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ميهلهما حىت يشهدا  ملذين غرسا يف نفسي حب العلم ،لكن املوت لّ روحْي والدّي ال إىل
  . مثرة ما غرسا

الذي ) خالد( األكربيقي ـقدويت يف الطموح والتضحية واإلخالص ،شق مرشدي و إىل
، فلم أشعر باليتم  األماندين بالرعاية، وعّوضين عن حنان األب ،حىت أوصلين إىل بّر تعهّ 

  .واحلرمان
أتيح له ألكمل هذا مبا ل كُ  ودّعموين،االنشغال عنهم باالنشغال يب   ن بادلوينـالذي إىل

  .افعالرّ وعبد  ءإميان، إسالم، إسرا، وأبنائي) عائشة(  زوجيالعمل،
  .مبدأكل من عّلمين حرفا أو غرس يف نفسي   إىل
  .كل هؤالء أهدي هذا العمل شكرا وعرفانا  إىل
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  .م 1978
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 . م2004 هـ1425بريوت،-ناشرون  

 –، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا  ، عمر الّسالمياإلعجاز الفين يف القرآن الكرمي  -  9
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دار اجليل بريوت ، حتقيق د حممد عبد املنعم خفاجي ، 1ط الباقالين إعجاز القرآن ، اإلمام أبو بكر -  10

 .م  1991-هـ  1411

  ت، د إعجاز القرآن و البالغة النبوية ، مصطفى صادق الرفاعي ، دار الكتاب العريب -  11
 .دار اجليل  3اإليضاح يف علوم البالغة ، اخلطيب القرويين حتقيق عبد املنعم خفاجي ط -  12

 .م  1991ابن مخيس يف شعره و نثره ، الطاهر توان ، ديوان املطبوعات اجلامعية ماي  -  13

 . م1978الباقالين و كتابه إعجاز القرآن ، عبد الرؤوف خملوف ، دار مكتبة احلياة  -  14

 . 1973لبنان  -الربهان يف علوم القرآن ، جالل الدين السيوطي ، املكتبة الثقافية بريوت  -  15

 -بريوت  - دار اجليل . اجلاحظ ، حتقيق عبد السالم هارون حبر  البيان و التبيني ، أبو عثمان عمرو بن -  16

 .د ط 
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 . م  2004 -هـ 1425-تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، بريوت  -  17

 .م  1974-هـ  1393 -بريوت  -، دار النهضة العربية  3تاريخ النقد األديب ، عبد العزيز عتيق ، ط -  18

م  2005املغرب  - املركز الثقايف العريب ، الدار البيضاء ،  4حممد مفتاح ، ط/ حتليل اخلطاب الشعري ، د -  19

. 

ر بن عاشور، الدار التونسية للنشر واملؤسسة الوطنية للكتاب تفسري التحرير و التنوير، الشيخ الطاه -  20
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 - بريوت ،املكتبة العصرية   1ط ،صالح الدين اهلواري / د قدم له وشرحه زهر اآلدب ، إبراهيم احلصري -  32
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  مقـدمة 

 

أ 

يعــــّد موضــــوع اإلغــــراب مــــن املوضــــوعات الــــيت نالــــت القســــط األكــــرب مــــن جهــــود اللغــــويني واملهتمــــني 
بالدراسات القرآنية ، فقد امتألت مصّنفام ومعامجهم باأللفاظ الغريبة والرتاكيب النادرة واملخالفـة ملـا 

غـوي كـان حث اللّ فاستفاضوا يف شرحها وحتديد أصوهلا ، بل إّن طالئع الب. حددوه من ضوابط لغوية 
  . يف غريب القرآن واحلديث 

غري أننا حني نبحث يف كتب النقـد عـن اإلغـراب باعتبـاره ظـاهرة مجاليـة وظّفهـا األدبـاء يف أسـاليبهم   
الفنيــة مــن أجــل منحهــا مســات مجاليــة خاصــة ، فإننــا ال نعثــر إالّ علــى إشــارات ال تتعــّدى يف أحســـن 

ضــخم ، وهــي يف أغلبهــا تقرنــه بــالرداءة والتكّلــف واملعاظلــة أحواهلــا الصــفحة أو الصــفحتني يف مؤلــف 
والتعقيــد وغريهــا مــن الصــفات الــيت تشــّكل خلــال فنّيــا يفقــد اخلطــاب قيمتــه األدبيــة ، ممــا جعــل الــذوق 
العــريب ينشــأ علــى ّجمــه وإبعــاده مــن احلقــل اجلمــايل ، ويــربط جــودة اخلطــاب األديب خبلــوه منــه ، بــل قــد 

ّن صــاحبه وظّــف كلمــة غريبــة أو تركيبــا غــري خاضــع للمقــاييس الــيت وضــعها ُيســتهَجن نــص بأكملــه أل
ومل يســلم حــىت بعــض الفحــول ممــن ُعــدوا يف الطبقــة األوىل مثــل امــرئ القــيس وزهــري بــن أيب . اللغويــون 

هلــم أبعــاده  يربطــوا اإلغــراب بســياقه فتنكشــفَ  ســلمى وغريمهــا ، ولعــّل الســبب يف ذلــك أّن القــدامى مل
بل اكتفوا بالوقوف عند جرسه ومطابقة تأليفـه للمقـاييس الـيت حـددوها ، أو أـم نظـروا إىل  اجلمالية ،

  .الشعر من خالل وظيفته املرجعية ، فأحلوا على وضوح عناصره ومالءمتها ملقتضى حال املتلقي 
ب هـل يعــّد احلكــم بتجـّرد ظــاهرة اإلغــرا :وهــو الــذهن،غـري أّن هنــاك ســؤاال ملحـاّ يفــرض نفســه علـى   

والتـايل يتحـّتم علينـا أن نتوقـف عـن أّي حماولـة للكشـف عـن هـذه  قاطعا،من أّي وظيفة مجالية حكما 
  الوظيفة ؟ 

وهل خال النقد العريب متاما من آراء تعرتف بوجـود طاقـة مجاليـة لإلغـراب ميكـن أن تضـفي علـى الـنص 
  مسات فنية تسهم يف مجالياته ودالالته ؟

تـدّل داللـة  واحلـديث،يف أدبنا القدمي  النقدية،فيا قاطعا وجود بعض اآلراء إننا ال نستطيع أن ننفَي ن  
فمــن القــدامى جنــد عبــد القــاهر  الظــاهرة،واضــحة علــى تنبــه أصــحاا لألثــر اجلمــايل الــذي حتققــه هــذه 

الفـرق بـني الرتاكيـب الغريبـة الـيت تضـفي ) دالئـل اإلعجـاز(و) أسـرار البالغـة(اجلرجاين يعرض يف كتابيه 
دون حتقيــق اخلطــاب  لا مجاليــا علــى اخلطــاب وبــني تلــك الــيت يســميها التعقيــد أو املعاظلــة والــيت حتــو أثــر 

الـــذي بـــني فيـــه الفـــرق بـــني اإلغـــراب احملمـــود ) املثـــل الســـائر(كمـــا جنـــد ابـــن األثـــري يف .اجلماليـــةوظيفَتـــُه 
ل اللفـظ الغريـب مـن وحازم القرطاجين الذي يـرى بـأّن الشـاعر قـد يلجـأ إىل اسـتعما املذموم،واإلغراب 

الـذي أبـرز  القـط،احملـدثني فنـذكر عبـد القـادر  ا، أمـ)البلغـاءمنهاج (كتابه   مجايل، يفأجل حتقيق غرض 



  مقـدمة 

 

ب 

) واألمــوييف الشــعر اإلســالمي ( دور اللفــظ الغريــب يف إغنــاء الشــاعر عــن استقصــاء الصــور يف كتابــه 
كتابــه   ، يفلــيت متتلــك قــدرة إحيائيــةمفتــاح الــذي صــّنف األلفــاظ العتيقــة ضــمن أنــواع الكلمــات ا وحممــد

  ). حتليل اخلطاب الشعري(
لنكشـــف عـــن مـــدى مســـامهتها يف  الظـــاهرة،حاولنـــا أن نقـــف عنـــد تلـــك  اآلراء،وانطالقـــا مـــن هـــذه    

تنــاولوا حياتــه وأدبــه  الــذين،أمجــع كتــاب الــرتاجم  قــدمي،مجاليــات اخلطــاب الشــعري عنــد شــاعر جزائــري 
وهـــو ابـــن مخـــيس  الغريـــب،وعلـــى أنّـــه أقـــدر النـــاس علـــى اجـــتالب  عة،الســـابعلـــى وصـــفه بشـــاعر املائـــة 

  .التلمساين
ممــن يــرون بأــا مل تعــد  القضــية،وقــد تثــري مثــل هــذه الدراســة تســاؤل الكثــريين عــن ســبب إثــارة هــذه    

ألن النقد العريب قد فصل يف تصنيفها عنصرا يـؤثر سـلبا  واألديب،خاصة يف احلقل اجلمايل  حبث،جمال 
  .قرنا ةعشر  منذ اثين األديب،لية النص يف مجا

ومــن خالهلــا إعــادة  القضــية،ولكــن هنــاك عــدة معطيــات تــدفعنا إىل ضــرورة مراجعــة نظرتنــا إىل هــذه    
  :املعطياتومن هذه  فيه،قراءة اخلطاب األديب الذي تعّد ظاهرة اإلغراب مسة غالبة 

وهذا يسـتلزم التعامـل مـع  صرهم،عتفضيل النقاد يف خمتلف العصور لإلنتاج األديب الذي سبق  -
 احليـاة،حبكم التطّور الداليل واملعجمي الذي يسـببه تغـّري األمنـاط الفكريـة والثقافيـة وظـروف  غريبة،لغة 

ختتلف يف كثري من اخلصائص عن لغة العصر العباسي نتيجة للتطّور الـذي  مثال، اجلاهلي،فلغة الشعر 
  .عصرئذٍ حصل يف احلياة العربية 

ــَرْت النظــرة اجلماليــة نشــوء مســا - وفّجــرت قــرائح النقــاد بنظريــات نقديــة  العربيــة،جالت نقديــة أثـْ
وذلـك بسـبب خـروج بعـض الشـعراء  إبداعيـة،جديدة حتاول قراءة ما أنتجـه اخليـال العـريب مـن أسـاليب 

النظـر وهـذا مـن شـأنه أن يوّجـه املتلقـي إىل إعـادة  وغريمهـا،عن العرف الشعري العريب كـاملتنيب وأيب متـام 
 .النقديةيف األشكال التعبريية الغريبة ويتساءل عن سبب تفجريها لتلك املعركة 

رغم غرابته على الذوق ودخول لغته يف حيّـز الغرابـة نتيجـة لتقـادم  القدمي،خلود اإلنتاج األديب  -
 .الزمن

  وإّمنا الظاهرة،تدّل على أّن الذوق العريب مل يطلق احلكم بسلبية هذه  وغريها،هذه املعطيات 
كوا مقصودة لذاا ومل حتقق وظيفة مجالية يف خمتلـف جوانبهـا   منها، وأسباب،مرتبط بظروف  رفضها

  .والنفسيةالفنية والداللية 



  مقـدمة 

 

ت 

حاولنــــا أن حنــــدد اجلوانــــب اجلماليــــة الــــيت ميكــــن لإلغــــراب أن يســــهم يف  النتيجــــة،وبنــــاء علــــى هــــذه    
والشعور بأننا نّتجه اجتاها يبدو أنّه خمالف ملا فصـلت فيـه  املوضوع،وهذا بالرغم من صعوبة  تشكيلها،

هـــي عـــدم احلصـــول علـــى دراســـة تناولـــت هـــذا  واجهتنـــا،ولعـــّل أكـــرب صـــعوبة  .العربيـــةالنظـــرة اجلماليـــة 
وإىل املـنهج  عليهـا،لتكون مرشدا إىل اجلوانب اجلمالية اليت ميكن الرتكيز  اجلمالية،من الناحية  املوضوع

إىل هـذه  والـيت أشـارتمث إّن املراجـع الـيت اعتمـدنا عليهـا  .عليهـانتـائج ميكـن التعويـل األنسب لتحقيـق 
 عامـة،بـل اكتفـى أصـحاا بتقـدمي أحكـام  حتققهـا،مل تفّصـل يف إبـراز الوظـائف اجلماليـة الـيت  الظاهرة،

ب مرتكزا فكان االعتماد األكرب يف استنباط بعض األبعاد اجلمالية لإلغرا .مبتدئال تليب طلب دارس 
مثـــل الزخمشـــري  القـــرآين،علـــى مـــا توّصـــل إليـــه بعـــض املفســـرين الـــذين تنـــاولوا اجلانـــب الفـــين لألســـلوب 

ولـو أّن جـل اهتمامـات  احملـدثني،والشيخ الطاهر بن عاشور وسيد قطب مـن  القدامى،من  والباقالين،
  .الغريبةهؤالء كانت منصّبة على املستوى اإليقاعي للمفردات والرتاكيب 

والـــذي يتمثـــل يف الكشـــف عـــن  البحـــث،فقـــد حـــدده اهلـــدف الـــذي يرمـــي إليـــه  الدراســـة،ّمـــا مـــنهج أ  
القيمة الفنية واجلمالية لظاهرة اإلغراب باعتبارها بنية لغوية تسهم يف مجالية اخلطاب الشـعري عنـد ابـن 

 وهــــذا اهلــــدف حيــــّتم علــــى الــــدارس أن يعتمــــد املــــنهج الفــــين الــــذي يقــــف عنــــد الظــــواهر ذات مخــــيس،
 األديب،للخطـاب  املكّونـةويكشـف عـن القيمـة الفنيـة واجلماليـة للبنيـات  والنفسـية،الدالالت الشـعورية 

تتأّلف من جمموعة مـن  شعرية،وما دام البحث يتناول دراسة فنية ملختلف املستويات اللغوية يف مدّونة 
حيققـــه املــــنهج فســـيكون حباجــــة ملـــنهج ميّكـــن مــــن الوصـــف واإلحصــــاء والتفســـري وهـــذا مــــا  النصـــوص،

تسري الدراسة وفق اخلطّـة  املنهج،وعلى ضوء هذا  الدراسة،األسلويب الذي يعضد املنهج الفين يف هذه 
  :اآلتية

مثـل اللفـظ  العربيـة،وفيه وّضحنا حدود بعـض املصـطلحات ومفاهيمهـا يف النظـرة النقديـة  :املدخل )1
كمـا أبرزنـا   بـاإلغراب،ميكـن أن تتصـف  لعل بذلك تتضح العناصر الـيت والغرابة،الذي يقرتن باإلغراب 

 االلتبـاس الـذيإلزالـة  احلوشـي واملعاظلـةكالوحشـي أو   غالبـا،ومـا يقـرتن مـا  والغرابـة،مفهوم اإلغـراب 
   .مفاهيمهاقد يكتنف ذهن القارئ نتيجة اخللط بني 

ا األســلوب ويتنــاول نظــرة العــرب اجلماليــة لإلغــراب انطالقــا مــن املواقــف الــيت أثارهــ: الفصــل األول  )2
القرآين ، واليت من خالهلا توّلدت النظرة اجلماليـة الـيت تنظـر هلـذه الظـاهرة علـى أّـا مسـة فنيـة تسـهم يف 
ا كانت هذه املواقف حتتمل عـدة قـراءات ، اعتمـدنا بعـض القـرائن اللغويـة إلثبـات 

ّ
مجالية اخلطاب ، ومل

النقــد العــريب القــدمي مل يكــن حكمــا  هــذه النظــرة ، وهــذا مــن أجــل الوصــول إىل أّن رفــض اإلغــراب يف



  مقـدمة 

 

ث 

مطلقا ، بل كان مرهونا ببعض اخلصائص الصوتية والرتكيبية ، وانتهى الفصل بتحديد نظرة ابن مخـيس 
 .طريقته يف كتابة الشعر  إىلهلذه الظاهرة ، انطالقا من النصوص الشعرية اليت يشري فيها 

ـــا البعـــد  الغريبـــة،اد اجلماليـــة للمفـــردة وفيـــه ترّكـــزت الدراســـة علـــى إبـــراز األبعـــ :الثـــاينالفصـــل  )3 فتناولن
اإليقاعيـة الـيت تطبـع و ات الصـوتية ـــالصويت واإليقاعي للكشف عن دور اللفظة الغريبة يف حتديـد السم

والـــيت مـــن خالهلـــا يتحـــدد اجلـــو النفســـي والشـــعوري الـــذي حيـــيط ـــذا  مخـــيس،اخلطـــاب الشـــعري البـــن 
لنقــف عنــد دور الغريــب يف الكشــف عــن الــدالالت  اليل،الــدمث حاولنــا الكشــف عــن البعــد  .اخلطــاب
 .الشعوريةالنفسية 

ــَص لدراســة املســتوى  الثالــث،أّمــا الفصــل  )4 مرّكــزين علــى بعــض الرتاكيــب الغريبــة  الرتكيــيب،فقــد ُخص
اعتبارهــا اختيــارات  بغرابتهــا،إمنـّـا املقصــود  العربيــة،والــيت ال نعــين بغرابتهــا أــا تتعــارض مــع قواعــد اللغــة 

فتناولنــا يف البدايــة الرتاكيـــب  مجاليـــة،ســتثنائية جيــوز ملســتعمل اللغـــة توظيفهــا مــن أجـــل حتقيــق أغــراض ا
حاولنــا فيهـا دراســة  البالغيـة،مث الرتاكيــب  الشـائع،النحويـة الـيت عــدل فيهـا ابــن مخـيس عــن االسـتعمال 

والنزعــة الفلســفية  الصــور الغريبــة الــيت تشــكل خصوصــية نفســية أو فكريــة، وأعــين بــذلك الشــعور بالغربــة
باعتبارها مؤشرا دالليا حييل إىل اجلو النفسـي والشـعوري الـذي مييـز نا ظاهرة التناّص  مث تناول والصوفية،
  .النصوهذا عن طريق نقل املتلقي إىل فضاءات شعرية مشاة لفضاء  اخلطاب،

  .إليهاسة إىل التوصل وفيها حصرنا بعض النتائج العامة واخلاصة اليت أسعفتنا هذه الدرا اخلامتة، )5
مـن أجـل إجنـاز  املشـرف،وال يسعين يف ختام هذه املقدمة إالّ أن أنّوه باهودات اليت بـذهلا أسـتاذي   

فلـــــم يبخـــــل علـــــّي بتـــــوفري بعـــــض املراجـــــع النـــــادرة واملالحظـــــات  فائقـــــة،إذ أوالين عنايـــــة  العمـــــل،هـــــذا 
أتوّجه بعظيم الشكر إىل جلنة املناقشة الـيت كما   االمتنان،فله مين عظيم الشكر  السديدة،والتوجيهات 

     .أخطائهحتّملت عناء قراءة هذا البحث من أجل تصويب 
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  :تمهيد -1
 يســـتوجب احلـــذر يف -خصوصـــا يف الّنقـــد  القـــدمي -إن احلـــديث عـــن اخلطـــاب الّشـــعري و مجالياتـــه 

ــا أثنــاء ، إصــدار األحكــام علــى الّنظــرة اجلماليــة لــدى الّنقــاد و البالغيــني إىل عناصــر هــذا اخلطــاب  ذلــك أنّن
لنقديــة ممّــا حيــدو بالقــارئ املتســرّع نالحــظ تــداخل املصــطلحات و املفــاهيم ا ،قراءتنــا لكتــب الّنقــد و البالغــة 

ام النقــاد بالّتنــاقض أو عــدم االســتقرار علــى إىل إصــدار أحكــام تســيء إىل احلــّس اجلمــايل  العــريب ، و إىل اّــ
  .ة قديّ ة  النّ ظريّ ثابت يرقى إىل مستوى النّ  موقف نقديّ 

إذ  ،قـاد و البالغيـونيت أثارهـا النّ قضـايا الّـال  أهـمّ  ،ةيّـعرية وما يّتصل ا من عناصر وظواهر فنّـ غة الشّ اللّ  وتعدّ 
  .و اجلمايل للخطاب  د املستوى الفينّ من خالهلا يتحدّ 

خاصــة إذا كانــت مــن  ،قديــة القدميــة و حينمــا نتتبــع ظــاهرة فنيــة يف ديــوان شــعري  انطالقــا مــن املفــاهيم النّ 
مثـل ظـاهرة اإلغـراب، فإنّنـا نـرتّدد يف حتديـد قدية احلديثة راسات النّ يت مل حتظ باهتمام كبري  يف الدّ واهر الّ الظّ 

كمــا يــرى عبــد القــاهر اجلرجــاين  تعتمــد  علــى   ،فجميــع العلــوم  ،الّنتــائج بســبب التّــداخل الــذي  أشــرنا إليــه 
ـــقــالدّ  صــريح العبــارة  أكثــر مــن اإلشــارة و التّ «ريه، تعتمــد علــى ـتعبــ دّ ـد  املصــطلحات، أو علــى حـــة يف حتدي

و األمر يف علم الفصاحة بالّضد، فإّنك إذا قرأت ما قاله العلماء  فيـه وجـدت جلّـه أو   ،لويح أغلب من التّ 
و أدّق   ،و إميـــاء إىل الغـــرض  ال يفطـــن إليـــه  إّال مـــن  غلغـــل الفكـــر  ،و كنايـــة وتعريضـــا ،كلّـــه رمـــزا  ووحيـــا 

   1»النظّر 
مد زينو ـ ذلك أن العلمـاء كما يرى حمقق كتاب دالئل اإلعجاز على حم  –ولكن هلذا التداخل مربّراته 

دة و مل ينطلقـوا مـن مقـاييس مقّعـ ،حني تناولوا القضايا  املتعلقـة بالفصـاحة و البيـان  ،الذين سبقوا اجلرجاين
بط  العلمـــي املرســـومة ة منـــه إىل الّضـــأقـــرب إىل الفطـــرة و العفويّـــ «بـــل كـــان كالمهـــم  ،دةال قواعـــد ثابتـــة حمـــدّ 
  2»معامله املعلومة قوانينه

قـــة يف حتديـــد ى الدّ رغـــم  حماولتـــه حتـــرّ  ،فـــإن اجلرجـــاين  نفســـه مل يســـلم مـــن التـــداخل و الضـــبابية هلـــذا
منـه   من خالل القرائن، إذ جنده يستعمل الفعل أغـرب ومـا يشـتقّ  مفهومها إّال املصطلحات فال تكاد  تتبّني 

                                 
  .328ص م ،2005، هـ1426.ناشرون الرسالة مؤسسة 1د زينو،طعبد القاهر اجلرجاين، اعتىن به علي حمم: دالئل اإلعجاز   )1
     328ص هامش:نفسه   )2
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ني يقــول معلقــا علــى قــول  حــ ،ة يســتعمله  مبعــىن الفــرادة و االبتكــارفمــرّ  ،للداللــة علــى مفهــومني متناقضــني 
  1 :القائل 

  َوَساَلْت بَِأْعَنِاق اْلَمِطي ْاألَبَاِطحُ 
وذلك أنه مل يغـرب ألن جعـل املطـي يف سـرعة  ،على هذه اجلملة ....و ليست الغرابة يف قوله و سالت  «

فعــــــال )ســـــال(قـــــة يف خصوصـــــيته أفادهــــــا  بـــــأن جعـــــل طـــــف و الدّ ولكــــــن  اللّ ....ســـــريها  وســـــهولته كاملـــــاء
ــ2»لألبــاطح م عــن رفــض  العــرب ،مث جنــده يســتعمل نفــس املفــردة يف موضــع آخــر مــن الكتــاب ، حــني تكّل

وكيـف أن يـدخل  الغريـب يف بـاب الفضـيلة ،وقـد ثبـت عـنهم أـم  كـانوا يـرون  « :لظـاهرة اإلغـراب فقـال
لضـبابية،وتعوزه داخل وهـذه اوهكـذا يقـف  الـدارس حـائرا أمـام هـذا التّـ 3»الفضيلة من ترك اسـتعماله وجتنبـه

قديـــة ومفاهيمهـــا مثـــل اإلغـــراب ومـــا يـــرتبط بـــه كاحلوشـــي قـــة يف البحـــث عـــن مـــدلوالت املصـــطلحات النّ الدّ 
وال ميكــن احلــديث عــن هــذه املصــطلحات بعيــدا عــن مصــطلح اللفــظ باعتبــاره . والغمــوض واملعاظلــة،واإلام

  .العنصر الذي تتحقق فيه هذه األوصاف
  :  مفهوم اللفظ -2

مــن ، ثــر املصــطلحات انتشــارا يف مؤلفــات العلمــاء الــذين اهتمــوا بدراســة اللغــة و الكــالم اللفــظ أك
وقــد خــاض القــدامى يف إبــراز املــؤهالت الفنيــة للخطــاب األديب مــن خــالل حتديــد .لغــويني و بالغيـــني و نقــاد

  .باعتباره أساس التقييم اجلمايل وحاولوا حتديد مفهومه ،مات الفنية للفظالسّ 
خالفـا  لإلشـارة و الرمـــز و ،مستعمل يف الداللة علـى اللغـة املنطوقـة  )اللفظ(مصطلح قهم على أنّ فاورغم اتّ 

فـانطلق علمـاء .غـري أـم  اختلفـوا  يف حتديـد  مفهـوم  هـذه املفـردة  ،اخلط و غريهـا  مـن أشـكال  التواصـل 

                                 
نَـَنا: الشطر األول من البيت هو    ) 1 كعب بن زهري،واملعلّوط : وهو منسوب لعدد من الشعراء منهم.َأَخْذنَا بَِأْطرَاِف اْألََحاِديِث بـَيـْ

  .السعدي ، وكثّري عزة

  .72ص: السابق  املرجع  ) 2
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 «عرفـــه ابـــن هشـــام بأنـــه ف. النحـــو مـــن معيـــار صـــحة اللغـــة و خطئهـــا وتنـــاولوا اللفـــظ باعتبـــار صـــحة تأليفـــه 
  1»د أو مل يدل كديزيسواء دّل على معىن كز  ،على بعض احلروف لالصوت املشتم

نـــه مفتـــوح للتـــأويالت الـــيت قـــد تبعـــد أإال  -بـــالرغم مـــن أنـــه يشـــمل املفـــردة و الرتكيـــب-إن هـــذا التعريـــف    
حـروف اللغـة دون   قـد جتعلنـا  نـذهب  إىل أن اللفـظ  يتشـكل مـن بعـض)بعـض(الدارس عن مدلوله، فكلمة

ح بـه ابـن هشـام كالمـه جـاء البعض اآلخر،أو بأن الرتكيب ال يدخل  يف هذا املفهوم، ألن املثـال الـذي وّضـ
  .بلفظ املفرد

جـنس ميثـل الكـالم و الكلمـة و الكلـم، «ف اللفظ بأنـهكثر مشولية حني يعرّ ويقدم ابن عقيل مفهوما أ
فمصــطلح اللفــظ، انطالقــا مـــن هــذا التعريــف يشـــمل 2» )عمـــرو(و املســتعمل كـــ )ديـــز(و يشــمل املهمــل كـــ 

  .النص كما يشمل اجلملة املفردة 
ــــفــــظ عنــــد علمــــاء النّ اللّ  ، يتبــــني لنــــا أنّ ومــــن خــــالل هــــذين التعــــريفني أليف بــــني حــــو مقتصــــر علــــى الّت

يعتمــد علــى صــحة   -أي اللفــظ  -األصــوات، دون اعتبــار للجانــب الفــين هلــذا التأليف،وبعبــارة أخــرى أنــه 
  .كيب ال على مساته اجلمالية الرت 

مجيــــع   أمـــا النقـــاد و البالغيـــون، فـــإن اللفـــظ عنـــدهم ال ينحصـــر يف املفـــردات و الرتاكيـــب إمنـــا يشـــمل
يعين النظم و التأليف املمثل يف اللفظ «فهو عند ابن قتيبة.واإليقاعي و الرتكييب ؛الصويت مستويات اخلطاب

  3».املفرد و الوزن و الروي
إىل مفهومـه ،فهـو ميثـل عنـده  أحـد )البيـان و التبيـني (غري أنه يشـري يف ،ظ تعريفا صرحيا للفظومل حيدد اجلاح

أصناف  الداللة آلته الصوت الذي يشكل مقاطع صوتية تتمثل يف الكلمات، مث تؤلف  الكلمـات لتشـكل 
صـوات العشـوائية الـيت فالّلفظ إذاً، هو التشـكيل الـواعي لعناصـر اللغـة غايتـه التبليـغ، وهكـذا يبعـد األ.خطابا 

                                 

 –حممد حمي الدين عبد احلميد،دار رحاب للطباعة والنشر والتوزيع: ابن هشام األنصاري ، حتقيق وشرح. قطر الندى وبل الصدى  )4
 .17ص ،ط . د -اجلزائر
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الـيت تصـدر  )َمـا( :قد تتهيأ لبعض احليوان أو األطفال من حيز اللفظ و إن تشكلت من بعض احلروف مثل
  1.اليت يصدرها األطفال )بَابَا(و  )َماَما(عن الغنم أو

اللــة  د وهــذا مــا يشــري إليــه إلغــاؤه لألصــوات الــيت ال حتمــل واملالحــظ أن اجلــاحظ ال يبعــد املســتوى الــداليل،
  .حمددة

وينبــه عبــد القــاهر اجلرجــاين إىل مفهــوم اللفــظ عنــد ســابقيه، فقــد تواضــعوا علــى اســتعمال مصـــطلح    
إــم جعلــوا كاملواضــعة فيمــا «:أي الصــياغة ببنيتهــا الدالليــة فيقــول ،اللفــظ يف الداللــة علــى الســياق بكاملــه

وهكـذا يوسـع نطـاق املصـطلح ويتفـق 2» وهـم يريـدون الصـورة الـيت حتـدث يف املعـىن )اللفـظ( بينهم أن يقولوا
وهذا الذي ذهبت إليه املناهج النقدية احلديثة اليت انطلقت . مع اجلاحظ يف ربط العالقة بني اللفظ و املعىن

 احتـاد بـني شـكل يدل،يسـميه سوسـري الـدال«حيـث أـم يعتربوـا ،من مفهوم دي سوسري للعالقة اللغويـة 

signifiantسمى املدلول، وفكرة تدل عليها  تsignifie  «3  
إذ تعـزى فصـاحة  ،ومن هذا املنطلق ختتلف نظرة اجلاحظ و عبد القاهر إىل مجالية  اللفظ عـن غريمهـا 

اللفظ عندمها إىل االنسجام بني عناصره و إىل قدرته علـى نقـل مـا يـدور يف نفـس البـاث وذهنـه  نقـال حيقـق 
أمـــا  ،ألرجـــح الصـــورة  الصـــوتية أي التشـــكيل الصـــويت اجلـــاحظ يؤكـــد علـــى ا«ولكـــن ،املتعـــة الفنيـــة للمتلقـــي 

  4» .اليلل الدّ شكّ على التّ  فإنه يلحّ  اجلرجاين
  : مفهوم اإلغراب -3

أن « :فقــد جــاء يف لســان  العــرب ،يف املعــاجم اللغويــة داللــة البعــد واالختفــاء )  غــرب(حتمــل مــادة 
ْيِن  َورَ  ﴿: معــــىن املغــــربني يف قولــــه تعــــاىل ــــرِبـَْينِ َرب اْلَمْشــــرِقـَ ــــه  : املغــــربني   5﴾ ب اْلَمْغ أقصــــى مــــا تنتهــــي إلي

  .الشمس يف الصيف  واآلخر أقصى ما تنتهي إليه الشمس يف الشتاء 
   .النوى و البعد: و الغربة و الغرب.الذهاب و التنحي عن الناس : و الغرب 
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  .1»النفي عن البلد : التغريب 
وهذه الداللة املعجمية ذات عالقـة .2» .بسرتك فهو مغر و  ككل ما وارا«ونقل ابن منظور قول األصمعي

وطيــدة بــاملفهوم النقــدي و البالغــي لإلغــراب ؛حيــث أن النقــاد و البالغيــني يطلقــون هــذا املصــطلح للداللــة 
رض مجـايل للخطـاب ى هذا العدول إىل حتقيق غـعلى العدول عن االستعمال املألوف لعناصر اللغة سواء أدّ 

  .وية و مساته اجلمالية ببنيته اللغ أم أخلّ 
ة مصــطلحات تــربز مفهومــه اإلجيــايب لــدى القــدامى ؛فقــد أبــرز ابــن قتيبــة اعتبــار و يــرتبط اإلغــراب بعــدّ 

  3» .غريب القرآن  ومعاين القرآن و جماز القرآن مرتادفة  أو كاملرتادفة يف عرف  املتقدمني «األلفاظ
... «سـلوب  القـرآين  غريـب يف توظيفـه لعناصـر اللغـة ولعل هذا اخللط راجع إىل أـم  انطلقـوا مـن كـون األ

كألفـاظ  القـرآن  ) اليت هي صـفة الـوحي(ولو ذهبت تفلي كالم العرب على أن جتد ألفاظا يف غرابة تراكيبها 
وتعرتيـه ،و على أن ترى معان  هلذه املعاين اإلهلية اليت تكسب الكالم غرابة أخـرى حيـس ـا طبـع املخلـوق، 

ملـا أصـبت يف كـل ذلـك ممـا ختتـاره إال لغـة ،ما يعرتي من الفرق بـني شـيء إهلـي وشـيء إنسـاين  هلا من الروعة
  4»وأوضاعا ومعاين إنسانية 

يركـزون علـى ،جعلت العلماء الذين اهتمـوا جبمـع الغريـب وتفسـريه ، هذه الغرابة يف الرتاكيب و املعاين 
فإننــا جنــد ،وهكــذا ،يف ذاــا كيــزهم علــى املفــردات كثــر مــن تر أ ،العالقــات الــيت تــربط بــني املفــردات القرآنيــة 

دون أن تكــون اللفظــة غريبــة يف ..إمنــا كــان مــن أجــل اســتعارة هــي فيــه  «مــا مجــع مــن غريــب القــرآن ،كثــر أ
  5»إمنا ترى ذلك يف كلمات معدودة ،نفسها 

يف  روعـــةالقـــرآين مـــرتبط مبـــا مييـــزه مـــن  ين اهتمـــوا بتفســـري اخلطـــابفمصـــطلح الغريـــب عنـــد العلمـــاء الـــذ
وحني يصـــفون ألفاظـــه ،التـــأليف و قـــدرة علـــى اختيـــار العناصـــر الفنيـــة الـــيت يكـــون أثرهـــا اجلمـــايل يف املتلقـــي
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و إمنــا اللفظــة ، فــإن القــران منــزّه عــن هــذا مجيعــه،ة بتهــا أــا مبتكــرة أو نــافرة أو شــاذفلــيس املــراد بغرا«بالغرابــة
    1» ...ل هي اليت تكون حسنه مستغربة يف التأوي هاهناالغريبة 

حســب اصــطالح حــازم  -والفــرادة والتعجيــب روقــد وظــف النقــاد والبالغيــون هــذا املصــطلح للداللــة علــى االبتكــا
وقرنــه باإلبــداع ،فــه اجلــاحظ د ؛فقــد وظّ إذ جنــد ذلــك يف كثــري مــن املؤلفــات الــيت تناولــت مميــزات اخلطــاب اجلّيــ -القرطــاجي

م يف الوجـود ولـيس هلـ ،موكلـون بتعظـيم الغريـب واسـتطراف البـديع و أن النـاس «  حـني قـال علـى لسـان سـهل بـن هـارون
رغــم   -،فالواضــح مــن هــذا الكــالم2» معهــم يف الغريــب ا حتــت قــدرم مــن الــرأي و اهلــوى مثــل الــذيالــراهن املقــيم و فيمــ

حيـاء و اإلثـارة أنـه يـربز  مـا للغريـب مـن قـدرة علـى اإل -كونه يف سياق احلديث عن  استغراب  البالغة ممن ال تتوقع  منـه 
.  

