يعرف بعضهم لكنه مل يترجم هلم يف األمنوذجأل، وال يعزى ذلك جلهله م، له مل يذكرهم

 .والتفسري احملتمل أنه يكون رمبا ترجم هلم يف غري األمنوذج من تآليفه

وواحد ، "مسالك األبصار وممالك األمصار"ست ومثانون ذكرهم العمري يف ، شعراء األمنوذج مئة شاعر - 
من هؤالء " الوايف بالوفيات"شاعرا ذكرهم الصفدي يف وثالثة عشر ، "املدارك"ذكره القاضي عياض يف 

 ".عيون التواريخ"الثالثة عشر واحد ذكره كتاب 

 :تاريخ تأليف األمنوذج

 «:إذ جاء فيها، إنّ آخر تاريخ ورد يف ترمجات األمنوذج قد ورد يف ترمجة عبد اهللا بن حممد البغدادي     
وهذا ما يرجح تأليف ، 1»وقد بلغ قريبا من الستني، مث مات باحلضرة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة

وإذا قارنا بني . ألن مؤلفه ضرب صفحا عن ذكر تاريخ الفراغ من التأليف، هـ421الكتاب بعد سنة 
العمدة واألمنوذج فإن معظم الذين تعرضوا للكالم عن زمن تأليفهما قد رجحوا كون األمنوذج يعد تطبيقا 

سابق لألمنوذج من حيث زمن  -عندهم - ها ابن رشيق يف عمدته فالعمدةللتجارب النقدية اليت صاغ
إال أن احملقق مييل إىل فرضية أن األمنوذج سابق للعمدة أو على األكثر مها أُلِّفا يف زمن واحد ألن ، التأليف

  .وهذا يعين أن زمن الفراغ منه بعد هذه السنة بقليل، هـ421آخر ترامجه انتهت عند سنة 
  :ى التأليفالدافع عل

لكن ضياعها جعل هذين ، ميكن أن يكون الدافع على التأليف مذكورا يف املقدمة وكذا زمن التأليف     
أما الدافع الذي يتبادر إىل الذهن كسبب لتأليف األمنوذج ما ذكره ابن ، األمرين يتأسسان على االستنتاج

قات الشعراء على رتب األسنان وقد كان أخذ يف عمل طب« :رشيق نفسه حني ترجم للحصري قائال
  : وكنت أصغر القوم سنا فصنعت
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  رِفْقًا أَبا إِسحاق بِالعالَــمِ      حصلت في أَضيقِ من خاتمِ 
  لَوكَانَ فَضلُ السبقِ مندوحةً       فُضلَ إِبليس علَى العــالَمِ 

حيث ، 1»ومل يصنع شيئا، مات وقد سد عليه باب الفكرة فيهو، واعتذر منه، فلما بلغه البيتان أمسك عنه
ولكنه ملا رأى نقصا يف ، يعترب هذا املوقف دافعا على تأليف الكتاب ألنه قد ثىن احلصري عن هذا العمل

كتب الطبقات اليت كانت شائعة يف ذلك العصر؛ وابن رشيق كان على اطالع كبري على التقاليد األدبية يف 
ى أن خري وسيلة لتدارك هذا النقص هو إحياء فكرة احلصري يف تأليف كتاب للطبقات رأ، املشرق

  .   كما يعترب هذا العمل تكفريا من ابن رشيق عن موقفه املثبط للحصري، والراجح أنه مل يرتبه على السن
  :طريقة تأليف األمنوذج

، خمني ألن مقدمة الكتاب مفقودةإن البحث يف هذه النقطة يعترب كذلك من باب االستنتاج والت     
لذلك ، عن مسالك األبصار والوايف بالوفيات واملدارك -كما سبق الذكر -والكتاب جمموع من عدة نقول

ال ميكن اجلزم بأن ترتيب هذه النقول يف كتبها هو ذاته ترتيبها يف األمنوذج واملالحظ أا مل تعتمد على 
  .وختماه بترمجة املؤلف، رتيبه ترتيبا ألفبائيالذلك اجتهد احملققان يف ت، ترتيب معني

« :وكان ابن رشيق يعتمد على حافظته وعلى املراسلة لقوله يف آخر ترمجة معد بن خيارة الفارسي     
وشعر معد مشهور مأثور يستغرق البناء ويستعجز الشعراء وقد أتيت منه مبا حوته رواييت وانتهت إليه 

من ذلك ما قاله عن النحوي عبد ، يرسلون إليه شعرهم ليثبته يف األمنوذج كما كان الشعراء. 2»دراييت
  :كتب إيل ملا صنعت هذا الكتاب صحبة نبذ أنفذها إيل ألثبتها« :الرزاق بن علي

  خصصت أَهلَ الغربِ منه بِمشرِقٍ          بِأَقَـر من شمسِ النهارِ وأَبهــجِ 
يب تحجـجِرثَبوم مهنبٍ مترم نيب ـلْتم          وفَصهنم ةاحذَوِي الفَص ن  

  3»وكَشفْت عن شعرِي لتلْحقَـه بِه         فَاستر علَى خلٍّ لِستـرِك محـوِجِ
اليت تشري " ذوي الفصاحةرجحت بني "فاألبيات السابقة تشري إىل ترتيب تراجم األمنوذج وخاصة يف عبارة 

ويرى الباحث أمحد يزن أن ، بوضوح إىل اعتماد املؤلف مقياس اجلودة واملفاضلة بني الشعراء املترجم هلم
على أن الشعراء طبقات خمتلفة يف هذه ، 4ابن رشيق قد اعتمد مقياس اجلودة يف تصنيف شعراء األمنوذج

يأيت عبد الكرمي النهشلي ، ونسبتهم يف األمنوذج قليلة، ألوج فيهاواملُقُدمون هم الذين بلغوا ا، اجلودة نفسها
على رأسهم وبعده يعلى بن إبراهيم األربسي مث معد بن خيارة الفارسي فعبد العزيز بن خلوف فابن 

إذ صنفوا ، وقد ذكر ابن رشيق طائفة أخرى هم الكتاب الشعراء الذين غلبت عليهم صفة الكتابة، الربيب
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ابن زجني الكاتب وابن غامن بن عبدون الكاتب وابن عطية : ومن بني هؤالء، خ واألدب واألخباريف التاري
  .الكاتب وإبراهيم القاسم الرقيق وأبو احلسن الكاتب

  : مكانة الكتاب وأمهيته
رغم أن مؤلِّف األمنوذج شاعر وناقد إال أن أكرب فائدة نستفيدها من األمنوذج تلك النصوص الشعرية      

كما ، ألن أغلب الذين ترجم هلم غري معروفني ومل يرد ذكرهم إال يف األمنوذج، ليت أثبتها يف ترمجاته املائةا
وصالتها الثقافية ، يؤرخ األمنوذج من خالل نصوصه لتلك الفترة ويطلعنا على احلياة الثقافية يف القريوان

عن قرب على األمراء الصنهاجيني وقادم ويعرفنا ، ببقية احلواضر كاملغرب األوسط وصقلية واألندلس
وموقف السنة من ، ويطلعنا على أثر الصراع السين الشيعي، ووزرائهم على رغم نقص نصوصه وضياعها

  .إذ يالحظ أن احلقد كان ميأل صدور األدباء جتاه الشيعة، الشيعة
ثراء يف هذه الناحية إذ جندها  -الواصلة إلينا - أما من حيث األحكام النقدية فهو أقل تآليف ابن رشيق     

وهي يف معظمها ، يقدم ا تراجم الشعراء ورمبا عقّب ا، عبارة عن مالحظات متناثرة يف ثنايا الكتاب
وأبو إسحاق عنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته جلرى « :ال ختلو من املبالغة ومن أمثلتها، أحكام عامة

وثيق دعائمه ، قوي أساس الشعر وأركانه، شاعر مفلق« :الواحد الزواقوعبد  1»جري املاء ورق رقة اهلواء
  .2»ظهر الشعر وخيوض حبر الفكر  يركب، كأنه أعرايب بدوي، وبنيانه
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   األولـل ـــالفصـ
  وعاتــــراض و املوضــــاألغ

 

  أغراض موســــعة  - 
  دح ــامل -     
 زلــالغ -       

  فـالوص -       

  األوطان إىلق شوتوال االغترابشعر  -       

  أغراض أخــــرى  -
  اءــاهلج -       

  اءــالرث -       

  ر احلكمةــشع -       

  ر اونــشع -       

  اء املدن ـــرث -       
  امة      ــائص عــــخص - 
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  :األغـراض و املوضوعات
إليها الشعر املشرقي قبله، هذا ألن التقاليد تطرق األمنوذج ألكثر األغراض و املوضوعات اليت تطرق       

الشعرية يف أصلها مشرقية، وكذلك اللغة اليت قيل فيها هذا الشعر و كذا األوزان، فالشعر املشرقي رافد 
للشعر املغريب وسابق له، والشاعر املغريب قبل أن تتفتق قرحيته بالشعر عليه أن حيفظ كما كافيا من الشعر 

ه الدربة و ميتلك ناصية اللغة و التعبري الفين الصحيح، فإذا حصلت له هذه امللكة، كانت املشرقي لتحصل ل
وقد تكلم  كنظام ذهين خيتزنه، مكون من اللغة ومن الوزن ومن األغراض وما يصلح هلا من موضوعات،

 حىت رب،الع كالم من احلفظ بكثرة هو إمنا العريب اللسان ملكة حصول ...«:ابن خلدون عن ذلك قائال
 معهم نشأ من مرتلة بذلك لزويتن. عليه هو فينسج تراكيبهم عليه نسجوا الذي املنوال خياله يف يرتسم
 ،1» كالمهم حنو على املقاصد عن العبارة يف املستقرة امللكة له حصلت حىت كالمهم، يف عبارام وخالط

ن من هذا لشعري املوروث، حىت إذا متكّوجتديد الشاعر املغريب يف البداية لن يتجاوز جزئيات اخلطاب ا
بق االنظام املختزن يف ذهنه، وأصبح عنده مبثابة السليقة والفطرة، استطاع أن يتجاوز بتجديده كل إبداع س

و يف هذا الفصل سأقيم حوارا مع شعراء ، ه هذه السليقةعلي يتمرد حىت على النظام الذي بىنواستطاع أن 
م شعراء عرب السليقة ألم ينتمون إىل الفترة املمتدة بني القرن الرابع اهلجري األمنوذج الذين ميكن اعتباره

، ألن املغرب العريب يف هذه الفترة كان قد تعرب أغلبه، و بداية اخلامس مما يعين أم عاشوا يف بيئات عربية
قرار النسيب الذي عاشته وكان لالست، وخاصة يف احلواضر و املدن املعروفة كاحملمدية و القريوان و املهدية

إذ كانت ، القريوان و املغرب األوسط يف زمن الفاطميني و خلفائهم الصنهاجيني دور يف بعث ضة أدبية
، فأصبحت وجهة كل أديب وشاعر وطالب علم، القريوان مبثابة املنارة اليت اختطفت أنوار هذه النهضة

ألمنوذج يعترب شهادة صادقة نسبيا عن هذه النهضة وا، لتضاهي بذلك كربيات احلواضر اإلسالمية األخرى
ألن املغرب العريب مل يعرف نشاطا أدبيا و ، وكذلك الكتب النقدية الواصلة إلينا كالعمدة وزهر اآلداب

ووصف وقد الحظت أن األمنوذج ساق شعرا كثريا يف املدح و الغزل و الوصف ، علميا ذه الكثافة قبال
ومجعت بقية األغراض حتت عنوان ، فأدرجتها حتت عنوان أغراض موسعة راباحلنني إىل الوطن واالغت

  :ألا كانت أقل حضورا من سابقتها؛ أغراض أخرى
  
  
  
  

                                                 
 .362ص  ،2000، 2درويش اجلويدي، املكتبة العصرية، ط: حتقيق، مقدمة ابن خلدون: عبد الرمحان بن خلدون -1
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  : أغراض موســــعة

   :املــدح
فشعر املدح هو ذلك ، 1»الثناء حسن وهو اهلجاِء نقيض املَدحو« املديح هو ذكر للحسنات وتقريظ هلا     

املديح  و يعترب البعض «تناول شخصية سياسية أو دينية أو أدبية فيربز فضائلها و يعدد حسنااالشعر الذي ي
 الغالب أنهصفحات الشعر العريب على مر العصور، وأكثر  استغرق ألنه ، يف الشعر العريب أهم موضوع 

ارم سادم نشأ أول ما نشأ عند العرب حول التغين ببطوالت فرسام وشجعام يف احلروب و مك
وخصاهلم احلميدة يف السن الشعراء يف وصف البطوالت احلربية واخلصال الكرمية وحكم لم واحلرب، وتفن

وكان للمدح مكانة كبرية يف ، 2»اخللفاء واحلكم العادل الرشيد على مدى العصور اإلسالمية املتعاقبة
صناعة ومدحوا به امللوك والرؤساء خاصة بعد أن تكسب الشعراء بالشعر واختذوه « العصر اجلاهلي و

، إذ كان يتخذ شكل الواجب املنوط بشاعر القبيلة، فاالنتصار للقبيلة يكون 3»كاألعشى و زهري وغريهم
، وبعد جميء وإال فاختالق عيوب هلا - إن وجدت عيوب - و التشهري بعيوم مبدحها و هجاء خصومها

الشعر عموماً، وكان املدح من األغراض اليت تأثرت اإلسالم تدخلت عوامل جديدة لتعيد صياغة مالمح 
، مث ما لبث أن عاد املدح كسابق عهده وانتشر أوسع مما كان عليه يف العصر اجلاهلي، ففي القرآين املنهجب

 ،العصر األموي وما تاله، كانت السياسة تتخذه لسانا هلا تثبيتا ألركان احلكم أو دحضا آلراء املعارضني
وي أكثر الشعراء من املدح وأطالوا فيه، غري أن جريراً اسنت إطالة اهلجاء وتقصري املدحة، ويف العصر األم

ورغم كل هذا فهناك من الشعراء من عرف لنفسه قدرها « 4على أساس أن أوهلا ينسى و آخرها ال حيفظ
اهتم النقاد  مثَ، ومن 5»فعزف عن املدح استغناًء عن التسول بالشعر، وهؤالء قلة خاصة يف العصر العباسي

بشعر املدح، فهذا ابن رشيق يف عمدته يعقد له باباً فيفيض يف حتديده، والصفات اليت ميدح ا املمدوح، 
وما جيب من موافقة الصفة للممدوح، فامللك ال ميدح مبا ميدح به الوزير والكاتب، وكذلك القائد ال 

ير له ناقدنا يف عمدته وبني ما ساقه لنا فق بني ما نظّمدى التوا استجالءمدح به غريه، وسأحاول مدح مبا ي
بدءا ، ولذلك فسأقسم مباحث املدح كما قسمها ابن رشيق حسب املمدوح، من مناذج مدحٍ يف أمنوذجه

  :بامللوك و القادة مث العلماء و القضاة فاألدباء والشعراء

                                                 
 .589ص ، 2ج، 1992، 1ط، بريوت، دار صادر، لسان العرب: أبو الفضل مجال الدين بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري -1
، 1،سلسلة تاريخ األدب العريب، دار املعارف، القـاهرة، ط )السودان -موريتانيا-املغرب األقصى–اجلزائر (عصر الدول و اإلمارات : شوقي ضيف -2

  .120دت ، ص
  .309، ص 1992، 1يف العصر اجلاهلي، دار اجليل، بريوت، ط ةاحلياة األدبي: ينظر حممد عبد املنعم خفاجي -3
، بـريوت ، دار اجليل، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده: أبو علي احلسن بن رشيق القريواين األزديينظر  -4
  .128، ص2ج، 1981، 5ط
  .05دت ، ص، 5، دار املعارف، القاهرة، ط " الفن الغنائي"ضمن سلسلة فنون األدب العريب : املديح: سامي الدهان -5
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  :مدح امللوك والقادة
     يبيوسبيل الشاعر إذا مدح  «:ه عند املديح فيقولذي ينبغي للشاعر أن يسلكَناقدنا يف البداية املنهج ال ن

ملكاً أن يسلك طريقة اإليضاح واإلشادة بذكره للممدوح، و أن جيعل معانيه جزلة وألفاظه نقية، غري 
للملك سآمة وضجراً، رمبا عاب   « نّأل، 1»مبتذلة سوقية، وجيتنب مع ذلك التقصري والتجاوز و التطويل

يا بين إذا : و قد حكي عن عمارة أن جده جريرا قال ...جلها ماال يعاب، وحرم من ال يريد حرمانه،من أ
وابن رشيق ، 2»..وإذا هجومت فخالفوا...فانه ينسى أوهلا و ال حيفظ آخرها، مدحتم فال تطيلوا املمادحة

قليل الصرب حىت على  يف مدح امللوك وهو عدم التطويل ألن امللك كثري املشاغل يركز على أمر مهم
كما ال ينبغي أن تصدم مسعه كلمات نابية ، مادحيه، ولذلك ينبغي أن تكون عبارات مدحه مركزة كثيفة

كثرية وخاصة ما يروى عن عبد امللك بن مروان ومادحيه، فلكل عن ذلك أو مطالع غري حمكمة، واألمثلة 
يف اهليئات واإلفراط  3تفرع منهما، حنو التخرقاجلود والشجاعة وما «:ميدح بـ القائدكما أن ، مقام مقال

و قد ، وشعراء األمنوذج قد تناولوا هذا الغرض و أفاضوا فيه، 4»يف النجدة وسرعة البطش، وما شاكل ذلك
  :وضوعاتقسمت قصائدهم حسب امل

  :املدح بالشجاعة والقوة
عبد اهللا بن حممد التنوخي املعروف  أيب حممدكثرياً ما مدح الشعراء املغاربة بالشجاعة، من ذلك قول      

  :5ابن قاضي ميلةب
  7النسرِ قوادم 6العجاج مدـص    اإذَ ادـهـاجل بأدواِء بـطَ

فابن قاضي ميلة يضفي على ممدوحه صفة الطبيب اخلبري باألمراض واألدواء، وهذا خروج إىل املبالغة 
يب العرب ابن أيف احلرب، كما جند ذلك يف شعر املعقولة يف وصفه بالشجاعة يف ميادين اجلهاد، واخلربة 

  :اخلرقي
  
  

                                                 
  .128، ص2ج، العمدة: ينظر ابن رشيق -1
  .128، ص2ج:السابقاملرجع  -2
  :قول الريبوعيخترق يف الكرم اتسع ل: لسان العربيف وجاء ، و الزيادة عن احلد، التوسع يف األمر: التخرق -3

ىن هو إنْ فَىتغتاس قن يف ختَروإنْ       ىـالغ ضع رهمل د عضه ينتـالفَقْ مر.  
  .       135، ص2ج، العمدة: ابن رشيق -4
غري الـذي يف   اوذكر له شعر» جرخو اهبِ لَخدو ،جرود مبيلة دب من شعرأ« ":املطرب من أشعار أهل املغرب"قال عنه ابن دحية الكليب يف كتابه  -5

 .اجلزائرو ميلة هي مدينة ب، األمنوذج
 .الغبار و الدخان مما تثريه احلرب: العجاج -6
              .214ص ، أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان: حسن بن رشيق القريواين -7
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اخلطوبِ مِلَيف ظُ يزداد ضياؤكالبدرِ    ه نورِ معظمه 2    1ندسِيف احل  

فاملمدوح باإلضافة إىل كونه مشرق الوجه يف أحواله العادية، فهو يزداد ضياًء ونوراً يف احلروب، مما جيعله 
خفاء، على عكس اجلبان الذي ال يكاد يرى يف احتدام املعارك لسواد وجهه  يربز لألعداء جلياً من غري ما

عمر بن حتد صريح ، من ذلك قول  ؛والشجاعة عند الشعراء املغاربة هي حتدي املوت .وشحوبه خوفاً
  :امللقّب بالقلم سيرالفامعمر 

  رحِـفاقت ما أحببت: للموت يقولُ    راًدـمبت ى قامتغن ديدـإذا احل
ملك ـعتاظم  شيٍءعن يغيره    ـى هي علَوِيلْ فليس3رحِـوال ف م  

هتحياور املوت وخيريه فيما يفعل، فهو غري م فاملعزب وال مضطرب، وكل ما يستطيعه املوت ال يرهب ي
ل - ، وهو امللك الذياملعزكروه، مل تعد تغريه احلوادث، فال هو يفرح وال هو حيزن مل -قدره وشجاعته علو

زيه، وهي من املبالغات اليت أكثر املغاربة منها يف ـويف هذا تسام باملمدوح إىل صفة تكاد تقارب التن
ئة فقد تقلب املدح ذماًوصفهم ملمدوحيهم، ألن املبالغة املقبولة تزيد من شرف املدحة، أما املبالغة السي     

» املادحني يف أكثر مدائحهم للرؤساء و ا وقد كان همموا الصفات الطيبة و املزايا الرفيعة و حلكام أن جيس
و لريفعوا لواء املمدوح ، أو أن خيترعوها و يلصقوها باملمدوحني لريحبوا يف حلبة املديح، األخالق السامية

  .4»بني الناس
     قصائد من  ل، ال يتعدى البيت أو البيتني، كما جنده يفواملدح يف األمنوذج جنده موجزا أحيانا غري مطو

الطوال، ولكنها ال تفرد للمدح وحده، بل نرى املطولة تبدأ بالتغزل أو النسيب، أو الوصف، مث يتناول 
مادحا  5القفصي الكفيفحممد بن إبراهيم بن عمران املعروف بمن ذلك قول  ؛الشاعر املدح يف أبيات قليلة

  :بعد نسيب
ـَغيدم بأنْ فتما خلَّكُ   غْـدمي فانعن فـيوس 6هماطَ    ينِـ

  غْـكًا فاندبعر ربـاحل هتدبغ    األمري الباسلُ البأسِ الَّــذي
 ـق ملكد صبغت وجـنته     صانَـك يتِالّ اِهللا ةَبغ 7غْــصب  

                                                 
كنا عند النيب صلى اهللا عليـه  : ووردت يف حديث أيب هريرة، ليل الشديد الظلمةيف لسان العرب أنّ احلندس هو الظلمة وكذلك تطلق على الجاء  -1

 .و احلنادس ثالث ليال من آخر الشهر لظلمتهن، وسلّم يف ليلة ظلماء حندس
 .                 246ص ، أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان: حسن بن رشيق القريواين -2
 .309ص: السابقاملرجع  -3
 .6ص، دت، 5، دار املعارف، القاهرة، ط " الفن الغنائي"ضمن سلسلة فنون األدب العريب : املديح: الدهانسامي  -4
 .وقيل من دانية باألندلس، أصله من قفصة بإفريقية -5
 .  وهي مبعىن أماط؛ يقال أماط األذى أي أبعده، أبعده و حنّاه: يف املعجم الوسيط ماط الشيء  -6
       .339ص، أمنوذج الزمان: واينحسن بن رشيق القري -7
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والشاعر هنا ال ميدح األمري يوسف بالشجاعة فقط، بل ويلبسها لباس الكرم واجلود، إذ هو يدفع عنه باليا 
صبغةَ اللَّه ومن أَحسن من اللَّه صبغةً ونحن لَه  ﴿:وده و شجاعته، مث إنه حييلنا إىل اآلية الكرميةالدهر جب
أثر قد ارتسم  - تقواه شدة من –، فهو يرى أن ممدوحه قد اصطبغ بصبغة الدين اإلسالمي، وأنه 1﴾عابِدونَ

  .لةياته األصمن مس وكأن ذلك، حمياه على الورع و التقوى
 إذ كثريا ما كان، من احلوادث وقد كان شعر املدح سجلّا تارخييا ميكن أن يعتمد يف التأريخ لكثريٍ     

الذي  2دميالن قيقالرإبراهيم بن القاسم الكاتب املعروف ب مثل، لنظم مدائحهم املناسبات يغتنمونالشعراء 
باديس بن زيري ملدحه، وهي قصيدة طويلة، افتتحها بوصف اغتنم فرصة اهلدية املرسلة إىل مصر من طرف 

  :طويل للجياد
ـم ةُهديأمون السـاألم انَـإذا خ نٍـأمي    حٍـناص ريرةني املضيع  

  موضع ةرـهييوما للظَّ ريـتإذا اخ    ةـخالف ظهري اديسـب وما مثلَ
ريِـأم حسام املؤمنني وسـهمـوس    هم ـأعيف  زعافاديه ـنمق3ع  

بالسيف املسلول الذي ال يغادر من األعادي إال مهزومني خزايا، وهو إىل ذلك جيعله " باديس"ه فهو يشب
. سند اخلالفة الذي ال مثيل له، وهذه القصيدة رمبا قيلت حني تقدميه للهدية تعبرياً عما مل يقله صاحبها

ميدح  دميالن قيقاجليش والعسكر، فهذا الر وصفالقوة  و من مظاهر، قوة امللك مدح امللوك يكون بذكرو
  :، ويصفه يف كتيبة من جيشه4ابن أيب العرب الكاتب

  رـعالذُّ هـعمن طالئ 7عزمي 6شهاب           شهباُء يسعى أمامـها 5وملمومةٌ
ي بناـيزجةاألعوجي ا 8تب9شـز         عليه10و اهليجاِءا بن دروعهم ـالصرب  

ها ىوغً أسودغاب العجاجة حتت          سرجِي11ةٌي 12يةٌوخطِّ بيض سمـــر  
                                                 

  . 137اآلية ، البقرة: سورة -1
 .قطعة من تاريخ إفريقية و املغرب: و هو بعنوان هحقّق بعض ما بقي منله كتاب  -2
 .58ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
 .و ما بعدها 249ص : ينظر أخباره يف البيان املغرب، هـ 382حممد بن أيب العرب الكاتب توىل عمالة إفريقية على عهد املنصور الصنهاجي  -4
  .واحلديد السالح بياض من فيها لما مييل لوا إىل األبيض، كتيبة جمتمعة: ملمومة شهباء -5
  :ذو الرمةيقول ، على سبيل التشبيه بالكوكب يف مضيه و اجلمع شهبان احلرب يف املاضي للرجلِ قالت: يف لسان العرب شهابجاء  -6

 .دمِـصلْ شوهاَء كلُّ عمرٍو وشهبان          كـمبال أَتته اـداعيه عم إِذا
7- زِميالع: والشدديد الع.  
سـا  ويف حذيث أم زرع ركـب أعوجيـا أي فر  ، و اخليل األعوجية منسوبة إىل فحل كرمي كان يقال له أعوج، اخليل: يف لسان العرب األعوجية -8

  .منسوبا إىل أعوج
  .ضوامر: شزبا -9

-
  .و يف احلديث ال ينكل يف اهليجاء أي ال يتأخر يف احلرب، احلرب: اهليجاء 10
 وجاء يف املعجم الوسيط أن سريج حداد معروف تنسب إليه السيوف السرجيية، السيوف: السرجيية -11

-
  .اليت حتمل من اهلند الرماح إِليه تنسب بالبحرين سفُنلل فَأُمر اخلَطُّ قيلو، يف لسان العرب اخلطية هي الرماحجاء   12
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صبحت قومٍ ا دمهاَء أرتــهم    وجوه الردى حمراً خقُوافهفْـا الص1ر  
 العرب، متثل فهو يرسم صورة متضادة األلوان، الفاحتة والداكنة، فالكتيبة الشهباء اليت يقودها ابن أيب

ز عليه الشاعر ووصفه، أما اجلانب اآلخر املظلم فهو ميثل األعداء اجلانب الفاتح من الصورة، وهو الذي ركّ
، إذ أن أخبار قوة املمدوح تسبقه، "من طالئعه الذعر:"يف قوله وظف االستعارةوهوال يطيل وصفهم، وقد 

إذ أن االستعارة تظل مبدأ جوهريا ، ال يهزم جيش لذلك فهو" دروعهم الصربف" نوداجل عند وصف وكذلك
وبعبارة أخرى ، ألا تعتمد على ما يف الكلمة من محل أو خصب كامن« و برهانا جليا على نبوغ الشاعر 

، وقد شبه تشابك السيوف 2»حني تستخدم الكلمة استخداما جمازيا تكتسب قوة مل يكن لنا ا عهد قريب
: الصرييف بن سفيانأبو علي احلسن بن أيب بكر وهذا  .وأسودها هم جنودهالبيض والرماح السمر بالغابة 

قوة  يف ةداوصف العدو إال زي ما، بعد وصف خيول العدو وعسكره وقوته، والصنهاجي يصف قوة املنصور
  :مدوح، فاملمدوح تزداد قوته كلما كان خصمه أقوى وأشدامل

وجرد مرو 3غرابيبـغط د4ارف  ومسر و 5سالهيبـأك شيبارم  
  7مائـكَالش نهزم 6ريحِ زعازع    اهــكأن اِءـقاللِّ يوم م بختُ
اء، وقد شبه ن ميثالن مقدمة املدحة ومها وصف خليول العدو، وما عليها من الفرسان األشدافهذان البيت

  :كر ممدوحه فيقولسرعة عدو اخليل بأمواج الريح الشديدة وقد أمسكها الفرسان بالشكائم، مث يذ
ـُها   اجمـاجلم رابِـالت مِـيف لثْ هتولب  جتلَّى هلَا املنصور فاجناب جنح

 قناتهى        حيثُ  يف مضنتي يفيـض أنَّـكال الساه ـيف التـي متراقائم  
  10وامتُاخل 9دنرِالف من بيضِ يغَص وقد         خناصر العجاجِ وسطَ 8ىلَالطُّ كأنَّ        

                                                 
 .61ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
  .10ص، 1990، 1ط، القاهرة، مكتبة اخلاجني، اجلملة يف الشعر العريب: حممد محاسة عبد اللطيف -2
فهي  27اآلية:فاطر »ومن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر مختلف أَلْوانها وغَرابِيب سود « ويف الترتيل، خيول قصرية الشعر شديدة السواد: جرد غرابيب -3

  .كثريا ما تأيت تأكيدا فيقال أسود غربيب
سري الشاب و يقـال  وقيل الغطريف الفىت اجلميل و قيل هو السخي ال، يف لسان العرب أن الغطارف و مفردها الغطريف هو السيد يف قومهجاء  -4

 .التغطرف االختيال يف املشي
  .الطوال من فرسان اخليل واخليل: السالهيب -5
  .يف املعجم الوسيط زعازع ريح تعين الرياح الشديدةجاء  -6
   .                                                                 99ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -7
  .تعين صفحة العنق: يف لسان العرب الطُّلى وهي مجع طليةجاء  -8
  :جرير قال ،نفسه السيف والفرِند ووشيه ربده وإِفْرِنده السيف فرِند و جاء يف اللسان.وشيه :و افرنده السيف فرندجاء يف املعجم الوسيط  -9
 .ذُوبـي وال يفَلُّ ال ندرِـِف      ارواـتم فال احلَديد قَطَع وقد 

 .                     100ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -10
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اخليول مشرياً إليهم بسيفه،  و وهنا صورة أخرى مجيلة، املنصور واقف أمام هذه احلشود من الفرسان
، وكأن رماحه املعلقة يف صدور ة على عدوهمهو واجليش كله وحدفواألعادي يقعون دونه مهزومني 

كناية عن كثرة ضرب  يف هذا، ولسيوفها اسبِلْأنامل ي - هلواا عليه - وكأن الرقاب، األعداء متائم
بصليل السيوف  ومن الشعراء من أكثر يف صفة احلرب ومظاهرها، حىت جتد القصيدة تضج .األعناق

عبد اهللا بن حممد األزدي املعروف  وحتمحم اخليل، وصياح املقتولني والقاتلني، جند ذلك واضحاً يف قصيدة 
  :1 العطارب

أذكَت ا احلربإذا م ا شجاعهارـوك    أُوـا وجهلَ ادالثَّ هـى يتحررق  
ومل ترِج ــا تقاذفإلّ ا اخليلُفيهبِ    تـهثٌثَا ج جرحـمف ى، وهاملق  
  أزرق آنُـمنه وضم تـإذا لقح    ارمــص أبيض 2املوت فاُءلح وإذْ
    4قرِـغم ا وال البحرا فعلًنرِـإذا قُ    قدـغم فال الغيثُ هدر دم 3طم و

فكل هذه األبيات وما تصوره من جثث اجلرحى، واهلامات املصابة، والسيوف اليت تا إىل األزرق غير لو
القاين بعد أن أصبحت متثل الردى، وهذا الدم اجلاري الذي يفوق جريان السيول، والذي يصبغ البحر 

 النهاية إىل ذلك امللك اجلليل الذي ختفق أمحرا إذا مازجه، كل هذا تعبري حركي عن قوة املمدوح، ليصل يف
  :إذ يقول ،و تسعى السيوف يف متكينه وبسط سلطانه، له رايات االنتصار

لك الفاتكات البيض بالعز تنـتىض         ى احلربِلد والرايات صرِبالن 5ختفق.  
  :املدح بالكرم

     الكرم من الصفات األساسية املهما امللوك والقادة وغريهم، وهمة اليت ي من صفات العريب ي دح
عموما، جندها منذ األبيات األوىل الواصلة إلينا من الشعر العريب، والشعراء املغاربة كغريهم من الشعراء، 

جتاوز  مبالغة جندها أحياناً ،اعترافاً بأفضال ممدوحيهموجرياً على سنة الشعراء األوائل،  كثرياً ما مدحوا ا،
  :مادحا املعز 6 احلروري النحويعبد العزيز بن خلوف  من ذلك ما يقول  ؛املعقول واملتعارف

لو ألدخلَ يستطيع األموات من        نعماه ـفيمياُءــاألح ا نالت  

                                                 
   »...كأنه العجاج ملتحف ويبيت« :ورد يف كتاب التذكرة احلمدونية، »...يا بنت ملتحف العجاج كأنه «:199بيته الذي يف األمنوذج ص -1
  .موتاألمر املالزم لل: حلفاء املوت -2
  .شيء كل على تطُم القيامةُ هي قال »فَإِذَا جاَءت الطَّامةُ الْكُبرى  «وجل عز قوله يف الفراء وقال، عال و غمر: يف لسان العرب طم املاءجاء  -3
 .200ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
  .200ص: السابقاملرجع  -5
   :وهي 165ة ثالثة أبيات أخرى مع األبيات الثالت اليت ذكرها له األمنوذج صورد للشاعر يف التذكرة احلمدوني -6

  اـحلظاته مـسيوفُه تستعري لو        هاـحمات ود هـتنتف يالت إنَّ
الواقبِ عاتان ذـوافن لْتـتلُكْأَ بِلْالقَ يف       يقماه ها وحبرمات  
  اـوسناته مقليت عـمدام منها        ةـبلحظ أبيع أن ألرضى إين
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سوـرعاي تـي اهـا إنصدافه       حتى الشو الوِ وامخواُءـس هاد  
متنوالعز عمـاٌء مغـدق فيهِ       ماتم وعنهصخرةٌ م اُءــصم  

ما أنت بعض ـا مثلإلَّ اسِالنام       بعض راُءـاحلم ى الياقوتةُاحلص  
فتحت كلَّ بالغَـة اكعملنا ن         فجرى اليراع وقالت 1عراُءالش  

ق الشاعر يف تشبيهه تأنفمن املبالغة أن املعز لو استطاع ملنح األموات من أنعمه كما مينح األحياء ، وقد 
التمثيلي الذي عرب به عن متيز الياقوت عن بقية احلصى، ولقد زاد الشاعر يف ز املعز عن الناس كتمي

االعتراف بفضل املعز حىت أنه عزى إليه بالغة الشعراء، فمن أفضاله أن يقول الشعراء الشعر ومن أفضاله 
 عبد بن يوسف" ثقة الدولة  ابن قاضي ميلة  به ما مدح ومن التشبيهات اجلميلة .كذلك أن تكتب األقالم

حني هاجر إليه ابن قاضي ، للعبيديني آنذاك كان حاكم صقليةو ، "احلسني أيب ابن علي بن حممد بن اهللا
  :2ميلة  متكسبا

ى املَإذا سعيف أرضٍ 3لُح بثْعله ت  جيشا من بِاخلص األفاعيلِ مشكور  
 وى وهدو النيغدهحلْبت فرسان من  4لولِـمس ى اإلمالقِعلَ وفرٍ بسيف  

فالشاعر قد شبه الفاقة والفقر بالعدوه كرم األمري، الذي ألبسه لباس الفارس الذي انتضى سيفه يف ، وخصم
  .وجه اإلمالق والفقر والعوز

ألنّ  م من أجله،ومن الشعراء املغاربة من جعل ممدوحه أفضل من أهله وولده ووطنه، ألنه تركه      
حشد كل الصفات النبيلة يف شطر بيت تعبرياً عن لذلك الشاعر مل يترك أهله إال ليلقى من هو أكرم منهم، 

ليستحضرها يف ، بيل األقرب لتجسيد الصفات احملسوسة للسامعشبيه الساألمري، وكثرياً ما كان الت أخالق
د والبِذهنه كقوله مشب؛شرهاً النجابة وا املاء الذي جيري يف أغصان كاليت جتري يف طبع املمدوح فات الص

النبات، وكما أن النبات ال حياة له بدون املاء الذي جيري فيه، فعلي األمري ال يتخلى عن هذه الشمائل اليت 
الطبيب مادحاً علي بن أمحد أمري األزدي   بن أيب النوقأبو بكر عتيق بن متام   يقول ؛ةأصبحت طبعاً وجبلّ

  ):هـ408ت(قرطبة 
  يـي و من وطنِأهل من أخصب يداه    ىفت دي لقصي وأوطانِأهل تتركْ
علي احلُ املاجداجلَ رــوم وادن    يف حزمـاألشت ه مجعات نِـللحس  

  5نِـِتاهلَ لِـالواب يِسقْ فوق همتسقَ    هراحت العافونَ  رومن إذا استمطَ
                                                 

  .164، 163ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
  .169ص، 1975،  2لبنان، ط، دار الثقافة ، بريوت، العرب يف صقلية: ينظر إحسان عباس -2
 .وهو نقيض اخلصب، الشدة و اجلوع الشديد: املَحل -3
   .214ص ، الزمان أمنوذج: حسن بن رشيق القريواين -4
  .املطر اخلفيف الدائم: اهلنت -5



47 

 

ومن حوى را مل حيوِتبــا بشها الّإلَّ  رـي ولَذدـمع  وهنُد امل1نِـن  
هــدي وحمتمه ينعن جد الفرع  واخلري ـوالشر نبِـيف اللَّ مشروبان  

ـِلطبعاً يف مشائ جابةُي النجترِ   2نِصيف الغ املاِء جري رشوالبِ واد    هـ
د الكثري من الشعراء فالرحيل إليه والتقرب منه وكثرة وإذا كان الكرمي اجلواد أفضل من األهل عن     

، ال تثنيه  وسيار السبن الصفّعلي بن أمحد  قاصديه من املادحني دليل على صحة ما ميتدح به من كرم،  ف
ره بالبعد بل وحتاول وعظه، مث تذكر له األوالد ومن تبكي وحتاول ثنيه عن الرحيل، وتذكّ اليت، مالمة امرأته

  :يقول يف وصف حاهلا ؛عاهم وحيميهمهلم لري
عتوتوج رجعتتواس كَتوش كَتـلْفظَ        بـهلَ تـسترجِا مـتبعاً ماكاي   

وقالت تذكُ أنْ أما ينهاكر ـالن3ىو        نهى قد ـت عنك الصبا والتابِصاي  
  االيـق هلِواجلَ يللغ وكن اًـمطيع        له نـوك فامسع مِـاحلل ا أوانُوهذَ
لصغارٍ ومن ــترك  عيالٍ منتهم        طَ ا يبغونَطَالقَ بِـغكزعماا وساقي  

  4اصافي املاَء كبعد ا منويشرب نـول        ولن جيِدوا للعيـشِ بعـدك لـذَّةً
  :افظ قائالبل و يذكرها بأن اهللا هو الرازق و احل، لكنه لن ينثين عن رحيله

هغـري هلَا إنَّ الَّـذي ليـس ـإل         فقلتـكف هاهـحاف ماظاً ومراعي  
بِوحسـا ومصفًـستخلي به ماحـأم      ا       بامـوظاً بـحمف يه و ور5اائي  

الشعر  مث يستطرد ذاكراً رحلته وراحلته، يف أوصاف تشبه يف كثري الشعر القدمي، وهذه ميزة من مميزات
ه إىل الشعر اجلاهلي وخاصة يف غرض املدح الذي تناول موضوعاتاملغريب يف األمنوذج، فهو أقرب يف 

  :شاعر إىل مدحهالكانت شائعة يف الشعر اجلاهلي، مث يصل بنا  موضوعاتاملغاربة فيه 
  اـشافي رِمائالض مِقْس من ى الودير         حافظـم حبـم من ود ارةُـزي
ـطوتلب بولَـالق يف ذاك وتيبتغ         جزاًء به صِـخال من ـِواق الوداـي  
  6اـانيـثَ ى لكرما أَ عصرٍ دحووأَ         هانِـزم ذُّـف - اِهللا حبمد-  تـوأن

                                                 
  .اإلحسان و االستكثار منه وتطلق على، منة لقلبه ليس يقال القوةيف املعجم الوسيط املنن مفردها املنة تعين جاء  -1
 .244، 243ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
  :لقول الشاعر  املسافر ينويه الذي الوجه والنوى النية وجاء يف لسان العرب، البعد و الغربة: النوى -3

صاها فأَلْقَتع تقَرا واس كما     وىـَالن ناً قَريباِإليابِ ع ـاملُسافر.  
 .266ص : السابقاملرجع  -4
 .266ص : املرجع نفسه -5
 .267ص : املرجع نفسه -6
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     قاً يف املدائح وابتعاداً عن األلفاظ املبتذلة، فالتوضوعاتل على املعويوالقارئ لقصائد املدح يستشعر تأن 
القدمية إمنا هو نوع من اللجوء إىل الصفاء اللغوي واجلزالة اللفظية، وكثرياً ما كانت املدائح تقع مواقع 

اجليش جماهد بن عبد  أيب وقعت من  «حسنة من املمدوحني، العتنائهم وجتويدهم هلا، فالقصيدة السابقة 
واملادحون من الشعراء خيرجون  .2»قيق واعتذر إليهن الرموقعا لطيفا وأمر له مبائيت دينار ومخسة م 1اهللا

أحياناً عن تكتحون مبا يريدون، وهذا ال ينفي عن قصائدهم القوة واجلمال فعلي بن يوسفمهم ويصر  
صل، بعد مقدمة األكرم، وكرم الو ةسماحصفات ال "بن حممد  املنصور"ممدوحه  ضفي على، ي3 التونسي

  :لع الشعر اجلاهليمبطا فيهارنا جزلة يذكّ
  انكَا سوا لنكان 4ىلَاُأل نينِاعـيف الظَّ    انـعظَ أم احلي دـبع كقلب امـأق
  5انسو مهبعد من ذقـت ملْ ي وإنْنِيع    ترـفظَ اذا بهـى موـالن در ِهللا

  6انزــح تأم ا إنْواحزنـي فقلبِ    همبينِ ا بعدي أحييرِعـش تـلي يا
فالظعينة والترحال واحلي والنوى كلها من األلفاظ اجلزلة القوية، اليت الزمت املقدمات الطللية املشهورة، 

فهو ال يطلب إال فرساً ومركباً وكسوة، وكيف ال يعطاها  ،ويف اية القصيدة يذكر الشاعر حاجته صراحة
  التونسي ة من املنصور بل استحقه ن، وهذا ليس م7»كان املنصور مفتوناً بشعره ال يتمالك إذا مسعه«وقد 

و الشاعر هنا و إن استعمل بعض  ،وكان واثقاً من نفسه كما يصرح ابن رشيق معترفاً بفضله وسبقه
فاحلقيقة يف باا بيان و  «:و يف هذا االعتراف و احلقيقة بالغة كذلك، التشبيهات لكننا نراه يقف معترفا

  :8»زات ال تعين زيادة يف البالغةوكثرة اا...بالغة
  12انفَما ص كضالر راهب ذْم 11ىوالش لِبع          10طرِـقَ 9االقر حمبوك بأشقرِ رـمفأْ
ـوماحلَ كرياضِ بِكَرز13ن ألبساه      مر ـوش حابِالســا مين هنا وهان  

                                                 
  .أمراء األندلسأبو اجليش جماهد بن عبد اهللا هو أحد  -1
 .268ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
 .أصله من تونس و تأدبه بالقريوان -3
 .مبعىن الذين: األىل -4
  .أي ال يأخذه نعاس و ال نوم 254اآلية: البقرة»لَا تأْخذُه سنةٌ ولَا نوم « :و يف اآلية الكرمية، الوسن هو النعاس من غري نوم -5
    .                    303ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -6
  .304ص: السابقاملرجع  -7
 .28ص، 1991، 1ط، عمان، دار البشري للنشر، البالغة العربية يف ضوء منهج متكامل: حممد بركات محدي أبو علي -8
  .املستوي املنت اخللق الفرس الشديد :املَحبوك -9

 .وراء أذنيه اللِّجام حطر: قرط الفرس -10
 .األطراف سائر و نيالرجل و القوائم ضخم :الشوى عبل -11
  .الرابعة حافر طرف و قوائم ثالث على قام: الفرس صفن -12
  :قال الشاعر ،املُلوك إبِلُ فيه ترعى أَسد كانت بين أَرض من معروف موضعو األصل  ،خضراء معشبةرياض : احلَزن رِياضِلسان العرب  يفجاء  -13
  هطلُ مسبِل عليها جاد راَءـخض        ةٌـمعشب احلَزن رِياض من روضةٌ ما
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  2انهي وال ودـذي عنالَّ جاُءى الردأكْ             افم ترخا ذَا مصفاي من 1لعةـوخ
  :يف قوله 3 ابن شرف الكرم كذلك إغاثة احملرومني والبائسني، وعن ذلك يصدر من و

  4مانُــرح اَهللا إنَّ كـا بناثَـأغ             مأــا على ظانـقيب ى اُهللاا رأَـملَّ
دم كل ما بناه السابقون منت، يهوهو يف مدحه للمعز ممدوحه وجيعله فوق السابقني ،  املادحني ليبين به عز

  :إذ يقول، يذكر أوالد جفنة الذين مدحهم حسان
رأَ فلوى من مضى ما شه لَدتهاج  فْجِ أوالدةَن املدحِ بعد 5انُـحس  

  :هقوليف و يذكر ابن ذي يزن 
  7دانُـغم هنحتص وملْ اجلموع تلك    هتدع نِثْمل ت 6ي يزنذ ابن تنكُ

     بن باديس هو امللك الذي انصرفت إليه أغلب مدائح املغاربة يف األمنوذج، وذلك طبيعي ألن  واملعز
شعراء األمنوذج أكثرهم عاش يف القريوان أو حلّ ا مث هجرها، أو زارها ملاما، والسبب اآلخر أن ابن 

على األمنوذج بعد تأليفه، لذلك  لع املعزأن يطَّ طبيعي، وف األمنوذج كان يف كنف املعزرشيق حينما ألّ
املعز يستحق املدح الهتمامه باألدباء وتقريبهم ، مث ألن  أنّساق ابن رشيق أكثر املدائح يف املعز، إضافة إىل 

االستقرار الذي ساد القريوان يف وقته جعله حيظى برضا الناس عامة واحترام األدباء خاصة، حىت أن بعض 
  :القريواين ابن شرف  قول شعراء قد غاىل يف مدحه، من ذلكال

هو الشالّ رفذي نسـاملع بيال            ـوه إليهذُ وو الشدميِـالق رف  
  يمِـرج انـشيط كلِّ رقـوحم            شهاب احلربِ مهلك كلِّ بـاغٍ
  ليمِـالظ الَـه إجفـعن لُوجتفُ    تقَطَّع دونـه البيض املــواضي

ويلُجـو عنليلَ ه قعِالن ــوجدرِـكب            ه الت9   8يمِـالبه لِـييف اللَّ م  
الذي تنبع منه كل الصفات النبيلة، ومل يكتف  ذاته وتكمن مغاالة الشاعر يف أنه جعل من ممدوحه الشرف

حذف ) هو الشرف(و يف التشبيه البليغ  بذلك بل لقد نسبه إىل الشرف القدمي وهو النسب العريب العريق،

                                                 
  .الثّوب: اخللعة -1
 .304، 303ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
  .رسائل االنتقاد: صاحب كتاب، اجلذامي شرف بن أمحد بن سعيد أيب بن حممد اهللا عبد أبو: هو -3
  .342ص، أمنوذج الزمان: ن بن رشيق القريواينحس -4
  .342ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -5
  .ري طرد األحباش من اليمن مبساعدة كسرىيمملك ح): م574ت (جاء يف املنجد يف اللغة و األعالم ابن ذي يزن -6
 .343ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -7
  .الصباح إىل فيه ضوء ال: يم ليللعرب يف لسان اجاء  -8
 .342ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -9
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مث جنده ، 1»ه به و بذلك تكون قيمة التشبيه أكرببإضافة املشبه إىل املش«:للوسائط اللغوية ليصبح التركيب
ونصرة احلق " شهاب احلرب"كالشجاعة يف : يسبغ عليه كل الصفات املعروفة يف املدح، وهي صفات عامة

بالليل  مث عمد إىل مقابلة مجال املعز ،"وجه كبدر التم"قي يف لْل اخل، واجلما"حمرق كل شيطان رجيم"يف 
ميدح  املسيلي وهذا ابن رشيق .بالبدر يف ليلة اكتماله ليزيد من وضوح الصورة اليت بناها على تشبيه املعز

املعز قائالً ةبصرب ذاكراً النسب العريب، مبناسبة بناء ابتناه املعز:  
ـيا ابن األعزة رٍـمحي أكابرِ من    وسـاألم اللةالك ـحطَقَ منان  
لِّـك من هِ   انِـبلس آمرٍ 2أبلج           يضع السيوف مواضع التيج3ان  

فاملدح بالنسب العريب كثريا ما يتجاوز املمدوح إىل ذكر علو قدر العرب، وهذا يكشف لنا عن جانب      
ا كانت حتسن الظن  لدى الشعوب اليت اجتماعي مهمسكنت الضفة الغربية من العامل العريب، فاألكيد أ

  .احلضارةبالعرق العريب، وال حتمله على أنه غازٍ أو عدو، بل كانت تنظر إليه على أنه مصدر للعلم واحلق و
  :املدح بشرف النسب

هو النسب العريب، ألن  سب، وقصدهم يف شرف النسبعراء املغاربة من املدح بشرف النالش رثَكْأَ     
 قد كان حفظ األنساب علما معروفاالعروبة عندهم مصدر السلطان والدين واللغة والثقافة واحلضارة، و 

من ذلك قول  نسب ممدوحيهم وصلوه بالعرب،ب التساميكل الشعراء إذا أرادوا و، عند العرب قبلهم
، وابنه "قحطان"العرب اليمين  جد ركَذََقد  و ،ميدح املعز  بن اخلازنإمساعيل بن إبراهيم أبو الطاهر 

  :سب العريب يف مصادره ومنابعه األوىلإىل الن اتلَصكلها وو، اليت سكنت اليمن" محري"، وشعوب "يعرب"
ذُ ولهمريٍـح 4ابةؤ ـوسن            ـَاهوسناؤام يعرب ـالع الرفيعيال  
لُّوحي من لَـأع قحطانى ذروة      ايعيــولي ا حمـاولُه5بآلِ س  

  7غالِ 6علق -وأبيك-ال الع إنَّ      ما زالَ يبتاع العـلَى متـغاليا
وقريب من ذلك قول ، فالنسب العريب عند املادحني املغاربة أحد أهم الصفات اليت خيلعوا على ممدوحيهم

  :مادحاً املعز  الصرييفحسني بن علي 

                                                 
 .39ص، البالغة العربية يف ضوء منهج متكامل: ينظر حممد بركات محدي أبو علي -1
  :نساءوتقال للرجل الطّلق الوجه ومنها قول اخل، األبيض احلسن الواسع الوجه، أو املفترق احلاجبني: األبلج -2

  الصدرِ منشرِح الوجه بليج وكان          حاجة لطالبِ أَهالً يقُلْ لَم كَأَنْ
         .440ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
   :فقال للنخل ذوائبال الشعراء بعض واستعار أشرافهم أي قومهم ذؤابة هم يقالو أشرفه  أعاله شيء كل من :الذؤابةيف لسان العرب جاء  -4
 مب جي الذَّوائمنت يوه وال          ةٌـآوِي خافها على يق حافاترالس. 
 .ليس مبقصر: ليس بآلٍ -5
  .شيٍء كل من النفيس: العلْق -6
 .83، 82ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -7
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لقد ـشراُهللا ف ـولد منـأق    ةـامل امـبتش عزـريفاه  
  اهيفــبتثق رـبصي ريـأم    يوفـالس اللِـبظ 1اهفَقَّثَو

األفاضلِ فيا ابن من حمإذَ    رٍـيـا عفضلُ د ـغطاريفاه  
  2اهـاويفـخت نـي منِنوأم    لقاؤك حسن عندي احليـاةَ

يا ابن األفاضل : "العرب، بل لقد نسبه إىل أفاضل العرب إذ ناداهكما أن شاعرنا هنا مل يكتف بنسبته إىل 
لنداء، لئال يترك جماالً للتكذيب، املصاحب ل، وهناك توكيد لغوي آخر وهو أسلوب اإلنشاء "من محري

ميدح  اخلزاعيبن جابر  وهذا قرهب .فنحن نعرف أن أسلوب اإلنشاء ال حيتمل التصديق وال التكذيب
اء املزن مبايف ه العريق الصسبه نهو يشبو ،ة أخرىمر سٍية وإىل قَر مريمبنسبته إىل ح "املنصور بن حممد"

كَالذي مل يالشاعر ال  ور، ولقد أعاله فجعله يف مراتب النجوم اجللية يف كناية كذلك عن رفعة نسبه، د
جلود إرث املنصور عن أجداده وخصاهلم، فا أجداده يكتفي بنسبة ممدوحه نسباً شريفاً، بل ويذكر مشائل

يطيقون، وهم إىل ذلك أصحاب القرار ال جون عن املعسرين وحيملون عنهم ما السادة الكرام، الذين يفر
  :يف أقوامهم فلهم سياسة الناس ورئاستهم واإلحسان إليهم، وهلم احلل والعقد

  ادوـالقُ ائدـوق 3ولِـالقي قيلُ       مدــحم لُـجن ورصاملن دالسيِّ
ميـينِه ودوداً فَجج ستفدإرثٌ    من ي قَتليــاألج عنِ ـَهداد  
  4آد بٍءــع لِّـلك واحلاملني    الفَارجني لكُلِّ خطبٍ ضـيقٍ

  رادـواإلي دارِـواإلص سِأْو الب    ىدوالن ةاسئَوالر ةاسيالس أهلُ
  ادوــب راتيالن ومجالن حيثُ    حيتلُّ من قيسٍ بأشرف معقـلٍ

رٍك نسبغريِ مكـد نقْحقَّ    ماِء املُزته ـللســـاألجم ادة5اد  
ه أهل لذلك لصفاته نأواهلدف من هذا كله هو أن يقنعنا الشاعر بأن ممدوحه أهل ملا هو فيه من مكانة، و

  .هو كما أنه أهل لذلك ألن هذه الصفات أصيلة فيه وليست طارئة
  :أخرى يف املدح وضوعاتم

                                                 
  .أقامها و سوى عوجها: ثقّفها -1
 .121، 120ص، أمنوذج الزمان: لقريواينحسن بن رشيق ا -2
 ـا  خيص أَن غري من امللوك اَألقْيال: ثعلب وقال ،ملكها أَي رعينٍ ذي قَيل إِىل: احلديث ومنه يف لسان العرب القَيل هو امللك من ملوك محري،جاء  -3

  .حمري ملوك
  .هو ما يبلغ مبحتمله أقصى اهود: العــبُء اآلد -4
 .                                                          328ص، أمنوذج الزمان: بن رشيق القريواين حسن -5
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أخرى ليست غالبة لكنها  موضوعات هناكمدح امللوك والقادة، و  هي الغالبة علىعناصر  ما سبق من     
بن حممد أيب الفتوح  ذكر علو مقام املمدوح، من ذلك قول  وضوعاتمن هذه امل ،حاضرة ال ميكن إغفاهلا

حسن بن البلبل"ميدح  1 وسيالس"به أعداء الوايل وحاسديه ليغيضعاء، ، يف شعر يشبه الد:  
دهكذَ ما دعلَ مغمِى ر العداا أبد    عيف اليومِ الك تلَعاهلَـا عـغ اكاد  

قد قدأنْ اُهللا ر عطَتى مناك أُ    اـومطَعى حاسدـو الكم ا البثَّإلَّ كاد  
من أين يهتضم احلساد ـال سلوام  ا أكثَمعاليوار فيهاحلَ ا لكــساد  

اسِ كلّهــمالن امناغت فيك أراد    فما رمى الغم منهــه أحم غري2اد  
ا على الرد على احلاسدين، كأنه ما نظمها فالشاعر إضافة إىل توكيده الذي افتتح به قصيدته قد ركّز كثري

اليت افتتحها بذكر علو مقام  بن اخلازناهر  إمساعيل بن إبراهيم أبو الطدا عليهم، وكذلك قصيدة اإال ر
املعز ،وهذا النوع من املدح أقرب إىل احلكم العامشجاعة الكرم والاملقام حكم عام من عناصره  ، فعلو

زيادة يف حركية الصورة املدحية و ، و قد امتطى الشاعر هذا اإليقاع املتناوب، شريفالنسب القوة والو
  :3»لشعري ميثل اخلصيصة األخرى مع ااز النفراد لغة الشعر عن النثر و متيزها عنهألن الوزن ا«، مجاهلا

  ارـَي القنـه ادـمالر مـعظي  5ادـنالز يرِو 4ادـالعم عـرفي
  6ىدـاملَ ى عليكيـعأَ كلَـوي    وهأْــش بٍـلـملطَّ ولُـأق

     ري عن رفعة ممدوحيهم، بكل األساليب التعبريية، إرضاًء هلم وبرهنةًن املادحون املغاربة يف التعبولقد تفن 
محمد بن عبدون ، فمعلى مقدرالورجيعل القَ وسياق السمجعفر بن "من وسائطه ورسله إىل  ر

بل لقد جعل  املمدوح بالبدر، هبشيقلب الصورة املعهودة للتشبيه، إذ املألوف أن يوهو بذلك  ،7"يوسف
ه معناه وطرافته بأن جعل احلوار مع البدر وشب زيمو خلق الشاعر ت ،مكانة من ممدوحه جعفر قلَّالقمر أ

فاعة عند األمري حني الدخول عليه، ومما حسن هذا طلب من البدر الش نْأَذلك بِ دالبدر مبمدوحه، كما أكَّ
  :ل لغة داخل اللغةفالشعر ذا الشك، املعىن تلقائية األلفاظ وانسياب الوزن وخفته

  هـيلد اخلضوع وأظهرت هـيعلَ    مـاًمسلِّ قمت البدر يتأَا رمولَ
وقلت نَّإِ :له األمري ابن يوسف    شـبيهك قد إلَ الوصولُ عزـيه  

                                                 
  .وهو ميدح واليها، "سوسة"يكنى بالسوسي نسبة إىل موطنه األصلي  -1
 .70، 69، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
 13ص، 1990، 1ط، القاهرة، مكتبة اخلاجني، عر العريباجلملة يف الش: ينظر حممد محاسة عبد اللطيف -3
 عليهـا  يقوم اليت اخلشبة والعماد ،شرفه بيت عماد أَرادت العماد رفيع زوجي زرع أُم حديث ويف ،يف لسان العرب رفيع العماد تعين الشريفجاء  -4

  .البيت
  .طَلب ما وأَدرك فيه أَجنح أَمراً رام إِذاالذي  :داالزن ورِيال -5
 .83ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -6
 ).هـ388ت(أمري صقلية يوسف بن جعفر حممد أبوهو  -7
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  1هـيالم علَي الستبغ هتئْـا جإذَ    فكُن يل شفيعاً عنده ومذكِّـرا
أو يأيت بنظام حنوي جديد غري املعروف ، فردات جديدة غري اليت يستعملها أبناء اللغةفالشعر ال يأيت مب«

و إمنا يعنون أنه يستخدم ما يعرفونه من اللغة من قبل مفردات و نظما لكنه يستخدم ما ، سلفا لديهم
أسرار  يعرفونه بطريقة ختتلف عن الطريقة اليت يعرفون فيتولد منها ما يدهش و يوقف على سر جديد من

فكل « :يقلْكما جند عنصراً آخر يف املدح وهو املدح باجلمال واحلسن اخل. 2»الروح اإلنساين الغامض
إنسان يفإن ...ل عن الفضائل النفسيةمدح بالفضل يف صناعته واملعرفة بطريقته اليت هو فيها، وأكثر ما يعو

أضيف إليها فضائل عرضية أو جسمية، كاجلمال و األباة هورغم أن ذلك 3»وبسطة اخللق كان ذلك جيد ،
ىل الصفات النفسية اليت يعتمد إضافة إإال أن شعراءنا يف األمنوذج قد تناولوه  ،من العناصر الزائدة يف املدح

مدح جعفر "يف  وسياق السالورحملمد بن عبدون عليها املدح أساساً، وهذا ما نلمسه يف القصيدة السابقة 
  :املعزمدح يف القريواين  ابن شرف يف قول ، وكذلك"بن يوسف
ويلُجو عنلَـلي ه ـوج عِـقالنه    كبرِد يف اللَّ مِـالت4مِـالبهي لِي.  

