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 شكر وعرفان

 

امحلد هلل اذلي تمت بنعمته امطاحلات، وضّل انلهّم  وابرك     

 دان محمّد وعىل آ هل وحصبه آ مجعني.عىل س يّ 

ىل آ س تاذي املرشفكر وآ مّت امعرفان آ تقّدم خبامص امشّ   ا 

اته امدددد  هيعىل توج ال س تاذ ادلكتور امربعي بن سالمة

اميت بذمها يف متابعة هذا  اجملهوداتوهطاحئه امقيّمة، وعىل 

ىل هنادته آ ن ددمي  -عّز وجلّ -وآ سال هللا  .امعمل من بدادته ا 

 ا وال خر .يه عليه امطّحة وامعافية يف ادلّ 

 

 
 



 

 

ه  دإءـإ 

 
 

ىل روح   إلفاضلي أ س تاذإ 

  -تعالى هللا رحمه-المكي العلمي 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
 



 :مقــــدمة

 أ
 

 مقدمة
الّنّصي     الّتفاعل مفهوم النقدية(intertextualité) )الّتناصّية(جاء الّدراسات يف

ىنفسوحبجةاكتفائواحلديثةرّداعلىادلفاىيمالبنيويةيفاحملايثةاليتأكدتانغالقالّنّصعل
السيميائيةاذباىاتمابعدالبنيوية،وعلىاخلصوصمعمفهومىذاادلصطلحتطوربذاتو،وقد

،الّتفاعلالّنّصي(مصطلح)النّص(دبصطلح)حيثقرنت وخلفتها، اليتعايشتالبنيويةمنها
يعيدتوزيعنظاماللغة:"جهازنقللساين،(  Julia kristeva)فالنّصعندجولياكريستيفا

امتصاص"ىوو،"لفوظاتسلتلفةسابقةأومتزامنةواضعًااحلديثالتواصلي،يفعالقةمعم
قيمتوالنظريةوفعاليتويستمّد"فإذاكاناحلالكذلكفالتفاعلالّنّصي،"آخرأوربويلعنولنصّ

اليت,ةسيميائيمنادلفاىيماليعدّوىو.يفرلالالشعريةاحلديثةفراىناًاإلجرائيةمنكونويق
اآللياتعلىرصدكاملليعمو،صوصوإشاراهتاوأيقوناهتاوإحاالهتابحثيفمرموزاتالنّت

يتمّ اليت الّنّصي الّتفاعل هبا االستدعاء اإمن اإللتّىل ومن وحويل, اإلحالل, إىل منزاحة
ىذاالّتفاعلنسيجوفّكخيوطيفالرّائدللقارئاحلصيفالدورأّنا.كماإلنتاجالرتسيبإىل

نقديالجراءىذااإلعلىوقعاالختيارومنىنا.جوعبوإىلأصولوومنابعواألوىلللر،لّنّصيا
إّّناكانتباألمسالقريبمنادلدّوناتالشعريةادلفقودة،،أندلسّيةنةشعريةقدديةمدوّدلقاربة

القسطلدّونةم درّاج ابن األندلسي، ت ي اليت منوذجاًعّد لتالقحثريًا الرتاثيةالنصوصسلتلف
فجاءعنوانىذالبحث:،ادلشرقّيةمنهاسيماال،والّثقافية

 .يمالياته في شعر ابن درّاج القسطلالّتفاعل الّنّصي وج
و إىل للولوج الكبادرة ىذه منظور ظاىرة ا،حداثي نقدي من خلقيستبعد يف ادلثالية لنظرة

والنّ بعيداًصوص، عن الرؤياتلك أن القدامى النقاد حاول السرقاتيؤطّاليت قضية هبا روا
اًهمبالقدرالذييضيءجوانبس أ ,وأنوضفيو،عزمتعلىاخلحليويةادلوضوعونظراًاألدبية،
انضاجاليتسامهتيف"حاللواقبتلك"منهاماتعّلقوالدراسة،وخاصةاجديرةباإلثراءنعتقدأّنّ

اللواقحشرقيةعربيةأمزللّيةأندلسّيةالّنّصالشعريالبندرّاج ومعلومأّن.،سواءكانتىذه
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عاممكيزلمودعليوقّدملو،فقدحّققونسبياًالتحقيقاالكتشافوحديثديوانابندرّاج
الّدارسنيأشارو،م1691 -بعض ىيكل -كأمحد درّاجألمهّية ابن وشعر وتنوعغتولثراء
عكفآخرون...،وقدوأحداثتارخييةشعر ومنقرآن بداعفيو،دمصادراإلوتعدّ،معجمو

حياةالشاعرابنسلتلفةمناًجوانبأضاءتقاالتادلرسائلوالدراساتوبعضالعلىزبصيص
مرحلةالسيماأّنالشاعرعاشمرحلتنيمهّمتنيمنالتاريخاألندلسي:،درّاجوذبربتوالشعرية
الق بقياداحلاجبادلنصوروابنوعبدادللكالدولةاإلسالمّية القرطبيةواّنيارويّة الفتنة ،ومرحلة

اليتكانت،علىإثرىاالدولةالعامرية منيعًا منىؤالءونذكر.للتهديدادلسيحياإلسباينصّدا
الدارسني : دعدور علي كتابأشرف درّ"صاحب ابن شعر يف الفنية القسطليالصورة اج
"،اجالقسطليمعاينالقصيدةادلدحيةعندابندرّالقرقوريصاحبرسالة"نبيلو،"األندلسي

االقتباسوالتضمني"ىناءفلحانالقرشيو."عامرياتابندرّاجالقسطّلي"الباحثةوسامقباينو
القسطلي درّاج ابن شعر ."يف ومقال شعر يف األسريّة العاطفة " الدرىم درّاجعائشة ابن

...القسطّلي"
حاولتإنصافو،لشعرابندرّاجاجلانبالفّنعلىيفمعظمهاىذهالّدراساتركزتلقد

والتحليلالشاعر تبقىي،بالدراسة أّّنا الديوانإاّل مقارنةحبجمىذا يزيدالذيالضخمسرية
.االكتشافوالبحثاليتمازالتربتاجإىلالبكرودبادتوآالفبيت،مخسةعلى
ة،وضوعيّادلمنهااتيةوذّالفمنهافهيعديدةومتنوعة،الّدافعةإىلىذاالبحثسباباألأّما

من الذاتيةنذكر األسباب توجتها اليت اللسانس فرتة منذ احلداثية بالدراسات بإصلازشغفي
عنوان ربت زبرج النصيّمذكرة ادلناىج تلقي إشكالية " العرب" النقاد عند ادلعاصرة ربتة

شقروش شادية تبسةإشرافالدكتورة .جامعة ادلاجستريليتّوجمّث الشغفيفمرحلة كربىذا
شرافإربت"-الثالوثاألمويمنوذجاً-قائضناصيفشعرالنّذبلياتالتّ"بــموسومةدبذكرة

 أمّاألستاذ سالمة. بن الربعي الدكتور فإّنا ادلوضوعية األسباب ا ضمن تندرج نقديمشروع
توعوي الذي األندلسي، األديب الرتاث إحياء الدّىدفو من الكثري مّهو والباحثني،محل ارسني
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الرتاثقراءةيعيد إعادةالّنظريفإىلهتدف،ضراروالفيهااألديببنظرةحداثّيةالضررىذا
دلشرقيحبّجةألدبااألندلسيلفكرةالتبعّيةادلطلقةلألدبكذباوزىاالزمناليتبعضاألحكام

"لونعقغرابيفادلشرقلقّلدهمنيفادلغرب".
للشاعرابندرّاجنصافإىذهالدراسةكماتأيت ،يفحّقوبعضاألحكاماجلائرةرّداعلىو،ًا

بعدمااهتموبعضالدارسنيواليتبنيتعلىنظرةجزئّيةغريمنصفة فطرياًبأنّو مليكنشاعرًا
ؤالءالّدارسنيذلاًعذرصلداردب،...(أمحدضيف)حياكيادلتنّّبيفشعرهدوأنّومقلّ)أمحدأمني(

أنّ ابندرّاجديوانتشفلوأ كو أنّ.ألحكامهمتلكسلالفاًلكانرأيهمالزمانقبلىذا نكما
التقليديّةالنظرةعنزبرجيفمعظمهامل،شعرابندرّاجتلكالدراساتاليتتناولتوجدتأنّ

ةصيّالنّتالتفاعاليفأنيكونىذهالبحثفعزمت،والبالغيةخاصةاليتتعتمدالدراسةالفنية
ابندرّاجل التلغيالذاتوالتضخميالقسطلشعر حداثية تنصف،يفنفسالوقتهابرؤية

.الرجلفماالبندرّاجالبندرّاجوماللمتنّّبللمتنّّب
لشلايشكّ،دعمىذاادلنجزاحلضارياألندلسيوادلغريبيفتسهمرباولأنىذهالدراسةإنّ

زللّيةسواءمشرقّيةأو،واألناءاتادلتعددة،للمثاقفةالنقديةالفاعلةبنيالثقافاتادلختلفةمنوذجاً
إشكالياتإىلرلموعةمناإلشكاالتالرئيسةاليتبدورىاتتفرعفالدراسةتطرحوعليو.أندلسّية

:فرعيةديكنطرحهابالتساؤالتاآلتية
وما؟)نسبيًا(حديثاًتشفت اليتأ كوماقيمةمدونتوالشعرية؟ماحقيقةشاعريةابندرّاج     

الّنصوصالغائبةتلكاللواقح وصّاليتشّكلتنّ() مصادرىا؟ مدىتفاعلهاوالشعريوما ما
مرحلةإىل(جرتاراالمرحلةاالتباع)تجاوزأنيابندرّاجالشاعرمدىاستطاع؟وإىلأيّمعو
كاننوعو,وشكلو(لواحلوارياالمتصاصوالتحو)بتداعاال االستالبمهما اليتربطممظاىر ،

استطاعىذاوىل؟النصوصالغائبةوالوجودللنصاآلدميوحجمو،فيصبحالرلاللتقديس
النّالتّ (صيّفاعل )الّتناصية نقدي كإجراء درّاجأدبيةيكشفأنحداثي البن الشعري الّنص
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جاك ادلختلفةنوبس)دبفهوم بآلياتو اآللياتمنسبطيطوتكثيفو( يندرجربتىذه وما ؟إجياز
.يفشعرابندرّاج؟لتفاعلالّنّصيىذاامجالياتوماىي

مندخولويتوجسيتمنعحيانمازالالذييفكثريمناألنظراًلطبيعةالّنّصالشعريالقدميو
إاّلإذاكانىذااآلخرمنأصحابالّنوايااحلسنة،وكانمأموناجلانب،،إليو)ادلنهج(اآلخر

الخيرجعنيريمعادلو.فإّنالّنّصالشعريعندابندرّاجعلىخرابالبيتوتغوالخيشىمنو
صّرموزالنّيفكّالّتفاعلالّنّصي)الّتناصّية(كإجراءسيميائيوتفكيكيخيتارطبيعةالّنّصالقدميو

االعتمادعلىربليلالظاىرةالشعريةويستنطقإشاراتوعنطريقالفهمالتأويليذلا,ويعتمدكلّ
دالال واستحضار وذلك القّصية, النّهتا عن ن بالكشف اليت النّصوص منها احلاضر،صّسج

األوىل الثقافية والرجوعبوإىلمنابعو األخريديلك،كما ديناميةمنالىذا منالتتوفرلغريهما
 النقدية علىوقد.األخرىادلناىج البحث والّتارخييمناىجانفتح الفّن كادلنهج مساعدة

الذيفرضوالبحثمنحنيآلخر.واإلحصائي
،اًنظريمدخالًومنىنااتضحتوجهةالبحثوربّددتمعادلو،فكانتاخلطةتشمل وبابني 
ثالثةفصول،يضافإىلذلككّلوخاسبةللبحث.لفصلنيوالبابالثايناألوّبابّماليض

،منها:ادلنطلقاتاألساسّيةذلذهالّدراسةعدّنظريّةاليتت الفاىيمادللبحثادلدخلتصخصّوقد
و احلديثة، النقدية الدراسات ويف اللغوية ادلعاجم يف الّنّص التّمفهوم النّمفهوم يصّفاعل

وكريستيفاوبارت...،وكذلكعندالنقادمنأمثالباختنيعندأعالمالنقادالغربيني)الّتناصّية(
.معرجاًعلىأىّمالعالقاتالّنصّيةيفتراثناالبالغيوالنقديالقدميالعرباحملدثني
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اقرتحتفصلنيإىلمقسم."الذاتيةالّنصّيةفاعالتووتالديوانعتباتبـ"ادلعنوناألّولالبابجاء

دباأواخلارجيدبحيطهابلفقطدبتنهاربددالادلدونةأنمّناإديانا،الديوانعتبات:األولالفصليف

شخصّيةفيهادرستعتباتخبمسحددهتاواليت(.LE PERIT TEXTE)احمليطبالنصيسمى

أّما.واحلواشيوالشروحواذلوامشوادلالحق،ادلناسباتو،االستهاللووالعناوين،درّاج،ابنالشاعر

توالثاينالفصل ،العامةالقصيدةبنيةاآلتية:ادلستوياتعلىالذايتالّنّصيللّتفاعلفخّصص 
ادلستوياتيفحبثتفقد.واإليقاعوادلوسيقىالشعريةالصورةكذلكواللغوي،معجمهاو،ومضموّنا

وكيف،اللغويومعجمهاالشعريدلضموّناوتشكيلولقصيدتوالشاعربناءطريقةاألوىلالثالثة

مرتكزشّكلتاليتلكلماتلوتكرارهشعرهومضامنيألفكارهعرضوطريقةيفذاتياًالشاعرتفاعل

مفردةمنالّصورىذهأنواعفيوحّددتفقدالشعريةالّصورةمستوىعلىالّتفاعلأّماالشعرية.ذبربتو

احلياةهددلشأكربصورةمشّكلةبينهافيماتفاعلتوكيف،الشعرينّصويفتكرارىاومدىومرّكبة

اخلارجيةادلوسيقىعلىوقفتاألخريادلستوىويف.وعصرهللشاعروالّنفسّيةواالجتماعيةالسياسية

درّاج.البنالشعريللّنصمجاالًالصوتيةالتكراراتتلكشّكلتوكيف،والداخلية
الّتفاعلالّنّصيالّداخلي"وفيوتناولتبالّدراسةوالّتحليلأّما " بــ البابالثّاينفقدومستو

ادلختلفةعربثالثةفصول،وىي:التفاعالتالّنصّية
عربآلياتوالكرميواحلديثالنبويالشريف،التفاعلالّنّصيمعالقرآنفيوالفصلاألولتناولت-

ومستوياتوادلتعددة.
فقدأوجزتوإىلعنصرينأساسيني:الفصلالثّاينوىوبعنوان"الّتفاعلالّنّصيالشعري"-
أشرتفيوإىلأىّمالّتضميناتيفو،وال/الّتفاعلالّنّصيمعالشعراجلاىليواإلسالميواألمويأ

درّاج البن الشعري لوالّنّص السابقني الشعراء نصوص ذلكمن استيعاب على قدرتو ومدى ،
.اجرتاراًوامتصاصاًوتوظيفولو
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العباسيواألندلسيبينتسلتلفالنصوصالشعريةاليتاستلهمهاثانياً/الّتفاعلالّنّصيمعالشعر
ذكرعلىالشعراءالعباسينيواألندلسينيوأيفشعرهمنسابقيوومعاصريومنالشاعرابندرّاج

ىايناألندلسي.تنّّبوابنيبادلاالطّسبيلادلثالالاحلصرأبانواسوأب
قسمان:فهو"الثّقايفاألندلسيوـّصيالّتارخييالفصلالثالثادلوسومب"التفاعلالنّأّما-

معوادلختلفة،احلوادثالتارخييةمعالّنّصيالتفاعلتناولتفيوأوال:التفاعلالّنّصيالتارخيي
ادلشهورة،وكيفاستطاعالشاعرابندرّاجأنيستدعيكّلوالّشخصّياتالعربيةأمساءالقبائل

للبعض وشلتصًا بعضها رلرتًا وإجيازا، تكثيفًا الشعري نّصو يف ويوظفها واألمساء التاريخ ىذا
 اآلخر.

الّنصوصالشعريةالبنوىناأشرتإىلتفاعلادلكّونالّثقايفاألندلسيثانيا:التفاعلالّنّصيمع
مراءادللوكواألأوألمساء سواءألماكن)مدن،قالع،حصون...(وأعالمأندلسيةمعأمساءدرّاج

قسطلييفكثري،خّلدىاابندرّاجالصراعاتوحروبالذينكانتذلممعالدولةالعامريةاإلسبان
األندلسيةيفوالطبيعةاللهجةالالتينيةاحمللية)رومانثي(إىلأثركماأشرت.ةمنقصائدهادلدحيّ

دونأن.بداعوالشعريثقافتوالبيئيةيفإأنيستثمرالشاعرىذاوكيفاستطاع،شعرابندرّاج
.البندرّاجالّتفاعلالّنّصيعلىالّنّصالشعريتركوالذياجلمايلاألثراإلشارةإىلننسى

 مّث ختمت ىذا منحبثي خاللالّنتائججبملة من إليها درّاجادلتوصل ابن لديوان دراسيت
.البحثىذاذيلتهباي،القسطل

اليتالدراساتوالباحثيفحبثو،يستفيدمنهاسابقةدراساتوككلحبثأكاددييالبدلومن
ىذا حبثي يف أقسامساعدتن ثالثة على خيصّ، األول دلفهومالقسم النظرية األحباث تلك

األىّمجّدانقتصرعلىذكرةآلياهتاوىيكثريومستوياهتاوأشكاذلاوّتناصّية(الّتفاعلالّنّصي)ال
علىسبيلادلثال:منها،

.،ترمجةزلمدخريالبقاعي-ادلفهوموادلنظور–آفاقالتناصية-
فيصلاألمحد،ّنلة.،النظريةوادلنهج(التناصية)التفاعلالّنّصي-
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حملمدمفتاح-التناصةاسرتاتيجي–لشعريربليلاخلطابا-
لسعيديقطني.الروايةوالرتاثالسرديوانفتاحالنصالروائي-

 عزالدين،ادلناصرة.،علمالتناصادلقارن،ضلومنهجعنكبويتتفاعلي-

عبداحلّق.بلعابد،عتبات)جريارجينيتمنالّنّصإىلادلناص(-
- بتلك فيتعلق الثاين القسم الّنصوصوالرسائلالدراساتأّما تداخل ظاىرة عاجلت اليت

وتفاعلهايفاألدباألندلسيخاّصة،ونذكرمنهاعلىسبيلادلثال:
ربت- األندلسي" ىاين ابن عند التناص بـ" ادلوسومة محبلي فاتح لألستاذ الدكتوراه رسالة

.-رمحواهللتعاىل-زغينةزلمداألستاذإشراف
دكتوراهلألستاذةإكرامبنسالمةبعنوان"اسرتاتيجيةالّتناصيفاخلطابالشعريالرسالةو-

"-دراسةيفادلستوياتواآلليات–يفالّنقدالعريبالقدميمنخاللكتابالّذخريةالبنبّسام
ربتإشرافاألستاذالدكتورزلمدالعيدتاورتة.

أمحداجلمل.السّيدادلعارضاتيفالشعراألندلسيللدكتورةإديان-
الدراسات تلك فيخص الثالث القسم ادلقاالتأّما وبعض وشعرهوالرسائل درّاج ابن حول

وخاصةيفجانبوالفّن،نذكرمنها:
شهادةالكفاءةيف.القرقورينبيلللباحثمعاينالقصيدةادلدحيةعندابندراجالقسطلي-

ريدان.إشراف:البحث. سليم تونس دبنوبة.كلياألوىلجامعة اآلداب اجلامعيةة السنة
(سلطوطة)م1661/1662

.دعدور،عليأشراألندلسيالصورةالفنيةيفشعرابندرّاجالقسطّلي-
وسامقباين.عامرياتابندرّاجالقسطّلي،-
.)رسالة("ىناءفلحانالقرشيـ"لاالقتباسوالتضمنييفشعرابندرّاجالقسطلي-
)رسالة("روضةبنتباللبنعمرادلولدـ"لغرتابيفحياةابندرّاجوشعرهاال-

إضافةإىلذلكالعديدمنالدراساتواألحباثاليتسيجدىاالقارئيفثبتادلصادروادلراجع.
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الدراسةواجهتنصعوباتويفسبيلإ ة،مجّصلازىذه ديوانابندرّاجنفسو، رغمتوفرفأوذلا
منشوراتادلكتباالسالمي)األوىلبطبعتوعلىالشبكةالعنكبوتية (PDF)منورنسخةمصوّ

شلا،العديدمناجلامعاتاجلزائريةالتتوفرعلىنسخةورقيةمنوإاّلأنّ،(م1691بدمشق،
الثانية،منشوراتبطبعتهادفعنإىلالسفرلبلدشقيق)تونس(وحصلتعلىنسخةمصورة،

 الكويت الشعري لإلبداع البابطني سعود العزيز عبد حّّت،م2004جائزة قلّب يطمئن ومل
عبدالعزيزسعودالبابطنيلإلبداعالشعري،بعدحصلتعلىالديوانبطبعتوالثانيةمنمؤسسة

ومل،فلمأنراسلتهموطلبتنسخةمنالديوان يبخلوا يل-شكراهللسعيهم–يتوانوا وارسلوا
ضبطلعدمملتكتملإاّلأنىذهالفرحةالديوانىذا،ورغمفرحيتباحلصولعلىمنونسخة

إىلالعودةإىلالنسخةادلصورةاليت-مرّةثانية-شلّااضطرينأبياتىذاالديوانبالشكلةاإلعرابية
يصطحب،وأناإلعرابحركاتتوخيعليوابندرّاجشعرمنيقرأو.مشكولةكانتأبياهتا

الشاعر.ابنمنظورمعو ادلصاعبفلغة ثانية إىلادلعاجماللغويةوىذه إىلالعودة ربتاجدومًا
لديوانوصّعبمنمهّمةالبحث.ضفإىلذلكعدموجودشروحأادلتخّصصو،

 عن ناىيك درّاج ابن شعر 193)غزارة وملحق قصائدهو(10قصيدة ،طول تاجرباليت
صعوبةاحلصولعلىادلراجعاألصليةيفلغتهاكماأّن.واسعةأدبيةوتارخييةثقافةوطويلنفسل

البحث معوقات من .زاد حاولت كّلو ىذا بعضهاالّتغّلبومع على و ، ىذا البحثإصلاز
.الربعي بن سالمةاألستاذالدكتورضلاأستاذيالفدبساعدة

اليسرييفالكشفعنتلكالتفاعالتالّنصّيةيفقسطالسامهتولوبقدآملأنأكون
يفعمومهااليتالزبرج؛(الّتناصّيةالّتفاعلالّنّصي)بآلياتاألندلسيالقسطليشعرابندرّاج

وإيّنألرجوأنتكوندراسيتىذهحلقةتضافإىلعنالتمطيطوالتكثيفوادلماثلةوادلخالفة.
ت اليت األندلسية، الدراسات واألندلسيسلسلة عمومًا العريب الشعري الرتاث إثراء يف سهم

خصوصاً.
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لربعي بن ا األستاذ الدكتور:ادلشرفاألستاذإىللعرفاناوويفاخلتامأتوجوبالشكراجلزيل
وتوجيهاتصائبة،حّتومالحظاتدقيقة،الذيأمدينبكلماديلكمنعلموافر،،سالمة
ىذاالبحث،وكملتأبوابووفصولو.استوى

قسموأخّصبالذكرمنساعدينوشجعنمنقريبأوبعيديفاصلازىذهاالطروحةكلّوإىل
قسماللغةمكتبة،1اإلخوةمنتوريقسنطينةجبامعةواللغاتليةاآلدابك،اللغةالعربيةاآلدابو

.بقسنطينةمكتبةجامعةاألمريعبدالقادرو،العربية
 كما ادلناقشني لألساتذة وعرفاين امتناين خبالص األطروحةأتقدم عناءالذي،ذلذه سيتحملون ن

اليتستسهميفتقوميىذا،الرشيدةتوجيهاتالالقّيمة،ولمالحظاتلهموتسجيل،قراءهتاوتقييمها
باهلل،وماتوفيقيإال خطاء.فلهممنمجيعًاخالصالشكروالثناء.نأمبووتصحيحماالبحث
 توىورّبالعرشالعظيم.عليوتوكلّ

ه1436رمضانالثالثمنشهريف:جيجل   
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 تمهيد
غًنه شعوره  دتظهرات اضتياة، فال حياة لإلنساف إذا دل يشارؾ مرتبط بكلٌ  كونّّ أه  مبدفاعل التٌ  إفٌ      

لضماف   تتفاعل ىهه اخأيًنة م  بيتتهاإذا دل يوافاضتللٌنبات ك  ، كال حياةتفاعل اجتماعي(كآالمو كأفراحو)
اضتياة من تراب كحجر  يف ىههجماد لكال حياة ل، ىواءىا كضوءىا كماءىاك مكاهنا  تشارؾف ،استمراريتها

، كمبا جعلها اهلل علمية مبا حتملو من مكونات كيصائصاإلنساف حياتو تشارؾ كجباؿ كأهنار... إذا دل 
التفاعل اضتضارم يف بعده  مجتمعات اضتديثة اليـو إاٌل ّٔهاكال تطور لل. ) تفاعل بيتي ( نة لوعة ليٌ طيٌ 

تفاعل ، ك ) تفاعل عنكبويت ( تفاعل تكنولوجي كمعلومايتك الشمورل اإلنسان، تفاعل معريف ثقايف، 
اخأدياف   إذا تفاعل م  عاظتو اخآير، فكلٌ بل إٌف اإلنساف ال يكوف إنسانان إاٌل  عوظتة.الاقتصادم...تفاعل 
 لربٌوالتفسي، كما عبادة اإلنساف قق اظتؤمن التوازف الركحي ك فاعل كالتشارؾ الغييب، ليحتدعو إذل ىها التٌ 

)تفاعل  من التفاعل اإلكتايب اظتطلوب تتمظهر تناصاتو يف سلوكو كمعاملتو كعمارتو لألرض ان إال نوع
  .(إعمارم

كاظتفكرين يف جدلية تفاعلية معلنة أك يفية سواء أدرؾ ذلك  ديب إاٌل غتموعة من اخأدباءاخأكما      
دكف أف يدرؾ ذلك بداية،  خأرسطو "الشعر فنٌ كتاب "تفاعل م   حافظ صربم فبنفسو أـ دل يدرؾ، 

خأرسطو، حٌن قرأه للمرٌة  "الشعر فنٌ "( حدثت بينو كبٌن كتاب م الباحث ىهه ) الواقعة التناصيةرك ي
) لقد كاف كتاب  بقولو: ـ، كيفسر السبب1968عاـ لم كتد فيو فكرة كاحدة ال يعرفها، اخأكذل، ف

أرسطو مبثابة الٌنٌص الغائب، بالنسبة للكثًن من اخأعماؿ اخأدبية اليت قرأهتا كتفاعلت معها كحاكرهتا 
كما أٌف اخأديب طو حسٌن مٌثل ظاىرة تفاعلية ثقافية فريدة من نوعها يف العصر (1) .كتأثرت ّٔا(

" لتتاج نقد طو حسٌن إذل يقوؿ: عن طو حسٌن الظاىرة يف حديثو الدين اظتناصرة  عزٌ اضتديث، فهها 
: امتصاصو التفاعل الّثقافيقراءات جديدة...كقد ايرتت زاكية أساسية كلكٌنها ػتٌددة، ىي زاكية 

ذل الزاكية اطتاصة يف أف نلفت إقافات اخأكركبية، كاعتماده اظتناىج الفرنسية يف دراستو...كما يفرتض للثٌ 
، جتاكز بو عميقة، مٌكنتو من الوعي الٌنقدم شخصية طو حسٌن )الضرير( اظتبصر الهم ناؿ ثقافة تراثية

                                                           
ـ، 2006. عماف: دار غتدالكم للنشر كالتوزي ، 1ؿتو منهج عنكبويت تفاعلي. ط -. علم التناص اظتقارفاظتناصرة ،عز الدين - 1
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و ّٔها اظتوركث، مٌث امتٌص الثقافة كاظتناىج الفرنسية يف جامعة السربوف يف باريس. كىها كلٌ  الوعي الساكن
فاعل الثقايف حالة من حاالت التٌ  طو حسٌن مثٌلتفشخصية .(1) ،"ىو ما نسٌميو التناص اظتعريف...

الٌتناصٌية شرط كجودنا، كىي فالتفاعل الٌنٌصي أك "  .يف بعديو الرتاثي كاضتداثي كاظتعريف يف العصر اضتديث
 (2) ".دكف منازع شرط استمرارنا، فليس من أمر/ شيء/ نٌص يف العادل ال يستدعي الٌتناصٌية

كقد يكوف ىهاف يف عمومو يفيد كفق صيغتو مبدأ اظتشاركة كاظتبادلة بٌن طرفٌن، فاعل مفهـو التٌ إٌف      
كؿ الشطر اخأ :من شطرينيتكوف (3) ،ب كصفيّّ مركٌ  ـأما فنحن أك نصوص أدبية، ،نٌصٌن أدبيٌن الطرفاف

كىو اسم  ،ب كنواتوىها اظتركٌ  رأسهو ف ،آير شيتا ي كليسصٌ نٌ فاعل الفالتٌ  .يصٌ فاعل كالشطر الثان النٌ التٌ 
ىهه حقل  أكالشطر الثان موضوع فالشطر اخأكؿ ؽتارسة ك (  صٌ النٌ  )موصوؼ ػتدد بالعنصر الثان كىو 

 .اظتمارسة
إشكالية اخأنا كاخآير، إشكالية الزمن تفاعل الٌنٌصي يطرح ٌف الأ الدكتور عبد السالـ أزيار يرل     

ما، بل منتج مكٌوف من رغبة يف الكتابة كالتعبًن عن موضوع الٌنصٌية ليست غترد فاعل  نافاخأكالتاريخ، 
 مثٌ  فكرية أـ اجتماعية.أـ  إيديولوجيةاليت كونتو، سواء أكانت رتالية أـ  االيتياراتعيد الٌنظر يف ت

) اصتاذبية/  هم تفرضو ثنائيةيف إطار الٌتقاطب الٌ التفاعل الٌنٌصي يطرح عالقة اخأنا كاخآير أٌف يضيف 
سحرىا، سواء كانت ك ائلة تأثًن الٌنصوص اظتغايرة كفق الوقوع حتت ط الٌنٌص اخأديب ال يتمٌ  فإنتاجالٌنفور (، 

اشتداد النفور من نصوص أيرل ال ىهه الٌنصوص تراثية أـ مزامنة فحسب، كلكٌنو يتٌم أيضان يف أفق 
م مهما كانت طبيعتو كالٌنمط الهشركطها، فالٌنٌص اظتنتج يوجد  كال ترضى تستجيب لتطٌلعات اخأنا

 (4) ابو يف العادل.ينكتب يف رح
يف بنيتو مفهـو الفعل مبا ىو حركة ػتفوفة بغيابات متنوعة، كمبا ىو فعالية من مفهـو الٌتفاعل يتضإٌف     

  .  يف اخآيرتتقٌصد إحداث بٌٌن 
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 ضتظتٌن حاشتتٌن: على ىكها يقاـ مبدأ اظتشاركة يف التفاعل الٌنٌصي 
اليت تتضمن تفاعالن مصدره الكتاب، كيقـو على جعل اللحظة اضتاضرة ) ضتظة ضتظة اإلنتاج  - أ

الكتابة ( مركزى الفعالية الٌنصٌية، حيث ينطلق فعل الٌتفاعل منها ؿتو الزمن اظتاضي الهم 
من اظتستقبلي حيث القارئ اظتعين بالفهم كينطلق منها أيضان ؿتو الزٌ يتضمن اخآير الرتاثي. 

 كالتأكيل.
الكاتب  لٌتلقي اليت ينطلق منها فعل الٌتفاعل باجتاه ضتظتٌن من اظتاضي مركبتٌن: ضتظةضتظة ا  - ب

 (1) كضتظات الرتاث اليت خترتؽ فعل الٌنٌص. 
يف  فاعلكأرضية عتها التٌ  كجب الوقوؼ على ىها اضتقل ،الٌنصكغتالو لو كمبا أٌف الٌتفاعل الٌنٌصي حقٍ     

اإلكتاز كاخأيه مبا يناسب ىهه لتاكؿ البحث  .كاضتقوؿ النقدية اضتديثة ،اضتقوؿ اظتعجمية العربية كالغربية
 .اظتتعٌددة الدراسة دكف الديوؿ يف تشعبات الٌنٌص كنظرياتو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .20، 19.  ص اظترج  السابق ينظر: - 1
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 أواًل/ الّنصّ 
 :المعاجم اللغويةفي  صّ النّ   -1

د، كىي يف غتملها تفيد يتدايل فيها اضتٌسي كآّرٌ  متعٌددةو  مبعافو يف اظتعاجم العربية  (الٌنصٌ )يرد     
 .كاالستقصاء كغاية الشيء كمنتهاه كاالزدحاـ م  اظتشاركة كالداللة الواضحة الرف ، كاضتركة، كاإلظهار

(: مادةجاء يف لساف العرب البن منظور  : رفٍػعيك الشٍَّيءى. نىصَّ اضتٍىًديثى يػىنيصُّو نىصِّا: ا ")نىصىصى لنَّصُّ
، فػى  ًديًث ًمنى الزٍُّىرم أىم رفػىعىو. كىكيلُّ مىا أيٍظًهرى . كىقىاؿى عىٍمريك ٍبني ًدينىارو: مىا رأىيت رىجيالن أىنىصَّ لًٍلحى قىٍد نيصَّ

ًلكى نصىٍصتيو ًإليو. كنىصَّت الظبيةي ًجيدىى فو أىم رفػىعىو، كىكىهى : نىصَّ اضتٍىًديثى ًإذل فيالى . يػيقىاؿي ا: أىٍرفى ى لىوي كأىٍسنىدى
ىنىصَّةي: مىا تيٍظهىري عىلىٍيًو العركسي رفػىعىٍتو. ككيًض ى عىلىى اظتً 

نىصًَّة أىم عىلىى غىايىًة الفىًضيحة كىالشٍُّهرىًة كىالظُّهيوًر. كاظت
ا لتػي  ، كاظتاًشطةي تػىنيصُّ العركسى فتػيٍقًعديىا عىلىى اظتًنىصَّة، كىًىيى تػىٍنتىصُّ عىلىيػٍهى رىل لتػيرىل، كىقىٍد نىصَّها كانتىصَّت ًىيى

 ،ا نيصَّت لتػيٍهدىل ًإليو طلَّقهاعىٍبًد اللًَّو ٍبًن زىٍمعىةى: أىنو تػىزىكَّج بنتى السَّاًئًب فػىلىمَّ  النّْسىاًء. كىيف حىًديثً ٌٍنً ًمٍن بػى 
ًمٍن  ،أىم أيقًعدىت عىلىى اظتًنىصَّة، كىًىيى بًاٍلكىٍسًر، سريري العركًس، كىًقيلى: ًىيى ًبفىٍتًح اٍلًميًم اضتجىلةي عىلىيػٍهىا 

. كىكيلُّ شىٍيءو أىٍظهٍرتو، فػىقىٍد نىصٍَّصتو. كاظتًنىٌصة: الثػّْيىابي قػىٍوعتًً   ٍم نىصٍَّصت اظتتاعى ًإذا جىعىٍلتي بػىٍعضىوي عىلىى بػىٍع.و
. يرىٌفعة كالفريشي اظتوىطَّأىة. كنصَّ اظتتاعى نىصِّا: جعلى بػىٍعضيوي عىلىى بػىٍع.و

 ( 1) "اظت

كقد كرد يف القاموس (2) ".صٌ ظهر فقد ني أي ما  ء أظهره ككلٌ "نٌص الشي ا تاج العركس فنقرأ فيو:أمٌ      
حرٌكو...كالعركس أقعدىا على اظتنٌصة  :الٌشيءك  ،اضتديث إليو: رفعو نصٌ  أفٌ "للفًنكز آبادم احمليط 
 (3) "الشيء أظهره....ك 

   

                                                           
. لساف العرب مادة) نصص(. ق(711)رتاؿ الدين  بن علي، أبو الفضل ػتمد بن مكـراخأنصارم اإلفريقي،  بن منظورا - 1
 . 98ص  ،7مج ق.1414 . بًنكت: دار صادر،3ط
. الكويت: طبعة دار 2من جواىر القاموس. مادة )نصص(. ط ق(. تاج العركس1205ػتمد بن ػتمد )  ،اظترتضى الزبيدم - 2

 .179. ص18اعتداية. )د ت(.ج
حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث ق(. القاموس احمليط، باب الصاد فصل النوف. 817الدين ػتمد بن يعقوب.)غتد  ،الفًنكز آبادم - 3

 .632ـ. ص2005 -ق1426 ،مؤسسة الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزي . بًنكت: 8ط. يف مؤسسة الرسالة
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إذل كيقاؿ: نٌص اضتديث رفعو كأسنده  رفعو كأظهره...كجاء يف اظتعجم الوسيط: "كنٌص الشيء:   
كتناٌص  ...كالشيء حرٌكو ...كفالف أقعده على اظتنصة، جعل بعضو فوؽ بع.  تحدث عنو. كاظتتاع:اظت

: أم ازدزتوا اظتعىن اخأيًن قريب من مفهـو التناص يف الدراسات اضتديثة، فازدزتوا كىها  .(1)" القـو
 .فاعلةأم: اظتشاركة كاظت (2)؛تفاعل" كزفناص مصدر الفعل على التٌ  "فيها معىن التدايل، كما أٌف 

وظ يف اللغة تركيب )ف ص ص( رمبا يكوف غًن ػتظ " أفٌ إذل الباحث عبد اظتالك مرتاض يشًن       
 كلو...كذلك لندرة اظتعان اليت كردت منو يف لغة الضاد و معارتها إال بأقل عناية،العربية حيث دل ختتص

داللة اشتقاقية  ما الٌنٌص مصطلح أديب ميتداكؿه اليـو بٌن العرب ظتا كاف لو يف أصل الوض  اللغوم أمٌ 
 (3) ".قاطعة

اء قراءاتو أك يعيشها جرٌ  كحًنةن  اضطرابان يشكل يف ذىن اظتتلقي العريب (  صٌ النٌ  ) زاؿ  مفهـوي ال      
كذلك نتيجة اظتفهـو اظتعجمي العريب  ،النقدية اضتديثةد يف احملافل شتاعو ظتفهـو ىها اظتصطلح كىو يرتدٌ 

هه عت كنتثل عبد اظتالك مرتاض فتوذجان ( 4)اضتقوؿ اظتعرفية يف اظتصطلح من مفاىيم عديدة. وي كبٌن ما تبثُّ 
اخأديب باظتفهـو اصتارم  صٌ يتساءؿ "...فأين موق  النٌ  ثقفٌن العرب ازاء ىها اظتصطلح فهواضتًنة من اظت

ىو استخراج ما يف الكتابة  صٌ كىل النٌ  عليو االستعماؿ اظتعاصر بالقياس إذل ما ذكرتو اظتعاجم العربية؟
  (5) " ؟ بتعبًن الوليد بن اظتغًنة...( كطالكة ) ( بتعبًن بارط من داللة كقوة كرتاؿ كقيمة كلهة )

                                                           
 .926. ص2ـ.ج1990،  2الوسيط. بًنكت: دار الفكر .ط أنيس، إبراىيم كآيركف. اظتعجم - 1

، 82،83عبد الواحد، لؤلؤة. "من قضايا الشعر العريب اظتعاصر )التناص م  الشعر العريب(". غتلة الوحدة، السنة السادسة،ع 2-
 .14، ص 1991يوليو، أغسطس ، 

 .45، 44ـ.ص2007طباعة كالنشر كالتوزي ،. نظرية النص اخأديب.)د.ط(.اصتزائر: دار ىومة للمرتاض، عبد اظتالك 3-
)ما النص؟(. اظتعرفة: غتلة ثقافية شهرية نصدرىا كزارة الثقافة يف اصتمهورية العربية السورية. عدد  .اخأزتدفيصل  ،هنلةينظر: 4-

 .88ـ.ص 2001.أفريل 451
  .45نظرية النص اخأديب. مرج  سابق .ص. مرتاض، عبد اظتالك 5-
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كاف رمى إذل  من اظتعجميٌن العرب، ،صٌ ؽتن أكرد لفظ النٌ  ياؿ أحدان كتيب عن سؤالو بقولو: " ال أك 
ف يف العربية لٌ أي  موثوؽو  آير معجمو  كاخآية على ذلك أفٌ  ؟اتلهٌ ىها النحو با أك فٌكر فيو على بع. ىها،

  (1) ".دكف أف يضيف إذل ذلك شيتان  " صيغة الكالـ اخأصلية اليت كردت يف اظتؤلف " مبعىن صٌ ذكر النٌ 

يرل أف السبب اضتقيقي كراء ىها االضطراب يف اظتصطلح ىو فشل النقاد النقاد من كىناؾ من      
كربطو  ،كالباحثٌن العرب يف الكشف عن مالمح ىها اظتفهـو يف الرتاث اللغوم كالنقدم العريب

 ،ةفهم عاصتوا ىها اظتصطلح كغًنه من اظتصطلحات من يالؿ مقوالت غربي ،ربية اضتديثةبالدراسات الغ
كىها ما دف  الباحثة هنلة اخأزتد أف  .(2) كىو ما يشوه قراءهتم عتها الرتاث كيطمس الكثًن من اضتقائق

بعد دراسة النص يف الثقافة العربية كالغربية إذل القوؿ:  " أف مفهـو ) نٌص ( الهم تشتغل عليو  –ختلص
 (3) د ما يطابقو يف اللغة العربية."كدل كت ،الدراسات العربية اضتالية مفهـو أجنيب ظتصطلح عيٌرب يطأن 

(، مشتقة من اللفظة Texte) اظتتخصصة ؾتد أف نصٌ  اظتعاجم اخأجنبيةأحد إذل  ما عدناكإذا       
الهم"  صٌ غتاؿ النٌ اليت تعين النسيج كاليت تطورت عن مفهومها الصناعي إذل  (4)،(Textusالالتينية )

ذلك  عبد اظتالك مرتاضكقد أكجز (5) يوحي بسلسلة من اصتمل كاظتلفوظات اظتنسوجة بنيويان كأسلوبيان "
كالوض  يف معظم اللغات اخأكركبية اضتديثة يعين  االشتقاؽفالٌنٌص مثالن يف أصل  " و:قوليف ذلك 

)  كاإلؾتليزية(، Texto) (، كاإلسبانيةTexteباتفاؽ " الٌنسج " ؾتده على ذلك يف اللغة الفرنسية )
Textكالٌركسية ،)  (Tekta كقد أيهت ىهه اخألفاظ كٌلها من أصل كاحد ىو الالتينية اليت...)

ىهه رتلة من اظتعان .(6) (، كيعين يف ىهه اللغة اظتنقرضة أيضان "الٌنسج"Textusتطلق على الٌنٌص)

                                                           

 .الصفحة نفسها. السابقاظترج  1-
ـ.قراءة النص بٌن النظرية كالتطبيق. 1988)يف مفهـو النص(. كقائ  اظتلتقى القومي اظتنظم بصفاقس أفريلنور الدين ،ينظر: الفالح2-

 .38ـ.ص1990تونس: منشورات اظتعهد القومي لعلـو الرتبية 
 .37(، النظرية كاظتنهج. مرج  سابق.  صفيصل اخأزتد،. التفاعل الٌنٌصي )التناصية ،هنلة - 3

4  - Paul Robert: Dictionnaire de langue Française ,Tome IX ,Paris,1985.p272. 
 .17-16ـ، ص 1992، سنة 4-3. الٌنص بوصفو إشكالية راىنة يف الٌنقد اضتديث. غتلة أقالـ، عددتامر ،ينظر: فاضل- 5
 .45صمرج  سابق. . نظرية النص اخأديب. مرتاض ،عبد اظتالك - 6
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فما مفهـو الٌنٌص  العربية منها كاخأجنبية، كاضتديثة،يف اظتعاجم اللغوية القدنتة اظتعجمية للفظ ) نٌص ( 
 كالغربية منهاعربية اضتديثة؛ اليف اضتقوؿ النقدية 

 :في الحقول النقدية الحديثةالّنص   -2

على حسب  تعكس ىها اإلشكاؿة تعريفات عديدة لو فثمٌ (1) ،إشكارلّّ  مفهـو الٌنٌص مفهوـه إٌف      
كاإلسهاـ اخأكرب يف تعريف )النٌص(، ىو ما قامت بو اجتاىات ما بعد البنيوية، ، توجهات أصحأّا
حيث قرنت مصطلح )النٌص( مبصطلح اليت عايشت البنيوية، كيلفتها،  السيمائيةكعلى اطتصوص 

 عند جوليا كريستيفافهو )الٌتناٌص( أك تدايل النصوص، فالنٌص غتموعة من النصوص اظتتدايلة، 
(Julia kristeva  ):  نقصد ك اضتديث التواصلي،  " جهاز نقل لسان، يعيد توزي  نظاـ اللغة كاضعان

 (2) ".اظتعلومات اظتباشرة يف عالقة م  ملفوظات ؼتتلفة سابقة أك متزامنة 

ىها تعريف جوليا كريستيفا اليت ندين عتا أيضان باظتفاىيم  "يعلق بارت على ىها التعريف بقولو: ك         
ؽتارسات داللية، اإلبداعية، الٌتمعين، يلقة الٌنٌص ختٌلق  الرئيسية اظتاثلة ضمنيان يف ىها التعريف:النظرية 
طح الظاىرم للنتاج اخأديب، نسيج الكلمات نٌو السٌ : " إالٌنٌص بقولو يعرؼ كما(3) ،الٌتناص "الٌنٌص، 

،  (4) "يدان ما استطاعت إذل ذلك سبيالن اظتنظومة يف التأليف، كاظتنٌسقة حبيث تفرض شكالن ثابتان ككح
كالعمل  ال ينبغي أف ـتلط بٌن الٌنصٌ " و ز بارت بٌن الٌنٌص كالعمل اخأديب، حيث يقوؿ بأنٌ ميٌ كما 
) مكانان يف  طي  أف نتأل فضاءن فيزيائيان تفركغ منو، ؿتتفظ بو، كيسم شيءه عمل أديب: ذلك  اخأديب،

       (5) ."رفوؼ اظتكتبة مثالن ( أٌما الٌنٌص فهو حقل منهجي...

                                                           
. نظرية الٌنٌص من سترم ،إشكارل: خأٌف طابعو متغًن، كالتشكيالت اليت يتمظهر ّٔا جتعل من تعريفو مهٌمة صعبة. ينظر: حسٌن- 1

 .35ـ، ص 2007، اصتزائر:  منشورات االيتالؼ، 1بنية اظتعىن إذل سيميائية الداؿ. ط
لبناف: جداكؿ للنشر كالرترتة كالتوزي ، –. بًنكت 1تناصية( اظتفهـو كاظتنظور، تررتة ػتمد يًن البقاعي. طآفاؽ) ال .بارت ،ركالف - 2

 .45،46ـ ، ص 2013
 .46اظترج  نفسو،  ص - 3
 .  37ص اظترج  نفسو،  - 4
 .54اظترج  نفسو، ص - 5
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صوران جديدان للنٌص يعتمد على تاريخ الفلسفة، كذلك بإلغاء التعارض بٌن  جاؾ ديريدا()كيقرتح 
 اظتستمر كاظتنقط . فالنٌص عنده )نسيج لقيمات(، أم تدايالت. كىو لعبة منفتحة كمنغلقة يف آف.

 -يف هناية اخأمر –ا ىو نسق من اصتهكر، كىو يؤدم كالنٌص ال نتلك آبان كاحدان، كال جهران كاحدان، كإفتٌ 
مستقيم، فالنٌص  ما ال يكوف أبدان يف يطو  ارمتي لنص  االنتماء التٌ  إفٌ  إذل ػتو مفهـو النسق كاصتهر.

 .(1)لو عدة أعمار -كما يرل ديريدا–دائمان من ىها اظتنظور التفكيكي 

النقد اضتديث؛ كذلك خأنٌو دل يعد  نتٌثل اشكالية معقدة ككبًنة يف أٌف مصطلح الٌنٌص ذاتوكيبدك 
كيتدايل م  عدد  ،بل راح يكسب دالالت جديدة ،يقتصر دالالتو اظتعجمية كاالصطالحية اظتعركفة

كالعمل أك اخأثر  ( Discourse )من اظتصطلحات آّاكرة مثل مصطلحي اطتطاب 
 (2) .(Work)اخأديب

إشكالية  ( منه ثالثٌن عامان صٌ مصطلح )النٌ فقد أثار النقدية العربية اظتعاصرة  أما يف الدراسات      
اصتديدة يف  ( الكتابة ظهور )م  ف ،أدبيان  ( فقد أصبح يف الفرتة اخأيًنة )جنسان  ،جديدة يف النقد اظتعاصر

( لإلبداع الهم لتاكؿ أف كتم  الشعر مصطلح ) جنسي ( كصٌ اخأدب الفرنسي اظتعاصر ظهر )النٌ 
من  ( اخأدبية، اخأجناس )كلٌ  كلكٌنها خترتؽ ( عتا، يف كتابة إبداعية جديدة )ال جنس ،كالركاية كالقصة

(:  الكتابة كتب على غالؼ ىهه )ما يي  ( كغالبان  الكتابة ىو ) ،أديٌب جديد جل تأكيد )جنس(أ
 ترأّا زعفراف ) :كتابوبهلك فوض  إدكار اطتراط على غالؼ   نار أدباءكقد تأثٌ  (. إبداعية )نصوصه 
إبداعية(  نصوصه  يونس كالبحر) (، ككضعت اعتداؿ عثماف على غالؼ كتأّا: اسكندرانية نصوصه 

 (3)(...  نصوص ككض  أمٌن صاحل كقاسم حداد على غالؼ اصتواشن )
ل الٌنقاد العرب لدصدنل مبا لتملو من يلفية ثقافية كفلسفية لآلير ىها  الٌنصٌ كيجد ظتفهـو كقد 

 تعكس  صٌ تعريفات عديدة للنٌ أٌف ىناؾ حٌن يقوؿ:  ن، فمحمد مفتاح يقٌر ّٔهه اطتلفياتاظتعاصري
                                                           

تررتة: إدريس كثًن، كعز الدين اطتطايب. )د.ط(. الدار ينظر: سارة كوفماف، كركجيو ال بورت. مديل إذل فلسفة جاؾ ديريدا.  - 1
 .83،ص 1991البيضاء، 

 .16ص  وصفو إشكالية راىنة. مرج  سابق.الٌنٌص ب .تامر ،ينظر: فاضل- 2
الٌنٌص الغائب) جتٌليات الٌتناص يف الشعر العريب(. )د.ط(. دمشق: منشورات  احتاد الكٌتاب العرب، . عزاـ، ينظر: ػتمد3-

 .13ص. 2001
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توجهات معرفية كنظرية كمنهاجية ؼتتلفة فهناؾ التعريف البنيوم، كتعريف اجتماعيات اخأدب، كالتعريف 
اهتا ليستخلص كيعمد إذل الرتكيب بٌن ايتالف(1) ،" حتليل اطتطاب اجتاهالرل، كتعريف النفسان الد

 :يف ما يليجزىا كٍ اليت أى  ،صٌ للنٌ اخأساسية اظتقومات اصتوىرية 
 ، يعين أنٌو مؤلف من كالـ كليس صورة فوتوغرافية أك رشتان أك عمارة أك زيان...مدٌكنة كالمية -
مثلو يف  مطلقةن  معينٌن ال يعيد نفسو اعادةن  كمكافو  يق  يف زمافو  : أٌف كٌل نٌص ىو حدثه حدث -

 ذلك مثل اضتدث الٌتارمتي.
 إذل اظتتلقي.صيل معلومات كمعارؼ كنقل جتارب تواصلي، يهدؼ إذل تو  -
أيرل  ليست ىي كٌل شيء، فهناؾ كظائفه  –يف اللغة  –تفاعلي، على أٌف الوظيفة التواصلية  -

 الوظيفة التفاعلية اليت تقيم عالقات بٌن أفراد آّتم  كحتافظ عليو.ها للٌنٌص اللغوم، أقتٌ 
 كنقصد انغالؽ شتتو الكتابية اخأيقونية اليت عتا بداية كهناية، كلكٌنو من الناحية اظتعنوية ىو:مغلق،  -

 كنفسانيةو  تارمتيةو  ، كإفٌتا ىو متوٌلد من أحداثو توليدم، إٌف اضتدث اللغوم ليس منبثقان من عدـو 
 أيرل الحقة لو. لغويةه  ... كتتناسل منو أحداثه كلغويةو 
 (2)  .مدّونة حدث كالمي ذي وظائف متعّددة :فالٌنٌص اذف

راء خآلهامو كاست وكنظريات لآلراء اظتتعددة حوؿ الٌنصٌ كما أف الباحث سعيد يقطٌن كمن يالؿ عرضو 
  (3)  يقوؿ فيو: تصوران دقيقان للٌنٌص؛، حٌدد ستيفا ك كزنتا كىوليداميكر   النقاد الغربيٌن من أمثاؿ

طار بنيات ثقافية نٌصٌية منتجة، كيف إالٌنٌص بنية داللية تنتجها ذات ) فردية أك رتاعية ( ضمن بنية " 
 :قولو كاخآيت مٌث يفٌصل ،" كاجتماعية ػتٌددة

  يتضمن ىها التعريف ثالث بنيات تتواتر فيو على النحو التارل: :العنصر البنيوم -

 

                                                           
، 2005. الدار البيضاء ،اظتغرب: اظتركز الثقايف العريب، 4. حتليل اطتطاب الشعرم )اسرتاتيجية التناص(. طمفتاح ، ػتمد - 1
 .119ص
 .120. ص نفسورج  اظت نظر:ي - 2
 .35 -32ص ص  .ـ2001، اظتركز الثقايف العريب :اظتغرب  -الدار البيضاء  .2الٌنٌص الركائي. ط انفتاحيقطٌن.  ،سعيد - 3
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بنية داللية كمعناه أف الٌنٌص دليل يستوعب داالن كمدلوالن. كمن يالعتما معان يتضمن بنية  - أ
صرفية كأيرل ؿتوية. ككٌل بنية من ىهه البنيات الثالث نتكن حتليلها ككصفها كتفسًنىا 

 يف تعالقها بباقي البنيات اخأيرل.

تكوف منها ) صرفية/ ؿتوية (، بنية نٌصية: إٌف الٌنٌص كبنية داللية ىي رتاع بنيات دايلية ي - ب
يتم انتاجو ضمن بنية نٌصٌية كربل، تتعدد فيها الٌنصوص كتتقاط  كتتدايل كتتعارض. 

البنية الٌنٌصية الكربل ىي عالقة صراعية، أك لنقل جدلية تقـو على  كعالقة الٌنٌص ّٔهه
 التفاعل الذي يأخذ طابع الهدم والبناء.أساس 

ة الكربل من ذات طبيعة الٌنٌص، كزمنية ا كانت البنية الٌنصيٌ بنيات ثقافية كاجتماعية: إذ - ت
سابق عليو، فإٌف البنية الثقافية كاالجتماعية اليت ينتج الٌنص يف إطارىا متزامنة م  الٌنٌص 
زمنيان، كىي اليت حتٌدده باظتعىن اصتدرل للكلمة. كالتزامن ىنا ال نتكن حتديده بالسنوات، 

 ية بعدان كاقعيان. نٌ بػى ية عتهه البنية، ال مبتحوالهتا الظاىرة كغًن اظتتى العناصر اظتادكلكن بثوابت 

م عالقات تفاعل كصراع، أك لبنيات عالقات فعل إٌف العالقات بٌن ىهه ا العنصر اإلنتاجي:-
..كمن يالؿ تضافر العنصرين البنيوم كاإلنتاجي، كيف عالقة ذلك بالٌنٌص ؾتدنا أماـ انفتاح إنتاجية.
 كبنيات أيرل ثقافية كاجتماعية غًن اليت انتجت فيها. ،كديناميتو كتفاعلو م  نصوص أيرلالٌنٌص 

" الٌنٌص بنية داللية تنتجها ذات ) تصوره فػػػالبعدين البنيوم كاإلنتاجي يفٌصل سعيد يقطٌن  كعلى ضوء
اجها تنتهي عملية انتالهات اخأكذل فردية ذات القارئ، ف كالهات ىنا ذات الكاتب أك، فردية أك رتاعية (

ها الداللية   الزماف ) القارئ ( تبتدئ إنتاجات الثانية فهي غًن ػتدكدة يفا الهٌ مٌ الداللية بانتهاء الكتابة، أ
 ، نٌصٌية منتجة " سلفان ضمن بنية ك"  م  البنية الداللية. ( القراءات )كٌلما تفاعلت بواسطة القراءة أك

 التفاعل مع نصوصفية نصٌية " مٌت تشكيلها من يالؿ قان من " يللداللة الٌنصٌية انطالفالهات تنتج ا
زمن تارمتي،  كتب الٌنص يفيي  " طار بنيات ثقافية كاجتماعية ػتٌددةيف إ سابقة كيف مراحل متعددة، ك"

، كيتفاعل معها، فالٌنٌص ينتج يف إطار ىهه البنيات ن.ديٍ كيتحدد ىنا الزمن بسياؽ اجتماعي كثقايف ػتدٌ 
 م  ىهه البنيات الثقافية فاعل " " التّ كلكٌنو يف اخآف ذاتو يتعاذل عليها، كىها 
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الالت كإنتاجها على الرغم من تبدؿ ىو الهم يعطي لػػ " القراءة " اظتفتوحة على الزمن إمكانية توليد الدٌ 
 ىهه البنيات مكانيان كزمانيان.

أٌف ىناؾ ثالثة أراء حوؿ الٌنٌص  ( ناص اظتقارفعلم التٌ ) ين اظتناصرة يف كتابو عز الدٌ الدكتور  يرل ك      
 ،كاطتطاب: فالرٌأم اخأكؿ يرل أف الٌنٌص فرع من اطتطاب، كالرٌأم الثان يرل أف اطتطاب كالٌنٌص يتساكياف

 صٌ من اظتالحظات حوؿ النٌ  يقٌدـ رتلة آير. ك كالٌنٌص شيءه  كالرٌام الثالث يرل أٌف اطتطاب شيءه 
 اخأنصاؼمتعددة الغايات، عتا نظاـ كتم   الٌنٌص كتلة لغوية، متعددة اخأشكاؿ،أٌف  كاطتطاب منها:

اظتتعددة كيوحدىا، فيصبح عتا ىوية غتٌردة، مفتوحة على احتماالت التأكيل من يالؿ تعددية اظتقركء 
 من الٌنص، لكٌنهما متدايالف كيتشأّاف يف اظتنهج ك أحيانان  طاب أملكما أٌف اطت  كتعددية القارئ.

 (1) .الطريقة
د، ىو النسيج اللفظي ىو: الكالـ اظتتجدٌ  عبد اظتالك مرتاض فًنل أٌف الٌنصٌ اصتزائرم أٌما الباحث      

باضتركؼ الصامتة كىو ناطق، ىو اظتاثل أمامنا كىو الغائب، ىو فوؽ من  العجائيب، ىو اضتيز اظتطٌرس
 ...تأكيلية مهٌيأة للٌتلقي اظتفتوح كتابة كالكتابة قراءة، كالقراءةالٌنٌص ىو   ..يتعاذل.يكتبو يسمو عليو ك 

صوص ليست كحوارية النٌ  الٌنٌص نتاج يياؿ، كنتاجٌية اللغة، كبثٍػنىةي اصتماؿ. الٌنٌص ىو حوارية الٌنصوص،
الٌنٌص ركاية كقصيدة،  ..غة.غة م  اللٌ ة تستمٌد كياهنا من تفاعل اللٌ كىو رتاليٌ  ..النُّصوص. إال تناصٌ 

 (2) كحكاية، كأسطورة، كحكمة، كمثل سائر، فالٌنٌص ىو كٌل شيء، كىو يف الوقت نفسو ال شيء. 

ينفي بعضها بعضان، فيها كعنها، ال عند هنلة فيصل اخأزتد:" قطعة كريستاؿ كٌل اخأضواء معكوسة ىو ك 
زان، فكٌلها ا يشٌكل أصالن أك مرككالٌناظر إليها ال يدرم أٌم ضوء فيه كلكن ينوس بعضها على بع.،

 (3) أضواء، ككٌلها يتألخأ كيضيء."

                                                           
 . 137 ،136. علم التناص اظتقارف. مرج  سابق. صاظتناصرة ،ينظر: عز الدين - 1
 . 8-3. نظرية النص اخأديب.  مرج  سابق. ص ص مرتاض ،ينظر: عبد اظتالك- 2
 .18. التفاعل الٌنٌصي ) التناصية( النظرية كاظتنهج. مرج  سابق، صفيصل اخأزتد ،هنلة - 3
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الباحثٌن اظتشتغلٌن يف حقل  رتي يبقى عصيان على لٌنٌص كتاد مفهوـو ثابتو لاـتلص ؽتا سبق أٌف      
القراءة كالكتابة كظتا   كخأنتهتٍ النتهت كٌل الدراسات الٌنصٌية  لٌنصٌ فلو كجد تعريفان ثابتان ل، الٌنٌص نظرية 

 كاف ىناؾ تأكيل كال نقد، فتلوف الٌنٌص كدتنعو ىو سٌر كجوده.
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    في الخطاب الّنقدي الغربي الحديث يصّ فاعل النّ التّ  /ثانيا

أٌف ذتٌة إظتاحات مبٌكرة سبقت ميخائيل يف كتأّا الٌتفاعل الٌنٌصي تهىب الباحثة هنلة فيصل اخأزتد   
-1857الدراسة اليت قاـ ّٔا سوسًن ) ، كمن ىهه اإلظتاحات: بايتٌن إذل فكرة " التفاعل الٌنٌصي"

اكتشافان ال متلو من مغامرة التوجو ؿتو ما نتكن تسمٌيتو حبفريٌات  كتعتربـ(، 1909يف عاـ ) ـ(1913
أيرل حٌّت كلو كانت  الٌنٌص، بعد أف تبٌٌن لسوسًن " أٌف سطح الٌنٌص ميكوكب، تبنيو كحترٌكو نصوصه 

ليس لو " الشاعر  ما كتبو إليوت يف كقت مبكر أفٌ  من ىهه اإلظتاحات كأيضان . غترد كلمة مفردة"
. أم ىيمنة "عنها، بل لديو كسيلة ياصة )اللغة( ىي اليت تتكلم كليس الفرد، أك الشخص ة يعرٌب شخصيٌ 

اظتوركث على الفردانية الشخصٌية، فالشاعر يكتب قصيدتو يديل ال ػتالة ضمن التقليد اظتوركث الهم 
 متزامنه  اخأدب لو كجوده ":-يقوؿ اليوت-يتحكم بالفناف، كياصة يف ضتظة الكتابة كالقراءة، فكٌل 

 (1) ".كيكٌوف نظامان متزامنان 
أشار إذل كىم الٌنقد  Juriy Tynianov1894كما أٌف الناقد الشكالن الٌركسي يورم تينيانوؼ      

تأيه بالٌنٌص مبا ىو يف عالقتو م  كفرة من الٌنصوص،   ،كدعا إذل تناصٌية الكلمة Immananteاحملايث 
، أم العالقة االيتالفيةبػاحملايثة للعمل، باعتباره نسقان كتهل عالقتو كتب يقوؿ: "ىل الدراسة اظتزعومة 
حّت يف ذكرنا عتهه اإلظتاحات  –... لتختم الباحثة بقوعتا اضتقيقة بآّموع اخأديب أك مبجموع غًن أديب"

 إنٌو ليس عندنا ما يؤكد أٌف بايتٌن مسبوؽ حقان إليها. –
البلغارية اليت حتمل  –جوليا كريستيفا –ىناؾ إرتاع نقدم عاظتي على أٌف " لكن اضتقيقة اظتؤكدة أف 

 (2) ."(L intertextualité  -)الٌتناصاصتنسيىة الفرنسية، ىي أٌكؿ من كض  مصطلح 
اخأصل جوليا   ( على يد الباحثة البلغاريةIntertextualité) التفاعل الٌنٌصيمصطلح ظهر لقد        

 يف غتليت "ـ كصدرت 1111 -1111يف عٌدة أحباث عتا بٌن سنة   (Julia  Kristeva ) كريستيفا

tel- quel "ك " Critique " (كأعيد نشرىا يف  1111-1111الفرنسيتٌن بٌن سنيت ،)
"كيف مقدمة كتاب بايتٌن" شعرية  Le Texte de roman"كنص الركاية"   Semiotiqueكتابيها"

                                                           
 .96، 95ص  السابق.اظترج   - 1
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يف  ( Marc Angenotمارؾ أؾتينو  ). كدل يتوقف تطور ىها اظتصطلح حّت رصد (1)دكستو يفسكي
لتشعب مفهـو الٌتفاعل الٌنٌصي )التناصٌية( كنظران  .(2)لو راسخان  أكثر من أربعة عشر مفهومان  1111عاـ 

 احتدثو أبرز النقاد الهين يف اطتطاب النقدم اضتديث عند تطوره سنحاكؿ رصد كتعٌدد اجتاىاتو كحقولو، 
 ابتداء من جوليا كريستيفا -ظتا لو من عالقات م  التصور الهم يأيهه ىها البحثلو، عنو كنٌظركا 

اإلرىاص اخأكؿ يف اإلشارة إذل مفهـو التفاعل الٌنٌصي العادل  دكف أف ننسى صاحبجينيت  جبًناركانتهاء 
احملطات الرئيسة يف  ىؤالءثل كنتمصطلح اضتوارية، صاحب ،  M . Bakhtineميخائيل بايتٌنالٌركسي 

 كتعدد مفاىيمو. يصٌ فاعل النٌ التٌ تطور مفهـو 

 :التفاعل النصيو باختين  -1

يرتبط مفهـو اضتوارية الهم يلعب دكران مركزيان يف تكٌوف الٌتناص )الٌتفاعل الٌنٌصي( ارتباطان كثيقان      
ففي   ـM . Bakhtine(1111-1111)  بايتٌنبكتابات الفيلسوؼ كمنٌظر الركاية ميخائيل 

كالثقافة الشعبية يف العصور الوسطى   Francois Rabelaisعمل فرنسو رابورل كتابيو الوصفيٌن )
هين ظهرت تررتتهما من نشر للا. Dostoivski كيف أثناء النهضة كمشاكل شعرية دستويفسكي

 (3) .اضتواريٌةيف اظتلفوظ كيف  تشٌكلت نظريتو ـ1112سنة  Gallimardغاليمار 

فكٌل ملفوظ يف التخٌلص من شكالنٌية صارمة.  ح إرادة بايتٌنإٌف ىهه الٌنظرية يف اظتلفوظ توضٌ 
كما و بعمق،  مي سً يف سياؽ اجتماعٌي يى بالنسبة لبايتٌن )سواء كاف ينتمي لألدب أـ ال ( ىو متجٌهر 

ملفوظ، كٌل تعبًن ىو حامل لكالـ غًن متجانس يشٌكلو: فػ"  أنٌو موٌجو خأفق اجتماعي. كأيضان كلٌ 
دائمان من  يتناكؿشبو ايتالؼ اخألسن...فملفوظ ما اظتشٌكل للكالـ ي ( heterologieالٌتباين 

                                                           
ار ىومة للطباعة ك اصتزائر: د . النقد العريب اضتديث (. )د.ط(حتليل اطتطاب )دراسة يفك   . اخأسلوبيةالسدٌ  ،نور الدينينظر:  - 1

 .96ص. 2ج.النشر، )د.ت(
، 1987. بغداد: دار الشؤكف الثقافية العامة، 1النقد العريب اضتديث. تررتة: أزتد اظتديين .ط أؾتينو، مارؾ. مفهـو التناص يف - 2

 .114،99ص
دمشق: دار نينوم للدراسات كالنشر كالتوزي .  -غركس، ناتارل بييفي. مديل إذل الٌتناٌص. تررتة عبد اضتميد بورايو. سوريا  - 3

 .33، 32ـ، ص2012
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ين اظتناصرة إذل تلخيص ما جاء يف كتاب الدٌ  د عزٌ عمي كيى (1) يالؿ شبكة من ملفوظات أيرل تشٌكلو.
، فاعل الٌنٌصي ()التٌ  الفصل اطتاص بالٌتناصيف كياصة ما جاء  ؛للتودكركؼ اظتبدأ اضتوارم عند بايتٌن

 :(2) فاعل الٌنٌصي نوجزىا فيما يليالهم يشرح فيو تودكركؼ اظتبدأ اضتوارم من زاكية التٌ 

أٌف أىم مظهر من مظاىر الٌتلفظ، أك على اخأقل اخأكثر إقتاالن، ىو حواريٌتو، أم ذلك البعد  -
 .الٌتناصي فيو

العالقات اضتوارية ىي عالقات داللية بٌن رتي  التعبًنات اليت تق  ضمن دائرة التواصل أٌف  -
 اللفظي.

كال ينتسب إذل اللغة، كلها فإنٌو يق  ضمن  -ينتسب الٌتناص إذل اطتطاب حسب تودكركؼ -
 لسانيات.اص علم عرب اللسانيات كال متص الغتاؿ ايتص

عتها فإف بايتٌن قاؿ: ) اخأسلوب  -يقوؿ تودكركؼ –ناص ليس ىناؾ تلفظ غترد من بعد التٌ  -
ىو الرجل، كلكن باستطاعتنا القوؿ: إف اخأسلوب ىو رجالف، على اخأقل، أك بدٌقة أكثر، 

  (االجتماعيةالرجل كغتموعتو 

القصيدة  ...تظهر عملية التناص بصور حاٌدة كقويٌة، عكس الشعر. يعلق تودكركؼ قائال: ) -
 .لركاية دتٌثل تلفظان كاحدان(فعالن للٌتلفظ بينما ا

  تلٌطخو تسمية سابقة حسب بايتٌن.دل ليس ىناؾ شيء -

 نتكن استحضار يطاب اخأير، يصوصان يف الركاية بأشكاؿ ؼتتلفة كمتعٌددة.  -

 من ثالث درجات: يقٌدـ بايتٌن دتييزان ك يستطي  اظترء أف ينوٌع يف درجة حضور يطاب اخآير.  -
 ،: ال يتلٌقى يطاب اخآير، أم تعزيز مادمٌ اضتوار الٌصريح، الثاناخأكؿ ىو اضتضور الٌتاـ أك 

 اظتباشر. كم  ذلك فإنٌو ييستحضر. كالثالث ىو التهجٌن، أم تعميم لألسلوب اضترٌ 

                                                           
 .34، 33ينظر: اظترج  السابق، ص- 1
. كينظر : تيسقيتياف تودكركؼ: ؼتائيل 142-140ينظر: عز الدين اظتناصرة. علم الٌتناص اظتقارف. مرج  سابق،  ص ص  - 2

 (144 -121ـ، ص)1996، عٌماف، 2بايتٌن، اظتبدأ اضتوارم، تررتة: فخرم صاحل، اظتؤسسة العربية للدرسات كالنشر، ط



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :خل: المفاهيم والمنطلقاتمد

11 
 

مصطلح عند ك هفاعل الٌنٌصي حتت عنواف )اضتوارية(، قبل ظهور مارس بايتٌن قراءة التٌ  إذف     
بايتٌن صاحب الفضل على العديد من  كعتها يعدٌ  يف اضتقبة البنيوية كما بعدىا. جوليا كريستيفا

كزية بالنسبة ظرية ميخائيل بايتٌن يف اظتلفوظ مر ثاؿ ريفاتاؿ ك جوليا كريستيفا. فنجاؤكا بعده من أم
 .يصٌ فاعل النٌ ف مفهـو التٌ لتكوٌ 
 

 : يصّ فاعل النّ التّ و جوليا كريستيفا  -2
أغلب الٌنقاد بكوهنا أٌكؿ من توٌصل إذل حتديد  بإرتاعدتٌيزت الٌدارسة البلغارية جوليا كريستيفا       

ظتصطلح  اكذلك بوضعها كتأصيله ،صياغة دقيقة لوصف ؼتتلف أشكاؿ التدايل كالٌتفاعل الٌنٌصي
  (1)  إذل عاملٌن أساسيٌن: كيرج  ذلك، (L intertextualité  -)الٌتناصفاعل الٌنٌصي التٌ 

 ق بالبحث يف نسيج الٌنٌص كمادتو،الرتاكم الٌنظرم الهم تشٌكل قبلها، ياٌصة ما تعلٌ  -1
ٌن الهم تعرتؼ  راسات البنيوية، كأيًنان ميخائيل بايتمنطلقة من أعماؿ دكسوسًن، مٌث الدٌ 

كيف أكثر من مناسبة، باستفادهتا من إرثو الٌنظرم يف صياغة مصطلحها كريستيفا بصراحة 
 رس يف أحباثها مثل:صطلحات ىها الدٌ د بع. مكدليل ذلك تردٌ اصتديد، 

 كالتعددية الصوتية، Le dialogisme  ، كاضتوارية L ideoligem اإليديولوجيم
 La polyphonie كاطتطاب الكرنفارل ، Le discours carnavalegue . 

يف كريستيفا ضج اظتعريف لكريستيفا: كذلك من يالؿ تالقح عٌدة علـو استفادة منها  النٌ  -2
كيتعلق اخأمر باللسانيات، كاظتنطق، كآير التطورات يف غتاؿ  ،فاعل الٌنٌصيالتٌ ديد مفهـو حت

 اخأحباث اظتاركسية كعلم الٌنفس.

كىي عند كريستيفا، من عمق نظرية الٌنٌص يف مرحلة ما بعد البنيوية، فاعل الٌنٌصي التٌ ة لقد انبثقت نظريٌ 
 ."La semanallyse ات التحليليةة النقدية عتهه الدارسة بػ" السيميائياظترحلة اليت تسٌمى يف اظتسًن 

                                                           
ـ ، ص 2004، ديسمرب 54، العدد14. مفهـو التناص عند جوليا كريستيفا. غتلة عالمات يف النقد، جدة، آّلد كىايب ،ػتمد - 1
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على أىم أفكارىا يف بلورة  -فريد الزاىيالهم قاـ برترتتو  -" علم الٌنٌص "  أحد مؤلفاهتا كنقف عند
 ، انطالقان من الٌنص ذاتو، نوجزىا فيما يلي:فاعل الٌنٌصيالتٌ مصطلح 

كفتحها  العلم كاإليديولوجيا كالسياسة، كيتنٌط  ظتواجهتها الٌنٌص اخأديب يطاب مترتؽ كجو  -
د اللساف أحيانان كمتعدد اخأصوات غالبان، يقـو كإعادة صهرىا. من حيث ىو يطاب متعدٌ 

أيوذة من نقطة معينة من ال ور الهم ىو ػتٌمل الداللة، اظتالٌنٌص باستحضار كتابة ذلك البلٌ 
 (1) ا. تناىي

بالربط بٌن كالـ  ،بواسطة كجهاز عرب لسان يعيد توزي  نظاـ اللسافحتٌدد كريستيفا الٌنٌص   -
ابقة عليو أك اظتتزامنة تواصلي يهدؼ إذل اإليبار اظتباشر كبٌن أفتاط عديدة من اظتلفوظات السٌ 

  ة، كىو ما يعين:فالٌنٌص إذان إنتاجيٌ  معو.
 أٌف عالقتو باللساف الهم يتموق  دايلو ىي عالقة إعادة توزي . - أ

أنٌو ترحاؿ للٌنصوص كتدايل نٌصي ففي فضاء نٌص معٌن، تتقاط  كتتناىف ملفوظات  - ب
م  اظتلفوظات اليت سبق عربىا يف فضائو أك اليت لتيل  عديدة، مقتطعة من نصوص أيرل.

تلك الوظيفة  (، الهم يعين مييديولوجاخأ) إليها يف فضاء الٌنصوص اطتارجٌية، اسم 
" على ؼتتلف مستويات بناء كٌل نٌص دتتد على  قراءهتا " ماديان للتدايل الٌنٌصي اليت نتكننا 

 (2) طوؿ مساره ماؿتةن إيٌاه معطياتو التارمتٌية كاالجتماعية.
لتيل اظتدلوؿ الشعرم إذل مدلوالت يطابية مغايرة، بشكل نتكن معو قراءة يطابات عديدة  -

ىها الفضاء  فضاء نٌصي متعدد حوؿ اظتدلوؿ الشعرم. دايل القوؿ الشعرم. ىكها يتم يلق
الٌنٌصي سنسميو فضاءن متدايالن نٌصٌيان. كإذا ما أيهنا القوؿ الشعرم دايل التدايل الٌنٌصي فإنٌو 

 سيكوف غتموعة فرعٌية من غتموعة أكرب من فضاء الٌنصوص اظتطبقة يف ػتيطنا الثقايف الغريب.

                                                           
 . 14-13ـ، ص ص 1991. علم الٌنٌص. تررتة فريد الزٌاىي. احملٌمديٌة، اظتغرب: منشورات توبقاؿ، كريستيفا،جوليا - 1
 22، 21،  ص نفسو اظترج ينظر: - 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :خل: المفاهيم والمنطلقاتمد

11 
 

من طرؼ جيلو بات دييلة يف اللغة الشعرية قد مٌت تسإٌف مشكل تقاط  كتفٌسخ عٌدة يطا -
Anagrammaes . (1) صحيفات سوسًن يف التٌ دك 

كقد استطعنا من يالؿ مصطلح  
، الهم استعملو سوسًن بناء ياصية شعرية الشتغاؿ اللغة الشعرية paragramme صحيفالتٌ 

سالة دايل الرٌ  ) معان ( متعددةو  أم امتصاص نصوصو  paragramatisme عيناىا باسم
 .عريةالشٌ 

كالٌنصوص  ركما مٌيزت كريستيفا بٌن ثالثة أفتاط من الرتابطات بٌن اظتقاط  الشعريٌة لألشعا -
 لشعراء سابقٌن:وسة كالقريبة من صيغتها اخأصلية اظتلم

 يكوف اظتقط  الدييل منفيان كليةن، كمعىن الٌنٌص اظترجعي مقلوبان. الٌنفي الكٌلي: كفيو - أ

اظتعىن اظتنطقي للمعنيٌن ىو نفسو، إاٌل أف ىها ال نتن  أف نتنح  اظتتوازم: حيث يظلٌ  الٌنفي - ب
 جديدان. معىنن  االقتباس

 (2) فقط من  الٌنٌص اظترجعي منفيان. ان كاحد الٌنفي اصتزئي: حيث يكوف جزءن  - ت

ظهر بوضوح طبيعة الٌنٌص اخأديب يي كريستيفا  قوؿ -بتصرؼ -كينقل الباحث عبد اهلل الغهامي
 عبارة عن لوحة فسيفسائية من االقتباسات، ك كلٌ  نصٌ  كلٌ   فٌ :" إجوليا كريستيفا  تقوؿالتفاعلية، 

صور اصتديد أصبح يعين كفق ىها التٌ فاعل الٌنٌصي التٌ ف (3)." أيرلىو تشرب كحتويل لنصوص  نصٌ 
صوص ؿ دالرل بٌن النٌ كىو حتوٌ  ،ي مشرتؾفضاء نصٌ دايل  كمتنوعةو  كثًنةو   بٌن ملفوظاتو  كجود عالقةو 

 ينتج عنو حتوؿ يف الداللة.

 

                                                           
تصحيفات سوسًن عبارة عن غتموعة من الدراسات اليت تركها كنشرت بعد كفاتو، كفيو يتعرض خأكؿ مٌرة لدراسة الٌنٌص اخأديب،  - 1

حبيث اعتربىا بع. النقاد كاظتنظرين نقلة ؿتو لسانيات تتجاكز اصتملة لتدرس الٌنٌص اخأديب ) اظترتجم (، ينظر: جوليا، كريستيفا. علم 
 .78ص  .الزٌاىي الٌنٌص، تررتة فريد

 . 79-78علم النص. مرج  سابق،  مر ص .كريستيفاينظر: جوليا،   - 2
، 1985. اظتملكة السعودية: النادم اخأديب الثقايف، 1. اطتطيتة كالتكفًن من البنيوية إذل التشرلتية.طالغهامي ،عبد اهلل  - 3

  .Todoror : Introduction To Poetics, P24    . نقال عن :321ص
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 :يصّ النّ فاعل التّ و  بارث -1

انطالقان من آراء فاعل الٌنٌصي التٌ  الٌنص كيف توسي  كشرح مفهـو  " دركر ىاـركناؿ بارت  "ػػكاف لػ    
 ،كمفهومو جوليا كريستيفا حوؿ ىها اظتصطلحبلغارية ة ما أؾتزتو الكياصٌ  ،سابقيو من النقاد كالباحثٌن

يف  من الٌنصوص اظتهٌمة حوؿ مفهـو الٌنٌص  كالتفاعل الٌنٌصي ء البارتية كقفنا على رتلةو كظتعرفة بع. اخآرا
  ، نوجزىا فيما يلي:بع. مؤلفاتو

كمن  االقتباسات" منسوخه دتامان من عدد من  :اخأديب، فيقوؿ الٌنصٌ يربز ركالف بارت طبيعة  -
اظتراج  كمن اخأصداء: لغات ثقافية سابقة أك معاصرة، تتجاكز الٌنٌص من جانب إذل آير يف 

كٌل نٌص، ليس إاٌل   الهم كتد نفسو فيو، L intertextualité الٌتناصيإٌف ك مة كاسعة. جتسي
ال يستطي  أف متتلط بأٌم أصل للٌنٌص: البحث عن ينابي  عمل ما أك عٌما آير، تناصان لنٌص 

اليت يتكٌوف منها نٌص ما، غتهولة، عدنتة  فاالقتباساتأثٌر فيو، ىو استجابة خأسطورة الٌنسب، 
 (1) ".السمة، كم  ذلك فهي مقركءة من قبل: إهٌنا اقتباسات بال قوسٌن

إٌف تبادؿ الٌنصوص توزي  اللغة ) كىو حقل إعادة التوزي  ىهه(،  الٌنصٌ الٌتناٌص : يعيد " أيضان فػػػ -
أشالء نصوص دارت أك تدكر يف فلك نٌص يعترب مركزان، كيف الٌنهاية تٌتحد معو، ىو كاحد من 

ك كاإلنبناء: كٌل نٌص ىو تناٌص، كالٌنصوص اخأيرل ترتاءل فيو مبستويات سبل ذلك الٌتفكٌ 
إذ نتعرؼ نصوص الثٌقافة  ،ى الفهم بطريقة أك بأيرلمتفاكتة كبأشكاؿ ليست عصٌية عل

 (2) " إاٌل نسيجان من استشهادات سابقة.فكٌل نٌص ليس  السالفة كاضتالٌية:
 فالٌتناصٌ ال تقتصر حتمان على قضية اظتنب  أك التأثًن:  نٌص مهما كاف جنسو كالتناصٌية قدر كلٌ  -

يغ آّهولة، اليت يندر معرفة أصلها، استجالبات ال شعورية عفويٌة مقدمة بال غتاؿ عاـ للصٌ 
: فالكالـ  االجتماعينظرية الٌنٌص جانبها  ر التناص ىو الهم يعطي أصوليان مزدكجتٌن. كمتصوٌ 

                                                           
 . 23اظتفهـو كاظتنظور. مرج  سابق، ص  –ركالف بارت. آفاؽ التناصية  -- 1
 .52، ص نفسواظترج   - 2
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كٌلو: سالفو كحاضره يصٌب يف الٌنٌص، كلكن ليس كفق طريقة متدرجة معلومة، كال مبحاكاة 
 (1) صورة دتنح الٌنٌص كض  اإلنتاجٌية كليس إعادة اإلنتاج. -بةفق طريق متشعٌ إراديٌة، كإفٌتا ك 

اضتجاب كتسعى الكتشاؼ الٌنسيج يف حالة نسجو، يف  يٌة اضتالية للٌنٌص ظهرىا للٌنصٌ تدير النظر  -
، كينحٌل مثل عنكبوت الّتفاعل حالة تشابك اخأنظمة، الصيغ، الٌنسيج الهم يتموض  فيو

كيستطي  ىاكم التعابًن اصتديدة أف يعٌرؼ نظرية الٌنٌص بأهٌنا " نسيج (2) .ينحٌل يف عكاشو
  (3) .(بيت العنكبوت ىو النسيج كاضتجاب ك  Hyphoاطتطاب " ) 

ر يعد كىو متصوٌ  " عند كريستيفا بقولو: Ideologeme مياإليديولوجيشرح بارت  كما -
  (4) "كالتاريخ.هكًن بو يف نصوص آّتم  ح الٌنٌص يف الٌتناص كبالتٌ بتوضٌ 

 ري بػي عٍ عنده يػى  صٌ (، فالنٌ  اخأثر اخأديب )ػػػ ػص اخأديب كما أشتاه بره للنٌ بٌن تصوٌ  ؽيفرٌ  كما أٌف بارت
 كبناء على ذلك ال نتكن أف متض  لتأكيلو  .ز كانتقاؿكأنو تعددم ، فهو غتا ،كمترتؽ عدة آثار أدبية

كاإلحاالت كاخأصداء كمن اللغات الثقافية أك كىو نسيج من االقتباسات  ا لتفجًن كتشتيت،كإفتٌ 
 صٌ فاخأنا الهم يكتب النٌ  " .لقد أعلن بارث عن موت اظتؤلف بقولو (5)اظتعاصرة اليت خترتقو بكاملو

 ترتسم فيو كلٌ  الهمكرف  من شأف القارئ فهو الفضاء  (6)." ليس ىو نفسو إال أنا من كرؽ
كإفتا ىي يف مقصده  ،منبعو كأصلويف  صٌ االقتباسات كاليت تتألف منها الكتابة...فليست كحدة النٌ 

 (7).جتاىوكا

                                                           
 .53، 52، ص السابق اظترج  ينظر: - 1
2 - La toile .عيكاش العنكبوت، شٌهوي كىو بيتو = 
 .53ناصية، اظتفهـو كاظتنظور. مرج  سابق.  ص . آفاؽ التٌ بارت ،ركالفينظر:  - 3
 .64اظترج  نفسو، ص - 4
، 1982قاؿ للنشر، ب. الدار البيضاء: دار تو 2لعاؿ. ط:"درس السميولوجيا". تررتة: عبد السالـ بن عبد ات ينظر: ركالف بار  - 5

 . 22، 23، 20،21ص
 . 25، 24اظترج  نفسو: ص  - 6
 .87ص .نفسواظترج   - 7
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، كإفتا ساؽ الٌتفاعل الٌنٌصيإجرائية ميقٌننة لظاىرة  ـ ذكره أف بارث دل يقدـ معايًنان ـتلص ؽتا تقدٌ 
دل يعد  بارثعند  يصٌ فاعل النٌ التٌ إٌف ٌ ذلك عرب غتموعة من اظتقاربات تشمل القراءة، اللهة، الساللة... 

ى القارئ أم متناص ػتدد يف الهاتية حبيث ال يفرض عل بل أصبح مغرقان  ؛عن القراءة كحسب مٍنبثقان 
 (1). سابقة، بقدر ما يثًن لديو مرجعياتو اطتاصة كمقركئيتو الأك متسلط

 
  :الّتفاعل الّنّصيو  جيرار جينت -3

 Gerard دل متطئ " ركالف بارت " ظتا احتفى " بعودة الشعريٌن" جاعالن من " جًنار. جينيت     

Genette أحد أقطاب الشعرية اظتعاصرة، كونو استطاع اصتم  بٌن ماضي الشعريات كحاضرىا ". " 
-Figures 1 الشعرية يف الصور) :الشعرم الكبًنمشركعو اليت شٌكلت ػتور  أعماؿ جينيتكمن (2)

كالشعرية يف ، 1111(/ L’Architexteالشعرية يف الٌنٌص اصتام  )ك ، 1111-1111/  (2-3
كالعتبارات 1111.  (3)(/ Seuls، كالشعرية يف عتبات )1111(/Palimpsestesأطراس )
عند أىٌم ما جاء يف الكتابٌن اخأيًنين: "الشعرية يف أطراس"، ك"عتبات" ىها البحث قف سي منهجية
بالتعدية الٌنصٌية ما يتعلق مبا شتٌاه جًنات جينيت يف كياصة ىها، كبًنة ببحثنا من تقاطعات  ظتا عتما 

Transtextualité  للٌنص  الٌنٌصي االستعالءأكtranscendance textuelle du texte  
كىها يف  ،(4) "ما يض  الٌنٌص يف عالقة ظاىرة أك يفية م  نصوص أيرل بقولو:" إنٌو كلٌ عٌرفو يالهم 

إاٌل  -اليت حددىا جينيت –  *كما تلك اخأفتاط اطتمسة نظرم ىو التفاعل الٌنٌصي يف أكس  صوره،
 ه.صور من صور 

                                                           
 .  68، 67كنية للنشر كالتوزي ،اصتزائر،ص،دار اطتلد2)دراسات أدبية(.ع . مفهـو التناصعبد الكرمي ،شريف - 1

. نقالن 25ـ، ص 2008. اصتزائر: منشورات اإليتالؼ، 1. عتبات )جًنار جينيت من الٌنٌص إذل اظتناص(.طبلعابد ،عبد اضتقٌ  - 2
 ,Roland Barthes , le retour de poeticien, in le braissement de Langue ( Essais critigues 4 )عن : 

ed. du seul, paris, 1984, p.215.  
 .25،26، ص نفسواظترج  - 3
 .160اظتفهـو كاظتنظور، تررتة ػتمد يًن البقاعي.  مرج  سابق.  ص –جًنار جينيت.. آفاؽ التناصية  - 4

آفاؽ التناصية، ص .الٌنٌص اصتام .ينظر: جًنار جينيت* اخأفتاط اطتمسة عند جينيت ىي:  الٌتناص، اظتناص، اظتيتانص، الٌنٌص الالحق، 
 كما بعدىا. 160
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 Paratextualité من حديثو عن اظتناصٌ "  عتبات" كبالوقوؼ على ما جاء يف كتاب      
حركية تداكلية كتواصلية يف اظتؤسسة كمبا يشهده من " ككنمط من أفتاط اظتتعاليات الٌنٌصٌية،  كمصطلح

يضيء (1) النقدية العاظتية، كمبا يدكر بفلكو من نصوص مصاحبة كموازيٌة، كبفاعلية رتهوره اظتتلٌقي لو."
جًنار  اجاء ّٔ اخآراء اليتف على أىم كعليو نق اخأٌكؿ. وباب لنا مسالك ىها البحث كدركبو كياٌصة يف

كاظتصاحبات حوؿ العالقات الٌنٌصٌية اليت تنشا بٌن عمل كآير، يف" طركس" ك" عتبات"؛ جينيت 
 فيما يلي:النصٌية، 

أك  Transtextualitéالتعدية الٌنصٌية ( مصطلح Gerard Genetteطلق جًنار جينات )أ -
، كحٌددىا يف  transcendance textuelle du texteللٌنص  الٌنٌصي االستعالء

 :(2) ستسة أفتاط؛ ىي

نٌصٌن كعدد من كىي عالقة حضور مشرتؾ بٌن  :أك الٌتناص Intertextualité التناصٌية -1
ف اضتضور الفعلي لنٌص يف نٌص آير، ، كىي يف أغلب اخأحيااستحضاريوالٌنصوص بطريقة 
 كاإلظتاع Plagiatالسرقة  كأقٌلها كضوحان  ،Citation االقتباسكاكثرىا كضوحان 

allusionما كىو أف يقتضي الفهم العميق ظتؤدل  ؛ ènooncè. 
كيتكٌوف من عالقة ىي عمومان أقٌل كضوحان كأكثر  :  أك اظتناصٌ  Paratexte اظتلحق الٌنٌصي -1

لو العمل اخأديب: العنواف، العنواف الٌصغًن، بعدان، كيقيمها الٌنٌص يف الكل الهم يشكٌ 
العناكين اظتشرتكة، اظتديل، اظتلحق، التنبيو، دتهيد، أخل، اعتوامش يف أسفل الصفحة أك يف 

...،  الٌنهاية، اطتطوط، التزيينات كالٌرسـو

: كىي العالقة اليت شاعت تسميتها بػ"  أك اظتيتانصMétatextualité  اظتاكرائية الٌنٌصٌية -1
، ) يستدعيو ( الشرح " الهم كتم  نٌصان ما نٌصان آير يتحٌدث عنو دكف أف يهكره بالضركرة

                                                           
 .26عبد اضتٌق، بلعابد. عتبات )جًنار جينيت من الٌنٌص إذل اظتناٌص(. مرج  سابق، ص  - 1
 ،د.كينظر: سعي168، 160جًنار جينيت. آفاؽ التناصية )اظتفهـو كاظتنظور(. تررتة: ػتمد يًن البقاعي. مرج  سابق، ص،  - 2

 .97انفتاح الٌنٌص الركائي. مرج  سابق.  ص  .يقطٌن
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الهم يهكر  تلك ىي حالة " ىيقل "  يف كتابو " ظواىريٌة الٌركح " بل دكف أف يسٌميو.
 ظتاع كمبا يشبو الصمت ركاية "ابن أخ رامو". إهٌنا يف أشتى صورىا العالقة الٌنقديٌة.بإ

يف العالقة اليت جتم   نكيكم: أك الٌنٌص الالحق Hypertextualitéالٌنٌصٌية اإلٌتساعية  -1
 ؛(Hypotexteبالٌنٌص )أ( كنص سابق ) (Hypertexte)الٌنٌص )ب( كنص الحق 

 كىي عالقة حتويل أك ػتاكاة.
كتضمنان،  جتريدان إنٌو النمط اخأكثر  :أك معمارية الٌنصٌ  ArchiTextualité اصتامعية الٌنٌصية -1

  ...حبث -ركاية -يان، كتتصل بالنوع: شعرإنٌو عالقة صٌماء، تأيه بعدان مناصٌ 

بتمييز بعضها عن  ؛ناص كتوسي  أفتاطهاة التٌ ن من تطوير نظريٌ يبدك أف جًنار جينات " دتكٌ ك      
ناص التٌ كىها ىو ما دفعو إذل استعماؿ مفهـو أكس  كأمل من  كإبراز نقطة تقاطعها كتدايلها، بع.،

خأنو يفتح أمامو إمكانيات كاسعة للبحث يف ؼتتلف أفتاط التعارل ؛ ة(صيٌ كىو )اظتتعاليات النٌ 
 (1)".يصٌ النٌ 

من  ان جبعلو فتطك ، كأنواعو  تعريفان مفٌصالن  يف كتابو " عتبات " للمناصٌ أيضان يقٌدـ " جينيت " 
ىي عمومان أقٌل  ؛يتشٌكل من رابطة" فهو: كالشعرية عامة، –كما تقٌدـ   –أفتاط اظتتعاليات الٌنٌصية 

غتموعة  " يت " ىوعند " جين فاظتناصٌ (2) ."لو عمل أديبالهم يشكٌ  ،ظهوران كأكثر بعدان من آّموع
، من اسم الكاتب، كاصتالدة، كلمة الٌناشر، اإلشهار، أك الكتاب االفتتاحات اطتطابية اظتصاحبة للٌنصٌ 

 (3)  "دار الٌنشر...كحّت قائمة اظتنشورات، اظتكلف باإلعالـ، 

إذل يقسمهما ك ي، التأليف ، كاظتناصٌ النشرم إذل اظتناصٌ  حدد جًنار جينيت أنواع اظتناصٌ كقد     
 :الفوقي احمليط كالٌنصٌ  قسمٌن الٌنصٌ 

                                                           
 .23ص ، مرج  سابق.1992ثقايف العريب، . بًنكت: اظتركز ال1. الركاية كالرتاث السردم. طيقطٌن ،سعيد - 1

 ,Gérard Genette. نقالن عن : 44. عتبات )جًنار جينيت من الٌنٌص إذل اظتناص(. مرج  سابق.  ص بلعابد ،عبد اضتقٌ  - 2

Palimpsestes, ed . Du seuil, paris, 1982.pp7-8.  
 Gérard Genette, seuils, ed . Du seuil, paris, 1987.p21 .. نقالن عن : 44ص   ،نفسو اظترج   - 3
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اتب، كىو ما يدكر بفلك الٌنٌص من مصاحبات من اسم الك peritexte الٌنٌص احمليط: -
لكتاب  لما يتعلق باظتظهر اطتارجي  ...أم كلٌ االستهالؿىداء، العنواف الفرعي، اإل ،العنواف
ورة اظتصاحبة للغالؼ، كلمة الٌناشر كىو يأيه عند " جينيت " أحد عشرة فصالن من  كالصٌ 

 (1) .كتابو عتبات
قة يف فلكو،  متعلٌ فتكوف ، كتندرج حتتو كل اطتطابات اظتوجودة يارج الكتاب قي:الٌنٌص الفو  -

كاالستجوابات، اظترسالت اطتاصة، كالتعليقات، كاظتؤدترات، كالٌندكات...كتنحصر يف الفصوؿ 
 (2) .اظتتبقية من كتاب "عتبات"

 من الٌنٌص احمليط كالٌنص الفوقي، فإٌف اظتعادلة اظتناٌصٌية نتٌثل حقالن فضائيان يتعالق فيو كلٌ  ٌف اظتناصٌ أ كمبا 
 قيالٌنٌص الفو +           الٌنٌص احمليط=    عامة  تصبح كاخآيت:     اظتناص

فاعالت الٌنٌصٌية بأفتاطها التٌ مفهـو كشعرية يف بلورة  مؤلفاتولقد ساقتت آراء " جينيت " يف      
علق التٌ  Métatextualitéاظتيتناصية  Paratextualitéة اظتناصٌ  Intertextualitéناص التٌ  اظتتعٌددة:

ىهه شٌكل اىتمامو بأحد كما .ArchiTextualité صٌ معمارية النٌ  Hyprtextualité يصٌ النٌ 
كتفاعالتو  بشعريٌة الٌنصٌ  كافراده مبؤلف ياص )عتبات( أظهر شغف "جينيت " (اخأفتاط )اظتناصٌ 

أعمق لتحقيق لقد كاف التطٌور يف فهم الٌنٌص كالٌتفاعل الٌنٌصي مناسبة " يقوؿ سعيد يقطٌن: كػتيطاتو، 
ٌ جاء االلتفات إذل عتباتو."  الٌنظر إليو باعتباره فضاءن، كمن مثى

(3) 

إذل  بايتٌن "  من "حوارية بدءن  -كىكها أسهم كثًن من نقاد اضتداثة كما بعد اضتداثة،
اظتتعاليات الٌنٌصية" صترار  إذل" عند بارت، موت اظتؤلف" عند جوليا كريستيفا، إذل  ةصيٌ اإلنتاجية النٌ "

ص اضتداثي على كجو ة النٌ من نصيٌ  أساسيان  باعتباره جزءن ك  ،يصٌ فاعل النٌ التٌ مفهمـو يف بلورة جينيت...

                                                           
 .69، ص السابقاظترج  - 1
 .50، 49، ص نفسواظترج  - 2
 .14ص  . اظترج  نفسو- 3
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فإدراؾ كمنو  صوص اخأيرل،فاعل م  النٌ كباعتباره ؽتارسة تعرب عن قدرة اظتبدع على التٌ  اطتصوص،
 ال نتكن للتحليل النقدم اصتاد أف يتجنبو. ان تيجيكاسرتا أساسيان  أصبح معربان  يصٌ فاعل النٌ التٌ 

عند الغرب قد انتقلت إذل  يصٌ فاعل النٌ التٌ  ةكجتدر اإلشارة إذل أف ىهه الدراسات حوؿ نظري    
بٌن ىهه الدراسات  كبًنةن   الدراسات النقدية العربية كياصة يف جانبها النظرم، فال نكاد نلمس فركقان 

يف الدراسات العربية ي صٌ فاعل النٌ التٌ على مفهـو  التعريجكعتها كجب  النقدية الغربية كالعربية اضتديثة.
ير إذل مرحلة اإلبداع العرب جتاكز مرحلة النقل كػتاكاة اخآ هل استطاع النقاد اضتداثيوفف .ةاظتعاصر 
 ؟ كالتنظًن
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 :المعاصرالعربي  يالنقدالخطاب ي في صّ فاعل النّ ثالثا: التّ 

فاعل لتٌ رؤيتهم ل كانقسمتٍ  ىتمامان كبًنان،اىتٌم الٌنقاد العرب اظتعاصركف مبفهـو التفاعل الٌنٌصي ا     
 (1) الٌنٌصي إذل اجتاىات ثالثة: 

صحابو إذل اظتقاربة بٌن الٌتناص كالطرح القدمي للمصطلحات البالغية العربية عمد أاخأٌكؿ: االجتاه 
كالتضمٌن كاظتعارضات كالسرقات، كدراسة عبد اظتالك مرتاض، كػتمد عبد  االقتباسالقدنتة مثل: 

 اظتطلب، كإبراىيم السنجالكم، كأزتد الزعيب.

الغربيٌن من مثل كريستيفا كبارت كجينيت، فلم الثان: اٌنصٌب فكر ؽتثٌليو على أطركحات الٌنقاد االجتاه 
التنظًنات الغربٌية يف مفهـو الٌتناٌص، كأعماؿ ػتٌمد مفتاح، كتوفيق الزيدم، كصالح  إطارمترجوا عن 

 فضل، كػتٌمد بٌنيس.

، ككتزٌئونو أجزاءن، إذل تأسيس أبعاد نظريٌة فيو، فراحوا ينٌظركف االجتاهالثالث: ؿتا أنصار ىها االجتاه 
كيشٌعبونو إذل أقساـ مضمونٌية تارة كفنٌية تارة أيرل، ؽتٌا جعل حديثهم عنو يتفرٌع كيأيه أقسامان 

 ؼتتلفة، كمتشٌعبة، كتنظًنات ػتمود جابر عٌباس، كزتيد ضتمدان، كشربل داغر.

حتت تسميات ؼتتلفة، منهم ػتمد  ( Intertextualité) العرب مصطلح  الباحثوفتناكؿ لقد      
ـ، 1979مقاربة بنيوية تكوينية( عاـ  –بٌنيس )الٌنٌص الغائب( يف كتابو ظاىرة الشعر اظتعاصر يف اظتغرب 

التناص يف كتابو  ةـ، كػتمد مفتاح اسرتاتيجي1984كصربم حافظ ) الٌتناص كتفاعلية الٌنصوص ( عاـ 
ـ، كشربل داغر) التناص كالنقد 1985جية الٌتناص( عاـ اسرتاتي –الرٌائد ) حتليل اطتطاب الشعرم 

ـ، كهنلة فيصل 1997اظتقارف ( يف دراسة بعنواف ) التناٌص سبيالن إذل دراسة الٌنٌص الشعرم كغًنه( عاـ 
الٌتناصٌية: النظرية كاظتنهج ( عاـ  –الٌتفاعل الٌنٌصي )الٌتناصية ( يف كتأّا ) الٌتفاعل الٌنٌصي  ،اخأزتد
كقد استقت الباحثة دراستها ىهه من الدراسات اظترترتة من الفرنسية لعدد من أبرز ؽتثلي ـ، 2002

ركجيو  -ميشاؿ أكتاف -جًنار جينيت -ليوف سومقيل -مارؾ أؾتينو -اضتقبة البنيوية كما بعدىا، ) بارت

                                                           
. الٌتناص يف الشعر العريب اضتديث. دراسة تطبيقية كنظريٌة. أطركحة دكتوراه، اصتامعة اخأردنية، عماف، مراشدة ،عبد الباسط - 1

 .47ـ، ص2000
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  الرغم من أفٌ  كعلى .البقاعياظتفهـو كاظتنظور ( ظترترتو ػتمد يًن  –من كتاب ) آفاؽ الٌتناصٌية  فايوؿ (
يف دراسيت  إاٌل أٌنين آثرت (1) "،  بٌن النقاد العرب ك شيوعان  استعماالن ( ىو اخأكثر  ناصٌ التٌ  مصطلح )

لقناعيت أنٌو أعٌم كأمل من الٌتناص، كخأٌف الٌتناص ليس إاٌل كاحد من أنواع  التفاعل الّنّصيمصطلح ىهه 
أك التعارل الٌنٌصي  *Transtextualiteفالتعددية الٌنصٌية   (2)ي،الٌتفاعل الٌنصٌ 

ىو: " كٌل ما يض  الٌنٌص يف عالقة ظاىرة أك  ، Transcendance textuelle du texteللٌنص
سواء ككيف تكوف عالقة نٌص بنصوص أيرل دكف أف يكوف تفاعل بينها  (3) يفية م  نصوص أيرل "

 ظهرت ىهه العالقة أك يفيت ؟.

هين كاف عتم الدكر الفٌعاؿ يف نقل الٌ  ،اظتعاصرين العربقاد على غتموعة من النٌ  البحث قتصرسي ك    
الغية كنقدية كاالقتباس بمن مصطلحات كمقاربتو مبا جاء  كالتنظًن لو ىها اظتصطلح كالتعريف بو

  النقدم العريب القدمي.ك  البالغي يف تراثنا رضة كالنقائ.اكالتضمٌن، كاظتع

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .177 -168عز الدين، اظتناصرة. علم التناص اظتقارف. مرج  سابق، ص ص - 1
 .98، 92يقطٌن: انفتاح النص الركائي. مرج  سابق، ص ،سعيد - 2
/  اظتيتناصية Intertextualité/ التناص  ArchiTextualitéمعمارية النص  -كىي ستسة أفتاط:  -*

Métatextualitéاظتناصة  / Paratextualité التعلق النصي  /Hyprtextualité  :جًنار جينيت. طركس، . ينظر
ـ، ص 1998ضارم، اخأدب على اخأدب. دراسات يف الٌنٌص كالتناصٌية، تررتة: ػتمد يًن البقاعي، حلب: مركز اإلفتاء اضت

 .129، 125ص
 .160جًنار جينيت. طركس، ) اخأدب على اخأدب(. آفاؽ التناصٌية. تررتة: ػتمد يًن البقاعي. مرج  سابق، ص- 3
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 الّنّص الغائبمحّمد بّنيس و  -1

) مقابل  ) الٌنٌص الغائب (ؿتت مصطلح الهم  يسد بنّ محمّ  النقاد كمن ىؤالء      
Intertextualité ) عاـ ( )ظاىرة الشعر اظتعاصر يف اظتغرب مقاربة بنيوية تكوينية يف كتابو

مث مصطلح ) ـ، 1111ـ، كمصطلح ) ىجرة الٌنصوص( يف كتابو ) حداثة السؤاؿ ( عاـ 1111
 .(1) ( ـ يف كتابو ) الشعر العريب اضتديث1111الٌتدايل الٌنٌصي( عاـ 

دل مترج عن أطركحات الٌنقاد الغربيٌن من (2) يف فصل ) الٌنٌص الغائب ( بٌنيسػتٌمد  يبدك أٌف الناقد    
فهو يستشهد مبقولة كريستيفا الشهًنة: " كٌل نٌص ىو امتصاص أك أمثاؿ جوليا كريستيفا كتودكركؼ، 

:" الٌنٌص شبكة تلتقي فيها عٌدة نصوص "،  لينسج على منوالو أفٌ حتويل لوفرة من الٌنصوص اخأيرل"، 
كما يشًن إذل أف العالقة الرابطة بٌن الٌنٌص كغًنه من الٌنصوص اخأيرل السابقة عليو أك اظتعاصرة لو 

سلكت سبيالن مغايرةن ظتا كاف سائدان من  غًن أٌف القراءة احملدثة للٌنصٌ  راء كالٌنقاد منه القدمي،لرعاىا الشع
كيقرر بٌنيس بأنٌو سوؼ يستعمل لدل قراءة الشعراء اظتغاربة . أساليب القراءة التقليدية عتهه الظاىرة

االجرتار، االمتصاص،  تتخه صيغة قوانٌن كىي: ،للٌنٌص الغائب يف نصوصهم الشعرية معايًن ثالثة
 .اضتوار

اليت أشار إليها كل من  ، ةناصيٌ لقد كض  ػتمد بنيس معايًن لقراءة النص الشعرم كفق اظتقاربة التٌ  
 اليت نتكن إرتاعتا يف ما يلي:، ك كجاف لومكريستيفا 

ال قدرة للشاعر فيو  ،يضوعي الغائب بوعي سكونٌ  صٌ كىو عملية إعادة كتابة النٌ : االجرتار  -1
ال حيوية  جامدان  الغائب فتوذجان  صٌ د بع. مظاىره الشكلية اطتارجية، فالنٌ على اإلبداع، بل نتجٌ 

 تعامل الشعراء يف عصور االؿتطاط م  النص الغائب بوعي سكون.كال حركية فيو، كمثاؿ ذلك 

                                                           
ـ، ص ص 2003. اظتغرب: دار توبقاؿ، 3الشعر اظتعاصر. ط -بنياتو كابداالتو -ينظر: بٌنيس، ػتٌمد. الشعر العريب اضتديث.- 1

181-183. 
ـ، ،ص ص 1985. بًنكت: دار التنوير، 2. ظاىرة الشعر اظتعاصر يف اظتغرب .مقاربة بنيوية تكوينية. طبٌنيس ،ينظر: ػتٌمد - 2

251-280. 
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الغائب   صٌ اضتاضر م  النٌ  صٌ يتعامل فيو النٌ ىي مرحلة أعلى من قراءة الٌنٌص الغائب االمتصاص:  -1
 ال ينفياف اخأصل، بل يساقتاف يف استمراره كجوىر قابل للتجدد، كحركة كحتوؿ كامتصاص لو،

 يكن يعيشها يف اظترحلة اليت كتب فيها. تارمتية دلكفق متطلبات 

 صلبة، علمية أرضية على اظتؤسس النقد يعتمد إذ الغائب، صٌ النٌ  قراءة يف مرحلة أعلى ىو: اضتوار -1
 الغائبة النصوص كلٌ   لتقديس غتاؿ كال كحجمو. كشكلو نوعو، كاف مهما االستالب مظاىر محتطٌ 
 .اضتوار م 

الغائب  صٌ صوص، فالنٌ مصطلح ىجرة النٌ  ناصٌ فقد أطلق على التٌ  (1) أما يف كتابو )حداثة السؤاؿ(      
ناص يف نظره ىو شبكة تلتقي فيها عدة التٌ اظتهاجر، ك  صٌ اضتاضر ىو النٌ  صٌ اظتهاجر إليو، كالنٌ  صٌ ىو النٌ 

كالعلمي باخأديب كاليومي باطتاص كالهايت دمي نصوص يصعب حتديدىا. إذ متتلط فيها اضتديث بالق
البعد عن النظرة اخأحادية اليت تتعامل معو بوعي  باظتوضوعي، ؽتا كتعل قراءة النص الشعرم بعيدة كلٌ 

كعامل متكامل، كمتاىة ال هنائية ترقد حتت صمتو   صٌ ساذج ال يقدر على الكشف عن يبايا النٌ 
 القب. عليها كاملة يف اظترحلة الراىنة من اظتبحث العلمي. ادعاءالوقتي عالقات يصعب معها 

 
 الّتناصمحمد مفتاح واستراتيجية   -2

رتلة من  (التناص اسرتاتيجية -حتليل اطتطاب الشعرميف كتابو الرٌائد ) محّمد مفتاح الٌناقد تناكؿ
 نوجزىا يف ما يلي: تنظًنان كإجراءن، ، )الٌتناصٌية( الٌتفاعل الٌنٌصياظتتعٌلقة بمفاىيم 

استخلص ػتمد مفتاح مقومات التفاعل الٌنٌصي )الٌتناصٌية( من ؼتتلف التعاريف خأىم النٌقاد  -
  (2) الغربيٌن مثل) كريستيفا، كآٌريف، كلورانت، كريفاتًن... (، كىي:

 فسيفساء من نصوص أيرل أدغتت فيو بتقنيات ؼتنلفة. -
 ؽتتص عتا كتعلها من عندياتو كبتصيًنىا منسجمة م  فضاء بنائو، كم  مقاصده. -

                                                           
 .26.ص1988. الدار البيضاء اظتغرب: اظتركز العريب الثقايف،  2بنيس. حداثة السؤاؿ. ط ،ػتمد - 1
 .121،120الشعرم)اسرتاتيجية التناص(. مرج  سابق، ص. حتليل اطتطاب مفتاح ،ينظر: ػتمد - 2
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 ػتوؿ عتا بتمطيطها أك تكثيفها بقصد مناقضة يصائصها كداللتها أك ّٔدؼ تعضيدىا. -

وص م  نٌص حدث فالتفاعل الٌنٌصي عند ػتمد مفتاح " ىو تعالق )الديوؿ يف عالقة( نص -
 (1) بكيفيات ؼتتلفة"

 (2) :، كىيإذل بع. اظتفاىيم اخأساسيةأيضان كما أشار 

عمالن أدبيان أك فنيان لتاكي فيو مؤلفو كيفية كتابة )معلم( فيو أك أسلوبو  كتعين أفٌ  اظتعارضة: -
أم التقليد اعتزرل أك قلب الوظيفة حبيث ؛ السايرة  ليقتدم ّٔما أك للسخرية منها. كاظتعارضة

ـٌ مدحان.يصًن اطتطاب   اصتدم ىزليان، كاعتزرل جٌديان...كاظتدح ذٌمان كالٌه

 ." م  ايفاء اظتسركؽ" السرقة: كتعين النقل كاالقرتاض كاحملاكاة... -

 :يليما كما يكاد يطابقها يف الثقافة العربية،  فاىيم مقتبسة من الثقافة الغربية،كىهه اظت

كاظتعىن العاـ ىو  ،اظتعارضة: اليت تدٌؿ لغويان على احملاكاة كاحملاذاة يف السًن...كىها معىن ياص -
كىها اظتعىن ىو الهم سوٌغ اطالؽ النقاد العرب على احملاكاة  ؛فعل صن  كأمٌ  ػتاكاة أمٌ 

 الشعرية اسم اظتعارضة.

تعين أحيانان اظتخالفة كىها معىن آير نقلو  -لغويان كاصطالحيان  –غًن أٌف اظتعارضة  اظتناقضة: -
 العرب إذل اظتعىن االصطالحي كىو الٌنقيضة.  

السرقة: كىي أنواع منها: " الغامضة إاٌل على البصًن اضتاذؽ، كأيرل فاضحة ال ختفى على  -
 ابن رشيق القًنكان.، اصتاىل اظتغفل"

 ص قتا:ناساسيٌن من التٌ أٌف ىناؾ نوعٌن أ إذلمفتاح  دكمتلص ػتمٌ 

 .( النقيضةاحملاكاة السايرة )  -

 اليت يعتربىا البع. الركيزة اخأساسية للٌتناص. اظتقتدية ) اظتعارضة (احملاكاة  -
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 (1) : بالنسبة لو ، كىيآليات التناصكما يفي. ػتمد مفتاح اضتديث عن 

 اليت حتصل بأشكاؿ ؼتتلفة أقتها: التمطيط: -
-)قوؿ : )اصتناس بالقلب كبالتصحيف(، الباراكراـ )الكلمة احملور(، فالقلب مثل اخآناكراـ -أ

ص، ؿتل(...، أما الكلمة احملور فقد تكوف أصوعتا مشتتة طواؿ النٌ -لوؽ(، كالتصحيف مثل)ـتل
، كلكنو يبىن عليها. كقد صٌ من النٌ  دتاماٌ  ، كقد تكوف غائبةن يثًن انتباه القارئ اضتصيفٌ  مكونة تراكمان 

تكوف حاضرة فيو مثلما ؾتد يف قصيدة ابن عبدكف، كىي الدىر على أف ىهه اخآلية ظنية كختمينية 
 حتتاج إذل انتباه من القارئ أك عمل منو إلؾتازىا بعكس ما يلي:

ها إذل ىها يطاب فالشاعر قد يلجأ إذل كسائل متعددة تنتمي كلٌ  و أساس كلٌ الشرح: إنٌ -ب
،  معركفان  كقد يستعًن قوالن  يبين عليو اظتقطوعة أك القصيدة، مثٌ  ،ؿ ػتوران فقد كتعل البيت اخأك  اظتفهـو

 .بو يف صيغ ؼتتلفةطو بتقليؿ أك يف الوسط أك يف اخأيًن مث نتطٌ ليجعلو يف اخأكٌ 

و يف اصتمادات يطاب كال سيما الشعر مبا تبثٌ  االستعارة: فهي تقـو بدكر جوىرم يف كلٌ  -ج
 ىر( إذل احملسوسد )الدٌ تنقل آّرٌ  ؾتد يف بداية القصيدة أبياتان كىكها فإننا من حياة كتشخيص، 

 . طويالن  ك زمانيان  مكانيان  لتتل حيزان  االستعارمكىها ما جعل التعبًن  ،يث()اللٌ 

 يف الرتاكم أك التباين. التكرار: كيكوف على مستول اخأصوات كالكلمات كالصيغ متجليان  -د

ا يؤدم إذل فتو ؽتٌ  ،راعي يولد توترات عديدةجوىر القصيدة الصٌ  الشكل الدرامي: إفٌ -ق
 .كزمانيان  القصيدة فضائيان 

ة تؤدم إذل ما نتكن تسميتو بأيقونية الكتابة )عالقة اخآليات التمطيطيٌ  أيقونة الكاتبة: إفٌ -ك
جتاكر الكلمات اظتتشأّة أك تباعدىا،  اظتشابو م  كاق  العادل اطتارجي(، كعلى ىها اخأساس فإفٌ 

لو أك ضيقو ىي أشياء عتا دالالهتا يف أك اتساع الفضاء الهم حتتٌ  ،كارتباط اظتقوالت النحوية ببعضها
 ظتفهـو اخأيقونة. اطتطاب الشعرم اعتباران 
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يط فقط، فقد يكوف عملية إكتاز كتسمى ناص على التمطٌ من اطتطأ قصر عملية التٌ  اإليجاز:-
لبع.  حالة احملضة( كىي اليت حتتاج إذل شرح كتوضيح ليدركها اظتتلقي العادم، لهلك ؾتد شركحان )اإل

إذ ال يهكر الشاعر فيها إال اخأكصاؼ اظتتناىية يف الشهرة  ،القصائد اليت حتتوم على ىهه اإلحاالت
يط باإلكتاز تصبح غًن مقابلة التمطٌ  أك اخأكصاؼ اظتتناىية يف الشهرة أك القبح. معىن ىها أفٌ  ،كاضتسن

زنت ببع. اخأراجيز كي (، كحّت إذا  مسلمة )الشعر تراكم إذا استحضرتٍ  ذات موضوع كيصوصان 
 و ال يكاد يرل كبًن فرؽ.حقة فإنٌ ابقة عتا أك الاٌل التارمتية السٌ 

قدير، كىي تتمم تستحق التٌ  ػتاكلةن  فاعل الٌنٌصيالتٌ ىهه احملاكلة يف البحث يف آليات  تعدٌ 
 اضتديثة. النقديةاحملاكالت اليت قاـ ّٔا الباحثوف العرب يف حقل الدراسات 

ظاىرة لغويٌة معقدة إٍذ يعتمد يف  فهو، قصديّة الّتفاعل الّنّصيم إذل أشار ػتمد مفتاح كما
مبؤشرات ، كما قد يكشف عن نفسو كسعة معرفتو كقدرتو على الرتجيح دتييزىا على ثقافة اظتتلقي

ط معينة، كاإلحالة على جنس تصريح باظتعارضة، كاستعماؿ لغة كسمنها: التالعب بأصوات الكلمة كال
 يطايب برمتو.

، كإٌما أف يكوف يكوف اعتباطيان يعتمد يف دراستو على ذاكرة اظتتلقي ي إٌما أفٌ فالتفاعل الٌنصٌ 
كىو ليس عملية لغوية غٌتانٌية كتان بينهما، أك سايرة أك مز  كما أنٌو قد يكوف معارضة مقتدية  موجهان لو،

 ا لو كظائف متعٌددة ختتلف حبسب مواقف الٌتفاعل الٌنٌصي كمقاصده.كإفتٌ 

نابعة من موقف أك باخأحرل ثالثة مواقف ككتعل ػتمد مفتاح للٌتفاعل الٌنٌصي ثالثة كظائف،  
صياغة رؤاه اطتاصة ) معارضة منهم  للٌسلف يستوحي فاظتوقف اخأكؿ مسادل الشاعر جتاه الرتاث،

ناكئان لبع. السلف منحازان إذل بعضهم )قصيدة ابن عبدكف كاظتوقف الثان م شوقي لسينٌية البحرتم(
فهو توفيقيّّ  ، أما اظتوقف الثالث( العواصم من القواسم" كتناصها م  كتاب ابن العريب اظتعافرم "

 (1) .ليد السائدة أك التوفيق بينهاتلفيقيّّ أم ما عرٌب عنو ػتمد مفتاح مبوقف التقا
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  ي(صّ فاعل النّ مصطلح )التّ و سعيد يقطين   -1

بنية  باعتباره ،النقدم انطالقان من حتليلو لػ"الٌنص" الركائي العريبتصٌوره  سعيد يقطٌن الباحث بىن     
 اظتنجز النقدم الغريب، يف ظريات الٌنٌص كسوسيولوجيا الٌنص اخأديبة، مستفيدان من أىٌم إؾتازات نليٌ دال

الدراسات  يسعى إذل جتاكزإقامة تصٌورو متكاملو إذل  طاػتان  اظتسك بتالبيب دالالتو الدايلية،ػتاكالن 
صور الهم يتيح يقوؿ:" حاكلنا إقامة ىها التٌ  التبسيطية كالتضمينية للنقد اخأديب العريب. السوسيولوجية

 (1) البنيوم إذل الوظيفي... "لنا االنتقاؿ من اطتطاب إذل الٌنٌص، من 

لكتابو" حتليل ان كتوسيعان ادامتدللباحث سعيد يقطٌن جاء كتاب "انفتاح الٌنٌص الركائي" لقد     
مؤٌلفو إذل مديل حوؿ حتليل الٌنٌص الركائي، كثالثة  فصوؿ: الباحث كقد قٌسم ، اطتطاب الركائي"

أشكاؿ -أنواع التفاعل الٌنٌصي -الٌنٌصي )اظتتفاعالت النصٌيةيف التفاعل ، كالثان: اخأكؿ يف بناء الٌنصٌ 
 اتر ىهه احملتويات تصوٌ  عكستٍ  يف البنيات السوسيونصٌية. فاعل الٌنٌصي كمستوياه(، كالثالث الت

لنقاد الغربيٌن من رؤاه كتصوراتو النقدية لبع. ا ، مستلهمان نظريٌة التفاعل الٌنٌصيحولة  سعيد يقطٌن
 :منها نهكر راتالٌتصوٌ اخآراء ك كمن ىهه  .كجًنار جينيت ك كزنتا كىوليدامستيفا يكر   أمثاؿ

" الٌنٌص بنية داللية تنتجها ذات ) فردية أك رتاعية ( ضمن بنية نٌصٌية منتجة، كيف إطار أٌف  -
   .(2)بنيات ثقافية كاجتماعية ػتٌددة "

)  ناصظتا شاع حوؿ مفهـو التٌ  ي "مرادفان صٌ فاعل النٌ "التٌ سعيد يقطٌن مصطلح ستعمل ي  -
Intertextualité )  ٌة صيٌ أك اظتتعاليات النTranstextualité) )معىن التعارلف ،كيفٌضلو 

Transendance -  يفاعل النصٌ قد يوحي ببع. الدالالت اليت يتضمنها معىن التٌ  -عنده، 
سعيد يقطٌن   يكتفدلك  (3) كسليم. ىن اظتراد إكتاده بشكل سومٌ راه أعمق يف زتل اظتعالهم ي

: (4) صتًنار جينيت (اطتمسة)اكلو ظتصطلح الٌتفاعل الٌنٌصي، بل ذكر أفتاط اظتتعاليات الٌنٌصة بتن
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الٌنٌص  -Paratexte  اظتناص  - métatexte انصاظتيت - Intertextualitéالتناص 
من كقد استفاد سعيد يقطٌن  ،archiTextualitéمعمارية النص  ،Hypertexte الالحق

أنواع للتفاعل كجعل منها ثالثة ت صتًنار جيني (Transtextualitéة )صيٌ فكرة التعاليات النٌ 
 (1):؛ كىي) تصوره ( الٌنٌصي

ة أصلية يف مقاـ ة اليت تشرتؾ كبنية نصيٌ كىي البنية النصيٌ  :paratextualité اظتناصة " -
تكوف شعران أك نثران، كقد تنتمي إذل  كقد .ػتافظة على بنيتها كاملة كمستقلةكجتاكرىا  ،كسياؽ معينٌن

 كما شابو. أك حوارمٌ  على مقط  سردمٌ  أك تعليقان  تأيت ىامشان  ، كما أهٌنا قديطابات عديدة

فهو  ي يف النوع اخأكؿ يأيه بعد التجاكر،صٌ فاعل النٌ إذا كاف التٌ :  intertextualitéناص التٌ -
 ،ة سابقةية أك تيمية من بنيات نصيٌ ما عناصر سردة كأف تتضمن بنية نصيٌ   ،ىنا يأيه بعد التضمٌن
 لكنها تديل معها يف عالقة. ،كتبدك ككأهنا جزء منها

يف عالقة  ػتضان  نقديان  كىي نوع من اظتناصة لكنها تأيه بعدان  :métatextualité اظتيتانصية -
 .  "ة أصلة طارئة م  بنية نصيٌ بنية نصيٌ 

 الثالثة؛ كىي: الٌتفاعل الٌنٌصيسعيد يقطٌن بٌن أشكاؿ كما مٌيز 

كيتجٌلى الٌتفاعل الٌنٌصي الٌهايت: عندما تديل نصوص الكاتب الواحد يف تفاعل م  بعضها،  -
 ذلك لغويان كأسلوبيان كنوعيان...

الٌتفاعل الٌنٌصي الٌدايلي: حينما يديل نٌص الكاتب يف تفاعل م  نصوص كٌتاب عصره،  -
 غًن أدبٌية.سواء كانت ىهه الٌنصوص أدبٌية أـ 

حينما تتفاعل نصوص الكاتب م  نصوص غًنه اليت ظهرت يف  الٌتفاعل الٌنٌصي اطتارجي: -
 جعل سعيد يقطٌن للتفاعل الٌنٌصي مستويٌن: عاـ كياص.كما عصور بعيدة.
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 ي )التناصية(:صّ فاعل النّ التّ و  هلة فيصل األحمدن  -4

 تهايف أطركح ) الٌتناصٌية ( يصٌ فاعل النٌ التٌ  مصطلح, هنلة فيصل اخأزتد تبٌنت الباحثة السورية     
اظتنهج (, النظرية ك  التناصية:-يصٌ فاعل النٌ )التٌ  أصدرهتا يف كتاب بعنوافاليت , ـ2000 ماجستًن عاـلل

رىا قد بنت الباحثة رؤيتها كتصوٌ ك  .ـ2002 صدر يف سلسلة كتاب الرياض )السعودية( يف دتوز )يوليو(,
(  اظتفهـو ك اظتنظور-ةناصيٌ فاؽ التٌ أكتاب )من دراسات سابقة غربية كعربية منها  الٌتفاعل الٌنٌصي ظتفهـو 

كىو عبارة عن غتموعة الدراسات اظترترتة من الفرنسية لعدد من أبرز ؽتثلي ـ، 1998عاـ الهم صدر 
ركجيو  -ميشيل أكتاف–جًنار جينيت -ليوف سوميقل-مارؾ أؾتيلو-اضتقبة البنيوية كما بعدىا )بارت

 .ػتمد يًن البقاعيللمرتجم فايوؿ( 

يف  غتاالن أكس  تجاكز التعاريف السابقة للٌتفاعل الٌنٌصي، كإعطاء ىها اظتصطلححتاكؿ الباحثة أف ت    
ثير من الدراسات أغفلت القسم األكبر من مدلول التفاعل الّنّصي حّتى إّن فك، " الدراسة الٌنصٌية

كقد جاءت دراستها يف أربعة  (1) ".كريستيفا التي عّرفته بهالبعض ال يعرف عنه أكثر من مقولة  
التفاعل الٌنٌصي كمصطلحات النقد الغريب كالنقد العريب  -نظرية التفاعل الٌنٌصي -فصوؿ )التفاعل الٌنصي

, كىو بعنواف: ، كيأيت الفصل الراب  على قدر كبًن من اخأقتٌيةفاعل الٌنٌصي اصتهاز اظتفهومايت (التٌ  -القدمي
الباحثة عنو تقوؿ ك  (2)العالقات كاخأليات( . اخأقساـ, الدستور, -اصتهاز اظتفهومايت ي:صٌ فاعل النٌ )التٌ 

"أٌما الفصل الراب  فقد ايتٌص بتأسيس جهاز مفهومايت للٌتفاعل الٌنٌصي يشتغل من ياللو يف قراءة 
يصة عالئقٌية، فشعريٌة كٌل نص  كامنة يف تفاعالتو، الٌنصوص كالبحث عن شعريتها، إذ إٌف الشعرية يصٌ 

 تلخيصان اخآف نقدـ ك (3) ."عالقاتو كتسمٌية آلياتوكالستنطاقها كاف ال بٌد من بناء ىها اصتهاز كتوصيف 
 يلي: بلغة الباحثة نفسها, كماك  لفصلعتها ا
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 فاعل الّنّصي:التّ دستور  - أ

يف غتاؿ  قيمتو النظرية كفعاليتو اإلجرائية من كونو يقف راىنان  يصّ فاعل النّ التّ يستمد مفهـو  .1
, باعتباره صوص اخأدبية م  نظاـ اإلحالةللنٌ  , يف نقطة تقاط  التحليل اخألسينالشعرية اضتديثة

 ي.ىو يارج نصٌ  على ما مؤشران 
السابقة أك اظتعاصرة الالحقة  صوص, م  النٌ يديل يف تفاعالت ما مهما كاف جنسو نصٌ  أمٌ  إفٌ  .2

 صوص.صوص آّاكرة أك اظتوازية أك اظتتدايلة اليت تفرضها عمليات إنتاج النٌ , كم  النٌ لو
لترؾ دينامية القراءة  ,و رمز جديدإنٌ  يكشف عن ياصية كانت مطمورة,ي صّ فاعل النّ التّ مفهـو  .3

 ير.آ اظترتابط م  نصٌ ص اظتوجود ك , يف النٌ كالكتابة
 .اظتكافعن الزماف ك  مفهـو متعاؿو  يصّ فاعل النّ التّ مفهـو  .4
 ص غًن قابل لإلدراؾ, فهو يؤدم كظيفة تواصلية.يصبح النٌ  يصّ فاعل النّ التّ يارج  .5
اليت حكمت الٌنٌص بنظرهتا اخأحادية،  االيتصاصاتمفهـو متعاؿ عن كل  يصّ فاعل النّ التّ  .6

 السيوسيولوجي، ك اخأنثربولوجي، ك السيميوطيقي، ك حيث اشتغل بو البويطيقي ك
 صي.س لعلم عرب ختصٌ فهو يؤسٌ  الٌتفكيكي، السيكولوجي، ك

ّٔا يسمو اضتطاب يطاب  ،باظتعىن الٌثرم الهم طوره بايتٌن نزعة حوارية يصّ فاعل النّ التّ عد يي  .7
كالكلمات حتت  ،تعمل فيها اطتطابات فوؽ اطتطابات ,ذل قوة علياجاة الهاتية اظتونولوجي إاظتنا

تتشٌظى فيو كتلتم  تعددية من الٌنصوص  ؽتركزان  بؤريان  ص اصتديد نصان كيكوف النٌ  الكلمات،
السابقة، ضمن اإلمكاف الدائم يف إرجاعها إذل أصوعتا، كأيضان االلتفات إذل التحويل اضتاصل يف 

 .الكتابة
كإشاراهتا كأيقوناهتا صوص , يبحث يف مرموزات النٌ مفهـو سيميائي يصّ فاعل النّ التّ إٌف  .8

  .إحاالهتاك 
, فهو نتلك السيمائيةلقي للمرسلة اللغوية ك يف غتاؿ التٌ  مركزيةن  ل حركةن يشكٌ  يصّ فاعل النّ التّ إٌف  .9

  .صوصإدراؾ العالقات بٌن النٌ , ك الغيابضمن إطار جدلية اضتضور ك  تعمل ذاكرةن 
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 قرائية. يةكنتلك أيضان اسرتاتيج ،قدرة القراءة اظتنتجةنتلك  يصّ فاعل النّ التّ  .10
 تأكيلية. ةاسرتاتيجينتلك  يصّ فاعل النّ التّ  .11
 .دبيةسًنكرة الكتابة اخأ دتسٌ ذات أبعاد كمستويات فعالية ثقافية  يصّ فاعل النّ التّ  .12
القوالب اصتاىزة  إنتاجصوص ك إنتاج النٌ يف  أيضان  يصّ فاعل النّ التّ ؿ على يعوٌ  .13

Cliechesاليت تصبح بدكرىا مضاعفة  ؛Doubles عن  حبثان  ،لب أيرلا, تتوالد عنها قو
  .شخصيتها اكتماؿشركط 

 بقوة ختريبية بالنسبة للتصنيفات القدنتة. يصّ فاعل النّ التّ يتمت   .14
من  يصّ فاعل النّ التّ ّٔا  اليت يتمٌ  اخآلياتعلى رصد كامل  يصّ فاعل النّ التّ يعمل  .15

 .من الرتسيب إذل اإلنتاجحالؿ , ك االزاحة إذل اإلذل التحويل, كمن إاالستدعاء 
 للمصطلحٌن, كرترتة اصية()التن يصّ فاعل النّ التّ ختتار الباحثة مصطلح  .16

(transtextuaility et intertextuality )يرل : )التناصبديال للمصطالحات اخأ– 
ص النٌ  –الغائبص النٌ  –صيالتعالق النٌ –صي التعارل النٌ  -يصالتدايل النٌ  –ىجرة النصوص

كغًنىا من  كتربر ايتيارىا بأف بايتٌن استخدـ مصطلح )تفاعلية(، ..(صي .الرتابط النٌ  –االير
التناصية( يف تررتاتو, , فهي تسًن على يطى ػتمد يًن البقاعي الهم ركج ظتصطلح )التربيرات

 غتلة ألف اظتصرية. –ك على يطى
عليو يف الشعر اضتديث  تشًن إذل أمثلةك ، العاـ يصّ فاعل النّ التّ عن  الباحثة تتحدث .17

الطقوس  –الصوفية اضتديث الشريف ك ك ف آالقر التوراة كاإلؾتيل ك  –ينص الديالنٌ  –)اخأسطورة
اضتكاية كالركاية  –يط العصرم كنثر اضتياة اليومية كالسنيما كاخأغنيةالوس –النكتة كاضتكمة كاظتثل ك 

 .(اظتسرحيةك 
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 يصّ فاعل النّ التّ عالقات  - ب

 الفهارس... –اعتوامش  –الصور  –اظتقدمات  –العنونة  ص اظتوازمالنٌ : البارانص-1
بعينها، كاستحضارىا استحضاران كاضحان،  :  كىو الٌتفاعل الٌنٌصي الصريح م  نصوصو ناص التٌ -2

...كتدرس الباحثة حتت إلظتاحكأقٌل كضوحان ك الستشهادكتضمينها يف الٌنٌص عن طريق آليات كثًنة كا
 .جزئي ى ك تناصٌ كلٌ   تناصٌ قسمٌن: ناص كجتعلهما العالقة أقساـ التٌ ىهه 
التعليق عالقة التفسًن ك العالقات النقدية: الٌنصٌية الشارحة أك العالقة النقدية الواصفة: ىي : اظتيتانص -3

 ا بآير.اليت تربط نصن 
السايرة  ةاحملاكاك كثًنة  , كيتم بوساطة آلياتسابق الحق كنصٌ  نصٌ  بٌن يتمٌ كىو ي: صٌ ق النٌ لٌ التع-4
 ك اظتفارقة .أاظتبالغة ك التخطيط ك أك اظتعارضة أالتحريف ك 
 م  إشارة كاحدة من إاٌل  عالقة بكماء ال تتقاط كىي  )معماريٌة الٌنٌص جام  الٌنٌص( :اخأرشينص -5

 (.ةصيٌ اظتالحق النٌ ) اظتوازم صٌ إشارات النٌ 
 أنواعها: ايتالؼكبٌن نصوص أيرل على  صٌ العالقة بٌن النٌ : تدرس يصٌ الرتابط النٌ اعتايربنص: -6

, كىي تسمية غتازية آتية من علم اضتاسوب, لمان فلوحة أك  أك ةموسيقي أك قطعان  موسيقيان  أك مقطعان  ان صور 
كغًن تعاقبية يف شبكة مركبة  اخأصوات....معان كالصور ك  صٌ , يرتابط فيها النٌ علوماتتصف طريقة تقدمي اظت

 و بالطريقة اليت يريد.تسمح للقارئ أف ينتج نصٌ  ؛عنكبوتيةأقرب ما تكوف أيطبوطٌية أك 
لتيل إذل العالقة . إنٌو يفرض حضوره كٌنول غًن مكتوب نصٌ كىو  (:ائبالغ صٌ النٌ )اظتسكوت عنو  -7

انٌن تشكيلو قو , ك اطتطابقة قراءة أنظمة نتكن استكشافو عن طري, ك اؿ اظتسكوت عنو, أك الدٌ اظتقموعة
 الداللية .ظتستوياتو الصوتية كالرتكيبية كاظتورفولوجية كاظتعجمية ك 

النقاط اظتنتشرة على بياض ية ك اظتتوزع يف الثقوب ك الثغرات ك الفجوات النصٌ  صٌ : ىو النٌ اظتبٌدد صٌ النٌ -8
 القارئ.راكة بٌن اظتؤلف ك ش صٌ كيصبح النٌ  صٌ . فالقارئ ىو اظتنتج لطاقة اظتعىن الكامنة يف النٌ الصفحة

 إنتاج آير.ك  ثانية اظترتجم ىو قراءة صٌ فالنٌ  .اظتنقوؿ من لغة إذل لغة أيرل صٌ الرترتة: النٌ -9
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 :يصّ فاعل النّ آليات التّ  - ت

 .االستدعاء كالتحويل يقـو الػٌتفاعل الٌنٌصي على آليتٌن كبًنتٌن تضماف رتي  التقنيات اخأيرل، قتا:     
 ىهه اخآليات يف ما يلي: هنلة فيصل اخأزتدكتلخص الباحثة 

بٌن اخأنواع  يصّ فاعل النّ التّ ينطبق على حالة ك باخأصل  التحرير: يعين التحرير الكتايب ظتا ليس كتابيان -1 
, الشعارات اظترسومة اليت ترمز إذل مثال )صياغة لوحة كتابيان  ،التشكيليأك اخأجناس اظتختلفة اخأديب ك 

  .أك تررتة حتريرية ظترج  صورم لفظيان  عدان ىنا دتنح الكتابة بي  ،( ...ما شيء
   أك عموديان  ، أغلب اللغاتيفكما  ة ػتكومة باستمرارية السطور أفقيان ة: الكتابة ظاىرة يطيٌ اطتطيٌ  -2

و ىو الهم يتناصٌ  ،اخأصلي صٌ ما يشبو تسوية لعناصر النٌ  ذلاليابانية. يعمد الكاتب إكما يف الصينية ك 
ىهه التسوية يفيد من  كبعد ،دايل حدكدىا اظتاديةاء الصفحة ك و اصتديد يف فضعناصر نصٌ ك  ،يناصصوك 

بطبعها حبركؼ ؼتتلفة مائلة أك  سطرأك التوكيد على بع. اخأ: تشويش تراتب اظتقاط  بدائل أيرل
 شتينة.

و ىو؛ القدمي يف نصٌ  صٌ النٌ ترصي  عناصر يعتمد اظتؤلف العامل بالٌتفاعل الٌنٌصي إذل : الرتصي  -3
 كاظتتمٌثل يف تأمٌن التماسك الطباعي أك تسوية اطتطٌية يف فضاء الصفحة...

 , مديالٌ يتالعب بوس, يتديل ىو فيو ك مكرٌ  التشويش : يعمد اظتؤلف ىنا إذل أيه فقرة من نصٌ   -4
 ة.من الفصحى إذل العامية احملكيٌ  صٌ , مثل حتويل النٌ أك فنطاسٌية أك دعابة مقصودان  عليو إفسادان 

 رفان حاظتبتور أك إنقاص الكالـ على ؿتو لتدث  االقتباسأك القط : ىنا نتارس الكاتب  اإلضمار -5
 الصالة(. اال تقربو عها مثل)قٌ و أيرل, دل يكن القارئ ليت نتنحو كجهةن ك  لٌيةخأصعلى كجهتو ا صٌ للنٌ 
يد عناصر داللية أك الهم ير  االجتاهي فيو يف ينمٌ  بأفٌ  ,لترفوك  صٌ التضخيم أك التوس : لتوؿ النٌ  -6

 .صٌ كامنة يف النٌ   تلعلها كانيراىا ىو فيو, ك  شكلية دمسار 
 بالضركرة " كميان "تضخيم الكالـ  و مبا سبقو، لكن ال يقـو علىىو إجراء شديد الشب اظتبالغة : -7

 .ا يفضي إذل كاريكاتورية ياصة, ؽتٌ اظتغاالة فيو نوعيان لزحزحة أثره, بل يف مبالغة معناه, ك 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :خل: المفاهيم والمنطلقاتمد

12 
 

, أك يف احملاكاة السايرة اخأكثر شيوعان يف الٌتفاعل الٌنٌصي، كيصوصان يغة الصٌ ىو : القلب أك العكس-7
 كىو صنوؼ عديدة:, ( يف )اظتناقضة أك اظتعارضة

عٌز -يتوجو اطتطاب إذل اهلل  .إاٌل أنتً  امرأةال  ك أطرافها: مثل أشهد أفٌ قلب موقف العبارة أ -
 فيأيت القبان كلتٌرؼ كجهتو باجتاه اضتبيبة. -كجلٌ 

 .قلب القيمة: قلب مثالن مواقف الٌنٌص اظتقٌدس ) توراة، إؾتيل، قرآف ( -
اليت ترمز للدعارة يف الكتاب اظتقٌدس يلجأ  اظترأة: مثال بدؿ أف يضرب راميقلب الوض  الدٌ  -

 لضرب العرافة أك اضتباحب.
اصتديد. مثالن لو، يف سياقها  دالالت عكسية للرموز الٌنٌص السابقمنح  قلب القيم الرمزية: -

، كالعريب فاقد النخوة كالشهامة ، كىاركف الرشيد )التقي( يصبح منحالن عنرتة يصبح ضعيفان 
 كالشجاعة كالكربياء.