اللــة علــى اســتعمال د للدّ خــر يســتعمله يف ســياق حديثــة عــن معــايري اخلطــاب اجلّيــمث جنــده يف موضــع آ
ي إىل  انقطـاع قنـاة التواصـل  خلل فين  يـؤدّ –يف رأيه  –وهو  ،تداوله يف اخلطاب األديب  ذي يقلّ الكالم  الّ 

  .بني الباث و املتلقي 
ن فكمــا قــر  ،ح داللتــه هــذا  املصــطلح فقــرن كــل مفهــوم  مبــا يوّضــ  ويبــدو أنــه  شــعر بتــداخل مفــاهيم

وقـد  .السـليبقرنه بالوحشي للداللـة علـى األثـر فقد  ،يف اخلطابأثره اإلجيايب الغريب باإليداع  لداللة  على 
للداللة على اإلبداع يف التشكيل حماولة منهم  إزالـة ) الغرابة( يكون سبب استعمال من جاء بعده ملصطلح 

 «هذا التداخل، فعبد القاهر اجلرجاين  استعمل هذا املصطلح  يف سـياق حديثـة عـن روعـة االسـتعارة فقـال 
  3 ....قول يزيد بن مسلمة –إال أن جهة الغرابة فيه غري جهتها منه هذا –ومن بديع  االستعارة ونادرها 

  َو َكَذاَك كـُل ُخمَاِطرِ  َعوْدتُُه ِفيَما أَُزوُر َحبَـِاِئيب                  ِإْمهَالَهُ 
  َوِإَذا اْحَتَىب قـُْربُوُسُه ِبِعَنانـِِه                 َعَلَك الشِكيِم ِإَىل اْنصرَاِف الزائِرِ 

رج كاهليئـة  هيئـة  العنـان مـن موقعـه مـن قربـوس الّسـ فالغرابة هاهنا  من التشبيه نفسه ويف  استدراك أنّ  
  4 » تيبمن موضع الثوب من ركبة  احمل

                                 
  .58ص: السابق     1)

  .90ص/1ج:يان والتبينيالب   2) 
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هو أبو األصبغ حممد بن يزيد بن مسلمة بن عبد امللك بن مروان ، عاش يف حوايل القرن الثالث اهلجري وعاصر عبد اهللا بن طاهر    
  . وايل خرسان يف عهد املأمون 
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  مدخـل
  

  

  :وجنده يف سياق  حديثة عن مجالية االستعارة يف قول الشاعر  
  َوَساَلْت بَِأْعَناِق اْلَمِطي اْألَبَاِطحُ                                           

ولكــن اللطــف و الدقــة يف ....و ليســت الغرابــة يف قولــه و ســالت « :قــة و اللطــف  فيقــوليقرنــه بالدّ 
  1 »أن جعل سال فعال لألباطح خصوصية أفادها 

مـن أسـس اإلبـداع  الفـين يف اخلطـاب الشـعري الـيت لوالهـا  مل يتـوفر هلـا مسـات اجلمـال حـني  او اعتربه
و ) علــــى(ولكــــن يف تعديتــــه بـــــ ،) ســــال(وكــــذلك الغرابــــة يف البيــــت اآلخــــر، لــــيس يف مطلــــق معــــىن « :قــــال 

  2»ولوال هذه األمور كلها مل يكن احلسن ).... الباء(

فــ و يتكرر هـذا املصـطلح كثـريا عنـد حـازم القرطـاجين حـني يتحـدث عـن اجلـودة يف اخلطـاب الشـعري  
وقويــــت شــــهرته و صــــدقه و خفــــي كذبــــه و قامــــت غرابتــــه  ،أفضــــل الشــــعر مــــا حســــنت  حماكاتــــه وهيأتــــه «

  3»وأردأ الشعر  ما كان قبيح احملاكاة واضح  الكذب  خليا من الغرابة ....
و كلمــا «إذ علــى أساســها يقــاس  املســتوى اجلمــايل للتشــكيل ،ده أســاس  اجلمــال الفــين الغرابــة عنــ  و تعــدّ 

  4»يل كان  أبدعيخيب بالتاقرتنت الغرابة و التعج
فقـد اسـتعمل  ،بـل بقـي حمافظـا علـى مدلولـه اإلجيـايب ،ومل يتغري مفهوم مصـطلح الغرابـة  عنـد النقـاد احملـدثني 

ة إىل خطاب أديب و النفعيّ  ل الفين الذي ّحيول اخلطاب من وظيفتهأدونيس هذه اللفظة للداللة على التشكي
يهـدف إىل حتقيـق  املنفعـة الـيت تـُْفـرُِد  ،ل الشعر إىل عمل إبداعي بعد أن كان يف سياق كالمه حتوّ ، إبداعي 

رض التعبري عنها بطريقة واضـحة  سـهلة ليفهمهـا  و تف ،موضوعات تعكس اهتمامات عملية « –يف رأيه –
  صار الشعر يقوم على حضور  األنا: و يف مرحلة التساؤل انعكست اآلية ....العدد األكرب 

  
  5»أي على الطرافة و اجلدة و الغرابة  ،وغياب  اآلخرة 
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قيــق األثــر الفــين ويتجّلــى مفهــوم الغرابــة عنــد عبــد الفتــاح كيليطــو يف كوــا مســة مجاليــة يتوقــف عليهــا حت
يسـرتعي و  ،هو ما يـأيت مـن منطقـة خـارج منطقـة األلفـة «ألن  الشيء الغريب. الذي يهدف إليه  اخلطاب 

   1»النظر بوجوده خارج مقره
إذ يــرى بــأن مجاليــات االســتعارة تتحقــق بــاختالف  ،و ال ختتلــف نظــرة حممــد مفتــاح عــن هــذا املفهــوم 

  ع توقّ ر و الّال التوتّ «و هذا ما حيقق  ،و األعراض ةياملقومات  اجلوهرية و املقومات العرض
  2»و الغرابة

فوا مصطلح االستغراب للداللة علـى اإلبـداع و وهو أن بعض النقاد وظّ ، من اإلشارة إليه ومثة أمر البدّ 
وقـد يضـع النـاس يف أوصـاف املعـاين  االسـتغراب و الطرافـة، وهـو «االبتكار،مثل قدامة بن جعفر، إذ يقـول 

ويبـدو أن قدامـة تنبـه إىل أن مـالك اجلـودة و ، 3»يكون املعىن مما مل يسبق إليـه علـى جهـة االستحسـان أن  
ال يف كونــه جديــدا مل يســبق إليــه فاشــرتط أن  ،اإلبـداع يف اخلطــاب الفــّين إّمنــا هــو فيمــا حيّققــه مـن أثــر مجــايل 

  .يكون مستحسنا من قبل املتلّقي
فـإن االســتغراب و التعجيـب حركــة للـنفس إذا اقرتنــت «: غراب بقولــهويوّضـح حــازم القرطـاجين مفهــوم االسـت
فاالستغراب هو األثر النفسـي و  الشـعوري الـذي حيققـه اخلطـاب  4»حبركتها  اخليالية  قوي انفعاهلا  وتأثّرها

  .نتيجة لتفاعل  امللتقى مع العناصر اجلمالية  اليت وظّفها الباث من أجل حتقيقه
ففـي .بد القـاهر اجلرجـاين  إىل توظيـف  هـذا الّلفـظ  إال أنـه ورد عنـده بصـيغة  الفعـل وقد سبق  ابن قتيبة وع

نبّــه  ابــن قتيبــة إىل عــدم إملامــه جبميــع مــا   )الشــعر و الشــعراء(ســياق اإلشــارة  إىل األشــعار املختــارة يف كتابــة 
أو بيـت  « تشـتهر وهذا ما جعله يعرض عن ذكر أمساء لشعراء مغمورين  أو أحـداث  مل ،ُكِتَب من الشعر 

  كما جاء يف سياق تشبيه عبد القاهر اجلرجاين للمبدع  بصائغ الذهب الذي . 5»يستجاد أو يستغرب
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فعــرب ـــذه اللفظــة عـــن األثــر النفســـي و الشــعوري  الـــذي يـــدفع . 1»يــأيت يف صـــناعته خباصــة تســـتغرب ...«
  .وأثره  اجلمايل يف امللتقى   يف رأيه ناتج عن استغراب اإلبداع –فالتقليد .الناس إىل التقليد 

؛ويتفقـــون مجيعـــا علـــى أنـــه   )احلوشـــي  أو الوحشـــي(أمـــا لفـــظ الغريـــب فريتـــبط عنـــد جـــل النقـــاد بلفـــظ 
غـري أن ابـن األثـري ينبّـه إىل .وهـذا االسـتكراه نـاتج عـن عـدم  تعـّود األذن علـى مساعـه  ،املستكره من األلفاظ 

وقـــد ، ويســـميه الغريـــب احلســـن، يكـــون مستحســـنا يف الســـمعفقـــد ، ضـــرورة التفريـــق بـــني نـــوعني منـــه الغريـــب
  2. يستثقله  الّسمع و يرفضه فيسمى حينئذ بالغليظ أو املتوّعر

 ،االســـتعمال؛فـــإن الرتكيـــب كـــذلك قـــد يكـــون غريبـــا قليـــل وكمـــا أن اللفـــظ املفـــرد ميكـــن أن يتصـــف بالغريـــب 
فقـــون علـــى أن جــاين يتّ ابــن قتيبـــة  و اجلر فاجلـــاحظ و .ويكــون تـــأثريه علــى اخلطـــاب  مثــل تـــأثري اللفـــظ املفــرد 

  .الكراهة  تعود إىل سوء التأليف وعدم مراعاة شروط النظم 
ء علـى مسـتوى املفـردة  أو امع ،سـو طق و السّ فظ يف النّ فاجلاحظ يعزي  الغرابة إىل االستكراه الذي يسببه اللّ 

  فإن اجليم ال تقارن الظاء « الرتكيب ؛ فقد تكون  املفردة  مؤلفة من حروف  ال يصّح اجلمع بينها
و الــزاي اليقــارن الظــاء وال الســني وال الضــاد وال الــذال ،و ال القــاف و ال الطــاء وال الغــني بتقــدمي وال تــأخري 

  3 » بتقدمي وال تأخري
جمموعة يف بيت مل يستطع  تن كانمن ألفاظ العرب ألفاظ تنافر وإ «ا على مستوى الكلمات فإن أمّ 

   4» .ببعض االستكراهاملنشد إنشادها إال

ي إىل تنـافر احلـروف مـن التباعـد و الظاهر من القولني أن اجلاحظ مل ينطلق من خصائص حمـدودة تـؤدّ 
مــن املخــارج أو تقارــا ؛إمنــا اعتمــد علــى ذوقــه و ممارســته لعمليــة القــراءة الشــعرية ؛فــإذا كانــت الــزاي ال تقــارن 

فما الذي  مينع من اقـرتان اجلـيم و الظـاء .  اء لتباعد خمرجيها و الغني ال تقارن الط ،ني لتقارب خمرجيها السّ 
  . ! مثال؟
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  مدخـل
  

  

فإنـه مل ينـف الناحيـة  ،عبد القاهر اجلرجاين يرّكز على الرتتيب الذي يتوخى فيـه معـاين النحـو  نّ أورغم 
وي الّصـــوتية،و الوحشـــي عنـــده مـــرتبط بظـــاهرتني مهـــا التعقيـــد و االســـتكراه ؛فالتعقيـــد متصـــل بالرتتيـــب النحـــ

  .واالستكراه متصل بالتأليف الصويت 
وذلـك مثـل مـا جنـده عنـد   «ففي حني يذهب إىل ربط الوحشي باملعاظلة اليت ترادف التعقيـد، يف رأيـه

أيب متام وذهابه يف حنـو مـن الرتكيـب ال يهتـدي النحـو إىل إصـالحه، و إغـراب يف الرتتيـب يـَْعَمـى اإلعـراب يف 
و  « د األذن علـى مساعـه،بط الوحشي باالستكراه الـذي يسـببه عـدم تعـوّ ، جنده ير 1»طريقه ويضل يف تعريفه

  2». تكرار احلروف وتنافرها  مما َيُكد اللسان أثناء النطق ا
ر النطـق بـه مع وتعّسـويتضح من قول اجلرجاين أن اللفظ ال يتصـف بالغريـب أو الوحشـي إال إذا اسـتثقله الّسـ

.  
عبــد القــاهر يف ربــط الغريــب بــالنظم، حــني قســم الكلمــة مــن ويتفــق حــازم القرطــاجين مــع اجلــاحظ و 

مــا اســـتعملته العـــرب  «حيــث االبتـــذال و الغرابــة ،مـــربزا مـــا ال حيســن إيـــراده يف اخلطــاب األديب و مـــن ذلـــك 
، وروده يف كـالم العـرب وسـاء نظمـه  هـو مـا قـلّ ،فالغريب عند حازم  3 » .قليال، ومل حيسن تأليفه والصيغتة

ه الــنظم إىل تــأليف وصــيغة تــأثر باجلــاحظ حــني قســمه إىل تــأليف وتقطيــع ؛ فالتــأليف يعــين ولعلــه يف تقســيم
  . أما الصيغة فتعين البنية الصرفية للمفردة ،ضم الكلمات بعضها إىل بعض 

وقــــد يكــــون مــــن اإلنصــــاف أن نشــــري إىل أن  ابــــن قتيبــــة كــــان أســــبق يف ربــــط اإلغــــراب بظــــاهريت التعقيــــد    
وأسـهل األلفـاظ وأبعـدها  ،اختيـار أحسـن الـّروي  «كالمه عن عيوب الشعر دعا إىل   واالستكراه؛ففي سياق

فحـدد بـذلك السـمات الـيت متيـز اللفـظ الغريـب و تتمثـل  .4»من التعقيد والسـتكراه وأقرـا  مـن أفهـام  العـوام
  : يف 
  5»الرتتيب الذي ميثله  حنصل الداللة على الغرض «وهو عدم ترتيب اللفظ : التعقيد .1
  .و يتمثل يف التأليف الصويت الذي يستثقل اللسان النطق به وينبو السمع عن مساعه: ستكراهاال .2
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  .وهذا ما يؤدي  إىل انبهام الداللة : بعدها عن أفهام املخاطبني .3
وهكــذا نســتطيع القــول إن النقــد العــريب القــدمي اعتمــد يف حتديــده ملفهــوم الغريــب علــى الســمع وهــذا مــا 

وأصـــبحت مرهفـــة تســـرتيح إىل كـــالم   ،ان و التمييـــز بـــني الفـــروق الصـــوتية الدقيقـــة أكســـب تلـــك اآلذان املـــر 
هلـذا جنـدهم يصـفون اللفـظ  1أو ألنه كما يعرب أهـل  املوسـيقى نشـار،وتأىب آخر لنبوه،حسن وقعه أو إيقاعه 

ــــة  ــــاقالين.بالوحشــــي حــــىت وإن كــــان مفهــــوم الدالل بالوحشــــي رغــــم أنــــه ) يف حيــــث(لفــــظ  فقــــد وصــــف الب
بـل املقصـود ، وهذا ما يؤكد  أن مفهوم الوحشـي ال يقتصـر علـى اللفـظ الـذي  قـل اسـتعماله أو شـذ،مألوف

  منسجما مع سياقه  حبيث يصبح  نبه النافر منه و الذي ال يكو 

   2»كرقعة يف ديباج حسن ميحو حسنة و يأيت على مجاله  «
  صاحة اللفظ ، املفرد منه وقد خلص اخلطيب القزويين هذه النظرة حني أبرز العيوب اليت ختل بف  

  :و املركب يف 
  .التنافر  -1
   .         ضعف التأليف و التقطيع -2

 .التعقيد -3

ذلــك إن أفضــى بــاللفظ  إىل الثقــل  «غــري أنــه حتّفــظ يف حكمــه هــذا إن مل يكــن خمــّال بالبنيــة الصــوتية  فــإّن 
  3».على اللسان، فقد حصل االحرتاز منه ملا تقدم و إّال فال خيّل بالفصاحة

واعتبار قلة استعماله يف اخلطـاب هـو السـبب   ،و يتفق بعض احملدثني مع القدامى يف ربط الغريب باحلوشي 
حوشــي الكــالم ووحشــيه هــو الــذي ال يتكــرر يف   «:فعبــد العزيــز عتيــق يعــرف الوحشــي بقولــه.يف اســتهجانه 

و الــذي إذا ورد يف  ،لفــاظ ورد ،ورد مســتهجنا  أي هــو الغريــب  املســتهجن مــن األ اكــالم العــرب كثــريا فــإذ
  4»الكالم أخل بفصاحته

                                 
  .195، صم1997إبراهيم أنيس مكتبة االجنلو مصرية : داللة األلفاظ   ) 1
  .262م، ص1991هـ 1411دار اجلليل،بريوت ، 1حتقيق، حممد عبد املنعم خفاجي ط 1مام أبو بكر الباقالين طاإل: إعجاز القرآن    ) 2
  .  29ص ، ،   1دار اجليل ، د ت،ح،   3عبد املنعم خفاجي ، ط/اخلطيب القزويين ،حتقيق: اإليضاح يف علوم البالغة   ) 3
  .     88صتاريخ النقد األديب ،    ) 4



  مدخـل
  

  

فهو إًذا، مل يفرق بني الغريب و الوحشي بل جعـل الوحشـي هـو الغريـب املسـتهجن مـن األلفاظ،وهـذا يشـري 
و كــــأن مصــــطلح ، و الغريــــب املستحســــن ، إىل أنــــه يفــــرق بــــني الغريــــب املســــتهجن و الــــذي مســــاه الوحشــــي

  .ملستهجن الوحشي  ال ينطبق إال على الغريب ا
فـــاللفظ الغريـــب هـــو الـــذي ،أمـــا بـــدوي طبانـــة فيفـــرق بـــني مصـــطلحي احلوشـــي أو الوحشـــي و الغريـــب 

أمـا   ،معناه إال عن طريق استشارة خبري من العلماء أو االسـتعانة باملعـاجم  يصعب على املتلقي الوصول إىل
 1احلـروف الـيت بنيـت منهـا الكلمـةوهذا االستكراه نـاتج عـن  ثقـل يف ، الوحشي فيتمثل يف اللفظ  املستكره 

  .يتحدد بسمات  صوتية  نفالغريب إذ
  .و الذي نريد أن خنلص إليه هو التفريق بني مفهومني لإلغراب 

عــن املعــايري الفنيــة الــيت حــددها العلمــاء  -يف مســتوييه  الصــويت و الــداليل -خــروج اللفــظ : األول يتمثــل يف 
  .وهذا يصطلح عليه مبصطلح الغريب أو الوحشي  ،النحوي  للفظ الفصيح سواء من اجلانب البالغي أو

. ن مـن نقـل الرسـالة ّكـلقـدرة علـى توظيفهـا توظيفـا فنيـا  ميالتفرد يف اسـتعمال العناصـر اللغويـة و ا: و الثاين 
  . )الغرابة  واالستغراب(بـ وهو ما يصطلح عليه 
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  توطئة  
يتبــادر إىل أذهاننــا  أــا تــرفض ،حــني نلقــي نظــرة علــى اآلراء النقديــة  حــول مميــزات الكلمــة األدبيــة   

  .و تعتربه خلال فّنيا يؤثّر سلبا يف عملية اإلبداع األديب،اإلغراب،و تبعده عن أساليب  التعبري الفّنية 
  ى مجع و تفسريالغريب يف اخلطاب القرآين غري أننا،حني نالحظ إقبال العلماء  من لغويني و بالغيني عل

جنـــد أنفســـنا حباجـــة إىل مراجعـــة فهمنـــا ملـــا ذهبـــوا إليـــه مـــن أحكـــام نقديـــة  ،النبـــوي أويف اخلطـــاب  الشـــعري و 
ونظريات مجالية،وهذا ما يربز لنا اهتمامهم به واستساغتهم الستعماله،وليس أدّل على ما حظي بـه الغريـب 

فقد بدأ يف وقت مبكر، يعود إىل  1»أّول ما ظهر من فنون التأليف اللغوي  «من اهتمام وعناية ، من كونه
  .النصف األول من القرن األول اهلجري 

و احلـــق أن هـــذه التـــآليف ،رغـــم كثرـــا،ورغم اعتقادنـــا بأـــا ترمـــي إىل حتقيـــق هـــدف مجـــايل،وهو اســـتئناس  
فإا مل جتـاوز التفسـري املعجمـي ،التفاعل معها وترويض الذوق  العريب على قبوهلا و ،الظواهر اللغوية الغربية 

  وهو الّتمكني من فهم غريب القرآن ،ألن هذا اهلدف الفّين حمصور يف إطار خاص ،هلا
قد تكون مأخوذة من لغات «وإعداد املتلّقي العريب للتكيف مع املفردات القرآنية اجلديدة اليت،و احلديث 

مما نُِقل عن مدلوله يف لغة العرب ....وضع خيرجها خمرج الغريب أو مستعملة على وجه من وجوه ال،متفرقة 
أو يكون سياق األلفاظ قد دّل بالقرينة على معًىن معني غري الذي يفهم  من ،  إىل املعاين اإلسالمية احملدثة

 ألن الذوق،هلذا  مل يلجأ العلماء إىل الكشف عما تتميز به هذه األلفاظ من مسات مجالية2»ذات األلفاظ
العريب آنذاك مل يزل بعد حمتفظا بنقائه وسالمته من التشّوه الذي أصيب به حني اختلط العرب بغريهم من 

  .الشعوب فتسربت العجمة إىل األلسنة و الفساد إىل احلّس الفين 
جيـدر بنـا أن نعـرض بعـض  ،ولكي نتمّكن من الكشف الّنظرة اجلمالية لدى النقاد و البالغيني لإلغـراب    
اء ذات الطـــابع  الّنقـــدي  الـــيت تكشـــف طبيعـــة احلـــّس اجلمـــايل العـــريب وموقفـــه مـــن مجالياتـــه يف اخلطـــاب اآلر 

 .القرآين و الشعري 
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  .غريب القرآن  وأثره في تحديد النظرة الجمالية  العربية لإلغراب  -1
نظمـه  ،العـريب لقد كـان للخطـاب القـرآين أثـر كبـري يف حتديـد النظـرة اجلماليـة لعناصـر  اخلطـاب الفـّين  

وتأكــد هلــم  اســتحالة ، و أعجــزهم عــن أن يأتوامبثلــه  ،ونثره،فــالعرب حــني حتــداهم  القــرآن بأســلوبه  الفريــد 
توجهــوا إىل البحــث عــن أســرار بالغتــه انطالقــا مــن مقارنتــه بالقوالــب الفنيــة و األشــكال التعبرييــة الــيت  ،ذلــك 

مـن إكتشـاف الطـرق الفنيـة و األغـراض اجلماليـة هلـذه  كان بلغـاؤهم يتنافسـون يف إبـداعها وهـذا مـا مّكـنهم 
هـو موقـف الوليـد ، ولعّل أبرز موقف ميكن اعتباره حكما نقديا انطباعيا انطلـق مـن هـذه املقارنـة . األشكال

بن املغرية حني طلب منه سادة قريش أن يعرض بالرسول صلى اهللا عليـه وسـلم، ويؤكـد بغضـه للقـرآن الكـرمي 
ل اعرتافـا بغرابـة األسـلوب القـرآين وقدرتـه علـى توظيفـه اْلَعَناِصـَر اللغويـَة توظيفـا فّنيـا خيـالف فكان جوابه حيم،

و اهللا ما منكم رجل أعلـم باألشـعار  «منطلقا يف ذلك من خربته  بفنون القول ،حيث  قال ،ماألفه العرب 
و اهللا إن ،هللا مــا يشــبه الــذي يقــول شــيئا مــن هــذا و ا،ده وال بأشــعار اجلــّن يقصــبوال  وال أعلــم  برجــزه،مــّين 

ويف الروايـة الـيت نقلهـا السـيوطي   1»وإنه ليحطم مـا حتتـه  و إنـه ليعلـو ومـا يعلـى، لقوله الذي  يقول حلالوة 
  2»ومغدق أسفله هوإنه ملثمر أعال «يف اإلتقان 

 بثراء العناصر التعبريية رآن تتضمن إقرارا ـالقغرية حيّدد نظرة مجالية ألسلـوب إن قول ابن امل

كمـا   »مثمـر أعـاله ومغـدق أسـفله« :و الّداللية اليت تشّكل اخلطاب القرآين وهذا ما حتلينا إليه عبارتـا
إىل  »يعلــو وال يعلــى  «و »حيطــم مــا حتتــه  «و  »مــا يشــبه الــذي يقــول شــيئا مــن هــذا« :حتيلنــا عبــارات 

  .ناصر اللغوية اليت  أَِلَف العرب التعامل معها خمالفة القرآن لألنساق التعبريية يف استعاله للع
أما العبارة اليت توضح جبالء شعور ابن املغرية  باألثر اجلمايل الذي حققه اخلطاب القـرآين  أثنـاء تلقيـه 

، واحلــالوة مســة مجاليــة يف اخلطــاب الفــين اشــرتطها النقــد »إن لقولــه الــذي يقــول حلــالوة «فهــي عبــارة ، لــه 
السالســة كثــرة ،العذوبــة: اجلمــال ،وتكــرر كثــريا يف آراء  النقــاد فيمــا بعــد بأمســاء خمتلفــة مثــل ليتــوفر فيــه عنصــر

والطريف أن ابن املغرية حني . و كلها تشري إىل ما حيققه الكالم من متعة فنية يف نفس املتلقي .املاء وغريها 
م اعرتافـا آخـر ال  عليـه و سـلم قـدّ المه قومه على هـذا االعـرتاف وامـوه بالتـأثر  مبـا جـاء بـه حممـد صـلى اهللا
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ِإْن َهـَذا   ﴿يقّل داللة على تأثّره باخلطاب القرآين  وما متتلك عناصره من طاقة إحيائية  ومجالية  حني قال   
   1﴾ِإال ِسْحٌر يـُْؤثـَرُ 

فإنــه يتضــمن إقــرارا بــاألثر اجلمــايل الــذي حيققــه  ،ومهمــا يكــن غــرض ابــن املغــرية مــن هــذا الوصــف   
ن يف املتلقـــي ؛ألن العـــاجز عـــن تفســـري أيـــة ظـــاهرة طبيعيـــة كانـــت أم فنيـــة أم يف أي جمـــال ويســـعى إىل القـــرآ

، وقـد أقـّر بـه الرسـول صـلى اهللا عليـه و سـلم مث إن سحر البيان أمر معـرتف بـه ،التفسري الغييب هلذه الظاهرة 
  .2» إن من الشعر حلكمة وإن من البيان لسحرا  « :حني قال
ر هــذا املوقــف دلــيال علــى عــدم رفــض الــذوق العــريب لألشــكال  التعبرييــة الــيت متتلــك ونســتطيع اعتبــا  

  .حىت و إن مل تكن مألوفة يف اخلطاب الفين الذي اعتاد التعامل معه،مسات مجالية رفيعة 
  : موقف النقد العربي من المفردة  القرآنية الغريبة -2

و الّدالليـة  القـرآين الصـوتيةسـتويات اخلطـاب ولئن كان موقف ابـن املغـرية جيّسـد حكمـا عامـا علـى م  
ذلـك ،فإن موقف سيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه جيّسد نظرة مجالية للفظـة الغربيـة يف القـرآن الكـرمي ،

َنا﴿أنه حني قرأ قوله تعاىل َبتـْ ُتونًا َو َنْخـًال ،َو ِعَنبًـا َوَقْضـًبا،ِفيَها َحبًـا فَأَنـْ  3﴾َوفَاِكَهـًة َوأَبـا ،َو َحـَداِئَق ُغْلبًـا،َوزَيـْ
ومــا ! التكلــف هــذا لعمــر اهللا:مث رفــض عًصــا كانــت بيــده وقــال ! فمــا اَألب ؟، اكــل هــذا قــد عرفنــ« :قــال 

َ لكم من هذا الكتاب وما ال فدعوه:أم عمر أال تدري ما األّب؟ مث قال  نعليك يا اب 4»اتبعوا ما تـَبَـني  
واضح لدى القارئ املتسرع الذي ال يهّمه سوى املعىن إّن مدلول اللفظ الذي وقف عنده سيدنا عمر 

ـــا(ألن الفعـــل ،املعجمـــي  حييـــل إليـــه؛فاألب ،نـــوع مـــن أنـــواع النبـــات الـــذي  يصـــلح غـــداء لإلنســـان أو  )أنبتن
 ا، وهلــذاملنشــرة يف اجلزيــرة العربيــة و الــذي يــرّجح أن يكــون معنــاه الــدقيق معروفــا يف لغــة مــن الّلغــات. احليــوان 

ال تتطلــب مــن ســيدنا عمــر أكثــر مــن ســؤال أو رســائل  -لــو كــان يشــكل عائقــا فّنيــا أو دالليــا -فــإن معرفتــه
ولكـن فيمـا يبـدو مـن ،وعـن اللغـة الـيت تسـتعمل هـذه املفـردة )األبّ (عـن مـدلول  ُعماله ليبحثـوايبعث ا إىل 
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 يتصــف ــا الفــاروق، و الــيت خــالل جتــاوزه هلــا مث حثّــه علــى جتــاوز األلفــاظ القرآنيــة َأن امللكــة اجلماليــة الــيت
رغــم وجــود  ،ووجهتــه إىل أّن اســتعمال هــذه الّلفظــة الغربيــة ،اكتســبها مــن بيئتــه العربيــة اخلالصــة، قــد حترّكــت 
ختفـــي بعـــدا فنيـــا جيـــدر بالقـــارئ أن يتوقـــف عنـــده ) ُعْشـــًبا(لفظـــة مألوفـــة ُتَشـــاِكُلها يف إيقاعهـــا  وهـــي لفظـــة 

ال تبقــى حبيســة داخــل  الّلغويــة ألن املفــردات«،دلوهلا  املعجمــي ويستشــعر إحياءاتــه دون أن يبحــث عــن مــ
وة االنفعاليــة و ـالقــويعطيهــا ،يتعامــل معهــا بشــكل خمتلــف  فإنّــه« )يف اخلطــاب الفــّين (1»ارها املعجمــي ـإطــ

  2»التأثري الشعوري العميق 
زم بتحديـد قد يكون سبب إعراض سـيدنا عمـر عـن تفسـري هـذه اللفظـة هـو تعـّدد قراءاـا لـذلك مل جيـ

معناهــا الــّدقيق خوفــا مــن جمانبــة الّصــواب يف الّتفســري، وهــذا مــا ذهــب إليــه صــاحب الربهــان يف علــوم القــرآن 
  3.وقد بني أوجه الّداللة اليت ذهب إليها املفسرون هلا 

حـني بـرر إعـراض عمـر رضـي اهللا عنـه عـن تفسـري ،  وذهب الشـيخ الطـاهر بـن عاشـور إىل نفـس الـرأي
  4 »ومنهــا يــابس الفاكهــة ، منهــا النبــت الــذي ترعــاه األنعــام «تمال أن تكــون متعــددة املعــاينهــذه اللفظــة حمــ

فقد تكـون هـذه ) رعاية الفاصلة ( كما احتمل غرضا مجاليا آخر وهو االنسجام اإليقاعي الذي عرب عنه بـ 
أو ،العربيـة  ةعـن البيئـاللفظة مـن األلفـاظ الـيت أمهلهـا اللسـان العـريب لسـبب مـن األسـباب مثـل انقطـاع األّب 

أو غري ذلك من األسباب اليت تؤدي إىل انتقال بعض األلفاظ من جمـال املـألوف ... استبداهلا بلفظة أخرى 
مث جاء القرآن ليبعث فيها احلياة من جديد فيكسوها مسات مجالية جتعل الذائقة العربيـة تألفهـا  ،إىل الغريب 

  .ويشعر حبالوا يف سياقها 
ّل النقاد إىل أن اللجوء إىل استعمال اللفظ الغريب من أجل حتقيق االنسـجام اإليقـاعي وقد ذهب ج 

ولـو كـان  الغـرض اجلمـايل هلـذه اللفظـة هـو جمـّرد رعايـة ، ال يكون إالّ بعد تعّذر حتقيق الّلفظ املألوف لذلك 
 -لفظــة املســتعملة وهــي البــديل املشــاكل ل -)عشــبا(الفاصــلة أو  حتقيــق االنســجام اإليقــاعي لكانــت لفظــة 

                                 
  .م1985النشردار طالس للدراسات و الرتمجة و ) 2ط(400عبد العزيز املقاحل ،ص: الشعر بني الرؤيا التشكيل    )1
  .400ص: نفسه    )2
،دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ،بـــريوت، لبنـــان )3ط(117،ص 2/ججـــالل الـــدين الســـيوطي، : الربهـــان يف علـــوم القـــرآن ينظـــر   )3

  م 1980هـ 1400
  . م1984، الدار التونسية للنشر واملؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر133،ص30/الشيخ الطاهر بن عاشور ج: تفسري التحرير والتنوير   4)



  الَفصُل اَألّولُ 
 

  

يرمـي إىل  )أبّـا(أوىل خاصة وأنه  ال يشكل  عائقا دالليا وال مجاليا ،وهذا ما يدعو إىل العتقاد بأّن استعمال
  .حتقيق غرض مجايل آخر،إضافة إىل  الغرض اإليقاعي

هــزّة القلــب وإيقاظــه هــدف يف ذاتــه يتحــراه اخلطــاب القــرآين بوســائل  «وقــد ذهــب ســيد قطــب إىل أن
فهــي ، 2قــد يقصــد لغرابتــه -أي اللفــظ الغريــب -إذ أنــه،و اللفــظ الغريــب هــو إحــدى هــذه الوســائل  1»شــىت

الغربية  ظاإلحيائية  اليت تنقل املتلقى من عامل الواقع إىل عامل وجداين تصوره األلفا تاليت جتعله غنيا بالدالال
ىل وحـــده بتوفريهـــا للبشـــر وهـــذه تعـــا وردت يف ســـياق احلـــديث عـــن نعمـــة الـــرزق الـــيت تكفـــل اهللا)أبـــا(فلفظــة .