بن إمساعيل بن إبراهيم وتشبيه الوجه بالقمر حني اكتماله من التشبيهات التقليدية، نلمس ذلك يف قول 
  :كذلك يف مدح املعز اخلازن

  .5اجد لٍّحـمضيف م بطْا اخلَإذَ     نِـيريالن نـا مهـجو ورـوأن
     غري أن أهم هدف كان يسعى إليه املادحون هو التعبري عن تفرم، وتفرد مدائحهم د ممدوحيهم بصفا

عن مدائح غريهم، فالتز والسبق هو هدف كل إنسان جمتهد ولذلك جند بعض املادحني قصد رأساً إىلمي 
هذا املعىن وهو التفرد والتحممد بن إمساعيل بن ية باملدح قبل أي ممدوح آخر، من ذلك قول ز، واألحقّمي

لغيز ، واستعمال التعليه وحدهفقصر املدح ، 6ميدح عبد اهللا بن حممد الكاتب أبو احلسني الكاتبإسحاق 
وكأن املمدوح قد استحوذ على كل ، باملدح ةيحقّاأل و دتفرالعن  تعبريهو ما إن) حاء ميم ودال(اللغوي 

  :حروف املدح و الثّناء احلسن
  7وال دالُ وال ميم اٌءح دـي احلمف    رٍخـفتما لى محت مدـاحل كمتلَّ

                                                 
 .393، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
 .5ص، اجلملة يف الشعر العريب: حممد محاسة عبد اللطيف -2
  .135، ص2ج ،سن الشعر و آدابه و نقدهالعمدة يف حما: علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي أبو -3
 .342ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
 .83ص: السابقاملرجع  -5
 .363ص: األمنوذج)هـ377-364من (كان عبد اهللا بن حممد الكاتب عامال على إفريقية لبين زيري  -6
 .364ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -7
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 ؛اعر أن ميدحالش مفكلما ه، حد أصدقائهأل 1الرافضياملعروف ب إسحاق بن إبراهيم مدحوقريب من ذلك 
  :بقرتالأو كالتكسب ، وهو إىل ذلك مدح للمدح ال لغرض آخر، وجد نفسه ميدح صديقه

ا أَومـا منن يبـتاائلًــي نغ    مبدحاَءـج إذْ ك فرِــعي شه  
ي انِـلس ولكنـا أردتإذا م    ملَـع دحياً خطرترِــكْى ذ2ه  

، ومن األمثلة الواضحة عن هذا املعىن بيكر الطّفرد واستحقاق املدح والذّالت معاين يدخله ضمنوهذا ما 
  :احلروري النحويعبد العزيز بن خلوف  قول

  3احلمراُء ةُاقوتـى الياحلص بعض    ا ما مثلَإلَّ اسِالن بعض تـما أن
كتهيئة حلكم عام أخري هو  ةالذي صرح بعد ذكر صفات كثري وسيار السبن الصفّعلي بن أمحد وقول 

  :التفرد والتميز
  

ـَزم فذُّ - اِهللا حبمد-  توأن   4ايـثانِ ى لكما أر عصرٍ وأوحد    هانِـ
  :"عبد اجلليل بن جعفر بن بدر"ميدح  5 اسابن الغطّعبد الوهاب ومنه قول 

  6فـكفآ سواه يطرِي ئٍامرِ وكلُّ  مدح إلّا البنِ جعفرٍ الرضـى     وال
   :مدح العلماء والقضاة

     الصفات اليت يما كل من د حسن الروية، وسرعة اخلاطر بالصواب،  «:هي الكاتب و الوزيرح
وشدة احلزم، وقلة الغفلة وجود وبأنه حممود ... ظر للخليفة، والنيابة عنه يف املعضالت بالرأي أو الذاتالن

، 7»ن غاية، فإن أضاف ذلك إىل البالغة و اخلط والتفنن يف العلم كا، حسن السياسة، لطيف احلسالسرية
العدل واإلنصاف، وتقريب البعيد يف احلق، وتبعيد القريب، «:فهي تناسب عمله وهي صفات القاضيأما 

واألخذ للضعيف من القويوانبساط الوجه، ولني اجلانب، وقلة املباالة يف ، واملساواة بني الفقري والغين ،
  .8»ج وما شاكلهما فقد بلغ النهايةع، والتحرإقامة احلدود واستخراج احلقوق، فإذا زاد إىل ذلك ذكر الور

وكما مدح املغاربة أهل القوة والسلطان فقد تناولوا أهل العلم واألدب والدين باملدح، وشعرهم يف      
رمبا  د ذلكمرو قليل، ال نكاد حنصي منه يف األمنوذج إال بضع قصائد أو نتف متفرقة،  وضوعاتهذه امل

                                                 
 .وأنه كان رافضيا سبابا يعين أنه كان شيعيا يسب الصحابة، نه كان متعصبا لشعر ابن هانئ األندلسيذكر ابن رشيق أ -1
 .80ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
 .164ص: السابقاملرجع  -3
 .267ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
  .وهو من سوسة، عرف بابن الغطّاس، مدهو عبد الوهاب بن خلف بن القاسم بن حم -5
 .234ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -6
 .135، 134، ص2ج ،العمدة:حسن بن رشيق القريواين -7
  .135، ص2ج: السابقاملرجع  -8
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رغبة وراءه إال االعتراف بفضل العامل أو األديب أو الفقيه، وعامل آخر ال جيب ال  اانيجم امدح لكونه
 شعر هؤالء ل كلَّابن رشيق ال متثِّانتقاها هو أن قصائده منتخبات شعرية و األمنوذج  تصفحإغفاله وحنن ن

قد كان مدح ا بقي منه، وكما أن ضياع األمنوذج سبب آخر يف نسبية األحكام اليت خنرج ا مم الشعراء،
ه ابن رشيق يف عمدته،كاملدح بسداد الرأي واخلربة، وهذا ما جنده يف قصيدة نتساالشعراء هلؤالء موافقا ملا 

  :اليت ميدح ا بعض القضاة ابن االسفنجيبن حممد اللّخمي املعروف ب أيب إبراهيم إمساعيل
  شكلِم أمرٍ لكلِّ راجالس فهي    هةَ قـولهديـى با أمضإذَ قاضِ

راضت جتاربه مانَالز وراضاه    فاقتاد أصعبلِـفيص يٍرأْـب ه  
هثَـارود هعارش ماحلَ السعج    فيمينه وشالُـمه 1ألِـمكالش  

قَلْيبِبِ 2اةَفَى العـَه ونرِش   3لِلِّـاملته ههِـوج ةرغُ وبياضِ    هالوـ
هة، فإذا قوله فيصل لكل أمر ملتبس، وما ذاك إال عن خربة، فقد روض فهو يرى أنه حيكم بني الناس بدي

حة االزمان وعركه الزمان، وكانت له الغلبة عليه والظهور، إذ قاده برأي حاسم، كما أن من مشائله السم
صائد ومن الق .اليت جتعله رحياً ممطرة جوداً وسخاًء على احملتاجني، ويلقاهم إضافة إىل جوده بالتهلل والبشر

 اأب"ميدح القاضي  حويالنعامر  اليت أتت على مدح القضاة وأفاضت فيه قصيدة أيب القاسم سلمان بن
مجع مجال  و هو الذي، فيها كل ما ميكن أن ميدح به قاض له ، وقد مجع"احلسني عبد الرمحان بن حممد

، 4"بسطام بن قيس"و  "رعام"إضافة إىل شجاعة بالغة فاقت شجاعة  اخلط مع سداد الرأي، وفطنة العقل
على ذكر  لن تأيتَ بالغة لن يبلغ وصفه وكلُّ أزال الفقر عن البالد، لذلك فكل مدحٍ وجود إضافة إىل كرمٍ

  :كل مشائله
همــيني لْـتخ إذَا أخذَ األقالم  يـفتح ـنـاراً فُورـى وتادواأم  

  امظلم انَـا كم لِّـك ضياَء أعاد  ةيـقض صلِـي لفاديف الن قام وإنْ
  امـوهــى ال تا ما أتـًا يقينرينت  حـد املشـرفِّي وفـطنةك برأيٍ
  امدـقم قيسٍ بن امـبسط لفت وملْ  راًعام فلْت ملْ اَءـاهليج يشغَ وإنْ

  امعدم ى األرضِعلَ تركي فلم جزيلٍتتبـع آثـاَر العـفَـاة بنـائـلٍ       

                                                 
  .و هي تأيت عادة بالسحاب، الريح اليت ب من جهة الشمال: الشمأل -1
  :اَألعشى قول ومنه، ألضياف و طالّب املعروفيف لسان العرب العفاة هم اجاء  -2
 ف تطوفوابِهـبأَب اةُـالع         فالنصارى كطَو تيبب ثنالو.  
 .93ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
 سمى وإمنا العرب أَمساء من ليس بِسطام أنو جاء يف اللسان ، سطام مها من شجعان العرب يف اجلاهليةيف املنجد يف اللغة واألعالم أن عامر وبِ جاء -4

قيس ه مسعود بنطاماً ابنفارس ملوك من ملك باسم بِس.  
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هعــالدونَ ف ـِينثن بليغٍ وكلُّ  فكلُّ مديـحٍ فيـهـي عنه ـَحفْم1ام  
  :عل إمتامه ضوحيأاملدح ، وكأمنا يطلب إحساناً  من وراءمث يضيف الشاعر مبيناً قصده 

وإنالَي وإن سمت رِـدهـي لعالم   بأنك زِـجتـبِ يهـقَ انَـا كَمدام  
  امـرقأَ أصارع خوفاً أنْ توجسَأل       هرعتــفص هارعتـين صو أنـو ل
  2امـمتَّ اسِيف الن انَحساِإل عنا صإذَ   دـاجـمب ليهـو عطُـين أسنـكولَ

بعد مدح " حممد بن جعفر بن عبد اهللا الكويف"قاضي مدينة صربة  األقالمي وقد عاتب حممد بن سلطان
  :طويل إذ قال
ـَةإذَا ق ـملكـلِّ م اجفـر ـأش   يلَ منإليكُ ارم بالبـنان ـِشم   اهريـ
  3اهوردـب ي فأنتمارِالس به ارـحي        ي حبادثاليى اللَّدـإح تطرقَ وإنْ

  :أردفللتعبري عن كثرة التفريج عن املعسرين مث " فراج"وقد استعمل صيغة 
  4اـها صغريى قدمييأع ا وقدديثًـح   غُ كـبريِها  مناقـب ال يـرى بلُو

، مث عطف بعد ذلك إىل و ال يطيقون احتماله مما ال يستطيعه الناسممدوحه هي  صفاتأن  فالشاعر يرى
ن ال يرى بأنه مهضوم املكانة عند القاضي، لكنه يسوق عتابه ومالمته يف أسلوب لي  األقالميفـ، عتابه

عن امتع يكاد يشفغرق عتابه يف مدح كثري كي ال يثري غضب واستياء القاضياضه وعدم رضاه، بل وي ،
والبوح للقاضي الذي لن خيفى عليه ذلك، وهو مع  وقد أحسن الشاعر إخفاء عتابه بأن جعله مبثابة البثّ

  :ألنه مالك نفسه على ما كان من القاضي، طاعة ووالءه ذلك قد وهب نفسه ل
  اهريــي أخنا كأَـهي عننِرتوأخ    قٍاهش ى كلِّري ذُبأصحابِ تـبلغ
ا أَـومأْـا باملستنرِخ اذِّالش عنهوال ضوُء     م زندقُي يف الوود ِسحري5اه  

فال تِسحـبن ـأني عـتبت فإنا         مهي النفس لن تفَخى عأُ ليكموراه  
لٍـقائ وكم أكثرت مدح جعفرٍ ابن        وربتـا قَمـمن يلَنِ دـا كَهثرياه  

  6اهريـي أمي ألننفِس له تـبهو     ي    نِفإن كـي إلينـع هـل لتـفق
أيضا ذاكراً نسبه الشريف، ناسباً إليه اجلود والكرم  ،1الكُتامي اقوالزعبد الواحد بن فتوح مدحه  وقد

  :والشرف

                                                 
 .129ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
 .129ص: السابقاملرجع  -2
 .385ص: املرجع نفسه -3
 .385ص: املرجع نفسه -4
  .385ص :املرجع نفسه -5
 .386ص : املرجع نفسه -6
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ـحروَءـامل رواُأل ةـبوـس ةـيد       ينـي ألشـمـس رفيارِـأخ ادة  
  كارِـاألف ائقِـدق تـحت يف املدحِ       غٍـالـمب لِّـك اطَـَينِ نيـعاطالقَ
كانـوا إذا بلَخ ـَحالسـبِ ابمائه        وهـبوا سحائب ـفضة ـونارِض  

يا صيرفي ـي النِبزمـَمأَ انـا تىر       ـعوسِـلُالفُ ز ةَـلَّوذ 2نارِــيالد  
من سداد الرأي واحلزم  ؛دواقاد من صفات وحده النا استنال خيرج عم - عموماً –وهذا املدح     

 أنبل والشجاعة إضافة إىل السماحة واملروءة والكرم، كما ميدح العلماء بأم يهدون إىل املعايل وإىل
  :يقول مادحاً أحد العلماء 3 فأبو هالل التجييب الفضائل واألعمال،

يـهي إلَدى العـا فليما من ـطُ    سالكرق ـَدليل انَـا وكى إلَّلَـالعه  
  4وـه:لَـلقي األنامِ ذُّف من لَـلو قي     هى أنحت لِضـي الفَى فرالو لَضفَ
وكذلك ييعلى بن إبراهيم ه من مدح باالنتصار على خصومهم يف جمال العلم، هذا ما نستشفّح العلماء مد

  :"أيب عبد اهللا حممد بن جعفر النحوي"للشيخ  5 األربسيبن عبد اخلالق 
  6بِيص من ةٌعـفد وـا هـمفكأن      هجواب الِؤالس فرـى طلَـا عدـأب

  بٍذنِم ةلَّذـرفاً بـمعت روحـوي      يغـدو مسـاجِلُه بعـزة صافــحٍ
  7ربِـاألق هـي إليانِكالد رـتفْي      فاَألبعـد النـائي علَيه فـي الّـذي

  :مدح األدباء والشعراء
ميدح بإجادته يف عمله، فالقاضي ميدح بصواب الرأي، أما األديب فبديهي أن ميدح بالبالغة  كلٌّ     

 9حني مدح معدا بن خيارة 8 الفراسي عبد الرمحان بن حممد جندالشعر واألدب، ولذلك  والسبق يف ميدان
  :قد اختذ سبيل االستشارة واالحتكام إليه، مضفيا عليه صفة العقل واحلكمة

لمِـالع يا واحد ـا كَـو يفَهه     ـا فريـوياملَ األدبِ دضِـح  
ومن ـيف بهأْـش خرو رضِأَـوال اقِـاآلف ائرِـيف س     ىلَـالع  

                                                                                                                                                             
 .و قد نشأ بتونس و ا تأدب كذلك، عبد الواحد بن فتوح الزواق الكُتامي نسبة إىل قبيلة كتامة  -1
 .230ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
 .من القريوان و سكن سوسة، احلسن بن أمحد بن علي بن احلسن بن أيب هالل التجييب أبو هالل: هو -3
 .103ص، أمنوذج الزمان: قريواينحسن بن رشيق ال -4
 .أصله من مدينة األربس و تأدبه بالقريوان -5
أَو كَصيبٍ من السماِء فيه ظُلُمات ورعد وبرق يجعلُـونَ   ﴿:ووردت يف قوله تعاىل، الصيب تعين املطر كما تعين نزول املطر: جاء يف لسان العرب -6

  .18اآلية :البقرة  ﴾نِهِم من الصواعقِ حذَر الْموت واللَّه محيطٌ بِالْكَافرِينأَصابِعهم في َآذَا
  .433ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -7
 .و الشاعر قد نشأ ا و تأدب، من قرية تعرف ببين فراس قريبا من تونس -8
  .نشأ بالبادية قريبا من املهدية، اء األمنوذجمعد بن حسني بن خيارة الفارسي من شعر: هو -9
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ـُها   يضـتقْ مب يف أمرٍ انـخصم     مسألةٌ جاَءك عـنـوانـ
  1ضِـيف البع البعضِ رحـا وجإلّطرف رأَى طرفًا فلـم يبـرحا    

اً ال وجود له إال استثارة للشعرية، وبعث لروح األدب والدعابة، فإننا هذا االحتكام وإن كان احتكاماً أدبيو
، كما أن القصيدة السابقة مل التعاملخنلص منه إىل أن األدباء كانوا على مستوى عال من التأدب وحسن 

  :قوله ومنها؛ يكن هدفها االحتكام فعال بل املدح وااملة
  2يضقْي ئٍرِـام ريـيا خ قـباحل  مـن بينِنا - وقـاك اُهللا– ضِـفاق
فكذلك الرى قافيتها وكأنه معارضة هلاالذي كان يف مستواها وعل د:  

  ضِـقْـوالن رامِـباإلب فرـعـي  تفـديك نفـِسي من فتى بـارعٍ
قد أتعاَأل بفكار ـاهل وصفنيٍـع لُّـوك  ىو ـدونه ـغـتيض  

  يضقْأو ي محيكُ نـم لِّـك نـم  تـلك أمـور خـفيـت دقَّـةً
  3رضِـوالع الِـامل الفـت هـفي  كنـي ى ملْواهلَ أمر بغي ملَ وـل

 يف وابن رشيق، 4 املسيلي وقريب من هذه احملاورة الشعرية تلك احملاورة اليت دارت بني عمران بن سليمان
خالطين سنة مثان وأربعمائة  «:ته لعمرانالذي يذكر يف ترمج، مدح تلقائي فيه اعتراف بالفضل البن رشيق

وأفتح له أبواب الكالم إىل أن دخل اجلملة وأنشد يف احملافل،  اوله املعاينَننت أُوليس قبله كبري معرفة، فك
  :يقول عمران املسيلي ؛5»...ومدح األشراف

  ومـأق هـبِـواج قـحب تـولس   ليــع ابن يتا حيِم كرـسأش
رِـى بصأري الطريق وكنت ـفِس   ىأعمـى احمللَـع رتجـال أري ةم  
  6مـيي أههِـى وجلَـع أبرح وملْا        هـوج تلْلَي لضنِدـيه ملْ وـول

اجلميل قد فرض  ، غري أن واجب ردعمران بن سليمان املسيليفهذا هو فضل ابن رشيق الذي اعترف به 
عليه شعرا على ابن رشيق أن جيزيه مدحاً مبدح، إذ رد:  

أبـا موسهِـى شدت ا         عدلً وكنت ـمى حيثُكّز شتجِتر اخلصوم  
ـفإنحلُـأف ك ـطب راِءـعالشـإذا نفا           عحت قَشقائـا القُهر7وم  

                                                 
 .149، 148ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
 .149، 148ص: السابقاملرجع  -2
 .149ص: املرجع نفسه -3
 .نشأ باملسيلة و تأدب باملنصورية، هو عمران بن سليمان بن حممد بن عمران التميمي الدارمي املسيلي -4
 .311ص، أمنوذج الزمان: القريواين حسن بن رشيق -5
 .312ص: السابقاملرجع  -6
 من باملُقْرم شبه َألنه املُقْرم الرجال من الرئيس السيد مسي اُألمور وإِمنا وتجارِب املعرفة يف املقدموجاء يف اللسان هو  من الرجال السيد املعظّم: القرم -7

  .عندهم وكرمه شأْنه لعظَم -هافحلوهو -اِإلبل
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راطُـصـمست كقيم ـص وهوعب     ـكما صعب راطُالص 1املستقيم  
كتاب  ضمنشعره  دراجفقد اختذ املدح طريقاً إىل طلبه املتمثل يف إ حويالن أما عبد الرزاق بن علي     

اليت  حكام النقديةاأل على أثىناألمنوذج، كما  هاألمنوذج، إذ مدح ابن رشيق وأفاض يف إطراء صنيعه يف كتاب
صل إىل رغبته يف أن يدرج شعره يف األمنوذج طالباً إليه يف وإىل أن  ،فيه من شعر ساقوعلى ما  ،تضمنها

هنات، وهذا اعتراف ضمين مبكانة ابن رشيق الشعرية  ر عليه ما كان احتمل منتواضع كبري أن يست
  :إذ قال ؛والنقدية

ربِيا مزـسبي ريِـخ 2ا إبريزـمت ريِـخ ا إكليلَلًومكلِّ    كةجِو  
  جِنتم أو رٍـعاق ا منكلَأش إنْ    ومميزا جِنسي مقـدمة النـهى

و مطرا حالبالغَ لَلَزة ماجِـعكلَّ    ز الوراُأل ى ببالغةن3جِوذَم  
  :ا ذلك بطلبه املوجز الذي ال يكاد يبنيمخات ،كتابا ألهل املغرب صهو حيمد فيه أن خصو

خصصرِق الغربِ أهلَ تشمب منه  ٍ  بأقر مشسِ من هجِـو أب هارِالن  
  4جِـو مثب بٍمرت بني وفصلت  جحت بني ذَوِي الفصاحة منهمور

وكشفت به ـِقَه   5جِوِحم كترِلِس لٍّى خعلَ رفاست  عن شعرِي لتلح
ااز هو الكسر األول الذي حتقّقه لغة الشعر يف العالقات بني  «وقد توسل الشاعر بكثري من اازات؛ ألنّ

لشعر وبذلك تصبح اللغة يف ا، الكلمات يف اجلملة بإعطائها وظائف حنوية مل تكن لتشغلها يف غري الشعر
  . 6»غري اللغة العادية

     ونسي عنترة التميمي عن هذا التواضع افتخار وبعيدو قد ترك أثر  ،بشعره وسبقه يف جمال األدب 7الت
ه ، ومن مظاهر غلويف الفخرعلى ظهور الشعراء من السابقني املقدمني يف الشعر مبالغة  - استعالًء -ه قدم

العكس إذ يقول عر هو الذي يفخر به وليسأن جعل الش:  
بـه القريـض ي يفخـرا الّذـواجل    أنـرهواملُ ودـلَوالقَ فاتم  

فُ قدت من فات ي القريضِف وـق رٍـاعـش ا كلِّفَـى قَعلَ  يل1دم  

                                                 
 .312ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
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التونسي، فالشعر العريب حيفظ الكثري من القصائد  عنترة التميمي لكن االفتخار بالشعرية ليس مقصورا على
  .املوضوع، وكل شاعر حياول فيها نسبة السبق والتميز لنفسهيف هذا 

  :الغــزل
     ،وكذلك شاع يف األندلس، ز قوي لذيوع هذا الغرض من الشعرالطبيعة الساحرة للمغرب حمفّإن      

كل شيء يف بيئة األندلس  «:بدور الطبيعة الساحرة يف بعثه قراربعض الباحثني إىل اإل محلو ذلك ما 
، 2»اً رائعاًفت شعراً غزلييغري باحلب ويدعو إىل الغزل، فانقادت القلوب الشاعرة لعواطفها، وخلّ اجلميلة

ه، فقد وصفوا املرأة، موضوعاتليت تناوهلا شعراء األمنوذج، وخاضوا يف دقائق ا ضوعاتوهو من أكثر املو
هم ولوعة فراقها، دجفبكوا وومجاهلا وفعلها يف قلوم، طلبوا وصلها، فوصلوها ووصفوا ذلك، وفارقتهم 

واشتكوا صدها وهجرها، حنوا إليها واستعطفوها، أرادوا وصفها فصوروها، وزادوا على ذلك بأن 
و  ،هذا املعىن؛ و هي الغزل ومنه التغزل يف فلك ورحاورم شعراً وحاوروها، جند ثالث كلمات تد

هذه األلفاظ فقالوا إن الغزل هو إلف النساء و النسيب و التشبيب، و قد حاول البعض التفريق بني معاين 
و  بالغزل هو الفعل أما التشبيف و التغزل و النسيب هو ذكر ذلك يف الشعر، بحمادثتهن، و قالوا إن التشبي

 :وإىل ذلك ذهب ابن رشيق فهو يرى أا مبعىن واحد إذ يقول، وصف لذلك الفعل يالنسيب و التغزل فه
   .3»ق مبا يوافقهن خلّبيب كلها مبعىن واحد وأما الغزل فهو إلف النساء و التوالنسيب والتغزل والتش «
نوع مادي يعىن الشاعر بتصوير املرأة تصويرا حسيا صادرا فيه عن الغريزة و ما  «:والغزل نوعان      

ه يف تتطلب من املتاع املادي، و نوع عذري طاهر يتسامى فيه الشاعر إىل بث الوجد الذي يصلى بنار
ى فيه مبحبوبته ظامئا إىل رؤيتها ظمأً متصالً متضرعاً، و كأا ه اليت ال تنتهي، وهو يتغناتعولَدخائله و بِ

 وه االشعراء مل يكونوا يقصدون إىل ذلك، وإمن و، 4»مالك من عامل غري عامله، و دائما يبكي بدموع غزار
  :منهجي تقسيم
 ل املادي احلسي وصف املرأة، ووصف جسمها وأجزائه، القدبالغز دقصي: الغزل املادي احلسي- 1

واخلصر والشعر والوجه والثغر والعيون واألسنان وما إىل ذلك من أعضاء، ووصف اللذة اليت حيظون ا 
عبد الرمحان فهذا  شبيه طريقاً قريبة عند وصف املرأة،وصلهم ملعشوقتهم، وكثرياً ما كان الت عندويتمتعون 
 ؛ فالعينان عيناشبيه وسيلة لتقريب وصفه وجتسيدهخذ التيت اص الكفيفابن اخلوسدي املعروف ببن حيي األ
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من التشبيهات اجلارية يف الشعر هذا ظيب، والقد كالغصن، والوجه وطلعته كطلعة القمر، والفم مسك و
  :والقصيدة تبدأ بالوصف وتنتهي بطلب الوصل املغريب والعريب عموماً،

ينيع رٍ أراكوي حذ يلَ الطَّرفـظَ    كَحبلَـخ يـا أنه ظيب رِـالبش من  
  مرِـالق لعةـط نـع هترى بغـنأغْ    ماـك وامِـبالق اقد نِصالغ عنِ ىنأغْ

يفتر ذبٍـع 1أشنبٍ عن ـُفمراشه    كاملسك ـكْنهته يف ساعة السرِـح  
مستملح لِّالد لْحو لِكْالش ما نتـإلي    ظَرـع هني فلم ـفتنت من ظرِـالن  

  يرِرى ضعلَ اقـإشف هي منل متَّ لو    هنـحماس تـمت إذْ أحسن ما كانَ
جرى هواه ارِجموحِي الر في جيسد    لّوح ي حملَّمن معِـالس 2صرِـوالب  

فإنه كان يصور حلم املطلق  ،الذي يصبو إليه و من خالل متثيل كماهلافاملرأة عند الشاعر العريب هي املثال «
ها و د دوَ، وقد تطيبت و نامت الضحى، ر أن جيرحهارها ناعمة يكاد الذّيصو، الذي كان يصبو إليه

ختصا كالدرة و كالشمس و ذلك كله نوع آخر من السعي إىل التحرر من ر خصرها و ابيضت بشر
كما جند قصائد عدة  .3»وقد طرح على املرأة حلمه الكبري يف عامل متكامل متآلف منسجم عاهات الوجود

اليت  حويروري الناحلَعبد العزيز بن خلوف يف األمنوذج تبدأ بالغزل كمقدمة للمدح، من ذلك قصيدة 
ا املعز مدحمتها معشوقته يف هودجها قائال، فقد وصف يف مقد:  

ترى إذا ز4حـت ـيهول مهجـواد    ـي بعـفضها لو ونَـيعلم اُءـفش  
رعـجا معليـه مشـدود ـمسالش    والغـصـليـع ملٌـمشت نرداُء ه  

تـصـو اجلباملَ ماداتوات هِـجلوـطَ    اهـباً فركيف طَّـالناَأل قاُءـيح  
ـوق سارتد بنـاألس تةُن ها  ولَـح    وراً ـسـجتـحب از5وزاُءـه اجلد  

وصرح  سوجه املرأة بالشم من حيث البناء البالغي، فقد شبه كان لالستعارة التصرحيية أثرها اجلمايل وقد
بالشمس كما شبه القامة بالغصن وصرح بالغصن، حىت أن اجلمادات تروم لثم ثغرها فكيف باألحياء، ومن 

عبد اهللا بن حممد حاله وشجونه، ويطلب الدواء لسقامه، فهذا  الشعراء من أقام حواراً مع معشوقته، يبثّ
  :يقيم هذا احلوار الظريف مع حمبوبته يف قوله املوجز ارالعطّاألزدي املعروف ب

                هجـفـوت إليـه تكَـوشـخ ومناف الصدود اكَش  

                                                 
   :الرمة ذي قول ومنه، اَألسنان يف وعذوبة وبرد رقَّة وقيل الثّغر على جيري ورِقَّة ماءهو  الشنبان العرب يف لسجاء  -1
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  اكَـستـامـف اهـَقبواست      ردـال قيقِـى يف العرـفأج
  اكَـبـي فتـوعـَلل قأر      ـِيسـا نفاطبـخم لتـفق

  1اكَحـض هدـخ كنـلَ ه      مـا بـكَت عـينا: فـقالَ
الشاعر واهتمامه من جهة، وضحك احملبوبة وقلة  فقد بىن الشاعر أبياته على مفارقة طريفة قائمة على هم

ه تاه التعبري عن معاناته مث أومهته دموع احملبوب وأومهنا هو بأن حمبوباكتراثها، فالشاعر قد سار بنا يف اجت
 تم ألمره، حينها تساءل"للوعيت أرق"ب أفق انتظارنا، فاحملبوب ال يهتم ألمره، بل ، حىت يفاجئنا مبا خيي

ك ويضحك من معاناته، وهذا خده يفضحه ضاحكا، لكننا نلمس نوعاً من الغرابة يف اجلمع بني الضح
"ذه القصيدةوبني بكائه املكتوم يف البيت الثاين، ورغم "ه ضاحكاخد إذ قال، ذلك فابن رشيق معجب :
و يبدو أن ابن رشيق قد أعجب بسعة خيال ، 2»هذا كالم سقط عنه التكلف، وظهر عليه التصرف«

ية األنشطة اإلنسانية نشاط ختيلي يتميز عن بق «ألن األدب عموما هو، وبنائه لصورته مع معشوقته، الشاعر
كما يشري إىل طريقتها ، و العمل الشعري هو بنية من العالقات يكشف تفاعلها عن معىن القصيدة، األخرى

  .3»املتميزة يف إثراء املتلقي
أيب حممد عبد اهللا بن ومن احملاورات الشعرية املطولة واحملكمة يف األمنوذج تلك اليت جاءت يف قصيدة      

، اليت يعرب فيها عن لقاء جرى بينه وبني حسناء ومها على  ابن قاضي ميلةاملعروف ب حممد التنوخي
رواحلهما، ولقد ابتدأ قصيدته بذكرها ووصف صبابته إليها، مث أفاض يف وصف احلوار الذي جرى بينهما، 

  :فبعد أن الحظت اتباعه هلا، ومالزمته لراحلتها سألت رفيقاا عنه
  4فِسـعت بائكَا والررب كـيبلب   ـا       نريوس نِيمرِـحا ما التقينـوملّ
  فـرع 6ا معاطسهمن 5اهبوارِـغ ظـرت إليها واملَطي كأنــما          ن

فقالت :أما منكن من الفَ يعرفـفق ى         تد رنِابطولِ ي من مايتشوف   
  7فوقفي املطي أخفاف فـوقون يسـري حذَاَءنــا          نا رإذا س اهرأَ

  :مث أخربنا بطلبه إىل رفيقاا مستعمال يف ذلك جناسات ملصطلحات احلج واإلحرام
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 سـنامه  غارِبي بني ما كان إذا غارِبني ذُو بعريويقال ، الغارب من كلّ شيء أعاله ويف لسان العرب، شئت حيث اذهب غاربك على حبلك لإلنسان
  .عربية وأمها الفاجل أَبوها اليت البخاتي يف هذا يكون ما وأَكثر متفتقاً

  .خيرج منه العطاس َألن اَألنف سواملَعطَ املَعطسيف لسان العرب جاء  -6
  .211ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -7
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   فــا نتلطَّالتـق هامـا مست    ي      نِا بأناهـغلبأَ :اهيربـلت تـفقل
  فلَخي ليس هيفى يف خنى واملُنملـيس ذَا           ا أُم عمرو أي: اا هلَولَـوق
ـي عرفوفـا خيـم اتبر بعارِ ـي         نِأنفة ـعط منقلبِ فأُ كسعف  
ا       ا دـوأمى لنده يِ فهيماُء اهلَـد   يدوم ورـيف اهلَ أيـى يتألّوف  
   1فطـــيع ةودـبامل وزمانٌ           البيت إقـبالُ دولة كنِر يلُـوتقب

ما أراد أن وكأن" إقبال و املىن، عرفات وعارفة، اهلدي وهدى واهلوى، وتقبيل و مىن:"وهذه اجلناسات هي
جيعل من هذه الشعائر شوافع إليها، وكأمنا يستحلفها حبرمة هذه األركان أن تصله، لكنها جتعل من حججه 

ا عليه حني تردا من كالمه العذبليه حمذّها عحججرة صاحبا:  
  فـأعي ومـا الينري أيدـست: والوقُ        هـطقن ا كيدمطعتا استا منال تأمـف

إذا كنت ترجو في مـى الفنباملُ وزفبِ      ى نـياخل2ف إِ منعـراضنا تـتخوف  
  فدـنص كمزارِ نـا عوأن رامـح      وقـد أنـذر اِإلحـرام أنّ وِصالَنـا 

  فذـتق كيارِد نـوى يب عالن أنّـب     رـخمب ى لكصـي باحلذفـا وقفهذَ
  5فرـأع 4افةـي بالعيلبِـفق عـسري     إنـه  3وحاذر نفَـارِي ليـلةَ النفـرِ

إلحرام و حرام، قذيف وتقذف، مىن و املىن، اخليف و تتخوف، ا"وقد استعملت نفس النوع من اجلناسات 
وإذ وظف الشاعر هذه اجلناسات يف البداية تعبرياً عن التقرب والتودد واالستعطاف، فهي ، "نفاري و النفر

بناؤها حمكم، حيكمه ؛ ، والقصيدة طويلة من أحسن قصائد األمنوذجدها تعبرياً عن الرفض والصتقد استعمل
، كما أن لغتها أقرب إىل "شعائر احلج"ت كثرية ملصطلحات دينية ترابط منطقي لسري األحداث، فيها إحاال

لون ابن رشيق قد أثىن عليها، مبدياً موقفه من أولئك الذين يفضأنّ اجلزالة اليت يف الشعر اجلاهلي، حىت 
لو أن هذا الشعر ملن تقدم ذكره كابن أيب ربيعة ومن سلك مسلكه  «:القدمي ويستصغرون املتأخرين

السد هلم وذُيجِتروا به وقُكوقد وقف ابن رشيق ، 6»م على كثري من أشعارهم وال عيب له إال أنه متأخرد
الصورة الفنية هي وسيلة الناقد اليت يستكشف ا «ألن ، هذا املوقف تأثرا بالصورة اليت رمستها القصيدة

و قدرة ، على أصالة التجربةو هي إحدى معايريه اهلامة يف احلكم ، و موقف الشاعر من الواقع، القصيدة

                                                 
  .211ص: أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
  .السيل عن وارتفاعه الغلَظ عن الحنداره بذلك مسي منى عند فيها موضع مكةَ خيفجاء يف اللسان  -2
 .مىن من فيه احلجاج ينفر الذي ليوما: النفر ليلةيوم النفر و  -3
 طائراً يرى أَن وهو الطري زجر العيافةو جاء يف اللسان . واحلدس والظن وممرها وأصواا بأمسائها والتفاؤل الطري زجر: العيافةيف املعجم الوسيط جاء  -4
  .»اجلبت من والطَّرق العيافة «:احلديث ويف، العربمن عادات  عادة وهو ،أَيضاً عيافة كان باحلدس فقال شيئاً ير مل وإن فيتطري غراباً أَو
 .212ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -5
 .213ص ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -6
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وهذه احملاورات الشعرية هي إحدى . 1»الشاعر على تشكيلها يف نسق حيقق املتعة و اخلربة ملن يتلقاه
الغزل احلسي املادي ألا تصف أحداثاً واقعية،  يعود اعتبارها منالظواهر الشائعة يف شعر الغزل املغريب، و

  .ة فيهاإضافة إىل أوصاف املرأة احلسية الظاهر
ومن الظواهر اليت يتميز ا الشعر املغريب، إفراده بعض املقطعات لوصف عضو من أعضاء اجلسد،      

يصف يف أبيات وجهاً مليحاً، مبالغاً يف وصف نعومته حىت أن أترابه  فابن قاضي ميلة كالوجه أو الثغر،
وجه من شدة نعومته وحسنه  فالصورة اليت ترمسها األبيات هي صورة، يرون أشخاصهم و صورهم فيه

قابة، ألن صور العشاق ماثلة يف ماء عن الر أصبح مرآة عاكسة تعكس صور الناس، حىت أن الرقيب مستغنٍ
 ذاأخرى هي قصر الصورة على الوجه، وه خده، كما أن كلمة عشاق تشي بكثرة املتيمني حبسنه، و ميزةٌ

تباه وتكثيف الصورة حىت تبدو ماثلة للعيان، غري أن من تقنيات التصوير الفين والقصد منها تركيز االن
سم به صورهم، وهذه تا فتريحأما هذا املُ الصورة هنا تبدو خمتلة قليال، فاملرآة ال حتفظ صور الشخوص،

  :هالقرينة جتعل التشبيه غري مطابق لصورة املرآة وغري مماثل ل
مـحيا ترى األتراب أشخاصـا بِهه    ـجريى فـرق هراق النضارة امذهب  
  ابصـنتم هندرِـفيف ا لِوـى احلَـإل     هـخصـش الح عةوـو لَذُ ها زارإذَ

  ابقِّـنـمت هن زارـلى مـع مـنِي    هاتشو من هنسـح بوجه بجِـفأع
  2ابرقَّـيت أنْ ياحلَ يبـرق تنـفأغْ    هخد يف ماِء اقِشالع روـص دتـب

ة احة عليها حببتفّ -على اخلد -ها إياهايصف شامة مشب املثقال وهذا عبد الوهاب بن حممد األزدي     
ه يكون يف مقطعات ال ترقى إىل أن تكون قصيدة، وميزة هذا الوصف املقصور على عضو واحد أن ،مسك

  :وأكثرها ال جياوز البيتني
  ـهاحرـج ظحـباللَّ هـانـأجف    من دـيف خ ةـامإىل الش رظُـنا

ـكأنهـا من ـحنِسـب ا إذْهدت    ةُـحب ـمـسـف كوق فّـتاح3ه  
رون ليايل الوصل اليت تناوهلا الشعراء املغاربة، وصف اللقاءات وصفًا ماجناً يصو وضوعاتومن امل     

عبد مثال ذلك قصيدة  ؛الذي حيول بينهم وبني ملذام السالفة ا الدهرتصويراً مستفيضاً، ال يشتكون إلّ
   :بن الغطّاس الوهاب

ـلي وكملة جاذَ قدبت ـراحي بِتاه          نهود العى يف قميصِذار الدجى الوح4ف  
  فدرـال 1لُـيأه هوفُـا خمطشاحلَ ضيمه    فـهفْـهم قارـي العينِعاطي توبِ

                                                 
 . 7ص ،)بالغي عند العرب يف التراث النقدي و ال( الصورة الفنية : جابر عصفور -1
 .214ص ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
 .236ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
 .السوداء اَألرض فاءالوحو، واسود أُصوله وأَثَّت غَزر ما والشعر النبات من الوحف جاء يف اللسان -4
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  رفـالص وةهـالقَ نِـع اهـايي ثننِغفت    اهــملْظَ اهـي ثنايقستفأس وأظمأُ
دهري م نوأعيغضيىذَى القَلَـع ات           وأيـطَه يقْامعوالقَ هوِـباللّ نــصف  

  فرـالص رِتو عن درِـالغ 2سهم قوففَ    هابِــنج لنيِ بعد نـا مـى أن نبإلَ
يأْ ومننِم الدـا ينيكن ـخ ى املاِءعلَ     ضٍـقاب لَثْمانتالفُ هروج مكَـال ن3ف  

م ود العذارى" يستعمل صيغة اجلمعته واالستكثار منها، لذلك ه إال لذّفالشاعر املاجن ال " دليال على
دود الذي يغضي حينا فقط عن دو اللّلذلك الع واضحةإدمان اون، ورغم ذلك فالشاعر يرسم صورة 

ب الدنيا يف رنا من تقلّات الشاعر مث حيرمه متاماً، فيستحيل ذلك الشاعر العربيد إىل حكيم واعظ، حيذّلذّ
حاول القبض  حىت إننيا كالقابض على املاء بكفه، ال يبقى له من لذاته شيء ن للدتمثيلي؛ مثّل املؤمتالتشبيه 

  .عليها أو استدامتها
بعض أنواع اون اليت يتوسل أصحاا بالتورية و املدارة ، املغاربةتندر يف شعر اليت  وضوعاتومن امل      

بن  ه منه إىل الشعر مثل قول حممدإال أا تأيت يف شكل خالٍ من الشعرية، أقرب إىل التفكّ، للتعبري عنها
وهذه النتف تتميز باإلجياز بتركيز املعىن  ،لغزلملبِسا إياها ثوب ا، واصفا صفة مستهجنة اجتماعيا مغيث

ر أو هجاء ساخرحول موضوع واحد، وأكثرها تلغيز أو تند:  
ـُحب الشجِـيا ـَا تسـعـد امل   ال عـدمنـا عـميـرةَ ابنـةَ كَـف            إنـه

   4ـو مـاٍء إنْ لـمْ تـكُن دهـرِيادل            نقْـدهـا الـريق ثُـم لَا مـهـر إِال
  :الغزل املعنوي- 2

الغزل املعنوي غرضه وصف معاناة الشاعر، وتشكيه من لوعة الفراق وحرقة احلب واستعطافه وطلبه      
الوجد واحلنني والشوق واألمل، واألرق والدموع والبني : للوصل، وفعل احلسن يف نفسه، ألفاظه املفاتيح

الوصل واللقاء والفرح والعناق واللثم والطرب واهلناء واالطمئنان والدعة :جران، مقابلوالصدود واهل
  .واالغتنام

الغزل احلسي والغزل املاجن نسبته ذلك أن والغزل املعنوي هو الغالب على شعر املغاربة يف األمنوذج،      
ته وعذوبة لفظه، وإحكام بنيته، فإن متيز ، كما نالحظ رقالذي مييل إىل التعفّف قليلة باملقارنة مع هذا النوع

الغزل املعنوي هو جمال التسابق احلقيقي  املدح مبتانة البناء و رصانته وابتعاده عن الصياغات املستهلكة، فإنّ

                                                                                                                                                             
1- هِيلًا ﴿ تعاىل قوله كذل من .الذي ال يثبت مكانه: لْاألهيا ميبالُ كَثالْجِب تكَانالُ والْجِبو ضالْأَر فجرت مو13اآلية: املزمل  ﴾ي .  
 يف وضعه :وفوق السهم، منه الوتر موضع السهم فُوقِ يف اللسانو ،انكسار أو ميل فوقه طريف بأحد كان افوقً السهم وقفُ :جاء يف املعجم الوسيط -2

  .به ميريل رالوت
 .232ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
  .406ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
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بني الشعراء منذ القدم، وكأن الشعر يف األصل وضع للغزل والنسيب، وفيه يظهر إبداع الشعراء، وقوة 
  .جدة معانيهم، ودقة تصويرهمخياهلم، وسعة لغتهم، و

ار اليت يقارن بني نار الشوق والصبابة املكتومة اليت تثريها الذكرى، وبني الن 1احلصري فهذا إبراهيم     
صورة ذلك املتيم املشوق الذي يتحسس الرياح العابرة عساه يظفر بشيء من  رامسا ها،ختبو فتعيد الرياح بعثَ

: بعدته يف النص ألفاظ ؛وحدته، أما احملبوب فبعيد ناٍء، ال أمل يف رؤيته عبق احملبوب فيكون له عزاًء يف
فهي ال تشري إىل حضور بقدر ما تشري إىل غياب، وإذا العزاء الذي طلبه الشاعر " تنسمت، يبعثن، نسيما"

 هو ينقلب إىل نوع آخر من العذاب؛ فهو يثري الصبابة والوجد املكتوم، الذي عبر عنه كذلك بتشبيه ضمين
  :إذ يقول ؛أقرب إىل احلكمة يف البيت األخري

  امـنسي منك نثْعبي أنْ احـأرت    ينِلّـلع ياحالر متـسنت دولقَ
  اومتى مكْواهلَ رس من نـوأذع    اامنـك بابةالص قِرح نم فأثرنَ
  .2اميرِـضا تهنـمرض تبخ نارٍ    ىظَى لَعلَ نَرا مرإذَ ياحا الروكذَ

املطروقة يف الغزل  وضوعاتر احملبوب والبكاء على طلله من املعاين املتداولة يف الشعر املغريب، ومن املفتذكُّ
، وكثرياً ما جند هذا يقع يف منطقة وسط بني احلسي واملعنوي، احملبني علىاجلمال  أيضا وصف أثراملغريب 

على مظهر  فقيالقارئ هلذه األبيات ال و، ه الشاعر حمبوبته بالظيبيشب الرقيق ففي قصيدة إبراهيم بن القاسم
وطيب رائحته، كما أن تكرار صيغة  احملبوب رف رغم التشبيه بالظيب ورغم وصف الشاعر لثغرمادي ص

يف بيتني كاملني قد هيأ النتقال إيقاعي ومعنوي حينما صاح يف األخري جاعال نفسه فداء هلا،  "أم"التخيري
قد أكسب األبيات شعرية  "يا قاتلي كل معىن من معانيه"ا أن املقطع األخري على غموضه وإامه كم

، وهذا املعىن قليل يف الشعر القدمي إن مل  هوهو معجب بكل معاني لواححديثا جعل من حمبوبته  بأنطافحة 
  :يكن نادراً
  يهانِـــمأَ نـي عنمتاملُ هلّأج  ترطَى خناملُ اريضعا ما مإذ3ََمئْرِ

ـَبأقْ هـفي احقَأَي أَتوخيا إِ   يهى فلَع كسم نم نِيرائَ طُّخ أم  يل لَـ
أم حسن ذاك التراخي فلّكَي تمه    أم حسذَ ناك التهادي فثَي تـينه  
أم سطُخه رِ أمـضاه أم تـجنبه    عطفُ أمه أم نواه أم ـــتانِديه  
ِسفْني فداك ومالي عنك مطَصرب  ُ  ا قَياتلُّي كُل معنى من مانِـع4يه  

                                                 
 .و مثر األلباب بو هو صاحب كتاب زهر اآلدا، "باحلصري" أبو إسحاق إبراهيم بن علي  بن متيم األنصاري املعروف : هو -1
 .47ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
 .احلسناء به هتشب و ،رئمة هي و آرام و أرآم و مجعها الظيب وولد البياض اخلالص الظيب :الرئمجاء يف املعجم الوسيط  -3
 .63ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
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مما يالحظ على شعر الغزل كذلك رقة ألفاظه وعذوبتها، أما املبالغة يف وصف املعاناة فهي أحد أهم و 
بابة هيمعاين الغزل املعنوي، فالبكاء والسهد والص علي بن عبد ا يكثر يف شعر الغزل، من ذلك قول مم

  :1 بن غالبالكرمي 
دبأَ موعـسـاملُ ارِرحب نوـاطق  لْقَوب قَلْملا يى من وقِالش خـافق  
 كِّذَيي أَنِرلَـه احلـلي لَّى كُمهلُ خيالٌ   لةم حتت الدـجارِـطَ 2ةْنق  
ولي بعد نوـماخلَ اتلي ماهلَ نىو  قُحوق سجاياها الدموع الدـواف3ق  

  :والشاعر على وجده وتشوقه يستعف، ويذكر غرضه فهو عتاب ال غري
  قـافوا يـشيع نَّأَ ى لونا املُذَـهو  رةــونظ ابٍـتع نـع كـلُّجِأُ

  .5قـائرطَ فيه اسِى للنواهلَ ذاكـك   4اـَناخلَ قِرطُ عن فسِالن في لعنوإِ
ه بل مع قلبه تالشاعر مل تعد مع حمبوب عاناةمو للوعته وحزنه، 6 زأيب الطاهر املطر وشبيه ذه اللوعة وصف

الذي ال يريد أن يفيق وأن يسلو، وكلما شارف على النسيان عاد إىل األسى كما بدأ يف عذاب جديل ال 
  :إذ يقول ؛ينتهي أبدا

  دـبى اَألدو موال يصح ال يستفيق    و إلَى اِهللا قَلْباً واهلًـا أَبـداأَشكُ
  دـلَواجلَ رِـبالص اعِزتبان بالَطَم    نـهترم واقِشى اَألدي مف هنكأَ
  
  7دمـالكَ لِوا يف أَدئًـمبت ودـعي  ِ  هتايهى نِصى أقْوي اهلَى فهتا انإذَ
اء من غاىل يف حزنه حىت أنه ال حيرك ساكناً للتخلص منه، بل ويتخذ األعذار لذلك وكأنه راضٍ ومن الشعر

  :املوجز 8 ابن البقال الضرير جيري له، وهذا ما نالحظه يف قول قانع مبا
  اـجرخ ةولْن سع هاجرخإِ تئْش لو        إذْ كـنزح تلْطو قد لُاذوالع قالَ
أُ ولنطيق خاحلُ روجزن من لَخَأل  ي      دنــــآم ا ملْين أنرأنْ ه يل9اج  

                                                 
  .و ا تـأدب، هو من املهدية -1
  .الظلمة الشديدة: الدجنة -2
 .290، 289ص  ،ذج الزمانأمنو: حسن بن رشيق القريواين -3
 يدعِ مل من «:احلديث ويف ،أَفْحش وأَخنى كالمه يف وخنا أَفْحشه الكالم من اخلَناو يف اللسان؛  ،الكالم يف الفحش: اخلنا يف املعجم الوسيطجاء  -4

 .»وشرابه طَعامه يدع أَن يف هللا حاجةَ فال والكَذب اخلَنا
 .290ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -5
 .إمساعيل بن علي الربعي أبو الطّاهر املطرز: هو -6
 .88، 87ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -7
 ".بابن البقال الضرير"عبد العزيز بن أيب سهل اخلشين املعروف : هو -8
  .160، 159ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -9
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يقول  هلن؛فاين يف اإلخالص ، وغالبا ما يالزمه التعبري عن الوفاء والتحلبيباموكثري هو استعطاف الشعراء 
  :اسيرالف عبد الرمحان بن حممد

مرِـهج سكنيك أَ أوسري ـهوأَ          اكمى وأَسصبح يجِرتيك عااكَـس  
اقَضت به سالبِ ةُعـوأمسكَ الدكَ           تلبِـلق رامِـالغ فإِ همااكَـس  
انَكَ قد نقَمطع الرفَ اِءجمـا تى            رفيمأَ نـضر ـاهلَ بهوى فدـعاك  

ـهيا أيا الرذي بِـالّ 1أُشلاـحظه           الَماز ينصب ـللهى أَوـشا اكَر  
  اكـَعين به تثَبع دـي ، وقـبِلْقَى          وـيف اهلَ بذِّـعت ا أنْى مجيلًرتأَ

ولقد فْكَععلَ تـى هـُلأَ واكومأَفَ          هـبقْأَى وسم: ال يحب ـس2ااكَو  
و هذا ما يؤكّد أن لالستعارة هدفا  «قد أعطت دفقا شعريا و تأثرييا للقصيدة )كف الغرام (فاالستعارة 

ومن الشعراء من عبر عن خضوعه وانقياده حلكم ، 3»و تشخيصيا و جتسيديا و ختييليا وعاطفيا، مجاليا
مي ر عبد امللك بن حممد التميقبيحه وعن هذا املعىن عب معشوقته، بل ورضاه بكل ما يأيت منها حسنه و

  :بالدركادو املعروف
لْا طَيةَـع الشأَ             ا بلْلَ سِمبلُـمجى وأَـه مــناه  
كْلَمت ِسفْنكُـي فاحبِ              مذْبـلا أَـهـُصفَ و   اهنـ
  ا هوان بالص ةـجهي مي              فلؤـس كتيدفَ رـموأْ
  4اهـــنع ةـاميي القف             كـا شلَ لُأَست تـفأن

كما نالحظ موضوعا . تعرب عن املعىن بتلقائية وسهولة مناسبة اإليقاع، ،األلفاظة سهل، األبيات واضحةو
ة ات وقوة وفتوآخر عبر عنه الشعراء املغاربة، وهو ذكر العمر والبكاء على الشباب وما ميثله من ملذّ

بن حممد  أيب إبراهيم إمساعيلاؤم من الشيب ألنه نذير بالرحيل والعجز، ومن ذلك قول والتش، وعنفوان
  :  ابن االسفنجياللّخمي املعروف ب

ولقد بِ وقفتا أُهلُسائ رسا          هم اجلَ مقروحِ سآلَتحِـانِو لِكَثْـم  
  لِـمأَت ولِـط ا بعدإلَّ كي الشفى         رـت لنـف اهلاللِ ا مثلَهأيترفَ

ـَولِ امـأي ِهللا   مضت فيـها لنــا          لو أنـها دامـت و لَم تتح
 أيامكنت ـخ كلَّ أروقريدة           تبِسولَقُي الع أكْ بغنج طرفلِح  
نسآ كلِّ منـحديثَ أنَّـك ةا       ه   جد ـررلْى يف سكلَ هم ي1لِـوص  

                                                 
1- أمه مع مشى و حترك و قوي إذا الظبية ولد: شأالر.  
  .148ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
  .8ص، 1997، 1ط ، األردن، املطبعة األهلية للنشر، االستعارة يف النقد األديب احلديث: ينظر يوسف أبو العدوس -3
  .222ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
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وقد  فهذا ما كان يتيحه له الشباب والنضارة، أما الشيب فهو نذير العجز وإدبار امللذات، وإعراض النساء،
  :عن هذا يف احملاورة الشعريةالقريواين  ابن شرف عبر

ذُأَ :قالتو شبٍـي؟ فقلت مخعاً اد  لو ـجاز عند انِالغيات خديـاع:  
ما شبت لكن فْخيشتهِ تاهلَ رفلبِ  ىوست قَللراِءـب ـغير ـنقياع  

ـأش :قالتد عليك ممفْــا خته   ـملْا خـته لك ـجةٌن ل2اعِـفَد  
هم شجوم لغري الناس، كاحلمام اليت صاغ املغاربة جتربتهم الغزلية فيها، بثّ وضوعاتومن امل     

ها تعاين ما يعانيه بيعة كلّس بالكائنات، وكأن الطّهم، يف شيء من التلبواستنطاقهم، مبا خيتلج يف نفوسهم 
 قد استهلّو، مامات الباكيةاحلحاله حبال  فيها هيشب صريإلبراهيم احليف قصيدة  جندهمثال ذلك ما  ،الشاعر

يتأىب عليه، أو هو  رجاء، ليعلن منذ البدء عن حاله احلزينة، وكأن البكاءال مشبع مبعاينالشاعر األبيات بنداء 
يتأىب على البكاء ويكابر، غري أن احلمام قد قضى عنه هذا الواجب، فقد صاغت على قدر أساه حلنها، 

لت غناءها أصداَءومح ذكريات قدمية لعهد سرعان هينء مع احملبوب، و رغد ملح "ها ما انصرمت فكأن
  :م أبداًويد ال" بصر

لْـيا ه ـيكََبكَ تمـكَا بت    وراحلَ قائمِـم ـفي الغونْـص  
هـفَتت سحـيـالراً وبونْـــفُاجلُ ةُـرافع رِـطْللقَ     ىـر  
  ونْحـاللُّ كلْى تجي شوِـجش    ى لَــع تـاغَا صهـأنكَفَ
  ينرِـــالقَ عـطقَنم سِـنُألل    ىضــداً مـهع ينِترـكَّذَ
  3ونْـــفُاجلُ عـجها رـوكأن     هـامــــيأَ تمرـصتفَ

عراء املغاربة، واملالحظ على هذا فهديل احلمامة كثرياً ما بعث الذكرى العابقة باألسى واحلنني يف قلوب الش
االجتاه هو اقتصاره على احلمام لبث احلزن واستثارة الشجن، والراجح أن صوته احلزين هو الذي جعل 

  :عىنهذا املر عن تعب حويالن جند قصيدة عبد الرزاق بن علي ،ه للبوح مبا يريدونالشعراء يستنطقون
  عازِن كـعن حازِن فـلإِ لك لْـوه            عازِـج أنت لْـه عِزاجلَ أيك يرمقَأَ

ي لَوفنِحوعِـاملسج ك قِيف رون الضىح         دأَ لُـيلـى لَسأنّ و جـفنك دـامع  
  عامـس كرادـي مرِدي ال انَـك نْوإِ           حادـص كـأن وقِـالش نـكمي ارثَأَ

ـَبوللص الِمـماً للشـيِسن نَّأَكَ   4عامـج ملُـالش يباً إذا طبالص نسيب           اــ

                                                                                                                                                             
  .93، 92ص ، أمنوذج الزمان: القريواينحسن بن رشيق  -1
 344ص : السابقاملرجع  -2
 .47، 46ص : املرجع نفسه -3
 .156ص : املرجع نفسه -4
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ناص يعمد فيه الشاعر إىل النسج على الت كما جند معارضات شعرية يف غزل املغاربة، وهي نوع من     
فيه  وزن قصيدة أخرى وعلى قافيتها، وأحياناً يستعمل بعض معانيها، مما جيعل القصيدة األصل قالباً يصب

الشاعر جتربته اجلديدة، وهي ليست من السرقات املقبوحة، إذ يعمد الشاعر فيها إىل التصريح بالنص 
يت نسجها على منوال قصيدة الّ بالدركادو بن حممد التميمي املعروف األصل، من ذلك قصيدة عبد امللك

  :البن الرومي إذ يقول
  دـديـج عٍوـي نـف    كبح نـا مـأن ومٍـي لّكُ
يغـتـي صدـش عبـبِ    ديدلَإِ يى صبٍع ـديشد  

ـِبلْا قَـم اِهللا رـمعولَ   دـيـلـاجلَ بِـلْـَالقبِ     يـ
  دـيدـاحلَ غُـضم هوند    ـىقَلْـيى وـقَلْي أَذـوالّ
أنـا حالو يلِـص ـيويم    غَوداً مـيت ـالصد1ود.  

  : الوصـف
، وهو كإجراء تعبريي حاضر يف كل 2»هو ذكر الشيء مبا فيه من األحوال واهليئات«الوصف      

الشعر  «:وإىل ذلك أشار ابن رشيق ،حتديدا املغريبهو كغرض مستقل كثري يف الشعر العريب وواألغراض، 
إال أقله راجع إىل باب الوصف، وال سبيل إىل حصره و استقصائه، وهو مناسب للتشبيه، مشتمل عليه، 

وأن  ألنه كثرياً ما يأيت يف أضعافه، والفرق بني الوصف والتشبيه أن هذا إخبار عن حقيقة الشيء، وليس به،
د و ابن رشيق يؤكّ، 3»ت به الشيء حىت يكاد ميثله عياناً للسامععسن الوصف ما نذلك جماز ومتثيل، وأح

على الدب ور الوظيفي للتشبيه، ألن الوصف ال يكون إخباراً مباشراً، وإمنا يستعني كثرياً بالتشبيه ليقر
صورها يف م املعنويات وهو بذلك حيضرها ذهنياً وياملوصوف يف سكونه وحركته، كما أن التشبيه جيس

أبلغ الوصف ما قلب السمع بصراً، وأصل الوصف الكشف : وقال بعض املتأخرين«نفس املتلقي، 
   .4»عليه ومل يستره مقد وصف الثوب اجلسم إذا ن: يقال ؛واإلظهار

أما  هو تشبيه املادي باملادي وهو مرحلة مبكرة للتطور الفكري،و :جند أوهلا النقلي «:والوصف مستويات
املادي فهو تشبيه احلسي باملادي وهو مرحلة موالية يف تطور الفكر، أما الوصف الوجداين فهو الوصف 

نزعة نفسية تغلب على املوجودات، إذ يفيض بذات الشاعر على األشياء، حىت تطالعنا بأحداق ومالمح 

                                                 
 . 222، 221ص :أمنوذج الزمان : حسن بن رشيق القريواين -1
، 5ط، دار اجليل بـريوت ، الدين عبد احلميد حتقيق حممد حمي، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده: علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي أبو -2

  .294، ص 2، ج1981
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ا إنسان إنسانية تضحك وتبكي، تطرب وتشقى، تتناجى وتشتكي، تعاين وطأة الوجود وتغتبط به، فكأ
  .1»متكامل سوي، أو كأن الشاعر يصف ذاته من خالل األشياء

وقد أبدع املغاربة يف هذا الغرض، ففي الوصف تبدو شخصية املغريب الشعرية جلية واضحة، يبدو      
ة خياله واقتداره على تصوير ما يعترضه من مه يف اللغة كما تبدو قوإبداعه واختراعه للمعاين، وحتكّ

يط م، إذ وصف املغاربة كل ما حي ه،موضوعاتكما تعددت معاين الوصف وطرقه فقد تعددت و .أوصاف
 ،اخليول؛ أفالك، حبار وسواحل، كما وصفوا احليوانات ،جنوم ،أار ،سحاب وصفوا مظاهر الطبيعة من

ور وهذا ما والتفاح واملشمش، والزه نكالرما لة، الدجاج واحلمام، ووصفوا النباتات ومثارهااإلبل الفي
لوا وظاهر احلضارة اليت أنشأها اإلنسان فقد أتوا على وصفها كذلك، إذ تنامبص تأما ما خي، خيتص بالطبيعة
وقد تفاعل شعراء  القباب وآالت أخرى كالسيف و املائدة وآالت الصيد،، الشمع ،الثريا ،وصف الفوارة

تعدد  ظهردوراً كبرياً، وقراءة أوىل لألمنوذج ست املغرب العريب وأبدعوا صوراً مجيلة لعب اخليال يف تأليفها
ته إىل عامل ثني عن الوصف املغريب و األندلسي كثرته وقوع أغلب املتحدرجِوي .موضوعات الوصف

البيئة  -الطبيعة اليت أهلمت الشعراء، فطبيعة املغرب العريب وخاصة القريوان وصربة واملهدية واملغرب األوسط
  .اق، وما أكثرهم يف األمنوذجوطبيعة ساحرة ملهمة للشاعر الذّ - غلب شعراء األمنوذجاليت ينتمي إليها أ

  :وصف الطبيعة احلية- 1
و «، بيعة هو الشعر الذي يتخذ من عناصر الطبيعة احلية و الصامتة مادته و موضوعهشعر وصف الطّ     

، 2»ا يف الشعر العريب عامةو هذ، قلّما جند قصيدة بنيت على موضوع الوصف وحده إال يف املقطعات
  :هي تناوهلا املغاربة يف وصفهم للطبيعةواملوضوعات اليت 

  :وصف احليوانات-أ
كما وصفوا  األليفةهذا عن احليوانات  ز وصف املغاربة للحيوانات على اخليول واإلبل والدواجن،تركّ      

الغالب على كما أنّ ليفة منها، وصف األ على وصف احليواناتحيوانات أخرى كالفيلة، غري أن الغالب 
د اخليل واإلبل جند أن اجلمل مل يكن من وصف اخليل، فبعد املقارنة بني نسبة ترد األليفة احليوانات وصف

احلصان و الفرس من احليوانات املنتشرة، ولذلك تناوهلا  احليوانات املنتشرة يف املغرب العريب، وباملقابل جند
مميزات الشعر املغريب الذي كان وليد بيئة ختتلف نسبياً عن بيئة العريب يف الشعراء بالوصف، وهذا أحد 

حممد بن إمساعيل بن ومن القصائد اليت أتت على أوصاف اخليل، قصيدة  .العراق أو الشام أو احلجاز
عجب بفرسه األشقر الذي يشبهه بلون املالشاعر وهو  اليت يصف فيها فرساً له،  الكاتبنيأبو احلسإسحاق 

  :، وكأن يف حلقه جرساً حيركه عند الصهيلرداؤهالترب، وغرته البدر والشمس 
                                                 

  . 10-12،ص 1980، 3بريوت، طينظر إيليا احلاوي، فن الوصف وتطوره يف الشعر العريب ،منشورات دار الكتاب اللبناين،  -1
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ي فَلرس قد حسنت الُحه        واسكْتلَم إكمالُ اإلعجابه  
  هالُــبقْإِ ى راقدبت إنْوِ    هارــبدإِ ى راعا تولَّإذَ
  هالُقَّص بكالسب هضحم عن    هـنوا لَلَج ربِكالت رقَشأَ

كسقِلْي اخلَبارِ اه دةًيباج   ـقصر فيها عنأَ هـَثم   هالُـ
  هالُـبرس سـموالش هترغُ    البدر إذَا ما بـدا امنأَكَ

  2 هالُـهصت عِـمللس هكَرح  1  الًجلْج هومقُلْي حف كأنَّ
وء على نقطة واحدة، فتأيت بأوصاف ط الضتسلّ وكأن القصيدة د،يوهذا الوصف مقصور على فرس وح
ذي ينقل الصورة احلقيقية إىل اخليال فيخرجها يف شكل أنيق، يستثري الفرس يف كثري من التصوير البديع، الّ

  :األبرش البلويعبد اهللا بن أيب العباس حية نابضة باجلمال، من ذلك قول  هن واحلس لتبدوالذّ
  3مِـحساَأل يبِعن قبلَ يدتغْأَ دقَ

  مِدـقَاملُ 4يصِنِالقَ الحِم لَــوقب
  5مِدنـالع ونـلَكَ انـق ابحٍـبس
ـليبِ سـفمٍـتـوال بأق 6احِرش  

  7مِـضـا بأهـول رطَـضموال بِ
  مٍـعـفم لٍـي كاهـف هـفُنفأَ
ـنمرِهت 8دقِـالش ممر امل9مِعص  

  مِجـلْاَأل وسؤـفُ يف فيه لُّـتص
يصالطَّ لِـيف مث لُهاملُ 10ويحمِك  

اقَـَسو بِيعدي ـقْنقٍن م1مِلَّـص  
                                                 

  .الصغري اجلَرس: اجلُلْجل -1
 .361ص  ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
  .اَألسحمِ الغراب كلون سواد السحمةُ ،األسود اللّون و يقصد الغراب: األسحم -3
 .أَيضاً واملَصيد الصائدو هو ، اقْتنِص ما القَنِيص و جاء يف اللسان.والقناصون واملصيد الصائد تعين القنيصم الوسيط جاء يف املعج -4
  :الشاعر قال ،محراء تستخرج من الشجر صمغية عصارة اَأليدع وهو هو وقيل اَألخوين دم :العندم جاء يف اللسان -5
  .عندما وبالنسرِ العزى قُنة على          هاـتخالُ مائرات ودماٍء أَما 
  :الشاعر قال فيه مطر ال الذي السحاب من والفرشاح ،السمجة الكبرية النساء من الفرشاحو، السمج الكبري :الفرشاح يف لسان العربجاء  -6
 كمتقَيس شاحرأْياً الفن كُمونَ       ُألمبدىلل تولم بيبقارِب دالع. 
7- ميها ودخولُ الضلوع استقامةُ: اهلَضاخليل عيوب من وهو ،أَعال.  
  .الشدقِ سعةُ اهلَرتو ،الفَمِ مشق متِسع: الشدقِ منهرِتجاء يف اللسان  -8
  .مفتول املعصم: ممر املعصمِ -9

10- رٍ حديث ويف .البئر: جاء يف اللسان الطّوِيدفوا «:بيف فَقُذ رٍ أَطْواِء من طَوِيدة بئر أَي »بآبارها من مطوي.  