كحتويل آّاز إذل اضترفية أك  ،تغيًن مستول اظتعىن: كيتم ىها بنقل اظتعىن إذل صعيد آير -
 .العكس، كقوؿ ػتمود دركيش :"تصبحوف على كطن"

 .عكس اظتبالغة ك التفخيمكىو التخفيف ك التكثيف:   -9
 .القط  ك اظتونتاج -10
 طلحات العربية النقديٌة القدنتة.اظتص-11
تلك ل هم، كدتثٌلIntertextualité النقاد العرب اظتعاصرين يف تررتة مصطلح كثًن من لقد اجتهد       

ظتفهـو الٌتناص أك النظريات النقدية الغربية اظتتعددة اظتشارب كاالجتاىات، فجاء تنظًنىم كتقعيدىم 
حاكؿ بعضهم مقاربتو ظتفاىيم اظتتعلقة ّٔها اظتصطلح، كما نسخة معدلة لتلك االٌتفاعل الٌنٌصي 

كياصة ما تسمى بالسرقات اخأدبية. لتدكىم اخأمل يف إكتاد  ،طلحات النقدية كالبالغية القدنتةباظتص
 مفاىيم كآليات تراعي يصوصية النص اخأديب العريب.

 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :خل: المفاهيم والمنطلقاتمد

11 
 

     في الخطاب النقدي والبالغي القديم يصّ فاعل النّ التّ / رابعاً 

اظتتداكلة يف اظتوركث البالغي  ) الٌتناصٌية (؟ كىل تلك اظتصطلحات الّتفاعل الّنّصيىل عرؼ العرب   
ملة ىها اظتصطلح؟ كىل حٌقان أٌف الٌتفاعل الٌنٌصي ىو السرقة، كأنٌو عي تقارب يف دالالهتا القدمي كالٌنقدم 

تلك  أك النسخ أك السلخ...أـ...أـ...أخل. كرتي  كاالقتباسقدنتة يف صك  جديد؟ أـ أٌف التضمٌن 
كاليت تزيد عن ستسٌن مصطلحان تتشابو يف الداللة؟ أـ  ،اظتصطلحات اليت تنضوم حتت عنواف السرقات

 (1) ؟ أهٌنا غريبة عنوكىل تديل حقل التناصٌية أـ  أهنا يارج ما يسمى السرقة؟

 الّتفاعل الّنّصيتقارب مصطلح (2) مصطلحات عديدة كالبالغي يف تراثنا النقدم كردتلقد        
، ففي اضتقل البالغي ؾتد التضمٌن، كالتلميح، كاإلشارة، كاالقتباس...اخل، كيف اظتيداف النقدم (ةالتناصيٌ )

يالن أك كثًنان من مفهـو ها تقرتب قلككلٌ  ات، كالسرقات، كاظتعارضات... اخل،ؾتد قضايا نقدية كاظتناقض
 :كمن ىؤالء . كىهه اظتصطلحات عٌدىا بعضهم من صميم النظرية التناصية اضتديثة،(3)التفاعل الٌنٌصي

كعبد اظتالك مرتاض كغًنىم من النقاد العرب  عبد اهلل الغهامي، ،صربم حافظسعيد يقطٌن ، 
 اضتداثيٌن.

 كجابر عصفور، كػتمد ىناؾ فريق آير من الباحثٌن كالنقاد العرب من أمثاؿ أنور مرجتى،  أفٌ إاٌل 
كنظرية  النقدية اليت عرفها النقد العريب القدمي،ظتصطلحات مفتاح، يرفضوف ىهه العالقة بٌن ىهه ا

الرتاث النقدم العريب لو موضوعاتو، كمناىجو كسياقاتو التارمتية  ة أفٌ كذلك حبجٌ  ،الٌتفاعل الٌنٌصي
 ،اظتستقلة...كيف ىها الصدد ؾتد ػتمد مفتاح ينفي اظتطابقة بٌن نظرية التناص كنظرية السرقات اخأدبية

فاعل التٌ ا نظرية بناء على ػتدداتو، كأمٌ  ، كأيالقيان كرتاليان  كذلك أف مفهـو السرقات قد "استمر أدبيان 
يهدؼ اصتانب الفلسفي منها إذل نسف بع. اظتبادئ اليت قامت عليها  ،فهي أدبية كفلسفية لٌنٌصيا

                                                           
.  كينظر: عبد اظتالك مرتاض ، نظريٌة الٌنٌص 220ينظر: هنلة فيصل اخأزتد. التفاعل الٌنٌصي ) الٌتناصٌية (، مرج  سابق، ص - 1

 .188اخأديب. مرج  سابق، ص 
اخأيطل(. حبث  -الفرزدؽ -أفتوذجان جريرينظر: عبد القادر، صحراكم. جتليات الٌتناص يف شعر الٌنقائ. )الثالوث اخأموم - 2

ـ، 2011-2010مقدـ لنيل شهادة اظتاجستًن يف اخأدب العريب القدمي كنقده، جام  العريب بن مهيدل، أـ البواقي. "دل تنشر" ،  
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كإعادة اإلنتاج، كاعتدـ كالبناء  و ينبغي أف ال يتخه اإلنتاج،النظرية اخأكركبية اضتديثة كاظتعاصرة. لهلك إنٌ 
 (1).ل اخأكركبيٌن"ذريعة يف ترسيخ اظتفاىيم النقدية العربية باعتبارىا سبقت ما يوجد لد

 ان كنصوص ،ىو ؼتزكف كذاكرة حتوم يطابات ؼتتلفة صٌ النٌ  ينظر أصحاب ىها الرأم إذل أفٌ 
 صٌ أك التعارض، يف عالقة إنتاجية للنٌ تتفاعل فيما بينها سواء بالتحاكي  ،متعددة اعتويات كالثقافات

صوص كما تقدـ ذكره. لهلك فاظتطابقة بٌن لكثًن من النٌ  كحتويله  عندىم ىو امتصاصه  صٌ اصتديد، فالنٌ 
 . هومٌن ؼتتلفٌن يف الرؤية كاظتنهجاظتبحثٌن )السرقات كالتناص( ىو اظتطابقة بٌن مف

من البحث برصد العالقات الٌنٌصية من يالؿ فتاذج من نصوصو تراثية  يف ىها اصتزءسأكتفي 
 فقك لٌتفاعل الٌنٌصي ) الٌتناصٌية(، فهـو ام أرىصت من قريب أك بعيد إذل ،كمصطلحات بالغية كنقدية

الباطن(،   -الآلحق(، )الظاىر -الفرع(، )السابق -اخآير(، )اخأصل -ضديٌة )اخأٌكؿثنائٌيات 
 -)اظتناقى. ،اظتعاًرض( -)اظتعارىض ،اإلتباع( -اطتلف(، )اإلبتداع -احملدثٌن(،  )السلف -)القدماء 
أك اظتثاؿ  كاليت بنيت على الٌنموذج اخأٌكؿحكمت الهىنٌية العربية منه القدمي، ك  ىيمنت اظتناًق.( 

 الهم ينسج على منوالو.

أك عالقة الٌنصوص بعضها  صوص(النٌ  تفاعل) البالغيوف كالنقاد العرب بظاىرةلقد أحٌس الشعراء ك     
 اعرتافات ّٔهه الظاىرة الفنيةكتد  ،كاظتتتب  لرتاثنا النقدم القدمي  الشعرم كالنثرم،يف اطتطابٌٍن  ببع.

 تكراران  عدٌ ما يقولو الشاعر يي  فهها الشاعر كعب بن زىًن يرل أفٌ  ،من طرؼ الشعراء كالنقاد العرب
  ( 2) :كعب  ، يقوؿقواؿ غًنه من الشعراءخأ

 كراري كٍ ا مى نى لً وٍ قػى  نٍ ا مً عادن مي  كى أ ايعن جً  رى الَّ إً  وؿي قي ا نػى انى رى ا أى مى 

                                                           
 1992، يريف، شتاء 6". غتلة دراسات السيميائية لسانية،عدكر اظتعرفة اطتلقية يف اإلبداع كالتحليلػتمد مفتاح. " - 1
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 (1) :فنية رددىا عنرتة يف معلقتو قيقةتأكيدان ضتك 

ٌدـو رتى مي  نٍ اءي مً رى عى ادرى الشُّ غى  لٍ ىى 
 ٌىموى تػى  دى عٍ بػى  ارى الدَّ  تى فٍ رى عى  لٍ ىى  ـٍ أى       

كاحد  دل يلق ن يتفقاف يف اظتعىن كيتوارداف يف اللفظ،تل أبو عمرك بن العالء : أرأيت الشاعريٍ كقد سي 
 (   2)على اضتافر. كرمبا كق  اضتافري  ،جادةالشعر  فقاؿ: منهما صاحبو، كدل يسم  بو؟

عليو من السرؽ بقولو:  توعن سرقات اظتتنيب، رٌد على ما نع-يف الرسالة اظتوضحة–كظتا كشف اضتادتي 
ن بع.، كاظتعان ه بعضو برقاب بع.، كأيه بعضو م اعتمدتو، ككالـ العرب أيٍ "فما يدريك أنٌ 

أيرل، كاخألفاظ مشرتكة مباحة ...كبعد فمن  ر تارةن كللمتأيٌ  ـ تارةن كختطر للمتقدٌ  تعتلج يف الصدكر،
 كقد احتهل إاٌل  كال إسالميان  جاىليان  الهم تعرل من االشتباه، كتفرد بااليرتاع كاالبتداع، ال أعلم شاعران 

  (3)".كاقتدل كاجتهب كاجتلب

فال مناص للشاعر  ،بع.فاضتادتي يقر حبتمية التدايل اللفظي كالدالرل كتناسل الكالـ بعضو من     
كىها ابن فارس يقوؿ: "كالشعراء أمراء الكالـ ...يقدموف كيؤيركف  من االحتهاء كاالقتداء كاالجتهاب.

 (4)".كيومتوف كيشًنكف، متتلسوف كيعًنكف ، كيستعًنكف

 (  ، مرتدـ، كمكركران ، معادان جيعان إف اظتتأمل عتهه اخألفاظ كالعبارات يف اخأمثلة السالفة الهكر )ر 
)كق  اضتافر على اضتافر، ككالـ العرب أيه بعضو برقاب بع.، كاخألفاظ مشرتكة مباحة، احتهل ك

اظتشاركة ك فاعل دايل كالتٌ عالق كالتٌ كىو التٌ  ؛يف مصب كاحد كاقتدل كاجتهب كاجتلب. ( كتدىا تصبٌ 
 .الٌتناصٌية(الٌتفاعل الٌنٌصي ) كالنسج على اظتنواؿ، كىهه كلها مفاىيم تقارب كدتس مصطلح 
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ضمن ما أشتوه  ،كتفاعلها لقد أسهم النقاد كالبالغيوف العرب يف حتليل ظاىرة تدايل النصوص
ال يقدر أحد من  باب متس  جدان  كىو كما يقوؿ عنو ابن رشيق القًنكان " ؛بباب)السرقات اخأدبية(

ؽ بالصناعة، كأيرل فاضحة  عن البصًن اضتاذعي السالمة منو، كفيو أشياء غامضة إاٌل يدٌ  الشعراء أفٌ 
باب ال يسلم منو أحد، كأف اضتكم بالسرقة من عدمو لتتاج فهها  .(1)ال ختفى على اصتاىل اظتغفل"

الواس  على الرتاث اخأديب يف سائر عصوره كمواطنو، كحفظ طاقة كبًنة  كاالطالعإذل الفطنة كالهكاء "
للمشهورين كاظتغمورين من اخأدباء على السواء، حّت يسهل ربط اظتتقدـ باظتتأير كيعرؼ السابق 

  .( 2)بالالحق، كنتكن حينته اضتكم بالتقليد أك بالتجديد"

باب ال ينه. بو إال الناقد البصًن،  و "أنٌ ، ريةيف باب السرقات الشعلقد أشار القاضي اصترجان      
. كلستى تعٌد من جهابهة الكالـ، كنػيٌقاد استوفاه كاستكملوك  من تعٌرض لو أدركو كالعادل اظتربّْز. كليس كلٌ 

الشعر، حّت دتٌيز بٌن أصنافو كأقساًمو، كحتيط علمان بريتىبو كمنازلو، فتفصل بٌن السرؽ كالغٍصب، كبٌن 
اإلغارة كااليتالس، كتعرؼ اإلظتاـ من اظتالحظة، كتفرًؽ بٌن اظتشرتؾ الهم ال كتوز اٌدعاء الٌسرىؽ فيو، 

أكذل بو، كبٌن اظتختٌص الهم حازه اظتبتدئ فملكو، كأحياه السابق فاقتطعو،  كاظتبتهؿ الهم ليس أحده 
تلسان سارقان، كاظتشارًؾ لو ػتتهيان تابعان، كتعرؼ اللفظ الهم كتوز أف يقاؿ فيو: أييه  فصار اظتعتدم ؼتي

بصًنة إذل  في ىها القوؿ إشارةف ( 3)"ف يقاؿ فيها: ىي لفالف دكف فالف.قل، كالكلمة اليت يصح أكني 
 .حٌّت نتيز بٌن اظتسركؽ كغًنهكقدرتو على التمحيص كالتدقيق  الوسعة، ثقافتوك  اظتتلقي

كاليت تعرب  ،كرد عند العديد من نقادنا القدامى باظتعىن السليب للكلمة"السرقات "مصطلح  إفٌ 
 ية لعملو،يستهدؼ اإلساءة كالتشني  للنيل من شاعر معٌن كاضتط من القيمة الفن ،أيالقيٌ  عن معيارو 

كأرضية رتالية ينطلق منها الشاعر ليأيت  ،و من مستلزمات اإلبداع الشعرمكمنهم من نظر إليو على أنٌ 
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  (1)كيفجر ينابي  الفن الرفي . بالبياف الساحر،

ة من مصطلح حدٌ  أقلٌ  مصطلحان  لعسكرم يورد يف كتابو "الصناعتٌن"كىها أبو ىالؿ ا
 .قبح اخأيه  -حسن اخأيه -)اخأيه(، كفرعو إذل قسمٌن قتا:ه حيث اىتدل إذل ما شتا )السرقة(،

، على اخأقل يف اصتانب اإلكتايب منو، حّت تفاعل الٌنصوص كتدايلهاكىها إقرار كاعرتاؼ مبفهـو 
عن تناكؿ اظتعان ؽتن  كلو كاف قد أيه من سابقو بشركط، "فليس خأحد من أصناؼ القائلٌن غىنن 

من عندىم،  يكسوىا ألفاظان  كلكن عليهم إذا أيهكىا أفٌ  ،على قوالب من سبقهم تقدمهم، كالصبٌ 
ّٔا ؽتن  ذلك فهم أحقٌ  اكيوردكىا يف غًن حليتها كمعرضها، فإذا فعلو  ،كيربزكىا يف معارض من تأليفهم

شتاعو كإفتا ينطق الطفل بعد يقوؿ:  شت  ظتا كاف يف طاقتو أفٌ  القائل يؤدم ما سبقهم إليها، كلوال أفٌ 
كىي  أيه الالحق عن السابق،  ؛. فأبو ىالؿ العسكرم يشًن إذل حقيقة ال مفٌر منها(2)من البالغٌن"

 جديدان  كيلقان  فلو فعل الالحق ذلك لكاف إبداعان  ،ز يف اخألفاظ كاخأسلوبد كالتميٌ كلكنو يطلب التفرٌ 
 سرقة.بكليس 

 فاعلالتّ ـ( يشًن إذل ظاىرة 1211ػ، ى 111"عبد القاىر اصترجان ") كالبالغي كؾتد الناقد   
اعلم أف االحتهاء عند الشعراء كأىل العلم بالشعر كتقديره  " :مبصطلح االحتهاء إذ يقوؿ يصّ النّ 

كدتييزه،  أف يبتدئ الشاعر معىن لو كغرض...فيعمد شاعر آير إذل ذلك اخأسلوب فيجيء بو يف 
فيقاؿ قد احتهل على  ،على مثاؿ نعل، قد قطعها صاحبها شعره فيشبو مبن يقط  يف أدنتو نعالن 

        (3) ".مثاؿ

عملية اإلبداع  االحتهاء يعرب عن طريقة من طرؽ التأليف الشعرم، حتيلنا إذل تأكيد على أفٌ  إفٌ 
على ىضم النصوص السابقة كاظتعاصرة كالتمرس  تقـو أساسان  ،كمهارات ياصة اخأديب تتطلب جهودان 
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يلفية ثقافية ذىنية للمبدع هتبو ملكة اإلبداع بعد انصهار تلك أك  كتسهم يف تكوين ذاكرة ،عليها
  النصوص يف ذاتو.

و ال يعرب حباؿ من اخأحواؿ عن أحٌسوا بقصور مفهـو السرقة، كأنٌ القدامى العرب قاد النٌ  كيبدك أفٌ       
هم ببع.، عتها راحوا يبتكركف صفات النماذج اليت توقفوا عندىا يف ظل التأثر الواضح للشعراء بعض

 كىها نتثل اعرتافان  االجتالب كاالستلحاؽ كاالصطراؼ،االنتحاؿ، االستلحاؼ، اإلغارة ، متنوعة منها:
بقصور مصطلح السرقات فاستعاضوا عنو بتلك اظتواصفات اليت ال ختتلف يف جوىرىا عن ىها  ضمنيان 

 اظتصطلح.

منها ما يقارب  ايتارت(1) ،كسبعٌن مصطلحان  الباحثة هنلة فيصل ما يقارب ذتافو  كقد أحصتٍ  
 11) كما تبقى ،حتت مصطلح الٌتفاعل الٌنٌصي كأديلتومصطلحان (  11تٌن مصطلحان)كالسٌ  االثنٌن

ىناؾ يلط يف اظتصطلحات اظتوركثة كجب معٌللة ىهه اضتصحصة أٌف  .دائرتو تو منيرجمصطلحا (أ
مصطلح "السرقة " بسياقو القدمي من مفهـو الباحثة  كقد أستثنت(2) فرزىا من كجهة نظر تناصٌية،

كىها يف نظرم اجحاؼ يف حٌق ىها اظتصطلح رغم ما قيل كيقاؿ عن داللتو  ،التفاعل الٌنٌصي
يف فصلو االيالقية قدنتان كحديثان، كيكفي رٌدا على ىها ما كتبو عبد اظتالك مرتاض حوؿ ىهه اظتسألة 

  (3)اطتامس نظرية الٌتناص عند العرب.

الٌتفاعل  دائرةإذل تنتمي   احصتها الباحثة، كاليتغية القدنتة اليت اظتصطلحات النقدية كالبال كؾتمل
  :يف اصتدكؿ اخآيتم  شيء من التعديل،  الٌنٌصي

 

 

 

                                                           
 .242-273الٌتناصٌية(. مرج  سابق. ص ص فيصل اخأزتد. التفاعل الٌنٌصي ) ،ينظر: هنلة- 1
 .233ينظر: اظترج  نفسو، ص - 2
 .253-185عبد اظتالك مرتاض. نظريٌة  الٌنٌص اخأديب. مرج  سابق . ص ص ينظر: - 3
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 تضمٌن آية أك حديث شريف. االقتباس أيه اظتعىن كبع. ألفاظو. السلخ

أيه استعارة اكتشفها شاعر  اإلظتاـ قلب اظتعىن كتغيًن بع. اللفظ. اظتسخ
 )مؤلف( قبلو.

ايتالؼ االلفاظ كاتفاؽ  الٌتناسب السرقة فيها دكف البيت. االىتداء
 اخأغراض.

تساكم اظتعنيٌن يف اظتأيوذ  الٌنظر
كاظتأيوذ منو دكف اللفظ، 

 كإيفاء اخأيه.

 نق. معىن من سبقو. الٌنق.

أيه اظتعىن من فٌن إذل فن،  النقل التحومي حوؿ اظتعىن. اظتالحظة
كمن غرض إذل غرض، من 
الغزؿ إذل اظتدح"من اخأمثاؿ إذل 

 اخأشعار"

اإلتياف بنٌص )بيت( يوازم دتامان  اظتوازنة
البيت اظتتوازم معو بالتفعيالت 
كاإليقاع كليس ضركرة أف 

 تشأّها يف اظتعىن.

 االيتصار.نوع من  االحتباؾ

االكتفاء بيسًن القوؿ إذا كاف  اضتهؼ
 اظتخاطب عاظتان مبرادىا فيو.

 -االستلهاـ-االستحضار االستدعاء
 التوظيف
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يستخرج معىن من معىن شاعر  معنوم
تقٌدمو أك يزيد فيو زيادة  كال 
يسٌمى ايرتاع ظتا فيو من اقتداء 

 بغًنه دكف اللفظ.

بعضها  االقتصار من كلمة على االكتفاء
 اك من كالـ على جزء منو.

 يستعٌن الٌناثر ببيت لنفسو. التشهًن يستعٌن الشاعر ببيت لنفسو. االستعانة

يكوف اظتعىن أك اللفظ عامان فيتٌم  التعميم
 ختصيصو.

أف يعمد الشاعر إذل نصف بيت  اإليداع
 لغًنه يوٌدعو نثره.

عامان فيتٌم  يكوف اظتعىن أك اللفظ الٌتخصيص
 ختصيصو.

أف يعمد الٌناثر إذل نصف بيت  الٌتفصيل
 لغًنه يودعو نثره.

أف يعمد الٌشاعر إذل بناء بيت  الٌتمليط
أك يكوف الشطر اخأكؿ فيو لغًنه 
تشبو الٌتشطًن. فيقوؿ لو ملٌط 
رل أم حبضور الشاعر اخآير 
كيثين. التوطيد يبىن على نصف 

 البيت أبيات القصيدة.

 -رتلة بعينها -تكرار لفظة بعينها التكرار
 نٌص ما. -قافٌية ما –بيت ما 

 حتويل الشعر إذل نثر. الٌنثر حتويل الشعر إذل نثر. اضتلٌ 

 حتويل الكالـ إذل شعر قصيد. الٌنظم حتويل الٌنثر إذل شعر. العقد
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أف يبين نٌصو على قٌصة،  استعارة اعتياكل 
 أسطورة، قصيدة...اخل.

نصف بيت لو كنصف بيت لغًنه  االشرتاؾ 
 دتليط.

يأيه معىن مبتهالن  الٌنوادر ) اإلغراب(
شهًنان فيربزه يف صورة 
جديدة تكسوه غرابة 
ككأنٌو دل يكن 

 مستعمالن.

 تبديل اظتعىن اك عكسو. العكس

يستوحي يستدعي  االستيحاء
 معان من قراءاتو.

ما جاد من اظتعان  استغالؿ اخأيه
كاخألفاظ الواردة يف الشعر أك النثر، 
كذلك بنقلها م  التحوير. البياف 

 .154، 1/295كالتبيٌن:

أف يأيه شاعر أك   الٌتأثًن
 كاتب مبهىب.

كلمة أك كلمات تدٌؿ مباشرة إذل  اإلشارة
حدث ما أك داللة صحيحة. ما 
لفظ قليل مشتمالى على معىن كثًن 

 عليو بإنتاء كحملة تدؿٌ 

أف يسلك أسلوبان كمعىن  االحتهاء
 كغرض مؤلف آير.

إشارة اظتتكٌلم يف كالمو خآية اك  الٌتلميح
حديث أك شعر مشهور أك مثل 

 سائر أك قٌصة..أخل.

تقرير اظتعىن بهكر نظائره  الٌتمثيل
 كفيو تشبيو ضمين.

 يف الغرض. االتفاؽ
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ما نتكن أف ـتلص إليو من ىها اصتدكؿ: أٌف ىها العدد اعتائل من اظتصطلحات البالغية كالنقدية       
كحّت اخأدبية منها تعكس كعي اإلنساف العريب قدنتان بظاىرة تدايل الٌنصوص كتفاعلها، فالكالـ معاد 

سي يكمن يف أٌف ىهه كمكركر، كاظتعان مطركحة يف الطريق، كاضتافر قد يق  على اضتافر،  "م  فارؽ أسا
ب تفاعل الٌنصوص إذل فعل سليب مشٌن أدبيان معياريان، يقلؿتوان اظتفاىيم البالغية القدنتة قد تنحو 

علت لو عنوانان، على عكس اظتفهم الٌتناصي ( اليت جي  اخأدبيةدٌؿ عليو من عبارة )السرقات كأيالقيان، ال أى 
 (1) ".اظتنتجة اظتعاصر الهم صار شتة رتالٌية للٌنصوص اطتصبة

ظتا شتٌاه الٌتناٌص كالٌتالٌص يف عميقة الفٌصلة ك اظت يف دراستوين اظتناصرة الدٌ  عزٌ مبا توٌصل إليو  كـتتم     
حيث قٌدـ عرضان لألفكار اخأساسٌية لثالثة عشر ناقدان أساسيان يف اظتوركث الٌنقدم (2) ،اظتوركث الٌنقدم

ق(،.  111 -عبد القاىر اصترجان )تق( كانتهاء ب111-بداية باصتمحي )ت من ؼتتلف القركف:
بدكم طبانة، ػتمد مندكر، إحساف عباس، عبد  كما قٌدـ عرضان خآراء ستسة من الٌنقاد اظتعاصرين :

 يلي: كتتلٌخص نتائج ىهه الدراسة كما العزيز عتيق، أزتد مطلوب.

كالٌتأثر، كالسرقات الشعرية حتت عنواف )السرقات(، تناكؿ الٌنقاد القدامى، أشكاؿ التأثًن  -
 لكٌنهم يف التطبيق العملي استعملوا مفاىيم )الٌتناص( اظتعاصرة.

رأل بع. الٌنقاد اظتعاصرين أٌف اصتهد الٌنقدم يف اظتوركث، يف غتاؿ السرقات، ىو جهد  -
كرغبة الٌنقاد يف ضائ ، كأٌف أسباب ظهورىا ىو: تناق. الركاة، الصراع القبلي كاظتناطقي، 

 م بقولو:ى أصحاب ىها الرٌأاستعراض ثقافتهم. كيعٌقب الباحث عل

أٌف موضوع السرقات يعٌد جزءن ىامان من تطور النظرية النقديٌة حيث انتقلت من الكالـ   - أ
عن كظيفة الشعر إذل البحث يف ماىٌية الشعر، حٌّت كصلت النظريٌة إذل مستول نظريٌة 

 الٌنظم.

                                                           
م، جامعة منتور  كآدأّا، . الٌتناص كالٌتناصٌية يف اطتطاب النقدم العريب اظتعاصر. غتٌلة قسم اللغة العربيةيوسف ،كغليسي - 1

 .187ـ. ص 2008-ق1429السنة  .9قسنطينة.ع
 .227، 222عز الدين، اظتناصرة. علم التناص اظتقارف، ؿتو منهج عنكبويت تفاعلي.  مرج  سابق.  ص  - 2
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، أيب ، البحرتمنٌواس  أيب) م دار حوؿ سرقات الشعراء اظتشهوريناصتدؿ اله أفٌ  - ب
 قد ساىم يف اضتركٌية النقديٌة.(  اظتتنيٌب  ،دٌتاـ

أف موضوع السرقات قد فتح الباب يف التدقيق يف الركاة كالركايات كالوقوؼ على  - ت
 منحوعتا كصحيحها.

القضايا ظتعرفة موضوع السرقات قضٌية القدمي كاصتديد، كىي من أىٌم كهلك فتح  - ث
 مفهـو اإلضافة.

كاطتاٌص، مبناقشة فكرة )اظتعان مطركحة  أيضان فتح موضوع السرقات قضٌية اظتشرتؾ العاـ- ج
 (. يف الٌطريق(، كفكرة )ىل غادر الشعراء من مرتٌدـ

انقسم النقاد القدامى يف قضٌية السرقات إذل قسمٌن: النقاد اظتعتدليٌن كمنهم: اخآمدم،  -
كمهلهل بن  ،كمنهم اضتادتي كالعميدم ،اصترجان، العسكرم، كالنقاد اضتماسيٌنالقاضي 

 .نتوت. كما شاعت نظريتاف أيالقيتاف: نظريٌة اضتسد، كنظريٌة الليٍوـ كالٌنرجسٌية

طرح الباحث إشكالية اظتصطلحات اظتطركحة )اضتادتي مثالن(، اليت اتصفت بااليتالط  -
تصنيف اظتصطلحات يف غتاؿ الٌتناص كالتالص  كأفٌ  كالتشابو، كبتجاكز الزمن لبعضها،

 جاءت شكليان يشبو التصنيفات البالغٌية.

ىناؾ فجوة ىائلة بٌن النقد العريب القدمي كالٌنقد العريب اظتعاصر، ساقتت يف انقطاع   أفٌ  -
كبًن، كجعلت النقد العريب اضتديث تابعان ظتفهـو الٌتناص اخأكريب، بدالن من تطوير 

 مصطلحات النقاد القدامى. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول البــــاب

 

 ةاتي  الذ    يةص  الن   وتفاعالته الديوان عتبات

 يوانالد   عتبات األول: الفصل

 شعر في وجمالياته اتيالذ   يص  الن   فاعلالت   الثاني: الفصل

اج ابن  القسطلي در 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول لــــــالفص
 

 وانـــــــالدي اتــــعتب

 وثقافته الشاعر شخصية  األولى: ةـــــــالعتب

 العنوان  الثانية: ةـــــــالعتب
 االستهالل الثالثة: ةـــــــالعتب
 المناسبات الرابعة: ةـــــــالعتب
 والشروح والهوامش المالحق الخامسة: ةـــــــالعتب

 والحواشي
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 المفهوم والمصطلح :العتبة

فقد  .ُب تراثنا العريب كاإلسالمي امسمياهت كتعٌددتٍ  داللتها تٍ تطور  مفهـو العتبة مفهـو قدًن،إٌف      
وطأ، كقيل العتبة العليا، كاػبشبة اليت الباب اليت تي  فَّةي العتبة أٍسكي  " جاء ُب لساف العرب البن منظور

األعلى: اغباجب، كاألٍسكيٌفة السٍُّفلى، كالعارضتاف العيضادتاف، كاعبمع عتبه كعتبات كالعتبي  فوؽ
، قاؿ لكعب بن مرٌة كىو وبٌدث بدرجات كُب حديث ابن الٌنٌحاـ ،مراقيها رجالٌدرٍجي، كعتب الدٌ 

 ،؟ تعرفها ُب بيت أٌمكرجة اليت ؟ أٌما أٌّنا ليست كعتبة أٌمك، أم أٌّنا ليست بالدٌ  رجةما الدٌ  :اجملاىد
 (1) " .كالعرب تكٌّن عن اؼبرأة بالعتبة... كما ما بني السماء كاألرضفقد ركم أٌف ما بني الدرجتنٍي 

اؼبرأة. كٌل ىذا يبٌثل ىي ك  ،رجمراقي الدٌ  أيضان  ىيك ، الٌدارمكونات باب  من أساسي   مكٌوفه فالعتبة      
 مرأةا دكفكوف يأف  بيتلال يبكن ل ودكف عتبة. كما أنٌ أف يكوف  فال يبكن للبابعنواف البيت كىويتو، 

 ، فكثري ما تيقرئ البيوت من نسائها.)ليسكن إليها( تسكنو

أحد اؼبباحث النوعية ُب الثٌقافة العربية  معرفة فواتح السور كخواسبها"شٌكلت  كدبجيئ القرآف الكرًن     
كهبوامش الٌنصوص الدنيوية  ،االىتماـ بعتبات الٌنٌص اؼبقٌدس، كتفيد ىذه اإلشارة إىل أٌف "اإلسالمية

كيتبٌدل تأثري اػبطاب الديين ُب تصدير اؼبسلمني لكتبهم من خالؿ العناصر  .قدًن ُب حقلنا الثٌقاُب
دلة، كعالكة على البسملة كاغبمدلة لية كاغبمٍ ملة كالتصٍ الهتا: البسٍ ألكىل اليت تستفتح، كمن أبرز مشمو ا

هبا  كما كاف يكتفي ج بعناصر أخرل كالٌتشهد كالٌدعاء كغري ذلك.دبٌ كانت الٌنصوص تي   كالتصلية
 ،() فصل اػبطاباليت كانت تفصل بني الٌدعاء كاستهالؿ اػبطاب ،أٌما بعد" كحدىا، فتعقبها عبارة "

ُب عملية تلقي اػبطاب، كقد تنوع كهتيء اؼبتلقي نفسيان كفكريان لالنتقاؿ إىل غبظة ذىنية مغايرة 
ستهٌلو صاحبو بالثٌناء على البياف كالتعوذ من فالكتاب ُب البالغة ياالستهالؿ حبسب اغبقوؿ العلمية، 
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ليكوف  ،الربىاف بكتابو بإقامتوحسانو ستفتحو حبمد ا على إسبامو إكُب اإلعجاز يكاغبصر،  العيٌ 
 (1) ره باغبديث عن التمييز بني جٌيد الشعر من رديئو...صدٌ يقد ُب النٌ ك ىاديان كسراجان منريان، 

لكتابة لتأليف كال أن كمعيار  ان الرؤكس الثمانية اليت تيعٌد مقياس "اؼبواعظ"ذكر اؼبقريزم ُب كتابو كقد 
 "اعلم أفٌ  فقد جاء ُب قولو: ،اب االلتزاـ هبافني كالكتٌ اليت هبب على اؼبصنٌ ُب نقدنا العريب القدًن، 

كتاب كىي: الغرض   مني، قد جرت أف يأتوا بالرؤكس الثمانية قبل افتتاح كلٌ عادة القدماء من اؼبعلٌ 
صناعة ىو، ككم فيو من أجزاء، كأم أكباء  ة الكتاب، كمن أمٌ كالعنواف، كاؼبنفعة، كاؼبرتبة، كصحٌ 

 (2) .التعاليم اؼبستعملة فيو"

ُب إخراج مؤلفاهتم  فوفاليت يقف عندىا الكتاب كاؼبصن اتالعناصر الثمانية دبثابة اؼبناصٌ  إف ىذه
 كىي اليت سبنح صاحبها اؼبصداقية كالشرعية كالقبوؿ. ،ككتبهم

األعماؿ بظاىرة الفواتح كاػبواًب ُب  وا أيضان النقاد العرب عند ىذا اغبٌد، بل اىتمٌ  يكتفكمل 
دالئل  نٌ بتداءات، فإّنٌ اب اإلالكتٌ فأبو ىالؿ العسكرم يقوؿ:" أحسنوا معاشر األدبية بصفة عامة. 

 ال يرضى بالكتاب حٌت  بعض السالطني كاف " كقد ذكر اعباحظ ُب كتابو اغبيواف أفٌ  .(3)البياف"
 (4)."ا مل يرض بذلك حت يعنونوو، كإمبٌ وبزمو، كىبتم

كطرائق صناعة اؼبؤلفات  ،ألفانني الكتابة ملقد تطابقت العديد من أحكاـ العرب قديبان كتصوراهت     
اليت قامت عليها أدبيات "عتبات الٌنٌص" ُب اللغات  ؛كتقديبها للقرٌاء مع صبلة من اؼبنطلقات النظرية

 الواصفة اغبديثة، كأٌّنم كانوا يبٌيزكف بني مستويني من اػبطاب ُب البنية الٌنصٌية لكٌل مؤلف: 
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إبالغو إىل القرٌاء اؼبستهدفني، كأٌما الثاين فتجسده  الذم يرـك الكاتب منت اػبطابفأٌما األكؿ فيمثلو "
كمٌقٌدـ لو بني يدم  ،، كتسبقو غالبان كترـك صياغة خطاب كاصف لألكؿالعناصر اليت ترافقوؾبموعة 

يعٌد "عتبات الٌنٌص"، كاليت نسق ىذه العناصر فيما تواضع النقد اغبديث على تسميتو القارئ. كيتحٌدد 
 (1) "اسم اؼبؤلف كالعنواف كاؼبقٌدمة... من أبرز مشموالهتا:

تثري االىتماـ قبل توسع مفهـو الٌنٌص. كمل يتوسع  تكن العتبات "ملأٌما ُب الدراسات النقدية اغبديثة     
مفهـو الٌنٌص إاٌل بعد أف ًٌب الوعي كالٌتقٌدـ ُب التعرؼ على ـبتلف جزئياتو كتفاصيلو. كلقد أٌدل ىذا إىل 

الٌتفاعل الٌنٌصي كربقق اإلمساؾ دبجمل العالقات اليت تصل الٌنصوص بعضها البعض، كاليت تبلور مفهـو 
لقد كاف التطٌور ُب فهم الٌنٌص كالٌتفاعل الٌنٌصي  صارت ربتٌل حٌيزان ىامان ُب الفكر الٌنقدم اؼبعاصر.

ٌ جاء االلتفات إىل عتب  (2) ." اتومناسبة أعمق لتحقيق الٌنظر إليو باعتباره فضاءن، كمن ٍبى

ـ(، كقبلو: انتاج 7891) "G .Genette" أسهم ظهور كتاب "عتبات " عبريار جينيتقد ك 
ـ( كغريىا من اؼبؤلفات 7894كاية ؽبنرم ميرتاف )ـ(، كخطاب الرٌ 7819كائية لشارؿ غريفل )الفائدة الرٌ 

اليت تؤديها  ،الداللية كالرمزيةالغربية ُب تنامي الوعي بالقيمة اعبمالية للخطابات اؼبوازية للٌنٌص كأنبيتها 
تسبق الكتاب كعقبو، كتطوؽ متنو كربيط بو، لتنتج خطابان  يبتٌد من الٌنٌص إىل اليت  العناصرتلك 

 ابات أك العتبات شكالن ت أف هبعل ىذه البوٌ يار جينري قد استطاع جل(3) العامل كمن العامل إىل الٌنٌص.
ة ؽبا بداية كؽبا كىي بنية نصيٌ ، (Paratextualitéة بػ )اىا اؼبناصٌ ناص اػبمسة كظبٌ من أشكاؿ التٌ 

كمباشرة، كيأٌب اؼبناص ليتجاكر مع بنية  ُب شكلها كضوحان  يص  فاعل الن  الت  كىي ذبسد عملية  ،ّناية
 كاحد، يشمل بياض الصفحة كمساحتها الداخلية من األعلى إىل األدىن. األكؿ ُب فضاء نصٌ  النصٌ 

إىل بوابات داخلية كأخرل خارجية: فالبوابات الداخلية تشمل العناكين  صٌ كتنقسم بوابات النٌ 
 اؼبقدمات، كاؼبالحق كاؽبوامش كالشركح كاغبواشي. ك الرئيسية كالفرعية، كأنظمة الفواتح، 
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البوابات اػبارجية فتشمل العناكين اػبارجية اليت قبدىا على ظهر الغالؼ اػبارجي، دبا فيها  اأمٌ 
ككلمات النشر كاإلىداء   وكالصورة اؼبصاحبة ل ،كلونو طريقة إخراج العمل األديب كشكل الغالؼ

 (1 )كغريىا.

مساعدة القارئ ُب فتح اؿ ُب صوص اؼبوازية ؽبا دكر فعٌ ابات أك النٌ ىذه العتبات أك البوٌ  إفٌ 
 صٌ ة إذا كاف ىذا النٌ كالتارىبية، كخاصٌ  كالفنٌية كقراءتو، كربديد قيمتو اؼبعرفية (الكتاب)صٌ مغاليق النٌ 

عبارة عن ـبطوطة. فقراءة ىذه العتبات تسهم ُب معرفة زمن اؼبخطوطة، كاسم اؼبؤلف، كتقوًن آرائو 
  (2)ُب خاسبتها أك ُب حواشيها.اليت عادة ما تكوف مقيدة ُب مقدمة اؼبخطوطة أك 

من عتبات  ة ُب الدراسات النقدية اغبديثة، تنطلق أساسان ناصيٌ اؼبقاربة التٌ  القراءة ُب ظلٌ  إفٌ 
ار قبل اؼبركر ببواباهتا كسياجاهتا كردبا حدائقها كهبوىا، كسياجاتو، كما أننا ال نلج فناء الدٌ ص ٌ النٌ 

فهي تلعب دكر الوسيط أك (3) .إال باؼبركر هبذه العتبات كالبوابات صٌ فكذلك ال يبكننا دخوؿ عامل النٌ 
 .أك الكتاب الواشي ُب فهم كفتح مغاليق النصٌ 
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 العتبات ولحظاتها الجمالية في ديوان ابن در اج القسطلي

 ابن دراج القسطلي : العتبة األولى

ة الشاعر شخصيىي  اج القسطليديواف ابن درٌ منها إىل  لجؿ البوابات أك العتبات اليت نإف أكٌ 
كظباتو الشخصية ىي اؼبفتاح لفهم صبلة من حياة الشاعر كثقافتو ف ،الثقاُب كالفين بعدىاُب  ابن درٌاج

، كفبا ذكره ابن الشاعر ابن بيئتو أفٌ  ؽبذا فىًهم العرب قديبان  العالقات اػبارجية اؼبشكلة لنصوص ديوانو.
عن عدم بن زيد قولو:" كاف يسكن اغبرية، كمراكز الريف فىالف لسانو، كسىهل  سالـ اعبمحي متحدثان 

 تكشف لنا عن اػبطوط العريضة اليت تتجلى اج الشاعر كاألديبابن درٌ ة دراسة شخصيٌ  إفٌ (1)".منطقو
 . ة اؼبختلفة ُب ىذا الديوافصيٌ فاعالت النٌ التٌ  فيها

د بن العاصي بن أضبد سلماف بن عيسى أضبد بن ؿبمٌ  أبو عمرىو  ابن در اج القسطلي األندلسي:-1
كىو معدكد ُب تاريخ األندلس  ،بن أيب عامر كشاعرهكاف كاتب اؼبنصور  ،ياألندلسي القسطلاج بن درٌ 

كقاؿ ُب ، "يتيمة الدىر "كتابو من صبلة الشعراء اجمليدين كالعلماء اؼبقدمني. ذكره أبو منصور الثعاليب ُب  
ككاف هبيد ما ينظم  ،كىو أحد الشعراء الفحوؿ ،ندلس كاؼبتنيب بصقع الشاـو "كاف بصقع األحقٌ 

ككنيتو أبو " (2) "،من رسائلو كنظمو كساؽ طرفان  ""الذخرية وبن بساـ ُب كتابأبو اغبسن علي ...كذكره 
  .(3)"عمر
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ُب كتب  ىتسمٌ كانت (1) اج من أسرة نبيلة مرموقة الشأف حت أف بلده قسطلةينحدر ابن درٌ        
دخوؿ ىؤالء إىل  اج ينتموف إىل قبيلة صنهاجة الرببرية، كيبدك أفٌ اج(، كبنو درٌ اعبغرافيني باسم )قسطلة درٌ 

 ق.92األندلس كاف يرجع إىل الوقت الذم افتتح فيو طارؽ بن زياد ىذه البالد ُب سنة 

بلدة قسطلة، كالذم يتأمل تداكلت على رئاسة حاكمة  ةعائلكمن سب، نٌ العريق  اجابن درٌ كاف لقد       
ىذا راجع  أثر لذلك النسب، كلعلٌ  فيو بأمٌ  اج دكف أف يعرؼ نسبو الرببرم ال يكاد وبسٌ ديواف ابن درٌ 

ذين دخلوا األندلس ُب الرعيل األكؿ من فاربيها اؼبسلمني مل يستقركا ُب ىذه الرببر الٌ  ُب الغالب إىل أفٌ 
 يبض قليل من الوقت حت اندؾبوا ُب اجملتمع األندلسي مل ىكذاحت تأقلموا بسرعة مذىلة،  البالد

 ُب صورىا كأخيلتها، كمؤمنان  للعربية مبدعان  ؿببان  كعاش شاعران  اج نشأ أندلسيان فابن درٌ  (2) .كامالن   اندماجان 
. كؼبعرفة ىذا الشاعر الفذ سنقف بعد سقوط دكلة بين عامر ُب ؿبنتوكىو  حٌت  ما ىو عريب بقداسة كلٌ 

 إىل اؼبراحل اآلتية:-رضبو ا-كاليت قسمها الباحث الكبري على ؿبمود مكي ،مراحل حياتو اؼبتغريةعلى 

 (ق382-347)المرحلة األولى:

ة. غامضة تفتقد إىل الدقٌ  كىي مرحلة(3) ،بن أيب عامراصاؿ الشاعر باؼبنصور كىي مرحلة تسبق ات     
 أاج بدابن درٌ  أفٌ  "كأغلب الظنٌ  يقوؿ: حنيعلي ؿبمود مكي على التخمني الباحث كاقق كيعتمد 

غبفظ القرآف كاإلؼباـ دببادئ النحو  ؛جيافؾبالس الشيوخ كحلقاهتم ُب  د علىيرتدٌ  حياتو الدراسية تلميذان 

                                                           
قسطلة : قرية ُب غرب األندلس،ىذا ما ذىب اليو اغبمريم، أما موقعها فهي القرية الداخلة ُب حدكد . من أعماؿ منطقة  - 1
،Algavre   ( حدكد الربتغاؿ كاليت تسمىcacella)14ظر:مقدمة الديواف ،ص. ين. 
 .10، 9، ص . مصدر سابق.2ابن درٌاج القسطلي. مقدمة الديواف. طينظر: -2
اؼبنصور بن عامر: ىو اؼبلك األعظم اؼبنصور بن أيب عامر ؿبمد بن عبد ا بن عامر ابن أيب عامر ابن الوليد بن يزيد بن عبد - 3

رؽ ُب أكؿ الداخلني من العرب.  كقاؿ ُب اؼبطمح ُب اؼبلك اؼبعافرم من قرية تركش، كعبد اؼبلك جده ىو الوافد من األندلس مع طا
حقي بن أيب عامر:انو سبرس ُب بالد الشرؾ أعظم سبرس كؿبا من طواغيتها كل تعجرؼ كتغطرس كغادرىم صرعى البقاع ك تركهم أذؿ 

تلك اآلالـ بكورىم من كتد بقاع ككاىل على بالدىم الوقائع كسدد إىل أكبادىم سهاـ الفجائع كأغص باغبماـ أركاحهم كنغص ب
دار 1نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب تأليف الشيخ اضبد بن اؼبقرم التلمساين حققو: د إحساف عباس جينظر: كركاحهم .)

 .403، 399ـ( ص ص: 1997صادر بريكت
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قد با اج كىو ُب غضاضة الصٌ كاللغة كاألدب كاألخبار كاألنساب كالفقو...كلسنا نستبعد أف يكوف ابن درٌ 
 (1)."قاـ بعدة رحالت إىل قرطبة ...

 (ق399-382 المرحلة الثانية:)

ة، كأبدع فيها بقصائده اج ُب كنف الدكلة العامريٌ بن درٌ االيت عاشها  الفرتاتكىي من أزىى        
 كمصوران  صورة فبدكحيو معليان  ،(شنجوؿ)ن رضبو عبد اؼبلك كعبد البن أيب عامر كابنيٍ ااؼبدحية ُب اؼبنصور 

كالعدؿ بقصائد نافست فحوؿ الشعراء ُب القرف  كقياـ دكلة اغبقٌ  ،بطوالهتم كشجاعتهم ُب قهر الفرقبة
 . (2)الرابع كاػبامس اؽبجريني

 (ق421-399المرحلة الثالثة:)

هم ملوؾ على كلكنٌ  ،لوؾاؼبإّنا مرحلة ّناية دكلة كبداية عصر جديد، عصر الفنت كاالنقساـ عصر       
الشاعر نفسو ُب تيو كضياع، بني تلك الدكيالت سواء من اؼبوالني للعامريني من كجد الطوائف، كىنا 

كلبيب  ،كخرياف العامرم  ،يةاف الدكلة العامر ذين كانت للشاعر عالقة معهم إبٌ بعض الفتياف الصقالبة الٌ 
كغريىم من القادة كاألمراء األمويني من أمثاؿ  ،كمبارؾ كمظفر صاحب بلنسية ،حاكم طرطوشة العامرم

الٌشاعر ابن  كلكنٌ  ،كاؼبرتضى آخر كلوؾ بين مركاف ،باركاؼبهدم ؿبمد بن عبد اعب ،سليماف اؼبستعني با
 ر ابن بساـ ىذه الوفادات حني قاؿ:كقد صوٌ  ،كجد اعبفاء كالالمباالة من طرؼ ىؤالء األمراء درٌاج

من فتنة ذلك الزماف دبنشأ ليلها، كعلى مدرج سيلها، فأكثقتو ُب حباؽبا، كعركتو عرؾ  "كاف القسطلي
ل من ز أخ ناقها، فكم لو من كفادةز أطباقها، كيرتشف أسآر شبادىا كأ كمل يزؿ يتقلب بني ،الرحى بثقاؽبا
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ؼبا جار أك ي، بقصائد لو مدح الزماف الربصبي، ككسيلة أضيع من اؼبصحف ُب بيت الزنديق األمٌ  لكفاد
 (1)".ألمن السرار.. ركاىا الزبرقاف

 المرحلة األخيرة:

 مادحان  ،ىيكابنو وب جييبٌ كاليت قضى فيها الشاعر ما يقارب العشر سنوات ُب بالط منذر التٌ        
ة، كقد كتب فيها ما يقارب الثلث من إنتاجو جيبيٌ ؼبآثر األسرة التٌ  ألحداث ىذه اؼبرحلة كـبلدان  كمصوران 
 .(2)سبعة كأربعني قصيدةأم  ؛الشعرم

كقد أكسبتو ذبربتو   ،ي شاعر األندلس باعرتاؼ القدامى كادثنياج القسطلٌ بن درٌ اإف الشاعر        
أبو  :" منازع، كىذا أبو حياف يقوؿ فيوفصار متنيب األندلس بال ،ُب قوؿ الشعر الشعرية حنكة كنبوغان 

 .(3)كخاسبة ؿبسين أىل األندلس أصبعني" ،اؽ حلبة الشعراء العامرينيي سبٌ اج القسطلٌ عمر بن درٌ 

ي اإلنسانية اج القسطلٌ بن درٌ اأىم العناصر اليت سانبت ُب تكوين شخصية الشاعر اآلف كنوجز 
 :نذكر كالشعرية، كمن ىذه العناصر

اليت تداكلت على  سرة مرموقة تنتمي إىل قبيلة صنهاجة الرببرية،أمن  العائلية فهو الشاعرمكانة -1
 اسة قسطلة حت ظبيت "قسطلة دراج".رئ

فقد  "اؼبناخ الثقاُب كالعلمي فقد كاف عصر الشاعر عصر التطور كاالزدىار ُب صبيع ؾباالت اغبياة،-2
ؿ خلفاء بين أمية )حكم بني سنيت االخرية من خالفة عبد الرضبن الناصر أكٌ اج ُب السنوات كلد ابن درٌ 

كقضى فرتة تعليمو ُب السنوات اليت كافقت خالفة اغبكم اؼبستنصر)بني  ،(ـ961-912ق/300-350
 اؼبؤيد، ككبن نعرؼ أف ىذه الفرتة من من خالفة بين ىشاـ كجانبان  ،(ـ976_961ق/366_350سنيت 
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 .11-10،ص 1،ج3ؽ
 .49ص .2ط. الديوافمقدمة . درٌاج القسطلي ابن انظر:-2
 .60ص . 1جبق. سامصدر . مالذخرية . ابن بساـ الشنرتيين-3
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" جياف" كما أفٌ  ،(1)حياة األندلس كانت أزىى عصور التاريخ اإلسالمي ُب ىذه البالد على اإلطالؽ"
كأبناء  ،بن اغبكم الغزاؿ ، فقد أقببت وبىياج كانت تربة خصبة للشعر كالشعراءابن درٌ موطن الشاعر 
اؼبراجع األندلسية كالدراسات اغبديثة ربدثت عن  كما أفٌ  .(2)أضبد كسعيد كعبد ا ؿبمد بن فرج:

مكاف بالغ العلو ُب صبيع النواحي الثقافية كالعربية  لألندلسض يٌ فقد قػي  ،األندلسالنهضة الرائعة ُب 
ة ساىم ىذا اؼبناخ العلمي ُب تبلور الشخصية الشعريٌ  (3).قرطبة تنافس بغداد كدمشق كالقاىرة كأصبحت

ق( يصف القسطلي 399فهذا أبو عامر بن شهيد)ت ،ُب ديوانو كظهر ذلك جليان  ج القسطلي،ا البن درٌ 
شديد أسر الكالـ، ٍب زاد دبا ُب أشعاره  أبا عمر مطبوع النظاـ، عمر كغريه أفٌ  كالفرؽ بني أيب" بقولو:

عة كس كما تراه من حوكو للكالـ، كملكو ألحرار اللفظ، من الدليل على العلم باػبرب كاللغة كالنسب،
على البديع، كطوؿ طلقو ُب الوصف، كبغيتو للمعّن كترديده،  ة قدرتوصدره، كجيشة حبره، كصحٌ 

 (4)".عبو بو كتكريره، كراحتو دبا يتعب الناس، كسعة نفسو فيما يضيق األنفاسكتال

ف كال ُب غري تكلٌ  شعره انتظامان ينتظم ، اج شاعر مطبوعبن درٌ االشاعر  فيبدك من ىذا الوصف أفٌ      
 يأسر القلوب جبماؿ لغتو كثراءىا.جهد، 

الثقافية السياسية ك  ُب اغبياة اؼبنصور قويان كاف تأثري اغباجب  :يب عامرابن أاؼبنصور  شخصية -3
كالثقة بالنفس كالسعي اؼبصادر التارىبية كاألدبية ربيل إىل القوة كالعظمة  فجلٌ  ،كجليان  كاألدبية كاضحان 

يقوؿ فيو الفتح بن خاقاف يربز قوتو على اؼبتقدمني عليو من اػبلفاء  كراء اؼبعايل ؽبذا القائد العظيم،
، كأعظمهم استقالال، فآؿ أمره إىل ما جالالن  كأسبهم، ذكاىم جنانان أك  ،كاف أمضاىم سناناٌ و  فإنٌ " :األمراء

آؿ...فقاـ بتدبري اػبالفة، كأقعد من كاف لو فيها أناقة، كساسة األمور أحسن سياسة، كداس اػبطوب 
شن دياسة، فانتظمت لو اؼبمالك، كاتضحت بو اؼبسالك، كانتشر األمن ُب كل الطريق، كاستشعر خبأ
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ة، كمل تزخر ؼبكركه هبا ة، مل تدحض لسعادهتا حجٌ كعشرين حجٌ  اليمن كل فريق، كملك األندلس بضعان 
، كسهاـ ة، لبست فيها البهاء كاإلشراؽ، كتنفست عن مثل أنفاس العراؽ. ككانت أيامو أضبد أياـعبٌ 

 (1)بأسو أشد سهاـ..." 

، كربقيقو لالستقرار ظهر ىذا القوؿ عظمة ىذا اؼبلك كقوتو ُب استالـ اغبكم كحنكتو كحسن تدبريهيي 
 كالدعة ُب ربوع األندلس، كما شهد عصره ّنضة علمية كأدبية نافست خالفة بين العباس ُب بغداد.

كىو الذم قضى ُب   ؛ةيهيم كيعجب هبذه الشخصية الفذٌ  ي أفٌ اج القسطلٌ لشاعرنا ابن درٌ  أال وبقٌ     
ُب اؼبنصور كحده اثنتني كثالثني ما بني  ؟ قاؿو عبد اؼبلك كعبد الرضبن ستة عشر عامان كنفو ككنف أبنيٌ 

سيف  مثلما الـز أبو الطيب اؼبتنيبٌ  كغزكاتو يبدح فيها ىذا القائد كيالزمو ُب حركبو (2) ،قطعة كقصيدة
كيدرج اظبو كيأمر بإثباتو ُب ديواف العطاء بعد  ،لو اؼبنصور كاتبان اغباجب و ني  يعيػٌ أمل .الدكلة اغبمداين

ىذه اؼبكانة  لعلٌ  .كيد اغباسدين كاؼبنافسني لو  دحضتاليت  ؛بقصيدتو البائية (3)قباحو ُب "االمتحاف"
 مل هبد حاضنة ، فاؼببدع إذالدل الشاعر اغبظوة لدل اغباجب اؼبنصور زادت ركح العطاء كاإلبداعك 

ة، يقرطبالفتنة القد شهد شعر ابن درٌاج فتوران ُب بداية ك  إنتاجو، كجٌفت قروبتو. ا ذبل كفرتردبٌ إلبداعو 
حيث بلغ ، بعد ما حٌط رحالو عندىم، سرقسطة ني ملوؾجيبيٌ التٌ ُب بالط كلكٌنو سرعاف ما غزر انتاجو 

   (4) .قصيدة كأربعنيأم سبعة  الشعرم ما يقارب الثلث إنتاجو

يشوهبا الغموض كانت  األكىل للشاعر ابن درٌاج كإف كافيبدك أٌف النشأة : كاإلسالمية الثقافة العربية-4
المية من قرآف كشعر كنسب كاإلس تنتهج دراسة كٌل ما يتعلق بالثقافة العربيةاسالمية بامتياز، نشأة عربية 

يستشٌف فيو ىذه الثقافة كاضحة ديواف ابن درٌاج فمن يقرأ  ،كتاريخ ألىم األحداث العربية كاإلسالمية
   جلية.

                                                           

ربقيق . 3ط .البياف اؼبغرب ُب أخبار األندلس كاؼبغرب. ىػ(695ؿبمد بن ؿبمد )اؼبتوَب: كبو ابن عذارم اؼبراكشي، أبو عبد ا  -1
 .273. ص2ج .ـ1983 ،دار الثقافة، بريكت :لبناف. س. كوالف، ًإ. ليفي بركفنساؿ كمراجعة: ج.

 .28،29.ص ص2مقدمة الديواف .طابن درٌاج القسطٌلي.  -2
 .26-25حادثة االمتحاف ىذه جاءت لتثبت شاعرية ابن دراج القسطلي :انظر مقدمة الديواف، اؼبصدر نفسو ص ص -3
 . 49ص. 2ط. مقدمة الديواف. مصدر سابقابن درٌاج القسطٌلي. ينظر: -4
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 (1) وانــــــالعن العتبة الثانية:

 ،إىل: الظهور، اػبركج (2)ُب اؼبعاجم اللغوية ربيلنا القراءة اللغوية ؼبدلوالت لفظ "عنواف "
ذاتو  أك النصٌ  فالعنواف عالمة ربيل إىل الكتاب .األثر، كالعالمةك االعرتاض ك الوسم ك اإلرادة ك القصد، 

، فيكفي أف نذكر بعض اؼبؤلفات فتحيلنا إىل هره عليو عن قصد كإرادة من صاحبوكسبيزه عن غريه كتظ
فمثال البخالء وبيلنا إىل اعباحظ، كالنقائض ربيلنا إىل جرير كالفرزدؽ كاألخطل،  ،أصحاهبا مباشرة

، بنوعوك  ،الذم يكتب بو العنواف حبجمو كما أىتم العرب باػبطٌ  ع.ككليلة كدمنة ربيلنا إىل ابن اؼبقفٌ 
 . اؼبنتهيمنة على نصوص اؼبسلطة الكإعطائو  ،بطريقة كتابتوك 

كنيتو أك   إذا ذكرتٍ م فخٌ كيي  م اػبطٌ عظٌ ويل: "كاألحسن ُب عنواف الكتاب إىل الرئيس أف يي يقوؿ الصٌ      
كانت آخر الكلمة ياء مثال    لطف اػبط ُب اظبك، كاسم أبيك كذبمعو...كإذاكأف تي  ،نسبو إىل شيء

 (3)ىا إىل اػبلف."كأيب علي، كأيب عيسى، كأيب وبي عقت الياء إىل قداـ كمل تردٌ 

اء أك اعبمهور، كىذه العنواف يعكس عالقات اجتماعية بني اؼبرسل/الكاتب كاؼبرسل إليو/القرٌ  إفٌ 
للسلطة اؼبهيمنة على  زان فيصبح العنواف دبحدداتو رم ،ربكمها كظائف اجتماعية كزبضع ؽباالعالقة 

 اب.نصوص الكتٌ 

أما  ،دقيقة ُب التصنيفات النثرية خاصةظاىرة العنونة ُب تراثنا العريب القدًن برزت بصورة جلية ك  إفٌ 
، فالقصائد اليت غطت مرحلة اعباىلية كالعصر اإلسالمي الوافر الشعرية منها فلم يكن ؽبا اغبظٌ 

دليلنا ُب ذلك ؾبموعة التحقيقات اليت أقبزت حوؿ شعراء تلك الفرتات، ك  ،مل تكن معنونة كالعباسي،

                                                           

الٌنقائض )جرير، الفرزدؽ،  الٌتناص ُب شعر ةينظر: عبد القادر، صحراكم. اسرتاتيجيُب مفـو العنواف كؿبدداتو للتفصيل أكثر  - 1
 كما بعدىا. 72األخطل أمبوذجان(، مرجع سابق، الفصل الثاين ص 

الصويل : أدب الكاتب، ربقيق ؿبمد  أبو بكرينظر: ك .  296. 290،ص13ابن منظور :لساف العرب ،مادة )عنن(ج  :ينظر -2
 143هبجة األثري، )د.ط(، دار الطباعة للباز )د.ت(،ص

 .143صمصدر سابق. أدب الكاتب.  الصويل:أبو بكر  -3
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فقد اكتفى ( 1)دبا ُب ذلك ربقيقات كبار اققني أمثاؿ عبد السالـ ىاركف كؿبمد شاكر كغرينبا.
ة البحرتم، يفوف كالكتاب بعنونة قصائد الشعراء على حسب الركم كالقافية كاؼبطلع، فنجد سيناؼبصنٌ 

ود تسميات لبعض كىذا ال يعين عدـ كج .كرائية جرير كالفرزدؽ كغريىا المية العجم، ،المية العرب
ة أليب القاسم ؿبمد بن عبد ا الفزازم، كالقصيدة ازيٌ القصيدة الفزٌ  كجدتٍ قد ف، القصائد الشعرية

بأطواؽ اغبمامة أليب اجمليد بن عبدكف، كتذكرة األريب كتبصرة األديب جملد الدين ؿبمد بن  اميةالبسٌ 
ؾبموعة من القصائد تسمية عامة صبعتها خصائص معينة،   كما ظبيتٍ   (2)أضبد بن الظهري اؼبراكشي.

 كالنقيضة كاؼبعارضة.  كالغرض كاؼبوضوع كالوزف كالقافية كالركم

 يد يقطني كعبد الرزاؽ بالؿ كمفيداثيني العرب من أمثاؿ صالح فضل كسعدأما نظرة النقاد اغب
( وم Machine) ، فالعنواف آلةعن الدراسات الغربية اغبديثة فكرم اعبزار فهي ال زبتلف كثريان 

ك يفكٌ  كالنصٌ  فهي عالقة اختصار كتفكيك، فالعنواف ىبتصر النصٌ  (3)،آلة لقراءة عنوانو و كالنصٌ نصٌ 
  اؼبؤلف كالقارئ. اُب عالقة تبادلية وبددىالعنواف 

 ، عندما يتعلق األمر باعتباره عنصران " الشركع ُب ربليل العنواف يصبح أساسيان  صالح فضل أفٌ يرل ك 
...كما يبكن أف يقـو العنواف بدكر يقـو بوظيفة صبالية ؿبددة مع النص أكُب مواجهتو أحيانان  بنيويان 

"مقتل القمر " أك يشري إىل أساطري  مثل "شجر الليل" أك صٌ لدالالت النٌ ف الرمز االستعارم اؼبكثٌ 
و كذك طبيعة تفاعلية مع قارئو فالعنواف ذك طبيعة شعرية مع نصٌ  (4) مثل )عوليس(..." موظفة ُب النصٌ 

من دالالت  يتحوؿ إىل رمز أديب أكديين أك أسطورم أك حت تارىبي انطالقان  كأحيانان  ،أك صبهوره

                                                           

فاتح ضببلي: التناص ُب شعر ابن ىاين األندلسي، رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه ُب األدب العريب القدًن، جامعة باتنة  ينظر:  -1
 . 67ص . ؿبفوظة.4002/4002

. 2جـ.1977دار اؼبعارؼ،  :القاىرة .لتوابنقلو إىل العربية رمضاف عبد ا. 3ط .ؿ برككلماف : تاريخ األدب العريبكار ينظر:  -2
 . 104ص

 .  362صـ. 1997ديسمرب ،. 12العدد. ؾبلة اللغة كاألدب ".النص كشعرية اؼبناصصة" :ركاينية  ،الطاىر -3
 . 304، 303،ص 1996،الشركة العاؼبية للنشر لوقبماف ، 1بالغة اػبطاب كعلـو النص ،ط. فضل ،صالح -4
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سؤاؿ كىو أيضان شهارية. إيبلك قيمة  ة مؤلفو، ككما يبلك قيمة صبالية فإنو أيضان كمقصديٌ نصوصو 
 ي.إشكايل يبحث عن إجابات داخل اؼبكوف النصٌ 

باىتماـ كبري من طرؼ الدارسني كاؼبشتغلني ُب ىذا ُب الدراسات السيميائية  حضي العنوافكقد 
كالذم عاِب فيو  ،(Seuilsكتابو عتبات )( ُب  G.Genetteت )يار حينري اغبقل من أمثاؿ ج

 (.Transtextualitéالكاتب مصطلح اؼبناص كأنواعو كأشكالو كعٌده ضمن اؼبتعاليات النصية )

ا فإف تعريفو اؼبوازم(، ؽبذ صٌ من أىم عناصر اؼبناص )النٌ  العنواف يعدٌ  ت أفٌ يكيرل جريار جين 
(، ؽبا كقع Objet artificiel) صناعيان  فقد أصبحت العناكين موضوعان " ،يطرح بعض التساؤالت

كىي ربت طائلة تعليقاهتم قصد القبض عليها، ، قارئ كاعبمهور كالنقد كاؼبكتبينيبالغ ُب تلقي كل 
لتلك الكتلة  بتحليلهم (،Titrologuesكىذا ما يتخصص فيو اؼبشتغلوف بالعنونة أم العنوانيوف )

ا على ، إمٌ واجدة، أم الطباعة اؼبت(Iconographique(، أك اإليقنوغرافيو )Graphiqueاػبطية )
 (1)."غالؼالصفحة العنواف أك على 

كإذا كاف "العنواف عبارة عن كتلة مطبوعة على صفحة العنواف اغباملة ؼبصاحبات أخرل مثل 
قابل للتحليل كالتأكيل  ، فإف السؤاؿ اؼبطركح كيفية قراءتو كنصٌ  (2) اسم الكاتب أك دار النشر ..."

ك"لوم ىويك"، حيث  من "كلود دكشي" مع كلٌ  جينيت و األصلي؟ كىذا ما ناقشو جرياريناص نصٌ 
ما يأٌب ُب اعبزء األكؿ قبل  فكلٌ  ،(ــZadigػػػػ)العنواف ىو ما نسميو اليـو ب يرل "لوم ىويك" بأفٌ 

 ان دقيق ان ( كيقدـ لو تعريفSous-titreا الذم بعده فهو العنواف الفرعي )الفاصلة ىو العنواف، أمٌ 
ُب كتابو )ظبة العنواف(، بأنو" ؾبموعة العالقات اللسانية من الكلمات كصبل كحت نصوص،  كشامالن 

، (3) ، كلتجذب صبهوره اؼبستهدؼ"عليو كتعينو، تشري تواه الكلي لتدؿٌ  قد تظهر على رأس النصٌ 

                                                           
 ، منشورات االختالؼ :اعبزائر .سعيد يقطني تقدًن:. 1ط. جريار جينيت من النص إىل اؼبناص(عتبات ) بلعايد:، عبد اغبق -1

 . 66، 65ص ـ.2008
2 -

  Gérart Genette ,seuils, p.60 نقالن عن:. 67عبد اغبق بلعايد:عتبات )جريار جينيت من النص إىل اؼبناص(، ص 

 Loe Hoek,la margue du titre ,p.17 :اؼبرجع نفسو، الصفحة نفسها. نقالن عن -3
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 Secondالعنواف الثانوم ) ،(Zadigالعنواف )  واف:فيقرتح ثالثة عناصر للعن ا "كلود دكشي"أمٌ 
titre) ،( العنواف الفرعيSous-titre) (1) . 

يبكننا أف نعتمد خطاطة "ياكوبسن" لكشف من خالؽبا عن عناصر العملية التواصلية كما 
 األساسية كما يلي:

 إليو اؼبرسل  اؼبرسل               الرسالة                             
 (destinateur/ titreur:)اؼبعنًوف/اؼبرسل -
 (tetraire/destinataireاؼبعنوىف لو/اؼبرسل إليو: ) -

ف يبكن أف اء، فالعنوامن القرٌ  فاؼبرسل إليو عادة ىم القراء أك اعبمهور، كاعبمهور أكسع مفهومان 
أف  جينيت. فيحدد العنواينمل يقرؤكا الكتاب، كىذا ما يسمى بالتلقي  يرربل على ألسنة أشخاص

 ىم القراء ، كمن يرسل إليو العنواف ىم اعبمهور. صٌ الذم يرسل إليو النٌ 

، قونو لينقلوه بدكرىم إىل اآلخرينالكثري من الناس فيتل شهاريان إك  العنواف ىباطب بو بصريان  إفٌ 
اء، للقرٌ  ان موضوع -يضيف جريار- سهموف ُب دكرتو التواصلية كالتداكلية. فإذا كاف النصٌ كهبذا فهم يي 

 objet de)(2)ة أكرب موضوع للتحادثفالعنواف مثل اسم الكاتب موضوع للدكراف كبدقٌ 

conversation إىل اليـو قد أصبحالقرف الرابع اؽبجرم  من اج القسطليشعر ابن درٌ  فإفٌ  (. كفعالن 
 .يتولشهرتو كصً   األندلسدبتنيب، حت ليٌقب للدكراف كالتحادث موضوعان 

من الوظيفة التواصلية للغة عند  د كظائف العنواف، جاعالن ت أف وبدٌ ياستطاع جريار جين      
للمقارنة، أم من خالؿ العالقة التفاعلية للعناصر الثالثة: اؼبعنًوف/الكاتب، اؼبعنوىف  "ياكوبسن" سبيالن 

 : (3)دىا ُب الوظائف التاليةلو/القارئ أك اعبمهور، ك عنواف النص/الكتاب. كقد حدٌ 
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 ( f.désignationالوظيفة التعيينية: )-1

ة مشتقة من الفعل التعنينيٌ  ة، ألفٌ من التعيينيٌ  ة بدالن كيبكننا أف نطلق عليها بالوظيفة التعنينيٌ 
، كاإلشارة صٌ كىي كظيفة تسهم ُب تعيني ىوية النٌ )عنن( كالذم من دالالتو الوسم كالقصد كالتحديد. 

ما يبكن من احتماالت  ة كبأقلٌ دقٌ  اسم الكاتب كتعرؼ بو القرٌاء بكلٌ إىل جنسو كانتمائو، فهي تعني 
اللبس، كيستعمل بعض اؼبشتغلني على العنواف تسميات أخرل ؽبذه الوظيفة نذكر منها: الوظيفة 

 االستدعائية، كالتسموية، كالتمييزية، كاؼبرجعية.

 (f. descriptiveالوظيفة الوصفية: )-2

ة عن ، كىي الوظيفة اؼبسؤكلصٌ عن النٌ  لعنواف عن طريقها شيئان كىي الوظيفة اليت يقوؿ ا
لوظيفة ال كىذه ا ، كىي نفسها الوظيفة )اؼبوضوعاتية كاػبربية ، كاؼبختلطة(،االنتقادات اؼبوجهة للعنواف
ة ة كالدالليٌ مربتو إيكو" كمفتاح تأكيلي للعنواف، كظبيت بالوظيفة التلخيصيٌ امنأل عنها فقد عٌدىا "

 .الواصفة كاللغة

 (f. connotative) اإلوبائية:الوظيفة -3

 كىي أشد ارتباطا بالوظيفة الوصفية، أراد الكاتب ىذا أـ مل يرد، فال يستطيع التخلي عنها.
فصلها  ت" ُب بادئ األمر مع الوظيفة الوصفية ٍبٌ جينجريار يست دائما قصدية ؽبذا دؾبها "كىي ل
اغبديثة كخاصة الرمزية  اكينل. كتكوف أكثر إوبائية ُب العنكىي تأٌب مكملة للوظائف األخر  عنها.
 منها.

 (f. séductiveالوظيفة اإلغرائية: ) -4

 صٌ ايط" ك"النٌ  صٌ ت "النٌ يكاػبارجية أك كما ظباه جريار جينإف اؼبناص بكافة أشكالو الداخلي 
كاالنتظار كالتحفيز كإغراء  يهدؼ ابتداء إىل خلق اإلثارة(1)،لتآلفي"االفوقي" أك بنوعيو "ألنشرم ك 

ؼبا  فيجب أف يكوف "العنواف مناسبان  ما يبلك من مفاتن حسية كمعنوية. كإغواء القارئ كأسره، بكلٌ 
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ؿبدثا بذلك تشويقا كانتظارا لدل القارئ ". لكن   نٌصو، قارئو اؼبفرتض كينجح ؼبا يناسب يغرم جاذبان 
 للكتاب، كال يكوف ظبساران  أيكوف العنواف ظبساران ز على الشكلية، ار يطرح ىذا التساؤؿ افٌ ري ج

ظر ُب ىذا التمادم االستاليب كراء لعبة اإلغراء، الذم سيبعدنا عن مراد لنفسو؟ فيدعو إىل إعادة النٌ 
( " أف يكوف الكتاب أغرل من عنوانو أحسن من أف John Barthالعنواف، ليجيب "جوف بارث")

تنبيو للكٌتاب أف يبتعدكا عن التأنق اؼبفضوح ُب عناكينهم على يكوف العنواف أغرل من كتابو "كىذا 
    (1)."حساب اؼبضموف

كبعد ىذه اإلطاللة على أحد أىم عناصر اؼبناص كىو" العنواف " ُب الدراسات العربية كالغربية، 
 من خالؿ ىذا العرض التطبيقي. ككظيفتوتو داللعناصره التواصلية ك ربديد  سنحاكؿ
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 :يالقسطل اجديوان ابن در  

الذم كاف  ؛حقيقة ىذا الديوافاج القسطلي يدرؾ دكاف ابن درٌ ل لتقدًن الطبعة األكىلالقارئ  إفٌ 
"كقد كاف ؾبرد اكتشاؼ نسخة يقوؿ ؿبمود علي مكي:  ،الدكاكين اؼبفقودةُب عداد لوقت قريب 

السائد بني الباحثني ُب تاريخ االدب  الرأمـبطوط من ديواف ابن درٌاج حدثان جليالن ُب ذاتو، فقد كاف 
  (1).فبٌا ذىب من تراث ثقافتنا العربية" العريب أف ىذا الديواف قد فقد ُب كثري

ة ُب اؼبغرب األقصى كىي ربمل كرقة كقد أشار اقق إىل "عنواف النسخة اؼبخطوطة باؼبكتبة الزيدي
ل فيها مالحظة حوؿ اؼبخطوط أحد أمناء ىذه اؼبكتبة قد سجٌ  يبدك أفٌ  ،ؿ الديوافضعت ُب أكٌ كي 

  ها:ننقلها ىنا بنصٌ 

  (.ـ7777-869ق/677اؼبتوَب  ،ق761سنة ي )اؼبولود اج القسطلديواف أضبد بن ؿبمد بن درٌ 

 :(2) من الورقة الرابعة بقولو يبتدئكاألخري  األكؿمبتور 

 اؽبوادج بالضحى    غداة استقلت باػبليط ضبوؿ كما رفع اآلؿ

 واستكمال بعدك كاؼبقارنة بينهما، بني اؼبخطوطات القديبة  البحثمضنية ُب  كقد بذؿ اقق جهودان  
ؽبا عما جاء ُب  اؼبصادر اليت نقل عنها سبييزان  إىل كاإلشارة ،النسخة الزيديةص ُب خرـك ائقلبعض الن

بل كردت ُب  ،ىذه النسخةشعرية كنثرية مل ترد ُب  ان الديواف قطع آخرُب  وكإغباق ،النسخة اؼبخطوطة
  (3) إسباما للفائدة منها. "الذخرية "البن بساـ،القديبة كبو كتاب  األدبيةاؼبصادر 

حاكم قطر – دبسانبة الشيخ علي بن عبدا آؿ ثايناج القسطلي ابن درٌ  ديواف إخراج ًبٌ  قدل
حسني مؤنس مدير معهد الدراسات اإلسالمية  الشيوخ األفاضل:حثني ك االبمن  كدبساعدة كلٌ  -سابقان 

 عبد ا عناف  اعبليلنٍي كالعاؼبنٍي  ،باؼبغرب "مدريد"، كالشيخ الفقيو التطواين مالك النسخة اؼبخطوطةػب
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 ،ةهبيٌ  ةُب حلٌ الديواف  إصدارن ساعدا اقق الدكتور ؿبمود علي مكي على ذيٍ كؿبمد العابد الفاسي الٌ 
السيد صقر مدير د البديع عبمة الشيخ ؿبمد بن مانع كتصدير عاـ للسيد مة للعاٌل تألف من مقدٌ ت

 .يواف ؿبمود علي مكيقق الدٌ  عاـ تقدًناؼبكتبات، ٍبٌ 

 يةشعر قصائد كقطع إضافة إىل ملحق يشمل  ،كقد حول الديواف مائة كثالث كستني قصيدة كمقطوعة 
 .القديبةاألدبية ُب اؼبراجع  ت، فبا جاءويكنثر 

 اج من بينها:كما توجد فهارس متنوعة ؽبا صلة بديواف بن درٌ 

 فهرس القواُب -
 فهرس أظباء األعالـ كالطوائف كالقبائل -
 فهرس األعالـ كاألماكن اعبغرافية -
 فهرس اؼبؤلفني -
مبني ؼبطالع القصائد كاؼبقطوعات مع أظباء األمراء كالقواد كالوزراء فهرس عاـ  -

مع إشارة إىل مناسبات  ،كالبهاركالورد بعضها ُب كصف النرجس كما أف ،  ...كالفقهاء
 القصائد كاؼبقطوعات.

اليت جاءت  مناسبة ىذه الطبعةللناشر مع ذكر  ان عام ان تو الثانية تصدير يواف ُب طبعالدٌ  كما يضمٌ 
 ديداعبك ىذه الطبعة عادة دكاعي إ كقد بنٌي فيها اقق .األبيات لةمشكٌ لكنها غري منقحة ك جامعة 

فيو  للمحقق عٌرؼ ان عام تقديبان ٍب  اج كأخباره،بن درٌ الرتصبة الؼبراجع  ان ثبت كقد مشلت ىذه األخرية ،فيها
اج زمن مع إبراز مالمح من حياة ابن درٌ  ،ابن أيب عامر ياة الشاعر منذ كالدتو إىل اتصالو باؼبنصورحب
الطوائف ٌٍب استقراره ُب بالط الٌتجيبٌيني ملوؾ كصف تغرب الشاعر كتيهو بني أمراء ك  ة،يٌ قرطبالفتنة ال

 ق(.616يعرفنا اقق بركايات الديواف كما كصلت إىل ابن خري اإلشبيلي)تك  قبل كفاتو.سرقسطة 

تظهر مصادر ركاية  مشجرةكقد كضعت  ُب القرف السادس اؽبجرماج القسطلي كىذه ركايات ابن درٌ  
فابن حـز  ،الثقاةالرجاؿ من  كنباصدراف األكالف من معاصرم الشاعر؛ فاؼب ،قوية السنديواف الدٌ 
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لتؤكد صحة  جاءت اؼبتواترة األندلسي عامل جليل كفقيو يشهد لو بالعلم كاألمانة... كىذه الركايات
 كتثبت أحقٌيتو لصاحبو ابن درٌاج القسطلي. ،يوافالدٌ 

  اج القسطليابن درٌ                                               
 

 ق(677)ت                                                   
 ابن حي التجييب                                                                                  ابن حـز القرطيب

 ق(668)ت                                      ق(                                                664)ت  

 
 عريب   أبو ؿبمد عبد ا بن ال           اغبميدم                                              ابن شريح االشبيلي     
 ق( 699)ت                                        ق(678)ت

 ابن طرخاف البغدادم        ابن غشلياف السرقسطي                                     
 ق(667)ت               

 

                                                         ق667)تأبو بكر أيب العريب اإلشبيلي                                                                          

               
 ابن خري االشبيلي             

 ق(616)ت                 
 

 روايات ديوان ابن دراج كما وصلت إلى ابن خير االشبيلي                      

 القرن السادس الهجري( )في                                               
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  عنوان الديوان -1

                                                         كاآلٌب:اج القسطلي  رٌ  بن دجاءت عناكين الديواف ال

 ـ(7777-869ق/677ق، اؼبتوَب 761اؼبولود سنة ديواف أضبد بن ؿبمد بن درٌاج القسطلي) - أ

الدكتور  لو كعلق عليو كقدــ(،حققو 7777ق/677)اؼبتوَب سنة اج القسطلي ديواف ابن درٌ -ب
العامل اعبليل الشيخ علي بن عبدا آؿ ثاين حفظو  طبع على نفقة صاحب السمو ؿبمود علي مكي.

 (7) الشكل ـ.منشورات اؼبكتب اإلسالمي بدمشق.7847-ق7797الطبعة األكىل  ا.

 
ـ قدٌ حققو ك  ـ(.الطبعة الثانية.7777-869ق/677-761)اج القسطلي ديواف ابن درٌ  -ج

أستاذ األدب األندلسي كاؼبغرب جبامعة القاىرة. كعضو  علق عليو الدكتور ؿبمود علي مكي.لو ك 
منشورات مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعرم  ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة.

 (7)الشكل  ـ.7776الكويت، 

.  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الد  ــــــ: عتبالفصل األول

96 
 

للتعريف دبضامني  تطلق غالبان  تقليدية ُب بنيتها اللغوية، ان عناكينىا قبدىذه العناكين إذا تأملنا  
ل من ثالث كحدات تتشكٌ  العناكينىذه  أفٌ  كما بيئاهتم كعصورىم.الدكاكين كالتعريف بأصحاهبا ك 

 ميالد الشاعر ككفاتو،مصاحبات أخرل منها تاريخ  إىل إضافة ،القسطلي اج،ابن درٌ  يواف،الدٌ  :لغوية
رتبة ال فيها كرتذي  بني الطبعتني، أٌف الطبعة األكىل اسم اقق الدكتور ؿبمود علي مكي مع الفارؽك 

كذكر صاحب الفضل ُب طبع ىذه النسخة ظبو الشيخ العامل اعبليل الشيخ  فقط، لمحققلالعلمية 
)منشورات اؼبكتب اإلسالمي بدمشق( دكف أم  كمقرىاعلي بن عبدا آؿ ثاين كذكر مؤسسة النشر 

ُب عضوية اقق  فزيد على العنواف ، أٌما الطبعة الثانية(7)الشكلصورة أك رسم على الغالؼ اػبارجي
)منشورات مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني  كمؤسسة النشر ،ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة
 األكىلالطبعة  مابينقدًن الطبعة الثانية مباشرة بعد العنواف ت ـ(، مع 7776لإلبداع الشعرم الكويت، 

أىم اؼبعامل  يعدٌ الذم  الشهري جامع قرطبةالصورة اليت سبثل إضافة إىل  قبل دار النشر. جاءت
  .كسياسية ، ؼبا لو من رمزية تارىبية كدينيةكحديثان قديبان  اإلسالمية ُب األندلس

 صٌ عيني اعبنسي للنٌ التٌ  ليبثٌ ايط  صٌ ىذا العنصر اؼبوازم أك النٌ يواف( من النمط األكؿ )الدٌ  فٌ إ
إليو ىو تعريف القراء كاعبمهور  اج()ابن درٌ اسم الشاعر إضافة النمط الثاين ك  ،الذم ىو الشعر األديب

 ،قسطلة إىلاج نسبة الشاعر ابن درٌ  فهو ا النمط الثالث )القسطلي(أمٌ  بصاحب ىذا اعبنس األديب.
 تعرٌب  كىي، (1) مو اغبمريٍ إليكما ذىب   األندلسكىي قرية ُب غرب  ؛كىي اؼبكاف الذم كلد فيو الشاعر

أف بين  جب اإلشارة إىلكىنا ك  .فهو أندلسي اؼبولد كمغريب األصل ؛منبتوك  ابن درٌاج لشاعرعن ىوية ا
طارؽ بن زياد  االمازيغيذين كفدكا إىل األندلس مع القائد الرببرية باؼبغرب الٌ  اج من قبيلة صنهاجودرٌ 

قسطلة كانت معركفة ُب كتب  بلدة  أفٌ ة نبيلة مرموقة الشأف حٌت اج أسر ق. كأسرة ابن درٌ 87سنة 
 (2)اج"اعبغرافيني كاؼبؤرخني األندلسيني باسم "قسطلة درٌ 

                                                           
 .14ص:  2: ابن درٌاج القسطلي. مقدمة الديواف طينظر -1
 .9: ص 2ظر: اؼبصدر نفسو.  طين -2
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 ،من ابن عمر الشيباين عليو كلٌ سار فقد  ،قدًن ُب الثقافة العربيةمن العناكين النمط ىذا  إفٌ 
بالنسبة لشعراء اعباىلية كاإلسالـ ككذلك  كاألصمعي، كابن حبيب الطوسي، كابن السكيت كغريىم،

توجو  إتباعن صنفا دكاكين الشعراء ادثني مع كابن ضبزة األصفهاين اللذيٍ  ،الشأف بالنسبة للصويل
 (1).جديد ُب تصنيفها

 :العنوان التواصلية فيعناصر العملية   -2

كشف من خالؽبا عن عناصر العملية التواصلية نالتواصلية خطاطة "ياكوبسن"  باالعتماد على
 كما يلي:  ُب ديواف ابن دراج األساسية

 اؼبعنوىف لو                العنواف                                         اؼبعنًوف              
 القارئ/اعبمهور        ...                                                           اج ابن درٌ 

 
 القارئ/اعبمهور          واف          ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد                                     

 القسطلياج أضبد بن ؿبمد بن درٌ                                أمني    
 ـ(7777-869ق/677ق، اؼبتوَب 761اؼبولود سنة )                اؼبكتبة الزيدية 
 

    القارئ/اعبمهور                       وافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد                                  
 ابن دراج القسطلي                                 

 ـ(7777ق/677)اؼبتوَب سنة                        الدكتور
 القارئ/اعبمهور                      ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف                          ؿبمود علي مكي

 ابن دراج القسطلي                                
                                                     ـ(7777-869ق/761-677)                        

                                                           
 .2ج ـ.1977.نقلو اىل العربية رمضاف عبد التواب. القاىرة: دار اؼبعارؼ 3العريب".طانظر: كارؿ برككلماف "تاريخ األدب  -1
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قرف الرابع خالؿ ال عصر الشاعر أما اؼبصاحبات من تاريخ ميالد الشاعر ككفاتو فقد حددتٍ 
 اؼبشؤكمة. و، كما بعد فتنة قرطبةأم مرحلة حجابة اؼبنصور ابن أيب عامر كأبنيٍ ؛ كاػبامس اؽبجرينٍي 

 صبلة من اإلشارات كالدالالت منها:إىل  ينلعناك ل ىذا العرضمن لبلص 

  األندلسي. اج القسطليكىو الشاعر ابن درٌ  ؛يوافبصاحب الدٌ تعريف ال-7

عالقة كىو اؼبدح ال سيما أف الشاعر لو  ،على اتول العاـ فهو وبيل ،يوافكصف ؼبضموف الدٌ  -7
كىذا ال يعين أف اج. كبأسرة آؿ ذبيب كنبا يتوافقاف كتاريخ ميالد ككفاة الشاعر بن درٌ  ،عامر بأسرة بين

أبعاده كدالالتو  ال يغين عن قراءة اؼبنت كفهم كلٌ  فو اؼبناص اػبارجي ؽبذا الديو ب الوصف الذم ىبتصٌ 
 .االجتماعية كالسياسية كالثقافية

ن يبثالف أزىى العصور اإلسالمية كأنضجها سياسيان الذيٍ  الرابع كاػبامس اؽبجريني القرننٍي اإلشارة إىل -7
الد الشاعر ككفاتو كثيقة تارىبية غبياة عصر الشاعر يفتاريخ م األندلس.كأدبيان كاجتماعيان ُب  كثقافيان 
فذكر األندلس يثري أشجاف اؼباضي كوبيل  ،ة العنواف إاٌل أٌف ألفاظو معامل تارىبيةكرغم تقليديٌ  نفسو.

 زمن اغبضارة اإلسالمية ُب األندلس. ، زمن الفردكس اؼبفقود القارئ إىل

 ،ائو من جهةبينو كبني صبهوره كقرٌ  ان قرائي ان بني الكاتب كالكتابة، كعقد ان شعري ان العنواف عقد يبٌثل-4
 قيمةذبارم/إشهارم بينو كبني الناشر من جهة أخرل، كمن ىنا كجب ربقيق قيمتني للعنواف:  ان كعقد

 (1)قيمة ذبارية اشهارية للناشر. كللكتاب شعرية ك  جمالية

من صورة الغالؼ)جامع قرطبة  عرية لعنواف الديواف كمصاحباتوشالمالية ك اعبقيمة ال لقد برزت - 
الكبري( للطبعة الثانية ُب احالة اؼبتلقي إىل الذاكرة التارىبية كاسرتجاعو لعظمة اغبضارة االسالمية ُب 

يسعوف إىل الناشرين  فكثري من  ًب نشره، جارية فهي موجودة ُب أم عمل أديبأما القيمة التٌ  .األندلس
كىذا ما شرسة، الكمنافساهتا  الشهرة كالتجارة ُب عصر تتجاذبو دكر نشر ـبتلفة األىداؼ كاؼبرامي،

دبناص خارجي مثري كجذاب سواء على مستول اللوف أك نالحظو ُب تعدد الطبعات للمؤلف الواحد 

                                                           
 . 71ص .مرجع سابق .ص إىل اؼبناص(عتبات )جريار جينيت من النٌ  .بلعايد ،عبد اغبق -1
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ال ىبرج عن ىذه ديواف ابن دراج ك  الزخرفة كالتجليد أك على مستول نوعية اػبط كحجمو.على مستول 
ا آؿ  صاحب السمو العامل اعبليل الشيخ علي بن عبد األكىلو تطبعفقد تكفل باغبالة إاٌل ُب بدايتو، 

ف اعتقد أكال  كالناشر: منشورات اؼبكتب اإلسالمي بدمشق. .ـ7847-ق7797سنة –رضبو ا-ثاين 
أكىل قد ك  ،ارة ألنو عامل جليل مولع بالشعرؿ ثاين كاف ىدفو الشهرة كالتجالشيخ علي بن عبد ا آ

و فكما يقوؿ عن كطبعو. يوافالدٌ ف نفسو عناء البحث عن كلٌ   حيث خاصان  اىتمامان اج شعر بن درٌ 
بن عبد ا آؿ ثاين علي  تعاىل من صاحب السمو الشيخ  ان تلك الطبعة كانت كقف أفٌ  اقق:"

 .(1)حاكم إمارة قطر األسبق"

أشرؼ على طباعة ىذا الكتاب كراجعو الباحث فقد  قليالن  اختلفاألمر  أما الطبعة الثانية فيبدك أفٌ     
كأصبح العنواف ُب ىذه  ، دبؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعرمسيدم كلد األؾباد 

 .كبني الناشر من جهة أخرلمن جهة،  الكاتب ذبارم/إشهارم بنيعقد اغبالة 

 :الديوان قصائدعناوين   -3

كىو  ،اصوص النثرية لو كظيفة داللية على ترابط أجزائها كانسجاـ فقراهتإذا كاف العنواف ُب النٌ 
ىذا ال  فإفٌ  صو كيوجزه كيبيزه عما سواه من عناكين اؼبصنفات األخرل،الذم يوحي باؼبضموف كيلخٌ 

"فالقصيدة تستغين عن عنواّنا ما دامت  ينطبق على القصائد الشعرية كخاصة ُب تراثنا العريب القدًن،
القصيدة كوف متعدد األضالع كاألبواب كما  كظيفتو غري متجانسة مع بنية النص الشعرم ذلك أفٌ 

 .(2)العنواف إال الباب األكحد لدخوؿ القصيدة الشعرية"

إىل عنواف يصفها كيدٌؿ عليها كيغرم قارئها، فكثري ما ربدد القصيدة العربية القديبة  تفتقد
إاٌل من باب  حي دبضامني أك ؿبتول ىذه القصائدكىي عناكين صوتية ال تو ها كقافيتها القصيدة بركيٌ 

 .الشهرة هبا

.منشورات 7اج القسطلي ربقيق كتقدًن كتعليق: ؿبمود علي مكي.طابن درٌ  ديوافإىل  كبالعودة 
                                                           

 .5: ص2مقدمة الديواف .مصدر سابق .ططلي. ابن دراج القس -1
 . 74ص . مرجع سابق. التناص ُب شعر ابن ىاين األندلسيفاتح ضببلي:  -2
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فرعية تقصر كتطوؿ لتتحوؿ  ان عناكين رصدنـ.7776الشعرم.  لإلبداعمؤسسة جائزة سعود البابطني 
 .للقصيدة كمناسبتها الغرضيكبالتايل إىل خطاب معلق بني التعيني  ،اتإىل مقدمات أك سبهيد

للقصيدة  إنتاجان كأكثرىا اج القسطلي ابن درٌ  حياة الشاعر ُبمهمة ثالث ؿبطات  اعتمدناكقد 
 ة:كؿ اآلتيااعبد ستبٌينوكما   اؼبدحية ُب الديواف،

 :بي عامرائد المدحية الخاصة بالمنصور بن أالقصبعض عناوين 
 

 رتبة القصيدة ُب الديواف مباذج العناكين الفرعية ُب قصائد الديواف

 كيذكر ذبهيزه للجيوش بن أيب عامرااج  يبدح اؼبنصور قاؿ ابن درٌ -
 :ىل زيرم بن عطيةإ

أيب عامر كقد صور رضبو ابن   كأليب عمر بن دراج أيضا ُب اؼبنصور-
 ض غزكاتو من بالد غرسية بن شاقبة:ا بع

فقاؿ أبو عمر بن  كرد اػبرب على اؼبنصور... )مناسبة القصيدة(.-
 :دراج القسطلي رضبو ا ُب ذلك

77 

 

776 

 

774 

،7،19،777،777،777،777 رضبهما ا تعاىل)دكف ذكر  اؼبناسبة ( كلو فيو أيضان -
774،771،778،777،776،
776،771 

 
 ) يهنئ( اؼبنصور رضبو ا) ذكر اؼبناسبة( )إليو(، كلو أيضا )ُب(،-

 
779،778،777،768 ،
88،777،،777،777،779. 
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المظفر عبد اهلل والناصر عبد  :المنصور بأبناءالقصائد المدحية الخاصة بعض عناوين 
 الرحمن)شنجول(

 رتبة القصيدة ُب الديواف مباذج العناكين الفرعية ُب قصائد الديواف

 :ُب اؼبظفر عبد ا رضبهما ا كقاؿ أيضان 
 :رضبهما ا كقاؿ يبدحو أيضان 

 :رضبهما ا كقاؿ فيو  أيضان 
 :ابنو الوزارة رضبهم ا تعاىل كقاؿ فيو حني كىٌل 

كقاؿ ُب اغباجب سيف الدكلة عبد اؼبلك بن اؼبظفر بن أيب عامر رضبهم ا 
 :تعاىل

76 
74 
1،9،8،77  

77 
 

18 

 77،777،776،776،774 : (مع ذكر الغرض ُب صبلة قصرية )كلو فيو أيضا رضبهم ا 

 :كلو ُب عبد ا اؼبظفر رضبهم ا 
 :كلو ُب اؼبظفر عبد اؼبلك بن اؼبنصور رضبهم ا تعاىل

 :كلو ُب عبد اؼبلك اؼبظفر بن أيب عامر رضبهم ا تعاىل
 :كلو ُب ابنو اغباجب عبد اؼبلك رضبهم ا تعاىل يهنئو دبولود

776، 
777 
776 
777 

 779 كلو ُب الناصر عبد الرضبن بن اؼبنصور ُب غزكة شنتياقة

 بملوك الطوائفالقصائد المدحية الخاصة بعض عناوين  

 رتبة القصيدة ُب الديواف مباذج العناكين الفرعية ُب قصائد الديواف

 كقاؿ ُب سليماف اؼبستعني با أمري اؼبؤمنني رضبهم ا تعاىل:-
 : كلو فيو رضبها ا )ذكر اؼبناسبة(-

74 
71،79،78. 

 77 :كلو ُب خرياف العامرم رضبهما ا تعاىل-

 76 :كلو ُب مبارؾ كمظفر صاحيب بلنسية رضبهم ا تبارؾ كتعاىل-
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عيا اىل كالية طليطلة صاحيب بلنسية كقد دي  كمظفران  كقاؿ يبدح مباركان 
 :أعادىا ا تعاىل

766 

 79 :كلو ُب لبيب العامرم رضبهما ا بطرطوشة فتحها ا

 نبيي  يالتيجفي آل القصائد المدحية الخاصة بعض عناوين 

 رقم القصيدة ُب الديواف مباذج العناكين الفرعية ُب قصائد الديواف

 (مع ذكر الغرض أحيانان ) :منذر بن وبىي كلو ُب اؼبنصور-
 : كلو فيو رضبو ا تعاىل-
  :بن اؼبنذر رضبهم ا تعاىل ( اؼبظفر وبىيكقاؿ يبدح )منذران -

78،769،767،778،16. 
 .61،767إىل67من 

778،767،767،767،766،764،
768. 

ل)ذكر الغرض :بن منذر رضبهم ا تعاؿ ُب اؼبظفر وبىيكلو -
 (أحيانان 

 :بن منذر رضبهم ا كلو ُب وبىي-
 :رضبهما ا _كلو فيو أيضان 

 

787،771،764. 
 

767. 
 .74،86،84،89إىل 47من

 :ما يلي نرصدمن اعبداكؿ السابقة 

 ىي:، القصائد اؼبشكلة لعناكينالعناصر التواصلية  -7

 اؼبرسل :ابن دراج القسطلي

ككزراء كقضاة كفقهاء من بين عامر كبعض فتياّنم كآؿ  كأمراءملوؾ  :من القراء كاعبمهور اؼبرسل إليو:
 .التجيبيني

 .أغلبها مدح ككصف كهتنئة كتعزية كرثاء كاقرتاح كرسالة الرسالة:
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 :البنية النحوية ؽبذه العناكين  -7

 ( فعل +فاعل +مفعوؿ بو )صبلة فعلية-

 +جار كؾبركر+جار كؾبركر +صبلة اعرتاضية حرؼ عطف -

 حرؼ عطف +فعل+مفعوؿ بو)صبلة فعلية(-

 حرؼ عطف +فعل+جار كؾبركر+صبلة اعرتاضية -

 حرؼ عطف+جار كؾبركر+جار كؾبركر+صبلة اعرتاضية -

 ا:كنب ؛يوافعناكين قصائد الدٌ  شكلتا جلٌ  أساسيتني النحوية ال زبرج عن بنيتنيإف ىذه البنيات      
كال أثر  ،إليو( فيو، )لو،ر كاجملركراتتكوف من اعبأشباه صبل كاألخرل  ،تبتدئ بالفعل )قاؿ(صبل فعلية 

مانسبتة  أم بػأربع كأربعني صبلةُب الديواف  فعليةالمل اعبىذه كتقدر  .ُب ىذه العناكينللجمل االظبية 
 .(%16)مانسبتو  أممائة كتسع كعشرين صبلة  إىلتصل  اعبمل)جار كؾبركر(أشباه ك ، (76%)

فقد  ،التعريفية الرئيسالعنواف كظيفة  إىلىذه العناكين الفرعية راجع  كلعل غياب اعبمل االظبية عن
اسم  إىلفال وبتاج اؼبعنوف  ،لدل القارئ مشهوران  الشاعر ابن درٌاج القسطلي وافيأصبح صاحب الدٌ 

كذاؾ اؼبخصوص ك  اىل الضمري الغائب،اإلشارة إليو بإسناد فعل القوؿ )قاؿ( بفي تبل يك الشاعر،
 ليستغين اؼبعنوف مرة أخرل عن األفعاؿ)قاؿ: .كعوض عنو بالضمريتعددت القصائد فيو ترؾ بالقوؿ إذا 

 لوحدىا عنوانان تشكل ف اؼبتعلقاف بفعليهما )لو فيو(اعبار كاجملركر اؼبتكونة من شبو اعبملة مدح( كيرتؾ 
يعلناف  ،كاؼبلكيةاؼبصاحبة ن من معانيهما ذيٍ كالالـ( اللٌ  اغبرفني )ُب، ككأفٌ  ،ثلثي عناكين القصائد مشل

 .مصاحبة الشاعر للممدكحو كملكيتو للمدحة

نسوؽ  لوشارحة كمفككة  عدٌ اليت تي  كإلظهار العالقة التفاعلية بني العنواف الرئيس كالعناكين الفرعية
 :اآلتيةاػبطاطة التوضيحية 
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 العنواف الرئيس                                                                   
 ديواف ابن دراج القسطلي                               
 

 )مع ذكر حبر كل قصيدة( العناكين الفرعية                     

 اؼبناسبةأك الغرض(    ذكربن دراج  يبدح/يهنئ/يصف/يعزم/يرثي  ... )قاؿ              

 يبدح...قاؿ    ¼       
  .قاؿ ُب..             

  ...لو فيو     ¾       
 

فيلجأ  ،بني تلك القصائد مشرتكان  وف عنصران تك قد ال العناكين الفرعية ُب الشعر العريب عمومان  إفٌ     
ا باختيار كإمٌ  ا بتقدًن وبتوم الغرض أك اؼبناسبة،إمٌ  إىل اؼبقاربة ُب ىذه العناكين،الشاعر نفسو أك اؼبؤلف 

 أك بابتكار الشاعر لقصيدتو عنوانان  ،صٌ على النٌ  مهيمنان  مطالع تلك القصائد كعناكين باعتبارىا عنصران 
من  تلك العناكين ربمل كمع ذلك فإفٌ  صد الشاعر كمرماه من تلك القصيدة،يكوف ىو نفسو مق

 كربثو لولوج لتلك القصائد.  كترغبو فهي تصف اؼبضامني كتغرم اؼبتلقي ؛الدالالت الشيء الكثري

،  هر على كاجهة الديواف أك القصيدةكيبقى العنواف ُب ّناية اؼبطاؼ ىو العنصر األكؿ الذم يظ
وبدده لو  و ال يبلك من اؼبضموف الداليل سول مابالرغم من أنٌ ك  ،للقراءة كإعالف إشهارٌم ؿبفز

 . كالقارئ كفيل باكتشافو ُب النصٌ  الحتماالت داللية ـبتلفة، كمع ذلك يبقى خاضعان  القاموس،
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 (Instance préfacielle)االستهالل : : العبتة الثالثة

ابن رشيق يشدد ُب كتابو العمدة ف بالنص الشعرم القدًن، "اؼبطلع "ارتبط مفهـو االستهالؿ أك 
، كبو ؿ ما يقرع السمعو أكٌ فإنٌ  ،"فينبغي للشاعر أف هبود ابتداء شعره االفتتاح بقولو:على ضركرة حسن 

من  فقد اختار الناس كثريان  ،جزالن  ، كفخمان سهالن  يستدؿ على ما عنده من أكؿ كىلة ...كليجعلو حلوان 
كىو عندىم أفضل ، (...ؿو زً نٍ مى كى  يبو بً حى  رً كٍ ذً  نٍ ي مً كً بٍ ا نػى فى قً )   : القيسمنها قوؿ امرئ  االبتداءاف

 .(1)"و كقف كاستوقف كبكى كاستبكى كذكر اغببيب كاؼبنزؿ ُب مصراع كاحدألنٌ  ،ابتداء صنعو شاعر
نستجلي فيها أنبية ىذه  -بإذف ا - كستكوف لنا كقفة ،قصائد ابن دراجكىذا ما الحظناه ُب مطالع 

 .الٌنصيٌ الٌتفاعل االستهالالت كدكرىا  الفاعل ُب إحداث عملية 

ل بل لقد فضٌ  ،حكم على الشعراء كاؼبفاضلة بينهملل لقد عيٌدت ظاىرة الفواتح كاػبواًب مقياسان 
كأجودىم مقاطع  كحشوان  كأقلهم سقطان  ألنو أكضحهم كالمان  ،النقاد بعض الشعراء على غريىم

ازىا كحسن إهب كدعوا إىل صبلة من القواعد الفنية ُب كتابة اؼبقدمة منها: .(2)كأحسنهم مطالع
  .صٌ اؼبواءمة بينها كبني ما وبتويو الكتاب/النٌ ك  ديباجتها،

و ذلك اؼبصطلح األكثر بأنٌ  ،ت االستهالؿعرؼ جريار جينيفي أٌما ُب الدراسات الغربية اغبديثة
 ذلك الفضاء من النصٌ  فهو كلٌ  ،ُب اللغة الفرنسية كاللغات عمومان  كاستعماالن  تداكالن 

 بو  الحقان  ،صٌ كالذم يعين بإنتاج خطاب خبصوص النٌ  (،كاف أك ختميان   )بدئيان  liminaireاالفتتاحي/
لبىعدم أك اػباسبة مؤكدة غبقيقة االستهالؿؽبذا يكوف االستهالؿ ا لو، أك سابقان 

(3). 

 :(4) ىي ؛كاستعماالن  أىم االستهالالت األكثر دكرانان  ت أفٌ كحسب  جريار جيني

 ،(prologue)، الديباجة (  (avant-proposالتمهيد، (introduction)اؼبقدمة/اؼبدخل 
                                                           

 . 195ص ابن رشيق القريكاين: العمدة ُب ؿباسن الشعر كآدابو كنقده،-1
 . 233ص ،1982األندلس،بريكت،،دار 2يوسف حسن بكار :بناء القصيدة ُب النقد القدًن )ُب ضوء النقد اغبديث(،ط -2
 Gérart Genette .نقالن عن:112ص .مرجع سابق .عتبات )جريار جينيت من النص إىل اؼبناص( .بلعايد ،عبد اغبق ينظر:- 3

:seuils, p164-165.    
 .  117-112ص اؼبرجع نفسو، -4
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كىناؾ ما يعرؼ باالستهالؿ البعدم  .(prélude)اؼبطلع  ،(note)، اغباشية(avis)التوطئة 
(postface)،  من اؼبالحق كالذيوؿ. كلٌ   كيضمٌ  ُب اػباسبة، كالذم يتمثل غالبان 

أقل مة ؽبا عالقة أكثر نظامية ك فاؼبقدٌ  يفرؽ بني اؼبقدمة كاالستهالؿ، "جاؾ ديريدا" إال أفٌ 
عكس االستهالؿ الذم  فهي كحيدة كتعاِب قضايا أساسية كسخية، ،تارىبية كظرفية ؼبنطق الكتاب

 ركرة الظرفية.يظهر تارخيتو األكثر ذبريبية كاستجابتو للضٌ 

و كىو يتخذ نظاـ نصٌ  إف االستهالؿ ىبتلف عن باقي عناصر اؼبناص كاسم الكاتب كالعنواف،
كلو  فيمكن أف يأٌب االستهالؿ ُب صيغ سردية أك درامية أك مطلع لقصيدة ما. .أك نثران  ء كاف شعران سوا

 حدكد كأطراؼ ىي :

  ٌصٌ اؼبستًهل/اؼبرسل: كىو الكاتب اغبقيقي أك اؼبفرتض للن. 
 :صٌ كىو اؼبتلقي أك القارئ اغبقيقي أك اؼبفرتض ُب النٌ  اؼبستهىل لو/اؼبرسل إليو. 

كيظهر ُب صدكر الطبعة  و،فإنو يكتب بعد انتهاء الكاتب من نصٌ  ،كظهورهأما عن كتابتو 
( préface ultérieure)إال أننا قبد ما يعرؼ باالستهالؿ الالحق  األصلية من الكتاب/النص،

كىذا  (préface tardive)كىناؾ االستهالؿ اؼبتأخر  كالذم يظهر ُب الطبعة الثانية من الكتاب،
 طباعة بعض الكتب القديبة طبعة جديدة .يكوف عادة ُب إعادة 

 لالستهالؿ كظائف زبتلف حبسب أمباطها كسبوضعاهتا اؼبكانية ككقت ظهورىا كطبيعة مرسلها،ك 
 كمن أىم ىذه الوظائف ىي:

 إخبار القارئ عن أصل الكتاب كظركؼ تأليفو كربريره كعن مراحل تكوينو. -7
 اعبمهور فالكاتب أك اؼبؤلف ىبتار صبهوره كقراءه عن طريق ىذا االستهالؿ. اختيار -7
 التعليق على العنواف كتربير طولو كقصره ككضعو. -7
 كال يبكن للقارئ فهمو بدكنو. ،هم السياؽ الذم ينخرط فيو الكاتبمؤشر لف -6
لن عن كيع صٌ للنٌ  كيعد من أىم الوظائف لالستهالؿ فهو يعطي تأكيالن  ،التصريح بالقصد -6
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 مقصد صاحبو.
د طبيعة العمل التعريف اعبنسي كىو من كظائف االستهالؿ اؼبوضوعاتية كالشكلية فيحدٌ  -4

  .(1)ان أك مسرحي ان أك شعري ان أك ركائي ان أك فلسفي ان إف كاف تارىبي

الذم ىو  ،الدراسات النقدية اغبديثة حوؿ ظاىرة االستهالؿ ت بومن بعض ما جاء موجزىذا       
لدراسة ، كنأٌب اآلف ايط أك النص اؼبوازم أك ما يسمى باؼبناص ألتآلفي صٌ النٌ  أحد عناصر

 .ولحبسب كٌل طبعة  ديواف ابن درٌاجالستهالؿ ُب ا

منشورات اؼبكتب اإلسالمي بدمشق، ربقيق كتعليق كتقدًن ( ـ7847-ق7797الطبعة األولى )/ أوال
 ؿبمود علي مكي:

 لعالمة الشيخ محمد بن مانع ل :مقدمةال أ_

 إدراجكيبكن  اعبهود اليت بذلت ُب ربصيلو، اج كبنٌي ديواف أضبد بن درٌ  الشيخ ؿبمد بن مانع ذكر         
يواف ىذا الدٌ  إخراجه دبن كاف لو الفضل ُب اليت تنوٌ  اإلخباريةىذه اؼبقدمة ضمن اؼبقدمات التعريفية أك 

_كما أشار ان كىو الشيخ علي بن الشيخ عبد ا بن قاسم الثاين _حاكم قطر سابق ؛النور إىل
أم ترصبة ـبتصرة  ؛شعرهىم اؼبصادر اليت ذكرت أاج القسطلي ك ابن درٌ  إىلصاحب ىذه اؼبقدمة 

 .(2)يوافلصاحب الدٌ 

 تصدير: لعبد البديع صقرالب_

يواف اؼبفقود ُب اؼبغرب األقصى، البحث عن الدٌ ف دبهمة لٌ مدير اؼبكتبات بقطر الذم كي كىو          
ىـر ُب السلطة للبحث عن ديواف  أعالكيبثل ىذا التصدير دبثابة اإلعالف عن تكليف دبهمة رظبية من 

ىذه سابقة ُب التاريخ العريب اغبديث أف يوجد من حكاـ  أفٌ  اج القسطلي، كاعترب شخصيان ابن درٌ 
عجب برائيتو اليت عارض فيها أيب نواس، أي  أندلسيط لشاعر ف نفسو البحث عن ـبطو العرب من يكلٌ 

                                                           
 .124-121ص. ص السابق اؼبرجع -1
 .6-3ص ص . 1. طالديوافابن دراج القسطلي.  ينظر:- 2
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ُب زمن ىاركف الرشيد  إال مل نشهد ؽبا مثيالن  ،كىذا لعمرم صورة نادرة ُب التقارب بني السلطة كالعلم
 كبعض خلفاء بين العباس. 

ُب  كبريان ذكر عبد البديع السيد صقر ُب ىذا التصدير صبلة من النقاط أجدىا تسهم إسهاما ن          
ة إظهار مدل صعوبة البحث عن ىذا الديواف ككيفية العثور عليو، كلوال جهود اػبرٌيين من ىذه األمٌ 

إىل  بالذكر الشيخ عبد ا بن قاسم الثاين  لبقي ىذا اإلرث منسيان  كابني للعلم كالعلماء؛ كلبصٌ 
 أجل غري مسمى.

 كمن النقاط اليت ذكرىا عبد البديع صقر: 

الشيخ علي بن عبد ا الثاين حاكم  يوافضل كالفضائل ُب ظهور ىذا الدٌ على صاحب الف_ثناؤه 
و صاحب علم كدين كمن اؼبولعيني بالشعر كاألدب، كدكره ُب إنشاء _رضبو ا_ بأنٌ  قطر سابقان 

ؼ الكتب كاؼبصاحف على ق بالدكحة، كتوزيعو آلال7714اؼبكتبات كربديثها كاؼبكتبة العامة سنة
من القاىرة كسوريا  كما لو مندكبوف لتوزيع الكتب ُب كلٌ   تعاىل، كجعلها كقفان  العلم باجملانان طلبة 

 كجدة كبريكت كاألحساء.

ف عبد البديع السيد لٌ كقد كي  يواف،اج كإعجابو هبا كعزمو على إهباد الدٌ على رائية ابن درٌ  اطالعو _
 كاليف.صقر دبهمة رظبية كىي إهباد الديواف مهما كانت الت

 ،اريسبعدما مٌر دبكتبات بأؼبانيا كاؼبكتبة الوطنية بب ،رحلة الباحث عبد البديع السيد صقر إىل الرباط _
دبعاكنة الدكتور ؿبمد ضبيد ا، ٍب انتقالو إىل اسبانيا كلقائو الدكتور كنقلو ألظباء أىم اؼبخطوطات 

كي ككيل تعرؼ على الدكتور ؿبمود محسني مؤنس مدير معهد الدراسات اإلسالمية دبدريد كىناؾ 
ار البيضاء فالرباط بعدىا للدٌ يواف، ليسافر لو مهمة ربقيق ىذا الدٌ  كلتٍ كالذم فيما بعد أكي  اؼبعهد،

و على اؼبكتبة الزيدانية يلتقي بشيوخ العلم كالفقو من أمثاؿ الشيخ أبو بكر التطواين الذم دلٌ ...ك 
ذلك خلق كثري، أين ربصل ُب ما بعد على نسخة مصورة  أين كجد ضالتو، كقد ساعده ُب  دبكناس،
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 .(1)على نفقة الشيخ عبد ا بن قاسم الثاين رضبو ا بعتٍ كيٌلف ؿبمود على مكي بتحقيقها كطي 

أّنما يشرتكاف ُب أمر كاحد  -اؼبقدمة كالتصدير -ما يبكن مالحظتو من خالؿ ىاتني العتبتني          
يواف إىل النور، بعدما عيٌد ُب كقت من أجل إخراج ىذا الدٌ  الكبري الذم بيذؿباعبهد كىو تعريف القارئ 

 سبثل ُب : مهمان  كما كاف للمقدمة كالتصدير دكران  قريب من الدكاكين اؼبفقودة.
 إخبار القارئ عن ظركؼ اكتشاؼ ىذا الديواف كربقيقو كطبعو كنشره، كاعبهود اليت بيذلت لذلك. _
كثري من اؼبخطوطات اؼبفقودة ُب اللفهم  حقيقيان  ؿ باؼبفهـو اعبرارم مؤشران يعد ىذا االستهالكما  _

 الوطن العريب كاإلسالمي.
 : )المحقق(تقديم الدكتور محمود علي مكي ج_

ا تثري كأّنٌ  ،الشرق العربيالفردكس اؼبفقود( ُب )إىل مكانة األندلس ُب ىذا التقدًن  (2)أشار اقق         
كالذكريات كاغبنني إىل اؼباضي، فبا سانبت ُب توجيو الباحثني إىل أدب ىذه اغبقبة لبحث اؼبشاعر 

عدُّ مرآة تسجل اؼبظاىر األدبية كالفكرية، كما نوه بأنبية شعر ابن درٌاج لقيمتو األدبية كالتارىبية، فشعره يي 
زىى عصور التاريخ حياة األندلس ُب فرتتني من تاريخ تلك البالد على طرُب نقيض: األكىل ىي أ

 أمراءكقياـ  ىي فرتة اّنيار الدكلة العامرية :كالثانية .ابن أيب عامر ندلسي ُب ظل اغباجب اؼبنصوراأل
 الطوائف.

يواف كربقيقو ُب ظهور ىذا الدٌ  ؾبموعة من األحداث كالوقائع اليت كانت سببان إىل اقق  أشاركقد          
 ، منها:كنشره

_استدعاء الدكتور حسني مؤنس، مدير معهد الدراسات اإلسالمية بػػػػػػ"مدريد" إىل الرباط باؼبغرب 
األقصى إللقاء ؿباضرات باعبامعة، كُب ىذه الزيارة التقى الشيخ الفاضل كالعامل اؼبغريب ؿبمد التطواين، 

 ي.طلاج القسدرٌ  ديواف الشاعر ابنكأطلعو على النسخة اؼبخطوطة اليت حبوزتو ل
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ُب أكساط  عظيمان  _ عيٌدا كتشاؼ ىذه النسخة النادرة لديواف الشاعر األندلسي ابن درَّاج حدثان 
 ارسني كاؼبشتغلني بالرتاث األديب العريب القدًن.الدٌ 
النسخة اؼبخطوطة للديواف كإىدائها للدكتور ؿبمود علي مكي الذم قاـ بتحقيقها كنشرىا، بعد نسخ  _

 الفقيو التطواين صاحب اؼبخطوط.اإلذف من الشيخ  هأخذ
يواف على نفقتو التنويو بالشيخ علي بن الشيخ عبد ا بن قاسم آؿ ثاين ُب إبداء نيتو لطبع الدٌ  _

 ـ.7847 تعاىل كذلك بعد ربقيق الديواف كهتيئتو للنشر سنة  اػباصة، كجعلو كقفان 
 للمحقق محمود علي مكي د_ تصدير عام:

يبكن إدراج ىذا التصدير ضمن اؼبقدمات ذات األىداؼ التعليمية فهو دبثابة التوطئة للقارئ لفهم          
بن أيب عامر، كإبراز مالمح من حياتو زمن فتنة احياة الشاعر ابن درَّاج منذ طفولتو إىل اتصالو باؼبنصور 

ضياعو بني أمراء الطوائف قبل ٍب ُب بالط التِّجيبيِّني ملوؾ سرقسطة، ككصف تغرُّبو ك اؼبشؤكمة، قرطبة 
يواف كما كصلت إىل ابن خري اإلشبيلي )ت كما يعرفنا اقق خالؿ ىذا التصدير بركايات الدٌ  كفاتو.
 .(1)ق( ُب القرف السادس اؽبجرم 616
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م منشورات مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع 2004الكويت الطبعة الثانية ثانيا/ 
 :الشعري، تحقيق وتقديم وتعليق محمود علي مكي

 كمقدمة للمحقق ،اقتصرت الطبعة الثانية للدِّيواف على تصدير للناشر عبد العزيز سعود البابطني         
اليت جاءت بعد  ؛ف دبثابة النفس اعبديد للدِّيواف ُب طبعتو الثانيةلي مكي، كتعدُّاف ىاتاف العتبتاؿبمود ع

  نسخة ثانية من شعر ابن درٌاج.ُب  رغبة القرٌاءنفاذ النسخة األكىل كربقيقان ل

 :(1)التصدير لعبد العزيز سعود البابطين -أ

 من أعالـ الشعر العريب ، الذم يىعدُّه علمان القسطلي إشادتو بالشعر األندلسي كخاصة شعر ابن درٌاج -
 .القدًن

عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعرم كدكرىا الريادم ُب نشر عيوف الشعر  التنويو دبؤسسة جائزة -
 ،األندلسي، كمنها ديواف ابن درَّاج القسطلِّي للمرة الثانية بعد أربعني سنة على نفاذ الطبعة األكىل

كذلك ضمن احتفالية ابن زيدكف اليت انعقدت ُب ربوع  ،بإضافات جديدة لألستاذ ؿبمود علي مكي
 ـ، كىو تاريخ صدكر الديواف ُب طبعتو الثانية.7776ألندلس ُب أكتوبر ا

 .يز سعود ىذه الطبعة للقرٌاءإىداء عبد العز  -

 ليختم بالشكر كالتقدير لألستاذ ؿبمود علي مكي صاحب الفضل ُب ربقيق ىذا اإلصدار اعبديد. -

 كخٌص ىاتني البيتني قصدان  ،درٌاجداللة على كلوعو بشعر ابن  ،إنشاده لبيتني من أبيات ابن درٌاج -
دبا فقده -ال ينسى-إلظهار اغبنني كالشوؽ ؽبذا الوطن اؼبفقود )األندلس(، كتذكري القارئ حت 

 اؼبسلموف من ؾبد كعٌز تليد.

جائزة عبد العزيز  ضمن النصوص الدعائية كاإلشهارية ؼبؤسسة النشر )التصدير( ندرج ىذا النصٌ          
نشر الشعر العريب سعود البابطني لإلبداع الشعرم، كتعريف القارئ بفضل ىذه اؼبؤسسة العريقة ُب 

ففي الطبعة األكىل  ،كىنا نشري إىل ربوؿ ُب اؼبرسل إليو بني الطبعة األكىل كالطبعة الثانية كإىدائو للقارئ،
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اء اؼبهتمني بالرتاث الشعرم األندلسي كللقرٌ افية؛ اؼبرسل إليو ىم اعبامعات كاؼبؤسسات العلمية كالثق
 .دكف زبصيص أك استثناء لقرٌاء عمومان فاؼبرسل إليو ىم اا الطبعة الثانية ، أمٌ )اىداءن( خاصة

 :(1)المقدمة للمحقق محمود علي مكي -ب

 (.ـ7847-ق7797)اإلشارة إىل الطبعة األكىل اليت مضى على صدكرىا أكثر من أربعني عامان  -

ذكر الدكاعي كاألسباب اليت أسهمت ُب إعادة نشر الديواف من جديد؛ كقد أرجعها اقق إىل  -
 سببني أساسيني:

 .النفاذ السريع للطبعة األكىل -

 تعاىل من صاحب السمو الشيخ علي بن عبد ا الثاين حاكم  الديواف ُب الطبعة األكىل كاف كقفان  -
لذم يبنع بيعو كعرضو ُب اؼبكتبات، كإمبا يكوف نشره عن طريق اإلىداء األمر ا _رضبو ا_ قطر سابقان 
 كىذا عامل ساعد ُب نفاذه. فحسب،

، عند رغبة الكثريين من اؼبهتمني بالرتاث األندلسي يواف كنزكالن تردد اقق ُب البدء ُب إعادة نشر الدٌ  -
مع مزيد من  إعادة نشره من جديد،كي العـز على عقد األستاذ ؿبمود علي مكال سيما الرتاث الشعرم 

 ؛ كربديثو لكثري من اغبواشي كالتعليقات اليت كانت ُب الطبعة األكىل.التدقيق كالتصحيح

اعرتاؼ اقق كإقراره بالفضل ؼبؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعرم، كدكرىا -
 الريادم ُب خدمة الرتاث العريب كخاصة الشعر منو.

من االحتفاؿ الذم نظمتو اؼبؤسسة بدكرة ابن  اإلشارة إىل نشر الديواف مرة ثانية الذم كاف جزءن -
 الشعر.قوؿ أسلوهبما ُب  ابن درٌاج البن زيدكف كإف اختلف ـ.كما نوه بأستاذية7776زيدكف بقرطبة 

ـ بو اقق من تصحيح ىذه اؼبقدمة عتبة جديدة ىدفها توجيو القارئ كإرشاده عبديد ما قا عدٌ تي          
 .كإضافة ؼبا جاء ُب الطبعة السابقةكتدقيق 
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 منهجية الكتاب:
 :(1)الذم يبكن إصبالو ُب ما يليؿبمود علي مكي منهجو ُب التحقيق؛ يعرض الباحث كاقق          
اعتماد اقق ؿبمود علي مكي على النسخة اؼبخطوطة الوحيدة اليت كانت حبوزة العالمة  - أ

 التطواين.ؿبمد 
ؿبفوظة ُب مكتبة جامعة القركيني  ؛ اليت كانتيلديواف ابن درَّاج القسطلاستعانتو بقطعة  - ب

 بفاس.

مقابلة اقق بني النسخة اؼبخطوطة، كالقطعة افوظة من الديواف، كما كرد من شعر ابن  - ت
 (2)درَّاج ُب اؼبراجع األندلسية كاؼبشرقية.

ُب النسخة  درَّاج بآخر الدِّيواف لعدـ كجودىا أصالن  إغباؽ اقق ؾبموعة من أشعار ابن - ث
 اؼبخطوطة.

أما ُب ما ىبٌص الشرح كالتعليق كالتعريف باألعالـ الواردة بقصائد الشاعر ابن درَّاج فقد  - ج
اكتفى اقق بشرح ما غمض أك عسر على الفهم من ألفاظ األبيات كمعانيها، كأتى بقدر 

 سراؼ فيها.اإلما وبتاج إليو دكف 
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 ؽ:  القطعة األخرية اليت عثر عليها اقق من ديواف ابن دراج ُب مكتبة جامعة القركيني دبدينة فاس )اؼبغرب األقصى(-
 خبار غرناطة للساف الدين بن خطيب.أح:اإلحاطة ُب أ-
 أع: أعماؿ األعماؿ، للساف الدين بن اػبطيب.-
 جذ: جذكة اؼبقتبس للحميدم.-
 ذخ: الذخرية ُب ؿباسن أىل اعبزيرة البن بساـ الشنرتيين.-
 شذ: شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب البن عماد اغبنبلي.-
 مس: مسالك االبصار البن فضل ا العمرم.-
 كفيات األعياف البن خلكاف.كؼ: -

 يت: يتيمة الدىر أليب منصور الثعاليب.
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قلة الشركح اللغوية اليت تساعد ُب فهم أبيات قصائد، كما  ُب ىذه الطبعة لديواف ابن درٌاجنالحظ      
ا كبرينا يدفعو إىل البحث ُب اؼبعاجم اللغوية عن تلك اؼبفردات الغريبة اليت استعملها  تكلِّف القارئ جهدن

 الشاعر فبا يزيد ُب مشقة البحث كالدراسة.
ُب ذىن القارئ  اؼبنهجية اليت اعتمدىا اقق ؿبمود علي مكي ُب ربقيق الديواف تطرح تساؤالن  كما أفٌ 

، التحقيقمفاده: ىل القطعة اليت عثر عليها اقق دبكتبة فاس كافية من حيث ركايتها كحجمها لعملية 
أف اقق نفسو يعرتؼ كرغم ، ؟لذلككىل تلك األشعار اؼبعتمدة ُب اؼبراجع األندلسية كاؼبشرقية كافية 

.إال أنو (1) على أساس ـبطوط كحيد..." بصعوبة العمل بقولو: "من اؼبعركؼ مدل صعوبة نشر أٌم نصو 
باألدب األندلسي بتحقيق الٌنصوص، كثقافتو الواسع  دلَّت على خربتو  ،كبرية ُب عملو ىذا  بذؿ جهودان 

 كقضاياه.
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 العتبة الرابعة: المناسبات 
كخاصة  ،ي ُب مراحل حياتو اؼبختلفةالقسطل ابن درٌاج ُب ديوافإف الوقوؼ عند اؼبناسبات الشعرية          

ؼبعرفة شبكة التفاعالت اؼبختلفة ُب نصوصو الشعرية، فهي  ضركريان  حافزان  عدٌ ُب ظل الدكلة العامرية يي 
فاؼبناسبة عتبة مهمة للوقوؼ و كالظركؼ اليت سانبت ُب تشكلو، كلذا تكشف عن عالقة الشاعر بنصٌ 

 صوص كدالالهتا.النٌ  مضامنيعلى 
 للقصائد اؼبدحية اؼبخلدة لكثري من اغبوادث التارىبية، السيما أفٌ  يعدُّ ديواف ابن درٌاج مبوذجان          

، مرحلة الدكلة لعامرية كمرحلة الفتنة القرطبية الشاعر عاش مرحلتني مهمتني من التاريخ األندلسي:
كاف الدِّيواف   زمن الفتنة كللٌتجيبٌيني ،اليت مثلت القوة كاالستقرارالعامرية  ُب معظمو مدوبنا لألسرةإذ ٍ

اليت جاءت تعرٌب عن عالقات الشاعر ابن درٌاج دبن ؽبم باستثناء بعض القصائد ، كاالنقسامات الطائفية
 قضاة كغريىم.القواد ك الوزراء ك الكعالقة باألسرة العامرية  

اج باغبوادث السياسية كالعسكرية )كقائع حربية( كاؼبناسبات ارتبطت اؼبناسبات ُب ديواف ابن درٌ  لقد      
 ؿبمود علي مكي إصباالن اىا كقد ذبمع القصيدة الواحدة أكثر من مناسبة، ظبٌ  الدينية كاالجتماعية،

سبات الدينية كاالجتماعية ة كاؼبناباؼبناسبات التارىبية الشتماؽبا على األحداث السياسية كالوقائع اغبربي
"كتوسعت إىل جانب ذلك ُب بياف اؼبناسبات التارىبية اليت قيلت  يقوؿ اقق ؿبمود علي مكي: كغريىا.

يواف كبياف اؼبواضع اعبغرافية، كال سيما ما يتعلٌ  ق من ذلك فيها القصائد كالرتصبة لإلعالـ الواردة ُب الدِّ
يأٌب ذكر اؼبناسبة ُب ديواف ابن درٌاج كعناكين تطوؿ كتقصر معلقة ُب الفضاء ، ك (1)بالناحية اؼبسيحية..."

عليها بعد  كمدلالن  ،أك شارحان  ق إىل اؼبناسبة ُب ىامش الصفحة معلقان يشري اقٌ  العلوم للقصائد، كأحيانان 
 اآلتية:من خالؿ النماذج  ،كنقف اآلف عند بعض ىذه اؼبناسبات (2)إشارتو إىل مصادرىا كمراجعها.

 
 

                                                           
 65ص. 2. طالديوافابن دراج القسطلي.  - 1
 .82ص .2. ط الديواف . ينظر: ابن دراج القسطلي. ىامش 03رقم  القصيدةمثاؿ ذلك  التعليق على مناسبة  -2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الد  ــــــ: عتبالفصل األول

776 
 

  :(1)الوقائع الحربيةالمغازي و مناسبات -1
بالوقائع  حافالن  بن أيب عامر كبأسرتو جعل من شعره سجالن ااؼبنصور بارتباط الشاعر ابن درٌاج          

( ُب كجو اؼبمالك ق787-744)سٌتة كعشرين عامان  ذم استمرٌ الٌ ك  ،اليت خاضها طيلة حكمواغبربية؛ 
غزا ُب أيٌاـ فبلكتو نٌيفان كطبسني  " :بقولو غزكاتعدد ىذه العبد الواحد اؼبراكشي ر اؼبسيحية، كيقدٌ 

 ان كثرية، ككصل إىل معاقل قد كانت امتنعٍت على من كاف قبلو، كمأل األندلس غنائمكفتح فتوحا ن  ...غزكة
 (2)".من بنات الٌرـك كأكالدىم كنسائهم. كسٍبيان 

         
 كجليان  كجهاديان كاف بارزان  عقديان  اغبربية كاؼبغازم اليت غزاىا اؼبنصور طابعان لقد ضبلت ىذه الوقائع  

 ؛بن أيب عامر كأبنيواجاءت ُب اغباجب اؼبنصور  أغلب مناسبات الوقائع اغبربيةُب شعر ابن درٌاج. ف
لشاعر الطويلة لقامة إلل نظران  ،التِّجييبِّ كابنو ك اؼبسيحية كغريىا، كمنذر بن وبىيؼبغازيهم الكثرية للممال

 تني األسرتني، األكىل ُب بداية حياتو كالثانية ُب آخرىا.اى عند
 ،ُب اغبرب وفبدكحشجاعة تصوير إلبداع الشاعر ُب ىي مناسبة ٌف الواقعة اغبربية ُب حقيقتها إ    

كصف كقد  ،ٍب التبشري بالنصر كهتنئة اؼبمدكح بذلك ،أدكات اغبرب كاعبندك حداث القتاؿ كصف ألك 
 األماكن كاغبصوفكذكر العديد من أظباء  ،كمعنويان  ماديان  اج أحداث الوقائع اغبربية كصفان الشاعر ابن درٌ 

 .كأيضان أظباء ملوكها كأمرائها من اؼبسيحيني االسباف، عارؾتلك اؼباليت كقعت فيها 
بن أيب ايصور فيها الشاعر عودة اؼبنصور  (777)كردت ُب القصيدة (3)كنورد مثاال إلحدل تلك الوقائع

 ـ( كقد تركها خرابنا كدمارنا.886ق)نوفمرب 769"سنة  ليوف عامر بعد غزكتو ؼبملكة "

                                                           

 ،1،4،8،13،15،26،33،61،77،102،103،104تشري إىل الوقائع اغبربية كاؼبغازم:القصائد اليت - 1
105،106،108،114،116،120،126،128،130،134،135. 

ق(،شرح: صالح الٌدين اؽبوارٌم، اؼبكتبة العصرية، 621تلخيص أخبار العرب ، عبد الواحد اؼبرٌاكشٌي )تاؼبعجب ُب - 2
 .37صـ.2006بريكت،

بن أردكف)الثالث(  Bermundo 2كىي غزكة كانت موجهة إىل فبلكة ليوف اليت كاف وبكمها ُب ذلك الوقت برمند الثاين -3
كسبب ىذه الغزكة فإف برمند حاكؿ الثورة على اؼبنصور كعمل على إجارة عبد ا بن عبد العزيز األموم اؼبعركؼ باسم "برتة 

)أم اغبجر اليابس( ككاف فبن تآمركا على اؼبنصور، فقاد ىذا إىل ليوف ضبلة احتلت فيها جيوش اؼبسلمني  Piedra Secaشقة"
 .549ص، الديوافينظر ـ(.995)نوفمرب 385كخربت فبلكة ليوف ككاف ذلك ُب شواؿ سنة  Astorgaأسرتقة 
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  (1) يقوؿ ابن درٌاج:
 اريىاػػػػها كًشفػػػػػػاتيوي أىرماحي ػػػػػػعىزىمى          ػػػػػػػػػػأىمبااًؽ كػػػػػػػػػيا قاًئدى اػبيًل الًعت        

ىكىرِّ بنفسً ػػػػػػػػػليثه ىبي        
 اريىاػػػنًبىمه عظيمه ُب العال أىخطػػػػػًو          اًطري ُب اؼب

 اريىاػػػػػائها كدىمى ػػػها كىشيكي فىنػػػػفي       ائًننا  ػػػػػػػػػأىكطىٍأتى أىرضى اؼبشركنيى كت       
 تػىٍغنى باألمًس القريًب ًدياريىا مل    كتركتى أىرضى "لًييوفى" كىًىيى كأىنػَّهىا         
ٍت بػػػػؼبا غى    ػػها    ال أىعالمي ػػػػػوعةن لكى ُب العػػػػػمرف         اريىاػػا آثػػػػػػك عاًفين ػػػػدى

 
 ستفتح بالنداء عبلب انتباه اؼبتلقي عرب الزمن لعظمة ىذا اؼبنادل الذم جاء معرفان يالشاعر ف    

كىي كناية عن رفع لواء اعبهاد  ،أم الكريبة كاألصيلة ؛باإلضافة، فقد أضيف ىذا القائد للخيل العتاؽ
ككجو الشبو ىنا  ،فهو ليث ُب سبيل ا، كما يشبو عزماتو بالرماح كالشفار ُب قوهتا كحدهتا كفتكها،

فبدكحو اغباجب اؼبنصور اؼبخاطرة كعدـ اػبوؼ دليل على نبتو العالية . كيواصل الشاعر رسم صورة 
كقد أحسن  .كتدمريىا اؼبنتصر على األعداء من خالؿ الواقعة اغبربية اؼبتمثلة ُب غزكه فبلكة" ليوف"

 الشاعر استعماؿ ألفاظ كعبارات أسهمت ُب تشكيل ىذه الصورة .

