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Research Summary 
      This research consists of the introduction and the three sections, audio, syntactic, and semantic image, 

revealing the rhetorical secrets in the poet's poem B, the researcher took the forefront of the importance 

of research, and the first topic dealt with the name of the poet and related to his life, and the second study 

the researcher presented a stylistic study of the poem of Ibn Andalusian schools at their levels of study 

and application. 

The research aims to show this poet whose name is mentioned among the lines of books. There is nothing 

in my knowledge to study this poet from all aspects of language and literature. 

The most important findings of the study is that the poem was an integrated painting in the three stylistic 

levels of vocal, syntactic, and semantic, and the multitude of rhetorical arts in it, especially the analogy. 

We ask Allaah to reconcile and repay, and He is the Beneficent, and he has to trust and rely 

* Keywords: Ibn Thunun, voice, syntactic, semantic 

 ملخص البحث

يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين كاشًفا عن األسرار البالغية في قصيدة الشاعر تناولت في المقدمة أهمية البحث، وفي المبحث األول        
 اسم الشاعر وما يتصل بحياته، والمبحث الثاني َعَرضُت فيه دراسة أسلوبية لقصيدة ابن ذنون األندلسي على مستوياتها الدراسة والتطبيق. تناولت
غة يهدُف البحث إلى إظهار هذا الشاعر الذي ورد اسمه بين سطور الكتب، فليس هناك فيما أعلم دراسة تناولت هذا الشاعر من جميع جوانب الل     

 واألدب.
كيبي، أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إنَّ القصيدة كانت عبارة عن لوحة فنية متكاملة في مستوياتها األسلوبية الثالث الصوتي، والتر      

 والداللي، وكثرة الفنون البالغية فيها وال سيما التشبيه.
 واالعتماد.نسأل هللا التوفيق والسداد، فهو المستعان، وعليه التوكل 

 * كلمات مفتاحية : ابن ذنون، الصوتي، التركيبي، الداللي.
 َنَذيُر األُفول  

 
 لكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككل   ابككككككككككككككككككككتككككككككككككككككككككدا     ككككككككككككككككككككر  وتككككككككككككككككككككمككككككككككككككككككككا ُ 
 وقككككككككد صككككككككككككككككككككك َّ فككككككككي عككككككككقككككككككلككككككككي تصكككككككككككككككككككككاريككككككككُ  حككككككككالككككككككتككككككككي 
ُه   ولككككككككككمككككككككككا انككككككككككتككككككككككهككككككككككى الككككككككككبككككككككككدُر الككككككككككمككككككككككنككككككككككيككككككككككُر كككككككككككمككككككككككالككككككككككُ
هككككككككككى  عككككككككككرُف ذو نككككككككككُ  وعككككككككككنككككككككككد نصككككككككككككككككككككككول  الشككككككككككككككككككككككيككككككككككب   ككككككككككُ
احككككككككككككة   تكككككككككككككُ  يكككككككككككككبكككككككككككككيكككككككككككككُت وأسكككككككككككككككككككككككككبكككككككككككككاُب الكككككككككككككفكككككككككككككنكككككككككككككا   مكككككككككككككُ

 اُ  والصككككككككككككككككككككككككمككككككككككككُت شككككككككككككككككككككككككانككككككككككككهككككككككككككا تككككككككككككمككككككككككككر  بككككككككككككَ  األ كككككككككككك
 إذا أ َّ يككككككككككككككككوُ  الككككككككككككككككمككككككككككككككككر   أمسككككككككككككككككككككككككككككى وعككككككككككككككككمككككككككككككككككرُ  

طككككككككككككككككا ُ    وكككككككككككككككككل  رضككككككككككككككككككككككككككككا    ككككككككككككككككعككككككككككككككككتككككككككككككككككريككككككككككككككككه  فكككككككككككككككك 
 بككككككككككككككأدنككككككككككككككى  ككككككككككككككيككككككككككككككال  والككككككككككككككحككككككككككككككيككككككككككككككاُة سكككككككككككككككككككككككككككقككككككككككككككا ُ 
 تكككككككككككككككعكككككككككككككككاوَر بكككككككككككككككي نكككككككككككككككقككككككككككككككك   فكككككككككككككككراَ  تكككككككككككككككمكككككككككككككككا ُ 
 نكككككككككككككككككككككككككو   تككككككككككككنككككككككككككاهككككككككككككى الشككككككككككككككككككككككككيككككككككككككَ  وهككككككككككككو  ككككككككككككال ُ 
 تكككككككككككككككككدب  ومكككككككككككككككككنكككككككككككككككككهكككككككككككككككككا عكككككككككككككككككامكككككككككككككككككل  وحسككككككككككككككككككككككككككككككا ُ 
ه لكككككككككككككذاك الصكككككككككككككككككككككككككمكككككككككككككت فكككككككككككككهكككككككككككككو ككككككككككككككال ُ   تكككككككككككككنكككككككككككككبكككككككككككككَّ
 بككككككككككككككذلكككككككككككككك  مككككككككككككككحصككككككككككككككككككككككككككوًرا فكككككككككككككككككككككككككككككيكككككككككككككك  مككككككككككككككقككككككككككككككا ُ 
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 لكككككككككقكككككككككد راَ  فكككككككككيكككككككككهكككككككككا الككككككككك كككككككككلكككككككككَد قكككككككككو   فكككككككككأصككككككككككككككككككككككبكككككككككحكككككككككوا 
 والككككككككككككككككمككككككككككككككككوُ  ذو  ككككككككككككككككر   تسكككككككككككككككككككككككككككككاو  عككككككككككككككككنككككككككككككككككَدُ  
 ولكككككككككككككد  الركككككككككككككككككككككككككريككككككككككككك  إذا اعكككككككككككككتكككككككككككككبكككككككككككككرَ  مكككككككككككككواعككككككككككككك   
ا   ال تكككككككككككحسكككككككككككككككككككككككبكككككككككككنَّ هكككككككككككذي الكككككككككككقكككككككككككبكككككككككككور صكككككككككككككككككككككككوامكككككككككككتكككككككككككً
هكككككككككككا  َ  الكككككككككككفكككككككككككنكككككككككككاُ  بسكككككككككككككككككككككككاحككككككككككك   قكككككككككككالكككككككككككت وقكككككككككككد َرصكككككككككككككككككككككككَ
 أويكككككككككككا حكككككككككككريككككككككككك  ككككككككككككمكككككككككككا تشككككككككككككككككككككككككاُ  وتشككككككككككككككككككككككككتكككككككككككهكككككككككككي 

 ثككككككككككككلككككككككككككَ  وانككككككككككككقرككككككككككككككككككككككككت  كككككككككككككم مككككككككككككدة   ككككككككككككالككككككككككككت لككككككككككككمكككككككككككك
 أفككككككككككككككرحككككككككككككككَت أن   ككككككككككككككاَل الككككككككككككككمككككككككككككككد  وهككككككككككككككل الككككككككككككككرد 
 أمكككككككككككككككككا الككككككككككككككككك مكككككككككككككككككان فككككككككككككككككك كككككككككككككككككا ر  ذو مكككككككككككككككككد كككككككككككككككككة  
 أنكككككككككككككحكككككككككككككى عكككككككككككككلكككككككككككككى أهكككككككككككككل الكككككككككككككعكككككككككككككرا  ولكككككككككككككم يككككككككككككك ل
ُه    ككككككككككككككككككا مككككككككككككككككككورًدا كككككككككككككككككككل  األنككككككككككككككككككا   ككككككككككككككككككعككككككككككككككككككافككككككككككككككككككُ
 مكككككككككككككككا لكككككككككككككككلكككككككككككككككمكككككككككككككككعكككككككككككككككارف نكككككككككككككككككككككككككككككككرة أعكككككككككككككككالمكككككككككككككككهكككككككككككككككا
 ومككككككككككككككككككككككعككككككككككككككككككككككر ب ا نسكككككككككككككككككككككككككككككككككككان سكككككككككككككككككككككككككككككككككككأسكككككككككككككككككككككككككككككككككككأ ُ 
 الكككككككككككككككنكككككككككككككككاُ  فكككككككككككككككي حكككككككككككككككال  الكككككككككككككككحكككككككككككككككيكككككككككككككككاة  نكككككككككككككككيكككككككككككككككا ُ 
 وأظكككككككككككككن  هكككككككككككككذا الكككككككككككككدهكككككككككككككَر مكككككككككككككا ال يكككككككككككككنكككككككككككككثكككككككككككككنكككككككككككككي

 نكككككككككككبكككككككككككع  الكككككككككككعصككككككككككككككككككككككككا وإذا تكككككككككككككككككككككككون الكككككككككككقكككككككككككوُ  مكككككككككككن
 

ً ا وعككككككككككككككككَ َّ مككككككككككككككككرا ُ  بككككككككككككككككوا عكككككككككككككككك  لكككككككككككككككك   وقككككككككككككككككد سكككككككككككككككككككككككككككككُ
  كككككككككككككككككككفكككككككككككككككككككن  تكككككككككككككككككككطكككككككككككككككككككاوَل عكككككككككككككككككككمكككككككككككككككككككرُ  و كككككككككككككككككككال ُ 
 حصككككككككككككككككككككككككككلكككككككككككككت  عكككككككككككككلكككككككككككككى أسككككككككككككككككككككككككككرارهكككككككككككككا األفكككككككككككككهكككككككككككككا ُ 
 صكككككككككككككككككككككككككمككككككككككككُت الككككككككككككقككككككككككككبككككككككككككور  إذا فككككككككككككهككككككككككككمككككككككككككَت كككككككككككككال ُ 
 فكككككككككككككككككككككككككككككككككككككأنككككككككككككككككككمككككككككككككككككككا فككككككككككككككككككوَ  الككككككككككككككككككثككككككككككككككككككر   كككككككككككككككككككا ُ 
 مكككككككككككككككككككككككككهكككككككككككككككككككككككككاًل إلكككككككككككككككككككككككككيَّ تكككككككككككككككككككككككككرد ك األ كككككككككككككككككككككككككاُ  
 فكككككككككككككككككككككككككككككأنككككككككككككككهككككككككككككككا عككككككككككككككنككككككككككككككَد الكككككككككككككك ككككككككككككككيككككككككككككككال  مككككككككككككككنككككككككككككككا ُ 
 إال الككككككككككككككككككككككذي تككككككككككككككككككككككأتككككككككككككككككككككككي بككككككككككككككككككككككه األ ككككككككككككككككككككككا ُ 
 والكككككككككككككنكككككككككككككاُ  فكككككككككككككي ككككككككككككككلكككككككككككككتكككككككككككككا يكككككككككككككد كككككككككككككه سككككككككككككككككككككككككككوا ُ 
  شكككككككككككككككككككككككككك كككككككككككككو  مكككككككككككككمكككككككككككككا عكككككككككككككاث فكككككككككككككيكككككككككككككه الشككككككككككككككككككككككككككا ُ 
 ولككككككككككككككككككككككه عككككككككككككككككككككككلككككككككككككككككككككككيككككككككككككككككككككككه مككككككككككككككككككككككورد  و حككككككككككككككككككككككا ُ 
 ا ُ وأنكككككككككككككككككككاَ  فكككككككككككككككككككي أرجكككككككككككككككككككائكككككككككككككككككككهكككككككككككككككككككا ا بكككككككككككككككككككهككككككككككككككككككك

 بكككككككككككككككككحكككككككككككككككككُر الككككككككككككككككك مكككككككككككككككككان  الكككككككككككككككككحكككككككككككككككككذُف وا د كككككككككككككككككا ُ 
ُر األحكككككككككككككككال ُ  بكككككككككككككككَّ عكككككككككككككككَ  والكككككككككككككككقكككككككككككككككبكككككككككككككككُر حكككككككككككككككيكككككككككككككككُث تكككككككككككككككُ
ا والككككككككككككككككال ُ  ا ألككككككككككككككككفككككككككككككككككً  أو  ككككككككككككككككفككككككككككككككككقككككككككككككككككدن ألككككككككككككككككفككككككككككككككككً
هكككككككككككا ُ   فككككككككككك كككككككككككمكككككككككككيكككككككككككُع سكككككككككككككككككككككككاعكككككككككككا   الكككككككككككنكككككككككككهكككككككككككار  سككككككككككككككككككككككك 

 
 مقدمة
لطاهرين ومن الحمُد هلل رب   العالمين، والصكالة والسكال  على سكيد ال لق والمرسكلين محمد   صكلى هللا عليه وسكلم  وعلى  له وصكحبه الطيبين ا       

 سار بهد ه  إلى يو  الدين... وبعد.
 ، إذ لم   ن لكل   ابتدا     ر  وتماُ  كما قال الشكككككككككاعر الفٍيه، بمنة  من هللا قد وفقني في ا تيار هذ  القصكككككككككيدة بعد أن  أسكككككككككميتها  َنذيُر االفول         

للمطابقة الكبيرة بين االسككككم والمسككككمى، فقد تصككككفحُت كتاب  أدبا  مالقة   للقصككككيدة اسككككم، فاالسككككم الذي بين أيدينا هو من جهدي، وقد سككككميتها به لما
به الحياة وجذبتني أشكككعار الشكككعرا  األندلسكككيين إلى ذل  األسكككلوب المترف وامتيا هم ب ثرة أشكككعار الوصككك  والمد  ، وهذا لم   ن اعتبا ًا إنما كان سكككب

موا واهتموا في هذين الغرضكككين لكن كانت أبر  األ رال الشكككعرية التي بر   لديهم، وأنا المترفة التي عاشكككها الشكككعرا  األندلسكككيون فال نقول إنهم ن 
 أتصف  الكتاب وأمعن الن ر في أشعارهم وإذا بشاعر  صر  ب لمة ويقول:     

                                           لكل   ابتداٍء آخٌر وتماُم         وكلُّ رضاٍع يعتريه  ف طاُم                                              
ي تق  على فوقفُت قلياًل عند هذ  القصيدة وأ لُت الغبار الذي  يَّم على حروفها فشادني بها نغم  فيه  صو   ح ين و وف   شديد يهدُد بالد ُ الت      

ينقذ بالدُ  من ذل  السيل ال ارف الذي جرف قبل األندلس العرا   شفا حفرة، فأجهدُ  نفسي  ظهار هذ  القصيدة وذ ا  صيتها لشاعر  كان يريد أن
يَّ وبالد الشككككككككا ، فرحُت حينها أبحث عنه في أدبا  األندلس أقلب كلَّ ما قيل عنه وما ُأر  عن عصككككككككر الموحدين الذي عات به الشككككككككاعر فب لت  عل

قد ُسطر لُه  المصادر إال بالن ر اليسير منها للتعرف على ذل  الفٍيه العالم ال اهد واألديب الشاعر فوجدُ  اسمه بين  يا  السطور فدونُت كلَّ أمر  
 صلة   به من بعيد وقريب وتناولُت م طوط القصيدة بالدراسة والتحليل دراسة أسلوبية مقسمة على مبحثين :

عد إلى  بني ذنون  وصفاته وصلته ب د  وح م بنو المبحث األول : كل ما تعلق باسم الشاعر وحياته وصفاته وعشيرته ونسبه الذي ُحر َف من ب    
بحثُت  ذنون   نون  فيما بعد مدونة ممن ذكرته المصككككادر في تراجمها ألبين أهمية هذا الشككككاعر واألديب الذي ذكر  المصككككادر أنَّ له م لفا  لكنني

 حد  حمل اسمه. عنها فلم أجد ماذا أل  في عصر  ؟ فلم أعثر وتعذر عليَّ الوصول حتى ولو على كتاب وا
أما المبحث الثاني: فقد كان صككلب الدراسككة والتحليل وفق دراسككة أسككلوبية مقسككمة على االاة مسككتويا  بالتفصككيل والوقوف على كل ج ئية من        

لو ن والقافية واألنماط ج ئيا  الحروف والكلما  واألبيا  مبتدئة بالمسككككككتويا  الثالاة: المسككككككتو  الصككككككوتي ويترككككككمن األنماط ا  قاعية الثابتة من ا
من البنى ا  قاعية المتغيرة  كالتكرار وال نا  والتصكككككريع والموا نة والطبا  ورد األع ا  على الصكككككدور واالقتبا  ، أما المسكككككتو  الثاني الذي ترككككك
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بيت وداللته، والبنى  الكبر  تناولت التركيبية الصككككغر  المتمثلة بم موعة من الحروف واألدوا  األكثر برو ا من  يرها وتأاير صككككداها على معنى ال
ستو  األ ير فيها:  التقد م والتأ ير والفصل والوصل وأساليب الطلب من ندا  ونهي وأمر واستفها  مع  ة بذكر الشواهد في األبيا  الشعرية. أما الم

اف ال اتمة والنتائج التي انتهى إليها هذا ال هد  المسكككككككككتو  الداللي الصكككككككككورة  وشكككككككككمل التشكككككككككبيه واالسكككككككككتعارة والكنا ة والم ا ، وكان   ر هذا المط
 المتواضع. 

ليه ُأنيب، والحمد هلل أسككأل هللا أن  يوفقنا ويتقبل منا صككال  أعمالنا، وأن   ح ى بالقبول إنه ولي ذل  والقادر عليه، وما توفيقي إال باي عليه توكلت وإ 
 الذي بنعمته تتم الصالحا . 

 المبحث األول
   : حياته 
  1 محمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن  نون المالقي. * اسمه :  

  2 في نى أبا ب ر، وي نى أبا عبدهللا أ ًرا. * أما كنيته :
  3 لقب بكككك  ابن  نون  األنصاري المالقي النحوي األديب. * لقبه :

ربر المغرب اسكككككككككككم جدهم   نون  و دموا  ل أبي عامر ف الطوا العرب * قبيلته : ينتسكككككككككككب ابن  نون إلى مالقة وبنو  نون هم بنو  ذي النون  من ب
   4 وُحر  َف االسم وُعر ب فصار  ذا النون  فيما بعد.