73 

 

  4   3مِثَـمثَع 2كـبنـي سا فبكِّر دقَ
يقاع إلصوتيا األبيات شبيه بإيقاع مشي الفرس أو اجلمل، وهذا ما أعطى تشاكالً  وواضح أن إيقاع

أن الوزن و اإليقاع ميثل مباينة واضحة للغة الشعر عن  «و هذا ما يثبت، فرسمع حركة قوائم الالقصيدة 
إذ تسري اجلملة سريا منظما يعتمد على توايل املقاطع الصوتية فيها تواليا حيكمه النمط الذي ختتاره ، لغة النثر

قوائم الناقة عند الضطرابه كاضطراب «اه اخلليل كذلك جز قد مسالر حبر و، 5»القصيدة إليقاعها العروضي
يصف فيها ، "الرجز"على وزن حبر  الكُتامي اقوالزلعبد الواحد بن فتوح جند قصيدة أخرى  كما، 6»القيام
ه باضطراب وكأنه يف مهاد، تنظر إليه راكب ، أسود فاحم، يعدو فال حيسالنعومةشد أ ناعم امللمس افرس

لب املشرك، وقد استخدم الشاعر اإلحالة الدينية فتحسبه يضحك وهو ال يضحك، مقلته من سوادها كق
   :للتدليل على شدة سواد مقلته كما استخدمها للتدليل على موقفه من الشرك

ملَخول7ق ـهالصمثلَ وة المدو8ك  
ـَحال تـبِ يهدـعمو ودـيع   كرـ
  كـّتم ادـهـم وقـف هـأنـك
يـوملّ نيِـللع ضحكا يـَحضك  
  9كـلوـحلَيف م رظُـتن قلةو مذُ

ـكأنهرِـْشاملُ بِـلْقَ ةُذَـلْا ف10ك  
قصيدة إبراهيم ك على وصف أنواع من اخليل وكأا معجم ألمساء اجلياد، ىأت األمنوذج ماقصائد  منو     

، "اخلدودوورد ك"، "مزعفرة صفر":استعمل كل األلوان املتاحة للخيل وقد ،قيق الكاتبالر ابن القاسم
وكلها كانت يف هدية باديس إىل ، "حو"، "كمت"، "دهم"، "شقر"، "بلق شهريات"، "شهب كالدراري"

                                                                                                                                                             
  .وقصرِهما أُذنيه لصغر بذلك وصفذكر النعام : نقنق مصلّم -1
  .قُدمٍ من وجانباه احلافر طرف :السنبك -2
 ،عثَمـثم  والذكر عظيمة شديدة وقيل علية شديدة عثَمثمة وناقةٌ اَألسد ذلكوك عظيم شديد وقيل غلَظ يف طويل قوي عثَمثَم بعريجاء يف اللسان  -3

 .عثَمثَم الفَالة جواب الليلِ دجى     الدجى به يجوب لَيلى أَبو أَتاك :ومنه قول النابغة اجلعدي، عثَمثمات واجلمع غلظ يف الطويلُ اإلبل من والعثمثم
 .183ص، أمنوذج الزمان: قريواينحسن بن رشيق ال -4
 .13ص، اجلملة يف الشعر العريب: حممد محاسة عبد اللطيف ينظر -5
  .136، ص 1العمدة، ج: ابن رشيق -6
 متليسـاً  ملِّس نهكأَ للمطر خليقاً وصار جوانبه وارتتقَت استوى السحاب واخلَولَق ،واستوى والنَ امالس اخلَولَقويف اللسان ، لين أملس: خملولق -7

  ؟ مِـمستعجِ دارسٍ مخلَولقٍ      اـعف ربعٍ على وقُويف ماذا :ملُرقِّشا وأَنشد
  .يستعمله العطّار لدق أغراضه، حجر يسحق به الطِّيب: املدوك -8
 .شديد السواد: حملولك -9

 .229ص  ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -10
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، وضوعاتمن امل هنوعاً من غرابة األلفاظ وجزالتها ال نالحظه يف غري يف هذا املوضوع نالحظو ، 1احلاكم
  :حىت أن القارئ يضطر يف كثري من األحيان إىل االستعانة بالقواميس

  3عزـقَاملُ ابـحالس رـا مكم رـمت    ـا بزش 2ةيجِوـاألع اقـتع ودـيق
مزـفُعـص ةٌرأنَّـك فر ـلُجوداه    تبِ لُّـغاِءم ربِـالت لْـب ـهأَ ينصع  
ووركَ دـترِوـاخلُ يددود لَـمةًـاح    وشـهأَكَ بالِـثَم الدارِرلُ 4يـمع  

  عـنـاملص ريـا العبقـعليه رزـي    ـَاهونتم نّأَـك اترـيهِش 5قـوبل
ـقْوشر ـفَصواَلْأَ تـنا فكأَهـناه    تـعار اَءفَص احِالر حني تشـعـش6ع  
ـهودكَ مجلِـياللّ حِن في جنباـَهات    تـباشحٍـصب ري أو كواكب ـملتع  

  10عزـجم 9دـهون 8ايبـضب رـغَأَ    اهنيب الُتخيْ رفالص كلون 7تمو كُ
وحـكرمي 11وـُبأَ اتوهـأخ ن12در    كما عن أسراب من 13نيِالع رـت14ع  

أن تطابق هذه القصيدة يف املوضوع ويف  15"ليشهالن"عبد الكرمي بن إبراهيم وتكاد قصيدة 
من  "املنصور بن بلكني"يصف فيها هدية وردت على  ته اليتإذ يقول يف قصيد يقة،وكذلك الدافع،الطر

  :هـ، كان فيها فيل عظيم384مصر سنة 

                                                 
 . خلف أباه العزيز باهللا، هو اخلليفة الفاطمي السادس): هـ411-هـ386(ملنجد يف اللغة و األعالم؛ احلاكم بأمر اهللايف اجاء  -1
 .يقال أنه ركب صغريا فاعوجت ساقاه و كان سابقا أَعوج له يقال فحل إِىل نسبةاخليل : اَألعوجِيةاخليل  جاء يف اللسان -2
  .وناصيته عرفُه جز الذي املَهلُوب هو وقيل خلْقةً الناصية الرقيق من اخليل املُقَزع و جاء يف اللسان، قيقالر: السحاب املقزع -3
 دري وقرئت وبياضه وحسنه صفائه يف الدر إِىل نسبه دريال كوكبوال .أَسماؤها تعرف ال اليت العظام الكواكبجاء يف لسان العرب الدراري هي  -4

  .اِإلنارة الشديد أَي »السماء أُفُقِ يف الدري الكوكب ترونَ كما« :احلديث ويف، بالكسر
  .السواد ميازجه بياض: البلق -5
 .املاء من بقليل مزجه حنوه و الشراب و ،خفيفا انتشر الضوء شعشع جاء يف املعجم الوسيط -6
 واملؤنث املذكر فيه يستوي اخليل من الكُميتويف اللسان  .واألمحر األسود بني الو كان و هي ما: ري األكمتمفردها الكميت و هي تصغ متكُال -7

  .قُنوٌء يدخلها حمرة وهي الكُمتة ولونه
 .العرب خيل من شهورم فرسوهو  الضبيبنسبة إىل : جاء يف اللسان الضبايب -8
 .حم حسن اجلسم مع ارتفاعكثري الل، جِسيم: نهد فرس -9

  .ببياضه سواده قَطِّع، خمتلفة بأَلوان مقَطَّع :مجزع -10
11- خالط: حو سواد امحر.  
ـ  من اَألخدرِيةُ و قيل، داود بن لسليمان كان إِنه قيل فيها وضرب غابات عدة ومحى فتوحش أُفْلت اخليل من فحل أَخدر: جاء يف اللسان -12 رِاحلُم 

األخدر من اخليل أو اإلبل هو املمتلئ الفخـذ  : وقد أورد حمقق األمنوذج يف شرح اللفظة، محار هو وقيل فرس هو قيل اَألخدر له يقال فحل إِىل منسوبة
 .الدقيق األعلى، والعجز

 .الوحش بقر: عنيال -13
 .57ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -14
له كتـاب  ، )املسيلة(أصله من احملمدية ، رمي النهشلي الذي نقل عنه كثريا من آرائه يف العمدة، وكان شاعراً أديباً ولغويا و ناقداأبو حممد عبد الك -15

  .املمتع يف صنعة الشعر
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هنتك ـاجل أمريـخ ودـهدي ريتقَ    ةدما اإلميانُه واليـمـوالف نخر  
  4رجـح ةٌحابِـوس 3عبوبي وأشقر           2مسوم 1ورد هـى فيامـتس ومٍـبي

ودـهى رداَءـألق يلَاللّ أنّـك مه          عليه رفُفموع ـالنواحي و مـنجر  
ـلَوقبهـا ضفَ          ةًـكرام  الصباحِ ُءوهإلَ نـغُ 6ومةٌـمرث 5يلِحجِى التر  
  رطْـش هذه نمو  رشط هذه نمفَ           ىحوالض ةَنجالد نـمتقاس قـوبل
مـجزـغُ ةُعأنًَّـك  ر لُجـَاهود           تجزع ا اللُّفيهؤلؤ الرطب ذْوالش7ر  

ـفْوصكأنَّ ر عفرانَالز  ـَضخابإال فَ و           ا همـهلَ العقيقِ ماِء نا قـشر  
وشـهب ماللُّ نج استعريت متوناه           ومن صقْاَأل رِوأَ ارِموجهـْما قُهر  
  ركْـا سهأعطافَ زى هارذَالع دودقُ           تـضعار 8ةنضرِالع ا مشيهزا هإذَ
عليها الساملُ روجكَحإذَ ماتا مشبِ     تاخليلُ ا اخليالَءه رنـحهـْبا ك9ر  

واخليل يف أوصاف املغاربة سريعة العدو أنيقة . رمستا لنا حديقتني تكتظان باأللوان والقصيدتان السابقتان
ا، يشبكان لو هها املغريب مبا حيب من الظواهر، فهي رفيقته يف السلم تسابق الريح فتسبقها، وهي مجيلة أيا

  .لنقّللت وسيلتهواحلرب، وهي مظهره املادي، وهي 
  :وصف اإلبل

 نهشليلعبد الكرمي المل جتاوز األربعة أبيات،  مقطوعة وقد جاء يف، قليل يف األمنوذج وصف اإلبل     
ح منذ يصف اإلبل اخلرسانية مشرياً إىل نسبتها، وكأنه يلم وفيها، الذي يبدو أن أكثر شعره يف الوصف

  :يقول؛ البداية إىل أا غريبة عن البيئة
ومن خرِي بختي1ات كى بنِسر ه2واجلٌـف   زِرم يزهيهأَـا التود وـْطاخلر  

                                                 
 .حسنة صفرة اىل يضرب أَمحر هلون الفرس: الورد -1
 إِنْ بلَى ﴿:تعاىل وقوله ،املَرعية املُسومةوقيل  ،العالمة وهي السيما عليها اليت هيأو ، ركباا وعليها املُرسلةهي  املُسومة اخليل لسان العرب جاء يف -2

 يكـون  مسومني: اَألخفش قال. 125اآلية: آل عمران  ﴾مسومني الْملَائكَة من َآلَاف بِخمسة ربكُم يمددكُم هذَا فَورِهم من ويأْتوكُم وتتقُوا تصبِروا
  .أَرسلها أَي اخليلَ فيها سوم قولك من مرسلني ويكون معلَّمني

  .عدوه يف السهل اجلواد وقيل اجلَريِ الكَثري وقيل السريع الطويلُ الفَرس :اليعبوبجاء يف اللسان  -3
  .كرمي حصان على إِالَّ الرحمِ كاحملرمة جعلوها خاصة اُألنثى الفرس ،لنسلأنثى اخليل تتخذ ل: يف اللسان احلجرجاء  -4
 الْمحجلُونَ الْغر هم الْقيامة يوم أُمتي إِنَّ «:احلديث ومنه .العرقوبني و الركبتني جياوز ال ،بعضها أو الفرس قوائم يف بياض :التحجيلاللسان  يفجاء  -5

نوِءا آثَارِ مضلْو نفَم طَاعتاس كُمنيلَ أَنْ مطي هتلْ غُرفْعهمنو ،الفرسأطراف  يف يكون الذي البياض من ِإلنسانأطراف ا يف الوضوء أَثر استعار » فَلْي 
 لـواملُحج والغرابِ يعوِي الذِّئْب من       يتـذؤاب تقْشعر ال امرؤ وإِين :الشاعر قول

  .الفرس أَنف طرف يف بياض :والرثْمةُ لرثَما -6
  .اللؤلؤ صغار أَيضا وهو إِذابة غري من املعدن من يلْقط الذهب من قطَع :الشذْر -7
8- ةنرِضمشي اعتراضي فيه نشاط: الع.  
  .173، 172ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -9
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سفائيغَـأو ص ن ـِفالسني الَـَثماه   فلم يبا أنْإلّ ق يـمبِ وجهـْحا بر  
عليها من لُّـك باجِـيالد ـَصمرٍو   رِهبِ يقه ـإفْالرند قَـواتد ـالتبر  

  4رطْـَها الققائقَش قتفْي ملْ 3عارِدم       هينِـح ريِـي غف ضالغ بيعالر نَيطأْ
 ؛يتشري إىل التبد اوما دار يف فلكها كما أ، كثرياكانت غري منتشرة يف بيئة القريوان  والراجح أن اإلبل

هذا ال ، غري أن اهلجريني ا يف قمة حتضرمها يف القرن الرابع و اخلامستبينما إفريقية واملغرب األوسط كان
 لإلنسان املغريب بل اخليل هي اليت أخذت املالزميعين عدم وجودها، فهي موجودة لكنها ليست احليوان 

  .املكانة تلك
ال جياوز القصيدة الواحدة  ،كما جند وصفاً حليوانات أخرى وهو وصف متناثر هنا وهناك يف األمنوذج     

 و قد، يصف الفيل نفسه ليشهالن من هذا قصيدةيف كل موضوع، داللة على عدم انتشار هذا احليوان، 
وصف ضخامته مشبا إيكل عضو من جسمه متناوال، )الطود(اه باجلبل ه:  

ـهن وأضخمدي 5ارِـجالن تعده   ي بنِ ملوكإنْ انَساس نـابها دـهر  
طَـكَ يُءجِيود لٍجائ عٍـأرب فوق   مضبلُ 6رةمت ا لُكممت ـالصخر  
  ردالص ةبضاهلَ نى مفَوا أَكم ردصو     ادـّبلُ نِييبئـَكالك انـخفَ هـل

ووجه به كَ أنفر7وقِاو ـخمرة          يبِ الُنه ما ترِداَأل كنلُــم العشر  
وجنبان ال يي القَوِرل8يب صداها        ملَوأَ وـناعِالقَبِ ه منرِـهت ـْفحر  

  روزـم بيالغ ضفُني فرطَا ويفخ            ادالن هعمست 9دالرب فصنِكَ نٌذْوأٌ
ونابان اََّـقش رِـال ييد سوـاهقَ   امناتنِي سمراوطَ نِيعنـهمـْتا ن   10رـ

لَ لهنُو مابـين احِـَبالص لََوـيلإذَ   هطَا نق العـفصور لّغَ أوس قْالص11ر  
                                                                                                                                                             

  .وفالجٍ عربية بني من نتجت اخلُراسانِية اِإلبل هيو يف لسان العرب  ،يتواحدها خبا ةإبل خراساني: خبتيات -1
 .السنامني ذو الضخم اجلمل: فواجل مفردها فاجل يف املعجم الوسيطجاء  -2
 .حوهلا ما أُكل مدرِعة روضةويف اللسان  ،عشب غض: يف القاموس احمليط عشب درعجاء  -3
  .                                                             174، 173ص ، وذج الزمانأمن: حسن بن رشيق القريواين -4
  :اَألخطل قال وهيئته اِإلنسان شكْل النجرو ،اللَّونُ النجر ويقال واحلَسب اَألصلُ والنجار والنجار النجر: جاء يف اللسان -5
 والنحر القَالئد منها التهبت إِذا       جرهان النجاشي نجر ال وبيضاء 
 .اخللق موثَّق أَي اخللق مضبر وفرس ومضبر مضبور جملٌ ويقال .اللحم واكتناز العظام تلْزِيز شدة :التضبِريجاء اللسان  -6
 .فيصفَّى به يروق الذي الشراب ناجود الراووق و يف اللسان، الشراب فيه جيعل إِناٍء: الراووقِ -7
ومعـىن   بدرٍ قَليبِ على وقَف أَنه احلديث ويف ،ترابها قُلب َألنه قَليباً ومسيت قال ،والعادية البديِء البئر أَمساء من اسم القَليب: جاء يف لسان العرب -8

يبالبئر القَل. 
  .به يلتحف كساء والبردة ،الوشي به بعضهم وخص خطوط فيه ثوب البرديف اللسان جاء  -9

 اطْعنـوا « :َألصـحابه  قال وجهه اهللا كرم علي حديثويف  ،جبفاء اجلَذْب النتر و يف اللسان.فيه مبالغ هو طعن: نتر طعنجاء يف املعجم الوسيط  -10
رتأَي »الن اخلَلْس.  

 .175ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -11
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الذي هو عالقة مقارنة بني طرفني التحادمها  «إذ اعتمد على التشبيه وهذا الوصف لون من التصوير الفين،
و هذه العالقة تستند إىل مشاة ، أو اشتراكهما يف صفة أو حالة أو يف جمموعة من الصفات و األحوال

وابن رشيق يرى أن التشبيه واقع أبدا على  «، 1»سية وقد تستند إىل مشاة يف احلكم أو املقتضى الذهينح
قليل يف الشعر العريب عموماً، و وصفه ، كما جند وصفاً حليوان آخر هو القرش، 2»األعراض دون اجلواهر

ياء على الرغم من بطشه وقوته ووصف خوفه من اهلواء والض و هي املياه، تهشاعر شكله وبيئالوقد وصف 
  :ابن قاضي ميلة يقول ؛يف املاء

  مِـظُعاَأل جـمدم 4ارالقَ لُـطوي           ىدـاملُ لُـثْم هيـفَّكَبِ 3ىغشوأَ
تصـفُره ـفـمي ضان ـاملياه           ومهجـته فـي يد ـْضـاخل5مِر  

  6مِغيـَض من أَرـجأَ انَـك نْإِو            ياَءـى الضوخيش واَءـاهل افخيَ
له دلَاخ اليـبط ماُأل شـسود           و تـصـحبه ـْشماَأل ةُي7 مِـقَر  

البيتني إال أنه وصف بديع أحاط بتفاصيل لوا وشكلها، إذ  هاكما وصفت اجلرادة، وإن مل جياوز وصف
  :هشليالن يقول

وخفَيصفراُء 8ةٌان مـالقَ ةُسودأَ       ارتـتلَبِ كوأَ نسوـف دأَ وقرِـَفص  
  10رِبـحم درب اِءـنثْأَ عن رـاصقَت           9ةندرـا كَهتفَحلْأَ قد ةـوأجنح
  :وصف الطيور

نا جند احلديث عنها يف لكن وقصائد الوصف املفردة للطيور قليلةوصف شعراء األمنوذج الدواجن،      
قصيدة مليئة  وهيوصف الديك  يف 11اجلُراوي، من ذلك قصيدة قصائد أخرى مل تفرد للوصف وحده

، الرأس، العينني: على وصف كل صغرية وكبرية يف الديك، إذ وصفالشاعر  فيهاقد أتى  بالتشبيهات،
ه، وهذا هو الوصف الذي حيضر ؤجؤ، الذنب، اجلناح و تصفيقه و صياحاجلالقرطني، العنق، الربائل، 

  :الشيء إىل الذهن وكأنه يراه عياناً
                                                 

 .172ص، 1992، 3ط، بريوت، املركز الثقايف العريب، )يف التراث النقدي و البالغي عند العرب(الصورة الفنية : جابر عصفور -1
  276ص، 1ج، العمدة: ابن رشيق -2
 .واخلُروج والدخول القصرو بالطُّول اَألسنان نِبتة اختالف وقيل اَألسنان اختالف الشغا و جاء يف اللسان، متخالف األسنان: أشغى -3
  .ظهرها األكمة ومن ووسطه الظهر القرااملعجم الوسيط يف جاء  -4
  .املاء كثرية خضرِم بئرو ،شيء كل من الكثري اخلضرِم و يف اللسان ،البحر الغطمطم: يف القاموس احمليط اخلضرمجاء  -5
  .الشدق الواسع األسد الضيغم: يف املعجم الوسيطجاء  -6
 .        213ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -7
  .جناحاها يستو مل واليت وصفر بيض خمتلفة خطوط فيها صارت اليت اجلراد من اخليفانة: يف املعجم الوسيطجاء  -8
  .كله الكم هو وقيل أَسفله هو وقيل القميص كم مقدم الردن وقيل الكُم أَصل الردنُ وجاء يف اللسان، الكُم: يف املعجم الوسيط الردنجاء  -9

 .172ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -10
 .نسبة إىل جراوة و هي منطقة بني قسنطينة و قلعة بين محاّد، عبد اهللا بن حممد اجلُراوي: هو -11
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  ي انِــعاملَ وـلْح ةاحلَاملَ بديع    1انفَرتع عن موى النفَن وكائنٍ
ـْما جمهـيضمو كأنّ     انتـوتاقُي ـْهينيع انـفَجأَبِ   انترـ

  انـجهري املف رمزه ابنِ اجِتكَ    علَى رأْسه التاج مسـتشرِفاً
قُوـطَران من ـجوأمحرٍ رٍه    زِيانِينزِ هـقُ ينراحلَ طــصان  

ـقونا رـَه   يانِنى القَدحإِ رماخلَ توا حمكَ    لـه عنـق حول
ـُه ـَا 2ودار برائـل   فرانــالزع شعرةُ رتوا نكم    حـولَه

  4يانِورـساخلُ كاقَا رمكَ وقرت    حـلّةٌ 3رت بِجـؤجئهودا
ـِب   انـنب نم تدـب رٍهز ةـاقَبكَ    فَقَـام لَه ذَنـب معج

قَواس جناحلَـا عـى ساقكَ    هما قيس ـستر لَعـْيى خزران  
فّوصق تصفيق مـَتسـهبِ    رٍتمحمرة ـمن ـَنبات الدـنان  
ـُبي    ةـعوي لَذ يدرِـغت درـوغَ   5ي انِوغـله لاقوـْشأَبِ وحـ

أجزاء القصيدة تتناول يك أيضا، ويصف الد الكُتامي اقوالزعبد الواحد بن فتوح جند قصيدة أخرى لو     
جسم هذا الطائر وتشبا للذههها مبا يزينها ويقرألن التشبيه عند البعض أوضح األنواع البالغية ارتباطا  «ن

ذلك أنه حبكم تكوينه يضع الشيء إزاء ما يقابله على حنو ال جنده يف االستعارة اليت تلغي ، بفن الوصف
بغض النظر عن حواره معها يف و ومن الطيور اليت وصفها املغاربة احلمام، ، 6»احلدود الواقعية بني األشياء

يصف فيها احلمام الداجن، يصف  اقولزأخرى لد أفرد هلا قصائد لوصفها، من ذلك قصيدة غزله فق
وهذا النوع من الوصف هو وصف للوصف ال  سرعته، وارتقاءه البعيد، ومجال شكله وخفقانه يف الفضاء،

  :لغرض آخر
أَ جيتابردةَي السبِ ابِحـخأَ كالربقِ      قٍافومض يف السفأَ ابِحباقَر  

لو سابق الريح ـلغ اجلنوباية      اَءا جلَـيومك ـَهلَثْمأَ ا أوساـَقب  
يسرِقْتاَأل برض يطةَِسالب ذْمهفْواُأل             ابذَ ققْا السف الرفيعة مىقَرت  

                                                 
  :يقول الشاعر ،يف لسان العرب العترفان هو الديكجاء  -1
  .لىـللبِ تحشحش قد عترفانٌ أَو            قـشقائ ياداجل أَسآد كأَنَّ 
 و عنقـه  حـول  الطائر ريش من استدار ما الربائلو يف املعجم الوسيط  .الريش الذي يستدير يف عنق الديك واحلبارة: يف لسان العرب البرائلجاء  -2

  .الديك كنية برائل أبو و عشبها األرض برائل
 أَو سفينة كَجؤجؤِ مسجِدها إِىل أَنظر كأَني «:وجهه اللّه كرم علي حديث ويف ،وقيل الصدر كله الطائر صدرِ عظام اجلُؤجؤ: لعربا يف لسانجاء  -3

عامةن مةؤِ أَو جاثجؤيف طائرٍ كَج ةرٍ لُجحب«.  
  .األكاسرة من شاه خسرو إىل منسوب وخسروي خسرواين يقال إناء ،نسبة إىل األكاسرة ملوك العجم: اخلُسـروانِي -4
 .                                          218، 219ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -5
 .371ص ، 1992، 3ط، بريوت، املركز الثقايف العريب، )يف التراث النقدي و البالغي عند العرب ( الصورة الفنية : جابر عصفور ينظر -6
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ي لُّظَويترقسي السـَخبِ اِءميف اجلَ             قٍافو تحسبال هشهاملُ اباقَرِح  
ـَة   اقَـَتعأَ هنم هدـجِت ريـطا يمم            قسه بِأَعتقِ كُلِّ حاملِ رِيش

ـنِهسحل اهري نم جِبعو فيدبي             وـَكتاد ةُآي عـتقنْأَ ه تاقَـِطن  
متقًرِقْرا من حثُي درأَكَ تنبِلَ             امس الزجأَ ةَاجو تلْجبئْزِ ب1ا قَب  

للشجن، وهذا املعىن قد عرب عنه كثري من الشعراء، فهم  امثري باعتبارهونوع آخر من وصف احلمام      
م الدمع، وكأنّيرون أن صوته يبعث الذكرى املنسيم، فتذرف عيوس ة يف قلوبني الشاعر  اًهناك تلب

ابن  الشاعر هو احلمامة تبعث صوا احملزون يف اآلفاق، من ذلك قصيدة عبد الوهاب وكأنّ ، واحلمام
  :اسالغطّ

  2كادــس نيبحاملُ مياً بأكباددقَ      اـَهبدنفَ امـمي احلَنِجيها ال تألَ
توسنَد وِطْماجلَ يأَكَ احِننلَ      ا ـمهن حشفَ اايـقَوه و دـانِر3ك  

لْومن لَعى خرِض الغصأَكَ وننلَ            امهن ى قُلَعاَأل بِضرأَ اكرـائك  
وال شدإِ وال ما تحلُ وغُصوناـه           وال دمإلّ عا من ونِفُجي سـاف4ك  
احنصر يف البيت األخريالذي " ابن جعفر"خذ من وصف احلمام هنا مقدمة ملدح والشاعر قد ات:  
وال مدلّإِ حنِا الب جرٍفَع ىـَضالر       لُّكُو ئٍرِام رِطْيي سوفَ اهــآف5ك  

كوصف بقية احليوانات، جنده أحياناً تصويراً مباشراً أو تصويراً تشبيهياً، غرضه عموما وصف الطيور و     
فؤاد  جييش ا مشاعربه والتعبري على لسانه عن  التلبسرسم صورة حية عن املوصوف، وقد جياوز هذا إىل 

  .الوجد و البوح باملعاناة التعبري عناملبالغة يف  منهالشاعر، الغرض 
  :وصف النبات

يف بيت أو بيتني، وكثريا ما يلجأ يأيت غالبا  ال جنده يف القصائد مقتضب األمنوذجوصف النبات يف      
حممد بن عطية قليل يف األمنوذج، من ذلك أبيات قصره  و هو مع، يصفما  رسم صورةالشاعر إىل التشبيه ل

   :هد الذي حييط به قشر من الذهبهه بالششبإذ ، يصف فيها املشمش الكاتببن حيان 
ومششٍم ما بدا يوا لمذي بلّإِ"    رٍصا و سب6"ج بيبِ نجبِ العجوالع  

                                                 
 .                                          230، 229ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
  :الشاعر قال ،تفارقه فلم لزمته إذا وسدك، به سادك أنايقال  -2

كليلَة وال اخليالُ طاف لدجٍـم       كاًـسلنا دحجِـيتع ومل بأرر.  
 .املناديل كخمل قصري خمل له البسط أَو الثياب من ضرب :الدرانك -3
         .234ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
         .234: السابقاملرجع  -5
  ".إال و سبج"بدال من " إلّا و أصبح:"غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات البن ظافر األزدي وردت:يف كتاب -6
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  .1 بِـــهالذَّ نم رشق هفَنكَت دهش    ا ومنـظَره كأَنَّ مخبِره وصـفً
شبه الرمان باألوعية املألى بالذهب،  إذ، يف وصف الرمان 2 أليب العباس ابن حديدة أخرى اوجند أبيات

تز ا اليتيف صورة رائعة واملعلقة مبعاليق إىل أغصا:  
  قــينِأَ نٍِصغُ افطَعأَ هزـهي    ادـا بـّمـلَ انُـما الرمـنأَكَ
قَحاق قْعـي3ان قَود ضـَمنت            مـعاقًال قُثْمةًوب من عــيق4.ق  

كما وصأبو احلسن علي بن زياد األنصاري ف يف قوله ؛التفاح:  
ـَا   مِـعنِ نم اهلَوأَا م ركنأُ تسلَ نم    أَحبِب بِتفّاحة صفراَء ناولَهـ

الَقَو فْصا بِهولَ صفيس يكُرِدأَ    هلُه اغَلَالبة من عبٍر ومن مِـَجع  
  مِيدـالكَ نِيدى اخلَلَع ونفُاجلُ نم    هـتلَوقَ دني عمهي عمالدو تلْقُفَ

  .5مِـكَح نم يهدفْا أَننيى بواهلَ مكَح    اذَكَ يمِِسالن يبط مكُلَي ول نُواللَّ
هذه األمثلة عن وصف ولصاحب الفضل عليه،  تهمدحمدخال يلج به إىل فالشاعر قد اختذ رائحة التفاحة 

  .املغاربة وصفوا كل ما أحاط م من مظاهر الطبيعةالشعراء النبات دليل على أن 
  :وصف الظواهر الطبيعية

قصائد عدة تصف ظواهر الطبيعة كالسحاب واألودية واألمطار والنجوم، عبر املغاربة  جند يف األمنوذج     
  فتلبسوا ا وتلبست ، من خالهلا عن افتتام بالطبيعة وتفاعلهم معها، شاركوها ثورا وشاركتهم انفعاالم

اليت  ابن حديدة أيب العباس م ليعربوا على لساا عن حاهلا و حاهلم، وأحسن مثال على ذلك قصيدة
السحابة املثقلة تدنو من األرض، حىت : صورة مليئة باحلركة رمسها الشاعر باقتداريف  ،وصف فيها سحابة

واضح أن الشاعر يعامل الطبيعة وظواهرها وكأا خملوقات و أن تنهض إليها مقبلة ومعانقة،  األرضمهت 
لمسه يف و هذا ما ن ،تهانعكاس لنفسي هيس عاقلة متلك صفة القصدية يف أفعاهلا، كما ألبسها أحاسي

  :ل، جاءت، حاولت، عناق، فكلها مما ال تتصف به الطبيعة بل اإلنسانينهض، مشتاق، تقب: معجمه
يا رب مقَأَـت6ة ـتبِ وُءنـْقثاـَهل  تـسلَي البِقبِ ادـْيغَ لٍـابِو7اقِد  
مرفُ توياَأل قضِر تسحذَ بلَياه    ـاللّو1وح يحلُمهى اَأللَا ععاقِن   

                                                 
 398ص، أمنوذج الزمان: لقريواينحسن بن رشيق ا -1
 .أمحد بن القاسم بن أيب الليث اللّخمي املعروف  بابن حديدة:هو -2
 .واحلجارة الرمال من به خيتلط مما خالص منامجه يف متكاثف ذهب :العقيان ويف املعجم الوسيط، الذهب اخلالص: يف لسان العرب العقيانجاء  -3
 .74، 73ص، الزمانأمنوذج : حسن بن رشيق القريواين -4
                                           .     284ص  :السابقاملرجع  -5
  :النابغة االمتالء قال شدة التأَقوجاء يف اللسان ، االمتالء ةيدشد :متـأَقَة -6
 نحضني حضن فْرِ املَزادأَقَ  الوهاـأت          دش واةغري مباء الر موبِـشر.  
  .و خمصب املاء كثريصفة ملا هو  :غَيداقو ،العام الكثري املطر الغدق: لسان العرب يفجاء  -7
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ودنكَفَ تاد الترب ينهض نحوكَ    اهنوضِه مشلَإِ اقٍـتى مـشاقِت  
ـَاهبتر لَبـَقت تاَءا جمنأَكَفَ   3 اقِـَنع يذَذا لَـهنم تلَاوح وأَ  2ـ

و تلوين اآلثار اإلنسانية ، لطبيعية بصورة واضحة التقاسيمإن هذا الوصف هو تصوير بديع للظواهر ا«
صف وكما و ،4»و حتليل املشاعر اإلنسانية حتليال يصل بك إىل األعماق، بألوان كاشفة عن اجلمال

التشبيه هو أهم عنصر ينقل صور الشعراء اليت حورها اخليال بعد أن كانت  وصف املطر، السحابة فقد و
  :ها صورا فنية وأضافت إليها نفسية الشاعر انفعاهلا لتجعلها نابضة باحلياةمشاهدات عادية، فجعل

م اأو ترى الغياملُ معر5س بـاكاي    رِذْيي الدموع ى رِلَعاضِي شيقِق  
  .6 قِــيقع اطـسي بِف ددبت رد    فَكَأَنّ قَطْر دموعه من فَوقــها

قصائد أخرى اقتصر أصحاا على رسم الصورة وتشبيه مكوناا مبا يوضحها، وهذا ال ينفي وهناك      
 عنها الشعرية، وإن كان يقلل من حضور نفسية الشاعر فيها، من ذلك قصيدة إبراهيم بن حممد املعروف

دماً، ليس له روح، يركب الليل قا" :، إذ وصف يف قصيدة مطولة القمر يف شيء من التلغيز بابن سوس
ضر املواقدمي مل يؤثر فيه الزمن، مقتدر يقطع األرض يف ليلة، متغيع فمرة يرتقي إىل ة يرتل حتت األرض ومر

  :و كل هذه األوصاف هي قرائن لكشف ماهيته، "كبد السماء، وتارة جتده يف املغرب ومرة يف املشرق
  يــقترا وال يـهج مهقُرـطْي           ما طَـارِق: دع ذَا وقُـلْ للناسِ

  قِـلَباَأل مِـهداَأل رهظَ بـكَري  هــنى أَلَـع وحر هـلَ سـيلَ
شـيخ أَرى آدم فـْصي ع   يــقن دـخبِ ى اآلنَلَإِ وـهو    هرِـ

لَـةي لَيف ضـِي اَألر   قِـلَطْم قٍوثَـم نم هـبِ بجِعأَ           هذَا ويمش
  
ـِقترا يـمالس طَسو ةًاروت  ى رــالثّ تحت لُزِنـي ةًارـتفَ   7ي ـ

صبح كحد السيف الضئيل، وكأن ما بقي ينحصر حىت ي حينما تغري فيها حجمهيكما عرب عن مراحله اليت 
  : منه، بعض عينه اليت أطبق عليها جفنه

وـتةًار تـحسبه ـهوو ـي ف    سـترته والبعض مـنه يـِقب  

                                                                                                                                                             
  .معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ملؤلّفه العباسي: يف كتاب »و اللوح«بدال من » و الريح«: وردت -1
2- براللِّدةُ :الت نهذه يقال والس برأَي هذه ت دهالوقيل ت برجل تالذي الر دلمعه و. 
 .                                          73ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
 .25ص، 1ج، د ت، دط، شركة و مكتبة مصطفى الباي احلليب و أوالده، الوصف يف الشعر العريب: عبد العظيم علي القناوي -4
5- عريساملكان يف لرتولا :الت ار أَو ليل من كان حني أَي.  
 .77ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -6
 .66ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -7
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  2 قِـبِطْاملُ هــنِفْج نم ةزارِب    فـهرم 1مٍارِـص نـم ةٌاببذُ
  :مبدح املعز تهقصيد ابن سوسوخيتم 

  .3قِرِــشى املَلَع برالغ هبِ اهت    يذـالّ زـِعاملُ هـجو هـنأَكَ
،  أبو العباس ابن حديدة فهذا ما يف السماء من جنوم وقمر وكواكب، وقد امتد وصف املغاربة لكل     

اليت تراقب بدون جفون وال غمض، ولقد  "عيون روم"رسم صورة النجوم على أا و قد ، يصف النجوم
ليؤكد على صفة املراقبة، ويهول من أمر هذه العيون اليت ال تغمض، مث رسم صورة " روانيا"قدم احلال 

د وهي صورة حبر حييط بسفن متناثرة هنا وهناك يف تشبيه متثيلي لصورة السماء يف الليل كاملة للمشه
  :بنجومها املتأللئة قائال

  ونُزـحم باهر وا همنأَكَفَ  ِيف لَيلَة لَبِس احلـداد هـواَءهـا
  ونُــضوم ؤلُؤلُ يا همنأَكَفَ    اهاَءمس ومِجر النهز تعصر  دقَ

  ونُــفُج نهالَم ومٍر اقدحأَ    وكَأَنها خلَلَ الظّـلَامِ روانِيــا
أَكَونلَا الفَماملُ كدار لَعى الدىج    بحأَ ربِ اطَحها وهن سـف4 ني  

  :وهي لنفس الشاعرتصف الليل  اأبيات بعد هذه األبيات مباشرة يف األمنوذجوجند 
  قِـوثَاملُ رِـيساَألى كَقًلْم لُياللَّو
نجومه وطَـس الساِءم تريـِقت  

  5قِرزأَ اجٍــجز قوـفَ ؤٍلُؤلُكَ
، تلقيإىل ذهن امل احملسوسة القريبةفالشاعر املغريب حني يصف منظرا حياول أن جيد له مماثالً من الصور الفنية 

حممد بن عطية بن حيان لى سطح زجاجي أزرق، وشبيه ذا ما وصف به الليل أسري موثق، والنجم آللئ ع
ت به أشجار زهورها بيضاء، إذ رة، والنهر الذي حفّ، وقد ماثل بني الصبح بنجومه املتأخالصبح الكاتب

  :يقول
  اـَضوقَت اترـخأَتاملُ هومجـنو    ىجى الدلَع لُّطاملُ حبا الصمنأَوكَ

نهر تعرض في الساِءم و ـحلَوأَ    هـشجار ورقَ دد فَتـتأَ حبي6اض  

                                                 
 «:احلـديث  ويف ،حده وقيل به يضرب الذي املتطرف طرفه السيف ذباب قيل وجاء يف اللسان، طرفيه حد :السيف ذبابيف املعجم الوسيط جاء  -1

رأَيت في ذُبابيس ه كُِسرلْتأَنه فأَو ل بييت أَهل من رجلٌ يصابةُ فقُتزمح«.  
 .67ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
 .68ص : السابقاملرجع  -3
 .                                          74ص : املرجع نفسه -4
 .74ص : املرجع نفسه -5
 .398ص: رجع نفسهامل -6
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أبو احلسني حملمد بن إمساعيل بن إسحاق وجند كذلك وصفاً للبحر وأمواجه املسرعة يف قصيدة       
ت األمواج فبعد أن تراكض، "عبد اهللا بن حممد الكاتب"، وقد اختذ من هذا الوصف مدخال ملدح  الكاتب

ا احلمراء والدا يف هي ستغرقوعبة من سيف عبد اهللا، رمهاء فهي تنكسر مكاخليل املتسابقة، بألواحتم 
فأتى بصور مجيلة ، يسترضي ممدوحه بكل ما يستطيعأن ه املعطاءة، يف مبالغة أراد ا الشاعر ندى كفّ

  :هازيينوكأمنا أراد إهداء هذه الصورة إىل ممدوحه فأحسن تنميقها وت
  قــِستم دـبا زاهلَـع دـقَفَ     هـاجِومأَو رِحـى البلَإِ ظرناُ
تالُخها العـيقْا أَذَإِ نـلَبت  خلًـيـا بدفْ تلْي حبة تسـبِتق  

حما وردا فَـهذَإِِما ما دنت  من ـشاطئ البرِح لَعاهـلَا بق   
دوـبرها در ـَفكْأَو   قرـالع يببِص يرا اجلَهـسبلْأَ  اهالُـ
مالُـا به تكُرأَ ضـحشاؤه   وظْيهر الرـعبِ به ــالفََورق  
  قـنالع برض اِهللا عبد فيس نم  هلَ قـحو افـخ هـنظُأَ
  1قرــا غَاهدي نال فإِ اتا مم   ةًـاعس هفِّكَ نا مـند ولَفَ

أمثلة لكل املوضوعات، فقد امتد وصفه إىل  الوقوف علىال ميكن  وصف املغريب ظواهر الطبيعةلكثرة ما و
  :قائال الكاتبحممد بن عطية  بن حيان أغلب مظاهرها حىت النار، إذ وصفها 

  اـَبها لَمـيهِف راالن هلُعفْت  ـَامو ادمالرو فَحما المنأَكَ
قُهمفر ابجِ شنالز نم خيش  لَعيه درع منسذَ ةٌوجه2اـب  

م فنسجوا صوراً رائعة - الذي هو أساس الشعر –شبيهفقد ولع املغاربة بالتكان اخليال اخلصب ملوصوفا ،
  .معينهم الذي ال ينضب يف تشكيلها ونسجها

   :وصف مظاهر احلضارة
تصوير الظواهر الطبيعية بصورة واضحة التقاسيم، وتلوين اآلثار اإلنسانية  «إذا كان الوصف هو      

بألوان كاشفة عن اجلمال، وحتليل املشاعر اإلنسانية حتليالً يصل بك إىل األعماق، إىل غري ذلك مما يتطلّب 
نباتاا، فقد تناولوا بالوصف الطبيعة حبيواناا و وصفوا فإن شعراء األمنوذج كما تأملوا و، 3»الوصف

وأقوى من حيث التصوير حضورا يف األمنوذجة، على أن وصف الطبيعة أكثر مظاهر التحضر واملدني ،
فوصف مظاهر التحضر من املوضوعات املستحدثة، ولذلك نرى كثرياً من الشعراء جيري على ما  والبناء،

التعبري عن مستحدثات احلضارة، وما أنتجه اإلنسان ه السابقون يف شعرهم من موضوعات، و ال حياول استن

                                                 
 .363ص أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
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إبراهيم بن الوصف، من هؤالء الشعراء جند بوباملقابل جند شعراء آخرين يتناولون آالت وأغراض مستحدثة 
  :لغيزيف شيء من الت" ارةفو"الذي وصف املعروف بأيب إمساعيل الكاتب  الكاتببن عبدون  غامن

  اـهلَ اٍءر لِّى كُعلَ يضفي    ةًــقّا رِهاؤـم ةٌارووفَ
  اـَهلَّا كُها لَومما عاهسكَ  ينرِاضى احلَكُس هتلَابا قَذَإِ
تفيض لَعهِيبِ ملِثْم  الغأَ        امِمتـبع 1اـَهلَّـا طَـَهلَابِو  
تصفَ 2وبترِغإِ قيوـانهم        ويخرج ـمنها وماـَهلَّا ب  
يازِمكَ جاسـِهات   اــهلَّا حما ويهف رهظْيو  ةًقَّرِ  مـ
لَويبِ سحٍِلْم ـُالفال بِورات  يروطَي العذَإِ اشلّا عاـه  

  اـهلَّتـخم ةحيرِالقَ يلَلكَصفَات يظَلُّ لَها ذُو الـنهى      
  .3اـَهلّض دقَو ادعى فَرخأُ       هترأَ يقٍرِـَطى لدتا اها مذَإِ

" تلغيز"للوصف، وكأنه متخصص فيه، من ذلك قصيدة غريها أفردها أبو إمساعيل الكاتب جند قصائد  و
ريا، بأشعتها اليت تعم االس، متازج كؤوس اجلالسني، وتلقي على الس جواً من األنس وصف ا الثُّ

  :إذ يقول ؛والصفاء
وفْصاُءر تنـشفْ رـسأْي رذَا      هوائ4ب فْصى املَلَراً عجسِل  
ـيرِتذَإِ كا حقَدت عيـَاهن   سِـجِرالنو رِهالز نوناً ميع    ـ
تـعم الندى بِامـهـْسا كلُّكُفَ    ةًو نبِ ميِدـهكْا ميــِست  

  سِؤكْى اَأللَاعاً ععي شتأْتفَ    تمـازِج مشروبهم  رِقَّــةً
  5سِـفُنىل اَألإِ سانأُاطاً وسبِوتهدي إِذَا حضرت مجـلسا     

، باحلرص على نقل جزئيات العامل اخلارجي، أن الوصف قد اقترن عند القدماء«ومن الباحثني من يرى      
و قد أشاع هذه النظرة ، اعتمادها لدراسة معارف العرب اعتقادا من العرب أن الشعر وثيقة تارخيية ميكن

أين تصري الصورة الوصفية الناجحة هي ، و لكن هذه النظرة تركت مكاا ملفهوم احملاكاة، اللغويون األوائل
 إىل الدرجة اليت جتعل املتلقّي يشعر أنه، اليت تنقل العامل اخلارجي لتعكس يف خيال املتلقِّي مشاهده احملسوسة

                                                 
فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ واللَّـه   ﴿:العزيز الترتيل ويف، قليل أثر له يكون اخلفيف واملطر شيء كل من املعجب احلسن الطل: يف املعجم الوسيطجاء  -1

ريصلُونَ بمعا ت264اآلية : البقرة  ﴾بِم.  
 ﴾ه ظُلُمات ورعد وبرقأَو كَصيبٍ من السماِء في﴿:تعاىليف قوله  تجاء .جاد باملطر السحاب و انصب :املطر صاباملعجم الوسيط  يفجاء  -2

 .وقد سبق شرح الصيب 18اآلية :البقرة
 .53، 52ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
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ومنهم من ، ذلك التجسيم للمشهد عند شعراء األمنوذج الوصافنيجند  .1»يف حضرة املشهد نفسه و يعاينه
 إذ، ز بكثرة وصفه ملظاهر التحضر واآلالتقد متي و 2 يديريف الزالشمثل  ،غلب على شعره الوصف

  :قائالً" املائدة"وصف يف أبيات 
اكَهها روةًض تعبِ يشا اَألهـ           ـجسام ملَـثْا م ورِنهـا نوار  
دبجتا اَألهيي فَداَءجت تهبِ    ىادوـجأَكَ وهـقْا أَـَهنـمار  
  3ارـا النهـتقَمن يكاتهو اُءم    الـ هـقَمن رٍضخضٍ مور لُّكُ

  :كما وصف السيف قائالً
ومهنع دـَالغ 4بِضأَكَ ارِرنه    تحت العجاجلُ ةةٌج خـضاُءر  
قَنش رِالفنذُ دبـابأَكَـفَ هنام           سلخت لَعياحلَ هةَي قْالر5اَءـش  

كما وصف يف أبيات أخرى آلة للصيد، وهذه الظاهرة واضحة عند شعراء املغرب، إذ كثرياً ما يورد ابن 
عدة قصائد أو مقطوعات يف نفس الغرض، إما ألن الشاعر قد ختصص يف غرض ما رشيق للشاعر الواحد 
ل شعره يف ذلك الغرض على غريه من األغراض فيورده يف أمنوذجهوإما أن ابن رشيق يفض.  

والصفة األخرى اليت نلمسها يف شعر الوصف عند شعراء األمنوذج، أم كثرياً ما يتخذون من الوصف      
وهذا البناء ، "العروسني"واصفاً بناًء يسمى  التونسي أو مقدمة له، إذ يقول علي بن يوسفمدخالً للمدح 

لعلوه تبيت الثريا به، ويبدو ضوءه لناظره كضوء القمر حني يلفه ظالم الليل، وهو على رفعته وعلوه لو 
من املسك ولكانت  شاده املعز بعزمه ورأيه لكان احلصى املستعمل يف بنائه من الياقوت والذهب، وآجره

  :أعاليه تالمس السحب املثقلة، فيالمس املطر قبل نزوله من ضرع السحابة
بنى منا يظرسمى العروسفْرِ نِيالثُّ نَّأَكَ      ةًـعرـيا عرـست في قابِــبه  

ـَكلْحبِ اهفَخأَ لُيا اللَّإذَ   هـابِحس تـحت رِدالبكَ هؤوا ضدب  هـنِولَ ةـ
تكَّمن من سـعد السعود لُّـَحمأَفَ  هضحى وفْمـتاح الغقَ ىنرع ابِـبه  

ولو شاده ـعزاملُ مـعز وأْرــيـى قَـعلَ       هرِده فـلْي مكه نِوابِـصه  
  هابِرــتو هرـآج نم كسى امللَع  غاًرفْم رِبوالت وتاقُى اليصح انَكَلَ
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كَوانأَ تعاليه سمـوفْرِا وــةً         عتباشر املُ اَءمزقَ نلَـب انابِــكَس1ه.  
  .املدح، إذ جند بعد هذه األبيات أبياتا أخرى مفردة للمدحمن ورائه هذا الوصف ليس مقصوداً لذاته بل و 

يتخذها لسانا ليبوح ا عن حاله، إذ  ا ماالشاعر كثريومستصغرة،  مورأخرى يف وصف أ كما جند قصائد
ده يف جنذلك يف وصف الطبيعة وظواهرها، فكذلك  سبق أن صادفنا يرى انعكاس انفعاالته فيها، وقد

، تشبهه لوناً وحترقا، وسهراً و دموعاًاليت يصف الشموع  2 فمحمد بن أيب علي وصف مظاهر التحضر،
" ياليتنا"ألسى الشاعر، الذي يرجو الفناء مع فناء الشمعة، فهذا التمين املسبوق بالنداء  غري أا فنيت فيا

الوجد وأثقله السهد، والشاعر يتخذ من صورة الشمعة اليت حتترق  يشري بعمق إىل انفعال ثائر قد ملّ
الشمعة إن طال به  فناء هذهمن قريب الفنائه فتذوب قطرة فقطرة مكافئاً داللياً له ولنفسيته وكأنه يشري إىل 

  :قائالً الوجد واحلنني
  اـوعلُا الطُّـيهف احبى الصبأْي ةلَـ  يـي اللّف دجي الوذ اتدعسم بِيأَبِ
ـْستٍء و   ــاشحأَ ةَقَرـحنا ووـلَ ينِتهبشأَ   اوعـُمدو ةـلَقْم يدهِـ
لَوـحنِيي بقيت حـيفْأَاً ونـ  ـــيفَ نلَ اـييتنِا فَنـينا جــم3ايع    

حممد ، إذ يقول  "سكاكني احلجامة"املستصغرة اليت وصفها املغاربة يف األمنوذج، مباضع الفصد  مورومن األ
  :األقالمي بن سلطان
وصأَكَ ارٍغنلْا أَهـسالطَّ نرِـي    تـيمت ـقْاملدةَام الضغَراـام  

  اامقَساَأل ثُورِت تئْش نْإِ هيو    تذْهب الداَء بِاللِّثَامِ وتشـفـي
لَوا أَـهرذَاثٌ إِلَثَ لٌـجاـا م    عدمتـهلَ نا تـطيق قي4اــام  
ا حمايدا إزاء وقف موقفً األقالمي قد وصف الشمع وجعله انعكاساً لنفسيته، فإن حممد بن أيب علي وإن كان

 الصورة اليت رمسها هلذه املباضع، فقد اكتفى بوصفها وتشبيهها بألسن الطري، مث عرب عن أرجلها وعن
ة فقد شبهها بالبهيمة اليت ال تستطيع القيام بدون شكلها وهي قائمة على أرجلها الثالثة باستعارة مكني

وهي إن شئت تورث "ما أن البيت الثاين أرجلها، وحذف املشبه به و ترك املشبه و هي املباضع، ك
يدل على اطالع الشاعر على جمال الطب والتحجيم، كما يدل وصف هذه اآلالت على " األسقاما

إذ جند عدة  ومن مظاهر التحضر البساتني اليت وصفها املغاربة يف األمنوذج، .انتشارها وذيوعها عند العامة
  :اليت يقول فيها األربسيبن عبد اخلالق  هيمقصائد يف وصفها، منها قصيدة يعلى بن إبرا

نشر الصيجِرِأَبِ 1اـب املسك مؤنِتأَ  فـيرِ مح حِفْبالس روض نبتأُ هـن2ف  
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 هـتفْحاُء نـداَألن ـرِقتسالَ تازم    قَ يلُاللّوهلَـهلْ دثْأَ توابه السـد3ف     
تفاِءـاملَبِ يض منفُ لُّـكُ هوــهة     ـفَ لِّـكُلواراِءـاملَبِ ة تــنرِدف  

  فـحتست ابِلَباللّ سِلَحتسمبِ تلَّظَ           ةرونــم ارٍـجشأَ نـيا بهنأَكَ
مـجامر تحـثْأَ تابٍو مـَبلّخة           لَعى مسبِاحـها دـخانهـهِا يف  
وتناَءاملَ ذُب ـمفْأَ نوـاههـا صور           ففَ يهتحسبـهاُءاملَ ا و مرــتدف  
اَءثَتبت ي أَفوـالقَ انفَ راخطَـلَتأَ         تفَناسهاهلَا ووي جِا فسمـثُا كُه4ف  

، من مظاهر طبيعية أو مظاهر تدخل اإلنسان يف صناعتها، م فوصف املغاربة قد تناول مجيع ما حييط     
أكثر من متيزهم يف ، و واضح من خالل ما رأينا من مناذج شعرية أن املغاربة قد متيزوا يف هذا الغرض

وسواًء أتناولوا مظاهر الطبيعة ، األغراض األخرى اليت كانوا فيها أقرب إىل السري على السنن الشعرية املتبعة
  . غريها فإن التشبيه كان أدام البالغية األوىل لتقريب صورهم و جعلها ماثلة للعيانأم 

  :شعر االغتراب والتشوق إىل األوطان
احلنني إىل األوطان واألهل واألحباب من رقة القلب، وعالمات الرشد ملا فيه من الدالئل على كرم «      

ال تخف بلداً فيه  «: التعبري عن وجوب حب الوطن كقوهلموللعرب أمثال كثرية يف، 5»األصل، ومتام العقل
:    كما بني اهللا تعاىل فضل الوطن إذ قرنه باملوت؛ يف قوله تعاىل، 6»قبائلك، وال تجف أرضاً فيها قوابلك

﴿ ارِكُميد نوا مجرأَوِ اخ كُمفُسلُوا أَناقْت أَن هِملَيا عنبا كَتأَن لَوو مهنيلٌ مإِلَّا قَل لُوها فَعوللعرب أشعار ، 7﴾م
كثرية يف احلنني إىل األوطان واألهل واألحباب ووصف معانام بعيداً عنه، وعن أهلهم؛ إذ ميثل إليهم 
املاضي البهيج، والعودة إليه متثّل األمل الذي حييون ألجله، والوطن عندهم ال ميثل املكان بقدر ما ميثل 

  .السارة اليت حيملوا يف أذهام واليت يأملون العودة إليها يف أقرب وقتالذكرى 
ده ال و للمكان عند املغريب مكانة خاصة، خيتلط ترابه وهواؤه وماؤه بدم املغريب، وهو على علو مهته وجتلّ

وأثقله احلنني، يطيق مفارقة مرابع صباه، إال على ثقة أن سيعود إليها، فإن هو حبس عن وطنه خنقه اليأس 
يشكو منعه  وهو، لتلمس صدق معاناته وحنينه إىل وطنه الوراق السوسي فانظر إىل قصيدة حممد بن عبدون
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يبكي فراقه  ؛هو يشعرنا بأنه مأسور يف القصرو، إذ أمسكه ثقة الدولة، القريوان من الرجوع إىل وطنه
  :الوجد حيرق أيامه وينغص ملذاتهوألهله، يعاين األرق، 

قَ ايصارِـطَ رق همـيي فك قْمـصور     شوي طَقـيلق ووِطْخي عنك أْمـسور  
  ورذُـعم نِـيي الباكبو كـيلَي عكبأَ           إِنْ نـام جـارك إني ساهـر  أَبــداً

عندي من الوجد ا لَمفَ واض مبِكَ نلَإِ           ي ديك الحـتقَرت من حولــال كدور  
  ورا زمـيهِي فارِـبطاص لُّكُي فَرِبص            ابلَــغَ دد قَـجالوى ووـاهلَ نَّإِ ماهلَ
  1ورــتوم نِيـَا البذَـهي بِنإِي فَدنع            ةًفَارِـع اِهللا دـبع نِاب فـكَل لْـعجافَ

، فقد "ما لو فاض من كبدي الحترقت من حولك الدور عندي من الوجد": ستعارة يف قولهاال وظّفوإذ 
شبتكلفها يف النص، ألن النص كله حيمل دفعة شعورية قوية جتعل  ه الوجد بالنار، وهذه الصورة ال حنس

يا قصر ( يد من توتر النصكما أن كثرة أسلوب اإلنشاء يز بقوة مبعاناة الشاعر املغترب، القارئ حيس
وليس جمرد أخبار وحكايات، ولقد ، عظيمانتباه املستمع وتشعره بأن األمر  تشدل) فاجعل ،الهم طارق،

قبل  "ابن ثقة الدولة جعفر"ق فيها إىل وطنه رفعها إىل قصيدة أخرى يتشو للوراق السوسي أورد ابن رشيق
قصر طارق، يبكيها ويستعطف جعفر أن خيلي سبيله ليعود إىل  اته القدمية يفالقصيدة السابقة يصف فيها لذّ

لها، مث هو ائخياطب اجلبل ويستعطفه أن يدع ريح اجلنوب اليت حتمل أخبار وطنه متر إليه ليس مث وطنه،
خاف أو  الزوالعليه  يقسم لقصر طارق بأنه ما اغترب عنه إال مضطراً، وكأمنا بني الشاعر والقصر ود

  :تحولال
  يرِــسا تهلَّعلَ وبِـناجلَ يحرِ              عد رِكَــسعاملُ لَـبا جـي ِهللاابِ

ـِبختا فَهـَلائـسا أُمـيكَ   رِــصالقَبِ انُرـياجل لُـعفْا يمي              نِرـ
 قَتي طَـرالّـذ طَـارِق را قَصأَ         يحـشائـيي فه لُابِلَـب ـالصرِب  

اِهللاو ا قَـمـصرت ـعي قَنِـَنكْلَ          قٍـَلقَ نـصرـالقَبِ ترِـس  
  رِصع نم كـيف ىضقَرا تـصعـَى              قـسا وياحلَ لُّـهنم اكـقَسفَ
يا رـبـكَ عم لي فيك مغصنٍ ن           يـفُهو صـببِ اهه كَوم ـب2رِد  

ك القصر، فهو لو له لذستحيلة ليؤكد على حبامل هاته يف القصر، يتمىن أمانيلذّ شاعرالوبعد أن يذكر 
إليك، : "يستطيع لسبح إليه شوقاً، ليقبل جانبيه، ويبكي لديه تعبرياً عن حنينه واشتياقه، ويف لغة اخلطاب

على تلك العالقة احلميمية اليت بني الشاعر  اليت يقصد ا القصر تأكيد" جانبيك، فيك، لديك، عليك
  :ومرابع صباه، إذ يقول
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  رِـْحا البذَ ادوـس كيلَا إِوقًـش    بٍرـطَ نـم تحبس يعطتسأَ ولَ
حقَى أُـتلَـب انِجبـيقَ      اـكم كـلْبت فيك ـمراشف ـالبرِد  
أُوفأَ يضي لَانِـفَجدـيكَ كفَ    ـاماضت لَعيك وـا بِمها ت1يرِد  

احملرقة، إذ يتشوق دمي الن قيقالرإبراهيم بن القاسم املعروف بكما جند قصيدة أخرى حتمل لوعات الشاعر 
  :إىل إخوانه يف مصر اليت قضى فيها صباه، ويذكر فيها األماكن اليت انطبعت يف ذاكرته إذ يقول

لِه الرإنْ يح سارت مشةًقَر تيرِس     تؤدي تحيـلَي إِاتى سنِاكي مرِـص  
  يرِدص هلمح نع اقا ضا مهتلْمحو      ةًابـَبص تـْيكَا بلَّإِ ترطَا خمفَ
أَلذَي إِنا هبقَ تبِ ا ولًبنرِشــهم     شممت ِسنيم املسك ي ذَفلك النرِش  
وا أَمنس من شٍءي لَخا العهد دونلَفَ     هيبِ سالٍخ من ضريِمي ويرِكْال ف  
  رِــهالد ةَرغُ تقَافَو ذْا إِنلَ تابطَفَ     ا ـَبالص ةرـى غلَا عاهنسنِأَ الٍيلَ
  رِــمالع نا ماهوس دتعمبِ تسلَفَ     اهدـعارا أَصق تانكَ نئي لَرِمعلَ
  2رِـْجاهلَ ةاحر نم لِصالو وحر ذَقنيفَ      ةصرِـفُبِ ودعي نْي أَرِهد عادخأُ

وبعد أن وصف الشاعر لوعته و حنينه يعرج على كل منطقة من املناطق اليت بقيت راسخة يف 
كلها أماكن قد " بستان األمري، دير القصري، سردوس ،، املقس، البستانةة، اجليزيفاألهرام، دير "ذهنه

  :فانطبعت يف ذاكرته إىل األبد، أمضى الشاعر شبابه فيها
  رِــفْالقَو دـابِكَالن املَزغ دائصم    مِ يلَ بِاَألهـرامِ أَو ديـرِ نهيـةَكَفَ
ـْساجلُو ريِاخواملَ اتا ذَهتيرزِج    تنـَّمضت دا قَما وينالد ةيزى اجللَإِ   رِـ
فال سِقْاملَبِوسبتان لْلعنِي مـَظـننِأَ     رلَإِ يقى شاطاخلَ ئى القَلَإِ يجِلرِـص  
وفي سردوس مسـتراد و لْـمعلَإِ             بى درِي مرحلَا إِنى سلِاح البرِـح  
كَ وم بين بسـتاَأل انريِم قَورِـصى البِلَإِ             هكَرة الزهاِءر من زرٍه نرِـض  
كَوبِ مت في دالقَ رِيريِص ـموالًاص      نلَي بِارِهيا أُي لَلفيق من 3رِـكْـُالس  

حنينه إىل وطنه،  هشكا إلي للحمام صدود حبيبته وإعراضها عنه، فقد - يف األمنوذج–كما شكا املغريب      
ا فراح يعترف هلا مبا يكابد ويشبعبد  أبياته حاله حباهلا وشجوه بشجوها، من ذلك ولقد أشجاه صو

وجدي، محامة، بواك، دمع، شجو، " :حزين باك الذي يغرف من معجم، ليشهالنالكرمي بن إبراهيم 
حلزن ال ميكن للنص املنسوج إال أن يكون مهموما ومن هذا املعجم املثقل با ".حنني، غريب، مهوم، شجون
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بعد عن أرضه اليت ارتبطت به وارتبط ا مادياً وأنى للمغترب بالفرح واحلبور وهو يرى أنه م باكيا،
نت منه، أو مرابعها فسكنت ضمريه، مث هجرها بعد أن متكّ بحوروحياً، نشأ فيها فنشأت فيه معانيها، وأَ

  :إذ يقول، نيهاستودعها أهله و ب
كَــةـةَ أَياممي حدجةً واجِدأَو  تبِ لُـيمملَـيا م ـيزِالنغُ فصوناه  