فجــاء اخلطـاب القـرآين ــا ،  النعمـة هـي مـن الــنعم اجلليلـة الـيت ال يسـتطيع اإلنســان أن يـدرك بعقلـه عظمتهـا
  .لتنسجم مع خفاء هذه العظمة 

أراد أن اآليـــة ..«ولعــّل يف تعليــق الزخمشــري علــى قـــول ســيدنا عمــر تأييــد هلـــذا الفهــم حينمــا رأى بأنــه      
وقد علم مـن فحـوى  اآليـة أن األّب بعـض مـا ،  االمتنان على اإلنسان مبطعمه  واستدعاء شكره مسوقة يف

أنبته اهللا لإلنسان متاعا له أو ألنعامه فعليـك مبـا هـو أهـم بالشـكر هللا علـى مـا تبـني لـك ومل يشـكل ممـا عـّدد 
  3» .من نعمه

إشــارة انطــالق إىل البحــث عــن    )األبّ  ( وميكـن اعتبــار التســاؤل الــذي طرحـه ســيدنا عمــر عــن معـىن
فقـد صـّنف العلمـاء كتبًـا ترصـد مـا جـاء فيهمـا مـن ألفـاظ أو تراكيـب غريبـة ،تأويل غريب القـرآن و احلـديث 

قبل نشأة احلركة النقدية  بعدة قـرون  غـري أّن اخلـوف مـن اخلـوض يف تأويلهـا بقـي هـو الطريقـة الـيت تعـّرب عـن 
ــَغَفَها ُحبــا...﴿ســئل األصــمعي عــن قولــه تعــاىل فقــد .املواقــف اجلماليــة هلــذه الظــاهرة  ــْد َش فســكت  4 ﴾... َق

أتبيعوـــا  وهـــي لكـــم :مث ذكـــر قـــوال لـــبعض العـــرب يف جاريـــة لقـــوم أرادوا بيعهـــا ،هـــذا يف القـــرآن  « :وقـــال
فاألصــمعي الّــذي ُعــِرَف بتبّحــره يف الّلغــة وخربتــه بغريبهــا ال ميكــن أن تغيــب . 5 »ومل يــزد علــى هــذا ! شــفاف

إذ مـن  !وإال فكيـف يـربط بينهـا و بـني القـول الـذي نقلـه لـبعض العـرب،  نه الّداللة املعجمية هلذه  اللفظـةع

                                 
    .م1985.هـ 1405ريوت،،بالشروق دار )11ط(3812ص، 6/ج،سيد قطب:  يف ظالل القرآن   )1

  .3812ص :ينظر املرجع نفسه 2 )   

  .187ص،4/ج:الكشاف    )3
  30:من اآلية - سورة يوسف 4)   
  .295ص: الربهان يف علوم القرآن5)    



  الَفصُل اَألّولُ 
 

  

اْلُمَرجِح أن  يكون إعراضه عن تفسريها ناجتا عن خشيته من قتل الطّاقة اإلحيائية اليت حتملها  هـذه  اللفظـة 
  .َعَجَز عن نقل ما منحها القرآن من قدرة تعبرييةوعلم أنه لو فّسرها لَ ، حني أحّس بأا حتمل هذه الطاقة 

َشــــَغَفَها ﴿« وقـــد حـــاول الزخمشـــري أن يفســـرها مـــع احلفـــاظ علـــى مـــا فيهـــا مــــن هـــذه القـــدرة فقـــال
  1».أصاب به شغافها وهو غشاء القلب وغالفه وهو جلدة ألبسها﴾ُحبا

ثلـة يف متكـن احلـب واسـتحواذه علـى مـن طاقـة إحيائيـة و دالليـة مم)شـغفها(وذا يشري إىل ما توحي به لفظة 
  .الذي هو مبثابة اللباس الواقي للجسم  من أّي مؤثّر خارجي،  قلب امرأة العزيز واخرتاقه للشغاف(

فحصــــــه (د أن أجــــــرى وقــــــد اهتــــــدى ابــــــن األثــــــري إىل إمكانيــــــة حتقيــــــق احلوشــــــى ألغــــــراض مجاليــــــة بعــــــ
بإحالل بدائل عنـه يف  )الكلمة( ري الدالبتغي «وهو الذي يتحقق :مصطلح روالن بارتحسب )االستبدايل

   2».ه اجلملة من حيث داللتها ومن حيث إيقاعهاسلسلة االختيار لنرى أثر ذلك يف توجّ 
ثَـى  ﴿الـواردة يف قولـه تعـاىل )ضـيزى(.أجرى ابن األثري هذا الفحص علـى لفظـة  أََلُكـْم الـذَكُر َو لَـُه اْألُنـْ

ــَك ِإًذا ِقْســَمٌة ِضــيَزى وإن كانــت مألوفــة  ال ،فــإن بــدائلها ،ل إىل أّن هــذه اللفظــة رغــم غرابتهــا فتوّصــ 3﴾تِْل
ألــــا وردت يف ســــورة الــــنجم ،ميكــــن أن تســــد مســــّدها يف فصــــاحتها ، و يف حتقيقهــــا  لالنســــجام اإليقــــاعي

مل يكن  «  أو ظاملة أو جمحفة ، جائرة ، ولو استبدلت  بأحد بدائلها  وهي ،  املسجوعة على حرف الياء
                                             :وميكن أن منثل ملا قام  به ابن األثري 4»ام كاألول النظ

َثى تِْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة  أ﴿   ظاملة          ﴾ِضيَزىَ◌َلُكْم الذَكُر َو َلُه اْألُنـْ
  جائرة                                                                

  جمحفة                                                                
  :و الكالم نفسه ميكن أن يقال  يف قوله تعاىل

  5﴾َوَحَمْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُد ُسرٍ ﴿
  :وقوله تعاىل

                                 
  .252ص،2/ج:  الكشاف   1)  

  .254،ص: حنو نظرية نقدية عربية،املرايا املقعرة     )2
       

  )22-21(اآلية -النجم3)
  .228،ص1/ج: املثل السائر     4)
  ).13(اآلية -سورة القمر    5)



  الَفصُل اَألّولُ 
 

  

  1﴾َقْد َجَعَل رَبِك َتْحَتِك َسرِيا﴿

  :وقوله
  2﴾َقْمَطرِيًرا َعُبوًسا ِإنا َنَخاُف ِمْن ربَِنا يـَْوًما﴿

  :وقوله
َنا ِفيَها َحبا ﴿ َبتـْ   3﴾َوفَاِكَهًة َوأَبا....َوِعَنًبا َوَقْضًبا،فَأَنـْ

ــــيت وردت يف هــــذه اآليــــات وهــــي     ــــة ال ــــرٍ  َ :(فاأللفــــاظ الغربي ــــرِيا - ُد ُس ــــًرا - َس حققــــت ) أَبــــا – َقْمَطرِي
بـــــل أنـــــه يف ســـــبيل حتقيقـــــه يـــــرتك مـــــألوف «تـــــه االنســـــجام اإليقـــــاعي الـــــذي يقصـــــده اخلطـــــاب القـــــرآين لذا

وال يكـون مـن وراء ذلـك إال إضـافة عنصـر ،ليحقق بـذلك التنـاغم الصـويت...االستعماالت اللغوية إىل نادرها
و املالحــظ يف هــذه األلفــاظ مجيعــا أــا وردت يف ســياق احلــديث عــن مواقــف مثــرية  4».مــن عناصــر اجلمــال
إن غرابــة هـذه اللفظـة مــن «ق  احلــديث عـن غرابـة القســمة لـذا فــ وردت يف سـيا) ضـيزى(االسـتغراب؛فلفظة 

وردت يف ســياق الكــالم عــن ســفينة نــوح عليــه )دســر ( ولفظــة  5»أشــد األشــياء مالءمــة لغرابــة هــذه القســمة
،  )ألـواح ودسـر(السالم اليت حتدت الطوفان مبشيئة اهللا تعاىل واستيعاا للخلق الكثري  رغم ضـعف موادهـا  

فقد وردت يف سياق احلديث عن معجزة  ميالد سيدنا عيسى وما أحيط ا مـن معجـزات ) سريا(أما لفظة 
  ...توفري املأكل و املشرب ألّمه العذراء عليهما الّسالم، ونطقه وهو يف بطن أّمه مث يف املهد

 ابمســتويات اخلطــبــأن غريــب القــرآن حيقــق االنســجام و التناســق الفــّين بينــه وبــني  ميكننــا القــولوهنــا 
  .القرآين

وقد ذكر الزركشي أثين عشر موضعا خـرج فيهـا اخلطـاب القـرآين عّمـا ألفـه العـرب مـن نظـم الكـالم مـن أجـل 
  :منها زيادة حرف مثل -لة صو املقطع هو اية الفا -املناسبة يف مقاطع الفواصل

                                 
  )24(اآلية: مرمي    1)

  )10:(اآلية: اإلنسان 2)     
  )31إىل  27(:من اآلية: عبس    3)

  .م 1978، دار مكتبة احلياة 240عبد الرؤوف خملوف،ص: الباقالين و كتابه إعجاز القرآن   )4
  .253ص: نفسه    5)



  الَفصُل اَألّولُ 
 

  

هـذه السـورة أَلَِفـاٍت منقلبـة عـن التنـوين  الن مقاطع الفواصـل يف « 2﴾َأطَْعَنا الرُسوالَ ﴿ 1﴾فََأَضلونَا السِبيالَ ﴿ 
مـــن  -الـــذي يعــد حســـب معـــايري البالغـــني -لـــذلك جلـــأ اخلطـــاب القــرآين إىل خمالفـــة القيـــاس  3»الوقــف  يف

ليحقـق بـذلك التناسـب "ال"املعرف بـ االسمالظواهر اْلُمِخلِة بفصاحة اللفظ ، وهذا بزيادة األلف على آخر 
  .ليف اية الفواص

إىل ،حني نالحـظ وقـوع األلفـاظ الغربيـة الـواردة يف األمثلـة يف مقـاطع الفواصـل،ب بنا الظن وقد يذه    
و . وأن ورودهــا  ضــرورة إيقاعيــة ال غــري،أن وظيفــة الغريــب يف اخلطــاب القــرآين منحصــرة يف رعايــة الفاصــلة 

 :يف قوله تعاىل)قطنا :(جند ألفاظا قرآنية غريبة يف مواضع خمتلفة من الفواصل مثل يزول حنيالظن  لكن هذا
ْبَل يـَْوِم اْلِحَساِب  َوقَاُلوا رَبـَنا ﴿   4﴾َعجْل لََنا ِقطَنا قـَ
مـن )  أغطـش(،ولفظه5﴾ُهْم َوْلُيوُفوا ِنِذرَُهْم َوْلَيطوُفوا بِاْلبَـْيِت اْلَعِتيقِ ثفَ تثُم لِيَـْقُضوا ﴿يف قوله تعاىل) تفثهم(و

َلهَ  ﴿: من قوله تعاىل    6﴾ا َوَأْخَرَج ُضَحاَهاَوَأْغَطَش لَيـْ
  هو:طّ فالقِ  شائعة؛لغوية  املفردات بدائلو بالعودة إىل املعاجم و التفاسري يتبني لنا أن هلذه   

ــْئ فيهــا  ِشــْعٌر ُحيْــَتج بــه  «)التفــث(و 7»الكتــاب و قيــل احلــظ و النصــيب«   هــو نتــف  -و هــي كلمــة مل جيَِ
  8».وقيل ذهاب الّدرن والوسخ مطلقا....اْلُمْحرِمِ  ماحيرم على األظافر،وتـََنكُب كل قصّ و  الشعر

أي جعـل ليلهـا ) وأغطش ليلهـا  وأخـرج ضـحاها.(قال ابن عباس أغطش ليلها  أظلمه «)أغطش(أما لفظة 
  9».مظلما أسود حالكا وارها مضيئا مشرقا نريا

أن قـراءة  تذوقيـة سـريعة، تـربز  غـري )طّ قِـ( ال لفظـةو  )ثَفـتَـ (على نّص يفّسر  األثـر  اجلمـايل للفظـة  فْ قِ ومل أَ 
تضــم عــدة أفعــال يقــوم ــا " تفــث " فلفظــة . لنــا مــا هلــا مــن طاقــة دالليــة تــتمكن مــن تكثيــف املعــىن و إجيــازه

                                 
  )67(ب، اآليةسورة األحزا   1)
  )66(سورة األحزاب ، اآلية   2)

   . 60/61، ص1ج:الربهان يف علوم القرآن 3)  
  )16(سورة ص  اآلية    4)
  ).29(سورة احلج اآلية   )5

  )29(اآلية سورة النازعات6)   
  .50،ص 6/ج:تفسري القرآن العظيم   )7

  ).تفث(مادة  1/ج: لسان العرب 8)   
  .208،ص7/ج:يمتفسري القرآن العظ    9)



  الَفصُل اَألّولُ 
 

  

اْلُمْحرُِم،ولو حاولنا توظيف البديل  اللغوي هلذه اللفظة لكانـت العبـارة  وليفعلـوا مـا كـان حمرمـا علـيهم فعلـه، 
ن القارئ العادي يتبني الفرق الشاسع بـني التعبـري القـرآين  وهـذه البـدائل نـا هيـك أو وليتحللوا من اإلحرام فإ

وتكــون العبــارة أقــبح لــو اســتعملنا  األفعــال الــواردة يف الشــرح أي نتــف الشــعر وقــص . عــن القــارئ املتــذوق 
( و )وايوفــ/يقضــوا(هــذا إضــافة  إىل فقــدان االنســجام اإليقــاعي النــاتج عــن تشــاكل الصــوت بــني ....األظــافر
  .يف حالة استبدال اللفظة) نذرهم /تفثهم

وميكن أن يشعر القارئ بالتناسـق الفـين بـني لفظـة قطنـا و سـياقها ؛فباالضـافة إىل قـدرا التعبرييـة علـى 
فإــا مــن دقّــة يف التقســيم ،)قــط (متّسـك الكفــار بأخــد  نصــيبهم كــامال يف الــدنيا بســبب مــا تــوحي بــه لفظــة 

قـَْبـَل /ِقطنَـا/َربـنَـا(وهـذا مـا يشـيع يف اآليـة نغمـا مـؤثرا  )عّجـل لنـا ( باسـتثناء .لصوتية حتقق   تساوي املقاطع ا
  ).ربنا،لنا،قطنا(هذا باإلضافة  إىل تكرار حرف النون املمدودة يف األلفاظ) ِم احلَِْسابْ /يـَوْ 

وهـذا  1أظلـمة الظلمة من الفعل شدّ  نفقد ذهب سيد قطب إىل أا أكثر تعبريا ع) أغطش(أما لفظة 
  .وهذا ما يتناسب مع ختويف الكفار من عقاب اهللا و تتبيههم إىل قدرته عليهم 
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إمنـا كـان إعجـام .الغريبـة األلفـاظ القرآنيـةالفـين قاصـرا علـى  أصحاب الـذوقو  اهتمام النقادومل يكن 

و يطــول بنــا الكــالم لــو استقصــينا مجيــع  ،تعماهلا يف اللغــة العربيــة بالصــياغة و الرتاكيــب الغربيــة الــيت يقــل اســ
. ســواء كــان ذلــك علــى مســتوى املفــردة  مثــل صــياغة  اجلمــع مــن َفِعيــل علــى فـُُعــل ،الصــيغ القرآنيــة  الغريبــة 

أو علــى مســتوى  اجلملــة مثــل  تــأخري االســم الظــاهر  علــى الضــمري العائــد عليــه كقولــه تعــاىل  ،كَســرِير، ُســُرر
وكـل ذلـك   3 ﴾◌ِ .ِإن َهَذاِن َلَسـاِحَران﴿أو على مستوى اإلعراب كقوله  2﴾فََأْوَجَس ِفي نـَْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى﴿

  . -كما أشرنا-ذلك  من أجل حتقيق االنسجام اإليقاعي 
وكان إعجام بصياغة  اخلطاب  القرآين  للصورة الغربية  الـيت خـرج فيهـا  عمـا شـاع اسـتعماله  دافعـا 

ومــدى إســهامها يف حتقيــق التناســق  الفــين الــذي  .ث عــن القيمــة الدالليــة  و الفنيــة الــيت تشــع ــا إىل  البحــ
اــر فصــحاء العرب؛فكمــا كــان مــنطلقهم  يف تأويــل املفــردات  القرآنيــة الغريبــة مرتكــزا علــى مــا أنتجــه العــرب 
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وهـذا مـا جعلهـم .ز القـرآنمن فنون اخلطاب األديب الـيت شـاعت عنـدهم، اعتمـدوا هـذا املنطلـق يف تأويـل جمـا
يكتشــفون مــا يف اخلطــاب الشــعري مــن صــور بديعــة تســاهم يف إثرائــه وجتعــل املتلقــي يتفاعــل وجــدانيا ونفســيا 

فمثلمـا أثـارت األلفـاظ القرآنيـة .مع ما حيمله من شـحنة مجاليـة وفنيـة ومـا ترمـي إليـه مـن أبعـاد دالليـة ونفسـية
الغريبـــة،فإّن غرابــة الّصــور القرآنيـــة وّجهــت العلمــاء إىل التّـــأليف يف الغريبــة حركــة التّـــأليف يف تأويــل املفــردات 
لياقوت احلموي أّن أبا عبيدة معمر بـن املثـّىن ألّـف   )معجم األدباء(معاين القرآن الكرمي،فقد جاء يف كتا ب 

ني وصـف يف قولـه حـ 1اتن تشـبيهمـكتابه جماز القـرآن نتيجـة اسـتغراب النّـاس خمالفـة القـرآن ملـا ألِفـه العـرب 
  .2﴾الشَياِطينِ  َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل الَجِحْيِم طَْلُعَها َكأَنُه ُرُؤوسُ  إنّها ﴿شجرة الزّقوم

ـــــْن جـــــاء بعـــــده مـــــن الّنقـــــاد والبالغيـــــني،إىل األثـــــر اجلمـــــايل الـــــذي حتّققـــــه مثـــــل هـــــذه    ـــــه َم وهكـــــذا نّب
  .تأويلها وإبراز األبعاد اجلمالية اليت ترمي إليها الّصور،فتوّجهوا إىل استقصاء بقية الّصور القرآنية الغريبة و

وقــد كانــت هــذه الّصــورة الــيت انطلــق منهــا أبــو عبيــدة،مثار اهتمــام الّنقــاد والبالغيــني إذ حــاول الكشــف عّمــا 
فــذهب اجلــاحظ إىل أّن هلــا قــدرة إحيائيــة هائلــة .حتملــه مــن طاقــة تعبرييــة،وما حتّققــه مــن قــّوة تأثرييّــة يف املتلّقــي

اســتقباح صــور الّشياطني،واستســماجه وكراهيتــه،وأجرى علــى ألســنة «عّمــا رســخ يف أذهــان النّــاس مــن نــتج 
،وقد اتّفقت تأويالت الّنقـاد هلـذه 3»مجيعهم ضرب املثل يف ذلك رجع باإلحياش والّتنفري وباإلخافة والّتفزيع 

عة ُمتَخّيلة ناجتة عّما أودعه اهللا هلذه الّصورة ، فاملربّد  أشار إىل تداعي صورة الّشياطني بكل ما فيها من شنا
ــــذلك تــــأثريه الّنفســــي والوجــــداين علــــى  ــــة الّشــــياطني فكــــان ل يف قلــــوب البشــــر مــــن الّنفــــور واخلــــوف مــــن رؤي

تخيّــل  -قياسـا علـى هـذه الّصـورة -،أّمـا ابـن سـنان اخلفـاجي فقـد اسـتنتج 4املتلّقـي
ُ
صـّحة تشـبيه احملسـوس بامل

وهكــذا أَلِــَف الــّذوق العــريب مــا كــان نــافرا  5»كانــت احلــور مل ُتشــاهدْ وإن  ...وجــه بوجــه احلــور « مثــل تشــبيه 
منه،وأنس الّصور الّشعرية اليت خرج فيها أصحاا عن األساليب الفّنية اليت تعّود الذوق العـريب علـى الّتعامـل 
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ه معها،وحــاولوا تأويلهــا و الكشــف عــن مــواطن اجلمــال فيهــا، إذ جنـــد ابــن رشــيق حــني يعــرض ملــا تثــريه هـــذ
الّصورة من ختويف من هول العقوبة،وشناعة املنظر الذي يّتصف به ما يُقّدم ألهل الّنار من طعـام مقابـل مـا 

  : يُقّدم ألهل اجلّنة بطريقة توحي بالّتكرمي،وتُثري االرتياح،مث يُعّقب على ذلك بقول امرئ القيس
ْشـَرِيف  ُمَضاِجعِـي

َ
  1ُزْرٌق َكـأَنـَْياِب أَْغـَوالِ  َو َمْسُنونَةٌ     أَتـَْقتـُلُـِين َو  امل

  :و قول أيب متّام 
طَاِلبِ     َوَأْحَسـُن ِمْن نُوٍر يـَْفَتُحـُه الَنَ◌ـَدى

َ
  بـََياُض الَعطَـايَا ِيف َسـَواِد امل

موحيـة مبـا تثـريه نصـال الّنبـل مـن خـوف ،ومـا حتملـه مـن بطـش ) امـرؤ القـيس(فإذا كانت الّصورة اليت وظّفها 
  .وظّفها أبو متّام توحي مبا يُثريه اجلود من ارتياح  فإّن الصورة اليت

  : جمالية المفردة في منظور النقد القديم -4
إّن احلديث عن مجاليات اإلغراب حيتم علينا حتديد  املعايري اجلمالية  لعناصر اخلطاب األديب،و الذي 

  .يفضي بنا إىل حتديد الشروط اليت تكسب هذه العناصر قيمتها اجلمالية 
فإنــــه مــــن األجــــدر بنــــا أن ننطلــــق مــــن ، لكــــي يتســــىن لنــــا معرفــــة الوظيفــــة اجلماليــــة لظــــاهرة اإلغــــرابو 

ولكـــن لســـنا  )اللفـــظ و املعـــىن(القضيةاألساســـية الـــيت شـــغلت النقـــد العـــريب القـــدمي منـــذ نشـــأته ؛ وهـــي قضـــية 
لفظ أو الـيت ذهـب إليهـا كتحديـد األراء الـيت ذهـب إليهـا أنصـارال،بصدد تكرارما قتلـه العلمـاء حبثـا و دراسـة 

إمنا  املراد هو إبـراز املـؤّهالت الفنيـة الـيت متـنح اللفـظ قدرتـه ، رأي علىآخر  ،وال بصدد ترجيح،  أنصار املعىن
خبصــائص ذاتيــة منيــزه عــن غــريه مــن  ،اإلحيائيــة واجلماليــة أو بعبــارة أخــرى ،هــل تتحــدد القيمــة  الفنيــة للفــظ 

  ية  تتحكم يف مجالياته ؟األلفاظ ، أم أن هناك  عوامل خارج
  :لقد انقسم  النقاد يف  حتديداملستوى الذي تتحدد من خالله القيمة اجلمالية للمفردة إىل ثالثة فرق

  .يرى بأن اخلصائص الذاتية هي اليت حتدد للمفردة قيمته اجلمالية : الفريق األول
  .على أية قيمة فنية مامل يتدخل  يف السياقفيعارض هذا الرأي ويرى بأن اللفظة مفردًة ال يتوفر  : أما الثاين

حبيث يرى بأن للمفردة قيمة مجالية تؤهلها ألن تـدخل يف السـياق   ،فيقف موقفا وسطا  : أما الفريق الثالث
  .كي حتقق غرضا مجاليا
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 ويـَُعد ابن جّين مـن أشـهر العلمـاء الـذين ذهبـوا إىل اإلجتـاه األّول ، فقـد درس  األلفـاظ العربيـة وتوصـل
  .إىل العالقة اليت تربط بني املستوى الصويت للفظ وبني معناه
وإن العرب فاوتـت بـني األلفـاظ املتشـاكلة صـوتيا ، فاأللفاظ مناسبة ملعانيها انطالقا من خصائصها الصوتية 

فجعلــــت احلــــروف  « ...و اجلهــــر و اهلمــــس،أنطالقــــا مــــن طبيعــــة احلــــروف أي مــــن حيــــث الّشــــّدة و اللــــني
   ،ملا هو أدىن وأقل وأخّف  عمال و صوتا ،لني واألخفي  و األسهل و األمهس األضعف فيها واأل

األظهر و األجهر ملا هو أقوى عمال وأعظم حّسـا و مـن ذلـك املـّد و ،و جعلت احلرف األقوى و األشّد و 
   1»فناسب الطاء اليت هي أعلى من الدال،فإن فعل املّط أقوى ألنه مّد وزيادة جذب،املّط 

خلطيب القزويين القيمـة اجلماليـة الّذاتيـة اللفـظ  حـني يقـرن اللفـظ ببقيـة األصـوات  الـيت خيتلـف ويؤّكد ا
و بذلك حيقق  أثره الفـين ،فمنها ما يستلذه السمع وتستعذبه النفس،تأثريها يف النفس من صوت إىل صوت

ــىاجلِْ (ومنهــا متّجــه اآلذان ويرفضــه  الــذوق الســليم  ومثّــل لــذلك  بلفظــة ،يف امللتقــي  الــيت وردت يف قــول ) رِش
  :املتنيب

  2َكرُِمي اْجلِرِشى َشرِيُف اْلنَسبِ 

يشــي «أمــا التوحيــدى فــذهب إىل اعتبــار املســتوى الصــويت لأللفــاظ يعــّد مبثابــة املؤّشــر الــّداليل  الّــذي 
ذه األصـوات وه،مبعانيها  حّىت ولو مل يرجع اإلنسان  إىل معجم يتقّصى فيه تلك املعاين إن استغلقت عليه 

،ومـن هـذا املنطـق الـذي انطلـق  3»إلحـداث تـأثري معـني علـى السـامع أو القـارئ،تضيف إىل املعىن املستكن 
فإننا نستطيع القول إنـه ال جمـال لتفريـق بـني الكلمـات مـن حيـث الفصـاحة والغرابـة مـا دامـت .منه التوحيدى

  .مايل الذي يهدف إليه املبدعخصائصها الصوتية حتيل املتلقي إىل معانيها ،وحتقق األثر اجل
فهو يلّح على أن األلفاظ عالمات دالة على ،أما عبد القاهر اجلرجاين فإنه خري من ميثل الفريق الثاين 

فقـد اّتضـح إًذا  اّتضـاحا  اليـدع للشـّك  «ولكنها ال حتمـل طاقـة إحيائيـة  إال داخـل السـياق ،شيئ أو فكرة 
وأن األلفـاظ  ،وال من حيـث هـي كلمـة مفـردة  ،ث هي ألفاظ جمردة أن األلفاظ  ال تتناقض من حي ،جماال 
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وماأشـبه ذلـك ممـا ال تعلـق لـه بصـريح  ،تتبث هلا الفضيلة و خالفها يف مالءمة  معىن اللفظة ملعىن اليت تليها 
  . 1»اللفظ 

ة املفـردة وذا يعارض اجلرجاين  رأي القائلني  بفصـاحة املفـردة مـن ذاـا، وبالتـايل  يلغـي تعـارض غرابـ
ومـن هنـا فـإن  املبـدع هـو الـذي يـتحكم ، مع اإلحياء الفين ما دام السياق هو الذي مينحهـا الطاقـة اإلحيائيـة 

لــيس هنــاك يف تقــدير عبــد القــاهر ألفــاظ أدبيــة و  «يف مــنح األلفــاظ مســات مجاليــة حتقــق للخطــاب مجالــه إذ 
لمبـدع  خيتـار منـه العناصـر  األخـّص  و األشـكل بالّسـياق  فالّرصـيد الّلغـوي متـاح ِبُرمتِـِه  ل ،أخرى غري أدبّية 

    2»الذي حتدد من خالله ومن خالله فقط قيمة الوحدات  اللغوية  الدالة

 ،فكــذلك ميكــن أن نقــول بأــا  ال حتمــل عيبــا يف ذاــا  ،ومادامــت األلفــاظ ال حتمــل مزيــة مــن ذاــا 
وبالتــايل فــإن األلفــاظ الغربيــة تعتــرب وحــدات  ، و عدمــه فجماهلــا أو قبحهــا متعلــق بانســجامها  مــع الســياق  أ

ال حتمــل مزيــة وال عيبــا يف ذاــا و إمنــا تتحــدد هــاتني الصــفتني  مبــدى قــدرة املبــدع علــى توظيفهــا يف ، دالــة 
فتجــــــدد الســــــياقات كفيــــــل «الســــــياق الــــــذي ميــــــدها بشــــــحنة احيائيــــــة ومجاليــــــة  مل تكتســــــبه يف ســــــياق آخــــــر

   3» أخرى  مل تكن هلا قبل  اخنراطها  يف النسيج البنوي للنص بتغيريشحنتها فتكتسب ظالال
أمــا الفريــق الثالــث، فيــذهب إىل أن اللفظــة ذات طبيعــة مزدوجــة ؛فهــي حتمــل  يف ذاــا  مســات مجاليــة  

.     تظهــر  يف مســتواها  الصــويت و الــداليل  وهــذه الســمات الــيت تؤهلهــا دون غريهــا للــّدخول يف  البنيــة اللغويــة
ابن الألثري من أكثر املدافعني عن هذه الفكرة ، حيث يـذهب إىل أّن الوحـدات الّلغويـة الّدالـة قسـمان  ويعد

قسم مستعمل يف اخلطاب األديب  مـألوف بـني أربـاب الـنظم  و النثـر ،وقسـم آخـر مـرتوك،وال نكـاد نطلـع : 
وهذا احلسن هو الذي ، ذاا عليه إالّ يف املعاجم وكتب اللغة ويرجع سبب استعمال األلفاظ إىل حسنها يف

َلَهــــا إىل أن يقــــع عليهــــا االختيــــار  دون غريهــــا  وذلــــك أّن أربــــاب الــــنظم و النثــــر  غربلــــوا اللغــــة بإعتبــــار «أَه
فحسـن . ألفاظها، وسربوا وقسـموا،فاختاروا احلسـن مـن األلفـاظ واسـتعملوه ونفـوا القبـيح منهـا ومل يسـتعملوه 

غريها واستعماهلا  دون غريهـا َسـبَب ظهورهـا وبياـا،  فالفصـيح مـن األلفـاظ األلفاظ َسبَب استعماهلا  دون 
  : لقد أثار ابن األثري  برأيه هذا قضيتني   .4»إذن  هو احلسن
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  الَفصُل اَألّولُ 
 

  

هـل ) احلسن(تتمثل يف قضية املعايري اجلمالية اليت حددها أرباب النظم والنثر األلفاظ كي تدخل يف: األوىل 
ن مســات ثابتــة  أم أّن االختيــار معتمــد علــى الــّذوق اخلــاص و احلــّس اجلمــايل هــي معايريموضــوعية  تنطلــق مــ

  الفطري؟
فهــل ينطبــق  هــذا االختيــار علــى  ،قضــية التطــور و الثبــات الــذي حيــدث يف الوجــه األدائــي للغــة : و الثانيــة 

ألفــراد و والــّذوق  الفــّين  يتغــري حســب ا ،ليســت ثابتــة  ،مجيــع الظــروف والعصــور؟ فاللغــة كمــا هــو معــروف 
  .اتمعات و العصور 

حيــث جعــل  ،إليــه ابــن األثــري  نفســه لــذا نكتفــي  مبــا ذهــب  ،إننــا لســنا بصــدد اخلــوض يف هــاتني القضــيتني 
ومـا يكرهـه وينفـر  ،فما يستلذه السمع منها و مييـل إليـه هـو احلسـن  «أساس التفصيل اجلمايل هو السمع ؟

ايل الــذي يؤّهــل املفــردة إىل الــّدخول يف البنيــة  اللغويــة هــو وهكــذا يصــبح  األســاس اجلمــ.1»منــه  هــو القبــيح
ومن هذه القاعدة انبثق رأيه  . الذي ينتج عن خلوها من التنافر و الكراهة يف  الّسمع  ،انسجامها  الصويت 

أمــا اإلشــكال الثــاين؛ فــإن النقــاد أمجعــوا  .  يف تقســيم  احلوشــي إىل حســن و قبــيح، وهــو مــا يــأيت الكــالم عنــه
ومـن .  كادوا جيمعون على أن األساس  اجلمايل الذي يتعّلق  بفصاحة اللفظ فراجـع إىل كثـرة االسـتعمال  أو

هذا املنطلق نستطيع أن ننفي إطالق الغرابة على اللفظ أي أن هـذه الصـفة نسـبية ختضـع للعصـر الـذي قيـل 
سـي أو مـا بعـده  و اللفـظ الغريـب فاأللفاظ اجلاهلية غربية بالنسبة للمتلقي الذي يعـيش يف العصـر العبا.فيه 

و الشــاعر الــذي حيســن توظيــف  2يصــبح فصــيحا إذا أحيــاه االســتعمال و الفصــيح يصــبح غربيــا إذا تنوســي
  .احلوشي حيّول الغريب مألوفا

َلِة هلــا  وترتكــز مجاليــة الكلمــة عنــد اجلــاحظ علــى البنيــة الصــوتية الــيت ختضــع النســجام  احلــروف اْلُمَشــك
ـل بـدوره خيضـع لشـروط االنسـجام وهذه  ،وتآلفها  الصفة تؤّهلها إىل أن تدخل يف السـياق  ولكـن هـذا املؤه

مع جارا  يف الرتاكيب و التنافر بني الكلمات يسقط عنها السمات اجلمالية  اليت توفرت هلـا يف ذاـا قبـل 
   3.تأليفها يف السياق اللغوي
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  الَفصُل اَألّولُ 
 

  

الــذي حيــدد طبيعــة املفــردات املســتعملة يف ويضــيف اجلــاحظ مفهومــا آخــر للســياق و هــو ســياق احلــال 
ورمبــا  ،ســخيف األلفــاظ مشــاكل لســخيف املعــاين وقــد حيتــاج إىل الســخيف  يف بعــض املواضــع «اخلطــاب فـــ

  .1»يكون أمتع أكثر من إمتاع  اجلزل الفخم 
كمـا أّن السـوقي ، فإّن الوحشّي من الكالم يفهمه  الوحشّي من الناس «وعلى هذا األساس  كذلك 

وهكــــذا تبــــني لــــدينا أّن   ،ومــــرة أخـــرى يتأكــــد لــــدينا نســــبية الفصـــاحة و الغرابــــة .  2»هـــم رطانــــة الســــوقي يف
األلفــاظ خاضــعة يف قـــدرا التعبرييــة و اإلحيائيـــة للموقــف و الســـياق و احلالــة النفســـية و الشــعورية للبـــات و 

  . مع مقتضى احلال وإن أثرها  اجلمايل  يتوقف  على مدى انسجامها   ،املتلقي على حد سواء 
و يف نفس السياق يشري اجلاحظ إىل أن بعض الكلمـات  متتلـك قـدرة إحيائيـة أكسـبتها مـن اسـتعماهلا 

فـاهللا تبـارك وتعـاىل مل يـذكر يف «ولكن تغيريها هذا االستعمال قد يفقـدها هـذه القـدرة  ،يف سياقات خاصة 
  ...والناس  ،قع و العجز ى الظاهر القرآن اجلوع إال يف موضع العقاب أو يف موضع الفقر  املد

ألنــك ال جتــد القــرآن  يــتلفظ بــه إال يف  ،وكــذلك ذكــر املطــر  ،يــذكرون  اجلــوع يف حــال القــدرة و الســالمة  
  3»و العامة أكثر اخلاصة ال يفصلون  بني ذكر املطر و ذكر الغيث ، موضع االنتقام 

كمـا أن ، أصبحت داللة احلاجة إىل املطعـم فبعد أن كانت كلمة اجلوع توحي بالعجز و الفقر املدقع 
  .املطر فقد قدرته اإلحيائية حتول من التحسيس باالنتقام  و العقاب إىل جمرد نزول املاء من السماء

ومهمـــا اختلفـــت هـــذه اآلراء يف حتديـــد مصـــدر التفضـــيل اجلمـــايل  للمفـــردة فإـــا تتفـــق مجيعـــا يف ضـــرورة    
يف ظـل الشـفوية حـىت بعـد زوال  ،ألن الدوق العريب نشـأ  ،تعة املوسيقية انسجامها اإليقاعي و حتقيقها  للم

يعتمــدون كــانوا   إذ ،كمــا  يــرى الــدكتور إبــراهيم أنــيس   ، اجلماليــة األميــة  الــيت كانــت ســببا يف حتديــد النظــرة
فاكتســبت تلــك اآلذان امليــزان و التمييــز بــني  الفــروق الصــوتية  «احلكــم علــى الــنص يفاســة الســمع علــى ح

هلـذا فـإم  4 »...وتـأىب آخـر لنبـوه ،الدقيقة وأصـبحت  مرهفـة تسـرتيح إىل الكـالم احلسـن ووقعـه أو إيقاعـه 
 ،بســبب قلــة  االســتعمال  ،لــآلذان  ةوإمنــا  رفضــوه لعــدم حتقيقــه املتعــة  املوســيقي ،مل يرفضــوا اإلغــراب لذاتــه 

لـذا فـإن األثـر اجلمـايل   ،وتـرتدد مـن قبولـه   وهـذا مـا جيعلهـا  تسـتثقله ،العربية علـى مساعـه  األذن وعدم تعود
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إذا اختــل التناســق اإليقــاعي و االنســجام   مــن جــرس تستحســنه اآلذان وينعــدم  للمفــردة يتحقــق مبــا تشــيعه
وقد مّر الكالم  ،كانت مألوفة من جهة الداللة تنبو عن بقية  الوحدات الدالة حىت وإن املوسيقي مما جيعلها

  .رغم أنه كثري االستعمال) من حيث(عن رفض الباقالين لفظ 
  :جماليات المفردة الغريبة في منظور النقد العربي  -5
  :في النقد القديم  -أ

إّن تنـــاول ظـــاهرة اإلغـــراب مـــن الوجهـــة الفّنيـــة يف النقـــد العـــريب القـــدمي، ال يعـــدو أن يكـــون إشـــارات أو 
ري اللغـــة الشـــعرية أو األحكـــام التقييميـــة فقـــرات تتخلـــل اآلراء النقديـــة الـــيت تـــدور يف ســـياق احلـــديث عـــن معـــاي

  .لبعض األعمال األدبية، و اليت تبدو لنا أا تقف من غرابة املفردة الّلغوية موقفا سلبيا
ومعلوم أّن النقاد حني أرادوا تأسيس نظريام النقدية، اعتمدوا علـى اسـتقراء الـرتاث الشـعري العـريب، فصـاغوا 

مات اجلماليــة الغالبــة علــى شــعر الفحــول، ومنهــا الفصــاحة الــيت أشــرنا يف أحكــامهم النقديــة انطالقــا مــن الّســ
العنصــر الســابق إىل ارتباطهــا بكثــرة االســتعمال و عّمموهــا علــى الشــعر و جعلوهــا معيــارا مــن املعــايري اجلماليــة 

عر اجتناـا، إذ  مث اعتـربوا احلـاالت املخالفـة هلـذه املعـايري عيوبًـا فنيـة جيـب علـى الشـا. اليت يرتكز عليها عموده
  :يف قول امرئ القيس )  مستشجرات(أو تركيب مثل لفظ  مفردة كثريا ما عابوا على شعراء فحول استعمال

  1َغَذائِرُُه ُمْسَتْشِجرَاٍت ِإَىل اْلُعَال         َتِضل اْلَمَداَرى ِيف ِعَقاٍف َوُمْرَسلِ                    
  :يف قول زهري ) َحَقلِد (أو لفظ 

            2َتِقي نَِقي ملَْ َيْكثُـْر َغِنيمـُُه          بَِنْكهـَِة ِذي اْلُقْرَىب َو َال ِحبََقلدِ                     
لذا فإن عدم االلتفـات إىل اجلوانـب اجلماليـة الـيت قـد حيققهـا الغريـب و احلوشـي ال يعـين جتـّرده منهـا، أو 

مجالّية فيه، إّمنا كـان ذلـك ألسـباب موضـوعّية حـّددت وجهـتهم يف تنـاول ظـاهرة  إنكار الّنقاد لوجود أية قيمة
  .اإلغراب اللفظي

يتمثـــل يف كـــون العلمـــاء العـــرب يف مرحلـــة التأســـيس لعلـــوم العربيـــة مـــن حنـــو و بالغـــة و عـــروض، : األول
وزان الــيت جــرى قواعــد النحــو و وجــوه االشــتقاق و األ «فكــان اســتقراؤهم للشــعر العــريب يهــدف إىل اســتنباط 
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الشــعر عليهــــا و دفعهــم هــذا االســتنباط إىل نقــد الشــعر مــن حيــث خمالفتــه لألصــول الــيت هــداهم اســتقراؤهم 
    1»إليها، من إعراب و أوزان و قافية و ليس من حيث عذوبة و رقته و مجاله الفين

هـذه النظـرة املعياريـة أحاطــت يتمثـل يف  املعياريـة الـيت كانــت حتكـم النظـرة اجلماليـة العربيــة،  و : و الثـاين
اخلطـاب الشــعري العــريب بســياج مــن املمنوعــات الــيت تقلّــص فــرص اإلبــداع و تضــيق علــى البــاث جمــال اختيــاره 
للعناصر الفّنية الكفيلة بإثرائه، كما جتعل املتلقي عنصرا سـلبيا، ال يسـهم يف اكتشـاف القـيم اجلماليـة للظـواهر 

  .نها اإلغراباملمنوعة يف ضوء تلك املعايري و م
إقصاء مناذج شعرية من زمرة املنتخبات اليت اعتمدت يف تأسيس النظرية األدبية بسبب خمالفتها : الثالث

للنماذج الشائعة، أو بتعبري آخر االنتقائية اليت ميزت حركة اجلمع و التدوين و اليت خضعت العتبـارات ذاتيـة 
قيــاس اجلمــايل مثــل غــزارة اإلنتــاج أو شــهرة البــاث، و كقضــية األخــالق يف الشــعر، أو موضــوعية بعيــدة عــن امل

هــذا مــا أّدى إىل جتاهــل فئــة مــن الشــعراء مثــل الّصــعاليك الــذين يعــّد شــعرهم ظــاهرة فنيــة ميثّــل جانبــا هاّمــا مــن 
  .مسات الّشعر العريب من أبرزها اإلغراب

استغرق يف نعيم احلضارة، ممّـا أوجـب  فارق اتمع العريب حياة البداوة و«نشأة احلركة النقدية بعد أن : الرابع
و هذا ما جعل النقاد يعتربون استعمال املفردات البدوية تكلفـا مـذموما ال يتناسـب   2»انتقاء األلفاظ اللينة 

  .مع احلياة اجلديدة، وال يتالءم مع ذوق العصر
لظـاهرة اإلغـراب، و هذه بعض األسباب اليت جعلت النقاد و البالغيني ال يلتفتـون إىل اجلانـب اجلمـايل 

لكــن هــذا ال يعــين أــم يرفضــونه أو يقصــونه ائيــا مــن جمموعــة الســمات الفنيــة الــيت تســهم يف إثــراء اخلطــاب 
الشعري، وحتقيق األثر اجلمايل كبقية العناصر الفنية، و إمنا جند إشـارات و مواقـف نقديـة تـربز لنـا مـدى وعـي 

ن تّتضــح النظــرة اجلماليــة القائمــة علــى معــايري احلــس اجلمــايل العــريب مبــا حتققــه املفــردة الغريبــة مــن ذلــك ، قبــل أ
  .نقدية واعية

و يـَُعد حكم سيدنا عمر ابن اخلطاب رضي اهللا عنه على شعر زهري بن أيب سلمى من أوائل ما طالعتنا 
  به كتب األدب من األحكام النقدية اليت  تناولت هذه الظاهرة؛ فقد َعدُه شاعر الشعراء ألنه 

                                 
 -، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع1ط،67حسن عبد اهللا شرف،ص:صطلح يف طبقات ابن سالّم النقد يف العصر الوسيط و امل1)   
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   1»القول، وال يتتبع حوشي الكالم و ال ميدح أحدا إال مبا فيه كان ال يعاظل بني «
إّن هذا احلكم الذي أصدره عمـر رضـي اهللا عنـه خيلـو مـن أيـة إشـارة صـرحية إىل حتّفظـه يف جعـل احلوشـي مسـة 
سلبية تؤثر يف مجاليات اخلطاب الشعري، فهو مل يتبع قوله باستثناء، ومل يضمنه كلمة تدّل داللة صرحية على 

قّبله األلفاَظ الغريبَة يف سياقات فنية معينة،وهذا ما يوهم الرافضني لإلغراب بأنه يؤيّد مـا ذهبـوا إليـه، إّال أننـا ت
حني نتأمل صيغة سيدنا عمر هلـذا احلكـم، يتبـني لنـا غـري ذلـك و هـذا اسـتنادا إىل قـرائن لغويـة ممثلـة يف الفعـل 

تبـع الشـيء تبعـا و تباعـا «فقد جاء يف لسان العرب أن ) يتتبع(و مضارعه ) تتبع(و صيغته على وزن ) تبع (
و اســتنادا علــى هــذه الداللــة ، 2»و تبعــت الشــيء تبوعــا ســرت يف أثــره و أتبعــه و تتبعــه قفــاه و تطّلبــه ..... 