   6 ، ويعود نسبه إلى األنصار بمالقة.  5 وبنو ذي النون في  ليطلة: وهي الثغر األوسط، ومن الممال  المواجهة لحدود الممال  ا سبانية 
   إسماعيل بن عبدالرحمن بن 1038... نحو  -هك  430نسب محمد بن محمد بن عيسى بن  نون األندلسي إلى ابن ذي النون   يرجع  نسبه :* 

ت ذي النون أول من ولي ا مارة في  ليطلة من عشيرته فكان في عصر ملوك الطوائ  باألندلس، نشأ في شنت بري ة في ح ر أميرها  أبيه  ونشب
  7 أهلها أبا  فأرسله إليهم فتولى أعمالها وأحسَن سياستها إلى أن ما  بها .فتنة في  ليطلة فراجع 

هكككك  وتال على أبي جعفر الفحا  َوأ ذ ال َعَربيَّة َعنُه َوَعن أبي عبد هللا بن  617ولد في السابع عشر من رمران سنة سبع عشر وستمائة   والدته :* 
  8 قتل سنة إحد  وامانين على ما ذكرته المصادر. أبي َصال ، كان حًيا سنة امانين وستمائة، وقيل

،كثير المداعبة، أديبا بارعًا وشككككاعرًا مغلقاً ، وكاتبا م يدًا حسككككن ال لق جميل العشككككرة وله أمدا  في األمرا   9 كان رحمه هللا حاجًا لوذعًيا * صففففاته:
لمصككككككككادر ب لت فيما ترجمت عن حياته وم لفاته واشككككككككعار  فلم أجد إال الن ر ، وله تآلي   أدبية لكن ا 10 وأشككككككككعار كثيرة في ال هد والغ ل وأدبه كثير 

 القليل.
 ا تلفت المصادر في تحديد تاري  وفاته على األ لب فابن  ميس المالقي المتوفى سنة * وفاته:

ي "  قول  كان حًيا سككنة امانين ، أما " السككيو  11 هكككككككككككككككك   قول  توفي في   وة ماردة في شككهر جمادي االولى عا  سككبعة وعشككرين وسككتمائة 639  
 ، والمرج  ما ذكر  ابن  ميس ؛ألنه  حدد تاري  الوفاة بغ وة ماردة. 12 وستمائة 

                                                           
 .234 /1( ينظر : بغية الوعاة : (1
 .234 /1، وبغية الوعاة :  148( ينظر : أدباء مالقة : (2
 ( المصدر نفسه .(3
 . 317 /1( ينظر : األعالم : (4
 .1/14( ينظر : تاريخ األدب األندلسي ) عهد الطوائف والمرابطين ( : (5
 . 234 /1( ينظر : بغية الوعاة : (6
 . 317 /1( األعالم : (7
 .207 /4، وتاريخ ابن خلدون :  234 /1( ينظر : بغية الوعاة : (8
. ) ينظر : تاج  ذكائه وحرارته ( اللوذعي / بزيادة الياء : الخفيف الذكي الظريف الذهن وقيل هو الحبيب الفؤاد والنفس واللسان الفصيح كأنه يلذع بالنار من(9

 . 145 /22العروس ) لذع ( :
 .151 – 148( أدباء مالقة : (10
 . 151( أدباء مالقة: (11
 . 1/234( بغية الوعاة : (12



 الخاص بالمؤتمر العلمي 48 العدد
 الدولي االفتراضي االول

 2020أيلول  ةمجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واالنساني

 
 

2128 
 

 

ا، سككريع القلم، سككهل األلفا  مشككتغاًل بصككنعة الواائق، مسككارعً  ا إلى ال ير * صككلته ب د  : كان أبو   رحمه هللا  من أهل الفقه والمعرفة بالواائق أ رككً
ه  ومنها تبين 580هللا  ع  وجل  مدواًما عليه قائًما كثير المعروف والصككككككدقة وتوفي رحمه هللا بمالقة في حدود الثمانين و مسككككككمائة  حافً ا لكتاب 

   13 أنَّ محمد بن  نون الثاني كان ابن محمد بن عيسى بن محمد بن  نون األول وهذا ما تبين من  الل سني الوالدة لكل   منهما.
  -  29/1028 نون  : بنو ذي النون  محرف  واألصكككككككككل بنو  نون من ملوك الطوائ  في  ليطلة، امتد ح مهم في السكككككككككنوا  * ح م بني ذنون  

 ، قبل أن  930- 852 ، وهم من سككككاللة بربرية، تولى أفرادها  ليطلة منذ  1092-1085  و  1075 - 1065 ، ام َبَلن سككككية، بسككككنوا   1085
 29/1028   من أن  سككتعيد السككلطة في  ليطلة سككنة  043 – 29/1028ة بعدها، ام تم ن اسككماعيل ال افر    رككعهم ال ليفة األموي في قر ب
    1076- 1065   بتولي  ما  الح م واسككتولوا على بلنسككية   1085-1075   ويحيى القادر   1075- 1043 ، وقا  كل من  حيى المأمون  

   ام قا  بتولية صككنيعته  القادر  على  1085قشككتالة، واسككتولى الفونسككو السككاد  على  ليطلة سككنة   إال أنه كان عليهم أن يدفعوا ال  ية إلى ملوك
   وقتل القادر في بلنسككككككية وهو رأ  الح م فيها، أما بلنسككككككية فقد اسككككككتولى عليها  القمبيطور  قائد جيأ القشككككككتاليين، قبل أن  1092بلنسككككككية سككككككنة  

  14   . 1102 ستعيدها المرابطون سنة  
ن على وكما ذكرنا  نفكًكا من ح امها إسماعيل بن ذي النون الملقب بال افر، وولد   حيى الملقب بالمأمون الذي ح م  االاة واالاين  عاًما وكا       

ة، عندئذ  ذهب ن ا  مع ابن هود صاحب سرقسطة وابن عباد صاحب إشبيلية، وقد استعان بفرنادو ضد بني هود، في مقابل دفع ال  ية وإقرار  بالسياد
األمر حفيد  ابن هود  ستعين بفرنادو أ ًرا فغ ا المأمون بلنسية واستولى عليها وحاول االستيال  على قر بة فلم  م نه ابن عباد من ذل  ولما تولى 

 الفونس اسكككككتولى على  ليطلة  حيى القادر كثر  حوله الفتن حتى أقرَّ ول أ الفونس  سكككككتعين به على إرجاعه إلى مملكته، فأعانه على ذل   ير أنَّ 
  15 وحينها أدرك ُأمرا  الطوائ  ال طر الذي أحاط بهم.

 * ممن ذكرته المصادر: 
فقد ُذكر ابن  نون في الوافي بالوفيا  في من كتب عن مشككككككاهير األدبا  بقوله:  وممن كتبت عنهم من مشككككككاهير األدبا  أبو الح م مال  بن        

  16 بن عبدهللا الهذلي التطيلي وأبو عبدهللا محمد بن محمد بن  نون المالقي . عبدالرحمن بن علي بن الفرج
 المبحث الثاني

 قصيدة ابن ذنون دراسة أسلوبية
 ال اهد الماد   أ ذنا  ول المسافا  واأل وار نبحر في الوصول إلى بالد األندلس مو ن األدبا  والشعرا  وإلى ُأدبا  مالقة بالتحديد، وإلى ذل       

دة أشعارهم األديب البار  لنبين ماله وما عليه، ونبر  تل  ال وانب التي سار عليها شعرا  األندلس قبل سقو ها، فبعد التعرف على شعرا  مالقة وجو 
ر ل  ال طانتقيت هذ  القصكككيدة التي سكككأتناولها وفق  الدراسكككة األسكككلوبية  وبيان عناصكككرها ا  قاعية مع ذل  الصكككو  الصكككار  الذي  صكككي  لينذر ذ

  -المحد  الذي َسَيحُل في بالد ، فقسمت دراستي القصيدة على االاة مستويا :
 المستو  الصوتي.  -1
 المستو  التركيبي.  -2
 المستو  الداللي.  -3

اته ما يرمي إليه لمسكتو  الصكوتي: إنَّ أول ما  سكتلط  السكامع والقارذ لهذا المسكتو  هو ذل  الصكو  ال ارج من القصكيدة وما يتركمن بين  يا-1
 من مقاصد عن  ريق: 

 األنماط ا  قاعية الثابتة. –أ  
 األنماط ا  قاعية المتغيرة. –ب 
 األنماط ا  قاعية الثابتة:  –أ 

                                                           
 .90( ينظر أدباء مالقة : (13
 http://archive.li/vHeKl( ينظر : الفنون والهندسة اإلسالمية لـ) ماركوس هاتشتاين ( ،  نقال عن موقع :   (14
 .14ظر :  تاريخ األدب األندلسي ) عصر الطوائف والمرابطين (: ( ين(15
 . 84 /5( الوافي بالوفيات : (16
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ل ك ويقصكككككد بها تل  ا  قاعا  التي ترسكككككمها لنا حروف الشكككككاعر من  و ن، وقافية  وهي من ا  قاعا  الثابتة المسكككككتقلة في كل قصكككككيدة مع       
 م ان و مان وحدث. 

 حدد البحر والقصيدة من البحر الطويل، إذ نر  أنَّ الحالة النفسية هي التي ُتحدد الموضو  الذي ن م فيه الشاعر، وبالتالي فإن الموضو  هو الذي 
ة  ومن  ير شكك  أنَّ الشككاعر ال ين م الذي ين م فيه، فهناك عالقة انتقالية بين كل من  نفسككية الشككاعر، والموضككو ، والبحر الذي تن م فيه القصككيد

  مع في  رل الراا  مثاًل أو ال هد وي تب في بحر راق  كالرج  و يرها من البحور األ ر ، فالشكككككككككككككاعر   تار البحر والو ن والقافية التي تتال 
ُه الشككعري،وذل  هو الشككاعر الم يد الذي  ع س نفسككيته سككواً  كان ح ًنا أ  فرًحا أو موق  ه ا  أو حرًبا فين م وفق ا  قا  الذي يالئم  رضككه وَنفَ  سككَ

لو  ح نه وإسكككا ته عن  ريق ا  قا  الح ين، والحروف التي لها دالله  اصكككة، هذا بصكككفة عامة أما بصكككفة  اصكككة فما نلح ه ها هنا إنَّ القصكككيدة ت
اى ي هد وي تار ما يناسككككككب تل  المقاما  الح ينة وتل  بإنذار و طر يهدد بالد  مع داللتها التي كان  قصككككككدها الشككككككاعر في راا   ل ندلس ومثلما ر 

،و رل الراا  وال هد من الموضككوعا  الم لمة  17 التداعيا  وذل  ال راب العااي فاسككتعمل " البحر الطويل " ؛ألنه هو بحر ال اللة والف امة والهيبة
بات ا  العا فة، ولهذا ن د أنَّ بعض الشكككككعرا  قد ن موا وربطوا بين  والح ينة التي تحتاج إلى َنَفس   ويل وموسكككككيقى ح ينة؛ ألن  يال الشكككككاعر ين م

، وحيًنا تصل الو ن والعا فة مما  حدث نوًعا من األدا  النغمي والصوتي والمحتو  الداللي والصوري نسيً ا متكاماًل للن ، ومنها يبدو رصيًنا ف ًما
 صيدة ا  قاعا  المتعبة المنه ة.أنفا  الشاعر إلى االضطهاد والتعب والتر ر في هر على الق

تكون  إذن ما نريد الوصول إليه هو ل َم ا تار الشاعر البحر الطويل دون  ير  من البحور ؟ وال واب   ون كما ذكرنا سالًفا وهذ  وجهة ن ر قد      
البحور القصكككككيرة والم  و ة؛ ألنها تكون في  صكككككائبة، أو من وجهة ن ر أ ر  هو أنَّ الشكككككاعر لطول هذ  األحداث وتواليها ال يناسكككككب أن   سكككككتعمل

  الحروب لسككككرعة وشككككدة الموق  وموق  الحرب يتطلب إ قاًعا سككككريًعا يناسككككب الغرل الذي ين م فيه، وما نلح ه في هذ  القصككككيدة أنَّ الشككككاعر أما
عما ذكرنا  من دالال  هذا البحر إ قاعا  ال اللة موق   هد وراا  فل أ إلى البحر الطويل ذي الَنَفس الطويل ليتذكر الماضككي الذي يرفل به فرككاًل 

تقلبا  الح م والف امة، وهذا واض  من معاني أبيا  القصيدة وكأن الشاعر يواسي مدينتُه ويحاول أن   قول لها إنَّ هذا الحال ال يدو  مع ال مان في 
ول الفترة التي صككككورها لنا الشككككاعر من  الل رم  البحر، فرككككاًل عن فما  طوُل  قصككككُر يوًما فذل  الَنَفس الطويل تناسككككَب مع البحر الطويل، ومع  

شبيها  التي ا  قا  الموسيقي الح ين الذي ساد أبيا  القصيدة إذ   ش  عن الحالة النفسية الح ينة التي تبينها نفسية الشاعر مع توالي الصور والت
   18 لطويل  شفها لنا ستار التحليل في أبياتها...أما عن تفعيال  البحر ا

 َفُعوُلْن مفاَعَيُلْن َفعُوُلْن مَفاعيلن           َفُعوَلْن مفاعيُلْن َفُعُولْن َمفاعيلنْ                    
 القصيدة بين  ياتها استفهاما  عدة عن  ريقها نتسا ل ل َم ا تار الشاعر هذا الحرف لي تم به  أبيا  قصيدته في الروي ؟   

لقي الذي   مع ب  َر به  عن االنحالل السياسي والتفك  الذي كانت تعاني منُه األندلس ودويالتها فعب  ر عنه بحرف  الميم  الحلما أراد أن   ع      
نه يدل على إالشفتين ويطبقها لعلَّ الشمَل يُلم  األندلسيين من جديد فراًل عن إرجا  البالد وإ راجها من سطوة المحتل، كذل  من صفا  حرف الميم 

ع س فلمرونة والرقة والتماس  التي تع سها نفسية الشاعر؛ ألنه كان من صفاته كما ذكرنا كثير المداعبة حسن ال لق جميل العشرة ظري  الذهن ا
 هذا االنطبا  النفسي الرقيق على توافق معنى الحرف ونفسية الشاعر وصفاته.         

 راج ما التي تتوافق مع واقع الشاعر ومعاني قصيدته في داللة  حرف الميم  على الرضا  واستأما المي ة التي أق  عندها اآلن هي األهم و        
أبيا   في األشيا  الم وفة ؛ ألن حرف الميم أكثر تناسًبا مع األمومة في ماما ، فيناسب المعنى داللة الحرف من جهته وانطباعه مع أول بيت من

 القصيدة إذ  قول الشاعر:
 لكل   ابتداٍء آخٌر وتماُم       وكلُّ رضاٍع يعتريه فطامُ                              

م  هو فكان واضًحا ما يريد أن يوصله الشاعر من بالغ ورسالة في نها ة الح م في األندلس أوضا  البالد ولهذا كان من أجمل المعاني لحرف المي
 ما دل عليه في هذا البيت.

ي أشير إليها هو كثرة استعمال الشاعر حرف الميم في أبيا  القصيدة والسبب راجع إلى أنَّ حرف الميم  أ ذ  اصيته إنَّ أهم الملحوظا  الت       
  التي تدل اآل ذ وما يريد أن  شير إليه الشاعر من استعادة األندلس من يد المحتل واأل ذ واالسترجا  لما ُسلب منه ومن أرضه، أما ال اصية األ ر 

                                                           
 . 381( ينظر : المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتها: (17
 .    29( ميزان الذهب في صناعة شعر العرب: (18
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رم وداللتها سرعة انقرا  الطعا  في الفهم وهرمه بدون توق ، وكأنه أراد أن   عني أنَّ دويال  األندلس أصبحت كاللقمة تمرغ على المرغ واله
 بيد المحتل بسهولة لرع  ملوكها وح امها.