نشاوى ومالَا مبِ تخقَرِ رٍـماـَهاب  ـبوو اكا فَماضبِ تدعٍـم عـيوناه  
  اـَهـيننِح ودـعا يالًثَمأَ كوِـجشل  اندنع نَّى إِواللّ اتـاممي حيدعأَ
يبِرِغَ لُّكُو ارِالد يدـعو هـمومغَ  هرائب محسود لَعيـها شجـون1اه  

     باالغتراب عند ارحتاله هو عن وطنه فقط، ألن ارحتال أهله عنه يشعره بالغربة  والشاعر املغريب ال حيس
  اسخالن به هو فهذا علي بن أيب عليفس األثر الرحتاله و تغرهم له نما كان ارحتال أناس حيبورب أيضاً،

  :خياطب ابنه الذي سافر إىل مصر وهو صغري السن قائال
يا دـهر الَـملَ كا تري لْـثـكْمتبٍئ        ما بات منك خلطُّـا قَـي مـكَ نبِر  

  بِوـُالن مـظَعا مـهنع رغصى تمظْع        ةـحادفَبِ رٍِـمع نـع كـابن بني ملْ
  يـبِقي عف قِـيرِفْالتبِ بـقِّعى تـتح     يتقَي ثوِذَ ني عفرص كفُرص فكْي ملَْ
ـابن انَـكَو ا لأبـي في مــحبتأَ        همأَى بِـسـا فَلَالفَ ضِرا بِردغبٍأَ رِـي  
ـَتغمل اكـب بٍرِـتغمل نا مي        هـِتبرغُ لِـثْي مي فـنِطَي وف تيسمأَ   2بِرِـ

كل هذا األسى واحلنني إىل ولده حىت مل يعد يطيب له  اسخالن كت يف نفسعاطفة األبوة اليت حر إنها
أرض املغرب مل تعد وطنه  أقر بأن نذلك بأ نكأنه مغترب عن وطنه يبكي ابنه املغترب، ولقد زاد ع ،املقام

  :بل الشرق، فإما الرحيل إليها وإما الرحيل األبدي، ويف ذلك مبالغة تشي بفداحة حنني الشاعر إىل ولده
ما الغرأَ برقَي فَضأَ دمسيت ما            رِـَتغبعنه لِب الشرذْإِ ق شقْرأَ تشبيـبِ ه  
    3يـِبلَطَ نم نِيالَا احلَلَك ابهالذَّ وِأَ             تـبهي ذَـتي الَّـِسفْن هبِ نبـلُطْأَلَ

صف هلم ما يكابد من لوعة، حىت يعاتبهم فراقه، ويو بكىيقف على طلل أحبته، ياملغريب كثرياً ما الشاعر ف
  :إذ يقول بن اخلازناهيم أبو الطاهر إمساعيل بن إبرسكره احلنني و الشوق إليهم، وعن هذا املعىن عبر ي

يا رحمـتـبِكَلْا لــاحلَ دىر          لَـقْاملُوة السـاهرة ـالعبىر  
  را مي جدـبِي كَوا فرادـغفَ               4مهـنعرا ظَـحس تـلَّقَتا اسملَّ
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  ارـحالب تـطَسو نائـفَس          كَأَنـهـا فـي اآللِ مـزورة 
يا حادي ا بِـهـديوـِيسِ ر   ارـِجأَ 1فنِي داً فـبِستحم         الع

يـهِـمادح ـدـين إِذْ جكَأَن          من حيرتي مغـبِت2ق خـم3ار  
نفسه على ذلك على كره منه، وإذا كانت هذه هي حال املغترب عن أهله، فإن من الشعراء من محل      
ما يفعل،  هالتماسك والرضا رغم كر يهوقد بدا عل ،يعبر عن اغترابه يف سبيل املال و الثروة 4 ايناجلبني فهذا

هم إذا وفّق إىل ذلكفهو مل يسافر إال اضطراراً وما فارق أهله إال على أمل أن يغني:  
أَسرِـضب لَي بِفاِهللا اد ابـر    وبا بِـحرفَالسنِائ ـالوابِكَر  

  يابِرتـاغْو بِارِـغاملَبِ يائوـثَ    إِلَى أَنْ تنكر اَألحباب منـي
كْأَلسثَ برةًو أُوـيفد االًـم    أُوبلذْي عر ـِسفْنابِلَي الطِّي ف  

  ابِـَستو احي ذُنإِفَ مرـحأُ نْإِو    فَإِنْ نِلْت املُراد فَـذَاك حسبِي
  5ابِلَـغ نـا علَّإِ تببحأَ نمو    وما فَارقْت إِخوانِي وأَهـلي

واملتصفح ألشعار املغاربة اليت تناولت االغتراب واهلجرة جيدها تنهل من معجم واحد، معجم األسى      
اجلديد من حفاوة ومن مال ومن جاه  والشوق وعدم الرضا ، رغم ما جيده الشاعر املرحتل يف موطنه
فسي مبرابع الصبا اليت تبعث فيه ذكريات وشهرة، وهذا ما يؤكد ارتباط املغريب بأرضه ووطنه، وارتباطه الن

  .املرح والعنفوان واألمان
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  :أغــراض أخرى

  :اهلجاء
، وسواء يف ذلك أن يكون يصور عاطفة الغضب أو االحتقار واالستهزاء «فن من فنون الشعر اهلجاء     

واهلجاء باب قدمي من أبواب الشعر  ،1»موضوع العاطفة هو الفرد أو اجلماعة أو األخالق أو املذاهب
إىل أن أبلغ اهلجاء ما كان فقد ذهب أبو هالل أما أن اهلجاء هو نقيض املدح،  العريب، وقد رأى قدامة

لعقل وما جيري جمرى ذلك، وليس اهلجاء بقبح بسلب الصفات املستحسنة اليت ختص النفس من احللم وا
غرض اهلجاء مبراحل تطور عديدة، بسبب تغري دوافعه وأسبابه  وقد مر .الوجه وضؤولة اجلسم وقصر القامة

فكان يف اجلاهلية يدور حول االنتقاص من نسب املهجو واالزدراء  «وتباين أذواق الناس من حقبة ألخرى
منه وحاربه ألنه يتعارض ومبادئ الدين  زي ا، وجاء اإلسالم فغضمبكانة القبيلة وإلصاق املخا

غري أن اهلجاء ما لبث أن عاد بصورة قوية يف العصر األموي بعد أن بعثت العصبيات القبلية  ،2»السمحة
عن اجلد إىل اللهو واإلضحاك، وأصبحت أميل إىل  النقائض من جديد وتطور إىل فن النقائض، وإن مالت

األدبية، وكان حظ جرير يف الذيوع أكرب ألنه أكثر إضحاكاً من غريه وأكثر وضوحاً و بساطة  املناظرات
جنده عند  الذيصورة اإلفحاش والسباب اهلابط ك «واختذ اهلجاء يف العصر العباسي صورتني، يف معانيه

ّان، وصورة اهلجاء الساخر الذي يرسم الصور كاريكاتورياً ويضخانب املضحكة م فيها اجلوعصبة ا
وخيتلق املفارقات اهلزلية، كالذي جنده يف شعر ابن الرومي الذي كان يشوه مهجويه بأن يركّز على عيوم 

  .3»املعنوية واجلسدية
اجلسدية، ويكون  الصفات أما اهلجاء املغريب فهو متنوع، تراوح بني سلب الصفات احلسنة النفسية أو     

واإلفحاش املقذع، وهو  ن،يكما تراوح بني العتاب اللّ،الصفات املذمومةذلك بنفيها أو بإثبات ضدها من 
نظري املدح فهذا يهدف إىل الرفع من شأن املمدوح وذاك يرمي إىل الوضع من شأن املهجو، كما تراوح من 
هجاء لشخص أو شخصني إىل ذم لفئة أو مذهب أو أهل مدينة بأكملها، كما يغلب على اهلجاء يف 

والصفات اليت عمل الشعراء على سلبها من ممدوحيهم  .قصر، فأكثره يف بيتني أو ثالثة ال أكثراألمنوذج ال
بالكالب،  همهو يشبهإذ ، يف أهل سوسة ابوينالصبكر بن علي من ذلك ما يقوله  هي األصل الشريف،

  :ذوو نفوس خسيسة مع احنطاط نفوسهموهم ، سلبهم بذلك األصل الشريفيف
  هيسـِسخ سـفْن هسفْن    هوســسبِ يوسس لًُّكُ
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بعضهم ينهش بــعابٍلَـِككَ    اض رِـي فَفيس1ه  
، كذلك ابوينالص ومن الشعراء من أقذع يف سلب هذه الصفة وهي األصل الشريف، من ذلك قول     
اش، ومما يالحظ على هذا النوع من الشعر أقرب إىل اإلفح و التشكيك يف أصل املهجو، إىل عمد الذي

وكأمنا يريد الشاعر أن يضمن أكرب قدر النتشار هجوه بني الناس، لذلك  بساطةألفاظه ابتذاهلا، وميلها إىل ال
  :ألم مجهورها األول، ال يتكلف الشعراء املعاين العويصة يف اهلجاء ، لكي ال تثقل على أفهام العامة

ـَالفبِ امِناَأل نيب فرعي  ـي خم ةَوسسالٍ بِو ابذَأَ   خِرـ
يزعم عالعزيزِ بد ـالوده    أَوير عبالعزيزِ د مـستر2يخ  

 ائني مثلنالحظ أن ابن رشيق كثرياً ما يذكر أهاجٍ كثرية لشاعر واحد، وكأمنا يدلل على أنه من اهلجو     
البيئة املتحضرة  «ع ما ذهب إليه البعض من أنّو قد يتوافق هذا م، الذي أورد له أربع أهاج ابوينالص

ع وقليلة هي تلك القصائد اليت ترفّ، 3»تشجع على نوع من اهلجاء الساخر املتهكم و حىت الفاحش املقذع
أصحاا عن اإلفحاش واملباشرة يف إلصاق املذام باملهجو، وتكاد معظم أهاجي املغاربة يف األمنوذج تكون 

إال يف قصائد قليلة كقول حممد بن يوسفباب املقذعمن نوع الس ، عليهاحتقره من، يهجو  ماملنج فرد ، 
) حليفي صناعة( مثلهالشاعر يطلعنا بأن هاجيه شاعر و، لَمح من بعيد عيوب وإمناالبفيه  يصرح ملهجاء  يف

، وقد هشني منده بكشف ما يها، و يشري من بعيد إىل عرضه، وكأمنا يهدر من أقواله وأفعاله ويذمو حيذّ
، وقد أراد ذه " ضمادات ،كلوم" "باق، رمائم " "نائم ،يقظان" "القوادم ،اخلوايف:"استعمل عدة طباقات

  :الطباقات أن يرسم صورة من شقني أحدها مظلم للمهجو و اآلخر مشرق لنفسه
  مادـوي القَفاوـاخلَ يشرِ تقَبس دقَلَ    ةـاعنص  ييفَلا حنكُ نـئي لَرِمعلَ
  مـائن كـضرعو انُـظَقْي يالـقَم    هـالعي فا فنا بِزهتي اسذـلَّل لْقُفَ

ـَه           مائــمر امـظَالعو اقٍـب يلوـقَوسيغِسلُ عـني املَاُء فعلَـك كُلّ
تدب ى اَأللَععاِءض مـنه ارِـقَعب        وتثُفُـن ي اَألفحاِءـش منأَ هرـاقم  
  4ماهرـَمو هـلَ اتادـمي ضدـنعفَ    هوملُـكُ وحـلُت ضٍرا عذَ انَكَ نْإِفَ

شني، واألصل السيئ فقد هجوا كذلك بصفات نفسية أخرى املغاربة بالعرض املُالشعراء وكما هجا      
  :سيرالفامعمر  عمر بنقول كاحلمق، إذ يقول 

ا أَيحمق نّإِ اسِالن ـالناس غبيـتهم   في ربة العود ال في رـنـُالع ة5ود  
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و  ،"فرات"وهجوا كذلك بقلة املباالة، وموت النخوة واملدافعة، من ذلك قول ابن رشيق يهجو رجال امسه 
 ت اإلحساس،ومب قرافة ذميمة إذ ص ؛قد جعل ابن رشيق من سعة صدر املهجو وهي صفة حممودة

 من شأن نفسه بأن جعل هجاءه جمرد جتربة من رامٍ جميد، ال يقصد الشاعر عليذلك، ويعن  املهجو غافلو
  :فعالالنيل منه 
  افَذـقُ هبِ وٍجه نم اسالن عوجِا يم  هعـوجِي سيـا لَاترـا فُنيأَوا رالُقَ
  ا فَرـا عمو لٍهـج نم اتم هنكلَ  هـعجوأَلَ يـح هنأَ وـلَ: تلْقُفَ
وما هجوـفُ تاتاً غَرير تـجربة          ذُوو الرماية ـمن يسـْصتغاهلَ ر1افَد  

ملاعز ابن اعلي بن أمحد املعروف بومن الشعراء من تشاءم باملهجو، وجعل منه رفيقًا للنحس، كقول 
الشؤم، لسوعا، مدبر، طباع العقارب، قني، : جمع له كل الصفات السيئةف ؛2الذي هجا ابن القيين بيبالطّ
  :بأصله استخفم) عبد=قني(نسبه ينبهه إىل مث 

  بِانِـج لِّي كُف سحالن هنم عـفَّرت  سٍلـجمما بِوي ينِيالقَ رـضا حذَإِ
ترلَ اهوعاًس وهو انَـكَ ذْم مبِدـر  وا ذَـمإِ اكال من طاعِب بِرِاقَـالع  
ِسنبى قَـلَإِ تنٍـي قَا فَلَّإِوـَنـيفَ  ةالَـيك من ـحـَناملَ ميِرِكَ ر3بِاس  

وملا كان اهلجاء يستمد خصائصه و ، فلغة الغزل عذبة سلسة، فلغة الشعر تتباين من موضوع إىل آخر «
فمن الطبيعي أن تنعكس هذه اخلاصية على لغته فتأيت مشحونة باحلدة و التوتر ، وجوده من عاطفة الغضب

وقد غاىل يف هجائه حىت جعل  5ابن املؤدب والشعراء يعللون تشاؤمهم باملهجو، فهذا، 4»و االنفعال
، "نعم"ى قول بأن املهجو خيش حجته على ذلكها، بسبب خصمه، وجيعل النحس حيل بأرض املغرب كلّ

  :ويف هذا مبالغة يف الذم
ا كُمنأَ ترِدي النحأَ سين ملُّحه           ي اَألفضِر حتى زرأَ تراملَ ضبِرِغ  
يخى ش"نعم "حنّأَى كَت لـساناهلََََقَ نْإِ    ها تـَشغلَ اهةُغَد ــقْع6بِر  

ط الضوء على هنات اجته إىل ذم فعال اخلصوم، وهذا النوع من اهلجاء يسلّ كما جند كثرياً من الشعراء     
بدل أن يشفي القلوب  الذي ،اظعيهجو أحد الو ابوينالصبكر بن علي ه عمله، من ذلك قول املهجو ويسفِّ

  :أمرضها بوعظه الثقيل

                                                 
 .442ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
  .من شعراء األمنوذج، علي بن سعيد أبو احلسن بن القيين :وه -2
 .271ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
 .195ص، اهلجاء يف األدب األندلسي: ينظر فوزي عيسى -4
 .أصله من املهدية، "بابن املؤدب"عبد اهللا بن إبراهيم بن مثنى الطّوسي و يعرف :هو -5
 .180ص ،أمنوذج الزمان: واينحسن بن رشيق القري -6
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  احبــالص دـنع فاتاهلَ هالَـا قَم           اححالص وبلُالقُ ظعالوبِ ضرمأَ
  1احفَك هنم لَوالقَ تعمس صـخش   ىجدــي الي فتْمون ني منِظَقَيأَ

  :فه مظهر العاقل األديبيصفه بالوضاعة رغم تكلّ ،التونسي عنترة التميمي ومن هذا اهلجاء قول أحدهم يف
ب         ايـْلِ واَألد   بِــتالرً لِـفَسي أَف نِيد وـهومن تحـلَّى بِالعقـ
  2بِـهالذَّبِ انُـيجالت كتـلَع ولَوا        ننيـعأَ يهرِدزـي تذــالّ تـنأَ

 �كما جند هجاًء يف الشيعة وتشفياً بقتلهم، انتقاماً ملا فعلوه وما قالوه من زورٍ عن آل بيت رسول اهللا 
لني ذلك مبا سبق هلم من ظلم للناس وتطاول دحون قاتليهم فإم يهجوم معلّوصحابته، والشعراء إذ مي

و موقف اتمع عامة من الشيعة ، وهذا ما يربز لنا جانبا من احلياة الدينية و السياسية على الصحابة،
وء ويبني هذا اهلجاء عاطفة السخط جتاههم مما جيعل من هذا الشعر شهادة تارخيية على س، الفاطميني

الذي يرى أن ، احلسن بن علي الكاتب املعروف بابن زجنيمن ذلك قصيدة  ،سياستهم لألمور يف املغرب
سبوا اخللفاء، وتطاولوا أنهم ، كما على العكس من ذلك يبغضونهم لكنهالشيعة يدعون بأن موالهم علياً، 

إمنا استحقوه بفعاهلم ، وتلك هي جرائرهم حسب الشاعر الذي رأى أن ما حل م �على عرض النيب
لقد رفضتكم كل أرض :"يف قوله باازالشاعر  توسل وقدالسابقة، وبظلمهم للناس أيام قوم وسلطتهم، 

  :ليدلل على سوء حاهلم وسوء مصريهم ؛"وقد صرخت منكم بقاع جهنم"،"وبقعة
كُوـنـظُا نـفْالكُ نر فـي جاهليفَ     ةتعـسرٍفْكُا ل جـاهلي مخـضمِر  
ونَولُقُي ـملَواهم عـيلإِاً وـُهن   مِجِلْم آلِ نم هـيضاً فغب مـظَأعلَ     مـ

سببتم عـيقتاِإلاً وـمامنِي ـْعب   مِرضاملُ يقِرِـاحلَ مووا يـقُتعت مـلَفَ    هدـ
وـسؤتم بِناِهللا ي فـي خأَ رِيـهله    فْأَورٍـكْبِ لِـض في الناِءس أَ ومِـي  
  مِفَـلْلو نِيدـيلْل: انلْقُ رِـعالذ نم           ىرـَالثّ حافَـا صذَإِ مكُنم رٍاثع مِكَفَ
  مِلَّــسبِ هـيلَى إِقَري قاهـا شلَو    مـكُانكَى مفَخأَ ضِري اَألف قفَا نلَفَ
  مِنهج اعـقَبِ مكُنم تخرص دـقَو    ةـعقْب و ضٍرأَ لُّـكُ مكُتضفَر قدلَ

كُـفْرِكُـم ـامأَي اها ذُقْنفَذُوقُوا كَم           ـمن الغيظ كْي أَفبادنا و3مِلُّأَــالت  
  :املوجز 4 ميمياق التالور وقريب من ذلك قول

  ىقَبا أَم فـيا السلَو تقَبا أَمفَ مهِيلَع     ةًارـغَإِ مهـنم رِدالغ لِهأَا لنذْـخأَ
ـقَوام أُلـاملُ  مؤـنِمبِ نيـِقّـحاه    بـنا فَوها أَمقَبا لَوها عـُهن   1اقَّح مـ

                                                 
 . 95صأمنوذج الزمان : حسن بن رشيق القريواين -1
 .315ص : السابقاملرجع  -2
 .109ص : املرجع نفسه -3
  ".بالوراق التميمي"عتيق بن حممد أبو بكر املعروف : هو -4
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فإن أضيفت إليه الصفات اخللقية  وقد أكد النقاد على أن املدح، األصل فيه محد بالصفات النفسية،     
فإن أضيف ) اخلُلُقية(فاألصل فيه سلب الصفات احلسنة ؛ كاجلمال والقوة كان كالتفضل، واهلجاء عكسه

لْإليه الصفات اخلقزون على تشويه صورة املهجو اخللقية مثلما لكن املغاربة يف األمنوذج يركّ ،ة كان زائداي
 ايعمد إىل تشبيهات تضفي على املهجو قبح الذي، الوراق التميمي ولشوهوا صفاته وأخالقه، من ذلك ق
  :وجتعله مثاراً للسخرية واالستخفاف

ـاباُن ن2هـيرِد لْـعنِ    جــتأُ اجرِـكَ مميـه  
  همـيقتسم ةـيلَوِــطَ    ذُو لحـية ذَات عرِضٍ

  4ـهميزِي هـِف سـَّكنمجيــشٍ          3دـنا بهنأَكَ
يرد ساخراً على تسمية  إذ، وكما شبه الوراق هذه اللحية بالعلم املنكس فقد شبه وجه أحدهم باحلديد

  :، ويشبه تشوهه من اجلدري بالنقش أو الزخرفة"حديد"ويؤكد على أا " كرشاً"الناس لوجه هذا الرجل 
حديد وـجه صبِاحان    وهم يدـعونرِـكَ هاش  
 لَوةٌـا آلَلَو ـَعم   5اشـقا نم يرِداجلُ يه    هـ

وهذا ما يتفق فيه اهلجاء املغريب و وهذا اهلجاء الساخر كثرياً ما يكون يف مقطعات ال جتاوز الثالثة أبيات، 
ل فيه فاهلجاء عند املشارقة تكثر فيه القصائد الطوال و تق، األندلسي و خيتلفان فيه مع اهلجاء املشرقي

و هذا عكس ما الحظه الدارسون للهجاء األندلسي و ما يالحظ على اهلجاء املغريب يف «، املقطعات
 الذي بلغت مقطوعته الستة أبيات 7 ابن أيب العرب اخلرقي مثل قول، إال يف القليل ،6»األمنوذج من قصر
 ،به قلح هوثغر هلون وجه و شحب احطام هجسم استحال ، واشيب هالتهب شعر خديصف فيها رجال 

  :؟بقي للمهجو من مظهرهذا فما
عبد لَّكَتف شتمي وهو يشريبِ ق  يـبذَي بِغلك من عشاقه سباـب  
لَّظَو يزهلَى عينا وـَغالصـلَ اره  وـيكَرب النهى فينا بعدما ركاب  
يرو إِجعأَ ةَادقَ امٍـيد انـصرمت   ويـحلاخلَ قد من شقَ رٍعالْ دتهاب  
وينتضي عضبه ريانَـع يرِـضبه           كَوـيذَ فاك لعوٍض ماؤه نضاب  

                                                                                                                                                             
 .251ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
 .هر أنه اسم أعجميو يظ، كنية املهجو: ابن أندريه -2
  .الصواعق البنود حتت وأَسيافُنا :الشاعر قال ،ةمعرب ةفارسيوهي كلمة  الكبري العلَم: البندجاء يف لسان العرب  -3
 .254ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
           .254ص: السابقاملرجع  -5
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يسـتالقُ ربح منه وهو مكَنـشجِ  فـسم طَحام ووجلَ هنوه شحاب  
يمضي السواك ى ثَلَعبِ رٍغلَقَ هلَ          1حو ميقَرِ 2جته فيلِي الن مرِا ش3اب  

الذي هجا  بن مغيث حممدومن الشعراء من استغل أي هنة يف املهجو ليستعملها ضده، مثال ذلك هجاء 
و " قر"نصف امسه قد أشار إىل و، و هو من شعراء األمنوذج مستعمال يف ذلك امسه اخلزاعي قرهب بن جابر

  :إذ يقول ؛الكلب نباحالذي ميثل " هب"، كما أشار إىل النصف الثاين "القرد"قصده 
وا الَّلُسذي سى الفَمى قَترهانَـكَأَ    اب عداً أَمانَكَ م نجام  
عقَي لَرِمغْأَ دربت في شتمكُ نْإِ    هـنت حلْاولَ ته شتام  

 ولْ هههمتش نم فصإِال الن    حبناـَةُ الكَلْبِ فَقـومت 4د  
 تشمل يف داللتها عنترة العبسي بياتاألبسواده، و هاجيه جعل  التونسي عنترة التميمي وكذلك هجي

  :لقارئ يف قولهيستشعره ا، وهذا ما كذلك
  منـالغ نيابم تنأَ 5ودعت مأَ    مـخالر نيابم تنأَ ابرغُأَ

ــئَةيذُو ه دوأَس يشبح    ارِسفَلْاَأل قاظ ماُأل لِّكُ نمم  
لَمو دى املَجي ذُرى فامستي    إِي كال عبد وٍءس فـي القد6م  

امي اجلذّ ابن شرف للنيل من مهجوه، حىت املعاين الدينية، من ذلك قول معىنوقد يستعمل الشاعر أي 
  :القريواين

يفَجِإال كَ النُا فُمبٍلْـكَ ة     و الضوررلْأَ اتأَـجتلَا إِنـيه  
  7هيلَع ابِـتي الكف مثْا إِلَفَ د     ااغٍ وال عب ريغَ رطُاض نمفَ

م علَيكُم الْميتةَ إِنما حر ﴿:يف اآلية الكرميةوساق لذلك حكما دينيا ، فجعل مهجوه كاحملرمات الدينية
 ،8﴾ يه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيموالدم ولَحم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ بِه لغيرِ اللَّه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَا عاد فَلَا إِثْم علَ

وقد امتدت سخرية  .ة يف اهلجاءه يستحل اللجوء إليه يف الضرورات فقط، وهذا من املعاين الطريفوكأن

                                                 
  :األعشى قال ،ختضر أو تسود مث وتغلظ األسنان على الصفرة تكثر أن هو وقيل وغريهم الناس يف األسنان تعلو صفرة والقالح القلح -1
 .حـالقَلَ اللُّؤم عـم فيهم وفَشا      هـبيت مـعليه اللُّؤم بنى قد 
  :الشاعر قال ،املاء به بعضهم خصو ،رماه فيه من والشيء الشراب مج ويف اللسان. رمى املاء من فيه: يف املعجم الوسيط مججاء  -2
  .رغَراـوغَ مج املاَء سقَوه ما وإِنْ      الؤهـب وهو املاِء بِبرد ويدعو 
 .247ص  ،منوذج الزمانأ: حسن بن رشيق القريواين -3
 .407ص: السابقاملرجع  -4
  .حول عليه وأتى وقوي رعى ما املعز أوالد من العتوديف لسان العرب جاء  -5
 316ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -6
           .346ص: السابقاملرجع  -7
 .172 اآلية، البقرة :سورة -8
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، الذي وصفه ابن رشيق باانة 1 النمدجاين املغاربة يف األمنوذج حىت إىل أنفسهم، فهذا علي بن عطاء
  :والتهكم والتحامق يصف نفسه وصفاً مقذعاً

تبديلَإِ تأَ: واالُــقَفَ    اسِــى الننإِ تبليس  
أَروا شبِخاً قَييح الوجه    في طمري2ه تــينِدس  

ـُها في اَأل   وسالفُ لُعفْا تالَم ضِر    ورِجلٌ فعل
ـِبلْت يهي فرِمأَو    فَلَما استثْبتوا أَمــرِي   يسـ

 رمالَّي بِنِوذــي في    وا إِالُـقَونــيبِ هس  
  3وساوــطَ ينوا أَبه    احلُُسن محمود :تلْقُفَ 

عموماً، وهو يف األمنوذج كثري يدل على حياة  ز اهلجاء املغريب بكل ما متيز به نظريه يف املشرققد متيو      
غض الناس للشيعة، دي وهو بائاجتماعية مليئة باألحداث والصراعات، كما يدل على جانب سياسي و عق

ةً وقضاةً، ة قد مشل أغلب طبقات اتمع، والوذلك ما يستنتج من أهاجيهم فيهم، كما أن هجاء املغارب
  .رجاالً ونساًء وغلمانا

  :ـاءـالرث
 ،يف الشعر العريب غراض القدميةاألمن و هو ، ما تشوبه الصنعة أو التكلفالرثاء الصادق تعبري مباشر قلّ     

» ه و ن يبكي فيه خاللَع على امليت ويبكيه ويتوجع لفقده ويسمى ذلك ندباً، وإما أوالشاعر إما أن يتفج
تمع ويسمى ذلك تأبيناً، وإما أن يفضي إىل ذكر املوت وأنه حوض البد للحي من مناقبه اليت حرم منها ا

وروده، ويسموالرثاء  ،4»وقد ميزج بني الثالثة اعر بني نوعني من هذه األنواع،ى ذلك عزاًء، وقد ميزج الش
فيه لوعة صادقة وحسرات حرى، ، ه تعبري عن خلجات قلب حزينألن من الفنون اليت جود فيها الشعراء،

حياة حرب ودماء وغارات يسقط  كانت واحلياة اجلاهلية «ولذلك فهو من املوضوعات القريبة إىل النفس
جون أحزام فيبكي األهل و األصحاب قتالهم ويثريون ببكائهم دموع قبائلهم ويؤج على إثرها القتلى،

وفهم استعدادا جلولة جديدة تطفئ نار غيظهم وتشفي أحقادهم بالفوز بثأرهم والظفر فيدفعوم لشحذ سي
  .5»برؤوس أعدائهم

                                                 
 ).هـ 418(عاد فاستوطن صقلية و تويف ا سنة ، صحب أبا الرقعمق يف مصر، "النمدجاين"أبو احلسن، علي بن عطاء: هو -1
  .الصوف غري من البايل الكساءو  اخللَق الثوب: الطِّمر -2
            .293، 292ص ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
، 1،سلسلة تاريخ األدب العريب، دار املعارف، القـاهرة، ط )ودان الس-موريتانيا-املغرب األقصى–اجلزائر (عصر الدول و اإلمارات : شوقي ضيف -4
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 ال القول هذا فإن املدح، عن كثرياً خيتلف ال أنه مبعىن ماتوا، قد ألشخاص مدح هو الرثاء كان وإذا     
 حيث فمن ،ابريك تباينا لوجدنا والرثاء املدح بني قارنا لوف األمنوذج، يف املغاربة رثاء على متاماً ينطبق

 الفقيه"و" خلدون بن علي باأ" الفقيه وباألخص ؛الفقهاء إىل يتجه الرثاء جند الرثاء مسهم الذين األشخاص
 يتمتع كان اليت املكانة إىل إضافة الشعراء، لدى ةالديني حوالرقوة  على داللةو يف هذا ، "حممد بن أيب زيد"

 وقصائد مقطوعات إال جند ال بينما األمنوذج يف كبرية نسبته املدحف الكم حيث من أما الفقهاء، هؤالء ا

 ينتظرال  صاحبه ألن الرثاء نظم صعوبة إىل نبه الذي رشيق ابن رأي على نقف وكأننا الرثاء، تتناول قليلة

 .أجراً وراءه

ذي كان ذا مكانة عالية بني الناس، ال "أيب علي بن خلدون" الفقيه إىل اجتهت املغاربة مراثيب غلوأ     
اق الور وحىت عند األدباء والعلماء ورجال الدولة الصنهاجية، حىت بالغ بعضهم يف تعظيمه، إذ يقول

يف بيت واحد ميميالت:  
فَدنوا صبحهلَبِ ملٍـي ووااُءـج    حلَ نيا صبح لُطْيونَب الصب1اـاح  

فعل قوي أعطى للقول على " صبح، ليل: "، والتضادات"دفنوا صبحهم: "يةوقد كان لالستعارة التصرحي
كتأكيد على غياب مصدر الضوء ومصدر اإلصباح، " ال صبح: "إجيازه تعبرياً مكثفاً، وكذلك نفي اجلنس

، منسوج من لغة بسيطة تلقائية ال توحي بتكلف، وهذا النوع من البناء يشبه إىل تكامل صورته معوالبيت 
قون يف بنائها ونسجها حماولني طمس آثار التكلف وإظهار أبيات املدح اليت كان الشعراء يتأن حد ما

حممد أيب "جلنازة  الصرييف بن سفيانأيب علي احلسن بن أيب بكر التلقائية والطبع، وشبيه ذا التحسر وصف 
م الناس من أكابر و عامة عمد الشاعر إىل ربط صورة نعش الفقيه اليت تتقدو قد  الفقيه، "بن أيب زيد

صورته يف حياته، وقد كان يقود الناس هادياً هلم تعليماً وتربية، وصورة أخرى نتجت عن الصورة ب
ه صفة وكأمنا أراد أن يعطي، الواقعية، صورة يوم البعث وكأن الفقيه يقدم هؤالء الناس داال هلم إىل اجلنة

  :هداية الناس يف الدنيا واآلخرة
  اُءـَحطْال بو  مـلال عو ضرأَ  ىرا تى متح ضِراَأل اججف تصغَ
لْازِمت قْتدم جمعهم هـياً لَدهم     في موبٍك ـفَّحبِ ته النج2 اُءب  

ع على الفقيد مث ذكر ملآثره وتفجللمصيبة كما جند يف األمنوذج قصائد رثاء كاملة البنية، ويل      
ابن اخلواص عبد الرمحان بن حيي األسدي املعروف بقصيدة كمث تأكيد على كثرة الباكني،  ومشائله،
  :"حممد بن أيب زيد اأب"اليت رثى ا الفقيه  الكفيف

  عِرــصم را وآخينالد ها بِزرـت       عٍرـــصم لُوأَ اِهللا دـا لعبهذَ
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  عِلَّــالطُ ومِـجالن اكلَفْأَ ورمتوى        بالر خاشعةَ رضاَأل يدمت تادكَ
عباً أَجيي احلَرِدونَلُام لـنعـشكَ       هيف اسطَتاعت حلَم برٍح متعِر  
لْعماً و ماً كَلْحلًاما وــبرةًـاع        وقًتى وحسن سكينة وــتوعِر  
وسعت فجاَأل اجضِر سعياً حلَوه        من ربٍاغ في سيِعه ـَتم   عِربــ
يكُبونو  هلِّكُل ـباك مـــنهاَأل لُّذُ        مريِس وـحـَتاملُ ةُقَر   1عِجوـ

أبا "قيه يرثي الف احلصري إبراهيم: كما جند الرثاء كثرياً ما يدور حول املعاين الدينية، من ذلك قول     
اعتراف من الشاعر بانتماء الفقيد إىل املخلصني للدين، حىت عد من  مع ،يف هذا البيت "علي بن خلدون
  :لوال جهود هؤالء الفقهاء اين مل يكن ليحي، وكأن الد"أحشاء الدين"الزمات الدين 

مضبِر جاِإل مِدالمِـس مـَجه   2عزـتنت اِهللا نِـيد اِءشحأَ بنيِ نم          هتـ
وا لُّقأَ :يريد أن يقولهو كما عبر الشعراء عن عدم جدوى بكائهم يف أسلوب حكمي وعظي وكأمنا 

عوارفه،  و الفقيد ذكر أفضالف، راثيا3ً نوخيالت ومن ذلك قول، فال فائدة ترجى من العويل واللطم، البكاء
  :التفجعال يبالغ يف و وبكاءه عليه غري أنه يعلن الرضا، 

  ايلَإِ اتـماملَ لَـبقَ ادعم لْه    يا لَيالي في ذُرى ابنِ حسيـنٍ
  اـَّيطَ كدعب اَءزـا العنيوطَو    ارشن نزاحلُ فائحا صنرشن دقَ
لْطَأَونـكَا البلَا عيك إِ وجِ    يــنرس يأنْ لَي ليمـلَعيش اـع  
  ايصى قَمرم وندـال دعب كنع    يانِـمر اقٍرـف نم ى اِهللاـلَإِفَ

نلَـكو منـه ترذح قَد لَكَمأَ انَكَ    ومـقَراً مدا مضقْرـِي   4اـ
ألبس  إذ ،إشفاقاويالً له و  موته ربخمنكًرا  ،"طاهر بن عبد اهللا"خالفاً البن رشيق الذي رثى القاضي

احلزن  بألفاظمفعما  هنجد معجمف، وجعل قلب القضاء يلتاع حزناً على القاضي، لفقده الثَّكْلىين لباس الد
وهذا  ،"الناعي، الباكني، شؤم، قليب، أفزع، يأس، تويف، أوجاعي، تبارحيي، ثاكلة، ملتاع:"واألسى والفقد

  :هغربيو ه يف الشعر العريب شرقي متشابهاملعجم 
فْالع5ر ذَ مِي فَفاك خِارِالص النـي       اعجِا أُلَويببِ تخرٍي دعةُو الديـاع  
  يــاعيشأَ نياكالب نم نَّرثكْيلَ         هـبِ يدرِالب اَءا جم حـص نئا لَمأَ

 ـةحربـارٍ مبرِ أَخطَائ مـؤا شي  يطي لَبِلْقَ ريها من بأَ نِيلَضيـاع                    
                                                 

 .153ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
 .49ص : السابقاملرجع  -2
  .  كما أنه قد زار املشرق، موطنه مدينة اسفاقس، علي بن حبيب التنوخي: هو -3
 .280ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
  .وهي هنا دعاء على الناعي، التراب: العفر -5



101 

 

ازلْمفْأَ تزع من ى طَلَإِ سٍأْيعٍـم  حتى تربع أْيي فَسوطْأَ قميـاع  
  اعِـمجإِا بِينالد احدى وضا مملَّ  هعـمجأَ رِمالع زـنكَ قفنأُ مواليفَ
تفّوالطّ يـاهالقَ ري فَاضا أَوملْ إنْ      ا    فًس يوف تارِبحيأَي ووجيـاع  

ـلَـةثَاك ـسلُب يـهف ةـانيفَللد   وقَلْلاِءـض يِلَعقَ هلب مل1اعِــت  
مثال ذلك األبيات اليت  غري مطروقة بكثرة يف الشعر العريب مثل رثاء النفس، موضوعاتكما جند      

م على ما أمضى فيه ألُّو تر حست وفيها ،رأس يف قربهال عند موضع ةامخر على بن فالح كتبها عبد اهللا
  :عمره، وعلى ما آل إليه مصريه

  رِـْشى احلَـلَإِ يقفي نْا إِم رٍكَا سخأَ      هــسمر نمضراً تبى قَأَر نا ميأَ
ومي اَألنِاَءا سحباب في برأَفَ      ىلَالبِ خِزصـبحا أَلَ تزدلَّإِ ادلَا عرِـْقى ع   
أَوصبح وهِجي بعأَ دي نـضاركَ        ةسى ثَـَلالبِ اهجِوباً يد مع الد2رِـه  

، الذي رثا هو اآلخر نفسه رنا بقصة مالك بن الريبتذكّ بن فالحا ق عنيفهذه احلادثة اليت رواها ابن رش
محاد بن "بعد أن أغرى به بعضهم إىل القائد  لَتالذي قُ للجراوي سبها ابن رشيقكما جند حادثة أخرى ين

على عدم فيهما خه يوب راويني يف املنام وأنشده بيتنيعليه من قتله ليال، إذ تراءى ألحد اجلُ فدس" بلكني
اعتنائه بابنته اليت تيتماو، مبوته تيلوم قاتليه ظلم:  

  اِءرــعالش ةـاعرـب لِـضفَال لإِ          هلَ تـفَرِــع ةانـيخال ل وهلُتقَ
  3اِءرــماُأل عائـنص ونُكُا تذَـكَأَ          بٍـاجِو بٍنِذَ رِـْيغَ نم هوا بِرمأَ
 .د ابن رشيق بأن محادا قد ندم بعد مساعه احلادثةوقد أكّ

  :شعــر احلكمة
بل ميكن أن جندها ، وهي ال تقتصر على الشعر وحده، املعروفة لدى كل األمم من املوضوعات احلكمة     

مة، يقوم على التأمل والفكر احلكمة قول صادق يتضمن رؤية صحيحة مسلّو  «يف كل أنواع اخلطاب
عن عناصر الشعر األساسية ومها اخليال و العاطفة، ومع ذلك فشعر  قليالوإعمال العقل، يبتعد بذلك 

العريب  اخلطاب الشعري حاضر يفوشعر احلكمة  .4»ئع ومسموع، والنفس طالبة له مقبلة عليهاحلكمة ذا
وكان منذ العصر اجلاهلي إىل اية العصر األموي يتمثل يف أقوال يطلقها  «منذ نشأته أو ما وصلنا منه

والية جند أن هذا ويف العصور امل، الشعراء كاستنتاج لتأمالم أو تدعيماً آلرائهم وخاصة عند األمويني
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تـ " كـصاحل عبد القدوس"الغرض قد تطور، فقد أصبح من الشعراء من يفرد شعره كله للحكمة 
  .1»هـ، ومن الشعراء من استعان باحلكمة اليونانية أو الفارسية يف شعره كأيب العتاهية واملتنيب واملعري167
 يبنيأن  اوالحمدواء اليت تنخر الفرد واتمع، يف األمنوذج ينطلق من الواقع ويشخص األ شعر احلكمةو     

، فهو شعر إصالحي يدعو إىل التسامي بالروح وباألخالق، كما أن كثرياً منه يدور لألمورالوضع الصحيح 
ويدعو باملقابل إىل  يقدح يف الصفات السيئة كالبخل واهلوان وقبول الضيم والذل،و حول املعاين الدينية، 

طلب العلم، فهو شعر وعظي إصالحي يتميز  املغريب مثالية كالكرم والشجاعة و يراها أخالق و صفات
شعر احلكمة الغالب عليه  لكن بالوضوح واجلرأة والبساطة، كما متتاز بعض قصائده بصور فنية بديعة،

اته، ال فمن الصفات اليت دعا املغاربة إليها طلب العلم لذ؛ البساطة واملباشرة وعدم تدخل اخليال يف صياغته
روا هلا كل ما أمكنهم، فكانوا كالذي يكيد لمال كدأب بعض املتفيقهني الذين جعلوا املال غاية سخل مجعا

  :إذ يقول ؛2 أبو طالب الدالئي الناس، وبسببهم حل البالء بالناس وعن هذا املعىن عبر
  ادــيور هـنخا تلَ اَهللا قِاتو    اجعلِ العلْم يا فَتى لَك قَيدا

  ادـيص مِاهرللد مـلْوا العلُعج    اٍءهـقَفُ رِعشم لَثْم نكُا تلَ
ـًا   ادـيكَ ةَـيرِالب هوا بِادـكَ مثُ    طَلَبـوه فَصيروه معاش

  3اديم ضراَأل تادما وقحتسم    ـَانيلَع اُءلَالب با صذَـهلفَ
 الكاتببن عبدون  إبراهيم بن غامناملغاربة البخل ودعوا إىل البذل والكرم، من ذلك أبيات كما ذم 

ال يتكلف الصور العويصة أو األلفاظ األنيقة وال اخليال اخلصب يف والشاعر ، املعروف بأيب إمساعيل الكاتب
  :يف وضوح وبساطة وتلقائية معانيه هذا املعىن، بل يسرد

  الِلَقْإِو يقٍي ضف لِـخالببِ تنأَلَ  ةـعا سذَ تحبصأَ نْإِو يلِخبلْل لْقُ
  الِم نمو لٍـهأَ نم تيلَّخا تذَإِ  لَتأْسفَن علَى ترك النـدى نـدما
  4الِدبأَو اضٍوعأَ رِيى خلَى إِضفْأَ  ومن رأَى في العلُا من ماله عوضا

اخليال إلثراء شعره حىت وإن كان املوضوع بسيطاً فإن اخليال سيجعل ب توسلهناك من الشعراء من  غري أن
 دعن طريقته يف و فيها عبراليت  5 بن رشيقعبد اهللا  املتلقي، من ذلك أبيات فنياّ يزيد من تأثريه يفله بعداً 

دام، وإن كانت ب يف وجه املُه إخوانه واملقطّب يف وجطِّقَفاستعمل التشبيه يف اجلمع بني صورة املُ ،هإخوان
  :فإا ساعدت على تقريب املعىن وتوضيحه الصورة تبدو بسيطةً
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  ياملَـكَ هعامسى ملَـع لَّقَو    هنع تضرعأَ نْإِي وخأَ بحأُ
  امِدـاملُ هجي وف تبطَّا قَمكَ    اضٍِر يبطقْت ههِجي وي فلفَ
ورب قْتيبٍط مغَ نرِي بضٍغ    وبكَ ضٍغنٍام تحت ابـت1امِس.  

  :الود احلقيقي يظهر رغم إخفائهف ،طالباً من الناس إضمار الود 2 ميمياز التالقز عن نفس املعىن عبرو
  ريـــمالض يلَإِ مكُنم هدهي    وهرهِظْا تدا لَو يوا لرمضأَ
ا أُمبذَي إِاللَا بغرِ تاكُضم    في هاكُوم أَلي أَ الٍحـص3ري  

ل واهلوان، فإما حياة كرمية وإما موت ومن الصفات اليت دعا إليها الشاعر املغريب الشجاعة واإلقدام ونبذ الذّ
  :4 ابن الفكاه دفاعاً عن الشرف، يقولأبطالٍ 

  بِائـتالكَ وردص لْلُاحفَ وأَ لِّلذُّلو  لركَائبِعلَى الضيمِ أَو فَاحلُلْ عقَالَ ا
   بِـِاضوالقَ زع تحا تايـنا ممإِو  ةيـــنم اكردإِ دعب اةٌيـا حمإِفَ
  .5بِائعبِ اِءلَالع يلِبِي سف توا املَمو  بٍيـطَبِ انوـاهلَ لِّي ظف شيا العمفَ

ر تعب أيب إمساعيل الكاتب قصيدةواحلكمة،  ا لكثري من قصائدجند املعاين الدينية تشكل حمور كما     
ل على اهللا والعمل بالنصيحة، وهي فالشاعر يدعو إىل سعة الصدر وحسن الصرب، والتوكّ، بوضوح عن ذلك

  :كلها معان دينية معروفة
  وبِطُي اخلُف ةٌوددعم بٍطْخبِ تقَ             ربما كَانت اخلَـلَائق إِنْ ضـا
ـانعم ـدناثُ عدونُ اَألحهتو             فُبؤاد شمٍـه وـصرٍد ريبِـح   

وراملَ اُءجعورِس ثْيمر ي اَألفسِفُن              يـسالُـَنراً ته ـميبِرِــقَ ن  
والصبور الدى اِهللالَي إِاع ـمحبو             مجاب من ـَالسيبِـجِاملُ يعِم  
  6يبِصم يٍأرو ةمكْي حذ مكْح             مزـالْو كـفكْي هيلَع لْـكَّوتفَ

يف املوت وتقلب أحوال الناس مما جيعل احلياة فرصة جيب اغتنامها للعمل  التفكّريوقد دعا الشعراء الناس إىل 
  :نوخيالت ، من ذلك ما يقوله علي بن حبيبالصاحل

  هــِسمي أَف وررـغاملَ رـكَّفَ ولَ    للْمـرِء في أَيـامه واعــظٌ
  هـِسبلُ نم رِـهالد رفص اهرعأَ     ي غبطةف نِيالع يرِرِقَ نـم مكَ
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ههكَـر ـنع ابباَألح قفَفَار    واستبا لَدلوحةَش ـعأُ نــِسنه  
  1هــِسفْى نلَا عيني الدف فرسأَ    يا رب غُفْرانـك يرجو الّذي

     فاحلكمة هي نوع من التأمحممد بن عبدون هذا وه إىل أحكام صادقة نابعة من جتاربه، ل يقود صاحب
الورنالحظ حضور و، من بناه فإذا من بناه بالقبورر ، ينظر إىل ملعب سوسة وضخامته فيتذكّ وسياق الس

إذ ، األسلوب اإلنشائي الدائم يف قصائد احلكمة، ألن الشاعر كثرياً ما يتساءل أو يتعجب أو يأمر أو ينصح
  :يقول الوراق السوسي

  ؟ اجـتحا يم قوـفَ اهلَعأَو ـك   ـ مالس عفَر نما وذَ ادش نم نيأَ
  ؟ اجـلَداِإلو احورـال اكذَو نَ  اك املَلْك الشديد الّذي كَـاأَين ذَ

  ؟ اجفجا الهنع يقضا تهوشيجض     راَأل فجري يذالّ مهالد اكذَ نيأَ
ورــدب ـنأَي وراخلُد لْكت نأَي  حـجبتا احلُـهبوش اَألولَع؟ 2اج  

ـَالت فـعر نمو مهاببرأَ نيأَ   ؟ اجـَالت نيأَو هـسأْى رلَـع ج    اـ
ضماَأل ترض لَـالبِواد هِـْيلَعطَفَ   موـتهم ـطَويا إِهدــماج  
  3اججزو ةٌرخص رهدـالو انُس  ـنا اِإلذَإِا فَـحالر نحطَ مهتنحطَ

عبد الشكوى عند آخرين، فهم يرون أن األوضاع غري صحيحة، من ذلك ما عرب عنه  كما نالحظ نربة
احلكمة يف غرض  ما نظم يفعترب أطول وشعره ي، اص الكفيفابن اخلوالرمحان بن حيي األسدي املعروف ب

  :األمنوذج
جركْى حم ذَها الدنْأَ رِه يجمع الغى       نماجلَ علِه والفالذَّ مِهكي مـُاحل عر4ف  
  5فـساخلَ ةطَّى خوس ىطَعت الَ كنأَبِ      امـالع تـنا كُذَإِ  كي شف كا تلَفَ

ي كّتشفالشاعر قد الحظ أن العلماء حمرومون فقراء، كما الحظ أن اجلهال من الناس ميسورون، فهو كامل 
  :ماالً وقد سبقهم هو آداباً وعلماً الفيها اجله همن هذه احلالة اليت سبق

قَوهِبِ امم افصأَ ــمامي غنـاهم        قَوقَ دعدت آدابهـِهبِ مم ــلْخ6يف  
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واحلكمة يف الشعر املغريب ليست مقصورة على مقطعات مفردة هلا فقط، بل جندها يف ثنايا األغراض      
 نظرة تتولد لديه من جتربته، فهذا بيت واحد قد عرب به حممد بن حبيب األخرى، يعبر ا عن حكم عام أو

يقول بعد وصف صديق لهف ؛عن معىن جليل، وهو أن شرف اإلنسان ليس يف ثيابه بل يف صفاته وخينالت:  
ما كساِإل ةُونــسـثْأَ انوابه    إِونـما كـسوته فْنـس1ه.  

الغزل، مثال ذلك قول يف حىت جنده ، أغراض أخرى كثريثنايا  وجزة املبثوثة يفامل ةوهذا النوع من احلكم
  :فعل اهلوى يف النفوسعن معبرا  ، الفارسير بن معمعمر 

  اهلَوظْى إِوـهاره تــعا أَذَإِـفَ    بفَخــيتقَ ه2الَـت.  
أن الشاعر انطلق من حادثة ليعرب  ما حنس واملالحظ على شعر احلكمة يف األمنوذج ارتباطه بالواقع، فكثرياً

عبد اهللا بن حممد األزدي املعروف من ذلك قول  ي ا،شي يسياق الشعرالعنها، وإن مل يصرح ا، ف
  :ارالعطّب

   ببالس اكى ذَضقَان مثُ ببس          هــبضغْأَ اًءرـام ننظُا تلَ
قْد واحل نرِ مدالص مالظْأَ          إِنْسهر الود لَوم يبد الغـضب  

  .3بـهاللَّ الَز نْإِو يهناً فامكَ          ـاهرو حدـبي ارِالن انُكَمفَ
 إىل بإحلاح تدعو عامة، مااحكأ منها ويستخلص الشعراء جتارب ينبع من بسيط، واقعي احلكمة فشعر     

وتعترب املعاين الدينية وتعاليم الدين السمحة أهم معني ، األمور من ناياوالد الرذائل وتنبذ الفاضلة األخالق
  .له

   :شعــر اون
وعدم املباالة مبا يصنع أو يقال،  وقلة االستحياء، خلط اجلد باهلزل، وصالبة الوجه، «:اون لغة     

، 4»ه عذل عاذل، وال تقريع من يقرعهواملاجن عند العرب هو الذي يرتكب املقابح والفضائح، وال مينع
ون ، يشيع عندما يستبحر العمران، وتكثر جمالس الغناء واللهو والشراب شعري وهو كفنوشعر ا

ىل اإلضحاك فمنه ما يكون جدا مشوباً باهلزل، ومنه اهلزل الصرف، ومنه السخرية اليت دف إ: درجات
ياناً ميتد شعر اون إىل الشاعر نفسه يف مواقف تثري الضحك أو مبا حيدثه من املفاجأة بغري املتوقع، وأح

والنوادر الغريبة، والكلمات  ويعتمد املُجان على احليل الطريفة،، الرثاء أو العطف أو االمشئزاز أحياناً
بني  ذكياملفاجئة، والصور الكاريكاتورية الساخرة، وهذا حيتاج إىل خفة روح وبديهة حاضرة وربط 
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بأيب "ومن اّان املعروفني ابن حجاج البغدادي وأبو حامد األنطاكي املعروف « .ت والتشبيهاتلصفاا
ر هذا النوع من الشعر ملا متيز به هذا العصر من الرقي والترف، وكان ثُ، ويف العصر العباسي كَ"الرقعمق

، "مسلم بن الوليد وحسني اخلليعأبو نواس وأبو العتاهية و"طبقة اّان من الشعراء يف العصر العباسي  أئمة
شعر اون ذلك الشعر الذي قيل وصفاً الس  يشملكما  .1»وكتاب األغاين حافل بأخبار هؤالء الشعراء

ل باملذكر، ألن أو وصفًا للخمر يف ذاا، أو وصفاً للغلمان والتغز إما وصفا هلذه االس، اللهو واخلمر،
السخرية على هذه االس  شجعتمبجالس اللهو والشرب، وكثرياً ما الغزل باملذكر كثرياً ما ارتبط 

  .م واإلفحاش يف اهلجاءوالتهكّ
على انتشاره يف هذه البيئة اليت تعيش يف دعة ورخاء، وانتشاره  ووصف اخلمر يف األمنوذج كثري، يدلّ     

دليل على الرفاهية و أن التحضتمع، كما أن ر قد مسعلى تسامح ديين عاشته  يدله أكثر طبقات ا
القريوان واملغرب األوسط بعد رحيل الشيعة إىل مصر، يضاف إىل ذلك ما كان يوفره البالط الصنهاجي 

وقد اختذ  ،لذلك جند هذا العدد املعترب من القصائد يف وصف اخلمر والتغزل بالقيان والغلمان ،اتمن ملذّ
ا أن يصف جمالسها و فعلها م، وإما اخلمر وفعلها، وإما أن يصف فالشاعر إم وصف اخلمر ثالثة أشكال،

أن يدعو إليها، وقد جتتمع هذه األشكال ثالثتها يف قصيدة واحدة، فمن القصائد اليت وصفت اخلمر قصيدة 
فإن أضيف املاء  ه لون اخلمر الداكن بالتقطيب،الشاعر يشبو ، العطارعبد اهللا بن حممد األزدي املعروف ب

كأمنا تبسمت وانفك تقطيبها، وكأمنا هناك عالقة بينها وبني املاء، فهي  ة اللونفاحت تأصبح إىل لوا
  :ب يف غيابه وتبسم للقائه واالمتزاج به إذ يقولتقطّ

سٍأْكَو رِتينةَا آي الصحِب والدأَفَ  ـىجلُوها شـمس وآخرهــا بدر  
ا مهرزي ا لَـمةٌ مقَطِّبامــهاجنْإِفَ  ز زارهاَءـا ج التبسم ـالبِوشر  

  رماخلَ هقُشعي املاُء ىتح قِشالع نم    ةًـَجهم لِخي ملَ رِها للدبجا عيفَ
ونبلَ هنا مانَكَ ن في الشبِر نائقَفَ  امد نام جناللَّ حلِي وانتبـالفَ هج2ر  

يصفها بالقدم  القفصي الكفيفحممد بن إبراهيم بن عمران ها، فهذا مدن الصفات اليت حتبب يف اخلمرة قوم
  :مبالغاً يف ذلك إذ يقول

ََـاوى للزـجاجة  كَ          ايلَبِـَسلْسعنِي الشسِم توِهلْي لـُج     وحِنـ
  وحِــن نِب امِس نم امِيى اَأللَع            كُمـيتا لَم تـزلْ في الدنِّ وقْفًا

ـتربِ اقه ـحميأُ           نْى أَــلَا إِاهعريت كْنةَه املسحِــيبِالذّ ك  
  2حِـيحالش 1زِحاللَّ دي تمرا كَملَ           ولَـو مل تعتصـر من عود كَرمٍ
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حممد بن عطية بن حيان جمالسها يف األمنوذج، من ذلك قصيدة لشعراء وصف ا فقداخلمر،  تصفو وكما
قد كان الشاعر وصحبه يشربون على قمة جبل والنار أسفل منهم حييط ا الظالم، فبدت و ،الكاتب

  ":كأننا بني مسائني" الشاعر كسماء ثانية غري السماء العلوية بنجومها املتأللئة لذلك قال
  نِـْيودع ةـمغى نلَا علًـيلَ     قٍـاهي شف احالر يردـا ننتبِ
وـالنار ي اَألفالّ ضِرتي دونان    لُـثْم ناجلَ ومِجو فنِـِيي الع  

  3نِيـــائَمس نـْيا بـننأَكَ    فَيـا لَه من منظَـرٍ مــونِقٍ
  :إذ يقول القريواين ؛ فابن شر ومن القصائد اليت وصفت هذه االس قصيدة

   يـضرأَو يائمس ردـبو ردـب  ا       ــهبِ ايـَباحص ذْا إِلتنـلي ِهللا
  يــيعبِطَ ييعبِا رذَـها وذَـه  لٌدـتعم قلْـالطَّ اُءواهلَى وواهلَ ذإِ
  ياقرع يازِجح امِدـملُا بِرـش  يفو اعِمي السف لٌّكُ ا ويعما جنتبِ
  يـِينمي يالـما شنم رودـالو  هثُالـثَ ابا غَميدـي نقسأَى وقَسأُ

  5  4يـحدأُ وـاجلَو هتضيب ردـالبو  تحت الظَّلَامِ الَّذي مثْلَ الظَّليمِ جثَا
  :يف قوله 6 اريفالطّ غتنام امللذات من مثلكما دعا بعض الشعراء إىل شرب اخلمر وا

  7رِرالشبِ سأْا الكَهنم فذقْت ادكَت    ةيافص هباَءص نك موررس حدفاقَ
  :بالدركادو عبد امللك بن حممد التميمي املعروفأو قول 

  اـيسحا نميدـن مـيهِى فرال ت             امِرـك بٍرش اِءييمى كلَإِ مقُ
ذْخ بدالكُ ورقِلْأَ وسِؤ لَعيـا       ه    مكَأَ نريِاسها تعدها شم8اـوس  

بقصيدة  رددمي الن قيقالرإبراهيم بن القاسم الكاتب املعروف بحىت أن  ،وباملقابل اعتزل بعض الشعراء ذلك
ر أصحابه الحظ تغيفرة اخلمر، ققد تاب عن معا يقالرقو كان ، مطولة على ندمي قدمي له دعاه إىل جملس هلو

  :لع على صحة قولهتوبته، ودعا ندميه لزيارته ليطّفتاب عن وجتنبهم له، 
فَجوت الرـع احببٍِـس ن             انَـكَو لفْـجوتي سباــب  

َـفصرت لوـحدـي كَتا            ل ى اِإللَـعـخوان مجتـَبن   ا ـ
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ــلذَوك لـتوبأَ ةـلْمـقْأَ نْأَ              تي بِضا أَـهراـــب  
ـَا              هنم بـائا تنا أَـهفَ   1اــبجالع رِـصبي تنِرزـفَ ـ

هو وهو وصف الغلمان والتغزل باملذكر، واون يف هذا اجلو من اللهو والشرب، انتشر نوع آخر من شعر 
يف الغالب يرتبط بالرفاهية والدعة والترف املبالغ، واألكيد أن كثرياً من الشعراء الذين نظموا يف هذا اللون 

ه أو ألوان اللهو و التفكّ جريا على التقاليد الشعرية أو باعتباره لونا منمن الغزل مل يكونوا يفعلون ذلك إال 
وكثرياً ما يصرح ابن رشيق عند ترمجته ، ت بال حد وبال متييزسرياً على خطا أقرام الذين انغمسوا يف امللذا

، أو قوله 2»قليل الشعر مفرطاً يف حب الغلمان، جماهراً بذلك «:بابن املؤد للشاعر مبيله للغلمان كقوله يف
شق كان ابن مفرج يع« :العتقي و قوله يف،3»كان يألف غالماً نصرانياً مخاراً فعلقه، فاشتهر به«:املثقال يف

ما يف معانيه بالغزل باملؤنث فالغالم يوصف باجلمال والقد  أما شعر التغزل م فشبيه إىل حد .4»غالما
ال  وصفاً هوصف قدو ، الذي علق بصيب من األشراف مبصر فكتب إليه 5 الصرائري ذلك قصيدةاألنيق، من 
يف  ةمتداول معان كلهاالشمس، وبه يشوجهه  ون، وقامته رشيقة، اه ساحرتافعين ؛الغزل باملؤنث خيتلف عن

  :الغزل العادي
ـا غَيالًزا مسـحاَأل رــحاقِد            قَوــيضبا مـنــعاَأل مواقِر  
وبِما بِـينـحنِسه صنـةَع عِنِـ             الص ـيفه ــقُودراقِلّــاخلَ ة  
ـالّوذي فيه داعيفَ انادو آخـوع ب               ي الطع ـادر اقِــنفَلّل  
ولَـكا الداعينِي لْـكو م لْكه                لوسِـفُن ـالنهى ولْلعاقِــش  
  اقِراإلش ةَاعس سمالش فـصأَي              نأَـكَحاً فَادم كـيف لْـقُأَ نْإِ
  اقِرـطْاِإلو يهف لِوالقَ نِي عنِـ                يـنِغي كهجوا فَتامص نـكُو أَأَ
  اقِـثَي وِي فنِنأَى كَنـعم سِمأَي             ل تلْي قُذـالّ كلوقَ نـم تبِ

ـيحأَ نزعجي بِنِتبـنِيك عقَ                ـينلَب وأَ لٍصالُـنأَ هو ع6قِاــن  
ابن ميخائيل غالماً امسه  يصفإذ  ، اليت امتدحها ابن رشيق،7 ابن ميخائيل القرشي ومن ذلك أيضاً قصيدة

، فهو كمثل حور اجلنة، دقيق البطن، رشيق القد يكاد من رشاقته وليونة قامته أن ينثين منكسراً، "عبد اهللا"

                                                 
  .56ص: أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
 .177ص ،السابقاملرجع  -2
 .235ص: ملرجع نفسها -3
  .258ص: املرجع نفسه -4
 .هـ 418تويف سنة ، أصله من تونس و ا  تأدب مث رحل إىل مصر، "بالصرائري"أبو احلسن حممد بن أمحد بن خليف التونسي و يعرف : هو -5
 . 359ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -6
 .من أهل سوسة و أوطن القريوان، "بابن ميخائيل " و يعرف حممد بن احلسني بن أيب الفتح القرشي : هو -7
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ثر ؤت""صور الناس من طني:"اعر إحاالت دينيةفرط املرء يف دينه، كما استعمل الشيعيناه فاتنتان وألجله 
  ":سيف علي يوم صفّني:"وإحالة تارخيية" الدنيا على الدين

ـصور اِهللا عبد من مكَـسة    وصور ـالناس ـمنيِــالطِّ ن  
  نـيــالع ةـناجلَ ورِح لِثْمكَ    هانــحبس انُـمحالر هعدبأَ

  نيِــــاللِّ نـم دنقَي ادكَي    لقَد هضيـم احلَـشامهفْهف ا
  نيِــفِّص موـي يلع فـيس    ىـًضتنم هانِـفَجي أَف نّأَـكَ

  1ينِدــى اللَـا عينالد رثَؤـتو    في مثْله يوصلُ حبـلُ الصبـا
      ما جيعل من هذا الشعر نوعاً من املغامرات مما لشعر الغلمان، وابن رشيق كثرياً ما يسرد قصصاً يقد

اه بالغزل العادي، كما أن ذلك التقدمي كثرياً ما يضفي على القصة املاجنة، وهو قليل يف األمنوذج إذا قارن
صته ق، إذ يروي ابن رشيق  وينمي الكَيممالت نوعاً من التشويق واإلثارة، من ذلك قصة حممد بن إبراهيم

ى به فماحكه فقطعه فتعلق بآخر يتسلّ "خلفاً"فيه عبد أسود يدعى 2هكَقه فماحوكان له غالم يتعش «:قائال
  :هلاأو ؛ت ا القريوان، فتهاداها اإلخوانفصنع قصيدة مشهورة طن "فرجاً"فيه عبد أسود يسمى