للفعل "أكطأت" فيو دكس باإلقداـ ألرض "اؼبشركني" كمل يقل أرض الكافرين  استخداـ الشاعر إفٌ 
كما قبد عبارة "كأّنا مل تػىٍغنى ،  "برتة شقة"إشارة منو إىل عبد ا بن عبد العزيز األموم اؼبعركؼ باسم 

ًت اأٍلىٍرضي زيٍخريفػىهىا كىازَّ ﴿باألمس" اؼبقتبسة من قولو تعاىل:  ا أىنػَّهيٍم ... حىتَّ ًإذىا أىخىذى يػَّنىٍت كىظىنَّ أىٍىليهى
ًلكى  ا كىأىٍف ملٍى تػىٍغنى بًاأٍلىٍمًس كىذى ا أىٍمرينىا لىٍيالن أىٍك نػىهىارنا فىجىعىٍلنىاىىا حىًصيدن ا أىتىاىى نػيفىصِّلي اآٍلىيىاًت لًقىٍوـو  قىاًدريكفى عىلىيػٍهى

ال يرجى  كدماران  اؼبملكة صريىا خرابان  من شدة كطئو جبيوشو لتلك يب عامرفاؼبنصور ابن أ (2)﴾يػىتػىفىكَّريكفى 
ليختم جبملة "مرفوعةن لكى ُب العال أىعالميها" كناية عن  مل تعمر كمل تسكن من قبل،امنها النفع، ككأّنٌ 

بن أيب عامر ُب دحر األعداء من اؼبمالك افهذه الواقعة اغبربية ذبسد لنا قوة اؼبنصور  النصر اؼببني.
 اؼبسيحية كمن كاالىم.
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الثائر على ؿبمد (1)( الواقعة اغبربية ُب زمن الفتنة بقيادة سليماف اؼبستعني74كما تصور القصيدة )         
، يبتدئ الشاعر قصيدتو بتهنئة (2)"غرسية بن شاقبة"صاحب قشتالةُب ذلك بػػػػػ بن عبد اعببار مستعينان 

 :(3) سليماف اؼبستعني باػبالفة ُب البيتني األكلني بقولو

ٍىًر رٍكحه كروبافي     ًنيئان ؽًبىذا الدَّ نٍػيىا آمافه كإيبافي            ىى يًن كىالدُّ  كىللدِّ
 افي ػػػػػػكأفَّ أمريى اؼبؤمننيى سيلىٍيمى          قد ثيلَّ عىٍرشيوي  **بًأىفَّ قًعيدى الشٍِّرؾً   

 
سليماف اؼبستعني  ىزيبةُب  اكدكرى تأييد اؼبستعني كنصرتوُب  (صنهاجة كزناتة)الرببر  قبائليصف ٌٍب 

 حيث يقوؿ ابن درٌاج: ،53إىل 18ؿبمد بن عبد اعببار، ُب األبيات من عدكه ل

 ؽبىيٍم صىٍفوي مىا تػىٍنًميًو عىاده كقىٍحطىافي     ائلي ًمٍن أىبٍناًء عىادو كىجيٍرىيمو    ػػػػػػػقػىبى 
ًة عيٍقبى  تىًطريي       وده ًىيىاجه مىا تػىزىاؿ تىراىيمي    ػػػػػػػػأيسي   افي ػػػػػػػػهًبًٍم كبىٍوى اٍلكىريهى
ق     امىوي     ػػػػحيسى  كيلِّ زىنىاٌبِّ كىأفٌ بً   افي ػػػػػػػػػػػػػهي نىاره كىقػيٍربى اػػػػػػػػػػػكىىامىة مىٍن الى

 ًشهىابه ًإذىا أىٍىول لًقىٍرف كىشىٍيطىافي      كىأىبٍػيىضي صىٍنهاج كىأىفَّ ًسنىانىوي     
مي ًلمػػػػػػػػػػػػػػا أىعى     عىًلموا  يىا مٍستىعنيي بًأىنػَّهيٍم   كىقىٍد   وافي ػػػػػػػػػانوؾى أىعٍ ػػػػػػػػػًلرىهبِّ

ـً ُب األىٍرًض سيٍلطىافي  ـى لإًلٍسالى ؾى كالًبيضي اليت نػىهىديكا هًبىا     لىمىا قىا  كىلىٍوالى
للولوج إىل فهم النص الشعرم،  درٌاج تعد مفاتيحبية لقصائد ابن إف مناسبات اؼبغازم كالوقائع اغبر          

 لديواف وبقق كينشر ألكؿ مرٌة. فهي الدافع للعملية إلبداعية للشاعر لذلك تعترب ىذه العتبة ضركرية

 

                                                           

ـ كىو الثائر على ؿبمد 929ق/323)ىو سليماف بن اغبكم بن سليماف بن عبد الرضبن الناصر، اؼبلقب باؼبستعني ، كلد سنة - 1
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 :سياسيةمناسبات الال_2
 المناسبات السفارية:-أ

تعد سفارات ملوؾ النصارل اؼبتوالية إىل سدَّة اؼبنصور حدثنا سياسينا ىامنا مثلت بصورة كاضحة          
س ونكجلية مظاىر عزة اإلسالـ كاؼبسلمني ُب األندلس، كمن ىذه اؼبناسبات السياسية كفود ملك البشك

لو  كمعلنان  ،للمنصور ُب نفسو على قرطبة ؿبكمان  *Sancho Garcesنبارة( شاقبة بن غرسيو فبلكة)
د من قبل عهود السلم للمنصور ٍب نقض تلك العهود، فأكقع بو بالطاعة كاػبضوع، ككاف شاقبة قد جدٌ 
ا 897ق )717لو ُب سنة  ان العامرم عدة ىزائم قتل ُب إحداىا ابن ـ(، كحينئذ مل ير اؼبلك اؼبسيحي بيدن

 يلبث أف أىدل إىل اؼبنصور ابنة لو، و ملمن العودة إىل إعالف طاعتو للمنصور كذبديد العهد لو، بل إنٌ 
 فأقببت لو ابنو عبد الرضبن الذم كاف ينبز من أجل ذلك بلقب "شنجوؿ".  ،فأعتقها ىذا كتزكج منها

ـ(، كاستقباؿ اؼبنصور لو حبفاكة 887ديسمرب 6ق)797رجب سنة 7كبقدـك شاقبة إىل قرطبة ُب (1)
 قاؿ ابن درَّاج قصيدتو اليت مطلعها:

ا فػىٍليىٍسمي للمىٍجًد مىٍن ظبىىا    ٍلًك        أىالى ىىكذى
ي
يًن مىٍن ضبىىىك كوبىًٍم ًذمىارى اؼب  (2)الدِّ

ق نفسها كفد إىل 797، ففي سنة (3)إىل سدة اؼبنصور مل تكن ىذه السفارة الوحيدة ؼبلك نصراينك 
كقد أثبت ... Sancho Garces I *شاقبة بن غرسية بن فرذلندأمري قشتالة ككيل عهد ملكها  قرطبة أيضان 

دبدح اؼبنصور، كالذم أصبح اؼبالذ دؤىا قصيدتو الالمية الفريدة اليت يب الشاعر ابن درٌاج ىذا اغبدث ُب
  بقولو:اآلمن لكل خائف كجل 
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ـ...كقد حكم شاقبة قشتالة بني سنيت 992ق/332بن فرذلند ُب أسر اؼبنصور بن أيب عامر سنة  أبيو غرسية
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ٍيكى أىمى ػػػػػكى مٍنكى ًفرىاري اػبى ػػػػًإلىي       (1)اًرًس البىطىلً ػػػػػػػافي الفى ػػػػػاًئًف اٍلوىجىًل         كُب يدى
 حياتو من اؼبنصور بقولو : مستعطفان  حصريان  شاقبة بن غرسيو ذليالن  كفيها يصف قدـك األمري

ةن           ي    كقد تػىيىمَّمى "شىٍنجه" ًمٍنكى عىاًئدى  لً ػػػػػٍرًب كالوىىى ػػػػوًؼ الكى ػػػػػػريهي ًمٍن سييي ػػذبًي
 لً ػػػى ٍهًل كاعبىبػػٍلءى السَّ ػػجىٍيشنا من الذُّؿِّ مً     ديميوي    ػػػػػػقي يػىقٍ ػػػػػوىؾى كالتػٍَّوًفيػػػػػػػػكىقىادى كبىٍ     

ا ػػػػلَّ مىٍطلىبي ػػػػفنا غبًىيىاةو جى ػػػػػميٍستػىٍعطً                              عن ميٍبًلًغ الكيٍتًب أىٍك ميٍستػىٍعًطًف الرُّسيلً        هى
 لً ػػػػػػػػػػػػمى ػػػوالن ًبال عى ػػػػػػػاعىًتًو قػػػػػػػػًن طػػػػػػػن ًديػػػم سييوًؼ النٍَّصًر حني أىبىٍت  ميٍستىٍخًذينا لً                  

عن ربكيم أمري قشتالة ىذا نفسو عند اؼبنصور ُب صورة رائعة ذبمع  بن درَّاج ـبربان اإىل أف يقوؿ الشاعر 
رب، ابن أيب عامر كسبايا ح كىم مستسلموف غبكم اؼبنصور ؛بني مشهدين: مشهد شاقبة كمن معو

 كصورة األمل ُب رضبة اؼبنصور كعفوه:
 لً ػًإنٍػفىاًذ حيٍكًمكى سىٍوؽى السَّيٍبً كىالنػَّفى       ؿبيىكًِّمنيى يىسيوقيوف النػُّفيوسى إىل     

 لً ػػػػػػػٍمضىٍيتى من أىجى ميٍستىٍسًلًمنيى ؼبا أى          ميٍستىٍبًشرًين دبا أىٍحيػىٍيتى من أىمىلو  
ه مثوؿ شاقبة بني يدم اؼبنصور كالعرض العسكرم اؽبائل الذم أعدٌ ٍب يصف الشاعر ُب بقية األبيات 

، القائد اؼبسلم الستقبالو...كىو عرض كاف فيو من اإلرىاب كاإلنذار أكثر فبا فيو من اغبفاكة كالتكرًن...
فالشاعر يصور ىذا اؼبوقف ارج كاؼبخزم ليس  (2)كقد أخذت بنفسو ىيبة اؼبقاـ كرىبتو، كموقف شاقبة

كمن تسٌوؿ لو نفسو بالتطاكؿ على الدكلة  ،أمراء اؼبمالك االسبانية قاطبة بل لكلٌ  ،ألمري قشتالة فحسب
 . -رضبو ا-بن أيب عامر ااإلسالمية بقيادة اغباجب اؼبنصور 

 

 

 

                                                           

 .222صاؼبصدر السابق. ينظر:  - 1

 .31ص اؼبصدر السابق. ينظر:-2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الد  ــــــ: عتبالفصل األول

778 
 

ابن شاقبو بن غرسية  Gonzalva **سفارة األمري غند شلب (1)درٌاج ُب قصيدة ثالثةكما يصف ابن     
 ( بقصيدة مطلعها:ـ887ق)797ملك نبارة إىل اؼبنصور ُب سنة 

ًقياًدىىا       طىاعىٍت لكى األىٍحرىاري باٍستٍعبىاًدىىا   كىأىبىاحىًت األىٍمالؾي صىٍعبى ه
 طافو اؼبنصور حياتو:حت يقوؿ فيو كاصفا ذلَّو كخضوعو كاستع 

 اًدىاػػػػنػىهىجى اػبيضيوعي ؽبا سىًبيلى رىشى     كىرىمى "اٍبني شىٍنجي" إليكى نػىٍفسى ؿبيىكِّمو  
 اػػػػاًدىػػػػػػػػبًنػىفى ٍت ػػػػد آذىنى ػػػػالىةو قػػػػػػػػػػػػػػػػًو      كشبيى ػػػػػكً ػػػػػػػةو من ميلٍ ػػػػػػاشى ػػػػػػػفىا غًبيشى ػػػػػػٍعطً ػػػػميٍستى                 
ٍتوي منكى عػػػػػػقى ػػػػػفاٍستػىنٍ                  ـى مىعى ػػػػػػتًو مقػػػػػػقىامٍت ًلميٍهجى   مو      ػػػػػػػػػعً ػػػػػػودة مينٍ ػػػػػػػػذى  اًدىاػػػا

 إىل أف يقوؿ:
 "اؼبنصور" حىقَّ ًجهاًدىا ُب طاعىةً   ده      ػػػػػػػػػػاًمرمِّ ؾباىً ػػػػػػػػػًف العػػػػػػػغازو لًعىطٍ  
لَّ ػػػػػده منو مى ػػػجً ػػػػػػمستن                  اًدىاػػػػػوهي باستنجػػػػػػػاةى أىبػػػػػػػػمى اغبيػػغىنً    عو      ػػػػاضً ػػػػػػػػػػػةى خػػػػػػػػذى

ر بقرطبة ُب سنة كُب ىذا البيت األخري تذكري الشاعر ابن درَّاج بسفارة أبيو شاقبة ملك نبارة إىل اؼبنصو 
 (2)، كىي السفارة اليت كصفها ابن درَّاج ُب قصيدتو اؼبيمية كاليت تقدـ ذكرىا.ق797
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كىذا اؼبلك ىو الذم  Sancho Abaeca**ىو األمري غند شلب ابن ملك البشكنس )نبارة( شاقبة الثاين بن غرسية اؼبعركؼ باسم 

(، أما ابنو غند شلب اؼبذكور فإنو 992)382ككاف قد قدـ إىل قرطبة ُب سنة  (994-970)384ك360سنيت حكم بالده بني 
قدـ إىل قرطبة ُب أكاخر أياـ أبيو كبتكليف منو ليؤكد عهود الوالء للمنصور، كىذا ىو ما ظهر لنا من ىذه القصيدة يقوؿ اقق. 

 .574ينظر: ىامش الديواف. ص
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ككاف جدىم يسمى غومس  Beni Gomesينتمي ىذا القومس )الكونت( إىل اسرة عرفت ُب التاريخ اؼبسيحي باسم بين غومس***
  Soldana كشلطانية Carrion ككانوا أمراء شبو مستقلني على منطقة صغرية شرؽ مدينة ليوف تدعى قريوف Gomez Diaz بن ديز

كقد كفد بعض رؤساء ىذه االسرة على اغبكم اؼبستنصر ُب أكاخر أيامو ليؤكد خضوع الوالء كاػبضوع )انظر ليفي بركفنساؿ تاريخ 
فخرب قريوف مقر إمارهتم ،كيبد كأف (995)385سنة ُب (، ٍب كجو اؼبنصور بن أيب عامر إليهم ضبلة بعد أف نكثوا بعهودىم 2/181

 . 542د كفد على اؼبنصور ؾبددا عهود الوالء بعد تلك الواقعة...أنظر الديواف، اغباشية، ص"ابن غومس "ىذا ق
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ُب القصيدة رقم  ق796" أمري قريوف سنة ***كيذكر الشاعر سفارة رابعة كىي كفادة "القومس بن قومس
 (1) كاليت مطلعها: 778

 مي ػػً كػػػػػػػػًضي كربىٍتى ػػػػػا سبي ػػػػنيى ًلمى ػػػػػػػػػمً ػػٍستىٍسلً ػػمي  مي        ػػػػػػػػاأليمى اقيها ػػػػجىاءىٍتكى خاضعىةن أعن             
ـي     كاٍستػىٍرىىنىٍتكى ملوؾي األرًض أىنٍػفيسىهىا     رى  ما استنفىدى البٍأسي أىك ما استىٍدرىؾى الكى

 إىل أف يقوؿ:
 حبالن من اؼبًلًك ))اؼبنصوًر(( كاٍعتىصىميوا   حت رىمٍوا بعصا التٍَّسياًر فامتسىكيوا     

 مي ػػو الًذمى ػػػػػوظان لػػػػػن األمًن ؿبىٍفػػػػدان مػػػػػعه    ألقىٍوا إليك بأيًدم الذُّؿِّ فاعتقدكا                   
 مواػػػا غىنً ػػػػػػًض مػػػن بعػػػػػا مػػػػػػاةى ؽبػػػػػػأىفَّ اغبي   كجاىىدكا عفوىهي عن أىنفيسو عىًلمىٍت                   

كسبريغ األنوؼ ُب  و السجود على اعبباه،كأمُّ ربية إنٌ  ،كيصور الشاعر مشهد إلقاء التحية على اؼبنصور
 ما يشاء: يفعل فيها طوعان  ليم أنفسهم للمنصورالرتاب بذؿ كانكسارو، إقرارنا منهم بتس

 ًهمي ػػػػػانان كتػىتَّ ػػػػػأىٍحي  شى ػػػػدِّؽي العيػػػػتيصى    ائًًلًهٍم      ػػػػحب  ّنػػػػمىثٍ  فًر ُب ػػػعىةي الكػػػػػكًشي              
ـي كسىٍيفي العػػػًشيمى اغًبم     حت تراءاؾى من أقصى السِّماًط كقٍد                   تىًكمي ػا  فًو ؿبي
ـي ػػػػقوليةي اػبي ػػػوِّدىٍت منهيمي اؼبصػػػما عي   ًهٍم       ػػػػػػػػػػكأٍرؤيسً   مٍ ػػػهً ػػػػػواًديػػػى ُب  ثَّله ػػػػػػػػفبيى                 ذي

 خىرٍَّت سيجيودان لكى األىعناؽي كالًقمىمي  ارًًقًهٍم      ػػػػػاىا ُب مفػػػمىٍت سنػػػػػا انٍػتىضى ػػػػم
بػػػػكي  أىفَّ ػػػػػك     عىةن    ػػػػػػاضً ػػػػػػػػٍربى خػػػػريكىا التُّ ػػػػػػوه عفَّ ػػػػػػػػكأىٍكجي                ـي ػػػػػػقى   مي ػػػػمنهي  نيو ػػػػػلَّ جى  دى

ف اؼبناسبات السِّفارية ؼبلوؾ كأمراء اؼبمالك اؼبسيحية على اؼبنصور ابن كفبا تقد ذكره يبكن القوؿ: إ         
مثلت قوة كسلطة كىيمنة الدكلة العامرية، كقباح السياسة اػبارجية للمنصور ُب بسط  أيب عامر اؼبعافرمٌ 

لدليل على حنكة كنباىة ىذا القائد األسطورم  ،نفوذه على جريانو، كاعتماده سياسة العصا كاعبزرة
 س جلَّ حياتو ُب الدفاع عن الدكلة اإلسالمية بكل أبعادىا ُب األندلس.الذم كرٌ 
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 الرسمية: المناسبة-ب 
أك من أحد أبنائو أك  ،ما يصدر عن الدكلة العامرية سواء صدرت من اؼبنصور نفسو كىي مناسبات زبصٌ 

أك من بعض ملوؾ الطوائف من تٍعيني أك عٍزؿ أك ترقية، فيقـو شاعر  ،حت من اػبليفة ىشاـ اؼبؤيد
من ىذه اؼبناسبات الرظبية اليت (1)اذجنورد مبىذه اؼبناسبات بقصائده اؼبدحية، العامريني ابن درَّاج بتخليد 

( اليت قاؽبا الشاعر دبناسبة صدكر كتاب من اػبليفة 77جاءت ُب ديواف ابن درَّاج، كمنها القصيدة رقم )
د أيب عامر خطة كبتولية ابنو ؿبمٌ  ((اؼبظفِّر))بن أيب عامر بتلقيبو اىشاـ اؼبؤيد إىل عبد اؼبلك بن اؼبنصور 

  .صبوع النصرانية افيه اليت فضَّ  "قلنية"كذلك بعد غزكة  ،الوزارتني
 (2) يقوؿ ابن درٌاج:

ّن ًإبٍػهى  
ي
اػػػكىتػىوىسَّطىٍت مشىٍسي الضُّحى أىبٍػرىاجى     هىا    ػػػػػػػاجى ػػػػػػاٍليػىٍوـى أىبٍػهىجىًت اؼب  هى

اػػػػػػػػالعالىًمنيى ًسرىاجى أىٍضحى ًسرىاجي    د     ػػيءي لنا كقػػػػػًوزىارىًة ال تيضػػػػا للٍ ػػػػػم   هى
اػػػػػلى ًمٍعرىاجى ػػػرىًكبىٍت ًإىل الرُّتىًب العي        ريبو  ػػػيػىعٍ  مشىٍسه تبدٍَّت ُب ذىكىائًب                    هى
جى ػػػػٍرءيىىا كعً ػػػػػبي  نى ػَّ مػػػػػمنا تىضى ػػػػأىلى          تٍ ػػػشىكى   أىقٍبىٍبتىوي ذيٍخرى اػًبالىفىًة ًإفٍ                   اػػػػالى  هى
اػػػػػػأىٍكدىاجى   ةو ػػػػػػػػٍربى ػػػضى  أىكًَّؿ ػػب رًم ػػػػيػىفٍ     ةو    ػػػػػػمَّ ػػػػػمىلً   لِّ ػػػػػلك ان ػػػفػػػػػسىيٍ   كسىلىٍلتىوي                    هى
ًة ػػػػػكعىقىٍدتى ُب رأًس الرِّيى      فنىظىٍمتى ُب صىٍدًر الوزارة ًعٍقدىىىا                    اػػػػػػتىاجى  اسى  هى

 يقوؿ:(3)أيب عامر حني ظبى ابنو عبد اؼبلك باغبجابة  ابن ُب اؼبنصور كلو  أيضان 
 للميّن ىىدىؼي -ًإٍف نأىٍت أىك تىدانىتٍ ا م-راحىتىوي       أىفٌ  ًة إاٌل ػػػػػػالفى ػػػػػػػػػمي اػبػػػػػػػسه   
نى ػػػػػنىًن ألىىٍ ػػػػن السَّ ػو عػفي ال حىيىده     ((اؼبنصوًر  ))جىارو ًإىل أىمىًد                   في ػػػػػػدل كال جى
يٍ  ها ػػػػػوىزه      فيػػػهىا عى ػػػػػةي ال مىٍطليبي ػػػػابى ػػػػػتًٍلكى اغًبجى                  ا ػػػػػػًو كال مىٍوعي ػػػػػػلىدى  في ػػػػلي ػػػػػخي  وديىى
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 :(الكفاءة الشعرية)إثبات االمتحانمناسبة -3
بن حـز ركايتو إىل أستاذه أيب ؿبمد  ما ذكره اغبميدم مسندان ( 1)يورد اقق ؿبمود علي مكي         

بن أيب عامر مدبر دكلة ىشاـ اؼبؤيد، كإٌف اأكؿ من اتصل بو ابن درٌاج من اؼبلوؾ كاف اؼبنصور  أفٌ القرطيب 
 اؽبائية اليت مطلعها:أٌكؿ شعر مدحو بو كاف قصيدتو 

 حىٍسيب ًرضاؾى من الدىًر الذم عىتىبىا     كجيودي كىفٍَّيكى للحىظِّ الذم انٍػقىلىبىا
بن أيب عامر ادبا أتى بو ابن درٌاج من الشعر كاهتم فيو، ككاف للشعراء أياـ اؼبنصور  البعض  ظنفساء 

مظاّنا، فىسيًعيى بابن درٌاج إىل اؼبنصور  كال ىبلوف باػبدمة بالشعر ُب ،ديواف يرزقوف منو على مراتبهم
أنو منتحل سارؽ ال يستحق أف يثبت ُب ديواف العطاء، فاستحضره اؼبنصور عشي يـو اػبميس  ،كزيًعم ى

لثالث خلٍوف من شواؿ سنة اثنتني كشبانني كثالشبائة، كاقرتح عليو، فربز كسبق كزالت التهمة عنو، ككصلو 
يدم اؼبنصور أنشد ليو الرزؽ كأثبتو ُب صبلة الشعراء، كُب ذلك اجمللس بني كأجرل ع ،اؼبنصور دبائة دينار
 .اؼبشهورة البائية ابن درٌاج قصيدتو

 (2) يقوؿ ابن درٌاج مفتخرنا بفوزه على حساده:

اؿًبى ػػػػـر الواشي ػػًمٍن بعًد ما أىض     كانىٍت ضلوًعي كأىحشائي ؽبا حىطىبىا   ةن   ػػػوف جى
بائً  ّن ػػػػُب مىثٍ  يلى  كدىسَّسيوا                   بىاػػػػػػػرَّافى ميٍكتىئً ػػػػػها حى ػػػػػاءى ًبتُّ بػػػػػػػشنػٍعى    ًلًهٍم     ػػػػػػػػػػحى
 اػػػػًو نػىبى ػػػفي البىًديػػػدىمَّ كال سيػػػػفيما لى    ًض كىبىا     ػػػػػالقري  دي ػػػت ىيزًٍزتي فىالى زىنٍ ػػػح                
ٍت في  شيري يل    ػػقِّ تػىنٍ ػػػداتي اغبى ػػػػاىً ػػػػكأىٍشرىقىٍت شى                  بىاػػػػالويشى  واؿي ػػػػو أىقػػنيورنا غىدى  اًة ىى

ديكا   ىيهاتى أىٍعجىزى                   اػػػػػميٍنتىسىبى  حرً ػػػػػالب اًب ػػػػػلًلدُّرِّ غىيػٍرى عيبى    أىٍىلى األىٍرًض أىف هبًى
 اػػػػػػػًع أىبػػػػػػػػري الربيػػػػػػو غيػػػػػػػوفى لػػػػػيك ضو      كأىفػػػػػزل ًإىل رىمى ػػػػػأىف يػيعٍ  وىٍردً ػػػػاشى للػػػػكح                

 :، يقوؿ ابن درٌاجو مقتدر على النثر كالكتابة كاػبطابة اقتداره على الشعرٍب يعرض للمنصور بأنٌ 
تىبىا     ًإف ًشٍئتى أىٍملى     أىك ًشٍئتى خىاطىبى باؼبنثوًر أىك خىطىبىا   يىديعى الشٍِّعًر أىك كى
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"كلعل ىذه اإلشارة مل تفت اؼبنصور إذ مل يلبث بعدىا  يعلق ؿبمود علي مكي على ىذا البيت بقولو:ك 
 (1)أف ازبذه من كيتَّاب الرسائل ُب ديواف إنشائو".

مل يكن آخر اختبار البن درٌاج على ما يبدك، فابن خلكاف يذكر كما يذكر اقق أف ىذا اجمللس          
أفَّ اؼبنصور أمره بعد ذلك أف يعارض قصيدة أيب نواس ُب مدح اػبصيب بن عبد اغبميد صاحب خراج 

 كىي القصيدة اليت أكؽبا:(2) مصر،
نىا أىبي ػػػػأىج        كمىٍيسيوري ما يػيٍرجى لديك عسريي       وري   ػػػػػػوًؾ غىيي ػػػػاىرىةى بػىٍيتػىيػٍ

كجدير بالذكر أف اؼبنصور كاف يستبد بو اإلعجاب هبذه القصيدة فبا ضبلو على أف يقرتح معارضتها  
على زعمو أك لصعوبة  "إجالالن أليب نواس" ، فأىب صاعد من ذلككذلك على صاعد البغدادم ارذباالن 

 ُب ذلك، فجاء صاعد من الغد فأنشده قصيدتو: عليو  األمر فيما نعتقد... على أف اؼبنصور أصرٌ 
ريي ػػػػػػسىةن كقىتً ػػػػنِّ خلٍ ػػػجىذاؿي الشَّرل إينِّ بيكنَّ بصريي      طوٍتكينَّ ع    

(3) 

نفسو على ابن درٌاج، فنظم ىذا قصيدتو باؼبنصور أراد أف هبرم االختبار  لعلٌ : "يقوؿ ؿبمود علي مكي
 اليت أكؽبا:

 (4)فىالى كتػىغيوري فػىتػيٍنًجدي ُب عيٍرًض ال   ريي     دىًعي عىزىمىاًت اؼبستضاـً تس      
و ال يكاد ىبلو كتاب من كتب كقد بلغٍت ىذه القصيدة شهرة ىائلة ُب اؼبشرؽ كاؼبغرب حت إنٌ 

كأنَّو أصبح  ،اؼبنتخبات األدبية من بعض أبياهتا، كيبكن أف نفرتض أف مكانة ابن درٌاج قد توطدت بعدىا
  (5)من النجـو الساطعة ُب فلك دكلة اؼبنصور ابن أيب عامر". قبمان 
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 : (1)مناسبات التهاني-4
 :(2)يهنئ الشاعر ابن درَّاج اؼبظفِّر عبد اؼبلك دبناسبة حلوؿ عيد الفطر هبذه األبيات بقولو         

 وًـو ًعيدي ػػلُّ يى ػػػكًإذىا سىًلٍمتى فىكي        كلُّ الكواكًب ما طىلىٍعتى سيعيودي      
هي        للًفٍطر يػىٍوـه بالسػػػػاًف كىبػىعٍ ػػػػػٍوـي اؼبًٍهرىجى ػػػػاؾى يى ػػػػكىافى        ديدي ػػركًر جى ػػدى

ٍيكى يػىعيودي ػػػػلَّ عى ػػػػاًكدي كى ػػػله يػيعى ػػػػفىصٍ         اـو كالنَّدىل     ُب كيلِّ حنيو من يىدى
 (3) ( يقوؿ ُب مطلعها:777يهنئو دبولود ُب القصيدة )أيضان لو ُب ابنو كما 

 فاألىرضي تيٍشرؽي من سنا ًإشراًقها  طىلىعىٍت قبوـي السعًد من آفاقها          
 :(4)-رضبو ا-كلو ُب اؼبظفر وبي بن اؼبنصور رضبهم ا تعاىل ُب عيد كاؼبنصور غائب ُب غزكة -

 سالمان كًإٍسالىمان كأىٍمنان كتٍأًميناى   لًيػىٍهًن لكى العيدي الذم ًبكى يػىٍهًنينىا          
وـى السُّعيوًد كالطُّيورى اؼبياًميناى   اؤكٍم     ػػػػاؤيكيٍم كظبػػػػػًدمىٍت أىظٍبى ػػػػكال أيعٍ        قبي

 ُب القصائد اؼبشار إليها ُب اؽبامش. كىناؾ مناسبات عديدة يبكن الرجوع إليها
 :(5)مناسبات التعازي-5
 : -رضبهم ا-أمري اؼبؤمنني اؼبؤيد با  (6)ابن درٌاج  يرثي السيدة أـ ىشاـيقوؿ  

 اًئيػػػػػػػػالتَّن دىاين كىًشيكي ػػػػػري التَّ ػػػػاًء      كقىصٍ ػػػػػالفىنى   ني ػػػػرىىٍ   الًئقً ػػػػػاػبى  اءي ػػػػػبقى 
 اءً ػػػالنًٍته  ريهي ػػػػٍن عيمٍ ػػػاف مى ػػػػد حػػػػكقػػرابو       القت  وي ػػػػيػىٍومي   مىنٍ  لَّ ػػػػلقد ح
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بن أيب عامر ا، كينسب إليها بعض الفضل ُب ترقية اؼبنصور 354/965ُب سنة  السيما بعد أف كلدت لو ىشامان  ،تسيري أمور الدكلة
ديسمربسنة 11)389من ذم اغبجة سنة 29ُب مناصب الدكلة ،ٍبٌ ساءت العالقة بينهما، كتوفيت صبح ُب أثناء حجابة اؼبنصور ُب 

-211،215-204،208-2/202ريخليفي بركفنساؿ :تا :ينظر حاشية الديواف تعليق اقق ؿبمود علي مكي عن (. 999
 207.ص219،230-231



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الد  ــــــ: عتبالفصل األول

776 
 

ٍلكي يبىٍ              
ي
ىني ػػػػػػػػىًل اؼب

 اًء؟ػػػػػػٍرؼى القىضػػػػػػأىـً الًعزُّ يىٍصًرؼي صى  وًف؟    ػػػػػػػػػػػػًلكي ريبى اؼب
 اءً ػػػػػػػػابى العفى ػػػػػػوعى ثيػػػػػػسيو الرُّبي ػػػػػًع      كىيىكٍ ػػػػػلى اعبميػػػػاٍلمىٍوتي يصدىعي مشىٍ ىيوى              

اءو عىيػػػػػػوسى بً ػػػػػػػقي النفي ػػػػػػػكىيػيلٍ   دو       ػػػػػديػػػػػػشو شػػػػػػػػػيػىبػيزُّ اغبياةى ببطٍ                اءً ػػػػػػػػػػػدى
يٍ أىملىٍ              اهي   ػػػػػػػػاحىٍت يى ػػػػػفى استبػػػػ تػىرى كى يلي ػػػػػػػك    دى

 اًء؟ػػػػػػػقى السَّنى ػػػػػلٍ ػػػػوًؾ كعً ػػػػػػػػرًنى اؼب
ًة    السَّيِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبسىيِّ   كىكاَب               اٍء؟ػػػػػػالفىنى   اخػػػػػنى ػػػػلى كىمي ػػػػػػًت  البً  ػػػػػدا        ػػػػػدى

 زىاءً ػػػػػػػػأىٍكدل حًبيٍسًن العى ميصابان، كى     وًب   ػػػالقيلي   زـً ػػػػػػػبع  ولػػػػػػػػأىلٍ  ىيوى الرٍُّزءي              
بح(، )صي  عن صدؽ عاطفة الشاعر لفقداف أـ اػبليفة جياشة، تعرٌب  كىي قصيدة رائعة تتفجر أحاسيسان 

 الفناء مصري صبيع اػبالئق، سواء كانوا حكامنا أك ؿبكومني، مقتبسان  أفٌ  فهي مرثية يبتدئها حبكمة مفادىا
ميع كما يبزُّ اغبياة ببطش كأف اؼبوت يصدع مشل اعب(1) ،﴾ افو ا فى هى يػٍ لى عى  نٍ مى  لُّ كي  ﴿ :اؼبعّن من قولو تعاىل

سيِّدة السيِّدات؛ أـ كرًن اؼبلوؾ ككاَب  قد أصابلك كال عٌز كال جاه، فشديد، فاؼبوت ال يصرفو ال مي 
لينتقل الشاعر إىل كصف اعبو العاـ اغبزين، كمظاىر األمل اليت طبعت موت  -رضبها ا تعاىل-ىشاـ 

 ىذه السيدة الكريبة. 
 ،كيعزِّم أخاه ناصر الدكلة عبد الرضبن بن اؼبنصور ،(2)عند كفاتو عبد اؼبلك اؼبظفِّرفيها يرثي  قصيدة كلو

 بعده: كيهنئو باغبجابة كالوالية

اػػػػانٍػفى ريثىمىا قى اؽبىمَّ   ًإال ػػػػػػػما أىٍطبى        رىجىا         كال دىجا اػبطبي ًإال كىٍشكى ما انٍػبػىلىجى
اػػػػػػوًر ميٍنبىلً ػػػػػنىا الدُّجىى بالنػػػػػػػحتَّ رأىيٍ     ما كادى يبدك الضُّحى باغبزًف ميٍكتىًئبنا            جى

 ُب عيٍقًب ملىًبسى اإًلصباحي ثػىٍوبى ديجىى   فاليوـى قىٍد لىًبسى  اإًلظالـي ثػىٍوبى سىننا             
 إىل أف يقوؿ:

يهى ػػػػػادى ًإىل أىكطػػػػػػػعه أىعى ػػػػػصينٍ  وي      ػػػػقىبى ػػػػمى األىركاًح أىعٍ ػػػػكىى كىظى ػػػػػريٍزءه حى  
اػػػػػػاًّنا اؼب  جى

 ػػػأىصبى ػػػػفى                
ي
يػػػػػكأصبى    لىالن    ػػػػػخى  ثنا كال ػػػػػٍلكي ال رىبٍ ػحى اؼب  اػػػػوىجى ػػػػػػتىا كال عً ػػػػني ال أىمٍ ػػحى الدِّ
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اػػػػػنػىهى الذم  قِّ ػػػػػػاغب لى ػػػػػػسيبي   بًعىٍبًدهً  ػػػػػػدىل     ن حنيى ىى ػػػػػمػػػٍهًننىا نًٍعمي الرحػػػػػػفػىٍلتى      جى
يػػػػػػػ))بًنىاصً                اػػػػػػاٍرتيتً   ّنى ػػػػػػللمي   ابو ػػػػػػلَّ بػػػػػػػًو كي ػػػػػنً ػٍ حنا    بييمػالـً ميٍفتىتً ػػػػػػػػًن(( كاإٌلسػػػػػػػًر الدِّ  جى

من إبداع ُب الصدر كالثانية ُب العجز، كىذا "تعزية كهتنئة"، فاألكىل  فالشاعر هبمع ُب ىذه القصيدة
، فكيف استطاع الشاعر اؼبواءمة بني حالتني متناقضتني؟ حالة التعزية اليت تقتضي اغبزف الشاعر كنباىتو

كاؼبواساة ألىل اؼبيت، كحالة التهنئة اليت تقتضي الفرح كاالبتهاج هبذا اإلرث العظيم، كىو تويل اغبجابة 
 ني.كالوالية على اؼبسلم

ر كىو يكتب ىذه القصيدة ُب مناسبة صبعت حالتني ال شكَّ أفَّ الشاعر قد كقف طويالن يفكٌ 
كأفَّ عبد  ،متضادتني، حالة اغبزف كحالة الفرح إال أفَّ الشاعر أدرؾ بفطنتو أفَّ اؼبوت حق  فوجبت التعزية

ة ُب صدرىا كعجزىا بني ، فجاءت قصيدتو متوازنالتهنئةالرضبن ملك كقد اعتال عرش اػبالفة فوجبت 
 . -رضبو ا تعاىل- ابن أيب عامر التعزية كالتهنئة، ككأنو يقف مسافة كاحدة من ابين اؼبنصور

 كفبا تقدـ ذكره من النماذج ألىم اؼبناسبات اؼبختلفة سواء منها اؼبتعلق بالوقائع اغبربية كاؼبغازم         
أك باؼبناسبات السياسية كالدينية كغريىا، ندرؾ أنبية ىذه العتبة اليت تكشف عن ؾبموعة التفاعالت  

النصِّية لشعر ابن درٌاج، كعالقة ذلك باألحداث التارىبية للمرحلة العامرية كالتِّجيبيِّة على السواء، كمدل 
م البن درٌاج كالنصوص األخرل الشعر  تشٌكل الرؤية الفنية للشاعر، كما تعكس التعالق بني النصٌ 

 التارىبية منها كالدينية كالثقافية.
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 والفهارس والهوامش المالحق الخامسة: العتبة

كىي موجهة إىل بعض اؼبلوؾ كاألمراء، يقوؿ اف على ملحق بشعر بن درٌاج كنثره، يو يشتمل الدٌ          
درٌاج كٌل ما أمكننا العثور عليو ُب اؼبراجع أثبتنا ُب ىذا اؼبلحق من شعر ابن  :"ؿبمود علي مكي

العربية اؼبختلفة، كذلك باستثناء ما سبق أف أثبتناه ُب موضعو من أبيات سقطت ُب بعض خرـك 
النسخة اػبطية الوحيدة اليت اعتمدنا على مصورهتا ُب نشر ىذا الديواف، كفبا رأينا أف اافظة على 

حيثما رأينا اؼبناسبة داعية إىل ذلك، كقد جعلنا  ،ديوافكحدة القصائد يقتضي كضعها ُب صلب ال
للفائدة  كنبهنا على اؼبواضع اليت نقلناىا عنها. كقد رأينا استكماالن  ،تلك األبيات اؼبضافة بني حواصر

من ىذا اؼبلحق أف نورد فيو كذلك صبلة من نثر ابن درٌاج نقلناىا عٌما اختاره لو ابن بساـ الشنرتيين ُب  
اليت زاد فيها ؛ لحقو ُب طبعتو الثانيةكىذا ما ؼبسناه ككبن نتفحص الديواف كم (1)ذخرية(."كتاب )ال

مل توجد ُب الطبعة األكىل ، كاليت (77،77،76،76،74،71أرقامها) اليت بعض القطع الشعرية اقق 
مطبعي ُب ترتيب ىذه القطع الذم يأٌب   مع مالحظة أف ىناؾ خطأ لديواف ابن درٌاج،

(، كقبد ُب الطبعة األكىل استدراكان للمكتب اإلسالمي 77،77،77،76،76،74:)كاآلٌب
كىذا ما ًٌب ضبطو ُب الطبعة الثانية اليت جاءت منقحة كمرتبة  69،68خبصوص نشر القصيدتني 
 يواف.كثرية عن الطبعة األكىل للدٌ 

 ىي:ة؛ ك يواف فجاءت متنوعة ككثري أٌما فهارس الدٌ 

 فهرس القواُب -
 فهرس أظباء األعالـ كالطوائف كالقبائل -
 فهرس األعالـ كاألماكن اعبغرافية -
 فهرس اؼبؤلفني -
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ؼبطالع القصائد كاؼبقطوعات مع أظباء األمراء كالقواد كالوزراء  فهرس عاـ مبينان  -
بعضها ُب كصف النرجس كالورد كالبهار، مع إشارة إىل مناسبات  كالفقهاء... كما أفٌ 

 القصائد كاؼبقطوعات.

تنوع ىذه الفهارس كدقتها يسهم ُب تيسري مهمة الباحث ُب ربديد قواُب القصائد كأظباء إف       
فهرس  يواف، كما أفٌ األعالـ كالطوائف كالقبائل كاألماكن اعبغرافية اؼبشار إليها عرب صفحات الدٌ 

أمهات الكتب  سبثلكىي  ،يوافكاؼبراجع اليت اعتمدت ُب ربقيق ىذا الدٌ اؼبؤلفني يطلعنا على اؼبصادر 
كما يبكننا تسجيل بعض اؼبالحظات على ىذه الفهارس  .كمكانتويواف األدبية اليت تزيد من قيمة الدٌ 

 يلي: نوجزىا ُب ما

 فهرس القوافي-1

ح...(،  ج، ث، ت، ب، )أ، ائيان ىج مرتبة على ركىا ترتيبان  ُب فهرس القواُباألبيات جاءت  
عاتو، كمن ىذه األرقاـ و اؼبثبتة إىل اليمني ىي أرقاـ قصائد الديواف كمقط فاألرقاـ " كيساران  كرقمت يبينان 

ا يواف، أمٌ كىي إشارة إىل ترقيم القصائد كالقطع اؼبثبتة ُب "ملحق" الدٌ  ،"ـ" ما أضيف إليو حرؼ
كهبذا قدـ اقق ؿبمود علي مكي  (1)على الصفحات." األرقاـ اليت جعلت إىل اليسار فهي تدؿٌ 

 .الشعرية نو الباحثوف على اؼبستول اؼبوسيقىم ستفيدي ان رب معت جهدان 
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 فهرس أسماء األعالم والطوائف والقبائل: -2

 عكس ما أشار إليو اقق ُب قولو:"* ألفبائيان  أظباء األعالـ كالطوائف كالقبائل ترتيبان  بتٍ تٌ ري 
أف نسبة تكرار بعض ىذه األظباء كما  (1)"ك"أبو"... دم لألظباء إسقاط "ابن"ركعي ُب الرتتيب األجب

 يواف  ىبتلف عن البعض اآلخر على حسب درجة األنبية، كاعبداكؿ اآلتية توضح ذلك:ُب الدٌ 

 جدول أسماء األعالم

 عدد تكرارهتا أظباء األعالـ
 ُب صفحات الديواف

 )قيمة تارىبية( 

 

 عدد القصائد
 اؼبدحية لألعالـ 

تارىبية  )قيمة
 كأدبية (

 77 17 بن أيب عامرااؼبنصور 

 77 66 بن أيب عامرااؼبظفر عبد اؼبلك بن اؼبنصور 

 77 77 الناصر عبد الرضبن بن اؼبنصور )اؼبلقب بشنجوؿ(

 اؼبؤسبن عبد العزيز بن عبد الرضبن بن أيب عامر
 )ابن شنجوؿ(

77 77 

 77 71 الوزير عيسى بن سعيد

 77 77 اؼبهدم ؿبمد بن عبد اعببار)أمري اؼبؤمنني(

 76 71 سليماف اؼبستعني
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 77 78 القاسم بن ؿبمود

 77 77 علي بن ؿبمود)مؤسس الدكلة اغبمودية(

 77 77 ادريس بن علي بن ؿبمود

وبي بن علي بن ؿبمود اؼبلقب باؼبعتلي)من خلفاء 
 اغبموديني(

76 77 

 77 77 خرياف العامرم)صاحب اؼبرية(

 77 77 عبد الرضبن بن ؿبمد اؼبرتضي

 77 79/74 مبارؾ كمظفر العامريػىنٍيً)صاحبا بلنسية(

 77 77 لبيب العامرم)صاحب طرطوشة(

 77 16 اؼبنصور منذر بن وبىي التجييب)منذر األكؿ(

 74 71 اؼبظفر وبىي بن منذر التجييب)منذر الثاين( 

 77 76 منذر بن وبي بن منذر التجييب )اغبفيد(

 77 74 الشرقية( ؾباىد العامرم)صاحب دانية كاعبزائر

 78 77 ابن اؼبظفر ؿبمد بن عبد اؼبلك

 77 74 ابن باؽ)أضبد بن ؿبمد(

 77 77 ىشاـ بن اغبكم اؼبؤيد)اػبليفة األموم( 

ـ كلده ىشاـ صبح)زكجة اغبكم اؼبستنصر كأ
 اؼبؤيد(

77 77 

 

 ،عبد اؼبلك اؼبظفرإذا نظرنا إىل عدد التكرارات لبعض أظباء األعالـ كاغباجب اؼبنصور كأبنو       
 ،كحفيده منذر بن وبىي بن منذر التِّجييب ،كأبنو اؼبظفِّر وبىي بن منذر بن وبىي ،كمنذر بن وبىي التًِّجييب
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ذلك بعدد القصائد اؼبدحية ؽبؤالء اغبكاـ أدركنا العالقة اؼبنطقية بني عدد األظباء اؼبكررة كقيمة  كقارنا
عدد التكرارات قوة باؼبفهـو الرياضي ؽبذا أٌف ابن درٌاج، كإذا اعتربنا ىذا االسم التارىبية كاألدبية ُب شعر 

بن أيب عامر بالرمز "ص"، كابنو ا، كرمزنا للحاجب اؼبنصور كىو متغري حقيقي باعتباره إنسانان  ؛العىلم
ن الرضب( بالرمز "ح"، كاؼبؤسبن عبد العزيز بن عبد  شنجوؿ عبد اؼبلك اؼبظفر بػػػػ"ع"، كابنو عبد الرضبن )

 "ف" جاءت القول كاآلٌب : ( بػػ ابن شنجوؿ بن أيب عامر)
 .  7، ف 7،ح  77، ع 77ص                                        

السقوط  تعكس حقيقة تارىبية، كىي  مراحل قوة الدكلة العامرية اؼبتمثلة ُب اؼبنصور كابنو عبد اؼبلك ك
 كالضعف مع اؼبؤسبن.(  شنجوؿ اؼبفاجئ ُب عهد عبد الرضبن )

إٌف حالة االستقرار كاالزدىار اليت كصلت إليها الدكلة العامرية بقيادة اؼبنصور كابنو اؼبظفر عبد اؼبلك  
لكن ما أف  أتاح البن درٌاج أف يكوف شاعر العامريني بال منازع، كقد قاؿ فيهم ما يقارب ثلث شعره.

فشلوا ة إىل ًقول متناحرة ُب ما بينها ك فتناثرت القو  ،توىٌل عبد الرضبن اغبكم حت جاءت الفنت تباعان 
 كذىب روبهم.

عدد التكرارات لألىعالـ من ملوؾ الطوائف قبدىا ال تتجاكز تكرارين على األكثر، على عكس  كما أفٌ 
 "م"ة(، فإذا رمزنا إىل منذر بن وبىي بػػ"ـ" كوبي بن منذر بػػعدد تكرار أمراء التِّجيبيِّني )حكاـ سرقسط

ـى" تصبح القول كاآلٌب:بن منذر التجييب بػػػ  نذر بن وبىيكم " 

ـى  74،م 77ـ                                       ،
77 

بعد رحلة  كجد الشاعر نفسو قدك ، "سرقسطة"أمراء  القول اؼبتناقصة اليت عرفهاكىي تعكس حالة من  
العامريني الذين مل يقدِّركا فيو تلك اؼبوىبة ينتقل بني فتياف  ،التيو كالضياع اليت عاشها ىو كأسرتو

الشعرية، بل قابلوه باعبفاء كاإلنكار كخرياف العامرم كغريه، كلعل الطبيعة اعبًٍلفىة ؽبؤالء الفتياف كىم من 
اؼبوايل أفقدهتم ذائقة الشعر العريب كصبالو، أك إٌف ارتباط ابن درٌاج باؼبنصور كأبنائو، كمدحو لبعض 

"الفقر كفر" خاصة بعد فقداف  فػػ عامر بعد فتنة قرطبة افقدٍت الشاعر ىيبتو كصمعتو، اؼبعارضني آليل
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رزؽ آخر، كىو ال هبيد إال قوؿ  إىل البحث عن مصدر ىذه كاغباؿالشاعر مصدر رزقو فبا اضطره 
  ." "الضركرات تبيح اضوراتػػ فػ الشعر، فقد دعتو اغباجة إىل التكسب

بح" زكجة اغبكم اؼبستنصر كابنها اػبليفة األموم ىشاـ بن "صي السيدة إذا الحظنا عدد تكرارات ك      
فهي بعد حكم اغباجب سها، بح" ال تتجاكز نف، أم أٌف قوة "صي 77/77ك 77/77اغبكم اؼبؤيد قبدىا

 هتااؼبنصور ؼبفاصل الدكلة أصبحت ال سبلك من األمر شيئان، فجاء ذكرىا ُب قصيدة كاحد بعد مو 
كقيمة تارىبية أشار إليو يواف  ُب الدٌ  اظبو مكرران  جاءفقد )مرثية(. أٌما اػبليفة ىشاـ بن اغبكم اؼبؤيد 

اػبليفة األموم كلو يبدح مل  فالشاعرُب شعره ،  (7قيمة منعدمة )اقق، كلكن ابن درٌاج جعلها 
الذم نفسو، على سيطرة اغباجب اؼبنصور على اغبكم كعلى اػبليفة  يدؿٌ ما قصيدة كاحدة، كىذا ب

من صبيع نواحي اغبياة حبجة أنو تفرغ لعبادة  كاجتماعيان  جرده من صبيع صالحياتو، كقاـ بعزلو سياسيان 
 و.ربٌ 

ن أما األىعالـ من اؼبمالك اؼبسيحية فقد تقارب عدد تكراراهتم، كنذكر على سبيل اؼبثاؿ: شاقبة ب       
مرة 76مرة، كشاقبة بن غرسية بن شاقبة )األكرب( ملك نبارة 77)قمس قشتالة(  غرسية بن فرذلند

 مرة...كىذا التكرار يرسل لنا داللة تارىبية مفادىا أف ىؤالء اؼبلوؾ صنعوا تارىبان 77كغرسية بن فرذلند 
و أخضعهم  أنٌ إاٌل  عامر كابنيو،مع الدكلة العامرية كإٍف كانوا ُب صراع دائم مع اؼبنصور ابن أيب  مشرتكان 

 .بينهما كدكاـ السلم راجني منو الصلح كالعفو إلرادتو فبعثوا بالسفارات كالوفادات
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 فهرس أسماء الطوائف والقبائل:جدول 

 تكرارىا أظباء الطوائف كالقبائلأظباء 

 78 لعامريوفا

 76 الصقالبة

 77 الرببر

 77 وفجيبيٌ التٌ 

 78 االفرنج

 71  صنهاجة

 74 زناتة

 76 األميوف

 77 الفاطميوف

 77 الشيعة

 76 القوط

 77 القبط

 

لوا اجملتمع لبعض أظباء الطوائف كالقبائل الذين شكٌ  ان نالحظو من خالؿ ىذا اعبدكؿ تكرار  ما      
األندلسي ُب األندلسي حينها، فرتتيبهم يشري إىل مدل قوة كضعف ىذه القبائل كالطوائف ُب اجملتمع 

هم اغبكاـ كاألمراء باالستعانة ُب الرتبة األكىل فلعامريوف لقرف الرابع كاػبامس اؽبجريني. فيأٌب اا
ُب رتبة متقٌدمة  اإلفرنج...ك ُب الرتبة الثانية كالرببر ُب الثالثة الصقالبة، ٍب يأٌب بالرببر)صنهاجة، زناتة(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات الد  ــــــ: عتبالفصل األول

776 
 

 بن أيب عامر، كعقد معهم العهود من أمثاؿام اؼبنصور الذين حارهبفهم يبثلوف تلك اؼبمالك اؼبسيحية، 
شاقبة بن غرسية بن فرذلند)قومس قشتالة(، كشاقبة بن غرسية بن شاقبة )األكرب( ملك نبارة، كغرسية 

 بن فرذلند...

تغري ىذه قراءة للجدكؿ ُب ظل ىيمنة الدكلة العامرية، أٌما بعد فتنة قرطبة كزكاؿ دكلة بين عامر ك     
بركز القول كفق ربالفات سياسية فرضتها طبيعة اؼبرحلة بني تلك القبائل كالطوائف، فنجد  عطياتم

ين عامر، كدبا حققتو من ربالفات داخلية ا اقتسمتو من رقعة بالصقالبة كالرببر كقول متصارعة اكتفت دب
 كسياسية.
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 فهرس األعالم الجغرافية:

يواف أك ُب أظباء اؼبواضع كاألعالـ اعبغرافية الواردة ُب الدٌ  أثبت ؿبمود علي مكي ُب ىذا الفهرس
 (1)باللغة االسبانية كالربتغالية.علم أندلسي ما يقابلو  إىل جانب كلٌ ، كأكرد تصديره العاـ أك حواشيو

كما اعتمد الرتتيب األلفبائي ؽبذه اؼبواضع كاألعالـ اعبغرافية، كجعل على يسارىا أرقاـ الصفحات، 
 يواف.عديد من صفحات الدٌ الا ُب اهتتكرار  اآلف علىكنقف 

 عدد التكرارات ُب الصفحات أظباء اؼبواضع كاألعالـ اعبغرافية

 Cordoba  76 قرطبة

 Navarra 78  ،نبارة Castilla قشتالة

 Barcelona 74برشلونة

 Leon    76 ليوف

 Zaragoza 77  سرقسطة

 Santiago de ، شنتياقةValenciaبلنسية

Compsotela 
77 

 Cranada 78   غرناطة

 

 Pamplona  79 ، بنبلونةGalicia ليقيةج

 Almeria 71اؼبرية

 Portugal 74 الربتغاؿ Clunia قلنية  سبتة
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 76 ،اؼبغربMalaga ،مالقةDenia دانية

 ،قسطلة درٌاجTortusa،طرطوشة جياف

Castellar Cazalilla de Santisteban، 
76 

كركنيا ال  ،Toledo ،طليطلة Cervera جربرية
Le Corruna، 

 Carrionقريوف 

77 

 

ُب األصل فهي اسبانية أك برتغالية،  جلَّ اؼبواضع اعبغرافية ليست عربية أفٌ ُب ىذا اعبدكؿ نالحظ     
ُب مشاؿ اسبانيا، فمثال  السيحية، كما أّنا سبثل عواصم اؼبمالك كقد أشار اقق إىل ذلك ُب الفهرس

نبارة، كقريوف حكمها غرسية بن حكم غرسية بن شاقبة رذلند حكم قشتالة ، ك شانج بن غرسية بن ف
، كما  (1)(Alfonsoغومس كأسرتو، كليوف كانت خاضعة لسلطاف الفنش بن برمند)ألفونسو اػبامس 

جهاده الطويل ضد اؼبمالك اغباجب اؼبنصور ابن أيب عامر ُب  غزكات ىذه اؼبمالك مسارحان كانت 
 اؼبسيحية ُب األندلس.

 قرطبة جاء يؤٌكد أنبية تلك األماكن تارىبيان كجغرافيان فمثالن: اؼبواضع كاألعالـ اعبغرافيةترتيب  أٌما    
منهما طرؼ صراع  ، فهاتاف  اؼبدينتاف سبثل كلٌ مرة( 78) تليها قشتالة اؼبسيحية مرة(، 76) اؼبسلمة

 بني اؼبسلمني كاؼبسيحيني ُب األندلس.
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 فهرس المؤلِّفين

القوة التكرارية لو  اسم الكتاب اسم اؼبؤلف
 ُب الديواف

)قيمة اؼبصدر ُب 
 الديواف(

 78 الذخرية ُب ؿباسن أىل اعبزيرة ابن بساـ الشنرتيين

 78 البياف اؼبغرب  ابن عذارم اؼبراكشي

 ليفي بركفنساؿ
E .Levi.Proven 

 74 تاريخ إسبانيا اإلسالمية

أعماؿ األعماؿ/اإلحاطة ُب أخبار غرناطة  ابن اػبطيب)لساف الدين(
 ر ياؿ،تح:ؿبمد عبد ا عنافاألسكو 

77 

 76 جذكة اؼبقتبس اغبميدم

 77 صبهرة أنساب العرب ابن حـز القرطيب

 79 اغبميد( يتيمة الدىر)الشيخ ؿبي الدين عبد أبو منصور الثعاليب

 71 نفح الطيب )ط بريكت( اؼبقرم

 74 ينقل عنو ابن بساـ كابن عذارم ابن حياف )مؤرخ(

اؼبغرب ُب حلي اؼبغرب ط د شوقي  ابن سعيد اؼبغريب
ضيف/رايات اؼبربزين كغايات اؼبميزين 
بتحقيق االستاذ غرسية غومز ط مدريد 

/عنواف اؼبرقصات كاؼبطربات 7867
ؿبداد عبد القادر ط اعبزائر بتحقيق االستاذ 

 ـ7868سنة 

77 

 77 تاريخ أمارة قشتالة/شاقبة األكرب Perez deأكربل)برييث دم(
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Urdel 

 77 حياتو كأدبو R .Blachereبالشري 

 77 التكملة ابن اإلبار

اغبمريم)ؿبمد بن عبد 
 اؼبنعم(

 77 الركض اؼبعطار

 77 كفيات األعياف،تح:إحساف عباس ابن خلكاف

مسالك األبصار ُب ملوؾ األمصار )ـبطوط  فضل ا العمرم ابن
 دار الكتب(

77 

 79 الصلة ابن بشكواؿ

 71 اؼبقصورة شرح الشريف الغرناطي حاـز القرطاجين

 71 بغية اؼبلتمس الضيب

 71 شرح مقصورة حاـز القرطاجين الشريف الغرناطي

ابن عبد اغبليم)صاحب  
 كتاب مفاخر الرببر(

الرببر)نبذة تارىبية ُب أخبار الرببر ُب مفاخر 
 القركف الوسطى(

74 

غرسية 
 Garciaغومس)أكغومز(

Gomez 

 74 الشعر االندلسني تر:د.حسني مؤنس 

 Prieto Vivesبريتو فيفس 
 )مؤرخ(

 ملوؾ الطوائف

 (os Reyes de taifas) 

76 

 76 ملحق القواميس العربية  R.Dozyدكزم رينهارت

 Pascualمادكث)باسكاؿ(

Madoz 
 76 قاموس مادكث اعبغراُب
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 76 ّناية األرب النويرم

 76 اؼبعجب عبد الواحد اؼبراكشي

اغبمريم)أبو الوليد غسماعيل 
 بن عامر(

البديع ُب كصف الربيع تح: عبد ا عبد 
  7891الرحيم العسيالف ط جدة 

 

 
 

رسالة حوؿ سقوط اػبالفة االموية ُب قرطبة  مؤنس)حسني(
)حبث كتب باللغة  7778سنة ُب 

الفرنسية كنشر ُب ؾبلة كلية اآلداب جبامعة 
 ـ(7869القاىرة سنة 

76 

الصقالبة ُب اسبانيا)نشر معهد الدراسات  العبادم )أضبد ـبتار(
 االسالمية دبدريد(

76 

 76 فهرسة ماركاه عن شيوخو ابن خري االشبيلي

 بالنثيا )ألبل جونثالث(
A.Gonzalez Palencia 

تاريخ الفكر األندلسي،تر:الدكتور حسني 
 مؤنس

76 

 77 النجـو الزاىرة ابن تغرم بردم

 77 7869العقد الفريد ط القاىرة سنة ابن عبد ربو

 77 شذرات الذىب  ابن عماد اغبنبلي

 77 األغاين أبو فرج األصفهاين

 77 الشعر األندلسي A.R.Nyklنيكل

 77 معجم البلداف ياقوت اغبموم

 77 تاريخ إسبانيا ُب القركف الوسطى Aguado Bleyeأجوادكبلييو

 77 تاريخ األدب األندلسي إحساف عباس
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 77 بالغة العرب ُب األندلس أضبد ضيف

 77 األدب األندلسي أضبد ىيكل

 77 نزىة اؼبشتاؽ اإلدريسي الرحاؿ كاؼبؤرخ

 77 العرب ابن خلدكف

 77 اؼبطرب  ابن دحية الكليب

 77 اؼبخصص )معجم(  سيدةابن 

 Serrannoسريانو سانث

Sanz 
 77 مقاؿ نشره ُب اجملمع التارىبي اؼبلكي

 77 شرح مقامات اغبريرم الشريشي

 77 رسالة الشقندم

 77 ذكر كمحقق شوقي ضيف

 77 زاد اؼبسافر  صفواف بن إدريس

 77 ـبطوط .تح: عبد العزيز االىواين العذٌرم

 Joseكامبيلو)خوسيو(

Campelo  

 مانويل سوارث
 Manuel Suarez 

 

مقدـ كفبعلق على كتاب تاريخ شنتياقب 
الذم وبمل عنواف )مآثر دهبو جلمريث 
أكؿ كبري الساقفة سنتياقب( ترصبو إىل 

 االسبانية األب مانويل سوارث

77 
 
 

02 

 Joseالكارا )خوسيو ماريا(

Maria Lacarra 

Textos navarros del Codice de 

Roda Estudios de Edad Media de 

la Corona de Aragon. 

77 
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على حسب  يو أظباء اؼبؤلِّفني مع مؤلَّفاهتمرتبنا فبعد ىذا العرض ؼبا جاء ُب فهرس اؼبؤلِّفني الذم     
يواف اؼبشار إليها ُب الفهرس، كاليت أظهرت أنبية كقيمة ىذه اؼبؤلَّفات ُب عدد تكراراهتم ُب صفحات الدٌ 

كقد بلغت ىذه اؼبصادر كاؼبراجع العربية كاألجنبية  ربقيق النسخة اؼبخطوطة لديواف ابن درٌاج القسطلي،
 :(1)، كىي ال زبرج عن ثالثة أنواعكمرجعان  سبعني مصدران ما يزيد عن ال

ق بالرتصبة غبياة اؼبصادر العربية القديبة )األندلسية كاؼبشرقية( األدبية منها كاللغوية سواء منها ما تعل-أ
 .كنقدان  كتعليقان  اج شرحان بن درٌ ايواف من شعر ُب خرـك الدٌ  استكماالن ابن درٌاج أك 

غبديثة اليت اىتمت بتاريخ األدب األندلسي كبالغة العرب ُب األندلس كغريىا األحباث العربية  ا-ب
 من أمثاؿ الدكتور إحساف عباس.

اريخ األندلسي كجغرافيتو كآدابو كلغاتو ُب األندلس اإلسالمية، الدراسات األكربية اليت اىتمت بالتٌ -جػ 
من اغبوادث كالوقائع التارىبية، كقد ساعدت ىذه الدراسات اقق ؿبمود علي مكي ُب توثيق كثري 

حوؿ بعض ىذه الدراسات جاءت كقد  ُب شعره، فية مسيحية أشار إليها ابن درٌاجكربديد معامل جغرا
اليت سانبت ُب تتبع التطور الصوٌب لبعض األلفاظ األعجمية اليت أشار إليها اقق  األصوات األندلسية

 يواف.ُب حواشي الدٌ 

 يبكننا تسجيل بعض اؼبالحظات على ما جاء ُب فهرس اؼبؤٌلفني نوجزىا فيما يلي: كما

كثرة اؼبصادر كتنوعها سواء ُب اجملاؿ األديب أك اللغوم أك التارىبي كاعبغراُب زاد من القيمة العلمية -
 يواف.كاألدبية للدٌ 

ندلسي كتاريخ اسبانيا الثقافة الواسعة اليت يتمتع هبا الباحث ؿبمود علي مكي ُب األدب األ-
اإلسالمية، كسبكنو من اللغات كخاصة اللغة االسبانية كالربتغالية سهل عليو مهمة البحث كالتقصي ُب 

 اؼبراجع األجنبية.
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ا التعليقات أمٌ  " يقوؿ ؿبمود علي مكي: يواف كما جاء فيها من تعليقات كشركح كغريىاحواشي  الدٌ أما 
شرح ما غمض أك عسر على الفهم من ألفاظ األبيات أك معانيها، ، فقد عمدت فيها إىل على النصٌ 

كتوسعت إىل جانب ذلك ُب بياف اؼبناسبات  ،كأتيت من ذلك بقدر ما وبتاج إليو دكف إسراؼ فيها
كال سيما  ،يواف، كبياف اؼبواضع اعبغرافيةصبة لألعالـ الواردة ُب الدٌ التارىبية اليت قيلت فيها القصائد كالرت 

كثريان منها    يل صعوبة تتبع ذلك ُب اؼبراجع اؼبختلفة، ٌٍب إفٌ من ذلك بالناحية اؼبسيحية، إذ تبنٌي  ما يتعلق
بانيا اؼبسيحية ُب على الكتب التارىبية كاعبغرافية اليت تتناكؿ تاريخ إس باالطالع ال يبكن التعرؼ عليو إاٌل 

لو على تتبع ما يقصده الشاعر كفهم  على القارئ كإعانة ، اضطلعت دبئونة ذلك زبفيفان العصور الوسطى
   (1)يواف على أكسع نطاؽ."كقد اجتهدت ُب ضبط ألفاظ الدٌ  ما يرمي إليو.

 :، اليت تتمثل ُبكاغبواشي كالشركحوامش اؽب تلك يةفمن خالؿ ىذا القوؿ نقف على أنب
 شرح ما غمض أك عسر على الفهم من ألفاظ االبيات كمعانيها. -

 اؼبناسبات التارىبية اليت قيلت فيها القصائد.  بياف -

 الرتصبة لألعالـ الواردة ُب الديواف. -

 بياف اؼبواضع اعبغرافية خاصة ما تعلق منها بالناحية اؼبسيحية. -

 يواف على أكسع نطاؽ.ضبط ألفاظ الدٌ  -

 بعض اؼبالحظات من خالؿ قوؿ اقق منها: نقف علىك 
 .بعض األلفاظ ك معاين لبعض األبيات ُب شعر ابن درٌاج اعرتاؼ اقق بوجود صعوبة ُب فهم

و رغم ما يعرؼ بو اقق من ثقافة كاسعة ُب األدب عموما كاألدب األندلسي على كجو اػبصوص إال أنٌ 
أبدل صعوبة تتبع اؼبواضع اعبغرافية اؼبسيحية ُب اؼبراجع اؼبختلفة، كىذا وبتاج إىل إطالع كاسع على 

كاعبغرافية اليت تتناكؿ تاريخ إسبانيا اؼبسيحية ُب العصور الوسطى، كقد اضطلع اقق الكتب التارىبية 
 على القارئ كىذا إدراؾ منو ألنبية القارئ كدكره الفعاؿ ُب العملية اإلبداعية. بذلك زبفيفان 
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للقارئ لفهم ما جاء ُب الديواف كالولوج إىل متنو  ان مفاتيح إف عتبة اؼبالحق كالفهارس كاؽبوامش تعدٌ 
بغية كتفاعالهتا مع النصوص األخرل من جنسو كمع غري جنسو  أغوار نصوصوكسرب  كيسر،بسالـ 

  ي.فاعل النصٌ لوقوؼ على أرضية صلبة لفهم الدالالت الناتج عن ىذا التٌ ا

ف أاج القسطلي، عتبات ديواف ابن درٌ كلبلص ُب ّناية ىذا الفصل الذم حاكلنا الوقوؼ فيو على      
، كربديد قيمتو اؼبعرفية الديواف/صٌ ُب فتح مغاليق النٌ  مساعدة القارئاؿ ُب ؽبا دكر فعٌ  ىذه العتبات

أف شعر ابن درٌاج جديد التحقيق كالنشر كجاء ُب مرحلة تارىبية مهمة من ، كخاصة كاعبمالية كالتارىبية
تاريخ األندلس اإلسالمية بقيادة اغباجب اؼبنصور ابن أيب عامر، كما أٌف ىذه العتبات تساعد القارئ 

الشعرم البن درٌاج مع البيئة الشعرية  صٌ على استكشاؼ ـبتلف التناصات اليت تولدت عن تفاعل النٌ 
 ة لو.فيكالثقا

 

 



 

 

 

 الثانً الفصـــــل
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 اتيي الذّ صّ فاعل النّ التّ  

فو الباحث سعيد يقطْب الذم عرٌ ، يصٌ فاعل النٌ من أشكاؿ التٌ  شكلن  اٌبي الذٌ صٌ فاعل النٌ عد التٌ يي        
ى ذلك لغويان كأسلوبيان تدخل نصوص الكاتب الواحد ُب تفاعل مع بعضها، كيتجلٌ  بقولو:"عندما

فالشاعر يكرر أفكاره كعباراتو كصوره الشعرية من قصيدة  ،أم تناص الشاعر مع نفسو (1)كنوعيان..."
الكاتب أك  أفٌ  " :يقوؿ ٧بمد مفتاح. ككما لذىنية الٍب انطلقت منها كتاباتو، فيكشف عن البنية األخرل

ل ىذا كمؤدٌ  ية، سواء كاف ذلك لنفسو أك لغّبه،إلنتاج سابق ُب حدكد من ا٢بر  الشاعر ليس إال معيدان 
فنصوصو يفسر بعضها  ،آثاره السابقة أك ٰباكرىا أك يتجاكزىا الشاعر ٲبتصٌ  قاؿ أفٌ و من ا٤ببتذؿ أف يي أنٌ 

 (2)أك تعكس تناقضان لديو إذا ما غّب رأيو." افيما بينهبعضان، كتضمن االنسجاـ 
عندما يكوف القاسم ا٤بشَبؾ بْب ا٤بوركث الثقاُب  كجليان  اٌب يكوف كاضحان الذٌ الٌتفاعل الٌنٌصي ك     

 ؛على حياة الشاعر نفسها اتكأتٍ  ،أف التجربة الشعرية البن درٌاج ٘بربة ثرية جدان  إذٍ ، كالكاتب كاحدان 
ُب ىذا الفصل على سنقف ك ت من خلؿ شعره. الٍب ٘بلٌ  ،كعلى ثقافتو الواسعة الدينية منها كالتارٱبية

  ا٤بستويات التالية: من خلؿ ُب شعر ابن درٌاج كٝبالياتو لذاٌبالٌتفاعل الٌنٌصي ا

 القصيدة بنية -
 الشعرم القصيدة وفممض -
 اللغوم ا٤بعجم -
 الشعرية الصورة -
 .الشعرم كاإليقاع ا٤بوسيقى -
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 لقصيدةا بنية على مستوى اتيي الذّ صّ فاعل النّ التّ  -1

ناء ، فالشعراء يسّبكف ُب ب(1)ُب التعبّب كاآلداء معينان  شكلن  القصيدة العربية قدٲبان  أخذت      
ا ابتدأ فيها بذكر "إٌف مقٌصد القصيد إ٭بٌ  :مفٌصلن ىذا النهج يقوؿ ابن قتيبة ،ردالقصيدة على هنج مطٌ 

ا لذكر أىلها كالدمن كاآلثار، فبكى كشكى كخاطب الربع، كاستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سببن  الديار
عنها، إٍذ كاف نازلة العمد ُب ا٢بلوؿ كالظعن على خلؼ ما عليو نازلة ا٤بدر النتقا٥بم عن  الظاعنْب

شكا ف ماء إىل ماء، كانتجاعهم الكأل كتتبعهم مساقط الغيث حيث كاف، ٌٍب كصل ذلك بالنسيب
 ،ليو الوجوهة الوجد، كأمل الفراؽ، كفرط الصبابة كالشوؽ، ليميل ٫بوه القلوب، كيصرؼ إشدٌ 

التشبيب قريب من النفوس الئط بالقلوب؛ ٤با قد جعل ا ُب  إليو؛ ألفٌ  األ٠باعكليستدعي بو إصغاء 
بسبب  ان منومن ٧ببة الغزؿ كإلف النساء، فليس يكاد أحد ٱبلو من أف يكوف متعلق تركيب العباد

الرجاء كذمامة  و قد أكجب على صاحبو حقٌ كضاربان فيو بسهم حلؿ أك حراـ...، فإذا علم أنٌ 
ه للسماح، التأميل، كقرر عنده ما نالو من ا٤بكاره ُب ا٤بسّب، بدأ ُب ا٤بديح فبعثو على ا٤بكافأة، كىزٌ 

ؿ بْب ىذه ذه األساليب، كعدٌ كفضلو على األشباه، كصغر ُب قدره ا١بزيل، فالشاعر اَّيد من سلك ى
األقساـ فلم ٯبعل كاحدان منها أغلب على الشعر، كمل يطل فيميلَّ السامعْب، كمل يقطع، كبالنفوس 

: "كالعادة أف يذكر الشاعر ما قطع من بقولو ذلك ابن رشيق-أيضان -يوضح كما  (2).ظمآء إىل ا٤بزيد"
الليل كسهره كطوؿ النهار كىجره كقلة ا٤باء كغوره، ا٤بفاكز كما أنضى من الركائب كما ٘بٌشم من ىوؿ 

 (3)ٍبٌ ٱبرج إىل مدح ا٤بقصود ليوجب عليو حٌق القصد، كذماـ القاصد، كيستحق منو ا٤بكافأة."

كال ٯبوز  ،القدٲبةالعربية القصيدة  ٛبٌر ُّاكانت الٍب   ا٤براحل أىمإىل  ن القولْبىذيٍ ٬بلص من 
 :ىيك د القصيد أف ٰبيد عنها، ٤بقصٌ 
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 ذكر الديار كالدمن كاآلثار كالبكاء كالشكول ك٨باطبة الربع كاستوقاؼ الرفيق.-6

 .الشكول من شدة الوجد كأمل الفراؽ.. كإظهارٍب كصاؿ ذلك بالنسيب، -2

كتعداد مشاؽ السفر إىل ا٤بمدكح قصد  ،كصف الرحلة كالراحلةك مشاؽ ا٤بسّب ذكر -3
 .ا٤بكافأة علىبعثو ك استعطافو 

 .ا٤بدحالغرض األساس كىو إىل  بعد ىذه الرحلةلص الشاعر ٱب -4

ؿ بْب ىذه األقساـ ككازف ٍب يبْب ابن قتيبة أف الشاعر اَّيد من سلك ىذه األساليب كعدٌ 
السامعْب، كمل يقطع كبالنفوس ظمآء  كمل ٯبعل كاحدان منها أغلب على الشعر، كمل يطل فيملٌ  ،بينها

خركج  ُب قوؿ الشعر عند الشعراء القدامى، كأمٌ  ةالسائد القواعد ىي ت ىذهكقد أصبح إىل ا٤بزيد.
ا٤بنهج الشعرم ىذا الشاعر ابن درٌاج التـز ُب رتبة الشاعر عن الفحولة. فهل  ان نقيصة كتأخر  عدٌ يي  اعنه

 ؟ ؿ أيب نواس كأيب ٛباـ كا٤بتنيبادثْب من أمثا طريقاختار  وأـ أنٌ  ،القدمي

كبالعودة إىل ديواف ابن درٌاج كبقراءة أكلية ٤بقدمات قصائده ا٤بدحية ٪بد أٌف ىذه ا٤بقٌدمات 
 : أساسيْب قسمْب تنقسم إىل

لكنها ُب  ،لشعر العريبلكىي مقٌدمات ال ٚبرج عن النموذج القدمي  مقدمات تقليدية:أواًل/ 
يتناسب  ان جديد الشاعر يوظفها توظيفان  أم إفٌ  ،الوقت نفسو مطعمة بلوف ا٢بداثة كأثر البيئة األندلسية

 التقليدية.ُب عناصرىا  ٥بذا جاءت ىذه ا٤بقدمات متفاعلة ذاتيان  .ككاقعو ا٤بعاشكرؤاه الذاتية، 

كىي مقدمات تتفق كطبيعة ا٤بوقف الذم  )يحددها الموقف(: غير تقليديةمقدمات ثانيًا/ 
 الذم يريد الشاعر أف يسلط الضوء عليو. ؛يعايشو الشاعر، فهي تنبثق من صميم ا٢بدث نفسو

مقدمات(  كىذا النوع من )الر من سلطة القصيدة العربية القدٲبة إىل حٌد ما، فالشاعر ىنا قد ٙبرٌ 
 .(1)ُب شعر ابن درٌاج األكربٰبتل ا٤بساحة 
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 المقدمات التقليدية:أواًل/ 

ُب  -االسلـ على تصدير قصائدىم قبيل درج الشعراء منذ أف استقرت رسـو القصيدة العربية، 
، كإما لتصوير الظعائن. غّب أف وقوؼ على األطلؿ، كإٌما للنىسيبٗبقدمات يفردكهنا إٌما لل -الغالب

 منهم من أبدؿ ىذه ا٤بقدمات ٗبقدمات أخرل، كمقدمة الطيف، كمقدمة الفركسية كالفتوة، تٜبٌ 
ذه ا٤بقدمات الثانوية الٍب افتتح ُّا لفيف ى كمقدمة الشيب كالشباب كاحدة من"كمقدمة الشكول...

  (1) ".من الشعراء قصائدىم

تتخللها لوحات  ،الرئيسية التقليدية قدماتأنواع من ا٤ب أربعةُب شعر ابن ٌدراج ٲبكن أف نرصد ك 
 ل ُب ٦بملها التقدمي العاـ للقصيدةتشكٌ ك  ىي األخرل مقدمات جزئية مساعدة، ٛبٌثلكمشاىد فنية 

كا٤بقدمات  لقصيدة العربية،تقدٲبهم لا ألفو الشعراء القدامى ُب ذاتو خركج عمٌ  كىذا ُب حدٌ  ا٤بدحية،
 ىي: 

 مقدمة الشيب:-6

 ؿ ما مدح بو كىي أكٌ  ،لغ عدد أبياهتا ثلثة كستوف بيتان ُب قصيدتو ا٥بائية الٍب ب ابن درٌاج ؿقا
 :(2)ا٢بسن اللغوم البغدادمرض ُّا قصيدة أيب العلء صاعد بن ا، كعابن أيب عامر ا٤بنصور

ا   اىا    ػػػهى فػىنىهػػػػأىضىاءى ٥با فٍجري الن   ًنًف ا٤بهٍضُب ًٕبىرٍّ ىىواىى  عن الدَّ
اػػاف يػىٍهًديهىا ًإَلىَّ ديجى ػػػػػػػكقد ك     لىها صبحه جل ليلة الدٌّجى  كضىلَّ                  اىى

اٌب الذٌ  الٌنٌصي فاعلىي ا٤برتكز ُب دراسة التٌ  ستكوفالديواف ىذه القصيدة ىي األكىل ُب كوف ف
كا٤بوسيقى،  اإليقاععلى مستول ك  ،على مستول ا٤بضامْب كالصور الشعريةك على مستول ا٤بقدمات 

 ،كالقصائد األخرل الٍب جاءت بعدىا ٛبثل اللحقُب اإلنتاج الشعرم البن درٌاج فهي ٛبثل السابق 
الٌنٌصي  فاعليف ًب ىذا التٌ فك ،بعده كىكذا تتوالد كتتناسل النصوص كيتم التفاعل ٤باكاللحق سابق 

  ؟ىذه القصيدة مقدمةعلى مستول الذاٌب 
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فنية جرت ُب  كمشاىد مشكلة لوحات ،القصيدة من أربعة كأربعْب بيتان  ىذه تتكوف مقدمة
 الفنية اللوحاتك ، شكلها على ٦برل القدماء من الشعراء األكائل كُب معانيها ٦برل الشعراء ادثْب

 ىي:
 [7-6]الشيبلوحة 

 [63-8لوحة الطلل]
 [68-64لوحةا٣بمرة]

 [34-69لوحة الرحلة]
 [44-35لوحة الوداع]

إىل الذم ينتهي  كرمو كنسبو  كذكر ،[ُب مدح ا٤بنصور ابن أيب عامر63-45لتأٌب األبيات ا٤بتبقية]
 .(ٞبّبالقبائل اليمنية )أشراؼ 

يبلغ من العمر ٟبسة الشاعر  رغم أفٌ  ،با٢بديث عن الشيبقصيدتو ا٥بائية بدأ ابن درٌاج 
يشكو ىجراف ا٢ببيبة كصدكدىا فهو  ،(1)ق382ىذه القصيدة ُب سنة  تكثلثْب سنة، فقد أنشد

 كشف ٥بذه ابوبة حقيقة كرب الشاعر الذم   ،الشيب ُب رأسوىذا غ ذلك بزك كاف سبب كقد   ،عنو
لذىاب زمن الشباب  التأسف فما ٯبد الشاعر غّب ،و كفتوتوشباب، بعدما رغبها فيو عن كصالو فانتهت
ا٥بجر عُب مرغم أف  ؛الشاعركُب ىذا ا٤بعُب قد أبدع  ،لفراؽ الغانيات ككصلهن ا٢بسرةه ك أكٌ التك  كاللهو،

على أخرجو ٕبلة جديدة  ، إال أف ابن درٌاجمكركر عند الشعراء القدماءكصدكد ابوب عن اب 
 غرار الشعراء ادثْب ُب العصر العباسي.

على سنن  إىل اللوحة الثانية كىي الوقوؼ على األطلؿ جريان بعدىا الشاعر ابن درٌاج ينتقل 
ا٤بهى  ،أثلم ،كعبارات منها )رسومها، ٧بت، سحق ألفاظان كقد كظف الشاعر  ،الشعراء ا١باىليْب

و الشعرية كثقافتو العربية ُب منافحة فحوؿ الشعراء تالوحشي، عرصاهتا، آنسات مهاىا( ليربز قدر 
الٍب بدت أشبو بأقحواف  ،٧ببوبتو ابتسامةها تزينالٍب ُب ىذه الربوع  كصباه ٥بوهتذكر ا١باىليْب، فهو ي
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مثلما ما فات من ذكريات الصبا؛ على كالعربات وع ماج بدؿ أف يذرؼ الدن درٌ ، فالشاعر ابالربيع
اختار أف يكوف تذكاره كغّبه من الشعراء،  الضليل)قفا نبكي من ذكر حبيب كمنزؿ...( ا٤بلكفعل 

 كىي ترتع ُب ىذه الديار، ؛الوحشية الضباءالٍب شبهها بصورة  ،كصواحبهابصورة ٧ببوبتو انتشاء 
نقلت  كىذه ،االنتشاء ُّاك  ةالصور التذكارية على الشاعر كىو يستوقف أصحابو لشرب ا٣بمر لتتداعى 

غذهتا الطبيعة األندلسية ا٤بَبفة، فالشاعر ك جديدة ُب القصيدة العباسية قادىا شاعر ا٣بمرة أبو نواس، 
هها بالياقوت كٯبعل من لوازمها شرب ا٣بمرة ا٤بعتقة، كبذؿ ا٤باؿ لشرائها كقد شبيقف على األطلؿ 

تذىب العقوؿ بابلية ساحرة عتقها ىاركت كماركت، ، فهي ٟبرة بلمعاف النجمبريق زبدىا ك  ،األٞبر
، إال أف شاعرنا ابن درٌاج سرعاف ما ذىب عنو السحر ليستفيق على كاقع يدعوه للرحيل  كتنسي ا٥بمـو

صاىا، إىل ا٢باجب ا٤بنصور ع العامريْب كرماتكألقت بربع م إىل ملك كرمي حط ا١بود كاَّد رحلو،
كيسَبسل الشاعر ُب كصف راحلتو كما كابده من لو الرحاؿ على أدماء كجناء حرة،  الذم ٤بثلو يشد

 ،الٍب انطفأ ضوءىاـ و نجفهي كال ؛كالنفوس بقايا نفوس ،أىواؿ كنصب حٌب أصبح ا٥بزاؿ ٠بة الركب
ليختم  ؛صورة تنم عن ا٤بعاناة الٍب طالتو ُب رحلتو ىذه اشتكى البعّب باطن خفو من شدة التعبقد 

يستحق لبعد ىذا العناء الذم كابده الذم أصبح ىو الراحة كا٤بطلب  ابن أيب عامر؛ بأمل لقاء ا٤بنصور
 جريا على طريقة العرب القدماء.ككرمو عطف ا٤بمدكح بعد ذلك 

نتو الصغّبة الٍب تبلغ الثامنة من الشاعر ُب سلسة كيسر إىل مشهد كداع زكجتو كاب ليعود بنا
 يةستخدـ تقنااج الوداع يسبق الرحلة، ككأف ابن درٌ فُب لوحاتو  ان منطقي ان كالشاعر مل يلتـز ترتيب العمر،

كىل ىناؾ أغل  ،ليذكر ٩بدكحو بعظيم تضحيتو من أجلومن تقنيات السرد ا٢بديثة كىي االسَبجاع 
 من األىل كاألبناء؟

، فهذه زكجتو تذرؼ الدموع  عاطفة عن صدقو ىذا الوداع ٕبرقة كزفرة تنمٌ ابن درٌاج يصور    
كقد  يؤزٍّـ نفسها كيهلكها، عاطفة األبوة، فالبعد عن أبيهافيو صغّبة تثّب ال وبنتاكا١بماف على فراقو، ك 

كتشتكي جفاء األقارب من  كىي تلف يدىا حوؿ عاتقو كٛبنعو من الرحيل،األب الشاعر صورىا 
 ،إىل حيث ا١بود كاَّد إىل قرطبة، العامرم دعتو فكف  على الرحيل ...كلكن الشاعر حـز أمره هبعد
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ف ا٤بنصور ابن ق إال ُب كنكال ٲبكن ٥بذه ا٤بوىبة أف تتفتٌ  ،فابن درٌاج قد أدرؾ حقيقة شاعريتو كنبوغو
 كتشجيعو للشعراء كالعلماء. لألدب ٕببو أيب عامر الذم عيرؼ

 فابن درٌاج " و،إخلصك  وصدقالشاعر ك كاقعية فيو من  (زكجتو كابنتو كداعىذا ا٤بوقف ) إفٌ 
أصدؽ ما يكوف عند ا٢بديث عن أبنائو، كالذم يطالع ىذا الديواف يرل كيف يستغرؽ جانبان عظيمان 

ؤكد صحة ىذه الرحلة الٍب ما يكىذا  (1)منو حديث الشاعر عن أبنائو كتصوير عاطفة األبوة ٫بوىم"
من ا٣بياؿ اصطنعو الشاعر ليستثّب عطفان أك يستدر  "...ليست ضربان فهذه الرحلة  اجدرٌ  ابن قاـ ُّا
بنبوغو  بل ىي ٘بربة شعرية صادقة ألقاىا على كجو ا٤بنصور ابن أيب عامر فارتٌد بصّبان  (2)،" إشفاقان 

 كقدرتو الشعرية، فناؿ ا٢بظوة كا٤بكانة الرفيعة ُب بلط العامريْب.
ا٤بنصور الذم ليمدح  ؛ابن درٌاج رحالو بربع العامريْب يحطٌ فالقسم األخّب من ىذه القصيدة  أٌما

ليو كل بغ عليص الذم تناىا نسبو إىل ملوؾ كأشراؼ ٞبّب،اٍلمىًلكي  فهو ؛بتقدٲبوفيبدأ  ،يكفيو رضاه
إخراج حاذؽ ُب  ع على بطوف العرب كأفخاذىا،، فالشاعر عامل باألنساب مطلٌ النعوت كالصفات

 كضيعها.من  كشرفها ،غثها من ٠بينها
ة ُب ٦بملها مقدمة القصيدة ما جاء من مشاىد كلوحات متنوعة ُب ىذه القصيدة مشكلٌ  إفٌ 

، فابن درٌاج قد ٝبع ا٤بقدمات ا٤بتعارؼ عليها بْب الشعراء القدامى ٤با ألفو الشعراء القدماء خرقان  تعدٌ 
طريق  كالوداع من لواـز الرحلة سالكان  ،الغزؿالشيب ك كجعل الطلل كا٣بمرة من لواـز  ،ُب مقدمة كاحدة

فالشاعر قد ٝبع بْب منهجْب: منهج القدماء ُب تشكيل  ادثْب من الشعراء العباسيْب ُب معانيها،
ر ٤با كمن ٍب سنقف ُب النماذج اللحقة على تكرا ،كمنهج ادثْب ُب ٘بديد معانيها ،ىذه ا٤بقدمات

و أم تفاعل الشاعر مع نصٌ اجَبار؛ فيو امتصاص كحوار كليس كلكنو تكرار  ،جاء ُب ىذه ا٤بقدمة
 من سبقوه من الشعراء القدماء كادثْب.متفاعل مع نصوص  الذم ىو أصلن 
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 غزلية:المقدمة ال-2

من (%62)ٛبثل القصائد ذات ا٤بقدمات الغزلية ُب ديواف ابن درٌاج ما نسبتو اثنتا عشرة با٤بائة  
كىي مقدمات ال ٱبرج فيها الشاعر عن ا٤بألوؼ عند الشعراء ا١باىليْب،  (1)٦بموع قصائد الديواف،

فكاف  ر،كقد اشَبكت ىذه ا٤بقدمات ُب تغزؿ الشاعر با٤برأة الٍب تنوعت صورىا حسب غرض الشاع
كراء  ىثان لنا الشاعر ُب عنفواف الشباب ال كىو أقرب إىل الفخر منو إىل الغزؿ، فبدأ ؛كعبثان  الغزؿ ٥بوان 
لوعتو  ، أفناه ا٥بجر كأرىقو ا١بفاء فشكىمتيمان  و ُب الوقت نفسو عاشقان لكنٌ  ،عن ا٤بتعة حثان االغواين ب

فكاف غزلو إىل الشكول  ؛ىوُب تأكٌ  "ٝبيلن"و الغزلية تنافس فجاءت بعض مقدمات ،كالتمس الوصاؿ
 (2)أقرب.

كما أف صورة ا٤برأة ا٤بتغزؿ ُّا مثاؿ يتكرر ُب كل ا٤بقدمات الغزلية كىي ليس امرأة بعينها، 
فل  ،للمرأة ا٤بثالية الٍب ر٠بها الشعراء القدامى للمرأة العربية متخيلن  فالغزؿ ُب ىذه ا٤بقدمات جاء غزالن 

كأخلؽ عالية متمنعة يصعب الوصوؿ  ،أصيل كإ٭با ىي امرأة ذات ٝباؿ عريبٌ  ،عزة ىي بثينة كال ىي
فالشاعر كرر تلك الصورة عن ا٤برأة العربية ُب مقدمتو الغزلية إال بعد مكابدة األخطار كاألىواؿ،  إليها

بل صبغها بصبغة أندلسية نقلها من خشونة البداكة إىل رٌقة كطرافة الطبيعة  ،دكف أف ٯبَبىا اجَباران 
 كالشواىد اآلتية من ا٤بقدمات الغزلية تؤكد األحكاـ ا٤بشار إليها آنفا. األندلسية الساحرة.

 قصيدة ابن درٌاج ُّا الشاعر عارضقد ، بيتان -65-ٍب بلغ عدد أبياهتاكال -78-قصيدتو الرائية ال  -
 الٍب مطلعها: ؛الرائية ُب مدح ا٣بصيب أيب نواس

ري ػػػػػوري ما يػيٍرجى لديًك عىسيػػػػوري     كمىٍيسػػػػػػػػػوًؾ غىيػػػػػػنىا أىبػػػػػػػػارةى بػىٍيتػىيٍ ػػػػأىج      
(3) 
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 (1) :ا٤بنصور ابن أيب عامر مادحان  ابن درٌاج يقوؿ

 وري ػػػػلى كتػىغي ػػػػػفػىتػيٍنًجدي ُب عيٍرًض الفى  ري     ػػػػاًت ا٤بسيتضىاـً تىسيػػػػػػدىًعي عىزىمى    
 ري ػػػػػػػػأىسي  ك  ػػػػيػيفى أىك   له ػػػػػػز  ذليػػػػػػيػيعى      لعلَّ ٗبا أىشجاًؾ من لوعًة النَّول                 
 وري ػػػػػػػقػيبي   زينى ػػػػػػػاجػػػػػػػالع  وتى ػػػػػكأىفَّ بي    ول   ػػػػػػػػأىملى تعلىًمي أىف الثػَّوىاءى ىو التَّ               

ثنيو عن أف الٍب ٙباكؿ جاىدة  زكجتو،الشاعر فيها  جاءت األبيات الثمانية األكىل ٱباطب
كالصدؽ ا٤بعرب عن ٘بربة الشاعر الواقعية الٍب عاشها قبيل  فيها من ا٢ببٌ  ٗبعاف رقيقة جياشة، حيل،الرٌ 

لك ا٤بوقف الرىيب لرجل كذ ،الثمانية ا٤بوالية ٥با عن صورة الوداعكما عربت األبيات  ٦بيئو إىل قرطبة،
( كأبنو الرضيع يفارؽ زكجتو كاألنٌات ا٤بعربة عن كتلك الزفرات  ،الذم أدرؾ بفطرتو ذىاب أبيو )ا٤ببغـو

من مودة كحب صده عن  ما بينها كبْب زكجها ابن درٌاج كالزكجة البائسة ٙباكؿ بكلٌ  ،فراؽصعوبة ال
 .ألسرتو الشاعر عاـز على الرحيل من أجل حياة كرٲبة  أفٌ إاٌل  مبتغاه،

لطيفة ُب حواره مع ، ٗبعافو رقيقة صدؽ عاطفتو األسرية، كأظهر اج ُب معارضتوابن درٌ أجاد 
 ، كىذا ال يليق ٗبقاـ النسيب.على عكس أيب نواس الذم خاطب جارتو بفتور كغلظة كخشونة زكجو،

عدد الٍب ك  -661-ا٤بنصور ُب عيد األضحى ُب قصيدتو الدالية قاؿ ابن دراج ٲبدح ا٢باجب  -
 (من البحر الطويل)   (2):بيتان  35أبياهتا 

 اًىدً ػػػػػلىًة سػػػػػاؽو كميقٍ ػػػػػًة ميشتػػػػػػٍوعى ػػبلى   النٍَّجمي عندىؾى شاًىًدم     إذا ًشٍئتى كافى   
 دً ػػػػكحىفٍَّت بو األىشجافي حىفَّ الوالئً   ًف    ػػػػميٍدنى  وابى ػػػػػػْبي أىثػػػػاهي البػػػػػػغريبه كس           

كاشتياقو و تععلى لو  ان قد جعل الشاعر النجم شاىدك  األكىل جاءت ُب النسيب، ةعشر  افاألبيات االثن
بل  ،ككل الكواكب ُب السماء ال تركقوليل كرمز ٥بمومو، الٌ  ان وظفم شتكي البعد عن ا٢ببيبلي ،كسهاده

لن ، كلكن الشاعر فالصبح شبيو ُّا ُب ٚبالفو عنو، ةالبعيد كاحد ىو كوكب ابوبةتوحشو إال كوكب 
 بن أيب عامر.امع ٩بدكحو ا٤بنصور  ُبٌّ ك ىو كما  كٰبفظها، سّبعى العهود ك  ،ٱبلف كعده
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 (من البحر البسيط) (1):التجييبٌ  كلو ُب ا٤بنصور منذر بن ٰبٓب -
اًمعي ػػػػػػػٍت مى ػػػػػػلَّ ػػػػػٍْبً فانٍػهى ػػػػػػبالبى أىىىلَّ               عيوي سى النػٍَّفرى فاٍستىكٍَّت مىسػػػػػامػػػوي       كىآنى ػػػػػػػدى
نٍ             

ى
 وي ػػػػػوىاًدعي ػُب اٍلقىٍلًب الًعجى بىثٍّ ال يي   وي      ػػػػػػػأىٍكدىعى ػػػػػػفى   لىػػػػػػػزًؿى األىعٍ ػػػػػػػكىكىدَّعى ا٤ب

 اكأكقد نار التشبب ُّ ٩با أثار منازع الشوؽ كا٢بنْب،فاهنالت مدامعو،  ٧ببوبو البعيد عنو،الشاعر  رتذكٌ 
الشوؽ كثالثها  امغامرتو العاطفية ُب ثلثية رائعة أك٥با الليل كثانيه لنا سردلي ا١بسدية، اكذكر ٧باسنه

ص إىل مدح لليخ ،يفضح ليلو كيفشي سره حٌب أدركهما الصبح جليسهما كا٤بسك كالكافور ،الوصاؿ
ن براعة الشاعر ع ال ٰبس القارئ ُّذا االنتقاؿ الذم ينمٌ  كيسر، ُب سلسة ا٤بنصور منذر بن ٰبٓب

  .وٚبلصكإبداعو ُب حسن 
 ،مند بنت فرذلند إىل زكجها ابن رام منذر بن ٰبٓب ا٤بنصورالٍب كصَّل فيها  ا٤بيميةالقصيدة كُب   -

 (2)يقوؿ ابن درٌاج:
نيا ٗبى ػػيهيمي م      اٌلًذم أىنا شاًئمي    سىنىا البػىٍرؽً  لىعىلَّ                 مي ػػػػػػائً ػػػػػػٍن أىنىا ىػػػػنى الد 
 أىما ُب ذيرىاهي من جيفيوين مىيىاًسمي        أىمىا ُب حىشىاهي ًمن جوامى ٨باًيله   
 كقد صىرَّحىٍت منو دموعه سواًجمي          لقد بػىرَّحىٍت منو ضيليوعه خىواًفقه               

بدأ الشاعر بذكره ٤بظاىر الطبيعة من برؽ كرعد... كمزج ذلك بنسيب كشف لوعتو كصبابتو        
لتأٌب األبيات ا٤بتبقية ُب  كمغامرتو العاطفية الٍب صور فيها مشهد العاشق الو٥باف ُب جنح الليل العاًب،

 كشجاعتو.مدح ا٤بنصور كاإلشادة ٗبلكو 
  (3):ٓبكيقوؿ أيضا ُب قصيدة بائية مادحا ا٤بنصور منذر بن ٰب

ٍيًلي ُب ا٥بول            ٍفتي نػىبٍ أىٍكجىٍفتي خى  رىايب ػػػػبىا كحً ػػػػػًلي بالصٍّ ػػػػػكرًكايب        كقىذى
 ايب ػػػػػػاءي شىبى ػػػػًو مى ػػػػػػفي كسىلىٍلتي ُب سيبيًل الًغوىايىًة صىارًمان        عىٍضبان تػىرىقٍػرىؽ         
يبى ػػػػٍعتي لًلشَّ ػػػػكرىفى                        

 رىابً ػػػػػػػاألىطٍ  ًج  ػػػػػػػًُّىوىئً  اقىةن  ػػػػػػػخىفَّ           ةن ػػػػػػرًٍّح رايى ػػػػػػػػٍوًؽ ا٤ب
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كقد بدأىا با٢بديث عن منهجو ُب ا٥بول كالغواية كالطرب، ككيف لبس للوَّاـ لبوس الصبابة كا٣بلعة 
ذلك  الٍب دكهنا أبواب كحرس كلكنو قد ٘باكز كلٌ ،ليكشف ٥بم عن مغامرتو العاطفية ككصالو بوبتو 

ألبيات ما ،...لتأٌب اكركتو من رضاُّا ، الٍب سقتو بعقار جفوهنا،ككعابكشجاعة ليفوز بكاعب  بإقداـ
 الشاعر ليحط كفراؽ،يصحبهما ندـ  ،كي عن ذىاب الشباب كرفقة األحباببعد الواحد كالثلثْب ٙب

رفع ك ، ككفاه لٍؤـ الزماف كغدره، كآكاه جييب الذم كصل غربتوالتٌ  رحالو ُب كنف ا٤بنصور منذر بن ٰبٓب
 كلكن الشاعر ،عاشها متنقل بْب ملوؾ الطوائفالٍب ضياع التيو ك ال حياةمن شأنو كأعل مكانتو بعد 

)فألىديٍن، كألكتنٍب،  ،فة كالثقيلةلو، كاستخدـ اللـ كنوين التوكيد ا٣بفي١بميل ا يؤكد على ردٌ  ابن درٌاج
د ، فالشاعر سيخلٌ للممدكحو كإخلصوالقناع من يشك ُب كفاء الشاعر  كألجلوٍف، كألجعلنًّ، كألتركنًّ(

 .  لساف على كلٌ أنو كٯبعل سّبتو كيعلي من ش ،٩بدكحو
أف يعارض خالد بن يزيد بن بن منذر(   من ا٤بنصور أيب ا٢بكم )ا٤بظفر بن ٰبٓب كالبن درٌاج اقَباحان -

   :(1)يقوؿ فيو ؛برملة بنت الزبّبفيو يتغزؿ  مقطوعة بيت منمعاكية ُب 

 باػػػػػػكال قلٍ وؿي ػػػػٯباالن ػػػػلةى خلخػػلرم    يلي الٌنساًء كال أىرل   ػػػػػػ٘بوؿي خلخ             
 :من البحر الطويليقوؿ ابن درٌاج 

ـه كال شىٍكول كعىٍتبه كال عيٍتىب               ره كال عيٍقىبػػػػيىا كصىبٍ ػػػػػوؽه كال ليقٍ ػػػػكش   غرا
 كقلبيًك ما أىٍقسى كقػىٍليبى ما أىٍصىب     ككم حىنَّ معشوؽه كأىٍعتىبى عاًشقه             

 باػػػٍ تيًطّبي ًإليًك القلبى لو أىفَّ َل قىل      رىةو ػػػػػػػًبزىفٍ  الض ليوًع  اءى ػػػػػسأٍصدىعي أىٍحن           
 ُب القيٍرىبكًإٍف حيرًمىٍت منًك ا٤بودَّةى     رىةو   ػػػػػػوًف ًبعىبٍ ػػػػػاؽى ا١بيفػػػػػلي آمػػػػكأيٍسبً            

ـى كا٤بنػػػػػػػػوَّأىنا اإًلكٍ ػػػػػفػىبى      نىاػى افػػػػػػػػػػػوىلن أىضػػػػػػػػػػػػنىا ُب رًؽٍّ مػػػػػػبًًنٍسبىتً              باػػػػػػػزًؿى الرَّحٍ ػػػػػػػرا
ٍنصيوري ))كحسبيًك ك           

ى
ًٍلنىا جاًمعي  ((ا٤ب  اى ػػػػػػغىٍربو ػػػػػػككيٍنًت لو شىٍرقنا ككينتي ل   َشى

ُب  غرمي بِب أميةبنت الزبّب بن العواـ  ىيك  ،جفاء رملة الشعرمبيت الُب يشتكى خالد بن يزيد 
موظفان ك ، اكجفائه ةبوبابعد ىو اآلخر  شاكيان كباكيان ، منوالوعلى فيعمد الشاعر إىل النسج  ،ا٢بكم
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نا حرؼ حذفيكوف عليو العاشقاف، فلو  ٤با معُب معكوسان  الذم أظهر ُب البيت األكؿ)ال(  نفيحرؼ ال
 : الٍب يأملها الشاعر أف تعود لطبيعتها على حالة العشق، لعاد ا٤بعُب معربان النفي )ال(

ـه كال شىٍكول ـه كشىٍكول غرا  غرا
 كعىٍتبه كعيٍتىب                   كعىٍتبه كال عيٍتىب     

 كشوؽه كليٍقيىا                       كشوؽه كال ليٍقيىا
 كصىبػٍره كعيٍقىب                      كصىبػٍره كال عيٍقىب

كانت غزال   عارضةفا٤بكحسب الشاعر أٌف ا٤بنصور جامع َشلو كَشل ٧ببوبتو بعدما فرقهما البعد كا٥بجر.  
 .األبناء ُب أعز ما ٲبلكوف كىم باألعداءكىي التنكيل  ،خفيان  سياسيان  إال أهنا فيها جانبان 

 على  جريان  البديع ـاستخدىذه ا٤بقدمة غزلية على سنن األقدمْب من الشعراء إال أف الشاعر  تجاء لقد
ٕبسن بعدىا لينقلنا  كتقليبها. ُب إخراج ا٤بعاين من أمثاؿ أيب ٛباـ كا٤بتنيب ادثْب من الشعراء طريق

 إىل ا٢بديث عن ٩بدكحو ا٤بنصور.ٚبلصو 
كلو أيضا مقطوعة يعارض فيها "أبلٍغ سلمةى أٌف البْبى قد أٍفدا" من البسيط جاءت ُب أربعة      

 (1)مطلعها: ُب رحيل األحبة كتشييعهم كما ينجم عنو من حزف كأسى لّببط ذلك با٤بمدكح، ك أبيات، 
ا          أىفَّ األىسى ًإٍلفيوي من بعًدًىٍم أىبىدا   كىطٍٍّن فيؤادىؾى ًإف كاف الرحيلي غىدى

كىي أيضا ، فيها الشاعر بعد ابوب يشكو-95-القصيدة ا٤بوالية ٥با ُب الديواف رقممقدمة كذلك 
 معارضة.

يطلب منو أف يكوف ا٥بول الذم كٱباطب بغزؿ،  -96-الشاعر قصيدتو اللمية  يبتدئكما 
 (2):افالشاعر قد كرمت نفسو برشا ٧ببوبو ككصلهاؿ، لو على خصميو الرقباء كالعذَّ  حكمان 

 ال تىٍصلى حىرَّ ا٥بىٍجًر من أىٍجًلي     كيٍم َل     ػػػػػٍمتى فاحٍ ػػػقيٍل لًٍلهىول حيكٍّ       
ٍ خصم                 ٍذؿً ػػػػػػػػػًن الرَّقيًب كأىٍلسيًن العى ػػػػػػٍ عىي             دىؾى ُبػػػػػػػامى عنػػػػػػال يػىٍغًلنبى
ٍظلى                 ا عى ػػػػػػاىً ػػػػػكا٠بىٍع فعنًدم ش       حىٍت     ػػػػمىًٍب فقد كىضى ػػػػػكأىًصٍخ ًلمى  ٍدؿً ػػػػػدى
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 لً ػػػػػػبالوىصٍ   عىلىيَّ  ن  ػػػػا يىضً ػػػػػػًلرىشن        ٍت    ػػػػػػكىريمى الٍب    ٍفسً ػػػػػػودي بالنَّ ػػػػػػػػأىأىجي                
وصف ٧باسن ؤىا بكيبد ،-35-صيدتو الكافية قحاكما بلنسيية  مبارؾ كمظفركيقوؿ ُب 

فهي صائدة  ربط ذلك ٔبماؿ الطبيعة ُب تساؤؿ ينٌم عن دىشتو من ٝبا٥با الذم أسره،ك ٧ببوبتو 
كنوازع  نفسالواعج ل فقد أثارت ُب الشاعر فاؽ سلطاف "بلقيس"، القلوب بسلطاف حسنها الذم

رحلتو كذكر ٩بدكحيو مظفر  إىل كصفية معها ُب جنح الليل، لينتقل مغامرتو العاطفلنا  يسردالشوؽ ف
 (1):طلع ىذه القصيدةمك  ،كمبارؾ

 لًباغو ًقراًؾ أىك لباغو جوارىًؾ ؟       ارىؾً ػػػػيًل نػػػٍدًت باللػػػػػػػأىنيوريًؾ أىـٍ أىٍكقى                
جاًمرً اًؾ أـى كىرىيَّ                

ى
 أىٍشعىلىٍت       ًبعوًد الًكباًء كىاألىليوًَّة نارىًؾ ؟ عىٍرؼي ا٤ب

إال أننا نقوؿ  ُب بداية ىذا العرض، الشعرية ما أشرنا إليو من أحكاـ لقد أكدت ىذه الشواىد
٘بديد ا٤بعاين البنية ك   كادثْب ُببْب منهج القدامى أف ابن دراج استطاع أف ٲبزج ُب مقدمتو الغزلية 

  كاستخداـ البديع. 
  الرحلة: مقدمة-2 

 ؛ك٨باطره الطريق مشاؽرت كصوٌ ، عنصفت الظَّ ك ك  ،(2)مدحية قصائد تسعتصدرت الرحلة 
كمن الغريب أف يكوف عدد التقدمي بالرحلة قليل، رغم أف  ،دحا٤بللوصوؿ إىل الغرض الرئيس كىو 

عرؼ  ،ق(422ق/399)فَبة زمنية بعد فتنة قرطبة تزيد عن عشرين سنة الشاعر ابن درٌاج قد عاش
  بْب أمراء الطوائف.كالتيو حالة من الضياع فيها 

سفينة الصحراء  فهو يصف ،القدمي كا١بديد ا٤بواءمة بْبُب كصف الرحلة ابن درٌاج انتهج كقد 
كما يصف السفينة كىي   ،كٮبـو الشاعر كتتحمل مشاؽ السفر كالقفار تقطع الفياُبكىي الناقة 

 ا٤بكافأةحٌب إذا ما انتهى بو ا٤بطاؼ ُب حضرة ا٤بمدكح استحق  ،يتصارع األمواج العاتية ُب ٕبر ١بٌ 
 كا١بزاء كالثواب.
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السفينة( عند ابن درٌاج ٛبثل رمزا للموركث ا٢بضارم العريب نرل كصف الراحلة)الناقة،  كىكذا
 من جهة أخرل.من جهة كبْب ا٢بضارة كالتمدف ُب األندلس 

كخاصة بعد الفتنة القرطبية، كحالة  معاناتوٛبثل ا٤بعادؿ ا٤بوضوعي ٥بمـو الشاعر ك  كما أهنا
كمع ذلك الشاعر ف العامريْب طالبا رضاىم كجوارىم، قل بْب الفتياتالتيو الٍب عاشها كىو ينك الضياع 

 .كحو فذلك أنسب الستعطافو كميلوكطربو عند لقاء ٩بد ال ٱبفي سعادتو

 .سابقة من أحكاـ الشواىد اآلتية من مقدمات الرحلة تؤكد ما أشرنا إليونورد ك 

 ٱبرببيتا  -56-ة كالٍب بلغ عدد أبياهتا ببقرط القاسم بن حمودالٍب قا٥با ُب  -31-فالقصيدة الدالية
راكبا ا٣بطوب كا٤بخاطر، كاألمل ٰبدكه مع إشراؽ   ُب األرض كضربو فيها، فيها الشاعر عن كثرة ترحلو

 (1) من الكامل:كل فجر، كمطلع ىذه القصيدة 

 وًب كأىٍغتىًدمػػػػكأىريكحي ُب ظيلىًم ا٣بط   ًلي كتػىلىد ًدم      ػتىضىل  يلي ػػػػػأىستىط كىمٍ                 
يهتى ػػػػػػػري ميٍنبىًلجه لًعى ػػػػػػكالفج    ها       ػػػػػرىبَّ ورىٍم ػػػػػةه بًني ػػػػػػػى كاألىرضي ميٍشرًق                

 دمػػػػػٍْبً ا٤ب

، كىي أكؿ ما مدح بو قصيدتو النونية الٍب طارت شهرهتا ُب الشرؽ كالغرب ران العامريفي خيكلو 
 (2):مطلعهاالفتياف العامريْب، ك ىؤالء 

، قػػػػػػٍ لكى ا٣بىي                  يٍ  ًدؾى ػػػػػًبعىهٍ د أىٍكَب ػػػػػري ،ػػػػػػكبيشٍ     رافي   ػػػػػخى  طافي ػػػػػػلٍ ػػكسي  زٌّ ػػػػػػػػعً  آكاؾى د ػػػػق  رىاؾى
، ال يػيٍبغى عىلىى الشٍَّمًس بػيٍرىافي               ىو الن ٍجحي، ال ييٍدعى إىل الص ٍبًح شاًىده    ىو الفىٍوزي
اػػػػػػػكى   ومػػػػػػكى تػىهٍ لٍ ػػػػػنَّا الفي ػػػػػلىٍيكى شىحى إ              ًغٍربافي -ٍد ذيًعرىٍت عىٍن مىٍغًرًب الشٍَّمسً ػػػػػػػكقى    -    أىهنَّ

فقد حكم "ا٤برية" ُب سنة  ،الذم ىو فيو كالسلطاف العزٌ على  كهتنئتودح خّباف العامرم، ٗببدأ الشاعر 
كما  البحرية كمشاقها،كصف رحلتو  فالشاعر ابن درٌاج ،(3)ق469ق كظل ٰبكمها حٌب ستة 415

كىذا النوع من ا٤بقدمات ُب كصف السفينة جاء كنتيجة لطبيعة الرحلة،  أىواؿ ك٨باطر، القاه من
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ككل  تو،كظلمكعتوىا كالليل  كالريحكأمواجو  كالبحر كأشرعتها، فالرحلة ٕبرية تستوجب كصف الفلك
لطم ا٤بتعباب البحر  الفلك، كشقٌ ابن درٌاج  ركبقد ف مظاىر الطبيعة الٍب تواكب الشاعر ُب سفره،

ليتذكر أحبابان لو قد ذىبوا، فهو ا٣بيػٍري الذم تيشٌد لو الٌرحاؿ  ككلو أمل ُب خّباف العامرم، ،أمواجو
تصوير ما جرتو الفتنة على "ُب صدؽ  ، قرطبة ا٢بضارة الٍب فقدتكحاؿ   و ا٤بتعثرحال يكيشك

بعد فتنة قرطبة، كسقوط دكلة بِب عامر، كانتثار ملكها كحبات عقد  (1)األندلس من كيلت ككوارث"
تلقفتو أيادم الطامعْب فيها، فظهر أمراء الطوائف كمن ىؤالء ىذا الصقليب الذم مل يكن على حظ  

،فخّباف ىذا مل يكافئ الشاعر على  كبعده عن تذكؽ األدب كاىتمامو بوكبّب من تقدير الشعر 
صداىا ُب  كيَبدد، أصبحت مضرب ا٤بثل، كقد سارت فعلة خّباف ىذه حٌب كٖبسو حٌقومدحو 

 (2).األندلس كيتندر ُّا أدبائها حٌب آخر عهد اإلسلـ ُّذه البلد

كىو حينئذ حاجب سنة ٜباف  حْب قدكمو عليو سرقسطة، منذر بن يحيىالمنصور كلو ُب       
 (3) :كأربعمائة

 فىرىاػػػحه ًبرىٍكًح السٍَّفًر الىحى فىأىشٍ ػػصب رل     ػػػػػكالس    لً ػػػػػػالتػَّرىح    وؿً ػػػػػطي   نػػػػم  رىاؾى ػػػػبيشٍ       
 جٍّرىاػدل متػٍفى ػػػػػػػاًر النَّ ػػػػػػػفىٍجرنا بأىهن    ًمٍن حاًجًب الشٍَّمًس الًذم حىجىبى الدجى        

، كإشراقوكصبح  ظلمتوك  موظفا كعادتو مظاىر الطبيعة من ليل ؛الشاقةالطويلة ك يصف ابن درٌاج رحلتو 
الظَّعن كمكابدهتا ألىواؿ الطريق كقد  كما كصف كمؤثرات تزيد ا٤بشهد قوة كمهابة، ؛ككواكب كأنواء

كىنا الشاعر استطاع برباعة ُب ىذا البيت الثاين كالعشرين  ،للقاء ا٤بمدكح أك ا٥بلؾ دكنونذرت نفسها 
 أف ٰبسن التخلص ليمدح ا٤بنصور منذر بن ٰبٓب.

 كسيلتها الناقة، ةتنوعت بْب رحلة بدكي أف مقدمة الرحلة ُب شعر ابن درٌاجأف ٬بلص إليو ما ٲبكن      
ا هتكطريقها اليٌم كحد حضارية أداهتا الفيليك،حلة ٕبرية ر ك كالنهار،  الليلفراسخ كطريقها البيداء، كزمنها 

 .ومو ككواكبوبكلكلو ك٪بالليل الطويل كراعها  الرياح،
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ة، بعدما كانت الـز من لواـز ا٤بقدمة الطلليٌ ُب حٌد ذاهتا تبتدئ ُّا القصيدة،  إف جعل الرحلة كمقدمة
 ،للقصيدة العربيةقليدم عن النمط الت اخركجيعٌد  ؛كاالستغناء عن النسيب كالوقوؼ على األطلؿ

 الذم  دأب عليو كثّب من الشعراء ادثْب ُب العصر العباسي.

 :مقدمات الشكوى-3

ليبدأ مرحلة التيو كالضياع  ،بعد أفوؿ ٪بم العامريْب وظانتكس حيبدك أف الشاعر ابن درٌاج قد 
 ؛رحالو ا٤بتعثٌ  كشاكيان  ،كمستعطفان  مستجديان  الفتياف العامريْبمتنقل بْب  القرطبية، الفتنة مع مرحلة

تراكحت فيها الٍب ، (1)مدحياتو الشكول ُب ُب مقدمات جليان  ذلك برزكقد كبؤس عائلتو الكبّبة، 
 إليك الشواىد التالية:ك  ،أبيات ا٤بقدمة بْب ثلثة كٟبسة كعشرين بيتان 

ٕبر من  -632-البائية القصيدة  مقدمة ُب ،البائس حالو البن باقابن درٌاج الشاعر  يشتكى
 (2) مطلعها:ُب يقوؿ  ،ا٤بتقارب

جيبً                           
ي
ٍعوىًة نػػػػػػػاءو غىرًيًب         كثًّب الد عاًء قليًل ا٤ب  تىسىمٍَّع ًلدى

ي عنكى ًبسىٍَبو ىىييوبً يىهيمي                     ًإليػػػػػكى ًُّىمٍّ  شيجاعو          كٯبىٍنبي
يطلب الشاعر من ٩بدكحو ٠باع دعواه، فهو غريب ىائم على كجهو، يدفعو كـر ٩بدكحو 

 فقد بلغت فاقتو الَباقي. ،ا١بار كابن السبيلحق ليناؿ عطاء القريب ك  كعطفو،
 (3)ا٣بفيف من ٕبر -29-ا٥بائية القصيدة ُب سوء حظو شاكيا إليو  سليمان المستعينكقاؿ ُب 

ا  ػػػػػوبي مى ػػػػدىؾى ا٣بيطػػػػبلَّغىٍت عىبٍ             اىى  اىاػػػوسى مينػػػػوـى تبليًغكى النػ في ػػػػي        دى
ٍ    ػػػػػاًة ٗبى ػػػػػػػدي ا٢بىيػػػػػػاىى جىهٍ ػػػػػػكتػىنى               اىىىػػػًإالَّ تىن ما رىًضيتى ػػػػيىٍسعى في     ٍن ملى

ٍم مٍوالىىاػػػػري األىٍرًض ُب يى ػػػػػػي أىٕبٍ        ٍمىءي نػىٍفسنا  كعىًجيبه أىٍف يػيٍفًِبى الظٍّ                     دى
 

                                                           
 .3،29،85،86،132،153،154،161 الديواف:رقم القصائد الٍب تبتدء بالشكول ُب  - 1
 .618ص. 2. طالديوافابن درٌاج القسطٌلي.  - 2
 .154صا٤بصدر نفسو. - 3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : الّتفاعل الّنّصي الذاتي وجمالياته في شعر ابن درّاج القسطليالثاني الفصل

652 
 

حاؿ عائلتو كأكالده ُب  ن ٰبي التجييب ملتجأن إليو شاكيان أحد كتاب اب ابن أزرقكلو ُب مدح       
 :(1)الوافر يقوؿ  ٕبر من-85- قصيدتو ا٥بمزية

 اءي ػػػػػػمى ػػػهيمي ظً ػػػػي ػػػػػػلٌ ػػػعىةه ككي ػػػػػػػػػبى كأىرٍ حىشاهي سىٍبعه            أىخيو ظىمىإو ٲبىيص                    
دنأ كلًكٍن                            اءي ػػػػػفى ػػػػػػػػػًذًه بىرًحى ا٣بى ػػػا ىػػػػًبريٍؤيى     كأى٪ٍبيًم ييوسيفو عىدى

وتي ا٢بىزٍ   اطىبىتػٍهيٍم من دىكىاهو       خطوبه خ    ـي فيها كالدَّىىاءي ٗبى
لو كي حالو تيش ،بيتا25كالٍب عدد أبياهتا  -666- الرائية قصيدة يحيى بن علي بن حمودكقاؿ ُب 

 :(2) األندلس من ٝبلة رسالة كتب ُّا إليو)من البسيط( إىل كيسألو ا١بواز

 ًظري ػػػػاننا كيػىٍنتى ػػػػأىسي أىحيػػػػبالبػىٍْبً يػىيٍ وًب شىجو        ػػػػاًؽ ا٣بطػػػػػػابىاًت أىٍطبى ػػػػغىيى  كُب              
ى ٥بىيمىا فىٍجره كال سىحىري      ةو كديجىن     ػػػػػٍربى ػػػػلىٍي كي ػػػػػنى لىيٍ ػػػػٍ اًىره بىيػػػػػػػى ميظ                ال يػيٍر٘بى

تػىفىٍت                   ادو فىميٍعتىربي؟ػػػػػ: أىالى غياعنوي الرَّزا      قد أىٍخرىسى الدىري منو مىٍنًطقنا ىى
  أٌببعدما كانت ت ،أٌف الشاعر ابن درٌاج قد اعتمد الشكول ُب بعض قصائده كمقدمة ٬بلص     

كجعلها تصرٰبا بعدما كانت تلميحا ألسباب اجتماعية، فالشاعر  ،ةيٌ لكلزمة من لواـز ا٤بقدمة الطل
قرطبة دفعتو إىل التزٌلف بشعره إىل  بعض ملوؾ الطوائف، عاش كعائلتو حالة من البؤس كالفقر بعد فتنة 

 .كراجيا فضلهم ككرمهم م،مصورا ضعف أبنائو ككثرهتم استعطافا ٥ب
كرغم أٌف االستهلؿ بالشكول ُب مدح ا٤بلوؾ كاألمراء ال يليق ٗبقاـ ا٤بديح عند النقاد القدامى، يقوؿ 

طريق اإليضاح كاإلشادة بذكره للممدكح ...فإٌف أف يسلك -إذا مدح مًلكان -"كسبيل الشاعررشيق: ابن 
 (3)للملك سآمة كضجران، رٗبا عاب من أجلها ما ال يعاب، كحـر من ال يريد حرمانو..."

سيأٌب تبياهنا  ا٤بوقف األسرم للشاعر استدعى ىذا التقدمي بالشكول على غرار مواقف أخرللكن 
 . الحقا
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 :الموقف( )مقدمات مقدمات من وحي المناسبةثانياً/ 
( 3/4ثلثة أرباع )على  -با٤بفهـو التقليدم على مقدمة الٍب مل ٙبتو -القصائد ا٤بدحية احتلت

 طريق ادثْب من الشعراء هار ياختكىذا يوضح منهج الشاعر ُب  ا٤بدكنة ا٤بدحية لشعر ابن درٌاج،
اج شغل منصب أف ابن درٌ  "كلعل مرد ذلك قوؿ كساـ قباين:ت ،كا٤بتنيب أيب ٛباـ العباسيْب من أمثاؿ 

الشاعر الر٠بي للبلط العامرم ، ٩با أكجب عليو ُب كل مناسبة سياسية أك اجتماعية أك احتفالية أف 
كقد كجد ابن درٌاج أف التغِب بسّبة ا٤بمدكح كفعالو . يدَل بقصيدة يستهلها ٗبقدمة من كحي ا٤بناسبة

العظيمة أحق أف يبدأ بو من غّبه من ا٤بقدمات ا٤بألوفة ، كىو األمر الذم سار عليو ا٤بتنيٌب ُب سيفياتو 
لكن ىذه  ،(1)"على ٫بو كاضح حٌب غدا ظاىرة ٩بيزة للسيفيات، كتابعو فيو ابن دراج ُب عامرياتو.

تبعية ىي بل  ،تبعية كضع ا٢بافر على ا٢بافر كما يقاؿ تكساـ قباين ليس نهاتكلم عالتبعية الٍب ت
 ذاهتا. األندلسيةطبيعة كإبداع المبدعة  

لقد اعتمد ابن درٌاج ا٤بطالع الفردية ا٣باطفة ا٤بعربة عن موقف الشاعر ٘باه مناسبة معينة كالتهنئة 
كالفتوحات أك قدـك  باالنتصاراتأك هتنئة  بالتهنئة كالدعاء، قصائده الشاعرإذ يستهل  ،عيدالب

"ال ٯبعل لكلمو بسطا من النسيب، بل يهجم على ما يريده  فهو رات، كما يقوؿ ابن رشيقالسفا
يدخل مباشرة ُب موضوعو متخليا عن تلك ا٤بقدمات  الشاعرف ،(2)مكافحة، كيتناكلو مصافحة"

بعدىا عن ، الٍب مسها الكثّب من التغيّب كأُب بناء القصيدة العربية جديدان  لنفسو طريقان  التقليدية، را٠بان 
 .كقدامة بن جعفر كابن طباطبا أمثاؿ اآلمدم كا٤برزكقي عمود الشعر الذم جاء بو النقاد العرب من 

"إذ يقـو ا٤بطلع بدكر عمود خيمة كيصح أف يرفد بأعمدة ثانوية كلكنو يظل ا٤برتكز األساسي 
 .(3) قصيدة كيضمن توازهنا"الذم ٰبمل ثقل ال

لكل حالة  كإلباس ،ُب تنويع مطالع قصائده ا٤بدحيةاثبت قدرتو اإلبداعية  قد الشاعر ابن درٌاجف
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التالية خّب دليل  شواىدكال .ا٤بتنيبالبحَبم ك على طريقة الشعراء العباسيْب من أمثاؿ  جريا ،لبوسها
 :ذلكعلى 

 ُب قصيدتو زيري بن عطيةكيذكر ٘بهيزه ا١بيوش إىل  المنصور بن أبي عامرابن درٌاج ٲبدح  قاؿ
 :(1)من ٕبر الطويلالديواف  من األكىلكىي القصيدة  ،اللمية

ـه أـى أىجػػػػػػػأىجىدَّ ميق        لكى الٌلوي بالنصًر العزيًز كفيلي       لي ػػػدَّ رىحيػػػا
 لًؿ تىزكؿي ػػػاياتي الضَّ ػػػُّنَّ عم  ىوى الفتحي أىمَّا يوميوي فىميعىجَّله           

بل ىو  ،"زيرم" هبالنصر على عدكٌ  وا كفيلكخاطبو بأٌف ، مباشرةالشاعر ا٢باجب ا٤بنصور  مدحفقد 
زيرم ك  ،هأحجار داككد ب فهو ،كيقطع دابر الغاكين الذين ينكثوف العهود ،يزيل ضلؿ ىؤالء الثائرين حه تٍ فػى 

 .ببغيو كظلموجالوت بن عطية 
كىي تشق  فلكيصور لنا الك  ،ُب البيت العاشر إىل كصف رحلة ا٤بنصور البحريةتخلص حسن اللي

 . مضراغ اودعباب البحر حاملة أس
 :(2)من ٕبر الكامل-665-كلو فيو أيضا ٗبناسبة يـو العيد ُب قصيدتو ا٤بيمية 

ـً ػػػػلًؿ كاإًلعظػػػػكاإًلج ُب العزٍّ      عادىٍت عليكى عواًئدي األىعواـً        ا
ـً ػػػػػػةى األىيَّ ػػػوًر  كغايى ػػػػأىمىدى الدى    كعىمىٍرتى ىذا ا٤بلكى منتًهيان بو                ا

-كقد بدأ قصيدتو -ق383-كقاؿ فيو يهنئو بوفادة "غند شلب"ابن شا٪بة بن غرسية عليو قرطبة سنة 
 :(3)من الكاملبوصف للواقعة ا٢بربية -667

 كأىباحىًت األىملؾي صىٍعبى ًقياًدىا  باستعباًدىاطاعىٍت لكى األىحراري           
ٍيًلكى أىٍمًس حير  ًبلًدىا   فىأًلىٍٟبىصىٍيكى اليوـى حير  كيجيوًىهىا            كًلوىٍطًء خى
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 :(1)البحرالبسيط – 621-كقاؿ فيو يهنئو بفتح مدينة "شنتياقة" القصيدة 
 وٍ ػػػن سىبىبً ػػػػػنى مػػػػػاكيػػػػػػػرَّءىان سىبىبى الغػػػػػػبى ػػػػػمي       اليـو أىنكىصى ًإبليسه عىلىى عىًقًبٍو                       

ًذًبوٍ           كاٍستػىيػٍقىنىٍت ًشيىعي الكفَّاًر حيثي نىأىٍت  ُب الشٍَّرًؽ كالغرًب أىفَّ الشٍٍّرؾى من كى
 ًض كالبدًر يىٍسرًم ُب سىنا شيهًبوٍ ػػػبالًبي    وي   ػػػػػػػػػػا أىف دىلىٍفتى لى ػػػػػػػاقىةى" ٤بػػػػػ"ًبًشٍنًتيى        

يعَبؼ لو بالفضل كيقر لو بالنعم ُب  بن المنصور بن أبي عامر في المظفر عبد الملك ابن درٌاج كقاؿ
 :(2)من البحر الكامل-15-القصيدة اليائية 

 فمٌب أىقوـي ًبشكًر ما أىكليتىًِب؟   شيٍكرًىا أىٍعيػىٍيتىًِب        ًمنىنه بًأىٍيسىرً                    
ا                                شرؼى ا٢بياًة كًعزَّىا أىعطيتىًِب  أىعطيتىًِب ذيٍخرى الزَّماًف كًإ٭بَّ

 كما تبيتومباشرة ليمدح ٩بدكحو،  ا٤بوضوع  علىُب كثّب من األحياف  يهجمالشاعر ابن درٌاج  كما أف
 :(3)من البحر الكامل-61-ُب ا٤بقطوعة يقوؿ ، 7،8،61،614القصائد

 كل  الكواكًب ما طىلىٍعتى سيعودي    كًإذا سىًلٍمتى فكل  بوـو ًعيدي                    
ًديدي                     هي          للًفٍطًر يوـه بالسركًر  جى  كىفىاؾى يوـي ا٤بًٍهرىجىاًف كىبػىٍعدى

ُب ما يفوؽ التسعة عشر قصيدة  )منذر األول( جيبيالتّ  المنصور منذر بن يحيىاج ابن درٌ كقد مدح 
عن ىذا  -أحيانان – يستغِبك  ،كذكر الواقعة ا٢بربية ،عَباؼ بالفضلاالك  بالعيد، ا بْب التهنئة٥باستهلنوع 

 :ما يلي من الشواىد على ذلكنذكر ك  ،التقدمي ليمدح ٩بدكحو مباشرة
-ىي القصيدة الرائية ك  كلو فيو عند إيابو من الغزكة  الٍب عقد فيها الصهر بْب ابن فرذلند كابن رام مند،

 :(4)من البحر الكامل -43
 بطوًؿ بقاًئكى األىٍعماري         كجىرىٍت ًبرًفٍػعىًة قىٍدرًؾى األىقداري  عىميرىتٍ                    
رى البي                     يُب         بىدى

نٍيا بقاًصيىًة ا٤ب  اري ػػػػديكري ًًُّنَّ كاألىٍقمػػػػػكدىنىٍت لىكى الد 
                                                           

 .583صا٤بصدر السابق.  - 1
 .92صا٤بصدر نفسو.  - 2
 .103صا٤بصدر نفسو.  - 3
 .242صا٤بصدر نفسو.  -4
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 (1)من ٕبر الطويل-48-بعيد الفطر ُب قصيدتو الرائية كلو فيو يهنئو 

 ٍهران ًإىل شىٍهرً ػػػمىا بالربٍّ شى ػػي هػػكىصىٍلتى          ٍوـو زىًكيٍّ كًمٍن ًفٍطرً ػػػػلىكى الفىٍوزي ًمٍن صى           
 ٍدؿو فيكى بالىعىٍدًؿ كالربٍّ ػػػػدي عى ػػػػفػىنىاًطقي ًصٍدؽو عىٍنكى بالصٍٍّدًؽ كالن هى       كشاىً           

قصائد مدحية تعددت مطالعها من دعاء كهتنئة بالعيد )منذر الثاين(  المظفر يحي بن المنصوركلو ُب 
كُب مطلع ىذه القصيدة يهنئ الشاعر  مباشرة دكف استهلؿ، نو مدحوكما أ  ؛كبا٤بلك كاعَباؼ بالفضل

 :(2)من البحر الطويل 59القصيدة  ا٤بظفر بالعيد 
 ان كتٍأًميناى ػػػان كأىمنػػسلمان كًإسلىم  ينىا       يػىٍهنً  لًيػىٍهًن لكى العيدي الذم ًبكى    
 اؤكٍم       ٪بوـى  الس عوًد  كالط ييورى ا٤بياًميناى ػػػػػاؤيكيٍم ك٠بػػػػًدمىٍت أى٠بٍ ػػػػػكال أيعٍ    

قاؿ ابن من البسيط  -61-سرقسطة ُب القصيدتو ا٥بائية  كبا٤بلك ىٌنأه حْب قدـك ابن ىود عليو
 : (3)دراج

 وري ا٥بدل ُب جفًن أىٍرمىًدهً ػػػػػػاد نػػػػكع ًدًه       ػػػػػػافي ا٤بلًك ُب يػػػػاآلفى ريدَّ عن    
ًدهً ػػػػائدي ذاؾ الثَّغًر أىكحى ػػػػػكالح ق     ٍلًك أىكحى

ي
 ديهي        ُب قصًر ماًلًك ىذا ا٤ب

 ًدهً ػػػػػػػػػلًؼ موعً ػػػػػاشى لٌلًو من ًإخػػػػزاًز دعوتؤًه       كحػػػػمن الٌلًو ُب ًإع كعده     
بان ألىٍسعي ػػػػكى طى ػػػػا منػػػػػدره دنػػػػب   فليػىٍهًنكى اليوـى يا َشسى الوفاًء لو                          ًدهً ػػػػلَّ

قصائد كمقطوعات جاءت مطالع بعضها ُب كصف النرجس  ابن المظفر محمد بن عبد الملككلو ُب 
 :منهانذكر  كالبهار كالورد كالسوسن كالنيلفوفر ليخلص إىل ا٤بدح، كمن ىذه ا٤بطالع

 :(4)ُب القصيدة الٍب يبلغ أبياهتا الثمانية من البحر ا٤بتقارب -61-القصيدة  مطلع البهار

اًعي الطَّرىٍب       كطاب لىكى الدىر فاٍشرىٍب كًطبٍ   ديعيتى فأىٍصًغ ًلدى
 ربٍ ػػػػػػػػػقى   دػػػػػق وي ػػػػػػػػػأىنَّ  اى ػػػػػػػػرينػػػػػػػشٍّ ييػػػبػػػػػػديًد         ػػػػػًع ا١بػػػػػػذا بىًشّبي الربيػػػػػكى                   

                                                           
 .287صا٤بصدر السابق.  -1
 .349صا٤بصدر نفسو. -2
 .352صا٤بصدر نفسو. -3
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 بٍ ػػػجى ػػػػٍلقو عى ػػػػعو كخى ػػػػػػبىًدي  عو ػػػػػػػػػكصينٍ  يٍّ       ػػػػػػكو ذىكً ػسٍ ػػػريكؽي ٗبًً ػػػػػيى  اره ػػػػػبػىهى                    
 (1)من الكامل: -61-القصيدة   مطلع النرجس

 نػىٍرجىسو        يػىتػىنىازىعىاًف الشٍٍّبوى كىٍسطى اًَّلسً شكلًف من راحو كرىٍكضىًة                    
 سً ػفػػػػسنا بتنػػػػػف  ػػػى ٍْبً تىنػػػػػػاريى ػػػػػتبػػػم  و فو       ػػػػػػلى ػػػػػا   بًتى ػػػػػو نن ػػػػػلى ػػاًىيػىٍْبً   تى ػػػػػػػػميتىبى                    

ا جىنَّةه  لألىنٍػفيسً ػػػػ، كىى ارؿه ػػػػػػػاًء الفٌب        نػػػػػػأىحشًذم بْب ػػػػػػلكنَّ ىى                      ذى
 (2)و هي من بحر الكامل -02-مطلع الورد القصيدة 

 ًو؟ػػػػراتً ػػػػػػجػػػش  الوردى ُب تى ػػا رأىيػػػأىكى مى    ضىًحكى الزمافي لنا فهاؾى كىاتًًو                     
نىاتًوً  كٖبضج كٖبىٍجلىةً    من أىغصانًًو    بالنَّارىٍنجً  قد جاءى                      ا٤بعشوًؽ من كىجى

ٍيفً ػػػػػػاهي موالنا غلئً ػػػػػػككس                    ائً ػػػػػعي  اء ػػػػػػػًدم وي ػػػػلي ػػػػػػييسىٍربً   ان ػػػػػػومػػػػػي      وً ػػلى سى  وً ػػػػػػدى
 إىل أف يقوؿ:

 اتًوً ػػػفلقد تقاصىرى عن بديًع ًصفى   ًفًو    ػػػػفه ُب كصػػػػكاص دىعى ػػػػاف أىبٍ ػػػػػػػك  ًإفٍ                    
 اتوػػػايػػػػدل غػػػػيىا ُب مػػػػا فأىعٍ ػػػػػأىٍعيى    كمديًح سيًف الدكلًة األىعلى الذم                     
 اتًوً ػػػػػػػػػػى افي ُب عىزىمػػػػػني كاإًلٲبػػػػمٍ ػػػػكاليي    ًو    ػػػػػػػاتً ػػػػػػ٢بىظى  ودي ُب ػػػػػػػري ا١بػػػػػكه ييًنيػلً ػػػػػمى                    

 :(3)من ٕبر الطويل يقوؿ فيها-655-مهنئهما با٣بلفة ُب قصيدتو ا٤بيمية  مبارك ومظفركلو ُب 
ينى ًمنكيماى    ىيدلن كندلن فٍليىٍسلىًم هٍ كيماى ما يػى يأيىىنٍّ   الدٍّيني كاٍسلىماى نئي الدٍّ

ـى ػػػػػػػقي  ًكرامان    داهي ػػػػػػػػماى    مػػػػد بلىٍغتي ػػػػػػان قػػػوىلَّ راضيػػكشهره ت                    صيوَّما ًل ػػػػػػاللي وَّ
 بعيدو  أك مهنئان  الديواف ُّذه ا٤بطالع ا٣باطفة مادحان  ا يزيد عن ثلثة أرباع إف استهلؿ الشاعر ٤ب        
أك دثة تارٱبية، ٢با ك كصفو ، أللممدكح بفضل، أك دعاءو  بنصر أك اعَباؼو  تبشّبو  كأ فتحو أك  كو لٍ أك مي 
 كرد...ليثبت قدرة الشاعر االبداعية ُب كنرجس ك  للجهاد، أك كصفا ألزىار الطبيعة  من ُّار دعوةو 
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 ُب ذلك منافسان ابن دراج ُب نظم قصائده  منهجتظهر ك شكا٥با، ا باختلؼنظم االستهلالت 
 ْب.العباسي سيفيات ا٤بتنيب كالشعراء ادثْب

كما ٯبب التنويو ٕبسن التخلصات الٍب ميزت القصائد ا٤بدحية، حيث ال ٰبس القارئ كىو ينتقل      
مع  من  غرض إىل غرض بفجوة أك تباعد بْب أجزاء تلك القصائد، ٩با شكلت ىذه التخلصات
 أدكات الربط ا٤بختلفة تلٞبا كانسجاما اكسب القصيدة كحدة عضوية طبعت جٌل قصائد الديواف.

ٲبكن القوؿ أف أشعار ابن درٌاج الٍب جاءت ملتزمة إىل حدٍّ ما بتقاليد القصيدة العربية القدٲبة من 
الرحلة كالراحلة حيث البنية العامة تفاعلت ذاتيا ُب مقدماهتا، فتكرار االستهلؿ الغزَل ككصف 

كالوداع، يوحي بتفاعل الشاعر ابن درٌاج مع ذاتو سواء كاف ذلك إراديا أـ غّب إرادم كىذا التفاعل 
الذاٌب ال ٯبَب فيو الشاعر معانيو؛ بل ٲبتصها كٰباكرىا لتولد من جديد ٗبعاف جديدة كىكذا يتناسل 

 .كا٢بوار كاالمتصاص الجَبارا الثلث بآلياتو ذاتيان  كيتفاعل بعض من النص الدراجي بعضو
 كا١بدكؿ اآلٌب يبْب العناصر ا٤بتفاعلة ذاتيان ُب مقدمات قصائد ديواف ابن درٌاج: 
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ركم القصيدة أك 
 ا٤بقطوعة

ُب  عددىا
 الديواف 

ا٤بقدمة  نوع
  الشعرية

 عددىا      
 غّب التقليدية التقليدية

 01 / / 01 ةاأللف ا٤بقصور 
 03 02 شكوية 05 ا٥بمزية
 غزلية 16 البائية

 رحلية
 شكوية

04 
01 
01 

10 

 03 / / 03 التائية
 02 / / 02 ا١بيمية
 07 01 غزلية 08 ا٢بائية
 غزلية 23 الدالية

 رحلية
03 
01 

19 
 

 غزلية 21 الرائية
 رحلية

 شكوية

02 
01 
01 

 
17 
 

 04 / / 04 السينية
 01 / / 01 الصادية
 01 / / 01 الضادية
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 غزلية 07 العينية
 شكوية

01 
01 

05 
 

 07 01 غزلية 06 الفائية
 04 / / 04 القافية
 05 / / 05 الكافية
 غزلية 22 اللمية

 رحلية
03 
02 

17 
 

 غزلية 23 ا٤بيمية
 رحلية

 شكوية 

03 
01 
02 

17 
 

 
 رحلية 12 النونية

 شكوية
02 
01 

09 
 

 غزلية 06 ا٥بائية
 شكوية

01 
01 

04 

 02 / / 02 اليائية

 138 36  172 ٦بموع القصائد
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 :خلؿ ىذا ا١بدكؿ أف نلحظو من  ما ٲبكن
 (19) ا٤بقدمة  الغزليةكأف   من ٦بموع قصائد الديواف، %21زيد عن ت نسبة ا٤بقدمات التقليدية أف-

 ارياخت٩با يدؿ على  (،16الرحلة )مقدمة ك  ،(17مقدمة الشكول)تصدرت ا٤بقدمات األخرل ك
الٍب عادت ما يلجأ فيها الشاعر قصيدة ا٤بدحية؛ كالتقليد فِب  يتواءـ  مع  ال  يةالغزل الشاعر للمقدمة 

ن الشعراء القدامى، على سن ا٤بفَبضة عادة، جريان إىل النسيب الذم ٲبثل العلقة بْب االشاعر كفتاتو 
ئو؛ كالٍب عاشها حْب رحيلو ٘بربتو الشعرية الٍب تعلقت بزكجتو كأبنا ُب ادقاكإف كاف ابن دراج ص

كإف اختلفت كجهة كل منهما  من جهة أخرل مثل ا٤بدح العلقة بْب الشاعر ك٩بدكحوعنهم،كما 
 .كغاياتو

أف نسبة القصائد كا٤بقطوعات الٍب مل ٙبتوم على ا٤بقدمة با٤بفهـو التقليدم مثلت ما  نلحظ أيضان -
ٕبسب ا٤بوقف كما أف مطالع ىذه القصائد تعددت كتنوعت  سابقا، إليو أشرنا ما كىو¾  يقارب

 كا٢بديث القدمي بْب يزاكجفهو  للشعر، قولو ُب دراج ابن منهج يفسر كىذاكا٢باؿ الداعي إىل ذلك، 
 األزماف اختلؼكتعدد الثقافات كثرائها ك  ا٢بياة تطور ذلك ُب مراعيا القدمي على ا٢بديث بيغلٌ ك 

 كالطبيعة ا٤بَبفة االندلسيْب حياة كليس األندلسي العصر ىو ا١باىلي العصر فليس األحواؿ كتبدؿ
 ذلك ُب منافسا كالتجديد التحديث عليو يغلبا طريق سلك فقد  العرب كبيداء صحراء ىي الغناء

 .كا٤بتنيب ٛباـ كأيب نواس أيبأمثاؿ  من العباسيْب الشعراء
ا٤بكركرة كالتغزؿ با٤برأة ككصف ٧باسنها، كذكر صدكدىا ُب ا٤بعاين  أما التفاعل الذاٌب فقد برز جليان  -

من كعاناه  كما كابده الشاعر، كصف الظعن كأىوؿ الطريقالصبابة، ك كاعراضها، كشكول أمل الفراؽ ك 
بنكهة  ومن ا١باىليْب كاألمويْب، كلكن ...متبعا ُب ذلك طريق الشعراء األكائل٩بدكحو بلوغأجل 

ا٤بتغزؿ ُّا ُب قصور مشيدة ُّا حدائق مرصعة بكل أنواع الزىور، تفوح منها كل أنواع  أندلسية، فا٤براة
ك ُب عباب البحر، كالشكول ٤بلوؾ كأمراء يرجى فضلهم لٍ كالراحلة فػي  من نرجس ككرد كُّار،العطور،
 ككرمهم.
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 اتي على مستوى المضمون الشعريي الذّ صّ فاعل النّ التّ   -2

كملحق بو قصائد  ،إٌف احتواء ديواف ابن درٌاج القسطلي على مائة كثلثة كستْب قصيدة كمقطوعة      
أم ما يقارب ا٣بمسة آالؼ بيت،  ؛كأشعار مقتطفة كقطع نثرية موجهة إىل بعض ا٤بلوؾ كاألمراء

كىوامش مطولة بالتعريف بأشخاص كأعلـ عربا كانوا أك مسيحيْب ليعطي للوىلة األكىل األٮبية البالغة 
كخاصة أف فَبة انتاجو جاءت ُب مرحلة تارٱبية مهمة كحرجة من تاريخ األمة االسلمية ُب  ،٥بذا الديواف

ث سياسية ككقائع حربية خاضها ا٤بسلموف ضد نصارل الشماؿ األندلس؛ فهو يعد كثيقة تارٱبية ألحدا
ُب االندلس إىل جانب مواضيع إنسانية ككجدانية كنفسية عاشها الشاعر ابن درٌاج ُب كنف الدكلة 

 العامرية كإبٌاف الفتنة القرطبية كما بعدىا.

مضامْب ىذه  إذا ما تفحصنا قصائد ابن دراج؛ كىي ُب معظمها مدحية، ندرؾ ثراء كتنوع      
القصائد، الٍب جاءت مسايرة لظركؼ كل مرحلة من مراحل حياة الشاعر ابن درٌاج الشعرية منها 
كالشخصية. فمضامينها تقليدية ُب ٦بملها كلكنها ٙبمل ركحا ٘بديدية أندلسية ا٥بول كا٤بقصد، ٛبٌجد 

، كما ترفعو أحيانا إىل مراتب كٚبلع عليو كل الصفات كالقيم العربية كالدينية ،ا٤بمدكح كتعلي من شأنو
عليا يفوؽ فيها بِب جنسو، لَبتسم صورة ا٤بمدكح الزعيم ا٤بتفرد الذم ال يقهر؛ ككأف الشاعر قد ٝبع  
فيو كل ا٣بصاؿ كالصفات ا٢بميدة كألبسها إيٌاه ليبدك النموذج األكحد ُب زمانو، ا٤بتمٌيز عن أقرانو 

األسرة العامرية كالتجيبية الصفات كالقيم العربية من شجاعة ك و من ي٩بدكح ٱبلع علىكأنداده، فابن دراج 
٦بد ككـر كعزة كإجلؿ كحلم كرجاحة عقل، كما أف الشاعر ابن درٌاج قد تطرؽ إىل مواضيع أخرل 
٠باىا أٞبد ىيكل باألغراض الٍب زاٞبت الغرض األصلي كىو ا٤بدح يقوؿ أٞبد ىيكل:"...كأىم تلك 

اف، كتتضمنها قصائد ا٤بدح: كصف مواقف الوداع كفراؽ االىل، ككصف األغراض الٍب يضمها الديو 
األسفار كمشاؽ الرحلة ُب الرب كالبحر كبالنهار كالليل، ٍب تعبّب عن ٘بارب القلق كالغربة كالضياع، 
كاالحساس بقسوة األياـ على األبناء، كأخّبا كصف ا٤بعارؾ ا٢بربية كمشاىد ا١بيوش كالعدد الربية 
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ابن دراج كثّب ا٢بديث عن كداعو لزكجتو كأكالده، كٌصاؼ ٤با يكوف من مواقف الوداع من كالبحرية. ف
  (1)مشاىد حسية كآلالـ نفسية".