  19 والمعنى اآل ر يدل على التوسع واالمتداد واالنفتا  في معاني حرف الميم.
القصيدة  ن فتحها العرب المسلمون أصبحت منفتحة وواسعة، وكل هذ  المعاني اجتهاد ة توصلنا إليها عن  ريق سياقا وكأنه  عني بالد األندلس بعد أ

 وصواًل إلى مرما  ومبتغا .
الميم رقيق  أما عن القافية هنا فإنها قافية مطلقة وليست مقيدة وحرف الروي  الميم  وما امتا  به من دالال  أار   القصيدة بمعانيها ال مة، وحرف

لة الصو  مرن ولي ن والقصيدة الميمية هذ  لها داللة على معنى الحرف الذي  ع سه في معانيه دا ل القصيدة واستعمال الشاعر لحرف الميم دال
  نقاًل عن على تقارب المعنى من اللف ، وحرف الميم  صن  بحسب م رجه من األحرف الشفوية والم هورة على ما ي كد  الدكتور إبراهيم أنيس

  من علما  األصوا  المحداين وهو من الحروف التي تتش ل أصواتها في الحن رة ووتريها الصوتيين اهت ا ًا من ًما، فراًل عن أنَّ  حرف الميم
لة، فحرف الميم في ،هذا بالنسبة للمي ة الصوتية لهذا الحرف، أما من حيث المعنى وما يومئ إليه من دال 20 األحرف المتوسطة بين الشدة والر اوة

 روج السريانية  شبه المطر، وهو عند العاليلي  لالن ما   فيحصل صو  هذا الحرف بانطبا  الشفتين على بعرهما في ضمة متأنية، والتأني قبيل 
فهو  مثل األحداث التي يتم  صو  الميم  مثل بدا ة األحداث التي يتم فيه الم  بالشفتين وال مع والرم أما انفراج الشفتين أانا   روج صو  الميم

   21 فيها التوسع واالمتداد. مع وجود التناقض بين االنغال  واالنفتا .
 وبالرجو  إلى المعاجم ُعثر على مصادر لحرف الميم في القصيدة تدل على معان  عدة منها :

 إنَّ حرف الميم يدل على المرونة والرقة والتماس . -1
 لرم والكسب.إنَّ حرف الميم يدل على ال مع وا -2
 إنَّ حرف الميم يدل على الرضا  والحلب والم  واست راج ما في األشيا  الم وفة وهو أكثر تناسًبا مع األمومة.  -3
 إنه  أ ذ  اصية اآل ذ. -4
 هناك مصادر لحرف الميم تدل على الهرم والمرغ. -5
 إنَّ منها ما يدل على التوسع واالمتداد واالنفتا . -6
 يدل على السد   أو االنغال .  لم أجد مصدًرا في القصيدة  -7

اجم يبحثون ومما تقد  يتر  تأويال  للرمو  التي قصدها الشاعر في ا تيار  لهذا الحرف كانت من بدا ة الفتوحا  ا سالمية، ونر  الباحثين في المع
يليق به  كان مستعماًل هذا الحرف بم انه الذي عن مصدر لالنغال  لحرف الميم فلم   دوا ما يدل على السد   أو االنغال ، ومنه يتر  أنَّ الشاعر

 عودتها.  وبما يناسب الغرل ؛ألنه ال يريد لبالد  التحطم واالنغال  فيفرل التوسع واالنفتا  الذي سادها في بادذ األمر ليبعث األمل من جديد في
ا ل دة أراد أن يوصلها لنا الشاعر عن  ريق رم  القافية إذن لعبت القافية دوًرا مهًما والسيما  حرف الروي  الذي  ش ل معاني منسوج       

 الموسيقى ا  قاعية في القصيدة الميمية، فالميم مثََّل رموً ا ومعاني عدة كان  قصد بها الراحة في نها ة كل بيت. 
ستعمل  ،وأ ر  بين الصالبة والشدة، ولم لهذا نلح  الدقة وحدة الذكا  في تناسب معاني القصيدة مع األصوا  التي ت رج تارة بين الرقة        

رًسا األصوا  الشديدة إال مع المواق  الشديدة والمتأ مة واللح ا  ال انقة، وتناسب حركة الرم  الواو المرمومة  مع حرف الميم الذي أحدث ج
يلملم لاة و نه فأسهب وأكثر من استعمال الرمة موسيًٍيا ذا إ قا   عتريه ح ن  و وُل نفس، والرمة قد تعني انرما  الشاعر إلى بالد  وإلى مأس

 ويرم جرا  االنهيار والتدهور الذي حلَّ باألندلس، أو داللة على قوته في الكال  بداًل من أي حركة أ ر . 
 نماط إ قاعية متغيرة : من أهم األنماط ا  قاعية المتغيرة دا ل القصيدة هي: أ -ب 

 نة، الطبا ، رد  االع ا  على الصدور، االقتبا    التكرار، ال نا ، التصريع، الموا  

                                                           
 .   37 – 72.    :  29( ينظر : ميزان الذهب في صناعة شعر العرب : (19
 . 48ينظر : األصوات اللغوية :  ( (20
 .   71( ينظر : خصائص الحروف العربية : (21



 الخاص بالمؤتمر العلمي 48 العدد
 الدولي االفتراضي االول

 2020أيلول  ةمجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واالنساني

 
 

2131 
 

 

و ا نكار أو * التكرار: هو أن    رر المتكلم اللف ة الواحدة باللف  والمعنى والمراد بذل  تأكيد الوصكككككك  أو المد  أو الذ  أو التهويل أو الوعيد أ
 القارعة    ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ڀچ ل في قوله تعالى: نحو تكرار ما جا  في التهوي  ،22 التوبي  أو االستعباد أو لغرل من األ رال

1-3 . 
 تكرار حرفي، وتكرار لفظي. والتكرار  قسم على قسمين هما:

ويقصكككككد به تكرار حرف بذاته، فقصكككككيدة  ابن  نون  إنما امتا   عن  يرها من القصكككككائد بوقع تكرار الحرف، وتكرار اللف ، فيرد   التكرار الحرفي: -1
، وما كرر   23 مقصكككككككوًدا أل رال بالغية  قتركككككككيها السكككككككيا  وقرائن األحوال، قال الفرا : والكلمة قد تكررها العرب على التغلي  والت وي   التكرار

 قا    مرة كان ناتً ا من الدوافع النفسككية التي دلَّ عليها السككيا  في ا 76الشككاعر من حروف وألفا  ناتج من  ا ة مبتغاة، فتكرار  لحرف  الميم   
َر من  الله تل  المعاني التي تحدانا عنها في داللته على ال مع، وال كسككككب، الثابت ذل  الحرف الرقيق الصككككو  المرن الشككككفوي الم هور الذي ف َّ
استعمله  والهرم، والمرغ والرضا ، واست راج ما في األشيا  الم وفة والتوسع وعد  االنغال  إل ... كلها إشارا  ورمو  انبثقت من حرف واحد

وي الشكككاعر بذكا  وأدا   عال  تفاعل مع جميع مسكككتويا  القصكككيدة من موسكككيقى وتراكيب وصكككور مع إشكككاعة النََّفس  الح ين، وال ريب إنَّ صكككو  الر 
اب بالد ، الح ين المرمو  المشحون بالموسيقى المتدفقة من النفس ونبرا  القلب   ش  لد  الشاعر معنى وإ قا  األلم بمدة االنهيار الذي أص

ال فراًل عن إنَّ حرف الميم من األحرف الشفوية لها وقع في التكرار، و ايته من تكرار حرف  الميم  في كل بيت من أبيا  القصيدة لغرل إ ص
 رسالة بلم الشمل بعد التم   الذي حلَّ في بالد ، من دون  وف أو تردد مهما كان ال طر الناجم عنه، ولدالال  أ ر  سبق ذكرها.

 :  التكرار اللفظي -2
فسه وما إنَّ التكرار اللف ي هو ذل  ال ر  الذي يدقه الشاعر في ناقو  الشعر الذي عن  ريقه يلفت األن ار إلى تأكيد المعاني التي أار  في ن

ليوصل  ا بين الحين واآل ر قصد  من مقاصد، فال  سأ  السامع لكثرة التكرار في القصيدة بل  طرب ويمعن الن ر ويتأمل تل  الكلما  التي   رره
َر الشاعر لف ة  األ ا   بين التعري  والتنكير ففي البيت الساد   قول:   صوته وما حلَّ  في بالد  من  راب، فلنتسا ل ل َم كرَّ

 تمرُّ بك األيام والصمُت شانها          تفنفبَّفه لذاك الصففمفُت فهو كففالُم           
 وفي البيت السابع  قول : 

 إذا أمَّ يوُم المرء  أمسى وعمرُه           بذلك محصورًا فففكيففففف مقفففففففاُم           
 وفي البيت الثالث عشر  قول :  

ك األيفففففففاُم             أويا حريص كما تشاء وتشتهي         مفففهفففاًل إلفففففيَّ تففففففففردَّ
 وفي البيت ال امس عشر  قول :   

 أفرحت إن   ال المد  وهل الرد          إالَّ الككككككذي تكككأتككي به األيككككا ُ           
نى عند الشاعر فذكر األ ا  وتكرارها؛ لما له من أار في حياة الشاعر وال سيما إذا يو   لها مع -فالتكرار الحاصل في هذ  األبيا  بين  األ ا  

ركان ذاك اليو  مبرًحا باألسى والح ن فف األ ا   ي بعض األحيان  ص  الشاعر مواق  الح ن يومه كالسنة معبًرا عن ح نه وأسا ، والشاعر كرَّ
ا بعينه و  قد   ون هذا االًاا بالتعري   األ ا   ومرة واحدة بالتنكير  يو  ؛ ولربما يرجع إلى أنَّ الشككككككاعر في البيت السككككككابع كان م ا ًبا شكككككك صككككككً

لصمت والملوك، ونتسا ل ل َم استعمل الشاعر الترمي  وات ه للغيبيا  في حديثه ؟ وال واب؛ ألنه يرفض االش   الذي يتحدث معه من الح ا  
ا إالَّ أنه ال  سككككتطيع أن   صككككر  بما حل في بالد   وًفا من جور الح ا  والملوك عليه هو و ير  من الشككككعرا  فهذا البيت وكأنه ينبه ب ه شكككك صككككً

 حاكًما من ح ا  عصر  ؛ فيرسل إليه رسالة عن  ريق شعر  إنَّ هناك عاصفة هي ا  ت ل ل ح مه.   افاًل عما   ري في يومه كأن   ون 
 إذن لف   اليو   له دالال   ومعان  كثيرة  صو ها الشاعر بمعنى جديد مع كل بيت   رر فيه اليو .      

حدًقا وإذا مر  م  التي ت ري وتمر  بس ون تنبه لها؛ ألن فيها  طًرا أما البيت السابع فيشد تكرار اليو  برباط وصلة مع البيت السابق فتل  األ ا
 هذ  األ ا  وأتى بعد  يو  جديد فذاك اليو  هو يبقى محدوًدا ومحصوًرا بما مرى من ال من.

                                                           
 .   361 /1(  ينظر : خزانة االدب : (22
 . 287 /3(  معاني القرآن : الفراء : (23
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في قوله: مهاًل كما ذكر فالمالح  على تكرار األ ا  المتوالي في القصيدة كأنها بيت عقب بيت فالبيت الثالث عشر ُ حد ث ذل  الحري        
ع  حصكل في البيت السككاد  في قوله: تنبَّه فالتمه ل هنا درا ة عن التمتع باأل ا  ال والي التي قرككاها الم ا ب في القصككيدة من الشككاعر، والتمت

ب والتدهور الذي كان  افاًل عنه في دائًما باأل ا  فذاك الحري  المتمتع   ب أن  يتمهل  وًفا من صكككككككمت األ ا  وذل  التمتع ُيَرد  عليه باالنقال
يومه على الر م من حرصكككككككه فيسكككككككتمر ال طاب إلى ذل  الغافل من لدن الشكككككككاعر بالتكرار وا لحا  على ذكر األ ا  تندًما وتأسكككككككًيا ومالمة لما 

لهالك والتهور لما نتج من لهو أسكككرف من األ ا  التي ضكككاعت هدًرا ويسكككأل بتحسكككر أفرحَت ان  ال يوم ؟ فمن  الت أ امه وتردَّ   فذاك هو ا
 وعبث في دنيا . 

يو   ف مع األ ا  دليل  على  ول فترة عيشكككككككه، وما مرَّ به من أحداث من أفرا  وأح ان  -وهناك ما   ب ا شكككككككارة إليه في تكرار  األ ا        
   فهي لف ة مفردة بذاتها ت   يوًما واحًدا سواً  كان وجميعها أ ا  تحمل الصمت، ورم  الصمت تعبيًرا عن الهدو  واالستقرار أحياًنا، أما  يو 

 متقدًما به أ  أمسى وذهب منه دون فائدة  قدمها فيه.
أو مرطرب أما ا  قا  المتكرر في  القبور  إ قاًعا واقًعا بعد اليو  وكان لمعنا  صدً  منبهًا لكل إنسان يواكب دهرًا بواقع مستقر وُمَرفَّه       

 القبور  في معنا  إ قا  م ي   مقر  بأن توالي األ ا  وتعاقبها مهما  ال عمرك  ا ابن  د  فإن سككككككككككككك ن  تل  القبور، فتكرار مسكككككككككككككتا ، فإ قا  
  ا ب  القبور  جا  موالًيا في الكثرة مع تكرار  األ ا   فقد كرر الشكككككاعر  القبور  بين صكككككيغة ال مع وا فراد ؛ألنه   ا ب ال مع مرة وأ ر  

  بصيغة ا فراد. فذكر في البيت الحادي عشر قوله:    ش صًا بذاته
 ال تحسبنَّ هذي القبور صوامتًا          صمُت القففبور  إذا فهمففَت كففالُم              

 أما في البيت الحادي والعشرين فيقول: 
 األحفالُم  الناُس في حال الحياة نياُم             والقففبفُر حيفث تفعففبفرُ                  

عر ففي تكرارُ   القبور  جر   وإ قا   مقر   مرتبط  ب انب  يبي وما ورا  الغيب؛ ألن القصيدة بين ال هد والراا  على األ لب فيذكر الشا        
ا من األصكككوا  إن  تر  الصكككمت لكن  ال تسكككمع فيما تحت القبور فلو ن ر  إلى القبور لرأيتها صكككامتة موحشكككة لكن  ال تسكككمع ما  حدث تحته

ة ال مع، سكككوا  العذاب أو النعيم وال تفهم الكال  ؛ألن ما ورا  الغيب فهو عالم  اان   المسكككمى عالم  البر    هذا ما جا  بتكرار القبور في صكككيغ
شيئ  ير ملمو  مثل القبر أما ا فراد بذكر  القبر  فيربط المو  الم قت بكككككككككككككك النو   ل نسان، وكأنه حلم ال  ستطيع التعبير عنه والحلم أ ًرا 

أحداث هدامة  فال يدرك ا نسان الرؤيا والسمع فيه إال عند د ول القبر فتكرار  يول  د ه ة عنيفة وم يفة يتذكر بها ا نسان ما يرا  أما  عينيه من
فتمري الرو  فيها كالحلم الذي  مر وسعي ورا  ال راب وكلها مصيرها ال وال ومصير ا نسان إلى تل  الحفرة فيص  أنَّ الحياة كانت كساعة 

سككككككككاعة نومه وموته الم قت، أما التكرار الحاصككككككككل في  الصككككككككمت  ذل  ا  قا  المعاكس الذي ينتج معادلة  رد ة مع ا  قا  المتحدث فمعنى 
 الصمت هو الس ون والهدو  أحدَث وقًعا موسيًٍيا م رًرا بين البيت الساد  بتكرار الصمت مرتين إذ  قول:

 تمرُّ بك االياُم والصمُت شانها          تنبَّه لذاك الصمُت فهو كالمُ              
 وفي البيت الحادي عشر  قول: 

 ال تحسبنَّ هذي القبوُر صوامًتا         َصمُت القبور  إذا فهمَت كالُم             
متنقاًل بين التعري  والتنكير،وبين ا فراد وال مع بصكككككيغة المبالغة  إذن  الصكككككمت  أحدَث إ قاًعا متكرًرا متحرًكا بين صكككككدر البيت وع          

في  صككككوامتًا  فكرر الصككككمت في البيت السككككاد  مع هدو  األ ا  واسككككتقرارها وال وف من ذل  الصككككمت الذي قد  حدث وقعًا جسككككيًما في بالد   
ذل  الصكككككمت م رًرا إ ا  منبًها عليه، فهناك ترابط  بين صكككككمت األ ا  في كد بالتكرار البيت نفسكككككه بقوله : تنبه محاواًل إرشكككككاد المر  وال وف من 

  بتكرار اللف ة في البيت الساد  وصمت القبور في البيت الحادي عشر فذل  التكرار منسا  بين صمت األ ا  وصمت القبور أحدث أمًرا مهياًل 
هيًنا فما ورا   إما ُمنعَّم  في قبر  أو ُمعذَّب فيه لكننا ال نحس  به وال  م يًفا؛ ألن الشككاعر كاد أن  شككير إلى أن صككمت القبور ووحشككتها ليس أمًرا

ندرك ذل  الصكككككمت إال  بد ول تل  الحفرة؛ ألنه أمر    ت  بالغيب وعلم هللا فيقرن الصكككككمت الذي ورا   نها ة ا نسكككككان في القبور مع صكككككمت 
ا أمر    ت  بعلم الغيب وي ب عليه التنبه والتحذر مع ذل  الواقع، فتكرار األ ا  الذي ال   لو من األحداث التي سكككككككتحل في بالد  وهو أ ركككككككً 

   الصكككمت  أربع مرا  في القصكككيدة أحدَث معنى وداللة  ير  من معنا  الحٍيقي إلى المعنى الموسكككيقي ال افت الذي شككك ل إ قاًعا م اًرا باللف
ر الصكككككككككككككمكككَت بين ا فر  اد وال مع، والتعري  والتنكير وا فراد وال مع بكككالفعكككل المفرد والمبكككالغ والمعنى هكككذا من جهكككة ومن جهكككة ُأ ر  فقكككد كر 

به؛ألن صوامت  على و ن  فواعل  وهي الصيغة المبالغة من صيغ منتهى ال مو  قصد بها ال مع إشارة إلى القبور مبالًغا مفرً ا في صمتها 
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سية وفرد ة مع صدر البيت  القبور صوامت ، وع     صمت القبور  أما الشطر اآل ر يذكر القبور بال مع مع إفراد  صمت  وهي معادلة ع 
 بالتكرار مناسًبا للو ن مستٍيًما فيه.

 موسكككككككيقى أما تكرار الشكككككككاعر  النا   االث مرا  بين ا فراد وال مع م كًدا على أهمية هذ  اللف ة وأارها على الم تمع من جانب الواقع، وال
 ب   ر  قول في البيت الساد  عشر:وتغيرها بين ال مع وا فراد من جان

وامُ                         أمَّا الزمان فجازٌر ذو مديٍة          والناُس في كلتا يديه  س 
 والبيت العشرين  قول:
 ومع رُب اإلنسان سأسأُه             بحُر الزمان  الحذُف واإلدغامُ                          

 قول:والبيت الحادي والعشرين  
 الناُس في حال  الحياة  نياُم           والقبُر حيث تعبرُّ األحالمُ             

فالتكرار في  النا   أعطى الحالة المركككطربة للنا  لحالها؛ ألنها تر  حيث تشكككا  فتكرار النا  هنا لبيان االضكككطراب السكككياسكككي الذي        
رعى كما تشا  دون را   أو حاكم  ح مها ويرشدها ويوجهها، أما في البيت العشرين  وُمعرب  ، تعانيه األندلس وأهلها، وحال النا  هناك تسو  وت

   24 المعرب: الُمف ص    ب ال َحق   اَل َيَتوقَّاهم.
ر  نذا فأفرد ا نسكككككان لقلة من  فصككككك  بالحق في  مانه، كذل  بتكرار الن  أ يرًا  صككككك  مصكككككرًحا حالهم في الحياة عند النو  فهم كالموتى، فل
لمو  تكرار النا  كان بين واقع حالهم كرعية متفرقين مشككتتين، وحال الذي يتوقى أن  صككيبه م رو  وبين حال النا  في نومهم الذي وصككفُه با

 الم قت كلها اندم ت برم  واحد هو  النا   معبًرا عن دالال   ومعان  وإ قا   مرطرب مشو  للسامع. 
 قوله:أما تكرار اللف  في  تماُ   في 

 لكل   ابتداٍء آخٌر وتماُم           وكلُّ رضاٍع يعتريه فطامُ 
 والبيت الثالث  قول: 

 ولما انتهى البدُر المنيُر كمالُه          تعاوَر بي نقٌص فراَح َتمامُ 
رضكككككككككا  امة ام انتقل إلى حال الفالشكككككككككاعر   رر تما  في كال البيتين؛ ألن التما  نها ة كل أمر  صكككككككككل إلى ذروته، وهذا في األمور الع       

المتقلب في كل مرة  المتغير ام حال البدر الكامل ام يبدأ بالنق  بالتدرج بعد أن أصب  بدًرا كاماًل تاًما فتكرار التما  هنا داللة على تأكيد حالهم
ا فشكككككككي ًا فهي ليلة التما  ام  عود بالتناق  شكككككككي ً  منذ بلوغ األندلس ذروة اال دهار والرقي ام بدأ  بالتناق  بعد هذا الكمال، فحالها كحال البدر

قصيدته إال   كالبدر المنير المشر  في كافة أنحا  المعمورة فبدأ  تسقط الواحدة تلو األ ر ، فحلَّ النقُ  فيها، ولم ي كد بالنق  ابن  نون في
كر   مرتين  داللة جراحها فهو يتألم على التما  ف عله محدوًدا في ذأنه أكد بالتما  ليثبت أنها ستبقى قوية تامة وي ا رها ويواسيها ويداوي ويلملم 

قاد إليها الشككككاعر؛ على ا دهارها بفترتين  من ال من بالتما  والكمال لكنَّ هذا الحال لم يد ، فالبدر المنير بدأ يتناق  وهذ  مشككككي ة الحياة التي ان
 ألنَّ ال كمال إال  هلل سبحانه وتعالى. 