  جِــلأَ ملَ انزـحاَأل نم ابٍـب يأَو    أي اهلُمومِ علَيه اليوم لَـم أَعـــجِ
أَتلُموا ما دانِهي تـبصرـَصوا ق   جِرــالسبِ يهف ىشـمي سيا لَهاملَظَ    اصـ

ـلَفخ ـنم هوإِلَّا و الَنِي اخلُلْفا نم    ونِاقَعي الضإِ يقـهال وو مــفَ نجِر  
مأَ نذَ لِجفْا عت ا بِمالشرِع من لَحك    أَوذَ لِجا عبت ا بِمالعـنِي من دجِـع  

  3»جِرِا اَألبالص كسم ني مِسفْنى لهشأَ    حتى لَقَد صار كَافُور املَشيبِ هـوى
قبيل  ولو كانت من" ت ا القريوانطن"للدعابة والتفكه أقرب، لذلك علّق ابن رشيق قائال هو فهذا الشعر 

املألوف ملا ذاعت إىل هذا احلد، كما جند يف األمنوذج شعراً آخر قد بالغ يف العبث حىت أصبح جموناً خالصاً 
اها ، حىت أن ابن رشيق قد مس5وقصيدة الصرائري 4 التميمي الكموين وهو قليل جداً مثاله مقطوعة

  .تفي ذا الغرض من الشعرو يبدو أن بيئات الشرب و اللهو كانت املتلقي األول احمل، 6بالعبث
  :رثـــاء املدن

                                                 
 .376ص ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
إذا كان جلوجا  ورجل محك، ذلك وحنو والغضب املُساومة عند اللَّجاجة يف التمادي واملَحك الكالم يف واملُنازعة املُشارة املَحك: جاء يف اللسان -2

 .انـاخلَصم ومتاحك أعناقُه          تـالتقَ إذا واهلجاء املَراغَة، ابن يا :الفرزدق قال ،اخللقعِسر 
 .334ص ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
  .334ص: السابقاملرجع  -4
  .357ص: املرجع نفسه -5
 .357ص: املرجع نفسه -6
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تهر يف املغرب و األندلس أكثر من اشالذي ، من األغراض الغائبة عن األمنوذج موضوع رثاء املدن     
، اشتهاره يف غريمها من األمصار فرثى شعراء األندلس ممالكهم وهم يشهدوا تنهار واحدة إثر أخرى

، 1»سوسة و القريوان، تلمسان، الزاب، تيهرت، طبنة: م و حواضرهمكما رثى قبلهم شعراء املغرب مد«
إال مقطوعة واحدة للوراق السوسي الذي ، و املالحظ أن ابن رشيق مل يورد يف أمنوذجه قصائد رثاء للمدن

  :يذكر فيها ملعب سوسة
قفَو ـلَاهأَع و ــ         ــكمالس فَعر نذَا و م ادش نم نأَي اجتحا يم  

لَـاجو اِإلد احوالــر ذَاكي كَــا         نَ والّذ يددالش امللك ذَاك ن2أَي  
وقد انتقل الوراق من وصف طلل امللعب إىل البكاء على مدينة سوسة و على ما كان فيها من ازدهار و 

الغرض الذي ، ن اعتباره رثاء واضحا للمدنغري أن هذا النوع من البكاء على األطالل ال ميك، قوة و ملك
إذ جند قصائد عدة يف رثائها كنونية ابن رشيق نفسه يف ، شاع يف املغرب و خاصة رثاء مدينة القريوان

  :وأئمتها وحكامها وحضارا ناليت بكى فيها علماء القريوا، ديوانه
   3ملَنـابِر زهـرةَ البــلْدانكَـانت تعـد القَيـروانُ بِهِـم إِذَا        عـد ا

نظرت إليها األيام نظرة ، و ملا أن تكاملت حضارا و زينتها و اجتمعت فيها أسباب الترف و سبل اهلناء
  :وتالعبت ا صروف الدهر، حاسد

انر فـا كُـلُّ طَـرهـا إِلَيمس ا         وـهنسـلَ حكَاما أَنْ تفَلَم تنسح  
ـْـيان         4نظَرت لَها اَأليام نظْرةَ كَـاشـحٍ   ترنـو بِنظْـرة كَاشـحٍ مع

انيـدـحِ العـاطـا كَالنهادأَر مٍ         وـْل   5أَهـدت لَها فتنـا كَلَيـلٍ مظ
وانتهاك ، موال و سيب للنساءوقد وصف ابن رشيق ما حلّ بالقريوان من تدمري و ختريب و انتهاب لأل

  : حىت أن أهلها غادروها مشتتني تائهني، للحرمات
 ــانهم ررِ غَيصالن زِيزـا عمرح          كُنت لَم قَطُّ و نغت كَأَنْ لَم تغَدو  

بِهِم تقَـطَّعت ا          وهلـانُ بِأَهمالز ـبلَع قَدو تسأَم انا اَألقْــررع  
ـَتتوا          بعـد اجتماعهِم علَى األَْوطَـان 6فَتفَرقٌوا أَيدي سبـا   7و تشـ

                                                 
إشراف ، رسالة ماجستري ختصص أدب مغريب قدمي،  الشعر املغريب القدمي حىت اية القرن اخلامس اهلجريفن رثاء املدن يف: ينظر عبد القادر شريط -1

  .  وما بعدها 44ص، 2006/  2005، اجلزائر، باتنة، جامعة احلاج خلضر، حممد األخضر الزاوي
  .394ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
  .160ص، 1996، 1ط، صالح الدين اهلواري و هدى عودة ، دار اجليل ، بريوت: حتقيق، الديوان: حسن بن رشيق -3
 .املبغض العدو: الكاشح -4
  .161، 160ص، الديوان: حسن بن رشيق -5
  .متفرقني: أيدي سبا -6
  .167، 166ص، الديوان: حسن بن رشيق -7
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وهذه القصيدة من عيون شعر ابن رشيق تقارب الستني بيتا يظهر فيها التأثر الشديد و االنفعال احلزين 
يؤكد أن كتاب األمنوذج إمنا أُلّف قبل نكبة  - نهاأو مقطوعة م - وغياب مثل هذه القصيدة، الصادق
وحىت و إن أغفل ابن رشيق ، فال ميكن أن يغفل ابن رشيق رثاءها لو أن األمنوذج ألِّف بعد خراا، القريوان

لكن ، قصيدته فكثريون غريه قد رثوها؛ كابن شرف الذي نظم العديد من القصائد يف رثائها و احلنني إليها
ومل يكن رثاؤه ، فابن شرف من الشعراء املقدمني يف هذا الغرض، يذكر يف أمنوذجه أيا منها ابن رشيق مل

وهو ، بل كان يعرب عن عمق حزن الشاعر و تأثره، أو لونا من ألوان التسلية الفكرية، للقريوان ترفيها أدبيا
  :وكان ال يفتأ يذكرها وحين إليها، الذي هجر املغرب إىل األندلس

ا قَيـلِيأَمتم ثاحةَ بيؤر اكفَـأَر         ري طَـائأَن تددانُ ووـر  
    1آه و أَيـةُ آهة تشفي جـوى          قَلْبٍ بِنِريان الصبابة مصطَـلي

  :وانبل ال يكاد يصدق ما حل بالقري، ويتساءل يف ذهول و حرية تساؤل من ال يكاد يقتنع مبا حدث
راُهللا غَـاف و انفْرنِ الغع لَّتفَج         تاظـمعت انورالقَي ئَاتيى سرت  
رـائالكَب ي البِلَادا فمدق كت ا         أَلَمهـدحرِ وائبِالكَب بتيا أُصاهر2ت     

  :وهي قبائل من بين هالل؛ يذكرها يف قوله" رياح"و " زغبة "ويذكر أن ما أصاا كان من فعل قبائل 
ـاحرِم ى وبإِلّا ض كُهوـا شم و        ـمهست انورونَ القَيمِ دهو للس  
ـاحرِي ا وغْبهز تةٌ رِيشغْبز ا         وـهونيع ـاكنه تقَر ةٌ قَدقر3و   

وان واحلنني إليها مؤثِّر يكشف عن فؤاد مكلوم وقلب موجوع ملا حلّ وشعر ابن شرف يف رثاء القري     
ألننا جند شعرا مغربيا كثريا يف رثاء ، وقد أشرت إىل هذه النماذج رغم خلو األمنوذج منها، حباضرة املغرب

عري الذي وهو أحد العناصر اليت جيب أن نضيفها إىل املشهد الش، والشعراء املغاربة أجادوا النظم فيه، املدن
فالتعرض هلذا الغرض هو استكمال للمشهد ، كانت القريوان مسرحه و أصبحت فيما بعد موضوعا لرثائه

  .الشعري املغريب يف العهد الزيري
  
  
  
  
  

                                                 

-
1
  .86ص ، 1983، دط، مصر، مكتبة الكليات األزهرية، حتقيق حسن ذكرى حسن، الديوان :حممد بن شرف  

-
2
  .90ص: السابقاملرجع   
  .90ص: املرجع نفسه -3
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  :خصــــائص عــامة
من خالل تناويل لألغراض الشعرية اليت تضمنها األمنوذج أمكنين الوقوف على مالحظات ميكن      

وقد أمجلتها يف نقاط ، أمهية بالغة بالنسبة ملميزات اخلطاب الشعري املغريب من خالل األمنوذج اعتبارها ذات
  :خمتصرة

وحىت و إن مل يتضمن األمنوذج ، أغلب أغراض الشعر مما شاع يف الشعر املشرقي قبله تناول املغاربة - 
أن دواوين شعراء من األمنوذج  إلّا، قصائد من شعر رثاء املدن الذي اشتهر به شعراء املغرب و األندلس

  .كابن شرف و ابن رشيق قد تضمنت هذا الغرض الذي شاع أكثر ما شاع بعد نكبة القريوان
وقد اعتمد ، املدح عند املغاربة ميكن أن يعتمد يف التأريخ لكثري من احلوادث فهو مبثابة السجل التارخيي - 

ق الشعراء يف مدائحهم وحاولوا الوصول إىل أقصى تأنكما ، شعراؤه املبالغة اليت كانت يف أكثرها معقولة
واملعز بن ، للغة اجلاهلية صفاء و جزالةافابتعدوا عن األلفاظ املبتذلة، و قاربوا ، درجات التجويد الفين

  .باديس هو امللك الذي استأثر بأغلب املدائح
وما يالحظ ، ن التشبيه أيسر طرقهوكثرياً ما كا، متيز الغزل باعتماد املغاربة له كمقدمة ألغراض أخرى - 

و كثريا ما كان الغزل مدخال لذكر العمر والبكاء على الشباب وما ، على شعر الغزل رقة ألفاظه وعذوبتها
اليت  وضوعاتومن امل، والتشاؤم من الشيب ألنه نذير بالرحيل والعجز، ميثله من ملذات وقوة وعنفوان

هم شجوم لغري البشر، كاحلمام واستنطاقهم مبا خيتلج يف نفوسهم، يف صاغ املغاربة جتربتهم الغزلية فيها، بث
   .شيء من التلبس بالكائنات

مه يف اللغة يف الوصف تبدو شخصية املغريب الشعرية جلية واضحة، يبدو إبداعه واختراعه للمعاين، وحتكّ - 
صف املغاربة لكل ما حييط وقد امتد و، كما تبدو قوة خياله واقتداره على تصوير ما يعترضه من أوصاف

  .لغرض آخرقدمة وصف ممن ال و قد يتخذون م،
كان ارحتال  كما، لذلك راح يتأمل و يتفجع كلّما أُبعد عنهاملغريب مكانة خاصة،  الشاعر عند وطنلل - 

 اينحز املغترب املعجم الذي يغرف منه الشاعرلذلك جند  الرحتاله هو ، هعلى نفس أناس حيبهم له نفس األثر
  .كما جنده يفرط يف استعمال التراكيب االنفعالية كأساليب النداء و القسم و االستغاثة، ياباك

تعددت املصادر فقد  ،جيد الباحث صعوبة يف حتديد رافد وحيد للخطاب الشعري املغريب يف هذه الفترة -  
عر املغريب متعددة املشارب فجاءت شخصية الشا «معانيهم ولغتهم وأفكارهماليت ل منها شعراء األمنوذج 

واملصادر، مما جعل اللغة اليت يعرب ا متثل قوة اجلاهليني وجزالتهم من جانب وبساطة العباسيني وسهولتهم 
  .1»من جانب آخر

                                                 
، 2006-2005احلياة الثقافية و األدبية يف املغرب األوسط حىت اية القرن اخلامس اهلجري، أطروحة ماجستري، جامعة اجلزائر، : حممد احدادن -1

  .228ص 
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 «ألن املغاربة لوا من لغته ومن   معانيه، القرآن الكرمي بلغته ومعانيه حاضر يف اخلطاب الشعري املغريب - 
هذا أن الشاعر املغريب كان يقلّد القرآن الكرمي أو حياول تقليده، باستعارة معانيه واالعتماد  ولسنا نريد من

  .1»على أسلوبه، إمنا نريد القول أنه كان متأثرا ذه املعاين وذا األسلوب القرآين
بل أن يتناول شكل القصيدة املشرقية؛ فالشاعر ق- إىل حد بعيد - الشكل البنيوي للقصيدة املغربية مشابِه - 

وقد جند مطالع جتمع النسيب مع ، الغرض املقصود ميهد له بنسيب أو بوصف مما يناسب موضوع القصيدة
وكان الشعراء يف ذلك ، وهذا احلكم نسيب ألن كثريا من القصائد جاءت مبتورة من مطالعها، الوصف

وهو احملطة " املخرج" غرض، مث وهو االنتقال من غرض إىل" التخلص"و" املطالع"يركزون على االبتداءات 
: و عن هذا املعىن عرب الباحث أمحد يزن عند دراسته لشعراء املغرب األوسط؛ إذ يقول، املقصودة من الشعر

أما ما يتعلق بالبناء الفين فيمكن أن حنصر طابعه آنذاك يف اإلتيان غالباً بابتداءات تناسب موضوع  «
  .2»القصيدة

ال مييل إىل العمق يف املعاين و ، الشعر املغريب يف هذه الفترة أنه شعر صنعة من األحكام الشائعة عن - 
بل إن االهتمام املبالغ جبانب الشكل قد فوت على الشعراء االهتمام بعمق الفكرة ، الطرافة يف األفكار
املوسيقي،  وغلبة الصنعة على الشعر، وامليل يف االبتكار على التفنن اللفظي واجلرس «:وجدا و طرافتها

أكثر من سرب أغوار املعاين العميقة، ويتجلى هذا خباصة يف استعمال البديع والصور البيانية، واستعمال 
غري أن هذه النظرة و إن صدقت على كثري من قصائد األمنوذج فهي ال تصدق على ، 3»األسلوب القصصي

كثرية حتمل من العمق و الطرافة ما جيعلها إذ جند قصائد ، اخلطاب الشعري املغريب املتضمن يف األمنوذج كله
  .تتأىب على هذا احلكم

 

                                                 
 .233، 232ص : ملغرب األوسط حىت اية القرن اخلامس اهلجرياحلياة الثقافية و األدبية يف ا: حممد احدادنينظر  -1

 
  .42ص، دت، دط، الرباط، مكتبة املعارف اجلديدة للنشر و التوزيع، النقد األديب يف القريوان يف العهد الصنهاجي: أمحد يزن -2
  .42ص : السابقاملرجع  -3
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  ل الثاينـــالفص
ة األسلوبيةــــراسالد  

  
 - ويتاملستـــــوى الص  

  ةـقى اخلارجيـاملوسي -       
               املوسيـقى الداخليـة -       

 - ركييب املستــــــوى الت  
  يبـالـاألس -       
  على مستوى اجلملةالعدول  -       

- ــالصةــعريورة الش  
      - ـورة البيــالصةـاني  
      - و ورة الساكنةالص الصة ورة احلركي  
      - الصورة االنطباعورة االنفعال والص   

       - الصورة التورة الكاريكاتوريةفاضلية و الص  
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الدةراســة األسلـوبي:  
ورصد لألبنية األثرية عند ، موعة من املستوياتاب الشعري األسلوبية على حتليل تقوم مقاربة اخلط     

مع استبعاد األحكام املسبقة و النظرة التسلطية اليت تسعى إىل ، نة للخطابالشعراء وفصل بني البىن املكو
الذي ميارس  و التحليل النقدي السليم هو ذلك التحليل، أحكام جاهزة يف حق هذا اخلطاب علىالربهنة 

  .فيستثريه ليجعله يبوح حبرية عن بنيته األسلوبية العميقة اليت تنتظمه، نوعا من التداعي احلر للخطاب
ز هذا اخلطاب أراها األكثر تعبريا عن متي، و قد حاولت مقاربة اخلطاب املغريب من خالل مستويات ثالثة 

  :  ممثَّالً يف الصورة الشعرية وهذا األخري سيكون، يلوهي املستوى الصويت واملستوى التركييب واملستوى الدال
- ويتاملستــــــوى الص:  

تشكل دراسة الصوت املرحلة األوىل يف دراسة البناء الكلي لألدب، فمن خالل تضافر األصوات      
ور، ودراسة الصوت يف الشعر تعين دراسة تتشكل الكلمات، ومن تضافر اجلمل تتكون دالالت الص

سجام، ذلك االنسجام الذي يتمظهر يف اإليقاع بكل مكوناته الداخلية واخلارجية، وهو الذي يضطلع االن
و يقسم النظام اإليقاعي الذي تنبين عليه ، مبهمة التأثري، مما حيدث طرباً وخفةً وميالً ورغبة يف ذات املتلقي

   :موسيقى الشعر إىل مستويني
ع منتظم يف آخر واليت خيضع اطّرادها لتنو، ن نظام الوزن العروضيويقصد به املوسيقى املتأتية م «:خارجي

  .1»األوزان والقوايف: كل بيت، وحيكمه العروض وحده متمثال يف مستويني إيقاعيني مها
كاملادة الصوتية املوظفة يف النصوص الشعرية توظيفاً متنوعاً حتدث من خالل  حتكمه قيم صوتية، «:داخلي

دات والطباق واجلناس وتوازن اجلمل وتوازيها، وتلك احلروف واملفردات تنتج من تكرار احلروف واملفر
حسن اختيار املنشئ أللفاظه وجودة ترتيبه هلا داخل العبارات مبا يتالءم مع املعاين لرفع قيمتها التعبريية 

ز املعىن، وميكن أن مني، فاإليقاع يف الشعر ليس عنصراً إضافياً تزيينياً، بل هو صلب 2»والتأثريية يف آن واحد
  :بني وظيفتني مركزيتني له مها

اإليقاع يتحكم يف نسق اخلطاب حبيث يبين عناصره ومكوناته ضمن تنظيم وترتيب  «:البنائيةالوظيفة  -1
  .«3ما اخلطاب املفرد عن غريه من اخلطابات األخرى يستقلّ

ها، إذ بناء اإليقاع لنسق اخلطاب هو بناء ومترتبة علي وهذه مالزمة لسابقتها، «:الدالليةالوظيفة  -2
لداللته، ولطريقة إنتاج معناه، فليس للمفردات معىن قبلي سابق على تركيبها يف اخلطاب، كما أنه ليس للغة 

                                                 
 .29، ص 2004، 1الشعري، دار احلكمة، لندن، ط البىن األسلوبية يف النص: راشد بن محد بن هاشل احلسيين ينظر -1
 .29ص  :السابقينظر املرجع  -2
  .30ص: املرجع نفسه -3
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فدراسة خصائص إيقاع أي مدونة ؛ لذلك 1»إيقاع ينتج عن املعىن خارج اخلطاب، فاإليقاع هو املعىن
البحور والقوايف أو ما يطلق عليه اسم املوسيقى اخلارجية، باإلضافة  :ةثالث شعرية تقتضي تناوهلا من جوانب

  .إىل املوازنات الصوتية والصرفية، أو املكونات األخرى اليت يصطلح عليها عادة باملوسيقى الداخلية
  : املوسيقى اخلارجية - 

رصدها الوقوف على كما أن اهلدف من ، الدارس هلا يتوسل بعلم العروض للوقوف على بنيتها     
  :تعتمد على الوزن والقافيةوهي  ،مجاليات اخلطاب يف اجلانب اإليقاعي

   :وزنـال - أ 
وذلك ملا فيه من توقع ، الكالم املوزون ذو النغم املوسيقي الذي يثري فينا انتباها عجيبا« الشعر هو     

تصلة احللقات اليت ال تنبو إحدى ملقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع لتتكون منها مجيعا تلك السلسلة امل
، 2»و اليت تنتهي بعد عدد معني من املقاطع بأصوات بعينها نسميها القافية، حلقاا عن مقاييس األخرى

بال شك هو أوضح وجوه االختالف والتمايز بني الشعر والنثر، وهو التزام عدد معني من املقاطع  والوزن
برصد هذه األبنية يف عدد من البحور، تشكل البنية الصوتية  على حنو خاص، وقد قام اخلليل بن أمحد

تربير اختيار الشاعر إليقاع حبرٍ دون غريه من  البعضوقد حاول  .اخللفية لكل الشعر العريب أو ملعظمه
بط بني طبيعة موضوعات تلك القصائد وبعض اخلصال اإليقاعية واملوضوعية اليت البحور، حماولني الر

فالشاعر يف حالة اليأس واجلزع يتخري وزنا طويال كثري املقاطع يصب فيه أشجانه ما  «الشعرارتأوها لبحور 
ينفّس عنه حزنه وجزعه فإذا قيل الشعر وقت املصيبة واهللع تأثر باالنفعال النفسي وتطلب حبرا قصريا يتالءم 

اليت يكون االنفعال النفسي  هذا عن األغراض3»ومثل هذا الرثاء...وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية
أما املدح و الوصف فهما بعيدان عن االنفعال فاألجدر ما أن يكونا يف قصائد طويلة  «،فيها ذا أثر واضح

فأوىل به أن ينظم يف حبور قصرية ، أما الغزل العنيف الثّائر الذي يعرب عن لوعة و وله، و حبور كثرية املقاطع
  4»أو متوسطة و أال تطول قصائده

ن ألعرية واألوزان، بط ما بني طبيعة املوضوعات الشارسني يرفضون الرمعظم الدوباملقابل جند أن      
وقد أرجع عبد املالك مرتاض ذلك إىل معطيات تتعلق باللحظة  «اختيار الشاعر إليقاع معني يبقى سراً حميراً

ج فيها الشعلة للحظة اإلبداعية اليت تتوهاليت يشرع فيها الشاعر يف صب شعره على القرطاس، وختضع تلك ا

                                                 
  .30ص: البىن األسلوبية يف النص الشعري: راشد بن محد بن هاشل احلسيينينظر  -1
 .18ص ،1972، 4ط، لبنان، بريوت، دار القلم، موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس ينظر -2
  .196ص: السابقاملرجع  -3
 .196ص: املرجع نفسه ينظر -4
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واإليقاع الذي  «، 1»الشعرية إىل عدة عوامل منها أن هذه املسألة مسألة تناصية أكثر منها تقريرية تقعيدية
نبع من حبور الشعر ليس من البساطة إىل حد نستطيع معه أن حندد له طابعاً معينا، أو نربطه بغرض دون 

ما يبدو عليه من ثبات وتناغم خارجيني، حيوي بداخله تناقضات كثرية و  آخر، إذ أن اإليقاع رغم
  .2»تعارضات تشكيلية هائلة يصعب اإلمساك ا وربطها بإحساس أو انفعال دون غريه

وملا  «:ألن كليهما يقوم على اإليقاع للتعبري عن عمق النفس، وقد ربط البعض بني الشعر و املوسيقى     
ري باإليقاع عن عمق أسرار النفس، وفق التجربة اليت خيوضها الشاعر املرتبطة باحلدث كان الشعر هو التعب

، ولذلك تعترب دراسة هذه 3»الذي يلتحم مع هذه التجربة فهناك صلة محيمة بني الشعر واملوسيقى
راً عن امليل اإليقاعي السائد لدى شعراء حقبة ما، ال يربر بصفة قطعية اختيارهم اإليقاعات مؤش

  .للموضوعات، وإمنا يساعد على رسم صورة تقريبية ملا امتاز به الشعراء من حيث اختيارهم لإليقاع
واجلدول التايل يبني هيمنة البحور الطويلة على شعر املغاربة يف األمنوذج، من حيث عدد القصائد ومن       

ه املدونة الشعرية جاء يف هذ - كميا - وترتيب البحور) 3جدول ،2جدول، 1جدول:(حيث عدد األبيات
كما  ،بالتراث الشعري العريب السابق لهالشعر املغريب ارتباط  يؤكدمقارباً لترتيبها يف الشعر العريب، وهذا 

ال يفوق عدد األبيات اليت جاءت على هذه البحور الكثرية االستعمال تتميز برحابتها وأتها وجالهلا، وأن 
يتني، وهذا دليل على التزام الشاعر املغريب بالعروض العريب، وصياغته وفق بال من أوزان الشعر فرِعغري ما 

ل الطويل شعراء األمنوذج قد صاغوا جتربتهم على ثالثة عشر حبراً، ميثّ ما عرف من هذه األوزان، كما أنّ
، الوافر %10.51نسبته، السريع %15.96نسبتهالبسيط ، %19.75نسبته، الكامل %24.42منها نسبة

                           .%07.65نسبته
  نسبة القصائد واملقطوعات لكل حبر

                                                 
 .32، 31البىن األسلوبية يف النص الشعري، ص : راشد بن محد بن هاشل احلسيين ينظر -1
 .33ص  ،1998، دط، اهليئة املصرية العامة للكتاب، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادق -2
  .136ص ، 2005 ،1ط، القاهرة ،الس األعلى للثقافة، فاطمياخلطاب السياسي يف الشعر ال: عبد الرمحان حجازي -3

نســــبة    عدد القصائد واملقطوعات  البحــر
  %البحر

 21.37  115  الكامل

 20.07  108  الطويل

 18.21  98  البسيط

 10.96  59  السريع

  08.55  46  اخلفيف
 07.62  41  الوافر
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  1دولج

  

  عدد القصائد من البحور 
  
  

  
  ازوءة و نسبتها

  بــــــسنال  عدد القصائد و املقطوعات  البحور ازوءة
 %91.63: حيحةنسبة البحور الص   23  جمزوء الكامل

  10  خملع البسيط  8.36%: نسبة البحور ازوءة
  04  جمزوء الوافر

  04  جمزوء اخلفيف
  04  جمزوء الرمل
  45  امــوع

  2جدول
  

  عدد األبيات من كل حبر و نسبتها
النسبة   امـوع  )املخلع للبسيط(ازوء   الصحيـح  البحــور

% 

  24.42  606  /  606  الطويل
  19.75  490  85  405  الكامل
  15.96  396  31  365  البسيط
  10.51  261  /  261  السريع
  07.65  190  26  164  الوافر

  06.81  169  10  159  اخلفيف
  05.88  146  /  146  املتقارب
  02.61  65  2  63  الرجز

  01.93  48  /  48  املنسرح
  01.57  39  /  39  املديد
  01.45  36  15  21  الرمل

 04.08  22  املتقارب

 02.60  14  املنسرح

 01.85  10  الرمل

 01.67  09  املديد

 01.11  06  الرجز

 01.11  06  اتث

 0.55  03  اهلزج

 0.18  01  خارج البحور

  100  538  اموع
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  0.80  20  /  20  اتث
  0.52  13  /  13  اهلزج

  0.08  02  /  02  خارج البحور
  3جدول

يف  حول نسبة توارد البحور »موسيقى الشعر«مع ما ساقه إبراهيم أنيس يف كتابه  هذه النسبو مبقارنة 
 .يف االستعمال عند الشاعر املغريب الوافراليت فاقت نسبة السريع نسبة الفرق يف  يظهر ،1الشعر العريب

أيب القاسم عبد اخلالق بن إبراهيم يف قصيدة  بوضوح نالحظ ذلك ؛وجالل فخامةذات  البحور الطويلةو
فالطويل كإطار موسيقي واسع رحب مناسب لإلفاضة يف ذكر حماسن املمدوح ومحد  ،القرشي  ابن الفكاه

  :مآثره
ياجلَانِب يقن ضرع ـا             وجرضالُ مزا يم فيس دح لَهيـضحنِ ر  

يــضغَض نيشا يمع هنلَك ا            ويامس حطْراِء يلْيإِلَى الع فطَر 2و  
  :عبد اهللا بن فالحمثل قول ، وهو جلالله وسعته مناسب أيضا ألغراض أخرى، كبث الشكوى واألنني

اسقُولُ أُني :تلَوس قَد ،سي حنِـي           لَفإِنو وحأَر ي وـدأَغْت اتر  
 يـححص ادالفُؤ لَى وا أَبا أنفَه            هى فَأَذَابني الضمجِس نم كَّنم3ت  

، واأللوان حالة احلزنال تعبر بالضرورة عن  فيه فاإلطار املوسيقي كاللون يف الرسم، األلوان القامتة     
األهم يف واألكيد أن العنصر ألوان الشعر،  اليت هياألوزان  لك، وكذاحلبور الفاحتة ال تعرب بالضرورة عن

يتحكم يف قيمة العالمة، إذ أن النظام ينبين على ينتظم هذه العناصر و هو السياق الذي بنية النص الشعري
 الوزن والقافية والصوت والتركيب، تأليف عناصر من األسلوبنتج ييف الشعر وتفاعل كل عناصره، 

إال من  تربيرهااليت ال ميكن ، النصشعرية فتنتج  ل فيما بينهاتفاعاليت ت الداللية عناصرقيمة ال إليها ضافت
  .رصد العناصر الداخلة يف تكوينها وكيفية تأثريها ودرجتهخالل 

   :الزحافات و العلل
العلل ال يتم إال بعد إجراء  إن استقراء املدونه الشعرية اليت تضمنها األمنوذج من حيث الزحافات و     

أن  مع التركيز علىتفوق السبعة أبيات،  اليت قصائدوقد مشل اإلحصاء االنتقائي ال، إحصاء لنسبة تواردها

                                                 
أما املتقارب و الرمل و ، مث الوافر و اخلفيف وهذه اخلمسة هي اليت ألفها الناس، مث الكامل فالبسيط، اعترب ابراهيم أنيس الطويل أكثر البحور شيوعا -1

أمـا البحـور    ،أما املديد فهو ليس من البحور الشائعة يف الشعر العريب، ليه آذان الناسالسريع فهي حبور تذبذبت بني القلة و الكثرة وهي مما تستريح إ
-210ص، موسـيقى الشـعر  : ابراهيم أنيس. فقد نسيت مع الزمن و جلأ إليها الشعراء يف عصور الغناء وتبقى نسبتها قليلة ازوءة كاهلزج و اتث

212 . 

 .140، 139ص ،زمانأمنوذج ال: حسن بن رشيق القريواين -2
 .196ص: السابقاملرجع  -3
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نسبة الزحافات  فكانت، مني من الشعراءيكون عدد األبيات لكل حبر مناسبا لترتيبه كثرة وقلة وهذا للمقد
و الواضح من خالل ، كحد أقصى % 57وموع التفعيالت كحد أدىن من جم % 20تراوح ما بني توالعلل 

، اليت رصدها اخلليلاملغريب قد أعطى لنفسه حق خلخلة تلك البىن التجريدية  هذه النسب أن الشاعر
، فالشكل التجريدي الذي وضعه اخلليل لكل حبر، ال يعدو أن يكون منطاً مثاليا )4جدول (بانتهاكها بكثرة 

يف الواقع الشعري املغريب والعريب عموماً، إذ أن الشعراء هلم وسائلهم يف جتاوز هذا النمط  نادر التحقق
ويلخص رمضان صادق دور الزحافات و ، املثايل ارد واالحنراف عنه ووسائلهم هي الزحافات والعلل

ذا كانت أو تسكني متحرك إ ،الزحاف يف أبسط تصور له؛ هو حذف ساكن أو متحركو «:العلل يف قوله
أو هو بعبارة أخرى حذف مقطع قصري أو حتويل مقطعني قصريين إىل مقطع طويل، أما العلل ، ثواين أسباب

  .1»يف كوا وسيلة تؤدي إىل انتهاك النمط املثايل -نظن فيما- فينحصر دورها يف الشعر العريب التقليدي
جند فكثرياً ما  ،كما يربهن على مقدرته ،وقد استعمل املغريب الزحافات بشكل يثبت مقصديته وإرادته     

  :الزحاف يف الشطر األول يناظر موقعه يف الشطر الثاين كقول معد بن خيارة من اخلفيف
  ظاناـما وال يقـبت ال نائ      يـظانُ إنـأندميي عساك يق

///0/0 //0//0/0//0/0       /0//0/0//0//0 /0/0/0  
  3خنب     تشعيث                                                خنب       2خنب

  ال ترد نرجسا وال أقحوانا       رود ــكلِّ ثغرٍ بـقم متتع ب
/0//0/0//0//0/0//0/0      /0//0/0//0//0/0//0/0  

  خنب            خنب            
  4كلّما مس يابس الصخرِ النا    ما ترى الشرق كيف يهدي نسيما

/0//0/0//0//0/0//0/0      /0//0/0//0//0/0//0/0  
  خنب خنب                                                

على حب احلركة، وعلى الرغبة يف االنطالق واالحتاد مع هذه  وحذف الساكن من تفعيلة الوسط يدلّ
دي إىل نوع من كما نالحظ أن الشاعر يأيت بزحافاته أحيانا متوافقة يف الشطرين، مما يؤ .تنةاالطبيعة الف

وقد توافق ترتيب الزحافات يف  ؛ النهشليعبد الكرمي بن إبراهيم التشابه اإليقاعي املركب املقصود، كقول 
  :كثري من أبياته كالبيت األول والرابع والسادس

                                                 
 .34ص ، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادق -1
 .حذف الثاين الساكن من الزحافات وهو: اخلنب -2
  .حذف أول الوتد اموع أو ثانيه أو ثالثهمن العلل وهو : التشعيث -3
  .418ص ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين - 4
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  خرـتقدمها اإلميانُ واليمن والف      ديةـهنتك أمري اجلود خري ه
//0///0/0/0//0///0//0      //0///0/0/0//0/0//0/0/0  

    قبض     قبض           1قبض
  رـةٌ غـفهن إىل التحجيلِ مرثوم      رامةً ـوقبلَها ضوُء الصباحِ ك

//0///0/0/0//0///0//0      //0///0/0/0//0/0//0/0/0  
    قبض  قبض  قبض

  2جتزع فيها اللؤلؤ الرطب والشذر      ودها ــجمزعةٌ غر كأنَّ جل
//0///0/0/0//0///0//0       //0///0/0/0//0/0//0/0/0  

  قبض  قبض  قبض
فهذا التوافق يف الزحافات يدل على أن الشاعر يستخدمها كالزمة إيقاعية لكسر رتابة الطويل، حبذف 
اخلامس الساكن مما يؤدي إىل خلق إيقاع آخر مقابل اإليقاع األصلي للبحر، وقد يراوح الشاعر بني 

  :صيدة ابن شرفقما يف ك ؛الزحافات والعلل
  انُــأوالد جفنةَ بعد املدحِ حس      فلو رأى من مضى ما شدته هلجا

//0//0/0//0/0/0//0///0                    /0/0//0///0/0/0//0/0/0  
  3قطع   خنب  خنب   خنب 

قصيدته خمبونة العروض مقطوعة الضرب، وكان حلذف الساكن يف العروض و إسقاط ساكن  إذ جاءت
 ،تد اموع األخري وتسكني ما قبله، داللة واضحة على تسارع اإليقاع إىل أن يتوقف ساكنا يف النهايةالو

وخاصة عند اية الشطر األول أين جند اخلنب، مث التوقف والسكون عند آخر البيت وهذا من داللة القطع 
وإذا نظرنا . هي ساكناً فجأةالذي هو زحزحة للسكون إىل األمام درجة، وكأن البيت يتسارع إىل أن ينت

  :يف األبياتو ،التشاكل بني املعىن و اإليقاعإىل داللة القصيدة كلها جند نوعاً من 
  انُ ـكما تقدم شهر الصومِ شعب      هـوك بــتقدموك مبا ملْ يسبق

//0//0 ///0/0/0//0///0                      //0//0 ///0/0/0//0/0/0  
  خنب                        خنب    خنب             قطع          خنب     خنب  

  4انُـــأغاثَنا بك إنَّ اَهللا رمح    مأـــملَّا رأى اهللا بقيانا على ظ

                                                 
  .من الزحافات و هو حذف اخلامس الساكن: لقبضا -1
  .173، 172 ص ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
 .من العلل و هو حذف ساكن الوتد اموع من آخر التفعيلة و تسكني ما قبله :القطع -3
 .342ص ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
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/0/0//0/0//0/0/0//0///0                 //0//0 ///0/0/0//0/0/0  
  خنب            قطع  خنب                  خنب                                 

فالشاعر يسارع إىل  ؛كثرياً من معاين املدح العالية نالحظ أن الداللة يف الشطر األول داللة عادية ال حتتمل
  .الً ومعترفا،كما يقف عندها اإليقاع، ويقف عندها البيتجتاوزها إىل املعاين القطعية اليت يقف عندها، ممثّ

املتقارب  قد اختار وزن ،قصيدته نظمحني  شرففابن  ،ات الوزنكما استخدم الشعراء كل إمكان     
به حمذوف العروض  فجاء ؛غم انصراف أكثر شعراء األمنوذج عنه، حماوال تكييفه مع اإليقاع الذي يريدهر

  :مقصور الضرب
  

الغض مجر الغض ا الغصنالوق    اده ارِ ذاتيف الن ـفقلْت1ود.  
//0///0/0//0/0//0                 //0//0/0//0/0//00   

  3قصر   قبض                2حذف                     
  :ويالحظ القارئ بوضوح أثر هذه العلة على اإليقاع الذي جعله منساباً أكثر

  .4ودـكما نظمت درر يف عق    هـحبوب نظمن على جِسم
//0/0//0///0/0//0      //0/ //0///0/0//00  

  قصر   قبض  قبض  قبض        حذف        
واألكيد أن وزن القصيدة وإيقاعها ال حيددمها موضوعها بقدر ما حتددمها ظروف ومالبسات وتأثريات      

ما يتحرك من تلقاء ألن الشاعر حني يريد أن يقول شعراً ال حيدد البحر أوال، وإن «عاطفية ال تنفصل عنهما
  .5»صدف له من األوزاننفسه، فيخرج الشعر يف الوزن الذي ي

  نسبة التفعيالت املزحوفة و الساملة
  %النسبة  املزحوفة  الساملة  عدد التفعيالت  البحر

 20.36  145  567  712  الطويل

 46.69  254  290  544  البسيط

 56.89  99  75  174  الكامل

 40.19  41  61  102  الوافر

                                                 
 .346 ص ،لزمانأمنوذج ا: حسن بن رشيق القريواين -1
 .من العلل وهو حذف السبب اخلفيف من آخر التفعيلة :احلذف -2
 . من العلل و هو حذف ساكن السبب اخلفيف من آخر التفعيلة و تسكني ما قبله :القصر -3
 .346ص ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
 .276، ص 2003، 1ملوضوعية والفنية، دار الوفاء للطباعة والنشر، االسكندرية، طقصيدة املديح يف األندلس، قضاياها ا: أشرف حممود جناينظر  -5
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 50  45  45  90  السريع

  52.38  22  20  42  اخلفيف
 46.87  30  34  64  املتقارب

  4جدول
  
   :القافية- ب

     ا تقفو أثر كل بيت، وقال قوم «يت كذلكجاء يف العمدة أن القافية مسا: ألا تقفو أخواأما 1»أل ،
إن القافية من آخر حرف يف البيت إىل أول ساكن يليه من  «:حدها فقد جاء يف العمدة على لسان اخلليل

هي جمموع احلروف واحلركات الصوتية أو  «:القافيةفذلك ل، و2»لساكنقبله مع حركة احلرف الذي قبل ا
رغم أا ال تعدو أن تكون أصواتا تتكرر إال  لقافيةوا .3»املقاطع اليت يلتزم ا الشاعر يف كل أبيات القصيدة

يات من ليست القافية إال عدة أصوات تتكرر يف أواخر األشطر أو األب«، أن هلا دورا وظيفيا مجاليا كبريا
فهي مبثابة الفواصل املوسيقية يتوقع السامع ، وتكررها هذا يكون جزءا هاما من املوسيقى الشعرية، القصيدة
وبعد عدد معني من مقاطع ، ويستمتع مبثل هذا التردد الذي يطرق اآلذان يف فترات زمنية منتظمة، ترددها

ساساً مهماً من أسس الشعر العريب القدمي، ل أ، وهي ذا الثبات متث4ّ»ذات انتظام خاص يسمى بالوزن
واألهم فيها هو حرية الشاعر املطلقة يف اختيارها شريطة أن يلتزم حبروف بعينها يف املكان عينه، ولذلك مل 
يكن القدماء على خطأ يف نسبة القصائد أحياناً إىل رويها وليس إىل حبورها، ألن الروي هو األساس الكيفي 

ه القصيدة، وال يكون الشعر مقفى إال بأن يشتمل على ذلك الصوت املكرر يف أواخر احلر الذي تبىن علي
قافية مطلقة وهي ما تبع حرف رويها وصل، وما كان لوصلها خروج مشبع، : والقافية نوعان .كل بيت

خامتة  وي خباصة تعدفحروف القافية بعامة وحرف الر «،أما القافية املقيدة فهي ما كان حرف رويها ساكناً
ها أن صوتية وداللية للبيت الشعري، وقد اكتسبت تلك اخلامتة اإليقاعية أمهية كربى ألسباب متعددة أمهّ

كان يف كثري من مراحله شعر إنشاد وترنيم وجهر، ومل يكن شعر إحياء وتدوين ومهس، ولعل  الشعر العريب
يتيحه هذا الصائت من إمكانات التغين يف ذلك ما يربر لنا أن تنتهي القافية بصائت طويل أو قصري ملا 

  .5»والترجيع

                                                 
، 5ط ،بريوت ،دار اجليل ،حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، العمدة يف حماسن الشعر و آدابه و نقده: أبو علي احلسن بن رشيق القريواين األزدي -1

 .154، ص 1ج ،1981
 .151ص  ،1ج: السابقاملرجع  -2
  .131، ص 1996/1997، 1ط صالح يوسف عبد القادر، يف العروض واإليقاع الشعري، شركة األيام للنشر، اجلزائر، ينظر -3
 . 273ص، موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس -4
 .43، 42ص ، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادقينظر  -5
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 لىعن منهج القدماء، ويف تفضيلهم حلروف ع الرويوشعراء األمنوذج مل خيرجوا يف اختيارهم حلروف      
وهم بذلك مل خيرجوا ، )6جدولو  5دولج(أخرى ملا تتسم به من خصائص صوتية معينة حتقق مطالب فنية 

 اختيارهم ألحرف الروي، وأن شيوع هذه األحرف بوصفها روياً يعود إىل يف 1عن الذوق العريب العام
  .خصائصها الصوتية املميزة، سهولة خمرج، وضوح يف السمع، أو قوة وشدة يف التعبري

ل شكّست وعشرين صوتاً من أصوات الروي، ت) 26(وباستقراء قصائد األمنوذج تبني أا سيقت على 
- العني- الياء-الالم-النون-الدال-الباء- امليم- الراء(وهي على التوايل  %73ة األصوات اهورة بينها نسب

وايل وهي على الت %27ل األصوات املهموسة بينها نسبة ، يف حني تشكّ)الظاء- الواو-الغني-الضاد-اجليم
  .2 )اخلاء-الطاء- الصاد-الثاء- التاء- اهلاء- الشني- الكاف-احلاء- مزةاهل- السني- الفاء-القاف(

عر العريب أن الشب القائل يل مع الرأياملتأمل لنسبة اختيار الشاعر املغريب لألصوات اهورة العالية، مي إن     
ان اهتزازاً مث إن هذه األصوات تتميز بوضوحها، ألن الوترين الصوتيني يهتز يف أصله شعر إنشاد وترنيم،

هموسة فالوتران ال يهتزان، مما جيعلها أقل حدث نغماً موسيقياً واضحاً، عكس األصوات املمنتظماً مما ي
وقد يكون لبيئة هذا الشعر دور يف اختيار الروي اهور ألنه ، وضوحاً يف السمع من األصوات اهورة

كما أن أكثره قيل يف جمالس امللك واألمري مما يدفع الشاعر  «كان يلقى يف جمالس، مما يتطلب وضوحاً وقوة
يقاعه الواضح أجواء القوة والشجاعة والشرف والكرم والبطولة والفروسية إىل الروي الذي يرسم بإ

روي حيث أن ، ، مثال ذلك قول الرقيق الندمي ميدح ابن أيب العرب الكاتب3»وخاصة يف املدائح...واد
يوحي بقوة الصوت حماكاة ، الراء املضمومة مع بقية احلروف اهورة اليت تشكل أغلب حروف األبيات

  :ة املمدوح، مما يبعث مهابة يف نفس املتلقنيلقو
اـوملمومةٌ شهباُء يسعى أمامط             ه من عزمي الذُّعـشهاب هــالئعر  

  4ربــعليها بنو اهليجا دروعهم الص      زباــيزجي بنات األعوجية ش
د كثرياً من معاين القوة يعبر عنها وإن كان الربط بني صفة الصوت واملعىن ال ينسجم دائما، فنحن جن

ورغم أن األصوات الغالبة على األبيات مهموسة  ،واق يصف قوة احلمامحبروف مهموسة من ذلك قول الز
  :كالسني و القاف، غري أن املعىن ينضح قوة وعنفواناً

                                                 
1- م إبراهيم أنيس حروف اهلجاءيقس الـراء  : حروف تأيت رويا بكثرة وهي -1: ىل أقسام أربعة حسب نسبة شيوعها يف الشعر العريبا إاليت تقع روي

الضـاد  : حروف قليلة الشيوع -3 ،القاف الكاف اهلمزة احلاء الفاء الياء اجليم: وف متوسطة الشيوعرح -2 ،الالم امليم النون الباء الدال السني العني
  . 275ص، موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس.الذال الغني اخلاء الشني الزاي الظاء الواو: روف نادرة يف جميئها روياح -4 ،الطاء اهلاء التاء الصاد الثاء

،  1992، 3ط، تونس،املطبعة العربية،التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث : الطيب البكوش ينظر جدول  تصنيف احلروف العربية  -2
  . 45، 44ص

  .266ص  ،قصيدة املديح يف األندلس: د جناأشرف حممو ينظر -3
  .61ص، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
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  رقَاـكالربقِ أومض يف السحابِ فأب          افقٍـابِ خبـجيتاب أرديةَ السح
لغاي لو اجلنوب الريح ــسابقا أو أسبـاَءك مثلـيوماً جل    ةقَاــه  

  قىـق ذا السقف الرفيعة مرتـواألف  ـاًيستقرب األرض البسيطة مذهب
ي السقٍـماَء خبافـويظلُّ يسترق    هالش هحتِسب املُحـيف اجلو 1رِقَاـاب  

ر شعفالضمة ت «)7دولج( الداللة الشعريةوشبيه بذلك الربط بني احلركات واملعاين حركات الروي و
لكن املتأمل لألمنوذج يالحظ عدم صحة هذا الربط، 2»هة والفخامة، والكسرة تشعر بالرقة واللنيباألب ،

اقتسمه الفتح والضم، وكان  الباقي ، بينما النصف %44.76فنسبة الروي املكسور قاربت النصف 
وهذه النسب ال تشري إىل أن الشاعر  ،%04.28املغاربة  لشعراءا السكون أقل احلركات استعماالً من طرف

حزيناً ضئيالً أمام األفراح واألحزان، بقدر ما تؤكد أن نسبة الكسرة يف روي الشعر  املغريب كان منكسراً،
  .العريب عالية جداً، وهلذا صلة وثيقة ببناء اجلملة العربية والضرورات الشعرية

د اليت ترافق فيها حرف الراء اهور املتوسط بني الشدة والرخاوة، والذي وكثرية هي تلك القصائ     
إذ يقول حسن  ؛باجلسد - عهاعلى تنو - إذا شبهنا بقية احلروف ؛"مياثل املفاصل من اجلسد:"وصف بأنه

يف احلقيقة إن حاجة اللغة العربية إىل حرف الراء ال تقل عن حاجة اجلسد للمفاصل، فلوال صوت  « عباس
نا الكثري من مرونتها وحيويتها وقدرا احلركية، ولفقدت بالتايل الكثري من رشاقتها، ومن لراء لفقدت لغتا

وقد أدرك املغريب بذوقه الرفيع وظيفة الراء، فكان أن استعمله بنسبة 3»مات ذوقها األديب الرفيعمقو ،
 فهذاوعظاً ووصفاً،  ،رثاًء ،اًءهج ،استعمله الشعراء مدحاً ؛مما يقارب مخس شعر األمنوذج 17.81%

قاضي املنصورية(واق ميدح القاضي جعفر الز:(  
  ارِــينمي ألشرف سادة أخي    دـوة سيـحر املروءة واألب

  4ارِـيف املدحِ حتت دقائقِ األفك    بالغٍـالقاطعني نِياطَ كلِّ م
»للعريب الصور الصوتية املماثلة للصور املرئية اليت م وكما أن طرف اللسان يؤديه برشاقة التكرار ، فقد قد

  :، نرى ذلك ماثالً يف قول الدركادو واصفاً 5»فيها ترجيع وتكرار، وتأرجح ذات اليمني وذات الشمال
  يِ مؤنث ومذكّرِـما بني مش           ينِـه الداللُ فينثـظيب يتيه ب

  كبرِــمزج ذلَّةً بتـظلُّ يفي    وةـيثْنِي معاطفَه الشباب بنخ
ال أحاولُ وصفَه ى بوجههزحاولت    ي ناً ولوسملْ أقـُح درِـه  

                                                 
  .229ص :أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
  .268ص ، قصيدة املديح يف األندلس: أشرف حممود جنا -2
  .51، ص 1998دط ،  ،لعرب، دمشقخصائص احلروف العربية ومعانيها، دراسة ،منشورات احتاد الكتاب ا: حسن عباس -3
  .230 ص ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
  .52ص خصائص احلروف العربية ومعانيها،: حسن عباس -5
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  مرِـظِّمٍ يف أحـأو أبيضٍ متن    ضِــمن أمحرٍ متنثِّرٍ يف أبي
أحـوتكح ورِــلٍ يف بابِلي    يف لؤلئ أزهـوختطُّط رِــي  

  1خطْرتها برِدف مظهرِ يف حال    رٍـوبقامة جاءت خبصرٍ مضم
فالراء قد أعطى احلركة بعداً مرئياً بتكراريته اليت هي من خصائصه، فيشعر السامع وكأن احلركات اليت يعبر 

 ؛وإذا انتقلنا إىل احلرف الثاين يف ترتيب روي قصائد األمنوذج .عنها تتكرر وفق إيقاع موسيقي منتظم
فة األحداث الطبيعية اليت يتم فيها السد واالنغالق، كما أن ضم الش بأنه مياثل «:يوصفحرف امليم الذي 

فة حياكي اجلمع والضم، أما االنفراج أثناء خروج صوت امليم فهو ميثل األحداث اليت يتم فيها على الش
جند ، امليمحرف تشاكالت داللية مع معاين على ميكن أن نعثر بسهولة يف األمنوذج و، 2»التوسع واخلروج

  :ابن الربيب القاضياحلسن بن حممد التميمي القاضي التاهريت املعروف  بصد واالنغالق يف قول ال
     تلَمفأس تمثَّ صد تجفأش تا  تصدلمى عقيلةَ أسللبلْو ك3ضمري  

  :أو يف قول ابن رشيق
بالعـا إسحـرفقًا أب املِـاق    يف أض لْتصخامتِـح قِ مني  

قِ مندوحةً لو كانَ فضبلَ إبلي    لُ السعلى العـفُض 4املِــس   
اخلطاب حىت تلك  لكل عناصر على مقصدية و تفاعل و اختيار واعٍبناء املغريب لقصائده يقوم فو هكذا 

  .أو غري ذات تأثري واضح اليت تبدو غري حمورية
  يف األمنوذج حروف الروي و نسبتها  

  %النسبة  عدد األبيات  حرف الروي  
  17.81  441  )جمهور(الراء   1
  10.70  265  )جمهور(امليم   2
  09.97  247  )جمهور(الباء   3
  09.61  238  )جمهور(الدال   4
  08.84  219  )مهموس(القاف   5
  08  198  )جمهور(النون   6
  07.11  176  )جمهور(الالم   7
  04.04  100  )مهموس(الفاء   8

                                                 
 .224ص: خصائص احلروف العربية ومعانيها: حسن عباس -1
 .45ص  ،السابقاملرجع  ينظر -2
 .112ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
  .49ص : السابقرجع امل -4



 

126  
 

  03.47  86  )جمهور(السني   9
  02.86  71  )رجمهو(الياء   10
  02.58  64  )جمهور(العني   11
  02.30  57  )مهموس(األلف   12
  02.26  56  )جمهور(اجليم   13
  02.22  55  )مهموس(احلاء   14
  01.53  38  )مهموس(الكاف   15
  01.41  35  )جمهور(الضاد   16
  01.37  34  )مهموس(الشني   17
  01.29  32  )مهموس(اهلاء   18
  0.68  17  )مهموس(التاء   19
  0.40  10  )جمهور(الغني   20
  0.32  08  )مهموس(الثاء   21
  0.32  08  )مهموس(الصاد   22
  0.28  07  )مهموس(الطاء   23
  0.28  07  )جمهور(الواو  24
  0.16  04  )مهموس(اخلاء   25
  0.08  02  )جمهور(الظاء   26
  00  00  )جمهور(الذال   27
  00  00  )جمهور(الزاي   28

  5جدول
  ئد األمنوذج حسب صفاانسبة حروف الروي يف قصا

  مهموس  جمهــور
  08.84  ق  17.81  ر
  04.04  ف  10.70  م
  03.47  س  09.97  ب
  02.30  ء  09.61  د
  02.22  ح  08.00  ن
  01.53  ك  07.11  ل
  01.37  ش  02.86  ي
  01.29  هـ  02.58  ع



 

127  
 

  00.86  ت  02.26  ج
  00.32  ث  01.41  ض
  00.32  ص  00.40  غ
  00.28  ط  00.28  و
  00.16  خ  00.08  ظ
 %27.00  00.00  ذ

      00.00  ز
73.00%     

  6جدول
  

  
  نسبة حركات الروي يف قصائد األمنوذج

 %النسبة   عدد األبيات  احلركــة

  44.76  1108  الكسر
  25.49  631  الفتح
  25.45  630  الضم

  04.28  106  السكون
  7جدول

  :املوسيقى الداخلية - 
خلف تربز ضرورة رصد ما موسيقى اإلطار للشعر املغريب، جانب من املوسيقى اخلارجية أو معاينة بعد      

تلك املوسيقى اخلفية اليت تنبع من اختيار الشاعر املطلق لكلماته، وما بني تلك  «هذه املوسيقى الظاهرة
ا من تالزم، وكأن للشاعر أذناً داخلية، تستمع لكل شة وكل حرف وكل لَكْالكلمات وحروفها وحركا

، من ذلك قول املعىن وقد أدرك بعض القدماء هذا، «1ذه املوسيقى يتفاضل الشعراءحركة بوضوح تام، و
حو بالقبول هو أن املتكلم مل يفد إن املعىن املقتضى اختصاصه على هذا الن «:اإلمام عبد القاهر اجلرجاين

ما مما ال جتنيس فيه، حىت أنه لو رام تركهما إىل خالفه املعىن حنو التجنيس والسجع، بل قاده املعىن إليهما،
للتجنيس املنكر، والسجع  فوال سجع لدخل من عقوق املعىن وإدخال الوحشة عليه فيما ينسب إىل املتكل

اظم، وعن ذلك عبر كثري ال يتكلفه النأن فعبد القاهر يلح على أن البديع جيب أن يطلبه املعىن، و؛ 2»النافر

                                                 
 .67، ص 1981، 6يف النقد األديب، دار املعارف، مصر، ط: شوقي ضيف ينظر -1
 .9، ص 1999، 2ط، لبنان، حتقيق حممد الفاضلي ، املكتبة العصرية، بريوت ،أسرار البالغة: عبد القاهر اجلرجاين -2
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ديع اجلمالية حباجة ماسة إىل امليل بأذواقنا صوب االعتداد إننا لكي ندرك قيمة فنون الب «:من الباحثني
بالشكل باعتباره التعين الوحيد للمضمون، كما أننا حباجة إىل الوقوف على أبنية أساسية تتجمع حوهلا تلك 

 البديع هو الصورة الوحيدة للمعىن من مقوماتهفالشكل الذي  .1»التشعيبات البديعية اهلائلة وتتمحور حوهلا
وال يذهنب بك الظن إىل أنك ميكن أن ختتار أي وجه جيوزه لك النحاة لتؤدي املعىن نفسه، بل  «، املتضمن

يؤكّد على أن  - وإن عين به اجلانب النحوي - وهذا القول ،2»إن اختيار وجه ما يعين اختيار معىن معيناً
ديدة لعبارة ما تؤدي نفس املعىن و فيعتقد املتلقي أن هذه الوجوه الع، النحاة قد جيوزون وجوها عديدة

و ما يصدق على ، إال أن ذلك غري صحيح فاختالف املبىن سيؤدي بالضرورة إىل اختالف يف املعىن، الداللة
  .النحو يصدق على البديع

حتكم  فالتكرار هو املمثل للبنية العميقة اليت «؛وإذا تأملنا العالقة اليت يمن على البديع، جندها التكرار     
ميكن أن يكون املظهر الواضح لكل أنواع البديع كاجلناس، و، 3»حركة املعىن يف خمتلف أنواع البديع

حمور التوافق : تقسيم آخر هلذه األشكال البديعية يتركز يف حمورين كما ميكن اعتماد. باق واملقابلةوالطّ
ا اجلمالية من حتليل النصوص ذاا مع ودراسة هذه احملاور ال تكتمل إال باستخالص وظائفه «وحمور التضاد

  .4»استبعاد فكرة أن البديع زينة تضاف للكالم، بل على العكس فهي أبنية يتركب منها ذلك الكالم ذاته
: وتتضمن ؛تقوم على مماثلة صوتية ظاهرة بني عناصر ضمن اخلطاب بنية التوافق هذه     :بنية التوافق -أ

  التصريعو التجانس، الترديد
شابه و التماثل احلاصل بني لفظتني يف اإليقاع س إيقاع التشكيل بالتجانس على أساس التيتأس :تجانسال - 

ا احلاصلة أفق اللفظان يف نوع األصوات وعددها وترتيبها وهيفإن ات «الصويت، مع اختالفهما يف املدلول
لف اللفظان يف واحد من األمور من احلركات والسكنات كان التجانس تاماً واإليقاع متطابقاً، وإن اخت

  .5»السابقة كان التجانس ناقصا
وقد تالمحت أبنية التماثل الصويت تالمحاً واضحاً يف األمنوذج، ويعد اجلناس هو املطية الذلول اليت متكن      

غاربة املغريب بواسطتها من صنع أكرب أبنية التماثل يف شعره، ونستطيع أن نؤكد باطمئنان أن شعر املالشاعر 
ن الشاعر املغريب يف اإلتيان بأنواع وقد تفن .يف أكثره ال خيلو من أنواع اجلناس أو التكرار أو البديع عموما

  :متباينة من اجلناس، من ذلك قول الشاعر الرقيق الكاتب
                                                 

 .53ص،1998، دط، لعامة للكتاباهليئة املصرية ا، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادق -1
  .270، ص2000، 1اجلملة العربية واملعىن، دار ابن حزم للطباعة ، بريوت ، لبنان، ط: فاضل صاحل السامرائي -2
  .53ص ،شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادقينظر  -3
، 1992دط، ، الس الوطين للثقافة والفنون و اآلداب ،الكويـت ، 164سلسلة عامل املعرفة، ع  ،بالغة اخلطاب وعلم النص: صالح فضل ينظر -4

  .98ص 
  .249ص ، 2003، 1قصيدة املديح يف األندلس، قضاياها املوضوعية والفنية، دار الوفاء للطباعة والنشر، االسكندرية، ط: ينظر أشرف حممود جنا -5
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 ي أَأَقَاحيا إخوتع    لَـــأقْب فيه مسك نِ منخطُّ رائي لَى ـأمفيه  
التراخ ذاك حسن أمهثن    ي يف تكلُّمي يف تادهالت ذاك حسن ـِّأم   1يهـ

الدال على الفم، يدل على نوع من اإلثارة الصوتية اإليقاعية ) فيه(واالسم ) فيه(اجلار وارور : فاملماثلة بني
نبعث، يب املز رؤية الشاعر الذي حاول أن جيعلها ضبابية، فهو ال يعرف مصدر الطّاليت جتلب املتلقي، وتعز

وكذلك قول  .وكأمنا أراد أن يكني على كون معشوقته مصدراً آخر من مصادر الطِّيب الذي يف الطبيعة
  :ابن سوس مادحاً

ـكأنجو املعـه الَّـه ي ــزبـت  ذ الـاه عـه رقِـلَى املشـغرب  
  2قِـطـاملناس يف ـفوت النـوذَا ي  قـطــمن هـيس لـه لـَّلكن

قد حاول الشاعر أن  ،يف الداللةالفصاحة اليت تعين  )منطق(اللسان واليت تعين ) منطق(لفظةبني رب قافالت
خالف الت"مث " وافق الصويتالت"اجلناس من خالل بنية  ددحإذ قد ي «آخر يف مواضع املتجانسني قاربمياثله بت
شكلية، تتغايران على مستوى الداللة مبعىن أن اللفظتني املتجانستني على مستوى الصياغة ال" الداليل
  :ومن أمثلة التجنيس الذي خيتلف فيه اللفظان يف أحد احلروف قول ابن اخلازن ميدح املعز؛ 3»املعنوية

  4ايلـرفيع العـرب الـيع امـسنو   ناؤهاـسريٍ وـةُ محـه ذؤابـول
أن يضع الشاعر فيها ممدوحه، بل إن  تتجاوز مستوى كوا مراتب يريد) السناء والسنام(فالعالقة بني 

التماثل الصويت يف هذا اجلناس الناقص جيعل من املمدوح يبلغ أقصى درجات النور واجلمال، والعلو 
وقد يعمد الشاعر إىل ألفاظ شديدة التقارب، ليخلق نوعاً من االلتباس لدى املتلقي ذا التماثل،  .والشموخ

معد بن حسني بن خيارة  ريف الذي يقصده الشاعر، من ذلك قول عىن الطّحىت إذا استفاق املتلقي فاجأه امل
  :الفارسي

الن ـيا أمحقمهبغيت اسيف      اسِ إنَّ النـربال يف  ة العودةـالع رن5ود  
ال  كأمنا أراد أن ميثّل لذلك اخللط الذي يقع فيه الناس، فالناس ؛)ربة، رنة(فالشاعر حني استخدم لفظيت 

يكْلَفون بالنغم بل يكلفون باملغنية اليت تضرب على العود، وهو باستعماله هلذا التماثل الصويت، كأمنا أراد 
، وكذلك )رنة -تشابه - ربة :(أن يقول أن اخللط الذي وقع فيه الناس هو من هذا القبيل، من قبيل التشابه

 ابن االسفنجيبن حممد اللخمي املعروف  ب إمساعيل يشابه مجال املوسيقى مجال املغنية، ومن ذلك قول
  :مادحاً

                                                 
 .68ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
 .68ص : السابقاملرجع  -2
 .157ص  ،2005 ،1ط ،القاهرة، الس األعلى للثقافة، اخلطاب السياسي يف الشعر الفاطمي: عبد الرمحان حجازي -3
 .82ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -4
 .416ص : السابقاملرجع  -5
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  1 كالشمــألِ شمـالُهمينه وـفي      اره ودثارهـاح شعـجعلَ السم
، حىت أن حرف العطف واشتراكهما يف كل احلروف قد فعل التسوية اللفظية) الشمال والشمأَل( تقاربف

والريح الشمأل املاطرة، والبيت كله قد بين على نوع من  قد أفاد التسوية بني أيادي الفضل للممدوح
  ).مشاله=ميينه ( ،)دثاره=شعاره (املماثلة الصوتية واملعنوية 

  :هو نص ابن قاضي ميلة ؛وأكثر نص حوى هذه املظاهر التماثلية الصوتية
  فيف خيفه ليس يخلَ املُىنو؟ مىن      س ذَا ـوقوال هلَا يا أم عمرو ألي

  املُطْرفبأنْ عن يل منك البنانُ       الوفَا طارفتفاءلت يف أنْ تبذُلي 
  من عطف قلبِك أُسعف بعارفة      ي ـِر أننِـّما خيب رفاتـعويف 

  فـيتألَّ اهلَوىيدوم ورأي يف       لنا هدىفَهي  اهلَديِوأما دماُء 
ـِلنا وزمانٌ باملودة يعط      ةدول إقبالُركنِ البيت  تقبيلُو   2فـ

عرفات، ) (طارف الوفا، البنان املطرف) (مىن، املىن(فقد اعتمد الشاعر على أيقونة اجلناس اعتماداً واضحاً 
وكأمنا أراد الشاعر أن حيول تلك الرهبة واإلكبار اليت يف  ،)تقبيل، إقبال) (هدي، هدى، هوى) (عارفة

على أحاسيسه جتاهها فيجعلها مقدسة جليلة، وهو ذه احليلة اللغوية استطاع أن  الشعائر الدينية ويسبغها
ج الذي ميكن أن يلقاه وهو يدعو معشوقته لوصاله، وكان جواب معشوقته يرتع عن مشاعره ذلك التحر

  :بنفس أسلوبه
  فوـتتخمن إِعراضنا  البِخيففَ    باملُنىالفوز  منىإذا كنت ترجو يف 

 أنذر وقداإلحرام اــأنَّ وِصالَن      نص حرام مزارِك ا عنـوأنفد  
  ذفـتقبأنَّ النوى يب عن ديارِك     خربـباحلَصى لك م قذفيفهذَا و
 راذفَارِيوحفليلةَ  نرِـْالن ــإن ه    يفقلبِي بِالع أعـسريع ـافَة 3رف.  