إف كصف مواقف الوداع كفراؽ االىل، ككصف األسفار كمشاؽ الرحلة ُب الرب كالبحر كبالنهار       
شكلة للقصيدة ا٤بدحية فكيف تزاحم كالليل لتعد من عناصر مقدمة القصيدة ا٤بدحية، بل ىي عناصر م

كما -إذا كانت ىي ضمن بناء غرض ا٤بديح نفسو؟، رٗبا كاف تكرار تلك االغراض ،الغرض األصلي
كطوؿ تلك ا٤بقدمات الٍب تبلغ أحيانا األربعْب بيتا أك ما يزيد، جعل من ىذه  -٠باىا أٞبد ىيكل

ا عناصر متفاعلة فيما بينها لبناء القصيدة األخّبة تبدك للباحث غرضا مستقل بذاتو، كا٢بقيقة أهن
كول ا٤بدحية، اضافة إىل ما ذكره الباحث أٞبد ىيكل من ىذه األغراض،  فهناؾ أغراض أخرل كالشٌ 

الٍب اقَبنت با٢بديث عن الزكجة كاألكالد كالغربة كا٢بنْب، كالبعد عن الوطن، ككذلك الدعوة إىل ا١بهاد 
 ، كذكر أىم ا٢بوادث التارٱبية الٍب ميزت ىذه ا٤برحلة.كنصرة الدين كاعلء كلمة التوحيد

على مستول الديواف، كبانية لقصيدة  كٲبكن إحصاء أىم ا٤بوضوعات الٍب كانت فاعلة كمتفاعلة ذاتيان 
 ا٤بديح ُب ديواف ابن درٌاج القسطٌلي فيما يلي:

ية الٍب تغُب ُّا الشعراء الصفات التقليدية الٍب خلعها الشاعر على ٩بدكحيو.)الصفات كالقيم العرب-
، العزة كاالجلؿ...(  القدامى ُب ا٤بدح كالشجاعة، اَّد، الكـر

 الشكول كطلب الرعاية من ا٤بمدكحْب كخاصة بعد الفتنة القرطبية.-
 الدعو إىل ا١بهاد كنصرة الدين.-
 الوقائع ا٢بربية.-
  ا٢بادثة التارٱبية. -
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األغراض أك ا٤بعاين الٍب جاءت ُّا القصيدة ا٤بدحية البن  كنورد أىم الشواىد على ىذه ا٤بوضوعات أك
 درٌاج القسطلي:

 : بالكـر كا١بودقاؿ ابن درٌاج القسطٌلي ُب القصيدة اللمية  ٲبدح ا٤بنصور بن أيب عامر كيصفو 

 (1)وؿي ػػػػػًْب حجػػػػػػػًم الفضًل ا٤ببػػػػكمن شي  جًة العزٍّ غيرَّةه     ػػػػػػػػػػجواده لو من ُّ                      
 وؿي ػػػػػًة غػػػػللػػػػػػػػاًت الضػػػػػالت غوايػػػػكغ   بو أىًمنى اإًلسلـي شرقنا كمغربنا                           
 وؿي ػػػػػاـً يصػػػػػػػبو السيفي ُب ضٍنًك ا٤بق      ا كإ٭باػػوؿي بسيًف اً عىنَّ ػػػػػػيىص                       

ؿ( إلظهار اليد الطوىل للمنصور ُب فعل ا٣بّب،  فعاعلى كزف ) (جواده ) لفظة استخدـ الشاعركقد       
كما عرب الشاعر عن العزٍّ الذم أصبح غرة ُب جبْب ا٢باجب ا٤بنصور، ك عن  شيم الفضل الٍب أضاءت  

صف ا٤بؤمنْب يـو كف ا٤بنصور ابن أيب عامر، فالشاعر اقتبس ىذا ا٤بعُب من ا٢بديث الشريف الذم ي
 القيامة كٲبيزىم عن باقي األمم األخرل، فقد جاء ُب الصحيحْب  عن أىيب ىيرىيٍػرىةى رضي ا عنو قاؿ:

ِإنَّ أُمَِّتي يُْدَعْوَن يـَْوَم الِقَياَمِة ُغرًّا ُمَحجَِّليَن ِمْن آثَاِر  ﴿َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:
متفق عليو، فقد بُب منو الشاعر صورة للممدكحو ترفعو إىل مقاـ الناجْب يـو القيامة؛ كملى ال ﴾ُضوِء...الوُ 

 كىو  حامي اإلسلـ شرقا كغربا، فهو سيف من سيوؼ  ا مسلوؿ.

على عوائده ا١بميلة، فهو الكرمي ابن الكرمي، كرث اَّد كابرا الشاعر ا٤بنصور بن أيب عامر  كما يهنئ  
 :(2)، يقوؿ ابن درٌاجكابرعن  

 لي ػػػػػػػػػكى ٝبيػػػػػع لديػػػػػػديه صنػػػػػػػعىوائ    فيىهنيك يا منصوري مبدأي أىنٍػعيمو                           
ب الزَّكٍّي أصوؿي      كفرعاف من دكًح الثناًء ٭بتها                             من اَّد ُب الَب 
 بػىرٌّ بالصياـً كىصيوؿي   بأىنَّكى   اىده ػػػػػػػػػػػػػػػػكيػىٍهًنيكى شىهره عند ذم العرش ش                       
ا                           اجله كقػىبيوؿي ػػػػػػػاًعيكى فوزه عػػػػػػػمس     فػىويفٍّيتى أىٍجرى الصابرين كال عىدى
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اتسب  إف الشاعر ابن دراج يرسم لنا صورة ٩بدكحو يـو العيد كىو العابد التقي الصائم كالصابر      
أجره عند الٌلو ػػػ عٌز كجٌل ػػػ ،فهو ال ينتظر الثواب إال من ا تعاىل ... فيأٌب ا١بزاء من جنس العمل ُب 

فالشاعر برع ُب توظيف النص القرآين  ،(1)﴾ ِبَغْيِر ِحَسابٍ ِإنََّما يـَُوفَّى الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم  ﴿قولو تعاىل:
ُب مدح ا٤بنصور بن أيب عامر كأعطاه الصورة ا٤بثلى الٍب تليق بقائد عظيم ٞبل أعباء ا١بهاد كنصرة دين 

 ا.
أنشده يصف فراؽ أبنتو صاحبة الثماين حجج كيصور كيقوؿ ُب القصيدة ا٥بائية كىي أكؿ ما       

الٍب سقطت على خديها  كحبات اللؤلؤ ٩با زاد ُب عذاب الشاعر كأ٤بو كىي متعلقة بو تناشده دموعها 
ليس من باب استعطاؼ  البقاء فالشاعر عند ا٢بديث عن أىلو كأبنائو يكوف صادقا ُب سرد ٘بربتو

ا٤بمدكح فحسب بل ألنو شاعر حساس ٧بب ألىلو ٨بلصا ٥بم يسعى إىل سعادهتم كىنائهم  ٲبدح 
 :(2)صور ابن أيب عامرا٤بن

ني ػػػػػػػػػسان شىجػػػػػػوه         نػيفي ػػػػػتي ٫بػػػػػوـى كىدَّعٍ ػػػػػزمي يػػػػػػػػكللَّو ع                      اىاػػػػػػػػػػهىا كشىجى ػاين بػىيػٍ
اػػػػػػػػػػػػوطي نى ػػػػػػػػٍليب شيطي ػػػػػػػزه على قػػػػعىزًي ها        ػػػػػػػاف ديميعي ػػػػػػٍدرو كا١بيمى ػػػػػػػػةي خً ػػػػػكرىبَّ                       وىاىى
 خيفيوؽى حىشىاىىاعلى النٍَّأًم تىٍذكىارًم   ًِب      ػػػػػػػزاؿ يػىريكعي ػػػػا يػػػػػػػافو مػػػػػػػػػػػكبًٍنتي ٜب                    
اػػػػػػػقىيَّ يى ػػػػػػػاتً ػػػػػػػػػػلىٍي عى ػػػػػػػػػػػػوطنا ًٕبىبٍ ػػػػػػػػمىني    د ىىا     ػػػػػػػػدَّ جً ػػػػػػد جى ػػػػمىٍوًقفيهىا كالبػنٍْبي ق                     اىى  دى
 اػػاىػػػػػػػػػلًد فػىتى ػػػػػػػػػًلي ُب البػػػػػػػػتػىرىامىٍت ًبرىحٍ       تىٍشٌكى جىفىاءى األىقٍػرىٍبْب ًإذىا النَّول                       

 يسعد بو  با١بود كالكـر الذمليعـز الشاعر على ترؾ فلذات أكباده كراءه، فكف العامرم تناديو       
 أىلو كأبناءه، يقوؿ ُب القصيدة ذاهتا: 

 داىاػػػػػػػػامرمٍّ مػػػػػػػػػػػف  العػػػػػػػمي كػػػػػػػػها     عزائػػػػػػػػػػِبٍّ فًإنػػػػػػوـى عػػػػػػػػػػكى اليػػػػػػػِبىَّ اليػػػػػػػػبي                    
 اىاػػػػػػػػػػػػريمىاًت عىصى ػػػػػفىحىطٍَّت ٗبغُب ا١بوًد كاًَّد رىٍحلىها      كأىلقت ًبرىٍبًع ا٤بكٍ                    
ُب ككى  ًظ طىٍرًفًو     ػػػػػػػػلىدل مىًلكو إحدل لواح                   

ي
 اىاػػػػػفى ػػػػػبعْب الرٍّضىا حىٍسبي ا٤ب
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ًلكي الذم     سى                    
ى
 اىىػػػػػػػػنى ػػػػػػػٌدهي فػىتى ػػػػػػػػػػػػعاىل جى ػػػػػػػعى فتػػػػػػىو ا٢بىاًجبي ا٤بنصوري كا٤ب

ٍرًك ًٞبٍّبىو     توسَّ ػػػسلي                    لوًؾ الصٍّيًد من سى
ن
 طى ُب األىٍحساًب ٠بىٍكى ذيرىاىاػػػلي ا٤ب

 اىىػػػػػػػتىبى ػػافي أف تى ػػػػػػػا التيجػػره ُّػػػػػػػجىًدي    رىًر الٍبػػػػػاًف كالغي ػػػػػجى ػػػػػٍلًك كالتٍّيػػػػذىكيك ا٤ب                   

قدر ما ر٠بت ٝبلة " بػيِبىَّ إليك اليوـى عِبٍّ "  تعلق األىل كتشبثهم بابن دراج، فبالقدر نفسو فب     
عكست علوؽ الشاعر بالعامرم  كمدل حبو لو، فمن أجلو تشد الرحاؿ، أك ليس ىو كَل نعمتو 

 كمليكو؟ 
من ا٢باجب ا٤بنصور فهو صاحب كـر ك٦بد فيكفي الشاعر بن درَّاج رضاه فهذا ما يتمناه الشاعر        

؛ فهو سليل ا٤بلوؾ من سرك ٞبّب، ذكك ا٤بلك كالتيجاف، فقد تباىت تعاىل نسبو كارتفع كعزٌ الذم 
التيجاف بكم بدؿ أف تتباىوا أنتم ُّا، فجاءت الصورة مقلوبة فاألصل أف تتباىى ا٤بلوؾ بالتيجاف 

تيجاف ىي الٍب تتباىا كتفتخر بأف كبأحجاره الكرٲبة كتتنافس ُب ذلك إال أف شاعرنا قلب الصورة فال
 توضع على رؤكس بِب عامر كىذا يدؿ على براعة الشاعر ُب إخراج صورة ٩بدكحو كر٠بها.

يقوؿ ابن درٌاج ُب حادثة االفك الٍب انتصر فيها على حاقديو كحاسديو كىو ٲبده ا٤بنصور بن أيب 
 :(1)عامر

 ًجبىاػػػوَّده أف يفيلَّ ا١بحفلى اللػػػػػميعى    مىًلكه        كفىلَّ عىِبٍّى أحزابى الًعدل                    
ًلكى ا١ببَّ ػػػػػػػكيػىتٍ                    

ى
ى كالًعزَّ ميٍستػىلى ػػػػػو رًداء العي ػػعن  عنا         ػػػػػػػى ارى ٨بيٍتىلػػػػػػػريؾى ا٤ب  بىاػػػػػػػلى

عىًفرنا         ػػػػػ٦بي                      ٍوًؼ ٨بيٍتىًضبناػرنا بًنىًجيًع ا١بى ػػػػػػكميٍشعى    دَّالن ًٔبينيوًب األٍرًض مينػٍ
يشيد ٗبمدكحو ا٤بنصور بن أيب عامر الذم فنَّد مزاعم خصومو من الشعراء الذين اهتموه  فابن درٌاج       

أعدائو كالتنكيل ُّم  ىـزتعٌود على ذم باالنتحاؿ كالسرقة  كقد أكرمو أٲٌبا إكراـ، فهو القائد الفطن ال
ى كالًعزَّ ميٍستػىلىبىا"؛ ك مل  كترؾ مىًلكها ذليل؛ ٯبر أذياؿ ا٥بزٲبة، عرٌب عن ذلك بالعبارة " ٨بيٍتػىلىعنا عنو رًداء العيلى

 يكتف بذلك حٌب تركو ٨بضبا بدمائو.
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عند ا٢بق ك يقهر األعداء فقد شكل  ابن درٌاج ُّذه األبيات صورة القائد الكيس الفطن الذم يقف 
، كقد ساكل الشاعر بْب ىؤالء الكائدين كا٢باقدين ُب الداخل كبْب أعداء الدكلة ُب ا٣بارج أم كيذ٥بم

 .بْب أعداء اللساف كالبياف كبْب أعداء السناف أعداء الدكلة العامرية 
بية مشهورة بْب جيس يقوؿ ابن درٌاج ُب مدح ا٤بنصور بن أيب عامر كاصفا إياه بالليث ُب كاقعة حر 

 :(1)ا٤بسلمْب بقيادة ا٢باجب ا٤بنصور كبْب ا٤بسحيْب من َشاؿ اسبانيا 
 اريىاػػػػػاحيها كًشفػػػػػػػػاتيوي أىرمػػػػػػػػعىزىمى           اػػػػػػػأى٭بػػاًؽ كػػػػػًل الًعتػػػػػػػػاًئدى ا٣بيػػػػػػػػػػيا ق                    
كػػػػػػٱبي  ليثه                     

ى
 اريىاػػػٮًبىمه عظيمه ُب العل أىخط          وً ػػػػػسً ػػػػػػفػػػرٍّ بنػػػػى اًطري ُب ا٤ب

 اريىاػػػػػػػػػائها كدىمى ػػػػفيها كىشيكي فىن   ان        ػائًبػػػػػػػركْبى كتػػػػػأىكطىٍأتى أىرضى ا٤بش                    
 مل تػىٍغنى باألمًس القريًب ًدياريىا    كىًىيى كأىنػَّهىا       ييوفى""لً كتركتى أىرضى                    
 اريىاػػػػػػػاًفينا آثػػػػػػػدىٍت بك عػػػػػا غى ػػ٤ب          هاػػػػػػػل أىعلمي ػػػػػػوعةن لكى ُب العػػػػمرف                   

 الزمن لعظمة ىذا ا٤بنادل الذم جاء معرفان يستفتح الشاعر األبيات بالنداء ١بلب انتباه ا٤بتلقي عرب       
باإلضافة، فقد أضيف ىذا القائد للخيل العتاؽ؛ أم الكرٲبة كاألصيلة كىي كناية عن رفع لواء ا١بهاد ُب 
سبيل ا، كما يشبو عزماتو بالرماح كالشفار ُب قوهتا كحدهتا كفتكها، فهو ليث ككجو الشبو ىنا 

 ٮبتو العالية . ا٤بخاطرة، كعدـ ا٣بوؼ دليل على 
كيواصل الشاعر رسم صورة ٩بدكحو ا٢باجب ا٤بنصور ا٤بنتصر على األعداء من خلؿ الواقعة ا٢بربية       

كقد أحسن الشاعر استعماؿ ألفاظ كعبارات أسهمت ُب ، كتدمّبىا ُب غزكه ٩بلكة" ليوف" ا٤بتمثلة
 تشكيل ىذه الصورة.
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إف استخدامو للفعل "أكطأت" فيو دكس باألقداـ ألرض "ا٤بشركْب" كمل يقل أرض الكافرين إشارة       
منو إىل ا٤بتآمرين من ا٤بسلمْب من أمثاؿ عبد ا بن عبد العزيز األموم ا٤بعركؼ باسم بَبة شقة )ا٢بجر 

  (1)اليابس(
َحتَّى ِإَذا َأَخَذِت اأْلَْرُض ﴿لو تعاىل: كما ٪بد عبارة "كأهنا مل تػىٍغنى باألمس" ا٤بقتبسة من قو        

َها أَتَاَها َأْمُرنَا لَْيًًل َأْو نـََهارًا َفَجَعْلنَ  ََْن َلْم زُْخُرفـََها َوازَّيّـََنْت َوَظنَّ َأْهُلَها أَنّـَُهْم قَاِدُروَن َعَليـْ اَها َحِصيًدا ََ
َذِلَك نـَُفصُِّل اْْلَيَاِت ِلَقْوٍم يـَتَـ   (2)  .﴾َفكَُّرونَ تـَْغَن بِاأْلَْمِس ََ

فابن منصور من شدة كطئو ٔبيوشو لتلك ا٤بملكة صّبىا خرابا كدمارا ال يرجى منها النفع، ككأهنا       
 مل تعمر كمل تسكن من قبل؛ ليختم ٔبملة "مرفوعةن لكى ُب العل أىعلميها" كناية عن النصر ا٤ببْب.

ينتقل ابن درٌاج ُب مدحو لألسرة العامرية إىل أحد أبناء ا٢باجب ا٤بنصور؛ كىو عبد ا٤بلك ا٤بلقب       
 :(3)با٤بظفر، يقوؿ فيو

ئلي   كى الٍب        ػػػػٍزمىتي ػػػػػػػيًل ا عى ػػػػػػػأالى ُب سب  على الديًن كاإلسلـً مٍنها دىالى
 ها ٨بىىاًئلي ػد كىضىحىٍت للفتح منػكق           فقد نىطىقىٍت بالنصًر فيها شواىده 

 جم الشٍٍّرًؾ با٣بزًم آًفلي ػػكأىٍيًقٍن فن          فأىٍبًشٍر فنجمي الدين بالسعد طاًلعه 
 كسيٍدتى فما يػىٍغىبى ًبقىٍدرًؾى جاىل          كىريمىٍت فما يػىٍعيىا ًٕبىٍمًدؾى ميٍفحىمه  
 واحلػػػػػػنَّ سػػا ٥بي ػػػػػواـو مػػػػػػوره طػػػػػػػػػػػٕبيي           كىجوديؾ ُب سٍلمو كبٍأسيكى ُب كىغنى

يصف الشاعر ابن درٌاج ٩بدكحو بأنو صاحب عـز كصدؽ ُب نصرة دين ا، فهو ا٤بؤيد بنصر ا         
للشرؾ كا٤بشركْب، الكرمي الذم ال يوُب كرمو  ك ىو ا٥باـزكباف فيو الفتح ا٤ببْب،  الذم نطقت بو الشواىد

 ٕبور طواـ  ال ساحل ٥با.فبأسو ىو ا١بواد ُب السلم كشديد البأس ُب ا٢برب، ك  ،شكر كال ثناء
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  :(1)أمرىا كأمّبىا، يقوؿ ابن دراج  كىو العزير الذم عزت بو دكلة بِب عامر فقد انتهى اليو
 ّبيىاػػػػػػػػػػػػػػػػوريىىا كأىمً ػػػػػػػػػػػػػػػإليكى انتهى مٍأمي         من ًعزٍّ ذكرًؾى دىٍكلىةه فىلى أىٍكحىشىٍت                      
 ريىاػػػػػػػػػػػػريػػػػػػواؾ سػػػػػػػػػػػػػرَّ إال إذ حػػكال قى   هىا      ػاجي ػػػػػػػػػا راؽ إال ُب جبينك تى ػػػػػفم        
 ريىاػػػػػػػػػػػػيكأنتى مي  مه ػػػػػػػػػها ضيػػػػػػػػػػكال راما        أيٍنسىهافل راعها خىٍطبه كسيفيكى         

 ٍن نىٍسًلكى الزَّاكي الكرمًي كزيريىا؟ػػكمً          ّبيىاػػػػػػػهىا كأنت أمػػػػػاًكيػػػػػػػػٍن ذا يينػػػػػكمى          
 وريىاػػػػػػػنا طيػػو بالييٍمًن فيػػػػػػػػارت لػػػػػػكط         هاػػػومي ػػػػػػػػػػجػود نػػػػػعىٍتوي بالسعػػػػفٌبن طالى                    

اػػػػػػػػػػًك" ملػػػػدي ا٤بليػػػػػػو"عبػػػػػػأىذىؿَّ ل                    " فػىهيوى نصيػػػػػػػػنصػػػوي "ا٤بػػػػػػػكأى٪ٍبىبى          وكىهى  رىاػػػػػػػػوري

 (السرير التاج،كاستول على عرش ا٤بلك) إليو السلطاف كالقوةانتهى  قدالقائد  فعبد ا٤بلك      
حامي االمة ا٤بهيب كىو الفارس الشجاع  ىو حامي الدكلة العامرية بسيفو، كرافع الظلم عن أىلها.ك 

 :(2)كالدين يقوؿ ابن دراج
ٍتو ا٣بيػكأىشج                     ودي ػػػػػوي األسػػػػػػػٍ بىتػػػػػن رىىً ػػػػػيىبى مػػػػػػكأىىٍ   وؿي           ػػػػػعى من حىطىمى

 ودي ػػػػػػػػػػوي البػيني ػػػػلىتٍ ػػلَّ ػػػػػػن ظى ػػػػػلى مػػػػػػػػػػػكأىٝبى   كأىصمدى من جىرىبػىٍتوي السيوؼي                               
يػن ىػكم    كمىٍن ىو للميلًك سوره منيعه                                دي ػػػػػػًشيػػػػنه مى ػػػًن ركػػػػػػػػو للدٍّ

، كما كغّبها٤بمدكح لمفاضلة بْب ل ،عل التفضيل)أشجع ػػ أىيب ػػػ أصمد ػػ أٝبل(كقد كظف الشاعر أف   
 .الفخر ك التباىي با٤بمدكح غرضل العاشراالستفهاـ ُب البيت  كظف

تتطايرت شهرتو بْب الناس فأصبح أمل كل كال ينسى الشاعر بن درٌاج كـر الوزير عيسى بن سعيد الذم 
 : (3)إنساف، يقوؿ الشاعر

 رىاًئًق كالس ٍبلً ػػػػػكناديتى باإًلنٍػعىاـً ُب األرًض فاٍلتػىقىٍت      بييمناؾى أىٍشتىاتي الطَّ       
ًد الػػػػػاؿي ُب عى ػػػػػػػكحىلٍَّت بكى اآلم       ًد الرٍَّملً  فوافىٍت أىيادو       دَّىبػػػدى  منكى ُب عىدى
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كما أف طلت الفتنة على قرطبة، كتلحقت األحداث ُب سرعة مذىلة، كيرل أىلها الدكلة العامرية 
العتيدة الٍب دامت قرنا من الزمن، كتوالت على بنائها أجياؿ متتابعة من عباقرة الساسة كأفذاذ القواد، 

شاـ بن عبد ا١ببار األموم ا٤بلقب با٤بهدم، الذم تتقوض كتنهار ُب ٤بح البصر على يدم ٧بيىٌمد بن ى
 .(1)ـ(1009ق)399أعلن الثورة كخلع دكلة العامريْب كنادل بنفسو خليفة ُب ٝبادم الثانية سنة 

كقد أنتج ىذا الوضع حالة من الذىوؿ ُب أكساط الساسة كالشعب فكيف بدكلة عظيمة ٙبكم  
شرقا كغربا تنهار ُّذه السرعة الٍب مل تتجاكز الشهريْب األندلس، كأخضعت ا٤بمالك ا٤بسيحية االسبانية 

 من حكم األمّب ا٤بشؤـك ا٤بلقب شنجوؿ؟

"كبقدر ٚببط الساسة كالشعب ُب غمرات تلك الفتنة ا١بائحة كاف  (2)يقوؿ اقق ٧بمود علي مكي     
حياهتم يـو بيـو دكف أف ٚببط األدباء كالشعراء، فهم ال يدركف إىل ما يقبلوف كعمن يدبركف، كٰبيوف 

يعرفوا ماذا يكوف من أمر غدىم كال أم كارثة تَببص ُّم الدكائر، ك٥بذا ال نستغرب أف يساير ابن درٌاج 
 تقلب الدكؿ على قرطبة فما يعلن ابن  عبد ا١ببار ثورتو حٌب يتوجو إليو مادحا بقصيدتو الٍب أك٥با:

فىًة قد بػىلىٍغًت مينىاًؾ         نى قيٍل للًخلى  (3) اؾً ػػػػػكرىأىٍيًت ما قػىرٍَّت ًبًو عىيػٍ
 ٍأكاؾً ػػميهىا يٍأًكم ًإىل مػػػكحلي دو ككرٲبيهىا        ػػػػًة أىٞبى ػػػػػػًدم  أىمَّ ػػػػػػمىهٍ 

 (4) كُب آخرىا ٯبهر بشكواه كيبكي حظ أدبو ا٤بضيع: 

 اًكيػػػػػػكُب يىدٍيكى ًفكى ري ػػػػػػػػػكأنا الشَّريدي كظل  عزٍّؾى مٍوئًًلي     كأنىا األىسي
 اؾً ػػػػػػػػػػػػػػوي شى ػػػػػػػػػػػػكى أىنَّ ػػػػن  ًإلىيٍ ػػظٌّ يىئً ػػػػػػػػػػحى  ٍْبً كٙبتىوي     ػػػػػػاءى ا٤بٍشرًقى ػػػػػأىدىبه أىض

من الضياع كالتشتت كا٢بّبة كباقي شعراء  الٍب كصل إليها الشاعر ابن درٌاجكبعد ىذه ا٢باؿ      
االندلس كأىلها، كىم ينتظركف أف تنقشع األزمة كتنجلي الفتنة إىل أف توىل سليماف ا٤بستعْب الثائر على 
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: (1)ق، يقوؿ ابن حياف403ا٤بهدم ٧بمد بن عبد ا١ببار مرتْب كقد اعتلى عرش األندلس سنة 
عامرية كالدكلة العامرية كقد نسجت على أفواىهم ك٧باريبهم "كاغتنمتو]أم سليماف ا٤بستعْب [شعراء ال

العناكب أياـ ا٢برب كالفتنة، كاشتدت فاقتهم كٞبت طباعهم، ككانوا كالبزاة الفذة ا١بياع انقضت لفرط 
 الضركرة على ا١برادة، فلم يبلَّ صداىم، كال سٌد خلتهم الشتغالو بشأنو كاشتداد حاجة سلطانو".

دراج بثلث قصائد تعد من عيوف الشعر السياسي، منها قصيدتو النونية ا٤بشهورة  فمدحو الشاعر ابن  
الٍب يهنئ كيبارؾ لألمّب سليماف ا٣بلفة كما يهجو فيها ا٤بهدم ٧بمد بن عبد ا١ببار كينعتو بقعيد الشرؾ 

بن الذم زاؿ عرشو رغم أف الشاعر قد مدحو كأعل من شانو ُب القصيدة الكافية السابقة، يقوؿ ا
 :(2)درٌاج

يًن كال    ٍىػػػػًر رىٍكحه كىرىٍٰبػػػػػػػػىافي        كللدٍّ ًنيػػئنا لذا الدَّ نٍ ػػػىى  افه كًإٲبىػػػػػػػػافي ػػػػػػػيىا أىمى ػػػػػػد 
 مىافي ػػػػػػػيٍ ػػػػػى ْبى سيلػػػػػرى ا٤بؤمنػػػػػػػػػقد ثيلَّ عىٍرشيوي       كأىفَّ أىمي (3)بًأىفَّ قىًعيدى الشٍٍّرؾً    

 يشيد بنسبو العريب الشريف فهو ابن عمي النيب صلى ا عليو كسلم، يقوؿ ابن درٌاج: كما

ي  النَّ       كىكىارثي ما شىادىٍت قػيرىٍيشه كعىٍدنىافي    مًٍّو   ػػػفى كاٍبني عى ػػػػػطػػػػيبٍّ ا٤بصػػػػػ٠بًى
 افػػػػمى ػػػػذيك الن ورىٍيًن عىم كى عيثٍ كأىٍكرىثى     كما سىاقىًت الش ورل كأىٍكجىبىًت الت قى     

كيبدك أف ا٤بستعْب مل يبل صداه كال سد خلتو كما عرب عن ذلك ابن حياف فا٘بو إىل أحد كزرائو القاسم 
 :(4)بن ٞبود العلوم، يعرض حاؿ أسرتو الضعيفة الٍب اهنكتها الفتنة ، يقوؿ ابن درٌاج

 دً ػػػػػػلَّ ػػػػػػػػػؤىاًد ميبى ػػػػػوًر الفي ػػػػػػبهػػػػلن ٤بػػػػػػػػػٞبىٍ   د ىيٍم     ػػػػػعى  فى ػػػػػػً فيوا كضيعٌ ػػػػُب ًستَّةو ضىعي   
دً ػػػػػػػػػػػوـً ميبى ػػػػػػػبو با٥بيمي ػػػػػلىذي قػىلٍ ػػػػػأىفٍ   مَّلىٍت      ػػػػػػا٥بىيٍم فػىتىحى ػػػػػػػػػلءي رًحى ػػػػػػشىدَّ ا١ب    دَّ

 شىٌردً ػلَّ مي ػػُب األىرًض كي انػىهيٍم ػػػػأىكطى     صىعىقىاتي رىٍكعو شىرَّدىتٍ كحىدىٍت ُّم    
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ـي ًلوىجٍ ػػػػػػػػٍدرًًىمي يي ػػػػػالذىاتي خً      دً ػػػػػػػػهَّ ػػػػػػػػػمى ػػػػًدًىٍم ٗبي ػػػػػػػػػػػنٌّ كال ذيك مىهٍ ػػػػػػكً  هىا     ػػػػهً ػػػػػرىا
 دَّدً ػػػػػػػػػػوًر ٩بيى ػػػػػػػلٍّ ُب القيصي ػػػًمٍن بػىٍعًد ظً     حىػػػدٍّ الض  ػػػػػعاذيكا بلىٍمًع اآلًؿ ُب مى    

 دً ػػػػًم األىٍرغى ػػػػػػعيػػػارى النَّ ػػػػػػؤًس أىٍبشى ػػػػػػبالب       هيمي ػػػػهىكي ًمنٍ ػػػػػوًد يػىنٍ ػكىرىضيوا لًباسى ا١بي      
ري الفىقٍ ػػٍ كلًًنع      بػٍ  دً ػػػػمَّ ػػى ػػػػػػػػػػزٍّ آؿي ٧بي ػػػػػػػػػػػدى العً ػػػػػعٍ ػػػػػذ ؿٍّ بى ػػػػػػكال   ُب    ػػػػػالغً ًر من بػىٍعًد ػػػػمى جى

يشكو ابن درٌاج  ٤بمدكحو القاسم بن ٞبود ضعف أبنائو الذين بلغوا اثِب عشر فردا، قد زادكا       
بن درٌاج كاسرتو بالذٌؿ كا٥بواف، القلب ٮبا ككمدا، فبعد عٌز القصور كنعيمها، جاءت األياـ حبلى على ا

فشيٌردكا عن أكطاهنم كدكرىم، كحرموا ا٢بياة ا٤بنعمة كالعيش الرغد، لّبضوا ٗبا ٘بود بو أيدم ا٣بّبين. 
ليختم الشاعر حديثو عن أبنائو باستخداـ فعلي ا٤بدح كالذـ، ففي الشطر االكؿ استخدـ الفعل ا٤باضي 

اؿ فقّب بعد غُب، كاستخدـ ُب الشطر الثاين من البيت فعل ا١بامد "نعم" إلنشاء ا٤بدح من ٯبرب ح
 الذـ"بئس" اذكؼ إلنشاء الذـ بعد عٌز، ُب إشارة إىل األثر القائل" ارٞبوا عزيز قـو ذؿ". 

كيستمر ابن درٌاج ُب شكواه كىو ٰبط الرحاؿ بسبتة سنة  أربع كأربعمائة عند علي بن ٞبود جاعل       
الزاد ا٤بعْب لصدؽ مشاعره كلتفتيق موىبتو الشعرية ُب الميتو ا٤بشهورة الٍب  كغربتو من حديثو عن أبنائو

 -ُب مطلع ىذه القصيدة ، يقوؿ ابن درٌاج(1) ككثّب عزة اعتربىا ابن بساـ أفضل من ىاَشيات الكميت
٨باطبا الشمس -الٍب خرج فيها عن الطابع التقليدم للمقدمات كقد تقدـ ذكر ذلك ُب فصل سابق 

 الٍب شاركتو حزنو كٮبومو بأصيلها، فيطلب منها أف تكوف شفيعو كرسولو إىل علي بن ٞبود: 

لًيلً ػػػػرًيًب الػػػػػشىًجيًت ًلشىٍجًو  الغى       يًل   ػػػػػدى األىصً ػػػػػلعىلًَّك يا َشسي ًعنٍ                ذَّ
 وؿً ػػػػػػوَل ًإىل اٍبن الرَّسي ػػػػػوين رىسي ػػػػػكىكي       فكيوين شىًفيًعي ًإىل اٍبن الشًَّفيًع                
 لً ػػػػػػيػػػػدىل دىلً ػػػػػػػػػػػػأىىٍ ػػػػػػػػػػفا دىلىٍلًت ػػػػػكًإمَّ      يدو     ػػػػػػػأىزٍكى شىهً ػػػػػػًهٍدًت فى ػػػػفًإمَّا شى              
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فالشمس شاىد عدؿ بنورىا على معاناة الشاعر كأسرتو، كخّب شفيع كرسوؿ ُب رحلتو إىل سبتة ُب 
  (1)العدكة االفريقية، الٍب كانت أكىل رحلتو خارج األندلس، كما كانت األخّبة

ا٤بعاناة ا٢بقيقية الٍب كصل إليها ابن درٌاج كأسرتو، فكرب عرب عن يإف حوار الشاعر الداخلي ىذا ل      
السن ككثرة األبناء كالفقر كالتغرب عن الوطن شكلت العمود الفقرم ُب حياة الشاعر الشخصية 

 كالشعرية.

ّباف على ا٤برية كعليها خ -ق 408ق ك404بْب سنٍب -تردد الشاعر بعد عودتو من سبتة      
ارؾ كمظفر العامرياف، كعلى شاطبة كعليها الفتح بن أفلح، كعلى طرطوشة مب العامرم، كعلى بلنسية
مادحا أمراء ىذه ا٤بدف دكف الظفر بأماف ا١بوع كا٣بوؼ، كأكؿ من قصده من (2)كعليها لبيب العامرم 

 ،الشجاعالفٌب الفتياف العامريْب خّباف العامرم، الذم مدحو بقصيدتو النونية ا٤بشهورة، كاصفا إياه ب
 :(3)عطاء، يقوؿ ابن درٌاجا٤بكرمي ال ،ناصر الدين

ٍنىاهي ًلٍْلمىاًؿ ركحه كرىٍٰبىافي                     يًن أىٍمنه كًإٲبافه     كٲبي يػٍفيوي لًلدٍّ  فػىٌبن سى
 تػىقىلىدى سىٍيفى اً ًفينا ًٕبىقًٍّو        فػىبػىرٍَّت عيهيوده بالوفاًء كىأىٲٍبافي                    

كما خاب أملو ُب بقية ا٤بواَل  الشاعر خاب املو ُب ىذا الفٌب الصقليب الذم ٖبس حق ابن دراج،لكن 
  (4)العامريْب الذين مدحهم" بقصائد لو مدح ُّا الزماف ٤با جار، أك ركاىا الزبرقاف ألمن من السرار..."

ر بن ٰبٓب التجييب الذم  ليتجو ابن درٌاج أخّبا إىل بلط التجيبيْب ملوؾ سرقسطة حيث كاف منذ      
  (5) آكاه كأكرمو يقوؿ فيو كاصفا إياه بالشجاعة كالتقول:

ًديػػػػكىمىشىاىدو لىكى ملٍى تىكيٍن أىيَّاميهىا            ظى        ثنا يػيٍفتػىرىلػػػػنَّا يىرًيبي كىال حى
ٍوتى أىٍسوىدى أىٍدٮبىنا          فىذىعىٍرتىوي     

ى
 بالسٍَّيًف أىبيضى أىٍٞبىرىاالقػىٍيتى فيها ا٤ب
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قىٍت ًصفىاتيكى ميٍنًذرنا كىميبىًشرنا     اءى بالبيٍشرىل لىنا         صىدى " األىٍعدى ٍنًذري
ي
 ك"ا٤ب

 ما صيوٍّرى اإًلٲبافي ُب قػىٍلًب اٍمرًئو         حٌبَّ يػىرىاؾى اي فيًو ميصىوَّرىا

هو فشجاعة كبطولة منذر بن ٰبٓب الذم كاجو ا٤بوت فهزمو، األياـ الشاىدة على فابن دراج يصف 
 ىو صورة اإلٲباف ُب قلوب ا٤بؤمنْب.ك ا٤ببشر بالنصر، ك ا٤بنذر لألعداء 

 :(1)بقولو بالعزة كالشجاعة كنصرة الدينككصفو  ا٤بظفر ٰبي بن منذركما مدح الشاعر ابنو 
ًليكنا كفػىلٍ                     اػػػػػػػكميٍلكنا كٛبى  اينى ػػػػػكػػػػػػػرنا كٛبػػػػػػزازنا كنصػػػػػػزًّا كًإعػػػػػػػػطىةن    كعػػػػػػكغب جن
 يناى ػػػػػْبى آمػػػػلـي :آمً ػػػػػديعاءه ٤بن عىزٍَّت بو دعوةي ا٥بيدل     يقوؿ لو اإلس                   
       كىنىا ُّاػػػػػلَّ ػػػػدنيا فىمى ػػػػػػفٌبن مىلىكى ال                   

ي
يناى ػػػػكال ٍلكى كجاىدى عنَّا ينصيري ا٤ب  دٍّ

 ابيناى ػػػػػعػػػػلَّى أىكيفَّ الدَّارًًعْبى ثى ػػػػػكح     اًكدناػػػػػػوًد أىسػػػػػػاؽى األيسي ػػػػػفقلَّد أعن                   

ياؿ فهو مركض األسود ٘باكزت الوصف كا٣ب شجاعتوك  عٌز بو اإلسلـ كا٤بسلموفالذم فا٤بظفر ىو الفٌب 
 كالثعابْب.

رغم تغّب ا٤بمدكحْب   من قصيدة إىل أخرل، مواضيع ديواف ابن درٌاج كتكررت معانيو تنوعت لقد      
كذلك ألف اإلطار ا٤برجعي ىو الشعر العريب القدمي فالشاعر كردت معانيو متناصة تناصا ذاتيا ساىم ُب 

، الواقعة  ا٤بعاينكمن ىذه يواف ابن درٌاج، بناء الصورة الكاملة لقصيدة ا٤بديح ُب د ٪بد: الشجاعة، الكـر
٪بده يتكرر الشجاعة مثل فمعُب  .ة شعائر الدين، العدؿ، ا١بهاد ..ا٢بربية، ا٣بلىف الصاحل، اَّد، إقام

تارة اقتدار على خوض ا٢بركب؛ كىي الفتك باألعداء كىي جها الشاعر ُب عدة أكجو، فُب الديواف أخر 
ُب الدفاع؛ كىي دىاء ُب قيادة ا٤بعركة كحنكة ُب ا٤بواقف الصعبة، فكل معُب من ىذه ا٤بعاين  استبساؿ

 يندرج ضمن ا٤بعُب األَشل كىو الشجاعة.
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          فة يوضحها الرسم البياين اآلٌبالشجاعة عند ابن درَّاج بصور متنوعة ك٨بتل معاينكىكذا ٘بلت 
 صورة الليث                                                    
 صورة الفارس                                                    

 صورة ا٤بقتدر على خوض ا٤بعركة كإدارهتا                                         الشجاعة  
 باألعداءصورة البطش                                                     
 صورة ا٤بستبسل ُب الدفاع عن ٞبى ا٤بسلمْب                                                    

 صورة الدىاء كا٢بنكة ُب إدارة ا٤بعرؾ                                                    
 اإلغداؽأما الكـر  فهو سحابة ٩بطرة على الشاعر ابن دراج، كىو اليد ا٤بمدكدة إىل العلياء، كىو      

 يؤٌب أكلو كلٌ  األرض العطشى، أرض الشاعر الٍب أنبتت شعران  ىبل حدكد على األضياؼ، كىو سق
 و.حْب بإذف ربٌ 

النسب العريق الضارب ُب  اده؛ كعنلتلك ا٤بناقب العظيمة الٍب كرثها ا٤بمدكح عن أجد معُبكاَّد  
 .التاريخ

 كٞباية الدين كرفع لواء ا١بهاد. ،ورعوالتقول ك الُب صورة  العقيدة االسلمية جاءت كما أف  
، كرسم لنا لوحة متعددة األلواف لقد أسهم ابن دراج ُب تسجيل عدة كقائع حربية خاضها ٩بدكحوه     

تنعكس عليها كل األطراؼ ا٤بادية ك ا٤بعنوية ا٤بشاركة ُب تلك الواقعة. فتصوير الواقعة ا٢بربية ىو تصوير 
لدكر ا٤بمدكح ُب ا٢برب ك ا٢بالة النفسية للعدك كأحداث القتاؿ ككصف أدكات ا٢برب ككصف ا١بند ٍب 

كىذه العناصر تتكرر ُب جل قصائد ا٤بديح الٍب ٚبلد الوقائع  ،شّب بالنصر كهتنئة ا٤بمدكح بذلكالتب
  ا٢بربية.

كُب هناية ا٤بطاؼ ٲبكننا االستعانة با١بداكؿ اآلتية الستجلء بعض كجوه التناص الذاٌب ُب ديواف ابن 
 درٌاج القسطلي على مستول ا٤بضامْب ا٤بطركقة:
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 ا٤بمدكح القصيدة األبيات  القيم العربية
 ا٢باجب ا٤بنصور ابن بِب عامر 497ص100 53-49 الشجاعة

 عبد ا٤بلك بن ا٤بنصور 98ص08 10-13 
 101ص09 8-10 

 104ص11 -13
 ٧بيمد بن عبد ا٤بلك)ابن ا٤بظفر( 107ص13 18-22
 سليماف ا٤بستعْب 135ص26 11-12
 القاسم بن ٞبود 155ص30 18-27
 منذر بن ٰبٓب التجييب 213ص39 57-59
 ٰبٓب بن منذر بن ٯبٓب 349ص59 08-17
 مبارؾ كمظفر 187ص35 36-45
 لبيب العامرم 195ص36 55-66

 

 ا٤بمدكح القصيدة األبيات  القيم العربية
 ا٢باجب ا٤بنصور ابن بِب عامر 82ص03 44-33 كا١بود الكـر

 88ص04 -19 
 497ص100 01-04
58-60 
 ا٤بنصور عبد ا٤بلك بن 94ص06 15-16
 98ص08 01-09
 103ص10 03-06
 104ص11 -12
 الوزير عيسى بن سعيد 123ص23 05-06

 علي بن ٞبود 160ص31 50-54
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 ٰبٓب بن منذر بن ٰبٓب)ا٤بظفر( 349ص59 21-22
 لبيب العامرم 195ص36 52-54

 

 ا٤بمدكح القصيدة األبيات  القيم العربية
 اَّد

 
 كالعزة كالشرؼ

 
 

 كاالكبار 
 
 

  كا٤بكانة ا٤برموقة
 
 
 
 

  82ص03 45-53
 88ص04 -20 ا٢باجب ا٤بنصور ابن بِب عامر

 420ص78 33-52

 492ص99 09-22
43-44  

 57-54 497ص100
 عبد ا٤بلك بن ا٤بنصور 96ص77 08-12
 101ص09 06-07
 104ص11 01-11

 شنجوؿ(عبد الرٞبن بن ا٤بنصور) 606ص128 01-09
 ا٤بؤٛبن بن عبد العزيز بن أيب عامر 625ص133 -51
 661ص145 20-25
 ٧بهمد بن عبد ا٤بلك)ابن ا٤بظفر( 107ص13 12-17
  الوزير عيسى بن سعيد 123ص23 01-04
03-04 
12-17 

 سليماف ا٤بستعْب 135ص26

 القاسم بن ٞبود 155ص30 05-17
 علي بن ٞبود 160ص31 55-71
 ٰبٓب بن علي بن ٞبود 696ص161 17-19
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 منذر بن ٰبٓب 213ص39 44-56
 220ص40 34-46
 ٰبٓب بن منذر بن ٰبٓب)ا٤بظفر( 361ص62 05-07

 ا٤برتضى آخر ملوؾ بِب مركاف 167ص32 1-04/36-40
 

 ا٤بمدكح القصيدة األبيات  الشكول كطلب الرعاية
ا٢بديث عن الزكجة -

كاألبناء كا٢بنْب إليهم 
كشكول فاقتهم كحاجتهم 

ُب أكثر من أربعة 
كعشرين قصيدة )موضوع 

االسرة ينفرد بو الشاعر 
 عن بقية ٝبيع الشعراء(

البعد عن  -
 الوطن)قسطلة، قرطبة(

ىجر األحبة كاألخلء  -
 كالتخلي عنو. 

 غدر الزماف كا٢باقدين-
القلق كالضياع بعد - 

 الفتنة.
الرعاية كطلب -

 كاستعطاؼ ا٤بمدكح
 
 
 

 ا٢باجب ا٤بنصور ابن بِب عامر 82ص03 33-44
 420ص78 57-65
 ا٤بلحق 704ص01 09-10
 ا٤بلحق 709ص03 13-16
 الوزير عيسى بن سعيد  123ص23 21-64

 سليماف ا٤بستعْب 154ص29 3-8
  القاسم بن ٞبود 155ص30 43-51
 علي بن ٞبود 160ص31 17-43
 ٰبٓب بن علي بن ٞبود 696ص161 

 خّباف العامرم 173ص33 16-43
 181ص34 54_22

 
 مبارؾ كمظفر 187ص35 46-67
 لبيب العامرم 195ص36 35-42
 ا٤بنصور منذر بن ٰبٓب التجييب 681ص153 03-16

 683ص154 1-12 
  
 ٰبي بن منذر)ا٤بظفر( ص156 5-13



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : الّتفاعل الّنّصي الذاتي وجمالياته في شعر ابن درّاج القسطليالثاني الفصل

679 
 

 369ص65 
 ٦باىد العامرم 631ص134 36-45
 ابن ازرؽ الكاتب 457ص85 25-52

 ابن باؽ 618ص132 1-8
 

 ا٤بمدكح القصيدة األبيات  العقيدة االسلمية
 الدعوة إىل ا١بهاد

كنصرة الدين  
 كاعلء من شانو

 
 
 
 

 ا٢باجب ا٤بنصور ابن بِب عامر 75ص01 5-9
 

 
 88ص04 25-27
 420ص78 53-56

 عبد ا٤بلك بن ا٤بنصور 94ص06 05-14
مد بن عبد ا٤بلك)ابن ا٤بظفر( 113ص15 1-9  ٧بي
 سليماف ا٤بستعْب 135ص26 5-10

 خّباف العامرم 173ص33 44-47
41_53 
55-66 

 لبيب العامرم 195ص36

 منذر بن ٰبٓب 113ص39 57-65
 220ص40 21-25

 ٰبٓب بن منذر بن ٯبٓب 349ص59 06-17
 361ص62 14-18 

 

 ا٤بمدكح القصيدة األبيات  الواقعة ا٢بربية
كصف ا١بيش كالعدة 

 كالعتاد
 ا٢باجب ا٤بنصور ابن بِب عامر 75ص01 10-49

 88ص04 24_21 
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 كصف ا٤بعركة 
 ككصف العدك

 خضوع األعداء
 

  418ص77 5-11
 492ص99 28-43

 عبد ا٤بلك بن ا٤بنصور 636ص135 05-14
 عبد الرٞبن بن ا٤بنصور )شنجوؿ( 606ص128 18-37

 

 ا٤بمدكح القصيدة األبيات  التارٱبية ا٢بادثة
ٛبرد الوزير عيسى بن 

 سعيد
 ٧بمد بن عبد ا٤بلك)بن ا٤بظفر( 110ص14 5-24

 ا٤بهدم ٧بمد بن عبد ا١ببار 131ص25 19-9 طاحة با٣بليفةاإل
 كركد القائد بن ىود

 
1-36 
 

 ٰبٓب بن منذر بن ٰبٓب)ا٤بظفر( 352ص60

     

 ما ٲبكن قولو عن التفاعل النصي الذاٌب للمضامْب كا٤بعاين الشعرية عند ابن درٌاج أنو شكل حيزان       
كاسعان ُب الديواف نظرا لغزارة شعر ابن درٌاج، كطوؿ قصائده الٍب يغلب عليها النفس الطويل، فالكثرة 

اصة أف موضوع ا٤بدح ىو أحيانان كالتطويل ٘بعل من الشاعر يكرر معانيو ا٤بطركقة دكف أف يشعر، كخ
ا٤بوضوع الرئيسي الغالب على قصائد الديواف، كما أف تعدد ا٤بمدكحْب يدفع الشاعر إىل تكرار مواضيعو 

. إضافة إىل كحدة االطار ا٤برجعي مثلما رأينا معُب الشجاعة كالكـركبصورة جديدة ارضاء للممدكح، 
قسطلي كىو اطار الشعر العريب القدمي ال سيما الذم تتوالد منو نصوص ا٤بديح ُب ديواف ابن درٌاج ال
 الشعر ا١باىلي كاألموم كالشعر العباسي اافظ اَّدد.
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 الشعري المعجم مستوى على اتيي الذّ صّ فاعل النّ التّ   -3

مركزيان ُب أٌم خطاب،  الباحث ٧بمػد مفتاح أف ا٤بعجم ىو ٢بمة أم نٌص، كٰبتل مكانان  يرل      
كلذلك اىتمت بو الدراسات اللغوية قدٲبان كحديثان كجعلتو مركز الدراسات الَبكيبية كالداللية...، فالَبكيبة 
ترل ُب ا٤بعجم مكونان أساسيان كجوىريان تتأسس عليو بنية ا١بملة النحوية كيتحدد معناىا...، فإذا كجدنا 

مر فإف مرشدنا إىل تلك ا٥بوية ىو ا٤بعجم، بناءن على أف لكٌل نٌصان مل نستطع ٙبديد ىويتو بادئ األ
 (1)،خطاب معجمو ا٣باص بو، إذ للشعر الصوُب معجمو كللمدحي معجمو، كللخىمرم معجمو...

كللشاعر ابن درٌاج أيضان معجم شعرم كثيف، نظران لثقافتو الواسعة كا٤بتعددة، فهو من أعلـ اال٘باه 
أغلب االحياف ٧بافظا ُب منهج القصيدة كلغتها كموسيقاىا، ك٦بددا ُب معاين  اافظ اَّدد، فكاف ُب

 فهو الشاعر الضليع باللغة العربية كأساليبها، خبّبان بألفاظها كمعانيها.(2)الشعر كأسلوبو،

 :(3)يقوؿ ابن درٌاج

 وعً ػػػػمػػػػػػسٍ ٌبى ُب لىٍفًظًو ا٤بػػػػالكلـى ًإذا نىطىٍقتى فًإ٭بَّىا       عىٍقلي الفى  أًجدً  
 
ى
ٍصدنكعً ػػػػٍوتً ػػػػاءى ًبصى ػػػػػٍرًء ٱبىٍتىربي اإًلنػػػػكا٤ب

ى
ل الصَّحيحى بو من ا٤ب  ًو       فػىّبى

فالشاعر يشّب إىل قضية مهمة من قضايا اللسانيات ا٢بديثة كىي ثنائية اللغة كالفكر، فالكلـ       
اج كُب معجمو اللغوم، النظر ُب أشعار ابن درٌ إذا أمعنا ف ا١بدم دليل على فكر نّب كالعكس صحيح.

أدركنا للوىلة األكىل أف الشاعر ينهل من مناىل علمية كأدبية متعددة، كٲبكن ٙبديد مرجعيات ىذا 
 اج كاآلٌب:اإلطار ا٤بعجمي لديواف ابن درٌ 

 مرجعية ا٤بعجم الشعرم ا١باىلي كاألموم.-
 مرجعية ا٤بعجم الشعرم العباسي كاألندلسي.-
 كخاصة ما يتعلق بالصراع العقدم )االسلمي/ا٤بسيحي(. جعية ا٤بعجم الديِبمر -

                                                           
 .61، 57،58ص  مرجع سابق.. التناص( ةمفتاح،. ٙبليل ا٣بطاب الشعرم )اسَباتيجي ٧بمػد، -1
 .434كساـ، قباين. عامريات ابن درٌاج. مرجع سابق، ص  -2
 .715ص .2. طالديوافابن درٌاج القسطلي.  -3
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 .مرجعية ا٤بعجم الثقاُب العاـ ٗبشرقو كمغربو-
 ككفق ىذه ا٤برجعيات ا٤بعجمية للشاعر ابن درٌاج، فإف لغتو ال ٚبرج عن  معجمْب أساسيْب:     

: ٛبثلو لغة جزلة قوية بدكية غريبة أحيانان انعكست ُب القصائد ا٤بدحية ذات ا٤بقدمات معجم قديم-1
التقليدية، تظهر هنج الشاعر ُب اتباع طريقة القدامى ُب قرض الشعر، كتنٌم عن ثقافة كاسعة ٕبياة العرب 

ك٦باراتو فحوؿ الشعراء  كبيئتهم، كأشعارىم كأنساُّم كأيامهم، كما تيًبْبي على قدرة الشاعر اللغوية الفذة،
البن درٌاج. كمن أمثلة يتوافق كخصوصية التجربة الشعرية ا١باىليْب كاألمويْب ُب تفاعل اجَبارم كلكنو 

 ذلك:

 :(1)يقوؿ ابن درٌاج

ا وميهىا       ك٧بىٍَّت مىغىانًيهىا كصىمَّ ػػػػػوىٍت ريسي ػػػػػاًر اللٍَّهًو أىقٍ ػػػػػػكيىا لًدي                     صىداىى
بػَّرى عنػٍهىا سىحٍ                     اػػػٍدرو بىشَّرىٍت ًٕبيػػػػػػالىًة بى ػػػػػػكه اًشعو     ػػػػػػػػػػػقي أىثٍػلىمى خى ػػػػػػكخى  اىى
بػػػفي                    بػػػػػػػػذا تلك الر سػػػػػػػػػا حى ا ػػػػػػحي تػيٍهًديػػػػػػنواف      ذاػػػػػػػوـي كحى  اػػػاىى ػػػػػًإَلىَّ صىبى هى
 اػػػػاىى ػػػػػاتي مىهى ػػػػػػػػػرنيًو آًنسى ػػػػػػذىكػػػػػيي   هتاًدم ا٤بها الوٍحشيٍّ ُب عىرىصىاهًتىا                         

، ٧بت، الصدل، أثلم، البدر، نوافح، كصباىا،        فاستخداـ  الشاعر لأللفاظ: الديار، اللهو، الرسـو
عرصاهتا، آنسات ا٤بهى، لداللة على مرجعية الشاعر العربية، ككلعو با٤بعجم القدمي؛  ا٤بها الوحشي،

 كخاصة ا١باىلي. كيتكرر ىذا ا٤بعجم ُب الكثّب من قصائده ا٤بدحية ال سيما ذات ا٤بقدمات التقليدية.

 : (2)يقوؿ أيضان مادحان ا٤بنصور بن أيب عامر كيذكر ٘بهيز ا١بيوش إىل زيرم بن عطية

ـي النػػػػػػػػػػػػػػػكت                     ا  ػػػػػفاؽى كى ػػػػػػػػػػػػائبي تعتا  وؿي ػػػػػػػػػػػػػيػػو كسي ػػػػػػػػانً ػػػػػػػػػػػػػبي ُب أكطػػآبًيػػػػػػػػػػػػػػػشى     أىهنَّ
 الوطيًس مىثيلي سول ا٤بوت ُب ٞبىًٍي    الىوي  ػػػػػػػػػػػػػبكيلٍّ فٌبن عارًم األىشىاًجًع م        

 لي ػػػػػػػػػًميٍّ ثىقيػػػػػػػػػٍدًر الكى ػػػػػػػػكلكن عىلىى صى       خفيفه عىلىى ظهًر ا١بواد إذا عدا                    
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اىا ًبغػػػػػخٍل يى ػػػػػػرداءى مل تبػػػػػػكىج                     لي ػػػػػػػػػػػػػعاًف ٖبيػػػػػػػػػػػػػػالطٍّ و ػػػػػػا ٫بػػػرَّىى ػػػػػػػػػػػػكال كى       ايىةً ػػػػػػػػدى
 يٍبً الفىلى كىتىًليلي ػػػػػػػػػن ظى ػػػػحاًف مػػػػػػػػػػػػككش      عه ػػػػػػػػوٍّ أىٍربى ػػػػػػواُب لًٍقوًَّة ا١بى ػػػػػػػٍن خى ػػػػػ٥با م                   

 وؿي ػػػػػػػػػػػػنَّ فيلػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍزرل ًًُّ ػػػػػػػػػػػػػػوالن كمػػػػػػػػلي ػفي    ضو تػىرىٍكنى الشٍٍّرؾى ُب كل ميٍنتىأنل   ػػػػكىبي                  

، األشاجع، ، شآبيب، ىسيوؿكتائب) فا٢بقل ا٤بعجمي ٥بذه األبيات ا٤بتكونة من األلفاظ:      
ٲبثل حقلن دالليان، كىو  (بيضالوطيس، ا١بواد، الكمٌي، جرداء، الطعاف، ا٣بيل، ا٣بواُب، ظيب، الفل، 

حقل ا٤بعارؾ ا٢بربية، كذلك بوصف ا١بيش)الكتائب(،  كىي تتقدـ كأهنا شآبيب مطر جارفة، كما 
يٌب، كىي أيضان ال ٚبرج عن ا٤بوركث يشيد با٣بيوؿ العامرية ُب خفتها كسرعتها؛ كالٍب شبهها بالعقاب كالظ

 اللغوم القدمي. 

 (1)يقوؿ ابن درٌاج ُب قصيدتو ا٤بيمية:

ني             ائًمي ػػػػػػػػػػػٍن أىنىا ىػػػػػا ٗبى ػلىعىلَّ سىنىا البػىٍرًؽ اٌلًذم أىنا شاًئمي        يهيمي منى الد 
 اًسمي ػػػػػأىما ُب ذيرىاهي من جيفيوين مىيى أىمىا ُب حىشىاهي ًمن جوامى ٨باًيله                   
 لقد بػىرَّحىٍت منو ضيليوعه خىواًفقه        كقد صىرَّحىٍت منو دموعه سواًجمي                    

شائم،  فاأللفاظ: نلحظ أيضان سيطرت ركح البداكة على ابن درٌاج ُب ىذه األبيات رغم أهنا غزلية،
 ذاتيان كحٌب داخليان مع ا٤بعجم الشعرم القدمي .٨بايل فالشاعر يتفاعل  ىائم،

من ىذا ا٤بعجم كيتفاعل معو سواء ُب حيواناتو أك أماكنو أك ٠بائو كٕبره، ينهل فابن درٌاج        
فمفردات القاموس البدكم العريب تتجلى ُب شعره كخاصة ُب ا٤بدحيات ذات ا٤بقدمات التقليدية )العودة 

 (.5دية ص إىل  عنصر ا٤بقدمات التقلي

كللدكتورة غيداء أٞبد سعدكف مقاالن بعنواف "االفتتاف اللغوم ُب شعر ابن درٌاج األندلسي"، أحصت فيو 
األلفاظ ا٤بعربة عن كلمة ) الصحراء (، كالٍب ترادفها جزئيان كتقارُّا دالليان، بينت فيها مدل قدرة الشاعر 

 أللفاظو.اللغوية، كثراء معجمو الشعرم، كمدل التفاعل الذاٌب 
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 (1) :كا١بدكؿ اآلٌب يوضح ذلك 

 تعيْب صفحاهتا كنسبها ُب ديوانو األلفاظ ا٤برادفة للصحراء ُب شعر ابن درٌاج القسطلي مع

 النسبة ا٤بئوية % عدد ا٤برات الصفحات األلفاظ

 1ر5 1 284 صحصحاف

 1ر5 1 283 اليهماء

 1ر5 1 284 ا٣برؽ

 1ر5 1 129 ا٤بفازة

 1ر5 1 10 سباريت

 1ر5 1 272 الفياُب

 3ر1 2 252,  192 ا٤بوماة

 3ر1 2 139,  91 السباسب

 3ر1 2 401,  251 الرمضاء

 4ر6 3 284,  251, 129 التنائف

 4ر6 3 164,  158,  85 ا٤بهمو

 البيداء

52  ,85  ,88  ,116  ,
123  ,126  ,178  ,
189  ,272  ,343 

 15ر4 10

                                                           
 -الَببية كالتعليم٦بلة ". ()األلفاظ الدالة على الصحراء أ٭بوذجان  القسطلياإلفتتاف اللغوم ُب شعر ابن درٌاج غيداء أٞبد سعدكف."- 1

  .147ـ، ص 2009(، السنة 1(، العدد )16اَّلد )
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 القفر

15 ،75  ,91  ,97  ,
98  ,104  ,115  ,135 
 ,136  ,158  ,183  ,

186  ,193  ,272  ,
277  ,279  ,285 

 26ر1 17

 الفلة

10  ,67  ,70  ,80  ,
91  ,97  ,106  ,108  ,

121  ,133  ,135  ,
138  ,158  ,174  ,
176  ,186  ,187  ,
281  ,407  ,460 

20 31 

 

" فعلى الرغم من الَبادؼ ا١بزئي لأللفاظ ا٤بتقاربة  الباحثة معقبة على ىذا ا١بدكؿ كتضيف      
 (1) ا٤بدلوالت تبقى النكهة ا٣باصة كالداللة ا٤بعينة لكٌل لفظة منها."

: ٛبثلو لغة شفافة عذبة ٙبمل رؤية الشاعر التجديدية ُب الكثّب من القصائد محدثمعجم  -2
الكرمي، كشعر ادثْب من العصر العباسي،  ا٤بدحية، كال سيما ذات ا٤بطالع غّب التقليدية، ككاف للقرآف

فطاحل  ُب ذلكينافس الطبيعة  األندلسية الساحرة الدكر ُب سهولة كعذكبة ىذا ا٤بعجم ككضوحو، 
 أمثاؿ ا٤بتنيب كأيب ٛباـ كغّبٮبا، كمن أمثلة ذلك:الشعراء العباسيْب من 

 :(2)يقوؿ ابن درٌاج ٲبدح ا٤بنصور بن أيب عامر

 وؿي ػػػػػػػاـ كىصي ػػػػػػكى بػىرٌّ بالصيػػبأنَّ  كيػىٍهًنيكى شىٍهره عند ذم العرش شاىده                       
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ا    ػػػػػػػػرين كال عى ػػػػػػابػػػػػػػػػرى الصػػػػػػويفٍّيتى أىجٍ ػػػػػفى                      مساعيكى فوزه عاجله كقػىبيوؿي  دى
االسلمي كيتخّب ألفاظو ما يعينو على ابراز ا٤بعاين كاجلئها، فاأللفاظ: فالشاعر يغرؼ من ا٤بعجم 

 العرش كالصياـ كالصابرين، فوز، كغّبىا من األلفاظ الٍب كرد ذكرىا ُب القرآف الكرمي.

 (1):كيقوؿ أيضا

اًمعيوي             كىآنىسى النػٍَّفرى                      فاٍستىكٍَّت مىساًمعيوي  أىىىلَّ بالبػىٍْبً فانٍػهىلٍَّت مىدى
ٍنزًؿى األىٍعلى فىأىٍكدىعىوي              ُب اٍلقىٍلًب الًعجى بىثٍّ ال يػيوىاًدعيوي                    

ى
 كىكىدَّعى ا٤ب

فلغة الشاعر عذبة رقيقة بعيدة عن ا٢بوشي من الكلـ كالغريب منو، فا٢بقل ا٤بعجمي: البْب، ا٤بدامع، 
تناسبة مع غرض الغزؿ الذم يعرب فيو الشاعر عن خلجات النفس بألفاظ األنس، القلب ، العج، م

كبرباعة باللفظ كضده لّبسم لنا لوحة  أحيانان  كعبارات موحية با٤بشاعر كأمل الفراؽ كالشوؽ، متلعبان 
العاشق الو٥باف، الذم ٯبد الصدكد من حبيبتو فيتدفق سيل ا٤بشاعر الدافئة ُب قالب األلفاظ اللينة 

ة، بأسلوب أٌخاذ يثّب ُب ا٤بتلقي لواعج  ابْب كالعشاؽ، كلكن شاعرنا ينتهي بو ىذا العشق ُب كالعذب
 :  (2) من البحر الطويلحظرة سيده ككَل نعمتو ا٤بنصور ابن أيب عامر، إذ فيقوؿ 

ـه كال شىٍكول كعىٍتبه كال عيتٍ              عيٍقىب وؽه كال ليٍقيىا كصىبػٍره كالػػػػكش      ىبػػػػػػغرا
 ا أىٍصىبػػػػكقلبيًك ما أىٍقسى كقػىٍليبى م      قه ػػاشً ػػػػػػككم حىنَّ معشوؽه كأىٍعتىبى ع           
 تيًطّبي ًإليًك القلبى لو أىفَّ َل قػىٍلبا       رىةو ػػػػػػليوًع  ًبزىفٍ ػػػػػالض  ػػػػػػػناءى سأٍصدىعي أىحٍ            
 كًإٍف حيرًمىٍت منًك ا٤بودَّةى ُب القيٍرىب   رىةو   ػػػػػػػػوًف ًبعىبٍ ػػػػػػاؽى ا١بيفػػػػػػػػػػػػآملي ػػػػػػػػػػكأيٍسبً            
ـى كا٤بنػػػػػػػوَّأىنا اإًلكٍ ػػػػػنىا       فػىبى ػػػػػػافى ػػػػػػػػوىلن أىضػػػػػػًتنىا ُب رًؽٍّ مػػػػػػػػػبًًنٍسبى              باػػػػػػزًؿى الرَّحٍ ػػػػػػػرا
ٍنصيوري ))ك كحسبيكً            

ى
ًٍلنىا     ككيٍنًت ل ((ا٤ب ٍرقن ػػػػػػػجاًمعي َشى  ٍرباى ػػػػػػػو غى ػػػػا ككينتي لػػػػو شى
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ىذا بالنسبة إىل مرجعيات ا٤بعجم الشعرم البن درٌاج؛ الٍب ٝبعت بْب الشعر العريب القدمي كالدين 
 اإلسلمي، كثقافة الشاعر ا٤بخضرمة.

ابن درٌاج الشعرم ٲبٌثل بوتقة كاسعة لتفاعلو مع اللغة بأشكا٥با كٌلها، كىو ينبثق من إٌف معجم      
صميم ٘بربتو ا٢بياتٌية الزٌاخرة باألحداث كالتجارب؛ فأشعاره العامريٌة تنضح با٤بضامْب الفكريٌة كرؤاه 

ة الوجدانية، أم السياسية كاالجتماعية، كمواقفو من ا٢بياة كمن اآلخرين، فضلن عن ا٤بضامْب الذاتي
فإف معظم ا٤بفردات الٌشعرية الٍب حديثو عن نفسو كأسرتو، كرٌده على خصومو، كاعتزازه بشعره. كعليو 

 (1): تشٌكلي البنية اللغويٌة ُب العامريٌات كانت تدكر ُب فلك ٟبسة معاجم رئيسة

  مدح غّب مباشر. -مدح مباشر  معجم ا٤بدح: -
 الفخر بالبطوالت. –معجم الفخر: الفخر بالشعر  -
 االستعطاؼ كالتوسل. –معجم الشكول: االغَباب  -
 صورة العدك. –أدكات ا٢برب  -معجم السياسة: صورة ا١بيش العامرم -
 السماكيٌة. –معجم الطبيعة: األرضية -

كٮبا مكوناف رئيسياف ُب شعر ابن درٌاج، كقد أكتفت  الباحثة مل تشر إىل  ا٤بعجم الديِب كالثقاُب إال أفٌ 
 بإدراج بعض األلفاظ اإلسلمية ىنا كىناؾ ُب ىذه ا٤بعاجم.

إٌف شعر ابن درٌاج يزخر باأللفاظ كا٤بعاين االسلمية كخاصة ما يتعلق با١بانب العقدم، افزة      
رحل كأنكسها ُب تاريخ الدكلة االسلمية للجهاد كالتحريض على أعداء األٌمة؛ فالشاعر قد عاش أزىى ا٤ب

باألندلس؛ كما صاحب ذلك من معارؾ حربية ُب بلد األندلس. ٩با جعلو أعرؼ الناس ٗبا يتعلق بأ٠باء 
الشخصيات كأ٠باء ا٤بدف، كا٢بصوف كالقلع لتلك الربوع، فهو الشاعر ا٤بخضـر الذم عاش مرحلتْب 

العامرية كمصاحبتو للمنصور ابن عامر ُب حركبو كانتصاراتو على غاية ُب ا٣بطورة كاألٮبية مرحلة الدكلة 
 ا٤بمالك االسبانية، كىذا ما أعطى للشاعر الفرصة ٤بعرفة أ٠باء تلك ا٤بمالك كجغرافيتها كلغتها.
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كساـ قباين أبرز ا٤بفردات الواردة ُب ىذه ا٢بقوؿ الداللية، سنوجزىا ُب ا١بداكؿ  ةكقد أحصت الباحث 
 : (1)شيء من التعديل كاإلضافةاآلتية كلكن ب

 ا٢بقل ا٤بعجمي ا٢بقل الدالَل
المدح 
 والفخر

 

 
 مباشر

أزىر، كٌضاح، جواد، كرمي ، بٌر، كصوؿ، ملك، سليل ا٤بلوؾ، خفّب، 
متئد، ماجد، سلطاف، باىر، قاىر، ساـ، ىاد، متفرد، منعم، 

 مستنصرا، مستفتحان با، سليل علن، أكـر حاجب، أكـر قائد.
 غّب مباشر

 
بدر، َشس، قمر، صبح، ٕبر، غيث، غياث، حيان، حساـ، ظٌل، 
ليث، سيف، سهم، ملجأ، معقل، ابن حرٌة، ٦بّب ا٥بدل، مشٌيع 
، فٌب أدب، قائد ا٣بيل، صفوة ا، كارث ا٤بلك، حزب ا٥بدل،  العـز
منتقي اآلباء، قطب العل، القدر، معلم ا٥بدل، جامع االسلـ، 

أكل غريب، مفزع ملهوؼ، فرصة قاصد، ملك مقتحم األىواؿ، م
 الدنيا، مليك قحطاف، صفو ا٤بلوؾ.

زند القريض، سيف البديهة، شاىدات ا٢بق، نور، ٮبم، دٌر، بدائع،  الفخر بالشعر
ٕبر، مصونة، بديع الشعرف عامرم السنخ، كفيلة با٢بمد، نشر،  

 كرائم، عقائل، أبكار ا٤بعاين، جواىر، ٪بم ىدل.
الفخر 

 بالبطوالت
 أمّب، صبور، زاجر، جدير، نذير، أمضى، أثبت

 

تدكر معاين ا٤بدح كما يبدك من سياؽ ا٤بعجم ا٤بدحي حوؿ الدفاع عن الٌدين، كالشجاعة      
عجم كما أف ا٤ب كالفركسية، ككـر األصل، ككراثة ا٢بسب كالنسب، كا٢بكم، كالكـر كالقوة كا١بماؿ.

كإٲبانو بشرعية طموحو كآمالو، كىو معجم لو طابعو ا٣باص  بنفسو كٗبوىبتو،الفخر يومئ إىل ثقة الشاعر 
 كا٤بميز ُب إطار ٘بربة الشاعر العامرية.
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 ا٢بقل ا٤بعجمي ا٢بقل الدالَل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعارك 
 الحربية 

 
 
 
 

فيلق، جحفل، ٥باـ، حزب ا، جنود الٌنصر، حزب الٌدين، جنود ا٢بٌق،  الجيش
 جيوش ا٤بوت.

أدوات 
 الحرب

البيض الٌرقاؽ، الٌسمر، زرؽ األسٌنة، حٌنانة األكتار، بيض الٌسيوؼ،  
الٌردينٌيات، الٌسهم، بيض ا٥بند، ا٢بجف، أسهم، ظبا، مهٌند خذـ، 
سيوؼ الٌنصر، سيف العفو، صواـر ا٥بند، الزرؽ، ا٢بساـ، ا٣بطٌي، 

، مشحوذ الغرار، قنا، األسٌنة، ظبا ا٥بند، العواَل، أص ٌم، ذك صواـر
شطب، رقيق الشفرتْب، ٠بر القنا، قضب ا٢بديد، بوارؽ، صفائح، زرقان، 
القنا ا٣بطٌي، السيوؼ، الرماح، حساـ رسوب، رمح، مهند، مثٌقف، 

 أزرؽ، مرىف، بيض ىند، األسل، بيض مرىفات، بوارؽ.
سيف ا، سيف ا٥بدل، سيف الٌنصر، حساـ ىدل، سيف  معنوية العدك

الٌنكث، قوس بأس، حساـ ا٤بصطفى، أرماح الٌتدلل، أسياؼ ا٣بضوع، 
 سيوؼ الكرب.

الغواة، الكفور، النفاؽ، العدا، الٌضلؿ،  الشرؾ، الكفر، شيع  العدو
الٌضلؿ، فرقة األحزاف،  ملحد، الشرؾ، األعداء، ا٤بشركوف، الغٌي، ركمية، 
، القياصرة، ملوؾ الشرؾ، األعادم، أشياع الضلؿ،  حزب الضلؿ، الٌرـك
حزب الشرؾ، الٌداء العياء، اإلفرنج، عٌبج الطاغوت، ا٢ببش، فرؽ 

 لكٌفار، دين الٌضللة، فارس.ا

     

يرصد ا٤بعجم السياسي الكثّب عن أحواؿ األندلس آنذاؾ، يقدـ الشاعر لنا صورة مشرقة للجيوش        
 العامرية، ليمجد مكانتها الدينية كا٢بربية، كيسهب ُب كصف السلح العامرم، كما يقدـ صورة كافية

 عن عدك األندلس.
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 ا٤بعجمي ا٢بقل ا٢بقل الدالَل
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكول

فقّب، ذليل، أسّب، غريب، مدنف، الٌدنف، ا٤بضِب، مشتاؽ، ساىد،  االغَباب
 كاجد، ٧بزكف، حرٌاف، مكتئب.

 الفراؽ
 

البْب، الٌنول، ذعر الفراؽ، اللوعة، أنٌة، زفّب، لواعج بْب، شجا الٌنول، 
الشجو، خلف تباريح ا٥بول، موقف التوديع، تودٌع، األشجاف، الشوؽ، 

 ا٤بواعد، جفا األقربْب.

خطّبات ا٤بهالك، طوؿ الٌسفار، الٌرمضاء، حٌر ا٥باجرات، الٌنكباء، ترٌحل،  االرٙباؿ
 كحش الفلة، لفح ا٥بجّب.

الٌضيم، الٌشماتة، سعي ا٢بسود، جاٞبة، شنعاء، الوشاة، حٌسادم، ظلم  ا٢بٌساد
 العلم، أحزاب العدا، 

 الدىر
 

ا٣بطوب، الٌنكبات، صرؼ الٌزماف، الٌنائبات، نكب، مقاتل الٌنوب، 
األحزاف، الكرب، غايات الٌدجى، غيابات األسى، صركؼ الٌدىر، آثار 
العدـ، غيابات ا٣بموؿ، ىم مستكن، خطب مستطيل، نوب الٌذحوؿ، 
غوائل، بغي، مكر، أمل قتيل، قسٌي الغٌل، ضنك ا٤بقاـ، عوائق، 

، صرؼ الزماف، األسى، مضطـر ا٢بشا، علم الٌشكول، حباؿ الذؿٌ 
 الٌرزايا، درج الٌسيوؿ، مراتب األخطارنعثارف غاسق أيٌامي.

التوسل 
كاالستعطا

 ؼ

الشاعر:عبد لنعماؾ، تائب، مواؿ، خالص الٌشكر، حامد، النازؿ، 
 الٌتوسل، ا٤بذنب، ا٤بتنٌصل، نازع، منقطع، مؤٌمل، عبد مستقيل

ذنا، مفزعنا، ا٤بنٌعم، ا٤بتفٌضل، العائد، ا٤بتطٌوؿ، ا٤بمدكح:ابن ا٤بنٌعمْب، مل
 منهل الٌدمي، مأكل الغريب، كافل األيتاـ، ٜباؿ العفاة، سٌيده.

     

كإ٭با يأٌب كجزء رئيس ُب قصيدة ا٤بدح، كيتسم  إف معجم الشكول ُب العامريات ال يرد منفردان       
 بالصدؽ كالشفافية، كالغوص ُب أعماؽ الذات كالبوح بأسرارىا إىل ا٢بد الذم يسمو بالتفرد.
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 ا٢بقل ا٤بعجمي ا٢بقل الدالَل
دكح، الفجاج، حزكف، سهوؿ، أقاح،الربيع، زىر، الغصوف، الصواخد،  الربية الطبيعة الربية

ا٢بدائق، الغياض، الٌصخر، ركضة ا٢بزف، الٌزىر،  السراب، الفلة،
العشب، أرض، ٜبر، ا٢بصى، الركض، األجياؿ، األزىر، الغابات، 
األجم، ا١بلمد، الظلؿ، الٌثمار، الرٌب، الٌسهل، ا١ببل، دكحة اَّد، 

 ا٤بمحلت، الرياض، ظٌل الرياحْب، األيك، األرض.
، ظلؿ الٌنقع، الرٌيح، الٌنكباء.الريٌاح، الٌصبا،  ا١بوية الطبيعة ا١بوية  الٌنقع، ريح العـز
البحر، ا٤بوج، سيوؿ ا٤باء، الثلوج، األهنار، ١بج، هنر الصباح، ٕبر  ا٤بائية الطبيعة ا٤بائية

الٌسرد، ٕبار ا٤بوت، موج، ٕبر الٌضللة، ٕبر كتائب، ٕبر الٌندل، ٕبور 
 العلم، ٕبر الدماء، ٕبر ا٤بهالك.

 الطّب  الطبيعة ا٢بيوانية
 

الغراب، القطا، عقباف، العقاب، الٌرخم، فتخاء، الٌنعاـ،      ٞبٌاـ، 
 طّب الٌسرل، صقور، األجدؿ

جياد، سإبة، سابح الٌشأك، طرؼ، الٌصافنات، ا١بواد، جرداء،  ا٣بيوؿ     
قرٌبات، ا١برد العتاؽ.

ي
 ا٤ب

ا٣بوامس،  ضرغاـ، شبل، ضيغم، ليث، األسد، العيس، كجناء، رذيٌة، األسود
 أرقم، فيوؿ، ظباء، أراقم، ظيب، مها، كحش الفلة.

سحائب، شآبيب، ا٤بزف ا٥بٌتوف، غيث، الغياث، غيث صائب، دٲبةف  الغيث
، الٌركاعد، الربؽ، الربكؽ، ا٢بيا،  القطر، سحاب ا٤بوت، سينب الغيـو

 الغماـ، غماـ عرؼ، ا٤بزف، شؤبوب برد.
 هى، صبح، الٌنهار، الٌصباح، الفجر، َشس الٌنهارفجر النٌ  النهار الطبيعة السماكية

الٌدجى، ليل حرب، الليل الٌتماـ، غسق الٌدجى، الليل، جنح الظلـ،  الليل
 جنح الليل، بدر الظلـ، ليل ا٢بربن الٌسرل، ظلـ الليل، الليل البهيم.

الكواكب  
 كالنجـو

الشمس، ٪بم، الفرقداف، أ٪بم ا٥بدل، ٪بـو القذؼ، شهاب، الفرغاف، 
، الٌنجم،   الثريٌا، ٪بـو القطب، طرؽ اَّرٌة، َشوس، أجفاف الٌنجـو
كواكب، سنا الشمس، ٪بم ا٥بدل، شهب، األبلجاف، األزىراف، ٦برة 
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 األفلؾ، الٌشعرياف،ا٤برزماف، 
، بد كر، البدر، قمر ، قمر الزٌباين، البطْب، النٌّباف، زىر الٌنجـو

الٌسماء، الفراقد، كوكب، األقمار، األفلؾ، ٪بـو الٌسعد، ا٢بمل، 
سامية الربجيس، زحل، زىر الكواكب، الٌنجـو األٌفل، َشس الٌضحى، 
ىلؿ ا٤بلك، بدر ا٤بعاَل، العٌيوؽ، القطب، الٌشفق، ا١بوزاءف الٌدبراف، 

، الٌسمٌ  ـٌ الٌنجـو  اؾ األعزؿ. الٌشعرم، الٌنجـو الضٌلل، أ
 

يبدك أف معجم الطبيعة قد تغلغل ُب ثنايا غرض ا٤بدح أك الشكول، ك٩با يلفت االنتباه أف حضور        
الطبيعة السماكية ُب شعر ابن درٌاج يكاد يفوؽ حضور الطبيعة األرضية، كىو أمر يدؿ على معرفة 

 الشاعر ابن دراج الواسعة بعلم الفلكة أحواؿ النجـو كالكواكب.

كما أف نسبة كجود الطبيعة ا٤بائية تقارب نسبة الطبيعة الربية، كىو أمر يعد من ٠بات التجربة       
تل فإنٌو ٰبالطيور كا٣بيوؿ  أٌما معجمالشعرية البن درٌاج عامة كىو ا٢باؿ عند الكثّب من شعراء األندلس. 

 ٍب يغلب عليو الطابع ا٢بريب.ا٤بقاـ األكؿ ُب حقل ا٢بيوانات كىو أمر يتناسب ك٘بربتو الشعرية ال
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  ا٢بقل ا٤بعجمي ا٢بقل الدالَل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا٤بكوف الديِب

 جنود الٌنصر، حزب الٌدين، جنود ا٢بٌق، جيوش ا٤بوت، ا١بهاد،  حزب ا

حزب 
 الضللة

أشياع الضلؿ، الغواة، الكفور، النفاؽ، العدا، الٌضلؿ،  الشرؾ، 
الكفر، شيع الٌضلؿ، فرقة األحزاف،  ملحد، الشرؾ، األعداء، 
، القياصرة، ملوؾ الشرؾ،  ا٤بشركوف، الغٌي، ركمية، حزب الضلؿ، الٌرـك
األعادم، أشياع الضلؿ، حزب الشرؾ، الٌداء العياء، اإلفرنج، عٌبج 

 ا٢ببش، فرؽ الكٌفار، دين الٌضللة، فارس الطاغوت،
  

ألفاظ 
 إسلمية

، ىيت لك، ا١بب، جنة ا٤بأكل، ريب ا٤بنوف، تبوء بإٜبي، لليلؼ
جنات عدف، براءة، األنفاؿ، آؿ عمراف، سورة البقرة، ،ماؤىا غورا، 
طوىب، حسن مآب، قرة عْب َل، نظرة كسركرا، ا٣بمط، السدر، ظلوما، 
جهوال، شح النفوس، ،الشيطاف، ا٤بس،حور ا٣بياـ، الصـو ا١بهاد، 

القدر، الديواف ص التقول، الذكر، ساجد، راكع، الشفع، الوتر، ليلة 
554،555 

شخصيات 
كأماكن  

 تارٱبية

بلقيس )سبأ (، ، موسى، ىود، داككد، جربيل كميكاؿ، بلقيس 
سليماف، يوسف، ا٣بليل ، ، عثماف بن عفاف، ا٤بصطفى، بدر، أحد، 

 حنْب، تبوؾ كا٤بصطلق. منابر،ذم النوف، سٌر مٍن را،
 

الواسعة للشاعر ابن درٌاج، كمدل تفاعل الشاعر مع النص يربز ىذا ا٤بعجم الثقافة اإلسلمية       
ٚبلو قصيدة من قصائد الديواف من اإلشارة إىل أثر ال  فإنو على ا٤بستول اللفظي ذاتيا كداخليا، القرآين

 .(1)العقيدة االسلمية ُب إرساء الدكلة العامرية 

 

                                                           
 120_115_113-109-106القصائد:: ابن درٌاج القسطلي. الديواف. ينظر -1
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ا٢بقل 
 الدالَل

  ا٢بقل ا٤بعجمي

شخصيات 
 عربية

ا١بفِب،حاًب، أبو الدحداح، أحيحة،)عمرك أحيحة بن ا٢بلج األكسي( ا٢بارث 
كعب بن مامة ا٢بارث ا١بفِب،زيد ا٣بيل)سيد قبيلة طي(،األحنف بن قيس التميمي، ،

،  سطيح،شق )رجلف معرفاف بالكهانةُب ا١باىلية(،زرقاء اليمامة، امرؤ القيس
 األعشى، قس  بن ساعدة اإليادم.

قبائل عربية 
 ةكيهودي

، من عجل، كتيم اللت، قيس كعنزة( عاد، كهلف، اللهاـز )القبائل العربية تتالف
النظّب، قريضة،بِب س، مضر، يعرب، القيوؿ ،ٞبّب ،تبع، قبلة)االكس كا٣بزرج(، أكطا

 ذبياف، عبس.
 بابل، العنقاء،طّب السرل، أساطّب

أمراء كملوؾ 
 بِب عامر

 ٰبٓب، ابن باؽ ، خّباف العامرم، لبيب العامرم،، مظفر، منذر، )ابن أيب عامر(ا٤بنصور
 

أمراء كملوؾ 
ا٤بمالك 
 ا٤بسيحية

 )لبو(.غرسية، مّبك، برمند، لبسفرلند،

أىم ا٤بدف 
كالقلع 

كا٢بصوف 
 ا٤بسيحية 

يىة)حصن(، لًنػٍييوس)حصن(، ليونىة )قلعة(، مرج)مرج راىط(، فعلة)بلد أك قلعة(، ًبطىٍر  قػيلينػٍ
)قلعة(، ناجر)منطقة صغّبة(، سرىٍرقىٍسطىة)مدينة(، قػىرٍبة)مدينة(، كيرينَّة)منطقة شىلىج

صغّبة(، بٍنبػىليونىة)مدينة(، شىٍنتى اقٍػريكج)كنيسة تعِب الصليب ا٤بقدس(، لًييوف)قلعة(، 
ٍنًتيىاقىة/ شىنػت ياقب )مدينة(، ًإيٍليىاء مدينة(، بػىٍربىًديل)مدينة(، (خليج ديكير)هنر(،شى

يى   ة)قلعة(، شىٍنتى أٍشتيبػىنىا)قلعة(، كنػٍييوش)حصن(، طيلىٍيًطلة)مدينة(. الزىراء،قرطبة،قػيلينػٍ
يعلق ٧بمود علي مكي على لفظة )ديكىٍير( كيقر ٗبعرفة الشاعر للغة اللتينية 
بقولو:"...كىكذا نرل أف ابن دراج الذم ال نشك ُب أنو كاف يعرؼ اللغة اللتينية 

 .(1)دلس على أيامو"الدارجة ا٤بتداكلة ُب األن
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ىذه ا٢بقوؿ الداللية ٛبثل فضاء كاسعا للتفاعل مع اللغة بأشكا٥با كلها، كال ٚبرج عن االطار       
ا٤برجعي للمعجم الشعرم البن دراج القسطلي، حيث يصدر الشاعر ُب تفاعلو اللغوم عن خلفية تراثية 

 ُب.ىي ا٤بعجم اللغوم للشعر ا١باىلي كاألموم كالعباسي، دكف أف ننسى ا٤بكوف الثقا

لقد ًب التفاعل الذاٌب على مستول ا٤بعجم الشعرم ُب القصائد ا٤بدحية عرب آلية االجَبار       
كاالمتصاص ُب القصائد ذات ا٤بقدمات التقليدية، أما ُب القصائد ا٤بدحية ذات ا٤بطالع غّب التقليدية 

يستحضر من كعيو  "ن درٌاج:ككما تقوؿ الباحثة كساـ قباين ُب شعر ابفقد غلبت على لغتها آلية ا٢بوار،
ينضح بانفعاالتو الذاتية كقضاياه  فنيان  كلمات تتوافق كخصوصية ٘بربتو الشعرية ليشيد من خل٥با صرحان 

الفكرية الٍب يؤمن ُّا، كال بد أف ينٌم ىذا الصرح على مدل براعتو ُب اإلفادة من ٨بزكنو الثقاُب الذم 
حصلو، كمدل قدرتو على ٙبرير اللغة من إطارىا ا٤بعجمي، كٙبويلها إىل لغة شعرية تنبض با٤بشاعر 

 (1)".كاألحاسيس
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 ي الذاتي على مستوى الصورة الشعريةالتفاعل النصّ   -4
 الصورة الشعرية بين القديم والحديث. -1

))الصورة الشعرية(( من ا٤بصطلحات الٍب مل يتم االتفاؽ على مفهـو ٥با قدٲبنا كحديثنا،  مصطلح       
بل تعدد مفهومها ُب النقد القدمي كالنقد ا٢بديث على السواء، كىذا التعدد كاالختلؼ صٌعب مهمة 

 (1) الوقوؼ على تعريف جامع كمانع ٥با.

ثهم عن ))ا٢بقيقة كاَّاز((، باعتبار أف الصورة بكل فالنقاد العرب القدامى يربطوف مفهـو الصورة ٕبدي
أنواعها البلغية من تشبيو كٛبثيل كاستعارة ككناية؛ ىي ُب النهاية نتاج لعلقات لغوية ناشئة عن تركيبات 

النقاد البلغيوف –لقد تفطن ىؤالء (2) غّب مألوفة، أك فيها ٘بوز ُب علقاهتا بعضها ببعض ألداء ا٤بعُب.
إىل أٮبية الصورة الشعرية كرٌكزكا على دراستها عند فحوؿ الشعراء كال حظو تلك اإلثارة  -القدامىالعرب 

الٌلفتة الٍب ٙبدثها ُب نفس ا٤بتلقي، كقرنوىا با٤بتعة الفنية الٍب ٘بعل ا٤بتلقي يستجيب عاطفيان لتلك 
 .ا٤بشاعر أك األحاسيس الٍب ضٌمنها الشاعر صورتو الشعرية ا٤ببدعة

كما ٕبثوا عن الصورة ُب كٌل تعبّب ٝبيل كمل ٰبصركا دراستهم ٥با ُب األ٭باط البيانية الشائعة من      
تشبيو كاستعارة ككناية، كلكنهم تعٌدكىا إىل أنواع البديع ا٤بختلفة من جناس كطباؽ كتورية كمبالغة كغّبىا 

 حاـز ٚبٌلق الصورة الشعرية، يقوؿ كربطوىا با٣بياؿ كعدكه ركيزة مهمة ُب(3) من أساليب البديع ا٤بتنوعة،
 بزيادة العرب لساف ُب ٨بتص موزكف ٨بيل كلـ الشعر ىػ( ُب تعريفو للشعر: "684)تالقرطاجي

كاذبة، ال يشَبط فيها ٗبا ىي شعر غّب التخييل أك   صادقة، ٨بيلة مقدمات من كالتئامو، ذلكإىل  التقفية
فحاـز ٯبعل من التخييل شرطان أساسيان ُب العملية االبداعية الشعرية برمتها، كيقدمو على الوزف (4) "،

                                                           
 مصر:. تقدمي: ٧بمود علي مكي الصورة الفنية ُب شعر ابن درٌاج القسطٌلي األندلسي. )د،ط(. .دعدكر  ،ينظر: علي أشرؼ- 1

 .15ص )د،ت(.. مكتبة هنضة الشرؽ،جامعة القاىرة
 .28ا٤برجع نفسو، ص  - 2
 .68ـ. ص 1995. 02عدد  ٦بلة اآلداب. "مفهـو الصورة الشعرية قدٲبا". عيكوس. ،٣بضر - 3
ص  ـ.1966دار الكتب الشرقية.  :القرطاجِب. منهاج البلغاء كسراج األدباء. ٙبقيق: ٧بمد ا٢ببيب بن خوجو. تونس حاـز  - 4
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)كلـ ٨بٌيل ( كُب انتاج الصورة الشعرية. كما أٌف الصورة ُب ا٤بوركث النقدم العريب القدمي أنواع: بصرية 
 .(1) التلخيصك٠بعية كذكقية كَشية ك ٤بسية، على حٌد قوؿ ا٣بطيب القزكيِب ُب كتابو 

مفهـو الصورة الشعرية ُب الدراسات النقدية ا٢بديثة فهو يتعدل ا٤بفهـو البلغي كالنقدم  أٌما      
القدمي، الذم فصل الصورة الشعرية عن ذات الشاعر، كأفرغها من ٧بتواىا الوجداين كقيمتها الشعرية، 

 (2) كىذا ىو الفارؽ ا١بوىرم بْب ا٤بفهـو القدمي كا٢بديث للصورة الشعرية.

صورة الشعرية ُب معناىا ا١بزئي كالكلي ىي الوسيلة الفنية ا١بوىرية لنقل التجربة الشعرية، كىذه فال       
التجربة ماىي إاٌل صورةن كبّبةن ذات أجزاء ىي بدكرىا صورة جزئية تقـو من الصورة الكلية مقاـ ا٢بوادث 

وم يكوهنا خياؿ الفناف من كىي أيضان " تشكيل لغ(3) ا١بزئية من ا٢بدث األساسي ُب ا٤بسرحية كالقصة.
معطيات متعددة يقف العامل اسوس ُب مقدمتها، فأغلب الصور مستمٌدة من ا٢بواس إىل جانب ما ال 

 (4) ٲبكن اغفالو من الٌصور النفسية كالعقلية..."

كثرة التعريفات ا٢بديثة ٤باىية الصورة الشعرية كتعددىا إاٌل أٌف ىناؾ نقطة أساسية تلتقي حو٥با ىذه   كرغم
التعريفات ٝبيعان كىي أٌف الصورة الشعرية ٛبتاز بطابعها ا٢بسي، كىي شيء ضركرم كحتمي بالنسبة 

 .(5) العملية الشعرية للشاعر كعنصر جوىرم ُب

يا ترل كيف تشٌكلت الصورة الشعرية عند ابن درٌاج كتفاعلت ذاتيان ؟ كىل كانت تقليدية ُب      
مكوناهتا كُب طريقة تشكيلها كاقتصرت على أ٭باط الصور البلغية ا٤بعركفة من تشبيو كاستعارة ككناية 

عن اإلثارة الٌلفتة الٍب ٙبدثها ُب نفس ا٤بتلقي، كا٤بتعة الف نية الٍب ٘بعلو يستجيب عاطفيان كبديع، بعيدا ن
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 .442ـ. ص 1973دار الثقافة كدار العودة.: بّبكت .لبناف ىلؿ غنيمي. النقد األديب ا٢بديث. - 3
.علي البطل. دار األندلس، -دراسة ُب أصو٥با كتطورىا-الصورة ُب الشعر العريب حٌب آخر القرف الثاين ا٥بجرم  - 4

 . 30ـ. ص1981بّبكت.
 . 148ص مرجع سابق.  "مفهـو الصورة الشعرية حديثا". عيكوس. ،٣بضر، ينظر:  - 5



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : الّتفاعل الّنّصي الذاتي وجمالياته في شعر ابن درّاج القسطليالثاني الفصل

698 
 

لتلك ا٤بشاعر ك األحاسيس الٍب ضٌمنها الشاعر صورتو الشعرية ا٤ببدعة؟ أـ أف الشاعر ابن درٌاج استطاع 
٘باكز ىذه النمطية ُب رسم صورة ٩بدكحيو كرسم ا٢بياة من حولو، مشكل بذلك لوحات فنية نبصرىا 

متساكقة كمتناغمة مع موقف الشاعر النفسي، حٌية  كنسمعها كنشمها كنتذٌكقها كنلمسها، كقد جاءت
 تبعث ُب النفوس االحساس با١بماؿ الفِب كالطبيعي على السواء؟ 

كإذا ما أردنا أف نقف على تشكيل الصورة الشعرية عند ابن درٌاج القسطلي، كمعرفة التفاعلت      
ال سيما أف -تجديد كاالبتكار، ال منالذاتية على مستول ىذه الصور، كمدل ٘باكزه إىل آفاؽ أرحب 

ٯبب أٌكال اإلشارة إىل العوامل أك   -شاعرنا يعد من أصحاب مدرسة البديع على خطى أيب ٛباـ كا٤بتنيب
ا٤بصادر ا٤بشٌكلة ٥بذه الصور ُب شعر ابن درٌاج، فهي تكشف للمتلقي عمق التجربة كٝباؿ كفنية الصورة 

 الشعرية. 

 مصادر الصورة في شعر ابن درّاج -2

 :   (1)الدكتور أشرؼ علي دعدكر مصادر الصورة الشعرية إىل عوامل منها يرجع   

عوامل)داخلية( يصعب إدراكها أك ٙبديدىا ألهٌنا ما زالت غامضة، كىي تتعلق بالعوامل النفسية -1
، ((الذاكرة))، ك((اال٥باـ))، ك((ا٤بوىبة))، ك((الطبع))اكدكرىا ُب عملية االبداع كما ارتبط ُّا من ألفاظ مثل 

كغّبىا من األلفاظ الٍب تدٌؿ على غموض العملية اإلبداعية كتداخلها ُب  ((التخييل))، ك((ا٣بياؿ))ك
 تكوين الٌصورة.

عوامل )خارجية( يصفها بالوضوح مثل ثقافة الشاعر كقراءتو، كالبيئة الطبيعية كا٢بضارية الٍب نشأ -2 
 فيها.

 النصوص  ٛبثل كىي كاألدبية للشاعر ابن درٌاج؛ الثقافية ا٣بلفية -خاصة–ا٣بارجية  العوامل ىذه كٛبٌثل
 الشاعر تناصات شٌكلتٍ  الٍب كحضارة؛ كطبيعة كأمثاؿ، كًحكم كتاريخ كأنساب كدين شعر من الغائبة
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العوامل )الداخلية كا٣بارجية( ال تعمل منفصلة بل تتداخل كتندمج كتتفاعل مشكلة  كىذه .مناصاتو
 الصورة الشعرية دالة على األصل الذم تفرعت منو. 

 كقد أٝبلها الباحث أشرؼ علي دعدكر ثلثة عوامل رئيسة؛ كانت كراء تشكل الصورة الفنية، كىي     
٢بكم كاألمثاؿ. كاستدؿ على ذلك بشواىد شعرية ٲبكن : الَباث اإلسلمي، األنساب كالتاريخ، كا(1)

العودة إليها. كما عٌقبت الباحثة كساـ قباين على ما جاء ُب قوؿ الدكتور أشرؼ دعدكر بأنٌو:" قد غٌض 
، كبسطت القوؿ ُب ابرز مصادر الٌصورة (2) الٌطرؼ عن أثر البيئة، كىو عامل مهم يؤثر ُب الشخصٌية..."

 صدرين أساسيْب: عند ابن درٌاج ُب م

 الطبيعة( -ا٤بصدر البيئي )ا٢بياة االجتماعية -
 الثٌقافة العامة(. -ا٤بصدر الٌتارٱبيٌ -ا٤بصدر الثقاُب )ا٤بصدر الٌديِبٌ  -

كلكٌن الدكتور أشرؼ علي دعدكر قد ٙبدث عن البيئة الطبيعية كا٢بضارية ُب مدخل حديثو بصورة       
قولو: "لقد أدرؾ القدماء ما للبيئة الطبيعية كا٢بضارية من أثر ُب ٦بملة عن مصادر الصورة الشعرية، ب

كٛبييز بعضها عن -تشكيل صور الشعراء من تشبيو كاستعارة ك٦باز عمومان، كأدركوا أثر اختلؼ األماكن
 . (3) على شعر الشعراء كصورىم"-بعض ككجود أشياء ال توجد ُب مكاف آخرة

يرل أف ىناؾ ضرب من ا٤بعاين كالصور، ٕبيث:" تتسع ألٌمة  كيستشهد بقوؿ القاضي ا١برجاين الذم
كتضيق عنو أخرل، كيسبق إليو قـو لعادة أك عهد أك مشاىدة أك مراس كتشبيو العرب الفتاة ا٢بسناء 
بَبيكة النعاـ، كلعٌل ُب األمم من مل يرىا، كٞبرة ا٣بدكد بالورد كالتفاح، ككثّب من األعراب من مل يعرفها، 

 (4) فلة كُب الناس من مل يصحر، كسّب اإلبل ككثّب منهم مل يركب..."ككأكصاؼ ال
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كما ٙبدث عن "اختلؼ ا٤بستول ا٢بضارم من كقت آلخر بْب ٦بتمعات متباينة، كما ينشأ من ذلك 
 (1) من صور جديدة تتفق كالبعد ا٢بضارم ..."

ُب شعر  -كفضاء مكاين لو أبعاده السياسية كاالجتماعية كالثقافية-كيستشهد على تأثّب األندلس      
ابن درٌاج كصوره من كصف ا٢بصوف كا٤بعاقل كالكنائس، كمن كصف للمعارؾ ا٢بربية بْب ا٤بسلمْب 

ألندلسية بتأثّبات كالنصارل، أك ما شاىده من مظاىر الطبيعة ُب األندلس، كقد تتداخل ىذه التأثّبات ا
الثقافة العربية كالشعر ا٤بشرقي، فقد ٪بد صوران تَبٌدد ُب شعر ابن درٌاج ال كجود ٥با ُب األندلس، كإ٭ٌبا ىي 

إىل ىذا ا١بانب حْب قاؿ:" إٌف الشاعر األندلسي إذا  غارسيا غومسمن أثر الشعر ا٤بشرقي، كما أشار 
ة )كالٌصحراء أك ا١بمل أك ا٤بنازؿ الٍب رحلت ا٢ببيبة عنها( أنشد شعران يتغُب فيو بأشياء مشرقية أك بدكي

فإنٌو يأخذ عناصر شعره ُب ىذه ا٢بالة من جوانب نفسية، كمن طبيعة جنسو ألٌف ىذه العناصر مقتبسة 
من عامل قومو ا٤بثاَل أك األسطورم، كال ٲبكن ٘بريد شعره من ىذه العناصر، كال ٲبكن أف ٫بلل ىذا 

ألكىل كنقوؿ: ىذا أخذ من تراث أجداده العرب القدماء كذلك ابتكر بنفسو أك الشعر إىل مواده ا
كُب (2) السدل".استوحى فيو طبيعة األندلس؛ ألٌف العنصريْب متداخلف متشابكاف تشابك اللحمة مع 

 (3) ىذا التداخل كالتشابك تكمن القيمة ا٢بقيقية لفاعلية خياؿ الشاعر ُب حركتو بْب الَباث كالبيئة.

 ٩با تقٌدـ ٲبكن إٝباؿ مصادر الصورة الشعرية ُب شعر ابن درٌاج كما يلي:

ا٤بصدر الديِب )القرآف الكرمي، ا٢بديث النبوم الشريف، السّبة النبوية، أحداث كشخصيات إسلمية، -
 أحكاـ فقهية( 

 ا٤بصدر التارٱبي.-
 ا٤بصدر الشعرم.)الشعر ا١باىلي كاالموم، الشعر العباسي كاألندلسي(.-
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 ا٤بصدر البيئي )ا٢بياة االجتماعية، الطبيعة(.-
ا٤بصدر الثقاُب )علـو عصر الشاعر، الفلك كالتنجيم، األساطّب كا٤بوركث الشعيب، الذكؽ العاـ، -

 العمراف(.
كالباحثة كساـ قباين  كالنماذج الشعرية الشاىدة على ذلك قد تكفل ُّا الدكتور أشرؼ علي دعدكر    

ُب كتابيهما ا٤بهمْب ُب ىذا البحث الصورة الفنية ُب شعر ابن دراج القسطلي األندلسي كعامريات ابن 
ال داعي لتكرار ىذه النماذج. كيكفي االشارة إىل مصادر الصورة الشعرية من خلؿ  -دراسة فنية -دراج

 ذه الصور.حديثنا عن أ٭باطها، كالتفاعلت الذاتية على مستول ى

 الشعرية على مستوى الصورة اتيي الذّ صّ فاعل النّ التّ  -3

إٌف مسألة التفاعل النٌصي ُب الصورة الشعرية مسألة بالغة التعقيد، تتداخل فيها أطراؼ عديدة،     
فطبيعة الصورة الشعرية أك الفنية أك األدبية مازالت مبهمة يشوُّا الغموض كاالختلؼ من جهة، ٩بٌا 

البحث ُب ٙبديد النمط الذم ًٌب فيو التفاعل، كخاصة ٫بن ندرس شاعرا أندلسٌيا تعددت يصعب مهمة 
 مشارب الثقافة فيو.

، فإف (1)فإذا كاف التفاعل النٌصي الذاٌب ىو دخوؿ نصوص الكاتب الواحد ُب تفاعل مع بعضها،..." 
لواعية كغّب الواعية ٤بكونات ىذه التفاعل الذاٌب للصور الشعرية ُب شعر ابن درٌاج يتعلق بتلك التكرارات ا

الصورة ُب شعره، سواء ما تعلق بشكلها أك مضموهنا، أك حٌب ُب مصادر ىذه الصورة الشعرية. كعليو 
 فالصورة الشعرية ُب ديواف ابن درٌاج نوعاف:

ٛبثلو صورة جزئية تشخيصية فهي" ٛبثيل حٌسي للمعاين، كإف شئنا قلنا إهٌنا توليد أك  النوع األول:
استنساخ ذىِب ٤با سبق إدراكو با٢بواس، كليس بالضركرة أف يكوف ذلك ا٤بدرؾ مرئيان، فتدخل مدركات 
ا٢بواس األخرل من ا٤بسموعات كا٤بشمومات كا٤بذكقات كا٤بلموسات، كىذا التوليد الٌذىِب للمدركات 
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ا يتم ىذا التوليد ا٢بسية ٦باؿ اختلؼ كبّب بْب البشر تبعان الختلفهم ُب أنواع التجارب، كأكثر م
 (1) الذىِب باللغة اَّازية الٍب يتسع مفهومها ىنا ليشمل التشبيو كاالستعارة."

ـ ىذا التوليد الذىِب بلغتو اَّازية من تشبيو كاستعارة ككناية كبديع كلكن بصور فابن درٌاج استخد
متفاكتة، "فحضور فن التشبيو ييعٌد متواضعان مقارنة مع فن االستعارة الذم ٲبثل حجر األساس ُب فٌن 

ولع بتأكيد ككذلك "الكناية فقد احتلت مكانا متميزا كخاصة أف ابن درٌاج م(2) الٌصورة البلغية لديو " 
 (3) ا٤بعُب كترديده مراران، كىائم الوقوؼ ُب ٧براب الفكرة طويلن"

ىذه الصورة البلغية قد تأٌب متفرقة تثّب خياؿ السامع عرب استحاء ا٤بعُب البعيد لأللفاظ، فيحل     
هم ُب ا٤بعُب اَّازم ٧بل ا٤بعُب ا٢بقيقي للتعبّب عن فكرة أك موقف ما، كقد تأٌب ٦بتمعة بعضها تس

 تشكيل الصورة االٝبالية لألبيات أك للقصيدة ككل.

 :(4)كمن أمثلة ذلك، التشبيو ُب قولو

ا     كىرىبَّةي ًخٍدرو كىا١بٍيمىاًف ديميوعيهىا                         عىزًيزه عىلىى قػىٍليب شيطيوطي نػىوىاىى

ابنتو؛ كىي تودعو ٕببات اللؤلؤ ا٤بصاغ  ماثل الشاعر ابن درٌاج ُب ىذه الصورة ا٤بفردة  ا١بميلة بْب دموع
 من الفضة، ككجو الشبو فيها اللمعاف كالربيق، بصورة حسٌية ٘بلي ا٤بعُب كتقربو من ا٤بتلقي.

 :         (5) كيقوؿ أيضا؛ ُب ا٤بظفر كابنو 

 رً ػػػػػػػػػػػػػأًلىمٍّ ٕبىٍ  رو ػػػػػػكأىم  هن       ثو      ػػػػػلو ألىمٍّ لىيٍ ػػػػػػػكأىم  ًشبٍ                     
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فقد شبو كلن من ا٤بظفر كابنو ٧بمد أيب عامر بن عبد ا٤بلك بن ا٤بنصور ُب الشطر األكؿ من البيت      
بالليث كالشبل، كُب الشطر الثاين بالبحر كالنهر، كجرت ا٤بشاُّة من جنس كاحد، للرابط القوم بْب 

 الليث كالشبل، كىي كذلك ا٤بشبهْب ا٤بظفر كابنو، فالعلقة بينهما علقة حياتية كعائلية، ككذلك بْب
علقة ٝبادية ُب ا٤بكوف األصلي لإلنساف من تراب كماء كغّبٮبا، ككذلك العلقة بْب البحر كالنهر كمن 
ٌٍب جاءت ا٤بماثلة مزدكجة كحسٌية أكضحت معُب الشجاعة كالقوة ُب التشبيو األكؿ من صدر البيت 

 عجيزه.الشعرم، كمعُب ا١بود كالكـر ُب التشبيو الثاين من 

أيدم  كما يصف ابن درٌاج تشرد أبنائو كبؤسهم، كإشرافهم على ا٥بلؾ، كقد مثٌلهم  بالفرائس بْب      
 : (1) الوحوش كالسباع حيث ال رٞبة كال شفقة، ُب ىذا التشبيو التمثيلي، إٍذ يقوؿ

 من الطويل () 

ىنىايىا كىمىا ىىوىٍت         فػىرىاًئسي أيٍسًد اٍلغىاًب لًلنَّاًب كالظ ٍفرً  ككمٍ         
ميوا بػىٍْبى ا٤ب  أىٍقدى

  : ُب مدح ا٤بنصور ك ٧باربتو زيرم بن عطية  (2)كيقوؿ أيضان 

 فىسىٍيفي ا٥بيدل ُب راحتػىٍيكى صىًقيلي        لىًئٍن صىًدئىٍت أىٍلبىابي قػىٍوـو ٗبوىٍكرًًىٍم          

فالصورة ا٤بفردة ُب الشطر األكؿ ٥بذا البيت كناية عن حقد ك ضلؿ  زيرم بن عطية كنكثنو لعهود       
(، كُب الشطر الثاين فيو الٌرد كىو القتل،  ا٤بنصور بن أيب عامر، كقد عرب عن ذلك بعبارة )صىًدئىٍت أىٍلبىابي

 كقد كُب عن ذلك بعارة )فىسىٍيفي ا٥بيدل(.

 ( ) من الكامل  (3) ا٤بستعْب: كلو ُب مدح سليماف 

ىٍت لىبَّاتيػػػػػػػػػػهىا          ٍألى ػػػػػػػػػػػػػػػػهىا        كتىألى ا(4) تٍػلىبَّسىٍت منػػػكى ا٣بًػػػػػػػػلفىػػػػػػػػػةي تىاجى  كعيقيػػػػػػػػػوديىى
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فالصورة ا١بزئية ُب ىذا البيت استعارة مكنية، حيث شبو الشاعر ا٣بلفة با٤برأة؛ كىي تلبس التاج    
كتزين صدرىا ك٫برىا بأجود أنواع العقود كالْللئ ُب صورة ٝبيلة تبعث على االحساس التباىي 

 كاالفتخار.

 مكانتو كرفعتو كضيائو.:  ُب مدح ا٤بنصور بن أيب عامر مشبهو بالقمر ُب (1) كقاؿ أيضان 

 اًب ػػػػػػاًء كذىٍركىةى األٍنسى ػػػػػػػػػمىمى السَّنى ػػػػقىمىره تػىوىٌسطى من مناًسًب يػىٍعريبو      قً                    

كما شبو ابنو عبد ا٤بلك حْب كىٌل ابنو الوزارة بالشمس ُب رفعتها كضيائها على ٝبيع الناس، مثلما 
 : (2)العرب، يقوؿ ابن درٌاج ارتفع نسبو كحسبو على كلٌ 

 رىًكبىٍت ًإىل  الر تيًب العيلىى ًمٍعرىاجىهىا َشىٍسه تػىبىدٍَّت ُب ذىكاًئًب يػىٍعريبو                       

 :  (3) كقاؿ أيضان 

 ًكتىابً ٍفًر ٧بىٍوى  ػػػبكىتىاًئبو عىزٍَّت ًُّا سيبيلي ا٥بيدل        ك٧بىىٍت ريسيوـى الكي                     
 ابً ػػػػػػػوبي يػىبى ػػػػػأىٍغوىاؿي قػىٍفرو أىك سيهي    اءىىىا     ػػػػػػػػغىادىٍرفى أىٍرضىهيمي كىأىفَّ فىضى                     
ا ًبغىٍّبً ىػػػػػػػػػػى ٙبىٍتىث  سىاًلك                     يبي سىائًل دايةو       ػػػػػػػً هى ا ًبغى ػػػػػػػػػى ك٘بًي  وىابً ػػػػػػجى ٍّبً ػػػػهى

 
يصور الشاعر ابن درٌاج كتائب ا٤بنصور الٍب عٌزت ُّا دعوة االسلـ، كريفع ُّا لواء ا١بهاد ُب سبيل      

ا، كيستقصي معُب ما خٌلفتو من دمار كخراب ُب أرض العدك، فقد ٧بت رسـو الكفر كأثاره من معابدو 
، مثلما ٛبيحى ا٢بركؼ الكلمات من الكتاب، حيث شبو أرض األعد اء بعد غزكىا بالقفر؛ الٍب كصلبافو

 ال نبات فيها كال حياة، فقد ا٭بحت معا٤بها، يتيو فيها السالك، كال يسأؿ عن حا٥با ا٥بالك.
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 ) من الطويل (    : ُب مدح عبد ا٤بلك بن ا٤بنصور  (1)كيقوؿ ابن درٌاج 

ػػػػػػػػػػػػػاػػػوـً كحشػػػػػػػػػا ُب يػػػػػػككػػػػػػػػاف لن     سىلـه على البىػػػٍدًر الَّذم خىلىفى الشٍَّمسىا                     ًتًو أيٍنسى
يػػػػػػػػػػػػػاًف للدنيػػػػػػػػا كللػػػًسرىاجػػػػػػػػػػ                     فىشىمسه ٤بٍن أىضحىى كبىٍدره ٤بٍن أىٍمسى  رقىػػػػػػػػػا   ػػًن أىشػػػػػػدٍّ

للمدكحو ُب ىذه االستعارة التصرٰبية؛ موظفان مظاىر الطبيعة الفلكية، يرسم الشاعر صورة رائعة     
 فهو َشس ٤بن أضحى، كبدر ٤بن أمسى، كىو السراج ا٤بنّب للدين كالدنيا معان.

 (2) كيقوؿ الشاعر أيضان ُب مقتل عيسى بن سعيد على يد ا٤بظفر عبد ا٤بلك بن منصور:

ٍم ككٍم                         ًمٍن قػىٍبًلهىا كٍأسى ا٢بياًة سىقىاكا   كسقاؾى كأىسان للحيتيوًؼ ككى

الصورة ُب ىذا البيت الشعرم استعارة مكنية، فا٤بوت قد أصبح شرابا لعيسى بن سعيد، يسقيو إياه     
 عبد ا٤بلك ا٤بظفر، بعدما كاف يسقيو ماء ا٢بياة بنعمو كأفضالو.

 :(3)  قولوأيضان االستعارة ا٤بكنية ُب

 وؿي ػػػػػػػػػاـً كىصي ػػػػػػػػكى بػىرٌّ بالصٍّيػػػػبًأىنَّ     كيػىٍهًنيكى شىٍهره عندى ًذم العرًش شاىده                    

 فقد شبو الشاعر شهر رمضاف برجل يهنئ ا٤بمدكح، كيشهد لو ٕبسن الصياـ ككصولو. 

 : ) من ا٤بتقارب ((4)  ككذلك ُب قولو

 نىاػػػػػػػا بىًقيػػػجبي من ذاؾى أىنَّ ػػػػفأىع       ٍرنىا   ػػػػػا صىبى ػػػري أىنَّ ػػػػػفًإف يػىٍعجىًب الدى                   

فالدىر قد أصبح رجلن يتعجب من صرب الشاعر ُب ٧بنتو، كلكن االعجب منو بقاء الشاعر    
 تو. كعائل كصموده ريغم كٌل ان كا٤بصائب الٍب مٌر ُّا
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 : )من ا٤بتقارب ((1)كيقوؿ ابن درٌاج ُب مدح علي بن ٞبود حْب قصده من األندلس 

لًيلً    يًل   ػػػػػدى األىصػػػػػسي ًعنٍ ػػػػػػػػػلًَّك يا َشىٍ ػػلىعى                       شىًجيًت ًلشىٍجًو الغىرًيًب الذَّ
 وؿً ػػػػػػوين رىسيوَل ًإىل اٍبًن الرَّسي ػػػػػػكىكي    ًفيًع   ػػػفكونيب شىًفيًعي إوىل اٍبًن الشَّ                     
ًهيػػػػػػػػٍدًت فػػػػػا شىهً ػػػػػػػفًإمَّ                       لً ػػػػػػػػػيػػػػػػػدىل دىلً ػػػػػػػػا دىلىٍلٍت فىأىىٍ ػػػػػػػدو      كًإمَّ ػػػػػػػػأىزٍكىى شى

فقد صور الشاعر الشمس كىي تغرب بامرأة حزنت لغربتو عن الوطن كاألىل كاألحباب، ٨باطبان      
 إياىا ك٧بملها ٮبومو كآالمو بأف تكوف شفيعو كرسولو كشهيده كدليلو إىل ا٤بمدكح علي بن ٞبود.   

 : (2) كلو ُب منذر بن ٰبٓب الٌتجييٌب حْب كٌصل بنت ابن فرذلند إىل زكجها ابن رايد مند

 )من الطويل ( 

ـي                     اًد  بعىٍقًد بناءو أىٍنتى ًشٍدتى بًنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءىهي     كليسى لىوي ُب األىٍرًض غىيػٍرىؾى ىى
ػػػػػػػػػػػػافه لىوي كدىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػائًمي  ((قىٍشًتل  )) أىٍعلهي ك  ((ًفرى٪ٍبىةي  ))                              أىس وي   كسىٍلميكى أىرٍكى

ُب ىذه الصورة ينقل لنا الشاعر مشهدان راقيان ُب مستول العلقات بْب بعض أمراء الطوائف ُب       
إىل االجتماعية، حيث أصبح األمّب  ةاألندلس، كبعض أمراء ا٤بمالك ا٤بسيحية، كالٍب ٘باكزت الدبلوماسي

من ا٤بسلمْب يعقد القراف بْب أمّبين من أمراء ا٤بسيحيْب، "كالصهر الذم أًٌب عقده منذر بن ٰبٓب بْب 
أمّب من ))فر٪بة(( كيعِب بو األندلسيوف ُّذه الكلمة ُب الغالب نصارل إمارة برشلونة، كاألمّبة من 

  (3) ))قشتالة(( "

فالشاعر ابن درٌاج يشبو ىذا العقد بالبناء، كاألمّب ٰبٓب بٌناءه، كىو صاحب ا٢بٌق  فيو، كيشبو        
منذر بن الذٌكر من ))فر٪بة((  بالسقف، كاألنثى كىي من ))قشتالة((  بأرضية ىذا البناء، كسلم كأمن 

 دعامتو كأركانو. ٰبٓب
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ظهر مستول العلقة الدبلوماسية كاالجتماعية بْب بعض استطاع الشاعر ُّذه اللقطة التارٱبية أف ي     
حكاـ ا٤بسلمْب ُب األندلس، كبعض ا٤بمالك االسبانية بعيدان عن ا٢برب كا٣براب كالدمار، كُب ىذا 

 رسالة إنسانية راقية مفادىا أف االنساف كاحد رغم اختلؼ ا٤بعتقد كالدين. 

            ) من الطويل ((1)  : اعهاكقولو ُب منذر بن ٰبٓب شاكيان لو حاؿ أسرتو كضي

 كبػىٍْبى ضيليوًعي ًبٍضع عىٍشرىةى ميٍهجىةن        ًظمىاءه ًإىل جىٍدكل يىدىٍيكى حىوىاًئمي       
مى ػػػػػػػػػػػػػػػتػىلىذ  اللَّي                     اػػػػػػػػػػػػػاَل ٢بٍى قً اَل ػػكطىٍعمي اللَّيى          هىا كًدمىاءىىى  مي ػػػػػػػػًعٍندىىينَّ عىلى

( كبػىٍْبى ضيليوًعي ًبٍضع عىٍشرىةى ميٍهجىةن يصور الشاعر ُب شطر البيت األكؿ عاطفتو القوية ٘باه أبنائو بقولو )
البيت الثاين فيو استعارتاف مكنيتاف حيث شبو ما  كىي كناية عن ثقل مسؤكليتو كٮبـو أبنائو الكثر. أٌما

تفعلو اللياَل بأبنائو العشر بالوحوش ا٤بفَبسة الٍب تلذ ٢بم فرائسها، كما أف ىذه األخّبة قد ٙبٌولت إىل 
 علقم يتجٌرعو األبناء كال يستسيغونو، من شدة ا١بوع كالعطش كطوؿ معاناهتم. 

 ) من الكامل (  :  (2)  ُب عيد أضحىكيقوؿ ابن درٌاج ُب مدح سليماف ا٤بستعْب

نٍػيىا فىشىبَّ كىًبّبيىىا          ُب ًإٍثًر ما قد كاف شىابى كىلًيديىىا                      كصىفىٍت لىنىا الد 

كظف الشاعر صورتْب بيانتْب للتعبّب عن مرحلتْب ٨بتلفْب: األكىل زمن توَل سليماف ا٤بستعْب      
ا٣بلفة، فكانت سعادة للكبّب قبل الصغّب، كقد كٌُب الشاعر عنها بعبارة )فىشىبَّ كىًبّبيىىا(، كالثاين : زمن 

بّب القرآين الذم اقتبسو الشاعر من حكم قبلو، فقد ) أصبح الولداف شيبان ( من ىوؿ ما رأكا، بالتع
 كأحسن  توظفيو. 

: صورة كلية مركبة، لبناهتا تلك الصور ا١بزئية من تشبيو كاستعارة ككناية كبديع النوع الثاني -
كغّبىا، كىي تتشٌكل من ائتلؼ ٦بموعة من الصور البسيطة كانسجامها، لتعرٌب عن فكرة ما، أك 
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حدكد الٌصورة ا٤بفردة، كقد اعتمد ابن درٌاج أسلوبْب موقف ٰبتاج إىل أفق تصويرٌم يتجاكز 
 (1) رئيسْب لبناء الصورة ا٤بركبة، كٮبا: التوليد كالَباكم.

ففي القصائد ذات  -بتعبّب حـز القرطاجِب-كيظهر ىذا النوع ُب القصائد ا٤بركبة من أكثر من غرض   
ة، كصورة الوداع، كصورة الرحلة، كصورة ا٤بقدمات التقليدية خاصة ٪بد الصورة الغزلية، كالصورة الطللي

ا٣بمرة ، كصورة ا٤بعرؾ )كصف ا١بيوش كالفرساف، كصف أدكات ا٤بعركة، كصف حركة ا٤بعركة، كصف 
ا٤بعاقل كا٢بصوف(، كصورة ا٤برثي، كصورة التهنئة، كالصورة الطبيعة، كصورة ا٤بمدكح الٍب قد تكوف ُب كثّب 

 قة.من األحياف مشكلة من بعض الصور الساب

كىذه الصور ُب جلها مشٌكلة من صور جزئية تشخيصية منسجمة كمتوالدة مشكلة ا٤بشهد العاـ        
للصورة الكلية، أك لوحات فنية تعرب عن فكرة أك موقف ٰبتاج إىل أفق تصويرم معْب،  كقد أشرنا إىل 

ٌصي الذاٌب على مستول فكرة اللوحات الفنية عند حديثنا عن ا٤بقدمات التقليدية ُب فصل التفاعل الن
 : ٭باذجان شعريةن تؤكد األحكاـ ا٤بشار إليها آنفا -اآلف  -كنسوؽ(2) البنية، ٲبكن العودة إليو.

الٍب بلغ عدد أبياهتا ثلثة كستوف بيتا، كىي أكؿ ما مدح بو ا٤بنصور  النموذج األكؿ : القصيدة ا٥بائية
 :   (3) ابن أيب عامر، كعارض ُّا قصيدة أيب العلء صاعد بن ا٢بسن اللغوم البغدادم الٍب مطلعها

ًنًف ا٤بهٍضُب ًٕبىرٍّ ىىواىىا  أىضىاءى ٥با فٍجري الن هى فػىنىهاىا              عن الدَّ
ىي ٭بوذج للقصائد ا٤بدحية ا٤بركبة، كىي مشكلة من لوحات أك صور فنية كىي بدكرىا ىذه القصيدة 

مشكلة من صور جزئية تتفاعل فيما بينها لرسم الصورة العاـ للقصيدة ا٤بادحة، كٲبكن تقسيم 
 القصيدة إىل اللوحات اآلتية:
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 [7-6]الوحة الشيب
ًنًف ا٤بهٍضُب ًٕبىرٍّ ىى   ا     ػػػػػػػػػػػاىػػػػػػػهى فػىنىهػػػػػػري الن  ػػػػػػػػػػاءى ٥با فجٍ ػػػػػػػأىضى                         اػػػػػػعن الدَّ  واىى
اػػػػػػػػػػػػاف يػىٍهًديهىا ًإَلىَّ ديجى ػػدٌّجى       كقد كػػػػػػػلة الػػػػػػحه جل ليػػػػػػػػلَّلىها صبػػػػكضى                          اىى
لٍ ػػػػػػػػػل  ًإليػػػػػػػػل مىٍفرهؽه        ييهً ػػػػػػػها إىل الوصػػػػػػكيىٍشفىعي َل من                        ىاػػػػػػػييها كحي ػػػػػػػػًو حى  لى
اكيا لرياًض الل  جى بػيٍرديهي      ػػػػػػػػػػػػػػضٍّ أىنٍػهى ػػػػػػػػػػػػباًب الغى ػػفيا للش                         هو جىفَّ سىفىاىى

لٍت ٗبىفٍ                         اػػػػػػػػكمىا ًىيى ًإاٌل الشىٍمسي حى  رًًقي        فأىٍعشى عيوفى الغانياًت سىنىاىى
اػػػػػػػػػػػكعٍْبي الصٍّبىا عارى ا٤بشيبي سى                          فػىعىٍن أىمٍّ عىٍْبو بعد تلك أىراىا؟         وادىىى
 اػاًت كآىػػػػػػانيػػػػػػػػًل الغػػان لوصٍ ػػػػكآى   باًب ميرىدَّده       ػػػػػػػػػػػػػػػػػسلـه عىلىى شىرًٍخ الش                      

لقد بدأ ابن درٌاج قصيدتو ا٥بائية ٕبديثو عن بزكغ الشيب ُب رأسو، الذم كٌُب عنو )بفجر 
كصالو، فالشاعر يشكو ىجراف ا٢ببيبة كصدكدىا عنو  النهى( أم بالعقل الذم هنى ىذه ا٤برأة عن

لبزكغ الشيب ُب رأسو، بعدما رغبها فيو شبابو الذم يقابل سواد الشعر الذم شبهو بالٌدجى)كقد كاف 
يػىٍهًديهىا ًإَلىَّ ديجىاىىا(، كرٗبا شفع لو ُب كصا٥با مفرؽ من شيب،  ليتأسف الشاعر لذىاب زمن 

عر لفراؽ الغانيات ككصا٥بٌن لو، كُب ىذا ا٤بعُب قد أبدع الشاعر؛ رغم الشباب)الغٌض(، كيتحٌسر الشا
أف معُب ا٥بجر كصدكد ابوب عن اب مكركر عند الشعراء القدماء، إال أف ابن درٌاج أخرجو ٕبلة 

 جديدة على غرار الشعراء ادثْب ُب العصر العباسي. 
 [63-8]لوحة الطلل

اػػػػػٌم صػػانيهىا كصى ػػػػهىا       ك٧بىىٍت مىغى ػػػػػػػهو أىٍقوٍت ريسيومي ػػػػاًر اللػػػػػكيا لدي                       اىى  دى
بػَّرى عنػٍهىا سىٍحقي أىثٍػلىمى خى                        اػػػػػػػػػػػػػػالىًة بىٍدرو بىشَّرىٍت ًٕبىيى ػػػػػػػػػػػػػكهى     اًشعو     ػػػػػػػػػػػػكخى  اىى
بَّ ػػػػػػػػػذا تلكى الر سي ػػػػفيا حىبَّ                        ا      ػػػػػػػػػػػػوـي كحى اػػػػػػػػػػػػػػًديهىا ًإَلىَّ صىبى ػػػػػػػػػػػػػنواًفحي تػيهٍ  ذى  اىى
ا الوىٍحًشيٍّ ُب عىرىصىتً                        اػػػػػػػػػػػػهى ػػػػػػػات مػػػػػػًو آنسػػػػػػػرنًيػػػػػػػذىكػيي     هىا    ػػىىاًدم ا٤بهى  اىى
نىبػػػػػػػػػػػكميٍبتىًسًم األىحٍ                        اػػعي ريبى ػػػػػػػػػاىينَّ الربيػػػػػػػاحو كسػػػػػػػػػػاهًتا       أىقى ػػػػػػػػػػبىاب ُب جى  اىى

اػػػػػػػكىبػىرٍحي ا٥بىول دىٍمًعي ٥با فسى   دىعىٍوتي ٥با سيٍقيا ا٢بىيىا كدىعىا ا٥بول                             قىاىى
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كىي الوقوؼ على األطلؿ جريا على سنن الشعراء ا١باىليْب، كقد كظف الشاعر ألفاظا 
كعبارات منها )رسومها، ٧بت، سحق أثلم ا٤بهى الوحشي، عرصاهتا، آنسات مهاىا( ليربز قدرتو 

اىليْب، فهو يتذكر ٥بوه كصباه ُب ىذه الربوع الٍب الشعرية كثقافتو العربية ُب منافحة فحوؿ الشعراء ا١ب
زينتها ابتسامة ٧ببوبتو الٍب بدت أشبو بأقحواف الربيع، فالشاعر ابن درٌاج بدؿ أف يذرؼ الدموع 
كالعربات على ما فات من ذكريات الصبا؛ مثلما فعل ا٤بلك الضليل)قفا نبكي من ذكر حبيب 

كوف تذكاره انتشاءن بصورة ٧ببوبتو كصواحبها؛ الٍب شبهها كمنزؿ...(كغّبه من الشعراء، اختار أف ي
 بصورة الضباء الوحشية؛ كىي ترتع ُب ىذه الديار.

 [68-64]لوحة الخمرة
وى فً ػػػػػها بًًلمَّةو       تػىبىارىل نػيفي ػػػػػػورى فيػػػػػػدي ا٢بي ػػػػػػػكقد أىٍستىقي                اػػػػػػوسي العًْب ٫بًى اىى  دى
ـى سي                  اػاىى ػػػػػػػػػى ا كهني ػػػػػػوا٥بىى ػػػػػػػا أىمٍ ػػػػػػػانىٍت ٥بىى ػػػػػػػلفىةن        أىىى ػكأىٍصبيحيها الش ًربى الًكرا
ٍيتنا ك                ا فػىعى ػػػػػػٍأسه كىٍأسى ػػػػػػػػػػمى كى ػػَّ هىا       تػىقىحػػأىفَّ الٌنجمى حْبى تىشيج  ػكيمى  لىاػػػػػػػهى
نى ػػػػاةو مثل قيضٍ ػػػبأىيًدم سيقى                 لىٍت أىٍٞبىر اليىاقوت فٍهوى جى  اىاػػػػبىاًف ًفضَّةو       جى
 اػػػػػػاىى ػػػػػػػػػػػػػػل نػىفىثى ػػػػػػابػػػػػػػػػػػػػأىفَّ أىًسّبٍم بػكى         ديثى بينػىنىااكنػيٍزىى ًبسٍحرو من أىحى                

لتتداعى الصور التذكارية على الشاعر كىو يستوقف أصحابو لشرب ا٣بمرة كاالنتشاء ُّا، كىذه 
نقلت جديدة ُب القصيدة العباسية قادىا شاعر ا٣بمرة أبو نواس، كغذهتا الطبيعة األندلسية ا٤بَبفة، 

ا كقد شبهها فالشاعر يقف على األطلؿ كٯبعل من لوازمها شرب ا٣بمرة ا٤بعتقة، كبذؿ ا٤باؿ لشرائه
بالياقوت األٞبر، كبريق زبدىا بلمعاف النجم، فهي ٟبرة بابلية ساحرة عتقها ىاركت كماركت، تذىب 

.  العقوؿ كتنسي ا٥بمـو
 [34-69]لوحة الرحلة

اىى ػػػػػػػػػػػػػًع مي ػػػػػػػػػوىقٍ ػػػػزَّاٌب لً ػػػػػػػػػػا ٧بىً ػػػػػػػػػػػػيًّ ػػػػػً أىب      وبي اًٍبنى حيرَّةو ػػػػػػِبي ا٣بيطي ػػػػكقٍد عىجىمىٍت مً                     اػػػػػػػدى
ًديران ًإذىا أىكٍ                         اػػػػػػػػػٍرضي فى ػػػػػػػػلىًة      ٰبيىقٍّري بػيٍعدى األىٍرًض عى ػػػػػػػػػػػػػافي ًبرًحٍ ػػػػػػػػػدىل اٍلزىمى ػػػػػػػػػػػػػػجى  لىىى
نى ػػػػػػا أىٍدمى ػػػػػػػػػػٍلتي ٥بىى ػػػػػرىحى                         ا بًأىٍكبىاًت اٍلسي ػػرَّةن      كىًشيى ػػػػػػػػػػػاءى حي ػػػػػػػػػػػػاءى كىجى  اػػػػػػػرىاىى ػػػػػػػػريكًر سي ػػػػػػػػػكن
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 اػػػػػػػػػػػهىا كى أىالىىى ػػػػػػػػػػػػػػػا تػىن ومي ػػػػػػػػػػػػاعى ٥بى ػػػػػػػػػػػػػةو      أىطى ػػػػػػػػػامىٍت ٗبىٍرعىى خىٍصًب أىٍرضو مىرًيعى ػػػػػػػأىقى                        
اػػػػػػػػػػػػػقىى ثػىرىيى ػػػػػػػػػػرىيىا فىاٍلتى ػػػػػػػػػػػػػػوًء اٍلثى ػػػػػػػػػػػػػػػػعىٍت      بًني ػػػػػػػػػػتى أىتٍػبى ػػػػاًف ٛبيَّ ػػػػػػػػػػرىغى اٍلفىٍرغى ػػػػػػػػػػػا أىفٍ ػػػػػػػٗبى                          اىى
اػػػػػػػػػػػػرىاعي قىطى ػػػػػػػػػػػػارًيتى أىٍرًض الى يي ػػػسىبى       ديكلىوي ػػػػػػػػػػػرٍخو سي ػػػػػػػػػلي مي ػػػػػػػػػػػػا كى اٍللىيٍ ػػػػج  ًُّى ػػأىشي                          اىى
ٍيًن قى ػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ اٍلفىٍرقى ػػػػػػػػػػػػًبعىٍْبو كى      دىلػػػػػػػػمى ا٥ٍبي ػػػػػػػػػػػػػػػو٥ًبىا أى٪ٍبي ػػػػػػ٦بىٍهي ٍن ػػػأيسىاًئلي عى                         اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى اىى  ذى

ـي طيلىىىا_ػػػػػػػػػػػػػالتَّمى كىأيٍحًيي نػيفيوسى اٍلرٍَّكًب ًمٍن ًميتىًة اٍلكىرىل      _كىقىٍد عىطىفى اٍللىٍيلي                          ا
اػػػػػػػػػػػػػػػػػلىًد مينى ػػػػػػػػػػػػػػعىلىى نىٍأًم آفىاًؽ اٍلبً  اًمرًمٍّ الًٍَّب طىمىٍت      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدم اٍلعى ػػػػػػًبذًٍكًر أىيى                          اىى

اػػػػػػػػػػػػػطىا رىجى ػػػػػػػػػػػػرىاًب اٍلقى ػػػمىرًيشه بًأىسٍ  هىا     ػػػػػػػػامي ػػػػػػػػػػػػػاـو ًٝبى ػػػػػػػاًر طى ػػػػػػػػػػػػكىميوًحشىًة اأٍلىٍقطى                          وىاىى
ا بػىٍعدى ٟبىٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىىىلَّ ًإلىيٍ                         اػػػػػػػفىميٍجنىا صيديكرى اٍلًعيًس ٫بىٍوى جىبى        لينىاػػػػػػػػػػػػػػسو دىلًيػػػػػػػػػػػػػػػػهى  اىى
اػػػػػػػػػػػػػػػوسو كىأىنَّ ػػػػػػػػػػٍن نػيفي ػػػػػػػايىا مً ػػػػػػػػػػػػنيًغيثي بػىقى                         اػػػػػػػػػارى سىنى ػػػػػػػػػػػػػبػىقىايىا ٪بييوـً اٍلقىٍذًؼ غى       هى  اىى
اػػػػػػػػػػػرو كىأىنَّ ػػػػػػػػػػػػػػاًض سىفٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىقيٍمنىا ًإىلى أىنٍػقى                         اػػػػػػورى بي ػػػػ_كىقىٍد رىحىلىٍت شىٍطرنا _شيطي     هى  رىاىى

اػَّ ةو      تىشىكػػػػػػػػػػػػػػػاـً رىًذيَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍضوو ُب اٍلزًمى ػػػػػػػػػػػٍلتي لًنى ػػػػػػكىقي                          ى ًإىلى اأٍلىٍرًض اٍلفىضىاًء كىجىاىى
اػػػػػػػػػػػػػػاًة عىسى ػػى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ اٍلعي ػكىحىٍتمه آًلمى    ةن    ػػػػػػػػػوًر تػيٍعًقبي رىاحى ػػػػػػػػػػػعىسىى رىاحىةي اٍلمىٍنصي                          اىى
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًب حى ػػػػػػػػػػػادىىىا       كىًمِبٍّى ٧بىٍديك  ا٣ٍبيطي ػػػػػػػػػػػػػػًد قى ػػػػػػػػػػػاًئدي ا٢بٍىمٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي قى ػػػػػػػػػػػػػػًمنٍ  فىًللَّوً                         اىى  دى

 
إال أف شاعرنا ابن درٌاج سرعاف ما ذىب عنو السحر ليستفيق على كاقع يدعوه للرحيل إىل 
ملك كرمي حط ا١بود كاَّد رحلو، كألقت بربع مكرمات العامريْب عصاىا، إىل ا٢باجب ا٤بنصور الذم 

واؿ ٤بثلو يشد لو الرحاؿ على أدماء كجناء حرة، كيسَبسل الشاعر ُب كصف راحلتو كما كابده من أى
كنصب حٌب أصبح ا٥بزاؿ ٠بة الركب، كالنفوس بقايا نفوس؛ فهي كالنجـو الٍب انطفأ ضوؤىا، قد 
اشتكى البعّب باطن خفو من شدة التعب، صورة تنٌم عن ا٤بعاناة الٍب طالتو ُب رحلتو ىذه؛ ليختم 

م كابده ليستحق بأمل لقاء ا٤بنصور ابن أيب عامر؛ الذم أصبح ىو الراحة كا٤بطلب بعد ىذا العناء الذ
 بعد ذلك عطف ا٤بمدكح ككرمو جريا على طريقة العرب القدماء.
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 [44-35] لوحة الوداع
ني ػػػػػػػػػػان شىجى ػػػػنػيفيوس   وىهي     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ٫بىٍ ػػػػػػػػػكىلًلًَّو عىٍزًمي يػىٍوـى كىدَّعٍ                          كىشىجىاىىاهىا ػػػػػػاين بػىيػٍ
اػػػػػػػػػػػوطي نى ػػػػػػػػػػى قػىٍليب شيطي ػػػلى ػػػػػعىزًيزه عى   هىا      ػػػػػػوعي ػػػػػػػػػاًف ديمي ػػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػكىرىبَّةي خىٍدرو كىٍا١بي                          وىاىى
 عىلىى اٍلنٍَّأًم تىٍذكىارًم خيفيوؽى حىشىاىىا  ًِب     ػػػػػػػػػػػػػايػىزىاؿي يػىريكعي ػػػػػػػػػػػػػػػػافو مى ػػػػػػػػػػػػتي ٜبىى ػػػػكىبًنٍ                        
اىى ػػػػػػػػػػًقيَّ يى ػػػػػػػػػػػػػػػػلىٍي عىاتً ػػػمىنيوطنا ٕبىبٍ    د هي     ػػػػػػػػػدَّ جً ػػػػػػػػػػد جى ػػػػػػػػػهىا كالبػىٍْبي قػػكمىٍوًقفى                          اػػػػػػػػػػػػػدى
اػػػػػػػػػػلًد فػىتى ػػػػػػػػػػًلي ُب البػػػػػػػتػىرىامىٍت ًبرىحٍ      وىل   ػػػػػػػػْبى ًإذىا النَّ ػػػػػاءى األىقٍػرىبً ػتىٍشًكي جىفى                          اىى
 اػػػػػػاىى ػػػػػػػػػلي جىفى ػػػػافى قػىبٍ ػػػػػػػػػػػػحىًفيًّا ًُّىا مىٍن كى   ٍن     ػػػػػعى ػػػػػػػػلىيػىٍرجً اًمرًمٍّ ػػػػػػػػودي العى ػػػػػػػكأىٍقسىمى جي                        
اػػػػػػعىلىى الضٍَّيًم بػىرٍحه ًمٍن َشاًت عً        واؤيهي ػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أىبو كثى ػػػػػػػػػػػػػوىاءن مػػػػػػػػٍت ثػػػػػكرىامى                          ىادى
 اػػػػػاىػػػػػػػػػػػػػػػاًمرًمٍّ أىبى ػػػػػػػػػػػػػػػفٍّ العى ػػػػػػػػػوارًاؽي كى ػػػػبى         د دىعىتٍ ػػػػهىا كقػػػػػػػػول أىبًيػػػا مىثٍ ػػػكأىَّنَّ ٥ب                       
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػِبٍّ فى ػػػػػػػوـى عى ػػػػػػػػػػػػػًك اليػػػػػػػػػػػػبػيِبىَّ ًإلىيٍ                         اىى ػػػػػػػػػػػػاًمرًمٍّ مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍّ العى ػػػػػػػعىزىاًئمي كى        ًإهنَّ  اػػػػػػػػػدى
ٍجًد رىحٍ                        

ى
كٍ ػػػػػػكأىٍلقىٍت ًبرىبٍ     لىهىا   ػػػػػػفىحىطٍَّت ٗبىٍغُب ا١بوًد كا٤ب

ى
اػػػػاػػػػػػػػػصى ريمىاًت عى ػػػػػػػػػػػًع ا٤ب  هى

 
ليعود بنا الشاعر ُب سلسة كيسر إىل مشهد كداع زكجتو كابنتو الصغّبة الٍب تبلغ الثامنة من        

العمر، كالشاعر مل يلتـز ترتيبان منطقيان ُب لوحاتو، فالوداع يسبق الرحلة، ككأٌف ابن درٌاج استخدـ تقنية 
ذكر ٩بدكحو بعظيم تضحيتو من أجلو، كىل ىناؾ أغل من من تقنيات السرد ا٢بديثة كىي االسَبجاع لي

 األىل كاألبناء؟.
يصور ابن درٌاج ىذا الوداع ٕبرقة كزفرة تنٌم عن صدؽ العاطفة، فهذه زكجتو تذرؼ الدموع        

كا١بماف على فراقو، كىذه ابنتو الصغّبة تثّب فيو عاطفة األبوة، فالبعد عنها قد يؤزٍـّ نفسها كيهلكها، 
صورىا كىي تلف يدىا حوؿ عاتقو كٛبنعو من الرحيل، كتشتكي جفاء األقارب من بعد...كلكن  كقد

الشاعر حـز أمره على الرحيل فكف  العامرم دىعٍتو إىل قرطبة، إىل حيث ا١بود كاَّد، فابن درٌاج قد 
ن أيب عامر الذم أدرؾ حقيقة شاعريتو كنبوغو، كال ٲبكن ٥بذه ا٤بوىبة أف تتفتق إال ُب كنف ا٤بنصور اب

 عرفو ٕببو لألدب كتشجيعو للشعراء كالعلماء.
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إف ىذا ا٤بوقف )كداع زكجتو كابنتو( فيو من كاقعية الشاعر كصدقو كإخلصو، "إنو أصدؽ ما 
يكوف عند ا٢بديث عن أبنائو، كالذم يطالع ىذا الديواف يرل كيف يستغرؽ جانبان عظيمان منو حديث 

كىذا ما يؤكد صحة ىذه الرحلة الٍب قاـ ُّا  ابن  (1)طفة األبوة ٫بوىم" الشاعر عن أبنائو كتصوير عا
، (2)فهذه الرحلة "...ليست ضربا من ا٣بياؿ اصطنعو الشاعر ليستثّب عطفان أك يستدر إشفاقان"  درٌاج

بل ىي ٘بربة شعرية صادقة ألقاىا على كجو ا٤بنصور ابن أيب عامر فارتٌد بصّبا بنبوغو كقدرتو الشعرية، 
 فناؿ ا٢بظوة كا٤بكانة الرفيعة ُب بلط العامريْب.