  فإن حكم سيدنا عمر مل يتضمن نفي  توظيف زهري للحوشي، و إمنا نفى عنه ، اقتفاء أثره 
ال يرتك جانبا  «استقراء سريعا لشعر  زهري يؤّكد عدم خلّوه من الغريب فهو  و التكّلف يف البحث عنه، ألن

من جوانب حرفته دون أن يـُْغـِرَب فيـه، مـا يالحـظ القـارئ يف مناذجـه مـن أنـه إذا حتـدث عـن موضـوع مطـروق  
وقـــد ســـبقت اإلشـــارة إىل استشـــناع النقـــاد  3»كوصـــف اإلبـــل أو وصـــف األطـــالل عمـــد إىل األلفـــاظ الغريبـــة 

  يف قوله ) حقّلد(فظة لل
  َتِقي نَِقي ملَْ َيْكثـُْر َغِنيُمُه      بَِنْكَهِة ِذي اْلُقْرَىب َو َال ِحبََقلِد                              

فرغم أن عمر رضي اهللا عنـه بـدوّي و مـن خلـص العـرب الـذين يستسـيغون الّلفـظ الغريـب الـذي يـرد يف القـرآن الكـرمي 
  ل اهللا صلى اهللا عليه و سلم، إال أنه يعرف جّيدا  املواضع اليت حيسن فيها اإلغراب و ينتبه أو يصدر عن رسو 

ـــة مثلمـــا فعـــل يف لفظـــة  ـــاه املعجمـــي عمـــا حتملـــه مـــن داللـــة إحيائي ) تتبـــع(فمـــا َرَفَضـــُه إًذا هـــو " أبــــا"إىل عـــدم االنشـــغال مبعن
و .تـه الّسـجية  العربيـة الـيت فطـرت علـى البسـاطة و العفويـةالغريب،وهذا ما يـدل علـى أن رفـض الغريـب املتكلّـف موقـف أمل

يؤكد موقف أيب األسود الدؤيل مع الّشاب املتقعر يف لغته هذه احلقيقة، فمن بني ما دار بينهما من حـوار أنـه 
و كانــت رّدة فعلــه تــدل علــى احتقــاره  » ....حظيــت و بظيــت«: ســأله عــن زوجــة أبيــه بعــد طالقهــا فقــال

    4ف إىل درجة اعتباره قذارة جيب سرتهالإلغراب املتكل
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ومل يكــن الغريــب يشــكل خلــال فنيــا عنــد املهتمــني بالشــعر العــريب يف مرحلــة االختيــار النــوعي مــن تــاريخ 
النقــد، فقــد مــال بعــض الــّرواة إىل مجــع األشــعار الــيت مييــل فيهــا أصــحاا إىل اإلغــراب، مثــل املفّضــل الضــيب و 

فما مجعه هؤالء الـرواة هـو  1أصحابه، و جيّسد وجًها من أوجه االستحسان األصمعي و هو ميل حيّدد أذواق
يتقبلــون مــا ميلــي علــيهم طــبعهم فيــأيت شــعرهم فصــيح األلفــاظ عــذب «شــعر عــريب  خــالص َصــَدَر عــن شــعراء 

ُــْم الطّبــع علــى لفظــة جزلــة أو كلمــة غريبــة أنزلوهــا موضــعها لُِتْحــِدَث يف نفــس القــارئ أو  الرتاكيــب، فــإذا  َدهل
     2»السامع أثرا مقصودا أو لُِتْربَِز معىن ملموحا أو لتعني الشاعر على اإلجياز

ـــْد النقـــد العـــريب عـــن هـــذه النظـــرة يف اإلغـــراب حـــىت يف مرحلـــة التقعيـــد جلماليـــات اخلطـــاب األديب  ومل حيَِ
ناءات حــني ،  يــتحفظ يف رفــض احلوشــي، ويضــع اســتث)البيــان والتبيــني(فاجلــاحظ يف مواضــع كثــرية مــن كتــاب 

يبــدي بــرأي يتضــمن ذلــك فمــن منطلــق رؤيتــه ملالءمــة اللفــظ ملقتضــى احلــال، يبــيح اســتعمال احلوشــي للبــدوي 
ـــوع مـــن اخلطـــاب حيّقـــق غرضـــه اجلمـــايل عنـــد نـــوع خـــاص مـــن  ألنـــه ال يتكّلـــف يف اســـتعماله،كما أّن هـــذا الّن

فــإن الوحشــّي مــن ، م بــدويا أعرابيــا ال ينبغــي أن يكــون غريبــا وحشــيا إال أن يكــون املــتكل«فــاللفظ ، املتلقــني
و الفهــم عنــد اجلــاحظ مــرتبط   3»كمــا يفهــم الّســوقّي رطانــة الســوقّي ، الكــالم يفهمــه الوحشــّي مــن النــاس 

اسـتعمل البيـان مبعـىن روعـة  «بالبيان الذي حيمل عنـده عـّدة دالالت، منهـا البالغـة الـيت تعـّد مرادفـا لـه، كمـا 
فالوحشّي مـن الكـالم قـد يصـبح تعبـريا رائعـا حيقـق  4»رأيه باحلق و بالباطل  التعبري و قدرة صاحبه على نصرة

غرضا مجاليا يف الوحشي من الناس و ال يتوقف رفض التكّلف عند اجلاحظ على الغرابة يف الكلمـات ، وإمنـا 
قـــد يتعـــدى ذلـــك إىل غريهـــا مـــن عناصـــر اخلطـــاب ، إذ بـــالرغم مـــن أن اإلغـــراب يف املعـــاين ، أو مـــا يســـميه الن

، إال أن اجلــاحظ حــذر مــن التكلــف يف البحــث عنهــا إىل جانــب  ةمســة مجاليــة إجيابيــ) الفــرادة (احلــديث ب 
فالقصــد يف ذلــك أن تتجّنــب الّســوقّي و احلوشــّي، وال جتعــل مهّــك يف ــذيب األلفــاظ  و  «احلوشــي فيقــول 

توظيف الغريب إّمنا يف استعماله دون فاخللل الفين إذاً ال يتمثل يف   5»شغلك يف التخّلص إىل غرائب املعاين 
  .أن يكون له أثر مجايل 
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و الذي يؤكد استحسان اجلاحظ لإلغـراب حـني حيقـق غرضـه اجلمـايل مـا قالـه معلقـا علـى قـول حيـي بـن 
    1يعمر

 « :يقـول اجلـاحظ  ».... إن سألتك مثـن َشـْكرَِك و َشـْربَِها أنشـأت ُتْضـِهُلَها  «خماطبا رجال انتهر زوجته  
وإن كـــانوا إمنـــا دونـــوه يف الكتـــب و تـــذاكروه يف اـــالس ألنـــه غريـــب ، فأبيـــات مـــن الشـــعر العجـــاج و ... ..

   2»الطرماح و أشعار هذيل تأيت هلم مع حسن الوصف على أكثر مما ذكروه 

إن رفـــض اجلـــاحظ، كمـــا يبـــدو ، العتبـــار هـــذا الكـــالم دلـــيال علـــى الفصـــاحة و البالغـــة راجـــع إىل كونـــه 
 حيقق أي غـرض مجـايل و لكـن يف املقابـل جنـده يستحسـن شـعر العجـاج و الطرمـاح و اهلـذليني، متكلفا ، وال

حيـدد موقفــه مـن اإلغــراب " مـع حســن الوصـف " و هـي أشـعار تعــد ظـاهرة اإلغـراب مســة غالبـة فيهــا ، وقولـه 
  .اللفظي يف الشعر، فهو يفضل االستشهاد بأشعار يكون الغريب فيها حسن الوصف 

موقف ابـن قتيبـة عـن موقـف اجلـاحظ يف استحسـان االستشـهاد بشـعر اهلـذليني حـني تكلـم و ال خيتلف 
و نطــرح     3»ملــا فيــه مــن األلفــاظ الغريبــة و اللغــات املختلفــة و الكــالم الوحشــي  «عــن ضــرورة مســاع الشــعر

  ملاذا ربط ابن قتيبة بني مساع الشعر واإلغراب ؟ : سؤاال
  :ي ورد فيه هذا الكالم نستخلص إجابتني على هذا السؤال إننا من خالل تأملنا يف السياق الذ

تضمنها كالم ابن قتيبة نفسه و تتمثل يف ضبط األلفاظ الغريبة خشية الوقوع يف التحريف إذا اعتمد : األوىل 
  :يأخذ من دفرت شعر املعّدل بن عبد اهللا يف وصف الفرس  «يف تلقي الغريب على القراءة فما من أحد 

  ِمَن السح َجواًال َكَأن ُغَالَمُه       ُيَصرُف ِسْبًدا ِيف اْلِعَناِن َعَمرَدا               
) عـنهم(تشبه الفرس بالذئب و ليست الرواية املسـموعة ) قد(إال قرأه ِسيًدا ، يذهب إىل الذئب ، و الشعراء 

  4»إال سبدا 

إيــراد الكـالم عــن ضــرورة  مساعــه و بعــده ،  و الثانيـة نستشــفها مــن خــالل حديثــه عـن جــودة الشــعر قبــل
هــذا أشــعر النــاس  و  «فقــد أورد موقــف مــروان بــن أيب حفصــة شــعر ثالثــة مــن الشــعراء إذ أنشــد لــزهري فقــال

                                 
  .ود الدؤيل حيي بن يعمر هو أبو سعيد حيىي بن يعمر العدواين النحوي ، تابعي ، لقي ابن عباس ، وأخذ النحو عن أيب األس   )1
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  الَفصُل اَألّولُ 
 

  

أنشــد لألعشــى فقــال هــذا أشــعر النــاس  مث أنشــد المــرئ القــيس فكأمنــا مســع بــه غنــاء علــى شــراب فقــال امــرؤ 
بط بـني مسـاع الشـعر و بـني الغرابـة اللفظيـة و الغنـاء يلمـح إىل تنبـه بـن ولعـل هـذا الـر 1»القيس وهللا أشعر الناس

قتيبــة للتعــالق بــني إيقــاع الغريــب و بــني وظيفتــه اجلماليــة لــذلك حصــر متعتــه الفنيــة يف روايتــه و فّضــل الســماع 
  .على القراءة 

عر اجليـد الـذي ال و مما يزيد من احتمال هذا الزعم إشارته إىل مسات مجاليـة أخـرى تتعلـق مبـؤّهالت الشـ
و ذكـر  2» ...على جودة اللفظ و املعىن و لكنه قد خيتار و حيفـظ علـى أسـباب «يتوقف اختياره و حفظه 

  .من هذه األسباب اإلصابة يف التشبيه و خّفة الروي و غرابة املعىن 
اء أن و حيــاول ابــن قتيبــة أن يصــحح فكــرة يبــدو أــا شــغلت فكــر ســابقيه و هــي أنــه لــيس مــن حــق الشــعر   

يف أساليب التعبري ألن الشعر إذا تقيد بنمط حمدد من التعبري،  جاء متكلفا غري متماش مع  ىخيالفوا القدام
ليس للمحدث أن يتبع املتقدم يف استعمال وحشّي الكالم الـذي «ذوق العصر الذي قيل فيه ، لذلك فإنه 

   3»مل يكثر
لتطلــب وهــو الــذي يرفضــه الــذوق الســليم و هــذا مــا و إتبــاع املتقــدم معنــاه التقليــد املوجــب للتكلــف و ا

يوضــحه قدامــة بــن جعفــر الــذي يبــيح توظيــف األلفــاظ الغريبــة يف الشــعر للقــدامى دون احملــدثني ألن الشــاعر 
مل يكن يأيت به على جهة التطلب و التكّلف ، ملا استعمله منه و لكن بعادته و على سجّية لفظه ، «منهم 

  4»فهم يأتون منه مبا ينافر الطّبع و ينبو منه الّسمع فأما أصحاب التكّلف لذلك 

و هكذا فإن قدامة مل خيالف غريه من النقـاد يف مـوقفهم املـتحفظ جتـاه قبـول الغريـب ، ولكنـه ال يرفضـه 
لو سـلك املتـأخرون مسـلك املتقـدمني يف  «و يف قول ابن رشيق .إن مل يكن جمافيا للطبع ممجوجا يف السمع 

إشارة إىل عـدم رفضـه للغريـب الـذي يصـدر  5»ما رويت ، ألن  املتقدمني أوىل ذه املعاين ... غلبة الغريب 
مـا للحوشــي املتكلــف مــن متعـة فنيــة ، وطاقــة مجاليــة  –يف رأيــه  –عـن ســجية و طبــع ، ولكـن ذلــك ال ينفــي 
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  الَفصُل اَألّولُ 
 

  

عــرف فضــل مبنزلــة املغــين احلــاذق بــالنغم غــري املطــرب بالصــوت يعــرض عنــه إال مــن  «غــري أن مســتعمله يعــد 
  1»صنعته 

و هكذا يوضح ابن رشيق أن اخللل ال يكمن يف استعمال الغريب إمنا ترتبط قيمته بطبيعة املتلقـي الـذي 
يوجه إليه اخلطـاب أو بتعبـري  اجلـاحظ مراعـاة مقتضـى احلـال و قـدرة البـاث مـن توظيـف الغريـب باعتبـاره قنـاة 

  .تواصل بينه و بني نوع خاص من املتلقني 
استعراضــنا هلــذه اآلراء يتضــح لنــا أن النقــد العــريب رغــم اشــرتاطه أن تتميــز الكلمــة الشــعرية و مــن خــالل 

بالعذوبــة و الفصــاحة و حســن التــأليف و الشــيوع يف االســتعمال إال أنــه ال خيــرج الغريــب مــن مجلــة العناصــر 
رة الفنيـة الـيت يتميـز الفنية اليت حتقق للخطاب األديب أغراضا مجالية ألن اللفظ مهما كان شـكله خاضـعا للقـد

  . ا الباث ، و اليت متكنه من اختياره لعناصر خطابه 
أن  «: فينطلق يف حتديده جلماليات اإلغراب اللفظي من نظرية التخييل الذي يعرفه بـ، أما حازم القرطاجين  

الــه صــورة أو صــور يتمثّــل للّســامع مــن لفــظ الشــاعر اْلُمَخيــِل  أو معانيــه أو أســلوبه و نظامــه و تقــوم مــن خي
أو تصور شيء آخر ا انفعاال من غري رويّة إىل جهـة مـن االنبسـاط و االنقبـاض  ،ينفعل لتخيلها أو تصورها

«2   
فالتخيل الذي يرتكز عند حازم علـى اإلثـارة الوجدانيـة عـن طريـق اإلحيـاء و نقـل املتلقـي مـن عـامل الواقـع 

  مادا على أربعة عناصر و هي اللفظ  و املعىن إىل العامل الشعري الذي يبدعه الباث و ذلك اعت
هلــذا فإنــه أبــاح للشــاعر اســتعمال  ،ختضــع ملــا تقتضــيه الضــرورة الفنيــة، و األســلوب و الــنظم و هــذه العناصــر

يســتعمل احلوشــي و العــامي مــن األلفــاظ مضــطرا  يف  «أســاليب خمالفــة ملــا ألفــه اخلطــاب الشــعري العــريب فقــد 
   3»يقتضيه من املعاين أو جيتلبه من األلفاظ عفوا دون كد ذلك أو مساحمة للفكر فيما
و رغـــم أنـــه . تأكيـــد علـــى ضـــرورة اجتنـــاب التكلـــف و التطلـــب ) عفـــوا دون كـــد (و يف العبـــارة األخـــرية 

غري أنه يـرى بـأن احلوشـي أفضـل مـن  ،يفضل استعمال األلفاظ املستعذبة املتداولة و هو ما أمجع عليه النقاد 
  حسن التأليف «و يشرتط أن يراعي الشاعر فيه ، يقصر عن حتقيق الغرض اجلمايل املألوف الذي قد

   1»و اهليئة 
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  الَفصُل اَألّولُ 
 

  

و حتــتم ، حمكــوم بضــرورات فنيــة مــن شــأا أن تقلــص جمــال االختيــار –عنــد حــازم  –فاخلطــاب األديب 
فنيــة الــيت علــى األديــب اســتعمال عناصــر فنيــة أو أوضــاعا حمــددة يف تــأليف الكلمــات و إن خالفــت املعــايري ال

  .تؤهل اخلطاب األديب إىل حتقيق أغراضه اجلمالية
العتباره ، يتضح لنا أن الغريب مل يكن مرفوضا يف النقد العريب القدمي ،ومن خالل استقرائنا هلذه اآلراء 

يشكل خلال فنيا يؤدي إىل فقدان اخلطاب للسمات اليت حتقق أدبيتـه، إمنـا الـرفض كـان منصـبا علـى التكلـف 
ده و إقحامه دون أن تكون له وضـيفة مجاليـة، ألن البـاث حينئـذ ميلـك فرصـة اختيـار البـديل املـألوف ، يف إيرا

  :ول تأبط شرّا ميدح ابن عم له ـيف ق) َجِحيشٌ (ذا ما صرح به ابن األثري حني رفض لفظ ـو ه
   2ْعَرْورِي ظُُهوَر اْلَمَساِلكِ َيَظل ِمبُْؤَماٍة َوُميِْسي ِبَغْريَِها        َجِحيًشا َو يَـ                  
ملوم من وجهني يف هذا املوضع ، أحدمها أنه استعمل القبيح و اآلخر أنه كانت لـه  «فالشاعر يف رأيه 

يف رأي ابــن األثــري غريــب قبــيح و كــان ) جحــيش (، إذ أن لفــظ  3»مندوحــة عــن اســتعماله فلــم يعــدل عنــه 
  ).فريد(املشاكل هلذا اللفظ  وزنا و داللة  و هو لفظ بإمكان تأبط شرّا أن خيتار البديل املألوف 

و خالصــة القــول أن القـــدامى مل يرفضــوا مـــن الغريــب إال مـــا جيمــع إىل صـــفه اإلغــراب خلـــال فنيــا ســـواء 
أكــان ذلــك علــى مســتوى الصــوت مــن تنــافر حروفــه أو اســتكراه يف الســمع أو عــدم انســجامه مــع الســياق أو  

له، و تعد هذه العيوب سببا لرفض الغريب مثلما هـي سـبب يف رفـض املـألوف  كان نابيا عن األلفاظ ااورة
  .من األلفاظ

  : في النقد الحديث - بـ 
األول انطلـق مـن املعـايري البالغيـة : و يف العصر احلديث ، انقسـم النقـاد يف نظـرم  إىل اإلغـراب تيـارين

، فنظـر أصـحابه إىل الغريـب علـى أنـه خلـل فـّين و النقدية القدمية يف حتديد السمات اجلمالية للخطـاب األديب
يعـوق القـارئ أو السـامع  «يؤثر سلبا يف مجاليات اخلطاب ، ومن هـؤالء بـدوي طبانـة الـذي يـرى أن الغريـب 

  4»عن متابعة اللذة الفنية اليت جيدها يف األثر األديب 

                                                                                                           
  .81ص: نفسه   )1
2(

                         يـَْعَرْورِي ُظُهوَر اْلَمَهاِلكِ :            .... الديوان في     

  م2006، هـ 1427دار املعرفة، بريوت، 2، اعتىن به، عبد الرمحان املصطفاوي ،ط44ص : ينظر ديوان  تأّبط شرّا 
  161،ص 1ج: السائر املثل   )3

  م1981، ھـ1401،بريوت،دار الثقافة،3ط،135بدوي طبانة،ص:أبو هالل العسكري و مقاييسه النقدية و البالغية   ) 4



  الَفصُل اَألّولُ 
 

  

مـــي ، و الفصــل بينـــه و بـــني و لعــل هـــذا احلكــم نـــاتج عــن حصـــر وظيفــة اللفـــظ يف الداللــة علـــى املعــىن املعج
  .مستوياته الفنية األخرى كاجلرس  و عالقته مبا جياوره من األلفاظ 

و قد كان ملبالغة بعـض املنكـرين لإلغـراب يف عـرض النمـاذج الـيت تتضـمن ألفاظـا موغلـة  يف اإلغـراب و 
فالقـارئ مـثال حـني يقـرأ االستكراه دور كبري يف حتديد موقف النقاد من الغريب و توجيه أذواقهم حنو رفضه ، 

  :البيت املنسوب إىل ابن حجدر
  َحَلْفُت ِمبَا أَْرقـََلْت َحْوَلُه         َمهَْرَجَلة َخْلُقَها َشْيَظمُ                             
َرَقْت ِمْن تـَُنوِفيٍة       َِا ِمْن َوْحِي اجلِْن َزيـَْزمُ                                  َو َما َشبـْ

أو غريهــا مــن الّشــواهد الّــيت ــدف إىل نفــي أّي صــبغة مجالّيــة يف الغريــب ، ال ميلــك إالّ أن يشــاطرهم الــرأي 
  . ويتخذ موقفا سلبيا من اللفظة الغريبة حىت وإن كانت اختيارا فنيا يهدف إىل حتقيق وظائف مجالية 

يا ألّن الّنقد احلـديث أصـبح ينظـر إىل اخلطـاب أّما الّتيار الثّاين فإنّه يرى أّن الغريب ال يطرح مشكال قرائ
األدّيب كظاهرة لغويّة ختضع مجيع عناصـرها  ومـا يكتنفهـا مـن مسـات و ظـواهر للقـراءة و الّتأويـل ، فقـد يكـون 
الّلفظ الغريب يف حّد ذاته مؤّشرا لغويّا خيفي شحنة مجالّية و فنّية متكن املتلّقـي مـن الّتفاعـل مـع اخلطـاب ، و 

يتمثل  يف كون الّلفظ غريبا ، و إّمنـا اخللـل يكمـن يف إخفـاق النـاّص يف بعـث احليـاة فيـه ، و توظيفـه  اخللل ال
فيما مينح خطابه قوة إحيائّية آسرة تغري باستكناه مساته اجلمالّية، ألن الّلفظـة بصـفة عاّمـة، هـي مبثابـة القطعـة 

  .ذبّية يف تناسقها مع نظرياالفنّية اليت تتمّيز جبماهلا الّذايت و تكسب مجاال أكثر جا
و يعّد عبد القادر القّط من أنصار هذا التّيار، إذ يعترب توظيف بعض الّشعراء الكتاب للغريب نابعا من 

دون التقّيــد  يســتطيعون توظيفــه يف الّتعبــري عــن احلــاالت الشــعورية و النفســية »تراثــا مباحــا  «اعتبــار األلفــاظ 
الغريب باعتباره جزءا من هذا الرتاث املباح  قادر على أن يكون بديال عن بطبيعة العصر أو ذوق أصحابه، ف

   1»استقصاء الصورة «اإلبداع مبا يتسم به من قدرة إحيائية و خصوبة تغنيه عن اللجوء إىل 
أمـــا عمـــر فـــروخ ، فيـــربز الوظـــائف النفســـية و الدالليـــة الـــيت يؤديهـــا اللفـــظ الغريـــب ، فقـــد يعتمـــد بعـــض 

فـإذا دهلـم الطبـع علـى لفظـة جزلـة أو كلمـة   «ابـام علـى مـا ميليـه علـيهم الطبـع و السـجية الشـعراء  يف خط
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غريبـــة أنزلوهـــا موضـــعها لتحـــدث يف نفـــس القـــارئ أو الســـامع أثـــرا مقصـــودا أو لتـــربز معـــىن ملموحـــا أو تعـــني 
   1»الشاعر على اإلجياز 

  : نظرة ابن خميس إلى الغريب -6
لـــذين عرفـــوا دور القـــوة الســـحرية الـــيت متتلكهـــا  اللفظـــة يف حتريـــك املشـــاعر يعـــّد ابـــن مخـــيس مـــن الشـــعراء ا   

طبقـة الوقـت يف  «وتشخيص املعاين، ملا يتميز به من ملكة نقدية وقدرة علـى متييـز اجلمـال الفـين،إذمل يكـن 
 فحسب ، بل كان إىل جانب هذه املقـدرة يـديل بـدلوه يف مسـائل النقـد2»الشعر ، وفحل األوزان يف املطول

وتقيــيم اإلبــداع الفــين وتقوميــه ، وال نــدري إن كــان قــد تــرك مؤلفــات يف هــذا اــال أم ال، غــري أن مــا ورد يف  
كالم العبدري يدل على ملكته النقدية ، وقدرته على حتديد السمات اجلمالية املؤهلة لتوفري القدرة اإلحيائيـة 

  :، فقد روى عنه البيتني اآلتينيللخطاب
 َشقـْت َصِميـَم َحَشــاَي قـَْبـَل أَِدِميي   ـَزَعاُت رَاٍم َوِهَي نـَْزَعـُة رئْـمٍ نَ                

 قَـْلٍب أََرق ِمـَن اْهلَـَوى اْلَمْكتُـــومِ    َسلـْت ظُبَـا اْألَْحلَاِظ ُمْرَهَفًة َعَلى               

ورغـم أن العبـدري مل يـورد  3»علـق خبـاطريوكـان البـن مخـيس فيهمـا نقـد مل أرضـه، فلـم ي  « :مث علّـق بقولـه
رأي ابن مخيس نصا ، إالّ أن السياق يدّل على أنه انتقد  البيتني الشعريني و ليس الذي يهمنا هو قبولـه أو 
رفضه هلما بقدر مـا يهمنـا ملكتـه النقديـة الـيت أهلتـه إىل أن يـديل بـدلوه يف تقـدمي نظـرة مجاليـة حـول مواضـيع 

  .بريية، وهذا ما يظهر اضطالعه على فنون التعبري وطرقهالشعر أو أشكاله التع
ولعــل بعــض األبيــات الشــعرية الــيت تضــمنت احلــديث عــن شــعره و طريقتــه نظمــه وعــن ســالمته مــن العيــوب   

علـى هـذه املوهبـة النقديـة لبـيت جتعلنـا نطمـئن إىل أن ابـن مـن قيمـة اخلطـاب الشـعري دليـل آخـر اليت قد حتط 
اللغويــة يف تصــوير معانيــه، والتعبــري عــن واقعــه النفســي والشــعوري ،إّمنــا كــان ذلــك  مخــيس، حــني وظّــف قدرتــه

  .مستمدا من هذه املوهبة
ورغــم أن مــا عثــر عليــه مــن مؤلفاتــه ال تعــدو أن تكــون قصــائد شــعرية ورســالة نثريــة مجــع شــتاا مــن 

 إبراز نظرته إىل الشـعر بعض الكتب إال أننا نستطيع استخالص بعض اإلشارات النقدية اليت يعول عليها يف
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عموما وإىل املفردة الغريبة خاصة ، فابن مخيس ينظـر إىل الشـعر علـى أنـه تنفـيس عمـا يصـطرع يف نفسـه مـن 
نوازع الرهبة والرغبة والتأرجح بني األمل واليأس ،وتعبـري عمـا حتملـه مـن اضـطراب وقلـق ومـا تعانيـه مـن حرقـة 

مصدور اضطرمت نريان األمل بني جواحنه فراح يصّعد األنفـاس لعلّـه فما الشعر عنده إال نفثة . وأمل واغرتاب 
ففـي ختــام قصـيدته الـيت تبــدو أـا يف وصـف ذكرياتــه الـيت عاشـها يف بلــده . يقـذف لفحهـا ، ويطفــئ هليبهـا 

  1:تلمسان ، ويشكو حنينه إليها ، يقول متحدثا عن شعره
 ِمـْن َزْفـَرٍة بَـْنيَ اجلََْوانِـِح َتْسَفـعُ   ياَ نـَْفثَـَة اْلَمْصُدوِر َكـْم لَـِك قـَْبـلَـَها

 ِ◌َجبِحيـِم َمــا َأْسلَـْبتِـِه َال تـُْنـَقـعُ   فـََعَسـاِك تـُْنـَقـُع ُغلــًة بِـِك ِإنـَها

 ِمـْن ُكـل ِسـر بِالضَمائِـِر يُـودَعُ   لِلــِه أَنْـِت ُمـَذاَعـــًة َأْوَدْعـتـَُها

ه حتمل هذه الشـحنة النفسـية وتعـرب عـن جـو ذلـك االصـطراع وتشـّع مبعـاين التـأرجح بـني لذلك جاءت ألفاظ
واالستسالم لليأس ، وليس استعمال املفردة الشعرية عند ابن مخيس عفويا أو نابعا من عفويـة  لالتعّلق باألم

ســجم مــع األجــواء البــداوة ،أو ســجية وطبــع األعــراب ،إمنــا هــو نتيجــة اختيــار واع ملــا يتناســب مــع جتربتــه وين
   2النفسية اليت ترد فيها فهو ـ كما يقول ـ

 َويـَْنـِظُم اْآلَالء ِمثْــَل الــآللْ    يَـْلَتِفُظ اْألَلْـَفـاَظ لَـْفَظ النـَوى 

وهـــذا البيـــت حيتمـــل تفســـريين ،حبســـب الغـــرض الـــذي يرمـــي  إليـــه تشـــبيه اللفـــظ بـــالنوى ،فـــإن كـــان    
وى مـن الفـم كـان ذلـك إشـارة إىل االقتـدار الفـين يف اختيـار األلفـاظ وتوظيفهـا املقصود هو تلقائيـة إخـراج النـ

مــن أجــل حتقيــق أهــداف مجاليــة وفنيــة،دون معانــاة يف استحضــارها،ألنه ميلــك القــدرة اللغويــة الــيت متكنــه مــن 
  .ذلك ،فهو كالصائغ الذي خيتار الآليل بدقة فائقة لينظم منها عقدا متناسق األلوان حمكم السبك

أّما إن كان الغرض من التشبيه  هو االستهانة بقيمة النوى وإبراز عدم جدواها،فإن البيت حييلنا إىل رفض   
ــــة وممّــــا يــــدعم هــــذا االحتمــــال ،التقابــــل بــــني  ــــيت ال تتناســــب مــــع مــــا خيــــدم أبعــــاده الفنّي الشــــاعر لأللفــــاظ ال

وُيَضــّن ــا لنفاســتها وارتفــاع قيمتها،وكلتــا الشــطرين،إذ أّن النــواة ترمــى النعــدام قيمتهــا يف حــني تُقتــَىن الــآليل 
  .القراءتني تشي باالختيار الواعي لأللفاظ و العناية الشديدة بانسجامها مع سياقاا
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ويؤّكــد ابــن مخــيس ذلــك يف ختــام قصــيدته اهلمزيــة حــني يصــرّح أّن الشــعر عنــده صــناعة يقصــد مــن خالهلــا   
  :ولهإفراغ ما حيمله من شحنة شعورية ووجدانية يف ق

لَـِه َصنَـْعتـَُها  1لُـُزوِميًة ِفيـَها ِلِسري ِإْفَشـاءُ   إِلَْيـَك أَبَـا َعْبـِد اْإلِ

وقـد وجــد يف الفـظ الغريــب بغيتـه وســلواه ،فهـو الــذي يتناسـب مــع شـعوره بالغربــة الـيت عاشــها يف وطنـه وبــني 
ني قوم ال يقّدرون قيمة العلم، والزاهد بين قومه قبل أن يعيشها يف أّي وطن آخر ، فهو العاِمل الذي يعيش ب

الذي حييط به املتنافسـون علـى ملـذات الـدنيا وزينتهـا الفقيـه الـذي جتاهـل قيمتـه حـىت بعـض العلمـاء القالئـل 
مـن ينتمـي إىل العلـم وال مـن  «إذ مل يكـن فيهـا  -حسـب قـول العبـدري -الـذين عـرفتهم تلمسـان يف عصـره

ـــق منـــه بســـبب ،ســـوى صـــاحبنا أيب  ـــه طبـــع فاضـــل يف قـــرض ... عبـــد اهللا حمّمـــد بـــن عمـــر بـــن مخـــيسيتعّل ول
حــني توّجــه  3فبــالرغم مــن شـهرته لــيت اخرتقــت حــدود وطنـه إالّ أن أبــا إســحاق التنسـي التلمســاين 2».الشـعر

 :هـ عن حــال ابـن مخـيس قائــال )702(إىل بالد املشرق وسأله قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيـد ، ت
العـــــــامل أيب عبـــــــد اهللا بـــــــن مخيس،وجعـــــــل حيليـــــــه بأحســـــــن األوصـــــــاف ويطنـــــــب يف  كيـــــــف حـــــــال الشـــــــيخ«

مـــن يكـــون هـــذا الـــذي حّليتمـــوه ـــذه احللـــي وال أعرفـــه : ذكرفضـــله،فبقي الشـــيخ أبـــو إســـحاق متعجبـــا وقـــال
إّن هــذا الرجــل لــيس عنــدنا ــذه :قــال قلــت لــه .هــو القائــل عجبــا هلــا أيــذوق طعــم وصــاهلا: ببلــده؟ فقــال لــه 

ويضـاف إىل  4».إّنكـم مل تنصـفوه،وإنّه حلقيـق مبـا وصـفناه بـه: فقـال. وصفتم إّمنا هـو شـاعر فقـط احلال اليت
 ،5ما كـان يتعـّرض لـه مـن مضـايقات اخلصـوم وتـآمرهم عليـه مـن أجـل اإليقـاع بـه ،هذا التنّكر لقيمته العلمية

سـتقراره مـؤثرا احليـاة بعيـدا وهذا ما جعله يعيش يف اضطراب وغربة، وينتقل من بلد إىل بلد باحثا عن أمنه وا
  .عن الوطن واألهل
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وكان توظيف الغريب عند ابن مخـيس نابعـا عـن نظـرة مجاليـة خاصـة تـرى أنـه دليـل علـى اقتـدار فـّين ميّكـن    
صــاحبه مــن إيصــال رســالته للمتلقــي، إذ أنّــه مقــرتن بالفصــاحة والدقــة يف التعبري،وذلــك حــني مجــع بينهمــا يف 

     :           قوله مادحا
 ملَْ يـَْعبَـْأ بِـاْلُعْتِيب َوالزجـاجِ   َوِإَذا َتَكلَم ِيف اْلَغرِيِب َو َضْبِطـهِ 

 َواجلُْوَد ِيف َوْجٍد َوِيف ِإْحـرَاجِ   َمجََع اْلَفَصاَحَة َوالصَباَحـَة َوالتـَقى

ــ  -يف نظــره –ذوق،بل أّن رفضــهويّتضــح هــذه الّنظــرة أكثــر يف اعتبــاره أّن تقّبــل احلوشــّي دليــل علــى ســالمة ال
يوحي بعدم القـدرة علـى التمييـز بـني الكـالم البليـغ وغـريه،ألن الغريـب حيمـل قـدرة إحيائيـة هائلـة متّكـن البـاث 
من إيصال رسـالته إىل املتلقـي ، وأن عـدم التفاعـل مـع اخلطـاب الـذي يوظـف فيـه الغريـب ال يعـود خلـل فـّين 

  :        قراءته واستشعار مساته اجلمالية وهذا ظاهر يف قوله فيه وإمنا يعود إىل عجز املتلقي على
 1َمـْن لَْيـَس لِْلَحـْوِشي َمــاِضغْ   َمــا َذاَق طَْعــم بَـالَغـــةٍ 