) تتخوف من اإلعراض =اخليف (دا املتكلمة أن تكون متاثالت داللية كذلكفالتماثالت الصوتية أرا
وسحر اجلناس يكمن يف أنه يراعي البعد النفسي للمتلقي ، )نفاري =النفر) (الوصال حرام =اإلحرام(

فأيقونة اجلناس ليست جمرد مجع بني لفظني  «فيستثري لديه حاسة السمع اليت متيل إىل اإليقاع املتماثل
ق الشاعر يف توظيفها، تكون ذات أثر فعال يف فِّاني يف الشكل خمتلفني يف املعىن، إذ إا خاصة إذا ومتش

  .4»املتلقي، فهي تدفعه حثيثاً صوب الكشف عن املختلف من خالل املؤتلف
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لتماثل الصويت بنية الترديد من البىن املهمة اليت يقوم عليها البديع، والترديد يعطينا نوعاً من ا :التكرار - 
الذي هو مبثابة دفقات  «ز، مما يؤدي إىل منو الداللة تدرجييا يف نسق أسلويب يعتمد على التكرارواللفظي املمي

  .1»صوتية داللية متالزمة وصوال إىل حتقيق املعىن، والتأثري به على املتلقي
املغريب قد اهتم اهتماماً لشاعر اوالقارئ لألمنوذج سيصادف كل أنواع الترديد تقريبا، مما يؤكد على أن 

م املغريب يف أداته الشعرية، حىت أنه استخدم بالغاً بشكل نصه كاهتمامه بداللته، كما يتبني مقدار حتكّ
  :املسيلي ابن رشيق من ذلك قول الكلمات؛الترديد كوسيلة للعب ب

اطُكرص مستقيم  وهوكما      صعببعراطُ صالص 2املستقيم  
  ج        أ       ب                  ب          ج     أ       

قول القطّكما يف ة، ة فذّفهذا النوع من التالعب اللفظي يشري إىل مقدرة لغويالان متغز:  
  3صاـدع لٍـحام لغصنٍال بلْ     صناـغ حاملٍ لدعصٍحزنِي 

  أ       أ        ب    ج                         ج     ب          
يف الشطر الثاين قد اختذت ترتيباً معاكساً، وهذا ما يعطينا صورة واضحة ) ج ب، أ،(الوحدات أن فنرى 

أمساء هلا ألا متحققة متاماً، وهناك  ، وكأن كل صفات معشوقتهبأن الشاعر تساوت لديه الصفات واألمساء
جند مناذج غري قليلة منه وباللفظة ومبشتقاا، نوع آخر من الترديد، هو ترديد االشتقاق، حبيث يأيت الشاعر 

  :ابن اخلواص الكفيف  أيب القاسم عبد الرمحن بن حيي األسديكقول  ؛يف األمنوذج
  4رعِـمتب هـسعيِن راغبٍ يف ـم  هـحولَ سعيافجاج األرضِ  سعتو

: ة خلفه، فترديد كلمةد على أن األرض سعت باكيويؤكّ "أيب حممد بن أيب زيد"فالشاعر يرثي الفقيه
يشري إىل مدى األثر الذي تركه موت الفقيه، وكأن األرض كلها رافقته إىل قربه ، "سعيه سعت، سعيا،"
  :وشبيه به قول ابن األبزاري معتذراً ،عهشيلت

أَعذر م فعذْرِي هلغيـملْ تبتريف احل    قد دملْ حي كمِ ـوكلُّ من5معذور  
وكأنه ال يريد  ،ن إصرار الشاعر على الوقوف على معناهاثالث مرات يبي )عذر( مشتقّات لفظةفترديد 

وكذلك  ،ةنهايالجتاوزها إىل غريها، وخاصة وأا جاءت باباً للمصراع األول فافتتحت البيت وأغلقته يف 
  :حس زيادة يف التشهري والتوبيخد على معىن الن؛ وقد أكّ الصابوينبكر بن علي  قول 

 هوالنحس  ـُسـحنحلَّ بهه    ـفال خ قلـالنسأعورِـم ح 1ن  
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ا إميكون أما الترديد األوضح واألكثر شيوعاً يف األمنوذج فهو الترديد املماثل، وهو يأيت على صورتني،      
ر ور وحدة أخرى معها، وهو كذلك من الصاالوحدة مع تكرالشاعر يكرر ف: ترديدين وإماترديداً واحداً، 

على معىن  فق الصويت امللحوإعطائه ذلك الد داللة خطابهاملغريب كأداة لبناء الشاعر البديعية اليت استعملها 
  :ي من ذلكف تأثريه يف املتلقّمعني مما يكثّ

حسام  وابن اخلالفةا      احلسامهو منصور2وهرِــاجل جوهر   
  ب      ب           أ                       أ                      

ليس زينة شكلية بقدر ما هو تعبري عن رؤية للشاعر حياول إيصاهلا، فالشاعر ) ب، ب )(أ، أ (إن الترديد 
لبس علينا يربط صفات املمدوح بأصله، بترديد التشبيه، ليتخذ التشبيه معىن احلقيقة، والشاعر ال حياول أن ي

وقد معدنهلك الشك واللبس، الشك يف أصل املمدوح ويف ك، بل هو يلح على نزع ذاملعىن ويدخل الش ،
  :ل ذلك قول كاتب كرامةاومث؛ تكامل املدح عنده، إذ مشل األصل واجلوهر

  بِــمٍ وال ذَنـمن غريِ تأثي      ةـيلَ يف دعـولقد قطعت اللّ
 من رِيبأعزصعلَى  بصرِيـَب       من 3يـِقلبعلَى  قَلبِيوأحب  

يف اإليقاع، فالتكرار  حيدثد وإن كانت له داللته وتأثريه املعنوي، فإن أوضح تأثري له هو وهذا التردي
هو خلق إليقاع جديد داخل اإليقاع العام، لتأدية النص على مستواه ) قليب، قليب(و ) بصري، بصري(

  .خرىئ احلواس والذهن للتفاعل أكثر مع املستويات األا يهيمم جديد الصويت بانسجام وانتظام
يف قول أيب الفتوح السوسي كما  ؛وقد يتعالق الترديد املماثل مع الترديد االشتقاقي مع التجانس الناقص

  :مادحاً
مهكذَا د، ماعلى رغمِ  ددا العأبد     الكعايف اليومِ تالهع الكا عغد  

  4بثَّ والكمداأُعطَى حسودك إلَّا ال      اـَقد قدر اُهللا أنْ تعطَى مناك وم
ة إذا كان يف زه، وخاصص، وتثبت توحده ومتينسيج الن حمة اليت تشدوهذا النوع من التعالق يعترب مبثابة اللّ

من  ،ة عن غريها من الوحداتداللية مستقلّ الذي يعترب يف الشعر القدمي وحدةً، شطرين خمتلفني من البيت
  :ذلك قول أيب الطاهر املطرز

  األبدال يستفيق وال يصحو مدى       أبداقلباً واهلاً  أشكُو إىل اِهللا
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على طول أمد  ليلح) أبدا، األبد(فالشاعر يضع عالمات تشري إىل أن البيت مرتبط دالليا، منها التكرار 
   .املعاناة، وعلى بقائها مالزمة له

 تهوأمثل ،)فونيمات بعينها(  غري أن هناك تكراراً من نوع آخر يكثر يف شعر املغاربة هو تكرار أصوات    
يصف   ابن حديدةأيب العباس أمحد بن القاسم بن أيب الليث اللخمي املعروف  بيف األمنوذج كثرية، كقول 

الرانم:  
ما الرمــا بـانُ ملَّـكأنغص      اد أعطاف هـنٍ أنـيهزيق  

نضم وقد قيانع قاقـحع      ت قيــمعالقًا مثقوبةً من1ق  
ان محماولة لرسم صورة صوتية للر ،2»الذي يوحي بالقوة والصالبة والقساوة «ففي ترديد صوت القاف

عليه يف الواقع، كما أن يف هذا الترديد نوعاً من اإليقاع الداخلي، ومنه كذلك قول الصابوين   مماثلة ملا هو
اً على هجاء أهل سوسةملح:  

  يسهـس خسـه نفـنفس             هــي بسوسـكلُّ سوس
  3هـريسـالبٍ يف فـكَك      ضاـش بعـهم ينهـبعض

ه عندما يقع يف أواخرها فهو الذي يوحي باحلركة والطلب والبسط يف بداية الكلمة، ولكن «:فحرف السني
يشهرها ة والضعة اليت حياول الشاعر أن ما مياثل معاين اخلس و، وه4»أوحى باخلفاء واالستقرار والضعف

هوأن يبديها باستعماله هلذا الصوت الصفريي املنب، كرار الفونيمي ال يستحسن مع مجيع لكن هذا الت
   .فهناك حروف يؤدي اجتماعها إىل ركاكة وثقل، احلروف

: صريع يف البيت الشعري على أساسويقوم الت «التصريع من وجوه البديع اليت ترتبط بالشعر :التصريع - 
، وهو من الظواهر 5»زء يف الصدر مع آخر جزء يف العجز يف الوزن واإلعراب والتقفيةاستواء آخر ج

وقد اهتم شعراء األمنوذج . الصوتية اليت تبىن على التماثل يف اإليقاع يف اية املصراعني للبيت الشعري
دليل على أن  يف القصائد اليت تبدو مكتملة، وهذا يف مطالع قصائدهم وال جند ذلك إال بتوظيف التصريع

ة ضاعت، أو أن هلا أو أا أجزاء من قصائد مطولّقد ضاع أو أكثر املقطوعات املبتورة اليت ال تصريع فيها،
، ألن أغلب القصائد املكتملة يف األمنوذج جاءت مصرعة أغفل مطالعهاما حفظه منها و  أوردابن رشيق 

و ، ويت الذي ينشأ بني املقاطع يف اية كل مصراعمما يدل على التزام الشعراء الواضح ذا التجانس الص
ل بقاء ذلك الصوت واإليقاع ينجم عن تكرار الصوت أثر مسعي يشد انتباه املتلقي ويؤثر يف نفسه، ويتأص

                                                 
 .74، 73ص : أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
 .83ص ، 1998، دط  ،خصائص احلروف العربية ومعانيها، دراسة ،منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق: حسن عباس ينظر -2
  .98ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
  .67ص  ،خصائص احلروف العربية ومعانيها: حسن عباس -4
  .262قصيدة املديح يف األندلس، قضاياها املوضوعية والفنية، ص : أشرف حممود جنا ينظر -5



 

134  
 

نفسه بالتكرار واإلعادة يف آخر كل بيت من أبيات القصيدة من خالل التقفية، وقد قسون عدة مه البالغي
فالتصريع الكامل هو الذي يكون كل  «ستقاللية كل شطر دالليا عن الشطر الثاينأقسام تتوقف على ا

  :، كقول ابن غالب متشكيا1»مصراع من البيت مستقل دالليا عن الذي يليه
 بقلبِ احملب ــنواطدموعقِ       قوالش نلقَى ما يمل وقلب2خافق  
  :أو قول ابن أسباط الكاتب

مر هرساَءنِي الد ةــمةً بعدنـفتك      رح بتـس كَةً بعدةْـغ3ر  
وفيه يكون املصراع األول غري مستقل بنفسه دالليا وال يفهم معناه إال  «والنوع الثاين هو التصريع الناقص

  :احلروري النحوي  عبد العزيز بن خلوفكقول  ؛4»بالثاين
  

  5اُءـاألعضنيِ ـباألع شقيت إِذَنْ      اِءـاألنضذه ـأبِلحظ طَرف ه
فة على ما حيمله املصراع الثاين من داللةل متوقّفداللة املصراع األو» وفائدة التعر أنك تعلم صريع يف الش

قافية القصيدة قبل متام البيت األول منها، كما يشري هذا املظهر اإليقاعي اعر من خالل إىل نزوع ذات الش
، كما توجد أنواع 6»صوا ضمن سياق الوزن وداخل إطار البنية اإليقاعية القافية إىل إبراز حركتها وإعالء

  :ه الذي يف قول اخلزاعيالتصريع املوجك ؛أخرى من التصريع
  7عادــبامليوفَّى وما وفَّّتك       عادـسسعد حباك به خيالُ 

الذي يتعلق فيه املصراع األول  ؛قاملعلّ وهناك التصريعفالشاعر خمري أن يضع كل مصراع موضع صاحبه، 
  :دالليا بلفظة تأيت يف بداية املصراع الثاين كقول ابن املاعز الطبيب

  8رمـمغعليك ويل فؤاد  أسفًا    تتضرمدمعي يسيح ومهجتي 
بن ر وهو أن يكون بلفظة واحدة، وزنا وقافية كقول ابن اخلواص يرثي الفقيه حممد كما جند التصريع املكر

  :يف اية املصراعني) مصرع (فكرر الشاعر لفظة ، أيب زيد
  9رعِـمصترزا به الدنيا وآخر             رعٍـمصهذا لعبد اِهللا أولُ 
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اية أول شطر فيهاوإضافة إىل كون الت ف به فهو يضيف مصدراً إيقاعياً آخر يكثّ، صريع يعلن القافية قبل
ة يف مطلع القصيدة، وهذا املظهر مقتصر املتلقي وخاصحاسة السمع لدى ثري ستا يمن احلضور اإليقاعي، مم

درك مدى أثر التصريع يف التنبيه إىل ي  الوراق السوسيحممد بن عبدون   إىل قول لناظرعلى املطلع، فا
  :ذهن املتلقي اللتقاط الشحنات العاطفية املرافقة للنص يئةعاطفة الشاعر، ويف 

  1مأْسورشوقي طليق وخطوِي عنك     مقْصورارق مهِّي فيك يا قصر ط
  :ضادبنية الت - ب

الداللة و  سان على اختالفمها يتأسو، الطباق واملقابلة تتمظهر بنية التضاد يف األمنوذج من خالل      
  اختالفا جيعلهما على طريف النقيض ، لبنية الصوتيةاختالف ا

   :الطباق و املقابلة 
فهو بوصفه بنية تخالُف بني  «ن بالغيد زينة لفظية أو حمسأشكال البديع ليس جمر ةكبقي الطباق     

ياق اللفظني داخلٌ يف صميم الصورة الشعرية، بل واألكثر من ذلك ميكننا أن نعده أساساً من أسس بناء الس
ويتولّ، 2»عناصره يف بعض السياقات اجلمايل للقصيدة العربية، إن مل يكن أهمضاد نوع من املباغتةد من الت ،

عة اليت يقيم ا املبدع عالقات يجلمعه بني املتناقضات وتأليفه بني املتنافرات، لذلك فهو من األدوات الطّ
وأصغر صورة للتضاد تسمى طباقاً، أما إذا ، جديدة بني مفردات اللغة تعكس املفارقات القائمة يف الكون

عناصر مسيت مقابلة، وقد أحل الشاعر املغريب على التضاد، وخاصة يف غرضي املدح امتدت الصورة إىل عدة 
والغزل ألن هذين الغرضني كثرياً ما يبنيان معانيهما على التناقض وتقابل املعىن، وهذا ال ينفي التضاد عن 

  .بقية األغراض، لكنه ليس بنفس الكثافة والوضوح
اعتماد املعىن على التضاد،  بيسركتشف ي، مادحاً الرقيقسم املعروف بإبراهيم بن القاقول  يف فاملتأمل     

  ):عناصح، مضي) (أمني، خان (فإلبراز اجلانب املشرق يف املمدوح وضع الشاعر مقابله صورة أكثر إظالماً 
 السريرة ةُ مأمونخانَإذَا  أمنيٍ      ناصحٍهدي  األمنيع3املضي  

األموات، (مادحاً، وقد مجع العديد من املتناقضات  احلروري النحوي وفعبد العزيز بن خلومن ذلك قول 
ها على سبيل املفارقة بقدر ما هي دليل على الشمول، مشول يسقْوالشاعر مل ) الشوامخ، الوهاد) (األحياء

 فهي نوع من املبالغة يف) اء عنهمماء مغدق فيهم، صخرة صم(كرم املمدوح وعدله و سعتهما، أما عباريت 
   :)الليونة، الصالبة(أو ) املاء، الصخر(تشبيه املمدوح، وإن انطوت العبارتان على شيء من التقابل 

  اُءـَاَألحينعماه فيما نالت             من واتـاألملو يستطيع ألدخلَ 
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عر تــسوا إِنيد اهــايهافى           صتحو الشوامخسواُء الوِهاد  
  1اُءـَّصخرةٌ صمفيهِم وعنهم           دقــماٌء مغات ـوع العزممتن

احلديد (يف بيتني مبنيني على املفارقة منذ البدء،  الفارسيمعد بن حسني بن خيارة ومثال ذلك أيضا قول 
 مناالستخفاف باملوت والتهوين  مثّ جند ذلكمل يعد يرهب،  ، إشارة إىل أن صوت السيوف واحلرب)تغنى
ملك عظيم صقلته األيام جتارباً، فلم يعد حيزن  ، إىل أن يصل إىل املعىن املستهدف،)ما أحببت فاقترح (شأنه

  ):على هم وال فرح (ملصيبة وال يفرح ملغنم 
مب ى قامنتغ ـإذا احلديدراً ـتد      فاق: يقولُ للموت تببا أحترحِـم  

  2رحِـفوال م ـهفليس يلْوِي على       غيرهـن شيٍء يـملك تعاظم ع
فكثرياً ما قابلتنا يف شعرنا العريب  «وتبدو هذه املعاين مقبولة يف السياق الشعري، رغم عدم قبوهلا منطقيا

عر ال ينبغي علينا إال مناذج عجزنا الستعانتنا باملنطق الصوري عن إدراك مراميها، ناسني أننا يف حضرة الش
ر هذه األداة الطيعة، للتعبري عن رثاثة خسالغزل فنجد الشاعر يغرض أما يف  .3»لشعر ذاتهأن نلوذ مبنطق ا

  :ياًمتشكّ الفراسيعبد الرمحان بن حممد حاله مقابل ما يؤمل من الوصل، من ذلك قول 
ه أسري أو هجرِك اكَاـمسكنيى      وسو أَمعساكَا أصبح رجتيكي  

ضاقَت  ةُبهعوأمسالبال س ـدإمس    كت الغرامِ لقلبِه 4اكَاــكف  
 أفق انتظار املتلقّي إمنا يفجأ ؛املتلقي لدىاملفارقة  أصبحت كثرية ال تثري حس) أمسى وأصبح(فتقابالت مثل 

فالقارئ ال يقف مباشرة على بنية التقابل إال بعد تأمل وجتزئة للصورة  ،)ضاقت به سعة البالد(عبارات مثل
 ألفاظ التضاد يفبنية فنجد ، مثل قول الرقيق الكاتب متغزالً يفا جند استعمال التضاد املتعدد كم. الكلية

ه ظُفحالشاعر معجب مبحبوبته لدرجة أنه مل يعد ي وكأن )نواه، تدانيه) (جتنبه، عطفه(، )سخطه، رضاه(
ت، بل لقد نتحسس دوكأمنا هو متعلق ا يف كل أحواهلا رضيت أم ص) السخط والتجنب والنوى(منها 

  :نوعاً من اإلعجاب حىت يف سخطها وصدها، وكأمنا ذلك يزيدها مجاالً واء
 أمطُهخس  أماهرِض  بأمـُجتن   هـدانِيـتأم  واهـنأم  هـعطْفُأم       هـ

رطَبصم كني عالوم داكي كلُّ م            نفِْسي فلا قَاتى مـيمعانيِـعن ـن5ه  
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فكثرياً ما حتمل نوعاً من املعىن احلكمي، حىت يف غرض )املقابلة(ات اليت تأيت يف صورة أوسع أما التضاد ،
وهذه املبالغة تعترب مطية مناسبة للتعبري عن عمق ما  ،الغزل أو اهلجاء أو غريمها، وقد حتمل معىن املبالغة

  :بعد وصف  ري النحوياحلرو  عبد العزيز بن خلوفمن ذلك قول ، يشعر به الشاعر
  1ياُءـالنطَّق األحيف ـاً فكـطرب    ـالوجهه اجلمادات املَواتتصبو 

  :يا املشيبأما املعاين احلكمية يف املقابلة فهي كثرية يف األمنوذج، من ذلك قول الشاعر متشكّ
بليلٍ كاحل ترِرـسلبِس ــدادهصب    ت كـوساءك ـحبداِء املَص2غِـالر  

  :و عن نفس املعىن عرب اخلوالين
  3اَءاـياض وسـوالصبح ألبسنا الب     رناـداد وسـا احلـلُ ألبسنـفاللَّي

  :ابن اخلواص الكفيف  أيب القاسم عبد الرمحن بن حيي األسديومن املعاين احلكمية أيضا قول 
  4الفهمِ الذَّكي مع احلَرفو مع اجلَهلِ             جيمع الغنىجرى حكْم هذَا الدهرِ أنْ         

عبد الرمحان بن لكن التضاد يبلغ أقصى درجاته تأثريا إذا رافقه إيقاع مناسب يزيد يف وضوحه، كقول 
  :الفراسيحممد  

  5داـفزاد بع رباًـزِدت قو          راًـْفلج هج جلَجت وصالً
 هو قد رفع درجة التأثري، أو) القرب، البعد(، )الوصل، اهلجر(تظم هذه التقابالت فاإليقاع املزدوج الذي ان

  .على األقل أثار حاسة الطرب لدى املتلقي
خيلص إىل أن الشاعر املغريب قد التزم بالنظرية ، للعناصر اليت تضمنها إيقاع قصائد األمنوذج ن املتأملإ     

وقد حاول التميز عند صياغته لنصوصه الشعرية ، ر مشرقي سابق لهالعروضية اليت تلقاها فيما تلقّى من شع
كما أن سالسة إيقاع النص تتفاوت ، متوسال بالتوازنات والتماثالت الصوتية كالسجع والتصريع والتكرار

ومن الواضح أنه كان لبيئات الغناء و اون أثر يف توجيه بعض ، من شاعر إىل شاعر ومن نص إىل آخر
  .    ىل النظم يف البحور اخلفيفة اليت جند هلا حضورا يف األمنوذجالشعراء إ
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- ركييباملستـــــــوى الت:   
أجزاء  يف ترتيب مث مبحث العدول، األساليب اخلربية واإلنشائية: إىل مبحثي ينقسم املستوى التركييب     

كان هلا كبري األثر يف تشكيل خطاب مع حماولة رصد الظواهر األكثر حضورا يف األمنوذج و اليت ، اجلملة
  :الشاعر املغريب

  :األسالـيب - 
ألن  ،تعين التركيز على العناصر األسلوبية املهيمنة لتراكيب النحوية املكثفة يف األمنوذجا ةدراس إن     

ننا ه ميكّإذ أن مزاياه؛وهلذا االعتبار  عند كثري من األسلوبيني تكثيف يف استخدام صيغة حنوية بعينها األسلوب
من دراسة األسلوب دراسة أقرب إىل العلمية تبىن على اإلحصاء الدقيق، البعيد عن األحكام النسبية غري 

إرجاع األبنية اليت يثبت اإلحصاء حضورها بكثافة إىل أبنيتها العميقة اليت  مع ضرورة، الدقيقةربرة وغري امل
ألساليب اخلربية احصاء إ مشلغريب القدمي، و قد تفسر مضمون الرسالة، وتعمق فهمنا للخطاب الشعري امل

 1073جاوز السبعة أبيات، فكان جممل املدونة الشعرية اليت خضعت لإلحصاء قصائد اليت تالواإلنشائية 
من جمموع أبيات قصائد األمنوذج،  %18.45قاربت األساليب اإلنشائية املئيت بيت، بنسبة و قد بيتاً، 

، ةعالمياإلو ةوصفيبال يتميزالشعر املغريب القدمي  أنساليب اخلربية، وهذا يشري إىل لأل يه والنسبة الباقية
فإذا كان اخلرب  «عالية مما يشري إىل حركية وانفعالية كبرية يف الشعر املغريب األساليب اإلنشائية أن نسبة كما

كاألمر والنهي  ؛ألساليب اإلنشائية طلبيةفا، لها يف جانبها املتحركميثل اللغة يف جانبها القار، فإن اإلنشاء ميثّ
كالتعجب واملدح والذم والقسم، أبرز مظاهر اللغة اليت تعرب  ؛أم غري طلبية واالستفهام والتمين والنداء،

  .1»عن حيويتها
  :األساليب اخلربية-أ

ما  والصدق هو اخلرب عن الشيء على «األسلوب اخلربي هو الكالم الذي حيتمل الصدق أو الكذب     
هو به، أما الكذب فهو اخلرب عن الشيء ال على ما هو، فالصدق أن يطابق احلكم الذي يتضمنه الكالم 

، أما عن حضوره يف األمنوذج فهو ميثل نسبة 2»واقعاً خارجه والكذب أن ال يطابق احلكم واقعا خارجه
بني اجلمل املؤكدة وهي من جمموع أبيات قصائد األمنوذج، تتوزع هذه النسبة  %81.54 األربعة أمخاس

  .اليت كانت حاضرة، إذ تقاربت نسبتها مع نسبة اجلمل املنفية يةمل الشرطاجلمتثل النسبة األكرب مث املنفية مث 
، والتوكيد للخطاب األديباجلمل املؤكدة تعطي دفقا شعريا و مزيداً من الوهج والتأثري   :اجلمل املؤكدة - 

قدر ما يهدف إىل إبراز اللغة الشخصية لكل بصرار على صحة اخلرب، يف اجلمل الشعرية ال يسعى إىل اإل
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املغريب، أميل إىل اللغة العادية املألوفة منه إىل االحنراف األسلويب، الشاعر شاعر، فأسلوب التوكيد عند 
الليةالنظر عن التوكيدات  وبغضهياستعماال مكثفاً أللفاظ  سيالحظ فالقارئالكثرية يف األمنوذج،  الد:  

والتوكيد بقد كثري يف األمنوذج يتجاوز كل  تدخل على الفعل املاضي وتفيد حتقق حصوله، :حقيقيةالت) قد(
والشاعر كثرياً ما يلجأ إىل تأكيد التراكيب اليت يبدو يف داللتها شيء  ،أنواع  التوكيد األخرى و عباراته

  :مثل قول ابن سفيان ؛من االحنراف الداليل
  مِـنارِ والدرهـدي للديـنقْ    تهـــي فقبلــرق له قلبِ

  1ميـأَسكَنته أَعظُ دـقحتى ل         تيـَه من مهجـوملْ أزلْ أُدنِي
  والتوكيد أشبه بالقسم إذ كثريا ما يكون نتيجة إنكار أو استبعاد، فالشاعر أحلّ على املعىن األبعد عن التحقق

  :لرافضيقول ا جندها يفو 
  ـرامخ قـبِتغي متريح نم     مـيهادح دـج ذْي إِـنِنأَكَ
 ةٌـافَلَس صهاَءـب لْسـقَ    ةًـالَسد عقَتت في دنـا دهه2ار  

  :قول ابن زجني متشفياً بالشيعة وكذلك يف
لقَد كلُّ أرضٍ و بقعة كُمترفض    جهن بقاع منكم صرخت 3مِوقد  

إىل اإلمكان  ةبيتتالقى يف هذه املتتالية الكالمية داللتان، داللة قر" قد"ويف هذا اإلحلاح على التوكيد بـ 
ع هذه املتتالية داللياً ، والشاعر يوقّ)صرخة جهنم( منها إىل التحقق وداللة أقرب إىل اخليال ،)رفض األرض(

  .على مستوى اللفظة ذاا نوع من التوكيدذاته والتكرار هو  ،بتكرار التوكيد
، والقصر توكيد 4»هو االستثناء املفرغ وهو استثناء مل يذكر فيه املستثىن منه وهو يفيد القصر « :القصر

ألنه نفي للفعل أو الصفة عن املستثىن الغري مذكور وإثباا للمستثىن املذكور، ويف ذلك خص له ا، وقصر 
، و القصر بالنفي واالستثناء كثري يف األمنوذج، 5»ما حقه التأخريويكون القصر كذلك بتقدمي  « هلا عليه

  :مثال ذلك قول الرقيق
اهال لي 6تصبالع ـأبكارهأن م  اـسغـَمنع ـادةٌ بـةٌ هيفاُء أوكر  

 رضـغخيالُ بأنَّ العإلَّاعن الذلِّ         وفَّرٍـم ري الـأنْ ي الَ لهـد7وفر  
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ليقصر حفظ العرض على الكرم، ويف هذا دعوة ...) إال...غري :(عبارة االستثناءستعمل الشاعر ا إذ جند
حممد من ذلك قول ابن ، للكرم وحض عليه، ويكثر هذا األسلوب يف املدح فيخرج باملدح إىل صيغ املبالغة

  :ابن كاتب إبراهيمأمحد األزدي املعروف ببن علي بن 
  1فاحــمر القنا وبيض الصس      هريـــغملْك  التشهد أنْ 

  :مادحاً احلروري النحوي عبد العزيز بن خلوفوقد يأيت يف أسلوب أشبه باحلكمة كقول 
  اُءـخرةٌ صمـفيهِم وعنهم ص       دقـمتنوع العزمات ماٌء مغ

  2راُءـمثلما         بعض احلَصى الياقوتةُ احلم إلَّاأنت بعض الناسِ  ما
أيب بكر عتيق بن كذلك يف غزلياته، متشكياً مستعطفا من ذلك قول " القصر"لقد بذل الشاعر املغريب و

  :بن أيب العرب اخلرقيحسان بن خلف 
العيشِ فانصرفَت بشاشةُ ذاك ـليف  ولَّتيل  سذكارِي غريي وت3أشواق  

يصف خيالً  وينلتميمي الكماحممد بن إبراهيم كما استعمل هذا النوع من القصر يف الوصف، فهذا 
  :باملطاوعة وحسن التعود

  4ائسـالتأدب س إلَّاهلَا  ليسو    العوائد سائق إلَّاهلَا  ليسف
بن علي بن أمحد أما القصر بتقدمي ما حقه التأخري فقد طرقه الشاعر املغريب، ممتطيا إياه يف مدحه،كقول 

  :دوحه ، فال أحد يستحق الرحيل إليه غريهالشاعر يقصر الرحلة على ممف ،الصفار السوسي
طَ إليكا تاهلْنحـرجيف الد رب  ـىايتالقطَا م أشباه رـَتطاي   5ارِياـ

  :التونسيعلي بن يوسف أو قول 
  6باـقدار احلـال تكذبن احلب م    ا بِهاـكرم اإلمامِ سخ أعجوبةٌ

  :بن حديدة زلياته كقول أيب العباسكما استعمل املغريب القصر بالتقدمي يف غ
  7ونْـن عيـما بعثَت هل السقْمو    اسمـن مبـا أهدت هلـم البرُء

  :منها قول القفصي الكفيف ، وهذه الصياغة يف األمنوذج قليلة"ماإن"وقد يكون القصر بـ 
لْطانَ الصنِي إنَّ سلُمى ـِال تب    قَلبِي ون دى أَفْســواهلوغْز  
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  2دغْــلدغةَ احلب إذا احلب ل    ف بِهـفَاش 1ا ددـَالدني إنما
إذ األصل فيها  «األحرف املشبهة بالفعل، من صور التوكيد الكثرية يف األمنوذج استعمال إنّ و أنّ :إنّ وأنّ
من  ؛"إنّ"و خاصة  ، ويسمى املبتدأ امسها واخلرب خربها، وقد استعمل املغريب هذه األداة بكثرة3»التوكيد

  :مادحاًحممد بن سلطان األقالمي ذلك قول 
وادع وهو جهيه ى عندالع تددص   هلم ى ليثُ غ إنَّ: وقلتـالفَت4ابِه  

ويأيت الشاعر مبتتاليات كالمية كلها حتمل معىن التوكيد ليجعل املعىن املقصود واقعاً حمتوماً، أو حقيقة مطلقة 
فالبنية األساسية هلذه األبيات ، يتوعد أهل احلبحممد بن سلطان األقالمي ، من ذلك أبيات ال تقبل اجلدال

كما يتجلى يف معاين التمين والقسم، كل " ، أنّإنّ" "ويح ، وحيهم:"هي التوكيد الذي يتجلى يف التكرار
  :رسم مشهد سوداوي ملصري أهل احلبعلى هذا جيعل هذه األبيات تلح 

  واـب ما خلقُـلَ احلـت أهـلي   هم      ـحـب ويـلِ احلـح أهـوي
  واـقُـا نطَـت ومـْم صمـوه      مـرهـونَ ســم الواشـلـيع
  5واـدقُـوتى إذنْ صـم مـهـإِن        وا فُـلَـو حـب لَـلَ احلـأَه إنَّ

 ،حممد بن سلطان األقالميهذا ما يالحظ يف قول املغريب معاين القدماء يف الفخر، والشاعر وقد يقارب 
والم االبتداء، " سواق، محول، شكور:"وصيغة املبالغة" يي، إنإن:"فنحن جند حشداً ملظاهر التوكيد وأدواته

  :وهذا التركيز الداليل للتوكيد جنده بكثرة يف الفخر اجلاهلي
  اــى يلني عسريهـلُها حتأذلِّ                ةـواق القوافي ذليلــلس إنيو
  6اـمحولٌ ألعباِء األيادي شكوره        هـلُـذي أنت أهـّملُثنٍ بال إنيو

بدرجة أقل من سابقتها يف قصائد األمنوذج، من ذلك قول ابن رشيق مقدماً ملدحه " أنّ"وجند استعمال األداة
  :بنسيب

  8انـا أرتك وال قضيب البمم    7ف النقَاـومشت فال واِهللا ما حقْ
  9انــتأْبى علَي عبادةَ األوث    يـِانتـديأنَّ ر ـوثَن املَالحة غي
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ابن إمساعيل بن حممد اللخمي املعروف بوقد تأيت يف سياق التمين كقول ، وقد جاءت هنا يف صيغة استدراك
  :االسفنجي

  1لِوـت ومل تتحـمدا أنهالو     ــاا لنـت فيهـام مضـِهللا أي
  :كما تأيت يف سياق تقرير للحقائق يف أسلوب أشبه باحلكمة

ـَالغنى شاغلٌ والعز فت أنَّ    مل يلْهِك العز عن أهلِ اخلُمولِ على    2انُـ
راً عن داللة التوكيد كنون التوكيد، من ذلك  :وكيدأدوات أخرى للتاستعمل املغريب ألفاظا أخرى معب

ليلبس املعىن نوعاً ) ألقاطعنك، ألسترنَّ (وقد كرر التوكيد بالنون الثقيلة ،بن البغدادياهللا بن حممد عبد قول 
دمن احلزم والقوة، مما يتناسب والتوع:  

  اراــإنْ شربت  قاطعنكُأل    هايبِـي بِطـت علـيف ليلة حلفَ
  3امِ سراراـلتمفتكونَ يف ليلِ ا    ـيدر عنك بظلمتـالب ألسترنَّو

الذي ضاقت به األرض بعد سفر ابنه إىل مصر، ، علي بن أيب علي الناسخ كما جند هذه القوة يف املعىن عند
و نالحظ تعاضد االستفهام اإلنكاري مع التوكيد، يف تشاكل مع نفسية ، فنقل لنا ابن رشيق بثه وشكواه

موطنه، إذ يستنكر أن يطيب له العيش بعده، بل لقد عن هو الشاعر الذي كان يرى رحيل ابنه اغتراباً له 
  :هان املوت عنده يف مغيب من حيب

ساكن أهلُو بأرضٍ لست ــوكيفاه          العج ا هذا منهأسكُن كيف بِـأم  
  يـعنه بلِ الشرق إذْ شرقت أشبه بِ          رِباًـما الغرب أرضي فقد أمسيت مغت

  4يـأوِ الذهاب كال احلالني من طلبِ    تــي الَّيت ذهبـنفس به نـألطلُب
     وتكون مبعىن كثري، ويستعملها من يريد  «":كم اخلربية"كثري وهي وجند صيغة أخرى تفيد املبالغة والت

وذج رين عن معىن املدح، واملالحظ على شعراء األمن، وقد استعملها شعراء األمنوذج معب5»االفتخار والتكثري
حينما أراد تأكيد مدحته، ساق كثرياً محمد بن سلطان األقالمي إصرارهم على املعىن املراد بتكثيفه دالليا، ف

، قد )كم قائل(، صيغة التكثري )ماإن(صيغة القصر ) ال حتسنب(نون التوكيد مع النهي : من وسائط التوكيد
  :قولهيف ) يين، ألنإن(، وحروف التوكيد )قد نيل(التحقيقية 
  اــوربتما قد نيلَ منها كثريه    قائلٍ أكثرت مدح ابن جعفرٍ كمو
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له ي إل: فقلتفـعن نِــيكيإن           هي أمرينفِْسي ألن له 1اـوهبت  
  :بن البغداديعبد اهللا بن حممد و جندها أيضا يف التغزل ، من ذلك قول 

 املسـمـمشكم آونـت ـم       ةًـك وقـثناين رقـاه اــدد  
ـي وسـفِّـا كـواضعـادتسنـلَ اُألخـاعـج             ه ى لهاـر2د  

كما جند صياغات أخرى للتوكيد خافتة الصوت يف األمنوذج، وإن كانت كثرية يف غريه من دواوين      
  :لك قول ابن شرفيف األمنوذج إال قليالً، من ذ مهابكل، ومجيع، إذ ال جند: الشعر من ذلك التوكيد

  3يـشربِ املُدامِ حجازي عراق    ماعِ ويف ـيف الس كلٌّو مجيعاًبِتنا 
  :كقول اخلزاعي) التكرار(أو التوكيد اللفظي 

  4ادـراة منـدم يف سـهذا املق    اشمٍـدولة ه حسام امـحسهذا 
  :اجلمل املنفية - 

قول، وهو أسلوب نقض وإنكار يستخدم لدفع ما يتردد النفي أسلوب لغوي يتحدد وفق مناسبات ال     
ل معىن اجلملة من اإلثبات إىل السلب، كما حيول يف ذهن املخاطب، وهو خالف اإلثبات، وأدواته حتو

  :و أكثر أدوات النفي استعماالً يف األمنوذج، بعضها الفعل إىل االستقبال، وبعضها ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب
  
، فمن دخوهلا على املضارع 5»حروف النفي يف العربية، تدخل على األمساء واألفعال هي أقدم «و :ال- 

  :و قد جاءت للحال، واصفة الدهر بقلة اكتراثه ملعاناة الشاعر، قول الناسخ
 مالك ي ملُ اليا دهربٍـترثكربِ      كتئ قطُّ من ا منكخلي 6ما بات  

 الفارسيمعد بن حسني بن خيارة من ذلك قول  تنصب املبتدأ،وقد تأيت نافية للجنس، حبيث ترفع اخلرب و
  :مادحاً

  7ورادــزه عنِ الـشيَء حيجِ ال      لهـضــحبر يعم الواردين بف
وكثرياً ما تأيت مكررة وجوباً، وذلك يف حاالت  ،)حيجزه عن الوراد(وخربها اجلملة الفعلية ) شيء(فامسها 

  :أربع
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  .املبتدأ إذا تقدم اخلرب على- «
  .إذا دخلت على مجلة امسية صدرها معرفة- 
  .إذا دخلت على املفرد خرباً، أو حاالً، أو نعتا- 
  .1»إذا دخلت على ماضي اللفظ واملعىن- 

وجند يف األمنوذج صياغات كثرية تكررت فيها الم النفي لدخوهلا على مجلة امسية صدرها معرفة كقول ابن 
  :زجني الكاتب

ثَنِي النِ ـيغزونا أعادي الدني محاً و    الروباحلسامِ املصـح الن ـد2مِـم  
  :ومما تكررت نظراً لدخوهلا على مفرد قول ابن زجني الكاتب

  3مِـلَّـق يرقَى إليه بسـاهـش الو    م ـُنفق يف األرضِ أخفَى مكانك الف
يكرره  الفارسيمعد بن حسني بن خيارة فهذا وجند ظاهرة التكثيف الداليل لصياغة بعينها تتكرر يف النفي، 

  :يف أبيات ثالثة متتالية" ال"و " مل"و " ليس"فاستعمل  ،يف أبيات قليلة
كُمى وداعقاس لقلبِي كيف ي ـعلَى أنَّ قلبِ    عجتابرِ اجلَ ليسـْـلبالصد  

  4دـن الوجذهبت نفِسي عليكُم م الو    ميحق إنسانُ عينِي من البكَا مـولَ
يف بنية إنكارية نقضية، ومما زادها تأكيداً القسم " ال، مل، ما"أو قول الصرييف، وقد تعاضدت أدوات

  :واالستفهام
ظن ـفكيفنازح ك ارولَ    ةٌـبِي؟ والدم منك ى الذِّك أجِدوي كفِّي سرِـف  

  رِيـنظرِي أو ينقضي عمعن  ما غبت           ـىأس كـفارقت نفسي علي الواِهللا 
  رِــن سهـعيني م الو كـوجد علي       نـأخليت قلبِي م ال وحقِّك اـلَو
  فرِــن السـسهم من اهلَجرِ أو سهم ما       وصولَينِ نالَهمـَت مبـسمع اـلو

5رِيـعي ويف بصـهرِ يف مسعاثت يد الد   يغنِي البكاُء وقد     اـمت وـإلَّا بكي
 

ونالحظ فيما سبق من األمثلة أن النفي حيتل مركز الداللة، وقد جنده يف أمثلة غريها، على هامش الداللة أو 
  :الوراق السوسيحممد بن عبدون  يف بنية التركيب مثل قول غري حموريةحيتل مرتلة 

  6رـــطـيق اـلعٍ يفيض وـبدمي        نِـرقتـرِي وغـت جـعزم
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، وقد كان حضورها واضحاً يف قصائد 1»تنفي الفعل املضارع و جتزمه، وتقلب زمنه إىل املاضي «: مل- 
عبد اهللا بن حممد األمنوذج، وهي إما أن تذكر مرة، وإما أن تتكرر يف البيت الواحد مرتني، من ذلك قول 

  :بن البغدادي
  2ف الديناراـقار وأُتلـالع قَىـأُس    يختْف عنك خالئق مـلَوأنا كما 

أساساً للداللة يف البيت الشعري، كقول ابن  تكون لكنها ميكن أنحافة الداللة،  يف البيت السابقوهي 
  :اخلازن

ا باملشـوحصهوالقـن ةاـَنـرفي   مرمرالع ا اجلمعدونِه نوم دواحلَش  
ا خيـوأشبـفل    كَّةًـلًا ورجلًا وشـهواجلن م املقَانِب تلك هـحتْم3د  

حمورية، إن مل نعتربها الداللة العميقة هلذين البيتني، ذلك أن الشاعر حشد كل أسباب " مل"فداللة النفي بـ
فقد جاء لنقض األمان والقوة واحلماية مبا حتمله داللة " مل"احلماية لألمري لكنها انكسرت، أما حرف النفي 

  :واصفاً اخليل وينالتميمي الكمحممد بن إبراهيم رراً فمنه قول أما ما جاء مك. النفي
  6  5تضرب هلن قوانس مـلَوكالربقِ        4خترج هلن أياطلٌ مـلَريحِ ـفكال

  :وما جاء منها مكرراً يأيت غالباً للتأكيد، كما قد تتعاضد مع أدوات أخرى للنفي كقول ابن رشيق
  يقِـــة وضـفتدخلَه على سع   اًـصربِ بابـأجد لل مـلَدك ـأج

  7ديقِـتب الصأَرى ع اـلولكن      ليـا القيت يسـلُّ مـبلَى وأق
غالباً، ) احلاضر(تنفي اجلملة االمسية، وتنفي اجلملة الفعلية وختلص فعلها املضارع إىل احلال  « :مــا- 

و " ال"، وهي أقل حضوراً يف األمنوذج من 8»وكيد للنفيوختلص فعلها املاضي إىل املاضي القريب، وفيها ت
، ودخوهلا على اجلملة االمسية مقارب لدخوهلا على الفعلية، فمن دخوهلا على اجلملة االمسية قول "مل"

  :الرقيق
  9عــإذا اختري يوماً للظَّهرية موض     الفةـلَ باديس ظهري خـمث اـمو

                                                 
  .162، ص 2معاين النحو، ج: فاضل صاحل السامرائي -1
 .208ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
 .86ص : السابقاملرجع  -3
  .لـتتفُ وتقريب سرحان وإِرخاُء      ةـنعام وساقَا ظَبيٍ أَيطَال له :القيس امرئ قولومنه ، اخلاصرة: األيطل -4
  .مابني أذين الفرس أو هو مقدم رأسها: قونسال -5
           .333ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -6
 .441ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -7
 .164، 163، ص 2معاين النحو، ج: فاضل صاحل السامرائي ينظر -8
 .58ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -9



 

146  
 

وقد جاءت داللتها هنا  ،مادحاً بن الصفار السوسيعلي بن أمحد فعلية قول ومن أمثلة دخوهلا على اجلملة ال
إذ بنية البيت العميقة تنحو إىل التوكيد واملبالغة،  ؛حافة على مستوى النفي، مركزية على مستوى التوكيد

ثلية، ونراها ، وجاء النفي هنا توكيداً النتفاء امل"أوحد عصره" "فذ زمانه" "حبمد اهللا"وذلك يف صيغة الدعاء 
  :تدل على االستمرارل، املضارعقد دخلت على 

  1اـأرى لك ثاني اـم وأَوحد عصرٍ        انِهــذُّ زمـد اِهللا فـوأنت حبم
  :الفارسيمعد بن حسني بن خيارة أما ما يدل على احلال فكقول 

  2وبِــضامٍ غريِ خمـوال حبد حس               ه دنسـأتيت بعرضٍ مس اـمف
ودخوهلا على الفعل املضارع يف األمنوذج قليل جداً وأكثر دخوهلا على املاضي، ومن أمثلة دخوهلا على 

  :الوراق السوسيحممد بن عبدون املضارع قول 
  .3درِيــبِها ت مافاضت عليك و     اـك كمـانِي لديـوأُفيض أجف

وقد جاءت يف األمنوذج بنسبة أقل من  ،4»فيهافعل ماض ناقص، تدخل على اجلمل االمسية فتن « :ليس- 
  : سابقاا، منها قول حممد بن ربيع

  5ياـلَ الذَّكـقص الرجـزيد وينـي      ـادان ممـلُ البلـاضـتف يسـفل
من  وكثرياً ما ترافق حضورها مع تقدمي و تأخري بعدها ألركان اجلملة، إذ جند امسها متأخراً وخربها مقدماً،

  :ذلك قول العطار
  

  6مِـيخلُو منكب من زاح سـليأنْ       عـاملاً   الفةـنِ اخلـن ركْـويذب ع
حساب ، ويف هذا التقدمي اهتمام بالفعل على )منكب( على امسها) خيلو: اجلملة الفعلية(فقد قدم خربها 

عميقة للنص حتمل معىن الرفض وهي قد تأيت حمورا للداللة، وخاصة إذا كانت الداللة ال .االسم
  :رفض للواقع وإشفاق منه عند الشاعر يشكّالتو ؛متشكيا بن أيب العرب اخلرقيا واإلنكار،كقول

  7ارِيــيل غري أشواقي وتذك فليس        رفتـولَّت بشاشةُ ذاك العيشِ فانص
  :داللة اإلنكار والرفض قد تعاضدت يف نصه أدوات النفي، لتصل به إىل ابن اخلواص الكفيف وهذا

                                                 
 .267ص : ،أمنوذج الزمان: رشيق القريواين حسن بن -1
 .414ص : السابقاملرجع  -2
 .391ص : املرجع نفسه -3
  .163، ص 4معاين النحو، ج: فاضل صاحل السامرائي -4
 .382ص ، أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -5
 .300ص  السابقاملرجع  -6
 .245ص : املرجع نفسه -7
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  فــواه على إلـتبقي ن الا وـًكرمي        اركــبت سـلير ـوملَّا رأيت الده
منِي اآلدابِ نصفيـقَسا بـنِ بينـنف       ان يلمفنِص عن الّذي اختار صفغنِه الن1ي  

  :رطيةالشاجلمل - 
     معىن الشفإذا وقع األول وقع الثاين،  «أي أن يتوقف الثاين على األول يء لوقوع غريهرط أن يقع الش

وهو  «،2»وهذا هو األصل، وقد خيرج الشرط عن ذلك فال يكون الثاين مسبباً عن األول، وال متوقفاً عليه
ي األول مس ؛، ومن تركيبني) حرف أو اسم(أسلوب لغوي ينبين على مجلة ميكانيكية تتألف من أداة 

، وتقوم األداة بربط التركيبني أو الشقني ارتباطاً وثيقاً حيول دون استقالل جواباً وجزاًء شرطاً والثاين
أسلوب الشرط تقوم على مالحظة أدواته األكثر شيوعاً عند شعراء  ةو دراس .3»أحدمها عن اآلخر

ارب عدد األبيات كانت األكثر حضوراً يف األمنوذج فقد ق" إذا"األداة : أن و بعد اإلحصاء تبيناألمنوذج، 
، "لو"أكثر من عشرين مرة وكذلك حرف الشرط " إن"رت األداة كذُواملئة بيت، " إذا"اليت تضمنت 

إذ قاربت  ؛من األبنية األثرية عند املغريبو بنية الشرط ، جند حضورها قليالوهناك أدوات أخرى للشرط 
  :ونات األسلوبية اهلامة عند املغريبالسبعة باملئة، مما جيعله من األيق) % 7(نسبته يف األمنوذج 

، وقد استعملها املغريب أكثر من 4»أن تكون للمقطوع حبصوله، وللكثري الوقوع" إذا"األصل يف « :إذا
حممد بن عبدون غريها من أدوات الشرط، جندها يف أغلب أغراضه وهي للنصح واإلرشاد أنسب، مثل قول 

  : الوراق السوسي
  5ذَرـبه وابك إنَّ البكَا أَع  ى وـعز دمع فأغرِ اهل إذَا

قيقوجندها يف املدح كقول الر:  
  اـت العلْم واَألدبــجني  تـنِيــاره جـأمث إذا
  6باـب ذكْرِه نسـفحسا         سبـرؤ حـد امـع إذا

ألن " بإذا"داللة الشرط  وقد استعمل الشاعر أفعاال ماضية للتأكيد على أن األمر واقع فعال إضافة إىل
  .7»الشرط ا أقرب إىل الوقوع من غريها من األدوات«

  :بن البغداديعبد اهللا بن حممد كما جندها يف التغزل كقول 

                                                 
 .152ص  ،وذج الزمانأمن: حسن بن رشيق القريواين -1
 .45، ص 4ج، معاين النحو: فاضل صاحل السامرائي ينظر -2
  .205البىن األسلوبية يف النص الشعري، ص : راشد بن محد بن هاشل احلسيين ينظر -3
 .61، ص 4ج ،معاين النحو: فاضل صاحل السامرائي -4
 .206ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -5
 .415ص : السابقاملرجع  -6
  .61، ص 4معاين النحو، ج: فاضل صاحل السامرائي -7



 

148  
 

  1وباًــن ذُنـه بِجفونِهِـكسبن     مٍـلَ متيـونُ أَردنَ قتـالعي إذاو
  :الفارسيمعد بن حسني بن خيارة من ذلك قول  ،وهي كثرياً ما حتمل معىن احلكمة، والقول اجلامع

  .2بدـتضعضع وامتدت إِليه يد الع  هـاحلُر ملْ حيملْ علَى الصبرِ نفس إذا
وهذه األداة إذا دخلت على املاضي كان األمر أقرب إىل الكلية واإلطالق، وحىت مع املضارع املسبوق بأداة 

ي، وهذا املعىن هو ما جيعلها أنسب لألقوال اجلامعة، وجندها يف غرض التشكي ، فيحمل معىن املاض"مل"النفي
  :واالستعطاف، من ذلك قول خدوج الرصفية

  3يـن زلَّتي أبداً لفَرط نحوسـع  اك ضيقًـا زلَلْت وجدت حلْمإذف
) ضيق احللم= الزلل(بط ما تريد أن تنبهه إىل أن هذا الرها وموقف أخيها منها، وكأنفهي تربط بني حظّ

وكثرياً ما جند الشرط مقترناً بالتشبيه كقول ، ، وأال يضيق حلمه عنهاجائر يف حقها، وأنه من حقها أن تزلّ
  :ابن االسفنجيإمساعيل بن حممد اللخمي املعروف ب

ـِقول قاضٍ إذَا أمضى بديهةَ   4لِـفهي السراج لكلِّ أمرٍ مشك    هـ
علي بن مع غريها من األدوات، يف شيء من التكثيف لداللة الشرط، من ذلك قول  وقد جندها متعاضدة

  :يصف فرسه كذلك التونسييوسف 
 انجحمضِ اهل من قي  ىـَانتح إذاوأَمذا لون ـأبصرتأصهب اـنِ أغبش  

  5اـضه لتنقَّبــقاب ببعـرام الن  لوأو أجرد الوجنات صافي اهلُدبِ 
  :يف شيء من املبالغة، وقول ابن زجني الكاتب" لو"و " إذا"ع بني أدايت الشرط فقد مج

  6دمِـبا متنــهم ملْ حيلُلْ حإنْ و  وفـدد عرى متخـأم ملْ يش إذا
وقد جتاوز  مع فعلها وجوابه يف بيت أو يف شطره، كما رأينا يف األمثلة السابقة،" إذا"و تأيت أداة الشرط

  :البيت فنجد جواا يف بيت آخر كقول ابن حربون مفتخراً أحياناً
  7بــإذا قُرِعت عند اللِّقَاِء الظَّنابي    ملْ تطأْ بيض السيوف عزائمي إذا

مثقَّف وبكفِّي كَع تبفلَا صح     كيف غمرِ املهال و ال خاضيبوب1  8ع  
                                                 

 .206ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
 .415ص : السابقاملرجع  -2
 .124ص : املرجع نفسه -3
 .93ص : املرجع نفسه -4
 .300ص : املرجع نفسه -5
 .108ص : املرجع نفسه -6
   :الشاعر قال ،له يأ ظنبوبه األمر لذلك قرعيقال  ،و سرعة االستجابة له، لألمر التهيؤ: قرع الظنابيبيف لسان العرب  -7
   .بِـالظَّنابِي قَرع له الصراخ كانَ         زِعـفَ صارِخ أَتانا ما إِذا كُنا 
8- بوبعويلالفرس الطّ: الي هل يف عد ،ريعالسالس وهوقيل الكثري اجلري وقيل اجلواد.   
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ملشكوك يف حصوهلا واملوهومة والنادرة، واملستحيلة وسائر تستعمل يف املعاين احملتملة الوقوع وا « :نْإِ
أداة الشرط مث : وقد جاءت بترتيبها األصلي وهو .2»االفتراضات األخرى، فهي لتعليق أمر بغريه عموماً

  :مستسلماً متغزالً العتقيعتيق بن مفرج فعل الشرط مث جوابه، من ذلك قول 
  .3اـفيك غراماً إذنْ فال حرج    ا      ذَـكانَ يرضيك أنْ أموت ك إنْ

وقد تأيت بترتيب خمالف فيأيت جواا سابقا على مجلة الشرط و حيذف جواا، من ذلك قول اخلزاعي 
  :معتذراً

  4اــا زِلت أُكرِم غفَّارهـفم             ةٌــت زلَّـعظُم إنْوا وـفعف
يستغفر ابن أيب العرب ويطلب عفوه، وأصل ئه خطرغم عظم  فالشاعر ،سبق مجلة الشرط" عفوا: "فاجلواب

وإن عظمت زلة فاعف عين عفواً، وقد أتى بعدها بشرط متضمن معىن الدعاء للتأكيد على االعتذار : اجلملة
  : واإلحلاح عليه
  5اــفال بلغت نيلَ أوطارِه    تقصدت مهجتي ما كَرِه وإنْ

هذا  نم هكذا تستعطف القلوب، وتدر الذنوب، وإنّ «:قائالأثىن ابن رشيق على هذا االستعطاف  و قد
كالمه، لبعيد مالمه، بل هو أوىل باملثوبة من العقوبة، وباالعتذار إليه من الع6»عليه بِت.  