كيفاخر بنسبو العريب ا٤بنصور ابن أيب عامر  ٲبدح [63-45]ُب آخر القصيدة  يقوؿ ابن درٌاج
 األصيل:
ا ػػػػػػبع        وً فً رٍ ػػػػػػػػطى  ظً ػػػػحدل لواحإ كو لً دل مى لى                         يُبى ككىفىاىى

 ْب الٌرضىا حىٍسبي ا٤ب
  ا٤بنصوري  بي اجً ىو ا٢بى                        

ى
  اىىنى تػى فػى  هي دٌ ػػػػػػػػػػػػػػػعاىل جى ػػػػػػػػػػػػعى فتػػػػػػػسى         الذم كي لً كا٤ب

  سليلي                        
ن
 ااىرى ذي  كى ٠بىٍ  سابً حٍ ُب األى  طى توسَّ          ّبىو ًٞبٍ  كً رٍ من سى  يدً الصٍّ  لوؾً ا٤ب

اػػػػػػػافي عىٍينً ػػػػػػػها كًإٍنسى ػػػػػػػػػػابي معاليػػػػػػػلبى                          اػػػػػػػاىى ػػػػػػػػػكبىٍدري دىيىاًجيهىا كَشىٍسي ضيحى         هى
 اػػػػػػػاىى ػػػػػػػػػػػػػػػػػوـى الوغىى كىفػىتى ػػػػػػػػكفىارًسيهىا ي  ا       ػػػػػػوىاديىى ػػػػػػػػػوريىىا كجى ػػػػػػػػػهىا مىٍنصي ػػػػػػػػػػميعىظَّمي                        
ػػػػهى ػػػػػػػػػػلي ػػػوي مي ػٍ تػػػػػػػػػػػػػٍلكو أىثػَّلى ػػػػػككاًرثي مي                         ًٍلٍي ٦بىٍ    ا      ػػػػػػػوكي ىاػػػػػػػػػػػػًدىىا كعي ػػػػػػػػػػكجىاًمعي َشى  لى
 ػػػػػػػػًل ))تػيبَّعي(( فخٍ ػػػػػػػػػ٭بىىاهي لًقىٍوًد ا٣بيٍ                        

ي
اػػػػػػػػػػػػػػػػػسىبى ))وًؾ ػػػػػػػػلي ػػػػرًىا        كأىٍكرىثىوي سىيٍبى ا٤ب  ((اىى

 اىىػػػبى تى أف تػى  افي ػػػػػػػػػػػػػػػػُّا التيج يره دً جى         الٍب رً رى كالغي  افً ػػػػيجى كالتٍّ  كً لٍ ػػػػػػػػػػا٤ب ككي ذى                        
اػػػػػػػػػػػػػلي فػىهيوى كىسى ػػػػػػػػػػػكىسيٍربًلىًت اآٍلجى         لَّةو ػػػػػػػػػػلىءو تػيوٍّجىٍت بًأىىً ػػػػػػػػػػػػوسي اٍعتً ػػػػػػػػػػػَشيي                          اىى

 
تنوعت صور ا٤بمدكح من قصيدة إىل أخرل، كتفنن الشاعر ُب إخراج معانيها بصور متعددة، ٩با زاد 
، الواقعة ا٢بربية، ا٣بلىف الصاحل، اَّد،  من ثراء القصائد كٝبا٥با، كمن ىذه الصور ٪بد: الشجاعة، الكـر

ا٤بتواترة ُب الديواف إقامة شعائر الدين، العدؿ، ا١بهاد ...فصورة الشجاعة مثل ىي إحدل الصور 
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أخرجها الشاعر ُب عدة أكجو، فالشجاعة تارة اقتدار على خوض ا٢بركب؛ كىي الفتك باألعداء كىي 
استبساؿ ُب الدفاع؛ كىي دىاء ُب قيادة ا٤بعركة كحنكة ُب ا٤بواقف الصعبة، فكل معُب من ىذه ا٤بعاين 

 يندرج ضمن ا٤بعُب األَشل كىو الشجاعة.
كُب القسم األخّب من ىذه القصيدة ٰبط ابن درٌاج رحالو بربع العامريْب؛ ليمدح ا٤بنصور الذم 
يكفيو رضاه، فيبدأ بتقدٲبو فهو اٍلمىًلكي الذم تناىا نسبو إىل ملوؾ كأشراؼ ٞبّب، ليصبغ عليو كل 

خراج النعوت كالصفات، فالشاعر عامل باألنساب مطلع على بطوف العرب كأفخاذىا، حاذؽ ُب إ
 غثها من ٠بينها، كأشرافها من كضيعها.

إف ما جاء من مشاىد كلوحات متنوعة ُب ىذه القصيدة مشكلة ُب ٦بملها مقدمة القصيدة 
تعد خرقا ٤با ألفو الشعراء القدماء، فابن درٌاج قد ٝبع ا٤بقدمات ا٤بتعارؼ عليها بْب الشعراء القدامى 

ـز الغزؿ كالوداع من لواـز الرحلة سالكا طريق ادثْب ُب مقدمة كاحدة كجعل الطلل كا٣بمرة من لوا
من الشعراء العباسيْب ُب معانيها، فالشاعر قد ٝبع بْب منهجْب: منهج القدماء ُب تشكيل ىذه 
ا٤بقدمات كمنهج ادثْب ُب ٘بديد معانيها، كمن ٍب سنقف ُب النماذج اللحقة على تكرار ٤با جاء 

فيو امتصاص كحوار كليس اجَبار؛ أم تفاعل الشاعر مع نصو الذم ىو  ُب ىذه ا٤بقدمة كلكنو تكرار
 أصل متفاعل مع نصوص من سبقوه من الشعراء القدماء كادثْب.

 :(1) يقوؿ ابن درٌاج

 اءي ػػػػػػػػػػػػػًظمى هيمي ػػػل  ػػػػػػػػػػػػػعىةه ككي ػػػػػػػػػػكأىٍربى    أىخىو ظىمىإو ٲبىيص  حىشاهي سىٍبعه                             
دنا كلًكٍن          ًبرٍؤيى ػػػػػكأى٪ٍبي                         اءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذًه بىرًحى ا٣بىفػػػػػػػػا ىػػػًم يوسيفو عىدى

 إىل أف يقوؿ:

اهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػوسيفى ًإٍذ فى ػػػػػيي ػػػػػهيمي كى ػػػػػػػػككل                          ءي ػػػػػػػًل التػَّغىر بي كا١بٍى ػػػػػػًمنى اٍلقىتٍ       دى  لى
 سجوفي الفيٍلًك كالقىٍفري القىواءي        كإوٍف سجنه حواهي فكىٍم حواىم                       
 صى الشٍّراءي و       إًلحساين ًإذا اٍرٚبيً ػػػػػًن منػػػوةو ُب ا٢بسػػػػػػػػػةي أيسػػػػػػػػػػكأىيَّ                        

                                                           
 .328، 327ص  .1. طالديوافابن درٌاج القسطلي. - 1
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يرسم الشاعر لوحة مأساكية ألسرتو  بعد الفتنة الكربل، موظفا ُب ذلك صورا بلغية مفردة توالدت 
 كتنامت مشكلة الصورة الكلية، كىذه الصور ىي :

 )أخو ظمإ( تشبيو بليغ-
 كناية)ٲبىيص  حىشاهي سىٍبعه كأىٍربػىعىةه( كناية عن صفة ا١بوع.  -
دنا(، ككجو الشبو ُب العدد. تشبيو -  مرسل مكتمل األركاف )كأى٪ٍبيًم يوسيفو عىدى
( ككجو الشبو التغرب كا١بلء. -  تشبيو )ككل هيمي كىييوسيفى

ينطلق الشاعر ابن درٌاج ُب كصف حالو البائس، كحالة أسرتو ا٤بتشردة من صورة الظمأ، الٍب توحي       
 ﴿:اف من العطش الشديد، فا٢بياة ارتواء؛ ك٥بذا قاؿ ا تعاىلبالفناء كا٥بلؾ، فل أشٌد على اإلنس

فهو يشٌخص معُب الظمأ ُب صورة حسٌية، إنٌو ابن (1) ﴾ َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء َُلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفًَل يـُْؤِمُنونَ 
درٌاج نفسو، قد أهنكو ا١بوع كالعطش، لتنمو الصورة مع األبناء الٌظماء الذين بلغ عددىم إحدل عشر 

(، كقد شبههم بإ٪بم يوسف عليو السلـ ُب عددىم، أم بالكواكب الٍب رآىا ُب منامو، قاؿ 4+7فردان)
تـُُهْم ِلي ِإْذ قَاَل يُوُسُف  ﴿تعاىل:  ًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيـْ ْوََ أِلَبِيِه يَا أََبِت ِإنِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر ََ

كلكٌن رؤية الشاعر حقيقةن ال منامنا، فقد برح خفاء ىذه الرؤيا، كزاؿ اُّامها فهي ال (2) ﴾ َساِجِدينَ 
ف. ككٌلهم كيوسف ُب اشَباكهم معو ُب ٙبتاج إىل معرٌب كال مفٌسر فحاؿ الشاعر كأسرتو جليٌّة للعيا

التغرب كا١بلء الذم كاف السبب ا٤بانع من القتل، فيوسف عليو السلـ منعو سجنو من القتل كما كاف 
 التغرب كا١بلء ا٤بانع كمن القتل ألسرة ابن درٌاج ُب زمن الفتنة.

كأخوة يوسف عليو السلـ ُب فالشاعر يقيم مشاُّة بْب أسرتو البالغ عددىم إحدل عشر فردان،        
عددىم، كمن جهة أخرل بْب ٪باة يوسف عليو السلـ بفضل نفيو كسجنو، ك٪باة أسرتو ببعدىا 
كجلئها عن قرطبة بعد الفتنة. كما أٌف الشاعر استطاع أف يستثمر القصص القرآين )قصة يوسف عليو 

 السلـ( ُب تشكيل صورتو الشعرية ا١بزئية منها كالكلية.
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ٍنًتيىاقىةى )) مهنئان ا٤بنصور بفتح (1) يقوؿ ابن درٌاج   (( :*شى

 وٍ ػػػػػػػػػن سىبىبً ػػػػػػم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكيػػػػػػػػنى ٍو     ميبػىرَّءان سىبىبي الغى ػػػػػػػػػػلىى عىًقبً ػػػػيسي عى ػػػػػػػػػلػصى ًإبٍ ػػػػػكى ػػػػـو أىنٍ ػػػػػػالي                   
ًذًبوٍ     أىتٍ ػػػػػػػاًر حيثي نى ػػػػػفَّ ػػكاٍستػىيػٍقىنىٍت ًشيىعي الكي                       ُب الشٍَّرًؽ كالغرًب أىفَّ الشٍّرؾى من كى

ٍنتً ))                            وٍ ػػػػػػػنىا شيهيبػػػػػػػكالبدًر يىٍسرم ُب سى وي    بالبيض  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍف دىلىٍفتى لى ػػػػػػػػػػػػػػػ٤ب(( يىاقىةى ػػػػػػًبشى
 ***ًبوٍ ػػػػػػػارًم عىلىى قيطي ػػػػػػػػػػػًك ا١بػى لػػػػكى كالفى ػػفىةه    عليػػػػػػػػػػػػػلـ عاطً ػػػػػًن كاإلسػػػػػػػػٌديػػال **كحٍلبىةي                     
 وٍ ػػػػمى أىًشبً ػػػػػوًع ا٢بً ػػػػػػػػػػواًعًد ٩بنػػػػػػػػػػػرٍأًس الق  للىًة من   ػػػػػػػػػحٌب فىصىٍمتى عيرل ديًن الض                    
 وٍ ػػوىبً ػػػػػػػػػػػوي أيٍذفه ًإىل ني ػػػػػػػػػػػػػٍت لػػػػػاخى ػػػػػػػػػػكال أىص  اًئمىةو   ػػػػػػػػػػػػػػسى سػػػػًو نػىفٍ ػػػػػػػػػػري فيػػػػـٍ يىٍذعىًر الٌدى                    
 وٍ ن ًحقىبػػػػػػٍفري ُب اآلالًؼ مػػػػػدى الكي ػػػػػػػكشىيَّ    ٩با اٍصطىفىٍت عيبَّدى الطاغوًت كاعتقدىٍت                      
 وٍ ػن طينيبػػػػػػرىٍنجي مػػػػػػػاألىفٍ شي ك ػػػػػػػكالر كـي كا٢بيبٍ   وي    ػػػػػػاًمي ذىكىائبي ػػػػػػػػػػػػػًهمي السَّ ػػػػػػػػػػػػودي شركػػػػػػػػػػػعم                    

 و ميٍلتىقى سيحيًبوٍ ػػػػػػمى فيػػػػػػػػػػػػى وٍّ أىٍظلػػػػػػػػػػػػػػى كا١ب ةن   ػػػػػػػػػػػػػػلى ػػػػػػػػػػػاىًر سائػػػػػػػػػػػػػػػفٌ ػػػػػػػػػرىؽ الكي ػػػػػػػػوي فً ػػ  جػػػػػػػػػػػػػػٙبى                    
يصور الشاعر ُب أبياتو ىذه انتصار ا٢باجب ا٤بنصور على أعدائو من الٌرـك كا٢بيٍبش كاألىفرنج ُب معركة   

ٍنًتيىاقىةى ))  كيرسم لوحة تكتمل باكتماؿ القصيدة كلها، ساٮبت تلك الصور البلغية ا٤بفردة ُب ((، شى
 تشكيلها كمن ىذه الصور :

عىًقًبٍو(، كناية عن االحجاـ كا٥بركب من ا٤بعركة، كترؾ من كااله من )اليـو أىٍنكىصى ًإبٍليسي عىلىى  -1
، مثلما فعلها من قبل مع مشركي قريش ُب معركة) بدر(، )  الكافرين كأشياعهم يواجهوف مصّبىم اتـو

عركة بل تربأ من أتباعو فإبليس ( ا٤بلعوف طبعو الغركر كالكذب. كمل يكتف باإلحجاـ كا٥بركب من ا٤ب
 و.كأشياع
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)بالبيض كالبدًر يىٍسرم ُب سىنىا شيهيبٍو( تشبيو حيث شبو الشاعر ا٢باجب ا٤بنصور بالبدر ا٤بضيء -2
 الذم ٙبيط بو النجـو االمعة من سيوؼ الفرساف.

البيت الرابع تشبيو ٛبثيلي حيث شبو كضع ا٤بمدكح كمكانتو الدينية فهو إماـ ا٤بسلمْب كخليفتهم، -3
الكوكب( الذم تدكر حولو كٌل الكواكب األخرل، كىو قطب الرحى الذم فهو مركز القرار، بالقطب)

 عليو مدار كٌل األمور.

)حٌب فىصىٍمتى عيرل ديًن الضللًة من رٍأًس القواًعًد( حيث شبو الشاعر تقويض دعائم الكفر كإزالتو  -4
(، كترؾ قرينة لغوية دالة با٣بيمة الٍب حيٌلٍت عراىا، كىنا استعارة مكنية ٢بذؼ الشاعر ا٤بشبو بو )ا٣بيمة

 عليها كىي )عرل(، كأثر ىذه الصورة البيانية ُب ا٤بعُب تشخيصو بصورة حسية لتقريبو من ا٤بتلقي.

)مٍل يىٍذعىًر الٌدىري فيًو نػىٍفسى ساًئمىةو ( استعارة مكنية حيث شبو الشاعر ابن درٌاج الٌدىر برجل ٰبمل  -5
كترؾ ما يدٌؿ عليو )يذعر(، كالقصد من ىذه الصورة أف حصن الشٌر كالفزع، كحذؼ ا٤بشبو بو)الرجل ( 

ٍنًتيىاقىةى ))  حصن منيع مل تنالو نوائب الدىر كال صركؼ الزماف. )كال أىصاخىٍت لوي أيٍذفه ًإىل نػيوىًبٍو( أم مل (( شى
يسمع أىلو عن نوب الدىر كمصائبو. كالصورة استعارة مكنية حيث شبو الشاعر ا٢بصن بالرجل الذم 

 يسمع نوب الدىر كمصائبو. ال

 )عيبَّدى الطاغوًت( كناية عن أتباع ا٤بسيحية كحجاجها ا٤بصطفْب. -6

) كشىيَّدى الكيٍفري ُب اآلالًؼ من ًحقىًبٍو ( فالكفر بٌناء يشٌيد عرب آالؼ السنْب أعمدة الشرؾ كالوثنية ، -7
ٍعلم الديِب ا٤بتمثل ُب الكنيسة ا٤بقدسة ٗبدي

ى
ٍنًتيىاقىةى )) نة كىنا إشارة إىل ا٤ب  ((.شى

ٍنًتيىاقىةى )) ) عمودي شركًهمي السَّاًمي ذىكىائبيوي ( كناية عن مدينة -8 التارٱبية الٍب ُّا الكنيسة ا٤بشهورة الٍب (( شى
يعقوب ا٢بوارم، كٛبثل أكؿ مراكز ا٢بج بْب أمم النصارل ُب العصور الوسطى ُب غرب أكربا   ٙبمل اسم

 1) كلو
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ٍنًتيىاقىةى )) يصور الشاعر ابن درٌاج ا٢بجيج من النصارل إىل حصن        الٍب   من رـك كحبش كافرنج((، شى
أنعتها بعمود الشرؾ، كىم يسألوف ا٣بلص كالفرج ٤بصيبتهم من غزك ا٤بسلمْب ٥بم كيشبههم  بالسحاب 

 األسود ُب جو السماء ٩با يوحي بارتفاع ىذا ا٢بصن.

يصور انطلؽ ا٢باجب ا٤بنصور لفتح حصن  ىذه األبيات أف الشاعر ابن دراجُب  ك٦بمل ما جاء      
) شنتياقب (، كيتطرؽ إىل كصف مناعة ا٢بصن كحصانتو، فقد ٙبرؾ ا٤بنصور ُب جيوش قوية التفت 

حولو، كقد شبهو بالبدر ا٤بضيء، الذم ٙبيط بو النجـو اللمعة من سيوؼ الفرساف، كٲبدحو ذاكران  
عة ا ، فهو قطب األفلؾ الذم ٙبيطو كتدكر حولو ىالة، كلكن ىذه ا٥بالة ىي حٍلبة سعيو ُب طا

الدين كاإلسلـ، كاستطاع ا٤بنصور بسعيو أف يقوض دعائم الكفر، كيقضي على دينهم، بعد أف كانوا 
٩بنوعي ا٢بمى، يصعب النيل منهم حيث مل يستطع الدىر أف يصيبهم بالذعر، أك أف يسمعوا عن نوبو 
كمصائبو، فقد جعلوا ا٢بصن ٗبنأل عن األيدم، كشيدكه ليكوف ٥بم مكاف حجهم كعبادهتم، كتتابعت 

 القواعد، كاشَبكت أجناس ٨بتلفةأجيا٥بم عليو، كالكٌل يعمل على احكامو، حٌب ارتفع البناء كرسخت 
 من الرـك كا٢ببش كاالفرنج، ُب ٞبايتو، كيشبهو بالطنب الذم تثبتو على االرض.

طرؽ ابن دراج إىل كصف زائريو كالوافدين عليو للعبادة كالتقديس، كيصف كثرهتم كيشبههم كما ت
  (1) بالسحاب األسود ُب حر السماء، ٩با يوحي بارتفاع ىذا ا٢بصن. 

من خلؿ عرضنا ىذا نلحظ كيف شٌكلت تلك الصور ا١بزئية ُب بناء متماسك كمتناسق صورة        
كلية، ترصد جانبان مهمان من جوانب ا٢بركب العامرية، كىو مشهد انتصار ا٢باجب ا٤بنصور كفتحو ألحد 

ٍنًتيىاقىةى )) أشهر ا٢بصوف ا٤بسيحية ا٤بقدسة  صورة ابليس( الٍب ككيف ٭بت تلك الصورة األكىل )((،  شى
استدعاىا شاعرنا ابن درٌاج من ا٤بوركث الديِب كالتارٱبي، ليشٌكل منها صورة انتصار ا٣بّب على الشر 
كانتصار ا٢بٌق على الباطل الذم زيٌنو إبليس ألىلو، )فإبليس( يبقى رمز للخداع كالكذب كالغركر، كىو 

 دينو أك انتمائو. أيضان رمز للصراع األبدم بينو كبْب اإلنساف، مهما كاف
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لقد جاءت ىذه الصورة الشعرية قوية ُب تشكلها كٝبيلة ُب تذكقها، كتبعث ُب نفسية كٌل قارئ      
على البحث كالتقصي، كذلك نظرا لثقافة ىذا الرجل الواسعة فهم منهل ُب الدين كالتاريخ كا٤بوركث 

  عصره بل منازع.الشعيب كُب الفلك كُب جغرافية األماكن كا٤بدف األندلسية. إنٌو موسوعة الشعراء ُب

 (1) يقوؿ أيضان ابن درٌاج ُب منذر بن ٰبٓب الٌتجييب، كقد انصرؼ من غزكة غزاىا:

ـً ػػػػػػػػػػًل ٙبىٍتى كىواًكًب األىعٍ ػػػػػكالليٍ          كرفػىٍعتى أىٍعلـى ا٥بيدل ُب جىٍحفىلو             لى
ـً ػػػػػػػػػػػػػػػػٍلًك ُب آًذمٍّ ٕبرو طػػػػػػػػػػػكالفي        واًفقو  ػػػػػػػػػػػػػػقو رىفػىعىٍت ًشرىاعى خى ػػػػػػػػػػًبسىوىابً             ا

 يشٌكل ابن درٌاج صورتو الشعرية ُب ىذين البيتْب من تشبيهْب ٛبثيليْب:

األكؿ شبو أعلـ كرايات جيش ا٤بسلمْب؛ كىي خفاقة عالية، تفزع العدك بكثرهتا، بالنجـو ا٤بتأللئة      
ُب ليل ُّيم، ككجو الشبو أٌف تلك األعلـ؛ كىي أعلـ ىداية كنور؛ أعلـ ا١بهاد ُب سبيل ا، هتدم 

م ُب الليل ا٤بظلم، فوجو الشبو للحٌق كالصراط ا٤بستقيم، كما هتدم تلك النجـو بنورىا الساطع الٌسار 
-صورة منتزعة من متعددة. تنمو الصورة كتتسع ُب التشبيو الثاين حيث شبو ا٣بيل ككٌُب عنها بػ)سوابق( 

كىي ٙبمل رايات ا١بهاد ، كالٍب شبهها بالشراع كالفلك ُب ٕبر متلطم األمواج.  -لألهٌنا تسابق الرياح
ل العتاؽ كىي ٙبمل رايات ا١بهاد  خٌفاقة، كصورة الفلك مشٌرعة فالتشبيو ىنا صورة بصورة ، صورة ا٣بي

ُب ٕبر ١ٌبي. كىاتاف الصورتاف منسجمتاف شٌكلتا صورة مركبة كاف ٣بياؿ الشاعر كالطبيعة االثر البارز ُب 
 تشكيلها، كما عرٌبت  عن حالة ا٢برب بْب ا٤بسلمْب كا٤بسيحيْب ُب األندلس.

 :(2) سوسن كيقوؿ ابن درٌاج ُب كصف ال    

ٍجتلى ثناياهي 
ي
 ًإٍف كافى كجوي الرٌبيًع مبتسمان       فالسٍَّوسىني ا٤ب

 ياى حيٍسنىوي ًسنَّ ضاًحكو عىًبقو      بطيًب ريًح ا٢ببيًب رىيَّاهي 
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يبدع ابن درٌاج ُب ىذه الصورة الطبيعية)صورة َشية، صورة بصرية(، فهو يشبو ٝباؿ الربيع باإلنساف     
الذم بدت ثناياه ناصعة البياض مثل أكراؽ السوسن ا١بميلة، كرائحة فمو العبقة فواحة  البشوش ا٤ببتسم

تشبو طيب ريح ا٢ببيب، كقد عمد الشاعر إىل قلب الصورة إلثارة ا٤بتلقي كجلب انتباىو كال سيما أٌف 
 ابن درٌاج ُب حضرة ٩بدكحو.

  (1) ُب كصف النرجس: كيقوؿ أيضان 

 رىاحو كرىٍكضىًة نػىٍرًجًس           يػىتػىنىازىعىاًف الشٍٍّبوى كىٍسطى اًٍَّلسً شىٍكلًف من              
 ػػػان بًتػىنػىف سً ميتىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػارًيػىٍْبً تػىنػىف سػػػػػػػػػػػػ   ميتىبىػػػػػػػػػػػػاًىيػىٍْبً تػىلىو نػػػػػػػػػػػػان بًتىػػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فو                                

يرسم صورة بديعية مفردة عناصرىا الطبيعة، فالراح ك النرجس يتنازعاف الشبو كسط ٦بلس  فالشاعر     
ا٤بمدكح، كٌل منهما يظهر مفاتنو، ىذا بلونو، كذاؾ براحتو. كلكن دكف التعمق فيها، فهو ٰبرص على 

 إبراز ا١بانب الشكلي، كيعقد مشاُّة بْب ما يصفو من مظاىر الطبيعة ك٩بدكحو.

علي أشرؼ دعدكر" أٌف الطبيعة مل تأخذ حٌقها عند ابن درٌاج كإ٭ٌبا تناك٥با ُب أبيات أك  يشّب الدكتور
ُب ٦بالس األمراء كا٢بٌكاـ حيث تدار مثل ىذه  -حْب طلب منو ذلك -مقطوعات ٧بدكدة قا٥با

 (2) األحاديث..." 

ختلفة، الربية منها كالبحرية كلكنٌنا نستغرب مثل ىذا الكلـ كديواف ابن دراج يعٌج ٗبظاىر الطبيعة ا٤ب    
كالسماكية كالفلكية، صحيح أٌف الشاعر مل يفرد قصائدان بعينها لوصف مظاىر الطبيعة، عدا تلك 
القصائد كا٤بقطوعات ُب كصف الورد كالسوسن كالبهار كالنرجس ...كصحيح أيضان أنٌو مل  يكن كابن 

ىرىا ا٤بختلفة، كتوظيفها توظيفا اٰبائيان خفاجة ُب كصف الطبيعة، كلكنو استطاع نفث الركح ُب مظا
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يتناسب كموقف الشاعر الٌنفسي كا٤بدحي، فالبيئة ُب شعر ابن درٌاج ٛبثل " معينان ثريان ٤بادة الصورة، بل 
 (1) معينان ثريان لتجربة الشاعر الفردية، كالٍب ٛبثل على ٫بوو ما ٘بربة فئة من اَّتمع األندلسي آنذاؾ."

 يصف ركضة سوسن ُب شهر شعباف. -رٞبو ا-: ُب ا٤بظفر عبد ا٤بلك بن ا٤بنصور (2) كقاؿ ابن درٌاج 

 .53، 53)من الكامل( ص  

 كاٍنديٍب ًإلىيػٍهىا من ييسىاًعدي كانٍػتىًدبٍ   ا ُب األىٍرًض غىٍزكىةى ٧بيٍتىًسٍب   ػػػػػػػٍز لىنى ػػػػجىهٍّ          
 ةى الطَّرىبٍ ػػػػػػػكاعًقٍد ١بًىٍيًش اللٍَّهًو أىٍلويى   كاٞبٍل على خيًل ا٥بول ًشيىمى الصٍّبىا            
 ٫بوى الرياًض كأىنتى أىكرـي مىٍن رىًكبٍ   ا    ػػػػػػركًر كقيٍد ًُّ ػػػػػػػاًد السػػػػػػكاىًتٍف بأىٍجنى         
يٍ          ا القىصىبٍ ػػػػػػػػكقركنيوي النَّاياًت تيٍسعً    وي   ػػػػػػدانى ػػػػػػوي عيػػػػػػػػولي ػػػػػػػػػػوفي طبػػػػػػػػشان تكػػػػجى  ديىى
 ػػػػػػػػن تىبػػػػاحان مػػػػػػػػػػػػػػكاٍىزيٍز رًم        

ي
 قىًة الًعنىبٍ ػػػػػػن ميعىتَّ ػػػػػوفان مػػػػػػكاسليٍل سي   ُب   ػػػػػػاشًّب ا٤ب

 ًم كالنخىبٍ ػػػػػػػاريىينَّ من الرَّكاطً ػػػػػػػػأىٍحجى    ًم الٍب    ػػػػػػػانيقان من النػٍّيى ػػػػػػػػػػػػػػكانًصٍب ٦ب         
 اءىىىا فوؽى القيضيبٍ ػػػػػػػًع بًنى ػػػػػػأىٍيدم الربي      د شىيَّدىتٍ ػػػػػنو قػػػػػػٍوسى ػػػػػػاقلو من سى ػػػػػػػ٤بع         

ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػشيريفى                    اػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كٞبيي ػػػػػن فضَّ ػػػػاتػيهى  وؼه من ذىىىبٍ ػػػػػػػػػػػػحوؿى األىمًّب ٥بم سييي      اتػيهى
 حىةى ميٍرتىًقبٍ ػػػػػػػدَّ صىفٍ ػػػػاًء كمى ػػػػػػػػػػلىلى الًبنػػػػػػػخى     قىػػػػػػػػػد ارتى ػػػػػػػػػػرًًه كقػػػػْبى ألىمٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػرىقٍّبػػػػػػػػػػػػػػػمتى                   
ًليػػػػػػعب   ةى(( قد تىطىلَّعى ًإٍذ دىنىا  ػػػػػػػػػػػونى ػػػػػكأىمًّب ))لي                  

ى
يٍ ػػػػػػًك ًإلىيٍ ػػػػػدي ا٤ب بٍ ػػػػػػػػػػػًو ُب جى  شو ١بًى

 ًهبٍ ػػػػػػٍم كانٍػتى ػػػػػػػػػًك فاغنى ػػػػػفهينا بيوتي ا٤بسٍ     اؿى الد مىػػػػػػػػػػػػػػفلىًئٍن غىًنٍمتى ىناؾ أىمث                  
 دل رىجىٍب   ػػػػػػان منى الورًد الذم أىىٍ ػػػًعوىض  وي  ػػػػػػػػػػػػػػل لك كٍجهى ػػػػافو جػػػػػػػػػػػػػػٙبيىفان لشىٍعب                  

لوحة فنية فسيفسائية متنوعة  مشكلة من  -بركح مرحة  -رسم الشاعر ابن درٌاج ُب ىذه القصيدة       
صور متعددة منها الشمية كالبصرية كا٢بركية كالسمعية، ٤بشهد غزكة افَباضية ٰباكي فيها معركة حقيقية  

الطبيعية كمرح االنساف، ساحتها ركضة السوسن، كلكن كسائلها مرح  ))ليونىةى((. كىذه الغزكةكغزكة 
فا١بيش جيش اللهو كرايتو الطرب، كخيلو  ا٥بول كأجناده السركر، كطبولو العيداف، كقركنو النايات 
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تسعدىا القصب، كرماحو تباشّب ا٤بُب، كسيوفو من معٌتقة العنب، ك٦بانيقو من النيم الٍب أحجارىا من 
من فضة كٞباة أمّبىا سيوفهم من ذىب، فحق الٌركاطم كالنخب. غزكة ٤بعاقل السوسن الٍب شرفاهتا 

 للمظٌفر أف يغنم ا٤بسك كالطيب ُب ىذه الركضة السوسنية، فهذه ىدايا شعباف، كالورد ىدايا رجب.

تعددت كتنوعت بْب صور مفردة  قدالصورة الشعرية ُب شعر ابن درٌاج  أفٌ ٬بلص ٩با تقدـ ذكره       
فكرة كالتوسع فيها، كبْب صور مركبة أك كلية لخاطفة يلجا إليها الشاعر ٤بوقف شعرٌم ما، أك توضيح 

 تلك الصور ٛبٌيزتك تعرب عن مشاىد متسلسة كحلقات الفلم ال تكتمل الصورة إال ٗبشاىد كل حلقاتو. 
فقد غاؿ ابن درٌاج ُب رسم أبعاد بعض الصور،  بتكارم،بالغلٌو الٌشديد كالولوع باالستقصاء كا٣بياؿ اال

من مظاىر التجديد ُب مضموف القصيدة العربية، اعتمدىا كبار الشعراء ُب العصر العباسي   كىو مظهر
كما أكلع   كأيب ٛباـ كا٤بتنيب، كسار على هنجهم شعراء األندلس كعلى رأسهم ابن درٌاج القسطلي.

٦بموعة من الصور ا٤بفردة على ٫بو متتابع، للٌتعبّب عن فكرة عمد إىل تكرار باالستقصاء ُب ا٤بعاين، فهو ي
 ما، أك لَبسيخ ا٤بعُب ُب ذىن ا٤بتلقي.

كيعٌد ا٣بياؿ االبتكارم ا٣باصة ا٤بميزة لفن الصورة الشعرية ُب شعر ابن درٌاج، فاعتماد الشاعر        
االنفعاؿ ُب نفس القارئ من أبرز السمات على ضركب من التصوير الٌطريف الٍب تذكي ركح اإلثارة ك 

الشعرية لديو، فهو ال يقف ُب حدكد ٧باكاة سابقيو من الشعراء فحسب، كإ٭با يبدع صوران ٛبتاز بالدٌقة 
 .(1)ملحظة اسوس كالٌتخٌيل ا٤ببدع معان 

ُب األسلوب كا٫برافان لقد مثٌلت ىذه الصور الشعرية ُب شعر ابن درٌاج بصورهتا ا٤بفردة كا٤برٌكبة ٙبوالن     
عن معناه ا٢بقيقي إىل معناه اَّازم كتطور الستعارة ا١بملة إىل -بتعبّب عبد ا الغذامي  –للنٌص 

استعارة الٌنٌص يقوؿ بارت: " األسلوب ليس أبدان أم شيء سول االستعارة"، فهذه السمات البلغٌية 
فهي سحر، كما السحر إاٌل ٙبويل للواقع كانتهاؾ الٍب تتصٌدر الٌنص لٌب كجوده كسر سحره، كألهنا بياف 

كمن ٌٍب جاء  (2) لو. بقلبو إىل )ال كاقع (. أك )ٚبييل( على لغة القرطاجٌِب. أم ٙبويل العامل إىل خياؿ.
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ُب معظمو ٝبيلن ُب  شعر ابن درٌاج القسطلي ابتكاريان التفاعل الذاٌب على مستول الصورة الشعرية ُب 
تشٌكلو، فالشاعر مل يكرر نفسو بالصورة النمطية ا٤بعهودة بل أبدع ُب الكثّب من صوره الفردية كالكلية، 
نظرا لثقافة الشاعر الواسعة، كتعدد مشارب صوره كتنوعها، الٍب جعلت من الصورة الشعرية كإف ظهرت 

 البديعية منها. متداكلة قدٲبة إال أهنا اكتست ثوبان جديدان السيما
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 واإليقاع الموسيقى مستوى على الّذاتي النّصي لّتفاعلا  -4

، كا٤بوسيقى ىي ا١بماؿ (1) يتفق القدماء على أف الشعر ال يقـو إال إذا اعتمد على ركن ا٤بوسيقى      
ُب أكسع معانيها، كىي من أبرز مظاىر الشعر ك٩بٌيزاتو، كىل يكوف الشعر بل موسيقى؟ كىل تكوف 

 ا٤بوسيقى دكف ٝباؿ؟

.كىو عند ابن (2) لقد عٌرفو قدامة بن جعفر الشعر بقولو: " قوؿ موزكف مقٌفى يدٌؿ على معُب"      
 حاـز. كعند (3) القافيةك  ا٤بعُبك  الوزفك  اللفظ رشيق يقـو على أربعة أشياء كىي:

 موزكف ٨بيل كلـ الشعر ، كُب موضع آخر "(4)... مقفى موزكف كلـ الشعر ":ىػ(684)تالقرطاجي
يرل ىؤالء النقاد أٌف االنسجاـ ا٤بوسيقي ُب  كما  (5)". ...ذلكإىل  التقفية بزيادة العرب لساف ُب ٨بتص

تواَل مقاطع الكلـ كخضوعها لَبتيب خاص، مضافنا إىل ىذا تردد القواُب كتكرارىا، أىم خاصيةو ٛبٌيز 
الشعر عن الٌنثر. على أهٌنم كانوا يدركوف ٛباـ االدراؾ أٌف للشعر نواحي أخرل تتعلق با٤بعُب الشعرم كما 

دة، مل تكن ٚبطر لنا على باؿ، تؤثر ُب الٌنفس تأثّبان شديدان، كتثّب مٌنا فيو من خياؿ كصور جدي
العاطفة...فلٌما جاء ادثوف كبدأكا ينظركف إىل الشعر ُب لغات عدة كضعوا لو أركانان ثلثة ال يكوف 

 الشعر إال ُّا، كىي:

 أك٥با: أٌف معانيو تصٌب ُب صور خيالية تثّب خياؿ القارئ أك السامع.
 ا: أف تتوافر ُب ألفاظو صفة التجانس )من مقومات ا١بماؿ( بْب اللفظ كا٤بعُب.ثاني

 (6) ثالثا: خضوع الوزف الشعرم كالكلـ ُب ترتيب مقاطعو إىل نظاـ معْب) الٌنظاـ من مقومات ا١بماؿ(.
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فالوزف كالقافية، كالتشكيلت اللغوية الداخلية من جناس كمطابقة كمقابلة كرٌد أعجاز األبيات على    
صدكرىا ، كخضوع كل ذلك لنظاـ معْب ىو مظهر من مظاىر ا٤بوسيقى، ٫باكؿ الكشف عنو ُب شعر 

 ابن درٌاج، كالوقوؼ على التفاعلت الذاتية للموسيقى من خلؿ ىذين ا٤بستويْب:

كالذم يسميو البعض ))موسيقى خارجية((،  -الذم يتمثل ُب البحر كالقافية–تول اإلطار العاـ مس -
 كيسميو البعض اآلخر ))موسيقى جاىزة((.

كا٤بستوىل الثاين األكثر خصوصية كالتصاقا ٗبوضوع القصيدة، كىو إطار ))ا٤بوسيقى الداخلية(( أك - 
مقابل موسيقى اإلطار عند أشرؼ علي دعدكر ك٧بمد أك موسيقى ا٢بشو ُب (1) )ا٤بوسيقى الطارئة( 
 (2) ا٥بادم الطرابلسي.

 أوال: الموسيقى الخارجية 

 األوزان:-أ

الوزف أعظم أركاف حٌد الشعر كأكالىا بو خصوصية، كىو مشتمل على القافية كجالب ٥با       
...كجعلها ٜبانية، منها اثناف *ضركرة...كأٌكؿ من  ألف فيها كٝبع األعاريض كالضركب ا٣بليل ابن أٞبد 

ٟباسياف كٮبا: فعولن كفاعلن، كستة سباعية كىي: مفاعيلن كفاعلتن كمستفعلن كمفاعلًب كمتفاعلن 
 -على أنٌو مل يذكر ا٤بتدارؾ –كمفعوالت... كعٌد ا٣بليل أجناس األكزاف  فجعلها ٟبسة عشرة جنسان 

لوافر كالكامل ُب دائرة، ٌٍب ا٥بزج كالرجز كالرمل ُب كىي عنده: الطويل كا٤بديد كالبسيط ُب دائرة، ٍب ا
 (3) دائرة، ٍبٌ السريع كا٤بضارع كا٤بقتضب كاَّتث ُب دائرة، ٍبٌ ا٤بتقارب كحده ُب دائرة.

                                                           
 .56ص مرجع سابق،  .ينظر: الربعي بن سلمة - 1
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سواء الطبعة األكىل  ٙبقيق ٧بمود علي مكيكبعملية إحصائية لنسبة األكزاف الشعرية ُب ديواف ابن دراج   
 أك الطبعة الثانية جاءت النسب متقاربة كما يلي:

 النسبة ا٤بئوية عدد القصائد كا٤بقطوعات النسبة ا٤بئوية عدد األبيات الوزف
 %26.60 ا٤بلحق1+45 %32.01 1938 الطويل
 %29.47 ٦بزكء( ا٤بلحق 1+4+)46 %29.35 1777 الكامل
 %17.91 بسيط(ا٤بلحق٨بلع 1+2+)28 %15.33 928 البسيط

 %12.14 22 %13.18 798 ا٤بتقارب
 %5.78 ا٤بلحق2+8 %6.82 413 الوافر

 %3.47 6 %1.35 82 ا٣بفبف
 %1.74 ٦بزكء الرمل1+ 2 %0.92 56 الرمل
 %0.58 1 %0.46 28 ا٤بديد
 %0.58 1 %0.26 16 اَّتث

 %0.58 1 %0.13 08 ا٤بنسرح

 %0.58 1 %0.08 05 السريع

 %0.58 1 %0.04 03 الرجز

 %100 173 %100 6053 اَّموع
 

 يتبْب من خلؿ ىذا ا١بدكؿ ا٤بلحظات اآلتية:

تعدد األكزاف ُب شعر ابن درٌاج كالذم بلغ اثنا عشرة ٕبران بتكرارات متفاكتة، يدٌؿ على معرفة الشاعر -1
 بعلم العركض من كزف كقافية كغّبٮبا. 
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 –أٌف نسبة األكزاف الشعرية ُب ديواف ابن درٌاج) الطويل، الكامل، البسيط، ا٤بتقارب، الوافر(، تتفق -2
مع ما توصل إليو الدكتور إبراىيم أنيس ُب دراستو ألكزاف الشعر العريب كأف أشهر ىذه  –بصورة عامة 

ٕبر ا٣بفيف، فالطويل قد نظم األكزاف ٟبسة كىي: ٕبر الطويل، ٕبر الكامل، ٕبر البسيط، ٕبر الوافر، 
منو ما يقرب من ثلث الشعر العريب، كال سيما ُب األغراض ا١بدية ا١بليلة الشأف كا٤بفاخرة كا٤بهاجاة 
كا٤بناظرة. ٍب ٰبل ُب ا٤برتبة الثانية الكامل كالبسيط، كرٗبا جاء بعدىا كل من الوافر كا٣بفيف كتلك ىي 

موفورة ا٢بظ يطرقها كٌل الشعراء. أٌما ا٤بتقارب كالرمل كالسريع البحور ا٣بمسة الٍب ظلت ُب كٌل العصور 
  (1) فتلك ٕبور تذبذبت بْب القٌلة كالكثرة، يألفها شاعر كيكاد يهملها آخر

أٌف كفرة البحور الشعرية ذات ا٤بقاطع الطويلة كالطويل، كالكامل كالبسيط كا٤بتقارب كالوافر ُب شعر  -3
سعة صدره، حيث يقوؿ فيو ابن شهيد"...ٌٍب زاد ٗبا ُب ك ر ابن دراج تعكس طوؿ نفس الشاع

أشعاره...ما تراه من سعة صدره، كجيشة ٕبره...كراحتو ٗبا يتعب الناس، كسعة نفسو فيما ييضٌيق 
 (2) األنفاس"

كما أٌف قلة بعضها ال ينتقص من شاعرية ابن درٌاج ُب شيء، كلعل عدـ تكرارىا "يؤكد أهٌنا قا٥با       
مناسبة خاصة أكحْب طلب منو كصف األشياء فجاءت على ىذه األكزاف ا٤بهملة ليثبت لنفسو القدرة ُب 

 كا٤بهارة الفنية كما عدا ذلك فهو يسّب فيو على طريق الشعراء القدماء ُب القوؿ على األكزاف ا٤بشهورة"
(3) 

هورة، كتكرارىا بنسب متفاكتة، يظهر إذف إٌف التزاـ الشاعر ابن درٌاج بالبحور الشعرية التقليدية ا٤بش      
التفاعل السكوين أك االجَبارم على مستول األكزاف، كلكن ليس با٤بعُب السليب فهذه األكزاف كإف كانت 
قوالب جاىزة بتفعيلهتا إال أف الشاعر ابن درٌاج قد بعث فيها ا٢بياة بركحو ا٤بتجددة كشكل منها 

                                                           
 .190، 189أنيس. موسيقى الشعر. مرجع سابق، ص  ،إبراىيم - 1
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ذكؽ سليم، تارة تظهر فرحة الشاعر ٗبا نالو من كـر كمكانة سنفونية درٌاجية خالدة ٰبسها كٌل صاحب 
مرموقة عند ٩بدكحيو من األمراء كا٤بلوؾ كال سيما ا٢باجب ا٤بنصور كابنو عبد ا٤بلك كغّبٮبا، كتارة تبدك 

 حزينة تبعث على البكاء كالشفقة ٢بالة الضياع كالتيو الٍب حياىا بعد الفتنة.

غلب ا٤بديح على شعره ُب حضرة ا٤بلوؾ كاألمراء أف ٯبدد ُب ال ٲبكن أف نطلب من شاعر       
للمديح كالفخر كالرثاء، فابن  -ُب عمومها ىي األنسب على األقل ُب زمانو -األكزاف، فهذه األكزاف 

درٌاج شاعر مرحلتْب متباينتْب من تاريخ األندلس، مرحلة الدكلة العامرية كانتصاراهتا على ا٤بمالك 
احب ذلك من مدح كفخر كىجاء كرثاء، ككصفو للمعارؾ ا٢بربية، كا٢بصوف كا٤بعاقل  االسبانية، كما ص

، جعلت الشاعر كأسرتو  كا٤بدف، كمرحلة الفتنة ا٤بشؤكمة كأىوا٥با كما صاحب ذلك من أحداثو جساـو
يهيم على كجهو بْب الفتياف العامريْب باحثا عن من يأكيو فاٚبذ الشكول كاالستعطاؼ كسيلة لكسب 

ىؤالء األمراء ... كىتاف ا٤برحلتاف ُب حاجة لرجل صبور كاسع الصدر، طويل الٌنفس ، كلغة تتسع كٌد 
كاف ىذا ما يتعلق بالوزف ُب شعر ابن  ٗبقاطعها كأكزاهنا ٤بعاف شاسعة شساعة حياة الشاعر نفسها.

 درٌاج، نتعرض بعده ٤با يتعلق بالقافية، لتكتمل الصورة عن اإليقاع ا٣بارجي.

 ثانياً: القافية

شريكة الوزف ُب االختصاص بالشعر كال يسمى شعران حٌب يكوف لو -كما يقوؿ ابن رشيق–القافية     
كزف كقافية...كاختلف الناس ُب القافية ماىي؟ فقاؿ ا٣بليل: ًمن آخر حرؼ من البيت إىل أٌكؿ ساكن 

تكوف مرٌة  -كىو الصحيح–ا٤بذىب  يليو من قبلو مع حركة ا٢برؼ الذم قبل الساكن، كالقافية على ىذا
فاالختلؼ ا٢باصل ُب ٙبديد القافية بْب القدماء كتعريف (1) ،بعض كلمة، كمرٌة كلمة كمرٌة كلمتْب... "

ا٣بليل ٥با ُّذه الكيفية ال يعفيها أف تكوف أصوات يلتـز تكرارىا ُب آخر الشطر من البيت، فهذا ابراىيم 
أنيس يرل أٌف القافية ليست سول عدة أصوات تتكوف ُب أكاخر األشطر أك األبيات من القصيدة، 

ان ىامان من ا٤بوسيقى الشعرية. فهي ٗبثابة الفواصل ا٤بوسيقية يتوقع السامع ترددىا، كتكررىا ىذا يكوف جزء

                                                           
 .135ص مصدر سابق.  -باب القواُب –عمدة. ابن رشيق القّبكاين. ال- 1
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كيستمتع ٗبثل ىذا الَبدد الذم يطرؽ اآلذاف ُب فَبات زمنية منتظمة، كبعد عدد معْب من مقاطع ذات 
ليلي، كا "كالقواُب عند أيب العلء (1) ،نظاـ خاص يسمى الوزف." . تنقسم ثلثةى أقساـ: الذ  ، كا٢بيوشي لنػ فيري

ليلي ما كثر على األلسن كىي عليو ُب القدمي كا٢بديث. كالنػ فير: ما ىو أقل استعماالن من غّبه كا١بيم  فالذ 
خسة أحرؼ، كست كمن لوازمها (2) ،كالزام ك٫بو ذلك. كا٢بوش: اللواٌب تػيٍهجىري فل تستعملي ..."

 لوصل، كا٣بركج. حركات. فاألحرؼ: الركم، كالٌردؼ، كالتأسيس، كا

كىو "ذلك الصوت الذم تبُب عليو (3) ،فأٌما الركم: كىو أثبىتي حركؼ البيت كعليو تنىب ا٤بنظومات      
 (4) ". بأف يشتمل على ذلك الصوت ا٤بكرر ُب آخر األبياتاألبيات... فل يكوف الشعر مقفى إاٌل 

إىل أربعة أقساـ حسب نسبة شيوعها ُب الشعر  كيقسم إبراىيم أنيس حركؼ ا٥بجاء الٍب تقع ركيان       
 (5) العريب، كىي:

 )أ( حركؼ ٘بيء ركيان بكثرة كإف اختلفت نسبة شيوعها ُب أشعار الشعراء كتلك ىي:       
 الراء. اللـ. ا٤بيم. النوف. الباء. الداؿ.

. العْب. ا٢باء. )ب( ٕبركؼ متوسطة الشيوع كتلك ىي: التاء. السْب. القاؼ. الكاؼ. ا٥بمزة      
 الفاء. الياء. ا١بيم.

 )ج( حركؼ قليلة الشيوع: الضاء. الطاء. ا٥باء.
 : الذاؿ. الثاء. ا٣باء. الشْب. الصاد. الزام. الظاء. الواك.ركيان  ٦بيئها)د( حركؼ نادرة ُب       

تيعزل كثرة الشيوع أك قلتها إىل ثقل ُب األصوات أك خفة بقدر ما تيعزل إىل نسبة كركدىا ُب أكاخر   كال
 كا١بدكؿ التاَل يوضح نسبة كركد ىذا ا٢برؼ ُب شعر ابن درٌاج: كلمات اللغة.

                                                           
 .244إبراىيم أنيس. موسيقى الشعر. مرجع سابق. ص  - 1
ـ(. شرح اللزكميات. ٙبقيق: سيدة حامدة كآخركف. 1057-ق449أبو العلء ا٤بعرم.)أٞبد عبد ا بن سليماف ا٤بعٌرم، ا٤بتوَب  - 2

 . 48، ص 1ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب. ج

 . 20، ص 1ا٤برجع نفسو ج- 3
 .245ا٤برجع نفسو، ص - 4
 .246إبراىيم، أنيس. موسيقى الشعر. مرجع سابق. ص - 5
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 النسبة ا٤بئوية طوعاتقا٤بالقصائد/ع/ النسبة ا٤بئوية األبياتعدد الركم

 
 اَّموعة )أ(

72.97% 

 %13.29 23 %15.01 909 ا٤بي
 %13.29 23 %14.04 850 الداؿ
 %12.71 22 %12.07 731 اللـ
 %12.13 21 %12.62 764 الراء
 %9.25 16 %10.68 647 الباء
 %6.93 12 %8.55 518 النوف

اَّموعة 
 )ب(

23.65% 

 %4.62 08 %3.96 24 ا٢باء
 %4.04 07 %4.79 290 العْب
 %3.46 06 %2.90 176 الفاء

 %2.90 05 %1.47 89 الكاؼ
 %2.90 05 %5.46 331 ا٥بمزة

 %0.58 01 %0.18 11 ل/ا٤بقصورة
 %2.31 04 %1.48 90 السْب
 %2.31 04 %1.42 86 القاؼ

 %1.73 03 %0.39 24 التاء
 %1.15 02 %1.86 109 الياء
 %1.15 02 %0.74 45 ا١بيم

 اَّموعة )ج(
3.14% 

 %0.58 01 %0.08 5 الضاء
 %4.04 ا٤بلحق(14)ـ01+06 %2.06 129 ا٥باء

 %0.58 01 %0.14 9 الصاد اَّموعة )د(
 %100 173 100  20 اَّموع
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 : ما يليا١بدكؿ خلؿ ىذا من نلحظ 

تنوع القافية ُب شعر ابن درٌاج بْب ا٤بطلق كا٤بقيد، كقد جاءت منسجمة مع مواقف الشاعر كرؤاه  -
كحالتو النفسية. أضافت إىل رصيد كزنو طاقة جديدة كنربان كجرسنا موسيقيان كاف لو األثر الواضح على 

 ا٤بتلقي.
نسب لغرض ا٤بدح كالفخر، كقد فالقافية ا٤بطلقة كانت األكثر حضورا ُب شعر ابن درٌاج ، كىي األ     

منها  الراء. اللـ. ا٤بيم. النوف. الباء. الداؿ( الٍب أخذتجاءت بأشهر حركؼ الركم شهرة بْب الشعراء )
كرائية ابن درٌاج ا٤بشهورة الٍب عارض كالصيت الطيب ُب ا٤بشرؽ كا٤بغرب،   بعض قصائده الشهرة الواسعة

 نواس. فيها أبا

 إٌف حركؼ ا٥بجاء ُب اَّموعة )أ(؛ الٍب ىي حركؼ ٘بيء ركيان، كشائعة االستعماؿ ُب الشعر  -
أم ثلثي قواُب ديواف ابن درٌاج، كىذا يعِب أٌف  %72.97العريب القدمي ، قد احتلت الٌصدراة بنسبة 

عة ا٢بركؼ الٍب الشاعر مل ٚبرج عن النمط القدمي ُب تقفيتة للشعر. كما أٌف اَّموعة )ب(، كىي ٦بو 
؛أم ثلت القواُب ُب شعر  %23.65٘بيء ركيان متوسطة االستعماؿ ُب الشعر، قد شٌكلت ما نسبتو 

( فقد عكسب %5.28ابن درٌاج. أٌما اَّموعة )ج(، كاَّموعة)د( فنسبتهما ال تتجاكز ا٣بمسة با٤بائة )
 القلة كالندرة ُب استعماؿ ىذه ا٢بركؼ كركم ُب قصائد ابن درٌاج.

)التاء. السْب. كا٤بهموس  الراء. اللـ. ا٤بيم. النوف. الباء. الداؿ(، تنوعت حركؼ الركم ما بْب اَّهور)-
كلعل طبيعة حياة الشاعر نفسها ا٤بنتصرة ُب ظل الدكلة العامرية ،  (1)ا٢باء. ا٥باء. الياء. القاؼ. ..( 

ركؼ سواء بالقوة أك الفعل، فالصوت كا٤بنكسرة  بعد الفتنة كأحداثها، كراء ٦بيء ىذا النوع من ا٢ب
يرسم "إيقاعو الواضح أجواء أثّبية أسطورية تواكب معاين القوة -كما يقوؿ أشرؼ ٪با–اَّهور 

                                                           
االصوات اَّهورة: ىي الٍب ٰبدث ُب تكوينها أف يندفع ا٥بواء ُب ٦برل مستمر خلؿ ا٢بلق كالفم، كخلؿ األنف معهما أحيانان  - 1

فيحدث احتكاكا مسموعان. كا٤بهموس : حرؼ الف ٨برجو دكف اَّهور ، كجرل معو  دكف أف يكوف ىناؾ عائق يعَبض ٦برل ا٥بواء،
. مكتبة ا٣با٪بي 3ينظر:  . رمضاف عبد التواب. ا٤بدخل إىل علم اللغة كمناىج البحث.ط النفس، ككاف دكف اَّهور ُب رفع الصوت.

 .17، ص 1لكبّب كآخركف. دار ا٤بعارؼ القاىرة. مج.كابن منظور. لساف العرب. ٙبقيق: عبد ا علي ا42ـ، ص 1997بالقاىرة. 
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كىذا ما مٌيز (1)،كالشجاعة كالشرؼ كالكـر كالبطولة كالفركسية كاَّد كا٤بثالية، الٍب ٚبلع على ا٤بمدكح"
أم ا٢بركؼ اَّهورة -ذات الركم األكثر شيوعان ُب الشعر العريب شعر ابن درٌاج فجٌل القصائد ا٤بدحية 

 أم ثلثي ديواف ابن درٌاج.%72.97مثلت) -

أٌما األصوات ا٤بهموسة فقد" أٝبع عليو علماء األصوات من أف األصوات ا٤بهموسة ٙبتاج للنطق       
نظائرىا اَّهورة، فاألحرؼ ا٤بهموسة ٦بهدة للنفس ك٢بسن  ُّا إىل قدر أكرب من ىواء الرئتْب ٩با تتطلبو

ا٢بظ نراىا قليلة ُب الكلـ ألف ٟبس الكلـ يتكوف عادة من أحرؼ مهموسة كباقي الكلـ أحرؼ 
كفعل ٪بد ىذه األصوات ا٤بهموسة قليلة ُب تكراراهتا ُب ديواف ابن درٌاج؛ أم ما نسبتو (2) ٦بهورة."

 ا اَّهورة.مقارنة بنظائرى 26.79%)

كما أف األصوات ا٤بهموسة يبعث على ا٥بدكء كقلة االنفعاؿ، فهي ال ٙبدث ذبذبات صوتية      
لألكتار، على نقيض ا٢بركؼ اَّهورة؛ فهي تنتج ذبذبات صوتية تتسم بالقوة كالشدة، نظرنا الندفاع 

صاخبان، ينعكس ذلك على اإليقاع ا٥بواء من الصدر عن طريق الفم كاألنف معان؛ فتنتج ايقاعنا موسيقينا 
 العاـ للبيت الشعرم، كمن أمثلة ذلك:

 :(3)قوؿ ابن درٌاج
 كى ٝبيلي ديػع لػػػػػػديه صنػػػػػػػػػػوائػػػػػػعى  فيىهنيك يا منصوري مبدأي أىنٍػعيمو                             

ب الزَّكٍّي أصوؿي    كفرعاف من دكًح الثناًء ٭بتها            من اَّد ُب الَب 

 :(4)كيقوؿ أيضان 
 كأىشجعى من حىطىمىٍتو ا٣بيوؿي              كأىٍىيىبى من رىًىبىٍتوي األسودي      

 ودي ػػػػػػػػي لى من ظىلَّلىٍتوي البينػػػػػػػكأىصمدى من جىرىبػىٍتوي السيوؼي              كأىٝبى      
                                                           

 .266عصر الطوائف. )د. ت.(،ص -أشرؼ ٪با. قصيدة ا٤بديح ُب األندلس، قضاياىا ا٤بوضوعية كالفنية - 1
 .30ص  مرجع سابق.  ابراىيم أنيس. موسيقى الشعر.- 2
 .80ص. 2الديواف، ط ابن درٌاج القسطلي. -3

 .102 ،101ص ا٤بصدر نفسو. - 4
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 :(1)كما يهنئ ٩بدكحو بقولو 

ًني        ٍىػػػػًر رىٍكحه كىرىٍٰبػػػػػػػػػػػػػػىى نٍػيىا أىمى    ػػىافي    ػػػػػػئنا لذا الدَّ يًن كالد   افه كًإٲبىػػػػػػػػافي ػػػػكللدٍّ
 مىافي ػػػػػػرى ا٤بؤمنْبى سيلىيٍ ػػػػػػػػػػػكأىفَّ أىمي   قد ثيلَّ عىٍرشيوي      (2)بًأىفَّ قىًعيدى الشٍٍّرؾً       

فركٌم ىذه األبيات جاءت ٦بهورة : اللـ. الداؿ. النوف، كالٍب تتميز بذبذبات صوتية عالية، كمع 
 ا٢بركؼ الٍب سبقتها )الياء كالواك كاأللف ( أكسبت القصيدة إيقاعا موسيقيان صاخبان.

ا ٯباكرىا من إٌف اعتماد الشاعر ابن درٌاج على األصوات اَّهورة كا٤بهموسة ليس ُب ذاهتا، بل مع م      
أصوات أخرل، لتعرب عن ا٤بوقف النفسي للشاعر سواء ُب فرحو أك حزنو، " فل يوجد ٜبٌة صوت ٗبفرده 
يدٌؿ على البهجة كالرٌقة كآلخر يدٌؿ على ا٢بزف كالعنف، فالصوت يكتسب داللتو من خلؿ ٦باكرتو 

 (3) ألصوات أخرل"

قد اختار طريق األكائل من الشعراء القدماء ُب موسيقاه ك٬بلص ٩با تقدـ ذكره أٌف الشاعر بن درٌاج       
كفيان للغة العربية معتزان ُّا، يعلم أٌف الشعر رأس األمر فيها، كأٌف  ا٣بارجية من كزف كقافية، فقد كاف شاعران 

ىذه األكزاف ىي البطاقة التعريفية ٥بذا الشعر، كمن ٌٍب جاء التفاعل الذاٌب على مستول ا٤بوسيقى 
، ٗبا فيو من طاقات موسيقية تظهر من حْب إىل آخر عرب تلك ا٤بقاطع الطويلة كالقصّبة ان ة تكراريا٣بارجي

اجَبارم بعيدان عن التجديد كاالبداع ُب اإلطار اإليقاعي لقصائد  كٗبفهـو ٧بمد بنيسلألبيات الشعرية، 
بعي بن سلمة بشكلها كألٌف ا٤بوسيقى ا٣بارجية كما يقوؿ األستاذ الدكتور الر  الشاعر ابن درٌاج.

العركضي، مشَبكة بْب ٝبيع الشعراء كٝبيع األغراض أيضان، كٗبجرد أف يقع الشاعر على ٕبر أك قافية، أك 
يرتضيهما لقصيدة معينة، يكوف قد ألـز نفسو، باطار موسيقى ليس لو أف يتجاكزه بعد ذلك، كال يبقى 

                                                           
 .135ص  ا٤بصدر السابق،  -1

مد بن ىشاـ ا٤بهدم - 2  يقصد بقعيد الشرؾ ٧بي
 .267أشرؼ ٪با. قصيدة ا٤بديح ُب األندلس، قضاياىا ا٤بوضوعية كالفنية. مرجع سابق. ص - 3
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ا٤بوسيقى الداخلية أك الطارئة، الٍب تنتج عٌما  أمامو، للتعبّب عن مشاعره كخصوصية موضوعو، إال ٦باؿ
 (1) ".ٰبدثو الشاعر ُب الوزف األصلي من زحافات كعلل، كما تنتج عن كيفية اختياره للكلمات كترتيبها

، الٍب اعتُب ُّا ابن درٌاج أٲٌبا اعتناءو،  كٝبا٥با س أمامنا سول كلوج ىذا النوع من ا٤بوسيقى ا٣بفيةيفل 
الذاٌب على مستويات ىذه  الٌنٌصي فاعل٤بدرسة البديع الٍب ينتمي إليها، كإبراز مظاىر التٌ كسمة جوىرية 

 ا٤بوسيقى.

 ثانيا: الموسيقى الداخلية

مركران باللفظة  -كوحدة صوتية–يقوؿ الدكتور أشرؼ علي دعدكر:" تبدأ ا٤بوسيقى الداخلية با٢برؼ 
إطار القصيدة ككل، كُب فلك موسيقاه ا٣بارجية  ا٤بفردة حٌب تصل إىل الشطرة أك البيت الذم يقع ُب

  (2) من كزف كقافية"

كٗبا أٌف ا٢بركؼ كاأللفاظ كا١بمل ىي أساس التشٌكل اإليقاع الداخلي للبيت الشعرم، فإٌف دراستنا 
 للموسيقى الداخلية ال ٚبرج عن ا٤بستويات اآلتية: اإليقاع ا٢برُب، كاإليقاع اللفظي، اإليقاع الَبكييب

 اإليقاع الحرفي   -1

ُب معرض حديث الدكتور ابراىيم أنيس عن ا١برس ُب اللفظ الشعرم، قسم الباحث ا٤بعُب إىل        
عنيف كرقيق، كتبعا ٥بذا التقسيم "قسم ا٢بركؼ إىل قسمْب: قسم ينسجم مع ا٤بعُب العنيف، كاآلخر 

ككٍقعها ُب اآلذاف، كرٗبا كانت  يناسب ا٤بعُب الرقيق ا٥بادئ، كمرجع ىذا التقسيم ُب ا٢بركؼ صفاهتا
األحرؼ اآلتية أنسب ا٢بركؼ للمعاين العنيفة: ا٣باء. القاؼ. ا١بيم. الضاد. الطاء. الظاء. الصاد. فإذا   
كثرت ُب ألفاظ الشعر كمل تكن كثرهتا ٩با يستقبح أك ٩با تنطبق عليو ضوابط تنافر ا٢بركؼ ٦بتمعة، 

ال ٫بس ُّا مع غّبىا من ا٢بركؼ. ذلك ىو الكماؿ  أحسسنا ُب موسيقى ىذا الشعر بقوة كعنف
ا٤بطلق ُب موسيقى الشعر، كلكنو بعيد ا٤بناؿ ألف الشاعر مقيد بألفاظ اللغة، كليس لو من ا٢برية ما عند 

                                                           
 .57، 56الربعي بن سلمة "من التعبّب ا٤بوسيقي ُب نونية ابن البقاء الرندم".مرجع سابق .ص  - 1
 .203دكر.الصورة الفنية ُب شعر ابن درٌاج القسطلي االندلسي. مرجع سابق. صأشرؼ علي دع - 2
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فالشاعر ابن درٌاج مل يصل ُب موسيقى شعره إىل الكماؿ ا٤بطلق الذم (1) ا٤بوسيقي ُب تركيب نغماتو".
يس، كلكٌنو استطاع أف ٯبعل من شعره ))سيمفونيات((، ٝبيلة بكل كسائل االفتناف أشار إليو إبراىيم أن

 البديعي.

ظاىرة جلٌية برزت إٌف تردد كثّب من ا٢بركؼ ُب شعر ابن درٌاج سواء على ا٤بستول األفقي أك العمودم 
ُب تكرار بعض ا٢بركؼ بصورة تعاقبية كُب بداية األبيات الشعرية كحركؼ العطف )الفاء، الواك(، 
كحركؼ ا١بٌر)من، كإىل(، كحركؼ النفي)ال، مل(، كأ٠باء الشرط )من، إٍف، إذا(، كأدكات النصب )أف، 

(، ككم ا٣بربية، كالظمائر)ىم، (، كحركؼ كأ٠باء االستفهاـ)كيف، مىٍن(، كأ٠باء ا٤بوصوؿ )ما، من
أنت، أنا( بنسب متفاكتة ساٮبت ُب االتساؽ ا٤بوسيقي العاـ لألبيات، كما ساٮبت ُب اتساؽ مبُب 

 النص كانسجامو، كنوضح ذلك بالشواىد الشعرية اآلتية:

  )من الكامل(  (2) يقوؿ ابن درٌاج:

ٍقدكري قيديمان     ًسٍر سىارى صيٍنعي اً حيث تىسّبي       
ى
 كسىاعىدى عىٍزمىكى ا٤ب

ُب       كمييى                       
ي
 ػػػػػػػػػككصىلتى مىٍوصوالن بًبػىٍغيىًتكى ا٤ب

ي
 ري ػػػػػيػػػػػػػػػػػػػرىادوؾى التػىٍيسػػػٌسران ٤ب

ٜبافو كعشرين مرةن  (3) إف تردد حرؼ )السْب( كىو حرؼ رخو مهموس مرقق ال هتتز االكتار الصوتية معو
(، 82مرة ( ُب قصيدة عدد أبياهتا تسعة كعشرين بيتان ) 41( مع حرؼ الصاد ا٤بهموس أيضان )82)

كركيها حرؼ ) الراء ( اَّهور، كعلى كزف )ٕبر الكامل( ا٤بعركؼ ٗبقاطعو الصوتية الطويلة، إضافة إىل 
 37مرة(، كاللـ )85مرة(، كالقاؼ ) 87بعض ا٢بركؼ اَّهورة  كا٤بصاحبة للمعاين العنيفة كالعْب)

مرات(  لتثبت طوؿ نفس  41مرك(، الطاء ) 48مرة(، كالضاد ) 41مرة(، كا١بيم ) 47مرة(، كالواك )
ٙبتاج للنطق ٦بهدة للنفس ك الشاعر كسعة صدره، كمعرفتو بألقاب ا٢بركؼ كطبائعها، فا٢بركؼ ا٤بهموس 

عر لوزف ) الكامل (، كجعل من حرؼ )الراء( اَّهور ركيان   من ىواء الرئتْب، فاختيار الشاُّا قدر أكرب 
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كمتنفسو ايقاعيٍّ ُب كٌل بيت، حٌب يسَبجع الشاعر أنفاسو كيستعيد قوتو من جديد ُب نظم أبياتو، كقد 
خلقت ىذه ا٤بزاكجة ا٢برفية ) اَّمهوس ( نغمة موسيقية تتأرجح بْب اللْب كالعنف، كبْب سكوف النفس 

 بداية معركة كهنايتها، فابن درٌاج يقـو باإلٞباء كالتسخْب االيقاعي ٤بمدكحو ا٤بنصور ابن كانفعا٥با، كبْب
 أيب عامر كىو خارج لغزكة من غزكاتو.

 من الكامل () (1) :كلو أيضان 

 عادىٍت علىٍيكى عواًئدي األىٍعوىاـً       ُب العزٍّ كاإًلٍجلًؿ كاإًلٍعظىاـً 

لكى منتىًهيان بو                         
ي
ـً ػػػػػػػػػايةى األىيٌ ػػػػػػػد ىيوًر كغػػػػػأىمىدى ال   كعىمىٍرتى ىذا ا٤ب  ا

مرٌة( ُب ىذه القصيدة ا٤بيمية،  31ستْب مرة ) (2) تكرار حرؼ ) العْب ( كىو صوت رخوم ٦بهور
الركم ) ا٤بيم ( كعلى  بيتان(، مع أصوات أخرل ٦بهورة كحرؼ14كالٍب عدد أبياهتا كاحد كأربعْب بيتان )

إيقاع ٕبر الكامل الذم ىو أكثر البحور الشعرية جلجلة كحركات، جعل منها قطعة موسيقية أكتارىا 
 ا٢بركؼ، كنغمتها ترديداهتا.

 ) من الطويل (  (3) يقو ابن درٌاج 15

ًنًف ا٤بهٍضُب ًٕبىرٍّ ىىواىى    ػػػػػػػػهاىا     هى فػىنى ػػػػػػػػػػػري الن  ػػػػػػػػػػػػػػػٍ أىضىاءى ٥با فج                     اػػػػػػعن الدَّ
 اػػػػػػػػكقد كاف يػىٍهًديهىا ًإَلىَّ ديجىاىى          دٌّجىػػػػػػػػػػلة الػػػػػػل ليػػكضىلَّلىها صبحه ج                   
لٍ          ل مىٍفرهؽه ػػػػػػكيىٍشفىعي َل منها إىل الوص                    ىػػػػػػػػػػػييها كحي ػػػػػػػػػػػػييًهل  ًإليًو حى  اػػػػػػػػػػلى
ا         جى بػيٍرديهي ػػػػػػػػػػػػػػضٍّ أىنٍػهى ػػػػػػػػفيا للشباًب الغى                      كيا لرياًض اللهو جىفَّ سىفىاىى
ا        سي حىلٍت ٗبىٍفرًًقيػػػكمىا ًىيى ًإاٌل الشىمٍ                      فأىٍعشى عيوفى الغانياًت سىنىاىى
 ا؟ػػػػػػػفػىعىٍن أىمٍّ عىٍْبو بعد تلك أىراىوادىىىا         ػػػػػػػكعٍْبي الصٍّبىا عارى ا٤بشيبي سى                    
 اػػػػػػانياًت كآىػػػػػػػػػًل الغػػػػػػان لوصٍ ػػكآى  اًب ميرىدَّده      ػػػػػػػػػػػػرًٍخ الشبػػػػػسلـه عىلىى شى                    
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مل يكن ركيان ألٌكؿ قصيدة أنشدىا  (1) يبدك أف حرؼ )ا٥باء ( كىو صوت رخو مهموس مرقق

ابن درٌاج ُب حضرة ا٤بنصور ابن أيب عامر فحسب، بل توزع على جٌل األبيات، كنوطة موسيقية 
)ا٥باء( كضمّب غائب يعود على مرة(، كلعل حرؼ  625أساسية ُب ا٤بعزكفة كٌلها، كبلغ تكراره )

٧ببوبة الشاعر ا٤بتغزؿ ُّا ُب مطلع ىذه القصيدة، قد تناسل كتوالد ُب ٝبيع أبياهتا حٌب كلو مل يكن 
كالذم ال ٰبتاج صاحبو لرفع الصوت  -ا٤بهموس كا٤برقق –عائدا عليها، كما أٌف طبيعة الصوت نفسو 

 . ىو األنسب ُب التأدب أماـ ا٤بنصور ابن أيب عامر
إٌف تردد بعض ا٢بركؼ الٍب تنسجم مع ا٤بعاين العنيفة، كتكرار بعظها اآلخر يناسب ا٤بعاين 
الرقيقة ا٥بادئة كالعْب كا٥باء كالسْب  بطريقة معينة، "كإف مل تكوف مقصودة قصدان أك مل يتعمدىا 

كمثل ىذا كمثل  الشاعر حْب ينظم، فهذا التكرار غّب مبالغ فيو قد زاد موسيقى الشطر حسنان كجودةن.
ا٤بوسيقى حْب تَبدد فيها أنغاـ بعينها ُب مواضع خاصة من اللحن فيزيدىا ىذا الَبدد ٝباالن كحسنان. 
فليس تكرار ا٢بركؼ قبيحان إال حْب يبالغ فيو كحْب يقع ُب مواضع من الكلمات ٯبعل النطق ُّا 

وزع ا٤بوسيقي ا٤باىر النغمات ُب عسّبان. فا٤بهارة ىنا تكوف ُب حسن توزيع ا٢برؼ حْب يتكرر كما ي
 (2) نوتتو." 

ا٤بتكررة ُب شعر ابن دراج الضمائر، كخاصة ضمائر ا٤بتكلمْب كضمائر  األسماء المبنيةكمن 
ا١بمع الغائب، فالشاعر إٌما مادحان ، أك راثيان، أك كاصفان، أك شاكيان كباكيان، كىذا يستوجب ضمائران 

انشاء التنغيم اإليقاعي لبعض األبيات الشعرية ُب ديواف ابن درٌاج للمخاطبة كأخرل للغائبة تسهم ُب 
 القسطلي.

 : ) من الكامل ((3) يقوؿ ابن درٌاج  كمن أمثلة ذلك
ٍقبً ػػػػػػرىل الصَّبى ػػػػػهىا بيشٍ ػػػػػػػً ُب لىٍيل    ًليػػػكيفٍّي شيئيونًك ساعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  فػىتىأىمٌ                    

ي
 لً ػػػاًح ا٤ب
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ىشى ػػػػكتػىنىجَّزًم كىعٍ                    
 كاٍستىٍخربًم زيٍىرى الكواًكًب كاسأىَل       ارًًؽ كانظيرًمػػػػػػػػػػػػػدى ا٤ب

ًلي د جى أىف تػىٍنتىًهي     كعىسىى غياياتػػػػاًت الػػػػػػػػػايى ػػػػفلىعىلَّ غى                      األىسىى أىٍف تػىٍنجى
نػىٍيًك ُب الوىرل                       لَّ ػػػػػػػػيًو أىٍف  تػىتى ػػػػػز  علػػػػػػبان يىعً ػػػػػػػػػػقػىلٍ   ال ٚبىٍدىًعي ًبديموًع عىيػٍ  ًليػػػػػػػػػػذى

 ًليػػػػػاًف ٘بىىم  ػػػػػػػػػػأىٍيًدم الصَّبىابىًة من ًعنى   ًكًِب   ػػػػػػػول ال ٛبيٍ ػػػػػػجىا النَّ ػػػػػًلي ًلشى ػػػػػػك٘بىىمَّ                    

مىا   ػػٍزًميى بػىعٍ ػػػػًز عى ػػػػػجٍ ػػػػذيَل بالعى ػػػػػػػػػػال ٚبىٍ                      وـً األيفَّلً ػػػػػػازى الن جي ػػػػػػػافػىٍهتي أىعجػػػػػػشى  دى
مرٌة(، ساٮبت ُب 81كرر الشاعر ابن درٌاج  ) ياء ا٤بخاطبة ( ُب ىذه القصيدة أربعان كعشرين مرةن )

االنسجاـ العاـ لألبيات دالليان كإيقاعيان، من خلؿ التوزيع ا٤بنتظم ٥بذا الصوت اَّهور بْب صدكر 
 األبيات كأعجازىا متناغمان مع ٕبر الكامل. 

 من الرمل ( )  (1) درٌاجقاؿ ابن 
 ػطى    اؿي كالصٍَّيدي األيىل    ػػػػػػػمنهمي األىقٍػيى                    

ي
 دٍ ػػػػػػلى ػػػػػػػػٍلكي ٥بىيٍم ٍبَّ تى ػػػػػػػػرىؼى ا٤ب

ٍتوي )) طىيٍّيه ػػػػػػػػػوًد الػػػػػػػػػػػػػػػخىري ا١بي ػػػػػػػػػػتى ػػػػػػػػػػػػميفٍ                      بًٍنتي أيدىٍد ((ذم      كىلىدى
ىٍغفيوري ُب ))بىٍدرو(( ٥بىيٍم      كىم األىبٍػرىاري ُب يػىٍوـً ))أيحيٍد((                   

 كىم ا٤ب
صٍ                    

ي
ـى ا١بىٍيشي عىنٍ ػػػػػكىمي حيرَّاسي نػىٍفًس ا٤ب  وي كىىجىدٍ ػػػػطىفىى     حْب نىا

 ًهدٍ ػػػػكىيمي أىٍرضىى كأىزٍكىى من شى      طىى من قىرلػػػػػػكىمي أىٍندىل كأىعٍ                    

تكرار الضمّب )ىم( ُب ىذه األبيات أكد معُب ا٤بفاخرة بنىسىب ا٤بمدكح، كما شٌكل الزمةن موسيقيةى 
 يرتكز عليها الشاعر ُب بناء إيقاعو كموسيقاه.

 ) من الطويل ( (2) كلو ُب بعض رؤساء الكتاب

 ٍربً ػػػػػػػػػػى ًع كا٢بػػػػػػػػػػػائػػػػػػػػػػػوقػػػػػػعو للػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػلى    كأىم  رىضػػػػػػػػػػػػارًـً كالعي ػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػدو للمػػػػػػػكلي وَأي                     
ًد الرٍَّأًم كالن هى    كأىم  فػىٌبن ُب مىٍوقى                      ربً ػػػػػػػػػٍعًن كالضػػػػػػػػػػػًع الطَّ ػػػػػػػػػػكأىم  فػىٌبن ُب مىٍشهى
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 سول السيًف من مىٍهرو ًإلىيػٍهىا كىال خىٍطبً     ادىًة مل يىسيقٍ ػػػػػػػػػػػركسو بالسٍّيى ػػػػػكأىم  عى                    
   (1) ْقبِ ــــلصَّ يىًة اػػػػػػػػػػلي رىاغً ػػػػػػػٍد أىٍصعىقىٍتًِب مثػػػػػػػػكىقى كيمىا    ػػػػػػًلي ًإلىيٍ ػػػػػػػادى رىحٍ ػػػػػػػػػكىأىم  رىجىاءو قى                    

 :(2) كيقوؿ أيضا

 كأىم  ميٍلكو كأىم  فىٍخرو     فأىم  صيفو كأىم  سيفو     

 رً ػػػػػػػػػػػرو أًلىمٍّ ٕبىٍ ػػػػػلو ألىمٍّ لىٍيثو          كأىم  هنػػػػػكأىم  ًشبٍ  

 ساىم ُب انشاء ايقاعان موسيقيان بْب صدكر ىذه األبيات كأعجازىا.تكرار )أٌم( 

 ) من ا٤بتقارب ( (3) يقوؿ ابن درٌاج

 وؿً ػػًإىل الفاًطًميٍّ العىطوًؼ الوىصي         اًليبٍّ ػػػػػػػػػػػػػػاًَشًيٍّ ًإىل الطى ػػػػػػػػػػػػػػػػًإىل ا٥ب                   
بًيًح ًإىل اٍبًن ا٣بىًلي          اٍبًن الوىًصيٍّ ًإىل اٍبًن النَّيبٍّ  ًإىل                     لً ػػػػػػًإىل اٍبًن الذَّ
يٍستى                    

يٍستى ػػػػػػػػًإىل ا٤ب
يٍستى         ًجّبً ػػجىاًر منى ا٤ب

يٍستى ػػػػاًؿ مٍ ػػػػقى ػػػػػػػػػػًإىل ا٤ب
 لً ػػػػػػػػػًقيػػػنى ا٤ب

ًليًك العىزًيًز                        
ى
يٍستىضىاًؼ ا٤ب

يٍستىًضيًف الغىرًيًب ال    ًإىل ا٤ب
لًيػػػػػمن ا٤ب  لً ػػػذَّ

كٍ          سلـه كأىٍنتى اٍبني بىٍدًء السَّلى                    
ي
 وؿً ػػػػػػػػػػػرىًمْبى الد خي ػـً ًمٍن ضىٍيًفًو ا٤ب

بداية األشطر ككسطها شٌكل صدنل لنفسية الشاعر التائهة، عرب ىذا  تكرار حرؼ ا١بر ) إىل (  ُب 
 الَبديد الصوٌب، الذم يؤكد حرص ابن درٌاج على كسب كٌد ٩بدكحو كنيل رضاه.

يرثي عبد ا٤بلك بن ا٤بنصور كيعزم أخاه ناصر الدكلة عبد الرٞبن كيهنئو با٢بجابة (4) يقوؿ ابن درٌاج
 كالوالية بعده بقصيدة مطلعها: 

اػػػػػكال دىجىا ا٣بطبي ًإاٌل كىٍشكى مى         اػػػػػػػػرىجى ػػػػمىا انفى ػػػػػػػػػم  ًإاٌل رىيٍػثى ػػػػػػػقى ا٥بى ػػػػػمىا أىٍطبى                       ا انٍػبػىلىجى
                                                           

 البن منظور. مادة )صقب(. . ينظر لساف العربزكٝبعو صقاب كصقباف الصقب: كلد الناقة- 1

 . 31ص . 1الديواف، ط ابن درٌاج القسطلي. - 2
 . 164ص. 2ط ا٤بصدر نفسو.- 3

. / ا٢برؼ )ال( مكرر ُب بداية بعض األبيات الشعرية للقصائد 605، 603ا٤بصدر نفسو، ص - 4
 .بصورة عمودية كتعاقبية 131،84،،35،44،46،49،65،84،131،51،65
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اػػػػػػػػػد جىى بالن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا الػػػػػػٍ حٌبَّ رىأىي    زًف ميٍكتىًئبنا    ػػػػما كادى يػىٍبدك الٌضحىى با٢ب                      وًر ميٍنبىًلجى

 ُب عيٍقًب مىا لىًبسى اإًلٍصبىاحي ثػىٍوبى ديجىى   لـي ثػىٍوبى سىنىا   ػػػػػػػػػػوـى قٍد لىًبسى اإًلظٍ ػػػػػػفالي                   

 اػػػػػػػػػلـي حْبى رىجى ػػػػػػػػػػػػا غىيػٍرىؾى اإًلسٍ ػػػػػػػػػػػػػجى كال رى   فمىا دىعىٍت غىيػٍرىؾ اآلمىاؿي حْبى دىعىٍت                       

ةن   ػػػػػامً ػػػػػػػػػػػٍمًد عى ػػػػػػػػػػػػودي ا٢بى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال أىتػىٍتكى كفي                      ا ػػػػػػػػػػػػػ٥بًىجى ا ػػا ًُّى ػػػػػػػػػوفن ػػػػػػػػػغي ػػػػػػػػػكى مىشٍ ػػػػػػػػػػإاٌل تػىلىقىتٍ     دى

 اػػػػػػػػػػػػػػػى ٌد١بً ػػػػاـً مي ػػػػػػػػػػػػػػػعى ػػػػػػػػػػػػاؾى باإًلنٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػًإاٌل ككافى      ران  ػػػػػػػػػػػػً كػػػػػػػػػػػػٍأًميلي ميٍبتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى التَّ ػػػػػػػػمى ػػػػػػكال تػىيىمَّ                    

ٍلًق الضَّ      رو ػػػػػػػػػػػػػػولن كال سىفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ ٌلٍبتى ُب مىثػػػػػػػػػػػػػكال تػىقى                     ًؿ شىجى ػػػػػػػػػػػػػػًإاٌل كذًٍكريؾى ُب حى  اػػلى

      لو ػػػػػػػػػػػػػػلٍّ كال دىغى ػػػػػػػػػػػػػػػػا منكى ذك غػػػػػػػػػػػػػػػكال ٪بى                    
ى
 اػػػػػػػػو ٪بىى ػػػػػػػاًضي عىلىيٍ ػػػػػػػػػػػػػإاٌل ًإىل حيًكًمكى ا٤ب

، كىي شاىدة على براعة الشاعر ابن درٌاج كابداعو، كقد لقصيدة صدرىا تعزية كعجزىا هتنئةىذه ا      
شكلت ىذه الثنائية )العزية، كالتهنئة( نوعْب من ا٤بوسيقى، األكىل تعرب عن ا٢بزف لفقداف أحد أبناء 

رٞبن با٢بجابة بن أيب عامر، كىو عبد ا٤بلك، كالثانية تعرب عن الفرحة بتهنئة أخيو عبد الاا٤بنصور 
)إال(، منشئان نغمان موسيقيان موزعان بصورة متوازنة االستثناء ك )ال(  النفيأداة مستخدمان  ،كالوالية من بعده

 على أشطر أبيات ىذه القصيدة.

عن حاؿ أسرتو كما كابدتو من صعاب ُب غربتو،  ( ا٣بربية ليخرب كذلك ٪بد الشاعر يستخدـ )كم
 (1) .يعرب عن نفسية الشاعر" "٩با جعلو ينفعل كيكررىا ليجسد ىذا التكرار تناغمان صوتيان 

 (2) يقوؿ ابن دراج

 رً ػػػػػػػائًرو غىٍّبً ًذم كىكٍ ػػػػػػػػاريىيٍم ُب طى ػػػػػػػػػكىأىكٍكى     رناػػػائً ػػػػػػػػػػػػػٍوًح طى ػػػػػػػػػٍوًح كاللَّ ػػػػػػػػػػنى اللَّ ػػػػػػٍ كىٍم َل بىيػػػػػف                   
 رً ػػػػػػػكٍم تىركيوا للغىٍصًب كالنػٍَّهًب مٍن كىفٍ ٍسًف كا٣بىٍسًف ًمٍن ًٞبىن    أىٍسلىميوا لًٍلعى ككىٍم                    

                                                           
رسالة ماجيستّب. جامعة أـ القرل،  ركضة  بلؿ ا٤بولد. االغَباب ُب حياة ابن درٌاج كشعره. بإشراؼ: د. مصطفى عبد الواحد.- 1

 .370ـ. ص2007السعودية، 
. / كم ا٣بربية مكررة ُب بداية بعض األبيات الشعرية 291ص. 2ط الديواف،ابن درٌاج القسطلي.  - 2

 .بصورة عمودية كتعاقبية .(35،48،55،84،85،91للقصائد)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : الّتفاعل الّنّصي الذاتي وجمالياته في شعر ابن درّاج القسطليالثاني الفصل

246 
 

ا لًبى ػػػػػػػػػػػهيوا كىجٍ ػػػػػػػػػػم كىجَّ ػػػػػػػكك                    ًة النَّ ػػػػػػػػػافً ػػػػػػػػػػرنا لًنى ػػػػػػػػػم كطَّنيوا ٫بىٍ ػػػػػػىب     ككػػػػػػػػػػارًقىًة الظ  ػػػػػػػػػػهن  رً ػػػػػػحٍ ػػػػػػذى
ميوا بػىيٍ                     ىنى ػػػػػػػػػػككٍم أىٍقدى

 رً ػػػػػػػاًب كالظ فٍ ػػػػػػاًب لًلنَّ ػػػػػػػوىٍت    فػىرىاًئسي أيٍسًد اٍلغى ػػػػػػػػمىا ىى ػػػػػػػػػايىا كى ػػػػػػػػػنى ا٤ب
ليوا مً م ػػػػػػػكك                    ًؽ ا٢بيمى ػػػػػػػوًد كا٢بى ػػػػػػػػػػايىا الس  ػػػػػكيجيوهى ا٤بنى     ظو ػػػػػػػػافً ػػػػػػػػػػػًو راعو كحػػػػػػػػػػػػػٍن كجٍ ػػػػػػبىدَّ  رً ػػػػػػػدى

كذلك استخدـ ابن درٌاج أداة االستفهاـ )ماذا؟( كتكرارىا أنشأ تنغيمنا إيقاعيان انفعالينا، يتماشى كحالتو 
 عن ىذه ا٢بّبة، يقوؿ ُب ذات القصيدة: النفسية ا٢بائرة، كما السؤاؿ إال تعبّبان 

ًء ٧بىى ػػػػػػػػػوي ا١بى ػكماذىا جىلى كىجٍ                      د رٍّ ػػػتػىهىابي العيييوفي ما نػىثػىٍرفى من ال      اًسننا    ػػػػػػػػػػػػػػػلى
 لىى نػىٍهرً ػػػػػػػػلٍّ عى ػػػػػػػػًو بػىٍردى ظً ػػػػػػػػػتػىنىسَّمى في    وو      ػػػػػػػػػػرٍّ أىٍكجي ػػػػػػػػػتػىلىظَّى ا٢بىر  ُب حي  كماذىا                   
 رً ػػػػالزَّىٍ ًع ػػػػػػانً ػػرىاًب ُب يػػػػسى باألىتٍ ػػػػػأىكىنً      كماذىا أىجىنَّ اللٍَّيلي ُب ميوًحًش الفىلى                       
ٍوجي ُب غى ػػػػكم                   

ى
ىً ػػػبى      ٍوًؿ ١بيَّةو     ػػػػػػػػػػػػاذىا تػىرىامىى ا٤ب  ٍدرً ػػػػػػػػػػػػػػػًك كا٣بً ػػػػػنى األىرىائً ػػػٍ يةو بىيػػػػػػػػػػػلى

 :(1) ( ُب األبيات اآلتية أيضان ٪بد ىذا التنغيم االنفعاَل الناشئ عن تكرار سؤالو بػ ) من

قٍ ػػػػػػػػػػػػٍن سً ػػػػػكىمى                     ٍرديكدو شى ػػػػػػػػػٍن سً ػػكىمى     ريهي؟      ػػػػطوعو أىكىاصً ػػػػػػػوىاهي ًلمى  وي؟ػػػػػعي ػػػػػوىافً ػػػػػػػػػػوىاهي ًلمى
 وي؟ػػػػػػعي ػػػػػػػػػػلَّ رىاقً ػػػػػػػػػٍرؽو قى ػوىاهي ٣ًبى ػػػػػٍن سً ػػكمى       اًدحيوي؟   ػػػػػػػػػػػلَّ فى ػػكىمىٍن ًسواهي ٣ًبىٍطبو جى                    
اهي ُب خى ػػػػػػػمي نى ػػػػػػػػػػٍن ييًسيػػػػػػػػكىمى                      وي؟ػػػػػػعي ػػػػائً ػػػػػػػػػػػػاًديًو كىقى ػػػػػػػػػػوي ُب أىعى ػػػػػػػػػػأىنٌ ػػػػػػػػػكى       ًو     ػػػػػزىائًنً ػػػػػػػػػدى

 كمن األساليب ا٤بنشأ للتنغيم اإليقاعي االنفعاَل تكرار الشاعر ابن درٌاج للـ القسم، حيث يقوؿ ُب 

 (2):مدح ا٤بنصور ابن أيب عامر

 ًليػػػػػػػػعى ػػػػػػد  ًإٍف مل تػىفٍ ػػػػػػلىنَّ ا١بً ػػػػػعى ػػفػىلىييٍسًعدىفَّ ا٢بىٍزـي ًإٍف ملٍى تيٍسًعًدم        كلىيػىفٍ                    

ىٍعًسفىنَّ اللي                    َّ ا٥بػػػػػػػػػػػػعو        كألىرٍكى ػػػػػػػػػلى غىيػٍرى ميشىيَّ ػػػػػػػػػػػػكألى لَّ ػػػػػػرى مي ػػػػػػػػوؿى غىيٍ ػػػػػػػػػػنبى  لً ػػػػػػذى

َّ عىلىى ا٣بيطيوًب ًبكىٍلكىًلي كألىسطيوىفَّ                     ْبى  عىلىى الزَّماًف بوعىٍزمىًٍب        كألى٬بًٍ

َّ مق                    لًٍّفْبى –كىلىعىٍت اًتلى النػ وىًب الٍب         ػػػػػػػػػػػػػكألىٍرًمْبى  ٗبىٍقتىًلي -مع ا٤بثتىخى
                                                           

 .234ص  .2ط ا٤بصدر السابق.- 1
 .557ص  ا٤بصدر نفسو.- 2
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صٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بىًقيَّةى ٝبىًٍر نػػػػػػػمن       فًإذىا رأىٍيتى النجمى يػيٍبًدم أىفٍػقىوي                    
ي
 طىًليػػػػػػػاًر ا٤ب

إٌف ظاىرة تردد الكثّب من ا٢بركؼ كاألدكات ُب شعر ابن درٌاج كتكرارىا، سواء على ا٤بستول       
األفقي أك العمودم، شٌكلت تفاعلن ذاتيان على مستول ا٤بوسيقى كاإليقاع، أبدع فيو الشاعر ابن درٌاج 

بْب ذات الشاعر كلغتو البديعة أٲٌبا ابداع، فتكراره ٥بذه األصوات ٗبقاطعها الصغّبة كالكبّبة ىو ٧باكرة 
 جاعلن منها قطعان موسيقية تتلوف بأ٢باف تفرح كٙبزف ٗبراحل حياة ابن درٌاج نفسها.

 اإليقاع اللفظي  -2

سامها، كىو ا٢بديث عن اإليقاع اللفظي أك موسيقى األلفاظ ٰبيلنا إىل أحد ألواف البلغة كأقإٌف       
ككضوح " ييعرؼ بو كجوه ٙبسْب الكلـ، بعد رعاية تطبيقو على مقتضى ا٢باؿ  الذم علم  البديع،

 .(1)كىذه الوجوه ضرباف: ضرب يرجع إىل ا٤بعُب، كضرب يرجع إىل اللفظ"  الداللة.

األكؿ: تتعلق ا٤بهارة فيو بناحية ا٤بعُب، كا٤بهارة ُب اللعب ُّذه ا٤بعاين كالتفنن ُب طريقة عرضها   الضرب-
 كا٤بطابقة كا٤بقابلة كغّبٮبا.

الضرب الثاين: فهو ليس ُب ا٢بقيقة إال تفننا ُب طرؽ ترديد األصوات من الكلـ حٌب يكوف لو نغم -
سَبعي القلوب كالعقوؿ ٗبعانيو. فهو مهارة ُب نظم كموسيقى، كحٌب يسَبعي اآلذاف بألفاظو كما ي

  (2) الكلمات كبراعة ُب ترتيبها كتنسيقها.

)التجنيس(،  كىذا الضرب كثيق الصلة ٗبوسيقى األلفاظ، كما أنو أنواع عديدة؛ كمن أشهرىا ا١بناس
 .عكالتصريع، الَبديد، التكرار، الَبصي

يقوؿ الدكتور إبراىيم أنيس: "كمهما اختلفت أصنافو كتعددت طرقو ٯبمعها أمر كاحد: كىو  ككما
العناية ٕبسن ا١برس ككقع األلفاظ ُب األ٠باع. ك٦بيئ ىذا النوع ُب الشعر يزيد من موسيقاه، كذلك ألف 

                                                           
ق(. اإليضاح ُب علـو البلغة ٣739بطيب القزكيِب )جلؿ الدين ٧بمد بن عبد الرٞبن بن عيمر بن أٞبد بن ٧بمد ا٤بتوَب  - 1

دار الكتب العلمية.  منشورات ٧بمد علي بيضوف،.بّبكت: 1،ا٤بعاين كالبياف كالبديع. كضع حواشيو: إبراىيم َشس الدين. ط
 .255ـ.ص 2002

 .43، 42ص  مرجع سابق.  إبراىيم أنيس ، موسيقى الشعر.- 2
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بفاصلة األصوات الٍب تتكرر ُب حشو البيت مضافة إىل ما يتكرر ُب القافية، ٘بعل البيت أشبو 
من لو دراية ُّذا الفن، كيرل فيها ا٤بهارة كالقدرة  فة األلواف يستمتع ُّاموسيقية متعددة النغم، ٨بتل

 (1) الفنية."

من أتباع مدرسة البديع كركادىا ُب  الذم يعدٌ ألواف البديع عند ابن درٌاج،  على كنقف اآلف      
بألواف البديع ا٤بختلفة، فل ٚبلو قصيدةه كال بيته شعرمٌّ من ىذه اسنات، سواء  عجٌ األندلس، كشعره ي

الَبٌديد  -ا١بناس)التجانس( منها ا٤بعنوية أك اللفظية، كمن أشهر ضركب البديع ُب شعر ابن درٌاج:
 ا٤بطابقة كا٤بقابلة. –الٌتكرار –الٌتصريع  –)رد العجز على الصدر(كالتصدير

 :التجنيس -أ

كىو أف ٘بيئ الكلمة ٘بانس أخرل ُب بيت شعر ككلـ، ك٦بانستها ٥با أف ابن ا٤بعتز بقولو:" يعرفو       
 (2) ".تشبهها ُب تأليف حركفها على السبيل الذم أٌلف األصمعٌي كتاب األجناس عليها

تكوف اللفظة ابن رشيق بقولو:" التجنيس ضركب كثّبة منها ا٤بماثلة: كىي أف -أيضان -يعرفو كما       
كىو عند ابن األثّب" ما كاف تركيب حركؼ ألفاظو من جنس كاحد، (3) كاحدة باختلؼ ا٤بعُب"

كيسميو قدامة بن جعفر اَّانس كىو" أف تكوف (4) ".كحقيقتو أف يكوف اللفظ كاحدان كا٤بعُب ٨بتلفان 
 (5) .ا٤بعاين اشَباكها ُب ألفاظ متجانسة على جهة االشتقاؽ"

                                                           
 .43. ص ا٤بصدر السابق- 1
مؤسسة الكتب  عرفاف مطرجي. بّبكت: شرح كٙبقيق: .1ق(.كتاب البديع. ط399ابن ا٤بعتز.)أبو العباس عبد ا ا٤بتوَب - 2

-ق1364.القاىرة-مطبعة ا٢بليب -ٙبقيق:٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي كينظر أيضان  .36.ص 2012فية للطباعة كالنشر.الثقا
ص 1954  .55ـ.ن

 . 283، ص 1مصدر سابق.ج ابن رشيق القّبكاين. العمدة ُب ٧باسن الشعر كنقده.- 3
مصر: دار هنضة مصر للطبع كالنشر.  كبدكم طبانة.ابن األثّب. ا٤بثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر. ٙبقيق: أٞبد ا٢بوُب - 4

 .342)د.ت(ص 
ـ. ص 1980. ، مكتبة الكليات األزىريةالقاىرة: ٙبقيق: ٧بمد عبد ا٤بنعم ا٣بفاجي. . 1بن جعفر نقد الشعر. ط ،قدامة - 5

163. 
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 (1)" .التجنيس ا٤بطلقالقاضي ا١برجاين " عندىو ك 

كالتجنيس ال ٰبقق غرضو إال إذا جاء عفوان كصدر عن طبعو حٌب ٰبقق إيقاعان موسيقينا لو علقة       
يقوؿ عبد القاىر ا١برجاين: "أٌما التجنيس فإٌنك ال تستحسن ٘بانس اللفظْب إال إذا كاف موقع  ،با٤بعُب

 (2) ".معنييهما من العقل موقعان ٞبيدان، كمل يكن مرمى ا١بامع بينهما مرمى بعيدان 

ُب استقرائو آلراء القدماء الذين ٰبددكف أنواع  كننوه با١بهد الذم قاـ بو أشرؼ علي دعدكر      
) االشتقاقي (، كا١بناس التاـ ) ا٤بماثلة  ا١بناس على أساس اللفظ كا٤بعُب إىل ثلثة أنواع: ا١بناس ا٤بطلق

: كقاؿ (3) كقد ٝبع ابن رشيق القّبكاين ىذه األنواع الثلثة ُب قولو (، كا١بناس الناقص )ا٤بضارعة(.
 يو ا٤بضارعة كا٤بماثلة كاالشتقاؽ كأنشده ابن ا٤بعتز:جرير أيضان، كف

يضىلٍّلي 
ٍجدي فػىٍقعىسه      كأىٍعيىا بنو أىعيىا كضىلَّ ا٤ب

ى
 تػىقىاعىسى حتَّ فاتىوي ا٤ب

إاٌل أنو يقـو على االشَباؾ ُب  ىو ضرب من أضرب ا١بناس الناقصالجناس المطلق )االشتقاقي (: -
األصل االشتقاقي للكلمتْب ؛ أم ُب ا٢بركؼ كا٤بعُب، كإذا مل تتطابق حركفهما ٛباـ ا٤بطابقة فيمكن أف 
تأٌب إحدل الكلمتْب فعلن كاألخرل ا٠بان أك كلتاٮبا ا٠با، كىذا النوع من ا١بناس كثّب جدًّا ُب شعر ابن 

 :كمن أمثلة ذلك(4)،درٌاج

   (5) : درٌاج قوؿ ابن

 ميدً ػػػػػػػػًد ا٢بى ػػػػػػزًيًز كٞبىٍ ػػػػكًعزٍّ العى     ًبفىٍتًح الفيتيوًح كسىٍعًد الس عيوًد                         
ٌرٍعتى صىرٍبان ٙبىى                       زيدً ػػػػػٍصرو        كأىٍكفػىٍيتى شيٍكران كَب بًاٍلمى ػػػػٌلى بًنى ػػػػػػػتىدى

                                                           
ٙبقيق: ٧بمد أبو الفضل إبراىيم  .3ط ا١برجاين )علي بن عبد العزيز ا١برجاين(. الوساطة بْب ا٤بتنيب كخصومو. ،ينظر: القاضي - 1

 .41ىرة: دار إحياء الكتب العربية، د.ت.صاكعلي ٧بمد البجاكم. الق
 .10ـ. ص1998صيدا.-.ٙبقيق: ٧بمد الفضاَل. بّبكت: ا٤بكتبة العصرية1ا١برجاين. أسرار البلغة. ط ،عبد القاىر - 2
 .285ص مصدر سابق. القّبكاين. العمدة.  ،ابن رشيق - 3
 .215دعدكر. الصورة الفنية ُب شعر ابن دٌراج القسطلي األندلسي. مرجع سابق. ص  ،أشرؼ علي - 4
 . 222ص .2ط. الديواف ابن درٌاج القسطلي. - 5
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((، ))ٍٞبد(( ٘بانس االلفاظ ))الفتوح((، ))السعود((، ))العزيز((،  فاأللفاظ ))فٍتح((، ))سٍعد((، ))عزٍّ
النوع من ا١بناس  كقد ٠بى القاضي ا١برجاين ىذا  ،متجانسة على جهة االشتقاؽأهٌنا أم  ،))ا٢بميد((

 كىو كثّب ُب شعر ابن درٌاج. با١بناس ا٤بطلق

  (1) كقولو أيضان: 

 د من سيفو كدىرَّعى مٍن ًدرٍعو ػػػػػػػلنى  كقػىلَّ ػػػػػػػػػػػػػػػكتػىوَّجى مٍن تىاجو كأىٍلبىسى مٍن حي                      

 ) من الكامل (    (2) يقوؿ ابن درٌاج

 ليوي ػػػػػػػػًٍب تػىٍعًليػػػػػػلٍّلي لىٍوعى ػػػػػػفه يػيعى ػػػػػػعىطٍ  ًو  ػػػػػػػػػطىافً ػػػػػػٍن أىعٍ ػػػػػػػػػػق  مػػػػػػػػػػوي ييٍشتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىٍو أىنٌ                    

ًظ الطٍَّرًؼ أىٍعدىل طىٍرفيوي   قى                     اءو ال يى ػػػػػػػػػػػػكعىًليلي ٢بٍى  وي ػي لػػػػػػػػػػػقي عىًليػػػػػػػػػػػًفيػػػػػػٍليب ًبدى

لىٍوعىًٍب -عىٍطفه ( ك )يػيعىلٍّلي  -تاج( ك)درٌع، درع( ك) أىٍعطىاًفوً -فالشاعر ٯبانس  ُب ىذه األبيات بْب )توج 
 .عىًليليوي ( -كعىًليلي   –تػىٍعًليليوي  –

 ) من البسيط (   (3) :كيقوؿ أيضنا

نٍ                      ٍدًؿ مىٍن باألىٍمًن أىٍحيىانىاػػػػػأىٍحيىاًؾ بالعى         كبيٍشرىانايىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػبيٍشرىاًؾ أىيػَّتيها الد 

قىٍت        كصى ػلىعىلَّ آمالىنىا ُب اً ق                     ٍد آناػػػػػػًح قى ػػػًدًه بالفتػػػػػػػػدىؽى موعً ػػػػػػػػػػد صىدى

 رىاناػػػػحنا كغيفٍ ػػػػػػًضي صىفٍ ػػػػػى وىةن تػىٍقتػػػػػكىدىعٍ   اًفيىةن      ػػػػػػػػػػػػٍفونا كعى ػػػػًودىةن ٛبىٍَبىًم عى ػػػػػػػػػػػكىعى                    

 اناػػػػػػػػػػػػا كىتػىٍهتى ػًّ حػػػػػًتًو سى ػػػػػػػػمى ػوثى رىحٍ ػػػػػػػػػػػغييي  حى رىٍكًح اً ميٍنًشئىةن       ػػػػػػػػػػػتػىنىسَّمى ري                   

 وىاناػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تػىٍهتػىز  ًرضٍ ػػػػػػػػػػػوًر ُب رىٍكضى ػػػػبالن    وٍّرىةن      ػػػػػػػرىةى العيٍقىبى مينى ػػػػػػكىاٍستػىٍقًبًلي زىىٍ                    

ا ػػػػػًبسى   ا      ػػػػػػا كىرًقن ػػػػػػػػػري الدنيا لنى ػػػلىتيورًقىٍن شىجى                      انىاػػػػػػٍقيى ػػػػػػقي األىٍرضي عً ػػػػػػػكتيرًيٍعًدىى
                                                           

 .257ص . 1ط ا٤بصدر نفسو. - 1
 .203ص ا٤بصدر نفسو.- 2
 .131ص  ا٤بصدر نفسو. - 3
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قىتٍ  – أىٍحيىاؾً  كبيٍشرىانا ( ك ) – فهو ُب ىذه األبيات قد جانس بْب )بيٍشرىاؾً  ( -أىٍحيىانىا( ك)صىدى عىٍفونا و) كصىدىؽى
 ًرٍضوىانىا ( –ك) رىٍكضىةو  كىرًقنا ( –لىتيورًقىٍن ) بالن وًر ( ك-مينػىوٍّرىةه )رىٍكًح ( ك -كعىاًفيىةن( ك )ريحى  -

 ) من الوافر (  (1) كقولو: 

 اءً ػػػػػػػػػراث الزٌكى ػػازى ميػػػػػػػػزىًكيٌّ حى    كأىزٍكىى مىٍن زىكىا ًصٍدقنا كعىٍدالن                        
 كفػىرَّؾى ذيك الرٍّيىاسىًة عن ذىكىاءً     فما زىؾى ذك ا١بلًؿ ًبًعٍلًم غىٍيبو                     

كيف اشَبكت ُب أصلها االشتقاقي ُب  كأىزٍكىى( -الزٌكىاءً  –زىًكيٌّ  –زىكىا  –الحظ ىذه الكلمات )زىؾ 
 حركفها كمعناىا، كقد ٘بانست فيما بينها.

صائده كقد استعملو فهذا النوع من ا١بناس  ا٤بطلق أك االشتقاقي كثّب ُب شعر ابن درٌاج، كيكرره ُب كٌل ق
 إيقاعان موسيقينا مرتبطان بداللة كمعاين األبيات الشعرية.الشاعر بكثرة بصورة عفوية ٧بققان 

ُب مدحي علي بن ٞبود بسبتة حْب قصده من األندلس إليها سنة أربع كأربعمائة: (2) يقوؿ ابن درٌاج
 )من ا٤بتقارب (

لًيلً    يًل   ػػػػػػػػػسي ًعٍندى األىصػػػػػػػػػػػػلىعىلًَّك يا َشىٍ                      شىًجيًت ًلشىٍجًو الغىرًيًب الذَّ

 وؿً ػػػػػػػوَل ًإىل اٍبًن الرَّسي ػػػػفكونيب شىًفيًعي إوىل اٍبًن الشًَّفيًع     كىكيوين رىسي                    

ًهيػػػػػػػػػػػا شىًهٍدًت فػػػػػػػفًإمَّ                      لً ػػػػػػػػػػػػدىل دىلًيػػػػػػػػػأىىٍ ػػػػػػػػػػػػا دىلىٍلٍت فى ػػػػػػػػػػػكًإمَّ   دو    ػػػػػػػػػػأىزٍكىى شى

رسيوَل -ًلشىٍجًو( ك)شىًفيًعي -ُب ىذه األبيات ٯبانس الشاعر بْب الكلمات )شىًجيتً   -الشًَّفيًع( ك)ى
 ًل(.دىلًي -شىًهيدو ( ك)دىلىٍلتٍ  -الرَّسيوًؿ( ك)شىًهٍدتً 
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 الجناس التام ) المماثلة ( -

 (1) يعرفو ابن ا٤بعتز بقولو:" ما تكوف الكلمة ٘بانس أخرل ُب تأليف حركفها دكف معناىا"      
لفظْب ُب اإليقاع...كمع اختلفهما ُب  فموسيقى التشكيل بالتجانس تنهض على أساس التشابو بْب

ا٤بدلوؿ، فإف اتٌفق اللفظاف ُب نوع األصوات كعددىا كترتيبها كىيئتها ا٢باصلة من ا٢بركات كالسكنات  
 كاف التجانس تامان، كاإليقاع متطابقان، كإف اختلف اللفظاف ُب األربعة ا٤بتقٌدمة كاف التجانس ناقصان 

 (2) كاإليقاع ٨بتلفان. 

 ثلة ا١بناس التاـ:كمن أم

 : ُب اعذار ابن ا٤بظفر) من ٨بلع البسيط ((3) قوؿ ابن درٌاج

 ا ًشٍئًت أىف تيسىرٍّمػػػػػػًبكيلٍّ م  رٍّم        ػػػػػسي أىف تيسى ػػػآفى يا نفػػػػػػف                    
 ا شٍئًت أىف تػىقىرٍّمػػػػػػًبكيلٍّ م  رٍّم        ػػػػػػافى يىا عىٍْبي أىف تػىقى ػػػػػػػػػكح                    
 كطيبي عىٍرؼو كطيبي ذًٍكرً       غىٍيثي سىحابو كغىٍيثي جيودو                       

 إىل أف يقوؿ:

لَّوي السعدي خّبى قىٍصرً         كخّبي َشىٍسو )) لعىٍبًد َشىٍسو ((                     أىحى

)تيسىرٍّم( ٗبعُب السركر كالفرح ك ) تيسىرٍّم ( ٗبعُب السٌر كالكتماف فالشاعر ُب ىذه األبيات قد جانس بْب 
، كبْب ) غىٍيثي ( كىو كاالعَباؼ، كبْب ) تػىقىرٍّم ( الٍب ٗبعُب االطمئناف كبْب ) تػىقىرٍّم ( الٍب ٗبعُب اإلقرار 

( ٗبعن ، كبْب ) طيبي ( أم رائحة الزكية، كبْب ) ماء ا٤بطر ك بْب ) كغىٍيثي اىا اَّازم كىو السخاء كالكـر
طيبي ( ٗبعناىا اَّازم كىو ا٢بمد كالثناء ك الذكر با٣بّب، كبْب ) َشىٍسو ( كىي كوكب الشمس الٍب تعلو 
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 سو ((السماء كتضيئ كٌل شيء فخّبىا عاـ كشامل كقد استعملها الشاعر ىنا ٗبعُب ا٣بلفة )) لعىٍبًد َشىٍ 

 .عثماف بن عفافك  أيب سفياف كىو جد ا٣بلفاء األمويْب كإليو ينتسب معاكية بِب
إٌف ىذا التطابق كالتماثل اللفظي كاختلؼ ا٤بعُب أكسب األبيات إيقاعا موسيقيان، ساىم التنغيم ُب ابراز 

 معاين كداللة ىذه األلفاظ، كأكسبها ٝباالن ٙبسو كٌل أذف ذٌكاقة؛ كعاشقة للبديع كألوانو. 

  )من الطويل (   :(1)كيقوؿ أيضان 

ٍنصيوًر تػيٍعًقبي رىاحةن     كحىٍتمه آلمىاؿ العيفىاًة عسىاىا                   
ى
 عسىى راحةي ا٤ب

جانس الشاعر ابن درٌاج بْب اللفظة األكىل )راحةي( الٍب ٗبعُب كف اليد، كبْب اللفظة الثانية )راحةن ( الٍب 
بالسكينة كاالطمئناف. فتطابق ىذاف اللفظاف كاختلؼ معناٮبا، كٌلد جرسنا موسيقيان ٗبعُب ا٥بناء كالشعور 

 زادتو حركتا الضٌم كالفتح تناغما ٰبس فيو السامع ٗبعُب اللفظْب كداللة كٌل منهما.

 :  ) من الكامل ( (2) يقوؿ ابن درٌاج 

 صيٍنعي اإًللًو ميفىتَّحى األىبٍػوىابً كليػىٍهًنكى األىٍضحىى الذم أىٍضحى بو                          

ٯبانس الشاعر بْب  اللفظْب )األضحى(  اسم العيد، ك)أضحى( الفعل ا٤باضي الناقص، ُب نوع 
 األصوات كعددىا كترتيبها، كىيئتها ا٢باصلة من ا٢بركات كالسكنات فالتجانس تامان، كاإليقاع متطابقان.

 ) من الكامل ( (3) كيقوؿ أيضنا : 

ًئًق با٣بلًئًق كالشٍّيىمٍ                      كلىوى أنػَّهيٍم شىاميوا السييوؼى ألىٍحرىزيكا       ميٍلكى ا٣بىلى

فالشاعر ٯبانس بْب )ا٣بلئق( الٍب ٗبعُب الناس، ك )ا٣بلئق( ٗبعُب األخلؽ كالشيم، كاللفظاف متطابقاف 
 ايقاعيان.

                                                           
 .13ص  السابق. ا٤بصدر - 1
 .17ص ا٤بصدر نفسو.  - 2
 .422ص  ا٤بصدر نفسو. - 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : الّتفاعل الّنّصي الذاتي وجمالياته في شعر ابن درّاج القسطليالثاني الفصل

249 
 

 : ) من الكامل ((1) للممدكح قاؿ ابن درٌاج بعد كصفو الورد كانتقالو 

 كىمىًديًح سىٍيًف الدكلًة األىٍعلى الذم    أىٍعيىا فىأىٍعيىا ُب مىدىل غىايىاتًوً                    

جانس الشاعر بْب )أٍعيىا( األكىل ٗبعُب أعجز الناس عن إدراكو، كالثانية من العي كىو ا٢بصر       
التجانس تنهض على أساس التشابو بْب لفظْب ُب كالعجز عن التعبّب. فموسيقى التشكيل ب

 اإليقاع...كمع اختلفهما ُب ا٤بدلوؿ

استخدـ ابن درٌاج ىذا النوع من ا١بناس بكثرة ُب شعره، فهو جناس تاـ اإليقاع نظرا للتشابو بْب 
عٌما ٰبققو من إيقاع اللفظْب ُب   ، " ألنٌو يدٌؿ على ا٤بهارة الفنية كا٤بعرفة ا١بٌيدة بدقائق اللغة، كفضلن 

 (2) ".موسيقي فإٌف لو بعدان نفسيان ُب التأثّب ُب ا٤بتلقي

 الجناس الناقص ) المضارعة (  -

كيسميو ابن رشيق )ا٤بضارعة(، (3) كىو على ضركب كثّبة كمنها أف "تزيد ا٢بركؼ كتنقص"       
كيعٌد ا١بناس ا٤بطلق أك االشتقاقي ضربان من ضركب ىذا  (4) "كأصل ا٤بضارعة أف تتقارب ٨بارج ا٢بركؼ"

 النوع من ا١بناس.

 : )من ا٤بتقارب( (5) كمن أمثلة ا١بناس الناقص ُب شعر ابن درٌاج،  قولو

اًعي الطَّرىٍب                      ٍىري فاٍشرىٍب كىًطبٍ   ديًعيتى فأىٍصًغ ًلدى  كطىابى لكى الدَّ

 ًطٍب( جناس ناقص بزيادة كنقص ُب ا٢بركؼ. -طىابى  –فبْب )الطَّرىٍب 
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 : )من  الطويل( (1) قولوك 

نيئان ٥بذا الدَّىًر رىٍكحه كىرىٍٰبىافي                     نٍػيىا أىمىافه كًإٲبىافي          ىى يًن كالد   كللدٍّ

نٍػيىا -الدٍّينً ( ك)رىٍٰبىافي  -رىٍكحه الشاعر بْب )جانس   ( بزيادة ا٢بركؼ.ًإٲبىافي  -أىمىافه ( ك )الد 

 : ) من ا٤بتقارب ((2)   كقولو أيضان 

يٍستى                    
يٍستىجىاًر منى ا٤ب

يٍستى          ّبً ػً جػػػػػػػػًإىل ا٤ب
يٍستى ػػػػػػػاًؿ مٍ ػقى ػػػػػػػػػًإىل ا٤ب

 لً ػػػػػػػًقيػػػػػنى ا٤ب
ًليًك العىزًيزً                    

ى
يٍستىضىاًؼ ا٤ب

يٍستىًضيًف الغىرًيًب الػػػػػم         ًإىل ا٤ب
لًيلً ػػن ا٤ب  ذَّ

اًر  فالشاعر يٍستىجى
يٍستػىقىاًؿ  -ىنا ٯبانس بْب ) ا٤ب

يٍستىًجًّب ( ك )ا٤ب
يٍستىًقيلً  –ا٤ب

يٍستىضىاؼً  ( ك) ا٤ب
 -ا٤ب

يٍستىًضيفً 
 ( بابداؿ حرؼ األلف ياءن. ا٤ب

 : (3) كقولو أيضان 

 ًإذا انٍػهىلَّ ُب اإًلٍسلـً أىٍرغىدى با٢بىيىا       كًإٍف حلَّ ُب األىٍعداًء أىٍرعىدى بالصٍَّقعً         

( كاالختلؼ ا٢باصل بْب اللفظْب ُب ا٢برفْب )الغْب( ك)العْب( كٮبا ف ( ك )أىٍرعىدى ا١بناس ىنا بْب )أرغدى
بدكره إىل تضييق مسافة اختلؼ " ٩با يَبتب عليو تقارب ُب ٨برجيهما يؤدم (4) صوتاف حلقياف

، ٨بتلفتْب، كما يعانق إيقاعهما يهما عن شخص كاحد كلكن ُب حالتْباإليقاع الٙبادٮبا ُب صدكر فعل
ا٤بختلفْب اختلؼ ُب ا٤بعُب ينطوم على لوف من ا٤بفارقة ا٤بعنوية بْب موقف ا٤بمدكح من االسلـ حْب 

 (5) .من أعدائو حْب يرعدىم بصواعق ا٤بوت"يرغد أىلو بأعماؿ ا٣بّب كالرٌب، كبْب موقفو 
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 )من الطويل ( (1) كلو ُب خّباف العامرم

، قد أىٍكَب ًبعىٍهًدؾى خىٍّبافي                     ، قػكبيشٍ      لكى ا٣بىيػٍري  افي ػػػػػػػػػزٌّ كسيٍلطػػػػػػػػد آكاؾى عً ػػػػػػػػرىاؾى
 افي ػػػػػػػػػػػػاًىًليًَّة أىٍكثى ػػػػػػػػػدىٍت ُب ا١بى ػػػػػػػا عيبً ػػكم    وىًثلن    ػػػػػػػػا مى ػػػػػػػػتػىٍرعىى ُب ذيرىاىلى ػػػػػػػػػػوائً ػػػػػػػػمى                    
أفي ػػػػػػػػػرىاًئبه     اًؿ الغىرًيًب غى ػػػػػػػػػػػيٍّ أى٠ٍبى ػػػُب طى                      سىكىنَّ شىغىاؼى القىٍلًب ًشيبه كًكٍلدى
 افي ػػػػػػػػػػػػػوره كأىٍزمى ػػػػػػػػها عيصي ا عػػػػػػػػكشىطٍَّت بًنى  لىى    ػػػػتػىقىسَّمىهينَّ السٍَّيفي كا٢بىٍيفي كالبً                    
في ػػػػػػػػػػػطه كخً ػػػػػػػػػػًليها خى ػػػػػػػػػرىين فيػػػػػػػػػػػػػػى كأىٍنك  ًلي    ػارًب مىٍوئً ػػػػػػػػفًإٍف غىرَّبىٍت أىٍرضي ا٤بغى                      لَّ
دان أىٍخرىجى ػػػػػػػػػػكًإفَّ بً                      وَّافي ػػػػػػػػػػػػػًدم ٣بىى ػػػػػػػػػػػػػػاف عىهٍ ػػػػػػػػػكًإفَّ زىمىانان خ       له ػػػػػػػطَّ ػػػػػًِب لىعي ػػػػػػػػػػػػتٍ ػػػػػػػػػػػلى
ـه علىى اإًلٍخوىاًف تىٍسًليمى آًيسو                        ٍىرو ك  سىلى  وىافي ػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًإخٍ ػػػػػػافى َل فيػػػػػػػكسىٍقيان ًلدى
 افي ػػػػػػػػػػػػػٍسيى اءه كنً ػػػػػػػػػػػػػهىا جىفى ػػػػػعىفىا رى٠ٍبيهىا منٍ         ةو ػػػػلَّ ػػػػػػةن دىاري خي ػػػػػػلَّ ػػػػػػكال عىرَّفىٍت يب خى                    

 إىل أف يقوؿ ٨بربا عن أبنائو:

ًمٍثًلمىا         أىجىابىٍت خىًفيفى السٍَّهًم عىٍوجىاءي ًمٍرنىافي                       نػيوىدٍّعيهيٍم شىٍجوان ًبشىٍجوو كى
ا يػىٍومى  نػىونل   ًإذىا شىرَّؽى ا٢بىاًدم ٍُّم غىرَّبىٍت بًنىا                           افي ػػػػػػػػػػػػػػْبي أىٍحيى ػػػػػػػػػػاًف كا٢بػيػىٍوميهى

   غىرىاًئبه  -( ك)الغىرًيًب    مىوىًثلن  -خىٍّبافي   ( ك)مىواًئلى  -فهذه األبيات يقع فيو ا١بناس الناقص بْب )ا٣بىيػٍري 

( ك)غىرَّبىتٍ  -( )السٍَّيفي  في   - ا٢بىٍيفي ًليطه  ًخلَّ ـه  -خاف( ك)  ا٤بغىارًب( ك)خى تىٍسًليمى (  -خىوَّافي  ( ك )سىلى
لَّةن   خيلَّةو ( سواء بزيادة  ا٢بركؼ أك نقصاهنا أك باختلؼ الوزف. -ك )خى

فا١بناس الناقص ٨بتلف اإليقاع إذ ٰبدث تلٌونان موسيقيان منشؤه االختلؼ ُب البنية الصوتية بْب الكلمتْب 
ىيئتها ا٢باصلة من ا٢بركات كالسكنات، "٩با ٯبعل جرس  نوع األصوات أك عددىا أك ترتيبها أكسواء ُب 

 (2) ا١بناس الناقص أبلغ كقعان ُب نفس ا٤بتلقي" 
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لقد كلع ابن درٌاج بفٌن ا١بناس، كبرع ُب توظيفو كعرضو بصور ٨بتلفة، أسهم ُب انشاء إيقاعنا، كجرسان 
 موسيقينا عكس مستول التفاعل النصي الذاٌب للقصيدة الدرٌاجية. 

 : (رٌد العجيز على الٌصدرالتصدير )  - أ

ك يعرفو ابن رشيق .(1) كيعرفو عبد ا بن ا٤بعتز بقولو: " كىو رد  أعجاز الكلـ على ما تقدمها"       
كىو أف ييرٌد أعجاز الكلـ على صدكره، فيدٌؿ بعضيو على بعض، كيسهيل : "-ذاكرا كظيفتو-بقولو 

كذلك، كتفتضيها الصنعة كيكسب البيت الذم يكوف فيو أُّة، كيكسوه استخراجي قواُب الشعر إذا كاف  
 (2) ركنقان كديباجة، كيزيده مائية كطلكة."

 :(3) كما يقسمو عبد ا بن ا٤بعتز إىل ثلثة أقساـ 

 فمن ىذا الباب ما يوافق آخر كلمة فيو آخر كلمة ُب نصفو األٌكؿ.  -4

 ما يوافق آخر كلمة منو أكؿ كلمة ُب نصفو األكؿ. كمنو -8

 كمنو ما يوافق آخر كلمة فيو بعض ما فيو. -5

على أقساـ التصدير الثلث ُب شعر ابن درٌاج؛ أم على تصدير التقفية، كتصدير،  -اآلف  -كنقف 
  الٌطرفْب، كتصدير ا٢بشو.

 :أمثلة على ذلك منك ، تصدير التقفية القسم األول:

 : )من الكامل ( (4) درٌاجقوؿ ابن  

 ألىٍقسىاـً من فػىٍوًز ًقٍدًحكى أىٍكفػىري ا   أىٍقسىاميوي نىًفسى النَّجىاحى عليكى مىٍن 
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 (1)  :كقولو أيضان 

 ْرقَباـــــــمَ حى ُب ذىرىاهي ػػػػأىٍصبى ػػػػػوي فى ػػػػػػًمنٍ        َمْرَقباً عيٍذنىا ًبًو مىٍن ال تػىعىوَّذى                     
 أَبى فػىعىسىى ٣ًبىٍّبو ما تػىعىجَّلى أىكٍ        َأَبىكاي ٨بيٍتىاري القىضىاًء كًإٍف                     

 ) من الوافر (  (2)    :كقولو أيضان 

ـً اًضي ػػػػػػألىمًر اً م               ًبعىٍزـو كًإقٍػبىاؿو تىشىيػٍّعيوي                      اإًلٍعًتزىا
اـو تيؤيٍّديهي                     اًء مىٍشديكًد                ًٕبىٍزـو كًإٍقدى ـً ًإىل األىٍعدى  ا٢ًبزىا

 ) من الكامل (  (3) : كقولو

افلقد ٘بىىلٍَّت كيل هىا لكى      بًأىٍسعيدو كًإف ييٍكنى عن بٍعًض الن جيوـً                      أىٍسعيدى

 (4) كقولو:

 ًرضىاىىابىشَّرىٍتوي رًٍٕبان بًأىٍقصى           ًرضىاهي مىًلكه نىافىسىٍت بًأىٍدَّن                    

 

 (5) :كقولو

 قىاًئمي كأىٍنتى ًبًو ُب طاعىًة اً       قاًئمه كال زىاؿى للسٍَّيًف ا٢بىًنيًفيٍّ                    

 ) من اَّتث ( (6): وقولك 

 قىٍدرىاًإٍذ زادىؾى اي         قىٍدران كزًٍد فػىعىالىكى                    
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 كمن أمثلة ذلك: تصدير الّطرفين القسم الثاني:

 (1) :قوؿ ابن درٌاج

 جىاري (( كأىٍنتى ًمٍنوي  الزَّمىافي  جىارى  قىٍدرىؾى أىف يىسيوغى لًقىاًئلو         )) كأىجارى                    

 (2) أيضان: وقولك 

 ٱبيىاًصمي بًيضى ا٥بًٍنًد ًفيكى ًإىل العيلى       كحىقٌّ ًلمىٍن ُب القيٍرًب منكى  فىخىاىصىٍمنى                    

 (3) و:قولك 

تٍػهىا   نىظَّمىتٍ ك                     ا             خيييوالن ٞبىىٍت ما قػىلَّدى   النػَّوىاًظمي آفاؽى الفىل ًلزًفىاًفهى

 (4) كقولو:

ىلىًعًب صيٍنتيوي    ًسٍربي                    
يقىاًصًر كا٤ب

 األىٍسرىابً فىأىطىٍرتػيهينَّ مع القىطىا        ا٤ب

 (5) :كقولو

 قىًتيليوي الًعتىاًب اًتًل   يػىٍفًديًو ًمٍن مىضىًض ػػػػػػػػػػػػػػرى ميقى ػػػػػػػػػػػػػػػبا٥بىٍجًر غىيٍ  اًتلو ػػػػػػػػػػلًقى ك                    

ًظ الطٍَّرًؼ أىٍعدىل طىٍرفيوي    قى  عىًليلي ك                     اءو ال ييًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٢بٍى  ليوي ػػػػػػػػعىًليقي ػػػػػػػػػػػػػٍليب ًبدى

 (6) : قولوك 

ـً غىٍّبً  عىًنيفه                      عىًنيًفهىا عىلىى األىٍبطىاًؿ كالبىٍذؿي لل هىى    ًبكىفٍّ عىلىى اإًلٍسلى
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 (1) قوؿ أيضان: ك 

ا           حىطَّ الرَّكىاًسيى من فػيريكًع أىٍَشىٍمتىوي                      ًَشىاـً عىفىرى التػ رىاًب كريٗبَّ
 رىاـً ػػػػػػػػػػػػػػػػاإًلبٍ ضي ذلكى ػػػػػػػػفاي ناق      يىسيوؤيؾى ذًٍكريهي    أىٍمران  أىبٍػرىميواأىـٍ                    

 من الكامل() (2) :وقولك 

بىاالشٍَّمًس الذم حىجىبى األىسىى     عىنَّا كحىاشى ١ًبيوًدًه أىٍف  ٕباًجبً ك                      ٙبيٍجى

 (3) كقولو:

ـً ػػػػػػػػػساًت ػػػػػػػػػًًُّنَّ سىاًميىةى ا٥بىوىًدم      ًلكيلٍّ ميشىيًَّد الش ريف ٠بىىٍوتى                       ا
(( ميٍشرًؽي الدنيا  ًإمىامان                       ًإمىاًميللرياًح ميشىرٍّقىاتو       ك ))ميٍنًذري

 )من الطويل(  :كهتنئة ابنو ٰبٓب باإلمارة بعده ُب رثاء منذر بن ٕبٓب التجييب(4) قوؿ ابن درٌاجك 

ٍ يىًبٍت داعو إىلى اً  كأىٍشكيو                     يىٍشكيوهي ًإىل الرَّٞبًن تػىٍرحىةى فىٍجعىةو    ٗبىٍن ملى
ٍيًو فػىٍوزى رىٍكحو كراحةو        ٤بن مل يػىزىٍؿ يدعي  كادعيو                     كيىٍدعيوهي ًو ػػػػػػػػػػػػػو ًإلىيٍ ػلىدى

 :أمثلة ذلكمن ، ك تصدير ا٢بشو :القسم الثالث

 ُب مدحو سليماف  ا٤بستعْب  ) من الطويل  ((5) قولو: 

ٍأنان   لىًئٍن عىظيمىتٍ                     ا ػػًبكىرَّاًت فػيٍرسى      لقد عزَّ نٍصريىىا   شى ارًىى  افي ػػػػػػػػػػػشافو ألىٍقدى
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 ) من الطويل (  (1) :وقولك 

قَّ ًبكى  ا٢بقٍّ عىلىى      فما أىٍبطلى الرٞبني باًطلى مىٍن بغىى                          ا٢بىقَّاًإال أىٍف ٰبي
       اًبقو    ػػػػػػػػػػػفػىيىاريبَّ سى مسبوقنا كًإٍف يىكي                    

ى
ٍبقاى دىل ال يىدًَّعي مىعىوي ػػػبعيًد ا٤ب  سى

 (2) كقولو:

يًن(( نىاًصره    كلىٍيسى لوي من                     ٍلًك  عاًصمً فػىلىٍيسى لوي ًمٍن ))ناًصًر الدٍّ
ي
  عىاًصمي ا٤ب

 (3) و:قولك 

 ًبسىبىاًسبً  سىبىاًسبان كصىلىٍت ًًُّنَّ          كتػىقىطَّعىٍت أىٍسبىابػيهينَّ ًلًطيَّةو                      
لىٍلنى غىيػٍرى        َلى كيلَّمىا   غىرىاًئبو يىٍطلينٍبى شىٍأكى                        غىرىاًئبً نىأىٍت البلدي حى

 (4) أيضان: وقولك 

يىاري تػىٍنبيو                      دىيٌاري ًًٍُّم كتًٍلكى ًديىاريىٍم         غىرىضي ا٤بصىاًئًب ما ُّا  الدٍّ

األبيات الشعرية على أحد ألواف البديع؛ كىو الٌتصدير ا٤بلحظ من األمثلة السابقة أٌف بناء تلك  
بأقسامو الثلثة؛ تصدير التقفية، كتصدير، الٌطرفْب، كتصدير ا٢بشو، كبفنية "رٌد العجيز على الٌصدر"، 

على -الٍب تتطلب قدرة لغوية عجيبة كاللعب باأللفاظ، قد أنتج إيقاعنا داخليان أكسب ىذه األبيات
 (5) كديباجة، كزادىا مائية كطلكة. أٌُّةن، كأكساىا ركنقان  -حٌد تعبّب ابن رشيق 
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 الّتصريع - ج

قولو: "ىذا باب يٍشًكلي  -باب التقفية كالتصريع -جاء ُب كتاب العمدة البن رشيق القّبكاين       
على كثّب من الناس علمو كيلحقو عيب ٠باه قدامة التجميع كأنٌو من ا١بمع بْب ركيْب كقافيتْب... فأٌما 

ادتو...كالتقفية أف التصريع فهو ما كانت عركض البيت فيو تابعة لضربو، تنقص بنقصو كتزيد بزي
 (1) يتساكل ا١بزءاف من غّب نقص كال زيادة، فل يتبع العركض ُب شيء إال ُب السجع خاصة."

كيضيف ابن رشيق مبينان غرض الشاعر من التصريع قولو:"...كسبب التصريع مبادرة الشاعر      
كقع ُب أكؿ الشعر كرٗبا صرع القافية؛ ليعلم ُب أكؿ كىلة أنو أخذ ُب كلـ موزكف غّب منثور، كلذلك 

الشاعر ُب غّب االبتداء، كذلك إذا خرج من قصة إىل قصة أك من كصف شيء إىل كصف شيء آخر، 
كما بْب داللة كثرتو بقولو: " كىو دليل على قوة (2) فيأٌب حينئذ بالتصريع إخباران بذلك، كتنبيهان عليو."