إّن هــذا البيــت يلخــص نظــرة ابــن مخــيس للغريــب، فبوقوفنــا عنــد ألفاظــه نــتمّكن مــن اســتخالص موقفــه مــن  
املســـتعملة يف ) ذاق (ودوره يف إضـــفاء الطـــابع اجلمـــايل للخطـــاب، فلفـــظ احلوشـــّي وتوظيفـــه يف التعبـــري الفـــين 

الــذي نتذوقــه ألّن الــذوق الــذي عــّرب بــه  املوضــوعالداللــة علــى إدراك اجلمــال الفّين،تــوحي بقــوة التفاعــل مــع 
نـوع مـن املعرفـة الـيت حيصـلها اإلنسـان باالتصـال املباشـر بالشـيء املعـروف،وحني تكـون «مجيع الشعوب على

يؤّهــل املتــذّوق إىل تكــوين نظــرة مجاليــة قــادرة علــى التمييــز بــني اجلميــل 2 »املعرفــة املباشــرة ممتزجــة بامليــل والرغبــة تلــك
القبــول املباشــر أو  «وغريه،فحــني يتعامــل البــاث أو املتلقــي مــع قطعــة فنيــة أدبيــة تتولّــد يف نفســه نتيجــة االتصــال املباشــر

ه هـذه القطعـة ،وبـذلك يتحـدد موقفـه النهـائي الـذي يوّجـه نظرتـه للعناصر اليت تشّكلت من 3»الرفض املباشر
  .اجلمالية

فإننــا نســتطيع أن نســتوحي منهــا بعــض الــدالالت املتصــلة بــالنظرة اجلماليــة ، إذ أّن  »ماضــغ «أمــا لفظــة   
املضـــغ فعـــل حيـــدث أثنـــاء عمليـــة اهلضـــم وظيفتـــه تســـهيل ابـــتالع الطعـــام وهضـــمه ومـــن خاللـــه نستشـــعر لـــذة 

                                 
  142ص: املنتخب النفيس    )1
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كما أنه مرتبط يف الثقافـة العربيـة بـالتكيف والتفاعـل مـع الوعـورة وحتّمـل القسـاوة ،فـالعرب تكـّين عـن الطعام،  
  . إضافة إىل أن املضغ توحي برتدد الفعل وتكراره 1 »مضغ القيصوم  «العيش يف البادية ب 

من سـبقه، إذ يـرى هذه الدالالت متكننا من استنتاج رؤية ابن مخيس لظاهرة الغريب اليت ختتلف عن نظرة   
أّن الغريب ليس جمّرد خمرج يلجأ إليه األديب حني يعجز البـديل املـألوف عـن حتقيـق غرضـه اجلمـايل ،إمنـا هـو 
مــنهج فــّين قــائم بذاتــه ميّكــن البــاث مــن التعبــري عــن حــاالت نفســية وشــعورية، وأّن مجالــه يتوقــف علــى قــدرة 

مـن خـالل  -، وهكذا ميكننا القـول بـأّن ابـن مخـيس املتلقي على تكييف حّسه اجلمايل مع الغريب واحلوشيّ 
عــن نظرــا املوروثــة عــن  2»حتريــك الذائقــة العربيــة وإزاحتهــا   «إّمنــا يهــدف إىل  -حتديــد موقفــه مــن الغريــب

العصور السابقة، واليت ترفض استعمال الغريب إالّ للضرورة الفنية،ويف حالة عجز البديل املـألوف عـن حتقيـق 
الــذي يهــدف إليــه اخلطــاب الفــين، كمــا أنّــه يهــدف إىل تــرويض مفــردات ذات طاقــة إحيائيــة  الغــرض اجلمــايل 

  .كانت نابية عن الذوق الفين العريب ، وذلك بتعود املتلّقي على التعامل معها
ويشّكل احلوشّي عند ابن مخيس بؤرة داللية تستثري املتلّقي ، وحتيله إىل دالالت فّنية ومجالية جتعله يتفاعل   
  .ع اخلطاب ، فهو ينطلق منه يف قراءته ، باعتباره عدوال عن وترية اخلطاب املألوفم
  :         ويشري إىل أّن الغريب حيمل شحنة نفسية وشعورية يف اية قصيدته العينّية إذ يقول   

 َحَضرِيـٌة ِفيَما بِـِه تـَتَـَرجـعُ   َبَدِويـٌة ِيف َلْفِظـَها َوِنظَـاِمَهـا

 َوِمثَالُـَها ِيف ِمْثلِـِه يـََتَشفـعُ   َال ُتَشفـُع ِيف الِذي َأْشُكـو ِبهِ  ملِْ 

فالبــــداوة مرتبطــــة يف النقــــد العــــريب بتوظيــــف الغريــــب كمــــا مــــّر بنــــا يف الفصــــل األول حــــني عرضــــنا آراء       
وسـجية ،لـذلك فـإّن اجلاحظ وابن قتيبة وقدامة بن جعفر يف قبوهلم الغريب من البدوي ألنه صادر عن طبـع 

هذا الـنص حيمـل إشـارة إىل اقتـدار ابـن مخـيس يف اسـتعمال الغريـب وتوظيفـه يف حتقيـق أغـراض مجاليـة تعطـي 
خطابه الشعري قّوة تأثريية وإحيائية هائلة، وقد اعرتف معاصرون البن مخيس ـذه املقـدرة الفنيّـة ، فقـد عـّده 

ووصـفه أبـو زكريـاء حيـي بـن خلـدون  3»لـى اجـتالب الغريـب فحل األوزان يف املطّول وأقـدر النـاس ع«املّقري
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، أّمــا ابــن اخلطيــب فقــد وصــفه بطبقــة الوقــت ، وأنّــه خبــري  1بشــاعر املائــة الســابعة والــدبّاج الــذي ال نظــري لــه
هذه األوصاف اليت ال حتمل يف مضموا جمّرد االعرتاف باملوهبة الشعرية .  2بوضع األلفاظ البيانية مواضعها

ة الفّنية الـيت يتمتّـع ـا ابـن مخـيس، وإّمنـا يتضـّمن اعرتافـا بـالتفّوق األديب علـى معاصـريه ،وتنزيهـا لشـعره والقدر 
ممّـــا ُوِســـَم بـــه شـــعرهم مـــن تصـــّنع لفظـــي خمـــّل بالســـمات اجلماليـــة الـــيت يهـــدف إليهـــا أّي خطـــاب أديب،وهـــذا 

ه الشــعري عناصــر فّنيــة حتمــل أبعــادا يشــجعنا علــى اعتبــار الظــواهر اللغويــة النــادرة الــيت يشــتمل عليهــا خطابــ
  .مجالية

                                 
املكتبة . 109،ص1عبد احلميد حاجيات،ج:أبو زكرياء حيىي بن خلدون تقدمي وحتقيق :  عبد الوادبغية الّرواد يف ذكر امللوك من بين   )1
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  تمهيد

اللفظة باعتبارها دليال لغويا ، هي من أهم العناصر اليت حتدد شعرية اخلطـاب ، إذ ـا تتولـد بقيـة 
 القــدامى و نيالنقــاد و البالغيــ اماهتمــحظيــت بل بنيتــه و متنحــه مساتــه اجلماليــة ، هلــذا العناصــر الــيت تشــكّ 

غتها و موقعهـا يف الرتكيـب ، ودورهـا  ، فاكتشفوا مـا حتملـه مـن طاقـة مجاليـة ، يف جرسـها ، و صـينياحملدث
  .يف حتديد هوية اخلطاب 

الغريب من العناصر اليت متتلك قدرة إحيائية و خصـائص فنيـة تؤّهلـه إىل التعبـري عّمـا عجـزت  ويعدّ 
، و قد ارتكز اخلطـاب الشـعري عنـد ابـن مخـيس  يف إثـراء بنيتـه العاّمـة علـى األلفـاظ  1عنه األلفاظ املألوفة

مــن أجــل حتقيــق أبعــاد 2»ال يكــاد حييــد  عنــه ، فيتبعــه يف كــل قصــيدة  « جعلهــا مبــدءا فنيــا الغريبــة الــيت
  .مجالية متنح خطابه القدرة التأثريية و التعبريية ، و أمهها البعد الصويت و البعد اإليقاعي و البعد الداليل  

  :  البعد الصوتي -أوال
ألي خطـاب فـين لكونـه سـلوكا غريزيـا حيمـل  يلعب الصـوت دورا رئيسـيا يف حتديـد القيمـة الدالليـة

رغبات نفسية و انفعـاالت عاطفيـة ، فاألصـوات الـيت يصـدرها اإلنسـان للتعبـري عـن الفـرح  أو الدهشـة أو 
ف يف شكل واع ألن قيمتها التعبريية تكمن يف خصائصـها الفيزيائيـة اخلوف أصوات معربة رغم أا مل تؤلّ 

و الوقع و تفاوته من حيث القـوة و الضـعف و  فتنوع اجلرس ، 4ملشاةو من التداعيات ا 3و األكوستيكية
كلهــا عناصـــر تســاهم يف هويـــة ....) و الزفزفــة  ةكالقعقعـــ( األصــداء الــيت يســـتدعيها الصــوت يف الــذهن 

  .النص 
طبيعــة املــواد الصــوتية الــيت تــرتاكم تراكمــا قســريا يفرضــه طبيعــة اخلطــاب بربة الشــعرية تحــدد النّــتو 
يت يمن علـى اخلطـاب رية الّ و عفسية و الشّ ا خيضع للحالة النّ مثل حروف القافية ، أو تراكما حرّ ،الشعري 

.  
عرية عـــن طريـــق اختيـــار و قـــد جلـــأ ابـــن مخـــيس إىل توظيـــف املـــواد الصـــوتية يف تكثيـــف جتربتـــه الّشـــ

ت يف خطابــه يمكننـا القـول إن أجـراس الكلمـالفسـي و الشـعوري حـىت األصـوات الـيت تـتالءم مـع واقعـه النّ 

                                                 
  .م 2005املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء املغرب   4ط ،62حممد مفتاح، ص/ د :نظر حتليل اخلطاب الشعري ي     1)
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 عنهــا الكلمــات ذاــا ،و ميكننــا أن نلمـح ذلــك مــن خــالل توظيفــه الالت قبــل أن تعـّرب عري تشــع بالــدّ الّشـ
  كاختياره القوايف الغريبة واملفردات اليت يندر توظيفه،  ية تساعده على إركام أصوات معينة عناصر فنّ 

   : لحرف الّروي النفسي التوظيف:1

خاضـع العتبـارات إيقاعيـة و  اختيارهـالـيت فرضـتها القافيـة ، إذ أ ن قليال عند األصـوات ا ونتوقف
قصـيدته قبـل الشـروع يف العمـل  عناصـريعّدها كما يعّد بقية  فالشاعر «،داللية كما يرى الكثري من النقاد

لــيس اختيــارا عشــوائيا الغايــة وراءه غــري مــلء فــراغ يف البيــت ، بــل هــو اختيــار  االختيــار هــذا أنّ  ســوى ،
للـنص ، لتسـهم مـع  البنيـويفيه الشروط اليت تؤهل القافية إىل االندماج إيقاعيا ودالليـا مـع النسـيج  تراعى

ملطلــب  اســتجابةيــة مفروضــة مــن عناصــر فنّ  فــه البــاثّ أن مــا يوظّ  رغــمو 1» .لّقــيبقيــة العناصــر يف عمليــة التّ 
طراره إىل العــدول عــن اضــ مثــلعرية ،  الّشــ روراتبالّضــالعــروض  علــمعليــه  يصــطلحهــو مــا  و ، عروضــيّ 

إليـه مـن خـالل  يرمـيذي  و اجلمـايل الّـ، قد تأيت أحيانا متعارضـة مـع البعـد الفـّين  املتعارفةغوية  القواعد اللّ 
   القافيةى ببعض القدامى إىل الكالم عن عيوب وظيف ؛ و هذا ما أدّ هذا التّ 

تكون القافية مستدعاة قد  أن «ب الشعرية ، و من هذه العيو  الضرورةالوقوع فيها حبجة  منو التحذير  
إليها الباث  يرميداللية و مجالية  العتباراتخاضع   افاختيار القافية إذً  ؛ 2»يف طلبها معىن سائر ُكلفَ تُ 

  .توفيقه يف اختيارها  يكوناالعتبارات   هذهبقدر انسجامها مع  و،  
 اختيــاربالقافيــة ، إشــارة إىل وعيــه يف  بعــض العيــوب الــيت تتصــل مــن ِشــْعَرهُ  مخــيس ابــنلعــل يف تربئــة  و  

   3:قوافيه إذ يقول 

  اءُ شَ فْ إِ  ير سِ لِ  ـايهَ فِ  ةً ي ومِ ـزُ لُ      اهَ تُـ عْ نَـ صَ  هِ لَ اْإلِ  دَ بْ عَ  ابَ أَ   كَ يْ لَ إِ 
  اءُ طَ يإِ  وَ  ااهَ وَ سِ  اءٌ فَ كْ إِ  ابَ عَ  اذَ إِ      اهَ ومَ زُ لُ  يبُ عِ يَ  ـاِمم  ةً أَ ـر بَ مُ 

يســـميه  مـــااألول االنســـجام اإليقـــاعي أو : قيـــق بعـــدين مجـــاليني القافيـــة يتوقـــف علـــى حت جمـــالف  
، و هــذا مــا أبــرزه ابــن  الشــعوريةالقــدامى بالتناســب يف القافيــة ، و الثــاين انســجامها مــع احلالــة النفســية و 

  4:قوله  يف  العيوبمخيس بعد الكالم عن القافية و براء ا من 
  ْضَناءُ إِ  حِ َوانِ اجلَْ  ْحنَـاءِ ِإلِ  ْيـهِ لَ عَ          َلَهابْـ قَـ  انَ كَ   ِذيال  ر الس  اَِ  َذْعتُ أَ 

    

  .244العريب القدمي،ص النقداإلبداع يف  نظرية   ) 1
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  الفصُل الثّالثُ 
  

  80

 :دــتمهي

النفسية والشعورية الـيت تشـكل البنيـة العامـة للـنص،   لألحوالالبنية الرتكيبية يف اخلطاب األديب  ختضع  
الدالليــة الــيت يرمــي إليهــا البــاث ، هلــذا فــإّن الرتكيــب بنوعيــه النحــوي  األبعــادكمــا أــا تســهم يف حتديــد 

   1.يشكل حبسب تلك األحوال وتلك الدالالت والبالغي،
ل انزياحا لغويا يف اخلطاب الرتكيبية اليت تشكّ  الظواهراقتضت طبيعة الدراسة أن ال نتناول مجيع  قدو   

مسـة عامـة يتميـز ـا أي خطـاب أديب ، بـل هـو املؤشـر النّصـي  االنزيـاحعري عند ابن مخـيس ، ألن الشّ 
 مـنرى أـا حـاالت غريبـة ، هلذا ، فإننا سوف نرّكز على إبراز بعض الظواهر اليت ن شعريتهالذي حيدد 

ســواء تعلّــق ذلــك بالصــيغ  ،مجاليــةهـذه الظــاهرة والــيت يبــدو لنــا أّن ابــن مخــيس جلــأ إليهـا لتحقيــق أبعــاد  
  .اجلمل برتكيباإلفرادية أم 

  :اإلفرادية الصيغ -أّوال 
من مــن وحــدات صــرفية حتــدد بنيتهــا ونوعهــا مــن حيــث اجلــنس والعــدد والــزّ  املفــردة تتشــكل  

لـــه عالقـــة بـــداللتها النفســـية والشـــعورية ، وقـــد يقـــع االنزيـــاح علـــى  اذلـــك ِممـــ وغـــريواإلعـــراب 
علـى  التعريـف »ال«الصيغ دف حتقيق غـرض مجـايل أو نفسـي مثـل إدخـال  هذهمستوى 

  :الفرزدق كقول )الّرتجى(و)الّرتضى (: فيقال 2الفعل املضارع

  اْألَِصيِل ِذي الرْأِي َوالْـَجَدلِ َوَال   ُحُكوَمُتهُ  ىضالتـرْ َوَما أَْنَت بِاحلََْكِم 

أم حــامت  وهــيقــول عنبــة بنــت عفيــف  يف )ئمــيالال  ( علــى االســم املضــاف إىل يــاء املــتكلم كلفــظ أو 
  :الطائي

ِئِميلِـَهَذا  فـَُقوَال  اْألََصاِبَعا أَْنتَ  َوِإنْ   أَْعـِفِين  اْآلنَ  الال ملَْ تـَْفَعْل فـَُعض
3 

  :اإلفرادية لتحقيق أغراض مجالية من أبرزها الصيغبعض االنزياحات يف وظف ابن مخيس  وقد 
الصرفية يف الصيغة اإلفراديـة وهـو عـدول عـن أصـل ثالثـي  الوحدةبه تكرار نفس  ونعين: ضعيفالتّ  -1

التضــعيف ظــاهرة نــادرة أو غريبــة يف اخلطــاب الشــعري العــريب غــري أن  ولــيسأو ثنــائي أو أصــل امســي ، 

                                                 
  70،71: ص نظر حتليل اخلطاب الشعريي للتوسيع    )1
  63: ،ص نفسه   )2
  106: ، ص والشعراء الشعر   )3
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بأنه اختيار فين خيفي يف طياته بعدا  املتلقي يشعريف خطاب ابن مخيس الشعري   ثريمتكرارها بشكل 
  :شعره منها يفمجاليا وفنيا وقد ورد يف مواضع كثرية 

      
 َوطَْأ طَـاءُ وٌد ـِمْنُه ُصعُ  السَها تـَُناِجي  تَـْلَعةً  اْلعِـز   َوبَـوَأِين َهـْضَبةَ  )2

 ٍ◌ َوِحــرَاجِ اِدكـدََكـ بـَْنيَ  َوالرْكبُ   ِعـَالجِ  ْخُت آِل َك َوْهناً أُ ـطََرقـَتْ  )3

 ◌ِ َهْجَهـاج   ِج َوِمـنْ ـَهيْ  ِمنْ  ُأْخَوْينَ   وِم َبَالقِـعٍ ُـ َوَمنَـازٍِل ُدْرِس الرس )4

 الّرْجـَراجِ   اجلَْْحَفلِ  يـفِ  َوُمحَاتُـهُ   أَْنَصاُر َخْيـِر اْلَعـاَلِمَني َوِحْزبِـهِ  )5

 اِركُ َـ الركيي عجزهـن رَأْ  زَ جَوأَْعـ  َمْفرِِقي شـَاَب   ِإال َفَماِيل بـَْعَدَماوَ  )6

 دَكـَـاِدكُ ا َـ َعْشٌر َعَليه انـَْقَضتْ  ِإَذا  لبُاََنِيت    َأَال لَْيَت ِشْعرِي َهْل تـَُقضى )7

 اللكالك  لي اجلاللـرح عنكل   إذا  ا َيلْ◌َت ِشْعرِي َأي أَْرٍض تُِقلِين َـ َوي )8

 ◌ُ كـادِ كَ الد ◌َ   ـا وهَ س مَ  ِين تْ ـدَ قَ فْـ أَ  اذَ إِ   ِين ث حيَُ  ا اهَ ـفَ صَ  نْ ـمِ  ارٍ رَ عَ  ي أَ وَ  )9

 كُ اشِ كَ الش     ي لَ  عَ ّال إِ  تْ قَ فَ صْ أَ  ـامَ وَ   اَـ هارُ شَ عِ  َيل  إِ ال إِ  تْ نَ عَ ذْ ا أَ ـمَ فَ  )10

  اجلدول اآليت خاللتوضيح األثر اجلمايل هلذه الظاهرة من  وميكن 
 رقـــــــــــــــم
 البيت

 اللفـــــــــــــــــــــــــــــــظ
 املضعف

 اجلمــايل بعــده املعجميــة داللتــه

1 
  
  
2  
  

  
  
  
3  
  
4  
  
  
5  
  

 دأداء

  
  طأطاء

  
  

  دكادك
  هجهاج

  
  الرجراج

  

 البعريعدو  أشد

اللفظــي ، وهــو  املشــرتك مــن
املــــــــنخفض أو املرتفــــــــع مــــــــن 

  ضاألر 
  وكثبان مرتفعات

 شــــــديدأي :هجهــــــاج فحــــــل
  اهلدير
أي متخـــض : رجراجـــة كتيبـــة

  وال تكاد تسري
  

 البعري  حركة تشخيص

  
  

  عن الرخاء  اللفظة تعرب
  

  صعوبة الطريق مدى تصوير
الفحــــــــــــل  صــــــــــــوت حكايــــــــــــة

  وتشخيصه
  يش وكثرتهاجل ضخامة تصوير
عــــــــن  البــــــــاثعجــــــــز  تصــــــــور
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6  
  
  
7  
  
  
8  
  
9  
  

10  
 

  الركارك
  
  

  دكادك
  

  اللكالك
  الدكادك

 الشكاشك

  واجلنب الضعف
  

  الثقل شديد
  

  باللحم املكتنزة
  املتلبد الرمل

 احلادة األسلحة

  التفكري
 الـــــــزمن اســـــــتثقالعـــــــن  تعـــــــّرب 

  .واستطالته 
  عن التنّقل العجز تصور

  توحي مبشقة الرحلة
 توحي بتوايل اآلالم وكثرا

عنــد ابــن مخــيس خاضــع العتبــارات فّنيــة  املفــردةلنــا مــن خــالل اجلــدول الســابق أّن بنــاء  يتبــني
للتعبـري عـن أحـوال نفسـية ، علـى تكـرار مقطـع صـويت  تعتمـديت ف صيغة التضعيف الوداللية، فقد وظّ 

املعانــاة وتطاوهلــا وثقلهــا وتصــور املعــاين عــن طريــق حكايــة  اســتمراروشــعورية، فهــي تناســب التعبــري عــن 
بعضــها مفعــم باحلركــة والنشــاط مثــل هجهــاج ، وشكاشــك ، وبعضـــها  املتلقــيحركتهــا فتتجســد أمــام 

 يف الصــــيغة تقــــف إىل جانــــب اجلــــرس لتســــهم « ـفــــ. والرجــــراج مثــــل دكــــادك والثقــــليــــوحي بالســــكون 
     1»أعماقها يفاللفظة لتعرب عّما  تقف وحتديد أبعادها  الداللةتشخيص 

  :النحوية االنزياحات -2  
 يباألســلو  الفـين و فـإّن التحليـل الكـالمتـتحكم يف صـياغة  لـيتا طكـان النحـو حيـدد لنـا الضـواب  إذا    

وأبعادهــا  امســتعمل اللغــة والبحــث عــن أســبا يرتكبهــاع اخلروقــات اللغويــة الــيت حيــتم علينــا التعامــل مــ
يف خطــاب ابــن مخــيس حــاالت انزياحيــة تــدخل يف  وردتنحويــة الــيت للــذا فــإّن اخلروقــات ا ، اجلماليــة

  .بأشكال خمتلفة ظهرتإطار ظاهرة االنزياح العامة اليت 
  :اإلعرابية الحركة خرق -أ

إال يف موضع واحد غري أنه يعّد حالة تثـري املتلقـي  مخيسن اخلرق يف خطاب ابن يرد هذا النوع م مل  
  :ويظهر هذا اخلرق يف قوله.ابن مخيس هلا دون بديلها الشائع اختياروجتعله يتساءل عن سبب 

 ِدْمَنتِـَها اْلِتثَـاَمـا آثَـارَ  َحمَـا  َربْـَعـَك يَا ِإَماَمـا زَارَ  َمُشـوقٌ 

                                                 
  م1980 -تونس –مؤسسات عبد الكرمي عبد اهللا  ، 98عمر السالمي ، ص :الفّين يف القرآن اإلعجاز    ) 1
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تقضــي أن يبــىن علــى مــا يرفــع بــه إن كــان نكــرة  الــيتاملنــادى خمالفــا للقاعــدة النحويــة ورد إعــراب  فقــد 
علـى الضـم يف هـذا  بنـاءهأّن  إالّ  1»للضرورة الّشعرية النصببعض النحاة جّوزوا  أن «مقصودة، ورغم

 ضـرورة شـعرية، وقـد فّسـر حممـد ميثلالبيت ال يشكل أّي خلل عروضي باستثناء إلغاء التصريع وهو ال 
  :الذبياينأبو موسى مثل هذه احلالة يف قول النابغة 

 َبطِيئَ اْلَكَواِكبِ  أُقَـاِسيـهِ  َولَيلٍ   يَا أَُمْيَمـَة نَاِصبِ  لِـَهـم  ِكِليـِين 

كما تقرر قواعـد النحـو، وقـال   الضمأنه قال أميمَة بالنصب ، املنادى العلم مبين على  واملهم« : قائال
ا مل يرّخم هنا بسبب الوزن املؤنث بالرتخيم، فلمّ  تناديّن من عادة العرب أن اخلليل بن أمحد يف هذا إ

ــة  مــا  وهــذالــيس اســم علــم وال مؤنــث  )إمــام(أّن لفــظ  إالّ  2» .بــالفتح وأتــىأجراهــا علــى لفظهــا مرمخ
إىل أن هنــاك  ونــذهبجيعلنــا نســتبعد فكــرة التعــويض عــن الرتخــيم، ونتســاءل عــن ســبب هــذا التجــاوز، 

الوظيفـة اجلماليـة الـيت حققهـا  بـأنوقـد نـذهب إىل القـول .  هذا االختيار وبني مجالية البيت عالقة بني
القـرآن عالمـة الرفـع يف اسـم اإلشـارة  السـتعمالهي االنسجام الصويت ،اعتمادا على تعليـل ابـن هشـام 

... البنـاء  أنّ  «النصـب معتـربا حكمـهأن  ،رغـم �3◌ِ َلَساِحران َهَذانِ  ِإن  �:قوله تعاىل  يف ) هذان (
   4»أفصح من اإلعراب ملناسبة األلف يف هذان لأللف يف ساحران

فــين حقــق التناســب الصــويت واإليقــاعي بــني العــروض  اختيــار، املنــادى يف البيــت الســابق إذاً  فنصــب  
 البنية الصوتية القائمة على تراكم حرف األلف يف البيت بأكمله تشكيلوالضرب ، كما أنه ساهم يف 

مكانـة املنـادى وقـد  غـري املقصـودة يـوحي بعلـوّ  النكـرةمن جهة الداللة ، فإّن الّنصب الذي خيـّص  أما،
 ما )يا ( ، ولعّل يف إنزاله منزلة البعيد حني استعمل أداة النداء الداللةأسهم تكرار املّد يف تدعيم هذه 

  . التفسرييزيد يف تكريس هذا 
        :     اإلمالئي االنزياح -ب
نزياحــات اإلمالئيــة مــن غــري ضــرورة البعــض ا إىلجلــأ ابــن مخــيس مــن أجــل حتقيــق أبعــاده اجلماليــة  وقــد 

  :    مثل قوله

                                                 
  62ص ، 2ج : ة ابن مالكألفي شرح   )1
   م1978الفكر العريب  دار 1،ط ، 250أمحد أبو موسى ، ص  : يف األدب القدمي قراءة   )2
  63:  اآلية طه ، سورة    )3
وتصحيح يوسف  هبود،مراجعةبركات يوسف  ،تأليف79صمجال الدين عبد اهللا بن هشام األنصاري،  : الذهبشذور  شرح   )4

  م1998،  هـ1419 -بريوت -والتوزيع،دار الفكر للطباعة والنشر  2الشيخ حممد البقاعي ،ط
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 ُذْدَت َعْن َعْيِين اْلمنامـا َمـا عـَلى  اْلُمْضَىن اْحتِـَداَمـا قَـْلِيب  أَُمْشبِـهَ 

ا ألن مـا االسـتفهامية علـى مـا ذدت، الوجـه فيـه حـذف األلـف لزامـ:  قولـه «ي أن يالحظه املتلقّ  فما 
 ولــــو حــــذف األلــــف لصــــحّ .... دخــــل عليهــــا حــــرف جــــر حــــذف منهــــا األلــــف لكثــــرة االســــتعمال إذا

   1»الوزن
 االســتعمالأن نتصــّور أن اســتعمال ابــن مخــيس هلــذا االختيــار جهــل بالقاعــدة اللغويــة، ألن  ميكــن وال

  :يث قالالصحيح يف موضع آخر من نفس القصيدة يثبت احرتامه هلذه القاعدة ،ح
 ُجـْرِم َأْو َعـَالمَ  بِــَغْريِ  ُأَضـامُ   يَـِدي قَـْلِيب لِــَماَذا َوِيف  ُأَضـامُ 

 واجلــو وظفــه البــاث ليتعــالق مــع الســياق الفــّين  أســلويبمــا جيعلنــا نعتقــد أّن هــذا االنزيــاح اختيــار  وهــذا  
 امتـــداد «ألن  ذلـــك ، ةغربـــبالوحشـــة والبعـــد وال عورالّشـــوهـــو ، ص علـــى الـــنّ  ذي يســـيطرعوري الّـــالّشـــ
من ومتـــدده يـــوحي باســتطالة الــزّ  املــدّ  وإبقــاء 2»منهــذا احلـــرف يشــعر بتطــاول الـــزّ  يفوت وانطالقــه الّصــ

  .در ، مومه وأحزانه وجثومه على الصّ 
مبــا  مجاليــة ، هــو عــدم اكــرتاث البــاثّ  أبعــادا حيمــل أن هــذا االنزيــاح اختيــار فــّين  علنــا نــرّجحجي ذيوالّــ  

قـال صـددت أو تـذود أو حنـو ذلـك لسـلم مـن  ولـو « منهـاص فات اختياريـة ميكنـه الـتخلّ سببه من زحا
ع ابـــن مخـــيس يف زحـــاف و ى إىل وقـــأدّ  األلـــف فإبقـــاء 3»مـــن الضـــرورتني مجيعـــا وختّلـــصالـــوجهني معـــا 

 إىل )ُمَفـاَعَلُنتْ (، إذ حتّولـت  عجـز البيـت مـنيف موضـعني  - وهو تسـكني اخلـامس املتحـرك -العصب 
 ْ)فـَُعـوُلن (ألّن تناسـب املـّد يف هـذه التفعيلـة مـع املـّد يف لذاتـه، ولعّل هذا الزحاف مقصود  ْ)نيلُ َمَفاع (

  .ورقة تنسجم مع حالة الشوق واحلنني الذين يعانيهما  عذوبةأضفى على البيت 
  :ومن املواضع اليت وظف فيها ابن مخيس هذا االنزياح قوله  

 يَـَمانًِيا َمَىت ِجْئَت الشئَـاَمـا  الٍ َويَـا بـَْرقًـا َأَضـاَء َعلَـى َأوَ 

وكذالك أنكروا تشديد اليـاء مـن .... الّشئام باملد يف غري الّنسب ) يقال(أنكر غري واحد أن « فقد   
كمـــا رأوا املـــد بـــزعمهم يف شـــئام عوضـــا مـــن تشـــديد يـــاء .ألن األلـــف كـــالعوض مـــن التشـــديد. اليمـــاين
ا اإلنكــار ، إال أن ذلــك ال ينفــي كــون هــذا االختيــار انزياحــا ورغــم أن العبــدري يعــارض هــذ4».النسـب

                                                 
  14ص  : املغربية الرحلة    )1
  33 ص:يف األدب القدمي  قراءة   )2
  .14ص :السابق    )3

4 (
  . 14ص :   الرحلة املغربية   
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إمالئيـــا أّدى وظيفـــة مجاليـــة علـــى مســـتوى الّصـــوت،وتتمثل يف تكـــرار اهلمـــزة الـــيت أضـــفت علـــى البيـــت 
جرســا متميــزا تطــرب لــه الــنفس ،كمــا مّكنــت مــن احلفــاظ علــى مــد الصــوت الــذي ينســجم مــع احلالــة 

مبرادفــــه ) جئــــت(إذ بإمكانــــه جتــــاوز هــــذا االنزيــــاح باســــتبدال  .النفســــية والشــــعورية ،كمــــا ســــبق ذكــــره 
  :وينّكر الّشام، فيصبح البيت) َوافـَْيتَ (

 يَـَمانًِيا َمتَـى َوافـَْيَت َشـاَمـا  َويَـا بـَْرقًـا َأَضـاَء َعلَـى َأَوالٍ 

  .دون أن يتسبب ذلك يف خلل عروضي 
  : الجمل في الترتيب تشويش - ثانيا
حيث الرتكيب إىل نوعني من اجلمل ،ومها  من النحو العريب تصنيف اجلملة املسلم به يف من    

منهما خيضع لرتتيب حمدد، فاجلملة الفعلية تتشكل حسب  كالّ اجلملة الفعلية واجلملة االمسية، وأن  
  .اللواحق األخرى+ مفعول به + فاعل+ فعل : الرتتيب اآليت

يتغري  الرتتيبأّن هذا  إالّ . اللواحق + اخلرب + املبتدأ :فتتشكل حسب ما يأيت االمسيةاجلملة  أّما     
وجب املعىن أن  فإذا«فـ   الباثحسب األحوال النفسية والشعورية واألبعاد الداللية اليت يرمي إليها 

  مهما فاخلطاب 1»أوًال يف النفس،وجب يف اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أّوال يف النطق يكون
  .ا عن ترتيب املعاين يف النفس كانت وظيفته يكشف لن

 2» ومجالياا القصيدةجزءا من معىن  يؤدي «تأليف الكالم وتركيبه الشعري،فإنّ يف اخلطاب  أّما 
 منأي تغيري يف ترتيب يف البنية السطحية ظاهرة أسلوبية تستوجب الوقوف والتأّمل  يصبح وهكذا

  .أجل استكشاف ما حيمله من أبعاد مجالية 
اليت خالفت القياس اللغوي الشائع ، إّمنا حناول الرتكيز على بعض  الرتاكيبس مجيع ندر  ولن 

، وحناول الكشف عن مساا اليت نرى أا غريبة يف خطاب ابن مخيس الشعري النحويةالرتاكيب 
  .اجلمالية وأبعادها الداللية 

  :تقديم الضمير المّتصل على االسم الظاهر  – 1
  :األبيات اآلتية  ذلك يف مالحظة وميكن 

 ـدُ ج هَ ـتَـ مُ الْ   هِ دِ رْ ـوِ لِ   ومَ ـقُ يَ  ـىت حَ   ـهُ مَ ـَال ظَ وَ   ِيت عـوْ لَ   دُ ابِ كَ أُ   دٌ ـرْ فَ  -1

                                                 
  .56ص  :اإلعجاز دالئل    ) 1
  .70ص :اخلطاب الشعري حتليل    ) 2
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 عُ ج ـرَ تَ  ـونِ صُ غُ الْ  قَ ـوْ فَ  اـهَ لَ  رٌ ـيْـ طَ   ااَِ نَ كُ  ُو ِيف ا وَ ـهَ بِ  تُ وْ ـدَ غَ  ـدْ قَ لَ وَ  -2

 ـكُ الِ هَ مَ ـا الْ هَ يْـ لَ ي عِ امِ ـدَ قْ إِ  فُ رِ ـعْ تَ وَ   اهَ اجَ ي جلََ ضِ وْ حَ  ونِ  اجلُْ اِيل يَ الل  تُ رْ دَ بَ  -3

االســم الظــاهر ، واألصــل عنــد النحــويني أن يتقــدم  علــىاألبيــات الســابقة تقــدم الضــمري املتصــل  يف  
تفصـيل احلـاالت الـيت جيـوز فيهـا التقـدمي والـيت ال جيـوز فيهـا  بصدداالسم الظاهر على الضمري ، ولسنا 

 أنّ اخلــاص ، إمنــا نريــد أن نتبــني إن كــان هــذا اخلــرق الرتكيــيب اســتعماال فّنيــا أم  جمالــه ذلــك ، فــإّن لــذلك
  .الضرورة الشعرية هي اليت حّتمت على الشاعر ذلك

 األصليهذه احلالة اختيارا أسلوبيا ما دام الباث ميلك االختيار ، أي أّن الرتتيب  اعتبارنستطيع  إننا  
  :اننا أن نعيد ترتيب األبيات كاآليت ال يشكل خلال دالليا ، إذ بإمك

  لورده املتهجديقوم  حىت   
  ترّجع يف وكناا الغصونهلا فوق  طري  
  عليها إقدامياملهالك  وتعرف  

لــورده املتهّجــد ، ليحــافظ علــى الــوزن ،  يقــوم:   يتبــادر إىل الــذهن أّن ابــن مخــيس أّخــر الفاعــل يف وقــد
علـى الرتتيـب األصـلي دون إخـالل  احملافظـةمـن  متّكنـه) املتهجـد(  أّن تغيريا بسيطا يف صـيغة لفظـة غري

  :بالوزن، فبإمكانه أن يقول مثال 
  لوردهم  اهلاجدونيقوم  حىت  

، إذ مّكــن البــاث مــن أن يؤّكــد  الداللــةيتبــّني لنــا أّن هلــذا االنزيــاح وظيفــة مجاليــة علــى مســتوى  وهكــذا
عنــه مبــن فــيهم ألئــك  النــاسبانشــغال  يــوحي » لــورده «لكلمــة فتقدميــهوحدتــه وحتملــه للمــرارة منفــردا  

  .الذين يشاركونه السهر ألّم منشغلون عنه بالعبادة 
  :املتلقي أّن البيت الثاين يتناص مع قول امرئ القيس  انتباهيثري  والذي  

 1قيـد األوابـد هيكل مبنجـرد  أغتـدي والطري يف وكناا وقـد

 مثلما فعل يف داليته اليت  تغيريظ على الفظ الصدر كامال دون بإمكان ابن مخيس أن حياف وكان

 :مطلعها 

 
 2ُمَعتـَقـًة َخْضـرَاَء لَـْوَن الزبـَْرَجـدِ   دَِع اْخلَْمَر َواْشَرْب ِمْن ُمَداَمِة َحْيَدرِ 