 حاصل في البيت الثاني بذكر  ال يال  بقوله: أما التكرار ال 
 وقد َصحَّ في عقلي تصاريُف حالتي           بأدنى خففففياٍل والحفففيففففاُة سففقففففاُم   
 وقوله في البيت الرابع عشر  قول:
 فففنفففاُم كففم مفففدة طففالففت لفمثففلففك وانفقففضففت            فففكفففأنهففا عففففند الخفففيفففال م 

فذكر الشكككاعر  ال يال  في البيت األول هو صكككدمة بالمتغيرا  التي  الفت عقله وتقلبت أحواله مع م الفتها وتواليها شكككيً ا فشكككيً ا فيصكككور      
تبه تنتكس هذ  تل  األمور المحدقة به وببالد  كال يال وأدنى منه؛ ألنه أمر  ير متوقع حصكككككككككككككوله بعدما حلَّ بها اال دهار والرقي بأعال مرا

 يال االنتكاسككككككة، فتكرار ال يال كان أار  عاماًل نفسككككككًيا يتمنى عن  ريقه أن   ون فيه بعيًدا عن الواقع المرير ولو للح ا  قصككككككار لكنه م رد 
البيت الرابع والواقع  الف ذل  ال   رج منه ومهما قلب تصكككككاري  أمور بالد  فهي سكككككٍيمة وما  حلم به م رد  يال. أما التكرار الحاصكككككل في 

ما عشر فال يال المتغير والحلم المتقلب كم مدة وكم سيادة  الت وانقرى عهدها ام أصبحت تل  األ ا  الطوال والسنين أحالًما و يال سرعان 

                                                           
 .   589 /1( ينظر: لسان العرب ، مادة ) عرب ( : (24
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  من تل  تالشى وذهب، فالتأكيد بالتكرار أ ذ جانب التصوير العقلي والنفسي في م ا بة ذا  الشاعر لنفسه الذي يتمنى عن  ريقها ال ال
 المآ  . 

   لقبور ابعد ال يال المتكرر في ا  قا  المتغير   رر لف ة  كال   بنفس الرسكككككم  اتًما بها ع   البيت وأ لق بها ذل  الصكككككمت وفهم بها لغ
 فقوله في البيت الساد :

 تمرُّ بك األيامُ  والصمُت شانها         تنبَّه لذاك الصمُت فهو كالمُ 
 دي عشر:وقوله في البيت الحا

 ال تحسبنَّ هذي القبوُر صوامتًا         صمُت القبور  إذا فهمت كالُم 
 فا  قا  المتكرر في  كال   جا  موافًقا لروي القصيدة منس ًما معها كونها ميمية.

 ثرة اللغث حد التما  تتناق  ب في كد الشكاعر بوقع الكال  موسكيًٍيا وداللًيا ل طورة الكال  الذي يهد  الصكرو  الحركارية التي وصكلت إلى      
ًما أدهى والتآمر، فالبيت األول كان ي كد على كال  النا  وما  صكككدر منهم سكككو  النية، فكال  الشكككر هنا كال  البشكككر، أما البيت اآل ر كان كال

لسامع، أهل القبور وال طاب واض  لهو كال  أصحاب القبور الذي ال ندركه وال نسمعه إلى ما ورا  الغيب فهو يتحد  أنَّ ش ًصا  فهم في لغة 
 فهو  أتي بن رية مطردة مترادة بين كالمين كال  األحيا  وكال  األموا . 

 :أما تكرار الشاعر  الحياة  مرتين أ را في البيت الثاني إذ  قول 
 وقد صحَّ في عقلي تصاريُف حالتي              بأدنى خياٍل والحياة سقامُ 

 رين  قول:وفي البيت الحادي والعش 
 الناُس في حال  الحياة  نفففيفففاُم                      والقبُر حيث ُتفعفَففبَّفُر األحالُم 

أنَّ معنى  فتكرار   الحياة  داللة على واقع حال الحياة المريرة الصكككعبة المريركككة التي أصكككابت األندلس من تدهور وتفك  وانحالل م كًدا       
َبَل الع فهم أحيا   يأ فقط وإنما بالد  ما ت ال حية حتى لو كانت سككٍيمة ومريرككة؛ ألنه  علل ذل  في حال النا  في الحياة الدنياالحياة ليس سككُ

د إحيا  هللا لكنهم عند النو  كاألموا  فقصككككد به المو  الم ا ي في التعبير عن النو  الذي  شككككبه المو ، أما الحياة الثانية فهي حياة اآل رة عن
 ا  للحساب وال  ا ؛ ألنها قرنت مع ذكر القبر. تعالى األمو 

 :كذل  التكرار في  الغال   ففي البيت الرابع  قول 
 وعند نصول  الشيب  ُيعرُف ذو نهى           نكوٌص تناهى الشيَخ وهو غالمُ 

 أما في البيت التاسع فيقول: 
 فمرُه وغفففالمُ والموُت ذو خرٍق تساوى عندُه             يففففٌن تفففطفففاوَل عفف

شكككيب حاول الشكككاعر في البيتين أن ي كد بذكر الغال  الذي وصكككل إلى ذروة القوة والحيوية مثلما وصكككلت إليه األندلس لكن سكككرعان ما أصكككابه ال
 ة من نَّ نهاوالكهولة فانتك  وضع  ووهن فصورة الشي  الكهل الرعي  مقابل صورة الغال  بأسما قوة وصالبة، أما البيت التاسع في كد لنا أ

ذكر  ال عمر  او قصككككككر من تنعم أو تعذب فهم سككككككوا  في تل  ال رقة التي يل  بها حين موته، فأكد بصككككككورة  الغال   الذي  متا  بالقوة ولم ي
فكان  كاسككككككككةلف ة الشككككككككي  إال مرة واحدة؛ ألن فيه الرككككككككع  والوهن فاعتبر الغال  الفتي بالد  األندلس القوية التي كبر  فأصككككككككابها الهر  واالنت

  الغال   له داللة موسيٍية مسموعة لتمرك   في حرف الروي وجلوسه في   ر البيت. 
 : كذل  من ا  قاعا  المتكررة  الفنا   في البيت ال امس إذ  قول 

 يبيُت  وأسباُب الفناء  متاحفٌة                 تففدبُّ ومنهفا عامففٌل وحففسففاُم   
 ول:اما البيت الثاني عشر فيق

  مُ قالت وقد رصَف الفناُء بساحها              فففكففأنففمفا فوَق الففثففرى آكفففا                                 
ه َر فَ    25   .نَُّه وَأب الفلو رجعنا إلى معنى الفنا  في اللغة لتبين أنَّ معنى  الفنا  الشي  الكبير والكثير الشيب واليفن: الشي  الفاني، ومنه الدَّ

                                                           
 .299/  36(  ينظر : تاج العروس، ) مادة يفن ( :(25
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ندلس فهي اآلن إذن ذكر الفنا  وتكرار  مقصودة عند الشاعر فداللة الفنا  هنا ذل  الشي  الفاني الذي أنه ت قوا  وُسل بت  وهذا تقريب لصورة األ
الدبيب   صفها بككككك في  يال الشاعر مثل الشي  الفاني الذي أنه ته الحياة وسلبت منه قوا  فأسباب الهالك كثيرة ومتعددة وذكرها بإ قا  عذب وو 

عر وهو صكككو  من فض كدبيب النمل المنت م في حركته وصكككوته فتل  العوامل والسكككيوف رموً ا ت تفي ورا ها معان  كبيرة، وداللة، رك ها الشكككا
 بتكرار  الفنا   للداللة على ذل . 

اهنا مقاصد كأنها تأكيد ل  قا  بمعنى جديد فالفنا  هأما في البيت الثاني عشر فكان للفنا  وقع   ر عند الشاعر وهو م ا بة القبور و        
ا إنما من القبور وحديثها مع بعرككها وكأن هذي القبور تتحدث فيما بينها لكننا ال نعي ذل  وفيها من دالال  الم ا  فهو ال  قصككد القبور بذاته

رم   ول الصككو ، فتكرار  الفنا   داللته في البيت األولفيها من البشككر؛ ألن الشككاعر علل ذل  بذكر ال بال  اآلكا   الصككلدة التي تح ب وصكك
 للشي  الفاني، والبيت اآل ر قصد به القبور الفانية هالكة األجساد. 
 أما التكرار الحاصل في لف ة  العمر  في البيت السابع إذ  قول:

 قاُم؟إذا أمَّ يوُم المرء  أمسى وعمرُه              بذلك محصورًا فكيَف م             
 أما في البيت التاسع فيقول: 

 والموُت ذو خرٍق تساوى عندُه             يفففٌن تفففطففاول عمففففرُه وغالمُ               
لحصككككول على فتكرار  العمر  في كال البيتين مقروًنا بطول عمر ا نسككككان وتأكيًدا على أهمية العمر الذي   سككككبه ا نسككككان بالم اهدة والمثابرة با

 طاعا  في كد على  العمر  وسككرعة انقرككائه من دون فائدة فكأنما  قول ل نسككان ال ترككيع عمرك بالترف واللهو فهو محسككوب ومحدد فاجهدال
 نفس  في تقو  هللا و اعته. 

 أما التكرار الحاصل في البيت الثامن مرتين بقوله: 
 ففففد سفففلفبففوا عفففًزا وعفففزَّ مفففراُم لقد راَم فيها الخلُد قوٌم فأصبحوا           وق              

دلس  التي رم  فكرر  الع َّ  بإ قا   متتال  وبَنَفس  واحد  عط  نغم على نغم وح ن على ح ن تحسككككًرا وتألًما على ما حل  في بالد   األن        
ًنا ين ف ألًما يه هذا المصاب فكان التكرار وقًعا موسيًٍيا مح  إليها برم  الم هول  القو   ل ال  مسَّ مشاعرها   دت ع ها المسلوب الذي ع َّ عل

 لما جر  في بالد  المترفة.
 أما تكرار الشاعر  المدة  في أبياته الشعرية ففي البيت الرابع عشر بقوله:

 كم مدٍة طالت لمثلَك وانقضْت          ففففكأنهفا عنفد الخيفففال مفففناُم                  
 الساد  عشر  قول:  وفي البيت

فوامُ                    أما الزمان فففجففازٌر ذو مففديففة          والناُس في كلففتففا يففديففه  س 
يت إن التكرار الحاصككل في المدة كان بإضككافة اليا  إلى الكلمة الم ررة في البيت السككاد  عشككر في  مد ة   والمد ة: الشككفرة والسكك ين وقيل سككم

، والمدة أعطت معنى إ قاعي جديد بسرعة االنقرا  فاستعار لسرعة انقرا  المدة بالشفرة بإ قا   وتكرار  جديد  26 ها انقرا  المد  مد ة؛ ألن ب
 بك المد ة  ليبعد السامع من السأ  وي عله أما  عالما  تساؤل وتع ب عن سرعة انقرا  ال من وجريان المدة بدون أن  شعر ب ريانها.

 قوله  مناُ   في البيت الرابع عشر  قول:  أما التكرار في
 كم مدٍة طالت لمثلك وانقضت            فكأنها عند الخيال مناُم                  

 وأما ما ذكر  في البيت الحادي والعشرين للنو :     
 الناُس في حال  الحياة نياُم            والقبُر حيث تعبُر األحالُم                  

اها كال يال إن ا قا  النو  المتكرر في البيتين تعبير عن النو  الم قت المحدود بمدة  منية وفي نها ة المطاف  حس   ول المدة التي قر      
 والحلم الذي يرا  في النو  في ون كلم  البصر. 

 أما تكرار الشاعر  ال مان  فقد أشار إليه  مصرًحا في البيت الساد  عشر بقوله:
واُم                     أمَّا الزماُن فجازٌر ذو مدية           والناُس في كلتا يديه  س 

                                                           
 . 273/  15رب : )مادة : مدى ( : ( لسان الع(26
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 أما البيت العشرين فيقول: 
ُب اإلنسان  سفأسففأُه             بحُر الزمان  الحذُف واإلدغاُم                      ومفعفففر 

أن  حذر  الحياة واأل ا  ؛ألنها أمور مرتبطة بال من وأحواله فهنا  حاول الشكككككككككككككاعرإن تكرار الشكككككككككككككاعر ال مان كان كتكرار  المدة والعمر و       
في  ا نسان من  در ال مان مهما تحذر منه، فراًل عن تكرار ال مان في البيت  العشرين وكأن ال مان بحر  عميق  غور فيه كل شي  وي تفي

 ل من وتقلباته وما  حمل بين  ياته من أحداث. أعماقه فال ي تمن عليه فكثير من الشعرا    ثرون من تكرار ا
 أما التكرار الحاصل في  مورًدا  في البيت الثامن عشر بقوله:

 يا مورًدا كلُّ األنام يعافُه       ولُه عليه  مورٌد وزحفففامُ                   
و  كي ال  سككأ  القارذ والسككامع للبيت يتبادر  المورد والورد مورد   أعطى نغًما موسككيًٍيا تارة منصككوب وتارة مرككم –فتكرار الحاصككل في  مورًدا 

، وكأن ال طاب موجه إلى صككاحب القوة وهو المورد المقسككم الذي ترد إليه ال الئق يو  الٍيامة لترد وتشككرب من حوضككه  27 النصككيب من الما  
شكككاعر   ا ب  هللا  ب طاب االنكسكككار والعط  والتذلل الما  لشكككدة عطشكككهم وكل  يرد  يو  الٍيامة م دحمين من شكككدة عطشكككهم وف عهم وكأن ال

 ليست يب له الدعا .
 النمط اإليقاعي المتغير )الجناس(: -1

ا  المشكككككاكلة هذا   انس هذا أي  شكككككاكله وفالن    انس البهائم  28 ال نا  في اللغة:  ال نس الركككككرب من كل   شكككككي  وال مع أجنا   ، ومعنا  أ ركككككً
  29 تميي  وعقل . وال  انس النا  إذا لم   ن له

  30 وفي االصطال : هو  أن يتشابه اللف ان في النطق وي تلفا في المعنى .
لصكككككككورية أورد  ابن  نون  في قصكككككككيدته أنواًعا متعددة من ال نا ، فالت نيس يتبع قدرة الشكككككككاعر على التكرير اللف ي  حداث النغم ل دمة المعاني ا

 وله: ق قا  المتغير في أبيا  القصيدة فشا  النغم الموسيقي في تش يل الصورة ال  ئية والكلية ففي وإ قا  ال ر  الدا لي الذي  حداه ذل  ا 
 وعنَد نصول  الشيب  ُ عَرُف ذو نهى         نكو   تناهى الشيَ  وهو  ال ُ 

َيُة  ا ة الشي  و  ر  . -ففي قوله  نهى        31  تناهى  فيه جنا  فك  الن ه 
  32 العقل الرشيد من ينتهي عن الٍبائ  ويد ل في المحاسن.كما  عني به صاحب 

 وعند  وال لون الشكككعر وظهور الشكككيب دليل على وصكككوله إلى   ر العمر، فهناك ا تالف في المعنى مع التشكككابه اللف ي وهو من ال نا          
اك لشكككي  الفاني صكككاحب العقل الرشكككيد الذي بلغ نهايته فهنالناق  الذي شككك ل صكككورة لف ية مت انسكككة صكككوًتا مترابًطا بين الشكككطرين كون لنا صكككورة ا

َد إ قا   الن هى  في نها ة الشطر األول متمثلة بنها ة العمر لصاحب العقل الرشيد موا ًنا ل  قا   في بدا ة الشطر صلة لف ية أحداها الشاعر وَتَقصَّ
 الثاني في بلوغ حد  ونهايته. 