 (3) الطبع ككثرة ا٤بادة" 

ُب اكتشاؼ قافية القصيدة قبل االنتهاء إليها، كما ييسهم ُب التمييز بْب منظـو إذان للتصريع دكر     
الكلـ كمنثوره، كأف التماثل ا٢باصل بْب العركض كالضرب ُب الوزف يشٌكل إيقاعان موسيقيان يكوف أثره 

   (4) جليان ُب نفوس السامعْب، "فإٌف للتصريع ُب أكائل القصائد طلكة كموقعان من النفس"

التصريع مذىب الشعراء القدماء الفحوؿ من أمثاؿ امرئ القيس كعنَبة كمن ادثْب أيب الطيب ا٤بتنيب  
 (5) كأيب ٛباـ، الذم يشيد بفضل التصريع ُب قولو: 

 يػىريكقيكى بيتي الٌشٍعًر حْبى ييصىرَّعي    كتقفو إىل ا١بىٍدكىل ٔبٍدكىل كإ٭با          

                                                           
 .156ص  1جالسابق. ا٤بصدر  - 1
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الشعراء ُب اعتماده فن التصريع ُب افتتاحيات قصائده، كُب أعطافها، كابن درٌاج يَبٌسم طريق ىؤالء 
 كالشواىد اآلتية دالة على ذلك:

 )من الطويل( (1) يقوؿ ابن درٌاج

اػػػػػػػػػػػػفىأىمى وؿي الس رل ػػػػػػػػا طي ػػػػػػػػػػػأىجىدَّ ًُّى     ا ػػػػػهى ػػػػػػػكلىعىلَّ ول ػػػػػػأىخىٍفضان نػىوىٍت فينا النَّ                      لَّهى

اًء الفى                     اػػػػػػػكىحىاشىا أًلىٍصدى ا     لى أىٍف تىصيدَّىى  بًنىا أىٍك أىضىالًيًل الد جىى أىٍف تيًضلَّهى

اػػػػػػػػٍوًؿ البىحٍ ػػػكأىٍحًقٍر ًُّى                      ٍفًر أىٍف يىٍستىز٥بَّىاػػػػػػػػٍوًؿ القى ػػػػػػػػًوٍف ًبغى ػػػػػػػػػػكأىىٍ     ًر أىٍف يىٍستىًكفَّهى

انىٍت لىنى     اًدم ))ميٍنًذرو(( نىذىرىٍت ُّىاػػػكلًكٍن أىيى                         ا منػٍهىا قىذنل كشىجنا ٥بىىاػػػػػفىكى

 : ) من ا٤بتقارب ((2)  كقولو

اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثػينى                      ينىاػػػػػػػمً الى ػػػػػػػػػػكواًكبي تشرؽي للعى       كى فينىاػػػػػػػػػػاًئي عليك كنػيٍعمى
 رًينىاػػػػػػػػاآلخً كمٍأثورىةي الذٍٍّكًر ُب     ا  ػػػػػػػػػنى ػػػػػػػػػػػػكَّليًق ُب األى ػػػػػػػػػػرَّزىةي السبٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػميبى                    
  يناػػػػػػػػػػػكيا قػيٍربى مىٍأكىاؾى للرَّاًئحً       ػػػػػػػٍد١ًبًينىا رىاؾى للمي ػػػػػػػدى مىسٍ ػػػػػػػبػيعٍ ا ػػػػػػػػػػػػفيى                    
 كالسٍّنينىاا ػػػػػػورى ُّػػػًإلىٍيكى الشه  نىا    ػػػػػػػػػػعٍ ػػػػػػػػرو قىطى ػػػػػػػفٍ ػػػػػػػػرو كقى ػػػػػػػفى ػػػةى سى ػػػػػػػػأىًىلَّ                    
ًييػػػػػػػٍربىتً ػػػػػػػنىا ًبكي ػػػػػػػكميتٍ    ػػػػػػػػػا    ًدينػػػػػػػػػػػػنىا أـى ىي ػػػػػػػػػػػػٍربىتً ػػػػػػػػنىا ًبغي ػػػػػػػػػػػػػػػأىٮًبٍ                      نىاػػػػػػنىا أـى حى

 ينىاػػػفأىعجبي من ذاؾى أىنَّا بىقً      فًإف يػىٍعجىًب الدىري أىنَّا صىبػىٍرنىا                      

 ) من ا٤بتقارب (  (3) :كقولو

ٍسًلًمينا      كتػىٍفًدؾى أىنٍػفيسي                    
ي
 هيٍم أىٍٝبىعيناػػػػػلًتػىٍهًنٍئ سلمىتيكى ا٤ب

 فقد صىدَّؽى اي ما يرغىبيونا      كقد حقَّقى اي ما يٍأمىليونا                   
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 )من ا٤بتقارب((1) :قولو

ٍىري فاٍشرىٍب كىًطبٍ                     اًعي الطَّرىٍب   كطىابى لكى الدَّ  ديًعيتى فأىٍصًغ ًلدى

 ) من الطويل (  (2) :كقولو

ى َشىٍ                     يًن أىنَّكى نػػػػػػػػػػػػػػػلي الػػػػػتػىبػىْبَّ  الشٍٍّرًؾ أىنَّكى قىاًصميوٍ كأىيٍػقىنى ًحٍزبي  اًظميٍو       ػػػػػػػػػدٍّ
ـى ىػػػػػػػػػػػػػًو كىي ػػػػػػػػػدى بىانيػػػػػػػػػػػػػأييَّ ػًو        فى ػػػػػػػافى ًدينً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني أىرٍكى ػػلقىٍد شىدَّدى الرٞب                     اًدميوٍ ػػػػػػػػػدٍّ
 وٍ ػػػػػػػػػوى ميلىزًمي ػهي ػػػػػػػػٍن كاالهي فى ػػػػػػػػػػككاٌلهي مى    ديكَّهي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػواَل عى ػػػػعىمٍَّن يي ًو ػػػػػػػػػػػػدَّل بً ػػػػكىع                   
 وٍ ػػػاًلمي ػػػػػػػره مىعى ػػػػػوي ًإف رابى دىىٍ ػػػكأىٍعلمي      وي   ػػػػػكمٍن ميٍلكيوي ًإٍف جىلَّ خىٍطبه ًملىكي                    

ًه     ػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّؽى جى ػػػػػػػػػػػػػػػػفىسىمَّاهي منصوران ميصى                     قىٍت أىٍرمى   دٍّ  وارًميوٍ ػػػػػػػػاحيوي كصػػػػػػػػػػػكما صىدَّ

 (   ) من الكامل  (3) :كلو ُب سليماف ا٤بستعْب

اػػػػػا كآبى بىعيػهى ػػػػػػا      ًبكى حىنَّ ميوًحشي ػػػػػًعيديىى كى ػػػػادي أىنَّ ػػػشىًهدىٍت لكى األىٍعيى                      ديىى
ًديػػػػػػػػػاًصيػػكأىطىاعى عى    هىا    ػػػػػػػػػػرىخى رىٍكعى ػًلميهىا كأىفٍ ػػػػػػػػػػاءى ميظػػػػػػػػػػػػػكأىضى                     اػػػػػػػػهىا كالىفى شى  ديىى
بً ػػػػػػػػػػػٍت لىنى ػػكصىفى                     نٍػيىا فىشىبَّ كى اػػػػابى كىلًيػػُب إًٍثًر ما قد كىافى شى   ّبيىىا    ػػػػػػػػا الد   ديىى
 اػوديىى ػػػػػػػدل جيٍلمي ػػػػػػػػرى بالنَّ ػػػػػػػػفاآلف فيجٍّ   رًىىا    ػػػػػػػػػػػكى ٕبىٍ ػػػػػػػدى قػىٍبلى يػىٍومً ػػػػػافى أىٍٝبى ػما ك                   
 اػػوديىى ػػػػػػػػهىا كجيني ػػوفي ػػػػػػػػهىا كسييي ػػػػػػػػػوفي ػػػػكصيفي    ا    ػػػػػػػػػػػػاؤيىى ػػػػػػػاؤيىىا ككفى ػػػػػػػػنى ػػػػػػاؤيىىا كسى ػػػػػػػػػػػػهػػػكب                   
ىٍت لىبَّ ػػػػكتى هىا       ػػػػػػػػػةي تىاجى ػػػػػلفى ػػػػػػػػكى ا٣بً ػنػػػػكتػىلىبَّسىٍت م                    ٍألى  اػػػػػػػػوديىى ػػػػػػػػقي ػػػػػػػػػػػهىا كعي ػػػػػػػػػػاتي ػػػػػػػػػػػػألى
ٍسًلمً ػػػػػػػػػػوىَل  عىهٍ ػػػػػػفى   رًىىا    ػػػكٍ ػػػػػػمان كىفػىٍيتى ًبشي ػػػػػػٍم ًُّىا نًعى ػػػػػً ظػػػأىعٍ                    

ي
اػػػػػػػػػػػػػْبى مىزًيػػػػػػػػػػػػًد ا٤ب  ديىى

ٍلًك الذم ))ًصنٍ                    
ي
 اػوديىى ػػػػػػػػػػػػػهىا كعىمي ػػػػابي ػػػػػػػػػػػأىٍطنى ك))زًنىػػػػػػػاتىةه((  هىاجىةه((   ػػػػػػػػػُب قػيبًَّة ا٤ب

 ا ػػػػوديىى ػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأيسي ػػػػاهًتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كٞبيى ػػػػػاهًتى ػػػػػػػػػػػػػكبػينى   هىا      ػػاتً ػػػػػػػهىا كريعى ػػػػػػػػػاتً ػػػػػػػػػػها كديعى ػػػػػػػػػػػػكسىرىاتي                    
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أكسب التصريع ىذه األبيات الشعرية إيقاعان موسيقيان متوازنا إٍذ" أنٌو شاكل ُب أحواؿ كثّبة بْب        
يتْب ) قافية داخلية ( ك ) قافية خارجية ( كمل يدفعو إىل الكلمتْب األخّبتْب ُب البيت، كأنٌو ٯبعل لو قاف

ذلك إال أنٌو يريد أف يرتفع بالصوت ُب مقطعْب متقاربْب، كىو لذلك ٱبرجو ىذا اإلخراج ا٤بنظم ا٤بقٌطع 
كىو قد ساىم ُب التفاعل النٌصي الذاٌب على مستول اإليقاع الداخلي ُب شعر (1) تقطيعان صوتيان دقيقان "

 ابن درٌاج بعيدان عن االجَبارية كقريبان  من ا٢بوارية.

 في شعر ابن درّاج وجماليته الّتكرار - د

يعرفو ا٢بموم بقولو:" التكرار: ىو أف يكرر ا٤بتكٌلم الٌلفظة الواحدة بالٌلفظ، أك با٤بعُب ا٤براد بذلك      
تأكيد الوصف، أك ا٤بدح، أك الٌذـ، أك الٌتهويل، أك الوعيد، أك اإلنكار، أك التوبيخ، أك االستبعاد، أك 

ن فيها، كمواضع يقبح فيها: فأكثر ما "مواضع ٰبس كللتكرار عند ابن رشيق:(2) ،لغرض من األغراض "
يقع التكرار ُب األلفاظ دكف ا٤بعاين كىو ُب ا٤بعاين دكف األلفاظ كأقل، فإذا تكرر اللفظ كا٤بعُب ٝبيعان 

 فذلك ا٣بذالف بعينو."

ٍب يذكر دكاعي التكرار كأغراضو "فالشاعر ال يكرر ا٠بان إال على جهة الٌتشوؽ ك االستعذاب إذا       
تغزؿ أك نسيب، أك على سبيل التنويو با٤بمدكح كاإلشارة إليو بذكر أك االستغاثة بو إف كاف ُب كاف ُب 

، أك على سبيل التقرير كالتوبيخ، أك على سبيل الوعيد كالتهديد إف كاف عتاب موجع، أك على  مدحو
ة القرحة الٍب ٯبدىا كجو التوجع إف كاف رثاءن كتأبينان، فهو أكؿ ما تكرر فيو الكلـ، ٤بكاف الفجيعة كشد

ا٤بتفجع، ككذلك يقع التكرار ُب ا٥بجاء على سبيل الشهرة كشدة التوضيع با٤بهجو، كيقع أيضان على 
 (3) ".كالتهكم كالتنقيص االزدراءسبيل 
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(  Repetitionىذه الظاىرة ُب دراساهتم"فكلمة ) كُب ا١بانب ا٤بقابل مل يغفل الباحثوف ا٤بعاصركف  
(، كمعناىا يبحث، كالتكرار إحدل Repetereمعناىا ٰباكؿ مرٌة أخرل كمأخوذة من )كلمة التينية، 

األدكات الفنية األساسية للٌنص، كىو يستعمل ُب التأليف ا٤بوسيقي كالٌرسم كالشعر كالٌنثر، كالتكرار 
 (1)" ٰبدث تٌيار التوقع، كيساعد ُب إعطاء كحدة للعمل الفٌِب.

األفقي من خلؿ إعادة الٌداؿ مرٌة بعد أخرل، كانزياحو من نقطة  كالتكرار" يتشٌكل على ا٤بستول
مكانٌية إىل أخرل أفقيان، كيتم تشكيل الٌتكرار على ا٤بستول العمودم من خلؿ تكرار بداية الفقرة ُب 

 (2) الٌنثر، أك بداية األبيات الشعرية ا٤بتتالية..."

موسيقٌية، كمعنوية ُب آف كاحد، فهو ظاىرة  كقد مٌثل ىذا اللوف البديعي ُب شعر ابن درٌاج ظاىرة
موسيقٌية عندما ترد الكلمة، أك ا٤بقطع على شكل الٌلزمة ا٤بوسيقٌية أك الٌنغم ا٤بوسيقي اٌلذم ييعاد ليخلق 
جٌوان نغمٌيان ٩بتعان، كىو ذا فائدة معنوية، عندما تعاد تلك األلفاظ كتكسب دالالت جديدة، ُب البناء 

 كا١بمالية البلغية كقد تعددت أغراض التكرار كدكاعيو(3) ذلك الٌتكرار مفتاحان للفهم.األديب، ٩با ٯبعل 
 ُب ديواف ابن درٌاج، كمن أمثلة ذلك:

 (4) :قوؿ ابن درٌاج 

ٍعوىًتكى الٍب نادىتٍػهيمي                       عيوا بدى   !  تػىرىاؾً   ! أىٍكطىانػيهيٍم منها: تػىرىاؾً    ٠بًى

) تىراًؾ ( كىو اسم لًفعل األمر ٗبعُب أترؾ ، كاللفظة الثانية ) تىراًؾ ( تأكيد لألكىل. فاللفظة األكىل 
 !  تػىرىاؾً   ! فالقوط كالرـك كاألتراؾ ٠بعوا بدعوة ا٤بهدم عبد ا١ببار للقتاؿ، فنادهتم أكطاهنم: تػىرىاؾً 
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لى ا٤بستول األفقي للبيت أم اتركوا مقاتلة ا٣بليفة فأنتم ال قبل لكم بو.فالتوكيد ىنا جاء لفظياي كع
 الشعرم.

((، كتكراره ٥بذا االسم أربع أيضنا الدعوة إىل الصرب كاالحتساب ُب رثائو الحد الفقهاء يدعى))ًإ٠باعيل
 (1) مرٌة( على ا٤بستول العمودم لألبيات الشعرية، ُب قولو 11) مرات

بػَّرىٍت نػىٍفػػػػػػسي ))ًإ٠باعيلى((  قد                    ٍجًد يػىٍرتى ػأىف ليس عن حيريم   ًدًه   ػػػػػػػػيى ُب خى
ى
 دًعي ػػػػػاًت ا٤ب

 عي ػػػاـً الغٍيًث يػىنػٍقىشً ػػػشيم  الر ىب من غم  ما احتسبىٍت    فاحتىًسبيوا آؿى ))ًإ٠ٍباعيلى((                    
 الوغىى من لواًء ا١بىٍيًش يػىٍنصىرًعي خٍيلي    ما احتسبىٍت    فاحتىًسبيوا آؿى ))ًإ٠ٍباعيلى((                   
 ًمعي ػػػػػػكيٍم كميٍستػػػػػػػػظه منٍ ػػػػػيػيٍهدل ٥با كاعً         ةن ػػػػػػزًيى ػػػػػػعٍ ػػػػػػػػػػػػتى تىٍشػػػػػػػػػعػػػػًريكا  آؿى ًإ٠ٍبىػػػػػػػػػػػػػاًعيلى فاسٍ                    

 ) من ا٤بتقارب (  (2) العكس كالتبديل ُب قولو

 كمن يػىٍوـً فػىٍتحو ًإىل يػىٍوـً ًعيدً        فىًمٍن يػىٍوـً ًعيدو ًإىل يػىٍوـً فػىٍتحو                        
 ودً ػػػػػًر جي ػػػكبىٍأسو تىسىعَّرى ًمٍن ٕبىٍ       كجويدو تػىفىجَّرى ًمٍن نىاًر بىٍأسو                          

أك " العكس كالتبديل، كىو أف ييقٌدـ ُب الكلـ جيزءه ٍبٌ ييؤٌخره، (3) كىذا التكرار يسمى "ا٤بعكوس "     
كيقع على كجوه: منها: أف يقع بْب أحد طىرىٍُب ٝبلة كما أظيف إليو، كمنها أف يقع بْب ميتعٌلقي فعلْب 

نوعان من  أنواع ا٤بقابلة، فالشاعر يقـو بَبتيب  كٯبعلو الدكتور أشرؼ علي دعدكر  (4) ُب ٝبلتْب"
الدكاؿ ليعطي مدلوالت معينة ُب شطره األكؿ، كيعكسها ُب شطرم الثاين ليعطي مدلوالت أخرل 
مغايرة، كُّذا التفنن ُب اللغة كاللعب باأللفاظ يتحقق " اإليقاع ا٤بوسيقي الناتج عن تكرار الكلمات 
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على براعة الشاعر ُب فٌن  كىو يدؿ ديواف ابن درٌاجىذا النوع منتشر ُب ك   (1)"  على فَبات زمنية معينة
 البديع. 

) فىًمٍن يػىٍوـً ًعيدو ًإىل يػىٍوـً فػىٍتحو ( ليجعل العلقة  فقد عكس الشاعر صدر البيت األكؿ من ا٤بثاؿ السابق
أما ُب البيت الثاين فقد  بْب العيد كالفتح متلزمة فالعيد فتح كالفتح عيد عند منذر ابن ٰبٓب الٌتجييٌب،

( كضد )نىاًر= ٕبىًٍر(، كقٌدـ علقة لفظية ٌٍب عكس ىذه العلقة اللفظية ُب  = تىسىعَّرى جاء ٗبرادؼ )تػىفىجَّرى
  ، يقوؿ ابن درٌاج:بن ٰبٓب الٌتجييٌب كٮبا صنواف، فا١بود كالبأس من أخلؽ منذر الشطر الثاين

 كبىٍأسو تىسىعَّرى ًمٍن ٕبىًٍر جيودً       تػىفىجَّرى ًمٍن نىاًر بىٍأسو    كجويدو                    

أٌما ُب البيت الثاين فقد قدـ علقة لفظية بْب ا١بود كالباس، ٍب عكس ىذه العلقة بعكس كضع 
للبحر،  ) تػىفىجَّرى ( كىو ) تىسىعَّرى (، فاألٌكؿ مناسب للٌنار؛ كالثاين مناسبالكلمتْب ليأٌب ٗبرادؼ الفعل 

سيٌجرٍت((، كذلك جاء بالطباؽ بْب ) البحر ( ك )  مقتبسان ىذا ا٤بعُب من قولو تعاىل )) كًإذىا الًبحىار ي
بعطائو كجوده، كىو ٕبر ميسىٌجر  ر نار كٕبر فهو نار حارقة كلكٌنو برد كسلـالنار (، فيحٓب ابن منذ

 ية لغوية خلق الكـر كا١بود كصفة البأس كالشٌدةكلكٌنو ٖبّباتو كاسع الكـر كالعطاء، فالشاعر يؤكد ببهلوان
 سرقسطة مثاؿ للشجاعة كا٢بلم كللكـر كالسخاء.  فمنذر ابن ٰبٓب الٌتجييٌب حاكم

 ) من اَّتث (    (2)ك يقوؿ أيضان: 

 كاليػىٍوـى أىٍسرىل كأىٍسرىل     سو سىرًيًّا        ػػػػػػككيٍنتى أىمٍ                    
 ـى أىٍنتى بالعىٍدًؿ أىٍحرىل   ٍو        ػػككيٍنتى تػىٍعًدؿي كاليى                    
 رىاػػػًحْبى زىادىؾى فىخٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ا حىكىمى اللػٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأىٍحكيٍم كم                   
 ٍدرىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي قى ػػًإٍذ زادىؾى الل ٍدران          ػػػػػػػػػالىكى قى ػػػػػػػػػكزًٍد فػىعى                    
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ر الشاعر ُب ىذه األبيات األلفاظ ) سىرًيٌان (، ، ) اي (، ) قىٍدران ( للتنويو بنسب ا٤بمدكح كر       
، فاللفظة (1) ركءة كالشرؼكأخلقو، فقد كرر الشاعر ُب البيت األكؿ لفظة ) سىرًيٌان (؛ الٍب ٗبعُب ا٤ب

األكىل )سىرًيًّا (  ٚبربنا عن شرؼ ا٤بمدكح كمركءتو فقد جاءت خربان للفعل ا٤باضي الناقص )كاف (، 
كالثانية ) أىٍسرىل ( فهي فعل تفضيل على كزف ) أىٍفعلى (، دٌلت على أفضلية ا٤بمدكح على غّبه  ُب 

 ل ( فهي تأكيد للثانية.الشرؼ كا٤بركءة، أٌما اللفظة الثالثة ) أىٍسرى 

 -فاألمر غّب حقيقي -كرر الشاعر فعلي األمر  ) أىٍحكيٍم (،  ) كزًٍد (؛ كلكنهما بصيغة ا٤باضي،        
 .فالشاعر يرجو من ٩بدكحو أف ٰبكم بشرع ا فيو فخره لو، كيدعو لو بزيادة قدره كعلو  شأنو

إف تكرار الدكاؿ السابقة ُب ىذه األبيات سواء على ا٤بستول االفقي أك العمودم رفقة ٧بسنات      
/ اليػىٍوـى (، كالتصدير كالتقفية ُب عركض  بديعية أخرل كا١بناس ) سريان/ أسرل ( ، كالطباؽ ُب ) أىٍمسو

ران ( شٌكل نغمان موسيقيان عامان ٰبٌسو سامع   األبيات كقارئها.البيت الرابع كضربو ) قىدى

 ) من الكامل ( طبة، مؤٌكدان حسبو كنسبو الشريفُب القاسم بن ٞبود بقر (2) :كقولو

 ميتػىنػىقٍّلن من سىيٍّدو ُب سىيٍّدو       ميتػىقىدٍّمان ًمٍن مىٍشرًؽو ُب مىٍشرًؽو                         

ُب منذر بن ٰبٓب شاكيان لو حاؿ أسرتو كضياعها، موظٌفان التكرار ليربز ىوؿ ا٤بعاناة الٍب القتها (3)  :كقولو
          ) من الطويل (عائلتو ُب سفره إىل ا٤بمدكح. 

 كبػىٍْبى ضيليوًعي ًبٍضع عىٍشرىةى ميٍهجىةن        ًظمىاءه ًإىل جىٍدكل يىدىٍيكى حىوىاًئمي                    

مى ػػػػتػىلىذ  اللَّي                    اػػػػػػػػػػػػػػػهىا كًدمى ػػػػػػػػػػػػاَل ٢بٍى قً ػػػػػػػػػػػػػػدىىينَّ عى ػػػػػػػػػػػػكطىٍعمي اللَّيىاَل ًعنٍ       اءىىى  مي ػػػػػػػػػػػػلى
 اًحمي ػػػػنَّ اآلؿى كاآلؿي جى ػػػػػًًُّ  كخيٍضتي ده      ػػػػػػقىطىٍعتي ًًُّنَّ اللٍيلى كاللٍيلي جىامً                    
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 إىل أف يقوؿ:

اءي ما أىٍنتى نىاثًره         كال نػىثػىرى األىٍعداءي ما أىٍنتى نىاظؤـي                      كال نىظىمى األىٍعدى
ـى اإًلٍشرىاؾي أىنَّكى ظىاًفره           كال عى                     ـى ػػػػػػػػكال عىًد  امًلي ػػػػػاإًلٍسلىـي أىنَّكى سى ًد

فقد كرر الشاعر لفظة )الٌلياَل( ا٤بعٌرفة بػ) اؿ ( التعريف كبصيغة ا١بمع، إلظهار صدؽ ٘بربة       
الشاعر الفنية، كطوؿ الفَبة الزمنية  ٥بذه ا٤بعاناة، كما ربط الشاعر ىذا التكرار باستعارتْب مكنيتْب، 

كحوشو تتلذذ ٢بم كدماء مهجاتو العشر، كالثانية أف تلك اللياَل أصبحت األكىل ٙبٌولت فيها اللياَل إىل 
علقم يتجٌرعنها بغٌصة، ليأٌب التكرار الثاين للياَل كلكن ىذه ا٤برٌة بصيغة ا٤بفرد ) الليل ( بالنصب 

 كبالرفع، كما أدراؾ ما الليل ُب ٘بربة الشعراء الفحوؿ؟.

يالك من ليل طويل كأٌف ف)سواء للظاعنْب أك للعاشقْب  فالليل مصدر ا٥بمـو كاالىواؿ ك كا٤بخاطر 
كلكن ) ليل ( ابن درٌاج ٱبتلف عن ) ليل ( الشعراء اآلخرين؛ ألف ابن درٌاج ليس كحده ُب ، ٪بومو..(

ىذا الليل البهيم، فهو مع ٞبر ا٢بواصل العشر، فا٤بعانة معاناتاف: معاناة الليل كأىوالو ك٨باطره، كمعاناة 
آلؿ ( بالنصب كالرفع األبناء كعددىم الكبّب. كليزيد تأكيد حجم ا٤بخاطر ُب ىذا ) الليل ( كرر ) ا

 ككصفها با١بحيم. 

نىظىمى/ أٌما ُب البيتْب األخّبين فقد كرر الشاعر صدريهما ُب عجزٮبا، كعكس ترتيب اللفظْب )       
/ فاعل (، ك) فعل  / فعلنىاثًره نىاًظمه/ فاعل ( كيسمى ىذا التكرار  -( بعكس صيغتيهما الصرفيتْب ) نػىثػىرى

( اإًلٍسلىـي ( ك) إًلٍشرىاؾي ذكره، كما دعم ىذا التكرار بالطباؽ بْب ) العكس أك ا٤بعكوس كما تقدـ 
كبتوظيفو السم الفاعل ُب ضريب كعركضي البيتْب ٩با أعطى لألبيات نغما موسيقيا متوازنا على مصارع 

 البيتْب الشعريْب.

مصدران إلثراء ا٤بعاين  -بأنواعوالتكرار  -لقد استطاع ابن درٌاج أف ٯبعل من ىذه الظاىرة األسلوبية      
 ك٘بديدىا، مشٌكلن من ٛباثل الدكاؿ إيقاعان موسيقيان متناغما مع ا٤بعُب العاـ لألبيات الشعرية.
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                               ُب رثاء منذر بن ٰبٓب  الٌتجييٌب ) ا٤بنصور (، كهتنئة ابنو ٰبٓب باإلمارة بعده  (1) يقوؿ ابن درٌاج: 
 لطويل ()من ا

                   ....................... 

ٍلًك ٫بىٍ       ني ميهىن وهػػػػػػركًر العيًد ٫بػػػػػكىالى ُب س                   
ي
 ني ٧بيىي وهي ػػػػػكال ُب سريًر ا٤ب

يليوؾي ميًطيعي ػػػػػػػػػعلي وَلْهِفي        ابيوي ػػػػػػػػػػػػػاةي تػىهى ػػػػػػػػػػػػعليًو كالكيمى  فَلْهِفي                   
 وهي ػػػػػًو كا٤ب

 اًئبي تػىٍقفيوهي ػػػػػػػعليًو كالكت وَلْهِفي       وعى تىٍستىًخف وي ػػػػػػػػػًو كالػػػػػػعلي وَلْهِفي                   
 اًئبي تػىٍنحيوهي ػػػػػػػًو كالرَّكى ػػػػعلي وَلْهِفي  وؼي تػىزيكريهي     ػػػػػػػػػػًو كالض يي ػػػػػػػعلي وَلْهِفي                   
 وهي ػػػػػػػػػلًئقي تػىٍرجي ػػػػػػعليًو كا٣ب وَلْهِفيوي       ػػػػػػػاين تؤيم  ػػػػػػػػًو كاألىمى ػػػػػػليػػع ِفيـــْـــ وَله                   
 وهي ػػي ها كيػىٍتلػػػػػػػػػػػػػػػٱبىيط  ًكتىابى اً في        ٍولىوي ػػػػػػػػاًحفي حى ػػػعليًو كا٤بص وَلْهِفي                   
 وي كميصىل وهي ػػػػػػػػػػاعه لػػػػػػػػػػػػػوهي أىٍشيى ػػػػػػػكدىاعي  عليًو حىاًضران كيلَّ مىٍسًجدو       وَلْهِفي                   
 سىواًبقي دىٍمعو الًعجي ا٢بيٍزًف ٰبىٍديكهي     قػىٍلبو ليس يٍشًفي غىًليلىوي    تـََلهَّفَ                    

ًٍفي  إٌف تكرار ابن درٌاج للفظة )       و "على كج-كما يقوؿ ابن رشيق–( ٜبانية مرات جاءت ٥بى
الشاعر ابن درٌاج على فقداف  توجع أم(2)  ؛رحة الٍب ٯبدىا ا٤بتفجع"التوجع، ٤بكاف الفجيعة كشدة الف

أياـ ٧بنتو تلك، أم بعد رحلة التيو كالضياع الٍب  لو، الذم كاف السند كا٤بعْب منذر بن ٰبٓب  الٌتجييبٌ 
 عاشها ىو كأبناءه ٕبثان عن مأكل كركنو شديد بْب األمراء العامريْب بعد فتنة قرطبة القا٠بة.

ًٍفي  فتكرار كلمة ) ا، ( ُب أبيات ىذه القصيدة على ا٤بستول العمودم كاألفقي، كالتصريع ا٢باصل فيه٥بى
منذر كاختيار حرؼ ) ا٥باء( ا١بوُب ركيان شٌكل الزمة موسيقية حزينة ناسبت غرض الرثاء كالتأبْب للفقيد 

  الٌتجييٌب.بن ٰبٓب 
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٬بلص ٩با تقدـ ذكره أٌف أسلوب التكرار ُب شعر ابن درٌاج احتول طاقات تعبّبية ىائلة أسهمت       
 أثار انفعاؿ ا٤بتلقي كأدىشو.ٝباليان ُب توكيد ا٤بعُب كتكثيفو، كما شٌكلت إيقاعنا موسيقيان 

ن خلؿ كقد أسهم التكرار ُّذه ا٤بستويات ا٤بختلفة ُب إضاءة عتمات الٌنٌص الشعرم البن درٌاج م
 النص داخل ُب األبيات تبدك ٕبيث الشعرم البن درٌاج صللنٌ  العضوية الوحدةأنٌو أظهر  األكؿ جانبْب:

 شك ال فهو اآلخر ا١بانب كأما د.فري عقد ُب انتظمت قد هناككأ بعض برقاب بعضها ٲبسك متماسكة
 ا٢برؼ، كتكرار بتكرار بدءان  ا٤بختلفة؛ ٗبستوياتو التكرار أسلوبأحدثها   الٍب الجمالية بالقيمة متصل

 الشاعرة الذات مشاعر عن الكشف خلؿ من ا٤بركب، بالتكرار الكلمة، كانتهاء تكرار ٍب األدكات،
      اعرية ابن درٌاج الفٌذة.   بش ا٤بتلقي كإدىاش

اج" درٌ  ابن شعر ُب التكرار ٝباليات الرقيبات ُب مقالو " كختامان نوجز ما أشار إليو الدكتور ٧بمد      
 (1) نوجزىا ُب ما يلي: كالٍب تقارب ما توصل إليها ٕبثنا ىذا، إىل ٝبلة من النتائج ا٤بهمة،

 خلؿ من دراج؛ ابن شعر ُبالداخلي  الصوٌب اإليقاع بواعث من قويان  كاف باعثان  اللفظي التكرار أفٌ -
 .عنذلك الناشئ ا٢بركؼ كجرس ا٤بكررة الكلمات بْب التناغم

 لفكرة بإبرازه كذلك دراج؛ ابن عند الشعرم صالنٌ  بناء ُب ا٤بختلفة أسهم ٗبستوياتو اللفظي التكرار أٌف  -
 ٛبنحو اهٌناف الشاعر نصوص من نص ُب تتظافر إذ ا١بماليات كىذه عليها، كأحلٌ  الشاعر أرادىا معينة
 عن خارجة تكن مل هناأ ٗبعُب للقصيدة، العاـ السياؽ مع منسجمة جاءت هناأ خاصة قوة، كتزيده ٝباالن 

 .ا٤بألوؼ
 عجز على دليلن  ليست كىي الشعرم، النص ُب مقصود دالَل حضور ٥با كاف التكرارات أغلب أف -

 تشكيل ُب كالتفنن اللغة ناصية امتلؾ ُب كبراعتو قدرتو عن تعبّبان  بل اللغوم، معجمو كضحالة الشاعر
 .كتفعيلتو بالبحر ا٤بتمثل الشعرم الوزف عن الناتج باإليقاع االكتفاء كعدـ كاإليقاع، الداللة

 فكاف األفعاؿ تكرار أما اج،درٌ  ابن شعر ُب دكرانان  األكثر النماذج األدكات كتكرار ا٢برؼ تكرار مٌثل -
 ا٤بكرر صالنٌ  مساحة ازدادت ككلما التكرار، ٛبثل الٍب النماذج ُب حضوران  األكثر ىو ا٤باضي الفعل

 .أمثلتو كتضاءلت الشعر ُب حضوره قلٌ  (شطر بيت،)
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 فٌ أ ىو ذلك يعلل كما األخرل؛ التكرار أنواع من أكرب قيمة ا٤بختلفة بأشكالو ا٤بركب التكرار ٲبتلك -
 .ا٤بوسيقي كا١بانب الدالَل ا١بانب تشكيل ُب كبّبة التكرار من اللوف ىذا قدرة

 ُب شعر ابن درٌاج. الفت حضور النحوية الصيغ كتكرار ا١بملة، أك العبارة لتكرار كاف-
 المطابقة والمقابلة - ه

 المطابقة : 

من اسنات ا٤بعنوية، كتسٌمى الطٌباؽ، كالٌتضاد أيضان، كىي: ا١بمع بْب ا٤بتضادين، أم كىي      
معنيْب متقابلْب ُب ا١بملة. كيكوف ذلك إٌما بلفظْب من نوع كاحد: ا٠بْب، أك فعلْب، أك حرفْب. 

قد يكوف ظاىران كقد يكوف خفيان، كما أنٌو ينقسم إىل طباؽ اإلٯباب، كإىل طباؽ الٌسلب، كىو  كالطباؽ
 ...  (1)ا١بمع بْب فعلي مصدر كاحد ميٍثبت كمىٍنفٌي، أك أمرو كنػىٍهيو

 كمن أمثلة الطباؽ الذم كقع ُب شعر ابن درٌاج:

 ) من الكامل (  :(2) قولو

ًة                      آِيبِ ًة ػػػػػػػٍرحى ػػػػػػػػعه ًبفى ػػػػػػػػًلًو طىمى ػػػػػمل ييسٍ          راِحلٍ ًمٍن كلٍّ مىٍفجيوعو بًتػىٍرحى
يُبى عىٍن                    

بػىٍتوي بىارًقىةي ا٤ب قٍػنىو عػػػػػػػًمٍن ظىنٍّ          َصاِدقٍ كىذى  َاِذبِ ن ػػػػػػًو كصىدَّ
 ًًُّنَّ سىبىاًسبان ًبسىبىاًسبً  وَصَلتْ يَّةو         ػػػػػػػػػػػابػيهينَّ ًلطً ػػػػػػػػػػػػأىٍسبى  َعتْ ـتـََقطَّ ك                   

، كاًذًب( ك)تػىقىطَّعىتٍ  ، آًيًب( ك)صىاًدؽو كصىلىٍت( لتوضيح ا٢بالة الٍب ، طابق ابن درٌاج بْب األلفاظ )راًحلو
 آلت إليها قرطبة بعد الفتنة من اضطراب كفوضى.

ليشهر علمو كأدبو؛ الذم أفاد منو ُب مدح منذر بن ٰبي،  -ُب القصيدة نفسها -ابن درٌاج ينتقل 
كجعل من ذكر سنا ملكو حاضرنا كغائبان. كقد كٌظف الشاعر الطباؽ بْب )فواتح، خواًب(، )حاضران، 

 غائبان( لتوضيح ذلك، يقوؿ ابن درٌاج:
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 دو ذىاًىبو ػػػػػػن كيلٍّ ٞبىٍ ػػػػػمَخَواِتٍم ك   ائًرو       ػػػػػػػػػػٍدحو سى ػػػػػػػػػػػػػػلٍّ مى ػػػػػػػمٍن كي  ِبَفواِتحٍ                    
 َغاِئبِ ُب كيلٍّ أيٍفقو عن ًبلًدؾى        َحاِضراً  حىٌبَّ تركتي سىنىاءى ميٍلًككى                    

  ) من اَّتث (     (1)كقولو أيضان: 

    رَّا    ـــمُ رًمى ػػػػػػػًإٍذ ذيٍقتي دىىٍ         ْلواً  ــــــــحُ ا كىجىٍدتيكى ػػػػػػمػػػػك                  
ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى َل مى                      َراـــــسْ ــــِر بُ ـــــسْ ــــالعُ عى ػػػػػػػفل تػىزىٍؿ فوؽى ما كي
 ْدرَاــــبَ  كاليوـى أىٍمسىٍيتى          ًلاًل ــــــــهِ ٍعتى ػػػػػد طىلى ػػػػػػفق                   
 ْهَراـــــنَ يتيكى ػػا رىضػػػػػػمػػػػػػػك           راً ـــبحفكيفى أىٍرضىاؾى                    
 ُمْهَرا لي ػػرل قػىبٍ ػػػػػا جى ػػػػػكم        واٌد   ــــَـــ جرًم ػػػػػػككيف ٯبىٍ                    

نػىٍهرىا( ك)جىواده، ، طابق ابن درٌاج بْب األلفاظ )ميرَّا، حيٍلوان( ك)العيٍسًر بيٍسرىا( ك)ًىلالن، بىٍدرىا( ك)ٕبران       
ليربز أخلؽ كصفاة ا٤بمدكح من خلؿ تلك األضداد. فل معُب للحلو دكف تذٌكؽ ا٤بٌر كال معُب  ميٍهرىا(

لليسر دكف معايشة العسر، كال معُب ١بماؿ البدر دكف أف رؤية ا٥بلؿ من أكؿ الشهر، كال ندرؾ سعة 
ا٤بهر. كقد جاءت البحر كعمقو كأىوالو؛ ما مل نركب النهر، كال نعرؼ سرعة ا١بواد كقوتو إذا مل ٬برب 
  .معاين تلك األلفاظ ٦بازية تعرب عن طيبة ا٤بمدكح كحسن َشائلو، كٝبالو، كجوده ككرمو

 ) من الكامل (    (2) :كيقوؿ ابن درٌاج ُب مدح سليماف ا٤بستعْب ُب عيد أضحى

 اَلَن َشِديُدَهاك َهاــــوَأطاَع عاِصي ػػػػػػػػهىا   رىخى رىٍكعي ػػػػػػػكأىفٍ  َهاـــــوَأضاَء ُمْظِلمُ                    
نٍػيىا                     ِبيُرَهاكصىفىٍت لىنىا الد   َشاَب َولِيُدَهاُب ًإٍثًر ما قد كاف     َفَشبَّ ََ

التضاد ُب األلفاظ )أضاء، مظلمها( ك)أطاع، عاصيها( ك)شٌب كبّبىا، شاب كليدىا( أفرز الوضوح ُب 
الداللة كا٤بعاين، فاألعياد كٌلها قد شهدت لسليماف أنٌو عيدىا؛ الذم أضاء مظلمها، كأطاع عاصيها، 

 كالف شديدىا، كشٌب كبّبىا بعدما كاف قد شاب كليدىا.  
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 من الطويل ()   (1) كقولو أيضان: 

أىٍف                     اؾى كأىٍف  تـَْفَنىٚبىىيػٍَّرتى فاٍستىٍمسىٍكتى بالعيركىًة الويثٍػقىى      فػىبيٍشرىاؾى ى  َقىـــــتـَبْ ًعدى
 قَّاـــالحَ ًبكى  قَّ ـــُيحِ قٍّ ًإال أىٍف ػػمٍن بىغى      عىلىى ا٢بى  اِطلَ ـــــــــبَ الرٞبني  أَْبَطلَ فما                    
 ْرقَ ــالشَّ ك الَغْربَ ًن الدنيا ًبكى ا٥بىمَّ كاألىسىى      كٯبىٍمىعى ُب سٍلطىاًنكى ػػػػلًيىٍجليو ع                   

 طابق ابن درٌاج بْب الفناء كالبقاء كبْب ا٢بق ك بْب الباطل كبْب الشرؽ كبْب الغرب لّبسم صورة ٩بدكحو
 ا٤بهيمنة على األعداء، كا٤بؤيد من ا٢بٌق كبا٢بٌق، كاَّلي بو ا٥بٌم كاألسى كجامع بو الشرؽ كالغرب.

 ) من الطويل ( (2)ُب ) كتائب ( ليحٓب بن منذر: يقوؿ ابن درٌاج 

 عنها ثاًقبي الوىٍىًم كا٢ًبسٍّ  يُْظِلمُ الد جىى من ًعزٍّ مىٍن حىلَّ كىٍسطىهىا       ك ُيِضيءُ                    

طابق الشاعر بْب الفعلْب  )يضيء، يظلم( للداللة على عزٌة كمنعة من كاف ٕبماية ىذه الكتائب، كيظلم 
 من كاف كاٮبان ُب ٞبىن غّبىا.

 ) من الطويل (     (3) كيقوؿ أيضان: 

افىا         حياُتهاك موُتهاكما يىتساكىل                      َحُرورُهاك ِظل هاكال يػىتىكى

 يطابق الشاعر بْب )ا٢بياة، كا٤بوت( ك بْب ) الظٌل، ا٢بركر(. 

 ) من الكامل (  (4) كقولو:

بػٍري                      آؿي ٧بيىمَّدً  الِعزِّ بػىٍعدى  الذ لِّ ك     الِغنىمن بػىٍعًد  الَفْقرِ كلًًنٍعمى جى
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طابق بن درٌاج بْب )الفقر، الغُب( ك)الٌذٌؿ، العٌز( ليعرب عن حالتو البائسة بعد الفتنة، فقد عاَّن الشاعر 
الفقر كالٌذٌؿ كالتشرد، كلكن أملو كبّب ُب ٩بدكحو الذم سيجرب فقره بالغُب كالٌذٌؿ بالعٌز، فالتضاد ىنا 

 أكضح ا٤بعُب كأجله.

 المقابلة : 

٤بطابقة " ...كىي تتصرؼ ُب أنواع كثّبة، فأصلها ترتيب الكلـ على ما ٯبب، ا٤بقابلة أعم من ا        
فيعطي أكؿ الكلـ ما يليق بو أكالن، كآخره ما يليق بو آخران، كيأٌب ُب ا٤بوافق ٗبا يوافقو كُب ا٤بخالف ٗبا 

 (1) ٱبالفو. كأكثر ما ٘بيئ ا٤بقابلة ُب األضداد فإف جاكز الطباؽ ضدين كاف مقابلة."

برع الشاعر ُب توظيفها، نظرنا لضركُّا ك أشكا٥با ا٤بتعددة، فهي ال تأٌب على صورة كاحدة،  كقد      
كسنكتفي بنماذج شعرية البن درٌاج ٙبدد ا٤بقابلة بصورهتا العامة كا٤بعهودة، كمن أراد التفصيل ُب ىذا 

ُب شعر ابن درٌاج القسطلي للدكتور اللوف البديعي ُب شعر ابن درٌاج عليو  بالعودة لكتاب الصورة الفنية 
 أشرؼ دعدكر، كنذٌكر بالنماذج الشعرية اآلتية:

 ) من الطويل (  :  (2)كمن قولو 

 كأىٍمضىٍيتى فيًو حيٍكمى عىٍفًوؾى بالبػيٍقيىا  حيٍكمى بىٍأًسكى بالرَّدل    فأىخٍَّرتى عىٍنوي                    

تطابق األخرل، ما عدا لفظة )حيٍكمى ( الٍب جاءت مكررة ُب فقابل بْب الصدر كالعجيز، فكٌل كلمة 
 الشطرين.

 ) من الطويل (  :  (3) كقولو أيضان 

ا                     ًٕبىاره أيًمرٍَّت لألىعىاًدم طيعيوميهىا      كما طىابى فينا شيٍربػيهىا كطىهيوريىى
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 طاب شرُّا(. -قابل الشاعر بْب )أمٌرت طعومها

 ) من الكامل (  :  (1) كقولو

يٍ ػػػػػػػػػجى الدنػػػػػػػػػػػا أىٍُّ ػػػػػػػػػػم                    ي  زًَّة  ػػػػػػػػكى ًبعً ػػػػػػيا لىدى  ًن ا٢بىنيًف كًذلًَّة اإًلٍشرىاًؾ   ػػػػػالدٍّ
 كاشرٍب بأىٍكواًس السركًر كسىقٍّهىا    رًٍفهان مدل األىيٌاـً ىىاًت كىىاًؾ                     

 ىاؾ( -ذٌلة اإلشراؾ(، كبْب )ىات -قابل الشاعر بْب )عزٌة الٌدين

 ) من الطويل (   :  (2) كقولو

في  أىقيوؿي ٥بىيٍم صىرٍبان                     ٍوتي عيٍجلى
ى
 لىكيٍم أىك عىلىٍيكيمي     عىسىى العىٍيشي ٧بىٍميوده أىك ا٤ب

في ػػػػػػػػػػراره كًإعٍ ػػػػػػػػػوي سً ػػػػػػػػػػلىى منٍ ػػػػػػػػػػادىاؾى ميٍعًلنان     كحىٍسبي العي ػػػػػػاؾى ًإٍسراران كنػػػػػػػكنىاج                     لى
 ناداؾ معلنان(. –كم(، )ناجاؾ إسراران علي -أيضا ا٤بقابلة ُب )لكم

 ) من الكامل (  :(3) كقولو

نٍػيىا فشىبَّ كىًبّبيىىا     ُب ًإثًًر ما قد كاف شابى كىلًيديىىا                      كصىفىٍت لنا الد 

 شاب كليدىا(.   –قابل الشاعر بْب )شٌب كبّبىا 

 ) من ا٤بتقارب ( :(4) كقولو

يًل                     قي الصَّبىاحى بيمُب جىوىادو       كٱبيًٍفي الظَّلىـى بيمُب ٖبى  ييلى

قي الصَّبىاحى جىوىادو  يًل ( -جاءت ا٤بقابلة ُب عبارة )ييلى  ٱبيًٍفي الظَّلىـى  ٖبى
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 ) من الطويل (   :(1) قولو

 بً ػػػػػػػػوًبىةي الكيتي ػػػػػػػػتػيرىد  بأىٍيًدم الر سيًل أىجٍ          ماػػػػػػري مثلى ػػػػػػػػر  كالبحػػػػػػػػاكىرىىينَّ البػػػػػػػػػػػػػتػىعى                    
، كصيٍبحه ًإىل ديجىن       ككى                     ، كركحه ًإىل كى ػػػػػػػفػىلىٍيله ًإىل صيٍبحو  ٍربً ػػػػػػػػػٍربه ًإىل رىٍكحو
 ٍزًف، كحىزفه ًإىل فىلن       كسهٍهبه ًإىل ٕبىٍرو، كٕبىٍره ًإىل سهٍهبً ػػػػػػػػػػػػػكسىٍهله ًإىل حى                    

ركحه ًإىل كىٍرًب ( ك) كسىٍهله  -صيٍبحه ًإىل ديجىن ( ك ) ككىٍربه ًإىل رىٍكحو  -قابل الشاعر بْب ) لىٍيله ًإىل صيٍبحو 
ٍزًف  ٍهًب ( كيسمى أيضان ا٤بعكوس كقد تقدـ ٕبىٍره ًإىل سه  -حىزفه ًإىل فىلن ( ك) سهٍهبه ًإىل ٕبىٍرو  -ًإىل حى

 ذكره.

٬بلص ٩با تقدـ ذكره أف الطباؽ كا٤بقابلة ُب شعر ابن درٌاج أديا كظيفة داللية كٝبالية، فقد أكضحا       
ا٤بعُب كأبانا عنو، كأكسبا االبيات إيقاعان موسيقيان ٝبيل، ك"ا٤بقابلة عنصر ا٤بوسيقى فيها أكثر كضوحان من 

 ،  كما عرٌبا عن ا٢بالة النفسية للشاعر القلقة كخاصة ُب شعره ما بعد فتنة قرطبة ا٤بشؤكمة.(2) ا٤بطابقة "
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يبي ) الموازنة (ثالثاّ/   اإليقاع التَر

بو ا١برس اإليقاعٌي الٌناشئ من بناء الٌَباكيب الٌشعرية ا٤بتتالية على أنساؽ صوتٌية متوازنة، كيعد  كيقصد
ىذا الضرب من اإليقاع أكسع من إيقاع اللفظ، ألنٌو ٲبتٌد على مساحة أكرب. كىو يشيع ُب الٌنٌص جٌوان 

بع الغنائٌي، أم قابليتو للٌتلحْب كالغناء. من الٌطرب، فييعٌزز ُب نفس الٌسامع طابعان مهٌمان للٌشعر، كىو الطٌا
كتشكيل ىذا ا٤بستول من اإليقاع الٌداخلٌي يدفع الٌشاعر غالبان إىل اعتماد أنساؽ ٫بويٌة كصرفٌية متماثلة 

 (1) ُب بناء ا١بمل الشعرية ا٤بتتالية."

بناء اإليقاعي، كتتمثل كأتفق مع الباحثة كساـ قباين ُب اعتماد الشاعر ابن درٌاج ثلثة أساليب لل      
ُب: التقطيع الثنائٌي، التقطيع الرٌباعٌي، التقطيع السداسٌي، كلكن دراستها مل تكن على ٝبيع شعر ابن 
درٌاج، فالباحثة درست شعر ابن درٌاج ُب مرحلة الدكلة العامرية، ك٥بذا سنقـو بتوسيع دراسة اإليقاع 

ابن درٌاج، ليتسٌُب لنا الوقوؼ على التفاعل الَبكييب الَبكييب على ا٤بستول العمودم كاألفقي ُب شعر 
 الذاٌب لشعر ابن درٌاج القسطلي، مستشهدين بنماذج شعرية متنوعة األكزاف.

 التقطيع الثنائي العمودي:

 ) من الطويل (  (2) يقوؿ ابن درٌاج: 
 بًنّبىاًف السَّييوًؼ سىًعّبيىىاصىًليتى كقد أىذٍكى الطٍّعىافي كىقيودىىىا       كفىارى                    
ا                    ىنىايىا ٕبييوريىى

الىٍت بأىٍمواًج ا٤ب  كخيٍضتي كقٍد أىٍعيىٍت ٪بىاةي غىرًيًقهىا         كىى
كٲبكن رصد اإليقاع الثنائي العمودم الذم يتماثل فيو صوتيان صدرا البيتْب ا٤بتلحقْب، ُب حْب يتماثل 

 التصور اآلٌب: كفق(3) عجزاٮبا أيضان 
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اػػػػػػرًيقً ػغى   اةي ػػػػػػػػػػػٍت ٪بى ػٍد أىٍعيى ػػػػػػػتي كقػػػػػػػكخيضٍ  ودىىىا  = ػػػػػػػػافي كىقي ػػػػػػػػػد أىذٍكى الطٍّعى ػػػػػػػػصىًليتى كق     هى
//0//  /0/0/0  //0//  /0//0       //0//  /0/0/0  //0//  /0//0 

ػػػػػػػػالىٍت   بأىٍمػػػػواًج    ىنػػػػػػػػػػػايىػػػػػػػػػػػا  كفىػػػػػػػػارى  بًنيػػػػػػػػػػػػػػػرىاًف السَّييػػػػػػػػػػػػػوًؼ  سىًعّبيىىا   =  كىى
ا ا٤ب  ٕبييػػػػػػػػػػػوريىى

    //0//  /0/0/0  //0//  /0//0       //0 /0  //0/0/0  //0 /0 //0//0 
ىذا التقطيع الثنائي أف صدر البيت األكؿ يساكم صدر البيت الثاين ٫بويان كإيقاعيان، نلحظ ُب        

ككذلك عجز البيت األكؿ يساكم عجز البيت الثاين ٫بويان كإيقاعيان، ٩با يوٌلد إيقاعان كنغمان داخليان يؤثر ُب 
 ا٤بتلقي.

ُب رثاء منذر بن (1) ُب قولو أيضان: كذلك ٲبكن رصد التقطيع الصوٌب الثنائي العمودم ا٤بتعدد      
 ٰبٓب  الٌتجييٌب، كهتنئة ابنو ٰبٓب باإلمارة بعده  )من الطويل (

يليوؾي ميًطيعيوهي     كالكيمىاةي  عليًو  فلىٍهًفي                 
ابيوي            ك٥بىًٍفي عليًو كا٤ب  تػىهى

         //0/0  //0//0  //0// /0//         //0/0  //0//0  //0//  /0/0/0 

ًٍفي                  ك٥بىًٍفي عليًو كالكتاًئبي تػىٍقفيوهي       تىٍستىًخف وي        كالوعى    عليوً  ك٥بى

       //0/0  //0//0  //0/0  //0     //  //0/0 //0//0  //0//  /0/0/0 

ًٍفي                 ًٍفي        تػىزيكريهي         كالض ييوؼي    عليوً  ك٥بى  تػىٍنحيوهي     كالرَّكىاًئبي   عليًو    ك٥بى

         //0/0  //0//0  //0//  /0       // //0/0  //0//0 //0//  /0/0/0 

ًٍفي       ًٍفي تؤيم وي             كاألىمىاين    عليوً   ك٥بى  تػىٍرجيوهي    كا٣بلًئقي    عليوً    ك٥بى

          //0/0  //0//0  //0/0  //0     // //0/0  //0//0  //0//  /0/0/0 
 

األشطر األكىل ٥بذه األبيات متساكية ٫بويان كإيقاعيان، ككذلك األشطر الثانية ٥بذه األبيات نلحظ     
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ًٍفي عليًو // /( 0//  0/0متساكية ٫بويان كإيقاعيان، ٩با أنشأ إيقاعان داخليان، شٌكلت معو العبارة ) ك٥بى
 بتكرارىا الزمة موسيقية حزينة توحي بالتوجع كالتفجع على الفقيد.

   (1) ككذلك التقطيع الثنائي العمودم ُب قولو: 
 ) من ا٤بنسرح (   

 ٛبنَّاهي   رىأىل كيلَّ  ما ًإذىا رآهي الزمىافي مٍبتىًسمان             فقٍد 
  //0//0  /0/0//0///0         //0//0/0//0//0/0/0 

 اي  كرىب كى   : رىيبٍّ  يىقوؿي ميطًَّلعان           رىآهي  ا٥ًبلؿي   كًإفٍ 
  //1//1/1//1//1///1        //1//1/1//1//1/1/1 

اإليقاع ا٤بوسيقي ا٤بتوازف ا٢باصل ُب كل من الصدريْب، ككٌل من العجيزين ُب ىذين البيتْب، إٌف       
 جاء نتيجة ٛباثل ا١بمل كالعبارات الشعرية ٫بويان كصرفيان، اسهم ُب ٝبالية ىذه األبيات. 

 ) من البسيط (   (2) :أيضان  كقولو

 شيم  الر ىب من غماـً الغٍيًث يػىنػٍقىًشعي       فاحتىًسبيوا آؿى ))ًإ٠ٍباعيلى((  مىا اٍحتىسىبىتٍ   

   /1///1/1//1/1/1//1///1              /1/1//1/1//1/1/1//1///1 

 خٍيلي الوغىى من لواًء ا١بىٍيًش يػىٍنصىرًعي   فاحتىًسبيوا آؿى ))ًإ٠ٍباعيلى((  مىا اٍحتىسىبىٍت      

  /1///1/1//1/1/1//1///1              /1/1//1/1//1/1/1//1///1 
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 ) من الوافر (   (1)  كقولو:

يٍّػػػػػػػػػػػػػعيوي ًبعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزـو               ألىمػػػػػػػًر اً مػػػػػػػػػػاًضي  ـً كًإقٍػبىػػػػػػػػػػػاؿو تىشى  اإًلٍعًتزىا

  //0/0/0//0/////0/0                //0/0/0//0/0/0//0/0 

اًء مىٍشديكًد ا٢بً  اـو تيؤيٍّػػػػػػػػػػػػػػػػديهي ًٕبىػػػػػػػػػػػػػػػٍزـو                ًإىل األىٍعػػػػػػدى ـً كًإقٍػػػػػػػػػػػػدى  زىا

  //0/0/0//0/////0/0                //0/0/0//0/0/0//0/0 

:  ُب اعذار ابن ا٤بظفر ) (2)ولو كىناؾ أبيات من  شعر ابن درٌاج توازنت شطورىا عموديان كأفقيان، كمنها ق
 من ٨بلع البسيط (

 =       ًبكيلٍّ ما ًشٍئًت أىف تيسىرٍّم    فآفى يا نفسي أىف تيسىرٍّم    

 //1//1/1//1//1/1             //1//1/1//1//1/1 

 ًبكيلٍّ ما شٍئًت أىف تػىقىرٍّم   كحافى يىا عىٍْبي أىف تػىقىرٍّم          

//1//1/1//1//1/1        =  //1//1/1//1//1/1 

 :   ) من ٨بلع البسيط ( (3) كقوؿ أيضا

 كأىم  ميٍلكو كأىم  فىٍخرو   فأىم  صيفو كأىم  سيفو              

     //1//1/1//1//1/1   //       =1//1/1//1//1/1 

 أًلىمٍّ ٕبىٍرً =        كأىم  هنرو  كأىم  ًشٍبلو ألىمٍّ لىٍيثو      

     //1//1/1//1//1/1           //1//1/1//1//1/1 
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فاألشطر كٌلها متساكية ٫بويان كإيقاعيان حقق إيقاعان داخليان موزعان بصورة متساكية على ٝبيع أشطر 
 األبيات الشعرية.

 ) من ا٤بتقارب (   (1) ككذلك من أمثلة متوازف األشطر قوؿ ابن درٌاج: 
ًديدي    =        كدينٍػيىا تىػػػػػػريكؽي   كنػيٍعػػػػػمىى تىزًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   زىمىافه   جىًديده    كصيٍنعه  جى

  //0/0 //0/0  //0/0  //0          /  //0/0 //0//   /0/0 //0/0 
 كعىٍيشه يىًطيبي   =          كًعػػػػػػػػػػػػػػػزٌّ يىػػػػديكـي    كًعيػػػػػػػػػػػػػػده يىعػػػػػػػػػػػػيودي   كغىٍيثه  يىصيوبي 

   //0/0 //0//   /0/0 //0            /  //0/0 //0//    /0/0 //0/0 
 كقولو من القصيدة نفسها:

 بى من  رىًىبىٍتوي األيسيودي كأىٍشجىعى من  ٞبىىلىٍتوي ا٣بيييوؿي    =       كأىٍىيى  
    //1///1  ///1/1//1//            /1///1  ///1/1//1/1 
 البػينيودي   ظىلَّلىٍتوي   من  كأىٍصمدى من جىرَّبػىٍتوي السييوؼي   =       كأىٝبىلى  
    //1///1  /1//1/1//1        /   //1///1  /1//1/1//1/1 

         ) من الطويل (     (2)  :كقولو
 

اءي  ما أىٍنتى نىاثًره    =      كال نػىثػىرى  األىٍعداءي  ما أىٍنتى نىاظمي       كال نىظىمى  األىٍعدى

   //1 ///1/1/ /1/1//1//1          //1 ///1/1/ /1/1//1//1 

ـى  اإًلٍشرىاؾي  ـى  اإًلٍسلىـي أىنَّكى سىامًلي  كال عىًد  أىنَّكى ظىاًفره    =      كال عىًد

  //1 ///1/1/ /1///1//1             //1 ///1/1/ /1///1//1 
 

     

                                                           

  25،26ص   ا٤بصدر السابق. - 1
 .166، 165ص   ا٤بصدر نفسو. - 2
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 متوازن األشطر) من البسيط (  (1) كقولو:

ٍرديكدو شىوىاًفعيوي؟ كىمىنٍ   ًسوىاهي ًلمىٍقطوعو أىكىاًصريهي؟          كىمىٍن ًسوىاهي ًلمى

   //1//1///1/1/1//1//         ///1//1///1/1/1//1///1 

 كىمىٍن ًسواهي ٣ًبىٍطبو جىلَّ فىاًدحيوي؟       كمىٍن ًسوىاهي ٣ًبىٍرؽو قىلَّ رىاًقعيوي؟

   //1//1///1/1/1//1/          ////1//1///1/1/1//1///1 

 التقطيع السداسي 
قـو  كقد يقـو البيت على ست كحدات تركيبية ثلثة ُب الشطر األكؿ كثلثة ُب الشطر الثاين، كت      

 :كزف مقابلتها ُب الشطر الثاين كمن أمثلة ذلك كٌل كحدة ُب الشطر األٌكؿ على
 (  ) من الطويل (2) : قوؿ الشاعر ابن درٌاج 

، ال يػيبػٍغىى عىلىى الشٍَّمًس بػيٍرىىافي *النٍَّجحي ىو   ، ال ييٍدعىى ًإىل الص ٍبًح  شىاًىده       ىو الفىٍوزي
  //1/1/     /1/1/1//1/1/  /1/1        //1/1/  /1/1/1//1/1//1  /1/1 

 ىو النٍَّجحي     =       ىو الفىٍوزي 
//1/1//            /1/1/ 

 الص ٍبًح    =     ال يػيبػٍغىى عىلىى الشٍَّمسً ال ييٍدعىى ًإىل   
/1/1/1//1/1/             /1/1/1//1/1/ 

 شىاًىده     =     بػيٍرىىافي 
/1/1           /1/1 

 
 

                                                           
 .234ص . 2ط ا٤بصدر السابق. - 1
 .87ص. 1ط  ا٤بصدر نفسو. - 2
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 رباعي ) من الطويل (   (1) قولو: ك 
ٍيػػػػػػػػػًل     كبا٣بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍّبً فػىتَّاحه،     كبا٣بىٍّبً  عىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده           ظىعَّػػػػػػػافه،    كلًٍلخى  طىعَّػػػػػػافي    كبا٣بىٍيػػػػػػػًل ى

     //1/1/ /1/1/1  //1/1/ /1//1       //1/1/  /1/1/1  //1/1/ /1/1/1 

 ظىعَّػػػػػػػافه   كبا٣بىٍيػػػػػػػًل ى     فػىتَّاحه   =    كبا٣بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍّبً 

//1/1/  /1/1/1       //1/1/ /1/1/1 

ٍيػػػػػػػػػًل  طىعَّػػػػػػافي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػده        =   عىائًػػػػػ  كبا٣بىٍّبً      كلًٍلخى

   //1/1/ /1/1/1           =//1/1 //1//1 

اعتماد الشاعر على ٛباثل ا١بمل ٫بويان كصرفيان داخل ىذين البيتْب الشعريْب حقق إيقاعنا داخليان رغم 
)عىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده/فاعل( كصيغة لبيت صرفيان، أم بْب اسم الفاعلاالختلؼ ا٢باصل ُب ضرب كعركض ا

 ا٤ببالغة )طىعَّػػػػػػافي/فٌعاؿ(.

 الثنائي) من الطويل (  (2) قولو أيضان: ك 

 كا٢بىػػػػػػػػػٍربً    رىضيػػػػػػػػعو   للوقػػػػػػػائعً  كليػػػػػػػػػػػػػدو   للمكػػػػػػػػػػػػػػػارًـً كالعيػػػػػػػػػػلى        كأىم   وَأي   

    //1// /1/1  /1//1/ //1//1      //1// /1/1   /1//1/ //1/1/1 

ًد الرٍَّأًم   كالن هى        كأىم  فػىٌبن ُب مىٍوقىًع الطٍَّعًن   كالضربً     كأىم  فػىٌبن ُب مىٍشهى

    //1///1  /1 /1//1/1/ /1//1      //1///1  /1/1//1/1/ /1/1/1 
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 سداسي ) من الطويل (   (1) كقولو: 

ٍم   كاًصلو  ُب أىٍمًنكى اللٍَّيلى   بالذٍٍّكرً فكىٍم شىاًفعو   ُب ًظلٍّكى الصٍَّوـى   بالتػ قىى     ككى

//0/0//0  /0/0//0/0/  /0//0      //0/0//0  /0/0//0/0/ /0/0/0 

 سداسي) من الطويل (   (2) : أيضان  كقولو

ٍم تػىرىكيوا لًٍلغىٍصًب كالنػٍَّهًب مٍن كىٍفرً  ٍم أىٍسلىميوا  لًٍلعىٍسًف كا٣بىٍسًف ًمٍن ًٞبىن            ككى  ككى

//1/1//1  /1/1/ /1/1/  /1//1           //1///1  /1/1/ /1/1/  /1/1/1 

 السداسي) من الطويل (    (3) كقولو:  

يًن    أىنَّكى ناًظميٍو       كأىيٍػقىنى  ًحٍزبي الشٍٍّرًؾ  أىنَّكى قىاًصميوٍ  ى َشىٍلي الدٍّ  تػىبػىْبَّ

//1/ //1/1/1/ /1///1//1    //1/ //1/1/1/  /1///1//1 

 ( سداسي ) من الكامل  (4) كقولو ُب ) ا٣بلفة ( لسليماف ا٤بستعْب

 كصيفيوفػيهىا كسيييوفػيهىا كجينيوديىىا     ككفىاؤيىىا        كسىنىاؤيىىا   كُّاؤيىىا     

    ///0//0 ///0//0 ///0//0   ///0//0 ///0//0 ///0//0 

ا  ا  كٞبيىاهًتىا كبػينىاهًتىا     كريعىاهًتىا        كديعىاهًتىا كسىرىاهتي  كأيسيوديىى

      ///0//0 ///0//0 ///0//0     ///0//0  ///0//0 ///0//0 
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 سداسي: ) من الكامل ( (1) يقوؿ ابن درٌاج 

ىشىارًًؽ  كانظيرًم     كاٍستىٍخربًم زيٍىرى الكواًكًب  كاسأىَل    
 كتػىنىجَّزًم كىٍعدى ا٤ب

   ///1//1 /1/1//1/ //1//1   /1/1//1 /1/1//1/ //1//1 

 فلىعىلَّ غىايىاًت الد جى أىف تػىٍنتىًهي     كعىسىى غايات األىسىى أىٍف تػىٍنجىًلي

///1//1/1/1//1/1/1//1    ///1/1/1/1//1/1/1//1 

 رباعي) من الكامل (      (2)كقولو ُب مدح ا٤بنصور ابن أيب عامر: 

 ملٍى  تيٍسًعًدم        كلىيػىٍفعىلىنَّ  ا١ًبد  ًإٍف مل  تػىٍفعىًلي فػىلىييٍسًعدىفَّ ا٢بىٍزـي  ًإفٍ   

    ///1//1/1/1//1/1/1//1       ///1//1/1/1//1/1/1//1 

ىٍعًسفىنَّ  َّ   الليلى غىيػٍرى    كألى لَّلً   غىيػٍرى   ا٥بوؿى  ميشىيَّعو         كألىرٍكىنبى  ميذى

    ///1//1/1/1//1///1//1        ///1//1/1/1//1///1//1 

ًلي كألىسطيوىفَّ عىلىى الزَّماًف ًبعىٍزمىًٍب         َّ عىلىى ا٣بيطيوًب ًبكىٍلكى ْبى  كألي٬بًٍ

///1//1///1//1///1//1        ///1//1///1//1///1//1 

 سداسي) من الكامل (   (3) كقولو

 ُب القاسم بن ٞبود بقرطبة، مؤٌكدان حسبو كنسبو الشريف .

 ُب سىيٍّدو   سىيٍّدو  من   ميتػىنػىقٍّلن       ُب مىٍشرًؽو       مىٍشرًؽو   ميتػىقىدٍّمان  ًمنٍ 

  ///1//1 /1/1//1 /1/1//1       ///1//1 /1/1//1 /1/1//1 
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 رباعي ) من ا٤بتقارب (  (1) كقولو:  

 يٍأمىليونافقد صىدَّؽى اي  ما يرغىبيونا          كقد حقَّقى اي    ما 

 //0/0//0/0/ /0/0//0/0    //0/0//0/0/ /0/0//0/0 

 رباعي ) من ا٤بتقارب ( (2) يقوؿ ابن درٌاج

يٍستىًقيلً 
يٍستػىقىاًؿ ًمنى ا٤ب

يٍستىًجًّب            ًإىل ا٤ب
يٍستىجىاًر منى ا٤ب

 ًإىل ا٤ب

 //0/0//0///0/0//0//            /0/0//0///0/0//0/0 

لًيلً  يٍستىًضيًف الغىرًيًب الذَّ
ًليًك العىزًيًز          من ا٤ب

ى
يٍستىضىاًؼ ا٤ب

 ًإىل ا٤ب

//0/0//0/0//0/0//0//          /0/0//0/0//0/0//0/0 

 رباعيُب مدحي علي بن ٞبود )من ا٤بتقارب (      (3) : يقوؿ ابن درٌاج

 شىًفيًعي إوىل اٍبًن الشًَّفيًع       كىكيوين رىسيوَل ًإىل اٍبًن الرَّسيوؿً  فكونيب 

  //1/1//1/1//1/1//1//          /1/1//1/1//1/1//1/1 

 دىلًيلً   فىأىٍىدىل دىلىٍلٍت  كًإمَّا       شىًهيدو          فًإمَّا شىًهٍدًت فأىزٍكىى                  

//1/1//1///1/1//1/1         //1/1//1///1/1//1/1 

ما ٲبكن قولو ٩با تقدـ أف اإليقاع الَبكييب ُب شعر ابن درٌاج اعتمد على ا٤بوازنة الصوتية بْب أشطر      
األبيات الشعرية القائمة على ٛباثل األلفاظ كا١بمل ٫بويان كصرفيان ليتحقق اإليقاع الداخلي الذم أظهر 

 على مستول ا٤بوسيقى الداخلية. كٝباليتها البن درٌاج مدل التفاعل الذاٌب للنصوص الشعرية
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كما أف الشاعر أظهر قدرة عجيبة ُب توظيفو لألكاف البديع ا٤بختلفة من تكرار كجناس كتصدير       
 .كٝبا٥با كتصريع كطباؽ كمقابلة، كاستثمار ذلك كٌلو ُب إبراز داللة كمعاين األبيات الشعرية

قصائده استحالت لنا غناءن منطوقان تتاىل  ورة كالتوزيع الصوٌب، فإذا قرأناالصٌ ابن درٌاج شاعر إٌف       
نغماتو عذبة؛ إهٌنا أناشيد تظٌم ُب تضاعيفها من كجوه الصنعة الكثّب، إال أٌف البن درٌاج ذلك الطبع 

ن درٌاج فاب(1) .القوٌم، تلك الشاعرية الفٌذة الٍب تدرؾ دكر ما للموسيقى من دكر ُب اإلبداع الشعرم
شاعر الفركسية كالوجداف معان، فا٤بوسيقى ُب شعر ابن درٌاج ليس كسيلة لتعرب عن كاقع كرؤية فكرية أك 

 موقف، بل ىي نفس الشاعر  كاحساسو شٌكلها كشٌكلتو عرب سّبكرة الزمن كرددىا شعره عرب األزماف.

أٌف الٌتفاعل الٌنٌصي الذاٌب ُب شعر ابن درٌاج مل يكن  ُب ىذا الباب من البحث ٬بلص إىل القوؿ      
الٍب ذكرىا ٧بمد بنيس، من  لتفاعل الٌنٌصي الذاٌبا مستوياتٝبيع  اجَبارم ٕبت، بل َشلسكوين كال 

 اجَبار كامتصاص كحوار.
عرم يواف الشعرب بوابات ىذا الدٌ  -كما جاء ُب ىذا البحث– الذاٌب ىذا الٌتفاعل الٌنٌصي٘بسد ك       

 ،االستهلؿ ،العنواف ،شخصية الشاعر كثقافتوتلك العتبات ا٣بمسة)من خلؿ القسطلي، البن درٌاج 
سواء  ،عرب مستويات القصيدة ا٤بدحيةككذلك ظهر  ،(كا٤بلحق كا٥بوامش كالشركح كا٢بواشي ،ا٤بناسبات

شعرية الصورة ، أك على مستول اللقصيدة٥بذه ا يعجما٤بشعرم ك الف ضمو ا٤بك على مستول ا٥بيكل 
من حْب آلخر  تظهر  ؛كمضات ٝباليةالٌذاٌب  الٌنٌصي ىذا التفاعل عنترتب كقد يقاع. اإلى ك وسيقا٤بك 

صورة ٝبالية ال)العنواف، الغلؼ، ...(،  ٝبالية العتبةمن ىذه ا١بماليات: إثارة القارئ، ك ٕبسب دىشة ك 
ُب رسم صورة ٩بدكحيو،  ىل الكلٌ االنتقاؿ من ا١بزء إستطاع الشاعر ككيف اا١بزئية منها كا٤بركبة  الشعرية
االستعارة ىي األكفر حظان  تككانالرسامْب،  لوحات لوحات فنية راقية تضاىي أرقىىذه الصور فجات 
 التكرار اتٝبالي، ٌٍب ٝبالية التناسبات الصوتية: )الوزف/ القافية/ ا٤بوازنة/ السجع/ الَبصيع(ٌٍب  ،ُب ذلك
 بأنواعو.
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 الّثاني البــــــاب

 

 في وجمالياته اخليالدّ  الّنّصي الّتفاعل

 يالقسطل دّراج ابن شعر

 /األول الفصــــــل

 الشريف والحديث القرآن مع الّنّصي الّتفاعل

 /الثاني الفصــــــل

 القديم العربي الشعر مع الّنّصي الّتفاعل

 /الثالث الفصــــــل

 افيـوالّثق اريخيــالتّ  الّنّصي الّتفاعل

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 األول الفصــــــل

 

 الكريم القرآن مع ّصيـالنّ  اعلـالّتف

  ريفالشّ  الّنبوي ديثـوالح 

 

 القرآني الّنّصي التفاعل .1

 الحديثي الّنّصي التفاعل .2
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 اخليالتفاعل الّنّصي الدّ 

الكاتب ُب تفاعل مع  اخلي كما يعرفو سعيد يقطٌن ىو:" حينما يدخل نصّ التفاعل الّنّصي الدّ       
نصوص كتاب عصره، سواء كانت ىذه الّنصوص أدبّية أو غًن أدبّية"، والتفاعل الّنّصي اٝنارجي:" 

بٌن  ٬نّيزالباحث ف(1) حينما تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غًنه اليت ظهرت ُب عصور بعيدة."
سياقو الذي ظهر فيو، وبعد ذلك ُب الّنص أواًل ُب  " بوضعلتفاعل الّنّصي الداخلي واٝنارجي، وذلك ا

 (2)".سياقو الّتار٫ني كنص أديب متعال عن الزمان

الّنّصي حاصل  ّصي ُب شيء، فالتفاعلفاعل النّ ولكن ىذه التفرقة ُب السياق ال تغًن من عملية التّ       
معاصراً أو ، وسواء أكان العام ُب سياقو الذي ظهر فيو، أو ُب سياقو التار٫نيّص كان النّ أسواء ال ١نالة 
 اً، تار٫نياً أو أنطولوجياً.أو أسطوري اً أو غًن أديب، ديني اً قد٬ناً، أدبي

إّن كّل النظريات وما احتوت عليو من مسّلمات تؤّكد أّن الكاتب أو الشاعر ليس إاّل معيداً إلنتاج       
 (3) ..سابق ُب حدود من اٜنرية، سواء أكان ذلك اإلنتاج لنفسو أو لغًنه.

ىو تلك الصلة اليت تربط بٌن نصوص الشاعر ونصوص  ّنعناه الواسعاخلي الدّ فاعل الّنّصي التّ فإذًا      
غًنه من الشعراء السابقٌن عليو، أو اٞنعاصرين لو، الذين يكتبون بنفس لغة الشاعر، ويصدرون فيما 

العلمية تفرتض تدقيقًا تار٫نياً  راسةفإّن الدّ  ولذلك"(4) ،ة مشرتكةيّ يكتبون من نصوص عن خلفية نصّ 
كما تقتضي أن يوازن بينها لرصد سًنورهتا ٗنيعاً، وأن يتجّنب   ،ٞنعرفة سابق الّنصوص من الحقها

االكتفاء بدراسة نٍص واحٍد، واعتباره كيانًا منغلقًا على نفسو. كما أنّو من اٞنبتذل أن يقال أّن الشاعر 
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التفاعل الّنّصي الداخلي وعليو ف(1) ".وزىا ُنسب اٞنقام واٞنقالنصوص غًنه، أو ٪ناورىا أو يتجا ٬نتصّ 
 وىي: ؛مسارات ثالثةُب شعر ابن درّاج على يتحرك ىو أوسع دائرة من التفاعل الّنّصي الذاٌب، إذ ٤نده 

يين )القرآن الكرمي، الدّ  صبالنّ يتجو البحث فيو إىل ربط شبكة نصوص الشاعر اٜناضرة  المسار األّول:
لو الذي كان (، النبوي الشريف، السًنة النبوية، أحداث وشخصيات إسالمية، أحكام فقهية... اٜنديث

 .القسطلي ُب نصوص ابن درّاج األثر اٛنلي

نصوص غًنه ناص بٌن نصوص الشاعر و حث إىل الكشف عن عالقات التّ فيو الب ويتج المسار الثاني:
من أصحاب مدرسة البديع واإلبداع وخاصة من ٗنعتو هبم نزعة التجديد ء وادثٌن، من الشعراء القدما

بو عناء البحث يمن أمثال أيب ٕنام واٞنتنيب. وقد راعيت ُب ذلك الرتتيب الزمين تسهيال على القارئ، وْنن
 ابن درّاج. تأثر هبمالشعراء الذين  ترتيب ىؤالءعن 

اٞنوروث و  ابن درّاج  التناص بٌن نصوص الشاعر حث إىل إ٩ناد عالقاتيسعى فيو الب المسار الثالث:
أحداث ،  )علوم عصر الشاعر، الفلك والتنجيم، األساطًن واٞنوروث الشعيب والتار٫نيالثقاُب 

 وشخصيات تار٫نية ىامة (. 

اخلي ُب فصول الدّ  ث لدراسة مسارات الّتفاعل الّنّصيوعليو سوف ٦نصص ىذا الباب من البح      
 على النحو اآلٌب: البن درّاجالشعري  صّ حسب قوة حضورىا وتسلسلها الزمين ُب النّ ثالثة، مرتبة 

 فاعل الّنّصي القرآين واٜنديثيالتّ  -
 مع الشعر العريب القدمي الّنّصي فاعلالتّ  -
 فاعل النّــــــــــّصي الّتار٫ني والثّــــقـــــاُبالتّ  -
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 فاعل الّنّصي القرآني والحديثيالتّ  -1

، فهو يلتقي مع طبيعة الشعر نفسو، من أ٤نع الوسائل ُب الشعر العريبالّنّص الّديين توظيف يُعّد      
الّديين والّنّص الشعري  صّ بٌن النّ العالقة كما أّن   (1) ويعزز شاعريتو ويدعم استمراره ُب حافظة اإلنسان.

لشعري القرآين ودوره ُب تعزيز الّنّص ا صّ النّ  أ٨نية، فقد فطن الشعراء منذ صدر االسالم إىل قد٬نة
فروح (2) ،"نّص روحي مقّدس، ورؤية وقراءة مغايرتان لإلنسان والعامل، وكتابة جديدةفهو" وتقويتو،
الرؤية والقراءة ُب شعر الدعوة  تفجاء ،حساّن بن ثابتومعاين شعر ُب ألفاظ قد ْنّلت القدس 

 ،مدرسة البديعمن أصحاب شعراء ادثٌن الوكتابة جديدة عند ، مغايرتان لإلنسان والعاملاالسالمية 
 .وإحالة وإيحاءً  اقتباساً (3) ،"إىل ىذا اٞنعٌن الروحي اٞنتعدد الثراء االلتفاتالفضل ُب  "الذين كان ٟنم 

 ؛الشريفةالقّباسٌن من الّنور القرآين ومن معاين السّنة النبوية من ىؤالء الشعراء والشاعر ابن درّاج       
 واٜنديثي القرآين النّصيتفاعل الوىذا ما سنكتشفو ُب ، سواء ُب اٞنعاين أو ُب األلفاظ أو فيهما معاً 

 .يابن درّاج القسطل عراشلل
 الكريم ي مع القرآنصّ فاعل النّ التّ  /أولً 
ًا وداللياً، يتركيب"التفاعل مع مضامينو وأشكالو، ىو التفاعل الّنّصي مع القرآن الكرمي اٞنقصود ب      

فاعل مع الّنوع جزًءا ٣نا يسّمى بالتّ  وتوظيفها ُب الّنصوص األدبية بواسطة آلية من آليات شّّت، ويعد ىذا
أو  لفظة من خاللُب شعر ابن درّاج  وقد يتجّلى التفاعل الّنّصي(4) .الرّتاث الّديين بأ٧ناطو اٞنتعّددة"

 :؛ وىيألياتوفق ثالث  ما، عبارة أو قّصة أو شخصية
 قتباسياإل االستشهادي/ التفاعل الّنّصي .1
 اإلحايلالتفاعل الّنّصي  .2
 ئيالتفاعل الّنّصي اإل٪نا .3
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 فاعل الّنّصي الستشهاديالتّ  .1
 أو عدة نصوص، أو ىو متزامن بٌن نّصٌن حضورّنثابة "ناص فاعل الّنّصي أو التّ التّ  إذا كان      

   االستشهاد  أكان ذلك بشكل معلن أو خفي فإنّ  سواء(1) اٜنظور الفعلي لنّص داخل نّص...
Citattion  ٩نعل إدراج نّص مشروعيتو كواجهة للّتناصيأخذ " ، فهو اٜنضور٬نثل الدرجة العليا ٟنذا ،

استخدام اٜنروف اٞنائلة أو عالمات  عزل العبارة اٞنستشهد هبا، -، ْنّلي الرموز اٝنطّية ُب آخر واضحاً 
٪نول وحضور الّنص القرآين ُب شعر ابن درّاج heterogenete  ...".  (2)ةير اىذه اٞنغ -التنصيص...

ص اٞنستشهد بو، والّنص اٞنستقبل لو ُب داللة النّ  ويتسبب ُب ٓنوالت تؤثّر ،جديدة اً داللتو وينتج قيم
 (3) .بينهما معاً، عند نقطة االندماج

ر ابن درّاج جاءت متفاعلة مع آيات القرآن الكرمي سواء ُب ألفاظها ا٠نموعة من أشعاآلن ونسوق       
 :ما يلي منهاونذكر معانيها، ُب أو 

 :  ) من الرمل ((4)أيب عامر ابن ُب اٞننصور قولو -

 زّاً وِشدْ ــــَدى عِ ــواْبِن َأْعاَلَم اٟنُ ــــــــَكُو        ْفَر َوَغًنر ُملْ ــــــِدِم الكُ ــــــواىْ                    
   دّ ــــَواْسَتمِ  ـــَر ِإلَْيـــــوصْ ــاْلن  ِد ـــــَوقُ  َر ِإىَل أَْرِض اْلِعَدى       َواْلَبِس الَصبْـ                    
ُفُو َعنْ ِف الشرْرَك ِبَعْزٍم يـُْنتَ َواْخسِ                      ٌقْل ُىَو اْلل ُو َأَحْد" "ــَضى         َسيـْ

من صورة اإلخالص  (5) ﴾ ٌقْل ُىَو اْللَُّو َأَحدٌ  ﴿ :قولو تعاىلعلى الشعرية تنفتح ىذه األبيات       
بأن يقيم صرح التوحيد ويهدم معاقل الشرك والكفر وايقاعياً، فالشاعر ٫ناطب اٜناجب اٞننصور  داللياً 

" ىو الواحد -عّز وجّل  -من اآلية الكر٬نة اليت تعين أّن ا مستوحيًا ىذا اٞنعىن ُب بالد األندلس، 

                                                           
1
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األحد، الذي ال نظًن لو وال وزير، وال نديد وال شبيو وال عديل، وال يطلق ىذا اللفظ على أحد ُب 
أفعال الشاعر  ستخدموقد ا، (1) ألنّو الكامل ُب ٗنيع صفاتو وأفعالو" -عّز وجلّ  -االثبات إاّل على ا

بدأت بو اآلية على منوال ما  )اىدْم، ابِن، شْد، البْس، قْد، استمْد، اخسْف (ٞنبنية على السكون ااألمر 
عّز -ا   ةنسب عن  سألوا الّنيّب ١نّمد )ص( الذينإلجابة اٞنشركٌن  - الكر٬نة من فعل األمر ) ُقْل (

من حروف القلقلة ؛  اليت رويّها حرف ؛مع القافية اٞنقّيدة - اجملزومة ىذه األفعال -مشّكلة   (2) -وجلّ 
  اكي نغمة آيات سورة اإلخالص.٪ن ، إيقاعا موسيقياً الّدال )د(  وىو حرف 

اقتبسو ابن درّاج  مّثل حضور اٞنلفوظ القرآين ُب ىذه األبيات حياة جديدة ٟنا، فهو قبسلقد       
النا إىل باكورة الدعوة امدية ُب مكة ، أثار ذاكرتنا وأحأضاء القصيدة  كّلها ّنعاين التوحيد واإلخالص

 اٞنكرمة.
  ( 3):ويقول أيضاً فيو -

 ارُىاـــفَ اُحها  وشِ ـــاتُُو أَْرمـــَعَزم  ا        ـــَأ٧ن  ــــــاِق كَ ــــــِل الِعتَ ـــاِئَد اٝنيْ ـــــــيَا ق                    
كَ ُر ُب ــاطِ ـــــــلَْيٌث ٫نُ                     

َ
 ٨ِنٌَم عظيٌم ُب الُعال َأْخطارُىا ِو         ــسِ ــــرر بَِنفــاٞن

 ارَُىا      ــائَِها َوَدمَ ـــَها َوِشيُك فـَنَ ــِفيائًِبا         ــــٌَن َكتَ ـَأْت أَْرُض اْلُمْشرِكِ ــــأَْوط                    
 رَُىا ــاْلَقرِيِب ديَ  ملَْ تـُْغَن بِاأْلَْمسِ  َها       ـــَكأَن   َوتـَرَْكَت أَْرَض )لُِيوْن( َوِىيَ                    

اٞنسيحية مدينة )ليون( دّمر بالليث لشجاعتو وإقدامو، بعدما يصف الشاعر ابن درّاج اٞننصور       
أعتقد اليت متنعة عن أعدائها، اٞن و تباىية بأصوارىااٞننابضة باٜنياة ، العامرة ، تلك اٞندينة الوجعلها رميماً 

حقيقة الدنيا  قريبًا منوقد وجد الشاعر ابن درّاج ىذا اٞنعىن  ،أىلها القدرة على ٘نايتها والدفاع عنها
َما َمَثُل ِإنَّ  ﴿ ُب قولو تعاىل: اليت ال ٔنتلف عن حقيقة ىؤالء األعداء من اٞنسيحيٌن اإلسبانالزائلة؛ 
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َيا َكَماٍء َأنَزْلَناُه ِمنَ  نـْ السََّماِء فَاْختَـَلَط ِبِو نـََباُت اأْلَْرِض ِممَّا يَْأُكُل النَّاُس َواأْلَنـَْعاُم َحتَّٰى ِإَذا  اْلَحَياِة الدُّ
نـََهارًا َفَجَعْلَناَىا َأَخَذِت اأْلَْرُض زُْخُرفـََها َوازَّيّـََنْت َوَظنَّ َأْىُلَها أَنّـَُهْم َقاِدُروَن َعَليَها أَتَاَىا َأْمُرنَا لَْيًًل َأْو 

ِلَك نـَُفصُِّل اْْليَاِت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ   َكَأن لَّْم تـَْغَن بِاأْلَْمسِ ا  َحِصيدً        (1) .﴾ َكذَٰ

 صّ ، وأثار حفيظة القارئ الستحضار النّ االقتباسفالشاعر كثف اٞنعىن وأوجزه من خالل آلية       
 القرآين وسياقو.

 الطويل (: ) من ( 2)قولو ُب مدح سليمان اٞنستعٌن باكذلك  -

  فـَُبْشرَاَك َأْن تـَْفىَن ِعَداَك َوَأْن تـَبـَْقى      فَاْسـَتْمَسْكَت بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى َٔنَيـ ْرَت                    

 الكر٬نتٌناٞنلفوظ القرآين من اآليتٌن  درّاج ُب الشطر األول من ىذا البيت يستحضر الشاعر ابن      
َقِد ﴿ومن سورة لقمان:  من سورة البقرة  اْسَتْمَسَك بالُعْرَوِة الُوْثقىَفَمْن َيْكًفْر بالطّاُغوِت ويـُْؤِمُن بالّلِو فـَ

اْسَتْمَسَك َوَمْن ُيْسلْم َوْجَهُو ِإَلى اهلِل وُىَو ٌمْحِسٌن فـََقْد ﴿و(3) ﴾ َسِميٌع َعِليمٌ  َل اْنِفَصاَم َلَها والّلوُ 
ليعطي بيتو الشعري داللة جديدة ناْنة عن ويبقي على معنا٨نا و١نموٟنما الداليل ، (4) ﴾بالُعْرَوِة الُوثـَْقى

 ، فهو ٩نعل من ٣ندوحو سليمان اٞنستعٌنوتفاعلو معها دخول ىذا اٞنلفوظ القرآين ُب بنية الّنص الشعري
لنيل شرف ىذا شرط ٧نوذجًا حّيًا ٟنذا اٞنعىن القرآين، فإذا كانتا اآليتٌن الكر٬نتٌن ٓنمالن معىن ال با

قد سليمان اٞنستعٌن با  فاٞنمدوح  ﴾...َوَمْن ُيْسلمْ  ﴿ ،﴾َفَمْن َيْكًفر...﴿التمّسك بالعروة الوثقى 
؛ وىو بذلك قد استمسك بالعروة الكفر بالطاغوت  على  لو سبحانواإل٬نان با واسالم وجهو ٔنًّن 
 .والغلبة على األعداءالّنصر وعاقبة ذلك  ،وُنبل ا اٞنتٌن الوثقى
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وىي آلية تكثيفية ) إ٩نازية ( القرآين عرب النص ىذا لقد تفاعل الشاعر ابن درّاج بشكل إ٩نايب مع 
نّص اآليتٌن الكر٬نتٌن عن طريق اٞنتلقي الذي يقرأ جزًء منها جزًء من ًّب من خالٟنا استحضار  ،االقتباس 

 ىا.ويتم استذكار 

 : (1)ويقول ُب اٞنظفر منذر بن ٪ني -

ْساَلُم يـَْهِتُف ُمْعِلناً        قـُر َة َعٌْنٍ يل َو َلكْ يَا ُمْنِذرَا        َونـََهْضَت َو اإْلِ

ِلي  قـُرَُّت َعْينٍ َوقَاَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعْوَن ﴿ قولو تعاىل:جزًء من يستدعي ىذا البيت ُب شطره الثاين       
َفَعَنا َأْو نـَتَِّخَذُه َوَلدًا َوُىْم َل َيْشُعُرونَ  َوَلكَ  و٬نتّصو و٪نولو من سياقو (2) ﴾َل تـَْقتـُُلوُه َعَسى َأْن يـَنـْ

اٞنشؤومة، األصلي إىل سياق جديد يتماشى وموقف الشاعر ُب مدح منذر بن ٪نٍن، فبعد الفتنة القرطبية 
جييب وانقسام دولة بين عامر إىل دويالت صغًنة باتت تُعرف بأمراء الطوائف، هنض اٞنظفر بن ٪نٍن التّ 

جي  اٞنخلص واٞننقذ من ىذه اٜنال اليت آلت إليها األمة اإلسالمية ُب ّنمعلنًا واإلسالم يهتف 
 يع، رغم أن فرعون أمر بقتل كلّ األندلس، مثلما ىتفت زوجة فرعون اٞنؤمنة ّنوسى عليو السالم وىو رض

الشاعر ٢نلصًا تلك اٞنرأة وقومو من ظلم وبطش فرعون، ف -عليو السالم -مولود يولد فجاء موسى
حافظ على اٞنلفوظ القرآين ولكّنو مل ٩نرته بل امتّص داللتو وحوٟنا إىل مدح اٞنظّفر منذر بن ٪نٍن نظراً 

 .ٌنلتشابو اٞنوقف

٪نٍن بن منذر وهتنئتو ّنناسبة تزو٩نو إلحدى بنات أسرتو من أحد قرابتو ُب مدح يقول ابن درّاج و  -
 (4) :(3) واٚنو حكم

 اِة ٧نًَِنَاـــــاء اٜنيَ ـــــوِدَك َفاْغَتَدْت       ُتْسَقى ِبَو  مَ ـَكَر الر بِيُع َٟنا َِنُ بَ                        

 َفَكسَ                        
َ
 ُسُروَراَنْضرًَة وَ رًَّة َو َكَسا اأُلسِ       َمْطَعًما َو َمَشارِباً َنازَِل ا اٞن
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 ُدورَاـــــخُ وَ  اــــــكً ـــــوَأرَائِ  ـــاً َوَزرَابي      ارِقاً ـــــَو٧نََ (1) ًكاــاًل َكَسْوَت َدرَانــكُ                       
   اور ـــــًؤا َمْنثــْؤلُ ــلُ َها ـــَن ِمنْ أُ ـــــــَيطَ نُــــــــوُد َكـــَأ٧ّنَا      َك اٛنُْ ـــَوتـََتابـََعْت ِمنْ                        

 ُسْنُدساً وَحرِيراواىل فـََرو َض  َأ٧ّنَا      ــــــح  كَ ــــسَ  الَوْردِ اِء ــــَىِطاًل ّن                       
اىل ُب وصف  اليت جاءتالذكر اٜنكيم  آياتفتحت ىذه األبيات الشعرية على ٠نموعة من ان      

َنْضَرًة فـََوقَاُىُم اللَُّو َشرَّ َذِلَك اْليَـْوِم َوَلقَّاُىْم  ﴿ومن ىذه اآليات البّينات قولو تعاىل: اٛننة ونعيمها،
 اأْلَرَاِئكِ َعَلى  ﴿وقولو سبحانو: (3) ،﴾ َمْبُثوثَةٌ  َوَزرَاِبيُّ ، َمْصُفوَفةٌ  َوَنَماِرقُ  ﴿وقولو أيضاً: (2) ،﴾ َوُسُرورًا
وقولو جّل (5) ،﴾ ُمتَِّكُئونَ  اأْلَرَاِئكِ  ُىْم َوَأْزَواُجُهْم ِفي ِظًَلٍل َعَلى ﴿وقولو تعاىل: (4) ،﴾ يَنظُُرونَ 
َوَيُطوُف ﴿وقولو أيضاً: (6) ،﴾ َل يـََرْوَن ِفيَها َشْمًسا َوَل زَْمَهرِيًرا اأَلرَاِئكِ  ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى ﴿جاللو: 

تَـُهْم َحِسْبتَـُهْم  ُأولَِٰئَك َلُهْم  ﴿وقولو سبحانو وتعاىل: (7) ،﴾ ُلْؤُلًؤا مَّنُثورًاَعَلْيِهْم ِوْلَداٌن مَُّخلَُّدوَن ِإَذا رَأَيـْ
ا مِّن َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتِهُم اأْلَنـَْهاُر ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَىٍب َويـَْلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْضرً 

َرقٍ وَ  ُسنُدسٍ  وقولو جّل جاللو: (8) ﴾  ُمْرتـََفًقا َوَحُسَنتْ  الثّـََوابُ  نِْعمَ  ،ِئيَن ِفيَها َعَلى اأْلَرَاِئكِ مُّتَّكِ  ِإْسَتبـْ
وذج لقد تفاعل الشاعر ابن درّاج بشكل إ٩نايب مع ىذا النم (9) ،﴾ َحرِيًراَوَجَزاُىم ِبَما َصبَـُروا َجنًَّة وَ  ﴿

وكأّن الشاعر ابن درّاج أراد من خالل استحضاره ، ٩نازية ( وىي االقتباسالقرآين عرب آلية تكثيفية ) ا
ٟنذا الزواج اٞنبارك، وإظهار كرم ٣ندوحو وسخائو الفرحة والسرور  اً من جوّ  ٟنذه اٞنلفوظات القرآنية إعطاء

ولكن ىذه ، جييببن عبد الر٘نن بن ١نمد بن ىاشم التّ  لزواج إحدى بنات أسرتو من أحد قرابتو اٜنكم 
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وصف اٛننة و نعيمها ال يقارن وال ٬ناثل بو ُب  فياكاة فيها غلو ُب الوصف، فما جاءت بو اآليات ا
وصف متاع ىذه الدنيا، فإذا ماثلنا كرم ٣ندوح ابن درّاج ُب ىذا الزواج بكرم ا تعاىل على عباده 

أنّو قصد ىذا اٞنعىن، -ال نعتقد –اٞنؤمنٌن ُب اآلخرة فهذا عٌن الشطط والغلو، ولكن الشاعر ابن درّاج 
 اظ القرآنية ُب مثل ىذا اٞنوقف.زينة األلفوإ٧ّنا أراد 

سا٨نت ُب بناء النص الشعري اٞنتعددة واٞنتنوعة من النص القرآين الكرمي إن ىذه االقتباسات       
 بعداً إشراقياً وٗنالياً وفنياً.كما منحتو   ،وتفاعلو من أجل بلورة موقف الشاعر ورؤيتو

 اإلحالي الّنّصي : التفاعل .2

أما "اإلحالة مثل االستشهاد، ىي شكل صريح للّتناص، لكنها ال تعرض الّنّص اآلخر الذي ٓنيل      
ألمر بإحالة القارئ على نّص دون ا ٟنذا ىي مفّضلة ٞنا يتعلق إليو. فهي تقيم عالقة غياب إذن.

 (1) استحضاره حرفياً " 

أقل ظهورًا من التناص اإلقتباسي، فهو ٪نيل إىل الذاكرة القرآنية عن طريق دال  فالتفاعل الّنصي اإلحايل
 منو ينوب عنو.  شيءمن دوالو، أو 

والقرآن الكرمي من أكثر النصوص حضورًا ُب ذاكرة اٞنتلقي اٞنسلم ، فإّن ٠نرد توظيف كلمة منو أو 
كما قد تكون اإلحالة ُب ملفوظ واحد تركيب، أو صورة ، قد ٓنيل إىل سورة، أو آية، أو قّصة كاملة،  

 (2) .متعددة، ٓنيل على ٗنلة من اآليات واألحداث، والقصص

 : (3)ُب اٞنظفر منذر بن ٪نيومن أمثلة التناص اإلحايل قول ابن درّاج  -

 ُب ُمْلِك َمْن َحاَلَك بـَْهَجَة َما َمَلكْ        َىْيَت َلكْ اَدُة ـــــــــاَدْتَك اْلسريَ ـــــــاْليَـْوَم نَ 
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قولو ُب  مع إمرة العزيز -عليو السالم-قصة سيدنا يوسف  إىل اأحالن"ىيت لك"  الشعري فاٞنلفوظ     
َها َعن نـَْفِسِو َوَغل َقِت ااَلبـَْواَب  ﴿: تعاىل َلَك قَاَل َمَعاَذ اِ إنُّو َريبر  َوقَاَلْت ِىيتَ َورَاَوَدْتُو اليِت ُىَو ُب بـَْيتـْ

الغواية  ُب ىذه اآلية الكر٬نة  ٪نمل معنًا سلباً؛ أي وىو (1) ،﴾َأْحَسَن َمثْـَواَي ِإن ُو اَل يـُْفِلُح الظ اِلُمونَ 
بينما ُب اٞنلفوظ الشعري حولو الشاعر إىل معىن إ٩نايب وىو غواية السلطة واٛناه  والدعوة إىل الرذيلة،

بن ٪نٍن الّتجييب ، فاإلحالة ىنا  بيو اٞننصور منذر ىو الوريث الشرعي ألظفر ٞنن يستحقها، فاٞن والسلطان
 كانت إ٩نابية وتكثيفية سا٨نت ُب التفاعل الّنّصي بٌن اٞنلفوظ الشعري والنص القرآين. 

 (2): وقال ٬ندح علي بن ٘نود بسبتة حٌن قصده من األندلس إليها سنة أربع وأربعمائة -

 الس ْلَسِبيلِ الَعْذِب و  الَكْوثَرِ  من    ُو   ــــْربُ ـــِضي شٌ ـــ يـَْقتَ الً جاــــرًِى عَ ــــــقَ                    
  لِ ــــــيِـ َوق  لِ ـــــعْ ــــفِ ُة  ــــ  مــــْم أَئِ ـــْوٍت       َوأَنـْتُ ـــَومَ   اةٍ ـــــــَداُة َحيَ ــــْم ىُ ـــتُ ــأَنْ ــــفَ                    
ي     َجن اِت َعْدٍن(َوَساَداُت َمْن َحل  )                     ولِ ــــهُ ـــــَو اْلكُ اهِبِم ــــــــِع َشبَ ـــــٗنَِ

َناَك اْلَكْوثـَرَ  ﴿ قولو تعاىل:  ( الكوثر ) استدعت لفظة       ىو هنر ُب  ( الكوثر )و(3) ،﴾ ِإنَّا َأْعطَيـْ
 :تعاىل قولو إىلأحالت  ( سلسبيل ) لفظة وكذلك (4)،لسيدنا ١نمد )ص( -عّز وجّل  -اٛننة أعطاه ا

 (6) .ىي عٌن ُب اٛننة(  سلسبيل و)(5) ،﴾ َعْيناً ِفيهاَ ُتَسمَّى َسْلَسِبيًلً  ﴿
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 نات منها قولو تعاىل:ٗنلة من اآليات البيّ استدعت )َجن اِت َعْدٍن( العبارة  كما أّن 

َواْلَمًَلِئَكُة َيْدُخُلوَن  ،ن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاتِِهْم اُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها َومَجنَّ ﴿  -
 (1) ﴾ َعَلْيِهم مِّن ُكلِّ بَابٍ 

 (2) ﴾  لَُّهُم اأْلَبـَْوابُ َجنَّاِت َعْدٍن مَُّفتََّحًة ﴿ -
 (3) ﴾ َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَىٍب َوُلْؤُلًؤا، َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيرٌ ﴿ -
ِلكَ  ،اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمن َتْحِتَها ﴿ -   (4) ﴾ تـَزَكَّىٰ  َمن َجَزاءُ  َوذَٰ

علي وإضفاء القداسة على افعال اٞنمدوح  ،الشعرية لألبيات تكثيف الداللة ُب ىذه اإلحاالت  سا٨نت
 بن ٘نود.

 وقال يرثي السيدة أم ىشام أمًن اٞنؤمنٌن اٞنؤيد با: -

 اِئيــــَداين َوِشيُك التـ نَ ــــالت   وَقْصرُ      الَفَناِء  اَلِئِق َرْىنُ ـــــــــاُء اٝنَ ـــــــــحبـَقَ                     
 َهاءِ ــــــرُُه النْتِ ـْن ُعمْ ـاَن مَ ــــْد حــَوقَ  ــــُو اِلْقرتَاٍب      ل   َمْن يـَْومُ ــــــَلَقْد حَ                     

 (  5)َصُرَف اْلَقَضاء؟أَْم اْلِعزُّ َيْصِرُف       ؟ رَْيَب اْلَمُنونِ َىِل اْلُمْلُك ٬َنِْلُك                    

َها فَانٍ ُكلُّ مَ ﴿: إىل قولو تعاىلمن مقدمة القصيدة ٪نيلنا شطر البيت األول         ، ﴾ ْن َعَليـْ
فالشاعر حافظ على البنية الداللية للملفوظٌن الشعري والقرآين ولكّنو حور وحذف ُب البنية الرتكيبية (6)

 نوضحو كاآلٌب: شارحة ودالة على حقيقة الفناء،، وجعل من أشطر البيتٌن للملفوظ القرآين
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َها                َمْن   الّنص القرآين ) الغائب (:     ُكلُّ   فَاٍن         َعَليـْ

 الَفَناءِ      َرْىنُ             اَٝناَلِئِق      بـََقاُء الّنص الشعري )اٜناضر(:     

 وَقْصُر الت َداين  َوِشيُك التـ َناِئي                           

 الشرح:     َلَقْد َحل   َمْن يـَْوُمُو اِلْقرتَابٍ                 

 َوَقْد حاَن َمْن ُعْمرُُه النِْتَهاءِ                            

َأْم  ﴿ إىل قولو تعاىل: وىو ٪نيلناواالنفعايل،  الذي يثًن ُب اٞنتلقي القلق النفسي التساؤلليأٌب       
أي قوارع الدىر، واٞننون: اٞنوت: فكفار قريش يقولون: (1) ،﴾ يـَُقوُلوَن َشاِعٌر نّـَتَـَربَُّص ِبِو رَْيَب اْلَمُنونِ 

ففي اإلحالة األوىل تأكيد حقيقة  (2) ننظر ١نمد ونصرب عليو حّت يأتيو اٞنوت فنسرتيح منو ومن شأنو. 
 اٞنوت سواء ّنلك أو بعز.أما ُب اإلحالة الثانية  فعجز اإلنسان أمام رّد اٞنوت لكل انسان، 

  (  3) وقال ٬ندح اٞننصور منذر بن ٪نٍن الّتجييب ُب القصيدة الدالية  اليت مطلعها: -

  دِ ـــِد اٜنَِْميــــــــِز َو٘نَْ ــــــَوِعزر اْلَعزِي      وِد   ــــعُ ـــــــِد اْلسُّ ـــــــوِح َوَسعْ ــــِبَفْتِح اْلُفتُ                     
َرْعَت ـــتَ                       دِ ــَوََب بِاْلَمزِي رًاـــــــُشكْ  أَْوفـَْيتَ وَ        ٍر  ــصْ ـــــبِنَ   ل ىــــــــْنََ   رًاـــــَصبْ د 
 ْوِم ِعيدِ ـــــٍح ِإىَل يَ ـــَوِمْن يـَْوِم فـَتْ      ٍح    ــــفـَتْ  ْوِم ـــــٍد ِإىَل يَ ـــــْوِم ِعيـــْن يَ ــــــَفمِ                     
نَ  رَْيَت ـــَأسْ ــــفَ                       َكَبْدٍر َسَرى بـٌَْنَ زُْىِر اْلُسُعودِ  (     ْبَن ٪َنٍْن ) اـــيَ  ُهْم ـــــبـَيـْ
  اِن ُكْفِر َمرِيدِ ــــَشْيطَ لر ـــَعَلى كُ      اَلِل ــــــــا ُب اْلض  ــــــهبَِ  َرَمْيَت ا ــومً ـــــــُرجُ                     

   ودِ ـــــاْلَوقُ   اْلن اُر َذاتَ صاَلُءُىْم   اِح      ــــــــــاْلررمَ     الِ ـــــــــِبُذبَ     رُُىمْ ـــــتُذَك                      
 ودِ ــــــــَصعُ قاً  ُب ـــــــُلُهْم  َرىَ ـــ٬ُنَثر    (4) اٍع ـــــــــفَ ــــيَ   ْودٍ ــــطَ  ل  ـــــــُهْم كُ ـــقُ ـــــوتـُْرىِ                     
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   دِ ـــــَرِقيِب َعِتي  نُ ـــــرَِك َعيْ ــــلَِنصْ اْلر َدى َمْن َعَلْيِو        ْرفَ ـــاَت صَ ــــــَوَما فَ                     
 ْلَوِعيِد ا  ُخِلْقَت َخِليًقا ِِنُْلفِ      ِكْن  ـــــْزَت لَ َـ ًدا أَل٤َنْ ـــــــــاَن َوعْ ــــــــْو كَ ــَولَ                     
 ِد  ــْهيــــاْلش   َض ثَاِر أَبِيكَ ــَواَل بـَعْ  ْديًا     ــــــا َو ىَ ــَك َسْعيً ـــــا نِْلَت َحقَ ـــــَلمَ                     
  دِ ـــــَورِيــالْ وَ َلى ـــــــقـَْيَصَر بـٌَْنَ اْلظَ وَ     َوَلْو ِِشَْت َسيـَْفَك ُب َصْدِر ِكْسَرى                      

َرِقيِب (، )َصُعودِ (، )َذاَت اْلَوُقوِد  الن اِر (، )ُكْفِر َمرِيِد   َشْيطَان ،ُرُجوًما)، )اٜنميد(، ()العزيز فاأللفاظ
 : اآلٌب على الرتتيب ٓنيلنا إىل اآليات الكر٬نات (اْلش ْهيِد (، )اْلَورِيِد (، )اْلَوِعيِد (، ) َعِتيدِ 

ُهْم ِإلَّ َأن يـُْؤِمُنوا بِاللَِّو  ﴿-  (1) ﴾ اْلَعزِيِز اْلَحِميدِ َوَما نـََقُموا ِمنـْ

ْن شَكْرُتم أَلَزِيَدنَُّكمْ  ﴿-  ﴾ وإَلِ

 (2) ﴾  َشْيطَاٍن مَّرِيدٍ َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّو ِبَغْيِر ِعْلٍم َويـَتَِّبُع ُكلَّ ﴿ -

َيا ِبَمَصابِيَح وَجَعْلَناَىا ﴿- نـْ َياِطيِن، َوَأْعتَّْدنَا َلُهْم َعَذاَب السَِّعيرِ  رُُجوماً َوَلَقْد زَيّـَنَّا السََّماَء الدُّ  (3) ﴾ِللشَّ

َيا ِبزِيَنِة الَكَواِكِب، َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ ﴿- نـْ َيْسَمُعوَن ِإَلى الَمََلِ ، َل َشْيطَاٍن مَّاِردٍ ِإنَّا زَيّـَنَّا السََّماَء الدُّ
ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب، ُدُحورًا َوَلُهْم َعَذاٌب َواِصٌب، ِإلَّ َمْن َخِطَف الَخْطَفَة فَأَتْـبَـَعُو ِشَهاٌب  يـُْقَذُفونَ اأَلْعَلى وَ 

 (4) ﴾ثَاِقبٌ 

 (5) ﴾ َذاِت اْلَوُقودِ  النَّارِ  ﴿ - 

   (6) ﴾ َصُعوداً َكًلَّ ِإنَُّو َكاَن أِلَيَاتَِنا َعِنيدًا، َسُأْرِىُقُو ﴿ -
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   (1) ﴾  رَِقيٌب َعِتيدٌ ا يـَْلِفُظ ِمن قـَْوٍل ِإلَّ َلَدْيِو م﴿  -

َرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل  َوَلَقدْ  ﴿ - نَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس ِبِو نـَْفُسُو، َوَنْحُن َأقـْ  (2) ﴾ اْلَورِيدِ َخَلْقَنا اإْلِ

ِلَك َلذِْكَرىٰ  ﴿ -   (3) ﴾ َشِهيدٌ ِلَمن َكاَن َلُو قـَْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُىَو  ِإنَّ ِفي ذَٰ

ِلَك يـَْوُم ﴿  -  (4) ﴾ اْلَوِعيدِ َونُِفَخ ِفي الصُّوِر ذَٰ

براعة   منهاُب انزياح لغوي جديد يتبّدى تظهر التفاعل الّنّصي جليًا بارزاً،  إّن كل ىذه اإلحاالت      
الّنص رتو الفنية على تقليص مسافة وصول ومقدرة الشاعر على  اإل٩ناز والتكثيف للتعبًن الشعري، وقد

وتدعوه للبحث عن الدالالت اٛنديدة  تثًن ذاكرة اٞنتلقي، كما (5) اٞنقتبس إىل اٞنتلقي واإلحاطة ّنشاعره
 ُب النص الشعري. اٞنتشكلة من ٕنوقعها 

 إلحاالت وما تضفيو من دالالت على النص الشعري الشاعر ُب قولو:وإذا ما تتبعنا ىذه ا -

ِد اٜنَِْميدِ ـــــــِز َو٘نَْ ــــَوِعزر اْلَعزِي     ِبَفْتِح اْلُفُتوِح َوَسْعِد اْلسُُّعوِد                      
(6  )  

َرْعَت                     رًا ْنََ َتد   َوََب بِاْلَمزِيدِ  ُشْكرًا أَْوفـَْيتَ وَ        بَِنْصٍر  ل ى ــــــَصبـْ
قصيدتو بالفتح والسعد والعزة واٜنمد مستثمرا الّنّص القرآين، وجاعاًل منو مرتكزًا ُب بناء بدأ قد       

الذي ال يضام من الذ َنانبو، اٞننيع اٜنميد ُب ٗنيع أفعالو  "ن ا العزيرم اٞنمدوح نّصو الشعري، فعزُّ 
ُر ِإنَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍئ ﴿ ، قال تعاىل:(7) " وأقوالو وشرعو وقدره يُِعزُّ َمْن َيَشاُء َويُِذلُّ َمْن َيَشاُء بَِيِدِه الَخيـْ
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ْن شَكْرُتم أَلَزِيَدنَُّكمْ  ﴿ :، واستمرار ىذا العّز ُنمد صاحبو  تعاىل، قال تعاىل﴾َقِديرٌ  فاٞننصور ، ﴾ وإَلِ
 .وجاء العيد وجاء النصر من ا تعاىلبٌن عّز ا و٘نده ولذلك جاء الفتح 

 كما أن قولو: -

نَـُهْم يَا)ْبَن ٪َنٍْن(                          َكَبْدٍر َسَرى بـٌَْنَ زُْىِر اْلُسُعودِ   فََأْسرَْيَت بـَيـْ
  اِن ُكْفِر َمرِيدِ ــــــَشْيطَ َعَلى ُكلر       َرَمْيَت هِبَا ُب اْلض اَلِل ُرُجوًما                    

سار بٌن الكواكب بدر مستوحاة من النص القرآين، فاٞنمدوح   منصورإىل صورة لل قل اٞنتلقيين      
 .﴾َوَجَعَل ِفيَها ِسَراجًا َوَقَمرًا ُمِنيراً  تـََباَرَك الَِّذي َجَعَل ِفي السََّماِء بـُُروجاً ﴿قال تعاىل: بضيائو وسنائو، 

من اإلنس واٛنن، قال تعاىل  مارق وماردوىو رجم لكّل ضال ١نيد عن اٜنق، وىو قذف حارق لكل (1)
َيا ِبَمَصابِيَح وَجَعْلَناَىا ﴿ : نـْ َياِطيِن، َوَأْعتَّْدنَا َلُهْم َعَذاَب السَِّعيرِ  رُُجوماً َوَلَقْد زَيّـَنَّا السََّماَء الدُّ  ﴾ِللشَّ

َيا ِبزِيَنِة الَكَواِكِب، َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ ﴿ وقال أيضاً:(2) نـْ ، َل َيْسَمُعوَن َشْيطَاٍن مَّاِردٍ ِإنَّا زَيّـَنَّا السََّماَء الدُّ
ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب، ُدُحورًا َوَلُهْم َعَذاٌب َواِصٌب، ِإلَّ َمْن َخِطَف الَخْطَفَة  يـُْقَذُفونَ ِإَلى الَمََلِ اأَلْعَلى وَ 
 وال يكتفي الشاعر هبذا الوصف، فيستدعي ُب الشطر الثاين من بيتو ىذا:،(3) ﴾فَأَتْـبَـَعُو ِشَهاٌب ثَاِقبٌ 

   اْلن اُر َذاَت اْلَوُقودِ ُتذَك رُُىْم ِبُذبَاِل اْلررَماِح           صاَلُءُىْم                    

قلب ولكنو ووظفها ُب بيتو، تاماً، نقاًل  نقل اآلية الكر٬نةوقد (4) ،﴾ النَّاِر َذاِت اْلَوُقودِ  ﴿ قولو تعاىل:
 عن تتحدثفاآلية وجعل الّصلي واٜنرق للمارقٌن عن طوع اٞننصور وسطوتو.السياق الذي جاءت فيو، 

اٞنؤمنون الذين ُقِذُفوا ُب الّنار وىم أحياء، وما كان ٟنم ذنب إال إ٬ناهنم  أصحاب األخدود، وىم قّصة
 (5)، اٜنميد با العزيز
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التفاعل  لموقف الشعري البن درّاج أظهر مستوىخدمة لوٓنويل داللتو للمعىن متصاص إّن ىذا اال
 الّنصي وأعطى الّنص الشعري بعداً اشراقياً وٗنالياً وفنياً.

 ويستمر ابن دراج ُب النهل من القرآن الكرمي ُب إحاالتو اٞنتجددة ُب قولو:

 َصُعودِ ُب  َرَىقاً  ٬ُنَثـرُلُهمْ     (1) ُكل  َطْوٍد يـََفاٍع   وتـُْرِىُقُهمْ                    

 َسُأْرِىُقوُ َكًلَّ ِإنَُّو َكاَن أِلَيَاتَِنا َعِنيدًا، ﴿: اآلية الكر٬نةيستدعي  (وتـُْرِىُقُهمْ ، )(َصُعودِ )فظٌن فهو بتوظيفو لل
ُب الوليد بن اٞنغًنة اٞنخزومي أحد زعماء قريش، الذي توعده ا عّز وجّل اليت جاءت (2) ،﴾ َصُعوداً 
اٞننصور وظفو ُب إظهار قوة ٣ندوحو فاستوحى الشاعر ىذا اٞنعىن و لكفره ومعاندتو للحق، الشديد بعذابو 

 .مع أعدائو واٞنناوئٌن لو، فهو سيذيقهم عذاباً ال راحة فيو

،  هبذه اإلحاالت نسيجًا واحدًا منفتحًا على عوامل علوية قدسية مشرقةلقد اصبح الّنّص الشعري        
ٗناليًا وفنيًا وإيقاعياً، نبو قر٪نة بعدًا ُب ثراء اٞنضمون الشعري، وإعطائو  االقتباساتكما سا٨نت ىذه 

 .القراءة من جديدأثار ذاكرتو وفتح لو باب  اٞنتلقي و
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 اإليحائي الّنّصي التفاعل .3

 عند  يرتٗنو عبد اٜنميد بورايو بالتلميح وىو حيث أكثر أنواع التناص عمقاً  التناص اإل٪نائي يعترب     
التلميح عادة  يشّبو"و ريالدكتور ١نمد العالق باإلشا وعند، ١allusionنمد خًن البقاعي باإلٞناع 

٬نكنو أن يبدو أكثر بدوره باالستشهاد، لكن من أجل أسباب ٢نتلفة ٕناماً: ألنّو ليس حرفيًا وال صر٪ناً، 
 إشارة غًن مباشرة إىل أثر أديب آخر." ، وىو (2)،"أقّل األشكال وضوحاً وحرفية" كما أنّو (1)،"خفاًء ودّقةً 

 (3) معاصرة وما أشبو"إىل التاريخ. أو إىل شخصيات  إىل فّن آخر.

نذكر منها وشعر ابن درّاج القسطلي يزخر باإلشارات واإل٪ناءات القرآنية اٞنتعددة، البعيدة والقريب، 
 على سبيل اٞنثال ال اٜنصر ما يلي:

 (4)يقول ابن درّاج يشكو حال أبنائو للمنصور منذر بن ٪ني التجييب:  -

 ِر  ـــطْ ــــْن قَ ـــوِعَي مِ ــــــا ِإال  ُدمُ ـــــــــَوى      َولَْيَس ٟنََ ــــــــالن   اـــــــوُء هبَِ ــــــــَواٍء تـَنُ ــــــــــِم أَنْ ــــــوَأ٤نُْ                    
َفَجرِ َل َحوْ  بَِأْسَباِط ُموَسى  ُلوا    ــــُشْريب َٕنَثَ  كِ ــُب َضنْ   واـــاْزَد٘نَُ ِإَذا                      ْخرِ ــاْلص   ُمنـْ

  أَنـَْقُضوا َظْهرِيا ـــــَكمَ َظْهراً   أَنـَْقُضوااَل ا َكَما َجَهُدوا َيَدْي      وَ َفَما  َجِهُدوا فـُْلكً                    
 ٍر  ــــطَ ـــُمضْ َوَة ـــــــَداَء َدعْ ــــــاأْلَعْ ِع ــــــَدٍم      ومََلْ َأٚنِْ ــــــعْ ـَة مُ ـــــحَ ــفْ ــِد صَ ـــــــَوَلْواَلُىْم ملَْ أُبْ                    

إشارة غًن مباشرة وتشًن  (، متفجر الّصخر ط موسىاأسب ازد٘نوا، )الثاين  مفردات البيت الشعريوحي ت
: ٞنا (5) السدى تفسًن ابن كثًن قولُب فقد جاء  ،وتفجًنه للّصخر إىل قصة سيدنا موسى عليو السالم

كيف لنا ّناء ىهنا؟ أين الطعام؟ فأنزل ا عليهم  التيو، قالوا ٞنوسى، عليو السالم:دخل بنو إسرائيل 
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اٞنّن فكان يسقط على الشجر الز٤نبيل، والسلوى وىو طائر يشبو السماين أكرب منو، فكان يأٌب أحدىم 
فأين الشراب؟ فَاُِمر ، فقالوا: ىذا الطعام ، فإن كان ٚنينا ذُنو وإال أرسلو، فإذا ٚنن أتاهفينظر إىل الطًن 

ىذا  موسى فضرب بعصاه اٜنجر، فانفجرت منو اثنتا عشرة عيناً، فشرب كّل سبط من عٌن، فقالوا:
فقالوا ىذا الّظل، فأين اللباس؟ فكانت ثياهبم تطول معهم   الشراب فأين الظّل؟ فظّلل عليهم الغمام.

 ُكمْ اْلَغَماَم َوأَنَزْلَنا َعَليْ  ُكمْ ظَلَّْلَنا َعَليْ وَ  ﴿كما يطول الصيبان، وال ينخرق ٟنم ثوب، فذلك قولو تعاىل:
ُقْلَنا وِ َقْومِ لُموَسٰى َوِإذ اْسَتْسَقى ﴿ وقولو: (1)،﴾اْلَمنَّ َوالسَّْلَوٰى  َفَجَرتْ  اْضِرب بِـَّعَصاَك اْلَحَجرَ  فـَ  فـَنـْ

ًناِمنْ  َنَتا َعْشَرَة َعيـْ     (2) ﴾ َربـَُهمْ َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس مَّشْ  ُو اثـْ

عليو، اإلشارة إىل معاناة أبنائو بعد فتنة أراد الشاعر من خالل ىذا اإل٪ناء إىل قصة سيدنا موسى       
أن األوىل ، والفارق بينهما والضياع اليت عاشوىا، الشبيهة بتيو بين إسرائيل قرطبة اٞنشؤومة، ورحلة التيو 

 ومعاقبتو ٟنم. وجّل على بين إسرائيلسببها سقوط دولة بين عامر، والثانية غضب ا عّز 

فبعد العّز الذي عاشو الشاعر وعائلتو ُب كنف اٜناجب اٞننصور بن أيب عامر ، ْند ىذه العائلة نفسها 
معجزة كمعجزة ُب حاجة إىل أبسط ضروريات اٜنياة من أكل وشرب وماء ولباس، فهم تفتقر إىل 

 الدموع على حاٟنم. فالشاعر ال ٬نلك إال موسى إلنقاضهم من اٟنالك،

، فعدد ذهافثرة ُب طلب الشيء القليل ٢نافة نالك علىاليت تدّل اللفظة )ازد٘نوا( قد وّظف ابن درّاج و 
ولكن ىؤالء االسباط وجدوا عدد أسباط بين إسرائيل االثين عشر،  اثلون٬نُب كثرهتم أبناء ابن درّاج 

صخر، فشربوا اٞناء وارتووا، بعدما أكلوا اٞنّن والسلوى العناية اإلٟنية ٕنثّلت ُب معجزة موسى ُب تفجًنه لل
 ؟  ىذامن ظل فوجدوه. فأين أبناء شاعرنا وطلبوا ال

و يستوحي موروثو الديين وخاصة القصص القرآنية جعلتائو بعد فتنة قرطبة نإّن معاناة ابن درّاج وأب      
 بديعة وأسلوب شائق.لبلورة ْنربتو الشعرية ُب لغة اليت ٟنا عالقة بوضعو وحالو 
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أَلْم نْشَرْح َلَك  ﴿ )أنقضوا ظهري( إىل قولو تعاىل ُب سورة الشرح:عبارتو أّما البيت الثالث فتوحي 
نَّ َمَع ، َورَفـَْعَنا َلَك ِذْكَرَك، فَِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيْسرًا، إِ الَِّذي أَنـَْقَض َظْهَركَ  ،َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَركَ  ،َصْدَركَ 

 (1) ﴾ فَاْنَصْب، َوِإَلى رَبَِّك فَاْرَغبْ  الُعْسِر ُيْسرًا، ِإَذا فـََرْغَفتَ 

البنية اللغوية ويغًّن ُب ، الشعري الشرح ُب بيتوسورة معاين و٬نتص  فالشاعر ابن درّاج يتشرب       
الغائب )أنت( إىل ٗنع اٞنذكر اٞنخاطب  اٞنذكر ول اٝنطاب من اٞنفردللملفوظ القرآين، ٍّب يوظفو و٪ن

 ، و٬نكن توضيح ذلك ُب الرتسيمة التالية:)ىم(

 ص الغائب (:    أَنـَْقَض    َظْهَركَ ص القرآين )النّ النّ   

   أَنـَْقُضوا     َظْهرِيص الشعري )الّنّص اٜناضر(:    النّ   

ثقل من اٞننصور منذر بن ٪نٍن  دوحوللممعانيو، ويبثُّ شكواه  الشاعرهبذه اإلحالة اٞنوحية ينسج 
ُب ىذه اٞنرحلة العصيبة من حياة  ائهمأعب وبات ال يقدر على ٓنّمل ،أنقضو ظهره الذينمسؤولية أبنائو، 

فالعسر ال وتفرّج كربتو، نشرح صدره ويرفع ذكره يف ،بذلك ينال سخاء ٣ندوحو لعّلو الشاعر ابن درّاج،
 يغلب اليسرين.

ِع اأْلَْعَداَء َدْعَوَة   ُمْضَطرٍ َوَلْواَلُىْم ملَْ أُْبِد َصْفَحَة ُمْعَدٍم      وملَْ َأٚنِْ

ويواصل الشاعر ُب البيت الرابع حديثو عن أبنائو وفلّذات كبده، فلوالىم ما أبدى فقره وحاجتو ألحد، 
لضرورة حياتية ملّحة، وىي قوت وىنا وجب اإلشارة إىل عزّة الشاعر وأنفتو، فهو مل  يتّكسب بشعره إال 

 أبنائو وفاقتهم.

ُب سورة  ( ُب آخر بيتو ىذا، اليت توحي وتستدعي قولو تعاىلر  طَ ضْ )مُ  استخدم الشاعر لفظة لقد     
 :النمل
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َقِليًًل  ۗ  أَِإلٌَٰو مََّع اللَِّو  ۗ  َأمَّن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَْرِض ﴿  
"كان  حٌن قال:ابن بسام  صورىا ، كحالة الشاعر اليتواليت جاءت نكرة مضافة  (1)، ﴾مَّا َتذَكَُّروَن 
الرحى من فتنة ذلك الزمان ّننشأ ليلها، وعلى مدرج سيلها، فأوثقتو ُب حباٟنا، وعركتو عرك  القسطلي
ومل يزل يتقلب بٌن أطباقها، ويرتشف أسآر ٖنادىا وأرناقها، فكم لو من وفادة أخرى من وفادة  ،بثقاٟنا

الربٗني، ووسيلة أضيع من اٞنصحف ُب بيت الزنديق األمي، بقصائد لو مدح الزمان ٞنا جار أو رواىا 
 (2)الزبرقان"

اليت  ؛ ﴾ اْلُمْضَطر   ﴿ قرآنيةعلى خالف اللفظة اليد أعداءه أن يعرفوا فاقتو وفقره، فهو ال ير       
ىو اٞندعو عند  فا"، يعلمو ا تعاىل وما عليو إال الدعاءفاٞنظطر  جاءت معرفة بـ )أل( التعريف،
اٞنضرورين   إليو، والذي ال يكشف ضرّ من ىو الذي ال يلجأ اٞنضطر إاّل الشدائد، اٞنرجو عند النوازل... 

 .(3) سواه

 (من اٞنتقارب) (4)وقال ٬ندح ابن باق:  -

ِجيــــاِء قَِليــــــَكِثًِن الدُّع اٍء َغرِيِب      ــــــــَوِة نـــــْع ِلَدعــــَتَسم                      
ُ
 بِ ـــِل اٞن

 وبِ ـــظُُلَماِت اْٝنُطُ َونَاَجاَك ُب     اِسي   ـِمْن َغَمرَاِت اْلتَـنَ  فـََناَداكَ                     
 َها        ِإلَْيَك َوَصاُة اْلَقرِيِب اْلَمِجيبِ ـــــــــَحَدتْ  رَاِقيــــلِْلتُ ِة ـــــغَ ـــالِ ــــبِبَ                     
 رِيبِ ـــــضاِم الغَ ــــلِْلُمْستوأَْوَجَب        اِر واْبِن الس ِبيلِ ــُخط  للجّنَا                     

 )، )فـََناَداَك، ُب ظُُلَماِت اْٝنُطُوِب(يتمظهر التفاعل الّنّصي اإلحايل من خالل الدوال اللفظية        
الشاعر فآيات من الذكر اٜنكيم، بصورة غًن مباشرة إىل  تشًناليت ؛ ( للجاِر واْبِن الس ِبيلِ  (، ) لِْلتـُرَاِقي
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كيل أبعاد جديدة لنّصو، لتش من بعيد،ا وإ٧ّنا يوحي إليه ،مباشرةىذه اآليات بصورة ال يستحضر 
ال زءاً ُب جعل الّنّص الغائب جابن درّاج ذاتية، تكشف عن براعة وتوجهها رؤية التو الشعرية ْنربتصنعها 

 .يتجزأ من النص الشعري

قبل  بالقلبواإلصغاء  ، الذي يفيد طلب االستماعالشاعر قصيدتو بفعل األمر )َتَسم ْع( لقد بدأ       
، تفريج كربتوملتمسًا منو  ،منزلةمنو األعلى  ، فهو ٫ناطب ٣ندوحو-على غًن وجو اإللزام - اٛنارحة

 وركب البحر ٞنّا ذىب مغاضبًا عن قومو، -عليو السالم-كغربة يونس ،  الوطنو فالشاعر غريب األىل 
بطن اٜنوت وظلمة ظلمة " : (1) ابن مسعود ُب قول ، كما جاءفلتقمو اٜنوت، فعاش ظلمات ثالث

عّز  -اه ا بالذنب فنجّ  واعرتافوبتوحيده وتسبيحو ُب الظلمات، فنادى ربّو  ."الليل وظلمةالبحر، 
َوَذا النُّوِن ِإذ ذََّىَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن نّـَْقِدَر َعَلْيِو  ﴿ قال تعاىل: ، وكذلك ينجي اٞنؤمنٌن.-وجلّ 

غربة  بٌنرق اولكن الف(2)،﴾ َأن لَّ ِإلََٰو ِإلَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ  الظُُّلَماتِ  ِفي فـََناَدىٰ 
، اجتماعيةىي غربة نفسية أّن غربة ابن درّاج  ، -عليو السالم -يونس بن مّت الّنيب وغربة  الشاعر
لو اليت كانت اٜنضن الداف  و  ؛تلك األوضاع السياسية اٛنديدة بعد سقوط دولة بين عامر سّببتها
آمٍن عند  يبحث عن مالذٍ  األخّلة، فجعل نكرانومن  ،حالة من الضياع والتشرد فعاش الشاعر، ولعائلتو

ت نتيجة جاءابتالء وتطهًن من الذنب، ىي غربة  -عليو السالم-غربة يونس . بينما٣ندوحو ابن باق
ظهرىم أفخرج من بٌن  ،وجّل فأبوا عليو وٕنادوا ُب كفرىم ىل ا عزّ بعدما دعا قومو إ،  تعاىل لوالء اتاب

 . (3) ولكّنهم تابوا وأنابوا فرفع ا عنهم العذابووعدىم بالعذاب بعد ثالث.  ،مغاضباً ٟنم

(  لِْلتـُرَاِقي بَِبالَِغةِ )باللفظ على ذلك ودّلل  ،من الفاقة والفقر لقد شارف الشاعر على اٟنالك       
اليت ٔنرب عن حالة االحتضار وما عنده من  (4) ،﴾َكًلَّ ِإَذا بـََلَغِت التـََّراِقي﴿ :من اآلية الكر٬نة ستوحىاٞن
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أىوال، أي: حقا إذا بلغت الرتاقي أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك، والرتاقي: ٗنع ترقوة، 
للجار وابن ُنق االحسان ابن باق  ليذكر الشاعر ٣ندوحو .(1) وىي العظام اليت بٌن ثغرة الّنحر والعاتق

لقد أصبح ابن درّاج ٣نن توجب فيهم حق النفقة  لكّل مظلوم رمت بو يد الّنوى،ا وّنا أوجب  ،السبيل
 ۗ  َواْعُبُدوا اللََّو َوَل ُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًئا ﴿وىذا اٞنعىن يستوحيو  الشاعر من قولو تعاىل:  والصدقة.

اْلُجُنِب َوالصَّاِحِب   ِذي اْلُقْرَبٰى َواْلَجارِ  َواْلَجارِ  ا َوِبِذي اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َواْلَمَساِكينِ ِإْحَسانً  َوبِاْلَواِلَدْينِ 
  (2) .﴾َفُخورًا ُمْخَتاًل  َكانَ  َمن ُيِحبُّ  َل  اللَّوَ  ِإنَّ  ۗ  بِاْلَجنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم 

من القرآن الكرمي،  بّينات آيات ّنلفوظو الشعري  استطاع الشاعر ابن درّاج أن يستوحيلقد        
 دون اٞنساس هبيبة الّنص اٞنقدس،  ٫ندم موضوعو، ىل سياق جديدإجاءت فيو  الذي هاسياقمن  اوٟنو٪ن

  غربتو وفاقتو.مرتكزاً يكشف من خاللو من اٞنعىن القرآين أن يتخذ  الشاعر إذ استطاع

    (3)حٌن ّٚنى ابنو عبد اٞنلك  باٜنجابة:  أيب عامر ُب اٞننصورقولو: ومن الشواىد الشعرية أيضًا  -
 )من البسيط (

َْجِد تـَْنَصِرُف    و٥َنْوَُكْم َعْنُكْم اآلَماُل تـَنـَْعِطفُ 
 ِمْنُكم ِإلَِيُكْم َمَساِعي اٞن

 إىل أن يقول:

لْ                    
ُ
 فُ ــــْؤتـَنَ ــــاٍض َفمُ ــــــــٌل، مــــــــآٍت َفُمْقَتبَ       رٌ ــظِ ــــتَ ـــــاٍد َفُمنْ ــــــــُكُم غَ ـــكُ ـــــُك ُملْ ــــواٞن
 ــــــَمْن ذا يـَُعدُّ َكَقحْ                    

ُ
َد الـــــا عُ ـــــٌَن ِإذا مــــــاً      والتُّب عِ ـــــوك أَبـــــلـُ طان اٞن  َرُف؟ـــــش  ـــــدر

لْ ـــاًبٍِ وَأىب ثَ ـــــٍة      وحَ ـَلبَ ـــــــــرَاٍن وثـَعْ ـــــرٍو وِعمْ ـــــْن َكَعمْ ـــــأَْم مَ                    
ُ
 ِك يُْكتَـَنفُ ــــْوٍر ِبِعزر اٞن

 وا ـــفُ ـــــِهْم َعنُ ــــلِ ـــَوايل َخيْ ـــوَىا تَ ــــل فُ ـــأَو كَ     ِإن  َساَلُموا اأْلَْرَض َكانُوا َغْيَث َأ١ْنِلَها                     
 ِإَذا أَنُِفوا  َساقٍ اْلَمْوُت َعْن  َيْكِشفُ وَ َل اْلَبِهيم  هِبِْم      ــــَرَق الَل يْ ــــوا َأشْ ــــَوِإْن َرضُ                    
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 ُو َسَرُف    ـــــْأِس ِإال  أَن  ــــــوِد َو اْلبَ ـــــُب اٛنُْ ُهْم      ــــيَِعيبُ  الٍ ــــــــَب ِذي قَ ــــيْ عَ ُلوا ــــملَْ ٪َنْمِ                   
يــــىُ                     ا أَتَ      ُروا ـــــْم َنصَ ــــآَوْوا َوىُ  مْ ـــَن ىُ ــــُم اْلذر

َ
 واـــا َعَرفُ ـــــــمَ ِن ـــــَن الر ٘نَْ ــــــاُىْم مِ ــــــٞن

 ِلفُ ــــَواُء ٔنَِتَ ــــــــُف َواأْلَىْ ـــلِ ـــن  ٫نُْ ــــــــالظ  وى      وَ ــــَن ىَ ــاَلِم ِحيــــَأَة اإِلسْ ـــــثـَب ُتوا َوطْ وَ                    
 واـِلفُ ــــا كَ ـــَبْذاًل َومَ  ِعال ِت َما َجِشُموا َعَلى      وسِ ــــح  اْلنـُفُ ـــــشُ َن ُوُقوا ــُىْم ال ِذي                   
َعتَ  نُ ـــــــالّر٘نَْ  َرِضيَ ْم اأْلُىَل ــــــىُ                      وا  ـِج ِإْذ ُصرِفُ ـــلْلَمْوِت ُب ُحرَُماِت اٜنَْ        ُهمْ ـــبـَيـْ
 وا ــفُ ـــِو ِإْن َزحَ ـــِف اْلل  ـــُروَن ِبَسيْ ــــَواْلُمْؤثِ  ُموا      ـــــْكِم اْلل ِو ِإْن َحكَ ــــُموَن ُِنُ ــاْٜنَاكِ                    
   َرفُ ــــغُ ــــِة الْ ــن  ـــــُب اٛنَْ ُم ـــتـىن ٟنَُ ـــــــــاْلُمبْ وَ   اْلَعْرِش ِحٌَن ثـََوْوا       اْلُموِجُبوَن اْىِتزَازَ وَ                    

متعددة توشي بالنص القرآين، ؤنرب عنو للقارئ اٞنطلع، والعارف ُب األبيات الشعرية إ٪ناءات       
(،  آَوْوا َوُىْم َنَصُروا ُىمْ (، ) َساقٍ  ...عنَيْكِشفُ وَ من اٞنلفوظات الشعرية ) ةلقرآن الكرمي، فكل واحدبا
َعتَـُهمْ  الر ْ٘نَنُ  َرِضيَ (، )ُشح  اْلنـُُفوسِ ُوُقوا (، )َما َعَرُفوا) عالمة من عالمات  ىي(؛  اْٛنَن ِة اْلُغَرفُ ُب ) ، ( بـَيـْ

الشاعر عمد إىل ٓنويل ىذه لكن ضمن سياق معٌن،  ،ختلفةاٞن وومعاني والالتالقابع بد صّ ذلك النّ 
اٞنرموقة للمدوح اٞننصور أيب عامر من خالل اإلشادة إلبراز اٞنكانة اٞنعاين وتكثيفها وفق آلية اإل٪ناء 

من وىم  ،إىل ملوك القحطانيٌن والّتبع، فقومو أىل شرف وكرم وحلم وأنفةينتهي الشريف ، الذي بنسبو 
 رايتو.رفعوا نصروا االسالم و 

يـَْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق ﴿ ( إشارة إىل قولو تعاىل ُب سورة القلم: 06في الشطر الثاين من البيت )ف      
 َيْكِشفُ وَ )  ُب ملفوظو الشعريالشاعر  ّظفو . لقد (1) ﴾ َويُْدَعْوَن ِإَلى السُُّجوِد َفًَل َيْسَتِطيُعونَ 

، فقد فكك البنية األداة وفعل الشرط قدم جوابو، وأّخرو اسلوب الشرط  (ِإَذا أَنُِفوا  َساقٍ اْلَمْوُت َعْن 
ٍّب استوحى ، وحورىا صرفياً و٥نوياً وداللياً حّت غدت إشارة رامزة للنص القرآين، الرتكيبية للملفوظ القرآين

يكشف عن ساقو يوم القيامة فيخّروا لو اٞنؤمنون سجداً،  -عّز وجلّ -منها بناءه الشعري. فإذا كان ا 
ا رياء وٚنعة، فيذىب ليسجد فيعود ظهره طََبقًا واحدا كما جاء ُب حديث  يإاّل من كان يسجد ُب الدن
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اق يوم القيامة ىو يوم كرب وشدة ٟنؤالء اٞنرائٌن من الّناس، فيوم الكشف عن السّ (1) . الشفاعة اٞنشهور
قوم اٞننصور أيب عامر إذا ف  ،للمكشوف لو وموتىالك عالمة أصبح ) الكشف عن الساق (  وكأنّ 
  عدوىم اٟنالك واٞنوت. كان مصًن  ، وغضبوا ((2) ٘نواأي أنفوا )

ِإنَّ  ﴿ إىل اآلية الكر٬نة(  آَوْوا َوُىْم َنَصُروا ُىمْ فيشًن اٞنلفوظ الشعري )  (08أما البيت الثامن )       
بـَْعُضُهْم  آَووا وََّنَصُروا ُأولَِٰئكَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا بَِأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّو َوالَِّذيَن 

الذين آووا إخواهنم اٞنهاجرين ُب منازٟنم، وواسوىم ُب  فقوم اٞنمدوح من األنصار(3) ،﴾...َأْولَِياُء بـَْعٍض 
﴿ : ٣نن قال ا تعاىل فيهم وىم(4) ... أمواٟنم، ونصروا ا بالقتال معهم فهؤالء بعضهم أوىل ببعض

ْمِع ِممَّا  نَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ  رَبّـََنا يـَُقوُلونَ  ۗ   اْلَحقِّ  َعَرُفوا ِمنَ َوِإَذا َسِمُعوا َما أُنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل تـََرٰى َأْعيـُ
َنا آَمنَّا  ( ُب البيت نفسو.َما َعَرُفواُب اٞنلفوظ ) إليو الشاعر وىذا ما أٞنحَ ، (5) ﴾ِىِديَن الشَّا َمعَ  فَاْكتُبـْ
يَماَن  َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا﴿  ُب قولو: -10البيت -٣نن عناىم اٞنوىل تبارك وتعاىل -أيضاً  -وىم  اَر َواإْلِ الدَّ

ْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َوَل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِىْم َحاَجًة مِّمَّا ُأوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعَلىٰ   أَنُفِسِهْم ِمن قـَ
  (6) .﴾فَُأولَِٰئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَن  وِ نـَْفسِ  ُشحَّ  يُوقَ  َوَمن ۗ  َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة 

وىو ما أشار إليو وىم أصحاب الشجرة الذين بايعوا الرسول )ص( فنالوا الرضى والفتح القريب، 
َعتَـُهمْ  الر ْ٘نَنُ  َرِضيَ ُب لفظو )  -(11البيت ) -الشاعر لََّقْد َرِضَي اللَُّو ﴿تعاىل: ، اٞنستوحى من قولو (بـَيـْ

الشََّجَرِة فـََعِلَم َما ِفي قـُُلوِبِهْم فَأَنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَثَابـَُهْم فـَْتًحا َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك َتْحَت 
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ُب اآلخرة، وقد عرّب عنو الشاعر واآلمان فكان من مستوجبات رضى ا تعاىل عنهم الّنعيم (1)  ،﴾ َقرِيًبا
فَُأولَِٰئَك َلُهْم َجَزاُء الضِّْعِف ِبَما  .... ﴿ ا عّز وجّل :( اٞنلمعة من قولو   ُب اْٛنَن ِة اْلُغَرفُ ُب العبارة )

       (2) ﴾ َعِمُلوا َوُىْم ِفي اْلُغُرَفاِت آِمُنونَ 

استطاع أن يلتقط دالالت وا٪ناءات و لقد أجاد الشاعر ابن درّاج ُب استضافتو  للخطاب القرآين،        
الشعرية يدة وصياغات متنوعة تتوافق وْنربتو ُب انزياحات جد يوظفهااستمدىا من القرآن  الكرمي وأن 

 والذاتية.

إن التفاعل الّنصي اإلحايل ُب شعر ابن درّاج ليس تناصًا ِصرفًا بل ىو عالقة تفهم وتدرك، يقوم       
فيها الشاعر بعملية حفر وتفجًن لطاقات كامنة يستمدىا من الّنّص القرآين، ألّن النّص القرآين منبع 

القرآنية من  األلفاظو مهم على منح الشعر وإكسابو خصوصية وثراء كبًنين، من خالل ما ٓنملو اآليات 
طاقات إ٪نائية وإشارات ٔندم غرض الشاعر وتكشف عن ١نور رؤيتو األساسية، فهو يستلهم ما من 

 (3) تفاعل أكثر اتساعاً مع الّنص.شأنو أن ٪نفز القارئ، ويدفعو إىل 

  :اآلتيةالّتفاعل الّنّصي القرآين وٗنالياتو ُب شعر ابن درّاج ُب اٛنداول و٬نكن أن نرصد     
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 الّنّص الشعري ) احلاضر(  الّنص القرآين ادلشتغل عليو ومستوياتو  فاعل الّنّصيالتّ آلية  مجالياتو
إثارة و واإلجياز  مجالية اإلحالة -

 الرتاثية الذاكرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امتصاص واضح دلعىن اآلية الكرمية، -
 واستحضار لبعض دواذلا اللغوية

ادلتمثّلة يف الشخصيتني القرآنيتني 
 )داوود(،)جالوت( قطيب الصراع بني

-احايل على القّصة القرآنية لسيدنا داوود -
  -عليو الّسالم

 احلق والباطل.  
دماثلة السياق الشعري للسياق القرآين -

 ع واسقاط ذلك على واق
 مدوح.ادل

َداُووُد ﴿ فَ َهَزُموُىم بِِإْذِن اللَِّو َوقَ َتَل 
َوآتَاُه اللَُّو اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة  َجاُلوتَ 

 النَّاسَ  اللَّوِ  َدْفعُ  َوَلْوَل  ۗ  َوَعلََّمُو دمَّا َيَشاُء 
 َولََِٰكنَّ  اْْلَْرضُ  لََّفَسَدتِ  بِبَ ْعضٍ  بَ ْعَضُهم

اللََّو ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنَي ﴾ سورة 
 .152البقرة، اآلية 

 َألَ يف َسِبيِل اللَِّو َغْزُوَك َمْن َغَوى   
 َو َضلَّ ِبِو يف اْلنَّاِكِثنَي َسِبيلُ             

 لَِئْن َصِدَئْت أَْلَباُب قَ ْوٍم ِبَْكرِِىْم       
 ْيَك َصِقيُل                    َفَسْيُف اذْلَُدى يف رَاَحت َ       

ِىْم     َجالُوتَ ََيََْي ِفيِهم بَ ْغُي فَِإْن   َجدّْ
 َلَديَك ُمُثوُل  َداُودٍ فََأْحَجاُر             

 .5،5الديوان، ص 

 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 لدللة اجلديدةلمجالية إنتاج  -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 
 

قّصة ادللكني ) إَيائي لفظي إىل  -
 ىاروت(، )وماروت(.