                                                 
  .34ص  : امرؤ القيس ديوان   ) 1
  حيدرة بن حيي من علماء بغداد ، له رأي يف إباحة احلشيش : حيدر   )2
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  :نقل قول طرفة بن العبد  فقد
 تـَُزودِ بِاْألَْخبَـاِر مـَْن ملَْ  َويَْأتِيـكَ   َجاِهًال َلَك اْألَياُم َما ُكْنَت  َستُْبـِدي

  :مثلما فعل يف الميته اليت مطلعها  أو
 ـأَ كَ   ـالْ ثَ أُ  ـنْ مِ  قٌ ـارِ  بَ ِين ـيْ عَ  قَ أَر الْ .ـبَ ـي ذُ لِ ـيْ لَ  ـحِ نْ  جُ ِيف  ـهُ ن 

  :نقل شطرا من قول مهيار الديلمي  إذ
 ـالْ يَ الل  ـولِ طُ  ـنَ يْ ي بَـ لِ ـيْ لَ  ـدُ شُ نْ أَ   الْ يَ  اخلَْ ي ِيف عِ مَ  طَ َال وْ لَ  ـتُ نْ كُ   ـامَ 

  :فيه  يقول
 ـالْ يَ  اخلَْ ي ِيف عِ ـمَ  طَ َال ـوْ لَ  تُ نْ ـاكُ مَ   ــهِ لِ وْ  قَـ ِيف  ـارَ يَـ هْ مِ  ـايً ارِ جمَُ 

دون أن يؤدي ذلك إىل خلـل إيقـاعي أو تغيـري يف حبـر القصـيدة ، وال يكلفـه ذلـك سـوى اسـتبدال     
ات الشــعرية الــيت يســتطيع البــاث توظيفهــا يف حالــة الضــرورة مهــزة القطــع مــزة الوصــل وهــو مــن اجلــواز 

  :الشعرية فيقول 
ُر ِيف وُُكَناَِا                   ....َو َقَد اْغَتِدي َو الطيـْ

وهكذا تثـار يف ذهـن املتلقـي عـّدة تسـاؤالت وتنفـتح أمامـه أبوابـا مـن التـأويالت و القـراءات ، تكشـف 
  :ح الرتكييب ، ألن هذا االختيار أتاح له اختيارات أخرى متثلت يف عن الثراء اجلمايل هلذا االنزيا 

توظيف املاضي الدال على االنقطاع بدال من املضارع الدال على تكرار الفعل وهذا ما حيـدد جمـال   )أ
  .الفعل إذ أنه حتقق يف حلظة من حياة الباث مث انقطع 

شــري إىل نـوع مــخصوص مـن الطيـور ، علـى وهذا يـوحي بـأن الــباث ي »طري  «توظيف النكرة يف  )ب
  .   سبيل ااز ال على سبيل احلقيقة ،  وهلذا عدل عن التعريف الذي يدل على مجيع أفراد اجلنس 


ـ
فالبــاء الدالــة علــى الظرفيــة ، و الضــمري الــذي يعــود علــى الســاح ) ــا ) اســتعمال اجلــار و اــرور  (ج
  : الواردة يف املطلع  حيث يقول 

  َوَتَصرَمْت َأَسًفا َعَلْيَك اْألَْضُلعُ     ُسحت ِبَساِحـَك يَا َحمَل اْألَْدُمعُ        
ـــز املكـــاين لتلـــك اللحظـــة  هـــذه االختيـــارات كلهـــا مّكنـــت البـــاث مـــن تشـــخيص . وـــذه خّصـــّص احلّي

  .تفاصيل حلظة من حلظات ذكرياته اجلميلة اليت تشّده إىل موطنه
فــة اإليقاعيــة الــيت حققهـــا هــذا االنزيــاح  حبيــث جعــل اإليقــاع ســـريعا ويضــاف إىل كــل ذلــك الوظي    

يــتالءم مــع ســرعة إقبــال الشــاعر علــى ســاحات تلمســان ، تلــك الســرعة الــيت حتيلنــا إىل رغبــة نفســية يف 
  .التعجيل بالعودة إليها 
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      تغيير الوظيفة اإلعرابية -2
  :وقد ورد هذا التغيري يف ثالثة مواضع هي 

 َولـا تَـْلَقُهْم ِإال َوَهـرَك َشائِـكُ   ا اْسَتطَْعَت َو  اْحَذْر أََذاُهـمُ َجتَشْم مَ 

 لِلِــَقائِـَهـا أَْفـرَاُسنَـا اْلُكْمتُ   لَــــْوَالَك لَبـى اْلِبيُض َما أَرَِقتْ 

َقُع ُغلـٌة ِبِك ِإنـَها َقـعُ بِـَجِحيـِم َمـا َأْسبَـْلتِـِه َال تُـ   َوَعَســــاِك تـُنـْ  نـْ

وهــــي مجلــــة امسيــــة  »هــــّرك شــــائك   «االنزيــــاح الرتكيــــيب الــــذي ورد يف البيــــت األول يتمثــــل يف مجلــــة  
 ُه الناس إذا كرهوا ناحيته ، : وخربها شائك وقد بّني الزخمشري معىن كلمة َهّر  قائال) ك(مبتدؤها َهرَهر

   1 »ههاوَهر الشوك ، إذا يبس فاجتنبته الراعية كأنّه يهّر يف وجو 
وبنــاء علــى هــذا يتبــني لنــا أن الرتكيــب مقلــوب ، إذ أن األصــل هــّر شــوكك فهــو هــاّر ، لــذا فــإّن هــذا 

  : الشطر ميكن أن يعاد تركيبه كاآليت 
           ... َوَشوُْكَك َهار ◌َّوَال تـَْلَقُهْم ِإال.  

ابــن مخـــيس إىل هــذا التغيـــري ونتســاءل ، هـــل أّدى هــذا التغيـــري يف الوظيفــة إىل خلـــل داليل ؟ وهــل جلـــأ 
  استجابة لضرورة إيقاعية ؟

إّن اختبــارا بســيطا لــوزن هــذا البيــت يكشــف لنــا أن البــاث مل يلجــأ  إىل هــذا االنزيــاح للضــرورة الشــعرية 
 »يـــابس  «مبرادفهـــا   »هـــارّ  «ألن جمـــال االختيـــار أمامـــه مفتـــوح ،وأقـــرب هـــذه االختيـــارات اســـتبدال

  :ليصبح الرتكيب 
 َوَال تـَْلَقُهْم ِإال َوَشوُْكَك يَاِبُس ...           

وذا يسلم من اخللل اإليقاعي ، وهكذا نستطيع القول بأننا إزاء اختيار أسلويب له أثره اجلمـايل علـى  
اخلطــاب ،فمــن الناحيــة الصــوتية يتجلــى لنــا األثــر اجلمــايل هلــذا االنزيــاح يف التناســق يف توزيــع املقــاطع 

هــي نفــس املســافة الــيت  »هــّرك  «ســافة الزمنيــة الــيت تفصــل بــني اهلــاء و الكــاف يف الصــوتية ، إذ أن امل
و أن اللفظتــــني متســــاويتان مــــن حيــــث عــــدد املقــــاطع  »شــــائك  «تفصــــل بــــني الشــــني و الكــــاف يف 

  .الصوتية ممّا أدى إىل انسجاٍم صويت و إيقاعي يثري املتلقي وجيعله يتفاعل معه 
و اهلــّر ) املتلقــي ( اح الرتكيــيب ، فيتمثــل يف إضــافة اهلــّر إىل كــاف اخلطــاب أمــا األثــر الــداليل هلــذا االنزيــ

و اليـبس بالنسـبة للشـوك ، فإـا  ورفـالن علـى حيمـل عـّدة دالالت معجميـة ، إذ باإلضـافة إىل داللتهـا 
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تدل على صوت الكلب الذي يستعمله يف التهديد ، وهو دون النباح ، وكل ذلك جيعل الرتكيب غنيا 
ات دالليــة تـــحيل إىل العنــف و القســوة و الغـــلظة إىل غــري ذلــك مــن اإلحيــاءات الدالــة علــى قــوة بإحيــاء

  .املواجهة 
  فإن قرئت بالـرفع                      »البـيض   «ويف البيت الثاين تتحدد مواضع التغيري حسب حركة الضاد يف

لـوال ( أن الباث عدل عن الرتتيب األصـلي وهــو كان الـتغيري من االبتداء إىل  الفاعلية ، إذ)  الِبيـضُ ( 
لتصبح الوظيفـة اجلماليـة هلـذا العـدول تقـدمي الكـاف العائـدة علـى املمـدوح إلبـراز أمهيتـه ) البيُض لَبْتَك 

  .يف بث روح احلرب و اجلهاد يف النفوس 
)   لـــّىب (اســـتعمال بالنصـــب ، فـــإّن التغيـــري يصـــبح مـــن االســـم إىل الفعـــل أي)  الِبيــــضَ (أمـــا إذا قرئـــت    
، وهكـذا يصـبح العـرض اجلمـايل للرتكيـب إبـراز ) لـوال تلبيتُـك البـيضَ : ( إذ أن أصل الرتتيب)تلبية(بدل

حركية وحيوية املمدوح يف تلبيته لنداء البيض ، و مسارعته إليها ، ألن الفعـل نظـر البينـويني يـدّل علـى 
ويــؤدي االنزيــاح الرتكيــيب يف البيــت الثالــث . احلركــة و احليويــة  بعكــس االســم الــذي يــدل علــى الثبــات
إىل نائب فاعل  »عسى «من اسم »ُغـلة«نفس الوظيفة اليت حتققت يف البيت السابق ،فتتغري وظيفة 

َقــُع ، مكنــت ابــن مخــيس مــن تـــقدمي الـــكاف العائــدة علــى    »نفثــة املصــدور «للفعــل املبــين للمجهــول تـُنـْ
  :الواردة يف قوله 

َلَها       ِمـْن َزْفـَرٍة بـَْيـَن اجلََْواِنِح َتْسَفـُع يَـا نَ              ـْفَثَة اْلَمْصُدوِر َكـْم َلِك قـَبـْ
  ...فعساك           

  :العدول عن تفسير المضمر -3
فـإن كـان ملـتكّلٍم «من املسّلم به عند علماء النحو أّن الضمري من املعارف اليت حتتاج إىل ما يفّسرها   

  فسره حضور من هو له ، وإن كان لغائب فُمَفسره نوعان ، لفظ وغريه ، والثاين حنو أو خماطٍب َفمُ 
ــاه � ــا أنزلن غــري أّن ابــن مخــيس عــدل عــن  2»وهــي شــهادة بالنباهــة وأنّــه غــين عــن التفســري .... �1إّن

  :تفسري الضمري يف أربع قصائد
  :األوىل ، وهي اليت مطلعها 

 َمـْن لَـْيَس َيْطَمـُع َأْن َميُر بَِباِهلَـا  َم ِوَصالـَها         َعَجبًـا لَـَها أَيَـُذوُق طَْعـ
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َهـا َوتَـْمنَـُعـِين زََكـاَة َمجَاِهلـَا  َوأَنَـا اْلَفِقـُري إِلَـى َتِعلــِة َساَعــٍة           ِمنـْ

  :والثانية مطلعها 
 َوتـََبسَمْت َعْن ِمثْـِل ِمسَْطْي َجْوَهـرِ     نَـظََرْت إِلَْيـَك ِمبِثْـِل َعْيـَينْ ُجـْؤُذِر        

  :والثالثة مطلعها 
 َوالـرْكُب بَـْنيَ دََكـاِدٍك َوِحـرَاجِ   طَـَرقـَْتَك َوْهنًـا ُأْخـُت آِل ِعـَالِج 

  :الرابعة مطلعها 
 ـا ِهَي فَارِكُ َوَتْسـَأهلُـَا الْـُعْتَىب َومَ   تُـرَاِجُع ِمـْن ُدنـْيَـاَك َمـا أَْنَت تَـارِكُ 

إّن اكتفاء ابن مخيس بضمري الغائبة يف القصيدة األوىل مينح اخلطاب أبعادا فنية و مجالية جتعلنا نسّلم  
بثرائـــه وأدبيتـــه ، فهـــو يثـــري املتلقـــي وجيعلـــه ينجـــذب حنـــو الـــنص باحثـــا عـــن املعـــىن الغائـــب مـــن خـــالل 

إىل الـــذهن أّن القصـــيدة غزليـــة ، باعتبـــار أّن  إذ أّن أول مـــا يتبـــادر، التـــأويالت الـــيت تتـــوارد علـــى ذهنـــه 
: الضـمري يعـود علـى املـرأة وباعتبــار أّن معظـم األلفـاظ املسـتعملة تــدخل يف معجـم هـذا الغـرض ، مثــل 

غري أّن بعض املؤشرات الداللية جتعلنا نرتاجع عـن .... وصال ، ثغر ، أحاديث اهلوى ، حسن دالهلا 
ويلوح لنـا الـنفس .... ، ابن السبيل ، يقبس نارها ، تعلة ساعة منها عقيلة ماهلا : هذه القراءة ، مثل 

الزهـــدي ونعتـــرب الضـــمري يعـــود علـــى الـــدنيا ، وحـــني تطالعنـــا يف الـــنص بعـــض األلفـــاظ الـــيت تنتمـــي إىل 
املعجم  الصويف جند أنفسـنا حباجـة إىل إعـادة القـراءة و مراجعـة مجيـع التـأويالت السـابقة، فألفـاظ مثـل 

وهكــذا ....جبميــع أشــكاله، احلقيقيــة ، كلهــا تــدخل يف املعجــم الصــويف .النــور. الــدجى  بــدر. وصــلها 
  تعددت القراءات 

وباإلضــافة إىل هــذه الوظيفــة اجلماليــة ،  فــإّن هلــذا . و التــأويالت وهــو مــا ميــنح اخلطــاَب ثــراءه وخلــوده 
  .  ره العدول أثره على املستوى الداليل ،  فإضمار الشيء يوحي بعظمته وعلّو قد

أّما النصوص الثالثة الباقية ، فإن ابن مخيس وّجه خطابه إىل خماطب جمهول وهذا ما جيعل امللتقى     
يف مغـــامرة  ىأدخـــل الشـــاعر امللتقـــ ففـــي الـــنص األول1»يـــدخل يف لعبـــة اخلطـــاب ليصـــبح جـــزءا منـــه «

اشــــها بوجدانــــه عاطفيــــة حبيــــث جعــــل منــــه بطــــال هلــــذه املغــــامرة ، حــــىت إذا أيقــــن أنــــه تفاعــــل معهــــا وع
وأحاسيســـه كشـــف عـــن البطـــل احلقيقـــي هلـــذه املغـــامرة ، حبيـــث حتـــول مـــن ضـــمري اخلطـــاب إىل ضـــمري 

  :املتكلم ففي اية القصيدة األوىل يقول 
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  َوِإَذا َنَسـْيِت لَـَياِيلَ الْـَعْهِد الِيت          سَلَفْت لَنَـا فَـَتذَكرِيَها تَـْذُكـرِي      
  غَـنيَها َونَـْرُشُف ثـَْغَرَهـا        َوالشْمُس تَـْنظُـُر ِمْثَل َعْنيِ اْألَْخـَزرِ ُرْحنَـا نُـ       

  :من القصيدة الثانية يقول )12(ويف البيت
  َال ِمثْـَل لَْيـَالٍت َمَضـْنيَ َسـرِيَعٍة         بَـَرَدْت َحـرَاَرَة قَـْلـِيبَ الْـُمْهتَـاجِ      

الغــرض اجلمــايل الســتعمال كــاف اخلطــاب هــو تغييــب األنــا ، وإخفــاء الــذات  أمــا الــنص الثالــث فــإنّ   
الشاعرة ، وإيهام املتلقي بأنه هو املقصود باخلطاب ، ولكن  بعد أن يندمج وجدانيا  مـع البـاث يعلـن 

  :   عن هذا املخاطب يف قوله 
َهـا نَـْخـَوًة َال َزَهـاَدًة           َوَشْعُر عَ     َأْسـَوُد اللْوِن َحالِـكُ  يـَذرِ تـَنَـزْهُت َعنـْ

فليس املقصود باخلطاب إال الشاعر نفسه  ولكنه أراد أن يشري إىل انفصال تلـك الشخصـية والتـربؤ    
مــن تلــك األفعـــال املنســوبة إىل هـــذا املخاطــب و املتمثلـــة يف االنبهــار  بالـــدنيا و اجلــري وراء ملـــذاا ، 

  . نا جديدا قد ختلص من هذه الصفة ويوحي بذلك للمتلقي بأنه أصبح إنسا
  : التركيب البالغي -ثالثا

  ةإذا كانت القيمة اجلمالية يف الرتكيب النحـوي تكمـن يف املالءمـة بـني ترتيـب األلــفاظ ومقصـدي       
الـباث  ، فإا يف الرتكيب البالغي تتجّلى يف تشكيل اللفظة ، يف سياقات خمتلفة ، تشكيال استبداليا 

تتحـــرك مـــن الصـــورة األماميـــة إىل الصـــورة اخللفيـــة لتتنـــاغم مـــع الســـياق يف  «دالالت جديـــدة مينحهـــا 
الـذي تـرد فيـه ، بـل أـا تكتسـب شـحنة دالليـة  قفداللة أية لفظة تتغري بتغري السيا 1»وظيفته الكلية 

ا يف وظـــالال مل يكــن هلــا مــن قـــبل انـــخراطه«جديــدة كلمــا جتــددت الســياقات الــيت متنحهــا إحيــاءات  
    2». النسيج البنيوي للنص 

وتتوقف القدرة اجلماليـة والتأثرييـة للرتكيـب البالغـي علـى قـدرة البـاث علـى ربـط العالقـات السـياقية   
بالقيمة التعبريية اليت تكتسـبها حـني تتعـالق سـياقيا مـع العناصـر  قبني الكلمات انطالقا من وعيه العمي

مستويني  «إىل اجلو الشعري الذي يصنعه الباث ليحقق به األخرى  فتشكل معها صورة تنقل امللتقى 
مــن الفاعليــة مهــا املســتوى النفســي و املســتوى الــداليل ، أو الوظيفــة النفســية و الوظيفــة الدالليــة ، وأن 
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حيوية الصورة وقدرا على الكشف و اإلثراء ، وتفجري بُـْعٍد تلو بُـْعد مـن اإلحيـاءات يف الـذات املتلقيـة  
  . 1 »باالتساق و االنسجام اللذين يتحققان بني هذين املستويني للصورة ترتبطان 

َ◌َز كالمنا يف العنصر السـابق علـى الرتاكيـب النحويـة الغريبـة ، فإننـا يف هـذا العنصـر سـوف  ومثلما تـََرك
  . نعتمد على إبراز األبعاد اجلمالية لبعض الرتاكيب البالغية الغريبة من تشبيهات و استعارات 

  :غرابة التشبيه في خطاب ابن خميس  -1
تلـــح نظريـــة عمـــود الشـــعر يف النقـــد العـــريب القـــدمي علـــى املقاربـــة يف التشـــبيه حبيـــث تكـــون أكثـــر صـــفات 
املتشــاني مشــرتكة ، وكلمــا تقلصــت حظــوظ االشــرتاك كــان التشــبيه غامضــا مســتهجنا ، غــري أن عبــد 

لتشــبيه بــني طــرفني متنــافرين ألن املتلقــي جيــد ، وفّضــل أن يعقــد ا ةخــالف هــذه النظــر  القــاهر اجلــر جــاين
  ، وقد جلأ ابن مخيس إىل اإلغراب يف  2املتعة و اللّذة النفسية يف إعمال فكره حبثا عن بعده اجلمايل

التشـــبيه ،وهـــذا مـــا مـــنح خطابـــه الشـــعري نوعـــا مـــن الغمـــوض الـــذي يفســـح للمتلقـــي جمـــال التأويـــل ، 
  :          شبيهات قولهوالبحث عن املعىن الغائب ، ومن هذه الت

نَـُهَمـا َكـالْـَخيَـالْ    فَـالْـَعْيُش نَـْوٌم َوالـرَدى يَــْقظٌَة        َوالْـَمْرُء َما بَـيـْ
للمـوت واحليـاة ،إذ غالبـا  ءإن وجه الغرابة يف هذا التشبيه خمالفة ابن مخيس للصورة الـيت  يرمسهـا الشـعرا

يــاة وشــقائها فهــو عنــدهم نــوم يســتلم إليــه اإلنســان بعــد أرق مــا يعتــربون املــوت راحــة لإلنســان مــن احل
احليـاة ومهومهــا ، و أبــرز الشـعراء القــدامى الــذين تـرّددت يف أشــعارهم هــذه الصـورة ، أبــو العــالء املعــري 

هـ إذ يرى أن املوت هي اية الّتعب الذي يكابده اإلنسان انطالقـا مـن نزعتـه الفلسـفية ) 449 -363(
  : التشاؤمية يقول 

  مـَْوُت اْلَمـرِء نـَْوٌم طَـاَل ِجـــًدا         َعَلْيـِه وَكــُل َعـْيَشِتِه ُسَهــادُ 
  : ويقول أيضا 

  ِجْسُم ِفيهـَا َواْلَعْيش ِمثـُْل السَهـادِ    َضْجعـَُة اْلمـَْوِت َرْقـَدٌة َيْسَرتِيُح الْـ     
هذه النظرة تكشف عن نفس متشائمة حرمت لّذة احلياة ، و استـثقلت سـطوا فلم جتد  مـالذا تلجأ 

ولعلنـــا ال نبـــالغ إذا قلنـــا بـــأن هـــذه الصـــورة  .املـــوت إليـــه لتـــتخّلص مـــن تعـــب احليـــاة وســـطوة الـــدهر إال 
  لب الشعراء القدامى الذين حتدثوا عن املوت تكشف عن نفس املشاعر عند أغ
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وهكــذا جنــد أنفســنا نتســاءل عــن البعــد . و احليــاة ألــا غالبــا مــا تقــرتن بالشــيب والعجــز وســأم احليــاة 
الفّين و اجلمايل هلذا التشبيه الـذي صـاغه ابـن مخـيس ، وعـن العالقـة بـني العـيش والنـوم مـن جهـة وبـني 

  .الردى و اليقظة من جهة أخرى 
د يغرينا اشرتاك العيش و النوم يف صفة اللذة بقراءة ميكن اعتبارها انطباعية و متسرعة ، وهي صـورة وق

انشغال اإلنسـان مبلـّذات احليـاة ، وغفلتـه عـن مصـريه ، وانتباهـه عنـد شـعوره بقـرب األجـل ، ويشـجعنا 
يف االنشـغال بالـدنيا ، على االطمئنان هلذه القـراءة أن هـذه اللـّذة يصـحبها عـدم الـوعي ـا يف النـوم و 

فالنــائم ال يستشــعر لــّذة النــوم ألنــه حينئــذ يكــون فاقــد الشــعور ، كمــا أن املــنغمس يف ملــّذات الــدنيا ال 
لكننـا حـني نتتبـع داللـة النـوم . يشعر بلّذا ألنه مهما اغرتف منها فإنـه لـن يشـعر بقضـاء حاجتـه منهـا

  .ورة يف خطاب ابن مخيس تتجلى لنا قراءة جديدة هلذه الص
فـــالنوم مـــرتبط عنـــد ابـــن مخـــيس بتحقيـــق الرغبـــات احلســـية و الروحيـــة ، ففـــي حديثـــه عـــن شـــوقه إىل   

  :تلمسان يقول 
ُء         ْوَم اْلغِـرَاَر َوَمْضَجِعي          قَـَتاٌد َكـَما َشاَءْت نـََواَها َوُسـالَوَأْسَتْجِلُب النـ  
  يَـُمر بِـي         َفِفي َمـرِه ِيب ِمْن َجَوى الشْوِق ِإبـْرَاُء لَـَعل َخَياًال ِمْن لَـُدنـَْها        

  :ويقول خياطب الربق 
  أَُمْشبِـَه قَـْلِيبَ الْـُمْضَىن اْحِتَداَمـا          َعـَلى َمـا ُذْدَت َعـْن  َعْيِين اْلَمَناَما       
            َخـَياًال َكـاَن يَـْأتِيِين لِــَماَمــا    َولِـْم َأْسـَهْرَتِين َوطَـَرْدَت َعـين  

  ويقول 
  َأَضـاَء َولِْلـــَعْنيِ ِإْغـــَفاَءٌة         تَـَلذ ِإَذا َمـا َسـَنا اْلَفـْجِر َالَحــا       

  ويف قصيدته الصوفية اليت يتحّدث فيها عن احلقيقة 
  بِِنَبالِـَهـا ـَحـاظَُهافـَتُـِصيبُـِين أَاْ         يَـْعَتاُد ِين ِيف النـْوِم طَْيُف َخيَـاِهلَا     

  :ويقول  
  َوانْـَصْب ِلَمْغزَلِــَها ُحَباَلَة قَـانِـٍص          َودَِع اْلكـََرى َشرًَكا ِلَصْيِد َغزَاِهلَا     

  :ويقول 
  وَملَْ تـَتَـَغريِ   اَهـيَـْقظَـانًا فلَـْم          ُختْلِـْف َمـَواِعدَ  كَمَنَحْتـَك َمـا َمنَـَعْتـ   

  :ويقول 
   طََرقـَْتَك َوْهنًـا َوالنُجـوُم َكأَنـَهـا       َحْصبَـاُء ُدر ِيف ِبَسـاٍط َأْخــَضـِر     
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فــإدراك اللــذة احلســية برؤيتــه طيــف احلبيبــة ، أواملعنويــة بتخفيــف جــوى الشــوق إىل تلمســان وإدراك     
ذلــك حــّول النــوم إىل حيــاة ثانيــة يعيشــها الشــاعر بوجدانــه ومشــاعره احلقيقــة بــاملفهوم الفلســفي ، كــل 

فتكتسب األلفاظ عنده دالالت جديدة ، وخيتفي اخليال ويتجّسد إىل واقع يعيشه يف ضمريه ووجدانه 
 فيعرضه جسما ينبض باحلياة متخذا الليل فضاء آمنا ، و النـوم حيـاة مثاليـة يعيشـها الشـاعر بعيـدا عـن

مـــتمم  ملعـــرفتهم الكـــربى  «ويرقـــى مـــن خالهلـــا إىل عـــامل املـــوت ألنـــه يف نظـــر الصـــوفيني أدران الواقـــع ، 
   1 »وسعادم العظمى 

  :ولعّل ما يؤيد هذه القراءة التقاء ابن مخيس مع ابن الفارض يف قوله  
 َِ  نـَْيا ِلَمْن َعـاَش َصاِحًيا         َوَمْن ملَْ َميُْت ُسْكرًا 1ا فَاَتُه الْـَحْزمُ فَـَال َعْيَش ِيف الـد   

فالتشبيه الغريب عند ابن مخـيس ال يتوقـف عنـد توضـيح صـورة جزئيـة معزولـة وإمنـا يشـكل صـورة كليـة   
.         تتفاعــل عناصــرها لتشــكل فضــاءا نفســيا وشــعوريا وخاصــا يغــري امللتقــى باقتحامــه واكتشــاف جماهيلــه

  :ومن أمثلة الشبيهات الغريبة قوله 
  ـُجـوَم َوقَـْد َغـرَبْت          نَـَواِهُل َمــاٍء َصـَدْرَن قِـَماَحـاَكـَأن النـ

  لَـَواِغـُب بَـاتَـْت تَـِجد السَرى          َفَأْدرََكَهـا الصْبـُح َرْوَحى ِطـَالَحـا
ها سوى إننا لو نظرنا إىل هذه الصورة من زاوية التجسيد احلسي للمعىن ملا وجدنا من جامع بني طرفي 

االنتحاء إىل جهة معينة أو االنتشار يف حّيز حمدود ، وهذا ما يفقـدها بعـدها اجلمـايل ويعزهلـا عـن جـّو 
  .3»الصورة جزء حيوي يف عملية اخللق الفين ، وينبغي أن ُحتَلَل يف إطاره«النص ، فـ 

ا سـوى مـدلول أقـل مـا ولو حاولنا حتليل هـذه الصـورة بعيـدا عـن سـياقها الشـعوري والنفسـي ملـا جتلّـى لنـ
  .يقال عنه إنه حتصيل حاصل 

غــري أننــا حــني حنللهــا داخــل ســياقها الشــعوري تكشــف لنــا غناهــا الفــين وبعــدها اجلمــايل ، فــابن مخــيس 
نظــم هــذه القصــيدة وهــو يف غمــرة التــوتر النفســي وخيبــة األمــل حــني طــارده بنــو زيــان وحــاولوا قتلــه ، 

ل يم موحش حتيط به املخاوف مـن كـل ناحيـة ، فجـاءت فخرج من تلمسان هائما على وجهه يف لي
  .هذه القصيدة معّربة عن هذه احلالة يف مجيع عناصرها اليت منها التشبيهات 
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لقــد ربــط بــني صــورة حاضــرة و هــي ميــل النجــوم إىل الغــرب إيــذانا بقــدوم الصــباح ، وبــني أخــرى غائبــة 
ليحيلنــا إىل صــورة أخــرى ناجتــة عــن .بهــا ومرضــها وتع  4وهــي صــورة صــدور اإلبــل عــن املــاء وقماحهــا 

تفاعــل عناصــر هــاتني الصــورتني وهــي صــورة القلــق النفســي بســبب زوال الليــل الــذي يعــد ســرتا ومــالذا 
  .استأنس فيه الوحش و استوحش البشر 

  :وهذا ما تصرّح به األبيات اآلتية 
َجـا أُنَـاِغـي نُـُجـوَم الـد نَـَجاَحا نَـَجـاًء فـَلَـْم أَلْـقَ   فَِبت ِإال 

يَـاِجَر َوْحـِدي َوَال  رَاَحـا  َأُجـوُب الـداْلَقطَـا َوالس ُمـَؤانِـَس ِإال 

 َميِـيِين فـَتَـْمـَألُ َسـْمِعي ِضَباَحا  َوِإال الثـَعـالِـَب تَـْحتَـس فِـي 

 1أَموا النبَـاَحاَأَجـابُوا ُعـواًء وَ   َوَجـواُب بَـْدٍو ِإَذا اْستَـْنبَـُحوا... 

الت النفسـية الـدالوجاءت أغلب التشبيهات يف هـذا الـنص مشـاكلة هلـذا التشـبيه يف غرابتـه وإحيائـه ب  
  :والشعورية ، مثل قول الشاعر 
 َوقَـْد ُضـم بـُْعٌد ِلوَْكـٍر َجَناَحـا  َأطَــاَر فُــَؤاِدَي بَــْرٌق َأَالَحـا

َجـا َكــَأن تَــأَلَقــُه ِيف  ُحَسـاُم َجبَـاٍن يـََهاُب اْلِكَفاَحـا   الـد 

 َوزِيـَد بَـَيانًا فَـزَاَد اتـَضاَحـا  َكـَمْعًىن َخـِفٍي بَـَدا بَـْعُضـهُ ... 

فمـا سـّر كونـه  -وقـد شـابه الشـعراء كثـريا بينهمـا -فإذ كانت العالقة بني احلسام والربق هي اللمعـان   
  وبني املعىن اخلفي ؟) الربق ( ة بينه حسام جبان ؟ وما العالق

  :جمالية االستعارة الغريبة -2
إّن الثــراء الــداليل والقــدرة اإلحيائيــة اللــَذْيِن تتميّــز مــا االســتعارة جعالهــا مصــّب اهتمــام العلمــاء يف   

ـــه قـــدماء البالغيـــني  ومناطقـــة، الـــنفس،مـــن بالغيـــني ولســـانيني وعلمـــاء  التخصصـــات،خمتلـــف  وقـــد تنّب
وقـــد أفـــرد هلـــا عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين  مؤلفـــام،فاســـتأثرت بالقســـم األكـــرب مـــن  الثـــراء،عـــرب إىل هـــذا ال

وأكثــر جريانــا ّ◌ أشــد«فهــي  فيهــا،مــربزا سـّر اجلمــال  البالغــة،فصـوال كثــرية يف دالئــل اإلعجــاز وأســرار 
عطيـك الكثـري ومن خصائصها اليت تذكر ا ، وهي عنوان مناقبها ، أا ت... حسنا وإحسانا وأعجب
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ومثلمـا ذهـب إىل تفضـيل  1» من املعـاين باليسـري مـن اللفظ،حـىت ُختْـرَِج مـن الصـدفة الواحـدة عـدة درر
فإنه يرى بأن روعة االستعارة تكمن يف غرابتها واملنافرة بني طرفيها ، حني صنفها   اإلغراب يف التشبيه ،

 2.ذا الصـنف ال حيسـن اسـتعاله غـري الفحـولالعامي املبتذل ، واخلاصـي النـادر ، وهـ: إىل نوعني ، مها 
وهــو بـــذلك يّتفـــق مـــع بعــض البـــاحثني احملـــدثني ، مثـــل حممــد مفتـــاح الـــذي يـــذهب إىل أّن التقـــارب يف 

العرضــية  اجلوهريــة واملقومــات املقّومــات «الصــفات بــني طــريف االســتعارة  جيعلهــا مبتذلــة وغــري فنيــة ، فـــ 
حقيقــة ، وكّلمــا  -ن االســتعارة تكــاد تصــبح تبًعــا لــذلكواألعــرض كلمــا اشــرتكت وكــادت تتطــابق ، فــإ
  3 ». افرتقت واختلفت زاد التوتر والالتوقع والغرابة

ومل خيـــرج ابـــن مخـــيس عـــن العـــرف الشـــعري يف توظيفـــه لالســـتعارة مـــن حبـــث االرتكـــاز علـــى عالقـــة   
ت يف وجدانــــه إال أّن هـــذه املشـــاة ناجتــــة عـــن تـــداعيات نفســـية وشــــعورية تفاعلـــت وتناغمـــ املشـــاة،

ومـن االسـتعارات الغريبـة الـيت تطفـح  املتلقـي،فأخرجها صورا تثـري اخلطـاب بالـدالالت وتثـري اسـتغراب 
  :بالدالالت النفسية والشعورية قوله

 َمْلٌث يُـَصاِيف تُـْربـََها َويُـَصافِـحُ   َوُسـح َعَلى َساَحـاِت بَاِب ِجياَِدَهـا

من املقّومات اجلوهرية للماء ، غـري أّن البـاث أعـاد صـياغتهما يف ) صايفي(واملقوم) سحّ ( 4إّن املقّوم    
  سياق جديد جيعلهما يكسبانه داللة جديدة تتفّجر من خالهلا جمموعة من الرتابطات اليت حتّول

  و ) الّسح(، وهو اختالط الظلمة بالنور، إىل املاء الذي استدعاه إىل ذهن املتلقي مقّوما )امللث(
ــه يكــون أرســخ يف الــذاكرة  وهــ) الصــفاء( و مــرتبط يف الــذاكرة اإلنســانية بــالّري واخلصــب والنمــاء ، ولعّل

فهـي ) ملـث(العربية ملا متيزت به بيئتها من جدب و جفاف ، وهكذا تتجّلى لنا داللة جديـدة لكلمـة 
ألمــن، الــذي حييــل إىل الســالم والــود وا) يصــافح (تــوحي بــاألمن والراحــة النفســية ، ولعــّل إضــافة مقــوم 

  .يدّعم هذا التفسري
  ولنتأّمل صورة الليل حني متيل النجوم إىل الغروب ، ويقرتب موعد الصباح  

   البيتني.... َكَأن النُجـوَم َوَقْد َغرَبْت 

                                                 
   38ص: أسرار البالغة    )1
  71ص: عجاز دالئل اال)   2

  93 ص:  حتليل اخلطاب الشعري   ) 3
  :هذا املصطلح استعمله حممد مفتاح ومل يقدم له تعريفا وإّمنا وّضحه باملثال اآليت   ) 4
  ]  بالغ -[،]إنسان[+،]حي[+،]اسم:[+طفل 
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 َفَمـحْت َعَلْيـِه بِـًال َواْنِصَياَحـا  َوقَــْد لَبِــَس اللْيـُل َأْمسَالَــهُ 

 َفَحيـا َنِسيـُم َصبَـاُه الصبَـاَحـا  لـربَــا َزْهــَرُه َوأَيْـَقَظ َرْوُض ا

 ُمـبَـيُت َمـاٍل َحـَواُه اْجِتيَـاَحـا  َكـَأن النـَهـاَر َوقَــْد َغـالَـَهـا

لقد ارتبط الليل يف الثقافة العربية ، باخلوف واحلزن فارتسمت له صورة قامتة يف الذاكرة العربية فألبسـوه 
بكــل مــا حيملــه القــار مـن إيــالم وســواد ومــرارة ، إالّ أّن هــذه الصــورة تالشــت يف غمــرة  1بـا مــن قــارّ جلبا

انــبالج النهـــار باعثــا للحيويـــة «التــوّتر الصـــراع اللــذين تضـــطرم مــا نفســـية ابــن مخـــيس، فبعــد أن كـــان 
انقلبـت الصـورة  2»والّنشاط ألّن النهار هو احلياة واأللفة واحلركة بعكس ليـل الوحشـة واخلـوف واهلمـوم

  .عنده ، فأصبح الليل يفقد  اءه ومجاله إذا انبلج النهار ، فيظهر بأمساله البالية املمزقة
هـــذه الصـــورة الفنيـــة تفاعلـــت يف وجـــدان ابـــن مخـــيس وتطـــّورت لتنتقـــل مـــن جمـــرد صـــورة آنيـــة خاضـــعة   