إذ الشاعر قد أحسن  ،حممد بن سلطان األقالمييف أغراض كثرية كاملدح يف قول  حاضر" بأن"والشرط 
قة يف املمدوح، متحقّ التي يراها الشاعر" فراج"مرافقة لصفة " إذا"فجعل : معايناختيار أدوات الشرط لل

  :فقد استعملها ملا حيتمل أن يقع من حوادث" إن"اليت تستعمل للمعاين املتحققة، أما " إذا"هذا ما أفادته و
  ريهاــان مشـأشار إليكُم بالبن    مةــقيلَ من فراج كلِّ مل إذا
  
  7اـيحار به السارِي فأنتم بدوره    طرقَت إحدى اللَّيايل حبادث إنْو

 نسبة إىل"8ينونشيا"ه باليت يرد فيها على من لقَّ حممد بن ربيع وقد تأيت يف بنية حوارية، مثال ذلك قصيدة
  :موطنه

                                                                                                                                                             
 .105ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -1
  .59، ص 4معاين النحو، ج: فاضل صاحل السامرائي -2
 .257ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
 .327ص : السابقاملرجع  -4
 .327ص : املرجع نفسه -5
 .327ص : املرجع نفسه -6
 .385ص : املرجع نفسه -7
8- يصفة كورة من ساحلها من يقيةإفر قرى من: ونشـنجنوب املهدية ر.  
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ـَما عليـه الرضى حكـوأوجب          ـازاًد رضيت به جمـأك ق إنْو   اـ
ـَّلَ الذَّكيـيزيد وينقص الرج           امـلُ البلدان مـس تفاضـفلي   1اـ

  :لهمثال ذلك قول العتقي يف تغز، كما جند ظاهرة التكثيف الداليل لصيغة ما، حاضرة يف الشرط كذلك
  2جاـره اكًـذاباً ومسلـكانَ ع           إنْك ما القَيت وـيعذُب يل في

  3رجاـلَا حـا إذنْ فـًفيك غَرام     وت ـُك أنْ أَمـرضيكانَ ي إنْ
 مما جيعل البنية العميقة تفيد التعليق الناتج عن داللة الشرط، وكأنّ فالبنية املتكررة لألبيات هي بنية الشرط

  .الشاعر أراد التأكيد على أن كل أموره مرتبطة مبعشوقته متعلقة ا
، من ذلك قول 4»امتناعية، ومعناه امتناع وقوع اجلزاء المتناع الشرطوقد تأيت  «من أدوات الشرط :لو

  :التونسيعلي بن يوسف 
املعـش ولو معز هـادأْيور ــزونِصـعلَى ق  ه هلكيف م ــدرِهابِه  

  5رابِهــعلَى املسك من آجره وت  غاًرـلكانَ حصى الياقوت والتبرِ مفْ
المتناع الشرط وهو أن يكون بانيه عزم املعز ورأيه على قدره  ون البناء من الياقوت والترب،فقد امتنع أن يك

السامي، وهي قد تأيت شرطية غري امتناعية، وهذا حني ال يتعلق اجلواب بالشرط وال يكون الزماً عنه، مثال 
ذلك قول الزاق واصفاً احلمام الداجنو:  

غ لول اجلنوب يحالر اــسابقا أو أسبقَ           يةمثلَه 6اــيوماً جلاَءك  
وهذا األسلوب كثرياً ما يكون للمبالغة واالستبعاد وحىت االستحالة، مما يناسب املدح كثرياً، من ذلك قول 

  :ان مآثر املعزوبعده املنطق، إذ ال ميكن أن يرى حس" لو"بعدته األداة  ؛يف شرط بعيد الوقوع، ابن شرف
  7انُــأوالد جِفْنةَ بعد املدحِ حس             اجــدته هلَـى ما شرأَ لوـف

ولذلك فهي مناسبة ، 8»فهو أقرب إىل االستحالة" إن"شرطها أبعد عن التحقق من " لو"واألداة «
  :كقول ابن شرف متشكيا اتلمبالغل

  9ليـالبِلَى لبأُصيب بِه جِسم  لوما     أَبكي فال جسدي أَبقي وال جلَدي
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  :فهذا ابن االسفنجي يبكي أيامه اخلوايل متمنياً عودا املستحيلة ؛وقد تأيت للتمين
  1ولِــأنها دامت وملْ تتح وـل    نا ـا لـضت فيهــام مـِهللا أي

 املتطرفة هو استبعاد اإلمكان إىل حافة االستحالة، مما يناسب املعاين" لو"وواضح أن املعىن العميق للشرط 
  :الوراق السوسيحممد بن عبدون املبالغة يف اليأس، كقول 

من ط لو حتبس ذا الب      ربٍـأستطيع سواد 2حرِ ــشوقاً إليك  
واملالحظ أا جاءت يف البيت ، ز على املعىن وتلح عليه مثل قول اخلزاعيوقد تتساند أدوات الشرط لتركّ
  :الثاين فكانت حافة الداللة األول حمورا للداللة، أما يف البيت

  ادـة األعيـعلته من زينـوج  مي في الشبابِ ذَخرته       ـكانَ حكْ لو
احلُس ائقاجلمالُ الر ويـنِ الَّـفهذ    عت لو لكانَ خري دعستــي3اد  

إن كان يعد عند  وهي كغريها من أدوات الشرط قد تكون يف بيت أو يف شطره أو تتجاوز البيت، و
الشعراء والنقاد األوائل عيباً، مثال ذلك قول القزاز التميمي، وقد أتى بالشرط يف بيت، وجاء جبوابه يف 

  :البيت املوايل
سباآلمـلوِ ان يل ىـالُ حـطَتت           يصيل عنـت يف مييـر كنِي ــان  

نتسـلص يـك يف مكانع فُونِيو           نِيـْوادحذَرٍ ج عليك من طْت4خ  
وقد استعمل املغريب أدوات أخرى للشرط، لكنها كانت أقل حضوراً من سابقتها،  :رطأدوات أخرى للش

  :العميلةعلي بن هبة اهللا اللخمي املعروف باليت تكون شرطا للعاقل، من ذلك قول " من: "منها
  6كْفُرـن يـزاٌء ملـذَا جـوه                  لَيهـَباً عـس 5هـادت سبِيبـوع

  :جاءت يف اية املصراع الثاين للبيت، وقد تأيت مفتتحة الداللة كقول الناسخ
  

رحلةً حب قطملْ ي ـا ملوطنِـمنه    ضطنِـفإنَّ أوطانَ قومٍ بغو 7يـت   
  :لسوسيالوراق احممد بن عبدون للشرط كقول " مىت"كما استعمل ظرف الزمان املبهم 
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الن حطْرى تمت دععلَى ب ىـتنح1و  ا بأرضٍ حلَّهاهلٍـعصمقات 2ا ابن  
استعمل ظرفاً آخر وإن كان قليالً يف إفادته الشرط، وهو يفيد التالزم وترافق األفعال، وهو ظرف الزمان و
  :، كقول ابن سفيان"كلما"

ــاولَ أنْ يهتـا حـوكلَّمبالـنكَّ   دي أـسعر3مِـلَ احلَـسِ ف  
  :واصفاً الفارسيمعد بن حسني بن خيارة أو قول 

  4اناـاضِ جمـلَى الريـرته عـنث  ـيفاًاراً لطـطَت خبـكُلَّما استنب
وواضح أن املغريب يف األمنوذج طرق كثرياً هذه األيقونة اللغوية ليعرب ا عن أغراضه، واستعماله ألسلوب  - 

فيه عن مألوف االستعمال إال أنه قد حتكم فيه بشكل جلي، وهذا ما يدل على السليقة الشرط وإن مل خيرج 
كما يدل تنويع الصياغات اخلربية على رغبة الشاعر ، العربية وامللكة اللغوية املكتملة لدى شعراء هذه الفترة

تعمل ، دي إىل رتابة و منطيةاملغريب بأن يضيف إىل خطابه عنصر الطّرافة و التجديد؛ ألن التزام منط واحد يؤ
أما التنوع و الطّرافة فعلى العكس من ذلك فهي تعمل على شد ذهن املتلقّي و ، على تشتيت ذهن املتلقي

لذلك كان ، خاصة و أن هذه النصوص الشعرية كانت تلقى يف جمالس، استثارة حاسة اإلنصات لديه
  .نويع يف األساليبالشعراء حيرصون على حتفيز التلقي ذا الت

  :اإلنشائية باألسالي- ب
أو هو ما ال حيصل مضمونه و ال يتحقق إال إذا  «اإلنشاء هو كالم ال حيتمل الصدق و الكذب لذاته     

فاإلنشاء غري الطليب ما ال يستدعي مطلوبا  ؛وينقسم إىل نوعني إنشاء طليب و إنشاء غري طليب، تلفظت به
نشاء الطليب فهو الذي يستدعي مطلوبا غري حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت أما اإل، غري حاصل وقت الطلب

أما ، االستفهام واألمر والنهي والنداء والتمين: اليت سيتم تناوهلا هي اإلنشاء الطليب و مباحث، 5»الطلب
ب وهذه املباحث تستند إىل نتائج إحصائية للتراكي، القسم و التعجب: فهيمباحث اإلنشاء غري الطليب 

 قد قارب و ،مث األقل فاألقل ا بدايةًالتراكيب األكثر حضور يتم تناول إذ، املهيمنة يف األمنوذجاإلنشائية 
وهذا يدل على تفاعلية ، من جمموع أبيات قصائد الديوان إنشائية املئتنيعدد األبيات اليت تضمنت أساليب 

و حركية متيعري املغريبز اخلطاب الش.  
  :الطلبية اجلمل اإلنشائية
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  :امـاالستفه
يعترب االستفهام من البىن اللغوية اهلامة اليت ميكن أن حتمل طاقة تأثريية كبرية، يؤهله لذلك ما ينطوي      

وهو كمظهر ، عليه من حرية وذهول، فتكسب اللغة حرية شعرية حتررها من أسر األسلوب التقريري
املغريب قد توسل الشاعر مخسني مرة، مما يشري إىل أن ر أكثر من تكر، أسلويب واضح احلضور يف األمنوذج

مع ضمان قدر أكرب من التأثري عن طريق استعمال هذه ، بكل إمكانات اللغة إليصال رسالته الشعرية
  :هي االستفهام وأدوات، التراكيب االنفعالية الفنية

) أم(عه معادل مع لفظة ر يدرك به عدم وقوع النسبة ويذكر متصو: ويطلب ا أحد أمرين « :اهلمزة
أو تصديق يدرك فيه حصول نسبة تامة بني شيئني من عدمهما فيجاب بواحد من حريف  ،وتسمى متصلة

وجند االستفهام باهلمزة خيرج عن أصل وضعه إىل معان عدة معظمها طرقه  ،1»)ال(أو) نعم(اجلواب 
  : فمن االستفهام احلقيقي قول ابن قاضي ميلة، الشعراء املغاربة
ا : فقالتالأم يعرف من كُننىـما يتش    فتطولِ م نِي منراب ـفقدف2؟و  

محل قد  و، فهي تطلب فعال االستفهام عنه، أما ما جاء لغري االستفهام احلقيقي، ففي قول املثقال راثيا
  :على امليت الشاعر االستفهام معىن اإلنكار، فالالئمون ال يتقبلون بكاء

  3بٍــإنَّ هذا فعلُ غريِ لبي ؟غداً    باًاليوم من لست صاحكي أتب: وقالوا
سواء كان مبا  ،وهو إثبات املستفهم عنه، قيل وخيتص بالوقوع بعد النفي «وجاء االستفهام كذلك للتقرير

 ليقرر" أمل"مع االستفهام " بعيشي"الذي مجع القسم ، ، من ذلك قول ابن قاضي ميلة4»أو مل، أو ليس أوملا
  :حقيقة العاشق الذي يفنت بكالمه الساحر

  6؟5وفـالمِ املفَـعلَى لفظه برد الك    ـىه فَتـركُما أنـأُخبِأَملْ بعيشي 
  :مثل قول األبرش البلوي ؛وقد يتجاوز معناه إىل التوكيد

  7؟العمىعلَى الدينِ حتى قد أبنتم عنِ     كُمـضربنا بالسيوف وجوه ألسنا
بن الصفار علي بن أمحد و اهلمزة قد تأيت متبوعة بالنفي وال تفيد التقرير، بل تفيد التقريع واللوم، كقول 

  :السوسي
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ا : وقالتأموالن أنْ تذكُر اكهنا  ىيابِيصا و التبالص عنك ت ى قده1؟ن  
نوعاً من التقرير مع معىن آخر هو التنبيه، كقول  وعلى العكس من ذلك فقد جتيء غري منفية، لكنها تفيد

  :الوراق السوسيحممد بن عبدون 
 ال تبصأتبصر أنت ــأم؟ر           جي احلب قْـرِي مبـهوـا ير2د  

   :علي بن يوسف التونسي، كقول 3»وقد حتذف مهزة االستفهام إذا دلّ عليها دليل«
ظَع أم احلي دعب كقلب اأقاماُأللَى     ن نِنيي الظَّاعا 4فكَنا سوا لن5؟كان  

واملالحظ ، "أم"و قد دل عليها معىن االستفهام و لفظة ..."أأقام قلبك"فقد حذفت اهلمزة ألن أصل الكالم 
املغريب للهمزة خصوصاً وكل أدوات االستفهام عموماً يؤكد مقدرته اللغوية، واطالعه الشاعر أن استخدام 

  .إمكانات اللغة، و هذا التنويع يف االستخدام أكرب دليلعلى كل 
  ، وحضورها يف األمنوذج مقارب حلضور اهلمزة، وقد جاءت6»موضوعة لالستفهام لغري العقالء « :اـم

  :يف سياق التلغيز مبعناها االستفهامي احلقيقي
  ؟قيــراً وال يتـم جهـيطرقُه  ارقـطما اس ـلْ للنـدع ذا وق

                            8   7لقِـمِ األبـهر األدهـيركب ظَ  هـــلَى أنـله روح ع يسـل
ب نفسه وحيثها كقول املثقال يؤن، شربة مبعىن االستفهامها موجاءت كبقية األدوات ملعان أخرى لكنها كلّ

  :على البكاء على صديقه
  9بِيـعاد نصيـإذا خاب منه يف املَ             دتهـيبا فقـال أبكي حبمايلَ و

رة على حظها العاثر مع أخيهاأو قول خدوج الرصفية متحس:  
  10ي منك حظٌّ حنيسـِّبالُ حظا ـمأَأَخي الكبري وسيدي ورئيِسي                

  :شروط يف قولهمعىن االستسالم والطاعة واالنقياد الالم حممد بن سلطان  األقالمي ويأخذ االستفهام عند 
  1قـــمه األفـكهاللٍ ض                   بأَةـيالي يف خمـاحت اـم
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االستفهامية تدخل يف بنية حوارية، فالشاعر يردفها مباشرة باجلواب، يف قول أيب احلسني " ما"كما جند 
  :الكاتب

  قرـه والفَـهر الرعب بـويظ             شاؤهـض أحـترك هـما بال
  2من سيف عبد اِهللا ضرب العنق              هـق لــاف وحـأظنه خ

فالشاعر ال يريدنا أن نتأول إجابة، وال حيمواملبالغة هنا وإن رمست صورة  ال،لنا عناء احلرية واالستفهام مطو
ت عليها ملمحا مجاليا، خفف غري حقيقية للممدوح، إال أن البنية احلوارية أضفت عليها قبوال فنيا، وأضف

  .الطّرافةنوعا من  ألبسهانشاز املبالغة و 
دها السياق وتبقى كلها مشوبة مبعىن حيد أخرى نهي للسؤال عن احلال، وقد خترج إىل معا :كيف

االستفهام، وهذا يؤكد نقطة هامة فالعالمة يف النظام اللغوي، تكتسب قيمتها من عالقاا مبا حييط ا يف 
، فأداة )أفقية ورأسية(النظام اللغوي، غري أن دخوهلا يف أي سياق مشروط بعالقات تأليفية وداللية  صلب

يف البيت التايل ال حتمل معىن االستفهام إال مبقدار، أما معناها الذي فرضه السياق فهو  "كيف"االستفهام 
  :التهويل والتعظيم هلذا اجلمال الذي ال يقاوم

  3؟اُءــطَّق األحيـالن فكيفطرباً     هِهاـوات لوجـملتصبو اجلَمادات ا
وهي كما دلت على التهويل ميكن أن يفرض عليها سياق آخر معىن التحسر، لكنها من جانبها تفرض 
داللتها املركزية، وهي احلرية والتساؤل، وبتعاضد داللة السياق مع الداللة األصلية للعالمة ينتج اإليصال 

  :الصرييفحسني بن علي ، كقول "األسلوب الفين"ومها جيتمعان فيما يصطلح عليه  ،وينتج التأثري
نازحةٌ فكيف يب والدار كى الذِّكْرِ      ظنويف كفِّي س منك 4؟ومل أجد  
علي بن أيب  الناسخ دالالت يف العالمة الواحدة مما يؤدي إىل تراكم الداللة، من ذلك قول وقد جتتمع عدة

س معىن اإلنكار والرفض واحلرية، واليأس وحىت التعجب والعبثية من أداة ي ميكن أن يتحساملتلقف ،علي
  ":كيف"االستفهام 

ا وكيفهساكن و بأرضٍ لستالعج    أَلْه نا هذَا مهأسكن كيف 5؟بِـأم  
التميمي  أيب عبد اهللا بن جعفروقد جتيء يف سياق املبالغة مما يناسب املدح أو الغزل، ومن ذلك قول 

  :متغزال  القزازالنحوي املعروف ب
دنيـوأن ؟فكيف ولـت لقـعق    ولَاـاي اِهللا فيك ـاب1دينِي: لت  
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علي بن يوسف الداللة باملقارنة مع بقية عناصر النظام فال نكاد ننتبه إليها، مثل قول  حافةوقد جند العالمة 
  :التونسي

  ائرـى منجِداً فيه البِلَى وهو عمش    رـداث 2قنيِـزلٌ بني العقيـهلم من
  3؟اثرـرى يفعلن واجلد عـت فكيف          دـأحالت عليه العهد واجلَد صاع

إذ ميكن أن نستشعر داللتها وهي التنبيه إىل املأساة، غري أن السياق أغرقها بفكرة أكرب وهي التل حو
ف من وجودها الداليلي، وبالتايل خفّوالترد .  

استخدم املغريب كل إمكانات اللغة، يظهر ذلك واضحاً عند مالحظة استخدامه  :أدوات أخرى لالستفهام
إال أن معظم أدوات االستفهام حاضرة، وقلة ورود  ألدوات االستفهام، وقد تفاوتت نسبة حضور كل أداة،

وهي للسؤال عن الزمان، وقد  «"مىت"بعضها ال يعين إغفاهلا متاماً، فنجد املغريب استخدم أداة االستفهام 
معد بن حسني بن خيارة ول يف ق الداللة جندها ذهو ،4»االستفهام احلقيقي إىل معىن االستبطاء خترج عن
  :الفارسياملعروف ب

  6ذيبِـةٌ شيبت بتعـكالهما نعم         ـيو تأوِيبِ 5منك إدالجي ىـمتإىل 
وقد يضاف إليها معىن التلهويف األبيات هلفة  ،السوسيحممد بن عبدون الوراق كما يف قول ، وقف والش

  :إنكار الوصول حد بلغوشوق إىل الوطن، وتربم من بطء الفرج وتساؤل وحرية واستعجال 
  ائلي ـوملَّت رِكابِي مث ملَّت أص    يستريح الظَّهر قد ملَّ صحبتي متى

  7ليــوأَطْرح مها قد ختَرم كاه           يلـفأُسلم أَرح" فاسا"أحقا أرى 
وهي خمتصة بالتصديق، فيجاب عنها بنعم أو ال، وقد خترج  «"هل"وجند أداة أخرى من أدوات االستفهام 
  :الرقيقإبراهيم بن القاسم ، من ذلك قول 8»كالتمين: عن االستفهام احلقيقي إىل معان أخرى

  صرِ ـاكنِي مـتؤدي حتياتي إىل س    تسرِيالريح إنْ سارت مشرقةً  هلِ
  9درِيـومحلتها ما ضاق عن محله ص           بابةًــفما خطرت إلَّا بكيت ص
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وهي ال حتمل معىن االستفهام بقدر ما حتمل  ،العتقيعتيق بن مفرج يف قول " بأي"كما جند االستفهام 
  :معىن اإلنكار والنفي

ـنف ةُـأيسٍ من ى سلـاألسالغ    مت قلبٍ من اـرامِ نــوأي1ج  
حممد بن عبدون كثيف الداليل لصيغة معينة، من ذلك قول كما جند ظاهرة التواصفاً ملعباً  اق السوسيالور

  :ربسوسة، مستذكراً متخذاً من ذلك سبيالً إىل االتعاظ والتفكّ
نأَي شاد رف ذا من ــومنمالس ع          فـك ما حيتـوأعاله ـوق؟اج  
نالّذي كا أَي ديدالش امللك ال             ذاك ــنَ وذاكو اإلدالج احو؟ر  
ناألر أَي فالّذي يرج همالد ا تضي            ذاكجيوش ـضا الفجاجعنه ؟ق  
نب أَي أين اخلدور ــتلك ا       دورهو األعاحلبـحجبت ـوش؟الج  

  2؟تاجــه وأين الـج على رأس            اع التــن رفـأربابهم وم ينأَ
اليت تستخدم لالستفهام عن املكان، يقرر الشاعر " أين"داة األفيها  تنهك املتلقّيوبعد هذه الرحلة اليت 

  :احلقيقة الوجودية الراسخة اليت أرادنا أن نصل إليها قبل اية القصيدة
  اجــها إدمـم وطيـفطوته            ليهِمـد واألرض عضمت البال

  .3ـسانُ والدهر صخرةٌ وزجاج           طحنتهم طحن الرحا فإِذا اإلنـ
  :األمر

، وله عدة دالالت تتجاوز معناه 4»األمر هو طلب حصول الفعل من املخاطب بصيغة خمصوصة « 
  :ل ابن شرفإىل اإلرشاد والنصح مثل قو األصلي،

  يمـبرسمِ الدارِ من بعد الرس    يم ـر النسـفتنسما عطْ قفَا
  5رومــفما السلوانُ باألمرِ املَ    جينِ و ال ترِمياـالناع أنيخا

ى حني كان الشاعر يطلب من رفاقه الوقوف والبكاء عل التقليديةرنا هذا املطلع باملطالع الطللية يذكّإذ  
، فسرعان ما ينتبه الشاعر الشاعر اجلاهليلل، وإن كان وقوف املغريب على الطلل خيتلف عن وقوف الطّ

ما اختذ ذلك التقليد الشعري مدخالً يلج من خالله إىل عامله اخلاص ا، وكأنموضوعااملغريب إىل بيئته و
الشاعر املغريب املاجن  تقار حني يردوجند أسلوب األمر حيمل معىن االح. املختلف نسبياً عن عامل القدماء
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لوم الالئمني، مبيفنلمح من بعيد صوت ، ده كلما حاول الالئمون نصيحته كقول ابن حيان الكاتبناً متر
  :م من املطالع الطللية متمسكا مبجونهأيب نواس وهو يتهكّ

  يدارِــانة باملُـَفما أنا يف املُج    ارِيـة ازدجـمن مطالب واـأَقلُّ
  1بارِيـأُحب وأشتهِي ضاق اصط    ايمـالم علي فـَع املـإذا اتس

وهذه اإلحاالت تؤكد ارتباط الشاعر املغريب بالتراث املشرقي، وكثرة اطالعه عليه حىت يف هذه الفترة اليت 
اعر ك الشوكما متس .يعترب فيها شعراؤنا معاصرين للبداية احلقيقية للخروج عن النمط الشعري القدمي

وكان ، بن كاتب إبراهيمأمحد األزدي حممد بن علي بن ك مبحبوبته رغم كثرة الالئمني كقول مبجونه متس
صاح"داء املبهم للجناس الذي افتتح به مصراع القصيدة وأغلقها به، مع صيغة األمر املسندة للمفرد والن "

  :ي وبالتايل وصول الرسالة الفنيةالذي ال يعني أحداً، أثر مجايل أدى إىل شد انتباه املتلق
  2احِـمن سكرتي يف حبها غري ص          رؤـإني امـوم فـاللَّ ذرِاحٍ ـص

  :وكثرية هي املعاين اليت محلها فعل األمر يف األمنوذج، بدءاً بالفخر
  3إذا أنت فاخرت امرِءاً فهما هما    ربِـبقحطانَ بنِ هود بنِ يع فاخرف 

  :عداه إىل التمجيد كقول ابن شرفورمبا ت
  4لِــملَْء املسامعِ واألفواه واملُقَ      إليه جتد وانظربه وانطق عنه  سلْ

  :وأحياناً يكون لالحتقار، مثل قول ابن مجيل
  شىـى وتحــت به الزمانَ تؤت    زاحِ الّذي أنــد للمـاجل دعـف

ـَاولَ يفْشـكلُّ سر وإنْ تط    لديها ـن الفَتى مـليس يخفَى م   5ىـ
  :ى مبقتل الشيعةي مثل قول ابن زجني الكاتب يتشفّوقد يكون لإلهانة و التشفّ

  6مِــمن الغيظ يف أكبادنا والتألُّ    ناه أيام كفركُمـما ذُقـكفذُوقُوا 
  :كما يكون لالعتذار

  7فَّىـمِ دارٍ قد تعـت برســ           د حللــاك فقـأخ ذُرــفاع
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وتكثيف استخدام األمر ليس ظاهرة فريدة يف األمنوذج، وإمنا هي ظاهرة عامة يف الشعر العريب، ملا ميتاز     
إذ  ،به من طابع إرشادي توجيهي تعليمي يبتعد ببعضه يف كثري من األحيان عن الطابع اجلمايل اخلالص

يب مقطوعة كاملة، وتصبح فيه البنية األساسية دون وجود بنية أخرى كثرياً ما تسيطر بنية األمر على ترك
  :تنازعها الداللة كقول ابن مجيل مفتخراً بشعره

كَنرفات حيو ريبقْــذا الغوالت ي علي           كإن أَخــعري ذاك من ىـكش  
امللي لْـوتأم رِيعجِــشت ـحهسن    دروضٍ ح رهىـوباً يـاً وثـزشو  
  رشىـلَى ويـهو يجـه فـيف معاني     فاًءــةً وصـاَء رقَّــب املـسلَ

  1عشاـنوطاً ونـله ح ربـفقـلُ     ن قبــشعرك الشريد وم ننـِوادف
من اخلطاب  تسيطر على بنية القصيدة، وحتيلها إىل نوع" ب، فقرل، وادفنن، تأمفاتركن"إذ جند أفعال األمر 

ه مثقالً بدالالت االفتخار بالنفس من جهة ودالالت االحتقار لآلخر من جهة أخرىالتسلطي املوج.  
هيـالن:  

، وهو باب من 2»عن الفعل على وجه االستعالء هو طلب الكفو «النهي من األساليب اإلنشائية     
األمر من حيث الداللة والسياقات اليت استعمل وهو يف األمنوذج شبيه ب. أبواب األمر غري أنه أمر بترك فعل

ارته كقول وم، فقد ى عن االقتراب من مخّاملغريب قد أمر الئميه يف اون بترك اللّالشاعر فيها، فإن كان 
  :اخلزاعي

حت احـدعِ الرنيف د ا ـمضو    هـال تغزِلَ مخَّ شاــمن3ارِه  
والنداء " ال تلمين"والنهي " دعين، فاشف"ففي تعاضد دالالت األمر، ىاهلو يفأبدى تربمه ممن المه  و قد

تعاين القصيدة توتراً داللياً ال ينفرج إال عند االنتقال إىل " إمنا الدنيا دد "و القصر" الئمي"احملذوف األداة 
  :كفيفالقفصي الحممد بن إبراهيم بن عمران  من قصيدة، غرض املدح الذي يأيت يف األبيات املوالية

نِي فالّذيـالئى دعي يف اهلَواُهللا تعالَى ق          م رفــقد غْـَدر  
نِيلُال تـإنَّ سل مبى أفس          ىطانَ الصقلبِي ونـواهلَو زغْـد  

ـإنفاش ا ددنيا الدــمبه ل     ف إذا احلب غةَ احلُب4دغْـلد  
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إبراهيم بن حممد املرادي امللقب النهي يف غرض املدح من ذلك قول  املغريب أسلوب الشاعر كما استعمل
تدخل عادة على املخاطب، أما " ال الناهية"فيه انزياح تركييب ألن " ال يتعبوا"و التركيب  ،ابن سوسب

  :دخوهلا على الفعل املصرف مع الغائب فقليل
سـح هادبعتاـأنف واـال يمسِ    سالش ملس رام 1ملْ يلحقِ من  

  :بداللة التحذير، من ذلك قول ابن قاضي ميلةمثقال كما جاء النهي 
  2ستدرِي أينا اليوم أَعيف: وقولَا    ما استطَعتما كيد نطقه فال تأمنا

  :التونسيعلي بن يوسف وهو يف كثري من األحيان يأيت على هامش الداللة، فال يكاد يبني، من ذلك قول 
  3دار احلباـاحلب مق ال تكذبن    اـةٌ كرم اإلمامِ سخا بِهأُعجوب

  :داءـالن
ل اللغة يف غة يف جانبها املتحرك، يف مقابل األساليب اخلربية اليت متثّل اللّالنداء من األساليب اليت متثّ      

 «، أو يتكرر يف عدة أبياتجانبها القار، يرد يف املطالع وأشباه املطالع، فريد أحيانا حمصوراً يف بيت واحد
ن مراحلها، أو يفصل فيها موضوعاً عن موضوع، لذلك كثرياً والنداء يساهم يف بنية القصيدة الداخلية فيعي

وهو يف األمنوذج من األساليب اإلنشائية الواضحة، إذ تبلغ نسبته أكثر من  .4»ما يتردد يف أشباه املطالع
  :أدواته هيو ؛مخسة باملئة من عدد أبيات القصائد

للمنادى القريب والبعيد، و جند املغريب استعمله يف أكثر نداءاته، كما " يا"يستعمل حرف النداء  :يــا
  :جنده حاضرا يف أغلب أغراضه، كاملدح يف قول ابن رشيق

  طانـوساللة األمالك من قح    رٍـابن األعزة من أكابرِ حمي يا
  5يضع السيوف مواضع التيجان    هـانِـمن كلِّ أبلج آمرٍ بلس

  :الشريف الزيديعلي بن إمساعيل  وجنده يف الغزل كقول
  6جرٍـفأحيى بالوِصالِ قتيلَ ه    روـأم عم اـيخيالك زارنِي 

  :كما جتيء يف سياق التحسر من ذلك قول الرافضي
  7ربىـاهرة العـلة السـواملق    رىـد احلَـتا للكبِـرمح اـي
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  :إذ ال يقصد ا النداء حقيقة، كما قد تأيت للتفجع كقول ابن رشيق" استغاثة"ويسميه البالغيون
  1يطري قلبِي هلَا من بنيِ أضالعي    شؤم طائرِ أخبارٍ مربحة يا

  :افضةيف قول ابن زجني الكاتب مستبشراً مبقتل الر، يأو لالستبشار والتشفّ
  2هِمِـخرباً أضحى فكاهةَ مت ياو    منجدسمراً أمسى عاللةَ  فيا
  3بِها عصب حولَ احلطيمِ وزمزمِ    نعمةً بالقريوان تباشرت  ياو

وكثرياً ما تترادف النداءات يف القصيدة الواحدة، لتجعل بنية الطلب والتنبيه هي املهيمنة على الداللة العميقة 
  :من ذلك قول العتقي ؛للقصيدة

  جا ـت من فعلك الَّذي مسـحسن         ا يضريك لوـم ن الوجهـحس يا
  4جاـلي مهََـلَلْت قتـراك أحـت     وى بِلَا سببٍـلي يف اهلـقات يا

زة، جتعله معلقاً إىل ما يأيت بعد كما تأيت أحياناً نداًء مبهماً غامضاً لغري العاقل يستثري املتلقي بشحنات مركّ
  :أثريية اليت حيملها النداء لغري العاقلهذه القوة الت

  ربِـالبلُ الصـيه بـائي فـأحش   تـذي طرقَـارق الَّـقصر ط يا
  5سرِــرت بالقـصـي قـلكننِ          لَقٍـن قَـصرت عـا قـواِهللا م

تحول لديه األشياء الغري فالشاعر املشتاق إىل وطنه يعاين نزوحه عنه، فتنـزاح لديه دالالت األشياء حىت ت
، إا حالة الوجد الذي يعبث بصاحبه فيجعله إليهايستحلفها، يقسم هلا ويعتذر  مهاعاقلة إىل أشخاص يكلّ
  .يعاين التيه حىت يف لغته

  :اهلمزة نداء للقريب، وهي بذلك أنسب للتعبري عن التقرب الذي يف املدح كقول اخلزاعي مادحاً :اهلمزة
  6ارــوالعقْد منكُم بالوفاِء مع    ىسلكتم سنن اهلُد مناد أَبنِي

دحوا مجيعاً فقد مدحوا فرادى فاملقصود باملدح هنا، هم ساللة بين مناد ملوك القريوان الصنهاجيني، وكما م
  :السوسي الوراق عبدون بن حممدكقول 

  لِــاهبظلمٍ ولَا راضٍ مقالةَ ج    إذا قالَ قالَ اخلري ال باسطًا يداً
دع أمنصور ي قدثَابِتاًـإن كف وناعلِ    وتحا ى بنيعأس ك7وجئت  
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  :كوى كقول الرقيقوالش واهلمزة خلصائصها الصوتية، كقصرها زمنيا، وسهولة خمرجها تناسب البثّ
  1وإنْ ظلَم اخلدان و اهتضم اخلصر    حرـالعيننيِ لَحظُهما الس أظاملةَ

ناسب العتاب الرقيق يا مم ،زيادة يف التنبيه واإلمساع شاعر بأداة نداء أخرى لتعضد األلف،وقد يستعني ال
  :السوسي الوراق عبدون بن حممدواالستعطاف، كقول 

اـأي حدتاحلُسنِ أو ا بِي وإنْ ك    نِيـواحدمي معشـلـانَ لر  
  2رواــح وملْ يشعـفؤادي أُبي    مىـن حـحيامونَ دونِي ولك

ألن الشاعر العريب  لو أبدلنا اهلمزة حبرف نداء آخر، ملا ناسب السياق الذي تضمنها، االختيارفعلى مستوى 
أيب كما يف قول  3»جيوز حذف حرف النداء «و .يدرك بسليقته أي العالمات أنسب للسياق الذي يطرقه

: نادى حذفت أداته و أصلهام" خليلي"فلفظة  ،ابن اخلواص الكفيفالقاسم عبد الرمحن بن حيي األسدي 
"وقد يكون  لعجلة واإلسراع بقصد الفراغ من الكالم بسرعة،ا: وللحذف أغراض أمهها «"يا خليلي

احلذف لإلجياز،كما يكون احلذف لقرب املنادى من املنادي سواء كان القرب حقيقيا ماديا أم معنويا، 
  :4»فكأن املنادى لقربه ال حيتاج إىل واسطة لندائه

  5فـأصاما سهم احلوادث باحلَت    اد والعلَـهذَا مأمتُ ا يخليل
حممد بن علي بن والنداء احملذوف األداة يف األمنوذج قليل باملقارنة مع ما ذكرت فيه األداة، من ذلك قول 

  :ابن كاتب إبراهيمأمحد األزدي املعروف ب
  6احِـيف حبها غري صمن سكْرتي     ؤرـإني امـوم فـذرِ اللَّ صاحٍ

 يةتشاكل البنتواملتلقي يستشعر عجلة الشاعر حني حيذف األداة، وقد تلتقي داللة احلذف مع داللة البيت ل
، من ذلك قول الشاعر ابن حربون يستحث رفاقه، ويستحث لغته ألن الشوق ةالداللي يةمع البن ةاللغوي

حهبر:  
  7لوبــكية أسـعلَى غريِ حي املال  امالَنـي فـا يب املطـخليلي حثَّ
ـاُء حـنِي إلَّا بكـوما هاجتط  مامة البان ةحود من ـشجانِي له8ريب.  
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  :و الترجي و الدعاء التـــمين
الشاعر ، وجند 1»التمين هو طلب شيء يستحيل حتقيقه، أو طلب شيء ممكن غري مطموع يف نيله«     

عما أعجزه الوصول إليه وما استبعد حتقيقه، وكثرياً ما خيتلط متنيه مبشاعر اليأس، من  استعمله تعبرياً املغريب
  :حممد بن سلطان األقالميذلك قول 

  لقُواــأهلَ احلب ما خ ليت        همـب وحيـويح أهلِ احل
  2قُواــوهم صمت وما نطَ        مــونَ سرهـيعلم الواش

، من ذلك "ليت شعري: "عبارة ها يفأوضح أدوات التمين يف األمنوذج، و كثرياً ما جند هي" ليت"واألداة 
إذ نالحظ تعاضد النداء والتمين والندبة يف هذا البيت تكثيفا لداللة احلزن  ،التونسيعلي بن يوسف قول 

  :واإلشفاق
  
  3زناـمت حقلبِي فواحزنا إنْ مل أَ         أَيحيا بعد بينهِمليت شعرِي يا 

فهذا العتقي يتمىن من معشوقته اإلحسان إليه"لو"ر الشاعر عن متنيه بعبارات أخرى منها كما عب ،:  
 كريضما ي الوجه نسـليا حو         ي مسالذ علكف من تناـحس4ج  

التمين حضوراً يف األمنوذج، وإذا كان الطلب ممكن اإلجابة، مطموعاً يف حتقيقه مسي رجاًء ، وجنده أقل من 
ال، وحىت الرجاء عنده جنده أحياناً مفرغاً نر أكثر ما يتحسر على األمور البعيدة املوكأن املغريب كان يتحس

اليل السياق اللغويإذ  ،جاء، بل حيمل معىن التمين كقول السوسيمن معىن الريقترح " لعلّ"لألداة  الد
  :فيرتع به إىل التمين املستحيل العامما السياق سهولة يف التحقيق وإمكانية له، أ

  رِيـتس لعلّهاريح اجلنوبِ     كرِ دعـباِهللا يا جبلَ املعس
  5صرِــما يفعلُ اجلريانُ بالق    ربنِيـما أسائلَها فتخـكي

يف ومن األيقونات األسلوبية اهلامة اليت توسل ا املغريب يف شعره ألفاظ الدعاء، وجندها متنوعة      
  :األمنوذج، من ذلك قول الرقيق

  6وإن غَنِيت بالنيلِ عن سبلِ القَطْرِ  اصوب القصرِ تلك مغاني سقَى اُهللا
  :ريف ما جاء يف سياق الغزل كقول العتقيفالشاعر يدعو اهللا أن حيسن إىل مرابع صباه، ومن الدعاء الطّ
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  جاـنض دعوةُ من يف هواك قد    ك يل فرجاــال جعلَ اُهللا من
  1رجاـــلًا ومنعـِإلَّا كذَا مقب    داـوى أبـوال أرانيك يف اهل

  :من ذلك قول ابن اخلازن ؛وجند الدعاء الصادق كذلك يف الرثاء
  2وسح علَى ظمأَى معاهده العهد  ذاك الرمس جوداً كجوده سقَى اُهللا

أحيانا مشاعر الغضب والثورة، من ذلك قول ابن زجني  والدعاء ال حيمل دائما املعاين اإلجيابية فقد حيمل
  :الكاتب

ةيف جاهلي الكفر ا نظنعساً    وكنخض فتم مِـلكفرٍ جاهلي3ر   
  :اعتراضيا الفراسيعبد الرمحان بن حممد وقد يأيت الدعاء زائداً داللته هامشية، كمجيئه يف قول قول 

  4يـق يا خري امرئٍ يقضباحل    من بينِنا - وقاك اُهللا –فاقْضِ 
  :اجلمل اإلنشائية غري الطلبية

وهي يف ، و باملقابل جند األساليب الغري طلبية قليلة، رأينا حضورا واضحا لألساليب اإلنشائية الطلبية     
اجلمل غري الطلبية ال تستدعي مطلوباً غري حاصل وقت  «و، يف أسلويب التعجب والقسم األمنوذج تنحصر

  :5»الطلب
، أما غري املبوب فهو التعجب الذي تدل عليه به ما أفعله وأفعل: للتعجب املبوب صيغتان « :التعجب- 

فقد جاء على الوزن : ، والتعجب يف األمنوذج أخذ شكلني واضحني6»صيغ أخرى مع وجود قرينة التعجب
  :اخلزاعيقرهب بن جابر ، كقول "أفعل به: "الثاين

به زائرٍ متعطِّ أحبِب ـمن متمـل    ف هليف وص هأن يــواد  
  7أنما ناداك وسطَ الناديـفك    ةـحياك من كَثَبٍ حبُسنِ حتي

  :أو قوله يتشوق إىل أيام الشباب
  ارـقوحلَى املشيبِ سكينةٌ وو    بس الشبابِ فُكاهةٌ و لذاذةٌ لُ

  8ارـوى من طيبِهِن قصوأَبِى اهل    ها ـبابِ فإنـأيامِ الشأكرم ب
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والتوكيد يكشفان عن صدق عاطفة الشاعر، وصيغ التعجب أنسب ما تكون " أكرم"فصيغة التعجب 
  :األبرش البلويعبد اهللا بن أيب العباس للمدح، كقول 
رويعربِ ففاخ بنِ هود ا    بقحطانما همامرِءاً فَه تفاخر 1إذا أنت  

حممد بن وهو ما وضع على غري صيغ التعجب ولكنه أفاد التعجب، كقول  ؛وبتعجب غري املبالكما جند 
  :السوسيعبدون الوراق 
  2ردهـأو مد كَفاً يف الصعيد ل    ه رداَءه ـملن ألقَى علي عجباً

صيغة تفيد التعجب، كما ميكن أن يرتاح النداء إىل داللة التعجب كقول " عجباً"فاملنادى احملذوف األداة 
  :واصفاً القمر ابن سوسإبراهيم بن حممد املرادي 

لبِسذا ت ـوبعدخ ـهةًـلع    ها املُ يا حسن3ونِقِــيف لونِه  
معد بن حسني بن خيارة  وقد جند صياغة تتوزع الداللة فيها بني التعجب، واالستغراب واخليبة مثل قول

  :الفارسي
  5ديـأسياف قومٍ كُنت أحسبهم جنب    يف دمي 4مني تشحطْت فيا عجباً

ذا الشكل كثري، ال ميكن إحصاؤه لتواملالحظ أن التعج عبصياغاته، ورمبا جند التعجب دالليا  تنو
  :الناسخعلي بن أيب علي حاضر، لكن ال جند قرائنه بسهولة مثل قول 
كَهمال كُنت قد من مملوك تذَ  أصبح يف تصريف مكذَا العجائب6نِـا الز  

كذا "عبارة تشري إىل التعجب إال يف قوله  نكتشففالبيت حيمل معىن املفارقة املذهلة، لكن ال ميكن أن 
  .مما ينبهنا إىل البنية العميقة للبيت وهي املفارقة وعدم الرضا، "العجائب

لغرض منه توكيد ى حبروف خاصة وبألفاظ معينة، ايؤد «القسم أسلوب من األساليب اإلنشائية :القسم
؛ "الباء"حبرف  هوهو يف األمنوذج حاضر نسبياً ضمن األساليب اإلنشائية، صيغ أكثر .7»الكالم وتقويته

فَمحاوِرته تقسم بعيشها على صدق ، بن قاضي ميلةأيب حممد عبد اهللا بن حممد التنوخي املعروف باكقول 
  :ما تقوله
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  1وفــعلَى لفْظه برد الكَلَامِ املف  ىـًه فتـركُما أنـِأملْ أُخب بِعيشي
قد أقسم و ،املقسم به زيادة يف التوكيد، كما يف قول حممد بن الربيع دورمبا تعد ،والقسم أسلوب توكيد

  :، واملقسم عليه تضمنه البيت الثاين"بـ"مستعمال حرف القسم  ،"النعمة"و" باحلرمة"
رمتـحبظُ كي عاـالّتلدي مت    ـونعمتي ص كاـالَّتإلي ارت  

  2ه عياـضاَء مني عنـأرى اإلغ          بٍـادينِي بلَقَـرنِي أن تنـأجِ
  :الصابوينبكر بن علي وقد ميتد القسم إىل أكثر من ذلك كقول 

ـسألت ورِـاألن بِـاحلاجو بالعنيِو    رِ ـاألزه رِـبالقمك  
  كرِــمِ واملنـِدفعِ املَظَالـل    رتجىـاملاجد املُ دـبالسيو 
  3فلوالك يف الناسِ ملْ يذْكَرِ           صِ األعورِـرنِي من الناقـأجِ

  :مادحاً التونسيعلي بن يوسف وقد جييء القسم صرحياً بلفظه كقول 
ش أقسمتر هاملفو نِحم ــلوهد  املَغ زار رقاـما قالَ إلَّا الش4رِب  

  :كن أن يترادف القسم زيادة يف التوكيد وتكثيفاً للداللةكما مي
  ما غبت عن نظري أو ينقضي عمري    ال فارقت نفسي عليك أسى واهللا
  5رِـَني من سهـوجد عليك وال عي  ال أخليت قلبِي من -وحقِّك- ولَا 

ليب اإلنشائية الطلبية، وهذا يتوافق مع ما والظاهر أن األساليب اإلنشائية غري الطلبية قليلة باملقارنة مع األسا
  .يشيع يف اخلطاب الشعري العريب عموماً

  :العدول على مستوى اجلملة - 
ة، ويقومان قان أغراضاً نفسية ودالليالتقدمي والتأخري، ومها حيقّ :من مظاهر العدول يف التركيب اللغوي     

يتم عن طريقه كسر تلك العالقة الطبيعية املألوفة بني  إذ «بوظائف مجالية باعتبارمها ملمحاً أسلوبيا خاصا
، ذلك أن بناء اجلملة يف اللغة العربية 6»املسند واملسند إليه يف اجلملة ليضعها يف سياق جديد وعالقة متميزة

) دأاملبت(خيضع لنظام تركييب معني يف ترتيب املفردات اللغوية، وهو أن اجلملة االمسية يتقدم فيها املسند إليه 
، إال أن هذا )الفاعل أو نائبه(على املسند إليه ) الفعل(ويف اجلملة الفعلية يتقدم املسند  ،)اخلرب(على املسند 

النظام ليس صارما أو مقدمها النظام اللغوي لكي يتمكن الشعراء من استغالهلا،ساً، فثمة مرونة كبرية يقد 
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رأيت من علماء بلدنا من ال حيكم للشاعر  «:لشعراءاال الذي يتبارى فيه ا ابن رشيقوهو كما يرى 
  .1»بالتقدم، وال يقضي له بالعلم، إال أن يكون يف شعره التقدمي والتأخري

وقد استثمر شعراء األمنوذج هذا النوع من العدول خدمة خلطام الشعري، ويصعب إحصاؤه بدقة      
جنده يف  ،املفعول به على الفاعل تقدمييف األمنوذج  الواضحة التركييب من مظاهر العدولف: وتنوعهلكثرته 

  :ملا يف ذلك من تنبيه عليه" املعسر"على"فقره"م املفعول به الذي قد ،الوراق السوسيحممد بن عبدون قول 
  2رـِاملُعس فقرهكما يشتكي     وىـَوعاينتنِي كيف أَشكُو اهل

وهو مفعول " املاء"ويف هذا تقدمي لـ، يصف بستاناً األربسيق يعلى بن إبراهيم بن عبد اخلالوجنده يف قول 
  :وهو فاعل" صور"به وتأخري 

  دفـاُء مرتـفيه فتحِسبها وامل    ورـصمن أفواهها  املاَءوتنبذُ 
 فاختلطت القر يف أوان تثاءبت    ا كُثُفها يف جسمها واهلو3أنفاس  

على أن التقدمي اهتمام باملقدم، فالشاعر حني رسم صورته الشعرية بدا  ومعظم حمللي اخلطاب يؤكدون     
له أن املفعول به أهم من بقية عناصر الصورة، فجعله يف بداية البيت متقدما على الفاعل الذي كان يف مرتبة 

أمحد  حممد بن علي بنملدح من ذلك قول ملعاين اأقل من حيث األمهية، وجند هذا االهتمام أنسب ما يكون 
ته به، وهو ه إال االعتراف ملمدوحه بامللك وأحقيال يهم الذي اعرالش ،ابن كاتب إبراهيماألزدي املعروف ب

ويف ذلك اهتمام واضح باملمدوح، " مسر القنا"على الفاعل " أن ال ملك غريه"لذلك يقدم مجلة املفعول 
  :ومبكانته حىت يف التركيب اللغوي

  4احـَالقَنا الصم وبيض الصف مرـس          ريهـغ لكـأنْ ال مد ـهـتش
ويف تقدمي اخلرب على املبتدأ  ؛تقدمي اخلرب على املبتدأ :مظاهر العدول اليت تتخذ مسة األسلوب ومن     

ن جانب أسلويب مهم، ألن األسلوبية تم بالتراكيب املشحونة دالليا و تأثرييا كما أا تم باملسند أكثر م
ألنه هو الذي يضيف جديدا إىل داللة اجلملة وهو غالباً حمور الداللة، واملغاربة بذوقهم العريب ، املسند إليه

مونه على املبتدأ، ودربتهم أدركوا هذا الدور املميز للمسند، خاصة يف اجلملة االمسية، فنجدهم كثرياً ما يقد
  :راوياجلُعبد اهللا بن حممد من ذلك قول 

ـعلَى رأْسـّالت هيف املهرج    رفاًـمستش اج ـكتاجِ ابنِ هرمز5ان  
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 أن داللة البيت تركز على الوضعية أكثر من فنالحظ، "التاج"خرب مقدم للمبتدأ "على رأسه"فشبه اجلملة 
وقد  احلروري النحويعبد العزيز بن خلوف ويف قول  .تركيزها على التاج، ويف ذلك ختصيص وتعيني

  :حيقق داللة التخصيصكما ليحقق وحدة القافية، " داء"على املبتدأ " له"م اخلرب فقد استغل اية الشطر،
  .1داُءذَا ــ هـل: ىت يقالَـح     هـهند كلِّْـرِب باملـغريانُ يض

لغرض " منفعة"على املبتدأ " للحرب "م اخلرب إذ قد ،الفارسيمعد بن حسني بن خيارة ومن ذلك أيضا قول 
مة لدى الشاعر، استهانة منه ا في هذا التقدمي إشارة كذلك إىل أن أصعب األمور عند الناس مقدف، التنبيه

  :وفخراً بنفسه
  روبِــعظيمةٌ أنا منها غري حم          عةٌـمنفعندي ولألسفارِ  ربِـللح

  2وبِــوال حبد حسامٍ غريِ خمض           سـه دنـرضٍ مسـفما أتيت بع
على املبتدأ " بعض احلصى"م اخلرب و قد قد، مادحاً احلروري النحويعبد العزيز بن خلوف قول  ويف

  :بعضه الياقوتة اليت ال تقدر بثمن ؛ويف ذلك تنبيه إىل أن احلصى املستصغر لدينا" الياقوتة احلمراء"
  3راُءـبعض احلَصى الياقوتةُ احلم    ما أنت بعض الناسِ إلّا مثلما

     ه التأخريفإنه استغلها كذلك بتقدمي ما حقّ، ة اللغة بتأخري ما حقه التقدميوكما استغل املغريب طواعي ،
ومن  .الشخصية الشعرية املغربية نضجوحضور هذه األشكال من االنزياح على مستوى التركيب دليل على 

أيب القاسم عبد  كقول رطتقدمي جواب الشرط على مجلة الشأشكال العدول على مستوى اجلملة الشعرية 
  :اص الكفيفابن اخلوالرمحن بن حيي األسدي املعروف ب

  4بأنك ال تعطَى سوى خطَّة اخلَسف    ت عاملاًـفال تك يف شك إذا كن
يعلى بن إبراهيم بن عبد ل، من ذلك قول للتأكيد على معىن االستمرارية وعدم التحو تقدمي الظرفأو 

و هو عدم حتول املمدوح يف صفاته ويف ، ز انتباهنا إىل أهم عنصر يف مدحتهالذي يركّ األربسياخلالق 
  :"أبدا"وذلك بتقدميه للظرف ، فعاله

  5ن صيبِــفكأَنما هو دفعةٌ م   وابهـؤالِ جـعلَى طرف الس أبداً
الذي قدم ، العباس األبرش البلوييف قول عبد اهللا بن ، كداللة على القصر تقدمي الضمائرومن التقدمي أيضاً 

  :"هم"الضمري 
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لكًا وس همم األمالك ـأقدمددا وآالًء وف  اؤ1ماًـخراً مسلّـوجمد  
أيب عبد اهللا  اً يف داللة اجلملة، كما يف قول، إذا مل يكن عنصراً حموريتأخري الفاعلومن التأخري كذلك 

مادح أوالد جفنة، " حسان"ر ذكر الفاعلنشعر بتأخإذ  ،اجلذامي بن شرفحممد بن أيب سعيد بن أمحد 
م ظألن البيت يف األصل ن وهذا التأخر مرده أن الشاعر منشغل بدالالت أخرى، وهي املدح واملبالغة فيه،

  :مدحاً ولذلك ترك عناصر اجلملة اليت ال حتمل داللة املدح إىل الشطر الثاين حىت يفرغ من مدحه
ى ما شمض رأَى من فلوهلج هتاملدحِ     اد جِفنةَ بعد أوالد2انُــحس  

عبد الكرمي بن إبراهيم املغريب حيذف أحياناً عناصر غري أساسية كحروف النداء، كما يف قول  الشاعرو
  :"أمري اجلود"وقد حذف حرف النداء من عبارة ، النهشلي

   3رــالفختقدمها اإلميانُ واليمن و    ةـهنتك أمري اجلود خري هدي
  :يف قول املثقال ؛حذف املبتدأكما جند املغريب أحياناً حيذف ركناً من اجلملة الشعرية، من ذلك 

ي بدي يـأخال أخ ـبودادمثلَ نسي    انة دأخٍ يف الو 4بِــورب  
كأمنا أراد ، و"هو"ة، وقد كان بإمكانه أن يبتدئ بالضمري ليؤكد على األخو" أخي"فالشاعر قد ابتدأ باخلرب 
فالشاعر ويف أسلوب  ،الفراسيعبد الرمحان بن حممد وجند ذلك أيضا يف قول  .التنبيه على هذه الداللة

وهذه إحدى وظائف احلذف ، جيعل املتلقي منجذباً لسماع بقية خطابه" مسألة"تشويقي وخاصة عند ابتدائه
  :أال وهي التشويق وإثارة حاسة الفضول لدى املتلقي

  يـرٍ بِم تقضـان يف أمـخصم    اهـوانــَءك عناـج ألةٌـمس
  5ضِ في البعضِـرح البعـإلَّا وج  رحاـم يبـرفاً فلـطرف رأَى ط

جنده يعتمد على أيقونة التكرار ، وقد استنفذ كل إمكانات اللغة العربية التركيبية والشاعر املغريب     
ا متساملس التركييب، وهي إضافة إىل كويف قول ابن شرفكما ، املستوى التركييب توى الصويت فهي متس:  

  6كالنعت والعطف والتوكيد والبدلِ         ر الكرميـد احلُـد السيـفاملاج
نوع من اللعب بالكلمات وهذا هو جوهر الشعر،  فتوايل أمساء وصفات املمدوح وتوايل مصطلحات النحو

ناصية اللغة، وإذ جنده يف آخر القصيدة نفسها يلجأ إىل نفس األيقونة األسلوبية،  وال يستطيعه إال من امتلك
ر أفعال األمرلكنه هذه املرة يكر:  
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  1لِــواه واملُقـملَْء املسامعِ واألف       لْ عنه وانطق به وانظُر إليه جتدـس
مأل عليه كل جوارحه، وقد يفيد كذلك  ملمدوحه حىت أنه الشاعر وهذا التوايل ألفعال األمر يفيد متجيد

" األفعال"ر عن حالة زوجته مستعمال الذي عب ،وسيار السفّبن الصعلي بن أمحد االضطراب كما يف قول 
ا وعدم هدوء حالتها وقلة سكينتها وعدم رضاها بالوضع، وباملقابل عبر بالصفاتداللة على اضطرا - 

أقل اضطرابا عن حالته اليت تبدو - ب األفعالوجتن:  
عتوتوج تواسترجع كتوش هلَا مسترجِعاً متباكي          بكَت 2اًـفظَلْت.  

ببنية  ، حنس وينالتميمي الكمحممد بن إبراهيم كما جند التكرار التركييب ميتد إىل أكثر من بيت، ففي قول 
  :التناظر يف أبياته التالية

  سـعتاق عليهن العتاق األبال            همـطوالٌ عليهِن الطِّوالُ رماح
  سـوليس هلََا إلا التأدب سائ      ائقـوائد سـفليس هلَا إلَّا الع

  .3وكالربقِ ملْ تضرب هلن قوانس      لٌـم خترج هلن أياطفكالريحِ لَ
صرين من حقهما االتصال وهي إبعاد عن «بنية االعتراضومن األبنية األثرية لدى شعراء األمنوذج      

وإدخال عناصر أخرى بينهما، وهذه العناصر املقحمة أو البنية برمتها قد حقبل النحاة  دت هلا أغراض مند
واالعتراض  ،بن الصفار السوسيعلي بن أمحد عاء قول ، فمن الد4»والبالغيني كالدعاء واالستعطاف

  :قاًفبدا املدح واقعاً متحقّ قد أضاف داللة التحقيق إىل الدعاء،" حبمد اهللا"
  5ياــوأوحد عصرٍ ما أرى لك ثانِ    انِهـذُّ زمـف - حبمد اِهللا- ت ـوأن

حممد بن  ي مدحته ويزيدها قبوال لدى املمدوح، من ذلك قولإال مبا يقو"يعترض"والشاعر املادح ال 
  :الوراق السوسيعبدون 

له - ةُ حامتٍ  -يف اصطناعِ احلمدموعِ -البأسِ ويف    هالر 6لِـجندةُ وائ -يوم  
ة ه أن ميدح باهلمرض، والشاعر مل ي"ةمهّ"واملبتدأ " له"م قد فصلت بني اخلرب املقد" يف اصطناع احلمد"فجملة 

رة للمكارمفقط فأضاف إليها ما يزين هذه اهلمواالعتراض كثرياً ما يأيت كاستدراك ، ة، وجيعلها مسخ
الالئمني خبطابه،  يقصديعلمنا بأنه الكاتب  بن حيانمحمد بن عطية ن يبدأ مجلته، فيسوقه الشاعر بعد أ

  :بقوله الالئمني فهو خيصص - وقد الموا- فبعد أن يبدأ بيته الشعري يعترض بقوله
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 وا- أقولُ هلمالم وقد - :عونِيـد    ى وشوأه ـومنربِي 1ارِـقَللع  
تها، لذلك جنده كثرياً ما يتالعب بتراكيب مجلتها مرونة اللغة وطواعيوالشاعر املغريب قد استغل     

الشعرية، فيقدما تتيحه يف حدود وكلّ ذلك ، ليبلغ أقصى مدى من التأثري يف املتلقي ر أو حيذفم و يؤخ
  .و بالتايل يتحقق له إيصال رسالته الشعرية يف جانبيها الداليل و الفين ،اللغة من انزياح تركييب

ليصوغ وفقها  ات األسلوبية التركيبيةاأليقون كثرأاملغريب يف األمنوذج طرق واملالحظ أن الشاعر      
، وهذا ما يدل على اجلي احتكم برهن على حتكمه يف لغة خطابه قد األساليب املتنوعةواستعماله  ،خطابه

وص األمنوذج من تنويع يف إذ ال يكاد خيلو نص من نص، السليقة العربية لدى شعراء هذه الفترةاكتمال 
وهذه التنويعات مل يتفرد ا الشاعر ، األساليب أو انزياحات تركيبية على مستوى ترتيب عناصر اجلملة

بل إا خاصية اللغة األدبية عموما شعرا كانت أو ، املغريب وحده فهي ديدن الشعراء منذ القصائد األوىل
ذه الكثافة يؤكد رغبة الشاعر املغريب يف استكناه أعمق  لكن حضورها يف اخلطاب الشعري املغريب، نثرا

  .  الدالالت على مستوى التركيب و االنزياح
الصعريــةــورة الش:   

نشاط اللغة التصويري عنصر أساسي من عناصر األداء الشعري، وإن كان اخلطاب الشعري ال  إنّ      
 تصوير الشعري يعترب النشاط األوضح يف هذا اخلطاب،إال أن ال دالالت الصورة وحدها،إىل يؤول دائماً 

، فالصورة 2»ورة، وأن القصيدة اجليدة هي بدورها صورةعر هو تعبري بالصالش أنّ«رأى بعضهم لذلك
حمصالصورة  لة داللية لبنية اخلطاب، وترمجة لعواطف وأحاسيس الشاعر اليت ترتبط جبوهر التجربة، ورقي
وجدا مؤش؛التأثري يف املتلقي، وقد أدرك ابن رشيق هذه األمهية قدرة اخلطاب األديب على ىر صادق ملد 

ما وما سوى ذلك فإن، عر ما اشتمل على املثل السائر واالستعارة الرائعة والتشبيه الواقعالش«إذ يرى أنّ
واملطلق، بشحن إىل الالمتناهي  ، ذلك أن لغة الشعر كلما نأت عن السطحية، ساعية3ً»الوزن لقائله فضلُ

املفردات ورسم الصكلما اقتربت من ،ر حركية النفس عند انفعاهلاور وتكثيف الداللة، ضمن إيقاع يفس
القوة املبدعة  وقيمة الشعر تكمن يف منو اخليال الشعري، إذ يعد «جلمال الفين والمست جوهر الشعريةا

ة، والشعر حمتاج دائماً إىل أن يكون خلقا األساسية لكل شاعر، كما أنه يعد قوة إجيابية موصلة ومدرك
د على دور اخليال إذ هو من املكونات البنيوية األساسية يف وهذا القول يؤكّ، 4»وهو ميزة األدب، خياليا
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والصورة هي وسيلة اخليال اليت ميارس ا حضوره وفعاليته، ومفهوم الصورة الشعرية  ،اخلطاب الشعري
جتسيد لفظي للفكر  «عاطفة والتأثري واإلحساس، غري أن من تعريفاا أاكثرياً ما يرتبط بااز وال

  .1»والشعور
إىل خلق انزياح  بدورها ومن النقاد من حاول اجلمع بني وظيفة االنزياح و وظيفة الصورة اليت تسعى     

ك اخليال بني وحترد على الداللة احلرفية، واكتشاف عالقة، إن خماطبة احلواس والتمر «على مستوى الداللة
ما ينبغي أن  ل أهمغرة بني القطبني، متثّمأل فيه الثّد تموح أو بناٍء قطبني، وإدماج احلسي بارد يف شكلٍ

يتحقق يف الصورة الشعرية، ويف الصور داخل البناء الشعري، والصورة أو الصور تكثيف هادف إىل 
داالنتشار، وبناء من عناصر قلقة تسعى إىل التوحفالصورة 2»ف االنسجامر يف اإلدراك الفكري خيلّ، وتوت ،

واللغة اليت تعترب واقعاً افتراضياً قائماً يف ، حماكاة له - الصورة-الواقع الذي تعترب :نيذا االعتبار تقع بني قطب
ولذلك  وانزياحاً واعياً كانت أكثر جناحاً، ذهن املرسل واملتلقي، وهي كلما كانت حتريفاً ذكياً للحقيقة،

قيمة الصورة الشعرية اليت أفرزها اخليال ال ترجع إىل حماكاة األشياء واإلحساسات كما  أنّ «يرى البعض
هي يف الطبيعة، بل ترجع إىل قدرا على طرح األشياء يف هيئة جديدة، غري مألوفة للمتلقي، من خالل 

حازم  تأخراملغريب املناقد الا املعىن عند وجند هذ، 3»عالقات جديدة يف اللغة، مما يضيف وعياً وخربة جديدة
هي عليه  حمصول األقاويل الشعرية تصوير األشياء احلاصلة يف الوجود، ومتثيلها على ما «يقول إذ ؛القرطاجين

  .4»قبح حقيقة، أو على غري ما هي عليه متويهاً وإيهاماً خارج األذهان من حسن أو
يف األمنوذج هو الكالم عن العنصر الداليل  ند الشاعر املغريبالصورة الفنية عاخليال ووالكالم عن      

املهيمن على اخلطاب، إذ ال يكاد خيلو بيت من تشبيه أو استعارة أو كناية أو جماز، ويتخذ التشبيه األيقونة 
ا من حيث األبيات فيكاد يقارب وأم، الداللية األكثر وضوحاً إذ جياوز حضوره كل أصناف البيان األخرى

، وتأيت االستعارة بنسبة حضور أقل إذ جندها فيما يقارب ربع من حيث احلضور ف أبيات األمنوذجنص
أبيات القصائد، وهذه اإلحصاءات للنسب غري دقيقة، ألن هذه األشكال البيانية تربز أحياناً فتكون جلية 

ور مما ال يقوم على أي كما أن هناك الكثري من الص، واضحة، وختفى أحياناً أخرى حىت تلتبس على الناظر
  .نوع من هذه األشكال البالغية

علي البطل يف كتابه الدكتور : الباحثنيباصطالحات  مع االستعانةلصورة الشعرية ا وسيتم تناول     
و الدكتور علي ، 5"-دراسة يف أصوهلا و تطورها - الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري"

                                                 
  .193ص،اخلطاب السياسي يف الشعر الفاطمي: عبد الرمحان حجازي ينظر -1
  .40ص الصورة والبناء الشعري، : اهللا حممد حسن عبد -2
  .341ص ، 1992 ،3ط ،بريوت ،املركز الثقايف العريب، )يف التراث النقدي و البالغي عند العرب ( الصورة الفنية  :جابر عصفور -3
  .120 ص، 1981، 2ط  ،لبنان ،بريوت ،الميدار الغرب اإلس، حممد احلبيب بن خوجة: حتقيق، منهاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجين -4
 .1983 ،3ط،لبنان ،بريوت، دار األندلس، )دراسة يف أصوهلا و تطورها(الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري :البطل يعل ينظر -5
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فبعد إعطاء مفهوم عن الصورة البيانية ألا تشمل عدة ، 1"عر الفالسفة يف األندلسش: "عالية يف حبثه
الصورة التشبيهية "الثنائية األوىل هي : على شكل ثنائيات متقابلة ميكن تقسيم الصور الفنية ،أشكال بالغية

 الساكنةالصورة " ثنائية مث، "الصورة البسيطة و الصورة املركبة"والثنائية الثانية هي ، "و الصورة االستعارية
أما الثنائية الرابعة ، "الصورة االنفعال و تقابلها الصورة االنطباع"ثنائية ، وهناك كذلك "احلركيةو الصورة 

   ".الصورة التفاضلية و الصورة الكاريكاتورية"فهي
  :الصــورة البيـانيـة -

أدواته اإلجرائية و النظمية، ويتوسل النقاد ميتلكون ، ل الصورة البيانية هدفا واعيا للشعراءمتثّ        
ن من التنظري البالغي، قصد رصدها و إبراز أثرها اجلمايل الفين يف النص األديب، وما لدراستها بقدر غري هي

الفتنة  «تضفيه من بعد أسلويب، وكثرياً ما يتوقف جناح النص على جناحها، لذلك يقول جابر عصفور
إن الرباعة يف صياغته اقترنت لدى بعض الشعراء األوائل بالرباعة يف نظم الشعر بالتشبيه فتنة قدمية، بل 

، وهذا ما يوافق رأي ابن رشيق من أن الشعر هو ما اشتمل على املثل السائر واالستعارة الرائعة، 2»نفسه
لذي يسعى والتشبيه الواقع، و هذا االهتمام من جانب مبدع النص، يقابله اهتمام أكرب من جانب الناقد ا

حن يف اخلطاب، حىت أن من النقاد من قَألن يرصد طاقات الشصهدف النقد على الوقوف على الصورة  ر
البيانية مقد ال يبالغ املرء إذا قال إن أهم ما  «:إذ يقول حممد مفتاح ؛لة يف االستعارة يف النص الشعريثّم

هي موضع اهتمام من قبل اللسانيني وفالسفة اللغة يشغل الدارسني للغات اإلنسانية حاليا هو االستعارة، ف
  .3»واملناطقة وعلماء النفس واألنثروبولوجيني

أن هذه املباحث تشتمل  والشك؛ والصورة البيانية تشمل التشبيه واالستعارة والكناية وااز املرسل     
ا على أشكال متعدوهذا التقسيم ملباحث البيان  «ينيوالتجاوز اللغو فدة وأمناط متباينة لالحنرابني جنبا

العالقات الرأسية، والعالقات : يدل على أن البيانيني أدركوا نوعني من أنواع العالقات بني الكلمات
األفقية، أو كما يقول جاكبسون عالقات التشابه والتجاور، ويعترب التشبيه واالستعارة أصل بناء الصورة 

و التشبيه هو مشاركة أمر ألمر يف معىن بأدوات معلومة، وله أربعة  «،4»البيانية وعني التعابري اازية
املشبه واملشبه به ويسميان طريف التشبيه، ووجه الشبه وأداة التشبيه ملفوظة كانت أو : أركان

                                                 
 .2004/2005، اجلزائر، باتنة، ضرجامعة احلاج خل، إشراف العريب دحو، رسالة دكتوراه، شعر الفالسفة يف األندلس: علي عالية -1

 .112الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب، ص : جابر عصفور -2
 .81ص، 1992، 3ط ،املركز الثقايف العريب ،)إستراتيجية التناص(حتليل اخلطاب الشعري :حممد مفتاح -3
  .151ص، 1998، دط، ة املصرية العامة للكتاباهليئ، شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية: رمضان صادقينظر  -4
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والتشبيه إما مفرد وهو تشبيه أمر مفرد بأمر مفرد آخر، وإما مركب وهو تشبيه صورة بصورة «،1»ملحوظة
  .2»أخرى
هة بني املعىن املنقول عنه واملعىن ع له لعالقة املشابضاالستعارة فهي استعمال اللفظ يف غري ما و «وأما     

عن إرادة املعىن األصلي، واالستعارة ليست إال تشبيهاً خمتصراً لكنها أبلغ  املستعمل فيه، مع قرينة صارفة
 ويقال هلما الطرفان، ومستعار وهو املشبه ار لهمستعار منه وهو املشبه به ومستع :وأركاا ثالثة« .3»منه

                    األساسي بني التشبيه واالستعارة هو مدى تلبس املشبه باملشبه به والفرق .4»وهو اللفظ املنقول
ما مييزه عن االستعارة اليت تتعدى  يوقع االئتالف بني املختلفات وال يوقع االحتاد، وهذا أهم...فالتشبيه «
  .5»ال يستطيعه التشبيه لى جوانب الواقع، وتلغي احلدود العملية بني األشياء على حنوٍع