الصككمت  فالصككمت في البيت األول اقترن بالحالية أي صككمت األ ا  وحالها صككامتة، فقرن الصككمت  –لصككمت كذل  ال نا  الحاصككل بين  وا       
  هنا مع ال مادا  األ ا ، أما في الشككككطر الثاني فقد ذكر الصككككمت ال ا  با نسككككان مع البشككككر وهذا  الف في المعنى على الر م من تطابق اللف

اق  بين ابت اللف  وهذا النو  من ال نا  جنا  تا  ب الف البيت الحادي عشكككككر الذي جانس اللف  ب نا  نفأحدث بالتكرار إ قاًعا متغيًرا معنويا ا
 الكلمتين في قوله:

 ال تحسبنَّ هذي القبور صوامتًا           صمففُت القفبور  إذا فهفمفَت كفففالمُ           
مَّ به الشطر األول وافتت  به الشطر الثاني، لكن المالح  هنا قال:  القبور صوامًتا صمت  أحدات إ قاًعا متراساًل منس ًما ض  -فكككك الصوامت       

صككمت القبور  فالقبور بصككيغة ال مع والتغيير الحاصككل هنا باسككتعمال  صككوامت  هي جمع السككم الفاعل الدال على أنَّ الصككفة قائمة بالموصككوف  –

                                                           
 .457 /3( لسان العرب : مادة )ورد ( : (27
 .43/ 6( المصدر نفسه : مادة)جنس(: (28
 . 516/  15( تاج العروس: مادة )جنس( : (29
 . 2/485( البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : (30
 .149/  40( تاج العروس : مادة ) نهى ( : (31
 .  152/  40در نفسه : ( ينظر : المص(32
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تعمال الشكككاعر في الشكككطر األول  صكككوامت  على و ن فواعل وهي صكككيغة منتهى جمو  الكثرة ، أما اسككك 33 على وجه الثبو  والدوا  فمعنا  دائم اابت
واحد  فاسككككتعمل هذ  الصككككيغة داللة على كثرة القبور الصككككامتة ومي ها عن الشككككطر الثاني با فراد م انس بين اللف تين بإ قا  متناسككككب مت انس بلف 

 وداللة م تلفة وهو جنا  ناق . 
 في البيت الثامن في قوله:أما ال نا  الحاصل 

 لقد راَم فيها الخلَد قوٌم فأصبحوا       وقففد ُسففلبففوا عففزًا وعففزَّ مففرامُ               
َع َّ  فكالهما بلف  مقارب واحد مت انس بينهما لكن بمعنى م تل  فالع  هنا ضككككككككككد الذل، أما َع َّ الشككككككككككي ، وع   –فال نا  هنا في  ع ًا         
فأراد الشاعر بككككككك ع ًا  هنا الف ر وعلو الم انة، أما  َع َّ  هنا الشي  القليل والنذيس الذي  صعب الحصول عليه   ،34  ع  وع ة وع ا ة، إذا قلَّ الشئ 

ا، وفي البيت نفسككه جنا    ر فقد كشكك  ال نا  هنا؛ لما له من أار في نفسككية الشككاعر وتأار بن ا ناقصككً يل المرا  فال نا  الحاصككل هنا كان جناسككً
ُمراُ   ورا  هنا: من  رمت الشككككئ أرومه روما،  –والحصككككول على الع    الذي أسككككقط بالد  الح ينة بعد أن كانت ع ي ة وقوية ف انس ا  قا  بين  راَ  

   35 إذا  لبَته .
ب شيً ا ما وهو ينت ر ا إنَّ  راَ   هنا إن ا نسان  طلوالمقصود هنا أنَّ القو  أرادوا و لبوا دوا  المل  وت ليد  لكن هذا المطلب لم يتحقق والفر  بينهم

 حصوله وتحققه وهو في حي  االنت ار. 
و المصكككككدر أما  الُمرا   هنا فقد اقترنت بسكككككابقتها بأنَّ هذا المطلب لم يتحقق فركككككاًل عن ذل  أنَّ  را   هي فعل ماضكككككي اشكككككتق منه  ُمرا   وه      

 ال نا  الحاصل في البيت ال امس عشر بقوله: الميمي، وال نا  هنا جنا  ناق ، أما
 أفرحَت أن طال المدى وهل الردى          إال  الففذي تففأتي بفه األيففاُم          
ذا الرد   فالمد :  أمد  الرجل إ –الرد   فإ قاعها مت انس  لف ًيا وال نا  هنا ناق  والفر  بين  المد   -ف انس بين اللف تين  المد          

  36 أسنَّ وهو من مد  الغا ة، ومد  واألجل منتها  والمد  الغا ة والقدر .
 ، فكالهما مت انستان في اللف  م تلفتان في المعنى. 37 أما الرد :  فقصد به رد  الفر  أسر ، والرد  هو الهالك والتردي: التهور في المهو  

نه بدأ بس ال الفرحة أالسرعة والهالك والتهور فأوقع ت انًسا جمياًل موافًقا لصدر البيت مع  فالمد   ول المدة وبلوغ األجل منتها ، أما الرد  : فهو
 ام انتهى بالهالك فكأنه  قول له التتهور وتسر  وتكثر في الملذا  والشهوا  وتفر  بها؛ ألنها هالك ل  وسو  في  اتمت .

 أما ال نا  التا  في البيت الثامن عشر  قول فيه:
 يا موردًا كل األنام يعافُه           وله عليه مورٌد وزحامُ                  
الشاعر و ف  هنا واحد بالتكرار لكن السامع يتبادر له سما  البيت بابتدا    ا  الندا  التي ينادي بها هللا مورد   فالل -فال نا  التا  بين  مورًدا        

إليه عطات  ا  من أدنى إلى أعال، فيقول له  ا صاحب الورد الذي  شرف على كل ال الئق التي ترديناجي ربه ليسمعه والندا  والطلب بصيغة الدع
فرته  قبلون عليه وكارهين الشرب ر م أنهم عطات، يردون الما  وال  ستطيعون الشرب من هول الموق  وشدته سو  انهم  طمعون في عفو  ومغ

 ر؛ ألن حركت التنوين أقو  من حركة الرم.فكان  مورًدا  بصيغة التع يم والتب يل والتكبي
لدعا  قبل وأما مورد   الثانية فقصككد بها االنرككما  لوجود الرككمة؛ ألنه تعالى سككيرككمهم جميًعا في محشككر  يو  الٍيامة، فكان  مورًدا  بصككيغة ا      

 عالى.قيا  الساعة وقبل وقو  الحدث، أما في الثانية في ساعة انرما  ال لق جميًعا في محشر  ت
وهو النمط الثالث من األنماط ا  قاعية المتغيرة، والتصككككككككككريع  هو ما كانت عرول البيت فيه تابعة لرككككككككككربه تنق  بنقصككككككككككه، وت يد  التصفففففففري  : -2

 نر  ، فلو أردنا أن ندر  األبيا  التي نرككككمها  ابن  نون  فال 39  ، والبيت  المصككككرَّ   هو  ما  ير  عروضككككه ل لحا  برككككربه ب يادة  38 ب يادته 
 أنه بدأ بتصريع البيت األول في قوله:  

                                                           
 .1/184( ينظر جامع الدروس العربية : (33
 . 885 /3( الصحاح : مادة ) عزز ( : (34
 .5/1938( الصحاح : مادة )روم ( : (35
 . 272/  15(  لسان العرب : مادة ) مدى ( : (36
 . 506/  2(  معجم مقاييس اللغة : مادة )ردى( : (37
 .  422اح في علوم البالغة :، وينظر : اإليض 173( العمدة : (38
 .21( ميزان الذهب : (39
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 لكل   ابتداٍء آخٌر وتماُم          وكلُّ رضاٍع يعتريه  فطاُم                 
 طاُ   كذل  في البيت الحادي والعشرين  قول: ف –فالتصريع بين العرول والررب في  تماُ  

 فبفُر حيث تفَُعففبَُّر األحالمُ الناُس في حال  الحياة  نياُم          والق         
 األحالُ  . –فاتفق العرول والررب في  نيا ُ     

وهو أحد الفنون ا  قاعية المتغيرة ويعني أن   عل المتكلم إحد  اللف تين الم ررتين أو المت انستين في واحد من الوجو   ردُّ األعجاز على الصدور: -3
  40 التالية:

 ت واآل ر في أوله.أن   ون إحداهما في   ر البي -أ
 أن   ون إحداهما في   ر البيت واآل ر في الشطر األول.  -ب
 أن   ون إحداهما في   ر البيت واآل ر في حشو الشطر األول.  - 
 أن   ون إحداهما في   ر البيت واآل ر في أول الشطر الثاني.  -ث

 لبيت الثامن بقوله: إنَّ ابن  نون في قصيدته هذ  لم  ستعمل هذا الفن إال قلياًل فأتى به في ا
 لقد راَ  ال لَد قو   فأصبحوا       وقككد ُسل بوا عك ك ًا وَعكككك َّ ُمكككراُ  

 را   ففي هذا البيت جمع بين التكرار والت نيس في  ن واحد.مُ  –فالشاهد في هذا البيت بين  را  
ا، وُيعر ف الطبا  لغةً الطباق:  -4 :  و باًقا تطابق الشكككككي ان تسكككككاوًيا والمطابقة الموافقة، و ابقت بين شكككككي ين إذا وهو من الفنون ا  قاعية المتغيرة أ ركككككً

  (41 جعلتهما على حذو واحد .
  42 وفي االصطال :  هو ال مع في العبارة الواحدة بين معنيين متقابلين على سبيل الحٍيقة والم ا ... فالشرط التقابل في المعنيين فقط.

تماُ   فالنق  ع س التما  ف انس بين اللف تين بطبا  موجب، أما البيت الرابع فقد  –ي البيت الثالث بين  نق   فبر  الطبا  عند  ابن ذنون  ف
ا ومالح  الطبا  أ ركككا في البيت السكككاد  بين  الصكككمت  –جمع بين  الشكككي   الكال    –الغال   وهي صكككورة معاكسكككة تماًما بالطبا  الموجب أ ركككً

سكككككككككككككلبوا الع َّ  ورا  ال لد:  لبه و لب ال لد والع ، أما سكككككككككككككلبوا الع َّ فكانت  –لطبا  في البيت الثامن بين  را  ال لد فبينهما  با  إ  ابي، كذل  ا
انقركككت  فهاهنا  ول المدة هو  ير انقركككائها  –معاكسكككة تماًما فالسكككلب ع س الطلب، أما في البيت الرابع عشكككر فطابق الشكككاعر بين   مدة  الت 

 عافه  فالمورد هو  –ا  موجب اسككككككتعمله الشككككككاعر بحدة وذكا  في جميع األبيا ، كذل  البيت الثامن عشككككككر فطابق بين  مورد وذهابها، فالطبا   ب
فكانت مطابقة ع سككككية بين   ،43 الذي يرد الما  والنصككككيب من الما ، وهو ع س   عافه  عي  عاف الشككككي   عافه كرهه فلم  شككككربه  عاًما أو شككككراًبا

نكرة، مبهما    –وارد الما  شارًبا منه، وبين العطشان كار  الما  فيأتي إليه وال  شرب منه، أما في البيت التاسع عشر فطابق الشاعر بين  معارف 
إ قا  المعنى واللف ، كذل  البيت الثاني فالمعارف ع س النكرا  والمبهما  فأتى بهن متعاكسككككتين م تلفتين متقابلتين على سككككبيل التفريق بينهما في 

  الال   من حيث المعنى فاألل  ال ينثني ع س الال  المنثني دائًما. –والعشرين  ابق بين حرفي  األل   
  44 هو مصدر اقتبس إذا أ ذ من مع م النار شيً ا وذل  المأ وذ قبس. االقتباس في اللغة: -5

  45 و ن ًما شيً ا من قر ن أو حديث .وفي االصطال :  هو ترمين الكال  نثًرا أ
 كان االقتبا  بين راا  األندلس تارة وال هد في الدنيا تارة أ ر .

ض  جله من لقد تأار الشاعر كثيًرا بالقر ن الكريم فكان شعر  في  ا ة ال مال ومعانيه مقتبسة من القر ن الكريم متأاًرا به  ا ة التأار وهذا وا        
 الرو : چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭچ ة في البيت األول:  لكل   ابتدا     ر  وتماُ   فقد ضمن اقتباسه الشطر األول من قوله تعالى: افتتاحية القصيد

ا ة بدفأشككككككككار تعالى إلى أنه هو مبدُ  ال لق ام أنه قادر بعد أن  لقهم على إعادتهم مرة اانية، والشككككككككاعر هنا منطلق من ح مة الباري أنَّ لكل ) ١١

                                                           
 . 848 /1( البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : (40
 .209/  10( لسان العرب : مادة ) طبق ( : (41
 .1/752( البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : (42
 . 260 /9( :  . ومادة ) عيف457/  3( ينظر: لسان العرب ، مادة ) َوَرَد ( : (43
 . 167 /6( ينظر: لسان العرب  : مادة ) قبس ( : (44
 .  457، وينظر : البالغة والتطبيق:  81( التوقيف على مهمات التعاريف : (45
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؛ )٢٣٣البقرة:  چ    ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ   ھ  ھ  ھچ نها ة، أما الشطر الثاني فقد اقتبس قوله:  وكل  رضا    عتريه  فطاُ   من قوله تعالى: 
 ألن كل رضا  ينتهي بالفطا  وقد حدد  الباري ع  وجل بحولين كاملين. 

 * أما البيت الثالث فقد اقتبس قوله :
 ُر المنيُر كمالُه         تعففاوَر بي نفقفٌص ففراَح تفمامُ ولما انتهى البد

فبعد أن كمل بدًرا منيًرا له من لة بين األقمار بد  بالتناق  حتى ) ٣٩  س:  چ ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئچفاقتبس من قوله تعالى:         
 ، فكان البيت مطابًقا لقوله تعالى. 46  القمر لمعرفة الشهورصار كغصن الن ل اليابس وهو عنقود التمر حين     ويصفر ويتقو  وجعل هللا

ى  ى   چ    ېې  ې  ې  ۉ  ۉچ  :كذل  االقتبا  في البيت الرابع في الشطر األول  قول:  وعنَد نصول  الشيب  ُ عَرُف ذو نهى  مقتبًسا من قوله تعالى
من   الُ   فكش  االقتبا  القر ني من أول كلمة في البيت فك نكو   مقتبسة، أما في شطر  الثاني فيقول:  نكو   تناهى الشي  وهو ) ٦٨  س: 

وقصد به رجع على أعقابه وال  قال إال لمن رجع عما كان عليه من  ، ٦٦ الم منون: چ   ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ   ڳچ گ  گ      قوله تعالى:
قتبس في أما في البيت الثامن فقد ا ، ٧٩ المائدة: چ     ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ چ  چ  ال ير، أما في  تناهى  فقد اقتبسها من قوله تعالى: 

 قوله: 
 لقد راَم فيها الخَلد قوٌم فأصبحوا         وقففد ُسفففلففبففوا عف ففزًا وعفَففزَّ ُمففرامُ 

قى  ير حال على حال وال   لد قو   بملكهم وال يبكأنه أراد  ركككمن اقتباسكككه رسكككالة  قول فيها: ال يدو   ، ٢٧ الرحمن: چ     ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌچ 
 وجه هللا فهو الباقي ال الد.

 أما في البيت التاسع فقد قال مقتبًسا: 
 والموُت ذو خرٍق تساوى عندُه         يفففففففٌن تفففطفففاوَل عففمففرُه وغففالمُ 

كان في  المو   وفي قوله إنَّ كل إنسككككان سككككيل  بنفس ال رقة مهما ، فاالقتبا   ٣٠ ال مر: يئ   چ چ حئ  مئ  ىئ   فاقتبس ذل  من قوله تعالى
  ال عمر  فهو فان  ميت، وال يبقى أحد  م لُد سو  وجهه الكريم. 

 * أما في البيت الثامن عشر فقد اقتبس قوله:
 يا موردًا كلُّ األنام ُيعافُه           ولففُه عففليففه مففورٌد وزحففامُ 

چ ک  ک  گ     وكذل  من قوله: 23 القص  : چ   ٹ   ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀچ  د   والبيت الشعري من قوله تعالىمور  –فاقتبس  موردًا 
  ، أما في البيت الساد  عشر فقد اقتبس قوله: 71 مريم : چ   ڳ  ڳ      ڳ  ڳگ              گگ

 سوامُ أما الزمان فجازٌر ذو مدية        والناُس في كفلتفا يفديه 
وا ُ   مقتبسا من قوله تعالى:          ، والسو  هنا من سامت الرعية أي رعت 49 البقرة پ    چ   پپ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ٱ   فاالقتبا  في قوله :  س 

الغنم السائبة بدون ، فوصفه للنا  في ال مان رائ ة ك 47 حيث شا  ، وأما في اآل ة فك   سومونكم: أي يوردونكم ويذ قونكم ويولونكم سو  العذاب 
 ناك رقيًبا عليهم. راعي يرعاها، متأاًرا بقوله تعالى عن بني إسرائيل أنه ن اكم من بني إسرائيل فقد أذاقوكم أصناًفا من العذاب وبدون أن  شعروا أنَّ ه

 المستوى التركيبي:  
لقصككيدة، ابالدراسككة عنها، فاللغة هي العنصككر الذي تقو  على أسككاسككه تعد اللغة واحدة من م ونا  البنا  اللغوي للقصككيدة وال م ن أن تسككتغني        

ر قصككككيدة ت لو من  ويم ن أن نتصككككور قصككككيدة ت لو من الموضككككو  المفيد والصككككور الموحية أو الموسككككيقى التي تالئم األذوا ، ولكن ال  م ن تصككككو 
 تين هما:األلفا  والتركيبا  اللغوية. وبها  م ن أن نقسم المستو  التركيبي على بني

 البنى التركيبية الصغرى. -أ
 البنى التركيبية الكبرى.  -ب

 البنى التركيبية الصغرى :

                                                           
 .248 /4( ينظر: تفسير القرآن العظيم : (46
 .1/157(  ينظر: تفسير القرآن العظيم : (47
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ما في البنى أمما سبق قد تبين أن الشاعر قد ترك صدً  وا قاًعا م اًرا في أبيا  القصيدة من  الل إظهار البنى ا  قاعية التي تم تفصيلها من قبل، 
لصوري وعة من البني المتمثلة بالحروف واألدوا  التي جانسها بين ا  قا  الموسيقي وتركيبها اللغوي واالتركيبية الصغر  فقد وص  الشاعر م م

 موظًفا عدد من األدوا  اللغوية التي تم ت ري ها من القصيدة كان مطلعها:
اد :  تنبه ل ذاك  وهي للتأكيد، وفي البيت الرابع ورد  الال  في البيت األول:  ل كل   ابتدا    وهي ال  المل  واالستحقا ، وفي البيت السالالم :  -1

بعد  عشر:   الت ل مثل   وهي ال  المل  واالستحقا ، وفي البيت التاسع عشر:  ما ل لمعارف ، وفي البيت التاسع عشر  ما للمعارف  وهي بمعنى
  48 أي  ما بعد المعارف .

 رضا    وفي البيت الثامن عشر في قوله:  كل األنا   عافه  فكل  هنا دلت على العمو   كل   –فقد أتت في البيت األول في  لكل   ابتدا     كل  : -2
  49 وتوكيد المعنى.