الدالليـة العامـة خلطـاب ابـن  للحظة التوتر العـابرة ، إىل صـورة متكـررة تكشـف لنـا عـن البنيـة النفسـية و
  . مخيس ، ومن خالهلا نستطيع قراءة هذا اخلطاب 

  : الداللة واختفاء التناص -رابعا 
علــى عالقــة  «لقــد تعــددت التعــاريف الــيت حــددت مفهــوم التنــاص ، ولكّنهــا تشــرتك يف اعتبــاره يقــوم  

   3»التفاعل بني نص معّني ونصوص أخرى تربطه ا عالقة تناص 
ثــــريت هــــذه القضــــية يف النقــــد العــــريب القــــدمي وتعــــددت مصــــطلحاا ، كالســــرقات واملعارضــــة وقــــد أ  

كمــا اختلفــت مواقــف النقــاد مــن هــذه القضــية ، وكانــت يف أغلبهــا تتجــه اجتاهــا ســلبيا ، ... والنقــائض
وتتخــذ هــذه الظــاهرة وســيلة للحــّط مــن قيمــة اإلنتــاج األديب عنــد بعــض الشــعراء ، غــري أننــا جنــد بعــض 

عراء القدامى يلّحون على أّن عملية اإلبداع الفين حمكومة بإطار ثقايف وفكري وتـارخيي ، ال منـاص الش
ففــي إشــارة وجيــزة مل تتعــّد الشــطر الشــعري يبــّني عنــرتة بـــن . للمبــدع مــن التــأثر ــا يف خطابــه األديب 

  :شداد العبسي عجز الشاعر على جتاوز هذا اإلطار حني قال
اَر بـَْعَد تـََوهـمِ   ـرَاُء ِمـْن ُمتَـَردمِ َهْل َغـاَدَر الشعَ  أَْم َهـْل َعَرْفَت الـد 

                                                 
  م2001 - هـ1421ت ، ،املكتبة العصرية بريو  1،ط190،ص 3/إبراهيم احلصري، ج:  نظر ، زهر اآلداب ومثر األلبابي   ) 1

  30ص: عزف على وتر النص الشعري     )2
   163ص: نفسه   )3
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كما سوّغ املتنيب تفاعل النصوص الشعرية حني شّبهها باجلادة اليت قد يقـع فيهـا  احلـافر علـى موضـع    
  .1احلافر

لبحـث عـن املعـىن من أجـل مراوغـة املتلقـي وإشـراكه يف ا) التناّصية ( وقد يعتمد الباث بعض اآلليات  
  .الغائب عن طريق إحالته إىل جّو نفسّي وشعوري يثريه النص األصلي 

وما دمنا بصدد دراسة تطبيقية ، فإننا لن نسرتسل يف التعريفات النظرية ، هلذه اآلليـات وإّمنـا نكتفـي   
  2.بعرض ما اعتمده ابن مخيس منها ليحقق خلطابه مسة الغرابة

   آلية التكثيف -1
التكثيف عن طريق إحالة املتلقي إىل نص أو حادثة حمددة بغـرض تفجـري الـدالالت املختلفـة يتحقق   

،     ) التلمـيح (ولعّل البالغة العربيـة أشـارت إىل شـكل مـن أشـكال هـذه اآلليـة وأطلقـت عليهـا مصـطلح 
  :وقد اعتمد ابن مخيس هذه اآللية يف عدة مواضع منها قوله

 َكَتَضاُؤِل احلَْْسنـَاِء ِيف َأْمسَـالِـَها  َجى ُمَتَضـائِـًال َيْسُمو َهلَـا بَـْدُر الـد 

 ليـال فتمنـحـه عقيلـة مالـهـا  َواْبُن السِبيـِل يَـِجيُئ يـَْقبِـُس نَـاَرَها

ـــحتََ         اآلليـــات  «يســـميها حممـــد مفتـــاح  الـــيتيف صـــياغة هـــذا البيـــت تفاعـــل عـــدة عناصـــر هـــي  مَ ك
فذاكراته و جتربته الثقافيـة و تقاليـد الفـن و نـوع امللتقـى  «اليت تتصل بالباث و  »النفسية و االجتماعية 

   3»من حريته و جعلته يتحرك ضمن معامل معروفة   تحدّ 
ْسـُت ي آنَ ُكثُـوا إنـْهِلـِه امْ ِألَ  َقـالَ ا فَـ ارً َأى نَ ْذ رَ ى إِ وسَ مُ  ِديثُ حَ  تَاكَ ْل أَ هَ  وَ ﴿فهو حييلنا إىل اآلية الكرمية

َها بِ ْم مِ يكُ َعلي آتِ ا لَ ارً نَ     4﴾ َدىهُ  ارِ َلى الن ِجُد عَ ْو أَ َقَبٍس أَ نـْ
و هو أول اتصال باهللا  تعـاىل عـن  ، و هذه اآلية تعرض حادثا هاما يف حياة النيب موسى عليه السالم

أضـل الطريـق ، و كانـت ليلـة شـتاء و نـزل منـزال بـني شـعاب و  «طريق التكليم ،  وكان ذلـك بعـد أن 
 بــرد و شــتاء و ســحاب و ظــالم و ضــباب ، و جعــل يقــدح بزنــد ليــوري نــارا كمــا جــرت لــه جبــال يف

                                                 
  125:ص: نظر العمدة ي     )1
:  حممد مفتاح ، وعزف على وتر النص الشعري: حتليل اخلطاب لشعري : استفاد البحث يف حتديد هذه اآلليات من كتايب   )2

  عمر حممد طالب
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العـــادة بـــه ، فجعـــل ال يقـــدح شـــيئا و ال خيـــرج منـــه شـــرر و الشـــيء فبينمـــا هـــو كـــذلك ، إذ آنـــس مـــن 
    1»...  جانب الطور نارا 

 دالالت ختــــالف جتســــد صـــورة الليــــل جبــــالء و جتعلــــه رمـــزا فنيــــا حييــــل امللتقــــى إىل هــــذه اإلحالــــةولعـــل  
فالليـــل مـــرتبط  ،»الليـــل  «لفـــظ الـــدالالت الـــيت تعـــود ذهنـــه علـــى أن يســـتدعيها حـــني يلقـــى يف مسعـــه 

  .الطمأنينةالستقرار و لمز ر ولكّنه عند ابن مخيس ي واخلوف،بالوحشة 
قبــل مــن خــالل هــذه اإلحالــة تتــوارد بقيــة أحــداث القصــة إىل ذهــن املتلقــي مــن تيــه وحــرية و ضــالل و 

  .اإلهلي االتصال
و هـذا مـا يـدفعنا إىل إعـادة  ،التنـاصتتجلى لنا الداللة الصوفية للقصيدة الـيت ورد فيهـا هـذا وهكذا    

  .والنار و الربق و الغزال و غري ذلك من الرموز املرأة،قراءا و الكشف عن رموزها مثل 
  ومن األمثلة اليت اعتمدت فيها هذه اآللية قول ابن مخيس 

  2ابِ رـَ سَ  اءُ ـغَ رُ  اهُ ـسَ نْ أَ ا فَ يثً دِ حَ       َصالِـحٍ  مِ وْ  قَـ ِيف  بِ قْ الص  ءُ اغَ رُ  انَ ـكَ   وَ 
خيتــزل هــذا البيــت حــادثتني تــارخييتني متباعــدتني يف الــزمن و مهــا حادثــة الناقــة الــيت جعلهــا اهللا معجــزة  

و حـــرب البســـوس الـــيت  نقمـــة،لنبيـــه صـــاحل عليـــه الســـالم ومـــا حـــل بثمـــود حـــني عقروهـــا مـــن ســـخط و 
و امللفــت لالنتبــاه أن احلــادثني مرتبطــان  ســنة،كــت احلــرث و النســل و دامــت مــا يقــرب مــن أربعــني أهل

إذا كانـت يف فـبالناقة ، وهذا ما يثري املتلقي و جيعلـه يبحـث عـن داللـة الناقـة يف خطـاب ابـن مخـيس ، 
  .ك ترمز للعطاء و النماء ، فهي عند ابن مخيس ترمز للفناء و املوت و اهلال عرف الشعراء

  :آلية الشرح  -2
و مــن بــني هــذه الوســائل  ، يلجــأ الشــاعر إىل عــدة وســائل متكنــه مــن نقــل معانيــه و مشــاعره بدقــة   

ليجعلـه يف األول أو يف الوسـط أو يف  «توظيـف البـاث لـنص يفـرتض أن يكـون معروفـا لـدى املتلقـي،  
ذه اآلليــة يف عــدة مواضــع وظــف ابــن مخــيس هــ د، وقــ   3»األخــري مث ميططــه بتقليبــه يف صــيغ خمتلفــة 

   :منهاقوله
  اـمَ َال ا كَ ـشَ حْ اْألَ  نَ ـخَ ـثْ أَ  مٌ َال ـكَ     ي   ـنِ فْ جَ ـا لِ ـقً ـيرِ أْ ـتَ  هُ ـنْ مِ  غُ لـَ بْ أَ وَ 

 َولَـْو تُـرَِك اْلَقطَـا لَـْيًال لَنَـاَمـا  تـََعـرَض لِـي فَـأّيـَْقْضُت اْلَقـَوافِـي
                                                 

  .497ص ،4ج :تفسري القرآن العظيم   ) 1
  هو ولد الناقة ، وسراب اسم ناقة البسوس خالة جساس: الصقب    ) 2
  . 126ص  : حتليل اخلطاب الشعري   ) 3



  الفصُل الثّالثُ 
  

  100

  اـامَ هَ  تُ بْ لـَ قَ  ا وَ ـبً اطِ وَ رَ  تُ عْ ذَ ـجَ     يسِ مْ أَ ـي كَ مِ وْ ـى يَ رَ ا أَ ـمَ وَ  لُ بـْ قَ  وَ 
  ا ـامَ ؤَ ا زُ ـتً وْ ي مَ دِ ـس حلُِ  انَ ـكَ ـفَ     اـافً ـعَ ا زُ ـى ُمس دَ ـعِ الْ  تُ عْ رـ جَ  وَ 

، أو يف من يضطّر إىل القيام  ف ابن مخيس مثال عربيا يضرب يف من يستثار للظلم فيستجيبلقد وظّ 
حمـورا دالليـا تـدور حولـه األبيـات الـيت  ه، وجعلـ1»لو ترك القطا لنام «هو و هذا املثل  بفعل ال يريده ،

إال أن يســـتخدم  فمـــا عليـــهتلتـــه ، معتمـــدا يف ذلـــك علـــى اشـــرتاكه مـــع املتلقـــي يف اخللفيـــات الثقافيـــة ،
فقــد يصــل بــه إىل أبعــاد نفســية مثــل إحســاس .ذاكرتــه وجتربتــه الثقافيــة ليكشــف عــن داللــة هــذا املثــل 

اختـاذ الشـعر وسـيلة لإلسـتجداء و التكسـب عنـد اشـخاص ال اضـطّر إىل  و املهانة حـني الشاعر بالذل
   :يقدرون قيمة الشعر و جند هذه الداللة يف قوله

  اـامَ رَ كِـ ا الْ هَ ـكِ الِ  ممََ ِين ـبَ  ورُ زُ أَ     اـضً رْ عَ  م ثُـ  وًال ـطُ  ضَ رْ اْألَ  تُ عْ طَ قَ 
  ا امَـ دَ قَ الْ  وَ  اِيفَ وَ ـاخلَْ  تُ لْ جَ ـعْ أَ  وَ       مْ ـاهُ دَ نَـ  مٍ رـَ ى كَ لـَ  عَ ِين بَ انَـ ـجَ  وَ 
  2اـمَ َال الس  وَ  مَ ـاجِ رـَ بَ الْ  تُ لْ بـ قَـ  وَ     ي ـائِ ـبَ إِ  نْ ـمِ  عَ ـامِ طَ مَ ـالْ  تُ لْ ل ذَ  وَ 
   3اامَ عَ   النـ َال   وَ  امَ عَ ا النـ هَ ـبِ  دُ ـيصِ أَ      ًال اـبَ حِ  مْ هُ ـلَ  تُ بْ صَ ي نَ ـبِ دَ أَ  نْ ـمِ وَ 

  :ى شراسته يف مواجهة أعدائه و دفاعه عن ممدوحه و يظهرذلك يف قوله أو داللية مثل تصور مد
  ا ـامَ ؤَ ا  زُ ـتً وْ ي مَ دِ ـس حلُِ  انَ ـكَ فَ     ا ـافً عَ ا زُ م ـى سُ دَ ـعِ الْ  تُ عْ رـ جَ  وَ 

  اـامَ زـَ اِْ  بَ ضْ عَ الْ  مَ ارِ ـالص  ل ـفُ أَ      اِين سَ لِ  نْ مِ  قُ ـل ذَ ا أُ ـمَ ـبِ  وَ  هِ ـبِ ... 
  اـامَ قَ ــتِ انْ   تُ ـئْ ا شِ ذَ إِ  هُ فُ رـّ صَ أُ      دٍ ـيعِ ي سَ ـبِ أَ  رِ ـيزِ وَ ـالْ  امُ رـ ـغَ وَ 
  ا ـامَ رـَ ي  حَ ـمِ حلَْ  نْ مِ  ُلوهُ كَ أَ  امَ لِ      ىارِ ـصَ تِ انْ  ر بَـ ـالْ  هِ ـلـِ جْ نَ بِ  وَ  هِ ـبِ 

 فابن مخيس حياول تضليل املتلقي ومراوغته عن طريق نقله إىل سياقات جديدة تبدو للوهلة األوىل  
غريبة عن سياق النص الذي أمامه ، ولكن حينما ينسجم مع هذه  السياقات تنكشف له الدالالت 
وتتفّجر اإلحياءات ، ويدخل مع النّص يف لعبة اخلفاء التجّلي وهذه اللعبة متّكنه من االنسجام مع 

  .  اخلطاب والتفاعل معه 
  :آلية التأليف -3
  :ول الشاعر ومن األمثلة اليت اعتمدت هذه اآللية ق  

                                                 
  مادة قطا  12ج:لسان العرب    ) 1
  هي مفاصل الظاهرة من األصابع) : الرباجم(   )2
3(   ) (الطائر و مفرده نعامة و ) : عامالن بالضم) عامالن:  



  الفصُل الثّالثُ 
  

  101

ٌر لَـَها فَـْوَق اْلُغُصوِن تـََرجعُ   َوَلَقـْد َغـَدْوُت بِـَها َوِيف وُُكَناتِـَها  طَـيـْ

 إالّ بـمستــّن األدلـة مرتـع  مبطّهـم الفكـر الـذي مـا إن لـه

 ـوَضُع بَـْنيَ اْجلِيَـاِد لِِعْتِقـِه َأْو يُ   قـَْيــِد اْلَمطَـالِـِب َال نَـزَاُل حنُِبـهُ 

لِيـُل اْألَْصَمـعُ   أَْرِمي بِــِه اْألََمـَد اْلبَـِعيـَد َوِإنـهُ  ِبِه الد ُمحٌْل يَـِضل 

  1:هذه األبيات تلتقي يف عالقة تناص مع أبيات امرئ القيس اليت يقول فيها   
 َوابِـِد َهْيَكـلِ ِمبُْنَجـرٍِد قـَْيـِد اْألَ   َوقَـْد أَْغتَـِدي َوالطْيـُر ِيف وُُكـَناَِا

 َكُجْلُموِد َصْخٍر َحطُه السْيُل ِمْن َعلِ   ِمَكـر ِمَفـر ُمْقبِـٍل ُمْدبِـٍر َمًعــا

 َويـُْلـِوي بِأَثـَْواب اْلَعِنيـِف اْلُمثـَقـلِ   يَـِطيـُُر اْلغُـَالُم اخلِْف َعـْن َصَهَواتِـهِ 

اق الشـعري مـع امـرئ القـيس ، إذ أّن األول يصـف رحلتـه فبالّرغم من أّن ابن مخـيس خيتلـف يف السـي  
إىل العلــم  ،  يف حــني يصــف الثــاين رحلتــه إىل الصــيد، إالّ أننــا نالحــظ اشــرتاكا يف الشــكل التعبــريي ، 

أّن الشـــكل هـــو  «وهـــذا مـــا يلـــّح النقـــد القـــدمي علـــى اســـتهجانه ورفضـــه ،  أمـــا النقـــد احلـــديث فـــريى  
إليه، وهو هادي املتلقي لتحديد النوع األديب وإلدراك التناص وفهم العمل  املتحّكم يف املتناّص واملوجه

  2»األديب تبعا لذلك

  :ومبوازنة أبيات ابن مخيس بأبيات امرئ القيس يتبّني لنا ما يأيت   
  :إذ أّن هناك عّدة وحدات معجمية تتكرر يف النّصني وهي:  االشتراك في المستوى المعجمي -أ

  :نص امرئ القيس                                            :نص ابن خميس
  قد، غدوت ، يف وكناا ،                                قد ، اغتدي ، الطري ، 

  .يف وكناا ، قيد .                                              طري ، قيد  
  :قة الرتادف وهي كما ترتبط بعض الوحدات املعجمية يف النّصني بعال   

  نص امرئ القيس                                         :نص ابن خميس 
  ،)مكّر،مفّر،مفبل،مدبر ( منجرد ، .                                  مطّهم ، مسّنت ، محل 

  هيكل                                                           

                                                 
  .35ص: ديوان امرئ القيس    )1
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  :ستوى التركيبياالشتراك في الم -ب 
  :ويشرتك النّصان يف بعض الرتاكيب النحوية وهي

  :  نص امرئ القيس:                                                             نص ابن خميس
 وكناــاوالطــري يف  /وقــد أغتــدي                                  ويف وكناــا طــري  /ولقــد غــدوت 

  .قيد األوابد  /مبنجرد                                              طالبقيد امل/ م مبطهّ 
أّمــا يتمّيــز بــه نــص ابــن مخــيس مــن خصــائص مجاليــة هــو عدولــه عــن االســتعمال األصــلي للوحــدات   

، وهـو جـواد  )مطّهـم(املعجمية ، واختزاله لبعض األوصاف اليت تعددت يف نص امرئ القيس فوحدة 
، جتمـع بـني  1)مسـّنت  (كل صـفات اجلمـال الـيت وردت يف وصـف امـرئ القـيس ، وتام احلسن ختتزل  

اإلقبال واإلدبار والكّر والفّر ، ويتجلى مجال هذه اآللية يف تصوير متعة العلم ونشاط العقل يف إدراكـه 
  .  للمعارف واألخذ والّرّد يف مسائل العلم واملتعة اليت جيدها العامل يف ذلك 

  :ص يف اية هذا الفصل عدة نتائج وهي وميكن أن نستخل 
أّن الرتاكيـــب عنـــد ابـــن مخـــيس ، ســـواء علـــى املســـتوى اإلفـــرادي أو علـــى مســـتوى تركيـــب اجلملـــة   -

  .تتشّكل ، حسب احلاالت النفسية الشعورية اليت يمن على جو النص 
يف اجلانــب  يلجـأ إىل انزياحـات لغويـة خبتلـف أشـكاهلا مـن أجـل حتقيـق االنسـجام اجلمـايل ، سـواء  -

 .اإليقاعي أو على املستوى الداليل 

حيرص ابن مخيس عل أن يكون تأليف الكالم وتركيبه جمّسـدا ملعانيـه ، وقـد يلجـأ يف سـبيل ذلـك    -
 .إىل تغيري الوظائف اإلعرابية 

ال يتوقّـــف التشـــبيه الغريـــب عنـــد توضـــيح صـــورة جزئيـــة معزولـــة ، إّمنـــا يشـــّكل صـــورة كليـــة تتفاعـــل   -
 .شّكل جّوا نفسيا وشعوريا يغري املتلقي باقتحامه من أجل اكتشاف جماهيله عناصرها لت

مل خيالف ابن مخيس القاعدة يف جعل االستعارة والتشبيه قائمني على عالقة املشاة بني الطـرفني   -
، غري أّن هذة املشاة ناجتة عن ترابطات نفسية تفاعلت يف وجدانـه ، فتشـكلت صـوره منسـجمة 

فســي الشــعوري للــنص ، فجــاءت غريبــة تســتهوي املتلقــي ، وتولّــد يف نفســه فيضــا مــن مــع اجلــو الن
 .الدالالت 

 تتخذ األلفاظ عنده رموزا ومدلوالت جديدة تنسجم مع أبعاده النفسية والشعورية والداللية   -

                                                 
  ) انظر أساس البالغة ، مادة ، سنن .( عدا إقباال وإدبارا يف نشاط وزعل : اسّنت الفرس    ) 1



  الفصُل الثّالثُ 
  

  103

التنـــــاص يف خطابـــــه الشـــــعري يُـــــدِخُل املتلقـــــي يف ســـــياقات جديـــــدة ، تبـــــدو غريبـــــة عـــــن ســـــياق   -
 .       د انسجامه مع النص ينكشف له ثراؤه فيتفاعل معه النص،ولكن بع
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لقد حاولت الدراسة أن تثبت أّن ظاهرة اإلغراب يف اخلطاب الشعري عند ابن مخيس 
عبريية الغريبة وأّن األشكال التّ  اخلطاب،فاعل مع هذا ي من التّ التلمساين مسة فّنية ومجالية متّكن املتلقّ 

شكل تعبريي  اجلمالية و الفنية فدّعمت بذلك االعتقاد بأن اإلغراب قد حّققت أبعادهايت وظّفها الّ 
 التعبريية،يف ذلك مثل بقية األشكال  هالفنية، مثلَيْستَـْعِذبُُه الذوق إذا ناسب الباّث بينه وبني سياقاته 

وبعد استكشاف بعض اجلوانب الفنية هلذه الظاهرة عند ابن مخيس توصلْت الدراسة إىل نتائج عامة 
  .الشعريّلق خبطاب ابن مخيس ونتائج خاّصة تتع عموما،ختّص الظاهرة يف اخلطاب األديب 

  العاّمة النتائج : أوال

قد العريب علىضرورة إضفاء مسة الوضوح على اخلطاب الشعري يف مجيع ى إحلاح النّ لقد أدّ 
وينفي عنه  اجلمايل،إىل ترسيخ االعتقاد بأّن الذوق العريب يُقِصي ظاهرة اإلغراب من احلقل  مستوياته،

مل تكن  لنا أّاتبّني  الظاهرة،دراسة بعض اآلراء اليت أشارت إىل هذه  غري أنّ  ومجالية،أيّة مسة فنية 
وإّمنا رفضها مرتبط ببعض اخلصائص األسلوبية  األديب،ترفضها باعتبارها ظاهرة تؤثر سلبا يف اخلطاب 

   .والتواصليةاألدبية  اخلطاب لوظيفتهاليت حتول دون حتقيق 
يـُْقِحُمُه   األول، :اإلغراببأّا متّيز بني نوعني من   ،النقادوتبّني لنا من خالل تتّبع آراء   

ال ينسجم  يأيت نافرالذلك  املتلّقي،دون مراعاة للّسياقات الفنّية وال لطبيعة  يف خطابهالباث إقحاما 
فيمّجه الّسمع ويرفضه الّذوق فتنكشف مسة  حتقيقها،مع الرسالة الفنّية اليت يسعى اخلطاب األديب إىل 

خيتاره الباث ليحّقق به بعدين  والثاين، .البساطةاليت ال تنسجم مع الذوق العريب املطبع على  التكّلف
  .القيمة الداللية واملتعة الفّنية :مهاأساسيني من األبعاد اجلمالية 

وقد كشفت لنا الدراسة عن الدور األكرب الذي لعبه تعامل العلماء مع ظاهرة اإلغراب القرآين   
 الظاهرة،قة العربية إىل اكتشاف الّسمات اجلمالية والقدرة اإلحيائية اليت متتلكها هذه يف توجيه الذائ

  األخرى،غري أّن انطالقهم يف دراسة اإلغراب يف الشعر من املقارنة بني الّنسق القرآين وألنساق الفنّية 
مقابل  ،القرآنية يف كشف هلم التناسق الفين اْلُمْعِجَز بني هذه الظاهرة وبني بقية العناصر األسلوب

فاستهجنوا اللجوء إليها يف الشعر والنثر، لربوز  التناسق،قصور الشعراء على بلوغ هذا املستوى من 
  .مسة التصّنع والتكّلف فيه

انطالقا من دراستها يف اخلطاب الشعري عند ابن مخيس  –وميكننا أن نعترب ظاهرة اإلغراب   
ف نفسية وحاالت شعورية فرضتها الظروف احمليطة بالذات اجتاها فّنيا يف الشعر، وّلدته ظرو  –

تعّد مؤّشرا دالليا ميّكن املتلقي من اقتحام العامل الشعري الذي صنعه الشاعر  بذلك،وهي  الشاعرة،
  .عاملهليعّرب به عن رفضه لواقعه ومتّرده على مجيع احلواجز اليت تقف أمام فرض 
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استغناءها جبرسها وصيغتها عن استقصاء املعاين  فإنّ  الغريبة،أّما يف ما خيّص اللفظة   
ويؤهلها إىل أن تكون اختيارا فّنيا يضفي الطابع اجلمايل على  الغرابة،والدالالت خيرجها من حيز 

  .خصوصااخلطاب األديب عموما ويف الشعري 
  : النتائج الخاّصة: ثانيا

إّن ظاهرة اإلغراب شكل فّين واختيار أسلويب التزمه ابن مخيس ووظّفه توظيفا واعيا يتماشى 
  . مع السمات الفنية اليت يريد أن يطبع ا خطابه األديب

وإّمنا هو نابع من وعي عميق مبا حتمله  عشوائيا،وليس اختيار األلفاظ الغريبة عنده اختيارا 
فتغنيه عن  بالّدالالت،ن حياة جيعلها تشّخص املعاين وتشّع وما تنبض به م فنية،من إحياءات 

 مشاعره وتنفعل،اللفظة الغريبة لُِتْدِخَل املتلقي يف واقع شعري تزّله  فالصور، وتقاستقصاء املعاين و 
و تتحّول املفردة الغريبة عنده إىل مفردة مأنوسة متّكنه من معايشة الباث حياته  وجدانيا،فيندمج معه 

  .صة اليت صنعتها جبرسها والتداعيات اليت تثريهااخلا
تتمثل يف  وإيقاعية،وقد أّدى اهتمامه باملستوى الصويت اإليقاعي إىل انتشار ظواهر صوتية 

وهذه  باملعادلة،التجنيس واملشاكلة واملوازنة والرتصيع وهي ظواهر مجَُِعت فيما مسّاه حممد مفتاح 
ويلجأ من أجل ذلك إىل اختيار  واإليقاعي،نسجام الصويت الظواهر يوظفها ابن مخيس لتحقق اال

وتضفي على اخلطاب مسات خاّصة  اإليقاعية،األلفاظ الغريبة لتسهم يف تشكيل البنية الصوتية 
        .النصّ تنسجم مع اجلو النفسي والشعوري الذي يسيطر على 

  حسب ، فهي ُتَشكلُ س خاضع العتبارات شعورية ودالليةإّن اختيار الرتكيب عند ابن مخي
حني يدرسها داخل  هولكن ،غريبة سية اليت تتزامن مع حلظة الكتابة، فتبدو للمتلقيالظروف النف

وحتقيق  سر، وقدرا على تشخيص الدالالتسياقها النفسي والشعوري تكشف عن مجاهلا اآل
  .خطابهالتناسق الفين بني عناصر 

كالليل والّنار   القدمي،ت مستعملة يف الشعر العريب حتمل الرموز الشعرية التقليدية اليت كان  
          حتديدها احلالة النفسية والشعورية  مخيس،مدلوالت جديدة عند ابن .... والربق

يف  الشعري،فتفاعل مع خطابه  واإلسالمي،وقد وّظف ابن مخيس الرتاث الثقايف العريب   
ولكن ما إن يبدأ  األصلي،دو غريبة عن سياقها عالقة تناّص ُتْدِخُل املتلقي يف سياقات جديدة تب

وتنكشف أمامه  الدالالت،تتفّجر  العميقة،واهلادفة إىل استكشاف بنيته  الفاحصة،عملية القراءة 
  . موزر مدلوالت ال
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خمتلف مستويات اخلطاب الشعري عند ابن مخيس، يعّد  اإلغراب، يفو نستطيع القول بأّن   
ورغبته يف اعتزال الناس والّسمو عن أدران اتمع الذي مل ينصفه،   مؤّشرا دالليا يكشف عن غربته

  .اجلماليةفأبدع بذلك لغة شعرية متمّيزة يف خصائصها ومساا 
وإّمنا قصارى جهدي مل  الدراسة،أستطيع االّدعاء بأنين أقّدم اجلديد يف هذه  فإنين ال وأخريا،  

هرة اإلغراب لعّلي بذلك أصّحح امسات مجالية لظيتجاوز حماولة مجع ما توّصل إليه العلماء من 
يسترت  اخلطاب،بأّن نقدنا القدمي ينظر إليها نظرة انتقاص باعتبارها خمّلة جبماليات  اعتقاد الكثريين

 ذلك،فإن وفقُت إىل  والنفسية،وراءها األديب حني خيفق يف املالءمة بني لغته الشعرية وأبعاده الفنية 
من  هللابذلك، و فإنين اكتفي بإثارة هذه القضية ليعاجلها من هو أجدر مين  وإالّ، أرجوه،فهو ما كنت 

         .الصوابوراء القصد وهو املرشد إىل 
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  ] طويل:[2يشكو بعده عن بلده تلمسان 1قال ابو عبد اهللا حممد بن مخيس التلمساين
 َفِعْندَ  َصبـَاَها ِمْن تِِلْمَسـاَن أَنـَْباءُ   َسِل الريَح ِإْن ملَْ ُتْسِعِد السْفـُن أَنـَْواءُ 

 ِإميَاءُ  ْيهـَا وَ إِلَيـَْك ِمبـَا تـُْنِمي إِلَ   وَ ِيف َخَفقـَاِن اْلبَـرِق ِمْنهـَا ِإَشاَرةٌ 

 َولِـْألُْذِن ِإْصَغاٌء َولِْلَعيـِْن ِإكـَْالءُ   َمتـُر الليـَاِيل لَْيلـًَة بَعـَْد لَْيلــَةٍ 

 َولِلنْجـِم َمْهَما َكاَن  لِلنْجِم ِإْصَباءُ   َو ِإين َألَْصُبو لِلصـَبا ُكلمـَا سـََرتْ 

 َوفِـي َرد ِإْهـَداِء التِحيـِة ِإْهَداءُ   ٍن حتَِيةً َوأُهـِْدي إِلَْيهـَا كـُل ِحيـ

ءُ   َوَأْسَتْجِلُب النـْوَم اْلغَـرَاَر َوَمْضَجِعي قـَتَـاٌد َكمـَا َشاَءْت نـََواَها َوُسال 

 اءُ َفِفي َمرِه  ِيب ِمْن َجَوى الشْوِق ِإبـْرَ   َلَعل َخَياًال ِمـْن َلُدْـَا َميـُر بـِي 

َها َوَحْوَهلَا  ُعيـُوٌن َهلـَا ِيف ُكل طَالِعـٍَة رَاءُ   وََكْيَف ُخلـُوُص الطْيِف ِمنـْ

ـَن ِإْنبـَاءُ   َوِإنـي َلُمْشتَـاٌق إِلَيـْهـَا َوُمْنـِبئٌ  بِبَـْعِض اْشِتيَـاِقي َلْو َمتَك 

 لَـَقْت ِمْنهـَا ِمَالٌء َوأَْمَالءُ َوقَـْد َأخْ   وَكـَْم قَائـٍِل تـَْفَىن غـَرَاًما ِحبُبهـَا

 ِإَذا َمَضى قَيـٌْظ ِـَا جـَاَء ِإْهرَاءُ   لَِعْشـَرِة أَْعـَواٍم َعَلْيهـَا َجتـَرَمتْ 

 َأْحَياءُ  َويـَْرحـَُل َعْنهـَا قَاِطنُـوَن وَ   يُطَنُب ِفيهـَا عـَائِثـُوَن وَ ُخـربٌ 

اِهِبيـَن لِ  رِمـَاَح الذ أَمـَْواُل اْلَمَنازِِل أَبـَْداءُ  قـَِداٌح وَ   ُمْلِكهـَا َكـَأن 

َياءُ  َفقـَْد قـََلَصْت ِمْنهـَا ِضَالٌل وَ   فَـَال تـَْبِغيـَن ِفيَهـا َمنـَاًخا لِرَاِكبٍ   أَفـْ

 ِإْطنـَاءُ ِإْضنـَاٌء َعَلْينـَا وَ  َـ ُقسموَ   َومـِْن َعَجِيب َأْن طَاَل ُسْقِمي َونـَْزُعَها

 فـََيكـِْذُب ِإْرَجاٌف َوَيْصُدُق ِإْرَجاءُ   َكـْم أَْرَجُفوا ِـَا َغْيظًا ُمث أَْرَجُأواَو 

ْهـُر ِمثْـَلمـَا ابـَُهـا الدُدَهـا ُعيْطِق َفْأفَاءُ   يُـَردُد َحْرَف اْلَفـاِء ِيف النيـَُرد 

 ِإْنَساءُ  3َهْل لُِعْمِر اْألُْنِس بـَْعَدكِ وَ  تـَُرى  فـَيَـا َمْنـزًِال نَاَل الرَدى ِمْنُه َما اْشتَـَهى

 ِإَذا َما انـَْقَضْت أَياُم بـُْؤِسِك ِإْطفـَاءُ   َوهـَْل لَِلَظى احلَْْرِب الِيت ِفيِك تـَْلَتِظي

 إِلَْيِك َوَوجـُْه اْلِبْشِر أَْزَهـُر َوضاءُ   َوهـَْل ِيل َزَماٌن أَْرجتَِي ِفيـِه عـَْوَدةً 

                                                 
حجر ذي رعني وهي من قبائل  هو أبو عبد اهللا حممد بن مخيس بن عمر بن حممد بن عمر احلجري الرعيين ، نسبة إىل   ) 1

م ، نبغ يف شىت العلوم ، عمل كاتبا يف ديوان إنشاء السلطان أيب سعيد بن حيي بن يغمراسن ، 1252 - هـ650، ولد سنة اليمن
د غرناطة فاستقبله الوزير ابن احلكيم وأقعده لإلقراء جبواره وبقي يف كنفه إىل أن أغتيل غادر تلمسان ،وقص. وهو من أمراء بين زيان
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 1ِلَصْحِيب َِا اْلغُـر اْلِكرَاِم َأَال َهاُؤا  ئي َحاِيل ِإْن َهَلْكُت وَ ملَْ أَُقْل فـََوا ِسي

يَر الِذي ُكْنُت طَارِقًا 2َكَعاِدي َوبـَْدُر اْألُْفِق َأْسَلُغ ِمْشَناءُ   وَ لَـْم َأْطُرِق الد 

 ـاٌس َوهـَوَم َسباءُ َوَقْد نـَاَم ُعس  َأِطيـُف بـِِه َحـىتَ ـِر ِكَالبـَهُ 

 َوطـِْرٌف ِخلَد اللْيِل  ُمْذ َكاَن َوطاءُ   وَ َال َصـِاَحبِ إال ُحَسـاٌم َوَهلـَْذمٌ 

 َتَألَْألَ ِفيـِه مـِْن َسَىن الصْبِح َأْضَواءُ   َوَأْسَحـَم قـَِاري َكَشعـْرَِي ُحْلَكةً 

 َوَال ِلطَعـَاِمي ُدوَن بَابـَِك ِإمـْرَاءُ   َزةٌ َفمـَا ِلَشـرَاِيب فـِي سـَِواَك َمزَا

 َوقـَْد َجد َعْيٌث فِـي ِبَالَها َوِإْرَداءُ   َويَـا َدارِي اْألُوَىل بِـَدْرِب حـََالَوةٍ 

 َوَجتْتَـاُز َأْمحَاٌش َعَلْيِك َوَأْمحَـاءُ   أََمـا آَن َأْن ُحيَْمـى ِمحـَاِك َكَعْهِدهِ 

 َجِنيٌب لَـُه َرْفـٌع  إِلَْيـِك َوَدْأَداءُ   شـُو لِنـَارِِك طـَارٌِق أَمـَا آَن َأْن يـَعْ 

 َفَما زَاَل قـَاٍر فـِي ُذرَاَك َوقـُراءُ   يـَُرجـى نَـَواًال َأْو يـَُؤمـُل َدعـَْوةً 

 ْظَماءُ َومـَا َعاقـََها َعْن َمْورِِد اْلَماِء إِ   َأحـِن َهلـَا مـَا أطِت النيُب َحْوَهلَا

 َوَال فَاَتِين ِمْنهـَا َعَلى اْلُقْرِب ِإْجَشاءُ   َفمـا فََاَـَا ِمنـي نِزَاٌع َعِن النـَوى

 َومـْنِ يل ِبِه ِمْن أَْهِل ِودي ِإْن فَاُؤوا  َكَذِلَك ِجـدي ِيف ِصَحاِيب َوُأْسَرِيت 

ْهِر ِإْقَماءُ َلَما فَ   َوَلْوَال ِجـَواُر ابْـِن احلَِْكيـِم ُحمَمدٍ  اَت نـَْفِسي ِمْن َبِين الد 

 ِبُسـوٍء وَملَْ تَـْرزَْأ فـَُؤِدي أَْرزَاءُ   َمحَـاِين فَلـَْم تـَْنَتْب َحمَلّـِي نـََواِئبٌ 

 َفَصاُروا َعِبيًدا ِيل َوُهْم ِيل َأْكفـَاءُ   َوَأْكَفـاُء بـَْيِيت فـِي َكَفالـَِة َجاِهـهِ 