امتصاص جزئي دلضمون اآلية، مع  -
خمالفة السياق الشعري للسياق القرآين 

 بصرف الدللة إىل اخلمرة.
 
 

َياِطنُي َعَلىَٰ ُمْلِك  ُلو الشَّ ﴿ َوات َّبَ ُعوا َما تَ ت ْ
 َولََِٰكنَّ  ُسَلْيَمانُ  َكَفرَ  َوَما ۗ  ُسَلْيَماَن 

َياِطنيَ  ْحرَ  النَّاسَ  يُ َعلُّْمونَ  َكَفُروا الشَّ  السِّ
َىاُروَت  بَِباِبلَ  َوَما أُنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ 

 .201...﴾ سورة البقرة،  َوَماُروتَ 
 

نَ َنا      ِبِسْحرٍ َونُ ْزَىى   ِمْن َأَحاِديَث بَ ي ْ
 نَ َفثَاَىا بَاِبَل  َكَأنَّ َأِسريَيْ                

. بابل: أقدم بناء بعد 22الديوان، ص
 22الطوفان...الديوان ص
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 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -

 اقتباسي جزئي.-
 اجرتاري ) تطابق لفظي (.-
دماثلة السياق الشعري للسياق القرآين -

 بصرف الدللة للشاعر ابن درّاج.
 
 

فَ َقاَل  تَ َولَّٰى ِإَلى الظِّلِّ ﴿ َفَسَقىَٰ ذَلَُما ُُثَّ 
 َربّْ ِإينّْ ِلَما أَنَزْلَت ِإيَلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي ﴾ 

  .15سورة القصص، اآلية 

 َوَأينَّْ يف أَفْ َياِء ِظلَّْك َأْشَتِكي 
  تَ َولَّى ِإَلى الظِّلِّ َشِكيََّة ُموَسى ِإْذ      

 .55الديوان ص              

 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 
 
 

 جزئي.اقتباسي -
 اجرتاري مع تغيري يف البنية الرتكيبية.-
دماثلة السياق الشعري للسياق القرآين يف -

 الدللة العامة.
 

ِلَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن  َواْخِفْض َجَناَحكَ ﴿
 اْلُمْؤِمِننَي ﴾

 .125سورة الشعراء، اآلية  

 َوِإْن لََقى اخلُطُوَب ِبَفْضِل ُحْكمٍ 
اَلحِ فَ َقْد               أَبْ َقاُه ُذْخراً للصَّ

ْأِو ُمْقرَتُِب اْْلَيَاِدي   بَِعيُد اْلشَّ
 َمْخُفوُض اْلَجَناحِ َعزِيُز الَقَدِر      

 .54الديوان 
 
 

 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 
 

 اقتباسي جزئي من اآليتني الكرميتني.-
 اجرتاري ) تطابق لفظي ( -
دماثلة السياق الشعري للسياق القرآين -

 بصرف الدللة إىل ادلمدوح. 

ن رَّْْحَِتَنا َوَجَعْلَنا ذَلُْم  َنا ذَلُم مّْ ﴿َوَوَىب ْ
َعِليِّا ﴾ سورة مرمي، اآلية  ِلَساَن ِصْدقٍ 

50. 
يف اآْلِخرِيَن  ِلَساَن ِصْدقٍ ﴿ َواْجَعل يلّْ 

 ﴾ 
 .45سورة الشعراء، اآلية 

ُهُم   ِلَساَن ِصْدقٍ  ُىْم َأذْمَُبوكَ   َعن ْ
 فَ ْرًعا َيِطيُب لََنا ِبِطيِب اْلُمْحَتِد          

 .21الديوان ص  

 
 

 اقتباسي جزئي من آخرة اآلية الكرمية.-
اجرتاري مع تغري يف احلركة اإلعرابية من -

َماَواِت    ﴿ ِإنَّا َعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى السَّ
َواْْلَْرِض َواجْلَِباِل فَأَبَ نْيَ َأْن ََيِْمْلنَ َها 

 َوَعزَّ َعَلى اْلِعْلِم مثَ َواُه أَْرًضا   
 ظَُلوٍم َجُهولِ َعَلى ُحْكِم َدْىٍر         
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 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 

 
 

 الّنصب إىل اجلّر. 
خمالفة السياق الشعري للسياق القرآين -

بتحريف الدللة من ظلم اإلنسان وجهلو 
 إىل ظلم الدىر وجوره على الشاعر. 

ْنسَ  َها َوَْحََلَها اإْلِ اُن ِإنَُّو َكاَن َوَأْشَفْقَن ِمن ْ
. سورة اْلحزاب،  ﴾ ظَُلوًما َجُهوًل 

 .21اآلية 

 . 27الديوان، ص                   

 
 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 
 
 
 

إحالة على القّصة القرآنية اليت حتكي هناية -
دملكة سبأ بعد كفر أىلها وإعراضهم عن 

 توحيد ا تعاىل
امتصاص دلعىن اآلية الكرمية، واستحضار -

 ( )َجنَِّتْي  لبعض دواذلا اللغوية ادلتمثّلة يف)
 (  ِبَخْمٍط َو أَْثٍل َوِسْدٍر  قَِليلِ 

دماثلة السياق الشعري للسياق القرآين -
واسقاط ذلك على احلال اليت آل إليها 

الشاعر ابن درّاج بعد الفتنة القرطبية 
 وخروجو من اْلندلس قاصدا علي بن ْحود.

﴿َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍأ يف َمْسَكِنِهم آيٌة 
َعن ميَِنٍي َوِِشَاٍل ُكُلوا ِمن رّْْزِق  َجنَّتَانِ 

َربُّْكم واْشُكُروا َلُو بَ ْلَدٌة طَيَّْبٌة َوَربّّ َغُفوٌر 
، فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل الَعرِِم 

ْلناَُىم ِِبَنَّتَ ْيِهْم  َذَواََتْ ُأُكٍل  َجنَّتَ ْينِ َوَبدَّ
ن  َخْمٍط َوأَْثلٍ    ﴾  ِليلٍ ِسْدٍر قَ َوَشيٍء مّْ

 .27،22سبأ، اآليتان،  سورة   
 

 َمْأَرٍب      َجنَِّتْي ََتَزَّأَ ِمْن 
  ِبَخْمٍط َو أَْثٍل َوِسْدٍر  قَِليلِ        

 .    27الديوان، ص             

 القرآنيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 الدللة اجلديدة توسيعمجالية  -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 

عليو  -احالة على قّصة سيدنا يوسف-
 -السالم

امتصاص دلعىن القصة اليت أوحت بو اآلية -
 (.اْلُجبِّ  الكرمية من خالل الدال )

مع دماثلة السياق الشعري للسياق القرآين -

ُهْم َل تَ ْقتُ ُلوا يُوُسَف  ن ْ ﴿قَاَل قَاِئٌل مّْ
يَ ْلَتِقْطُو بَ ْعُض  اْلُجبِّ َوأَْلُقوُه يف َغَياَبِت 

يَّارَِة ِإن ُكنُتْم فَاِعِلنَي ﴾   السَّ
 .20سورة يوسف، اآلية 

 

 بَِعيٌد ِمَن اْْلَْوطَاِن ُمْسَتْشِعُر اْلِعَدى  
ْحِب        َهُم اْلصَّ  َغرِيٌب َعَلى اْْلَْمَواِه ُمت َّ

 أََقلُّ ِمَن اْلرّْئْ َباِل يف اْْلَْرِض آلِفاً     
َو إْن َكاَن حلَِْمي لِْلَحُسوِد َو        
 لِْلَخبّْ 
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 َو أَْعَظُم تَْأنِيساً ِلَدْىرِي ِمَن اْلُمىَن    مع التوسع يف الدللة. 
ي ِمْن فَ َتى اْلُجبِّ فِ َو أَْوَحُش ِمْنُو      

 اْلُجبِّ 
 .44الديوان ص 

 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية إنتاج الدللة اجلديدة -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 
 
 

 إحايل )اجيازي(.-
امتصاص  دلعىن اآلية الكرمية، واستحضار -

 لبعض دواذلا اللغوية .
دماثلة السياق الشعري للسياق القرآين يف -

ا لعباده ادلؤمنني الدللة العامة )معاوضة 
عن أنفسهم وأمواذلم باجلّنة، ( ) اإلخالص 

 والوفاء  (.

ِإنَّ اللََّو اْشتَ َرىَٰ ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنُفَسُهْم  ﴿
 يف  يُ َقاتُِلونَ  ۗ  َوأَْمَواذَلُم بَِأنَّ ذَلُُم اجْلَنََّة 

 َوْعًدا ۗ   َويُ ْقتَ ُلونَ  فَ يَ ْقتُ ُلونَ  اللَّوِ  َسِبيلِ 
ا َعَلْيوِ  ْوَراةِ  يف  َحقِّ ذِميلِ  الت َّ  ۗ   َواْلُقْرآنِ  َواإْلِ
 ۗ   ِمَن اللَّوِ ِبَعْهِدِه  َأْوَفىٰ  َوَمنْ 
 ۗ  ِبِو  بَايَ ْعُتم الَِّذي بَ ْيِعُكمُ بِ َتْبِشُروا فَاسْ 

ِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ﴾ سورة التوبة،  َوذََٰ
 . 222اآلية 

اْبِتَغاَء َيْشِري نَ ْفَسُو ﴿َوِمَن النَّاِس َمن 
 ﴾ بِاْلِعَبادِ  َرُءوفٌ  َواللَّوُ  ۗ   َمْرَضاِت اللَّوِ 

 .102سورة البقرة، اآلية 

 فَ ًًت ََنَاُه إىَل َنْصِر اذْلَُدى َنَسٌب       
َر اْلَبْدَر لَْيَل اْلتَّمّْ لْزَدانَا            َلْو ُقدّْ

َعتُ ُهمْ ِمَن الِّْذيَن         َوَفْت للَِّو بَ ي ْ
 فََأْخَلُصوا اْلَعْهَد ِإميَانًا َوأمَْيَانا          

 َفُجُزوا   اُعوا نُ ُفوَسُهُم ِمْن رَبِِّهْم بَ 
 ُخْلَد الث ََّناِء َوُخْلَد الَفُوِز أَْْثَانا     

 .215-211-الديوان ص  

 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
غري ادلباشرة دلا مجالية اإلحالة  -

 جاء يف ىذه السور.
 

استشهاد حريف ْلمساء بعض السور من -
 القرآن الكرمي.

امتصاص لبعض معاين آيات ىذه السور -
 دون استحضار لدواذلا.

 سورة براءةن  -
 سورة اْلنفال  -
 سورة آل عمران -

 ِإْذ ُخِتَمْت  بَ َراَءُة َو اْْلَنْ َفالُ  ذَلُمْ 
 آِل ِعْمَراناَواْلنّْْصُف ِقْسُمُهُم ِمْن     

 .215الديوان ص 
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خمالفة السياق الشعري لساق اآليات -
ادلشار إليها يف ىذه السور وحتويل الدللة 

 اىل ادلمدوح. 
 

 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 
 

اقتباسي جزئي من اآلية الكرمية مع تغري يف -
اْلسلوب )من أسلوب الشرط إىل اْلسلوب 

 اإلخباري التقريري (
 اجرتاري. -
السياق الشعري للسياق القرآين يف دماثلة -

 الدللة العامة

ْلِم فَاْجَنْح َلَها﴿  َوِإن َجَنُحوا لِلسَّ
ِميُع اْلَعِليُم   ْل َعَلى اللَِّو ِإنَُّو ُىَو السَّ َوتَ وَكَّ

﴾  
 .72سورة اْلنفال، اآلية  

ْلِم الِتي َجَنُحوا َلَها   َوَجَنْحَت لِلسِّ
   اْلِعَباِد ِخَيارُ َوَقَضاُء َربَّْك يف        

 255الديوان  ص              

 القرآنيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية إنتاج الدللة اجلديدة -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 
 

اقتباس لبعض دوال اآليات، وتداخل على -
 ادلستوى البنية ادلعجمية والدللية.

امتصاص مضمون اآليات من قصيت -
  –عليهما السالم  -موسى ويونس

 خمالفة السياق الشعري للسياق القرآين -
 واسقاط الدللة على ادلمدوح.

 

َنا ِإىَلَٰ ﴿   َأِن اْضِرب ُموَسىٰ أَْوَحي ْ
َفَكاَن ُكلُّ  فَانَفَلقَ  ۗ   ب َِّعَصاَك اْلَبْحرَ 

 ﴾ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم 
 . 71الشعراء، اآلية  سورة

َوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن ﴿ 
ِإْذ أََبَق ِإىَل اْلُفْلِك  (139) اْلُمْرَسِلنيَ 

َفَساَىَم َفَكاَن ِمَن  (140) اْلَمْشُحونِ 
فَاْلتَ َقَمُو اْلُحوُت  (141) ْدَحِضنيَ اْلمُ 

﴾ سورة الصافات، (251َوُىَو ُمِليٌم )

 ِإلَْيِو قَ َرابٌَة    َعَصا ُموَسىَسَرْت ِمْن 
ْخِر َعاِِلُ  ِبَفْلِق  اْلَبْحرِ َفَطٌب        َو اْلصَّ

 
 فَاقْ َتَدى َلْقَم الُحوِت يُوُنسَ وَشاَىَد 

ْفِر لِقمُ          فَ َغاٍد َوَساٍر َوْىَو للسَّ
 .277الديوان، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya139.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya139.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya139.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya139.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya140.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya140.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya140.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya140.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya141.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya141.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya141.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya141.html
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 .252، 250، 214اآليات: 
 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية إنتاج الدللة اجلديدة -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 
 
 

على القّصة القرآنية لسيدنا موسى  احايل-
  -عليو الّسالم-
امتصاص واضح دلعىن اآلية الكرمية، -

 واستحضار لبعض دواذلا اللغوية .
دماثلة السياق الشعري للسياق القرآين -

 واسقاط ذلك على واقع دمدوحو.

لَِقْوِمِو فَ ُقْلَنا  ُموَسىٰ َوِإِذ اْسَتْسَقىَٰ ﴿ 
 فَانَفَجَرتْ  ۗ  اْضِرب ب َّْعَصاَك احلََْجَر 

ًنا   ُكلُّ  َعِلمَ  َقدْ  ۗ  ِمْنُو اثْ َنَتا َعْشرََة َعي ْ
ْشَربَ ُهمْ  أُنَاسٍ   رّْْزقِ  ِمن َواْشَربُوا ُكُلوا ۗ   مَّ

﴾  ُمْفِسِدينَ  اْْلَْرضِ  يف  تَ ْعثَ ْوا َوَل  اللَّوِ 
 . 70سورة البقرة، اآلية 

 ِإَذا ِاْزَدَْحُوا يف َضْنِك ِشْرِب ََتَث َُّلوا     
َفَجِر ِعْنَد  ُموَسىبَِأْسَباِط        ُمن ْ

 اْلصَّْخرِ 
 .245الديوان، 

 

 
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية اإلجياز -
 

 

 اقتباسي جزئي.-
 اجرتاري سكوين.-
دماثلة السياق الشعري للسياق القرآين يف -

 العامة.الدللة 
 

احِلَاِت  ُطوَبٰى ﴿ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
 ﴾َلُهْم َوُحْسُن َمآٍب 

 14 ، اآليةسورة الرعد

ْرَنِِن     ْلَتِِن   ِبَشَماِئٍل  ذَكَّ  َوِشَِ
  "طُوَبى َوُحْسَن َمآِب"يف ِطيِبَها    

 . 245الديوان، ص 

 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية اإلجياز -

 

اقتباس لبعض دوال اآليتني، مع تغري يف -
 البنية الصرفية لبعضها .

 امتصاص دلعىن اآليتني-
 خمالفة السياق الشعري للسياق القرآين -

 بتحريف الدللة  لصاح ادلمدوح.

﴾ سورة الكوثر،  واْنَحرْ ِلَربَّْك  َفَصلِّ ﴿ 
 .1اآلية 

﴾ ِبَغْيِر ِحَسابِ َمْن َتَشاُء  َوتَ ْرُزقُ ﴿
 .12عمران، اآلية  سورة آل

ىوُىًدى ِلَمْن   وات ََّقى   َصلَّى َوَضحَّ
 َوزََكا َفُكْنَت َلُو َأَجلَّ ثَ َوابِ                

 فَاُ يَ ْرزُقُ َنا بَ َقاَءك َساِلماً 
  ٍبَغْيِر ِحَسابِ نُ َوفَّاُه  ِرْزقاً                 

 .242الدوان، ص 
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 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 

 اقتباسي حريف.-
 اجرتاري سكوين.-
دماثلة السياق الشعري للسياق القرآين يف -

 الدللة العامة

يََلفِ ﴿  سورة قريش، اآلية قُ رَْيٍش ﴾  ِِلِ
2. 

 َِشِْل اْلُمْسِلِمنَي ِبرِْحَلٍة     ِِليََلفِ 
     َتُشجُّ ِبَْشَتاَىا ُكُؤَس َمِصيِفَها        
    120الديوان، ص   

 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية إنتاج الدللة اجلديدة -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 

 اقتباسي حريف لآلية الكرمية.-
 اجرتاري.-

خمالفة السياق الشعري للسياق القرآين 
لختالف ادلقامني ، فاآلية تتحدث عن 

أصحاب اْلخدود وما فعلو آّرمون ّٔم من 
عذاب وتنكيل، أما الشاعر فقلب ادلعىن 

 لتوصيف أعداء دمدوحو.

 ﴾  اْلنَّاُر َذاَت اْلَوُقودِ  ﴿
 .5سورة الربوج، اآلية 

ُرُىْم ِبُذبَاِل اْلرَّْماِح      ُتذَكَّ
  اْلنَّاَر َذاَت اْلَوُقودِ صاَلَءُىْم     

 .110الديوان ص 
 

 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 

اقتباسي لفظي مع تغيري يف البنية اللفظة -
 من التعريف إىل التنكري.

 اجرتاري سكوين.-
السياق الشعري للسياق القرآين  خمالفة

 وحتويل الدللة وحتريفها للممدوح.

 ﴾الصَِّراَط الُمْسَتِقيمَ ﴿ اىدنا 
 .7سورة الفاحتة، اآلية  

 و يف ُكلّْ بَ رٍّ ويف ُكلّْ ََبْرٍ 
 ُمْسَتِقيمُ  ِإلَْيَك ذَلَا ِصراطٌ              

 125الديوان، ص  
 

 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية إنتاج الدللة اجلديدة -

 -احالة على قّصة مولد الّنيب َيي بن زكريا-
 -عليهما السالم

امتصاص دلعىن القصة اليت أوحت بو -

َوُىَو قَاِئٌم ُيَصلّْي يف  اْلَمََلِئَكةُ ﴿ فَ َناَدْتُو 
ُركَ اْلِمْحَراِب َأنَّ اللََّو  بَِيْحََيَٰ  يُ َبشِّ

َن اللَِّو َوَسيًّْدا َوَحُصوًرا  قًا ِبَكِلَمٍة مّْ ُمَصدّْ

 الَِّذي ِبِو      َسَميُّ فَ ُبْشَراِك يَا ُدنْ َيا 
 ِل ِميَكاَبِشريًا َو ِجْبرِيٍل َعالَ َصْوُت     

 . 124الديوان، ص 
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 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 

 اآليتان الكرميتان.
خمالفة  السياق الشعري للسياق القرآين -

دلمدوح َيَي بن وحتريف الدللة وإحلاقها با
 منذر.

أشار حمقق الديوان إىل ىذه اإلحالة يف 
 .124اذلامش ص 

َن  احلِِنَي  ﴾ سورة آل عمران َونَِبيِّا مّْ الصَّ
14. 

ُركَ ﴿ يَا زََكرِيَّا إِنَّا  اْسُمُو بُِغاَلٍم  نُ َبشِّ
﴾   َسِميِّاِلَْ ذَمَْعل لَُّو ِمن قَ ْبُل  َيْحَيىٰ 

 .2سورة مرمي، اآلية 

 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية إنتاج الدللة اجلديدة -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 
 
 

قّصة ادللكة "بلقيس" ودخوذلا البيت الول َيل إىل  -
لتتداعى  -عليو الّسالم -الصرح يف حضرة الّنيب سليمان 

ادلتلقي من كشف الّساق، وخطاب اْلحداث يف ذىن 
 ادللك سليمان ذلا ...

أّما البيت الثاين فيحيل مشهد آخر من قّصة الّنيب سليمان 
مع خيلو اليت أذلتو عن ذكر ا فعاقبها بعقرىا وضرب 

 .(75، ص 2أعناقها.) ابن كثرين تفسري القرآن العظيم.ج
امتصاص واضح دلعىن اآليتني الكرميتني، واستحضار -

 لبعض دواذلا اللغوية .
خمالفة  السياق الشعري للسياق القرآين وحتريف الدللة  -

 خدمة للممدوحو.

﴿ ِقيَل ذَلَا اْدُخِلي 
ا رَأَْتُو  ۗ   الصَّْرحَ  فَ َلمَّ

ًة َحِسَبْتُو  وََكَشَفْت َعن ُلجَّ
َها  ٌح قَاَل ِإنَُّو َصرْ  ۗ  َساقَ ي ْ

ن قَ َوارِيَر  َرٌَّد مّْ قَاَلْت َربّْ  ۗ  دمُّ
ِإينّْ ظََلْمُت نَ ْفِسي َوَأْسَلْمُت 

َمَع ُسَلْيَماَن لِلَِّو َربّْ 
اْلَعاَلِمنَي ﴾. سورة النمل، 

 .55اآلية 
َنا ِلَداُووَد ﴿  ۗ   َمانَ ُسَليْ َوَوَىب ْ

ِإنَُّو  ۗ  نِْعَم اْلَعْبُد 
ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِو  (30) أَوَّابٌ 

اِفَناُت  بِاْلَعِشيّْ الصَّ

 اْلرََّدى   ةِ ِإِذ احلَْْرُب بِاْْلَْبطَاِل يف جلَّ 
ِة " بَ ْلِقيَس " ِفي ُلجَّ ُتذَِكُرُىْم        

 اْلَصْرحِ 
ُفَك يف   ُمْقَتٍد    اْْلَْعَناِق َو الُسوقِ َوَسي ْ

لِ  " ُسَلْيَماَن "ِبَسْيِف         اْلُموَكَّ
   بِاْلَمْسحِ 

 .  145الديوان، ص 
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فَ َقاَل ِإينّْ  (31) اجْلَِيادُ 
َأْحَبْبُت ُحبَّ اخلَْرْيِ َعن ذِْكِر 

َٰ تَ َواَرْت  َرِبّْ َحًتَّ
ُردُّوَىا  (32) بِاحلَِْجابِ 

 َمْسًحاَفطَِفَق  ۗ  َعَليَّ 
وِق َواْْلَْعَناقِ  ﴾ سورة بِالسُّ

 .  11ص، اآلية 
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية إنتاج الدللة اجلديدة -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -

 اقتباسي جزئي.-
اجرتاري سكوين مع تغيري يف الدال ) الشيطان ( ادلعرف -

 ب  )أل( إىل العريف باإلضافة)شيطان ِضْغِِن(.
خمالفة السياق الشعري للسياق القرآين وحتويل الدللة -

 لوصف حال الشاعر البعيد عن أىلو.

﴿ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرّْبَا َل 
يَ ُقوُموَن ِإلَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي 

ْيطَانُ  ِمَن  يَ َتَخبَّطُُو الشَّ
البقرة،   ...﴾ سورة اْلَمسِّ 

 .125اآلية 

َفَمْن َذا الَِّذي ِمْن بُ ْعِد أَْرِضي 
 َوُمْشَهِدي

ِمَن ِضْغِِن  َتَخبَّطَُو َشْيطَانُ        
  اْلَمسِّ 

 .122الديوان، ص 
 مجاليات إثارة الذاكرة الشعرية -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 إنتاج الدللة اجلديدة مجالية -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 
 
 

احالة ىذه اْلبيات الشعرية  إىل  أكثر من مشهد لقّصة -
من خالل الدوال اللغوية  -عليو الّسالم-سيدنا يوسف  

 اآلتية:
( تشري إىل  عدد إخوة يوسف َكَأذُمُِم يُوُسٍف َعَدداً  ) -

 عليو السالم.
 إىل الرؤية.( تشري  ) ِبُرْؤيَا -
) اْلتَ َغُرُب َو اجلَْاَلُء ( تشري إىل غربة يوسف يف البئر  -

 
 

قَاَل يُوُسُف ِْلَبِيِو يَا  ﴿ ِإذْ 
رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر  أََبِت ِإينّْ 

ْمَس َواْلَقَمرَ   َكوَْكًبا َوالشَّ
َرأَيْ تُ ُهْم يل َساِجِديَن ﴾ سورة 

 .5يوسف، اآلية 

 َأُخو َظَمٍإ مَيُصُّ َحَشاُه َسْبٌع 
 َو أَْربَ َعٌة َو ُكلُُّهُم ِظَماءُ                

 َو َلِكْن      َعَدداً َكأَُنُجِم يُوُسٍف 
 َىِذِه بَرَِح اخْلََفاُء  ِبُرْؤيَا                

ُهْم ِمْن َدَواِه    ُخطُوٌب َخاطََبت ْ
َىاءُ              مَيُوُت احلَْْزُم ِفيَها َو اْلدَّ

 تَ َرآَءْت بِاْلَكَواِكِب َو ِىَي ظُْهٌر   
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 وجالؤه  اىل مصر.
عليو  -( يشري إىل دخول يوسف ِسْجٌن َحَواُه ) َوِإْن  -

 السجن.  -السالم
( إشارة إىل حسن ومجال يوسف ُأْسَوٍة يف احلُْْسِن ِمْنُو  ) -

 عليو السالم.
اآليات الكرميات)  ادلتناص (،  امتصاص الشاعر دلعاين  -

من خالل إعادة تشكيلها وتفكيك بناىا الرتكيبية والدللية 
 وتوزيعها يف فضاء نّصو الشعري وفق َتربتو الشعرية. 

خمالفة السياق الشعري للسياق القرآين وحتويل الدللة -
 للواقع ادلرير لشاعر وأبنائو.

 
 
 
 

ْجُن ﴿قَاَل َربّْ  َأَحبُّ السِّ
 َوِإلَّ  ۗ  ِإيَلَّ دمَّا َيْدُعوَنِِن إِلَْيِو 

 َأْصبُ  َكْيَدُىنَّ  َعِنّْ  َتْصِرفْ 
نَ  َوَأُكن ِإلَْيِهنَّ   ﴾ اجْلَاِىِلنيَ  مّْ

 . 11سورة يوسف، اآلية 
َعْت ِبَْكرِِىنَّ  ا مسَِ ﴿ فَ َلمَّ

أَْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ َوأَْعَتَدْت ذَلُنَّ 
ُمتََّكأً َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة 

يًنا َوقَاَلِت اْخرُْج  ُهنَّ ِسكّْ ن ْ مّْ
ا ۗ  َعَلْيِهنَّ   َأْكبَ ْرنَوُ  رَأَيْ َنوُ  فَ َلمَّ

َحاَش  َوقُ ْلنَ  أَْيِديَ ُهنَّ  َوَقطَّْعنَ 
َذا  َذا َبَشًرا ِإْن ىَٰ لِلَِّو َما ىَٰ

﴾ سورة  ِإلَّ َمَلٌك َكرِيمٌ 
 .11يوسف، اآلية 

ْمِس اْلِعَشاءُ            َو آَذاٌن ِفيِو بِاْلشَّ
ى أَْو ِبَصْدرِي   ف َ   َهْل َنَظرِي ََتَفَّ

َها َو            َو َضاَق اْلَبْحُر َعن ْ
 اْلَفَضاُء 

 ِإْذ َفَداُه       َكُيوُسفَ وَُكُلُهُم 
اْلتَ َغُرُب َو ِمَن اْلَقْتِل             

 اْلَجََلءُ 
 َفَكْم َحَواُه     ِسْجٌن َحَواهُ َوِإْن 

ُسُجوَن اْلُفْلِك َواْلَقَفُر            
 اْلَقَواءُ 

 ُأْسَوٍة ِفي اْلُحْسِن ِمْنُو     َو أَيَُّة 
َص              ْحَساين ِإَذا ِاْرَتُِ إِلِ

 اْلَشرَاءُ 
-112الديوان ص الديوان ص 

114. 

ُر اللَُّو  اقتباسي جزئي.- مجالية تكثيف التجربة الشعرية - ِلَك الَِّذي يُ َبشّْ ﴿ ذََٰ ُلوِع ِبزُفْ رٍَة        َسَأْصدَُع َأْحَناَء الضُّ
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 اجرتاري سكوين.-
 السياق الشعري للسياق القرآين يف الدللة العامة.دماثلة -

ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
احِلَاِت  ُقل لَّ َأْسأَُلُكْم  الصَّ

اْلَمَودََّة ِفي َعَلْيِو َأْجًرا ِإلَّ 
َوَمن يَ ْقرَتِْف َحَسَنًة اْلُقْرَبٰى 

ا ُحْسًنا ِإنَّ اللََّو نَّزِْد َلُو ِفيهَ 
  َغُفوٌر َشُكوٌر ﴾

 11سورة الشورى، اآلية 

ُر إِلَْيِك الَقْلَب َلْو َأنَّ يل قَ ْلًبا           ُتطَي ّْ
رٍَة         َوَأْسِبُل آَماَق اجلُُفوِن ِبَعب ْ

َدَة ِفي ِك َوِإْن ُحرَِمْت ِمنْ      الَموَّ
 اْلُقْرَبى

  151الديوان، ص                

 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 
 
 
 

 اقتباسي جزئي.-
 اجرتاري.-
 دماثلة السياق الشعري للسياق القرآين يف الدللة العامة.-
 

أعوذ باهلل من الستعاذة )
 ( الشيطان الّرجيم

 
﴿ َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا 

  ﴾  َحَسدَ 

 .5سورة الفلق، اآلية  
ِإَذا  َوِمن َشرِّ َغاِسقٍ ﴿ 

 ﴾  َوَقبَ 
 .1سورة الفلق، اآلية 

َنِِن   ِعَياَذ اللَّوِ َوَقْد َوَجْدُت   أَمَّ
ِة اْلَمِلِك اَلَمْنُصوِر َما َحَزبَا          يف ِذمَّ

اِدي ِإَذا َتْشِغيب  ِمْن َشرِّ  ُحسَّ
  َحَسُدوا

أَيَّاِمي  َغاِسقِ َوَشرِّ                 
  اِإَذا َوقَ بَ 

 172الديوان  ص 

 مجاليات إثارة الذاكرة الشعرية -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية إنتاج الدللة اجلديدة -

 ( على قصة قوم عاد . حالة  اللفظة ) َعاِرًضاإ-
عاد  امتصاص دلعىن اآلية الكرمية اليت حتكي ىالك قوم-

ّٔذا ) العارض ( الذي استبشروا بو، والذي فيو عذأّم 

ا َرأَْوُه   َعاِرًضا﴿ فَ َلمَّ
سْ  َذا مُّ تَ ْقِبَل أَْوِديَِتِهْم قَاُلوا ىََٰ

 َما ُىوَ  َبلْ  ۗ  َعاِرٌض دمُِّْطرُنَا 

 َعاِرًضاَو"قُ ْلِنَيُة" أَْنَشَأْت ِفيَها 
 لِْلَحْرِب أَبْ َرَق بِاحْلُُقوِق َوأَْرَعَدا         

 َوِبَرْأِي َعْيِِن يَ ْوَم ُخْضَت لَِفْتِحَها   
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 وىالكهم. مجالية اإلحالة واإلجياز -
خمالفة السياق الشعري للسياق القرآين وحتويل الدللة  -

من العارض الطبيعي اّمل بالعذاب إىل عارض حرِب 
 صنعتو جيوش عبد ادللك بن أِب عامر فوق قلعة "قُ ْلِنَيُة".

 ِفيَها رِيحٌ  ۗ   ِبوِ  اْستَ ْعَجْلُتم
﴾ سورة  أَلِيمٌ  َعَذابٌ 

 . 15اْلحقاف، اآلية 
 

َوارِِم              ََبًْرا ِمَن اْلِبيِض اْلصَّ
 ُمَزَبَدا

 .555الديول، ص 
 
 

 مجاليات إثارة الذاكرة الشعرية -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية إنتاج الدللة اجلديدة -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 
 
 

احالة على عظمة ملك الّنيب سليمان يف البيت اْلول  -
  -عليو الّسالم-

امتصاص دلضمون  اآلية الكرمية، واستحضار لبعض دواذلا 
 اللغوية .

خمالفة السياق الشعري للسياق القرآين واسقاط  الدللة -
 على واقع حكم  ادلمدوح ادلنصور منذر بن جيَي.

أّما البيت الثاين فيو احالة على  شخصية قرآنية ورد  -
""ذكرىا يف القرآن الكرمي وىي شخصية   ِذي الَقْرنَ نْيِ

 

َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ﴿
نسِ  َوالطَّرْيِ  ِمَن اْلِجنِّ َواِْلِ

فَ ُهْم يُوَزُعوَن ﴾ سورة النمل، 
 .22اآلية 

 

 َو َُتَْمُع َِشَْل اْلَوْصِل ِمْن فُ ْرَقِة اْلِقَلى   
َويَ ْرَفُع بَ ْنَد اْلَوْصِل ِمْن َمْصرَِع          

 اْلنّْْكسِ 
 اْلنَّيبّْ ِبِصْهرُِكْم      " ُسَلْيَماَن "َكَجْمِع 

اِم َو    الِجنِّ َو َذِوي مَيَِن َو اْلشَّ
 اِِلْنسِ 

 ِإْذ ُىِدَيْت َلوُ  "ِذي الَقْرنَ ْيِن"وتْأِلِف 
َكرميَُة "َداراَ " َدْعَوَة الرُّوِم            

 والُفْرسِ 
 .504الديوان،

 
 
 
 

 احالة على اآليات الكرميات.يف البيت اْلول  -
 و امتصاص دلضموهنا.

 السياق الشعري للسياق القرآين يف الدللة العامة. دماثلة-
اقتباس حريف لآلية الكرمية و اجرتار أّما البيت الثاين فيو  -

َوْأُمْر بِاْلُعْرِف  اْلَعْفوَ ُخِذ ﴿ 
 ﴾ َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِىِلنيَ 

 .244سورة اْلعراف 
ْفَح اجلَِْميلَ ﴿   فَاْصَفِح الصَّ

 
 

 َواللَُّو َقْد َضِمَن اجلََْزا  
 َعَفاَء ِلُكلّْ ُمْقَتِدٍر              
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 مجاليات إثارة الذاكرة الشعرية -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 

 45سورة احلجر ﴾ للمعىن.
َوْلَيْصَفُحوا َأَل  َوْليَ ْعُفوا ﴿

بُّوَن َأن يَ ْغِفَر اللَُّو َلُكْم  حتُِ
 سورة ﴾َواللَُّو َغُفوٌر رَِّحيٌم 

 .11النور، اآلية 
َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ ﴿ 

َعِن النَّاِس َوالّلُو  ْلَعاِفينَ اوَ 
بُّ اْلُمْحِسِننَي  سورة  ﴾َيُِ

 .215آل عمران، 
َر ِإنَّ َوَلَمن َصبَ َر َوَغفَ ﴿ 

 ﴾َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْْلُُمورِ 
 51سورة الشورى، اآلية 

 
...َوَأن تَ ْعُفوا َأقْ َرُب ﴿ 

ْقَوىٰ   اْلَفْضلَ  تَنَسُوا َوَل  ۗ   لِلت َّ
َنُكمْ   تَ ْعَمُلونَ  ِبَا اللَّوَ  ِإنَّ  ۗ   بَ ي ْ

﴾ سورة البقرة، اآلية  َبِصريٌ 
112. 

 
 
 
 

 َوُىَو الَِّذي أَْوَحى بَِأنَّ    
َرُب لِْلتُ َقى                اْلَعْفَو َأق ْ

ال  وَساَلُم مْن ُيْسِمي السَّ
حى                  َم َعَلْيَك ما َمَتَع الضُّ

 .512الديوان، ص 
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  ريفالشّ  بويّ النّ فاعل الّنّصي مع الحديث التّ /ثانيا

شارح ملا جاء يف ، وىو يُ َعدُّ احلديث الّنبوي الّشريف املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي     
، وبالغة حكمة بالغة ، وكلمة صادقةمن القرآن الكرمي، كما أنّو مصدر إهلام األدباء والشعراء، ملا فيو 

قليل ، اليتكلم بالكالم املوجزفهو جوامع الكلم،  -ليو وسلم صلى اهلل ع -طي الرسول عْ فقد أُ  ،وبيان
ومصدرًا أساسيًا من مصادر شّكل يف شعر ابن درّاج القسطّلي مادة خصبة، قد و  .ناهعمالكثًن و  و،لفظ

عن سواء باالقتباس احلريف أو باحلالة والتلميح معربًا ، مستحضرًا ألفاظو وتراكيبو ودالالتو، جتربتو الشعرية
 اإلنسانية والفكرية. قضاياه ومواقفو

عليو كان يف شعر ابن درّاج مل يكن بالقدر الذي  إّن التفاعل الّنّصي مع احلديث الّنبوي الّشريف      
، ومع ذلك استطاع الشاعر أن يستوعب مضامٌن ودالالت احلديث التفاعل الّنّصي مع القرآن الكرمي

 الّنبوي الّشريف وطاقاتو اللغوية، وأن يذيبها يف نّصو الشعري إذابة فنّ ّية، متظهرت يف النماذج اآلتية:

 (1) الالمية  ديدح املنصور بن أيب عامر: يف قصيدتو ابن درّاج القسطّلي قال  -1

 ولُ    ج   حُ  ِم الفضِل املبٌنِ ومن شيَ       رٌَّة      غُ جواٌد لو من هبجِة العزِّ                       
 ولُ      ِة غُ    الل      بو أَِمَن اإِلسالُم شرقًا ومغربًا       وغالت غواياِت الض                      
 بو السيُف يف ضْنِك املقاِم يصولُ    وُل بسيِف اهلِل َعنَّا وإمنا       َيصُ                       

احلديث الشريف ( جولُ حُ (، )ُغرَّةٌ عن طريق الدالٌن )يستحضر الشاعر ابن درّاج يف البيت األول        
فقد جاء يف الصحيحٌن  عن َأيب  الذي يصف املؤمنٌن يوم القيامة ودييزىم عن باقي األمم األخرى،

َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل:" ِإنَّ أُمَِّتي يُْدَعْوَن يـَْوَم الِقَياَمِة ُغرًّا  ُىرَيْ رََة رضي اهلل عنو قال:
املنصور أيب عامر، فهو  وملمدوحمتفق عليو، فقد بىن منو الشاعر صورة ُمَحجَِّليَن ِمْن آثَاِر الُوُضوِء..."

 ونصرة اإلسالم واملسلمٌن. غرٌّ حمّجل بعزّه وفضلو وكرمو وبأخالقو الفاضلة، وىو غّر حمّجل جبهاده

                                                           
 .7سابق.ص .مصدر1ط.القسطلي، ابن دراج. الديوان - 1
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 (1) يقول ابن درّاج: -2

هُ     لى وحَ    يَا حاِجباً ُمْذ بَ رَاُه خالُِقُو      تَ وََّجُو بالعُ     الَّ
 اهُ   ِإَذا َرآُه الزَّماُن ٌمْبَتِسماً        فَ َقْد رََأى ُكلَّ ما مَتَنّ   

 َريبِّ َورَبَُّك اهللُ وُل:   يَ قُ   َوِإْن َرآُه اهِلاَلُل ُمطَِلعاً          
دعاء الرسول )ص( عند من  ) َريبِّ َورَبَُّك اهلُل ( يف الشطر األخًن من ىذه األبياتالشاعر يقتبس       

"اهلل أكرب، الّلهّم أىّلو علينا باألمن واألمان، والّسالمة واإلسالم، والتوفيق ملا حتب  رؤيتو للهالل يف قولو:
 أن الشاعر استطاع تغيًن حريف ومطابق للمتناص إاّل االقتباس  رغم أنّ و (2) ،"ربّنا ورّبك اهللوترضى، 

، فإذا كان الدعاء خيص املؤمن عند رؤيتو فقد قلب الشاعر األدوار سياقو وحتويل داللتو خدمة ملدوحو، 
  ىالاًل يدعون لو.دمدوحو طلوع للهالل، فإن الشاعر جعل من 

 (3) يقول ابن درّاج: -3

ْت                       بِتَ ْعِليِم اآْلَذاِن فَ ُنوِدَيْت     يف نَ ْوِمَها ِبَصاَلِحَها َوَفاَلِحَهاُخصَّ
 "أَبُو َدْحَداِحَهااِت َحاِئِطِو "تبَ ُن َجنََّة ُخْلِدِه      بِ    حَْ ِاْستَ ْقَرَض الَّر وَ                     
احِ  رٌ آثِ      َومَ   َها       ُخطََبائِ أَْرَبْت َعَلى  َمَناِقبٌ وَ                       َها     زَاَدْت َعَلى ُمدَّ

 رواه اإلمام مسلم يف "، الذي الّصحايب األنصاريحييلنا البيت الثاين إىل حديث عن أيب الدحداح       
يف اجلّنة أليب  -دىّل أو مُ –ق ق معلّ "كم من غدَ : " وفيو أّن رجاًل مسع الّنيب )ص( يقول اجلامع الصحيح

لغالم، فقال فبكى ا ،ة يف خنلةحلديث : إّن يتيماً خاصم أبا لبابوقال الّنووي يف تفسًن ىذا ا الدحداح".
، فأىب أبو لبابة، فسمع ذلك ابو الدحداح في الجّنة قغدَ أعطه إيّاها ولك بها ة: الّنيب )ص( أليب لباب

                                                           
 .42الديوان، ابن درّاج القسطّلي. ص  - 1
 . وينظر:157دار الفجر للرتاث، ص  ابن القيم اجلوزية، الوابل الصيب من الكلم الطيب. حتقيق: حامد أحد الطاىر. القاىرة: - 2

. 3451اهلالل / حديث رقم :  ما يقول عند رؤية : باب .( 51  كتاب : الدعوات )  ( 45 ) حتقيق الشيخ األلباين. سنن الرتمذي
 . 784ص : 

 .383الديوان، ابن درّاج القسطّلي. ص  - 3
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فاشرتاىا من أيب لبابة حبديقة لو، مثّ قال للّنيب )ص(: أيكون يل هبا غدق يف اجلّنة إن أعطيتها اليتيم؟ قال 
 .أيب عامرابن إىل شرف وكرم نسب املمدوح املنصور  ويف ىذه اإلحالة إشارة (1) .فأعطاىا اليتيمنعم، :

 (2) قال ابن درّاج:-4

 الِ          اًء آِلج    ض     ِ وٍق واقت   جِتارُة َغْزٍو نَ ْقُدَىا البيُض والَقنا       َقضاَء ُحقُ 
 الِ       أَْعدائِِو من َدٍم غفِللَِّو َكْم أَْغَلِيَت من َدِم ُمْسِلٍم       وأَْرَخْصَت يف 

ْسالمِ   الِ         اٍف وتُويف بَأْمث      ع     وُد بَِأضْ      فيها ِبضاَعًة      تَ عُ  وَأْسَلْمَت لِلِ
يْبِ أَبْ     وَحْسُبَك فيها باْبِن َشْنٍج َوُجْنِدِه     م  دالِ       ُة أَبْ         داًل، وأَيَّ     ن السَّ

 الِ      ِبِْثق  اعُ        يُب  طارٍ       نْ    ْح ِبقِ       وأَْربِ   َمِليكاً وما حَيوي َشَرْيَت بِبَ ْعِضِو    
َء َمْغَنٍم       الِ     ا َسيْبَ أَْنف   ه    وال نال ساٍب ِمثْ لَ     فما حاَز َغاٍز ِمثْ َلُو يفَْ

ُهْم َنِسيَئًة         ْيِن بالَكايلِ  وال ُمْسَتجيزاً  وما ِبْعَت رِقَّ امللِك ِمن ْ  (3) َكايلَء الدَّ
 عن الكايلء بالكايلءختم الشاعر ىذه األبيات باإلشارة إىل حديث الرسول )ص( الذي هنى فيو      

أي الّنسيئة بالّنسيئة. قال يف تفسًن ذلك أبو عبيد القاسم بن سالم: ىو أن يسلم الرجل إىل الرجل مائة 
وحّل الطّعام عليو قال ذا انقضت السنة ، فإدرىم إىل سنة يف كّر طعام ) الكّر ىو املكيال ألىل العراق (

ائ ي درىم إىل شهر فيبيع منو وال الذي عليو الطّعام للدافع ليس عندي طعام ولكن بعين ىذا الكّر ِب
جيري بينهما تقابض، فهذه نسيئة انتقلت إىل نسيئة وكّل ما أشبو ىذا ىكذا، ولو قبض منو الطعام مّث 

 . (4) باعو منو أو من غًنه بنسيئة مل يكن كالئاً بكايلء

                                                           
خمتصر صحيح مسلم.  . واحلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري.383ينظر تعليق حممود علي مكي على ىامش الديوان، ص  - 1

. و العسقالين، ابن حجر.  131، ص 485حديث: حتقيق: حممد ناصر الدين األلباين. البليدة، اجلزائر: مطبعة قصر الكتاب، 
 . 193، ص 1بًنوت: دار اجلبل، ج اإلصابة يف متييز الّصحابة. حتقيق: حممد علي البجاوي.

 .280ص الديوان، ابن درّاج القسطّلي.  - 2
 .280ص . الديوان ينظر ىامش الكايلء من كأل الّدين أي تأخر، والكايلء الّنسيئة والسلفة. - 3
 . 281، 280ص . 1طالديوان، ابن درّاج القسطّلي.  ىامش ينظر: - 4
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، فتجارة للملفوظ احلديثيرغم اجرتاره ، واقع دمدوحوإىل  اوهلوحيديتص داللة احلديث استطاع الشاعر أن 
َأُدلُُّكْم  َهلْ  يَا أَيّـَُها الَِّذيَن َآَمُنوا ﴿ :يف قولواملؤمنٌن املمدوح ىي جتارة راحبة بشر هبا املوىل تبارك وتعاىل 

  بَِأْمَواِلُكمْ  اللَّهِ َسِبيِل  ِفي َوُتَجاِهُدونَ  تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ  ،َعَذاٍب أَِليمٍ  ِمنْ  َعَلى ِتَجارٍَة تُنِجيُكمْ 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ  قالع يف سبيل اهلل سوقها  وىي جتارة الغزو واجلهاد(1) ،﴾َوأَنـُْفِسُكْم ذِلُكْم َخيـْ

من  هم وسبييهمغنائمرؤوس األعداء، و ، ونقدىا السيوف والرماح، وبضاعتها وحصون املمالك االسبانية
 با.الّنسيئة بالّنسيئة، فقد أحل اهلل البيع وحّرم الرّ وقانوهنا ال باْبِن َشْنٍج وجنده(، ) 

  التفاعل الّنّصي احلديثي ومجالياتو يف شعر ابن درّاج يف اجلداول اآلتية:وديكن أن نرصد       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .10،11سورة الصف، اآلية- 1



 

329 
 

ومستوياتو فاعل الّنّصيالتّ آلية  مجالياتو  الّنّص الشعري ) احلاضر(  احلديث الشريف ادلشتغل عليو 

 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية إنتاج الداللة اجلديدة -

 مجالية اإلحالة واإلجياز
 
 

 
 

 اقتباسي جزئي. -
 اجرتاري ) تطابق لفظي (. -
 خمالف السياق الشعري للسياق -

 احلديثي بصرف الداللة لنسب ادلمدوح.
 

قولو عليو السالم يف أىل بدر "...لعّل اهلل 
أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم اطّلع على 

 "فقد غفرت لكم
خمتصر  ادلنذري.احلافظ زكي الدين عبد العظيم 

، ص 0271صحيح مسلم. حديث5 
 .مصدر سابق.544

 ُمْنتَ َقى اآلباِء من ذي ََيَنٍ 
 ماِجِد اأَلْحواِل يف ُعْلياَ َمَعدْ       

ْيُد اأُلََل   ِمْنهُم األَْقياُل والصَّ
ْلُك ذَلُْم مثَّ تَ َلدْ        

ُ
 َطَرَف ادل

 وهم الَمْغُفوُر في "َبْدٍر" َلُهمْ 
 األبراُر يف يوِم "ُأُحْد"وىم         

 .021الديوان، ص 

 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية إنتاج الداللة اجلديدة -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 
 

 
 

 اقتباسي جزئي. -
 اجرتاري ) تطابق لفظي (. -
 خمالف السياق الشعري للسياق -

 لنفسو. الشاعر الداللة احلديثي بصرف
 
 

جاء يف حديث عائشة رضي اهلل عنها، 
قالت5"إْن كان رسول اهلل )ص( ليتعّذر يف 

مرضو5 أين أنا اليوم؟، أين أنا غداً؟  استبطاًء 
بين ليوم عائشة. فلّما كان يومي قَ َبَضُو اهللُ 

 بييت". ، وُدفن يفَسْحري وَنْحري
اإلمام أيب عبد اهلل  حممد بن إمساعيل 

البخاري.  كتاب اجلنائز . البخاري. صحيح 
. دمشق بريوت5 دار ابن كثري للطباعة 0طبعة

 َوِإْن َضاَق َرْحُب اأْلَْرِض َعْن ُمْنتَ َواُىمُ 
 بَ ْيَن ِسْحِري ِإَلى َنْحِريفَ َرْحٌب ذَلُْم َما

 .442الديوان ص 
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، 0034والّنشر والتوزيع، رقم احلديث5 
 . 002م، ص 7112

 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية إنتاج الداللة اجلديدة -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -

 

اقتباس لالقتباس وىو جزئي  -
فالشاعر يقتبس من نص احلديث 

الشريف واحلديث الشريف يقتبس 
 من مقول عريب مشهور .

يف البنية  اجرتاري مع تقدمي وتأخري -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    الرتكيبية.                                                                                                                   

دماثلة السياق الشعري للسياق  -
 احلديثي يف الداللة العامة.

-  

يف روايِة كعٍب اليت رواىا ابُن إسحاَق5 "مث قال 
5 -يقصد رسوَل اهلل )صلَّى اهلل عليو وسلَّم(  -

أُبايعكم على أْن دتنعوين دمَّا دتنعون منو ِنساءَكم 
 قال5 وأبناءَكم، فأَخذ الرباُء بُن معروٍر بيِده، مث

نَعْم، والذي بعَثك باحلقِّ نبيِّا، لنمنَّعك دمَّا ََننع 
أُزَرنا منو، فبايْعنا يا رسوَل اهلل؛ فنحن واهلِل أبناُء 

احلْرب وأىل احلْلقة، َورِثْناىا كابرًا عن كابر، 
فاعرتض القوَل أبو اذليثم بُن التيِّهان، فقال5 يا 

ااًل، وإنَّا بيننا وبْْي الرِّجال حب رسوَل اهلل، إنَّ 
فهل عسْيَت إْن  -يعين5 اليهود  -قاِطعوىا 

حنن فَعْلنا ذلك مث أظهَرك اهلل أن َترِجع إَل 
م النيبُّ  قوِمك وتَدَعنا صلَّى اهلل عليو  -؟ فتبسَّ

َم الدَّم، والَهْدَم مث قال5 )) - وسلَّم بل الدَّ
، ُأحاِرُب َمن الَهْدم ، إنَّا منكم وأنُتم مينِّ

سامل من سادلُتم" صفي الرمحن حاربُتم، وأُ 

   َدٍم َدم اَو ِحْفَظ ا ِإَلى َهْدٍم َهْدم  
 َحَدٌب ِبَعْطِف ُمَشاِكٍو َو ُمَناِسِب       

 .023الديوان ص
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 053ادلباركفوري، "الرحيق ادلختوم" )ص5 
دمي دمك اذلدم ىو القرب، والعرب تقول5 

، وذلك عند ادلعاىدة وهدمي هدمك 
 .023ظر5 الديوان، ص ينوادلناصرة، 

 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -

 

إحالة على احلديث الشريف  -
 واحلديث.

مع  امتصاص دلضمون احلديث -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    تغيري يف البنية الرتكيبية.                                                                                                   

دماثلة السياق الشعري للسياق  -
 احلديثي يف الداللة العامة.

أبو  حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا
"  أيب صاحل عن أيب حصْي عن األحوص

قال رسول اهلل صلى اهلل  قال5 أيب ىريرة عن
فال من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر  وسلمعليو 

ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر  يؤذ جاره
ومن كان يؤمن باهلل واليوم فليكرم ضيفه 

 " اآلخر فليقل خرياً أو لَيصُمت
البخاري، اإلمام أيب عبد اهلل  حممد بن 

إمساعيل. صحيح البخاري.  باب الوصايا 
 .0414، ص 2104باجلار . رقم احلديث5

      ِمْن َعَدمٍ َو  ِمْن َضْيمٍ  َو َماِنِع اْلَجارِ 
 َلْو أَنَُّو ِمْن مِحَاِم احلَْْْيِ ََيَْتِنُع            

 004الديوان ص 

 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -

 إحالة على مجلة من  ادلعاين -
 اإلسالمية يف فضل صيام رمضان.

 امتصاص دلضمون احلديث. -

 -رضي اهلل عنو-حديث الذي يرويو أبو ىريرة 
عن الّنيب )ص( قال5"...ومن صام رمضان 

 إَيانًا  واحتساباً ُغفر لو ما تقّدم من ذنبو"

 َو يَ ْهِنيَك َشْهٌر ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َشاِىٌد     
 بِأَنََّك بَ رُّ بِاْلِصَياِم َوُصوُل 

اِبرِيَن َو الَ َعَدا        فَ ُوف َِّيْت َأْجَر اْلصَّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16818
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16818
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11820
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11820
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11820
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11983
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11983
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12045
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12045
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=10997&idto=10999&bk_no=52&ID=3369#docu
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 مجالية اإلحالة واإلجياز -
 

دماثلة السياق الشعري للسياق  -
 احلديثي يف الداللة العامة.

  حممد بن البخاري، اإلمام أيب عبد اهلل
.  كتاب الصومإمساعيل. صحيح البخاري.   

 .543، ص 0410رقم احلديث5

 َعاِجٌل َو قَ ُبوُل  َمَساِعيَك فَ ْوزٌ          
 .4الديوان، ص 

 الرتاثيةمجاليات إثارة الذاكرة  -
 مجالية تكثيف التجربة الشعرية -
 مجالية إنتاج الداللة اجلديدة -
 مجالية اإلحالة واإلجياز -

 

 إحالة إَل حديث الرسول )ص( -
 امتصاص دلضمون احلديث. -
حتويل السياق للحديث الشريف  -

إَل سياق جديد، فإذا كان نّص 
حلديث يف باب لباس الثوب 

اجلديد والدعاء لصاحبو، فإّن 
الّنص الشعري جاء يف دعوة 

الشاعر  للممدوح بطول عمره  
وختليد الذكره ودوام الثناء عليو، 

فهو بذلك يلبس ثياب البقاء 
 واخللود.

 
 

الت5 ﴿أتى يف حديث ألم خالد بنت خالد ق
رسول اهلل  ) ص( بثياب فيها مخيصة سوداء، 

قال من ترون نكسوىا ىذه اخلميصة ؟ 
فأسكت القوم. قال5 ائتوين بأم خالد، فأتى يب 

الّنيب ُّ )ص(، فألبسنيها بيده وقال5 أبلي 
 ...﴾ -مرتْي-وأخلقي 

اإلمام أيب عبد اهلل  حممد بن إمساعيل 
اس . البخاري. صحيح البخاري. كتاب اللب

. دمشق بريوت5 دار ابن كثري للطباعة 0طبعة
، 4354والّنشر والتوزيع، رقم احلديث5

 .0522م،  ص  7112

َر بَْأساً وُجوداَ   ُقِد اخلَْيَل واخلَي ْ
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 واألندلسي العباسي الشعر مع الّنّصي الّتفاعل .2
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ٚنة جوىرية يف الثقافة العربية حيث تتشكل العوامل الثقافية  عل النٌصي أك تداخل الٌنصوصييعٌد التفا     
العريب القدمي كالٌناظر يف الشعر (1) ،يف ذاكرة االنساف العريب ٣نتزجة، كمتداخلة يف تشابك عجيب مذىل

ما يربره سواء على  فاعل كالتعالق، كٟنذا التداخل كالتٌ ٩ند ىذا التداخل سواء أكاف بوعي أك غًن كعي
أك على مستول التعامل الشخصي الواعي مع النصوص السابقة  ،القدمي مستول اٞننهج اٞنتبع يف التعليم

على كجلب كإغارة  أك باختالس كسرقة غًنه من الشعراء ألشعارا٩نابان كسلبان بتضمٌن كاقتباس الشاعر 
 .تعبًن النقاد القدامى

ٌمية اٞننك  للمواىب الصاقلة هيف ،اٜنفظ كأداة للتحصيل العلمي عتمدأي  فعلى مستول اٞننهج      
" أف  العلم ) الشعر ( شرؼ ىذاموضحان ىذا اٞننهج، كناصحان من يطلب يقوؿ ابن طاطبا  للمهارات،

يدمي النظر يف األشعار لتلتصق معانيها بفهمو كترسخ أصوٟنا يف قلبو، كتصًن مواد لطبعو، كيذكب لسانو 
نتائج ما استفاده، ٣نا نظر فيو من تلك األشعار، فكانت  ل إىلأدٌ بألفاظها، فإذا جاش فكره بالشعر 

قد اغرتؼ من كاد قد مدتو سيوؿ  النتيجة كسبيكة مفرغة من ٗنيع األصناؼ؛ اليت ٔنرجها اٞنعادف، ككما
جارية من شعاب ٢نتلفة، ككطيب تركب من أخالط من الطيب كثًنة فيستغرب عيانو، كيغمض مستنبطو، 

مٌث قاؿ يل تناسها فتناسيتها فلم ظين أيب ألف كيذىب يف ذلك ما ٪نكي أف خالد القشرم فإنٌو قاؿ:" حفٌ 
ظو لتلك اٝنطب رياضة لفهمو، كهتذيب لطبعو، فكاف حف "أر بعد شيئان من الكالـ إال سهل عليٌ 

  (2) "كتلقيحان لذىنو... 

ليست ظاىرة تنقص من كتفاعلو معو، إٌف ظاىرة اٜنضور للشعرم اٞنشرقي يف الشعر األندلسي      
بل ىي ظاىرة طبيعية جاءت امتدادان للحضور الثقايف  ، كٓنٌط من شاعريتو،إبداعية الشاعر األندلسي

، كال معىن للمقولة اليت تطالعنا يف كتب إبٌاف الفتح اإلسالمي العريب اإلسالمي يف تلك البالد األندلسية
األدب "لو نعق غراب يف اٞنشرؽ لقلده من يف اٞنغرب"، فهذه اٞنقولة تكرس النظرة االستعالئية، كانكار 

                                                           
 . 19ـ. ص 1992. جدة. 2" مقاالت يف النقد أك النظرية. النادم األديب.طثقافة األسئلةعبد ا. " ،الغذامي- 1
.التناص يف شعر  ٘نبليفاتح  :. نقال عن13العلوم، بن طباطبا. عيار الشعر. مصور ّنعهد اٞنخطوطات َنامعة الدكؿ العربية كرقة- 2

 .200ص ابن ىاين االندلسي.
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لشعر األكؿ لينبوع اليعد  ياٞنشرقاألدب . صحيح أف عمومان  عر كالكاتب األندلسي كاٞنغريبإلبداعية الشا
كاألدب العريب، كلكٌنو ليس إٟنان ييعبد فقد أثبت بعض الشعراء كاألدباء األندلسيٌن كاٞنغاربة كفاءهتم 

كال ننكر أف                       . يسنرل مع شاعرنا ابن درٌاج القسطلمثلما  كإبداعهم الشعرم كاألديب
ىذا التأثر    كأف تأيت بعض األلفاظ كالعبارات يف شعره نتيجة  ،٪ناكي شاعر شاعران كأف ٪نفظ أشعاره

ال ا كلكٌننا أيضن  الذم يعد حلقة صغًنة يف سلسلة من حلقات التأثر اكومة تار٫نيان كثقافيان باٞنشرؽ.
فرٌّنا يف  ،لنصوص غًنه من الشعراء اٞنشرؽ العريبك٠نرتان  كإف بدا مقٌلدان ننكر إبداع ىؤالء الشعراء حٌّت 

  .جديدةكفق سياقات  ،بنفس جديد القدمي كتدكيره إعادة االجرتار

على كجو ي اٝنطاب الشعرم البن درٌاج القسطلعمومان ك خطاب الشعرم األندلسي للاٞنتتبع ك       
 أك إسالميان أمويان أك ان سواء أكاف جاىلي ،الشعرم اٞنشرقييعاين ذلك اٜنضور القوم للٌنٌص ، اٝنصوص

سواء أكاف ذلك اقتباسان أك تضمينان أك  اإل٩نازم،ك  بشكلها التمطيطي عرب آليات التناٌص اٞنتعددةا، عباسين 
 .من متلق كاعك منتجة قراءة  ربع ،إ٬ناء كإشارة

ابن درٌاج مع الٌنصوص الشعرية  الذايت تناصص بالتفاعل الٌنٌصي ا يف الفصل اٝنالقد سبق أف عاينٌ       
، كنأيت اآلين إىل اٞندحية لقصيدةبنية لالقد٬نة كخاصة يف حديثنا عن التفاعل الٌنٌصي على مستول ال

 :ما يلي ، الذم نقسمو إىلّنراحلو الزمنية اٞنختلفة اٜنديث على التفاعل الٌنصي مع الشعر العريب القدمي

 .اإلسالمي الشعرك  اٛناىلي الشعر مع الٌنٌصي الٌتفاعل -1
 .األندلسيالشعر ك  العباسي الشعر مع الٌنٌصي الٌتفاعل -2
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  )صدر اإلسالـ كاألموم(اإلسالمي الشعرو  الجاىلي الشعر مع الّنّصي الّتفاعلأواًل/ 

الٌنص اٞنثاؿ الذم لٌنٌص الشعرم الٌنموذج، كىي ين من الٌنقاد لتيعٌد القصيدة اٛناىلية يف نظر الكثًن       
، بالٌنص الفحل كاالقتداءى لو ذلك إال ُنسن األخذ ، كلن يتأتٌ ينسج عليو كٌل شاعر ليناؿ شرؼ القوؿ

  (1) .أٌف فضل السبق يبقى دائمان للٌنص السابق على الالحقغًن 

 األمومسالمي كال اإلال ك  نفسو اىلياٛنشاعر الكمل يسلم من سحر ىذه القصيدة كٗناؿ نسجها ال      
، حيث نظم الشعريف  قد أشار النقاد يف بواكًن مؤلفاهتم النقدية إىل طريقة القدامىف اسي،عبٌ ال ك ال حّتٌ 

 أم ،(2)الشاعر اجمليد من سلك ىذه األساليب ٤ند ابن قتيبة يف حديثو عن بناء القصيدة يذكر أفٌ 
أساليب العرب كمذاىبهم اليت رٚنوىا لنظم الشعر، كقد اصطلح عليها بعمود الشعر، ىذا اٞنصطلح الذم 

عندما يفضل البحرتم على أيب ٕناـ، كذلك يف  "اٞنوازنةكتاب "٤نده أكؿ ما ٤نده عند اآلمدم صاحب  
د الشعر اٞنعركؼ قولو: "... ألف البحرتم أعرايب الشعر مطبوع كعلى مذىب األكائل، كما فارؽ عمو 

اٞنرزكقي: ".... فهذه اٝنصاؿ ىي عمود الشعر عند يقوؿ  ىذه األساليبمن لـز كالشاعر اٞنقٌدـ (. 3")
اٞنعظم كاسن اٞنقدـ، كمن مل ٩نمعها   العرب، فمن لزمها ُنقها كبىن شعره عليها، فهو عندىم اٞنفلق
 فكيف نلـو الشعراء بعد ىذا التقعيد(. 4كلها، فبقدر سهمتو منها يكوف نصيبو من التقدـ كاإلحساف ")

 .يف ١ناكاهتم للشعر اٛناىلي كغًنه؟

كيٌتبع  ىنامل يكن الشاعر األندلسي ابن درٌاج بدعان من الشعراء أف ينهل من ىذا اٞنعٌن الصايفكمن       
، فجاء بعض شعره "اٜنافر على اٜنافر"، كينسج على منوالو، كرٌّنا كقع سبيل األكلٌن يف نظم الشعر

القيس كزىًن كالنابغة كاألعشى كعنرتة العبسي كغًنىم من الشعراء  أمرئ٪ناكي ىؤالء الفحوؿ من أمثاؿ 

                                                           
 . 12ص  أجل كعي جديد بالرتاث.الركاية كالرتاث الٌسردم من  ٌن سعيد.ينظر: يقط- 1
 . 20، ص 1ابن قتيبة: الشعر كالشعراء، دار الثقافة، بًنكت، ج  2
 . 04، ص 1اآلمدم: اٞنوازنة، ج  3
 . 11ص  ،1جـ،1997 ،دار اٛنيل. بًنكت: 1ط .اٞنرزكقي: شرح ديواف اٜنماسة 4
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سواء كاألموم  كاإلسالمي الشعرية اليت ٕنظهر فيها ىذا اٜنضور الشعرم اٛناىلي الشواىدكمن  .ٛناىليٌنا
 النماذج اآلتية: ذكرن ،بالتضمٌن أك باإلشارة أك باإلحالة

بن أيب عامر من قصيدتو ايف مدح اٞننصور  -كىو ٪ناكي امرئ القيس -أنشده الشاعر ابن درٌاج ما      
عارض هبا قصيدة أليب ك بو"،  -أم مدح اٞننصور–اليت يقوؿ فيها اٜنميدم:" إٌّنا أكؿ شعر مدحو اٟنائية 

 (2):يقوؿ ابن درٌاج ،(1) العالء صاعد بن حسن اللغوم البغدادم

 السركًر سيراىا اتً ػػػػػػػكان بأىٍكبػػػػػػػػػكىًشي     حيرَّةن    (3) نىاءى ػػػػػػػػػػػا أىٍدمىاءى كىجٍ ػػػػػػرىحىٍلتي ٟن       
 (5) اػػػػػػػػػػػػػكأىالى(4) هاػػػػػا تػىنُّومي ػػػػػػػػػٟن اعى ػػػػػػػػػػػػأىط    صًب أىٍرضو مىرًيعىةو    أىقامٍت ّنىٍرعى خً           
 اػػػػػػػػػػػػاىػػػػػػػرىيى ػػػػػقىى ثى ػػػػػػػػػػفالتى ا ػػػػػػػػوًء الثريػػػػػػػػػػػبًني   أىتٍػبىعت      ٖنيَّتى (6) افً ػػػػػٍرغػػػػا أفٍػرىغ الفى ػػػػػػػّن       

 الى يػيرىاعي قىطىاىىا أىٍرضً (8) سىبىارًيتى          ُدوَلوُ ـــاْللَّْيُل ُمْرِخ سُ وَ هًبىا  (7) أىشيجُّ        
ٍينً ػػػػػػػأىفَّ الفرقى ػػػػػػػػػػًبعىٌٍنو ك       مى اٟنيدل  ػػػػػػػػػوًٟنا أى٤ٍني ػػػػػػاًئلي عن ٠نىٍهي ػػػػػػػأىسى         اىػػػػػقى (9) دى  اػػػػػػذى

البيضاء الكر٬نة  ناقةكيذكر الراحلة الأيب عامر،  ابن رحلتو إىل قرطبة حيث اٞننصوريصف الشاعر       
يف هبا  تباشًن السركر يف عودهتا القريب، كقد أقامت ّنرعو خصيب...ليشجٌ التامة اٝنىلق، كىي ٓنمل ك 

الٌنجـو عن طريقو يف ىذه األرض  كقد أرخى الليل سدكلو، كىو يسأؿ كال ماء، فيهاأرض قفر ال نبات 
  كيرقبها بعينو اليت أفسدىا القذل من طوؿ النظر كإدامتو.اٛندباء، 

                                                           
 .10ص  .1ديواف ابن درٌاج. طىامش كينظر: . 103تبس، ص قجذكة اٞن - 1
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 .12، صينظر ىامش الديواف .الناقة البيضاء التامة اٝنىلق الغليظة ٜنم الوجنة - 3
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ى
 القاموس ايط :ينظر.كاٞن

 .195ص  . مصدر سابق.(مادة )شجٌ  
 .12. ينظر ىامش الديواف، ص كسربات كسربيت كىي األرض القفر ال نبات فيهاٗنع سربكت  - 8
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، يقوؿأمرئ القيس يف كصف الليل  صورة ىنا الشاعر ليستحضر أمرئ  كطولو من شٌدة ما ٩نده من ٨نـو
 (1) :القيس

 يلى ػػػػػػػػػػٍبتى وـً لًيى ػػػػػػػػػػػػمي ػػػػػػوىاًع اٍٟني ػػػػػػػػيَّ بًأىنٍ لى ػػػػػػػػػػعى         َأْرَخى ُسٌدوَلوُ كىمىٍوًج اٍلبىٍحًر َولَْيٍل 
 اءى بكىٍلكىلً ػػػػػػػػكن ازان ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعجكأىٍردىؼ أى     و    ػػػػٍلبً ػػػػػػٌطى ًبصي ػػػػػػػػػا ٕنىى ػػػػػػػػػػو ٞنٌ ػػػػػػػػػػػػػػػٍلتي لػػفػىقي 

ا الليلي الٌطويلي   بصيٍبحو كما اإلٍصباحي ًمٍنكى بأىٍمثىلً        ًلي  ػػػػػػػػػ٤ٍنى أىال اأىالى أىيػُّهى
نية بيف المع تغيًن بسيط (  اٍللٍَّيلي ميرًٍخ سيديكلىوي ) القيس  ألمرئاٞنلفوظ الشعرم  ابن درٌاجاقتبس لقد        

  الشكل:اللغوية كما موضح يف 

 سيديكلىوي                  ميرًٍخ            لٍَّيلي الٍ ك    :( ضرااٜن )اٞنلفوظ الشعرم

 سيدهكلىوي   أىٍرخىى            كىمىٍوًج اٍلبىٍحرً            كىلىٍيلو    اٞنلفوظ الشعرم) الغائب( :

؛ فهو جزء من ىذه الرحلة إىل قرطبةجاءت لفظة )الليل( معرفة عند ابن درٌاج، فالليل عنده         معلـو
مالـز لو  لكٌنو معٌرؼ يف نفس امرئ القيس، ة؛نكر  فهو القيس امرئ (ليلاٞننصور بن أيب عامر، أٌما )

ىذا الليل قد ) أرخى ( ، ك و بالبحر يف أىوالو كظلمة لياليو كسعة فضائوشبَّ ليي  متعدد كرحلتو اليت ال تنتهي،ك 
 وبزمان ، مكتفالشاعر هبمومو اٛنساـ. أما الليل عند ابن درٌاج فهو ) مرخ ( ستائرهسدكلو منذ زمن على 

 ظر صٍبحو.تالذم يين

يف  الٌنجـو وحاكؿ الشاعر ابن درٌاج امتصاص مضموف أبيات امرئ القيس يف كصف الليل كسؤال      
اليت رٚنها امرؤ القيس يف أبياتو يف  بن أيب عامر، مستثمران تلك الصورة الرائعةاالرحلة إىل اٞننصور  ىذه 

 .بعديها الداليل كاٛنمايل

 

 (1) قوؿ الشاعر ابن درٌاج يف مدح منذر بن ٪نٍن الٌتجييب يصف فيها مشاؽ الرحلة كبؤس العائلة : -
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ٍت ًمٌنا ًدم    رىاػػػػػػػػػػػػػى حػػػػػقو مىنٍ ػػػػػػػػػػػػايفٍ  لِّ ػػػػػػػػػػػػػكي  ها يف ػػػػػػػػائً ػػػػػػػػػػبًًبغ    اءى ٥نييورًىا      ػػػػػػػػػػػبيديفه فىدى
 " ًذرىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمينٍ " الىًقيى ػػػػػػػػػػػػػػػػػالىًقي أىٍك تي ػػػػػػػػػػػا تي ػػػػػػػػػػ٣نَّ            ةن ػػػػػػػػػػػػتيالىًقيى رىاحى  ا أىالَّ ػػػػػلىنى  نىذىٍرتٍ     

تُـ  ٍن "اٍبنى ٪نىٍ " ديكفى          ا  اهتى ػػػػػػػػػًسيغى حىيى الَّ تي أى  كىتػىقىاٚنىىتٍ     رَاذَ ــــغْ َأْو َتُموَت فـَ
ٍن       ا    ػػػػػػػػٍت بنػػػػػلَّةو بػىلىغى ػػػػػػػًو أىمُّ أىىى ػػػػػػػػػلًلٌ    قٍ اًء ػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػٍدرى السَّ ػػػػػػػػػا بى ػػػػػػػػػػاؾى يػػػػػػػػػػ٬ني

ي
 رىاػػػػػػػمً ػػػػػاٞن

 (2) يقوؿ امرؤ القيس:

 صىرىاػػػػػػاًف ًبقىيٍ ػػػػػػػػقى ػػػػػػحً ا الى ػػػػػػػػػػػٍربى ديكنىوي     كىأىيٍػقىنى أىنَّ بىكىى صىاًحيب لىمىا رىأىل اٍلدى 
ني ػػالى تػيبٍ  :وي ػػػػػػػػػػػػػػفػىقيٍلتي لى    رَاذَ َأْو َنُموَت فـَنـُغْ ٥نيىاًكؿي ميٍلكنا  ا    ػػػػػػػػػػكى ًإ٧نَّى ػػػػػػًك عىيػٍ

الذم (3) يشٌد الشاعر ابن درٌاج رحالو إىل إمارة )سرقسطة( ٞنالقاة ٣ندكحو اٞننصور مينذر بن ٪نٍن،      
اٞنشؤكمة، كيستحضر الشاعر يف  بعد الفتنة القرطبية ،٬نٌثل لو طوؽ الٌنجاة من ١ننتو كخالص أسرتو البائسة

ىذا اٞنوقف رحلة اٞنلك الضليل أمرئ القيس؛ كىو يبحث عن ميلك أبيو الضائع، كقد ضمن الشاعر 
( كلكٌنو حور داللتو ليتناسب مع موقفو يف مدح اٞننصور، فأمرؤ القيس  رىاذى غٍ أىٍك ٕنىيوتى فػىتػي الرتكيب ) 

ا الشاعر ابن دكنو،  فيكوف بذلك معذكران بٌن الٌناس. أمٌ يهلك  ٫ناطب صاحبو إما أف يبلغ ملك أبيو أك
، كلو يف ذلك العذر كٌلو دكنو األخرلىي لك راحلتو اٞننصور منذر بن ٪نٍن أك هت بلغدرٌاج فهو إٌما أف ت

 ٞنكانة ىذا اٞنمدكح.

 

 (4) :ابن درٌاج  قوؿي-

 اؿً ػػػػػػػػػو بٌنى ًدرٍعو كًسٍربػػػػػػحي منػػػػػػكتيٍصبً        اؼه كموٍلحىفه  ػػفػىييٍمًسي ٟنا ًمٍنوي ٜنً 
َء الظَّنِّ والبالِ )     كما كىصىفى الًكٍندمُّ بػىٍعلى فىتاتًًو        ( َعَلْيِو الَقَتاُم َسيِّ
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 (1)  :الذم يقوؿ فيومن بيت امرئ القيس شطر الثاين ال نيضمٌ فالشاعر 

َء الظ     مىٍعشيوقان كأىٍصبىح بػىٍعليها فىأىٍصبىحىتي          (2) نِّ والبالِ َعَلْيِو الَقَتاُم )الغبار(َسيِّ

 (3) :-من البسيط –يف مدح اٞننصور الشاعر ابن درٌاج يقوؿ -

 في نى ًعزِّ كى اٍلعىٍليىا لىكيٍم  كى كىشىاًمخي الٍ     ْم كَمْرَضُعم كى اٜنٍىٍربي  كىالنٍَّصري مىٍنسىليكيمٍ 

 (4) :-من الطويل  –عن اٜنرب  أبي سلمىزىير بن قوؿ كىو يف ىذه الصورة ٪ناكي 

 مً ٍتئً فػىتي  ٓنىٍملٍ  افنا مثيَّ ػػػػػًكشى  كىتػيٍلقىحٍ         (5) اػػػػػػػاًٟنى ػػػػػػػػفى كيٍم عىٍرؾى الرَّحىى بًثً ػػػػػكي ري فػىتىع 
 (6) مً فػىتػىٍفطً  عْ ْرضِ تُـ  مثيَّ عىادو  كىأىٍ٘نىرى          هيمٍ مىافى أىٍشاىـى كيلُّ لىكيٍم ًغلٍ  فػىتػيٍنًتجٍ     

 يف كثرهتا كسوادىا كيشبههادٌكت حصن مدينة )ليونةى(، للخيوؿ العامرية كقد صورة  يرسم ابن درٌاج -
 (7) :بالليل يف حلولو يف كٌل مكاف، كذلك يف قولو

ةو  ْللَّْيلِ كىحىلٍَّت حيليوؿي ا                  كىبيكيورىىىاسىوىاءه هًبىا ًإٍدالىجيهىا          يف كيلِّ بػىٍلدى

سلطتو النافذة كاٞنتحكمة؛ ك  اٞنمدكحيف كصف قوة  للنابغة الذبيانيالبيت اٞنشهور  ٬نتص معىن كىو ىنا
 (8) :يقوؿ النابغة كالذم أكحت بو لفظة ) الليل (، 

 عىٍنكى كىاًسعي كىًإٍف ًخٍلتى أىفَّ اٍلميٍنتىأىل      الًَّذم ىيوى ميٍدرًًكي  لِ ـــَكاْلَليْ فىًإنَّكى            
 وىازًعي ػػػػػػػػػػػػػكى نى ػػػػػػػػػػػػًد ًإلىيٍ ػػػػػػػػػػػػا أىيٍ ػػػػػػػػػػػػهى ػػػػدُّ بً ػػػػػػػػػػػػػٕنىي     خىطىاًطيفي حيجىنو يف ًجبىاؿو مىًتينىةو              
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 (1) يقوؿ ابن درٌاج: -

ًبيًل الٌلًو غىٍزكىؾى من غىول                   ًبيػػػػػػػػػػػاًكثً ػػػػػػػػػًو يف النَّ ػػػػػػػػػػػػلَّ بً ػػػػػػػػػػػكضى   أىال يف سى  لي ػػػٌنى سى
تػىٍيكى صىًقيلي  اٍٟنيدىل َفَسْيفُ          ابي قػىٍوـو ّنىٍكرًًىٍم ػػػػػػػلىًئٍن صىًدئىٍت أىٍلبى             يف رىاحى

 (2) : العبسي عنترةمعىن بيت (  اٟندل يستدعي الشاعر بلفظة ) سيف

اعىا        كىافى يف اٍٟنىٍيجىا طىًبيبنا    َوَسْيِفي      اًكم رىٍأسى مىٍن يىٍشكيو اٍلصيدى  ييدى

 (3) :يف اٞننصور منذر بن ٪نٍن الٌتجييب -من اٝنفيف - يقوؿ ابن دراجأيضان -

 َوَما اْسَتْمَطُروهُ  الن سىقىاىيٍم كىبٍ  في         لى اٍلميزٍ ػػػػػػػػِنىً  اًد ًإفػػػػػػػًعبى اثى الٍ يىا غىيى    
 وي ػػػػػػػػػػرًيػػػػػػػػػكى    اؤيىينَّ ػػػػػػقى ػػػػػلً   اتو ػػػػػػػفى ػػػػػػميٍرىى       ضو   ػػػػػػػػًبيبً ادى ػػػػػػػػػبى ػػػػػػً نى اٍلعػػػػػػػًذم أىمَّ ػػػػػػالَّ كى    

، الذم يقوؿ يف كصف )ميموف بن قيس( األعشى الكبيربيت ( ٓنيلنا إىل  كىمىا اٍستىٍمطىريكهي ) فالعبارة 
 (4)  :٣ندكحو

اٍلغىٍيثً    جىادى رىابًليوي     كىًعٍندى ًذمًَّتًو اٍلميٍستىٍأًسدي اٍلضَّارًم َما اْسَتْمَطُروهُ  كى

 

 (5) يقوؿ ابن درٌاج:-

 وؿي ػػػػػػػػػػنَّ  فػيلي ػػػػػػػػػػػػأىٍزرل هبً ا ػػػػػػػػػػػػػػػوالن كمػػػػػػفػيلي       كىبًيضو تػىرىٍكنى الشٍِّرؾى يف كلِّ ميٍنتىأنل   
 َرْف َوُىَو َكِليلُ ـــــاْلطَّ عىنػٍهىا ٍرًجعي يػى كى        ا  ػػػػرىاهًتى ػػػػػٍفًر يف شىفى ػػػػػػاءي اٍلكي ػػػػػػػوري ًدمى ػػػػػػػٕنىي 

نىبى  زُّ ػػػػػػً ع اًئبي ػػػػػػػػػكىتى                 لُ ــــــــيــَذلِ  وي ػػػػػػػػػتٍ ػػػػػمى ػػزو ٬نىَّ ػػػػػػػػػػلُّ عىزًيػػػػػػػػػػكي ػػػػػػػفى         ا ػػػاهًتى ػػػػػػػػػػػاٍلنٍَّصًر يف جى
                                                           

 .4ص  . 1ابن درٌاج القسطلي. الديواف. ط - 1
 .90ـ ص 1992. 1اٝنطيب الرببرم .ت: عبد طراد .دار الكتاب العريب .بًنكت .ط ديواف. .عنرتة بن شداد - 2
 .429ص . 1ابن درٌاج القسطلي. الديواف. ط - 3
 .189ص  ميموف بن فيس .ت: ١نمد حسٌن. ديواف.ال .االعشى الكبًن - 4
 .7ص  . 1ابن درٌاج القسطلي. الديواف. ط - 5
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 :عروة بن الوردقوؿ  الثاين من البيت ره الثاينيضمن يف شطكىو 

بى ػػػػػػػػػػػػػلىنى               (1) ِليلُ ــــــَو كَ ــــــَرَف َوىُ ـــــــــاْلطَّ عي يػىريدُّ ػػػػػمىًني  ًنيهي       ػػػػػػػػٍن ٤نيً ػػػػػوي مى ػػػػػػلُّ ػػػػػػػله ٪نىٍتى ػػػػػػػػا جى

 (2) :السموءلقوؿ يف البيت الثالث  ( ذىلًيلي ) تستدعي اللفظة كما 

 َذلِيلُ كى جىاري اأٍلىٍكثىرًينى  عىزًيزه        ا    ػػارينى ػػػػػػػػػقىًليله كى جى ا ػػػػػػػػا ضىرَّنىا أىنَّ ػػػػػػػػػكىمى             

 (3) :يف مدح اٞننصور بن أيب عامر ابن درٌاجيقوؿ 

بي ػػػػػػكىاٍستى           َورَثُوا اْلسَِّياَدَة َكاِبًرا َعْن َكاِبرٍ    ٍن أىكَّؿً ػػػػػػػػػػرنا عى ػػػػػػػػا آخً ػػػػػػػوىى ػػػػػػػٍوجى
ًلًك العىًلي  دل        ػػػػػػػػػػكاٟني  وةً ػػػػػػػػػوَّأيكا دارى النبػػػػػػػػػػكتػىبى  

ى
 صيٍنعان كتػىٍفضيالن من اٞن

يػَّرى الر٘ن  ػػػػػػػػػران للنَّ ػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػداران كقى       ني ًطيبى ثػىرىاىيمي    ػػػػػػػػػػػػػػػػفػىتىخى
ي
 لً ػػػػػػػػػػػػػٍرسى ػػػػػػػػػػػػيبِّ اٞن

 ًو كتػىٍبتىًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف اإًلل يلً ػػػػػػػللنصر تػيبٍ        ييوفػىهيٍم   كؾى سوؾى كقػىلَّدي ػػػػػػػىم أى٤ٍنىبي  
 (4) :كعب بن زىيرقوؿ الشطر األكؿ من لشاعر ايعيد 

ـى ىيمي           َورَثُوا اْلسَِّياَدَة َكاِبًرا َعْن َكاِبرٍ                  بػىنيو اأٍلىٍخيىارً  ًإفَّ اٍلًكرىا

 للمدكحو، ليفٌصل بعد اٗناؿ يف األبيات الاٌلحقة.  الثاين عن أحقية ىذه السيادةيعقب يف شطره ك 

 (5) يقوؿ ابن درٌاج:-

ـي اٍلنػِّفى ػػػػػػػػاًئبي تػىٍعتى ػػػػػػػػػػكىتى   ولُ ــــــــــــُسيُ ِو وَ ــــــانِ ـــــــــِفي َأْوطَ  بُ ـــيبِ آِ شَ اؽى كىأىنػَّهىا       ػػػػػػػػا
 اٍلوىًطيًس مىًثيلي  يً ًسوىل اٍلمىٍوت يف ٘نىٍ        مىالىوٍ  َعاِري اأْلََشاِجعِ  ىً فَتِبكلِّ 

                                                           
 .90ص1982. كـر البستاين . عيسى سابا. دار بًنكت للطباعة ك النشر .بًنكتديواف. العركة بن الورد كالسموءؿ - 1
 .90ص  .ديوافال .السموءؿ - 2
 .420ص . 1ابن درٌاج القسطلي. الديواف. ط - 3
 .47ص ـ.1994. بًنكت: دار الكتاب العريب،1صنعة االماـ حسن العسكرم. ط ديواف.. الكعب بن زىًن  -4
 .6.  ص 1ديواف. طال .ابن درٌاج القسطلي - 5
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 (1) :حسان بن ثابتقوؿ ٩نرت الشاعر يف صدر بيتو الثاين 

 (2) دِّمىايػىٍرشىحي اٍلًمٍسكى كى ال ،ًقرىاعي اٍلكيمىاةً     الىحىوي   ،ِبُكلِّ فـًَتى َعاِري اأْلََشاِجعِ      

الشاعر ابن درٌاج عن اٜنرب اليت قادىا سليماف اٞنستعٌن كجيشو لفتح قرطة كٔنليص يف حديث       
، يصور الشاعر  ٣ندكحو كجنده يف ىذه (3) أىلها من ظلم ١نمد بن ىشاـ اٞنهدم كتوليو اٝنالفة األكىل

 (4) :يف قولو كاٞنلوؾاٜنرب باألقمار 

اًئميهيٍم يف مىٍوًقًف اٍلرٍَّكًع تًيجىافي         ا   ػػػػػكىأى٧نَّى   اته ػػػػػػػػػػػطىالًعى  اري حىٍربو ػػػػػػػػػػكىأىٍقمى   عىمى
 دافي ػػػػػػػػػػػك٨نىٍ ًليٌّ ػػػػػػػػػا عى ػػػػػػػػػهى ػػػػػػػػػيٍ ًن أىفَّ ميثً ػػػػػػػػػػػػػػكى        (5) ةٍ ــَعَجاجَ دىلىٍفتى هًبًٍم لًٍلفىٍتًح ٓنىٍتى 

عنو حيث  -رضي ا- علي بن أبي طالبإىل األبيات اليت تنسب إىل  ىذين البيتٌن يشًن الشاعريف ك 
 (6) يقوؿ:

 وًر دكاًميػػػػػػري الٌنحي ها ٘نيٍ نىواًصيٌ       ا   ػػػػػػػػمي بالقىنػػػػػػرجى لى تػػػػػػػػػػػػا رأٍيتى اٝنىيٍ ػػػػػكٞنٌ 
 اـً ملبسو بقىتى (8) ًدٍجنو  َعجاَجةَ       يف الٌسماًء كأىنٌوي    (7) كأٍعرىضى نٍقعه 

 هاًمينَّيًت كسً جي  -دىٍىره  ًإذا نابى  -     مي ىي  مي ن ىي ػػػػػدافى الذيػػػػػػػػػػٍمتي ٨نىٍ ػػػػػتػىيىمَّ 

                                                           
 .355ص .ـ1992-ق1412.  اٛنيل. بًنكت .لبناف: دار 1ط يوسف عيد.بن ثابت. الديواف. شرحو: حساف  - 1

أراد أّنم ملوؾ، فإذا  االشاجع : عركؽ ظاىر اليد، كعريها دليل على القوة عند العرب. الحو: غًنه. كقولو يرشح اٞنسك كالدما: - 2
 . ينظر لساف العرب البن منظور.جرح أحدىم ساؿ دما برائحة اٞنسك

 .54ص  .1ط .ىامش الديوافابن درٌاج القسطلي.  :ينظر- 3
 .57ص اٞنصدر نفسو.  - 4

، كقيل ىو من الغبار ما ثورتو الريح، كاحدتو عجاجة، كالعجاج أيضان ىو الدخاف، كالعجاجة أخصُّ من- 5 و. ينظر ابن العجاجي: الغيباري
 .318، ص 2مج منظور، لساف العرب. 

 .24، ص 1جمصدر سابق. قده. ينظر: ابن رشيق القًنكاين. العمدة يف ١ناسن الشعر كن- 6
 .359، ص 8، مج)مادة نقع( النقع الغبار الساطع. ينظر ابن منظور، لساف العرب - 7
دجن: الٌدجن: ظٌل الغيم يف اليـو اٞنطًن. ابن سيدة: الٌدجني إلباس الغيم األرض، كالٌدجني: اٞنطر الكثًن. ينظر: ابن منظور. لساف - 8

 . 147، ص13مج)دجن(. العرب.
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ّنا اليت كردت يف بيت الثاين من قوؿ علي رضي ا عنو (  َعجاَجةَ  ) ن الشاعر اللفظةفقد ضمٌ       
عىًليٌّ ) بالعبارةكما استدعى توحي بشراسة اٞنعركة كبأسها،   اليت ؛ٓنملو من معاين: الغبار كالدخاف كالصياح

 كبأس كشدة قبيلة ٨نداف العربية. –رضي ا عنو  -ك٨نىٍدافي( شجاعة علي 

 (1) يقوؿ ابن درٌاج:-

نىبىاهًتىا   اأٍلىٍحبىاب َوُمْبَتِسمِ  ا  قاحٍ أَ     يف جى  كىسىاىينَّ اٍلرَّبًيعي ريبىاىى

 ) من الطويل (     (2) :الشيباني الّنابغةقوؿ الٌشاعر ابن درٌاج كىنا ٪ناكي 

 افو ًمنى اٍلرٍَّكًض ميٍشرًؽي ًبرىيٌ  قاحٍ أَ      كىاءو كىأىنػَّهىا   رً  *عىٍن غير   َوتـَْبِسمُ     

فصورة ابتسامة ابوبة اليت بدت أشبو بأقحواف الربيع، كىو معىن تقليدم شاع يف الٌشعر العريب منذ 
 (3) اٛناىلية، إذ طاٞنا ماثل العرب بٌن ١ناسن الطبيعة كمفاتن ابوبة 

 

 (4) :كيقوؿ أيضان -

 رُ َو النـََّواِظُر ُصو  نُوا ِبطَاءً َوُأدْ فىسىاريكا ًعجىاالن كى اٍلقيليوبي خىوىاًفقه     

                                                           
 .11ص. 1ابن درٌاج القسطلي. الديواف. ط - 1
ـ. 1998. بًنكت: دار صادر للطباعة كالنشر، ١1نمد نبيل طيريفي.ط :كشرح شيباف، عبد ا بن اٞنخارؽ. ٓنقيقبين النابغة  -2

 .28ص

ٍنظر يف البىهاء  :لرٍِّئيي كالرُّكاءي ا كاٞنراد بالغر ىاىنا األسناف. كغيٌرة األىسناف: بياضيها.ٗنع غرٌاء، كىي البيضاء،  الغٌر: *
ى
بًالضَّمِّ، حيٍسني اٞن

ا. كاٛنىماؿ. ا كىمىا يػيرىل ًمنػٍهيمى . ك 16. ص5ينظر لساف العرب. ج لساف العرب. مادك )غٌر(. كىىيوى ًبكىٍسًر الرَّاًء كىسيكيوًف اٍٟنىٍمزىًة، أىم مىٍنظىري٨ني
 . . 295. ص14ج
 . 154ابن درٌاج القسطٌلي، ص قباين. عامريات  ،ينظر: كساـ - 3
 .302ص. 1ابن درٌاج القسطلي. الديواف. ط - 4
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، كالشاعر كقد ثقلت حركتهم ٟنيبة اٞنمدكحإٌف رؤية اٞنمدكح جعلت ىؤالء الرعية مسرعٌن الستقبالو، 
 (1) :الفرزدق يأخذ ىذا اٞنعىن من قوؿ

 ُخضََّع اْلرَِّقاِب نـََواِكَس اأْلْبَصارِ         كىًإذىا اٍلرِّجىاؿى رىأىٍكا يىزًيدى رىأىيٍػتػىهيٍم   

كىو معىن طاٞنا تدكالو الشعراء يف  ،٨نها عند العربأعالمات اٟنيبة ك  ألكىلقولو )النواظر صور( تربير أٌما يف 
 (2) .كصف مواقف اٟنيبة

 (3) يقوؿ ابن درٌاج:-

 قىًطًني  ًمٍنوي  َسَحاُب اْلَمْوتِ بػىٍرؽه        ًفيًو سىاًبحه    اٍلنٍَّصر بىًشًني  ليٌّ 

 (4) :لبياألخطل الّتغكىو ٪ناكي 

(5) اًرضه ػػػػػػػػػػػػعى  هيمٍ ػػػػػػًمنٍ  وػػػػػػػػّتى تػىوَّجَّ ػػػػػػحى      ٬نيًٍطريىيٍم     َسَحاُب اْلَمْوتِ ظىليوا كىظىلَّ          
 

دي ٗنيٍجيمىةو أىٍك بػىٍيضىةو خي  ا        يف كيلِّ ػػػػػػػػػريكًؽ ٟنىى ػػػػػػػػاهي اٍلبي ػػػػػػػػػػأىٍشبى (6) ةي ػػػػػػػػاٍلمىٍشرىًفيَّ كى         دى
الشعرم  يف كثًن من صوره أف يستقي مادتو من اٞنوركثاستطاع ابن درٌاج أف كيبدك ٣نا تقٌدـ،       

 " جديدان متناغمان مع بيئتو ككاقعو، مثٌ يعيد خلقها كييلبسها ثوبان اٛناىلي كاإلسالمي كاألموم كيتفاعل معها
(1) 

                                                           
 .266ص  ـ.1978لبناف: دار الكتب العلمية ، –. علي فاعور. بًنكت 1الفرزدؽ. الديواف. ط - 1
 .171ينظر: قباين، كساـ. عامريات ابن درٌاج القسطٌلي، ص  - 2
 .393ص . 1ابن درٌاج القسطلي. الديواف. ط - 3
. ـ1999، صادر للطباعة كالنشربًنكت: دار  . 1تقدمي كشرح: كارين صادر.طالديواف. األخطل، غياث بن غوث الٌتغليب.  - 4

 .68ص
: مىرَّ بًنىا عاًرضه قىٍد مىألى األيفق. كأىتانا جىراده عىٍرضه "...عارض: برد سحاب ٪نمل اٞنطر، كجاء يف لساف العرب: - 5 ًثًنه.  كىيػيقىاؿي أىم كى
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 األندلسيالشعر و  الشعر العباسي الّنّصي معّتفاعل ال /ثانياً 

مل تقتصر على الشعر اٛناىلي كاإلسالمي القسطٌلي إٌف ظاىرة التفاعل الٌنٌصي يف شعر ابن درٌاج      
على كٌلي   نٌصي ت ذلك إىل تفاعلبل تعدٌ  ،فحسب -بتلك التفاعالت الٌنٌصي اٛنزئية -كاألموم 

رضة ٞنشاىًن الشعراء من العصرين العباسي االقصائد اليت جاء مع يف عديد منمستول اٞنبىن كاٞنعىن معان 
البن درٌاج لألشهر كالكلية  التفاعالت الٌنٌصي اٛنزئية أىم كسنورد يف ىذا اٛنزء من البحث  ،كاألندلسي

ك٦نتم ىذا اٛنزء  ،أبي نواس وأبي تمام وأبي الطيب المتنبيّ من أمثاؿ  ؛الشعراء العباسيٌن كاألندلسيٌن
 تلخيصي ألىٌم التفاعالت الٌنٌصية للشعر العباسي كاألندلسي.من البحث َندكؿ 

اٜناجب سيف الدكلة عبد اٞنلك كعبد الر٘نن الناصر كاإلشادة  يف مدح اٞننصور كابنيو يقوؿ ابن درٌاج     
 (2) : -من الكامل –ببالئهما يف غزكة ) شنتياقب (

يًن  ان يحى      اىىا    ػػػػػػاًء عىلىى ريبى ػػػػػػػبًاٍلدِّمى اءىا ػػػػػػػػػػكىنى       (3)  نُوَء اْلِمْرزََمْينِ لًٍلدِّ
 ِلْلَجِبيِن َو ِلْلَيَدْينِ صىرًيعنا       كىخىرَّ ٟنىىا اٍلصىًليبي ًبكيلِّ أىٍرضو   

 (4) :تمام أبيمن قوؿ  ( ِلْلَيَدْينِ ِلْلَجِبيِن َو (، )  نُوَء اْلِمْرزََمْينِ يضمن الشاعر ابن درٌاج العبارتٌن ) 

 نـَْوَء اْلِمْرزََمْينِ كىفىٍت عىاًفيًو         ًإبٍػرىاًىيمى كىفٌّ    إًلًٍسحىاؽى بنً 
 َدْينِ ـــِن َو ِلْليَ ـِلْلَجِبي الن ػػػػػػػػػػتىًلي    اهي        ػػػػػػػػػػػوي آخى ػػػػػػػػػػػػٍت أىًسنَّتي ػػأىخه تػىرىكى 

 ٞنعناه. امتصاص اٞنلفوظ الشعرم دكفىذا فهو ٩نرت 

كبقدرتو على تفتيق اٞنعاين كاليت تأتيو من غًن دليل  ، مفتخران بشاعريتويف مدح اٞننصور أيضان يقوؿ ك -
 (1):كمرشدا
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ٍالىًء القيبي ػػػػػػمىعى        ِإلَْيَك َجَلْوُت َأْبَكاَر الَمعاني                       وؿً ػػػػػػػػاًذيران ًبألى
ـً ًبالى ٤نيى ػػػػػػػػػسىوىارو يف الظَّ                       ًة ًبال دىلًيلً     وـو   ػػػػػػػػػػالى  ىىوىادو يف الفىالى

 (2): تأتيو اٞنعاين عجلى كسريعة يرسلها إىل ٣ندكحو الذم، تمام أبيفهو يناص قوؿ 

  عىًجله كىحىاًدميىليهىا سىائقه        ِإلَْيَك بـََعْثُت َأْبَكاَر الَمَعاِني 

 (3)ببسالتو كشجاعتو كعزمو:  يقوؿ ابن درٌاج  مفتخران 

ٍلكىًلي       ًبعىٍزمىيًت  َعَلى الزََّمانِ  وأَلْسُطَونَّ         َّ عىلىى اٝنيطيوًب ًبكى ٌنى ى٥نًٍ  كألى

ٍسطيوىفَّ ( الشعرم ولفوظّنيستدعي الشاعر   (4) :أبي تمامقوؿ  معىن ) كألى

اثا وَسَطْوا        كىزىعيوا الزَّمىافى كىيمي كيهوؿه ًجلَّةه                        اثًًو أىٍحدى  عىلى أىٍحدى

الزماف  رزاياطيع أف يتجاكز نفسو الرجل القوم الذم يست الشاعر ابن درٌاج  رحيث يصوٌ معو يتفاعل ك 
قد كٌفوا شركر ك  و٣ندكحي يصور الذم ٕناـ أيب صورةمن  صورتومستوحيان  تغلب على خطوبو،كي ،كعثراتو

  .كىم أحداث ايهسطوا علك  الزماف كحبسوىا كىم كهوؿ،

 

 :(5) يف قولو السري الرفاءيتفاعل أيضا مع كىو 

 اٝنيطيوبى ًبًو ًعنىاين  كىملٍى أيٍعطً         َسَطْوُت َعَلى الزََّماِن أىملٍى تػىرىين      
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 (1) كيقوؿ ابن درٌاج:-

اًئًق حي  (2) بُ َكواعِ    هىا   ػػػػػػوـً كىأىنٌ ػػػػػػػجي ٍد حىوَّمىٍت زيٍىري النُّ ػػػػػػػػكىقى                        وري ػػػيف خيٍضًر اٜنىدى
 ري ػػػػػػػػػػػػنَّ ميًديػػػػػػػػكاىل هبًً (3) هان ػػػػػػػوسي مى ػػػػػػػػػػػكيئي         َكأَنّـََها َحتَّى الُقْطبِ  ُنُجومُ  تٍ كىدىارى                      

  (4) :أبي ىالل العسكري مع قوؿيتناص الشاعر ابن درٌاج 

 تػىٍرنيو ًمٍن بػىرىاًقًع سيٍنديسً  َكواْعبُ          ُنُجوَم اللَّْيِل وىي َكأَنـَّهاأيرىاعي          

من دكالو،  يوظف بعضان كىو ٪نيل إىل قوؿ أيب ىالؿ العسكرم ىذا، إٌف ملفوظ ابن درٌاج الشعرم      
 لداللة، ٕناشيان كحالتو الشعوريةٓنويل السياؽ كالى كتوزيعها، كيعمل عتشكيلها  كيعيد

 أفعاؿ  إىل (5) اٞنناظرة كاٞنراقبةعلى  الذم يدؿ، ك  أيرىاعي( )اٞنلفوظ ٓنويل فقد عمد الشاعر ابن درٌاج إىل 
: )زىر الٌنجـو ( ك٨نا ؛جعل ىذه النجـو صنفٌن، كما الٌنجـو ذاهتا )حٌومٍت(، )دارٍت (ُنركة متعلق 

   كالثانية بالكؤكس البلورية  ،اٝنضركىن يف اٜندائق اٜنور بالكواعب  ، كشٌبو األكىل)٤نـو القطب(ك
 (6) .تدمي الٌنظر من براقع سندس ، بعدما كانت ىذه الكواعبشعة تدكر بٌن أيدم الندماءاٞن

 (7) :٢ناطبان اٞننصورابن درٌاج يقوؿ  -

ان     َغَدْوَت ِِلماِل الَوَرىكقٍد  ًؾ العيالى قيطيبىا  أىمىدى ٍكتى أًلىٍفالى  كقٍد غىدى

 (1) : الذم يقوؿ فيو ابن الرومي بيت استلهم معناه من
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ٍىًر ميٍعتىٍكفي          بىالن قً  الَوَرى ِلمالِ َغَدْوُتْم حىٌّت  ا عىلىيػٍهىا ًطوىاؿى الدَّ  ٟنى

 (2) اٞننصور بن أيب عامر:يف مدح  ابن درٌاج يقوؿ

ـً كريفػِّعىٍت      كٞنا تىوافػىٍوا  سيتيوري أُْفِق الشَّروِق عىًن الشٍَّمًس يف    للسَّالى

  (3) : البحتري قوؿ ما جاء يفيستدعي كىو 

نىا الشٍَّمًس ًمنٍ      ، فعىايػىنيوا  الشُّروقِ  طىلىٍعتى ٟنىيٍم كىٍقتى                    أُْفقِ  كىكىٍجهىكى منٍ  أُِفقٍ  سى
ا اٍلتػىقىى     ػػػػػػػػػػػػػكما عى                   لىهيمى  كالشٍَّرؽً نى الغىٍرًب ػػػػػػػا مً ػػػػػا كفقػػػػػػاؤي٨ني ػػػػػػػػػػػػػًضي  ايػىنيوا َشىٍسىٌٍنً قػىبػٍ

 يف نصو، ففي: يعهاوز ت ك جهاادميقتبس من دكالو يعمل على ٓنويلها، كإ كىو إذٍ 

  مٍن أيفيق ًمٍن أيًفقو كىكىٍجهىكى فػىعىايػىنيوا سىنىا الشَّمًس  الشُّركؽً  ٍقتى طىلىٍعتى ٟنم كى   السابق: الٌنص

 سيتيوري  أيٍفًق الشَّركؽً كريفػِّعىٍت عن الٌشٍمًس كلىٌما توافػىٍوا للٌسالـً الٌنص الاٌلحق: 

بالعيد، بينها  اليت جاءت لتهٌنئوالوفود شرؽ على اٜنجب لتي  رفع عنها٣ندكحو َشسان تي ابن درٌاج ر يصوٌ      
 عاينوا شركقٌن: شركؽ الشمسقد ، فاٜنضور ذاهتا قد أصبح كجو اٞنمدكح ىو الشمسيف نص البحرتم 

عاين فقد  ،يف اٛنهة اٞنقابلة لو ؽك كُنكم طلوع  اٞنمدكح كقت الشر ، كشركؽ كجو اٞنمدكح معها، اٜنقيقي
من الشرؽ كَشس من الغرب، كىنا تظهر براعة البحرتم يف َشس  :لشمسٌن يائٌناٜناضركف اجتماع ض

 ىذا التصوير.

، كخفتو على ظهر ، كمشبهان إيٌاه باألسد يف قوة ساعديويقوؿ ابن درٌاج كاصفان فارس بين عامرك  -
  (4) : جواده كثقلو على عدٌكه
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 الوىطيًس مىًثيلي ًي ًسوىل اٞنوت يف ٘نىٍ       مالىٍو  (1) لِّ فىّتن عارًم األىشاًجًع ًبكي 
 ثَِقيلُ  (2) َعَلى َصْدِر الَكِميِّ كلىًكٍن     ًإذا عىدا    َخِفيٌف َعَلى َظْهِر الَجوادِ 

  (3) يف قولو: الشريف الرضيىذه الصورة من بيت الشاعر  قتبسكقد ا

 ًقيىاًميثَِقيُل َعَلى َىاِم الُكَماِة       تىسىرُّعي  َخِفيٌف َعَلى َظْهِر الَجَوادِ              

، كعٌدؿ يف لفظة كاحدة يف آخره، فوضع )إذا عدا(، الثايناستلهم ىذا اٞنعىن جٌيدا، فقد قبس صدر ك 
كيف الشطر الثاين استبدؿ موضع )تسرتعي( كاٞنعىن كاحد كىو بياف سرعة الفارس على ظهر اٛنواد...

باٛنمع )الكماة(، كىي صورة من صور التضمٌن الصريح الذم ال )الصدر( بػ )اٟناـ(، كاٞنفرد )الكمي(، 
 (4) يكٌد الباحث جهده فيو الستنباطو كاستخراجو.

 

 

 بن أيب عامر؛ اليت مطلعها:ا بقصيدتو الرٌائية اٞنشهورة يف مدح اٞننصور  كيعارض ابن درٌاج أبا نواس

 (5)تىًسًني     فػىتػيٍنجدي يف عيٍرًض الفىالى كتػىغيوري  دىًعي عىزىماًت اٞنٍستىضاـً 

 :أٌما قصيدة أيب نٌواس اٞنعارىضة فمطلعها

                                                           
، كىًقيلى: ىيوى عارًم األىشاًجعً  األشاجع - 1 ا قىًليالن ا أىشجىع، أىم كىافى اللٍَّحمي عىلىيػٍهى ظىاًىري عصبها، كقيل: ؛ ًىيى مىفاًصلي األىصابع، كىاًحديىى

، كىىيوى مىٍغًرزي  ، كىًقيلى: األىشاجع عيركؽ ظىاًىًر اٍلكىفِّ  األىصابع، كىاٛنٍىٍمعي األىشاجع األىشاجع رؤكس األىصابع الَّيًت تػىتًَّصلي ًبعىصىًب ظىاًىًر اٍلكىفِّ
 .174، ص  8ينظر: ابن منظور لساف العرب، مادة )شجع(، مج

ه؛ كتكٌمى يف سالحو: تغٌطى بو. كالكميُّ : الشُّجاع اٞنتكٌمىء يف سالحو. ينظر: ابن منظور لساف كمى الشيء كتكٌماه: سرت - 2
 .232، ص 15العرب. مج

 .844ص  ق.1307الشريف الرضي. الديواف. أ٘ند عباس األزىرم. بًنكت: اٞنطبعة األدبية،  - 3
كالتضمٌن يف شعر ابن درٌاج القسطلي. رسالة ماجستًن. جامعة أـ القرل. اٞنملكة العربية السعودية.  ياإلقتباسىناء فلحاف القرشي. - 4

 .108ق، ص 1435
 .297ص. 1ابن درٌاج القسطلي. الديواف. ط - 5
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ٍيًك عىًسًني    وري     ػػػػػػػػػػػػػػوًؾ غىيي ػػػػػػػػػػػػارةى بػىٍيًتنىا أىبي ػػػػأىجى                       (1) كمىٍيسيوري ما يػيٍرجىى لىدى

  (2) يقوؿ ابن درٌاج :

ـى ًبًعٍبًء الرَّاًسيىاتً     كىكىٍيفى اٍستػىوىل بالبىٍحًر كالبىٍدًر ٠نىًٍلسه        َسرِيرُ  كقىا
 ورٌ ــَوَأْدنُوا ِبطَاًء والنَّواِظُر صُ      وىاًفقه   ػػػػػػػػليوبي خى ػػػػػاالن كالقي ػػػػػػػػػػاريكا ًعجى ػػػػػػػػفىسى                  

  (3) : نواس أبي قوؿففي البيت األكؿ ٪ناكي فيو 

ا بػ )         وَسريرُ  السٍَّيفي كالرٍُّمحي يف )الوىغىى(    كىيف السٍِّلًم يػىٍزىيو منًنه  (اٝنىًصيبى زىىى

 (4) : قولوكما ٪ناكي يف البيت الثاين 

 اِظرُ ـــــــــنَّ نكِّْسَن نَ ـــــــــِبهِ فىًإذىا            الُعُيوَن ُحِجْبَن َعْنَك ِبَهْيَبةٍ ًإفَّ                 
 (5) يقوؿ ابن درٌاج: ك  -

تػىٍيكى  َفَسْيفُ      ّنىٍكرًًىٍم    لَِئْن َصِدَئْت أَْلَباُب قـَْومٍ    َصِقيلُ اٍٟنيدىل يف رىاحى

 

 (6) :العالء المعري بيأقوؿ يتفاعل مع 

َهامُ  َصِدَئتْ  لَِئنْ  ؟ كى٪نىٍتىاجي      فػىهىٍل ٟنىىا    قـَْومٍ  َأفـْ  اٍلصُّقىلي  ًإىلى  اْلُحَسامُ ًصقىاؿي

                                                           

 . 98ص  .نواس. الديواف وأب - 1
 302ص . 1ابن درٌاج القسطلي. ديواف. ط - 2
 .100ديواف ، ص ال .نواس وأب - 3
 .113ص اٞنصدر نفسو.- 4
 .  4ص. 1ابن درٌاج القسطلي. الديواف. ط - 5
 .218/2 .ديواف. الاٞنعرم - 6
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ك٫نتار ما يناسب ْنربتو الشعرية كيالئم  العالء يتناص الشاعر ابن درٌاج مع اٝنطاب الشعرم اليب       
متجددة من خالؿ اضفائو كسكبو مواقفو النفسية  أبعاده الفكرية ك٩نعل من ىذه اٞنالمح دالالت

 كالشعورية عليها.
 (1): بن دراجا يقوؿ -

ا       َحلَّْت ِبَمْفَرِقي اْلشَّْمُس كىمىا ًىيى ًإالَّ    فىأىٍعشىى عيييوفى اٍلغىانًيىاًت سىنىاىى
 فػىعىٍن أىمِّ عىٌٍنو بػىٍعدى تًٍلكى أىرىاىىا؟         َوَعْيُن اْلصَِّبا َعاَر اْلَمِشيُب َسَواَدَىا  

ا ان ػػػػػكىآى      ميرىدَّده   ابِ ـــــــَشْرِخ اْلَشبَ الىـه عىلىى ػػػػػػػػػػسى    ًلوىٍصًل اٍلغىانًيىاًت كى آىى
 (2) : فراس أبويقوؿ 

 ميوىدِّعىا َشْرُخ اْلشََّبابِ فىارىقىيًن كى          وُ ــــــُر اْلشَِّبيَبِة ُكلَّ ـــَعصْ ى ــــَمضَ فػىلىمَّا 
ٍنػَّعى ػػػػػػػػػػاكىٍلتي أىمٍ ػػػػػػػػػػػفىحى         تىطىلٍَّبتي بػىٌٍنى اٍٟنىٍجًر كى اٍلعىتىًب فػيٍرجىةن   ـي ٣ني  اػػػرنا الى يػيرىا

 اػػػػػػا ميرىصَّعى ػػتػىوَّجىيًن بًاٍلًشيًب تىاجن كى         ارِِقيــــــاُن َمفَ ـــَحَلى اْلزَّمَ أىنىا قىٍد ا فػىهى 
قد حٌل اٞنشيب ّنفرقو ، ككيف أٌف ىذا اٞنشيب كىٌل شبابو ك كقد  ة لو؛صور الشاعر ابن درٌاج رسم ي      

ىذا اٞنعىن من نٌص أيب فراس اٜنمداين، عرب مستوحيان  أصبح سببان يف صٌد الغواين كإعراضهم عنو،
صبح جزءان من أ توظيفان فنيان كقد كظٌفو (، َشْرِخ اْلَشَبابِ (، )اْلشَّْمُس َحلَّْت ِبَمْفَرِقي)الشعرية اٞنلفوظات 

 ال٘نان تال٘نان عظيمان، ينبئ عن قدرة الشاعر يف استحضاره للٌنص الشعرم القدمي.متبنية الٌنص الشعرم 

 

 (1): (3) كيذكر ْنهيز اٛنيوش إىل زيرم بن عطية يف مدح اٞننصور بن أيب عامر يقوؿ ابن درٌاج -
                                                           

 .11_10ص . ص 1ابن درٌاج القسطلي. الديواف. ط - 1
 .208_209 ص ص، ـ1994 دار الكتاب العريب. :بًنكت .شرح اٝنليل الدكيهي. 1طديواف. ال .أيب فراس اٜنمداين - 2
ـ فأغدؽ 989ق/379ىو زيرم بن عطية زعيم قبيلة مغراكة الرببرية، ككاف قد كفد على حضرة اٞننصور بن أيب عامر بقرطبة يف سنة - 3

ـ أعلن زيرم الثورة 997ق/386عليو اٞننصور الصالت، كتعهد زيرم لو بالطاعة، غًن أف العالقات بينهما مل تلبث أف فرتت، كيف سنة 
ه باغتصاب اٜنكم من ىشاـ اٞنؤيد بن حكم اٞنستنصر كاستبداده بو دكنو، فأرسل ابن أيب عامر إليو جيشا بقيادة على اٞننصور متهما إيا
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ـه أىـٍ أىجى ػػػػػػػػػػقى ػػػػػػػػػػدَّ مي ػػػػػػػػػػػػػػػػأىجى        لُ ــــــِز َكِفيــــــــِر اْلَعزِيـــــاللَّو بِاْلنَّصْ لىكى   لي ػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ رىًحيػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ًىٍم     يٍ ػػػػػػػػػجى ػػػػػػػػفىأىحٍ    فىًإٍف ٪نىٍيى ًفيًهٍم بػىٍغيُّ جىاليوتى جىدِّ  وؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػئي ػػػػػػػػػػػػكى مى ػػػػػػػػػػػػاري دىاكيدو لىدى

 لي ػػػػػػػػػػػًٌن دىلًيػػػػػػػػػقِّ اٍليىقً ػػػػػػػػٍن حى ػػػػػػػًو كىمً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإلىيٍ    اًجله    ػػػػػػػػاًئًد اٍلنٍَّصًر عى ػػػػػػػػػػػػوي ًمٍن قى ػػػػػػػًَنىٍمعو لى 
 وؿي ػػػػػػػػػػكىيػىهي  وُ ــــــــَواجَ ـــــــا َأمْ ـــــــهَ ــــــــيـَُروُع بِ     نى اٍلقىنىا   ػػػػرنا مً ػػػػػػػػري ُنىٍ ػػػػػوي اٍلبىحٍ ػػػػػػػػلى ًمنٍ ػػػػػػػػٓنىىمَّ 

لي ػػػػػػػػػػػػًغي -اًئقً ػػػػػػػػػػػػػػػاٜنٍىقى  ُأْسدَ  كىقىٍد ٘نىىلىتى     ا  ػػػػػهى ػػػػػػػػػػأىنَّ ػػػػػػػػػرىاًع كى ػػػػػػػػػاالىًة اٍلشِّ ػػػػػػػػػػعى ػػػػػلِّ مي ػػػػػػػػًبكي    
(2) 

 لُ ـــــــــُىَو َجِلياْلَخَطُب وَ  يىًسًني عىلىٍيوً      ده ػػػػائً ػػػػػػػػػػػػػػًحًر قى ػػػػػػػػرِّ كى اٍلبى ػػػػػػػػػػػػا يف اٍلبى ػػػػػػييسىيػِّريىى 
 (3) وؿي ػػػػػػػػػػػػػذيحي ا كى ػػػػػػػػػػاره ٟنىى ػػػػػػػػػػػيكى أىٍكتى ػػػػػػػاصً ػػػػػػػػلًعى       ةو ػػػػػػػاًر يف كىلِّ مىٍهجى ػػػػػػػػػػػانًة اأٍلىٍكتى ػػػػػػػػػػػػحىنَّ كى    

يبه يف اٍلعً ػػػػػػػصى       اػػػػػػػػػػػػًإ٧نَّى ػػػػػػػػػػػػػا أىرىفَّ فى ػػػػػػػػػهى ػػػػػػػػػػػهىا عىنٍ ػػػػػػػػعي ػػػػػػػػػػػػًإذىا نػىبٍ  اهي ٥نًى  لي ػػػػػػػػوًيػػػػعى كى دىل ػػػػػػػػػػػػػػدى
البيت ف، بن ىاينا الشاعر األندلسي كمعانيها مع أبياتبعض ألفاظها كتراكيبها ىذه األبيات يف تتفاعل 
 (4) اٞنعز الفاطمي: ٢ناطبان  ابن ىانئقوؿ يضمن األٌكؿ 

 َتَشاُء َكِفيلُ  َلَو ِبَماأنَّ اإلِ       رىٍت   صىرىٍتكى اٍلرُّكـي يػىٍومىًئذو دلىٍو أىبٍ                

لىوى ّنىا تىشىاءي كىًفيلي(  كأرجعو  إىل داللتو األصلية، فابن من بيت ابن ىاين، استعار ابن درٌاج الرتكيب )ًإفَّ اإٍلً
يف ىذا التعبًن كجعل ا كفيل ّنا يشاء اٞنعٌز الفاطمي، كىذا فيو شطط كحيف، بينا  ىاين بالغ كجار

، جعل الٌنصر من عند ا ٞنمدكحو، بًاٍلنٍَّصًر اٍلعىزًيًز كىًفيلي ( اللَّوي لكى ) الشعرمملفوظو الشاعر ابن درٌاج يف 
 . ٓنويره للمعىنيف فهو يكفلو، كىنا تظهر براعة الشاعر ابن درٌاج  -عٌز كجلٌ –كما ماد من عنده 

                                                                                                                                                                                               

ـ، كمل يكتف 998ق/388الوزير عيسى بن سعيد القطاع، مث جيشان آخر بقيادة كاضح قائد الثغر األكسط الذم ٕنكن من ىز٬نتو سنة 
ك اٞنظفر، الذم أٜنق بو ىز٬نة فادحة، كأف يقتحم مدينة فاس...ينظر ىامش الديواف، ص اٞننصور بذلك إذ أرسل إليو ابنو عبد اٞنل

 كما بعدىا. 1/208ء:. كاالستقصا2/281. ينظر: البياف اٞنغرب:4،3
 .3،7،5ص ديوافابن درٌاج القسطٌلي. ال - 1

  .512، ص11. جن منظور. لساف العربابالغيل: الواسع من الثياب، اٞنمتلئ العظيم، كػغيل الشجر: عظم كالتٌف، ينظر: - 2
 .256، ص 11ينظر : ابن منظور، لساف العرب. مادة )ذىحىلى(. مج  الذحوؿ،  الٌذٍحل: الثأر، كقيل ىو العداكة كاٜنقد. - 3

 .257ص  ـ.1980، صادر للطباعة كالنشر ابن ىانئ األندلسي. الديواف. كـر البستاين. بًنكت: دار - 4
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( استدعتكما       قتل داككد كيف ك  قصة النيٌب داككد عليو السالـ، يف بيتو الثاينلفظة )جىاليوتى
، كأصبح تقليد ال مفٌر منو، فهو وعلى توظيفاٞنسلموف قد دأب الشعراء كىذا األسلوب  ،جالوت...

كقصصو شاىدان  من ىؤالء الشعراء، الذين جعلوا من القرآف الكرميكابن ىاين  مصدر إثراء كإٟناـ ٞنعانيهم.
 (1):؛ يقوؿ ابن ىاينذلكقد سبق ابن درٌاج يف ك  كدليالن،

 لً ػػػػػػلِّ كىيف رًحى ػػػػػػشيرىاتيوي ًمٍنكى يف حى        مىا لىًقيتٍ  َداُودَ  ًمنٍ  َجاُلوتُ ملٍى يػىٍلقى 
 نىاًر اٛنٍىًحيًم فىمىا ٫نىٍليو مىنى اٍلنػُّقىلً    اؾى ًإىلى   ػػػػػػػا قػىنى ػػػػػػػػػػػػػػاؾى ًإىلى عىٍليى ػػػػػػػػػػٍن ظىبى ػػػػػفىمً  

ألسطوؿ اٞننصور اٜنريب الذم ٬نخر عباب البحر قاصدان اٞنغرب، اربة زيرم بن صورة  الرابع البيتكيف 
أك سالح اٛنيش شبيو اٛنيش بالبحر كت،  عطية اٞنغراكم، كقد شبو اٛنيش العامرم بالبحر الذم اعتلى ُنران 

 .(2) ر لدل الشعراء منذ القدـتكرٌ  أمره بالبحر 

ابن قوؿ ترتعب من ىذا اٛنيش العامرم، كىذه الصورة ٤ندىا يف ك العاتية قد أصبحت ٔناؼ األمواج ف
ا اٍلمىٍوجي كىىيوى غىطىاًمطي      (4) :(3) ىاني َها      يػىٍرتىابي ًمنػٍهى ًليلي  اْلَخطَّبُ  َو يـََراُع ِمنـْ  كىىيوى جى

 ٬نكن توضيح التفاعل الٌنٌصي بٌن البيتٌن كاآليت:

  النص الشعرم الغائب                  النص الشعرم  اٜناضر

       كىىيوى غىطىاًمطي  اْلَمْوجُ  يػىٍرتىابي ًمنػٍهىا          كيػىهيوؿي       ُو َأْمَواجَ هًبىا  يـَُروعُ 

َها                                          ًليلي  اْلَخطَّبُ  َويـََراُع ِمنـْ   كىىيوى جى

ستول الصريف اٞنكاضح على  يف عجز البيت الشعرم البن درٌاجيبدك أٌف التغيًن يف البنية اللغوية       
، للشاعر ٕناشيا كاٞنوقف الشعرم ،االمتصاصكذلك نتيجة للتحوؿ الداليل الذم صاحب ىذا كالرتكييب، 

                                                           
 .278ص اٞنصدر السابق.- 1

 .191قباين. عامريات ابن درٌاج. ص  ،كساـينظر: - 2
 .4/421 ات االعياف البن خلكافيكف :ينظر - 3
 .260ص  مصدر سابق. كـر البستاين. ديواف.ال .ىانئ االندلسيابن  - 4
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( ٌنفقد استبدؿ الفعل ،  )يركعي(اٞنضارع بالفعل   (اٝنطبي )ك (اٞنوجي )اٞنتعلقاف بفاعليهما  )ييراعي(ك )يرتابي
قبلها إىل االسم الذم  )يػىريكعي(فعللت معىن ا)الباء( اليت جرٌ اٛنرٌ  حرؼ )من( إىل كما غًن حرؼ اٛنرٌ 

، كما تعٌدل ىذا الفعل اٞنضارع )يػىريكعي( إىل مفعوالن بو ، كىو الضمًن اٞنسترت )ىو( العائد على البحربعدىا
( ابن ىاين يف نصٌ  فاعالن  جاءت ىذه األخًنة )أمواجىوي( بعدما     .مع الفعل اٞنضارع  )يرتابي

باألشجار أشرعتو علو يف ( ميعىاالىًة اٍلشِّرىاعً )  الشاعر ابن درٌاج األسطوؿ العامرم يصوركيف البيت اٝنامس 
يتماس ، ك ( اٜنٍىقىاًئقً  ُأْسدَ  كقد ٘نلت ىذه السفن أشجع ااربٌن )) غيلي (، العظيمة كاٞنلتفة األغصاف 

  (1) :لألساطيل البحرية ن ىانيابتصوير الشاعر هبذه اٞنعاين كااللفاظ مع 

ا تػيٍزجىى اٍلًقبىابي عىلىى اٍلمىهىا   ُأُسودُ  كىلىًكنَّ مىٍن ضىمٍَّت عىلىٍيوً       ًقبىابه كىمى

 يبدك كاآليت: بٌن البيتٌن فالتفاعل الٌنصي

ا ػػػػأىنَّ ػػػػػػػلِّ ميعىاالىًة اٍلشِّرىاًع كى ػػػػػػًبكي              ًقبىابه كىمىا تػيٍزجىى اٍلًقبىابي عىلىى اٍلمىهىا                  هى
 ودُ ــــــــــُأسُ  وً ػػػػػػػػػٍن ضىمٍَّت عىلىيٍ ػػػػػػػػػػػػنَّ مى ػػػكىلىكً                    اٜنٍىقىاًئًق ًغيلي  ُأْسدَ كىقىٍد ٘نىىلىتى            

 كى  اٝنٍىطىبي  عىلىٍيوً  يىًسًني كيتفاعل يف شطره الثاين ) يف بيتو السادس،  ٛنيش العامرميواصل ابن درٌاج كصف ا
ًليلي  ىيوى   (2) :  كىي تشق عباب البحرالسفينة؛ كصف قوة بن ىاين االندلسي يف امع عجز بيت  ( جى

ٍوجي كٍىوى غىطاًمطي                 
ى
 الَخْطُب وْىو َجِليلُ كىيىراعي ًمٍنها           (3) يػىٍرتابي ٍمٍنها اٞن

تها كٌل يبكصرفت هبيصور ابن ىاين السفينة كعظمتها اليت أخافت أمواج البحر اٞنتالطمة، كما أفزعت 
 مرم كقائده اٞننصور بن أيب عامر.ااٛنيش الع، بينما ابن درٌاج أخذ ىذه الصورة كحوٟنا لقوة خطب جليل

                                                           
 .98ص السابق. اٞنصدر- 1

 .260ص اٞنصدر نفسو.- 2
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 ىا عند األنباض،؛ أم حينماكيرسم مشهد (1) القوسيف البيتٌن السابع كالثامن الشاعر ابن درٌاج  يصف
كلكن ىذا الصوت ٪نمل حقدان ، دليل على عتق عوده كالتئامو ت بصوتو السهم  بٌن األصبعٌن يصوٌ  ينٌفزي 

فإذا رٌف كتر القوس خلف صداه ٥نيب كعويل على من  من ٕنٌرد كعصى اٞننصور بن أيب عامر،كغالن على 
 .أصابو سهمها

كتشكيلها ك٪نوؿ  يعيد بناءىاىذه الصورة اليت رٚنها ابن درٌاج للقوس تقليدية يف شعرنا اٛناىلي، كىو 
 (2)قولو:  يف ديل القرطيب األندلسيى٪نٍن بن بيت  من داللتها

 عىلىٍيًو ًمنى اٍلثيكىلً  تـَْبِكيفػىتىٍحسىبػيهىا             دى فػىٍقًدًه يف ًإٍثرًًه بىع رَنَّةٌ ٟنىىا    

كحنٌن اٞنرأة اليت رنٌة القوس ٜنظة فقداّنا للسهم،  كىي صورة فالشاعر ٪نٍن بن ىديل رسم صورة بليغة 
الشاعر ابن درٌاج مٌطط يف ىذه الصورة كربطها باٞنمدكح اٞننصور بن أيب عامر، بينما فقدت زكجها، 

 عدكه زيرم بن عطية.بك 

آخر من الشعراء األندلسيٌن؛ كىو  ان كتتسع دائرة التفاعل الٌنٌصي عند ابن درٌاج لتشمل شاعر  -
 (3)إذ يقوؿ يف كصف الرمح: الشاعر األندلسي ابن عبد ربٌو، 

ًة  ِشَهابٌ            َكَأنَّ ِسَنانَُو    (4) ًبكيلِّ ريدىٍييًنِّ          ا يف ظيٍلمى  اٍللٍَّيًل سىاًطعي بىدى

 حىجىر، طو ِنقناه  ـي ؛ كىي امرأة الٌسٍمهىرٌم؛ كانت تقوٌ (نةرديٍ )فهذا الرمح الٌرديينُّ الذم اكتسب شهرتو من 
عن عالمة اٛنودة كاإلتقاف، بلمسة انثوية توحي بدكر اٞنرأة يف الصناعة اٜنربية يف العصر اٛناىلي، ينيٌم 

 بالٌشهاب يف ظلمة الليل من شدة ٞنعانو كحدتو.كيشبو ابن عبد ربٌو سناف الرمح ىذا 

                                                           
نُّ ًعٍندى اإًلنٍباضً ، حّنانةتسمى ك - 1 نَّانة: ٓنًى  .132، ص 13.  ينظر : ابن منظور، لساف العرب. مادة )حنن(. مج كقوسه حى
 .115.ـ ص 1996. 1ديواف ٪ني بن ىديل القرطيب االندلسي .١نمد علي الشوابكة .جامعة مؤنة .الكرؾ.ط- 2
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بآلية الشعرية ك٬نتصها  يف بيتو األكؿ مٌث ّنططها يف البيت الثاين يتفاعل الشاعر ابن درٌاج  مع ىذه الصورة 
 (1) يقوؿ ابن درٌاج:الشرح، 

 حىاقىٍد طىمى (2) وؽً قىٍذؼو ًإىلى اٍلعىيُّ  ِشَهابُ         َعاِمِلِو فػىٍوؽى  يػىتػىلىظَّى كىأىٍزرىؽو 
الن         كميٍرىىفو يػىتىثػىىنَّ ش اػػوًؿ مػػػػػػػػػمن طػػػػػارًبان ٖنًى  ا اغتىبىقى األىٍركاحى كاٍصطىبىحى

 ك٬نكن توضيح التفاعل الٌنٌصي بٌن البيتٌن كاآليت:

 النص الشعرم الغائب       النص الشعرم  اٜناضر             

  َكَأنَّ ِسَنانَُو    ًبكيلِّ ريدىٍييًنِّ                    َعاِمِلِو فػىٍوؽى  يػىتػىلىظَّى كىأىٍزرىؽو 

ًة اٍللٍَّيًل سىاًطعي  ِشَهابٌ           حىاقىٍد طىمى   وؽً قىٍذؼو ًإىلى اٍلعىيُّ  ِشَهابُ    ا يف ظيٍلمى  بىدى

اٞنكاف ) فوؽ ( بدؿ أبدؿ الشاعر ابن درٌاج ) الٌردييٌن  ( بلفظة ) أزرؽ يتلٌظى (، كاستعمل ظرؼ       
أحد الكواكب ما فوؽ عامل الرمح بالشهاب الذم قذؼ إىل تشبيهان بليغان شبو قد أداة التشبيو )كأٌف(، ك 

، على خالؼ صورة الرمح عند ابن عبد ربٌو ٓنديدا دقيقان  اٞنضيئة، ككأٌف ابن درٌاج ٪ندد ىدؼ ىذا الرمح
يف ظلمة الليل كىي صورة باردة الرمح بالشهاب  اليت تناص معها الشاعر، فابن عبد ربٌو يشبو سناف

 ، مث ٬نطط ىذه الصورة يفمتحركة يف مسار كاضح الداللة –اٝنبًن بأٚناء الكواكب -جعلها ابن درٌاج 
بيتو الثاين حيث يشبو الرمح من كثرة الدماء اليت أصاهبا باإلنساف اٞنرىف الذم يثين عنقو مرت٥نا من شٌدة 

ج مرتوم بدماء األعداء، كىنا تظهر براعة الشاعر ابن درٌاج يف تفاعلو مع نص ابن الشرب، فرمح ابن درٌا 
 عبد ربٌو.
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( ابن درٌاج )معارضةالمعارضة الشعرية نموذجاً للتفاعل الّنّصي  لٌلمتنيبِّ

ٌثل اٞنعارضات الشعرية يف العصر العباسي كاألندلسي مظهران من مظاىر التفاعل الٌنٌصي، سواء ٕن      
 كىي يف معناىا اٝناص )لغة(أكاف ذلك على مستول منهج القصيدة أك مضموّنا أك لغتها كموسيقاىا، 

فعل؛ كىذا اٞنعىن ىو الذم ١ناكاة أٌم صنع كأٌم يف معناه العاـ ، ك اذاة يف السًن...تدٌؿ على ااكاة كا
اليت يعتربىا البعض الركيزة األساسية ى ااكاة الشعرية اسم اٞنعارضة، ك سوٌغ اطالؽ النقاد العرب عل

ي يف صٌ يف ااكاة الساخرة، كتأيت لتحويل االستيعاب من بعده النٌ  كخصوصان  كأكثره شيوعان (1) للٌتناص.
السابق كاٞنعارىض، كأناذ اٞنوقف النقدم منو، كمن ىنا  صٌ قراءة النٌ ي، يتجلى يف ذاتو، إىل بعد خارج نصٌ 

. لنتساءؿ عن نصيتو كأبعاده كدالالتو اشتغاؿ صٌ الالحق باعتباره التجسيد اٛنديد للنٌ  صٌ تنتج إنتاجية النٌ 
 صٌ فاعل بٌن النٌ ( من خالؿ ىذا التٌ Métatextualité كىنا تتجسد اٞنيتانصية ) (2)ي.نصٌ فاعل الٌ التٌ 

 اٞنعاًرض كالنص اٞنعارىض. 

آخر، فينظم قصيدة أخرل على ر قصيدة يف موضوع ما، فيأيت شاعر يقوؿ الشاع أفٌ إذف اٞنعارضة 
كىكذا تقتضي  كموضوعها، مع حرصو على التفوؽ. غرارىا، ١ناكيان القصيدة األكىل يف كزّنا، كقافيتها،

ض، ليقتدم بو، ك٪ناكيو، أك ٪ناكؿ ْناكزه. كٟنذا مل )اٞنعارضة( كجود ٧نوذج فين ماثل أماـ الشاعر اٞنعارً 
   (3)تكن يف الشعر اٛناىلي )معارضات( ألف اٞنثاؿ )أك النموذج( الشعرم قبلو كاف ٠نهوالن.

اتذل بو عند شعراء األندلس ىم شعراء اٞنشرؽ كخاٌصة أٌما يف األندلس فقد كجد ىذا الٌنموذج      
...الذين كاف ٟنم الدكر اٟناـ كأيب الطيب ٞنتنيٌب  كالبحرتم، كأيب نواس، أيب ٕناـ،  منهم، الشعراء العباسيٌن

                                                           
 122، 121. ٓنليل اٝنطاب الشعرم)اسرتاتيجية التناص(. مرجع سابق، مفتاح ،ينظر: ١نمد - 1
 . 104يقطٌن : الركاية كالرتاث السردم ،ص ،ينظر: سعيد -2
 . 142، صْنٌليات الٌتناص يف الشعر العريب النص الغائب ، .ينظر: ١نمد عزاـ - 3
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ٓناكي النموذج  ،يف األندلس(1) ْناىات شعرية اظهور ، ٣نٌا أٌدل إىل الشعرية  إٟنامهم  ْنربتهميف 
  اٞنشرقي يف بدايتو كتنصبغ بالبيئة األندلسية يف ّنايتو.

ألحد الشعراء  القسطٌليابن درٌاج  ٞنعارضة  -كلو بإ٩ناز-لإلشارة  ىذا العنصر تخٌصصقد ك       
البن درٌاج  األثر البارز يف التجربة الشعرية كاف لو الذم كىو أبو الطيب اٞنتنيٌب  (2)اافظٌن اجملددين،

أف  إاٌل (3) ،كأيب نواسكغًنىم  مشارقة درٌاج قد عارض شعراء آخرين  ابنالشاعر رغم أٌف على ال، القسطلي
( Métatextualité )اٞنيتانصية مستوان من التفاعل الٌنصي يف بعده فارقان، ك شٌكلٍت لمتنيٌب معارضاتو ل
بعدان آخر ْناكز حدكد اإلبداع على  وأعطتك ، اٞنعارىض صٌ اٞنعاًرض كالنٌ  صٌ فاعل بٌن النٌ التٌ من خالؿ 

ٌثل  مثٌلتٍ )اٞنتنيٌب(٨نا احدشخصيتٌن إمستول الٌنٌص إىل تفاعل كٌلي بٌن  لشعراء مصدر إٟناـ اكما زالت ٕني
 عرب العصور.

على الٌصعيد   سواء ،كثًن من اٞنيزات كاٝنصائصالي يب اٞنتنيٌب كابن درٌاج القسطلٌ لقد اجتمع اليب الطٌ      
تظهر مدل  ،القدمي كاٜنديث ألدباء كنقاد من األقواؿ منٗنلة كنورد  ،كالثقايف أك السياسي الشخصي

 :كمنها، العظيمٌن ىذين الشاعرينبٌن  التداخالت كالتقاطعات

                                                           
١نٌلو يؤدم كظيفتو يف  اافظ: الذم انصهر يف االْناه اافظ اٛنديد كحلٌ  فاالْناهالشعيب.  االْناهادث،  االْناهاافظ،  االْناه - 1

الذم يقوؿ فيو الزبيدم:" إٌف الرياحي نظم  يف بدايتو التعبًن عن تلك األغراض التقليدية  من مدح كفخر كرثاء ك٘ناسة. ك٬نثلو الرياحي
 (.299)طبقات النحويٌن للزبيدم، ص قصيدة رثاء بناىا على مذىب العرب، كخرج فيها عن مذاىب ادثٌن فلم يرضها العامة".

أٌما االْناه ادث: ك٬نثلو الرمادم يف قصيدة لو ّنوضوعها اٝنمرم، كأسلوهبا القصصي، كركحها الٌتحررم. كاالْناه الثالث: أصحاب 
 .213 -209ص ص ينظر: أ٘ند ىيكل. األدب األندلسي. مرجع سابق.  اٞنوشحات.