  50 ة.المالح  أنَّ الواو قد أتت في جميع أبيا  القصيدة إال البيت الحادي عشر، فلم يد   بيًتا إال وأد ل فيه الواو وقد دلت على معان  عد الواو : -3
والحياة  است نافية، وفي البيت الثالث  ولما  است نافية،  –ول  وتما   الواو عا فة، وفي  وكل  است نافية، وفي البيت الثاني  وقد ففي البيت األ      

منها عامل  حالية، وفي البيت الساد   والصمت ، و  -وهو  ال   استنافية، وفي البيت ال امس  وأسباب الفنا   –أما البيت الرابع  وعند نصول 
ً ا  حالية، و وَع َّ  عا فة، وفي البيت التاسع  والمو   است نافو  ية،  و ال ُ   عا فة، في البيت السابع  أمسى وعمر  ، وفي البيت الثامن  وقد ُسل بوا ع 

لرابع افة، وفي البيت وفي البيت العاشر  ولد   است نافية، وفي البيت الثاني عشر  وقد رص   حالية، وفي البيت الثالث عشر  تشا  وتشتهي  عا 
م عشر   الت وانقرت  عا فة، وفي البيت ال امس عشر  وهل الرد   است نافية، وفي البيت الساد  عشر  والنا   است نافية، والسابع عشر  ول

ة،  وا د ا    ومعر ب  است نافيي ل  حالية، والثامن عشر  وله عليه  است نافية،  و حا   عا فة، والتاسع عشر  وأنا  في أرجائها  حالية، والعشرين 
ين  وإذا تكون القو   عا فة، والحادي والعشرين  والقبُر حيث تعبَُّر  است نافية، والثاني والعشرين  وأظن هذا الدهر  است نافية،  والال   والثالث والعشر 

 است نافية.
في البيت الثالث  ولم ا انتهى البدر   ولم ا هنا بمعنى حين  لم ا : -4

 انتهى البدر.  51 
داة في في البيت الرابع  وعنَد نصول  الشيب   والبيت التاسع  تساو  عند   وفي البيت الرابع عشر  فكأنها عند ال يال  فهي ظرفية، فهي  أ عنَد : -5

   52 لحرور الشي  ودنو  فتعمل ال مان والم ان .
والبيت الساد   فهو كالُ   والبيت السابع  فكي  مقاُ   والبيت الثامن  فأصبحوا ،  كثر  الفا  في مواضع منها في البيت الثالث  فراَ  تماُ   الفاء : -6

لساد  عشر والبيت الثاني عشر في قوله  فكأنما فو  الثر  ، والبيت الرابع عشر  فكأنها عند ال يال  فمعنى الفا  عا فة أفاد  السببية، والبيت ا
  53 ا، والبيت الثالث والعشرين  ف ميع ساعا  النهار  جوابية واقعة في جواب إذا. ف ا ر  ذو مد ة   جوابية واقعة في جواب أمَّ 

إذا  فقد ذكرها الشاعر في البيت السابع  إذا أ َّ يو  المر   ، والبيت العاشر ولد  الرري  إذا اعتبر   والبيت الحادي عشر  صمُت القبور   إذا : -7
 ،فناسب الشاعر داللة إذا مع معاني األبيا  في القصيدة.  54 ون  فقد دلت على ظرف  مان مستقبلفهمت كالُ   والبيت الثالث والعشرين  وإذا تك

   55 في البيت الثاني  بأدنى  يال  والبيت السابع  بذل  محصوًرا  والبيت الثاني عشر       رص  الفنا  بساحها  فالبا  ظرفية. الباء : -8
   56 كي  هنا وقعت استفهاًما عن حال ويم ن أن تفيد التع ب.ففي البيت السابع ذكر  فكي  مقاُ   ف كيف : -9

                                                           
 .1( حروف المعاني : (48
  .11( المصدر نفسه : (49
 .12( ينظر : المصدر نفسه  : (50
 . 5( حروف المعاني : (51
 . 1( المصدر نفسه : (52
 . 61، والجنى الداني : 17( ينظر: حروف المعاني : (53
 .  19( حروف المعاني: (54
 . 24-15( المصدر نفسه : (55
 .17-12( المصدر نفسه : (56



 الخاص بالمؤتمر العلمي 48 العدد
 الدولي االفتراضي االول

 2020أيلول  ةمجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واالنساني

 
 

2141 
 

 

إذ -ذكرها الشاعر في البيت الثاني  وقد َص َّ  والثامن  وقد ُسل بوا  وفي البيت الثاني عشر  وقد َرَصَ   وقد أفاد  التأكيد والتقريب قد : -10
  57 وهو المقصود من الشاعر. -د لت على الماضي

شر  حصلت  على أسرارها ، وهي هنا للتعد ة؛ إذ تعد  بها الفعل  حصَل  إلى مفعوله  أسرار ، وفي البيت السابع عشر ذكرها في البيت العا على : -11
   58  أنحى على أهل العرا   تعليلية، أي ألجل أهل العرا ، وفي البيت الثامن عشر  وله عليه مورد  ظرفية، أي  عافُه وله فيه مورد .

،فحاول الشاعر  59 لثالث عشر في  أو  ا حري   وفي البيت الثاني والعشرين  قول   ا مورًدا  و  ا  هنا حرف ندا  وتنبيهفقد ُذكر  في البيت ا يا : -12
 أن يوقفهم ويوق  أحاسيسهم ومشاعرهم التي  فلوا عنها كثيًرا. 

  عشر  والنا  في كلتا ، وفي البيت التاسع ذكرها الشاعر في موا ن منها في البيت الثاني  في عقلي تصاري  حالتي  وفي البيت الساد في : -13
  60 عشر  وأنا  في أرجائها  وفي البيت الحادي والعشرين  النا  في حال الحياة  فمعنى في هنا ال رفية وقد تأتي للم ان.

 البنى التركيبية الكبرى: وتشمل : 
 أساليب الطلب. -لفصل والوصل         جا -لتقديم والتأخير       با –أ 
 التقديم والتأخير : –أ 

ئع، فمن ال  ستطيع الشاعر أن  ستغني عن هذا الفن الذي   عل البيت ذا معنى  اًصا وقيمة بالغية نستشعر بها عن  ريق إدراك هذا الفن الرا     
َ  المواضع التي برَ  بها هذا الفن تقد م ال ار والم رور على عامله ففي البيت الثاني في قوله :  وقد ص َّ في  ل ار والم رور اعقلي تصاري ...  قدَّ

   في عقلي  على  تصاري   ال تصا  الكال  بالشاعر وما   ول في عقله ولو قال : وقد ص َّ تصاري  في عقلي  ال تل الو ن أواًل، ولرا  سب
لى عالبيت فقد  ال ار والم رور  بأدنى  البيت، ولذهب اال تصا  فكان األولى أن  حدث التقد م في ال ار والم رور، وكذل  الشطر الثاني في 

له  ال يال  المبتدأ ومثلها لو قد  ال تل المعنى وذهب جمال صيا ة البيت من حيث ال صو ، كذل  تقد م ال ار والم رور في البيت العاشر قو 
ن حيث ماالفها  على أسرارها  لترتبت ال ملة : حصلت على أسرارها األفها   فقد  ال ار والم رور  على أسرارها  على  األفها   ولو قال :حصلت 

عبر؛ ألنَّ ا عراب، وا تلت من حيث الو ن، ولتغير المعنى؛ ألنه في هذا البيت يذكرنا الشاعر برؤية القبور واألضرحة التي نأ ذ منها المواع  وال
د  عشر فقد  بور وهذا مغاير للسيا  تماًما، أما في البيت الساورا ها أسرار ال تفهم وال تدرك ولو قد  ألصب  المعنى أنه حصل الفهم له بأسرار الق

فهم منه شي ،  ال ار والم رور أ ًرا على المبتدأ في قوله  والنا  في كلتا يد ه سوا  ، فلو أ ر وقال  والنا  سوا  يد ه في كلتا  ألصب  المعنى ال 
 .  وذهب جمال الصيا ة للبيت الشعري 

ها  على ا بها  البيت التاسع عشر إذ قد  ال ار والم رور على المبتدأ ففي قوله:  وأنا  في أرجائها ا بها   قد   في أرجائكذل  التقد م في         
 .اللف  والمعنىو فالشاعر أعطاها السعة واالنفتا  ولو قال:  وأنا  ا بها  في أرجائها  لرا  المعنى ولما كانت بهذا المستو  من القوة وانس ا  الو ن 

 كذل  التأ ير في البيت الحادي والعشرين في قوله  الناُ  في حال الحياة  قد  ال ار والم رور  في حال  على الحياة.     
 الفصل والوصل : –ب 

  61 الوصل: الربط بين أج ا  الكال  بحرف عط ، والفصل: عد  الربط بين أج ا  الكال  بحرف عط .       
 وأج ا  الكال  قسمان :

 : ويراد به هنا ما  قابل ال ملة وهو الذي ال يتحقق به وحد  الفائدة من عناصر ال ملة.  سم األول: المفردالق 
 والقسم الثاني: وهو القول المفيد معنى تاًما مكتفًيا بنفسه. 

في نفسككككه، فالقصككككيدة كلها من أولها الى فميمية ابن  نون َبَرَ  فيها هذا الفن بشكككك ل واضكككك  وملحو  وقد تكون لغا ة كان يرمي إليها الشككككاعر       
  رها لم يترك الشكككاعر بيًتا إال وصكككل به بحرف عط  وربط بين أج ا  الكال ، ونلح  البيت الحادي عشكككر الذي أفرد  بدون وصكككل بحرف العط ، 

نَّ حياة القبور وعالم البر   أمر وتعليل ذل  هو حديث الشككككاعر عن القبور وهذ  مسككككألة مرتبطة بأمر جد ي   لو من العط  والوصككككل فرككككاًل عن أ

                                                           
 .5( المصدر نفسه : (57
 .470نى الداني : ، والج9( ينظر : حروف المعاني : (58
 . 4( ينظر : حروف المعاني :  : (59
 .5( ينظر : المصدر نفسه :(60
 .  1/436( البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : (61
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نفس مفصكككول عن الحياة الدنيا فلم  أ   بالوصكككل، ويصكككل بين أبيا  القصكككيدة بحرف عط ؛ ألنَّ الموق  شكككديد وذكر القبور ليس باألمر الهي  ن في 
 الشاعر فوصل الشاعر في البيت األول في قوله:                          

 وكلُّ رضاٍع يعتريه  فطامُ             لكل   ابتداٍء آخٌر وتمامُ 
تما   الذي ال ربط بينهما سكككككككو  التركككككككاد فلو دققنا الن ر لرأينا أنَّ الشكككككككاعر بدأ قوله  –فوصكككككككل البيت األول بحرف العط  الواو بين  اآل ر       

بينهما؛ لي عل ربًطا وصلة بين البدا ة والنها ة والتما ؛ بككككككك االبتدا   ليصل إلى اآل ر وهذا ال تقارب بينهما سو  التباعد في  ول المدة؛ فلهذا وصل 
ا ونها ة كل  حال التما   وكل  رضككا    فوصككل بين الشككطرين؛ ألن الفكرة واحدة بين البيتين وكأنه شككبه وربط ووصككل  أنَّ لكل لغرل تباين الحال أ رككً

 أمر نها ة وتما  فهي كالرضاعة التي تنتهي بالفطا . 
 ت الثاني إذ  قول:أما الوصل في البي

 وقد صحَّ في عقلي تصاريُف حالتي          بففأدنى خفففيففاٍل والففحففيففففاُة سفففقفففففامُ 
فقد وصككككككل البيتين بحروف العط  فأتى بحرف العط  الواو مع قد  وقيل إنَّ معناها التأكيد والتقريب ؛ألنها د لت على الفعل الماضككككككي وبها       

 استحرار الصورة الذهنية في عقله وتصاريفها فاستعمل الواو العا فة للوصل بين ال ملتين واستحرار الماضي.  كأنَّ الشاعر أراد
 أما في البيت الثالث:

 ولما انتهى البدُر المنيُر كمالُه          تفعفاوَر بفي نففقفٌص فففراَح تففمففامُ 
دد والثبو ؛ داللة على حركة الت دد المسكككككتمرة في القمر في كل شكككككهر فوصكككككل المعنى فوصكككككل بين االنتها  والكمال والنق  فقصكككككد بهما الت       

 بالواو العا فة. 
 أما البيت الرابع فيقول:

 وعند نصول الشيب ُيعرف ذو ُنهى           نفكفوٌص تففناهى الشيَخ وهفو غفالمُ 
الغال  القوي والواو هنا مطلق ال مع وشموله وتبيان حاله فوصل  فوصل بين الشطرين بين نصول الشيب وصورة الشي  الهر  الكبير وبين     

 بين األحوال بواو العط . 
 وفي البيت ال امس:

 يبيُت وأسباُب الفناء  متاحٌة          تفدبُّ ومنها عامفٌل وحفسففامُ 
ومنها عامل   –ين أج ا  الكال   وأسكككباب الفنا  فقد وصكككل البيت في الشكككطرين بالواو العا فة بمطلق ال مع مع ال ملة االسكككمية؛ ليربط ب       

 وحساُ   فعط  كلمة على كلمة للترتيب وعط  كلمة على كلمة. 
أما البيت السكككاد   والصكككمُت شكككانها  فوصكككل الكال  بالواو العا فة وإ ال  صكككفة الصكككمت على األ ا  التي تمر ب ، وفي البيت السكككابع       

ا ب حرف العط  الواو الذي  فيد ا  ال  والتقييد، كذل  وصككل بحرف الفا  في  فكي  مقا   فأفاد  الوصككل  أمسككى وعمر   فالوصككل هنا أ رككً
 مع التعقيب. 

ً ا وَع َّ  فالوصل هنا بالفا  والواو فالفا  أفاد  التعقيب، والواو أفاد  المري والت دد.  –أما البيت الثامن:  فأصبحوا        وقد ُسل بوا ع 
و ال   فقد وصكككل بين بدا ة الشكككطر األول وع    فعط  بالواو مع ال ملة االسكككمية في كليهما، أما  –ت التاسكككع قال:  والمو  وفي البي       

 في البيت العاشر:  ولد  الرري   فقد وصل بالواو هنا مع أفادتها في إ ال  الحدث. 
 ر  مع  قد  التي تفيد التأكيد والتقريب؛ ألنها د لت على الفعل أما في البيت الثاني عشككككككككككر:  وقد رصككككككككككَ  الفناُ   فقد وصككككككككككلها مرة أ       

 الماضي وكأنه أراد أن  ستحرر الصورة الذهنية لل من الماضي و اصة بتأكيد قد مع  رص   الفعل الماضي. 
معها وإ ال  ال مع له وفي البيت الثالث عشككككر:  كما تشككككا  وتشككككتهي  فقد وصككككل بحرف العط  الواو مع الفعل المرككككار  بالتناسككككب         

ولغير ، أما البيت الرابع عشككر:  لمثل  وانقرككت  فوصككل كذل  بحرف الواو مع الفعل المرككار  وكأنه يريد أن  صككل بين  ول المدة وانقرككائها 
عقيب في المدة بحرف العط  كذل  وصكككل بحرف  الفا   في  فكأنها عند ال يال  فالفا  هنا أفاد  الوصكككل بين المدتين وأفاد  الوصكككل مع الت

 ال منية، وفي البيت ال امس عشككر  وهل الرد   وصككل ال ملتين االسككتفهاميتين مع الهم ة وهل بحرف العط ؛ ليربط الكال  ويقيد ، وفي البيت
نه وصل الكال  الساد  عشر  أما ال ماُن ف ا ر   وصل بين أج ا  الكال  بالفا  التي تفيد التعقيب والترتيب في مدة  منية قصيرة ومحدودة؛ أل

ل بمد ة وهي السكككك ينة والشككككفرة الحادة، أما الوصككككل الثاني في الشككككطر الثاني بحرف العط  الواو في قوله:  والنا  في كلتا  فكأن الشككككطر األو 
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هل العرا  م تل  وبعيد تماًما عن الشطر الثاني فوصل الكال  بحرف العط ؛ ليستمر الحديث عن ال مان وسرعته، وفي البيت السابع عشر  أ 
ا بحرف العط  مع أداة ال   ، والواو هنا أفاد  االسككتمرار والت دد في الحدث؛ للوصككل بين األحداث التي في العرا  وم ا ولم ي ل  وصككل أ رككً

 وله عليه ومما تش و منه بالد الشا  بأداة الوصل العط   الواو ، وفي البيت الثامن عشر وصل في الشطر الثاني بقوله:  ي ال  عاني منها هو
 مورد  و حا   وصككككككل ال ملة بحرف العط  الواو بصككككككدر البيت بقوله :   ا موردًا كل األنا   عافه  والمقصككككككود أن  مورد كل ال لق الذي يردون 

ا لكنهم ال  سككتطيعون شككرب الما  فهم   رهونه ر م أنهم عطات، فوصككلها مع ال ملة التي بعدها ب وابه ال متيقن إلى حوضكك  يو  الٍيامة عطاشككً
  وله عليه مورد  أنهم يردونه أفواًجا وم دحمين ولهذا الحدث أفاد الت دد واالستمرار. 