اليت تعترب بدورها طريقة من طرائق البالغة، وهي من الصور  ،كما تشمل الصورة البيانية على الكناية    
ن أسباب البالغة يف ميدان قرحيته، وهلا م تفَوص هطبع فطُاليت ال يصل إليها إال من لَ «األدبية اللطيفة

التصوير األديب ما جيعلها يف مكانة متقدمة يف وجوه البيان وهي واضحة املعامل دقيقة التعبري والتصوير، فهي 
  .6»هاها برهانيكثرياً ما تأيت بالفكرة مصحوبة بدليلها والقضية ويف طَ

  :ورة االستعاريةشبيهية والصورة التالص-أ
     حىت وإن  وداللة التشبيه ،بيهية على خالف الصورة االستعارية تراعي احلدود بني األشياءورة التشالص

، س وتداخل تام بني طريف الصورةفهو ال يبىن على تلب ،نية الفصل بني املشبهنيففيه حذفت منه األداة 
" حرف الكاف"اته، املغريب قد استخدم كل أدوالشاعر وأدوات التشبيه يف األمنوذج كثرية وكذا أنواعه، ف

عبد الرمحان  أيب حبيب وقد استعملهما بنسب متقاربة، وإن كان استعماله للكاف أكثر، كقول، "كأن"و
ها وهي جتري وشعلة املصباح، ووجه الشبه الظاهر هو ئيف صورة جتمع بني اخلمر يف تألل بن أمحد بن حبيب

يف أوانيها، هو  صبركه اخلمر لشارا حني يراها تالتأللؤ، أو اللون اجلميل، غري أن األثر النفسي الذي تت
اري الذي يرى فيها نوعاً من األنسوجه الشبه احلقيقي مع ذلك األثر الذي تتركه الشعلة للس:  

ي الناقالس هنب ى لقهـوقدامـدا جترِي    وةهلَا أنمصباحٍ خ علة7كش      

                                                 
  .200ص ، دت، دط ،مصر، جواهر البالغة يف املعاين والبيان و البديع ، دار ابن خلدون ، اإلسكندرية :السيد أمحد اهلامشيينظر  -1
  .203ص  :السابقاملرجع  ينظر -2
  .239ص  :املرجع نفسه ينظر -3
 .241ص  :املرجع نفسه ينظر -4
 .122الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب، ص : ر عصفورجابينظر  -5
 .200جواهر البالغة يف املعاين والبيان و البديع، ص : السيد أمحد اهلامشي ينظر -6
 .143ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -7
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رتياح الذي تبعثه كل من اخلمرة والشعلة املنرية، كما استخدم فوجه الشبه احلقيقي هو األثر النفسي واال
  :الشريف الزيديعلي بن إمساعيل بكثرة يف تشبيهاته من ذلك قول " كأن"املغريب 

   1اراـأنَّّ عليه من ذهبٍ عجـك          درٍــه بـي بوجـرت إلإذَا سفَ
  اراـقد غمر النهت اللَّيلَ ـرأي    هـبلَتــمٍ إنْ أسـد فاحـوجع
  3  2اراــنلَّت بوجنتيها جـغرس           يأَنـلًا كـي فاكتست خجـِرأتن

شبه : ، و التشبيهات يف األبيات كثرية"كأن"والصورة كلها مبنية على املقارنة والتشبيه واألداة املظهرة هي 
مبن يضع و صفائه الراّئق  مثّل حلسن وجهها بالبدر، من باب إضافة املشبه إىل املشبه به، مثّ معشوقته وجه

ومثّل إسباهلا لشعرها على جبينها بالليل الذي يغشى النهار فيمحو ضياءه  ،"عجاراً من ذهب"على وجهه 
، مث مضى يف تشبيهه األخري لوجهها املتورد من أثر اخلجل بورود مقابل بياض الوجه داللة على شدة سواده

  . اجللنار احلمراء
فمنها  ؛ر التشبيهية كما أسلفت كثرية يف األمنوذج، وكما تنوعت أدواا تنوعت كذلك أشكاهلاوالصو

  :مادحاً بن رشيقحسن التشبيه التام كقول 
ععلَى رفقٍ ويف د ي األمورـيأْت ة    ارِ يف مهوالد 4لٍـعجالنُ كالفلك  

  :كقول علي بن إمساعيل الشريف الزيدي، بههالبليغ وهو ما حذفت أداته ووجه شالتشبيه  :ومن التشبيهات
وص بعد قا التفرجـفب      لٍــوفاجأَنو لَ وردـد اهاــنت5ار  

 ابن رشيق تشبيه حذفت أداته ووجه الشبه، أما من التشبيه التمثيلي فقول" ورد وجنتها: "إذ يف قوله
  :يصف اجليش القريواين املسيلي

  6نفْض العقابِ جناحيها من البلَلِ      هـتش ينفض حولَه أسنـفاجلي
  :بن شرفحممد ومن التشبيهات الضمنية قول 

  8   7إذَا ادرعت فال تسأَلْ عنِ اَألسلِ      ةـلْ حبادثـجاوِر عليا وال حتف

                                                 
 تلفـه  ثوب  العجار :و يف العجم الوسيط، ها على رأسه و رد طرفها على وجههلف اعتجر فالن بالعمامة ،العجار هو ما يعتجر به :يف لسان العرب -1

  .رأسها استدارة على املرأة
  .زهر الرمان :ارنلّاجلُ -2
 .274ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -3
 .441ص  :السابقاملرجع  -4
 .274ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -5
 .441ص : السابقاملرجع  -6
  :فقال أَسالت الرماح لاَألس الفرزدق مجعوقد  ،والنبل الرماح :اَألسليف لسان العرب  -7
 نا يف مات قَدالتأَو أَس ضهـع      بضه عقنوبر املُلوك قَتلُـت. 
 .345ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -8
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على ذلك وواضح على شعراء األمنوذج استغالهلم جلميع األساليب البيانية املعروفة وحتكمهم ا، يدل      
الوجوه البيانية اليت جندها حاضرة يف من  فهي ةياالستعار أما الصورة .كثرة حضورها و قوة سبكها

وهي نوعان حبسب التصريح باملشبه به أو حذفه، فحني يصرح به تسمى تصرحيية، وحني حيذف ، األمنوذج
إذا رأينا  «وذج من التصرحيية، وو يؤتى باملشبه فقط تسمى استعارة مكنية، واملكنية أكثر حضوراً يف األمن

يف التشبيه كيف تتحقق صفة من الصفات يف شيء ما بصورة قوية، فإننا نرى يف االستعارة خطوة أبعد يف 
التخيل الذي يعرب عن تأثرنا مبظاهر احلياة واألحياء تعبرياً حافالً مبختلف املشاعر واألحاسيس، وما ذاك إال 

ر املنظر باملعىن أكمل إحساس وأوفاه، وتصو ي حيسوحي الذي جيعل املتلقّألن االستعارة من ذلك النوع امل
  .1»للعني، وتنقل الصوت لألذن، وجتعل األمر املعنوي ملموساً

ه وقد شب ،الشريف الزيديعلي بن إمساعيل ولقد أبدع املغريب صوراً طريفة متوسالً باالستعارة، كقول      
على سبيل االستعارة املكنية، مث مل " رأس"وأتى بالزمه " اإلنسان"وهو ه بهوحذف املشب"الليل بامللك"

ماء، ن السجوم اليت تزيصورة الن يتوقف عند هذا احلد من التصوير، بل جتاوزه إىل رسم صورة متكاملة،
مشبها إياها بالدالذي يزين التاج ر:  

  2درــه بِبـلةٌ جوانـلّـمكَ     اجـــلِ تـأَلَم وفوق رأسِ اللَّي
  :وحذف املشبه به"بالدار"و قد شبه احلزن  وينالتميمي الكمحممد بن إبراهيم املكنية قول  تومن االستعارا

  3ابٍ من األحزان ملْ أَلجِـوأي ب    جِ ـوم ملْ أَعـيه اليـأي اهلمومِ عل
ح باملشبه به صرحيية فهي ما حذف فيأما االستعارة الته، وحضورها يف األمنوذج قليل مقارنة املشبه وصر

  :بن البغداديعبد اهللا بن حممد باملكنية، منها قول 
  4اراًـأرى بقلبِك ن: الَـفحنا وق  ـيكوت إليه بعض صبابتـولقد ش

فقد شبه الشاعر صبابته ووجده بالنار اليت تتضرم يف القلب، وحذف املشبه وترك املشبه به، ويف ذلك مماثلة 
وهي قريبة بالتشبيه املقلوب الذي يكون فيه وجه الشبه أظهر يف املشبه من املشبه  ةة بني طريف االستعارتام ،
ه العدل بالضياء فشب، مادحاً قاضيا النحويأيب القاسم سلمان بن عامر  ومن التصرحيية كذلك قول، به

  :وحذف املشبه، ويف هذا تأكيد على عدل املمدوح" الضياء"وترك 
  5اـما كانَ مظلم كلَّ أعاد ضياًء   ةـقَام يف النادي لفصلِ قضيوإنْ 
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     يأيت "، فاملمدوح يربز للمتلقّيضح الفرق ووالشعراء كثرياً ما يأتون بالصورة مع ضدها لكي يت
خلق لي، ألن الشاعر يف االستعارة يعمد إىل تصوير املعنويات، يف غيابه "الظالم املستشري"مقابل " بالضياء
اوجود اجديد للعبارات يف عالقات وال ، متخيلة حتقق الغاية اجلمالية والتأثريية عند الشاعر و املتلقي صورية

وهذه الوظيفة ترتبط ارتباطا ، وإمنا هنالك وظيفة نفسية، تقتصر الصورة االستعارية على وظيفتها التصويرية
  .فضال عن انعكاس أثر املتلقي فيها، رية اليت يريد جتسيدهاوطبيعة جتربته الشع، قويا حبالة الشاعر النفسية

وتعترب الكناية من أوجه البيان املهمم الشعرية اليت توسا شعراؤنا كأداة بالغية، لبناء خطا وهي وإن  ؛ل
ه، اخلطاب و شاعريت يةعند البعض أقل أثرا من التشبيه واالستعارة، إال أا ذات أثر يف مجال - فنيا -كانت

علي بن ، مثاهلا قول 1»هي لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع قرينة ال متنع من إرادة املعىن األصلي «و
  :التنوخيحبيب 

  2هــرور يف أمِسـكَّر املغـو فـل           ظٌـــه واعـامـي أيـرِء فـللم
بعد  التنوخي كقول ؛لكالمل العام سياقالالكناية تفهم من داللة كناية عن املاضي عموماً، و "أمسه" فلفظ

  :أبيات من البيت السابق
  3هــلَى نفِسـيا عـأسرف يف الدن    ذيـرجو الـك يـرانـيا رب غف

كناية عن آثام الشاعر و زالته اليت يستغفر منها، والكناية أيقونة أسلوبية ختتلف " أسرف يف الدنيا"فعبارة 
ميكن إحصاء حضورها يف األمنوذج، وإن كان واضحاً أا مستعملة درجة وضوحها و خفائها، لذلك ال 

  :واصفاً حزنه عند الفراق الفارسيمعد بن حسني بن خيارة بكثرة، كقول 
  4ديـمن الوجد إلَّا امحر دمعي علَى خ           مـوقد كنت ما اصفرت لبنيٍ خدودكُ

كنايات واضحة عن احلزن والتأثر الشديد، وهناك " يامحر دمع"و" اصفرت خدودكم"ففي عبارات 
  :مبالغاً التونسيعلي بن يوسف كنايات مألوفة يف الشعر كقول 

سبـج البـرد غـقن حوافلٍـرق ري            أبـوج شـرين واألقْـعد اــأوِه5رب  
املبالغات مألوفة وشائعة يف  كناية عن سرعة هذه اخليل، وفيها كذلك مبالغة وهذه" سبقن الربق"ففي قوله 

  .الشعر العريب
  
  

                                                 
  .273ص ، اهر البالغة يف املعاين والبيان و البديعجو :السيد أمحد اهلامشي ينظر -1
 .281ص  ،أمنوذج الزمان: حسن بن رشيق القريواين -2
 .281ص : السابقاملرجع  -3
 .415ص: املرجع نفسه -4
 .300ص :  املرجع نفسه -5



 

178  
 

  :بةورة املركّورة البسيطة و الصالص- ب
الصورة البسيطة هي صورة بيانية تشمل التشبيه املفرد العادي والتشبيه البليغ وهو ما حذفت فيه أداة       

العكس ألن وجه الشبه التشبيه املقلوب الذي جيعل فيه املشبه به مشبها و «التشبيه ووجه الشبه، وتشمل
ه أمراً وهي بسيطة ألا تشب «،، كما تشمل االستعارة وااز اللغوي املرسل والكناية1»أظهر يف املشبه

، و جندها حاضرة يف شعر املغريب بكثرة وكأن 2»واحداً بآخر، وبساطتها تكمن يف تصويرها لألشياء مفردة
بن عبد اهللا بن حممد الكناية الظاهرة املعىن، كقول  بساطتها وافقت بساطة يف نفسه، وقد تراوحت بني

  :البغدادي
  لوباًـذي أدنى إيلَّ خـجيد الّ    رف التغزلَ بامسهــما كلُّ من ع

  3ـخدينِ مكحولَ اجلفون ربيبا           امِ قلبِي أمحر الــأعطيت فضلَ زم
هرة الداللة على املرأة، إذ ال جيد القارئ صعوبة يف كناية قريبة ظا" أمحر اخلدين مكحول اجلفون"فعبارة 

  :كذلك بن البغداديا إدراكها، كما جندها يف ااز املرسل يف قول
  4وباًــن ذُنـسبنه جبفوـك     تيمٍـلَ مـونُ أردنَ قتـوإذا العي

ذل املتلقي جهداً يف كذلك من الصور القريبة، ال يبو جماز مرسل عالقته اجلزئية، وه" العيون"فلفظة 
ويعترب التشبيه بني عناصر البيان يف تراثنا العريب بوصفه األيقونة األساسية والعامل الفاعل يف  «إدراكها

ابن إمساعيل بن حممد اللخمي املعروف بفمنه قول  ؛، و جند له حضوراً كثيفاً يف األمنوذج5»الشعرية العربية
  :االسفنجي

  لِـكـتسآلَ مقروحِ اجلوانحِ مث    رمسها  ائلُـت ا أُسـولقد وقف
  6لِــيف الشك إلَّا بعد طولِ تأم    لن ترىـاللِ فـلَ اهلـفرأيتها مث
ى ير يريد أن ك إال أن يطول رصده ومراقبته، وكأنهرى يف ليلة الشالذي ال ي "باهلالل"فقد شبه آثارها 

قبل الولوج إىل  - الذي كان يستوقف الشاعر ؛الطابع اجلاهلين حيمالن امن خالل آثارها، والبيت شخصها
علي لل باكيا متسائال، وهذا التشبيه تام ذكرت فيه األداة ووجه الشبه، أما من البليغ فقول عند الطّ - غرضه

  :مادحاً مهوالً من أمر ممدوحه التونسيبن يوسف 
  1ابِهــنب البحر وقت عبفال ترك             هو البحر جيتاح السفني إذَا طَما
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يف حذف األداة تلبس من املشبه باملشبه به، يكاد وفالشاعر جيعل من ممدوحه حبراً على وجه التشبيه البليغ، 
يكون تاماً كما يف االستعارة ولذلك مسي هذا النوع بالتشبيه البليغ، ومن املعروف أن طريف التشبيه ال 

اآلخر ومتميزاً  منفصال عنهما وال يتفاعل مع اآلخر، بل يظهر أحدمها تتداخل معانيهما وال يتحد أي من
فاألداة يف مثل هذا التصور مبثابة احلاجز املنطقي الذي  «هلذا التمييز هو أداة التشبيه، الواضحنه، واملظهر ع

األساسي يظل فإن املبدأ ...يصل بني الطرفني املقارنني وحيفظ هلما صفتهما املستقلة، وحىت لو حذفت األداة
قائماً ويظل طرفا التشبيه متمايزين متاماً ال تتداخل حدودمها العملية واملنطقية ألن نية وضع األداة هي 

ل أحدمها عامأما يف االستعارة فإن التلبس بني املشبه واملشبه به يكون كامال حىت ي، 2»الفصل بني الطرفني
ه سيف كأن"يف  التشبيه يلحظ ببساطةسفاملتلقي ، اديبن البغدعبد اهللا بن حممد معاملة اآلخر، كقول 

، أما يف االستعارة )املشبه و املشبه به( ألن التشبيه مبين على نية الفصل بني الطرفني" جلكأنين رِ"و " الزمان
الذي حيمل صفة " التالعب"مجع بني ألنّ الشاعر قد ا املتلقي، هله فال يكاد يتنب" لتالعب األيام"املكنية 

وعاملها الشاعر معاملة اإلنسان بأن أسند إليها فعل ، ملعنويةااألمور اليت هي من " األيام"اإلرادة والعقل و
هو  )املستعار واملستعار له(التالعب، واال االستعاري املشترك الذي ميكن أن جيمع بني املشبه واملشبه به 

  :اجأمأذى الناس والقدرة على مف
سيـوكأن مـهالز جمـف ـانائبداً          رفلَا يـللن اــزالُ خضـاتيب  
ـنِي لتـوكأنـالعلٌ لبسي         امِ بِـبِ األيا مقـرِجهثياب اــت3لوب  

يناسب  الكرم والعطاء، وهذا ما هواملستعار منه واملستعار له فيه يشترك يكون اال االستعاري الذي وقد 
  :بن أيب النوق الطبيبأيب بكر عتيق بن متام  املدح يف قول

  4يداه أخصب من أهلي ومن وطَنِي           ىتـتركت أهلي وأوطانِي لقصد ف
قد حذف املشبه به وهو األرض املعطاءة اخلصبة، واال االستعاري " يداه أخصب:"ففي االستعارة املكنية
ذلك أن العملية االستعارية بقدر ما تقيم  «تعار منه واملستعار له هو الكرم والعطاءالذي يشترك فيه املس

يف مظاهر الواقع الراقدة الظاهرة ليفتح على أنقاضها عاملاً جديداً، حتدث أيضا ختلخالً معادالً على  ختلخال
ا ال يأيت هلا أن توصف وتوصف األمساء مب، مستوى بنية اجلملة فنرى الفعل يسند إىل ما ليس له يف احلقيقة

احلسن بن حممد التميمي ومن ذلك قول  ،5»ويضاف االسم إىل ما ال صلة له يف الطبيعة ،به يف الواقع
فاملوت "،الذي أسند التردد واإلحجام واملباغتة للموت ابن الربيب القاضيالقاضي التاهريت املعروف ب
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ه من باب إسناد األفعال اإلرادية العاقلة إىل غري بعد أن يهم باألمر، وهذا كل" حيجم"وهو كذلك " يعاجل
  :العاقل

  سلّماـولكن رجالٌ أسلموه ف  ادهمــم يعاجِلْه احلمام أبولو لَ
 املوت غمرة ا أنْ جنَا منوم"ا  " قاسمأحجم ا املوتملكن ه1بإحجام  

أن يقال عن  يت أكثر من طرقها حىت لقد صحوالصورة البسيطة عند املغريب من األدوات األسلوبية ال     
  .شعره بأنه تعبري بالصورة، وأن قصيدته اجليدة هي بدورها صورة

بة ألن فيها مشاة بني وهي مركّ «فإا تتمثل يف التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمين أما الصورة املركبة     
  .2»من صورة فيها أكثر من شيء واحد الصور، ووجه الشبه فيها منتزع من متعدد، فهو اآلخر مكون

اً، فهو إذا طرق أيقونة أسلوبية يغلب عليه أن يكرر والشاعر املغريب كثرياً ما يبين صوره املركبة بناًء توالدي
فنجد صورة مركبة  ،بن أيب العرب اخلرقيأيب بكر عتيق بن حسان بن خلف طرقها يف نفس املقطع، كقول 

" كأنك اخلري مقروناً بأشرار"رابطا هذا املقطع بأداة التشبيه " بدهر ال جواز به هذا وأنت"أوىل يف التشبيه 
شبيه الضمين، إذ عند الشاعر أن ممدوحه وهي الت: صورة أخرى يضيفوهذا على سبيل التشبيه التمثيلي، مث 

نوع من التلوين الذي يزداد وضوحه كلما أظلم ما حوله، وقد جلأ الشاعر إىل هذا ال شرقل اجلانب املُميثّ
الصورة األدبية هي تلك الظالل واأللوان اليت  «ليجعل ملعناه جتسيداً واضحاً، ألن" املشرق واملظلم"املتضاد 

ختلعها الصياغة على األفكار واملشاعر، وهي الطريق الذي يسلكه الشاعر واألديب لعرض أفكاره وأغراضه 
  :3»عرضاً أدبياً مؤثراً، فيه طرافة ومتعة وإثارة

املستقـرفض رفض دنياك تـول           ـالِّ هلَـت لتبيـم الـكُن بالـع ارارِـدد  
  رارِــروناً بأشـري مقـك اخلـكأن    هـواز بِـدهرٍ ال جـذَا وأنت بـه

  4ييف ظُلمة اللَّيلِ مسرى الكوكبِ السارِ          رتـا ظَهـلوال التضادد يف األشياِء م
وهو ميدح الشعر ويفاضل  ؛كذلك بن الصفار السوسيعلي بن أمحد وجند هذا الترادف يف الصور يف قول 

الصورة مبنية على املفاضلة، و بينه وبني النثر، مستعمال يف ذلك التشبيه الضمين مث التشبيه التمثيلي،
بالغة التشبيه  «ساس التشبيه ألنوالتشبيهات كذلك حتمل داللة املفاضلة كتأكيد فين لفكرة الشاعر، وهذا أ

ما كان ه كلّيف حتقيق ما أريد به، من التحقيق بني الشيئني أو الوقوف على مدى التقريب بينهما، إذ أن
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1»فيه من طرافة وإبداع قا للغرض الذي اجتلب من أجله كان أبلغ وأعلى، ويزيده بالغة ماشبيه حمقِّالت، 
  :ابن الصفار يقول

للن عرفْت وقدا مـظْمِ قمةًـدا يبتنِي أه      زياـكالمِ القـلُ الـبِهيواف  
  اـَمه و تراقيـنظْ جِيدا ا زانَـكم             درهـوما الدر منثوراً وإنْ جلَّ ق

  2كأُخرى غدت حسناَء حجالَء حاليا            لٌـوما غادةٌ هيفاُء حسناُء عاط
  :حممد بن ربيع ما، من ذلك قول أو حكمة عام دليل على صدق حكمك كثرياوالتشبيه الضمين يأيت 

  ذَّكياـرجلَ الـص الـد وينقـيزي           ــادان ممـاضلُ البلـفليس تف
  ـَّايـدفاً دنِـاؤها صـانَ وِعـوك    اَء راقت ـن درة حسنـم مـفك

  3اـليـالبس واحلُـملت اـحـفقب           لْيٍـنت بِحـالبسٍ زيـوذات م
فنرى أن البيتني الثاين والثالث مها تدليل لصحة احلكم الذي ساقه يف البيت األول، أما التشبيه التمثيلي 

ا مبا مياثلها من الصورفينقل الصورة يف حركيبن حسني بن خيارة كقول  ؛تها، ويقار مادحاً الفارسيمعد ،
اليت اشتهرت ومألت اآلفاق ، والصورة الثانية هي صورة الشمس  صورة املكارم: بني صورتني مجعو قد 

  :بةقة كانت أو مغرمشر، اليت تطلع على الناس فيعمهم نورها
  وبِـيف حنيِ الشيَء مبوه، يَءـالش    هاـيا وحيسبـذاك الّذي يهب الدن

عم واشتـمكارم اآلفاق ـت هرت    تشريقٍ وتغريـكالش 4بِـمسِ مابني  
     إمساعيل بن إبراهيم ال بدفقات شعورية تصف حالة الشاعر كقول والتشبيه التمثيلي ميكن أن يكون حمم

إذ أن التشبيه يف حقيقته التأثريية ما هو إال ملح الصلة  «ميثل حلالته النفسية بشارب اخلمر وهو ،بن اخلازن
و شيء ما توضيحاً وجدانيا، حىت حيس بني أمرين من حيث وقعهما النفسي، و به يوضح الفنان شعوره حن
  :5»السامع مبا أحس به املتكلم، فهو ليس داللة جمردة ولكنه داللة فنية

  راــاً يف دنِف أجـحتِسبـم           همـداً بـسِ رويـادي العيـيا ح
  6راًــق مخـرتي مغتبـمن حي    مـهِـاديـد حـي إذْ جـِأننـك
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كثرياً ما تتواىل يف املقطوعة الواحدة، فتجعل منها نسيجاً بديعاً من التداخالت الداللية  والصورة املركبة
نجد يف البيت األول تشبيهاً ضمنيا ويف الثالث ف، مادحاًالقريواين بن شرف حممد والتركيبية من ذلك قول 

  :هاً ضمنياً آخرتشبيهاً تاماً، أما يف البيت الرابع فنجد تشبيهاً متثيلياً، ويف اخلامس تشبي
ـجعلي ــلْ حبـا وال حتفـاوِرادثة           عرفال تسأَلْ عـإذَا اد ـتلِـنٍ اَألس  

  دلِـَت والعطف والتوكيد والبـكالنع    هـر الكرمي لـد احلُـد السيـفاملاج
  لِـيزان واحلماالن يف املـسِ حـللشم    ذَاـها وكَـواهُ شانـى وسـَزانَ العل

ا عـوربمـم هـابـرونَ بِـا يفخه          شفْـيالك ى منوا يهرِ ماخلَص ا من1لِـن  
وابن شرف معتإلفريقية كان ما وهلذا «:ذكره يف قولهإذ ، ف له بالرباعة حىت من ابن خلدون يف مقدمتهر 

قيقة أن تكثيفاً دالليا للصور على هذا النحو ال ، واحل2»شرف وابن رشيق ابن إال الشعراء، مشاهري من
  .يستطيعه إال شاعر مطبوع

- الصورة الساكنة و الصةورة احلركي:  
ذلك النوع من التصوير الذي يرسم املنظر أو احلدث رمساً سكونيا، وهو  - اللوحة –الصورة الساكنة     

اية، فكالمها يرمي إىل حماكاة منظر ما يف وصف يتقاطع وفن الرسم يف الغالألن  ؛أنسب ما يكون للوصف
فهي أقرب إىل املشهد  - املشهد -حلظة واحدة، وكأنه نوع من التصوير الفوتوغرايف، أما الصورة احلركية

احلركي الذي نعاينه من خالل األلفاظ، والفرق بينهما واضح، فاألوىل سكونية جامدة، أما الثانية فحركية 
  :للنيلإبراهيم بن غامن بن عبدون املعروف بأيب إمساعيل الكاتب سكوين، وصف حية، ومن أمثلة التصوير ال

  قَلِـه صفيحةُ صيـصبت بصفحت   ـا      مـبنيِ كأنـن اجلانـلُ بيـوالني
  لِـابٍ مسبـوج يف سحـبرق مت       ي متوجِهـدرِ فـوَء البـوكأنَّ ض
  لِـلٍ أليـت ليـزهر الكواكبِ حت       هـرجِ من جنباتـور السـوكأنَّ ن
  3لِـه وممثِّـنِ مشبـعيـدو لـيب ا            ـَوارهـقاً نـاضِ مفتـمثلَ الري

ألتى على معظم تفاصيلها، والبنية املهيمنة  حماكاافالصورة اليت رمسها شاعرنا صورة سكونية، لو رام رسام 
مثل ( ،)نور السرج زهر الكواكب( ،)ضوء البدر كأنه برق( ،)يل كصفيحة صيقلالن(فيها هي بنية التشبيه
ففي هذه الصورة البيانية ال نكاد نقف على مظهر حركي حي، ومن أمثلتها كذلك ) الرياض املفتقة النوار

إذ سكون الصورة واضح وجلي، ، يلللّ ابن حديدةأمحد بن القاسم بن أيب الليث اللخمي املعروف بوصف 
الليل (ن اوهو يفيد اإلخبار عن حالة مستمرة، والتشبيه) ترتقي( نعثر على أفعال يف األبيات إال واحداً فال
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 ،تفيد منع احلركة كذلك) األسري(ولفظة  قد سامها بدورمها يف هذا السكون،) النجوم كاللؤلؤ) (كاألسري
  : وهذا كله تعاضد لريسم لنا هذه اللوحة

  قِـوثَـاملريِ ـلُ ملقًى كاألسـواللي
ـجنوموس ـهيـماِء ترتـطَ السق  

  1اجٍ أزرقِــوق زجـؤلؤٍ فـلـك
     وحىت وإن كانت هذه ، ل الصورة وحترك عناصرهاأما الوصف احلركي، فهو الذي نعاين فيه حتو

ورة احلركة نسبية أو غري واضحة فإننا نالحظ تفاعل العناصر داخل الصورة الواحدة فيما بينها، ففي الص
أما يف املقطع  ؛الليل والنجوم والزرقة: السابقة نلحظ أن عناصر الصورة منفصلة عن بعضها ألا ال تتفاعل

ة على احلركة كثرية الّفاألفعال الد، ن احلياة نابضة فيهفإوإن كان وصفاً حىت  - و هو لنفس الشاعر - التايل
، وعناصر املشهد متفاعلة، )حاولت-تقبل- جاءت-ينهض-دنت- حيملها-تسحب-مرت- تسقي- تنوء(

يستمد بعضها حركته من بعض، فالسحابة كعنصر يف الصورة تتفاعل مع األرض، والريح كعنصر آخر 
حيملها، والتراب حياول الدمنها، ويف النهاية حنصل على هذا املشهد الذي ال ميكن أن نتصوره ساكناً  نو

  :لكثرة تفاعل عناصره
  داقِــوابلٍ غيـقي البالد بـتس  لهاـقْـبث نوُءـأَقَة تـا رب متـي

  ناقِــح حيملُها علَى األعريـوال  اهـمرت فُويق األرضِ تسحب ذيلَ
  تاقِـاقٍ إىل مشـوضِ مشتـكنه  ض حنوهاـودنت فكاد الترب ينه

ا جـفكأنتـم ـاءتلَ تـقبهح   ارب ا لذيـأوهمن 2قِناـذَ عـاولَت  
و ال تعتمد كثريا على حدود التشابه ، كثريا بالتمايز و الوضوح املنطقيني ال تعتد «الصورة الشعريةو     

الالت الّالضيقة بقدر ما تعتمد على تفاعل الدلتفاعل الذّ ذي هو بدوره انعكاس وجتسيداعرة مع ات الش
ور االستعارية اليت تبىن عليها، ومن الص، هذه هي وظيفة الصورة املتحركة وكذلك التعابري 3»موضوعها

نسبية إذ أن احلركة والتسارع  تهفحركية صور، حممد بن سلطان األقالمياحلركية الكثرية يف األمنوذج قول 
وكذا يف إيقاع القصيدة، وكأمنا يشعرنا بتسارع  نتلمسهما يف عجلة انتقال الشاعر يف تعابريه عن معاناته

  :ه أيضا، وكأمنا هو حيس بأن األحداث قد تسارعت عليه فال يقدر هلا حلاقااألحداث من حوله ويف نفس
  هِيد واألرقـوها التسـحش    رِقـانها غَـلةٌ إنسـمق

  قـــةٌ دفرــوع ثـودم    ةٌ ـاعفـابات مضـو صب
                                                 

 .74ص  ،زمانأمنوذج ال: حسن بن رشيق القريواين -1
 .73ص : السابقاملرجع  -2
  .224الصورة الفنية يف التراث النقدي و البالغي عند العرب، ص  : جابر عصفور ينظر -3



 

184  
 

  ها حرقـلوعٍ بينـي ضـف    هـام لَـقـؤاد ال مـوف
ى أشفَى علَى جـوفتفهـم           ر مـن ـا بـَالكرمق ه  

هلـشوح ـاً يسطُو بهقل    ب حيتـيلٍ سـعن ـوف1رق  
املقصودة غري  تهفصور، الفزاريمضر بن متيم غري بارزة، لكنها موجودة كقول  ةوقد تكون هذه احلرك

، و هي صورة "رصدهاألقدار تكمن، تلبسه ثويب ذله وهوان، والنية تربز تت"الشعري،  هحركية إال يف واقع
حركية لتفاعل عناصرها الداللية، ال استناداً إىل واقع أو صورة حركية حقيقة، والشاعر املقتدر هو الذي 

ويبعث فيها الروح، وهو بذلك يصنع عامله  يبعث احلياة يف اجلمادات كما يريد، ويستنطقها مبا يشاء
  :؛ إذ يقولاملتميز

  دانـرام السماك وليس منه ب           اجزٍ ــوإذَا حتنطَ كلُّ باغٍ ع
  وانــفكسته ثَوبي ذلّة وه            ت ظُنونِه ـكَمنت له األقدار حت

ـُوثَنته صفْراً من مناه ومهّ   انَــيف العفوِ ليس ينِي اإلذع    هـ
  2كانـبكلِّ مجعلت له رصداً            يةٌـرميك نِـبرزت إليه من غ

وإن وجدت فيها الفنية ي وظيفتها التصويرية اإليصاليةوالصورة احلركية ال حتتاج إىل صور بالغية كي تؤد ،
علي بن إمساعيل االستعارات أو التشبيهات فإمنا لدعم الصورة أكثر وكشف أبعادها اخلفية، من ذلك قول 

  :الشريف الزيدي
  رِـفأحيى بالوِصالِ قتيلَ هج            مروـالُك زارنِي يا أم عـخي

  رِيـه خيالٌ جاَء يسـيشوقُ            لُّ صبـوشوقَنِي إليك وك
  درـبه بِـوانـلةٌ جـكلّـم     اجـلِ تـم وفوق رأسِ اللَّيألَ

  رِـاج الليلِ مرقوم بفجـوس            يك إلّاـفما انصرف اخليالُ إل
  3رِـرآةَ تبـاملٍ مـكأسود ح    مـَبدرِ تـام بوقد ولَّى الظَّلَ

فالشاعر املتغزل جيعل من خيال معشوقته شخصية تزوره، وتذكره وال تنصرف إال مع الفجر كانصراف 
الليل حامال معه القمر، و يف إضفاء العقل واإلرادة على مظاهر الطبيعة نوع من إعادة الصياغة لعناصر 

  .ره وفق حركة انفعاله وشعورهشخصي هو ملك للشاعر الذي يبتدعه، ويسيالكون يف عامل خاص، عامل 
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 - الصورة االنطباعورة االنفعال والص:  
ما فكلّ تقسيم الصورة ذا الشكل هو تقسيم ملدى حضور االنفعال النفسي يف رسم الصورة الفنية،     

صورة الثر النفسي خافتا مغيبا كانت كان األثر النفسي واضحا،كانت الصورة انفعالية و كلما كان األ
  .ال تقدم وال تؤخر على املستوى النفسي إذ هي حني ذاك انعكاس ملشاهدات، انطباعية،

ا يف مان نسبييتحكّ فطبيعة املوقف وطبيعة الغرض واحلضور النفسي يف قصائد األمنوذج درجات وأغراض، 
 ابن االسفنجيمساعيل بن حممد اللخمي املعروف بإلدرجة حضور التأثري النفسي، ففي مقطوعتني متتاليتني 

  :ميكن أن نعاين الفرق يف درجة هذا احلضور إذ يقول يف األوىل
  كلِـائلُ رمسها        تسآلَ مقروحِ اجلوانحِ مثـولقد وقفت ا أس

  أملِ ـلن ترى       يف الشك إلَّا بعد طولِ تـلَ اهلاللِ فـفرأيتها مث
                  1لحوـا دامت ومل تتـلو أنه   ا     نــها لـام مضت فيـ أيِهللا

والتشبيه يف البيت الثاين، وحىت املركبات  ل،كااز يف البيت األو: كثرة األساليب البيانيةاملالحظ أنّ و
أما  ه إال بقدر،سي الذي حنسال تفسر هذا التأثري النف) لو أا دامت للتمين)(هللا وهي للتحسر(االنفعالية

  :املقطوعة الثانية فهي من املديح
   كلِــشأمر م لّراج لكُالس فهي ه          ولـق ةَـإذا أمضى بديه قاضٍ
   ِ فيصل ه برأيٍبعها  فاقتاد أصوراض             انَـمزـه الاربـت جتـراض

       2 لِأَـماله كالشـمنه وشيـفيم     جعل السمـاح شعـاره ودثَاره      
ميينه ومشاله ) (تشبيه يف قوله فهي السراج(فالصور البيانية يف هذه املقطوعة أكثر حضورا من األوىل 

، إال أننا نلمس الفرق يف األثر النفسي الذي ختلفه كلتا )راضت جتاربه الزمان(واستعارة يف ) كالشمأل
أما يف الثانية فهو  مبا حيس لنحس ىل يفتح لنا منافذ على عامله النفسي،فالشاعر يف املقطوعة األو املقطوعتني،

ينقل لنا انطباعا عقليا ال دخل للعنفوان النفسي يف تشكيله، فاملشاعر يف األوىل حاضرة مهيمنة أما يف الثانية 
اض هي ميدان ق ألن هذه األغروالصورة االنفعالية أنسب ما تكون للغزل والرثاء والتشو فخافته باهتة،

جها،احتدام املشاعر وتأج وإن مل يسق صورا بيانية كثرية ؛ وهو  الناسخعلي بن أيب علي شوق قول فمن الت
من  -الذي أصبح إىل ابنه املتغرب، نفسية انفعالية شديدة التأثري، صورة األب الذي حن فقد ساق صورةً
ر يف املتلقي، اعر املنفعل هو الذي يستطيع أن يؤثّواألكيد أن الش هو املغترب بدال عنه، - فرط حنينه إليه

د أمهية صدق اإلحساس باملشاعر قبل تؤكّ ، وهذه حكمة قدمية"قع يف القلبوما خرج من القلب "ألن 
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    اعر إذا مل يكن هو نفسه صادق اإلحساس ا فلن يستطيع التعبري عنها بصدقألن الش، ينقلها إىل املتلقّ
  :و عمق

  ن كَربِ ـا قطّ مـا بات منك خليـم          بٍــرثي ملكتئـت ك اليا دهر مالَ 
  بِي ـقِ يف عقـب بالتفريـتى تعقِّـمل يكَْف صرفُك صرفي عن ذَوِي ثقَتي       ح 
  رِ أبِ ـردا بغيـى بأرضِ الفَلَا فـأمس         هــي يف حمبتـانَ أبا لـن وكـاب 

أمسيت ي وطنِي فـي مثلِ غـفهتملُغـيا م           رب ملغتـتربٍ بـن 1ربِــاك       
حممد بن عبدون كقول ،ق و احلنني للمرابع و الوطنشوناسبت الت، و الصورة االنفعالية يف األمنوذج كثرية

  :الوراق السوسي
  ورـوِي عنك مأسوقي طليق و خطْـش          صورـك مقـر طارق مهِّي فيـيا قص
  ذور  ــنِ معـأبكي عليك وباكي البي         دا ــاهر أبـي سـام جارك إنـإنْ ن

   2دورـولك الـك الحترقَت من حـإلي       عندي من الوجد ما لو فاض من كبدي   
و الصورة مبنية على انزياح ، ر الشديدد تأثر الشاعفاحلضور االنفعايل النفسي يف هذه الصورة مهيمن يؤكّ

و كذلك االستعارة املكنية يف تشبيهه للوجد بالنار وحذف ، جلمادات مبا خياطب به اإلنسانا ةيف خماطب
أن التعبري  «إذ ؛وهذه هي الوظيفة األساسية لالستعارة، وأتى بالزمه وهو احلرق، املشبه به وهو النار

متتد فيه مشاعر الشاعر إىل كائنات احلياة  رجات التقمص الوجداين،االستعاري قد يقوم على درجة من د
 ،3»ويلغي الثنائية التقليدية بني الذات واملوضوع من حوله فيلتحم ا ويتأملها كما لو كانت يف ذاته،

ل فاملتلقي قبل أن تكتمل لديه الصورة االنفعالية يكون قد متلكه تأثريها النفسي، واكتمال الصورة هو اكتما
القاسم بن مروان آالم الفراق، من ذلك قول  التعبريعن ورة املؤثرة تناسب كثرياوالص ،ذلك األثر النفسي

: استعارة يف قوله(على خلوها من أدوات البيان إال يف القليل  الصورة اليت رمسها الشاعرو، القفصي البزاز
فهي ) حبل الوصل(شبه إىل املشبه به وكذلك إضافة امل) كأن جناح طائرة مهيض، وكذلك سعت الليايل

  :رة تشي بانفعال شديد وصدق واضحمؤثّ
  وض ـأشاقَك من سنى برقٍ وميض            فعينك ما يالئمها غم

  ض ـطائرِه مهي حاـسرى وهنا وجنح اللَّيلِ داجِي          كأنَّ جن
بِع سناه ذكِّرهإلْـي ــادف           ي أسفً عليهـا تفـمدامع  يض  
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حس تـسعالليال ها بفُرقَتنق       ي    د تبنلِ مصـفحبلُ الو1يض  
والصورة االنفعالية كثريا ما تكون ألفاظها بسيطة غري متكلفة، فتساهم تلقائية ألفاظها وتراكيبها يف      

 و على العكساال، فع كان إيصاله سريعا،متكلف افا غريما كان شفّن اخلطاب األديب كلّتقوية تأثريها، أل
أيب عبد اهللا بن عتاب : ومن هذا النوع التلقائي ئ انفعاله به،إذا كان كثيفا فإنه يستوقف القارئ مما يبطِّ

عبد الوهاب بن حسني بن ": لصديق له هو احلاجب القزاز التميميجعفر التميمي النحوي املعروف ب
  :ختان ابنه ودعا غريهوليمة  ه إىلعحينما مل يد "جعفر

  ي ـابِي وأخدانِـوشتت الدهر أصح    ي    رانِـواحسرتا مات أترابِي وأق
يغ رتامِ خالـوغياألي ـرتأه   ي    ص من ى احلرضي ـلي وإخوانِـواملُنت  

هراِء اذكريف الس كنت من ا       وصارريف الض أنساه 2يـِء ينسانِبلْ لست  
فهي يف األمنوذج أكثر من سابقتها، وهي انطباعية ال لغياب االنفعال عنها متاما، بل  أما الصورة االنطباعية

  :واصفا احلمام التونسي ميميعنترة الت خلفوت صوته قليال، وهي تناسب الوصف كقول
  وبِ ـيفوت إذا ونى عصف اجلن        هـاقع ال عيب فيـفر فـوأص

الصحوِ أَلْقَت يوم مسا عن        كأنَّ الشرداَءه ــعليهالغ روبِ ـد  
شاألحلاظُ ع هشخص املُ  ا     قًـوتنظر ظَرا نإلَى احلـكم ب3بيبِـح   

وحىت  غري أن انفعال الشاعر مكتوم، ذلك أن الوصف ال حيتمل عنفوانا انفعاليا، مجيلة، ةفالصورة واضح
أيب  ر، جند فيها هذا النوع من الصور االنطباعية كقولراض اليت يناسبها الوصف االنفعايل املؤثّبعض األغ

  :عبد الرمحان بن أمحد بن حبيب حبيب
الس شديد كسامل الماً من         هاحلسنِ على خد يد طَّتـخ واد  

  داد ــاملوهم أن يزداد جف          فهــحتى إذا جاَء إىل نص
الض اسلب يل فيه قى          وقـَفحـناحل لباس ــلَّ يل فيه4داد   

فالشاعر متغزقرب إىل الوصف اخلارجي أغري أن الصورة اليت رمسها  اشة،ل، والغزل انسب لالنفعاالت اجلي
ن الصورة االنفعالية ال يتحكم ، وهذا دليل على أ)لباس احلداد لباس الضىن،(اخلايل من املشاعر إال يف لفظيت 

  .در ما يتحكم فيها صدق انفعال مؤلف النصبقفيها الغرض 
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  - الصورة التفاضلية و الصةورة الكاريكاتوري:  
ه أفضل من املشبه به، وهي كثرياً ما تعتمد صورة تبىن على افتراض أن املشب «الصورة التفاضلية هي     

توسيع هذا املفهوم جلعله يشمل كل  ميكن، و 1»جاوز املشاة واملماثلةعلى التشبيه يف بنائها، وهي تت
وعلى عكسها ، ورة املقصودة على الصورة اإلطارصورة تبىن على هذا االفتراض، وهو األفضلية للص

و القصد ، دف إىل مسخ شخص أو شيء أو تشويه شكله وواقعه الذي هو عليه «فالصورة الكاريكاتورية
من  تقوم على احلطّ دالليةوفاعليتها ال، فهي تعمل على نفي األفضلية ،2»رية و اإلضحاكمنها هو السخ
و الشاعر املغريب قد استعمل كلتا ، إىل درجة بعيدة تنيا متضادلذلك ميكن اعتبارمه، قيمة املوصوف

قيق الندمي الرقيق بن القاسم الكاتب املعروف بالرفمن الصور التفاضلية جند قول ، الفاعليتني يف صوره
هذا ما ، فمعشوقته أفضل من البدر ،ال يقف عند حدود التشبيه بل جياوزه إىل التفضيل و هو، التغزم

لكثرة  - مث يستطرد يف رسم تلك املعشوقة اليت، )مظلومة أن يقال البدر يشبهها(نستشفه من الكناية 
  :أن الشاعر ال جيد هلا مكافئا مما شبهها به حنس –تشبيهاا

  قـو البدر يكسف أحيانا و ينمح       ا ـمةٌ أن يقالَ البدر يشبههمظلو
وحف ب 3جيلِّلُ املنتداجِي ليـمن ذوائ ا حتتها        جبينفلـه ــلهق  
   4دقـبنورِها ترتعي يف حسنِها احل        يةٌــراُء حالـكأنها روضةٌ زه

 ا معشوقتههشبم، نفسه توحي بالتفضيل املطلق كقول الرقيق، كثيفة الداللةوقد جند الصورة سريعة لكنها 
ويف ، من ذلك و أكرب إذ هي أجلّ ؛علها إحدى أمنياتهجها يف ذات الوقت عن غري أنه جيلّ، بالظيب األبيض

تها على كل ما ميكن أن خيطر على نفسه من أماينهذا اإلكبار إقرار بأفضلي :  
  5انيه ــن أمـمين عـلَّه املتـيض املُنى خطرت      أجرِئْم إذا ما معار

إذ تناسب تفضيل املمدوح على بقية املوصوفات  ؛يف غرض املدحو والصورة التفاضلية كثرية يف الغزل      
 ممدوحه بالبحر مث ال هامشب بن أيب النوق الطبيباملعروف با أيب بكر عتيق بن متامومثاهلا قول ، و املشبهات

، هه باملطر مث ال يرضيه ألن الغيث عنده إىل زواليشبف، يرضيه ذلك ألن البحر كثريا ما يرهب وارديه
وأخريا يشبهه بالبدر و مرة أخرى ال يستكني املشبه به ألن البدر خيسف و ال يكتمل إال لينقصه إىل املشب ،

ه أفضل من كل ما إىل فهمنا أن املشب اعرالش ينهي، وبعد هذه التشبيهات كلها اليت ال تناسب قدر املشبه
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من كل ما ميكن  بة يشعرنا بأن ممدوحه أجلّوكأن الشاعر ذه املقاربات التشبيهية املخي، وصف به و قورن
  :أن يشبه به

  وارد ـكره الـحر ال يشـطاًء فإ             نَّ البـلت كالبحرِ عـإنْ ق
  لُــطر مع كثرته زائـنَّ الق        احا فإ     ـطرِ مسـأو قلت كالق
  1ص البدر و هذَا أبدا زائدــقُ     د ينـ        ـدرِ فقـأو قلت كالب

     ا يف تراثنا الشعري العريبوالصورة التفاضلية عريقة جد ،ا ترافق فناملدح و الغزل ومها الغرضان  أل
من أمثلتها ، به مبا نعرف يف تراثنا الشعرياألمنوذج شديدة الشوهي يف ، األثريان للشعر العريب منذ نشأته

  :قول املادح
  راـي القَـاد هنـظيم الرمـع   زناد         ـماد وري الـع العـرفي
اخـو أنا من الزى بنانفـد            ـراتالبحورِ لدي ضاـفَيسا حه  

  2ا ذَوو احللْمِ حلُّوا احلُبىـإذا م           ن الراسياتـا مـًو أوزنُ حلم
ر عن تعب) أوزن حلما ، أندى بنانا، عظيم الرماد، رفيع العماد( فهذا املقطع على ما تضمن من كنايات 

و رغم ، ال خترج عن مألوف الصور التفاضلية التقليدية، علو مقام املمدوح وكرمه ورجاحة عقله وحلمه
احلسن بن حممد التميمي القاضي التاهريت املعروف من ذلك ما رمسه ، ر طريفةذلك ميكن أن نعثر على صو

ووجه  ،وا من املعركةجليش ابن حممد بن أيب العرب و قد أبت مجاعة منه أن يفر ابن الربيب القاضيب
نة على الصورة األخرى املمك اجلنود التفاضل يف هذه القصيدة أن الشاعر يفضل احلالة اليت اختارها هؤالء

  :إذ يقول ؛وهي صورة اجلنود اهلاربني من القتال
  املَّس تواملَ ةيشخ نوا مقُترن يأو    مهورِحي نا فنا والقَورفي نْا أَوبأَ
لَوأن وفه وا لـموا أعـرةًـفرأَ    ز راً علَى املوتبا صرأَو كْولكنار3م  

عى صاعدة للرفع من قيمة املوصوف، أما الصور الكاريكاتورية فهي صور والصور التفاضلية تس     
ساخرة، يعما إىل العيب يف املوصوف في دنه مستعملني تقنية التضخيم، اليت جتعل من العيب ربزوأصحا

 ازكِّرم ،مركز الصورة أما باقي الصورة فيبدو كأنه إطار حامل هلا، مثاهلا قول ابن رشيق يف رجل أخبر
وصفه على فم املوصوف مث يقرب الصورة أكثر لتصبح صورة مشية بصرية، إذ الرائحة القوية تصيب الذباب 

  :صريعا على بعد فيقع
  ك والندــفإما ضدان للمس    هـوأخشم إن مثَّلت فاه وأنفَ
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شاقانت كهةٌ خبراُء بعداـله نه    الذُّبابِ علَى ب جتازم عصرت1عد  

لرجل ذي  الدركادوعبد امللك بن حممد التميمي املعروف بوشبيه ذا التصوير املبين على املفارقة، وصف 
ل ما يلقي صورة املنقار مث ميضي رامساً صورة ذلك األنف العظيم، لشاعر يلقي يف أذهاننا أوفا، أنف كبري

اكب م حىت مل يعد يقطع الذي تضخو توظيف الربيد هنا هو نوع من  طوله،يف يوم إال نصف الرسول الر
وهذا هو حمور ، املبالغة إذ الربيد هو الرسول الذي حيمل الرسائل إىل مقاصدها و معروف عنه السرعة قدميا

  :إذ يقول ؛من قيمة املوصوف الصورة الكاريكاتورية، فهي تبىن على املفارقات و التضخيم وبالتايل احلطّ
ـق نقِّر على املنقارِ إنْ كنتـأنك    دمن ع ـظَمِ األنـرت ف  

  فـشي إىل خلْـه ميـحِسبت    ه ـشي بـلَ ميـف إذا أقبـأن
ـلو أنـه ممو هىـا انـرِدبريـفي    ته صـهاليومِ للن ـد2ف  

     ر عن روح ساخرة وجمون منتشر مع مستوى والصورة الكاريكاتورية يف األمنوذج كثرية، حضورها يعب
من االستقرار والدعة يف العيش والرخاء  درجةر عن رف، كما يعب قليل من التحضر واإلغراق يف التغري

ابن  العام،وقد تراوحت لغة الصورة الكاريكاتورية من اللغة الراقية اليت تنهل من القرآن الكرمي كقول
  :شرف

  ا إليهــرورات أجلأتنـوالض        جيفة كلبٍـالنُ إال كـما ف
  3هـابِ عليـد فال إمثَ يف الكت        ن اضطُر غري باغٍ و العاـفم

باقتباس من القرآن  -على سوئه - وبرر جلوءه إليه، فالشاعر قد رسم صورة املهجو مشبهاً إياه جبيفة كلب
هي  ال هي باجلزلة وال الكرمي إذ الضرورات تضطر إىل ما هو حمرم أحياناً، كما جند لغة أخرى هي وسط

  :بن أيب العرب اخلرقيأيب بكر عتيق بن حسان بن خلف باللغة املبتذلة، مثل قول 
يسالقُت رمنب ه وهومن ـححـسجِ        كشفه شلون ووجه حطام اـمب  

  4رِباــج ريقته يف النيلِ ما شـلو م        حلَيمضي السواك على ثغرٍ به قَ
ككناية عن قبح فم املوصوف، وجند لغة الصورة " لو مج ريقته يف النيل:"عتمد على املبالغةوهذه الصورة ت
ة يف أحيان كثرية، ويف أحيان غري قليلة حتمل ألفاظاً ه إىل العامبسيطة قريبة ألا توج الكاريكاتورية

  :ابوينالصبكر بن علي مستهجنة كقول 
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  1رخِـامِ بالفـ األنرف بنيـيع    يـةَ خمِّـأَذاب والٍِ بسوس
واملالحظ على كثري من شعراء األمنوذج إكثارهم من النظم يف غرض ما و إجادم له، يشتهرون به      

على سبيل  - فالصورة الكاريكاتورية ،أكثر من غريه، و هذه الظاهرة جندها كذلك على مستوى الصور
الدركادو، وابن املؤدب، وحىت ابن رشيق  الصابوين، و: جندها حاضرة عند شعراء بكثرة مثل - التمثيل

من  غرضوكأن هذا االهتمام هو نوع من التخصص يف ، على اهتمامهم ذا الغرض وابن شرف، تدلّ
  .الشعر أغراض

وما ميكن استقراؤه بعد دراسة اخليال عند الشعراء املغاربة و دوره يف بناء اخلطاب الشعري؛ أنّ حضور      
فقد كان اال ، ها الوظيفي يثبت قيمة اخليال ضمن العناصر املؤسسة هلذا اخلطابالصور الكثيف وتنوع

وشكّل مع العناصر األخرى املكونة للنص الشعري املغريب ، األوسع الذي تأسست فيه الصور الشعرية
فا إلثبات املكانة كما كان هد، اخللفية البنيوية اليت ارتكز عليها هذا اخلطاب، كاللغة و االنزياح و االختيار

.يح على نضج خيال الشاعر املغريبوتنوع الصور يف األمنوذج و تعدد أشكاهلا مؤشر صر، الشعرية
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الذين عاشوا يف إفريقية يف الفترة املمتدة ما بني بدايـة  ، كتاب أمنوذج الزمان هو ديوان شعر املغاربة     
فالكتاب قد ترجم ملئة شاعر و شاعرة ال نكاد نعثر ألغلبهم علـى  ، ية اخلامس اهلجرينيالقرن الرابع و بدا

إال األعالم املعروفـون  ، فأغلب الشعراء الذين ترجم هلم مل يعرفوا إال من خالله، شعر يف غريه من املصادر
األمنـوذج  د قصـائ بعد تناويل للخطاب الشعري املغريب من خالل و ، كابن شرف و احلصري و النهشلي

  : وأمهها ، أمكنين اخللوص إىل بعض املميزات اليت يتصف ا هذا اخلطاب 
من الشعر العباسـي،   لواالشعر العريب يف عصوره اجلاهلية واإلسالمية كما من شعراء املغرب لقد ل  - 

ا فنجدها متيل  إىل يف أكثر موضوعا و البساطةلة ازباجل تتصفجند ذلك واضحا يف لغة الشاعر املغريب اليت 
،  قصـائد اليف كثري من الشعراء صنع كما يظهر ت نوع السهل املمتنع،ال، فهي من القدميتقليدي ال الشكل

بفضل ختير ألفاظها  ةضحاشاعرية و، اسهلة غالب يف مفردااذلك التصنع الذي ال يبلغ حد التكلف، وهي 
ديح فنصادف لغة جزلة يصعب على القـارئ فهـم   إال يف قصائد الوصف و امل، وحسن اختيار تراكيبها

  .مفرداا إال باالستعانة بالقواميس
إفراطا باأللفاظ لكن ال نرى فيها  افيها تالعب جند، سليمة من األخطاء النحوية كانت لغة الشاعر املغريب -
ذلك النوع الواضح من لذلك ال جند فيها ، املشهورةمع االنزياحات مبا خيرجها عن السنن والقواعد  امليل يف

  .املفاجأة و الطرافة الشعرية إال يف القليل من قصائدها و عند عدد قليل من شعرائها
اعتبـار   تكرساليت امل وعمن الوهذا  ال جند حضورا للصيغ الشعبية الدارجة، والعبارات العامة املبتذلة - 

لغة ثقافة أكثر منها لغة دارجة يف  نسبة للمغريببال كانتفاللغة العربية ، األدب املغريب تابعا لألدب املشرقي
التقديس هلا وحماولة السبق يف الـتحكم يف  نوع من غراض، كبعض األنرى فيها تلك اجلزالة يف ف، التعامل
قدمية من الشعر اجلاهلي واإلسالمي خاصة يف أغـراض املـدح    ااملغريب ألفاظوظّف الشاعر وقد ، غريبها

م ألفاظ الشعر العباسي ومعانيه وصوره عند تناوله ألغراض الوصف والغزل استخد كما، ووصف املعارك
  .واحلنني

كان أول لبنة الشاعر املغريب و القرآن الكرمي، إذ تأثر بهجند  املغريبالشاعر عجم مل الواضحةروافد المن و -  
كمـا  ،و إىل املعىن الديين فيقتبسهفه، أالعربية، فكثرياً ما يلجأ الشاعر إىل اللفظ القرآين فيوظّته يف بناء سليق

 .قصائد احلكمةا لكثري من جند املعاين الدينية تشكل حمور
ذلك االهتمـام باجلمـال    أنّ من رأىالباحثني  منحىت أن ؛  اهتم شعراء املغرب بالوزن اهتماماً كبرياً -

، األفكار وعمـق املعـاين  املوسيقي يف الشعر قد فوت على املغاربة بلوغ مستوى نظرائهم املشارقة يف قوة 
وكانت األوزان األكثر استعماال هي البحور الرحبة املتميزة بالفخامة والطول، مثـل الطويـل والكامـل    

ونالحظ يف هذا العصر  ،والبسيط، وهي املفضلة يف الشعر القدمي الذي كان القدوة بالنسبة للشعراء املغاربة
ون وجمالس الرقص واللهو بانتقاء الكلمات واملعـاين  الغناء وب عراء حياولون تلبية مقتضياتأن الشيئات ا
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اليت كانت منتشرة يف القريوان ومن اتمع  الفئاتاحلضرية، واملوسيقى اخلفيفة واملعاين اليت حتتفي ا تلك 
انتقاؤهم  من ذلك، وقد وفّق املغاربة يف اختيار موسيقاهم املناسبة ملوضوعام الشعرية ،وبقية املدن بإفريقية

لبعض األوزان اخلفيفة تلبية ألغراض الغناء، كما أفرطوا يف استعمال البحور الرحبة عند تعبريهم عن الوجد 
  .واحلنني والتشكي واملدح، استدامة منهم وتطويال

أما من حيث القافية اليت تعترب شريكاً للوزن يف االختصاص بالشعر فإن حروف رويها قد توافقـت إىل   -
لكن املوشح والزجل كشكلني شعريني ال جندمها ، د مع ما يشيع من حروف القافية يف الشعر العريبحد بعي

  .يف األمنوذج رغم أنهما من األشكال الشعرية اليت كانت معروفة يف شعر األندلسيني
غوية لدى شعراء امللكة اللنضوج  السليقة العربية و يدلّ تنويع الصياغات اخلربية و اإلنشائية على اكتمال -

وقد استخدم الشاعر املغريب التنويع يف األساليب رغبة منه يف أن يضيف إىل خطابـه عنصـر   ، هذه الفترة
الطّرافة واجلدة؛ فتنويع األساليب و االحنرافات التركيبية تولّد نوعا من الطّرافة اليت تعمل على شد ذهـن  

فكـان  ، أنّ هذه النصوص الشعرية كانت تلقى يف جمالس خاصة و، املتلقّي واستثارة حاسة اإلنصات لديه
  .الشعراء حيرصون على حتفيز التلقي ذا التنويع

كالتشبيه واالستعارة والطباق  املعروفةاعتمد يف بناء صوره على األدوات البالغية  و إنالشاعر املغريب و -
متكّن من أن يبدع تنويعات كبرية مـن حيـث   إال أنه قد ، األخرى البالغيةواملقابلة وغريها من املقومات 

  .الشكل واملوضوع و حىت من حيث احلضور االنفعايل النفسي وكذا من حيث تفاعل عناصر الصورة
مثـل   ،ويقلّون يف أغراض أخرى، كان بعض شعراء األمنوذج جييدون أغراضا معينة فيكثرون النظم فيها -

و الصابوين الذي أورد له ابن ، ة قصائد يف الوصفجند هلم عدإذ إمساعيل الكاتب  أيب الشريف الزيدي و
 فالصورة الكاريكاتورية ،ورهذه الظاهرة جندها كذلك على مستوى الصو، الكثري من قصائد اهلجاء رشيق 

ابن رشيق وابن شرف، ، الصابوين، ابن املؤدب، الدركادو: جندها حاضرة عند شعراء بكثرة مثلالساّخرة 
عرف نا يف التوقد كان ابن رشيق دليلَ ،الشعر أغراضمن  غرضص يف تخصال يل هو نوع مناملوكأن هذا 

إذ كثريا ما ينبهنا  عند ترمجته للشعراء إىل مذهبهم، فمنهم مـن  ، على شعراء األمنوذج و منازعهم الشعرية
ن يتعـاطى التصـنيع   بين، وأبو احلسني الكاتب، ومنهم من كاكان شديد التعب واملعاجلة كعبد اخلالق الز

ان مبقدار، كاألقالمي وعنترة التميمي وابن اخلواص وأيب هالل التجييب، ومنهم املطبوعون كالدركادو والقطّ
ا قد كان و ،ازوالبز مل  ابن رشيق كثرياً ما يسرد قصصاً يقدغـزعري وخاصة يف موضـوع التص الشللن 

  .مييل ا عن اجلد إىل اللهو وإثارة اتشويق عريةالنصوص الشالتقدمي يضفي على  وهذا الغلمان،ب
كان االرجتال يف الشعر دليالً على البديهة احلاضرة والطبع الشعري القوي، وقد أورد ابن رشيق بعـض   -

احلوادث عن حماورات شعرية ارجتالية بني الشعراء، وكانت هذه احملاورات مبثابة التدريب على االرجتـال،  
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املقطوعات املرجتلة، كما أن االرجتال دليل تفوق ونبوغ، ومن هؤالء جند الـدركادو  ألن الناس تقبل على 
  .وابن االسفنجي

بنية القصيدة املغربية القدمية هي نفس البنية التقليدية املكونة من غزل يأيت بعده وصـف مث ينتـهي إىل    -
ل أحد املكونـات مبـا يناسـب    وبنية األغراض األخرى، تتشابه غالبا مع هذا النموذج مع استبدا املدح،

  .وقد متّ استعمال هذا الشكل البنائي يف األمنوذج بوضوح، ألنه ال يوجد قالب مميز لكل غرض املوضوع
ألن البحث فيه ال يزال بكرا رغم مـا  ، لقد حاولت يف حبثي التعريف جبزء من تراث املغرب العريب      

عية و فنية يتصف ا الشعر املغريب هي مبثابة خالصة وقد توصلت إىل مميزات موضو، يشهده من دراسات
وكل رجائي أن يكون هذا العمل لبنة من اللبنات اليت أهدف من ورائها إىل املسامهة يف التعريف ، للبحث
وإن كنا نعرف أنّ للبحث فراغاته وزالته . وأن أسهم ولو بقسط بسيط يف التنقيب عن هذا التراث، بتراثنا 

  .وكبواته 
و اَهللا نسأل التوفيق و هو من وراء   ، ويف األخري آمل أن أكون قد نبهت إىل بعض مجاليات هذا اخلطاب  

  .القصد 
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