طريقو ٫نالف اْناه اجملددين من أياـ بشار كمن حذاه، آثرت أف يقتصر  ٞنٌا كاف اْناه الشعراء اجملددين من أياـ أيب ٕناـ كمن سار يف - 2
الالحق الذم  االْناهالسابق الذم راده بشار كانتهت غايتو إىل أيب نواس، كأف يطلق اسم ١نافظ ٠ندد على  االْناهاسم ١ندث على 

 .196. مرجع سابق. ص بدأه أبو ٕناـ كانتهت غايتو إىل أيب الطيب. ينظر: أ٘ند ىيكل. األدب األندلسي
ينظر: الفصل الرابع :معارضة ابن درٌاج القسطلي أليب نواس) دراسة تطبيقية( من كتاب التضمٌن كاالقتباس يف شعر ابن دراج  - 3

 . 152القسطٌلي. رسالة ماجستًن للباحثة ىناء فلحاف القرشي، مرجع سابق، ص
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عن شأكم حبيب  يكن لنا من فحوؿ الشعراء إال أ٘ند بن درٌاج ٞنا تأٌخرلو مل  ": ابن حـز قوؿي -
 (1) .كاٞنتنيب"

 .كاف بصقع األندلس كاٞنتنيٌب بصقع الٌشاـ، كىو أحد الفحوؿ"  :الثٌعاليب يف ابن درٌاجقوؿ ي -
 (2) .ككاف ٩نيد ما ينظم كيقوؿ"

"كالذم يقرأ شعر ابن درٌاج يف القائد العامرم ال ٬نلك تفكًنه من أف : قوؿ ١نمود علي مٌكيي -
 (3) ".يثبت إىل مدائح اٞنتنيٌب لسيف الدكلة

حياة الٌشاعرين تشاهبت إىل حٌد بعيد، فكٌل منهما عاش  قوؿ الدكتور علي غريب الشناكم: "ي -
ككٌل منهما رأل يف أمًنه رمزان للعركبة ك ٠ند اإلسالـ، فإف  يف ظٌل أمًن ١نارب من الٌطراز األٌكؿ، 

الذم ٬نٌثل يف نظره الفركسية كانت نفس اٞنتنيٌب قد امتألت  باٜنٌب كاإلعجاب بسيف الدكلة 
اىا...فإٌف نفس ابن درٌاج قد امتألت أيضان باٜنٌب ٟنذا القائد العامرم العربية يف أقول صورىا كأٚن

 (4) " .القٌوة كالفتٌوة، كالفركسية العربية الذم مٌثل األندلس:
ابن درٌاج يستقي كثًنان من خصائص اٞنتنيٌب يف تصويره الوقائع  " قوؿ الدكتور مصطفى العيس:ي -

اٝنارقة، كىز٬نة األعداء، ككثرة عددىم كعديدىم، كخوضهم اٜنربية، كيردد معاين سطوة اٞنمدكح 
 ".اٞنتنيٌب بسرعة مذىلة، كغًن ذلك ٣نٌا يقع عليو يف سيفٌيات  كذٌٟنم الشديد بعد االنتصار عليهم

(5)  

 اٞنتنيٌب  بٌن ٩نمع ما أىم كلعلٌ " : يتقوؿ الباحثة كساـ قٌباين يف كتاهبا عامريات ابن درٌاج القسطلٌ  -
 فاٞنتنيبٌ  اجملد، شاعر كنف يف يعيش أف لو أتيح الذم الٌلفظ شاعر كاف كليهما أفٌ  درٌاج كابن

                                                           
يف تاريخ رجاؿ األندلس. شرح: صالح الٌدين اٟنوارٌم. بًنكت: اٞنكتبة العصرية، الٌضيٌب ، أبو جعفر أ٘ند بن ٪نٍن. بغية اٞنلتمس  - 1

 .152ـ، 2005
 ٓنقيق: مفيد ١نمد قميحة،. بًنكت:. ١1نمد النيسابورم. يتيمة الٌدىر يف ١ناسن أىل العصر. ط لثٌعاليب، أبو منصور عبد اٞنلكا - 2

 .119ص  ـ،1983، 2دار الكتب العلمية ، ج
 .48ص  .1درٌاج القسطلي. الديواف. طابن  - 3
 .28ـ،  ص2001.  ليبية : جامعة سبها، ١1نٌمد، سعيد ١نٌمد. دراسات يف الشعر األندلسي. ط - 4
تنيٌب يف أعالـ الشعر األندلسٌي.  إشراؼ : عصاـ قصبجي، جامعة حلب،  - 5

ي
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 عليو فيها شعره قصر( ق333 -ق333) سنوات ٖناين حوايل الدكلة سيف صحبة يف قضى
 كأجودىا، قصائده عيوف من كتيعدٌ  بيتان ( 3333) السيفٌية قصائده الٌصحبة ىذه فأٖنرت كحده،
 أثنائها يف شعره كنذر سنوات، عشر ٥نو العامرم اٞننصور الـز درٌاج كابن. شعره ثلث كتعادؿ
 تعادؿ كىي بيتان ( 3333) منها إلينا كصل ما كعيٌدة ،العامرية قصائده يف فأبدع العامرم للبالط
  (1) "تقريبان  شعره ٙنس

 ،(2) كيقٌلده يف أسلوبو كمعانيوأنٌو شاعر ٪ناكي اٞنتنيٌب يف الوزف كالقافية  يف ابن درٌاجمن يرل ىناؾ إاٌل أٌف  
 ...فطريان يقوؿ الشعر عن شعور صحيح أك دافع نفسي، كإ٧ٌنا ىو مقلد بارع التقليد  يكن شاعران ملأنٌو ك 

(3) 

فاٜنٌق أٌف القسطلي مل يكن ٪ناكي أك يقٌلد، كإ٧ٌنا   :"على أصحاب ىذا الرأم  قائالن  أ٘ند ىيكليرٌد ك      
األندلس ييعارض الكبار من شعراء اٞنشرؽ، بدافع الرغبة يف تأكيد الٌذات كاف كغًنه من الشعراء 

األكؿ بٌن األندلسيٌن؛ بل إنٌو من  من الصفٌ "  كىو(4) "األندلسٌية كإظهار سبق الشعراء األندلسيٌن.
الذين مل ٪نسنوا اٜنكم على شعره أٌف شعره كاف  األكؿ بٌن شعراء العربية األقدمٌن. كعذر شعراء الصفٌ 

 (5) ".ضائعان معظمو، كأٌف ديوانو كاف ١نتجبان كقت كتابة ىذه األحكاـ اليت ال تعطي الرجل حٌقو كمكانتو

للتشابو تتضح العالقة بٌن الشاعرين سواء على اٞنستول الشخصي  كاٞنواقف ه األقواؿمن خالؿ ىذ     
ٞننصور ابن كلكن مدحيات ابن درٌاج مل تقتصر على ا .على مستول اإلبداع الشعرمأك اٜنيايت بينهما، 

اج يف  كابنو، فقد كجد ابن درٌ  اٞننصور بن ٪نٍن التجييبٌ  أيب عامر فقط، بل َشلت القواد كاألمراء من أمثاؿ
  ائد الطواؿ.بعد الفتنة القرطبية، فقاؿ فيهما القصنة الرفيعة، كنفو ككنف ابنو اٜنضن الدافئ، كاٞنكا

                                                           
 .256درٌاج. ص. عامريات ابن قباين ،كساـ - 1
 . 116ص  2ج .ـ1969 .صادر دار :بًنكت .1 ط .اإلسالـ ظهر .أ٘ند أمٌن،ينظر: - 2
 . 97ـ، ص 1824ضيف، أ٘ند. بالغة العرب يف األندلس. مطبعة مصر سنة ينظر: - 3
 .331ص . مصدر سابق. ىيكل، أ٘ند. األدب األندلسي - 4
 ،.333، 332ص  .اٞنصدر نفسو- 5
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بن أيب ا: اٞننصور ابن درٌاج اٞننصورين  ٬ندح هباٗنلة من القصائد كإذا ما عدنا إىل ديواف ابن درٌاج ٤ند 
الدكتورة إ٬ناف السيد أ٘ند  أشارتكقد  ،ٞنتنيٌب ا يعارض يف بعضهاك ، بن ٪نٍن الٌتجييبٌ اكاٞننصور عامر، 
 : مطالعهاكىذه القصائد ، (1) األندلسياٞنعارضات يف الشعر إىل ذلك يف كتاهبا  اٛنمل

 (2) :يف منذر بن ٪نٍن الٌتجييب يقوؿ ابن درٌاج -

نيا ّنىٍن أىنا ىاًئمي    عىلَّ سىنىا البػىٍرًؽ الًَّذم أىنا شاًئمي     لى   يهيمي ًمنى الدُّ

 :(3) كقد عارض هبا قصيدة اٞنتنيٌب اليت مطلعها

كاًرـي  عىلىى
ى
 قىدًر أىٍىًل العٍزـً تىٍأيت العىزىاًئمي      كتىٍأيت على قىدًر الًكراـً اٞن

 :(4)يف قصيدة مطلعها  ك٬ندح اٞننصور بن أيب عامر

ـه أـى أىجػػػػػػػػػدَّ ميقػػػػػػػػأىجى      لكى الٌلوي بالنٍَّصًر العىزيًز كىفيلي                         لي ػػػػػػػػػػػدَّ رىحيػػػػػػػػا

 :(5) اليت مطلعها يٌب نٞنتقصيدة ايعارض هبا 

 ٌن طويلي ػػػػػػػلي العاشقػػػػػػػػواؿه كليػػػػػػػػػط     لىيايلٌ بػىٍعدى الظٌاعنٌن شيكوؿي                       

 

 

                                                           
ص  ـ.2006عماف: عامل الكتب اٜنديث للنشر كالتوزيع، . 1طإ٬ناف. اٞنعارضات يف الشعر األندلسي.السيد أ٘ند اٛنمل،  ينظر:- 1

360. 
كقد تعرضت ٟنا الدكتورة إ٬ناف السيد أ٘ند اٛنمل يف كتاهبا اٞنعارضات يف الشعر  .158ص  .ديوافال القسطلي. ابن درٌاج - 2

.كينظر أيضان: خليفة، عبد اٛنبار. التناص يف شعر ابن درٌاج القسطٌلي األندلسي، رسالة ماجستًن، 395-360 األندلسي، ص ص
 كما بعدىا. )٢نطوط(133ـ، ص2011/ 2010جامعة ١نمد خيضر بسكرة .

 .401ص . اٞنتنيب، أبو الطيب أ٘ند بن حسٌن اٛنعفي - 3
 .3ص . 1. طديوافال القسطلي ابن درٌاج - 4
 .369. صديوافال .تنيباٞن - 5
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 :(1) يستهلها بقولوالٌتجييب قصيدة  يف اٞننصور منذر بن ٪نٍنكلو 

 بيٍشرىاؾى من طيوًؿ التػَّرىحًُّل كالسُّرىل     صيٍبحه ًبريكًح السٍَّفًر الىحى فىأىٍشفىرىا

 :(2) لقوؿ اٞنتنيب أيضان  كىي معارضة

 كبيكاؾى ًإٍف ملى ٩نىًٍر دىٍمعيكى أىٍك جىرىل صىبػىٍرتى أىـٍ ملٍى تىصربا     بىادو ىىواؾى  

 : (3) مطلعها وفيأخرل كلو 

اري ػػػػػػٍدرًؾى األىقٍ ػػػػػػػًة قى ػػػػػػػػرىٍت ًبرًفٍػعى ػػػػػػػػػكجى     عىميرىٍت بطيوًؿ بقاًئكى األىٍعماري                       دى

 :(4) كيعارض فيها قوؿ اٞنتنيٌب 

اري ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاديؾى األىقٍ ػػػػػػػػػػكى مي ػػػػيػػػػػػػػكأىرادى ف   واري    ػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ حىٍيثي ٓنىيلُّوي النُّ ػػػػػػًسٍر حى                    دى

علو ٨ٌنة الشاعر ابن اليت تثبت  ضة لقصائد أيب الطٌيب اٞنتنيٌب،كنظران ٟنذا العدد من القصائد اٞنعارً        
األندلسٌية كإظهار ، بدافع الرغبة يف تأكيد الٌذات ر شعراء اٞنشرؽدرٌاج كقدرتو اإلبداعية يف ٠ناراة أحد كبا

تتمظهر على  ةالٌنٌصي تلتفاعالل جكنموذ  كنأخذ اٞنعارضة األكىل .كٕنٌيزىم سبق الشعراء األندلسيٌن
 ء التصويرم، الوزف كالقافية.دة كمضموّنا، اٞنعجم اللغوم، البنااٞنستويات اآلتية: منهج القصي

كيبلغ عدد  مقابلة ٞندح اٞنتنيٌب لسيف الدكلة، جاءت اٞنعارضة األكىل يف مدح منذر بن ٪نٍن الٌتجييب      
 .(بيتان 51بينما عدد أبيات القصيدة اٞنعارضىة)( بيتان، 110)اٞنعاًرضة قصيدة الأبيات 

 

                                                           
 .124. ص 1ديواف. طال .ابن درٌاج القسطلي - 1
 .564ديواف ص ال .اٞنتنيٌب  - 2
كقد تعرض ٟنا الدكتور علي الغريب بالدراسة الفنية يف كتابو اٞنعارضات يف الشعر . 151. ص 1ديواف ابن درٌاج القسطلي. ط - 3

 .134األندلسي، ص 
 .284ص .ديوافال .اٞنتنيٌب  - 4



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّنّصي مع الشعر العربي القديم  التفاعلالفصل الثاني: 

333 
 

 (1)كمنازلة الدمستقّندح سيف الدكلة اٜنمداين، كذكر بنائو لثغر اٜندث قصيدتو اٞنتنيب  استهل     
، فتعظم يف عٌن العاجز ضعيف اٟنٌمة فاعليهاأىلها ك مفادىا أٌف العزائم اٞنكاـر تأيت على قدر  بالغة ُنكمة

 عظيم الٌنفس ككر٬نها. قوم العز٬نة،ٌصغائر األمور، كتصغر عظائمها كجالئلها يف عٌن 

تفتيق  كقدرتو علىاليت تظهر براعة الشاعر  ،اٞنتنيب من ىذه اٜنكمة قصيدةٗنيع أبيات  تتناسل لقد     
مهاـ سياسة الٌناس  فسيف الدكلة رجل عظيم ال تثنيو ، ٩نازىا يف لغة بديعة تثًن القارئ كتدىشوااٞنعاين ك 

كاٞنارقٌن من أمثاؿ الدمستق )السياسة  ٌنثك٨نومهم )السياسة الداخلية(عن بناء الثغر ك١ناربة الٌناك
 اٝنارجية(.

الذم كٌصل  ،ّنقدمة غزلية تتناسب كموقف ٣ندكحو منذر بن ٪نٍنقصيدتو  أٌما ابن درٌاج فقد بدأ      
العالقات الدبلوماسية  قوة بنت فرذلند إىل زكجها ابن رام مند، ككاف شاىدان على زكاجهما، كىذا يفسر 

 بٌن منذر بن ٪نٍن الٌتجييب كبعض اٞنمالك اإلسبانية ااكرة لو.

فهو من جهة يسًن على الطريقة القد٬نة يف اافظ اجملدد،  ّنج يف قصيدتو كقد انتهج ابن درٌاج      
شريكان لو، بل  بألواّنا اٞنتعددةالطبيعة يبدؤىا بالتوسل إىل ١نبوبتو ك٩نعل من ، استهالؿ قصيدتو بالغزؿ

حديثو عن من تخلص يحسن الل كيتمىن لقاءىا،  ،١نبوبتوٗناؿ ٩نعل الطبيعة تستقي سحرىا كٗناٟنا من 
(، إىل اٜنديث عن أحداث جسيمة الوصاؿ  للخركج مع اٞننصور دعتو )بيمناؾ يا منصور بيض صواـر

للقاء العدك، مث ٬نتدح منذر بن ٪نٍن كيذكر آثاره بأعدائو اليت َشلت األرض كاٛنو، مٌث ٬نتدحو بطيب 
٩نعل . فهو (2) كٟنواليت تلهيو عن الركوف للحياة الناعمة ّنا فيها من رغد  الٌنسب كالعرؽ، كاٟنٌمة كالعز٬نة

                                                           
مناسبة ىذه القصيدة يف بناء ثغر اٜندث "ككاف أىلها قد سلموىا إىل الدمستق باألماف سنة سبع كثالثٌن كثالث مئة، فنزٟنا سيف - 1

الدكلة يـو األربعاء ثامن عشر ٗنادم األخرل سنة ثالث كأربعٌن كبدأ من يومو فوضع األساس كحفر أكلو ، فلما كاف يـو اٛنمعة  نازلو 
فحمل  سلخ ٗنادل األخرل من أكؿ الٌنهار إىل العصر االثنٌندمستق يف ٥نو ٙنسٌن ألف فارس كراجل ككقع القتاؿ يـو ابن الفٌقاس ال

كثًنان، فقتل بعضهم كأقاـ حّت يف ٥نو ٙنس مئة من غلمانو فظفر بو كقتل ثالثة آالؼ من رجالو كأسر خلقان   عليو سيف الدكلة بنفسو
ها يف يـو الثالثاء لثالث عشرة ليلة خلت من رجب فقاؿ ٬ندحو كأنشده إيٌاىا يف ذلك اليـو من اٜندث ككضع بيده آخر شرفة من ابن

 .401اٜندث". ينظر : ديواف اٞنتنيب، ص 
 .363، 362ص  إ٬ناف. اٞنعارضات يف الشعر األندلسي.السيد أ٘ند اٛنمل،  ينظر: - 2
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حربو على "ابن  يصف، مٌث اٞنسيء منهم: بٌن خوض اٞنعارؾ كإكراـ الٌناس، كالعفو عن من حياتو قسمٌن
إليو كيصف النياؽ  رحلة، لينشر ابن دراج ىذه األ٠نادي، مٌث يصف أ٠نادىمذكر يدح جدكده ك ٬نشنج"، ك 

ليختم القصيدة بتسعة أبيات من الدعاء . لبيئة األندلسكاٞنالئمة  السفينة اليت ىي أثر التجديدك 
 للممدكح.

 باٞنعركة يتعلق ما منها كاليت ،اٞنونيمات  من ٠نموعة توزيع رصد مت فقد اللغوم اٞنعجم مستول على أٌما    

، القتاؿ)القنا، كأدكات اٜنربية   طابع ٪نمل ما كمنها اٟنزائم...(، اٞنغاًل، األعداء، السيف بيض، الصواـر

 الشمس، ،فاالر٪ن الرعد، )الربؽ، بالطبيعة يتعلق ما كمنها شيطاف،...(، طاغوت، الكفر، ديين)االشراؾ،

 تعلق ما ،كمنهاالغربة...( الشوؽ، )الوصل، باٜنبٌ  اٌتصل ما كمنها الغرباف...( الفيايف، اٜنمائم، الزمرد،

...( العفو، البذؿ، اٜنلم، )اٛنود، باألخالؽ  .اٞنكاـر

العديد من األبيات، نذكر منها على  يفجلٌي مت فالتفاعل الٌنٌصيالتصويرم،  البناء على اٞنستولا أمٌ ك      
   سبيل اٞنثاؿ:

  (1) ابن درٌاج:يقوؿ -

ىجيوًس الزَّماًزـي   ارىهي   ػػػػػػػػػدي نػػػػػػػػػػػػحي كالرَّعٍ ػػػػػػػػػػػالرٌي كىًميضه تىشيبُّ          
 (2) كما شىبَّ نًنافى اٞن

 (3) قوؿ اٞنتنيٌب:ي- 

يسه                    اًزـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو زىمػػػٍوزىاًء منٍ ػػػػػػػػػػػػػكيف أذيًف اٛنى        ًبشىٍرًؽ األٍرًض كالغرًب زىٍحفيو(4) ٙنى

                                                           
 .159ص  .1ط .ديوافال .ابن درٌاج - 1
ابن منظور. لساف العرب. مادة )زمم(. طن اجملوس دكف إفصاح بأصوات يديركّنا يف خياشيمهم. ينظر: راكىي تالزماـز ٗنع زمزمة - 2
 .274. ص12ج
 .401ديواف ص ال اٞنتنيٌب. - 3
العرب، مادة  اٝنميس : اٛنيش اٛنرار، كٚني بذلك ألنٌو ٙنس فرؽ: اٞنقٌدمة كالقلب كاٞنيمنة كاٞنيسرة كالساؽ. ينظر لساف- 4

 .70. ص6ج)ٙنس(.
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يستوحي الشاعر ابن درٌاج صور اٞنتنيب عن اٜنرب ك٪نوٟنا إىل اٜنديث عن مشاعره كأحاسيسو، حيث      
اليت كردت يف بيت اٞنتنيب من قصيدتو  )زىماًزـي(من اٞنلفوظ الشعرمالشعرم نسج خيوط بيتو قاـ الشاعر ب

حيث يشبو الشاعر حنينو إىل ١نبوبتو بوميض الربؽ  شكل صورتٌن تتولد إحدا٨نا من األخرل،، ك اٞنعارىضة
اٛنلبة كتداخل ىذه كصورة  ،لهيباً كما يزيد تراطن اجملوس نارىم  ،اشتعاالً الذم تذكيو الريح كالرعد فتزيده 

مأخوذة من كصف اٞنتنيب لساحة النزاؿ كما فيها من تداخل أصوات يف الشطر الثاين من البيت األصوات 
 .عناف السماء السيوؼ كاٞنقاتلٌن حّت تصل إىل

 (1) يقوؿ ابن درٌاج:-

ـي   بًناءو أىٍنتى ًشٍدتى بًناءىهي       ًبعىٍقدً    كليسى لىوي يف األىٍرًض غىيػٍرىؾى ىاًد
 ائًمي ػػػافه لىوي كدىعى ػػػػػػػػػػػػػػػػميكى أىرٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسىلٍ      (2) وي ػػػػػػ"ًفرى٤ٍنىةي" أىٍعالهي كقىٍشًتلُّ أسُّ 

 (3) يقوؿ اٞنتنيٌب:-

 كذىا الطٍَّعًن أىساسه ٟنا كدىعائمي الٌركـي كالٌركسي ىىٍدميها      ككىًيفى تػيٍرجىى  

٩نرؤ أحد على  ىو أف ىناؾ بناء شيد كىناؾ أركاف كدعائم كأسس المضموف الٌتفاعل الٌنٌصي      
عند ابن درٌاج البناء ىو تلك اٞنصاىرة اليت عقدت بٌن أمًنم برشلونة كقشتالة كاليت  ىدمها أك تقويضها، ف

مل على ىذه اٞنصاىرة اٞننذر أركاّنا كدعائمها، فليس ىناؾ من ٪ناكؿ ىدـ بناه كدعمو فهو الذم عكاف 
البناء عند اٞنتنيب ىو قلعة اٜندث اليت كاف سيف الدكلة أساسها كدعامتها، فال رجاء للرـك كشهد عليها، ك 

يبدك أٌف اٞنتنيب أقدر ، ك لسالـمن أجل إقرار األمن كالشعور با فالبناءاف قوياف ك٨ناا، أك للركس يف ىدمه
  .على عرض الفكرة يف أكجز ىيئة

                                                           
 .163ص  .ديوافال القسطلي. ابن درٌاج - 1
 .163اٟنامش، ص   يعين األندلسيوف هبذه الكلمة يف الغالب نصارل إمارة برشلونة، أما األنثى فكانت من قشتالة.  ينظر:- 2
 .401ص  .ديوافال اٞنتنيٌب. - 3
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معانيو  لإلبرازصور اٞنتنيب كحسن توظيف ذلك كنلمس ىنا إجادة ابن درٌاج يف اختيار ما يناسبو من      
لصور  فتستمٌد ٗناٟنا من ٗنالو كقوهتا من قوتو كيكشف ىذا عن مدل اإلعجاب الذم ترٗنتو قبساتو

 (1) اٞنتنيٌب أك إضاءتو حوٟنا.

 ،لغرض اٞندح األنسب الطويلكاحد كىو  فالقصيدتاف على ُنر :كالقافية مستول الوزف كأٌما على      
 بٌن القصيدتٌن: تكاد تكوف متطابقةاليت  قوايفكبعض ال، (اٞنيم)كعلى ركم كاحد 

(، 22، ب18(، نائم)ب11، ب10(، راغم)ب18، ب6(، الزماـز )ب33، ب4الئم )ب 
(، 32، ب37(، األراقم)ب7، ب35(، غائم)ب15، ب28(، ظامل )ب46، ب22دائم)ب
(، 8، ب44(، اٛنماجم)ب31، ب43(، الصالدـ)ب30،ب42)ب(، مطاعم32، ب41أراقم)ب

)ب29، ب46دراىم)ب (، 14، ب63(، دعائم)ب34، ب54(، البهائم)ب1، ب48(، اٞنكاـر
)ب3، ب64اٝنضاـر )ب (، 21، ب71(، تصادـ)ب9، ب70(، اٞنتالطم)ب28، ب66(، الصواـر
، 81(، العظائم)ب13، ب77(، اٛنواجم)ب44، ب73(، عاصم)ب5، ب65القشاعم)ب

، 99(، قوادـ)ب16، ب97(، قوائم)ب10، ب94(، ٕنائم)ب37، ب83األعاجم)ب.(02ب
، 108(، ناظم)ب10، ب106، الٌتمائم)ب(42، ب103)(، نادـ24، ب101(، عامل)ب25ب
 (.26، ب111(، قادـ)ب45، ب109(، سامل)ب41ب

، كلكن ابن درٌاج عاير يف استخدامها يف قصيدتو فجاء بعضها ليحمل اٞنعىن الذم ٘نلتو عند اٞنتنيب
 دة.كالبعض اآلخر استخدمو ضمن صيغ جديدة مناسبة للسياؽ ليضفي على اٞنعارضة قيمة فنية جدي

فاعل يف كثًن من نصوصو الشعرية مع الشعر العباسي أف ابن درٌاج استطاع التٌ  يبدك ٣نا تقٌدـ    
 بآليات التناص اٞنختلفة سواء بالتمطيطكاألندلسي يف كثًن من مضامينو كصوره كمعجمو كموسيقاه، 

 كامتصاصان. الداللة، اجرتاران اإل٩ناز كتكثيف بأك  ... كاالستعارةكالشرح كالتفسًن 
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 أواًل/ التفاعل الّنّصي التاريخي  
الّنابع من تداخل نصوص تارٮتية ٥تتارة ومنتقاة مع  التفاعل الّنّصي التارٮتي" ىو ذلك الّتناص      

الّنّص األصلّي للقصيدة، وتبدو مناسبة ومنسجمة مع التجربة اإلبداعّية للّشاعر، وتكسُب العمل األديّب 
 (1) ثراًء وارتفاعاً ".

على  الّنّص الّديٍت والشعري فقط، بل  يف مرجعيتويقتصر إّن التفاعل الّنّصي عند ابن درّاج مل       
انفتح على مرجعيات أخرى غَت نّصية كاألحداث التارٮتية وأٝتاء الشخصيات والقبائل واألماكن 
وغَتىا، فلقد  "أصبح العامل بكّل تفاصيلو ومكوناتو مرجعًا مركزيًا يأخذ الّنّص منو ما تقتضيو التجربة 

ز ، فهو يتميّ (3) وخاصة يف التاريخ واألدب"واسعة ٍ  درّاج ذا ثقافةٍ  :" ابنوال سيم أن(2) اليت يتناو٢تا"،
يف كثرة إيراد أٝتاء القبائل واألعبلم واألماكن ذات الصلة "شعره،  يف بنضج ثقايف تارٮتي، انعكس ذلك

 .معانيها"و٭تتلب  بالتاريخ، وكثَتاً ما يتبلعب ابن درّاج ّٔذه األٝتاء التارٮتية فيشتّق منها، و٬تانس بينها
(4) 

واٞتدير بالذكر أّن الشخصيات واإلشارات التارٮتية يف شعر ابن درّاج اليت مّت استيحاؤىا جاءت       
لتعّّب عن أغراض ابن درّاج ا١تدحية، وىي دليل على ذخَتتو الّتارٮتية، ومقدرتو على استخدام ٤تفوظاتو 

عل الّنّصي الّتارٮتي عند ابن درّاج يف مسارين اثنُت، ٠تدمة ٕتربتو الشعرية ورؤيتو الّذاتية. وقد سار التفا
 ٫تا:

 اٟتوادث التارٮتية  مع الّنّصي التفاعل  -1
 والشخصيات العربية الّنّصي مع أٝتاء القبائل التفاعل -2

                                                           
. الّتناص نظرياً وتطبيقياً. مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للّتناص يف رواية ) رؤيا ( ٢تاشم غرايبة. إربد: مكتبة الكّتاين، الزعيب ،أٛتد - 1

 .29م، ص1993
 .151م، ص 2011. عمان: دار غيداء للنشر والتوزيع، 1. التناص الًتاثي يف الشعر العريب ا١تعاصر. طواصل ،اهللعصام حفظ  - 2

 .328ص من الفتح إىل سقوط ا٠تبلفة. مرجع سابق.  . األدب األندلسيىيكل ،أٛتد - 3

 نفسو، الصفحة نفسها. ا١تصدر- 4
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ا١تختلفة من ٘تطيط للمعٌت وتشخيص  وقد انفتحت نصوص ابن درّاج للمتلقي وفق آليات الّتناص      
للصورة وتفصيل للمجمل، وشرح للمبهم، ومن تكثيف وإ٬تاز للداللة، ينوّع يف األسلوب وينتقي من 

 التاريخ ما يناسب موقفو وٕتربتو الشعرية.
 األحداث التاريخية مع الّنّصي التفاعل -1
احتلت اٟتوادث والوقائع التارٮتية يف شعر ابن درّاج ٣تااًل واسعاً، فهي ٘تّثل ٥تزونًا تارٮتيًا ثرياً،       

تكشف عمق التبلقي بُت الشاعر والتاريخ من جانب، وتعّب عن مدى التفاعل الّنّصي بُت ىذه 
صهر تلك األحداث من جانب آخر ، فقد عمد يف كثَت من األحيان إىل  اٟتوادث وشعر ابن درّاج

وإذابتها يف سياقو الّشعرّي إلعادة إنتاجها ال كملصقات على جسد الّنّص الّشعرّي اٞتديد، وإ٪ّتا ٘تثّلها 
 (1) بشكل تبلٛتي وتناغمي كبَتين.

يستحضر ابن درّاج اٟتوادث والوقائع التارٮتية اٞتاىلية منها واإلسبلمية، سواء ما تعلق منها بتلك       
الوقائع ا١تشهورة من أيام العرب يف اٞتاىلية، أو بتلك األحداث اليت صاحبت الدعوة والفتح اإلسبلمي، 

ن دالالت ومعاين وٖتويلها وذلك  لبناء نسيجو الشعري، وامتصاص ما يف ىذه الوقائع واٟتوادث م
لغرض ا١تدح، فالذين ٯتدحهم الشاعر ابن درّاج من ا١تلوك واألمراء والقواد ىم من القبائل العربية 
ا١تشهورة؛ وخاصة اليمنية منها، ومن ىؤالء ا١تمدوحُت ا١تنصور ابن أيب عامر يف جهاده وحربو مع ا١تمالك 

 دراً ىاماً من مصادر القصيدة ا١تدحية البن درّاج القسطلي.اإلسبانية، ٢تذا تعتّب اٟتوادث التارٮتية مص

يف شعر ابن درّاج، ١تا ٖتملو من أبعاد ومواقف مصدرًا ثريًا للتفاعل الّنّصي  أيام العربشّكلت  -     
تارٮتية مشحونة بالدالالت والطاقات التعبَتية، فمن تلك األيام حرب البسوس، وتعد من أقدم اٟتروب 

أشهرىا، وقد قامت بُت قبيليت بكر وتغلب، وتشَت الروايات الّتارٮتية أّّنا استمرت أربعُت  القبلية ومن
سنًة، وقد جعل ا١تيداين سبب اٟترب ناقة البسوس ٠تالة جّساس واٝتها: )سراب( تلك الّناقة اليت  
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ام كسرت بيض ٛتام يف ٛتى ُكلْيب، فرمى ضرعها بسهم فوثب جّسام على ُكليب فقتلو، فأشعل جسّ 
   (1) عندئٍذ فتيل اٟترب بُت القبيلتُت. 

 ومن الشواىد الشعرية على ىذه الوقائع اٟتربية:

  (2) قول ابن درّاج يف مدح عبد ا١تلك ا١تظفر بن أيب عامر:  -

ناِئِب" َمْشَهَداَعلى َحْرِب (3) لِلّـــــــــــِو يف اإِلْشــــــــرَاِك مْنَك َوقَـــــــــــائِــــٌع       أَْرَبتْ   "الذَّ
يَل"  ـــَدايوَم َحَويـْتَـَها        فَــــْخـــــــــراً أََغـــــــــــــاَر َعـــــــــَلى الزَّمـــــــــــــــاِن وَأ٧ْتَــــــــــــ(4) ال مْثَل "بـَْرَبدّْ

 ــــــوَّْدتَـــــــــــــــــُو َضـــــــــْرَب الطُـّـــــــــلى فـَتَـــــــــَعـــــــــــــّوَداَجرَّْدَت لئِلْســــــبَلِم فيـــــــــها صـــــــارِماً        َعـــــــ
، حيث ظفرت فيها بنو تغلب وبكرالّذنائب " بُت  فهو يستحضر يوم من أيام العرب ا١تشهورة "      

ىذه الواقعة ا١تشهورة بُت بكر وتغلب ال تشبو واقعة  ولكن(5) تغلب، وقتلت بكرًا مقتلًة عظيمًة. 
"بـَْرَبّديل" بُت ا١تسلمُت وا١تسيحيُت؛ اليت انتصر فيها اٟتق على الباطل وعلت فيو راية اإلسبلم يف ببلد 

 األندلس.

كما يستدعي يومًا آخر من أيام العرب، وىو )يوم ا٢تباءة(، الذي كان وبااًل على قبيلة ذبيان،  -
 (6) اٟتال على قبيلة "زناتة"، وذلك يف قولو: مثلما كان

                                                           
1
، 1. ج(د ت، )دار القلم :بَتوت .٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد النيسابوري، أبو الفضل أٛتد بن إبراىيم. ٣تمع األمثال. ٖتقيق: - 

  .374ص  
2
 .454. ص 1ابن درّاج القسطلي. الديوان. ط - 

الدىاء والبصر باألمور، وىو من العقل. وأرب بالشيء: درب بو وصار فيو ماىراً بصَتاً. ينظر: ابن منظور. لسان العرب،  - 3
 . 55، ص1مادة)أرب(، مج 

4
...ينظر:  del Mercado Barbadillo، ويعرف اآلن باسم  Barbadillo موضع كان يعرف يف قشتالة باسم  - 

 .454ىامش الديوان، تعليق ٤تقق الديوان ٤تمود علي مكي، ص 
، 5. شرح وضبط أٛتد أمُت، وإبراىيم األبياري. القاىرة: مطبعة ٞتنة التأليف والًتٚتة والنشر، ج1ابن عبد ربو. العقد الفريد. ط - 5

 .200ص 
 .91. ص 1ابن درّاج القسطلي. الديوان. ط - 6
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 " زِنَاَتًة "       َكَما انـَْقَلَبْت يَوَم " ا٢تََباَءِة " ُذبـَْيانُ  َقاءِ وَردَّ َِّٔا يـَْوَم اللّْ 
ىذا ىو أحد أيام داحس والغّباء، الذي كان لعبس على ذبيان، وقد اقتتلوا من بكرة حىت "ا٢تباء  " ويوم

 (1) .وحجز اٟتّر بينهمانتصف النهار، 

 (3): (2) وقولو أيضاً يف رثاء السيدة أم ىشام أمَت ا١تؤمنُت -

 َكيَـْوِم "اْلبَـرَاِء"َرَماِك بِيَـْوٍم        اِل  ــــــــــــــــارٍِق لِلَّيَ ـــــــــــفَِللَِّو ِمْن طَ 
يستحضر الشاعر ابن درّاج يف ىذه الفاجعة ) موت السيدة أم ىشام ( ا١تاضي األليم للقبائل       

ايام العرب ا١تشهورة يف اٞتاىلي، الذي كان بُت قبائل من اليمنية ) يوم الّباء (، وىو يوم الكبلب الثاين؛ 
ّباء بن قيس بن اٟتارث، وفيو وىو ال -من اليمنية-اليمن وأحبلفها من قضاعة و٘تيم، وكان رئيس كندة 

 (4)من القبائل اليمنية.حلت ا٢تزٯتة على مدحج وأحبلفها 

 ، وخاصة غزواتشّكلت االحداث اإلسبلمية مصدرًا ثريًا للتفاعل الّنّصي يف شعر ابن درّاج كما -    
 ، ومن الشاىد الدالة على ذلك:- صّلى اهلل عليو وسّلم -الرسول 

 (5)قول ابن درّاج  : -

ْلِك مــــــن ُعْليـــــــا "تـَبَــــــــاِبعــــــــِو "   والسَّْيِف من "َعْمرِِه" والسَّْيب مـــــن "       
ُ
 (6) أُدده"ُمـــــــَورَِّث ا١ت

 ْه "ُأُحدِ  " َويف  " َبْدرٍ  "يف  لَِنْصِر ِذي اْلَعْرشِ       ُو ُفِطُرواـــــاٍم لَ ــــِمْن َسْعِي َأْعمَ  َواْلنَّْصرِ     
 

                                                           
 .263جاد موىل. أيام العرب. صيدا، لبنان: ا١تكتبة العصرية، )د.ت(، ص ينظر: ٤تمد أٛتد، - 1
ىي صبح زوجة اٟتكم ا١تستنصر، وأم ولده ىشام ا١تؤيد كانت بشكنسية األصل، وكانت ٢تا نفوذ كبَت يف تسيَت أمور  - 2
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يشيد ابن درّاج بنسب وشرف ٦تدوحو منذر بن ٭تِت الّتجييب من خبلل استدعائو ١تآثر أجداده        
 اليمنّيُت، وبطوالت أعمامو من األوس وا٠تزرج يف نصرة اإلسبلم وا١تسلمُت ٔتوقعيت ) بدر (، و)أحد(.

صلى  -الرسول -ألنصارأي ا-آخر ذاكرًا فضلهم وسبقهم ومشاركتهمموقف ويقول أيضا يف   -
 (1)يف غزواتو:  -اهلل عليو وسلم

 بلَنَاـــــْزيَبْ قـَْيِس َعيْ ــــــَوآِل َحْرٍب َوحِ      ٍد "ـــــــ٢َتُْم َمَدى اْلسَّْبِق يف" َبْدٍر" َويف " ُأحُ 
 َوَمْن َعَصى اْللََّو ِمْن أَبـَْناِء َعْدنَانَا   َلٍق    ـــــــــــاِس" َو"ُمْصطَ ــــَو يف "تـَُبوَك" َو"َأْوطَ 

 رَانَاــــَواْلنّْْصُف َقْسُمُهُم ِمْن آِل ِعمْ      ْت  ــــاُل ِإْذ ُخِتمَ ـــــــــــــــــــرَاَءُة َو اأْلَنـْفَ ـــــــــــــــُم بَ ـــــــ٢تَُ 
 َدانَاـــــــــــــا آَل ٫تَْ ــــــِو يَ ــــــوِل بِ ـــــــــــآَل الرَّسُ     ُكْم    ــُسُيوفُ ُذْل ـــــــــــــــَُت "ملَْ ٗتَْ ــــــــــــَويـَْوَم " ِصفَّ 

الشاعر  يستوحي التاريخ، ويذكر غزوات النيب وفتوحاتو منذ بدر الكّبى وحىت تبوك، ليؤكد ١تمدوحو ف
لفتوحات واالنتصارات ا١تباركة ٭تِت بن منذر الّتجييب أن شجاعتو وفتوحاتو وانتصاراتو ىي امتداد لتلك ا

مع الرسول صلى اهلل عليو وسلم وصحابتو، كما أشار ابن درّاج إىل واقعة "صفــــُت"، وما كان ٢تمذان 
من أثر يف صراع علي بن أي طالب مع معاوية بن أيب سفيان، ووقوف األشعث بن قيس واألشًت 

 (2).-اهلل عنورضي -النخعي والقبائل اليمٍت إىل جانب علي 

  (3):ابن أيب عامر  أجداد ا١تنصورابن درّاج مفتخراً بـ"األنصار"  يقول -

 ِإىَل أَبـَْناِء َعمَّْك يف "ُحنَـُْتِ"    تـُرَاُث ُحْزَت  َمْفَخرََة نِزَاَعا  

صلى -ويشَت الشاعر بعبارة "أبناء عّمو" إىل األوس وا٠تزرج )األنصار(، وببلئهم يف نصرة الّنيب        
 يف غزوة "حنُت". -اهلل عليو وسّلم
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 .(1) ووجو النسب بُت ا١تنصور واألوس وا٠تزرج ىو أنّو معافري األصل من العرب القحطانية 

 وحلمو، حُت حكم على من ثار عليو من أىلو، وذكره ٟتكمتو نذر بن ٭تِت١ت وجاء يف مدحو -
 (3): ، قولو(2)

 فـََلْم أََر أَْمـــــَضى ِمْنَك ُحْكمـــــــــاً َٖتَكََّمْت      َعَلى َسْيِفِو يـَْوَم اٟتَِفاِظ  َمَكـــــــارُِموْ  
 وْ وال ِمثْـــــَل ِحْلــــــــــٍم أَْنَت لِْلَغْيــــــــــــِظ البِـــــــــٌس      وال ِمْثَل َغْيٍظ أَْنَت باٟتِْلِم َكاِظمُ  

 ِمْنـــــــُو  ِغلُّـــــــــُو  َوَجرَاِئُموْ  " ةَ ــــــــقـُرَْيضَ  "   اْلنَِّضَِت" َو َقْد َحَكى   فََأْوَسْعَتُو ُحْكَم "
على بٍت النضَت يهود ا١تدينة الذين  -إىل حكم رسول اهلل صّلى اهلل عليو وسّلماج يشَت ىنا ابن درّ  ولعل

ائتمروا بالّنيب ونقضوا عهده فحاصرىم ا١تسلمون، مث صاٟتهم الّنيب على أن ٬تلوا عن ا١تدينة، وأن يكونوا 
ضًا من يهود ا١تدينة، ظلوا بعد جبلء بٍت آمنُت على دمائهم وأموا٢تم وذراريهم، أما بٍت قريظة فكانوا أي

الّنضَت، غَت أّنم غدروا با١تسلمُت يف غزوة ا٠تندق، فلما انتهت ىذه الغزوة بفشل قريش وأحبلفها 
ويريد  حاصر ا١تسلمون بٍت قريضة، وحكم الّنيب فيهم بقتل ا١تقاتلة وقسمة األموال وسيب الذرية والنساء.

ر بن ٭تِت حكم يف ىذا الثائر عليو من أىلو ْتكم الّنيب يف بٍت النضَت ابن درّاج يف ىذا البيت أن منذ
)أي باٞتبلء دون القتل( مع أن جرائمو وغدره كانت كفيلة بأن توقع عليو حكم رسول اهلل  على بٍت 

 .(4) قريظة بالقتل

                                                           
 .373ينظر: تعليق ٤تقق الديوان ٤تمود علي مكي، ىامش الديوان، ص  -1
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الذي كان والياً على " وشقة "وأعما٢تا يف أيام ىشام ا١تؤيد، مثّ أّكد لو ذلك سليمان بن اٟتكم ا١تستعُت فأمضاه على ٫تلو، وكان أول 
نذر مظهراً موافقتو، مكا٘تاً حسده لو، مثّ تكاشفا وٖتاربا على ملك " وشقة " فعجز ابن صمادح عن منذر، وأسلم لو أمره مائبًل إىل م

، وابن األبار: 189 البلد وفّر بنفسو، وىو أبو معن بن ٤تمد الذي وِل بعد ذلك على ا١ترية. )انظر: ابن ا٠تطيب: أعمال، ص
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ام العرب والوقائع إن اطبلع الشاعر على األحداث التارٮتية لؤلمة العربية واإلسبلمية، ومعرفتو بأي      
والغزوات، وتوظيفها ٔتا يتناسب وٕتربتو الشعرية، قد جعلت ىذه األخَتة من النّص الدرّاجي شريطًا من 
األحداث )كليشي( تًتاء مشاىده يف جّل شعر ابن درّاج، ويلج من خبل٢تا القارئ إىل أعماق التاريخ 

 العريب االسبلمي.

 والشخصيات العربية الّنّصي مع أسماء القبائل التفاعل -2
من يقرأ ديوان ابن درّاج  تستوقفو أٝتاء القبائل والشخصيات العربية ا١تشهورة، اليت ارتبطت جّلها       

بنسب من مدحهم من ا١تلوك واألمراء والوزراء و والقواد وغَتىم، وخاصة من األسرتُت العامرية 
 والّتجيبّية.

شعره إاّل دليل على ثقافة الشاعر ابن درّاج وعلمو باألنساب وما كثرة أٝتاء ىذه القبائل العربية يف  
العربية، وال سيم أن معظم ٦تدوحيو ذو أصول عربية، كما أّن توظيفو ٢تا قد منح شعره بعداً ثقافيًا وقيمة 
تارٮتية، وٖتّول نّصو ١تسرح من اإلحاالت، واإل٭تاءات، واالمتصاصات، سا٫تت يف التفاعل الّنّصي 

 رّاج وٚتالو.  لشعر ابن د
ونورد شواىدًا شعريًة تظهر مدى التفاعل الّنّصي بُت الّنص الشعري اٟتاضر البن درّاج، وبُت ىذه       

 (1) األٝتاء للقبائل العربية والشخصيات التارٮتية.
 ا١تنصور بنسب فيها يشيد واليت ا١تشهورة الرائية بالقصيدة ا١تنصور مدح ابن درّاج يف يقول -

 (2) : التميمية وأمو ا١تعافري
 ُدورُ ــــوبُ  بَل ــــالعُ  يف َتبَلاَل  وسٌ ــــــــشُُ          ويـَْعُربٍ  َ٘تيمٍ  من علْيوِ  َتبَلقتْ 

 وُْتُورُ  بالنََّدى تـَْهِمي َسَحاِئبُ           َأُكفُُّهمْ  الَّذينَ  اِٟتْمََتِيُّْتَ  منَ 

                                                           
. أما الشخصيات الدينية سنقتصر ىنا يف ىذا البحث على الشخصيات العربية؛ اليت ٢تا صلة ٔتكانة ا١تمدوحُت وعزىم وشرفهم - 1

 فقد ورد ذكرىا يف الفصل ا١تتعلق بالتناص القرآين واٟتديثي.
2
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 عامر أيب ابن ا١تنصور يعٍت وكان: بقولو البيتُت ىذين على (ا١تعجب )يف ا١تراكشي الواحد عبد علقي      
 .(1)برطل بابن يعرف كان التميمي زكريا ابن ٭تِت بنت فريهة اٝتها ٘تيمية وأمو النسب معافري

يقول ابن درّاج يف اٟتاجب سيف الدولة عبد ا١تلك بن ا١تنصور ابن أيب عامر، مّبزًا مصدر  -
 (2) حلمو وبأسو:

 واٟتِْلَم ِمْن ِمَتَاِث "اأَلْحَنَف"َخالِِو      والَبْاَس ِمْن ِمَتَاِث "َعْمرٍو" َعمّْوِ        
فقد ورث اٟتلم عن أخوالو والبأس عن أعمامو فـ" األحنف" ىو أبا ْتر األحنف بن قيس التميمي من 

 الفارس ا١تعروف  سادة العرب ا١تشهورين باٟتلم، أما "عمرو" فهو عمرو بن معد يكرب الزبيدي،
، وإ٪ّتا قصد الشاعر التذكَت بنسب ا١تظفر بن ا١تنصور بن أيب عامر وىو ا١تعروف أن عمومتو يف بٍت 

أما خولتو فكانت من ٘تيم؛ إذ كان عبد اهلل بن ٤تمد بن أيب عامر، والد ا١تنصور قد (3) معافر اليمنيُت.
  (4) أصهر آلِل بٍت برطال التميميُت القرطبيُت.

أيب عامر حُت ّٝتى ابنو عبد ا١تلك ابن قصيدة أخرى ٯتدح الشاعر ابن درّاج ا١تنصور ويف  -
 (5)باٟتجابة، بقولو: 

َْجِد تـَْنَصِرُف      و٨َتــــــــــــــــوَُكــــــــــُم اآلَمـــــــــاُل تـَْنعـــــــــَِطف
 منُكْم إلْيُكْم َمَساِعي ا١ت

َْجـــــــــُد ُمتَِّلٌد فيكـــُْم ومُ  
 ـــــــطَـّــــــرُِق َمــــــْن ذا يُنــــــــازُِعُكْم أَْعـــــــبَلَم َمْكــــــــرُمـــــــــٍة      وا١ت

ــــــــْلُك ملُكــــــــكـــُْم غــــــــــــــاٍد فُمْنتَــــــــــِظٌر      آٍت َفُمْقَتَبٌل، مـــ
ُ
 ــــــــاٍض َفُمــــْؤتـََنفٌ وا١ت
  َد اْلَشَرفُ ِإَذا َما ُعدّْ  َعْينَ اْلتُّبـ  وَ    ُلوِك أَبًا    ــــــــــاْلمُ  انِ ـــَكَقْحطَ َمْن َذا يـََعدُّ  

 ُو َسَلفُ ــــــــــــلَ  ْورٍ ــــَوَحاِتٍم َو َأِبي ثَ     ـــــَراَن َو ثـَْعَلَبٍة   َكَعْمُرو َو ُعمْ أَْم َمْن 
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كـ"عمرو"،   ملوك القحطانيُت وفرساّنم واجوادىممن  شخصيات عربية مشهورةابن درّاج ستدعي ي
، ىو بذلك يستوحي تارٮتًا حافبًل باأل٣تاد والبطوالت (1) و"عمران"، و"ثعلبة"، "حامت"، و" أبو ثور "

 ها على ٦تدوحو ا١تنصور ابن أيب عامر وأبنو عبد ا١تلك.بغواألخبلق الكرٯتة ليص

ويواصل الشاعر ابن درّاج يف تكرار ىذه الشخصيات التارٮتية وأشهر القبائل العربية، ليؤكد  -
 (2) بن أيب عامر بقولو:اشرف ونبل وعّز ا١تنصور 

  ا١تنصورُ  بُ اجِ ىو اٟتَ  
َ
 اىىــــــــــــــــــنَ تَـ فَـ  هُ دُّ ــــــاىل جَ ــــــــــــعى فتعــــــــــــسَ       الذي  كُ لِ وا١ت

 اىارَ ذُ  كَ ٝتَْ  سابِ حْ يف األَ  طَ توسَّ        ََتٍ ِٛتْ  وِ رْ من سَ  يدِ الصّْ  ا١تلوكِ  سليلُ 
 ــــــِدَىا وُعـــــــــــــبَلىاوَواِرُث مـــُْلٍك أَثـَّلْتـــــــــُو ُملُــــــــــــــوُكَهــــــــــــــــــا       وَجــــــــاِمُع َشَْلْي ٣َتْـــــــ

لُــــــ  
ُ
 ـــــوِك ) َسبَـــــــــــاىا (٪َتَاُه لَِقْوِد ا٠تَْيِل )تـُبَّــــــــــــــُع( َفْخـــــــــــرَِىا        وأَْورَثَــــــــــــــــُو َسيْبَ ا١ت

فالشاعر ٯتدح ا١تنصور بن أيب عامر و٬تعلو من سبللة تتصل بآّد والشرف والعزّة، فهو سليل       
ك، يرجع نسبو إىل ٛتَت، وعليو فقد عبل مكانة وشرفًا وأصبًل وكعباً، وىم من تّبٍع الذين كانوا أسياداً ا١تلو 

 (3) يف امتطاء ا٠تيل، فدانوا البلدان، وذّلت ٢تم ا١تمالك.

 الناصر، الرٛتن ا١تلك وعبد عبد الدولة سيف اٟتاجب وابنيو ا١تنصور مدح يف أيضاً  ويقول -
 :(4) شنتياقب غزوة يف بببلئهما واإلشادة
 ُْتِ ـــــــــاِقبَ ـــــــــــــالثّ  كَ ـــوَكبَـيْ ــــك ْأويْ ـــــــــــبش      ُْتِ ـــــــــعَ  رَ ـــــــــــــَقري وُدْمتَ  َرىــــالُبشْ  كَ ــــل 

 ُْتِ ــــــــــــــــوَّجَ َـــ ُمت اءِ ـــــــــالسَّن انِ ـــــــــجـــــــــبِِتي       اــــــــــوَشبَّ  آــــــــَنشَ  رٍ ـــــــيَ ــــــِحمْ  كيْ ــــــــــــــمِلي

                                                           
يعٍت بو عمرو بن مزيقياء بن ماء السماء، عامر بن حارثة  الغطريفي األسدي، وإليو ينتمي الغسانيون. وأما "عمران" فلعلو عمران  - 1

العنقاء بن عمرو مزيقاء ا١تذكور ومن ولده األوس وا٠تزرج، أما "حامت" بن عمرو بن مزيقياء ا١تذكور، وأما "ثعلبة" فرٔتا كان ثعلبة 
فاألرجح أنو حامت بن عبد اهلل بن سعد بن اٟتشرج الطائ، اٞتواد ا١تشهور، وأما " أبو ثور " فهذه كنية الفارس ا١تعروف عمرو بن معد 
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 نِ ــــــــَديْ ـــــاليَ  يف اــــهــــــنـــــم اهللِ  وَسْيفِ        سٍ ــَشمْ  عْبدِ  دوَلةِ  َشْسِ  ِبحاِجبِ 
 ُْتِ ــــــــــاأَلْعَليَ  هاــــــــمن الثَـّْغرَْينِ  مىـــــــحِ        اهُ ــــــــــظُبَ  َضْمَنت ذيــــال رَِىاوناصـــــــ

 (1) "نِ ــــلُمْنِذرَيْ ا" اــــــوَصايَ  َضاَعتْ  وال      " ارثـَْينِ ـــــــــالح"  عهودُ  ُنِسَيتْ  وال      
 (2) "نِ ــرَُعيْ  ِذي" َكواِعبُ  َأْخَوتْ  وال      "  ََلعٍ ـــــــــكٍ  ِذي" مآثِرُ  َخزَِيتْ  وال      

القبائل ىذه مع أٝتاء يف نّصو ا١تاثل ىذا يف مدح األسرة العامرية وكيف تفاعل الشاعر ابن درّاج       
الشخصيات التارٮتية؛ ١تا ٢تا من مكانة تارٮتية واجتماعية يف حياة ىؤالء أشهر أٝتاء و اٞتاىلية العربية 

ألندلس ١تا ٘تثّلو من امتداد للملك والعّز فهي ٔتثابة اٞتسر الرابط بُت ا١تشرق وا ،ا١تمدوحُت من بٍت عامر
 والشرف.

يف مدحياتو ذكره لتلك األٝتاء العربية بعد ذىاب وسقوط دولة بٍت عامر؛  واصل الشاعر ابن درّاجي      
بعد -رمز القوة والسيادة العربية يف ببلد األندلس، فنجد الشاعر ابن درّاج يف مدحو للفتيان العامريُت 

)أٝتاء القبائل والشخصيات العربية (، ويوّسع دائرتو ويكّثف  ا١توروث التارٮتيّظف ىذا يو  -فتنة قرطبة
وخاصة مع األسرة الّتجيبّية،  دالالتو لتشمل شخصيات وقبائل ارتبط اٝتها بنصرة اإلسبلم وا١تسلمُت؛

 ونذكر على سبيل ا١تثال:
 (3) وقول ابن درّاج يف منذر بن ٭تِت الّتجييّب:  -

ْلِك من ُعْليُمَورَِّث 
ُ
 ِعو"       والّسْيُف من "َعْمرِِه" والسَّْيُب من "أُُدِدْه"ـــــــــــابِ ـــــــــا "تـَبَ ــــــــا١ت

 ِدْه"ـــلَِنْصِر ِذي الَعْرِش يف "بَْدٍر" ويف "ُأحُ        والّنْصِر من َسْعِي َأْعَماٍم لُو ُفِطُروا    
ويشَت ابن درّاج يف ىذا البيت والذي قبلو إىل مآثر عرب اليمن )الذين ينتمي إليهم ٦تدوحو منذر       

بن ٭تِت الّتجييّب( يف اٞتاىلية واإلسبلم: فهو يتحدث عن ملوك التتابعة، وأما )عمرو( فهو عمر بن 
ن سبأ بن ٛتَت أبو قبيلة معدي كرب الزبيدي الفارس ا١تشهور، وأما " أدد " فهو ابن زيد بن كهبلن ب
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من اليمن، ويف البيت الثاين يشيد ٔتا قام بو األوس وا٠تزرج من نصرة اإلسبلم، وٮتص بالذكر موقعة بدر 
 .(1) وأحد
 (2): ويقول أيضاً فيو  -

 ْديَاـــــاًء وال ىَ ــــــــــــــــَسنَ  ودٍ ـــــــــىفـََلْم يـَْنَس من  " واْحَتََب   ُربَ ـــيـَعْ َداِم "ــــــــــــفََأْعَرَب عن ِإقْ 
 َياــــــــُو السَّبْ ـــــــــائِبُ ـــــــــاَدْت َكتَ ـــــــــقَ  ٍإ "ـــــ"َسبَ َوِمْن ـــــــــــــــــــا َأْٛتََر الذُّرى    َردَّ الَقنَ  "ِحْمَيٍر"َوِمْن 

 ِط بالسُّْقَياــــــــِة الَقحْ ـــــــــــالثَّرى من ُغلَّ ُعُروُق    ِإْذ َفدى   "َقْحطَاَن"َوَما نَاَم َعنُو ِعْرُق 
 اـــــــِو طَيِّ ــــــــــــــــِلراَحتِ   يٌّ "ـــــــــــ"طَ ْت ـــــــوال َرِضيَ     ِسَياَدةً  وُن"ـــ"الس كُ وال َأْسَكَنْت َعْنُو  
 اـــــــــــيَ ــــــــــا َوىْ ـــــــــهَ ـــــــزَّتِ ـــــــــاِن عِ ـــــــــــــــُرَك يف أَرْكَ ـــــــــتْ ــــــــفـَيَ     َدٍة"ــــــــ"ِكنْ َأْسَيافُُو ُمْلَك (3) وال َكَنَدتْ  
 َمْشيا ْعِن أَوـــواً ِإىَل الطَّ ـــــولو َحبْ  "ُتِجيُب"ــــــــــــارٍِخ    ابَِة صَ ــــــــــــــْن ِإجَ ـــــُو عَ ـــــــــــــــوال أَقْـَعَدتْ  
 دى َخْفياـــــــْذِل النَّ ـــبَِنْصِر ا٢تَُدى َجْهراً  وبَ   من َحقّْ أُْسَوٍة   "اأَلْوِس"وَكاِئْن َلُو يف  
 َرى َوْحياـــــــــدى والقِ ــــــــُو َفْخَر النَّ ــــــــــــــوَحاُزوا لَ     ٍد ــــم  ـَـــ ُمحِن  ــــــــــَر  ديــــــــُىُم أَْورَثُوُه  َنصْ            
 و ِحْلياــــــــــــــانْت لـــــــْدراً وكَ ـــــــــا صـــــــــاَن ٢تـــــــفكــــــــــــــًة    ِو  وؤرَاثَ ـــــــــــــيْ ـــــــا ِإلَ ــــــــــــاِقُب أَدَّْوىــــــــــــــــــَمنَ            

لقد تناص الشاعر ابن درّاج مع أٝتاء الشخصيات والقبائل العربية: يعرب، ىود، ٛتَت، سبإ،       
، وكلّّ منها يشّكل تارٮتاً صلى اهلل عليو وسّلم ٤تّمدقحطان، الّسكون، طّي، كندة، ُٕتيب، األوس، 

و نسب شريف، وعّز ٯتتدُّ يف عمق ا١تاضي ويشرق على اٟتاضر وا١تستقبل، فمنذر بن ٭تِت الّتجييب ذ
استخدم ابن درّاج و٣تد، توارثو عن كابر عن كابر. ونلمس براعة الّشاعر جلّيًة يف بناءاتو الشعرية، فقد "

  (4) ".على أٝتاء القبائل اليمنية كحمَت وقحطان والّسكون وطّي وٕتيب واألوس جناس االشتقاق مسنداً 
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ويقول يف ا١تنصور منذر بن ٭تِت حُت قدومو عليو َسَرُقْسَطَة وىو حينئٍذ حاجٌب سنة ٙتاٍن  -
وأربعمائة، ٯتدحو ويفاخر بنسبو وحسبو، وبعزّه وّتاىو بعدما وصف رحلتو، وما كابده من مشّقة 

 (1)وعناء، وحَتة وتيو يف سبيل الوصول إىل ٦تدوحو:

اوبَِقيُت يف ُٞتَــــــــ              ــــــــــــــِج األسى ُمَتَضلّْبًل          وَعَدْلُت َعْن ُسُبِل ا٢تُــــــــــــَدى ُمَتَحَتّْ
 َكبلَّ وقد آَنْسُت من "ُىوٍد" ُىـــــــــَدى         وَلِقيُت "يـَْعُرَب" يف القيــوِل و"ِٛتْيَـرَا"

لُـــــــــوَك وال َيِدبُّ ٢تــــــــــا ا
ُ
 لضَّــرَاوَأَصْبُت يف "َسَبٍإ" ُمَورَّْث ُمْلـــــــــــــــــــــِكِو          َيْسيب ا١ت

 ـــــــــــــــكاً يَِديُن لـــــــــــو الَوَرىفَكــــــــــَأ٪ّتا تابـَْعُت "تـُبَّـــــــــــــــــــَع" رافـــــــــــــــــعاً          أَْعـــــــــــــبَلَمُو َملِ  
 َرىــــــاِد َمْبُذوَل اْلقِ ــــــــــــِل َو اآْلسَ ــــــــبِا٠ْتَيْ      َمى    ـــــــــــاِرَث اٞتَْْفٍِتَّ " ٦َتُْنوَع اٟتِْ ــــــ" اٟتَْ وَ  
"   ــــــــــــــــَحَطْطَت َرْحِلي بـَُْتَ نَارِْي"حَ وَ   رَاـــــرًا أَْو ُمْعسِ ــــوسِ ــــرِي مُ ــــــــاَم يـُقْ ــــــــــــــــــــأَيَّ       امتِِ
 رَاــــــــاَد اْلضُّمَ ــــــــَها اْٞتِيَ ـــــــُسو َغبلَئِلُ ـــــــــَيكْ        اَجٍة   ــــَلِقيُت " زَْيَد ا٠ْتَْيِل" َٖتَْت َعجَ وَ  
ي       ُع ِمْنبَـرَا  ـــــــــــُىَو يـَْرفَ ــَدِل" وَ َوأَتـَْيَت "ِْتَــــــــــــــ  نـــــــــــــــلِْلدّْ  رَاـــــــــُض ِمْنبَ ــــــــا ٮَتْفِ َـ يــــــــــْـ ِن َو اْلدُّ

جاءت األداة )كبّل( تفيد رفض ذلك الواقع ا١ترير، وفاٖتة ألمل جديد للشاعر ابن درّاج مع ٦تدوحو      
٭تِت، واستدعائو ألشهر للقبائل العربية )ىود، يعرب، ٛتَت، سبأ، تّبع( فيو مفاخرة منذر بن  ا١تنصور

ومباىاة للممدوح ا١تنصور، مّث اْتباع ذلك بشخصيات عربية، ارتبط اٝتها با١تلك واٞتاه والسلطان فيو 
وىو تناٌص حيايتّّ بُت ا١تمدوح وىذه الشخصيات. فقد "كان اٟتارث اٞتفٍت من أقوى ملوك غّسان، 

الذي انتصر على ا١تنذر بن ماء السماء، وقتلو يف يوم حليمة، وعرف حامت الغساين ّتوده وكرمو ...أما 
 "ْتدل" سيد كلب ووالد ميسون؛ أم يزيد بن معاوية وىو الذي رفع منّب األمويُت يف دمشق يف حرب
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أما زيد ا٠تيل، فهو سيد راىط اليت انتصر فيها جيش مروان بن اٟتكم على جيش عبد اهلل بن الزبَت. 
  (1)قبيلة طّي، وىو الذي أسلم وقومو على يدّي رسول اهلل صّل اهلل عليو وسّلم وىو اآلخر فارس شجاع.

 :(2) الّتجييب دح منذر بن ٭تِتيقول يف م -
 باٟتِْلِم َكاِظُموْ وال ِمْثَل َغْيٍظ أَْنَت  ِظ الِبٌس     ـــــــــــٍم أَْنَت لِْلَغيْ ــــــــَل ِحلِ ـــوال ِمثْ 

 وْ ُـ مــــــــــــــــُو وَجرَائِ ـــــــــو ِغلُّ ـــــــــــَة" منـــــــــــظَ ــ"قـُرَيْ  فََأْوسْعَتُو ُحْكَم "النَِّضَِت" َوَقْد َحَكى    
لعل ابن درّاج يشَت إىل حكم الرسول )ص( على بٍت النضَت يهود ا١تدينة الذين ائتمروا بالّنيب        

ونقضوا عهده فحاصرىم ا١تسلمون مّث صاٟتهم على أن ٬تلوا عن ا١تدينة وأن يكونوا آمنُت على دمائهم 
وأموا٢تم وذراريهم، أما بنو قريظة فكانوا أيضا من يهود ا١تدينة ظلوا بعد جبلء بٍت النضَت ، غَت أّنم 

زوة بفشل قريش واحبلفها، غدروا با١تسلمُت أيضا يف غزوة ا٠تندق أو االحزاب، فلّما انتهت ىذه الغ
حاصر ا١تسلمون بٍت قريظة وحكم الّنيب )ص( فيهم بقتل ا١تقاتلة وقسمة األموال وسيب الذرية والنساء. 
ويريد ابن درّاج يف ىذا البيت أن منذر بن ٭تِت حكم يف ىذا الثائر عليو من أىلو ْتكم النيب يف بٍت 

غدره كانت كفيلة بأن توقع عليو حكم رسول اهلل على النضَت )أي باٞتبلء دون القتل( مع أن جرائمو و 
  .(3) ظة بالقتلبٍت قري

 (4) يقول ابن درّاج: -

 َحَكَمْت ٢َتا ُمَضٌر َعَلى َساَداِِتَا       يـَْوَم اْفِتَخاِر "ُأَحْيَحَة" ْبِن ُجبَلِحَها
األوسّي، الذي كان من فرسان يثرب )ا١تدينة(  يشَت الشاعر إىل أيب عمرو أحيحة بن اٞتبلح       

والذي يذكر أن ا٠تليفة األموي ، اج يعٍت ْتكم مضر لو على ساداِتاواشرافها يف اٞتاىلية. ولعل ابن درّ 
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حيحة وتفضيلو لو ألبيات قا٢تا يف االفتخار بقصر الزوراء،  وذلك يف ابن عبدا١تلك أبدى إعجابو بأ
 .(1) حوص الشاعرحديث للخليفة الوليد مع األ

ومن الشخصيات العربية ا١تبدعة يف ٣تال الشعر؛ اليت ترّدد ذكرىا يف شعر ابن درّاج امرؤ القيس       
 (2) واألعشى،  يقول ابن درّاج: 

 أَْعيَــــــْت بَــــَدائِـــــعـــــُو       فاْسَتْدَعِت الَقْوَل ٦تَّْن َظنَّ أَْو َحِسَبا َوَلْسُت َأّوَل َمـــــنْ 
 ا"ِإنَّ "اْمرأَ القْيِس" يف بـَْعٍض َلُمتـََّهٌم        ويف َيديْــــــِو لــــــــــــــَواُء الشّْْعِر " ِإْن رَِكبَـــــــــ 
 ـــَشى" وقـَيَّـــــــــــَدُه        ُخّْباً وَقْد ِقيَل "واأَلْعـــــــــــَشى ِإَذا َشرِبَا "والّشــْعُر َأَسَر "اأَلْعـــ  

إّن استدعاء ابن درّاج لشاعرين عظيمُت من الشعراء اٞتاىليُت "امرئ القيس" و"األعشى " مل يكن       
راعتو الشعرية، فهو ليس أول توشيحًا وال زينة للّنّص الشعري، بل جاء ّٔما للتدليل على براءتو وب

 ا١تّتهمُت باالنتحال والسرقة، ففحول الشعراء ىم أيضاً موضع اِتام.
إّن ىذه األبيات ٖتيلنا إىل مناسبة امتحان الشاعر يف حضرة ا١تنصور ابن أيب عامر، فقد ذكر       

ل بو ابن درّاج من ا١تلوك  اٟتميدي مسندًا روايتو إىل أستاذه أيب ٤تمد ابن حزم القرطيب: إّن أول من اتص
 كان ا١تنصور بن أيب عامر مدبر دولة ىشام ا١تؤيد، وإّن أول شعر مدحو بو كان قصيدتو ا٢تائية؛ وأّو٢تا:

ِضٌَت ِْتَرّْ َىواَىا
ُ
ِنِف ا١ت  َأَضاءَ ٢تا َفْجُر النُّهى فَنهاَىا      َعِن الدَّ

وكان للشعراء أيام ا١تنصور بن أيب عامر ديوان فساء الظّن ٔتا أتى بو ابن درّاج من الشعر واِتم فيو، 
يرزقون منو على مراتبهم وال ٮتلون با٠تدمة بالشعر يف مظاّنا، فسمي بابن درّاج إىل ا١تنصور وزعم أنّو 
منتحل سارق ال يستحّق أن يثبت يف ديوان العطاء، فاستحضره ا١تنصور عشي يوم ا٠تميس لثبلث 

 وثبلٙتائة، واقًتح عليو، فّبز وسبق وزالت التهمة عنو، ووصلو ا١تنصور خلون من شّوال سنة اثنتُت وٙتانُت
ٔتائة دينار، وأجرى عليو الرزق، وأثبتو يف ٚتلة الشعراء، ويف ذلك آّلس بُت يدي ا١تنصور أنشد ابن 
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ّٔا.  درّاج ىذه القصيدة البائية، وفيها أشار إىل ا١تعٌت الذي اْستحضر من أجلو، وفّند الدعوى اليت ُقذف
 (1)  

وبعد ىذه اٞتولة يف التفاعل الّنّصي مع القبائل والشخصيات العربية، يبدو لنا عمق ونضج التجربة       
يف نصوصو، وتعدد ا١ترجعيات التارٮتية من أٝتاء  الشعرية لدى ابن درّاج من خبلل ٕتليات التناص

القبائل والشخصيات العربية تنبئ عن رؤية شاملة ووعي تام بالًتاث العريب، وقدرة على التواصل معو 
 واحيائو من جديد، للتعبَت عن ٕتارب جديدة تتواشج معو تآلفاً أو ٗتالفاً.

 التفاعل الّنّصي مع المكّون األندلسي ثانيا/ 

إىل ٝتة اللون  -يف معرض حديثو عن فنّية وٝتات شعر ابن درّاج-أٛتد ىيكل أشار الدكتور        
احملّلي يف شعر ابن درّاج، وذلك يف قولو: " أّما ٝتة اللون احمللي، فنعٍت ّٔا كون الشعر واضح الّتأثّر 

وسامعو على أن صاحبو من  بطابع اإلقليم ومؤثّراتو. وشعر ابن درّاج يبُّت األندلسّية بشكل يدّل قارئو
أبناء األندلس، ا١تتأثّرين ٔتوقعها وحياِتا السياسية واالجتماعية واللغوية أوضح تأثَت. ففي شعر ابن درّاج 

 وقد(2) ذِْكٌر لكثٍَت من أٝتاء الببلد اإلسبانية اليت اتصل ّٔا ا١تسلمون خبلل معاركهم مع ا١تسيحيُت". 
ة الشاعر يف أربعة مسارات، أظهرْت أندلسيّ يف شعر ابن درّاج ٕتّلى التفاعل الّنّصي للمكّون األندلسي 

  وىذه ا١تسارات ىي: وابداعو،

 ٝتاء الببلد اإلسبانية التفاعل الّنّصي مع أ -1
 ا١تلوك واالمراء اإلسبان أٝتاء مع الّنّصي التفاعل -2
 اللهجة البلتينية احمللية ) رومانثي ( مع الّنّصي التفاعل -3
 وجغرافيتها لتفاعل الّنّصي مع الطبيعة األندلسيةا -4
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  اإلسبانية البَلد أسماء مع الّنّصي التفاعل -1
مل يكن استحضار ابن درّاج لتلك األٝتاء للببلد اإلسبانية يف شعره ٣تّرد أٝتاء يبهرج ّٔا نّصو       

بل كانت ٘تّثل فضاًء مكانيًا وزمانيًا لصراع وجوديٍّ بُت ا١تمالك ا١تسيحية ويلّمعو ٔتا ٖتملو سلطة وجاه، 
بُت الفاٖتُت اليت ترى يف وجود ا١تسلمُت يف األندلس احتبلاًل وغزوًا ٢تا، وِتديدا ألمنها ومصاٟتها، و 

 يف وجودىم يف تلك الببلد األندلسية حّق ونصرة لدعوة لئلسبلم.  ا١تسلمُت الذين يرون

 (1) ن درّاج:يقول اب -

سِلمَُت زُنُوُدىا     َوَدَنْت ٢َتَا يف " آُر " َٖتَْت َصوارٍِم 
ُ
 َورَِيْت ِبِعزّْ ا١ت

( وفيو وقعت معركة أخرى بُت سليمان  Guadiaro) باإلسبانية اآلن  "آر  " وادييستدعي الشاعر 
 . (2) (1010 يونيو سنة 21) 400من ذي القعدة سنة  6ا١تستعُت و٤تمد ا١تهدي يف 

 (3) إىل أن يقول: -
 َوَبَسْطَت من " َقْشِتلٍَّة " َيَد آِمٍن       لِرَضاَك  فيها يارٌِق وِسَوارُ 

يف وسط اسبانيا، ؤّذه الرسم ىي أقرب لنطقها اإلسباين Castilla وقشّتلة ىي ا١تنطقة ا١تعروفة باسم 
 .(4) ويف ا١تراجع العربية تكتب قشتالة 

 (5)بن أيب عامر: ايف مدح ا١تنصور   يقول ابن درّاج -

َيٍة"      منو ِشهاٌب خاِطٌف ِلِشهابٍ   وِبرْأي َعْيٍِت منو يـَْوَم " قـُلُنـْ
ْفٍِت بـــــو       ِشَيَع الضَّبَلِل وِفْرَقَة اأَلْحزابِ 

ُ
 َسْيُف اإللِو َوِحْزبُُو ا١ت

                                                           
 .65ص . 1ابن درّاج القسطلي. الديوان. ط - 1
 . 314 -2/313انظر ليفي بروفنسال:  تاريخ إسبانيا اإلسبلمية  - 2
 .155ص . 1ابن درّاج القسطلي. الديوان. ط - 3
 .156، 155ينظر : ا١تصدر نفسو. ص  - 4
 .18ا١تصدر نفسو. ص  - 5



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث: التفاعل الّنّصي الّتاريخي والثّقافي 

983 
 

َيٍة"، واٝتها باإلسبانية يستحضر الشاعر إحدى ا١تعاقل ا١تسيحية يف قشتالة؛ وىي"          ،Cluniaقـُلُنـْ

قلونية "، وقد فتحها عبد الرٛتن الناصر وا١تنصور ابن أيب عامر وابنو ا١تظفر  وتكتب يف ا١تواجع العربية "
 (1) مراراً عديدًة.

 (2) : أيضاً فيو يقولو  -

 فيها ٨ُتُورُىا َت " ُلونََة" قَاِىراً        ُخُيواًل َٝتَاُء اأَلْرضِ وأَْنَت الذي َأْوَردْ 
، وىي قلعة منيعة تقع على ّنَت ٭تمل ىذا االسم أيضاً Lunaفهو يستحضر أيضًا اسم القلعة " ُلونََة" 

اٟتالية، وكان ا١تنصور    Leon ليونيف مقاطعة  Barrias de Lunaوتسّمى اآلن باريوس دي لونا 
م(. والبن 3333)-ه993صارى يف سنة ابن أيب عامر قد توجو إليها وافتتحها يف غزوة لو إىل ببلد الن

 (3) درّاج أكثر من إشارة لو إىل ىذه الغزوة اليت يتحدث عنها يف ىذا البيت.
 (4) : أيضاً يقول و  -

 حىّت َعبَـْرنا َخِليَج " ُدويـُْر " َكأَنـَّها          ُسُفٌن تـَرَامى باٟتُُتوِف ِْتارَُىا
، وىي الصورة البدائية اليت كانت تنطق ّٔا Dayro ّنر الدويرة ا١تعروف وىو يذكر الشاعر " ُدويـُْر "

فهو يرجع إىل تطور  Dueroىذه الكلمة ومثيبلِتا يف ٦تلكة ليون وأشتوريش وجليقية، أّما نطقها اٟتاِل 
 . (5) صويت متأخر...

 (6) : وقولو -
 "         با٢تَْدِم والنَّاِر فـَّتاً َفتَّ يف َعُضِدهِ  فـََتتَّ منها َقواِصي " بـَْنِبُلونَِتوِ 
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؛ وىي اآلن عاصمة ٢تذه  ٦Navarraتلكة البشكنس أو ٦تلكة نّبة  ىي عاصمةPamplona وبنبلونة 
 (1) ا١تقاطعة من مقاطعات إسبانيا

 (2) : أيضاً يقول و  -
 " واِٟتمى           من الرَّاِح ُمْسَودّّ بَِأْرَجائِِو الصُّْبحُ  فَِتْلَك الرََُّب من "بـَْنِبُلونَـــــــــــةَ 

َعُة " َشْنَت اقْـُروَج" أَْوَرْيَت فـَْوَقها            َسنـــــــا ٢َتٍَب فيــــــِو َلَعْميائِها َشرْحُ   َوبـَيـْ
) ومعناىا الصليب ا١تقدس (، ومل ٖتتفظ   Santa Cruzو" َشْنَت اقْـُروَج " ىي كنيسة كانت تسمى 

ا١تراجع العربية شيئًا عن كنيسة ّٔذا االسم خرّٔا أو أحرقها ا١تنصور بن أيب عامر، غَت أن الوثائق 
ا١تسيحية اليت بقيت من أوائل القرن اٟتادي عشر ا١تيبلدي تذكر أن ىناك ديراً ٭تمل ىذا االسم كان من 

يف ه( 427)1035وأن السلطات الكنيسية كانت ٕتتهد يف سنة  بُت ما خربتو ٛتبلت ا١تسلمُت،
إصبلحو وترميمو، وال يستبعد أن تكون ىذه البيعة اليت ٖتدث عنها ابن درّاج ىي نفسها ذلك الدير 

 . (3) الذي أشارت إليو الوثائق
نية اليت اتصل ّٔا تظهر ىذه النماذج الشعرية مدى ٤تلية الشاعر ابن درّاج وتفاعلو مع أٝتاء الببلد اإلسبا

 ا١تسلمون خبلل معاركهم مع ا١تسيحيُت.
 اإلسبان مراءواأل الملوك أسماء مع الّنّصي التفاعل -2

م أٝتاء ا١تلوك واألمراء اإلسبان وال سيما أنو أىيف شعره من الطبيعي أن يذكر الشاعر ابن درّاج       
ا١تنصور وأبنيو للببلد اإلسبانية، وشهد سقوط الكثَت من اٟتصون والقبلع وا١تدن  عايش وحضر غزواة

اإلسبانية، و شهوده أيضًا على  تلك اٟتروب اليت قادىا بعض الفتيان العامريُت بعد الفتنة القرطبية 
ية اليت الستتباب أمنهم وتأمُت حدود إماراِتم وخاصة من األسرة التجيبّية. ونذكر بعض الشواىد الشعر 
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مثّلت فيها ىذه األٝتاء اإلسبانية نقلة زمنية ألىم تلك األحداث التارٮتية . فكثَت من شعر ابن درّاج 
 يعد وثيقة تارٮتية بامتياز لكثَت من الوقائع اٟتربية بُت ا١تسلمُت وا١تسيحيُت يف ببلد األندلس.

 (1) مدح ا١تنصور ابن أيب عامر واإلشادة بقوتو وبطشو بالعدو: يقول يف -
 فـََلّما رَأى " َغْرِســـــــــيٌَّة " أَنَـّـــــــُو الرَّدى        يَقيـــــناً وَأنَّ اهلَل ال َشكَّ غـــــــــــالُِبوْ  
 آمــــــــــــــــتالُـــــــُو وَرَغــــــــــــائُِبوْ  تَلّقاَك يف َجْيٍش من الذّّلّْ َجْحَفٍل          صــوارُِمـــــــــــوُ  
 ــــــــاَظ التََّذلُِّل كــــــــــاتُِبوْ وأَْعــــــيــَا بِــــــــــآراِء التَّــــــــــَرضّْي َوزيــــــــــــــــــــــرُُه         َوأَنـَْقـــــــَذ أَْلَفـــــ 
 ـْليَتْ لرَاَحتَـْيِو ُمبَــــــــــــاِدراً         أَلمرَِك ُمْرٍض بالَّذي أَنَت راِغُبوفََأْعــــــــَطى بِكــــــ 
 وأَْمَكَن َحْبَل الرّْقّْ من ُحرّْ ِجيــــــِدِه         ُمَتاِبَع َعْزٍم َحْيُث أَْمُرَك جــــــــــاِذبُوُ  

" اٟتروب اليت  قادىا ا١تنصور بن أيب عامر على  يستدعي ذكر اسم ا١تلك اإلسباين " َغْرِسيَّةٌ        
ا١تلوك اإلسبانيُت، فهناك ملكان من ملوك الّنصارى كانا ٭تمبلن اسم " غرسية " على عهد ا١تنصور بن 

 أيب عامر:
( قومس Garci-Fernandezأو٢تما القومس غرسية بن فرذلند ) باإلسبانية جارثي فرنانديث 

 .( م995 -970/ 385و 360 )كونت( قشتالة ) حكم بُت سنيت
ملك ببلد البشكنس ) نبارة (  Garcia Sanchaz 2والثاين غرسية بن شا٧تة ا١تعروف بغرسية الثاين 

(، وإىل كبل ا١تلكُت قاد ا١تنصور بن م1000 -994)  391و 374وقد حكم ىذا فًتة قصَتة بُت سنيت 
أيب عامر عدة ٛتبلت مظفرة، ولسنا نعلم من يقصد ابن درّاج منهما يف ىذه القصيدة، على أننا أميل 
إىل أن يكون موضوع ىذه القصيدة غزوة للمنصور يف ببلد ا١تلك البشكنسي غرسية بن شا٧تة ) بُت 

ه القصيدة عن إخفاء ا١تلك النصراين رسلو ووزراءه . إذ أن ابن درّاج يتحدث يف ىذ(391و 384سنيت 
يف سبيل التماس الصلح من ا١تنصور؛ ومن ا١تعروف أن البشاكسة كانوا أكثر انقيادًا للمنصو، ر وأرغب 
يف مصاٟتتو من جَتاّنم أىل قشتالة، الذين كانوا أشّد نصارى األندلس مراسًا وأصلبهم مكسرًا يف 

د ذكرت ا١تراجع ا١تسيحية بالفعل أن غرسية بن شا٧تة ىذا ا١تعروف بـ " حرؤّم مع ابن أيب عامر، وق
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" قد سار على سنة أبيو يف معاىدة ا١تنصور واإلٟتاح عليو حىت ٯتضي لو عقد El Tembllonالرعديد 
 (1) الصلح معو.

 : (2) أيضاً يف منذر بن ٭تِت الّتجييب،يقول و  -

ـــــَم نـَْفَســـــــــُو وِحــــــــَذارُ  َوَدنَا " اْبُن ُرْذِمَتٍ       (3) " يـُزَْلزٍُل ُخْطَوُه           أَمٌل تـََقسَّ
 فـَُفَؤاُدُه من ُذْعــــــِر َسْيِفَك طَـــــــــائٌر           َطْوراً ومن َعَجٍل ِإلَْيَك ُمطارُ 

 ِإالَّ ِإلَْيَك مـــــــــن اِٟتَمــــــــــاِم فِــــرَارُ         وَلَقْبُل أَيـَْقَن " ِفْرِذلَْنٌد" َمــــــــــا لَــــــــُو    
ويقصد بابن رذمَت ملك ليون، وإ٪تا نسبو إىل جّد أبيو، إذ أّن اٝتو ىو ألفنتش )اٟتامس( بن برمند 
)الثاين( بن أردون )الثالث( بن رذمَت )الثاين( وىو ا١تعروف لدى ا١تؤرخُت اإلسبان باسم " ألفونسو 

 .(4) م(1027. 999)418و390" وِل حكم ٦تلكة ليون بُت سنيت  Alfonso el Nobleبيل  النّ 
 (5) :أيضاً فيويقول و  -

 ُحِشَرْت ِبِو      لِلزَّْحِف مُثَّ ِإىل اَٞتِحيِم ُحُشوُدىا ْلٌو أِلَْرَمنـُْقورىاشِ 
  ىذا قائد خيل اإلفرنج وحليف ٤تمد ا١تهدي خصم سليمان اٟتكم وىو أخو رامون بريل ويعٍت بأرمنقود

Ramon Borrell   اإلسبانية  المراجعقومس برشلونة، وتسّميوArmengole  أو Ermen 

gaid " (6)  ، وقد قتل يف موقعة عقبة البقر، وقد تسّميو ا١تراجع العربية أيضاً " أرمقند. 
 (7) منذر بن ٭تِت: يفيقول ابن درّاج  -

 فَِتْلَك نـَْفُس " اْبِن َشْنٍج " ال مآَل ٢َتا      من ِميَتِة السَّْيِف َأْو َعْيٍش َعَلى َنَكِدهْ 
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وا١تقصود ىنا " بابن شنج " ويف أكثر ا١تواضع اليت ورد فيها ىذا االسم بالديوان شا٧تة بن غرسية       
وىو خامس ملوك  Sancho Garces3بن غرسيو الذي تعرفو ا١تصادر ا١تسيحية باسم  بن شا٧تة

البشكنس أصحاب بنبلونة وثالث من يتسمى منهم ّٔذا االسم، كذلك تلقبو كتب التاريخ ا١تسيحي " 
 -1000ه ) 427و  391 بُت سنيت Navarra" وقد حكم ٦تلكة نّبة  EL Mayorباألكّب 

(، ووصلت ٦تلكتو يف عهده إىل أوج امتدادىا وعظمتها حىت أصبحت مركز النشاط السياسي م 1035
يف إسبانيا ا١تسيحية، وكانت تظم بعض ا١تناطق الواقعة يف شال جبال الّبتاب )البَتينيو ( ومقاطعات 

وكان قوامس برشلونة وغشقونية  ،Ribagorza وريباغورثا   Sobrarbeوشّبرب  Aragonأرغون 
Gascuna  يف جنوب فرنسا ( يدينون لو بالطاعة، مّث إّن زواجو من إلبَته (Elvira  بنت ٝتيو

ومعاصره شا٧تة بن غرسية بن فرذلند قومس قشتالة أغراه باالستبلء على قشتالة بعد اغتيال غرسية بن 
انب األكّب دون أن يًتك وريثاً شرعياً إلمارة قشتالة، وىكذا احتل اٞت 429/1029شا٧تة يف ليون سنة 

منها باسم زوجتو، ومل تقف أطماع شا٧تو عند ذلك بل إنّو احتّل ليون أيضاً متحدياً بذلك ملكها برمند 
مقسمًا ٦تلكتو على أبنائو الثبلثة. وقد   427/1035شا٧تة يف سنة  ، وتويفVermudo 3الثالث  

 . (1) عامبل على قوة العبلقات بُت الدولتُت كان قرب ٦تلكة نّبة من سرقسطة مهد حكم الدولة ا١تنذرية
 

 (2) : ويقول أيضاً فيو -
 ْن َكَفَرهْ ــاِت مَ ــــامَ ـــــْكُم َسْيِفَك يف ىــوحُ    ْن َنَصرَْه     ـــاً َنْصُر مَ ـــــوعداً على اهلِل َحقّ              
 َفرَهْ ـُد الكَ ــــــــيُومي إىل الُكْفِر: َىَذا َمْوعِ     َلٍة "ــــــطِ ـــــ" طَُليْ ايبْ ــــــَلى بــــــرَْأٌس ُمِطلّّ عَ   
 ُمْنتَـــِظرُهْ  " َشْنُج "٨َتَْب اِٟتَماِم ُضحًى     وىامٌة فـَْوَق َصْفَحيْ  وىاَمٌة قْد َقَضتْ  
 ــــــــُُو      تَـــــْدُعــــو: َىلُـــــمَّ ِإىل ُمْستَـــــْودَِع  الغَــــــــَدرَهْ أوىف َعــــــــَلى َمــــــــْوِعـــــــــٍد منـــــــــُو تُــــــــراقــــــــِب             
ـــــونَاِخــراً أَْمِس يف البْيَداِء ِمــــــْن ِعــــــــــظَــــــــٍم      واليـــــــْوَم َأْصبَـــــَح فيـــــــــها أَْعظُـ                ــرَهْ ــــــــمــــــاً ٩تَِ
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 َرهْ ــــــــُو وال ظُفُ ـــُو َعْنــــــابَ ـــــــْر نـــــــــَلْم َيد خِ ــــــُو فيها َوِذي َنَسٍب       َكْم ِمْن َسِميٍّ ل             
ىذه القصيدة يف ِتنئة منذر بن ٭تِت بإيقاعو باثنُت من كبار قواد " ابن شنج "، ويعٍت بو " شا٧تة       

، وىي ا١تملكة الّنصرانية ا١تتاٜتة ١تملكة  Navarra" ملك نبارة  Sancho El Mayarاألكّب 
الّتجيبيُت يف سرقسطة، ويبدو أن جيوش منذر بن ٭تِت استطاعت قتل ىذين القائدين، وأن منذرًا أمر 
 بنصب رأسيهما على " باب طليطلة " من أبواب مدبنة سرقسطة جريًا على العادة ا١تتبعة يف العصور
الوسطى؛ وقد صرّح ابن درّاج يف آخر القصيدة باسم واحد من ىذين القائدين، وىو " لُّبس" وىو اسم  

 ; Lupe ; Lep ; Lopezكان وما زال شائعًا يف إسبانيا الّنصرانية، وكان يكتب بصورة ٥تتلفة : 

Lupo." كذلك كان يستخدمو األندلسيون ا١تسلمون ّٔذه الصورة " لب ، 
 . (1) ويظهر أّن ىذا القائد الّنصراين كان من أكثر قواد " شا٧تة " اتصااًل بو وقرباً لو 

 :(2) أيضاً  ابن درّاج ويقول -
 أو ِمْن كاِفِر الَكَفرَهْ  " لُب َس"بـَْعَدىا ِعَوٌض       ِمْن ُلبّْ  " اْبِن َشْنٍج "فـََهْل لِنَـْفِس 

 : -يقول ٤تقق الديوان –من القواد اإلسبانيُت  عن اثنُتال ٮترج لقائد نصراين اسم  و" لُبََّس" ىو
" وكان حاكمًا على مدينة ناجرة Labe Consale األول اٝتو " لبس بن غند شلب  -1

Najera .طوال السنوات األخَتة من القرن الرابع ا٢تجري وشطراً من أول القرن ا٠تامس 
قواد ا١تلك ا١تسيحي بُت وكان من كبار   " Lape Sanchesوالثاين " لبس بن شا٧تة   -2

 .(3) (1020-1009) 411و 400سنيت 
ه األٝتاء ىذ، وما تأكيده على ىكذا تتجّلى معرفة الشاعر ابن درّاج بأحداث عصره ومعايشتو ٢تا      

رٝتها باللهجة احمللية ااّل دليل على قربو الشديد من تلك األحداث السياسية، ونفوذه و  وتفاعلو معها،
 ،ونّصو الشعري - ا١تسيحياليت ٘تّثل السلطة وا١تلك -تللك األٝتاء  فالتفاعل الّنصّي معند أصحأّا، ع
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وأحالت القارئ إىل وقائع وأحداث تارٮتية بُت الدولة القيمة ا١تعرفية والعلمية للديوان، زادت من 
 وا١تمالك ا١تسيحية يف األندلس.آنذاك اإلسبلمية 

 ( رومانثي)  المحلية الَلتينية اللهجة مع الّنّصي التفاعل -3
قرّبتو من اللهجات احمللية األندلسية، فاستخدامو ١تعاين  (1) إّن نشأة ابن درّاج األندلسية ا٠تالصة،      

" يف لغتو الشعرية، فهو يذكر كلمة من ىذه الكلمات،  كلمات من البلتينية احمللّية اليت تسّمى " رومانثي
 .(2) مثّ يستخدم معناىا البلتيٍت استخدام العارف بو، ويبٍت على ذلك فكرة شعرية

 (3) ومن ذلك قولو: -
 َكأَنـَّها ُسُفٌن تـَرَامى باٟتُُتوِف ِْتاُرَىا   (4) حىّت َعبَـْرنا َخِليَج " ُدويـُْر "

بضم الدال وفتح الياء أو كسرىا، وضم الراء أو فتحها وسكون ا٢تاء، أما  تكتب ىذه الكلمة  " دوير " 
وىم يقتضي نطقها ىكذا " ُديـُْر" ، وىي الصورة البدائية اليت كانت  –الشكل الذي كتبها بو ابن درّاج 

تنطق ّٔا ىذه الكلمةومثيبلِتا يف ٦تلكة ليون وأشتوريش وجليقية، إذ كانوا يف ذلك العصر يكتبوّنا 
 فهو يرجع إىل تطور صويت متأخر... Dueroأما نطقها اٟتاِل  Dayroىكذا:
وىكذا نرى أن ابن درّاج الذي ال نشك يف أنّو كان يعرف اللغة البلتينية الدارجة ا١تتداولة يف       

إ٪تا اتبع النطق الشائع ٢تذه الكلمة يف أوساط ا١تستعربُت الّنصارى ا١تقيمُت يف  -األندلس على أيامو
األندلس اإلسبلمية ٦تن كان نطقهم لبلتينية الدارجة ) لطينية األندلس ( أقرب ما يكون إىل لغة نصارى 

 . (5) ٦تلكة ليون وأشتوريش وجليقية
 (6) يف منذر بن ٭تِت:  أيضاً يقول و  -

ــــــــرَهْ  ونَاِخراً   أَْمِس يف البْيــــــــــَداِء ِمــْن ِعظَــــــٍم        واليْوَم َأْصبَح فيـــــــها أَْعظُــــــــــماً ٩تَِ
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ِخْر نــــــــابَُو َعْنــــــــُو وال ظُُفَرهْ   يٍّ لُو فيها َوِذي َنَسٍب      َكْم ِمْن َسمِ   َلْم َيد 
يشَت  أّن ابن درّاج كان يعرف البلتينية الشائعة يف أيّامو بُت األندلسيُت، فهوداللة على يف البيت الثاين 

الذي أشرنا إليو يف التعليق على مناسبة ىذه  Lopezىنا إىل اسم أحد القائدين الّنصرانيُت وىو 
  Loboومعناه " الذئب " ) وىي اإلسبانية اٟتديثة  Lupusالقصيدة، وىذا االسم مشتّق من البلتينية 

(، فابن درّاج إ٪ّتا عرض باألصل الذي اشتّق منو اسم القائد ا١تذكور، إذ أنّو يقصد أّن يقول: " كم من 
ذئب مثل ىذا القائد مسّمى باٝتو مل يأل جهداً يف إيذاء ا١تسلمُت والعدوان عليهم بنابو وظفره حىّت رّد 

 . (1) اهلل كيده وبطش بو على يدي منذر"
 (2) :أيضاً يقول و  -

 واْنِصْب ٣تــــــــــــانيقاً من النـَّْيِم الــــيت        َأْحجــــــارُُىنَّ من الرَّواِطـــِم والنَخب           
 

أّما الرواطم (3) فكلمة "نيم " ٚتع نيمة )بكسر الّنون( وىي عند األندلسيُت القنينة أو الزجاجة،       
"، ومعناه القنينة أيضاً، وىو لفظ أندلسي مأخوذ من اللغة  فجمع رطومة ويقال فيها أيضًا " رضومة

أو  Rotomaاإلسبانية القدٯتة ) البلتينية الّدارجة أو الرومانسية(، وكان ينطق ّٔذه الصورة 
Arraodoma.  (4)  

 (5) : أيضاً يقول  -

 ِإلَْيَك َجـــــــوانِبُـــــــــوْ " ُقوطاً " حَُت شاَد بَِناَءُه     َرآُه وقــــــــْد َخرَّْت فيا لَْيَت 
 ويـــــا لْيَت ِإْذ َٝتَـّـــــــــــاُه بَـــــــــْدراً ُمَعظَـّــــــماً     َرآُه ويف ِكْسِف الِعَجاِج َمغارِبُوْ 
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ويعّب عنو -من ملوك الّنصارى  -لونة " حصن "–يريد يف ىذين البيتُت أن من بٌت ىذا اٟتصن        
ومعناه بالبلتينية " بدر " وكذلك يف اللغة اإلسبانية اٟتالية، وىم  Lunaأطلقوا عليو لفظ  -بكلمة قوط

 .(1) ال يقدرون أن ىذا " البدر"سيكون غروبو على يد عبد ا١تلك ا١تظفر
 (2) ويقول أيضاً : -

 َقْشِتلٍَّة " َيَد آِمٍن       لِرَضــــــــــــــــاَك  فيها يارٌِق وِســــــــــــَوارُ َوَبَسْطَت من "                 
يف وسط اسبانيا، ؤّذه الرسم ىي  -كما تقّدم   - Castilla و" َقْشِتلٍَّة " ىي ا١تنطقة ا١تعروفة باسم 

 .(3) أقرب لنطقها اإلسباين ويف ا١تراجع العربية تكتب قشتالة  
َيٍة" يف قولو:  -  (4)وكذلك لفظة " قـُلُنـْ

 وِبرْأي َعْيٍِت منو يـَْوَم " قـُلُنـــْـــــــــــــــــَيٍة"    منو ِشهاٌب خــــــــاِطٌف ِلِشـــــــــــــهابٍ                 
؛ وتكتب يف -كما تقّدم ذكره   –، وىي إحدى ا١تعاقل ا١تسيحية يف قشتالة  Cluniaوىي باإلسبانية 
 .(5)قلونية "  ا١تواجع العربية "

تتجّلى من الشواىد السابقة ثقافة الشاعر اللسانية، ومعرفتو الدقيقة باللهجة البلتينية احمللّية، وقدرتو على 
 اخضاعها أحياناً وتطويعها ٔتا يتناسب وا١تيزان الصريف للكلمة و موسيقى البيت الشعري.

 األندلسية  الطبيعة مع الّنّصي التفاعل -4
إذا كان شعر الطبيعة قد ارتبط يف االذىان باألندلس وشعرائها، فالواقع أّن الطبيعة مل تأخذ حّقها       

يف ٣تالس  -حُت طُلب منو ذلك –قا٢تا  عند ابن درّاج، وإ٪ّتا تناو٢تا يف أبيات أو مقطوعات ٤تدودة
 (6) ألحاديث... األمراء واٟتّكام حيث تدار مثل ىذه ا

                                                           
 .25ينظر: ا١تصدر السابق. تعليق ٤تمود علي مكي، ىامش الديوان، ص  - 1
 .155ص  ا١تصدر نفسو.  - 2
 .156، 155ينظر : ا١تصدر نفسو. تعليق ٤تمود علي مكي، ىامش الديوان  - 3
 .18ا١تصدر نفسو. ص  - 4
 .18نفسو. ا٢تامش. ص  ا١تصدرينظر:  - 5
 .511أشرف علي دعدور. الصورة الفنية يف شعر ابن درّاج القسطّلي األندلسي. ص  - 6



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث: التفاعل الّنّصي الّتاريخي والثّقافي 

993 
 

إّن ىذا القول بـ" أّن الطبيعة مل تأخذ حّقها عند ابن درّاج " فيو غمط واجحاف يف حّق ىذا       
الشاعر الكبَت،  فمن يقرأ ديوان ابن درّاج ٬تد نفسو ٤تاطًا ٔتظاىر الطبيعة ا١تختلفة، الّبية منها والبحرية 

 والسماوية منها والفلكية.

صحيح أّن الشاعر ابن درّاج مل يفرد قصائدًا بعينها لوصف مظاىر الطبيعة، عدا تلك القصائد  
وا١تقطوعات يف وصف الورد والسوسن والبهار والنرجس ...وصحيٌح أيضًا أنّو مل  يكن كابن خفاجة يف 

ئياً يتناسب وغرض وصفو للطبيعة، ولكنو استطاع نفث الروح يف مظاىرىا ا١تختلفة، وتوظيفها توظيفاً ا٭تا
 (1)ا١تدح. 

سوسن يف شهر اليصف روضة  -رٛتو اهلل-يقول ابن درّاج يف ا١تظفر عبد ا١تلك بن ا١تنصور  -
 )من الكامل(  : (2) شعبان 

ْز لَنَ  َها من ُيسَ   ْزَوَة ٤ُتَْتِسْب    ـــــــا يف اأَلْرِض غَ ــــــَجهّْ  ِدبْ ــــــــــاِعُد وانـْتَ ـواْنُدْب ِإلَيـْ
 َربْ ــــــَــــ َة الطّ ـــــــــــــْد ِٞتَْيِش اللَّْهِو أَْلويَ واعـ   واٛتْل على خيِل ا٢توى ِشَيَم الصَّْبا   

 ْن رَِكبْ ـــــاِض وأَنَت َأكرُم مَ ـــــا      ٨تَو الريــْد ِّٔ ـــــروِر وقُ ــــــــاِد الســــــــــواىِتْف بَأْجنَ 
 ُدَىا الَقَصبْ ـــــــاِت ُتْسعِ ـــــــوقرونُُو النَّاي ــــُو    دانَ ـــــــــــولُُو عيــــــــــــــوُن طبــــــشاً تكـــــــــــــَجيْ 

ٌتـــــــــــــــــــاحاً من تَبـــــــــــــــواْىُزْز رِم
ُ
 بْ ــن ُمَعتـََّقِة الِعنَ ـــــاً مــــــــــــواسُلْل سيوف      اشَِت ا١ت

 َخبْ ـــــــِم والنـــــن الرَّواطِ ـارُُىنَّ مـــَأْحجَ ِم اليت       ن النـّْيَ ـــــــانيقاً مــــــــــــــــــــوانِصْب ٣ت
 بْ ـــــــوَق الُقضُ ــِع بَِناَءَىا فـــأَْيدي الربيـــــــــد َشيََّدْت      ن َسْوَسٍن قــــــــــاقٍل مـــــــــ١تع
 ن َذَىبْ ـــــحوَل اأَلمَِت ٢تم ُسُيوٌف مـــــــــــــَها      اتُ ـــــــــــــن فضٍَّة وٛتُُ ـــــم اتـَُهاـــــــــــــــُشرُفَ 

 َحَة ُمْرَتِقبْ ـــــــدَّ َصفْ ـــناِء ومَ ــــــــــَخَلَل البِ ـــــــــــــقى     د ارتَ ــــــــــــرِِه وقــــــــــــــَُت أَلمْ ـــــــــــمتَـَرقّْب
ِليِك ِإلَيْ ــــــــعب  د َتطَلََّع ِإْذ َدنَا     ــــَة(( قــــــــــــ ))ُلونَ كَأمَتِ 

َ
 بْ ــِو يف َجْيٍش ٞتَِ ـــــــــُد ا١ت

مــــــــــــــــفَلِئْن َغِنْمَت ىناك أَمث  ِك فاغَنْم وانـَْتِهبْ ـــنا بيوُت ا١تسْ ــــــــفهُ  ى     اَل الدُّ
                                                           

1
 ينظر: الفصل ا٠تاص بالتفاعل النّصي الذايت على مستوى الصورة الشعرية من ىذا البحث.- 
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 ِعَوضاً مَن الورِد الذي أَْىدى َرَجبْ ـــــُو      بل لك وْجهَ ــــــــــاٍن جــــــــــــــــُٖتَفاً لَشْعب
مع مظاىر الطبيعة ا١تختلفة سواء الشمية منها أو  -ىذه القصيدة -تفاعل الشاعر ابن درّاج يف       

 ظفر عبد ا١تلك بن ا١تنصورا١ت البصرية أو اٟتركية أو السمعية، ١تشهد غزوة افًتاضية ٭تاكي فيها غزوة
ساحتها روضة السوسن يف حضرة ا١تمدوح، وطبيعتها مرح،  ، ولكن ىذه الغزوةLunaالقلعة " ُلونََة" 

فاٞتيش جيش اللهو ورايتو الطرب، وخيلو  ا٢توى وأجناده السرور، وطبولو العيدان، وقرونو النايات 
ة العنب، و٣تانيقو من النيم اليت أحجارىا من تسعدىا القصب، ورماحو تباشَت ا١تٌت، وسيوفو من معّتق

الّرواطم والنخب. ىي غزوة ١تعاقل السوسن اليت شرفاِتا من فضة وٛتاة أمَتىا سيوفهم من ذىب، فحق 
للمظّفر أن يغنم ا١تسك والطيب يف ىذه الروضة السوسنية، فهذه ىدايا شعبان، والورد ىدايا رجب. ومل 

عر ابن درّاج، بل كل ا١تشمومات الزكية يف الطبيعة األندلسية يكن السوسن فقط ما يستهوي الشا
فكما يستمتع بروائحها الزكية والفواحة يف الروضات واٟتدائق، يرش منها على قصائده ا١تدحية،  ا٠تبّلبة،

 فتنبعث رائحة البهار والنرجس والورد من كلماتو وألفاظو.

 : ) من ا١تتقارب ((1) صف البهارو أيضاً فيو  يقول -

 ُدعيَت فَأْصِغ ِلَداِعي الطََّرْب          وطاب َلَك الدىر فاْشَرْب وِطبْ                  
ـــــــــــرُناَ  أَنَـّــــــــــُو  قــــــــــد  قَــــــــــ                   ــــربْ وىـــــــذا  َبِشَُت  الربيِع  اٞتديِد          يـُبَــــــشّْ
 بـََهـــــــاٌر  يـَُروُق  ٔتِْسٍك  ذَِكيٍّ         وُصْنٍع  َبِديــــــٍع  وَخــــــــــــْلٍق  َعــــــــَجبْ                  

-
 ( من الكامل)   (2): وصف النرجس يفو  

ْبَو َوْسَط آِّلسِ                 شكبلِن من راٍح وَرْوَضِة نـَْرَجٍس        يـَتَـَناَزَعاِن الشّْ
ـــــــــــًسا                بتنـــــفسِ  ُمَتبَـــــــــــــــاِىيَـُْتِ   تَلـَــــــــــــــوُّنًا   بِتَـَلوٍُّن         متبـــــــــــاريـَُْتِ تـَنَـفُّ

 لكنَّ َىـــــــــِذي بُت َأحشاِء الفىت         نـــــــارٌل ، وَىَذا َجنٌَّة  لؤلَنـُْفسِ               
-

 ( الكامل ) من  (3): الوردوصف يف و  
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 َضِحَك الزماُن لنا فهاَك وىاتِِو          أََو َمـــــــــــا رأَيَت الـــــــــــورَد يف شجـــــراتِـــــــــــــِو              
 ا١تعشوِق من َوَجَناتِوِ  من أَغصــــــانِِو          وٓتضج وَٓتْجَلةِ  قد جاَء بالنَّارَْنجِ              
 ــــــــــــــــــــَدائِـــوِ وكســــــــــــــاُه موالنا غــــبلِئَل َسْيِفِو          يومــــــــــاً ُيَسْربِــــــــــــلُــــُو ِدمـــــــــــــــاء عُ              

وينفعل شعراً لطبيعة األندلسية ا٠تبلبة فحسب، بل نراه يقف مع ا تفاعلوال يتوقف ابن درّاج يف       
، وصناعة ماماتاٟتمدن و لل ٦تدوحيو من بناء وتشييدأ٧تزه اٟتضارة والتمدن يف األندلس، ٦تا معامل  أمام

 السفن واألشرعة.
 (1) صف دار السرور بالزاىرة: يقول ابن درّاج يف و   -

ْعتَــــــــــــــلى
ُ
ــُروِر ا١ت  ُشرُفــــــــــــــاتُـــــــــــــَها      فـَْؤَق النُُّجوِم الزُّْىِر يف اسِتْعبَلئِها َداُر السُّ

ـــــــــــــْزِن َلّمــــــــــــا َجــــــــــاََدىا       َنَشَرْت َعَلْيها مْن نَِفيِس ُمبَل 
ُ
 ئِهاوَكــــــــــــَأنَّ ُغرَّ ا١ت

نَـــــــــــْت      ِإْبَداعــــــــــَها فـَبَـَنْت َعَلى أَْىـــــــــَوائــــَِهاوَكــــــــــَأنَّ أَيْــِدي السُّ   ُعــــــــــوِد َتَضمَّ
 ــوائِهاوََكـــَأنَّ َر٭ْتـــــــــــــــاَن اٟتَيَـــــــــــــــاِة وُروحــــــــــــََها       ُمْستَـْنَشٌق مْن ناِفحـــــاِت َىــ

ا اْصطُِفَيْت طَـــــــــــبَلَقُة ِبْشــرِىا       ِمْن أَْوُجِو اأَلْحَباِب يـَْوَم لَِقــــــائِهاَفَكـــــــــــ  َأ٪تَّ
 قَاَمْت َعَلى ُعَمِد الرَُّخـــــاِم َكِمْثِل َما       َنَسَقْت ٧ُتُــــــوُم النَّْظِم يف َجْوزائِها

َا اْختَــــــــــاَر السُُّرورُ   َمكــــــــــــــانَــــــَهــا       َوطَنـــــاً َفَحــــلَّ ٥ُتَيّْـــــــــــماً ِبِفنَـــــــــــــــائِها وََكـــــَأ٪تَّ
ا َلَمـَعــْت  بَــــــــوارُِق  ُمْزنَــــــــــــــــــٍة     ُحَلُل الرّْياِض اُٟتوّْ مؤْن َعصْ      (2) رَائِهاوََكـــــــــــــــــَأ٪تَّ

نَـــــــــَها       َىزَّْت ُسُيوَف ا٢تِْنِد يـَْوَم َجبَلئِ  ا أَْيِدي الصّْــــبا مــــــــــا بـَيـْ  َهاوََكــــــــــــــــَأ٪تَّ
ــــــا َلّمــــــــــــا اْعتَـَزْت يف ِٛتْــــــــــــــََتٍ       َنَشَرْت َعلَـــيـــْــها ِمْن كَ   ـــــرمِِي ثَنائَِهاــوََكــــــــــــــَأّنَّ

يستحضر الشاعر ابن درّاج دار الّسرور ّتما٢تا وعظمتها، اليت بناىا ا١تنصور بن أيب عامر،  فيذكر       
ارتفاعها الشاىق، فشرفاِتا  علت فوق الّنجوم الّزىر، واقًتبت من الّسحب اليت مل تبخل عليها ٔتزّنا 

أّٔى حّلة، وقد ضمنت يد السعود إبداعها، فر٭تان اٟتياة تستنشق من طيب ىواىا، مّث يشبو  فاكستها

                                                           
 . مل ترد ىذه القصيدة يف الطبعة األوىل من الديوان.720، ص 2ا١تصدر. نفسو. ط - 1
كذلك ورد الشطر الثانُت ويرى ٤تقق الديوان أن صواب قراءة الشطر: " خلل الرياض اٟتّو من غضرائها". وخلل: من خبلل، - 2

 .721، ص 2صبة، واٟتّو: الضاربة للسواد من شّدة الّنضارة. ينظر: ىامش الديوان، طوالغضراء: األرض اٟت
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ّٔاءىا وٚتا٢تا وما تبعثو من سرور ؤّجة بوجوه االحباب الطلقة يوم اللقاء، مّث يصف أعمدِتا الّرخامية 
شخيص "الّسرور " الذي ويشبها باٞتوزاء يف تناسقها ونظامها، " ويعتمد ابن درّاج على اسم الّدار يف ت

اختار ىذه الّدار ليقيم بفنائها وال يّبحها، مّث يصف ٚتال رياضها، ونضارِتا، حىت بدت كأّّنا قد 
ُسقيْت ٔتاء ا١تزن ا١تصحوب بالّبق فألبس الرياض ٚتااًل ورونقاً، ويشبو ٘تايلما يف ىذه الرياض حُت 

وىا فيبدو بريقها و١تعاّنا، ويف ّناية األبيات يقرن تعبث ّٔا الّنسمات بالّصبا اليت ٘تسك بالّسيوف لتجل
بُت ىذه الّدار ونسب ا١تمدوح، فهي قد اكتسبت طيب ثنائها وكرمها من انتمائها ٟتمَت، وىم الذين 

 (1) ينسب إليهم ا١تنصور العامري"
 )من ٥تلع البسيط ( (2) ولو يف وصف لشراع صنعو منذر بن ٭تِت:  -

 أَليّْ َْتْــــــــــِر            وَأيُّ ِكْســٍف أِلَيّْ بَــــــــْدرِ شــــــــراٍع   َأيُّ 
َها             طُرَُّة ُصْبٍح  َٝتَْت ِبَفْجرِ   وَأيُّ َشْــــــــــــــــــــٍس َٕتَلََّلتـْ
 ِظبّلً ِلَمْن َمدَّ ِظلَّ أَْمٍن             يف كلّْ أرٍض وُكــــــــلّْ ثَغرِ 

يف تعليق للدكتور ٤تمد علي مندور عن ىذه األبيات قولو: " وواضح أّن ابن درّاج ٬تهد  جاء       
نفسو يف إ٬تاد الصلة بُت ما يصفو وبُت صفات ا١تمدوح، ...وىذا ما جعلو يصف ىذه ا١تعامل وصفاً 

 (3) سطحياً يعتمد فيها على شكلها..."
ال نرى أن الشاعر قد أجهد نفسو يف إ٬تاد ىذه الصلة، بل الصلة موجودة أصبًل، فإذا نظرنا       

كاألندلس والتنافس اٟتاصل فيها بُت ا١تسلمُت وا١تمالك   ةلعناصر القوة يف منطقة ْترية واسًتاتيجي
من األسلحة  ا١تسيحية، لقلنا أن صناعة األشرعة تعّد ٔتثابة حدث إعبلمي مهم حول صناعة سبلح

 اٟتديثة. 
فصناعة األشرعة والسفن سواء التجارية منها أو اٟتربية  يعتّب حدثًا ٫تامًا وخاصة يف تلك اٟتقبة من 
تاريخ األمة االسبلمية، ١تا لو من داللة على تطور وقّوة األساطيل البحرية سواء على الصعيد التجاري أو 
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ِت بصناعة شراع لسفينة ىو حدث يف حّد ذاتو يستحّق على الصعيد اٟتريب، وقيام األمَت منذر بن ٭ت
 ىذا التنويو من الشاعر ابن درّاج.

لقد وجد الشاعر الصلة بُت ىذا الشراع وبُت ٦تدوحو، فإذا كان "الّشراع " رمز لقوة السفينة       
القّوة النافذة واحملرّكة و٤تركها وموجهها، وىو الظاىر فيها وعليها فإّن منذر بن ٭تِت الّتجييّب ٯتثل يف دولتو 

 األساس ٞتميع مفاصل ىذه الدولة. 
الشاعر ابن درّاج مع مظاىر الطبيعة األندلسية ا١تختلفة، وبرز ىذا التفاعل الّنّصي على لقد تفاعل       

وعلى مستوى الصورة الشعرية، سواء الشمية منها أو البصرية، وسواء اٟتركية منها (1)ا١تستوى ا١تعجمي، 
 وٕتّلى ذلك لغوياً وأسلوبياً ونوعياً. السمعية.أو 

وخبلصة القول أّن ديوان ابن درّاج القسطلي ىو ديوان ثقايف، ٭تتاج قارئو ومتلقيو ثقافة دينية       
وأدبية)شعرية(، وتارٮتية وجغرافية واسعة، فهو متعدد ا١تصادر، قد جسد بثرائو ىذا الّتفاعل الّنّصي بنوعيو  

وداخلي ٘تظهر من خبلل تلك ٕتّلى لغويًا وأسلوبيًا ونوعيًا على مستوى القصيدة ا١تدحية، الذي الّذايت 
االقتباسات من  الّنص القرآين واٟتديثي ومن تلك التضمينات من الشعر العريب القدمي واألحداث 

 والوقائع التارٮتية وثقافة عصر الشاعر. 

 ي العديد من اٞتماليات، نذكر  منها: وقد أبرز التفاعل الّنّصي بشكليو الذايت والداخل

فا١تكون األكّب لذاكرة الشعراء، ىي تلك  التقاليد األدبية  :جمالية إحياء وإثارة الذاكرة الشعرية-
ا١تتوارثة اليت تقع فيها "حوافر من فوق حوافر، تكدس بعضها على بعض، وٟتمها الزمن بلحمة لن يكون 

زائم سًتاىا تتكّسر على بعضها كما تتكّسر النصال على لك فكها مهما أوتيت من عزائم، وىي ع
يف جبُت الزمن سابقة حىّت  -غرست من قبل-الّنصال...لن تكون كلها سوى حوافر تقع على حوافر 
(2) وجودك، بل مكّون لوجود، ولست إالّ بعض صنائعها."

 

                                                           
 .191ينظر: فصل التفاعل الّنّصي الذايت على ا١تستوى ا١تعجمي، ص  - 1
 .6عبد اهلل ٤تمد الغذامي. ا٠تطيئة والتكفَت. ص - 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث: التفاعل الّنّصي الّتاريخي والثّقافي 

999 
 

أديب ىو حالة توالد عّما سبقو من نصوص ٘تاثلو يف جنسو األديب، فالقصيدة الغزلية  فكّل نصّ        
يقول عبد اهلل الغذامي: "انبثاق تولد عن كّل ما سلف من شعر غزِل، وليس ذلك السالف سوى 
)سياق( أديب ٢تذه القصيدة اليت تغّذيها فصارت مصدرًا لوجودىا الّنصوصي، وىذا يعٍت تشابك الشفرة 

لسياق تشابكًا عضويًا ٭تقق وجود٫تا، فا١تتنيب ٥تبوء يف شوقي، وأبو ٘تام يف السياب، وعمر بن ربيعة وا
الشعرية والتارٮتية والثقافية ذاكرة  وشاعرنا ابن درّاج قد أثار باقتباساتو الدينية وتضميناتو(1) يف نزار قباين."

 القراء وبعثهم على انتاجات جديدة للّنّص بقراءة ثانية وثالثة لو.

حقيقة ٥تتفية " ديدة اليت تنتج عن تفاعل الّنصوص: فالدالالت اٞتجمالية أنتاج الدالالت الجديدة-
أحد القراء مئات الّنصوص يف ويعود اكتشافها إىل ذكاء القارء وسعة اطبلعو، وقد يرى وراء كّل نّص، 

يف شعر ابن درّاج والتفاعل الّنّصي (2) .بطن نّص واحد، بينما قد ال يرى شيئًا من ذلك قارئ آخر"
 جديدة.ذلك إىل انتاج دالالت ع لقاعدة اإلحبلل واإلزاحة، قد أفضى بوصفو ٮتض

تنّبو نقادنا القدامى إىل اإلحالة فقال ابن رشيق القَتواين:" ومن عادة  :جمالية اإلحالة واإليجاز-
واإلحالة عند حازم القرطاجٍّت (3) القدماء أن يضربوا األمثال يف ا١تراثي با١تلوك األعزّة واألمم السالفة."

ىي مرجعية كتابة الّنصوص، "وقد  فاإلحالة(4) إحالة تذكر أو ٤تاكاة أو مفاضلة أو اضراب أو إضافة.
تكون ىذه اإلحالة تارٮتاً، ثقافة، ٪تاذج بشرية، ٣تتمعاً، نصوصاً، علوماً...وكّل ما لو امتداد داخل 

اإل٬تاز ّتميع أشكالو )النفي، اٟتذف، فإّن ٚتالية ىذه اإلحالة ىو (5) السياقات ا٠تارجية للّنّص"،
)ينظر الفصل  اشكا٢تاأنواعها و ّٔذه اإلحاالت على اختبلف شعر ابن درّاج يطفح و  .االنتقاء ،...(

  األول والثاين والثالث من ىذا الباب( .
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: وقد برزت ىذه اٞتمالية من خبلل األناكرام )اٞتناس بالقلب( والباراكرام جمالية التمطيط-
ة )ينظر الفصل )التصحيف، الكلمة احملور(، والشرح واالستعارة والتكرار يف مستويات القصيدة ا١تدحي

  الثاين من الباب االول من ىذا البحث( .

يسعى كّل شاعر إىل ٖتسُت أدائو الشعري واالستفادة من التجارب  جمالية تكثيف التجربة الشعرية:-
الشعرية لآلخرين، مث يدمج ىذه التجارب يف ٕتربتو ا٠تاصة عن قصد أو غَت قصد، ليكّثف نّصو، 

الشعرية واثرائها، إنّو "  وىذا ما يزيد يف تكثيف التجربة(1) ،ويصبح خطابو متعدد القيم ال أحادي القيمة
ب مهما تكن عبقريتو، ومهما ٝتا فّنو، أن يتأثّر بإنتاج اآلخرين، ويستخلصو لنفسو، ليخرج لن يضَت كات

  (2) منو انتاجاً منطبعاً بطابعو، مّتسماً ٔتواىبو...".

فاعل الّنّصي يف شعر ابن درّاج ثراء التجربة الشعرية للشاعر وٚتا٢تا، فقد تأثر الشاعر أظهر التّ لقد        
  وسَتتو العطرة، -صّلى اهلل عليو وسّلم-لرسول وبسّنة ا ،باألسلوب القرآين الشعرية يف ٕتربتو  ابن درّج

بالشعر العريب القدمي )جاىلي، إسبلمي أموي، عباسي، أندلسي(، وخاصة كما تأثّر يف ٕتربتو ىذه 
األندلس نصيبًا من وكان ٞتمال قرطبة وحضارة العباسي منو، وبتاريخ العرب وأنسأّا، ووقائعها اٟتربية، 

دون أن ننسى البعد الثقايف واآلخر ا١تسيحي الذي كان حاضرًا يف شعر ابن درّاج و ىذا التأثَت، 
 .القسطلي
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 ادتةـــــــخ

ي ابن درّاج القسطلديوان لنسبيًا )أوائل الستينات من القرن ادلاضي( احلديث  االكتشافإّن 
الشعري  لرتاثل، فهو إضافة قددية جديدة والثقافية على الساحة األدبية ، يُعّد حدثًا مهماً األندلسي

ثقافة واسعة، ومعرفة مغامرة، حتتاج ل التفاعالت الّنصّيةعن تلك البحث فيو موضوع و  العريب القدمي.
دلرحلة احلجابة العامرية ومرحلة فتنة باألحداث السياسية واالجتماعية  وإدلامبالرّتاث العريب واألندلسي، 

 . قرطبة ادلشؤومة وما تلتها من أحداث جسام

الّتفاعالت الّنصّية، اليت تعّددت للعديد من منوذجاً فريداً وجتربة شعرية رائدة يُعّد  ج وديوان ابن درّا 
  ختّص الشاعر وبيئتو األندلسية. يةوثقاف ،من نصوص دينية وشعريةومصادرىا  منابعها

البن  لتشريح ادلنت الشعري كإجراء نقدي "الّتفاعل الّنّصي )الّتناصّية(ــ"ب البحث توسلكما أّن 
مغامرة ثانية، تتطّلب إدراكاً تُعّد  وادلنمنمات ادلشّكلة لو والتفتيش يف طبيعة تلك الفسيفسات ،درّاج

 الّدرّاجي.على النّص الشعري واسقاطها  وكيفية تطبيق ىذه اآلليات ادلنهج وآلياتو،لطبيعة وفهماَ عميقاً 

تناول  نظريّ  دخلمبفبدأ  ،ابن درّاجلقد حاول البحث أن يدرس موضوع الّتفاعل الّنّصي يف شعر 
يف الدراسات الّتفاعل الّنّصي  يف احلقول ادلعجمية والنقدية، الّنصّ مفاىيم أساسية دلنطلقات الدراسة: فيو 

باختني  :من أمثال عند أعالم النقاد الغربيني ىذا ادلصطلح مفهوموالوقوف على  النقدية احلديثة.
من أمثال زلمد بّنيس وزلّمد  أن ننسى رواد النقد العريب ادلعاصردون  وجريار جينيت، وكريستيفا وبارت

 يف تنوير القارئ العريب ادلعاصر هبذا ادلصطلح النقدي أسهمت وما قّدموه من دراسات ،مفتاح وغريىم
 اليت ما عاهبا ،العالقات الّنصّية يف تراثنا البالغي والنقدي القدمي تلكعلى ج البحث كما عرّ . احلداثي

 (. سرقةال )بــ إالّ نعتهامن األحيان كثري اليف 

أّن مفهوم الّتفاعل الّنّصي  -أيضاً  كما الحظ بعض الدارسني-يف ىذا الّصدد والحظ البحث     
يقرتب ويالمس الكثري من العالقات الّنصّية يف ادلوروث الّنصّية، وىو  توشامل للمتعاليامفهوم عام، 

العدد اذلائل من ادلصطلحات فمني وتكرار وقلب...وتضالنقدي والبالغي العريب القدمي من اقتباس 
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بظاىرة تداخل  العريب قددياً  الباحثتعكس وعي (  اجلدول )اليت رصدىا البحث البالغية والنقدية 
 " . وادعاء البعض أنّ ظاىرة ذه الإجياد نظريّة متكاملة ذلبقي بعيدًا عن الّنصوص وتفاعلها، إاّل أنّو 

 " حيتاج إىل تثبت وروية.  السرقات " ىو  نفسو " الّتناص

أمهية  إىل  وخلص ،يوان وتفاعالتو الّنصّية الذاتيةعتبات الدّ دراسة  األولالباب يف  تناول البحث     
 ،يف الوقوف على اخللفية الّنصّية اليت يصدر عنها الشاعر عري البن درّاج وعتباتوسياجات الّنّص الش

 واليت أسهمت دون شك يف تشكيل التفاعالت الّنصّية الذاتية والداخلية. 

اً رتّ كان رل  الشاعر اتية يف شعر ابن درّاج إىل أنّ التفاعالت الّنصّية الذّ فصل وتوصل البحث يف      
الشعري  هامعجما و مضموهنمنهج القصيدة و مستوى السابقة ويعيد تكرارىا سواء على  نصوصول نسبياً 

 .واإليقاع التصويري وادلوسيقيأو على ادلستوى 

من ، فهو يتبع اجتاه الشاعر ابن درّاج احملافظ اجملددالذاتية وقد أظهرت تلك التفاعالت الّنصّية       
يف البدء بالبكاء على األطالل والشكوى أو افتتاح بغزل جهة طريق األوائل من الشعراء اجلاىليني 

)برية أو  مث االنتقال إىل الغرض األساسي وىو ادلدح، الذي عادة ما يسبق بوصف الرحلة ،دتهيدي
تفق وطبيعة ت خيرج عن ىذا النمط التقليدي إىل استهالالت خاطفةجنده قت . ويف نفس الو حبرية(

ادلوقف الذي يعايشو الشاعر، فهي تنبثق من صميم احلدث نفسو الذي يريد الشاعر أن يسلط الضوء 
التقدمي حيتل من ر من سلطة القصيدة العربية القددية إىل حّد ما، وىذا النوع عليو. فالشاعر ىنا قد حترّ 

 ادلساحة األكرب يف شعر ابن درّاج.

زالة اللفظ جب يتميز دييل إىل ادلعجم الشعري القدمي الذيالشاعر فأّما من حيث ادلعجم اللغوي      
وإّما بسيطة  ةصورة عند ابن درّاج إّما مفرد، فالوالصور الشعريةعاي ادلجيدد يف  ولكّنو ،بارةوفخامة الع

أو مشهد لوداع زوجتو  ة تارخييةمن عدة صور تتحد مشّكلة لوحة عامة دلعركة حربية أو حادث مركبة
 .، أو شراع أشرف على صناعتو أمريحبر جليّ أو لسفينة يف  لوردوصف للنرجس أو  ، أووأبنائو
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ذات النغم الوقور والقوايف " األوزان الطوال ثر الشاعر الذوق القدمي يف حبّ من حيث ادلوسيقى فقد آو 
: ىااىا بصنوف من احملسنات، ومن أبرز ل صياغتو بأنواع البديع ووشّ وجّ  ،"القوية ذات الرنني الرزين

 ادلقابلة والطباق واجلناس، والتكرار.

والثورة وقد غلبت على الشاعر ابن درّاج روح الشعر العريب وأخالقياتو يف بعده عن "التطرف      
  .اجلازلة، والبعد عن اإلفراط يف اجملون واجملاىرة بالعصيان والفخر بارتكاب الرذائل"

ابن درّاج القسطلي، فقد  يف شعراب الثاي ادلخصص لبحث التفاعل الّنّصي الداخلي البأما      
رصد أثناء الدراسة أّن القرآن الكرمي فاعل الّنّصي القرآي واحلديثي، و عاجل البحث يف الفصل األول الت

حضورًا قويًا يف الّنّص الشعري البن درّاج،  بدرجة أوىل واحلديث النبوي الشريف بدرجة ثانية شّكال
تلك اقتباساً، وإحياًء وإحالة، خاصة  وقصصو، فقد استطاع الشاعر أن يستلهم معاي القرآن وألفاظو

 - عليو السالم-ف قّصة يوس، كالنفسية لشاعر وحالتوالشعرية لتجربة الالقصص اليت تتماثل مع 
بالقدر لكن احلديث الشريف مل يكن  .- السالم عليهم -وأخوتو، وقصة موسى، وداوود وسليمان 

أو  - صّلى اهلل عليو وسّلم -الذي جاء بو القرآن الكرمي، فيشري الشاعر أو حييل إىل دعاء للرسول 
جاء التفاعل الّنّصي مع القرآن الكرمي يف شعر  كما هني أو ترغيب أو ترىيب خدمة للموقف الشعري.

وحالة  ،وأسرتو من أثر تلك الفتنة القرطبية سياسي للممدوح أو مواساة للشاعرلتعزيز موقف ابن درّاج 
و توىيج قرآي ما يبعث على الصرب والتحمل الضياع اليت عاناىا الشاعر وأسرتو، فوجد يف الّنّص ال

  الّنص الشعري من قبس القرآن الكرمي.

بني البحث أن شعر ابن درّاج عريب القدمي، اخلاص بالّتفاعل الّنّصي يف الشعر الويف الفصل الثاي      
مرئ القيس إىل ادلتنّّب، ومن ابن عبد ربّو إىل ابن من اأشعار سابقيو من الشعراء العديد من استلهم 

، فالتفاعل الّنّصي يف شعر ابن درّاج مل خيرج تارة، ومضّمنًا وزلياًل تارة أخرى مقتبساً ىاي األندلسي، 
وإعادة ما أنتجو الشعراء  ،عنده رلرد تقليدرضة اوادلعفلم تكن احملاكاة عن احملاكاة وادلعارضة، 

والتجربة  وما يتناسبيف كثري من األحيان إىل حتويل ادلعىن ودتطيطو وتكثيفو  ت، بل تعدّ السابقني
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يُعارض الكبار  ينيكغريه من الشعراء األندلسلقد كان ابن درّاج  الشعرية للشاعر وادلوقف النفسي لو. 
  .بدافع الرغبة يف تأكيد الّذات األندلسّية وإظهار سبق الشعراء األندلسينيشعراء ادلشرق من 

 والثقايف األندلسي" التارخييبــ" الّتفاعل الّنصّي  اً موسوم طال الباب الثاي ليشمل فصاًل  ثالثاً  وقد      
، سواء ما تعلق منها بتلك الوقائع ادلشهورة من أيام التارخيية احلوادث والوقائع عنحيث كشف البحث 

أمساء  أيضًا عن البحث شف ، كما كتلك األحداث اليت صاحبت الدعوة والفتح اإلسالميأو العرب 
القبائل والشخصيات العربية ادلشهورة، اليت ارتبطت جّلها بنسب من مدحهم من ادللوك واألمراء والوزراء 

أن يستفيد من ىذه استطاع الشاعر ابن درّاج ف .والّتجيبّيةاألسرتني العامرية  والقواد وغريىم، وخاصة من
 ادلنصور ابن أيب عامر ومنذر ابن حيىي الّتجيّب. ممدوحيووىجاً على واقع  ويضفيالتارخيية األرلاد 
 التارخيية ما يف ىذه الوقائع واحلوادثوحتويل امتصاص كيف استطاع الشاعر أيضاً   الحظ البحث       

، فالذين ديدحهم الشاعر ابن درّاج من ادللوك واألمراء والقواد خدمة للقصيدة ادلدحية ومعانمن دالالت 
 هبن أيب عامر يف جهاداخاصة اليمنية منها، ومن ىؤالء ادلمدوحني ادلنصور من أصول عربية ماجدة؛ ىم 
احلوادث التارخيية مصدرًا ىامًا من مصادر القصيدة ادلدحية  شكلتمع ادلمالك اإلسبانية. ذلذا  ووحرب

  البن درّاج.
، ليتو االبداعيةزلو  فقد كشف أندلسية ابن درّاج التفاعل الّنّصي مع ادلكّون الثّقايف األندلسيأّما       

قالع، و مدن، وجغرافيتها من ألماكن ا مساءأل استدعاؤهو  ) رومانثي (اللهجة الالتينية احمللية فتوظيفو 
يف  للّصراع اإلسالمي ادلسيحي مثلوا عناوينالذين ، سباناإلمراء األلوك و مساء ادلوحصون، وذكره أل

  ىذا كّلو بشعره ادلدحي احلماسي . استيعابوكيف استطاع  مساره العام.
ختّص جيع عامة بالغة األمهية إحداىا  أبان عن قيم  إّن التفاعل الّنصي يف شعر ابن درّاج قد        
يف ادلعاي غوص جزالة يف اللفظ وفخامة يف العبارة، و وما حوتو من  والفنية وىي القيمة األدبية شعره؛

تُعّد جغرافية و  تارخيية وقيمة ،وادلوسيقى الصنعة يف التصوير والرتكيب ومسو يفبراعة والتفصيل فيها، و 
بن أيب عامر وأبنيو اقيق األديب عن حجابة ادلنصور ، والتحياسيّ اريخ السّ لكتابة التّ وثائق يف غاية اخلطورة 

كان ذلا حبها من أحداث جسام،  اوعن فتنة قرطبة وما ص ،)شنجول( وعبد الرمحنادلظفر عبد ادللك 
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تنّب األندلس كان فابن درّاج وىو ادللقب مب يف بالد األندلس. واإلسالمي هناء احلكم األموياألثر يف إ
 .ومؤرخاً دلرحلة مهّمة يف تاريخ احلكم اإلسالمي لبالد األندلسحظو أن يكون أديباً 

أشار إليو حسب الذي ، بن درّاجيف شعر الّتفاعل الّنّصي اجلمايل لاألثر البحث  نسىدون أن يو       
جيع يطبق على  ثابتًا عامًا و قانونًا فليس اجلمال داخل ىذه األبواب والفصول تواجده ودتظهره 
الفطن األول أثناء كتابتو، والثاي  والقارئ الواعي بل ىو إحساس الكاتب نوعها، الّنصوص أي كان

 ورمّبا كان الكاتب قارئاً لنّصو من جديد.، أثناء قراءتو

 تكشف  اخلمسة حنيعتبات الديون البحث ببعض جاليات الّتفاعل الّنّصي بدًء من أحس       
،  التكرارو  التناسبات الصوتيةو  الصورة جاليةعن وأيضًا  وقيمتو األدبية، للقارئ عن أمهية ىذا الديوان

انتاج جالية و  للتجربة الشعرية ، تكثيفو  ،الشعرية، وإحيائهالذاكرة إثارة اجالية كما وقف عند 
 .واإلجياز حالةاإلو  اجلديدة للداللة

ىذه النتائج من نتائج، وال أدعي أن ىذا البحث  ألىم ما خلص إليو خالصة موجزةكانت ىذه      
تاج إىل الكثري من أّدعي الكمال فيو، فادلوضوع ال يزال حيحاطت مبا جاء بو ىذا البحث، كما ال قد أ

، كما أدتىن أن أكون قد وفقت يف بعض ما سعى البحث إليو من اهلل عّز وجلّ  آمل النظر والتمحيص.
وديوانو صنهاجي(، الل)أن أكون قد وجهت األنظار حنو ىذا الشاعر األندلسي األمازيغي األص

ىنا –ال تذكر لو إال بعض القصائد واألشعار احملفوظة  ،مفقوداً يف زمن قريب  الضخم، الذي كان
أعاده للحياة األدبية مرّة أخرى، فجزاىم  فيسر اهلل لو من ،يف أمهات ادلصادر األدبية القددية -وىناك

 اهلل خري اجلزاء.
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 ص البحثــملخ

 هــــــــــاتـاليــمّصي وجـــــــــل النّ ـــــاعـــــالّتف
 يفي شعر ابن درّاج القسطل 

 

(؛ الذي يعّد من أضخم ه424-743ي األندلسي )الدراسة ديوان ابن درّاج القسطل تناولت ىذه       
ادلدحية مائة وثالثة وستني  الدواوين الشعرية العربية القدمية وأغزرىا انتاجاً، فقد بلغ عدد قصائده

قصيدة، وعدد من ادلقطوعات جّلها يف مدح األمراء والوزراء وبعض قواد اجلند والقضاة ...وعلى رأسهم 
 األسرتني العامرية والّتجيبّية. 

كما جاءت ىذه الدراسة للكشف عن الّتفاعالت الّنصّية ومجالياهتا يف شعر ابن درّاج، والوقوف        
  (intertextualité)ادرىا الرتاثية والثقافية، متوّسلة بــــ" الّتفاعل الّنّصي )الّتناصّية( " على أىّم مص

إشاراتو عن طريق الفهم  كإجراٍء سيميائّي وتفكيكي يفّك رموز الّنّص الشعري البن درّاج، ويستنطق
ا القّصية, وللك لو, ويعتمد كّل االعتماد على حتليل الظاىرة الشعرية واستحضار دالالهت التأويلي

بالكشف عن الّنصوص اليت ُنسج منها الّنّص احلاضر البن درّاج، والرجوع بو إىل منابعو الثقافية األوىل،  
 كما ميلك ىذا ادلنهج من الدينامية ما ال تتوفر لغريه من ادلناىج النقدية األخرى. 

رياً، وبابني يضّم الباب وفق خطة تشملت مدخاًل نظ وتوضحت وجهة البحث وحتّددت معادلو      
جاء وقد  اين ثالثة فصول، يضاف إىل للك كّلو خامتة ألىم نتائج ىذه الدراسة.األول فصلني والباب الثّ 

ادلدخل لبحث ادلفاىيم النظرية األساسية: الّنّص، التفاعل الّنّصي، يف الدراسات النقدية الغربية والعربية. 
 ادلناسبات، االستهالل، العنوان، درّاج، ابن الشاعر شخصّية الديوان: عتبات األّول البابكما حبث 

 عن أيضاً  كشف كما واإلغرائي. واإلحيائي والوصفي التعنيين ودورىا واحلواشي، والشروح واذلوامش ادلالحق

 ادلدحية للقصيدة الشعري وادلعجم ادلضمون أو البنية مستوى على سواء ومجالياهتا الذاتية الّنّصية الّتفاعالت



 
 

الباب الثّاين فقد تناول بالّدراسة والّتحليل  أّما واإليقاع. وادلوسيقى الشعرية الصورة مستوى على وكذلك ،
التفاعل الّنّصي مع الّنّص القرآين الكرمي، واحلديث النبوي الشريف، وكذلك الّنّص الشعري القدمي من 

 ي مع التاريخ العريب القدمي وحوادثوجاىلي وإسالمي وعّباسي وأندلسي، وتناول أيضًا التفاعل الّنصّ 
ادلختلفة، وأمساء القبائل والّشخصّيات العربية ادلشهورة، وأيضًا وقف البحث عند التفاعل الّنّصي مع 
ادلكّون الثّقايف األندلسي كاللهجة الالتينية احمللية ) الرومانثي (، وأمساء األماكن واالعالم األندلسية 

األندلسية الساحرة وجغرافيتها. مّث جاءت اخلامتة  كحوصلة ألىم النتائج  واإلسبانية، وكذلك الطبيعة
 ادلتوصل إليها.

ي، الشعر العريب القدمي، الشعر االندلسي، الّتفاعل الّنّصي، ابن درّاج القسطل الكلمات المفتاحية:
 اجلمالية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Abstract: 

Intertextuality and its Aesthetics in the Poetry of Ibn Derradj 

Al-Kastalli 

 

       This study has addressed the collection of poems of Ibn Derradj 

Al-Kastalli Al-Andalusi (347-421H), which is one of the largest and 

most prolific Arabic poetry collections of a total of one hundred and 

sixty-three poems, beyond a number of strophes, including praise of 

princes, ministers, some chiefs of the army and justices… and 

mainly the Tudjibids and the Amirids. 

 

      This study is also intended to reveal intertextuality and its 

aesthetics in Ibn Derraj's poetry, and to identify its most important 

sources of heritage and culture. It is based on "intertextuality" as a 

semiotic and deconstructive process that decodes the text of Ibn 

Derraj's poetry and queries its signals through the interpretative 

comprehension. It wholly relies on the analysis of the poetic 

phenomenon and recalls its narrative implications, by revealing the 

texts of which the present text of Ibn Darraj is built, and returning 

the text to its first cultural sources. This approach is characterized by 

a dynamism which is not available in other approaches. 

 

      The purpose of the research was clarified and its features were 

defined according to a plan that included a theoretical preamble and 

two chapters: the first is subdivided into two sections and the second 

into three. In addition to that is a conclusion including the most 

important results of this study. The preamble is dedicated to search 

the basic theoretical concepts: text, intertextuality in Western and 

Arabic critical studies. The first chapter also examined the thresholds 

of the poetic collection: the personality of the poet Ibn Derraj, the 

title, the preamble, the events, the appendices and footnotes, the 

margins and the annotations, and their descriptive, suggestive and 

the seductive roles. It also revealed the intrinsic intertextuality and 

its aesthetics, both at the level of structure, content and the poetic 

lexicon of the poem, as well as the level of poetic image, music and 

rhythm. The second chapter dealt with the study and analysis of 

intertextuality with the Qur'anic text, the Prophet's Hadith, as well as 



 
 

the ancient poetic texts: Pre-Islamic, Islamic, Abbasid and 

Andalusian. It also dealt with the intertextuality with the ancient 

Arab history and its various incidents, the names of the famous Arab 

tribes and personalities. The research also studied the Andalusian 

cultural component such as the local Latin dialect (Romance), the 

Andalusian and Spanish toponyms, the fascinating Andalusian 

nature and its geography. Then the conclusion came as a 

recapitulation of the main findings. 
 

Keywords: Ibn Derraj Al-Kastalli, Ancient Arabic Poetry, 

Andalusian Poetry, Intertextuality, Aesthetics. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Résumé : 

 

L'intertextualité et son esthétique dans la poésie d'Ibn Derradj 

Al-Kastalli 

 

       Cette étude a porté sur le recueil de poèmes d'Ibn Derradj Al-

Kastalli Al-Andalusi (347-421 H), qui est l'une des collections de 

poésie arabe les plus importantes et les plus prolifiques d'un total de 

cent soixante-trois poèmes, en plus d’un certain nombre de strophes, 

dont des éloges de princes, de ministres, de quelques chefs de 

l'armée et de juges ... et principalement des Tudjibides et des 

Amirides. 

 

      Cette étude vise également à révéler l'intertextualité et son 

esthétique dans la poésie d'Ibn Derraj, et à identifier ses sources les 

plus importantes de patrimoine et de culture. Elle se base sur 

«l'intertextualité» comme processus sémiotique et déconstructif qui 

décode le texte de la poésie d'Ibn Derraj et interroge ses signaux à 

travers la compréhension interprétative. Elle s'appuie entièrement sur 

l'analyse du phénomène poétique et rappelle ses implications 

narratives, en révélant les textes dont est construit le texte actuel 

d'Ibn Darraj, et en rendant le texte à ses premières sources 

culturelles. Cette approche est caractérisée par un dynamisme qui 

n'est pas disponible dans d'autres approches. 

 

      Le but de la recherche a été clarifié et ses caractéristiques ont été 

définies selon un plan comprenant un préambule théorique et deux 

chapitres: le premier est subdivisé en deux sections et le second en 

trois. En épilogue, vient une conclusion comprenant les résultats les 

plus importants de cette étude. Le préambule est consacré à la 

recherche des concepts théoriques de base: le texte, l'intertextualité 

dans les études critiques occidentales et arabes. Le premier chapitre 

a également examiné les seuils de la collection poétique: la 

personnalité du poète Ibn Derraj, le titre, le préambule, les 

événements, les annexes et les notes de bas de page, les marges et les 

annotations, leurs rôles descriptifs, suggestifs et séducteurs. Elle a 

également révélé l'intertextualité intrinsèque et son esthétique, tant 



 
 

au niveau de la structure, du contenu et du lexique poétique du 

poème, qu'au niveau de l'image poétique, de la musicalité et du 

rythme. Le deuxième chapitre a traité de l'étude et de l'analyse de 

l'intertextualité avec le texte coranique, le Hadith du Prophète, ainsi 

que les anciens textes poétiques: pré-islamique, islamique, abbasside 

et andalou. Il a également traité de l'intertextualité avec l'histoire 

arabe ancienne et ses divers incidents, les noms des tribus et des 

personnalités arabes célèbres. La recherche a également étudié la 

composante culturelle andalouse comme le dialecte latin local 

(Romance), les toponymes andalous et espagnols, la fascinante 

nature andalouse et sa géographie. Puis la conclusion est venue 

comme récapitulation des principaux résultats. 

 

Mots-clés: Ibn Derraj Al-Kastalli, Poésie arabe ancienne, Poésie 

andalouse, Intertextualité, Esthétique. 