لتي اأما في البيت التاسككع عشككر:  وأنا  في أرجائها  فقد ربط ووصككل بين معنى الشككطر األول في تع به وسكك اله عن المعارف واألعال         
حال  لقول وهو  قصككككد العلما  الذين بر وا في بالدهم وذا  صككككيتهم أصككككبحوا اليو  م هولين مثلت هلها، وكذل  قد ينو  الشككككاعر إلى أبعد من ا

أبهم به فأراد المعرفة مع النكرة فالنكرة وحدها تبقى مبهمة إال بتعريفها فتل  المعارف قد  رككككككعت في أ رافها وجوانبها في البالد والتبس األمر و 
واو العا فة أرجائها التي حلَّ بها ال راب فأصكككككككككبحت مبهمة ال  عرف االهتدا  إليها؛ لتغير معالمها، فالأن يربط بين تل  المعارف المنكرة وبين 

كانت صكككككلة بين الشكككككطرين ل  ال  وترابط الصكككككلة لبيان الم ان في قول:  أرجائها ، أما في البيت العشكككككرين فقد وصكككككل البيت بحرف العط  
دا  بحرف د ا   فوصل بين  ومعر ب  التقي الذي يتوقى إظهار ، حذًرا أن يناله م رو  فوصل باالبت الواو  في  ومعر ب ا نسان  و الحذف وا 

أ ذ  العط ، ليعرف التقي والوصل هنا يناسب ال ملة االسمية، أما الشطر الثاني في البيت في ذكر  بحر ال مان ووص  ال مان بالبحر الذي 
 م  الشاعر لها بلف ة  الحذف وا د ا   كذل  ورابط بينهما ووصل بواو العط . ويسلب من ا نسان حياته في بعض األحيان فر 

العا فة  وفي البيت الحادي والعشكككككرين وصكككككل قوله:  والقبر حيث ُتعبَُّر األحالُ   وبين حال النا  وهم نيا  فأعطى الوصكككككل هنا مع الواو      
ا  وأظن هذا الدهر  معنى الت دد في حال ا نسككككككان، وفي البيت الثاني والعشككككككرين أو  فقدن ألًفا ألًفا  –فقد افتت  البيت بالوصككككككل والعط  أ رككككككً

ه والال   فوصككل بين الشككطرين بحروف العط  في بدا ة البيت ونهايته فاسككتعط  ال ن هنا بحرف العط ؛ ألنه  شكك  في انثنا  الدهر وانحنائ
عر دهر وفقدان األل  أو التأكيد به، كذل  نلح  على هذا البيت ذكر الشككككككافهو كحرف األل  الذي ال ينثني وال ينكسككككككر فوصككككككل بين انحنا  ال

، أما حرف حرف األل  وحرف الال  فرسم الحرفين م تلفان ش اًل ومعنى فتيقن أن  األل   أ  سيبقى دوًما صامًدا واقًفا ال تنحني لعواقب الدهر
تتا  ف العط   الواو ، وفي البيت الثالث والعشكككككككككككرين فقد  تم أبياته باالفالال   ل  فهو منحني متعب منهوك القو  دوًما فوصكككككككككككل بينهما بحر 

بحرف العط  الذي  صكككل بين المعاني في البيت األ ير وبدا ة الع    الشكككطر الثاني  بحرف من حروف الوصكككل والعط  وهو  الفا   الذي 
ل ار التي شككككبهها بالسككككها  ال ارقة السككككرعة، أما الشككككطر األو  فيد التعقيب والترتيب وقصككككر المدة ولهذا  صككككه ووصككككله مع انت ا  سككككاعا  النه

ا مع اقتران الوصكككل  الواو  العا فة مع الفعل المركككار  الذي أفاد ا  ال   فيعطي الشكككاعر الوصكككل لكن ببطئ فهو  عمل من نبع العصكككا قوسكككً
 واالستمرار والت دد مع الشطر الثاني. 

 أساليب الطلب:  -ج  
 .األمر والنهي -لنداء        جا –ب      االستفهام   –أ وتشمل: 

،  62 االستفها :  هو  لب العلم بشي  لم   ن معلوًما من قبل، وهو االست بار الذي قالوا فيه إنه  لب  بر ما ليس عندك أي  لب الفهم  –أ 
 كي  .–كم  –فما وصفه الشاعر في أبياته من أدوا  استفها  هي  ما 

   63 مثل : ما البال ة؟ . * ما:   طلب بها شر  الشي ،
 أتت  ما  في البيت التاسع عشر بقوله:  

 ما للمعارف  نكرٌة أعالمها          وأناَخ في أرجائها اإلبفهامُ 
َم في  مانه وما أصكككب  نكًرا  ير معروف ولهذا كان السككك ال للتوضكككي  والتع      ليل، فهو فسكككأل بأداة االسكككتفها   ما  يريد  لب توضكككي  ما ُأبه 

الوقو   أراد االسككككككككككتفها  والتعليل وا جابة بالشككككككككككر  والتوضككككككككككي  والتعليل عن سككككككككككبب هذا التغيير الذي حل  في بالد  لكنه لم   ن علًنا  وًفا من
 بالمصائب وم ائد الح م.  

                                                           
 .  131( البالغة والتطبيق : (62
 .131( المصدر نفسه : (63
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 فقد أاارها الشاعر في البيت السابع  قول :  64 للس ال عن الحال.* كيف: 
 بففذلَك محصفوًرا فففكيففَف مفقففامُ      إذا أمَّ يوُم المرء  أمسى وعمُره  

 فقد  تم بها البيت بس ال عن حال المر  المحصور والمعدود فاستفهم ب ي  التي ُ طلب منها الس ال عن الحال.      
 ، والتصور وهو إدراك : حرفان وتستعمل الهم ة  لطلب التصديق وهو إدارك النسبة أي تعيينها وي ون ال واب عنها بك  نعم أو الهل –* الهمزة 

  65 المفرد أي تعيينه، وال واب عنها   ون بتحديد المفرد، أما  هل  فيطلب بها التصديق فقط.
 لهم ة  في البيت ال امس عشر  قول فيه:ا –قد أجاد الشاعر في استعمال االستفها  مع  هل       

 فأتففي بفففففه األيفففامُ أفرحَت أْن طاَل المدى وهل الردى          إال  الفففففذي تففف
قد أردفه افتت  البيت بالسكككككك ال  بالهم ة  وفي سكككككك اله معنى التوبي  والعقاب؛ ألنه  سككككككأله أفرحت بطول عمرك والحياة ولم ينت ر ال واب ف      

 . بس ال   ر وهو  وهل الرد   ؟ مما نالح ه بتكثي  األس لة ليقرعه وينبهه عن ما فا  من عمر  وما  فو  هدًرا
  66 هو  لب إقبال المدعو إلى الداعي.النداء:  –ب 

د، وهي أكثر فاسككككتعمل الشككككاعر أبر  حروف الندا    ا  لندا  البعيد وقد يناد  بها للقريب توكيًدا لغا ة بالغية، وقيل هي مشككككتركة بين القريب والبعي
 بقوله :،فقد است د    ا  الندا   في البيت الثالث عشر  67 حروف الندا  استعمااًل 

 أويا حريص كما تشاء وتشتهي        مففهفففاًل إلفففيَّ تفففففردك األيفففففامُ 
 أما في البيت الساد  فيقول: 

 يا مورًدا كلُّ األنام يعافُه            ولُه عليه مورٌد وزحامُ 
ي  ناهًيا ا  مع  أو  أراد الشكككاعر أن ينادي ذل  الحر فنر  أنَّ الشكككاعر قد أتى بيا  الندا  مع أو، و أو  هنا في موضكككع النهي فتناسكككب  ا الند

ر الثاني:  مهاًل ؛ إ ا  عن التمتع بالدنيا ولذاتها  اجًرا إ ا  ليوقفه عما  شا  ويشتهي وهو مشغول بالملذا  مبتعًدا عن هللا ولهذا قال له في الشط
ناسككككب المقا    بها الشكككك   البعيد وبها وجهان: األول هو لبعد  عن هللا فداللة على بعد  عن هللا ليوقفه وينبهه فاسككككتعمل   ا  الندا  التي يناد

 استعمال   ا  للندا  البعيد أو األمر الثاني هو ينادي القريب لكن لي كد و يادة في التأكيد.
 فاستعمل   ا   الندا  البعيدة.

ا  والطلب من األدنى دا  الذي يناد  بها البعيد وناسب ذل  المقا ؛ ألنَّ الندأما البيت الساد  عشر حين قال:   ا مورًدا كل  األنا   فأتى بك   ا   الن 
  إلى إلى األعلى بمعنى إنَّ الندا  هاهنا  رج إلى الدعا  مع ش   أقل مرتبة إلى ش   أعال منه مرتبة وهو  هللا  سبحانه وتعالى ف رج الندا

 تعالى.و وأتى بعدها بقوله كل األنا  أي جميعهم ومن المورد يو  الٍيامة ؟  ير  سبحانه الدعا  في هذا البيت؛ داللة على أنَّ المورد هو هللا 
 األمر والنهي: -ج
  68 :  هو  لب الفعل على وجه االستعال  وا ل ا  .* األمر

ذا ق هللا وحق بالد  وهفاسكككككككككتعمل ابن  نون في الميته األمر الذي   رج إلى الشكككككككككدة نوًعا ما؛ لما يتطلبه الموق  مع من أسكككككككككرَف وعثى في ح
  ع س الحالة النفسية التي يتملكها الشاعر من ح ن  وألم، ففي البيت الساد   قول: 

 تمرُّ بك األياُم والصمُت شانها      تنبه لذاك الصمت فهو كالمُ 
ن  حاول كنه وأنت ال   عنها، وهناك مفطلب الفعل هنا على وجه الل و  بقوله  تنبه ؛ ألنه في أول البيت  قول له تمر  ب  األ ا  وتمرككككككككي سككككككككا

غافل عما هد  صر  بالدك بال راب والد  وأنت منشغل بأمور الطرب واللهو؛ ولذا  لب منه بصيغة األمر والله ة الشديدة  تنبه  وانتبه أيها ال
 وله:  ري حول  ولهذا قال  الصمت  ل طورة الموق  وشدته، أما في البيت الثالث عشر فقد بر  األمر في ق

 أويا حريصا كما تشاء وتشتهي      مهاًل إليَّ َترُدك االيامُ 

                                                           
 .131( البالغة والتطبيق: (64
 .131( ينظر : المصدر نفسه : (65
 . 140ر نفسه: ( ينظر : المصد(66
 .140( ينظر : المصدر نفسه : (67
 .123( البالغة والتطبيق : (68
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ين كذل  بنفس أسلوب البيت السابق عندما وبَّ  الشاعر ذل  المنشغل الذي  صفه بالحري  وهو ليس حريصا ولهذا قال له كما تشا  وتشتهي؛ ليب
ي األمر لم فهاًل  أي تمهَّل وال تتهور و لبه هنا فيه شدة وقوة فنر  الشاعر مد  انشغاله عن هللا وعن مقاليد الح م، ولهذا قال له بطلب األمر  م

  ستعمل الشدة إال لما كان يتطلبه الموق .
 أما النهي:

  69  هو  لب الك  عن الفعل على وجه االستعال  وا ل ا  .
 فاستعمل الشاعر هذا األسلوب الطلبي في قصيدته إذ قال في البيت الحادي عشر:

 بنَّ هذي القبور صوامًتا            صمُت القبور إذا فهمَت كالمُ ال تحس
هي جميل ف رج النهي هنا إلى النص  وا رشاد يريد نصحه وإرشاد  على أفعاله في الدنيا؛ ولذا بد  األبيا  في  ا ة الروعة وبأسلوب ن

 وم دب حتى مع أصحاب القبور يتعض بها ويأ ذ منها العبر والموع ة.
 وب النهي في البيت الثاني والعشرين  قول: كذل  أسل

 وأظنَّ هذا الدهر ما ال ينثني       أو يفقدن ألًفا ألًفا والالمُ 
ديد بعد فيعد  هذا البيت من أرو  األبيا  التي ا تتم بها الشكككككاعر قصكككككيدته في هذا األسكككككلوب الرائع أسكككككلوب النهي الذي  رج إلى الته         

مهما  اآلالف الم لفة من البشكككككككككككككر للدفا  عن ع  الو ن وإبائه وقد اسكككككككككككككتعار للدهر  بحرف األل   الذي ال ينثني أبًداانثنا  الدهر ولو  فقد 
 عصفت به ريا  الغدر والنكبا ؛ ولذا  رج ال ن هنا إلى اليقين بعد  انثنا  الدهر وانحنائه؛ بع س حرف الال  المنثني منذ النشأة. 

 المستوى الداللي )الصوري(:  -3
   المجاز –الكناية  –االستعارة  –التشبيه ويشمل:  

 * التشبيه : 
ة على لم   ُل شككككككعر ابن ذنون من الصككككككور البيانية التي أشككككككار إليها في قصككككككيدته في ب التعرف أواًل على التشككككككبيه وداللة التشككككككبيه، إذن  هو الدالل

   1 ق أو التقارب لغرل ما. وال   ون وجه الشبه فيه منت ًعا عن متعدد .المشاركة شي   لشي   في معنى من المعاني أو اكثر على سبيل التطاب
ا  التي قد فالصور في التشبيه من أرو  الصور التي رسمها الشاعر في قصيدته وكأنها صورة حٍيٍية يرسمها لنا بألوان بيانية رائعة فأولى تل  األبي

 بر  في صورها في البيت الثاني عشر  قول: 
  الفناُء بساحها     فكأنما فوَق الثرى آكامُ قالت وقد رصفَ 

لتي تتكلم وقد فبر   األلوان التشبيهية عن  ريق أدواتها التي تلمع في لوحة القصيدة وهو  صور تل  المقابر وكأننا أما  لوحة ت هر لنا تل  القبور ا
الع     أداة التشكبيه  كأنَّ  التي اسكتعان بها في الشكطر الثاني ا دحمت أرضكها باألجسكاد صكورة متراكمة بالتشكبيها  التي بدأ  بالوضكو  من  الل 

من البيت ووصككفها وشككبهها باألرل التي ُمل ت بالتالل الصككلدة التي مثل الح ر فال   ترقها صككو  وال ضككو   لشككدة رصككفها وتالحمها مع بعرككها 
 البعض وهو وجه الشبه المحذوف، وهو من التشبيه الم مل المرسل. 

 يت الرابع عشر فيقول : أما في الب
 كم مدٍة طالت لمثلك وانقضت            فكأنها عند الخيال منامُ 

ين  ق  حإنَّ الشككاعر أما  هذا البيت وكأنه أما  شككريط من الصككور ال منية التي قرككيها ا نسككان في حياته فشككبهها بصككورة مطابقة للشككبه فهذ  المدة 
انت صورة  ول المدة وكثر أحدااها ومرورها بسرعة فهي كال يال والحلم الذي يرا  ا نسان في منامه فك ا نسان ليتذكر األحداث فهي كالحلم فطابق

  مل.رائعة وجميلة  ابق المشبه  ول المدة بالمشبه به الحلم الذي  أتي إلى ا نسان وقت  لود  إلى النو  وهو أ ًرا من التشبيه المرسل الم
  االستعارة: *

ما في  ير ما وضككككككع له في اصككككككطال  به الت ا ب، لعالقة المشككككككابهة، مع قرينة صككككككارفة عن إرادة المعنى الموضككككككو  له في  اسككككككتعمال لف      
  70 اصطال  الت ا ب .

                                                           
 .129(  المصدر نفسه: (69
 . 1/588البالغة العربية اسسها وعلومها وفنونها :   (1)

 .1/636(  البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : (70
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 فالمالح  في أبيا  ابن ذنون في البيت الثالث إذ جا  بصورة رائعة لالستعارة  قول فيها:
 نقٌص فراح تمامُ ولم ا انتهى البدُر المنيُر كمالُه      تعاوَر بي 

ألندلس إذ وظ  في االستعارة نق  البدر الذي حين  صل إلى الكمال ويصب  بدًرا يبدأ بالتناق  وهذا مثله بتعاور النق  الذي ينطبق على بالد  ا
ار  لل مادا  وهو بعد أن وصكككككلت ألى أعال درجا  السكككككمو والرقي في عصكككككورها الذهبية فاسكككككتعار لف   تعاور  الذي  طلق على ا نسكككككان الحي وأع

لكمال وهي قاصكككد بها بالد  التي تعاورها وأصكككابها النق  شكككيً ا فشكككيً ا فاسكككتعار ل ندلس وتدهور أحوالها بصكككورة البدر الذي  صكككيبه النق  إذ يبدأ با
 لصككور وأروعها وهي صككورةصككورة أ ر ،فكانت صككورة رائعة من سككلب الصككفا  الحٍيٍية وتوظيفها بال مادا   كالقمر وما شككابه ذل  ووظفها بأحال ا

 البدر والقمر المنير وهي من صور االستعارة الم نية. 
 وفي البيت الساد  عشر  قول:

 أما الزمان فجازٌر ذو مدية        والناُس في كلتا يديه سوامُ  
نة الحادة ا أراد أن ال ت تلفوا فتقع الفتفهو من أرو  األبيا  التي رسكككككمت صكككككور االسكككككتعارة فقد اسكككككتعار  المد ة  وهي الشكككككفرة والسككككك ين الحادة ومثله

األصل و الصارمة فينثلم شأنكم وقوتكم فاستعار المد ة وكأنه أرد أن   سد ال مان بصورة إنسان فهو كالوحأ الكاسر الذي  قطع ويقتل بس ين حادة 
 في ال مان ال  قتل وال    ر إنما    ر ويقتل من فيه واالستعارة فيه تصريحية.

فة للدهر صالثاني والعشرين فقد استعار للدهر االنثنا  وهي صورة  ير حٍيٍية وقصد بها االنكسار واالنه ا  الذي  صيب الم تمع فل مها اما البيت 
 وهي ليست للدهر فراًل عن مال متها لحرف الال . 

 الكناية :* 
  71 هي اللف  المستعمل فيما وضع له في اصطال  الت ا ب على معنى   ر ال   له.

ل لم ت ُل ميمية  ابن ذنون  من هذا الفن البياني الذي  ستعمله كل شاعر في قصيدته لتأ ذ جانب السب  والقوة وإاارة معانيها وصيا ة أسا ليبها لتكم  
ة واضكككحة نا ة بصكككور األلوان البيانية والبد عية تل  األلوان التي ال  سكككتطيع الشكككاعر الت لي عنها بأي شككك ل من األشككك ال  فابن ذنون  قد اسكككتعمل الك

م تلفة  كانت من ورا  قصككد يريد أن يوصككله برسككالة  امرككة إلى شككعبه فكانت رسككالة إبالغ وإنذار من انهيار الدولة ولهذا عبَّر عنها بأسككاليب رائعة
 : يت األول  قولها الكنا ة كان الببين حين  وحين كان أارها الحالة النفسية المرطربة للشاعر نفسه، فأول األبيا  التي استعمل في

 لكل   ابتداٍء آخٌر وتماُم      وكلُّ رضاٍع يعتريه فطامُ 
 بدَّ من ففي كال الشكككككطرين كنا ة عن انتها  الح م وكنا ة عن انتها  الدولة األندلسكككككية التي وصكككككلت ذروتها في التقد  واال دهار بشكككككتى م االتها فال

لثاني إذ ابنها ة كل شي  مثلها مثل الرضا  للطفل الصغير الذي ينتهي بالفطا ، كذل  البيت  نها ة لهذا اال دهار وكن ى عن تدهور األحوال وسوئها
  صر   بسقم الحياة كنا ة على تردي الحياة وسوئها وال  قال للحياة سٍيمة إال على هذا الوجه؛ ألن السقم والمرل  ا  با نسان وحد . 

 وفي البيت الرابع في قوله :   
 يب  ُيْعَرُف ذو نهى      نكوٌص تناهى الشيَخ وهو غالمُ وعنَد نصول  الش

الغال  الذي ما  ال فكن ى في هذا البيت عن تدهور األوضككا  وسككو  ال الفة وإدارة الدولة وانتها  الح م فيها؛ ألنه َرَمَ   إليهما بالشككي  الفاني الكبير و 
انتها  ال الفة وتهديد صكككككري  بال طر المحد  بها من كل جانب بصكككككورة  ير في كامل قوته وحيويته فكالهما صكككككورة معبرة من صكككككور الكنا ة من 

 مباشرة، وفي البيت الساد 
 تمرُّ بَك األياُم والصمُت شانها              تنب ه لذاك الصمت فهو كالُم                              

، وفي د بالد  ف علهم  املين صامتين منه مين م تلين ال حول لهم وال قوةجا  بكك  صمت األ ا   وس وتها وعد  نطقها كنا ة عن الرع  الذي سا 
 البيت الحادي عشر فقد ذكر أ ًرا إلى جانب صمت األ ا   صمت القبور  بقوله:

 ال تحسبنَّ هذي القبور صوامًتا           صمُت القبور  إذا فهمَت كالُم                             
اب عن ومهم و ول فترة سباتهم وعد  قدرتهم على التحدث فهم ضعفا  ال  قوون على الٍيا  وال حتى  ستطيعون أن   شفوا التر كنا ة عن استغرا  ن 

 وجوههم فهم كصمت القبور في ضعفهم وت اذلهم. 

                                                           
 .1/570(  البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها : (71
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 وفي البيت الساد  عشر فقد صرََّ  بك  ال مان ال ا ر ذو مرية  بقوله: 
 د ة    والناُ  في كلتا يد ه سواُ  أم ا ال ماُن ف ا ر  ذو م          

  كنا ة عن ال لم وال ور الذي  عانيه النا  ولذا كن ى له بال من ال ا ر كنا ة عن ظلم الح ا  و غيانهم. وفي البيت الحادي والعشرين : 
  األحالمُ الناُس في حال  الحياة  نياُم              والقبُر حيُث ُتعبَّرُ                                 

حول لهم وال  فقد عبَّر عن  النو   وأك د عليه كما ذكر  في األبيا  السكككالفة كنا ة عن عد  مباالتهم وان ذالهم حتى في حال اسكككتيقاضكككهم من النو  ال 
 قوة ألنهم منكسرين منه مين، وفي البيت الثاني والعشرين فقد ذكر  تاًما  وأظن  هذا الدهر ما ال ينثني  بقوله:

 وأظنُّ هذا الدهَر ما ال ينثني           أو يفقدن ألًفا ألًفا والالمُ                                 
ان وكأنه جعل للدهر جسككككككككًدا وهذا ال سككككككككد ال ينثني وهو كنا ة عن قوة تحم له  وصككككككككبر  وَجَلد    على المصككككككككاعب والمصككككككككائب فال تطويه حاداا  ال م

 ومشاقها.  
 صيدة فكان أروعها وهو:أما ما  تم به الق

هامُ   وإذا تكوُن القوس من نب   العصا            فجميُ  ساعات  النهار  س 
لوسائل في اوإذا شدَّ أهلها مأ رهم وبدأوا بالمثابرة على إ راج المحتل والدليل أنهم  صنعون المع  ا  وهم  صنعون القو  من نبع العصا وهي أبسط 

كَمَل شكدة ع يمتهم؛ ألنهم  صكنعون القو  من نبع العصكا السكتمرار إصكرارهم على ال هاد وإ راج المحتل من بلدهم وأالقتال كنا ة عن عد  ع  هم و 
 البيت بأن  لو تحقق ذل  فإنَّ أ امنا كلها قتال،فالسها  أ ًرا كنا ة عن أنَّ ساعا  النهار كلها قتال ومحاربة من أجل الو ن.

 : المجاز* 
ا وضع له في اصطال  الت ا ب على وجه  ص  ضمن االحوال الفكرية واللغوية العامة بقرينة صارفة عن ارادة ما وضع هو  اللف  المستعمل فيم

  72 له اللف  .
 الم ا  عند  ابن ذنون  فتمثل في البيت الثالث بقوله:

 وعنَد نصول  الشيب  ُيْعَرُف ذو نهى       نكوٌص تناهى الشيَخ وهو غالمُ 
تناهى  فنصككوُل الشككيب م ا  عقلي عالقته سككببية، فنصككل اللون نصككاًل أي  ال ولهذا قال: نصككل  –نكو    –ذو نهى  –صككول فم ا  اللف  في  ن

ى صاحب الشيب  ال لونه وأصب  أبيًرا وهذا دليل على كبر سنه وتقدمه في العمر وضع  قوا  فأوج  الكال  بككك نصول  كذل  أوج   بككك الُنهى  الُنه
عم ا كان ع الوقور وتد ل ضمنها جميع هذ  األلفا  والصفا ، كذل  ا   ا  بكككككككك نكو    والنكو  من َنَكَ  وَرَجَع على عقبيه و العقل الراج  الواس

 عليه من ال ير وال  قال ذل  إال في الرجو  عن ال ير فلذا اوج  الكال  كله بك نكو   .
 كذل  الم ا  في البيت الثاني عشر:

 َرَصَف الفناُء بساحها          فكأنما فوَق الثرى آكففامُ  قالت وقد                 
 ا  فيه في  اتمة البيت يذكر  اآلكا   وهي ال بال والتالل الصكككككككككككككلدة وكأنه  قول: إنَّ تحت هذا التراب جبال وتحت تراب القبور ملوك ع ا ، والم 

 عقلي بعالقة م انية.
 والم ا  في البيت الساد  عشر في قوله:

 اُن فجازٌر ذو مدية            والناُس في كلتا يديه  سوامُ أما الزم
قوتكم، فوصكك  الشككاعر ال مان بالتشككاؤ  وهو م ا  عقلي بعالقة مفعولية وهي صككورة لمن يتشككا   ويتعاضككم فيما بينهم فتقع الفتنة التي ته  كيانكم و 

 فأومى إلى ال مان بالتشاؤ  والت اصم الذي يريد من  الله إبالغ قومه.
 كذل  الم ا  في البيت الثالث والعشرين: 

هامُ                           وإذا تكوُن القوس من نب   العصا            فجميُ  ساعات  النهار  س 
لمنثني فقد ذكر األدوا  الحربية البسكككيطة القو  التي كان  سكككتعملها العرب في الحروب من مواد بسكككيطة وهي نبع العصكككي وأوج  بالقو  والقو  ا 

ار إنما فال ينثني إال إذا كان من نبع العصككككا ال رككككرا  والم ا  فيه م ا  مرسككككل عالقته محلية إذ ذكر المحل والمراد الحال فمحل السككككها  ليس النه

                                                           
 . 628 /1البالغة العربية اسسها وعلومها وفنونها : ( (72
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قريب؛ ولذا أتى من فيه وهو القو  وما في دا له؛ لذا أوج  في ذكر السكككككها  لسكككككرعتها وسكككككرعة انطالقها، فإذا تكونت النواة األولى لل يأ فالنصكككككر 
 بأداة االستثنا .

 الخاتمة ونتائج البحث
ن ا  الحمُد هلل رب   العالمين، والصككككالة والسككككال  على سككككيد المرسككككلين، حمًدا هلل على تما  نعمته وج يل فرككككله وعطا   فقد أعانني على هذا ا       

لنتائج التي أفد  منها و رجُت بها عسى أن تحصل الفائدة وتكون المتواضع الذي عن  ريق تحليل أبيا  هذ  القصيدة حصلُت على م موعة من ا
 نتاًجا مفيًدا إن شا  هللا.

ني إلى هذ  القصكككككيدة قلة مصكككككادرها، وما ب لت به المراجع في ترجمة حياة الشكككككاعر وإنه في ن ري من الشكككككعرا  المغمورين ال ذين لم إنَّ أول ما شكككككدَّ
ل ماعة ولم ينفرد لهم كتاب في الحديث عن  هدهم أو مراياتهم؛ لقلة أشككعارهم فقد سككار  بي ريا  الشككعرا    هر صككيتهم، ولم يذ  لهم نتاج  إال مع ا

مر يتنقل إلى واد  امرذ الٍيس ومن واكبه في تل  األ الل والربو  التي  ق  عليها بح ن وألم، ام  سكككترسكككل اللوحا  والوقفا  التي عدها محطا  الع
طلل وذكر عهود الهو  ووصككك  معاناة الرحلة للوصكككول إلى الغرل الرئيس، اسكككتهوتني القصكككيدة إذ با م ان أن نن ر بها من لوحة إلى لوحة من ال

 إليها بمن ار  ا ، فقد رأيتها كأنها لوحة فنية كبيرة مقسمة على لوحا  تبدأ لوحة الغال  التي تمثل  مرحلة اال دهار والقوة  :
 لفففففففففففففكفففففففففففففل   ابفففففففففففففتفففففففففففففداٍء آخفففففففففففففٌر وتفففففففففففففمفففففففففففففامُ 

 
 ضفففففففففففففففففاٍع يفففففففففعفففففففففتفففففففففريفففففففففه  ففففففففففطفففففففففامُ وكفففففففففلُّ ر  

 
وذل  البدر  ولو أنَّ هناك ُمالَح  إذ كل شككي  يبدأ صككغيًرا ضككعيًفا ام  صككل إلى أعال مراتب القوة وهي مرحلة الشككباب ومثلها الشككاعر بالتما  والفطا 

دليل على قصككككر هذ  المرحلة وسككككرعة  اال دهار والقوة  إذ جا   بثالاة أبيا  وهو –المنير، ومن المالح  عد  اسككككتغرا  الشككككاعر في لوحة  الغال  
  وال القوة بعد الوصول إلى ذروتها منذ الطفولة وحتى الشباب.

هي معالم أما اللوحة الثانية التي ينتقل الشككككككاعر بها إلى مرحلة الشككككككي و ة والهر  وقد اسككككككميتها لوحة الهر  والشككككككي و ة؛ ألنَّ المعالم التي شككككككاعت  
 لشيب فتبدأ لوحة الشي و ة :الرع  والشي و ة بدً ا من نصول ا

 
هفففففى  َرُف ذو نففففففُ عففففففْ  وعففففففنففففففَد نصففففففففففففففول  الشففففففففففففففيففففففب  يففففففُ

 
 نفففففففكفففففففوٌص تفففففففنفففففففاهفففففففى الشفففففففففففففففيفففففففَخ وهفففففففو غفففففففالمُ  

 
فقد اسككككككميتها  أما اللوحة التي تليها فهي أرو  اللوحا ،وال يذكرها الشككككككعرا  إال في أ رال محدودة كال هد والراا ؛ ألنَّ فيها رهبة و وف بذكر المو 

السبب في ذل  هو ما بدأ به الشاعر من مرحلة الشباب وصواًل إلى الهر ، وما بعد الهر  إال المو ، وما بعد المو  إال القبور؛ لوحة المو  والقبور و 
 لذا اسميتها بكك  لوحة المو  والقبور ؛ ألنها مرحلة الهد  وال راب والتحسر على الد ار الفانية فافتتحها الشاعر بقوله: 

 نفففففففدُه والفففففففمفففففففوُت ذو خفففففففرٍق تسففففففففففففففففاوى عففففففف
 

رُه وغفففففففففالمُ   مفففففففففْ ففففففففففٌن تفففففففففطفففففففففاوَل عفففففففففُ  يفففففففففَ
 

اعر بما جر  بعد هذ  اللوحة نر  أنَّ  لوحة المو  والقبر  مساوية للوحة التي تليها وهي لوحة  ال مان  وهي مقارنة لها ؛ ألن فيها ما  ستعرل الش
 لعالم الع يب. له من أحداث  الل مدة عيشه فيحاسب على ما فعل وما أسا  في حياته  الل موته وفي هذا ا

ا الففففففففزمففففففففاُن فففففففففجففففففففازٌر ذو مففففففففديففففففففٍة   أمفففففففف 
 

 والففففففنففففففاُس فففففففي كففففففلففففففتففففففا يففففففديففففففه سفففففففففففففففوامُ  
 

االرتيا   هذا من جانب اللوحا  التي بر   معالمها و اارها في القصكككيدة، اما ال انب اآل ر فهو الحالة النفسكككية التي بانت على أبيا  القصكككيدة بين
عن اضككككطرابا  ه   الشككككاعر؛ بسككككبب ما كان  عانيه الم تمع من تهديد وانهيار دولة كاملة أما  واالضككككطراب بين الشككككدة والر اوة كلها كانت عبارة 

كأن عينه فكانت القصككككيدة مشككككحونة بال وف مملو ة بالح ن واألسككككى ولو تتبعنا القصككككيدة من بدايتها لكان األار ال لي الواضكككك  على أولى محطاتها 
راسكككك  بعقيدته ا سككككالمية " إنَّ كل شككككي  مصككككير  ال وال واالنتها  مهما كبر ومهما ع م فإنه سككككوف الشككككاعر أراد أن  قول ح مه انطلق من إ مانه ال

  رع   يذبل  وهذا لم  أ   اعتباً ا بل من إ مانه بقدر هللا 
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المسككتويا  الثالث بدً ا فرا  بين التأمل مرة وبين اسككت دا  صككيغة ال طاب الم هول الموجه مرة أ ر ، فرككاًل عن أهم النتائج التي بر   في دراسككة 
من المسكككككتو  الصكككككوتي للقصكككككيدة فقد تمي   باألنماط ا  قاعية العذبة والبحر المنسككككك م مع ال رف الذي تناسكككككب مع النفس الشكككككعري للشكككككاعر كذل  

 ا  قا  الصوتي العذب لحرف الميم الذي  تم به أبيا  القصيدة فحرف الميم كان مناسًبا   قا  القصيدة ودالالتها. 
ع هذا بالنسكككككبة ل  قا  الثابت، أما ا  قا  المتغير فقد بر  حرف الميم بمعان  عديدة منسككككك مة مع معاني الحرف منها الكسكككككب وال مع والتوسككككك      

ته، والهرككم والمرككغ وكلها تعبر عن النق  الذي  عاني منه الشككاعر في الم تمع فحاول أن  سككدَّ النق  الذي  عاني منه بصككورة معنوية في قصككيد
بعض ال مل ليفرغ من تل  الشكككحنا  الح ينة المأسكككاوية فكانت ألهمية هذا الحرف أاًرا في نفسكككية الشكككاعر، أما التكرار اللف ي فقد أ ال في التكرار ل

 األ ا ، الحياة،      والكلما  التي أاارها ألسككككككباب أراد أن ي كد على أهميتها وأارها على الم تمع ومواسككككككاة للواقع الذي  عيأ فيه، فأكثر من تكرار 
، الصمت، التما ، الكال ، ال يال، القبور، الفنا ، المورد .  العمر، المدة، ال مان، المنا ، النا ، الغال ، الع  

في مثل  أما ال نا  فقد أكثر الشاعر من استعمال هذا الغرل، لكنه لم  ستعمل التصريع ب ثرة؛ الضطراب الحالة النفسية وتأايرها على الن م      
ات ا  هذا اللون، كذل  رد  األع ا  على الصككككككدور فلم   ثر من اسككككككتعماله واقتصككككككر على أبيا  محدودة، وأكثر من االقتبا ؛ ألنَّ القصككككككيدة كانت ب

دولة، أما المسككككتو  التما   الذي أظهر ما كان  عانيه من نق  واهت ا  صككككر  ال –ال هد، أما الطبا  فقد ذكر الشككككاعر أوجًها م تلفة تماًما  كالنق  
هذا  التركيبي فقد أكثر من اسكككككتعمال أدوا  اللغة و اصكككككة حرف العط   الواو  وباقي أدوا  اللغة التي وضكككككفها كاًل حسكككككب وظيفته وداللته اللغوية

تع   من قوة البيت ون ا   بالنسككككككككككككبة للبنى الصككككككككككككغر ، أما البنى الكبر  فقد أكثر من التقد م والتأ ير ومنها تقد م ال ار والم رور أل رال بالغية
 السبا . 

ن وأبر  الفنون التي بر   في البنى الكبر  هي  الفصكككل والوصكككل  لكثرة حروف العط  في القصكككيدة، أما أسكككاليب الطلب فبانت بصكككورة متوا نة بي
يانية من تشبيه واستعارة وكنا ة وم ا  موظًفا االستفها  والندا  واألمر والنهي، وكان من   ر النتائج المستو  الداللي الصوري الذي شمل الفنون الب

ل وف من إ اها كاًل حسكككككب موقعه في المعنى والتركيب، وأ يًرا أقول: إنَّ القصكككككيدة كانت بين الراا  الذي لم   هر  بصكككككورة مباشكككككرة على األندلس وا
 انهيارها، وبين ال هد وال وف من هللا تارة أ ر  فكانت قصيدة  هد، وراا . 

 إذ أعانني على إكمال هذا البحث، وأسككككككككأله أن  علمنا ما جهلنا، وينفعنا بما علمنا، هذا وقد أجهدُ  جهدي في إ راج البحث في أحسككككككككن أشكككككككك ر هللا
، لعله ينال رضكككككا هللا ام رضكككككا القارذ، فما كان من صكككككواب فمن هللا وحد ، وما كان من  طأ فمني، والحمد هلل  رب صكككككورة، وأحسكككككبني أتيُت ب ميل 

 ين.  العالم
 المصادر والمراج 
 *القرآن الكريم 
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