 َفَمـا ِعْفُتُه َعاُفوا َو َما ِشْئُتُه َشاُءوا  عـًَة َوَحمَبـةً يـَُؤمـوَن َقصـِْدي طَا

 فـََلم َيُك ِيل َعْن َدْعَوِة اْلَمْجِد ِإْبطَاءُ   َدَعـاِين ِإَىل اْلَمْجِد الِذي ُكْنُت آِمًال 

 طَْأطَاءُ يـُنَـاِجي السَها ِمْنُه ُصُعوٌد وَ   َوبـَوأَنِـي مـِْن َهْضبـَِة اْلعـِز تـَْلعـًَة 

َهـا ِإَذا ِسـْرُت َحِافـظٌ  ءُ   ُيَشيـُعنِـي ِمنـْ وَ َيْكـَلُؤِين ِمْنهـَا ِإَذا ِمنُْت َكال 

ْئِب إِْلمـَاٌم َولِلصـل إِْلَماءُ   َوَال ِمثـَْل نـَوِمي فـِي َكَفـاَلِة َغْريِهِ  َولِلـذ 

 َكًسـا ِفيـِه َوتـُْقطـَُع َأْكساءُ   تَِند   ِبِغيَضـِة لَْيٍث َأْو ِمبـَْرَقِب خــَاِلبٍ 

 َفِفي َحْيُثَما َهوْمُت َكـن َوِإْدفـَاُء   ِإَذا َكاَن ِيل ِمنْ  نَاِئِب اْلُمْلِك َكافِـلٌ 

 يـُبَـاِدرُنـِي ِمْنهـُْم ِقيـَاٌم َوِإيـَالءُ   َوِإْخـَواُن صـِْدٍق مـِْن َصَناِئِع َجِاِهه

ْريِ ِعْنَدُهمْ  سـِرَاٌع ِلمـَا يـُْرَجى ِمنَ   َومـِْن ُكل َما ُخيَْشى ِمَن الشر أَبـْرَاءُ   اخلَْ
                                                 

  .يادة الياء تسببت يف خلل عروضيألن ز ...األصوب ، فوا سيء حايل    ) 1
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لَـِه َصنَـْعُتهـَا   1لُـُزوِميًة ِفيهـَا لـَِوْجِدي ِإْفَشاءُ   إِلَيـَْك أَبـَا َعبـَْد اْإلِ

 اءُ ِإَذا عـََاب ِإْكَفـاٌء ِسَواَها َوِإيطَ   ُمبـَرأًَة ِممـا يـَِعيـُب لـُُزوَمهـَا

َلَها ْحنـَاِء اجلََْوانـِِح ِإْضنَـاءُ   أََذعـُْت ِـَا السَر الِذي َكاَن  قـَبـْ  َعَليـِْه ِإلِ

 َو أَْعـَوَز ِإْكَالٌء َفمـَا عـَاَز ِإْكَماءُ   َوِإْن ملَْ َيكـُْن كـُل الِذي ُكْنُت آِمًال 

 ا ِيل ِإَىل َذاَك التَكلـِف ِإْجلَاءُ َفمَـ   َوَمـْن يـََتَكلْف ُمْفَحًمـا ُشكـَْر نِْعَمةٍ 

 َفَال كـَاَن ِإْنشـَاٌد َوَال َكاَن ِإْنَشاءُ   ِإَذا ُمْنِشٌئ لَـْم َيكـُْن َعْنَك ُمْنشـِدٌ 

  2]الطويل: [ومن شعره يف الزهد
  ـيابِ بَ شَ  يهِ فِ  َضاعَ  اجٍ جلََ  ْعدَ بَـ  وَ              ـابِ تَ عِ  ولِ طُ  ْعَد ِكْن بَـ لَ  وَ  نـَْبـتُ أَ 

  تَـابِ مبَِ ًما ائِ ْفِسـي دَ نَـ  ـلُ َعل أُ       َهـا       ميَ ـرِ ْعِين غَ تَـ  َعْلياءُ الْ  ُت وَ لْ ازِ مَ  وَ 
  رَاِيب شَ  ُسوغُ ْو يَ ي أَ َعـامِ طَ  ذ لَـيَـ      ِه     خِ رْ شَ  وَ  َبابِ ْعِد الش ْن بَـ مِ  َهاتَ يْـ هَ  وَ 

 ا ُخيْدَُع الصاِدي بَِلْمِح َسرَابِ َكمَ   ُخِدْعُت َِـَذا اْلَعْيِش قَبـَْل َبَالئِـهِ 

 َوَما هـَُو ِإال السم  ِشيَب ِبَصابِ   تـَُقوُل ُهَو الشْهُد اْلَمُشـوُر َجَهالـَةً 

نـَْيا َكَبْكـٍر َوتـَْغِلٍب  َوَال َكُكَلْيٍب رِيَئ َفْحَل ِضـرَابِ   وَ َما َصِحَب الد 

 أََعـارِيَب ُغرا ِيف ُمتـُوِن ِعرَابِ   قـَدمـُواِإَذا َكعِت اْألَْبطَاُل َعنـُْه تَ 

ُهْم ُكـل َأْصيَـَد نـَابِ   َوِإْن نَاَب َخْطٌب َأْو تـََفاقَـَم ُمْعِضلٌ   تـََلقاُه َمنـْ

 تَأَتْت لَـُه فـِي ِجيئـٍَة َوَذَهابِ   تـَرَاَءْت جلَِساٍس خمَِيلـَُة فـُْرَصةٍ 

 بَِتْشِييِد أَْرَجـاٍم َوهـَْدِم ِقبـَابِ   ْنِذُر قـَْومضَهاَفَجـاَء ِـَا َشْوَهاَء تُـ 

 َحـِديثًا َفْأْنَسـاُه َحِديَث َسرَابِ   وََكاَن ُرَغاُء الصْقِب ِيف قـَْوِم َصاِلحٍ 

 ِسَوى نـَْوِح َثْكَلى َأْو نَِعيِب ُغرَابِ   َفمـَا َتْسمـَُع اْآلَذاُن ِيف ُعْرَضِتِهمْ 

 َو عـَْن بـَْيِتِه ِيف َجْعَفِر ْبِن ِكَالبِ   َحاَل َعْن ِصْدِق بَْأِسهِ وَ َسْل ُعْرَوة الر 

 ِإَذا آَب ِمْنهـَا آَب َخيـَْر َمآبِ   وََكاَنْت َعَلى اْألَْمَالِك ِمْنـُه ِوفَـاَدةٌ 

 3ِبَفْضِل َيَسـاٍر َأْوِبَفْضِل ِخطَابِ   ُجيـُِري َعَلى اْحلَيَـْنيِ قـَْيٍس وَ ُخْنُدفٍ 

 َوَعْزَمِة َمْسُمـوِع الدَعاِء ُجمَابِ   ـَُة مـَْرجـُو النـَواِل ُمَؤملٍ َزعـَام

يَها َحـَواِسـَر ُضلًعا يـَُزج لـُوَها مـِْن ُمًىن َورَِغابِ   َفَمـرِمبَا َمح 
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 1َوهـََذا اْلُمَىن يَْأِيت ِبُكل ُعَجابِ    ِإَىل فـََدٍك َواْلمـَْوُت أَقـَْرُب َغايَةٍ 

 فَـَداَف لـَُه اْلبَـراُض َقْشَف ُحَبابِ   تَبـَرَض َصْفَو اْلَعْيِش َحىت اْسَتَشفُه 

 لِنَـْهـِب ِضبَـاٍع َأْو لِنَـْهس ِذئـَابِ   َفَأْصبَـَح ِيف تِْلَك اْلَمَعاِطِف َـَْزةً 

ُفـُه ِعنـَْد الص  َومـَا َسْهَمُه ِعْنَد النَضاِل بَِأهـْزَعٍ   ـرَاِع بَِنابِ َوَال َسيـْ

نـَْيا َتُكـر عـََلى اْلَفَىت  َها الـدِنَصابِ   َوَلِكنـ َوِإْن كـَاَن ِمْنهـَا ِيف أََعز 

 فَِإمـا َمسَـاٌء َأْو َختُـوُم تُـرَابِ   َوَعـاَدتـَُهـا َأال تـََوسـَط ِعنـَْدَها

  ا ُهـَو إال ِمثـَْل ظـِل َسَحابِ َفمَ    َفَال تـَْرجـُو ِمْن ُدنـَْياَك ُودا َوِإْن َيُكنْ 
 َفَأْشَقى اْلَوَرى َمْن َتْصطَِفي َوُحتَاِيب   َوَما اْحلَـْزُم َكل احلَْْزِم ِإال اْجِتَنابـَُها

 َمتُـر بِبـَاِيل َأْو َتطُـوُر َجنَـاِيب   أَبِيُت َهلَا َما َداَم َشْخِصي َأْن تـَُرى

 وَكـَْم فـَرَقْت ِمْن ِإْخَوٍة َوِصَحابِ   بٍُع َوَمَالِعبٍ َفَكـْم َعطَلْت ِمـْن أَرْ 

 وََكـْم أَْثَكَلْت ِمْن ُمْعِصٍر وَِكَعابِ   وَكـْم َعفَرْت ِمْن َحاِسٍر َوُمَدججٍ 

 تـَُعـد فـََتْحـوِيَها ُضُروُب ِحَسابِ   َمثَاِلُب ِمثـُْل الرْمـِل َالَتقـُْلِ◌ ِإنـَها

نـَْيا َنِصَيحـُة ُمْشِفٍق إِلَْيُكـْم َبِين  َعَلْيُكـْم  َبِصٍري بـِاْألُمـُوِر نَِقابِ    الد 

ْهـِر َجْذٌل ُممَاِحكٌ  ِحْلُس رَِكابِ   َطوِيِل ِمرَاِس الد َعرِيُض َجمَـاِل اْهلَم 

 ابِ َوَغصْت بِـِه اْألَيـاُم َأْشَهَب كَ   تَأَتْت لَـُه اْألَهـَْواُل أَْدهـََم َسِابًقا

 َفَأْعظَـُم َما ِيب ِمنـُْه أْيَسُر َما ِيب   َال َحتَْسبـُوا َأين َعَلى الدْهِر َعاِتبٌ 

 وَ ِشيٌب أَبَـى ِإال ُنُصـوُل ِخَضابِ   َو َما َأَسِفـي ِإال َشبـَاٌب َخَلْعتـُهُ 

 ْوَعٍة َوَتَصاِيب ِسـَوى مـَا َخَال ِمْن لَ   َوُعْمٌر َمَضـى لـَْم َأْخُل ِمْنُه ِبطَاِئلٍ 

 وَ أَْعـَذُب شـَْيٍء ِحمَْنِيت َوَعَذاِيب   لََياِيلَ َشْيطَـاِين َعَلى اْلغَـي قَـاِدرٌ 

 َوَما َعْكُسَهـا ِعنـَْد النـَهى ِبَصَوابِ   َعَكْسَنا َقَضايَانَا َعَلى ُحْكـِم َعاِدنَا

 ْلَك التِـي أَْعتَـد يَـْوَم ِحَسابِ فَتِ   َعَلى اْلُمْصطََفى اْلُمْخَتاِر ِمين حتَِيةٌ 

 َكـَدر َسَحاِب َأْو كـَُدر َسَخابِ   فَِتْلَك َعتَـاِدي َأْو ثـَنَـاٌء َأُصوغـُهُ 

            
  2]السريع: [وقال ميدح ذا الوزارتني اب احكيم ويذكر هدية أهداها له
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  ـتُ بْ كَ ى الْ دَ عِ لْ لِ  وَ  ـاءُ نَ اهلَْ  ـيَ لِ فَ     ـتُ غْ بُـ الْ  ـكَ امُ عَ نْـ ى إِ دَ عـالْ  تَ بكَ 
  اْلُبْختُ رـُ جَ زْ تُـ وَ  يـنُ فِ جى السَ زْ تُـ    ـهِ لِ ـامِ نَ ى أَ وَ دْ  جَ َىل إِ  نْ ا مَـ يَـ 
  1تُ ـشْ ـا دَ َِ  ـعْ طَ قْ يُـ  ملَْ  وَ  دٌ خْ وَ     ةٍ ــيَ ـاحِ نَ بِ  لْ ـوصَ يُ  مْ لَـ  كَ َال  وْ لَ 

  يـُْهَبْط َِـا َخْبـتُ ِمْنـُه َولَـْم     لَـْوَالَك لَـْم يُْطلَـْع ِـَا َنْشـزٌ 
    ْمتُ ِه  غَ رـِ ثْ كَ    ـنْ ي  مِ ـنِ َصابَ أَ فَ     ِديـُه  يَ ْـ عسَ تَ   ـمْ ا لَ  مَ ِين تَ لْ و خَ 
  ت ي   اهلَْ ـاطرِ خَ   أَ َلك ـي تَ دِ نْ عِ            ظَُمـتْ ـا  عَ مل كُ   دٍ ـايَ  أَ ىت شَ 

  ي َهلـَا الـَْوْقتُ َوَيِضيُق َعْن ُشْكرِ     يـَْعَي ِلَسـانـَِي عـَْن ِإَذاَعِتهـَا
نـَْيا َفَال َعَوجٌ  ِفيَمــا أََرى ِمْنهـَا َوَال أَْمـتُ     َوطَـْأَت لِـي الـد  
  َرْدٌء َوَال ِلمـََقـالَتِـي عــَت     أَْمَكْنَتنِـي ِمْنهـَا َفمـَا لِيـَِدي

  أُْدلِـي إِلَْيـَك بِـِه َوَال َمــت     بَـاَلْغَت فِـي بِـري َوَال َنَسبٌ 
  ِوَداِدَي اْلَبْحُت  -يَـْوًمـا إِلَْيـكَ     ِإْن َمَتت بـِِه  -َلِكـن َحْسبِـيَ 

  يُـْؤَسى الضنَـا َويـَُعـالَـُج اْلَعت     بـُورِْكَت مـِْن َرجـٍُل ِبُرْؤيَِتهِ 
  وَ ِلَمـْن يُِنيـُب لَِغْيـرِِه اْلَمْقـتُ     ِعنـِْدي ِلَمـْن يـَْنَتابـُُه ِمقــَةٌ 

  ِمـْن َحْيـُث َال َمـاٌء َوَال نـَْبـتُ     َسـاَر فِـي بـَْهَمـاَء ُمْقفـَِرةٍ  َلوْ 
ـَر اْلمـَاُء النِميـُر َِــا َوَألَْعَشبـَْت أَْرَجـاُؤَهـا اْلَمْرتُ     لَتَـَفج  

  نـَْيُل الـرَضـا ِمْنـُه ُهـَو اْلَبْختُ     َال َحتَْسبَـن اْلَبْخَت نـَْيـَل ِغنًـى
  َأْن  َال حيُِيـَط َِــا نـَْعــتُ     َجَاللَتُـُه َوُحـق لَـَهـا آلَـتْ 

  َمـا زَاَل يـَْغلـُِب َحقـُه اْلبَـْهـتُ     َأْظَهـْرَت ِديـَن اِهللا فِـي َزَمنٍ 
  ِلَضيَـاعـِِه َمـا َشيّـََد اْجلِْبـتُ     َشيـْدتـَُه َوَهـَدْدَت ُممَْتِعًضـا

  ِذْئٌب ُخيَـاُف َِـا َو َال ِلْصـتُ     يـَن فـََال أَِمْنـَت أَْرَض اْلُمْسِلمِ 
  ُختَْشـى َفأَنْـَت َحِفيظَُهـا الثْبتُ     َوَحِفْظتَـَها مـِْن ُكـل نـَائِبـٍَة 

  ِلُمـَؤمـٍل َعـْن َغـايـٍَة أَلْـتُ     َونـََهْجَت ُسْبـَل اْلَمْكُرَماِت َفَما
  ِإال َوِفيــِه ِحلـَائِــٍر بَـْرتُ     املَْ يـَْبَق ُغفـًْال مـِْن َمتـَالِِعهَـ 

  َحىت جيَِـَيء نـََهـارَُهـا اْلَمْحتُ     هاَِدْن طُغَـاَة اْلُكفـِْر َما َهَدَأتْ 
  َمـا لَـْم تـَُعـد ُجَفاتـَُهـا اْلَعْنتُ     َدْعهـَا تُـَودُع فـِي َمَعاِقِلَهـا
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  تُ ـرْ َهـا   اهلَْ اقُـ دَ شْ َنا   أَ اشِ ـرَ هلَِ          َرْت    ـبَ هَ  ـدْ قَ  ا وَ ن ا عَ هَ تَـ دْ ذُ  ـمْ كَ 
تـِهِ  ِبُوُقوِف ِطـْرِفَك ِعْنـَد ِشد     تيـَْبـَأى َويـَْفـَخُر َمْلُكَهـا الـر  

  ِيف َذاَك تـُْفَصـُح ُعْجُمَهـا الرت     َوِبُشكـِْر مـَا َأْظَهْرَت ِمْن َكَرٍم 
  ا َجاَل ِفيـَه َجـَواُدَك  اْحلَـت مَ     َلِكـْن َممَاِلِكهـَا َوِإْن َرِغمـَتْ 
  لَـُه َدْعـتُ ) نَـاِحَيةٍ (ِيف ُكـل     َوِلكـُل َأْصيـََد مـِْن َبطَارِِقَها

  لِِلَقائِـَهـا أَْفـرَاُسنَـا اْلُكْمـتُ     َلْوَالَك لَبـى اْلِبيُض مـَا أَرِقـَتْ 
  ـوُف طَُغاَِـا السْلـتُ َذلْت أُنُ     لَـْو َأن بِيَضَك لـَْم ُتسـَل َلَما

  أَبَـًدا لَـُه فِـي أَثـَْلتِـي َحنْـتُ     ياَ اْبَن احلَِْكيِم أَِمْنَت ِصْرَف َرًدى
  َما لَـْم َيُكـْن يـَْوًمـا لَـُه َعْرتُ     َوبُِيْمنِـِه أَنْسـُت مـِْن أَمـَِلي
  ُك قُـْدَرتِـي أَقـْتُـوَما ُدْمُت  أَْملَ     َمثْـنَـى الْـَوزَاَرِة َمْوئِلِـي َولَـهُ 

  يـَْعثُـو َوأَْقـَدُح أَْنَف مـَْن يـَْعتُـو    َوبَِبْأِسـِه أُْطِفـي َشـرَاَرَة َمـنْ 
  َحـىت َتَسـاَوى اْلعـد َواْلَغْلـتُ     َعـم الْـَوَرى ُجوًدا َوَفْضَل ِغًىن 
  َال َحتْـتُ لَـْم يـَْبـَق فَـْوُق َال و َ     َوَمهَى َعلَـى َعـاٍل َوُمْنَخِفضٍ 
  ِعطْـُر الشـَذا َوَحيًـا ِإَذا َنْشتُـو    ِظـل ِإَذا َنْصطَـاُف ُمْعتَــِدٌل 
  َالقَـى َسنَـاُه َجِبينُـَك الصْلـتُ     يـََتَضـاَءُل الصْبـُح اْلُمِنيُـر ِإَذا

  وََكـَأَن َضـْوَء ُشَعـاِعـِه َفْختُ     َحىت َكـَأْن َمشُْس الضَحى َقَمٌر 
َعِتهـَا   َميِْضـي الزَمـاُن َوَمـا َهلَا ُأْختُ     َوَغـرِيَبٍة فِـي ُلْطِف َصنـْ

  َويَِتيـُه ِإْن طُوَِيْت َِـا التْخـتُ     يـَْنـَأى النّـِديِ ـَا ِإَذا لُِبَستْ 
يـٌة َلكـِْن ِلمـُْحتـَِدهـَا   ِيف الروِم يـَْعنُـو اْلِقس وَ الشْنـتُ     زِجنِْ

  ِمـْن َشْأِـَا التّـَْزِيُني َوالـزت     ْثُل اْلَعـُروِس َعلَـى َمَنصِتَهـامِ 
  ِفيَهـا فـَيَـْعبُـُل ِجْسِمـَي الشْختُ     َألَكـُوُن َأْحنَـَل َما َأُكوُن ُهًدى

  يـَْبـُدو الْـَوقَـاُر َوُحيَْفُظ السْمتُ     َوِمبِثْـِل َشْيبِـَي فـَْوَق ُحْلَكِتَها
يثـَاُر َما ِعْشتُ     َوبِـِه ) ِبُقبُـوِهلَـا(تَنِـي آثَـرْ    1ِعْنـِدي َهلـَا اْإلِ

  َوِألَنْـِف مـَْن َيْشَجى ِبَذا السْلتُ     َالزِْلَت تُـْؤثِـُرِين َِـا أَبَـًدا
  تـَْهـَوى بَقــَاًء مـَا لـَُه فـَت     َوبـََقْيَت تُـْدرُِك مـَا تُرِيـُد َوَما

                                                 
  :يف اإلحاطة    ) 1

يثَاُر َما ِعْشتُ    ُتْظِهْرَنِين بِِلَباِسَها َوبِِه         ِعْنِدي َهلَا اْإلِ
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  1]الكامل: [دحومن شعره يف امل
                

 َوالرْكُب بـَْنيَ دََكـاِدٍك َوِحـرَاِج   طَـَرقـَْتَك َوْهًنا ُأْخُت آِل ِعـَالِج 

  َكْلٌب َو لَـْم َيْصرُْخ أَِذيُن َدَجاجِ    فـِي لَْيلـٍَة لَْيَالَء لـَْم يـَْنَبْح ِـَا
َهـ  َأَىن اْهَتَدْت ِلُمَضَلِلَني تَـَوهنُـوا  ا ِهلَْتِك َديَـاِجَر َو َديَـاجِ ِ◌منـْ

 ِفيـِه قِـَداٌح ِيف رَِمايَـِة َسـاجِ   ُمَتَسـْربِِلي بُـُرَد الظَالِم َكأَنـُهْم 

 ِلَمَخـارَِم َجمُْهولَـٍة َوِفَجـاجِ   َوثُِقوا ِمبَْحُموِد السَرى َوَتَسلُحوا

 َن ِمْن َهْيٍج وَ ِمـْن َهْجَهاجِ ُأْخَويْ   وَمنَـازٍِل ُدْرِس الرسـُوِم َبَالقـِعٍ 

 َكِسَواِر تَاٍج َأْو َكـُدْمُلِج َعـاجِ   حمَُِيْت َمعـَاِلُمُهـن َغْيـَر ُمثـَلمٍ 

 ُوْرٍق َوَأْسَجَح َدائِـِم التْشَحـاجِ   َوَمـَواِثٍل ِمْثِل احلَْمـَِام جـََوامثٍِ 

َهـل اْحلََيا  ي َصـَداُه ِبَدْمَعـِة الثّجـَاجِ يـَْبكِ   َوُمَشجٍج َمـا زَاَل ُمنـْ

 ُخْضـَر الظـَالِل ذَِكيـَة اْآلرَاجِ   َحتّـَى أَعـَاَد لُِعـوِدِه َأْورَاقَـهُ 

يـَبَـاجِ   وََكَسا عـُرَاَة عـِرَاِصِه ِمْن َوْشِيهِ  َعـَة الـد  ُحَلًال تـُبَـوُر َصنـْ

 َرَدْت َحـرَاَرَة قـَْلبِـَي اْلُمْهتَـاجِ بَـ   َال ِمْثُل لَْيَالٍت َمَضْيـَن َسـرِيَعـةً 

َهـا ِيف َشَباِيبَ َحاِجي  أَْدرَْكُت ِمْنهضا ِيف ِصَباَي َمطَاِلِيب   َوَقَضْيُت ِمنـْ

َلٍة َمـرْت وَملَْ َيْشُعْر َِا  َر ُمَناِدِمـي َوِسـرَاِجي  َكـْم لَيـْ  َغْريِي َوَغيـْ

َنا نُـِديُر ِإَىل اْنِبَالِج َصبَ   َكَأَس اْهلَـَوى ِصـْرفًا ِبَغْريِ ِمزَاجِ   ـاِحَنابِتـْ

 2َوَأَحـاجِ ) ِفّضـَةٍ (ِمبَزَاِمَر ِمـْن   َوُتِديـُر أَْعيـُنُـَنا َحِديَث غـَرَاِمَنا

 ِمبََدارَِج النَسَمـاِت ِمـْن َدراجِ   ِمبُـَؤرِج النـَفَحاِت ِمْن َدارِيَن َأوْ 

 َكُسَالِف رَاٍح ِيف َصَفـاِء ُزَجاجِ   َسرِيَرةٍ  َوُخلُـوُص ِود فِـي نـََقاءِ 

 أَْعـَي ِمـرَاِسي أَْهلُـُه َوِعَالِجي  َأْحمَْضتُـُه َحظي ِمَن الزَمِن الِذي

 َوتـَرَْكُت ُكـل ُممَـاِذٍق َمـراجِ   َواْختَـْرُت قُـْرَب ِجَوارِِه ِخلُُلوِصهِ 

رُُه فَاْخُلصْ   َغْيًبا َوَداِهـْن َمـْن أََرْدَت َوَداجِ   َلهُ  َمـا ِيف َزَماِنَك َغيـْ

 بِـَوقَـارِِه مـِْن ُكل َغْمٍر َماجِ   َال َحتِْلَفـن ِبَغْيـرِِه َواْستَـْعِفيَـنْ 
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ُهمُ  نـَْيا َوأَْعِرْض َعنـْ ْثَالجِ   اُتْـُرْك بَنِـي الد َة اْإلِ فـََعَسـاَك َتْطَعـُم لَـذ 

ُهـ  َوَحِفْظتـَُها ِمْن َجاِهـِه ِبِسيـاجِ   ُم بِنَـَوالِهِ نـَزْهُت نـَْفِسـَي َعنـْ

 ِيف ِعـزٍة َضْحيَـا َوِعـز َداجِ   َأْصَبْحـُت مـِْن آَالئِـِه َوَوَالئِهِ 

ْدُت َمَعاِجي  لَـْو أَنِين ُعْجُت الرَكاَب ُمَيمًما  َأَحًدا ِسـَواُه َما محَِ

 َظَالِمِه َكـاْلَكـوَْكِب اْلَوهـاجِ   أَنَاَر ِيف  طَْلـٌق ِإَذا اْحتَـَلَك الزَمانُ 

 َحبُْر النـَدى اْلُمَتَالِطـِم اْألَْمَواجِ   طـُوُد الرَصانَِة َوالرزَانَِة َواحلَِْجا

 ِمـْن َغْيـِر ِإْرَعـاٍد َو َال ِإْرَعاجِ   َوَغَماَمـُة اْهلَـاِمـي َعَلى آَمالِهِ 

 َسَقَطْت َعَواِمتَُها َعَلى اْألَْزَجـاجِ   نَـا الضارِي ِإَذاَوِهَزبـُْر آَجـِام اْلقَ 

لَـُه لَـُه َعَلى أَْعَدائِهِ   َمـا َشـاَء ِمْن ظََفٍر َو ِمْن ِإْفَالجِ   َضِمـَن اْإلِ

لَـِه ُحمَمـدٌ   َما َشـاَد َواِلُدُه أَبُـو احلَْجـاجِ   أَبـَْقى أَبُـو َعْبـِد اْإلِ

ُوهُ  َو بـَنَـى أَبُـو  رُْكَن الضِعيِف َوَمْوِئَل اْلُمْحتَـاجِ   ِإْسَحاَق قـَْبُل َوِصنـْ

َهـاِج   َو َجـَرى َعَلى آثَـاِر َأْسَالٍف َهلُمْ   َدَرُجـوا وَُكلُهـْم َعَلى ِمنـْ

ُهـُم  ِإال أََغـر ُمبَـاَركٌ   ِمْصبَـاُح لَْيـٍل َأْو َصَباُح َعَجاجِ   َمــا ِمنـْ

َهاجِ   ْوُه ِمـْن َسـرَاَوِة ِمحْيَـرٍ بـَْيٌت بـَنَـ ْرَوة اْلَعْليَـاِء ِمـْن َصنـْ ِيف الذ 

 ِمـْن َرب ِإْكِليٍل َوَصاِحِب تَـاِج   َكْم َكاَن ِيف اْلَماِضَني ِمْن أسالفهم

 ِل ِسيـاَسـٍة َولُُيوُث ُكل َهيَـاجِ   آَساُس ُكل رِئَاَسٍة َوُرُؤوُس ُكـْلـ

ْدَالجِ   وُم اللْيِل ُمـْن َسَهـٍر َوَما أَْعَيْت جنُُ   أَْعَىي أَبُـو ُموَسـى ِمـَن اْإلِ

 يَـْوَم اْلِعَقـاِب َوِقيَعـُة اْألَْعـَالجِ   َحتـى َأَصـاَرتْـُه  لَِرْمحَـِة َربهِ 

 يِفيـِه  يُطَاِعـُن ِمثْـلَـُه َو يُـَواجِ   َو أُِقيَم َجنْـُل َأِخيـِه بـَْعـَد ُمَقاِمهِ 

 َوَيُكـب أَْفـَواًجـا َعلَى أَْفـَواجِ   فَـْرًدا يـَلُـف َكَتائِبـًا ِبَكتَـاِئبٍ 

ُهْم وَ أَْمَسَك  َرْعُد  ُكل َضَجاجِ   َحتـى َجتَلـى ُدُجن ُكل َعَجاَجةٍ   َعنـْ

 َجلَاجِ َو لَِقـِاء أَْعـَداٍء َوَخـْوِض   َمـْن ِمْثُل يـُُوُسَف ِيف نِزَاِل َكَتاِئبٍ 

 فِـي َرد آرَاٍء َونَقـِض ِحَجـاجِ   َأْو َمـْن َيُشـق ِمـَن اْألَنَاِم ُغَبارُُه 

  أَْرَىب َعلَـى الثـْورِي َواحلَْجـاجِ    ِإْن َخاَض يَـْوًما فِـي بـََياِن َحِقيَقةٍ 
 ْتِيب َوالزجـاجِ لَـْم يـَْعبَـْأ بِـاْلعُ   وَ ِإَذا َتَكلَم فِـي اْلَغرِيِب َو َضْبِطهِ 

  َوأَرَاِجـَز اْلَعْجلِـي َواْلَعجـاجِ    أَْنَسْت َقَصائِـَد َجـْرَوٍل َأْشَعـارُهُ 
 َواجلُْوَد ِيف َوْجٍد َوِيف ِإْحـرَاجِ   َمجََع اْلَفَصاَحـَة َوالصَباَحَة َوالتـَقى 
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  فِـي اْألَْسـَواِر َواْألَبـْرَاجِ َوالروُم    َختَْشاُه ُأْسـُد اْلغَـاِب ِيف َأمجَاَِا
َعِة َالِجي   ِإنـا َبِين َقْحطَاَن ملَْ ُخنَْلْق لَِغْيــ   ِر ُغَياِث َمْلُهـوٍف َوَمنـْ

َْواِء      نـَْفرِي َطَال اْألَْعرَاِب ِيف اْهلَْيَجا َوِيف  1َواْألَْعـرَاجِ ......  الـأل  
  طُِبَعـْت ِحلَـز َغَالِصـٍم َوِوَداجِ    الِيت ِبُسيُـوِفَنا اْلِبيِض اْلَيَمـانِيـِة 

ْحَجـاَم َعْن أَْعَدائَِنا   يـَْوَم اللَقـاِء َطَهـاَرُة اْألَْمَشـاجِ    تَْأبَـى لَنَـا اْإلِ
  َوُمحَاتُـُه ِيف اجلَْْحَفِل الرْجرَاجِ    أَْنَصـاُر ِديـِن اْهلَـاِمشِي َوِحْزِبهِ 

  2َهاجِ ) َوِحدةِ (ِمْن َغـْدِر ُمْغَتاٍل    ـْم َونَِفيِسِهـمْ َوُفَداتُـُه بِنـُُفـوِسهِ 
  َوِسـَواُهـُم َمهْـٌج ِمَن اْألَْمهَاجِ    ُهـْم َصْفَوُة اْخلَْلِق الِيت اْخِتَريْت َلهُ 
  ِمْن َسائِـِر اْألَْصَحـاِب َواْألَْزَواجِ    ِإال اْألُلَـى َسبَـُقـوا بِبَـاِهِر َفْضِلِهمْ 

  َوبِـرُْكِننَـا مـِْن َكْعَبِة احلُْجاجِ    ى ِحبِْكَمِتنَـا ِإقَاَمـَة ُحجةٍ وََكَفـ
  َكالصْبـِح ِيف َوَضٍح وَ ِيف ِإْبَالجِ    َولَنَـا َمَفـاِخر ِيف اْلَقِديـِم َشِهريَةٌ 

  جِ َكاَنْت تُِنيـُخ ُجبَـاَة ُكل َخرَا    ِمنـا التَباِبَعـُة الِذيَـن بِبَـاِِـمْ 
  ُدْنيـَا بِـَال َجْبـٍر َوَال ِإْحـرَاجِ    َوِألَْمرِهـِْم َكاَنْت ُتِديُن َممَاِلُك الدْ 

  ِيف اْجلُـوِد َوارِيَـًة ِبَال ِإْخـرَاجِ    َمـْن يـَْقتَـِدْح َزنْـًدا فَِإن زِنَاَدُهمْ 
  َال ِمـْزَالجِ  أَبَـًدا بِـَال  قـُْفـِل وَ    أَبْـَوابـُُهـْم َمْفتُـوَحـٌة ِلُضُيوِفِهمْ 

            3]الطويل: [وقال يف رثاء تلمسان
َواِلحُ  َحاُب الدَواِقحُ   تِِلْمَساُن َجاَدْتِك السيَـاُح اللَوأَْرَسْت ِبَواِديِك الر 

 َمْلٌث ُيَصـاِيف تُـْربـََها َوُيَصافِـحُ   َوُسح َعَلى َساَحاِت بَاِب ِجَياِدَها 

َهل َدْمعِـي ُكلَما نَـاَح َصاِدحُ   ُكلَما َالَح َالِمـعٌ َيِطُري فُـَؤِادي    َويـَنـْ

 َوِيف ُكل َسْطٍر ِمـْن فـَُؤاِدي قَاِدحُ   َفِفي ُكل َشْفٍر ِمـْن ُجُفوِينَ َماِئحٌ 

 َوَما الناُر ِإال َما حتَِـن اْجلَـَواِنحُ   َفَما اْلَمـاُء ِإال َمـا َتِسُح َمَداِمِعي

 بَِلْيـٍل َوَال َوْجـٌه ِلُصْبِحَي َالئـِحُ   ِليلِـي َال طَْيٌف لُِعْلَوَة طَـارِقٌ خَ 
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 لَِعْيِين َوَالَجنٌْم ِإَىل اْلغَـْرِب َجانِـحُ   َنظَـْرُت َفَال نُوٌر ِمَن الصْبِح ظَاِهرٌ 

 ِإال اْلُمَساِمـحُ  َفَما اخلِْل ُكل اخلِْل   ِحبَقُكَما ُكّفـَا اْلُمَالَم َوسَاِحمَـا

 يـَُرد َعنَـاِين َعـْن ُعَليّـََة نَـاِصحُ   َوَال تـَْعِذَالِين َواْعـِذرَانِـي فـََقلَما

 وََكْيَف أُِطيُق اْلَكْتَم َوالدْمُع فَاِضحُ   َكَتْمُت َهَواَها ُمث بـَرَح ِيب اْهلََوى

 َوِإْن َرِغَمتء تِْلَك الرَواِيب الرَواِشحُ   ِلَساِقيَـِة الروِمي ِعْنـِدي َمزِيـةٌ 

َها ِمْن ُغُدو َوَرْوَحةٍ   ُتَساِعـُدِين ِفيَهـا اْلُمَىن َواْلَمَناِئحُ   َفَكـْم ِيل َعَليـْ

 َوِطْرِيف َعَلى تِْلَك اْلَمَياِديِن َجاِمـحُ   َفطَْرِيف َعَلى تِْلَك اْلَبَساِتِني َسارٌِح 

 َوتـَْهُفـو َِا اْألَْفَكاُر َوْهَي َرَواِجحُ   ْذَهاُن َوْهَي ثـََواِقبٌ َحتَـاُر َِا اْألَ 

ٌر َجمَـانِيَها َشـَواٍد َصـَواِدحُ   ِظبَـاٌء َمَغانِيَها َعـواٍط َعَواِطفُ   َوطَيـْ

َهـا ُعيُـوٌن نـََواِضحُ   َوتـَْقتـُُلُهْم ِفيَهـا ُعيُـوٌن نَـَواِظٌر   َوتـَْبِكيِهـْم ِمنـْ

 َكَما فَـاَح ِمْن ِمْسِك اللِطيَمِة فَاِئحُ   يَـِة اْلُعباِد ِمنّـِي حتَِيّـَةٌ َعَلى قـَرْ 

ّ◌ َِا تِْلَك الربَـى َواْألَبَاِطـحُ   َوَجـاَد ثـََرى تَاِج اْلَمَعاِرِف ِدميَةٌ  تـََغص 

 نَـَوازِحُ  نَـَوازٌِع َلِكن اجلُُْسـومُ   إِلَْيَك ُشَعْيَب بْـَن احلَُْسْنيِ قـُُلوبـَُنا

 َفَسْعُيَك َمْشُكوٌر َوَجتْـُرَك رَابِـحُ   َسَعْيَت َفَما َقصْرَت َعْن نـَْيِل َغايٍَة 

 أُنَـافِـُح ِفيَهـا َرْوَضـُه َوأُفَاوِحُ   َوِإْن أَْنَسى َال أَْنَسى اْلَورِيَط َوَوقـَْفةً 

نْـَساِن   ُمِطال َعَلى َذاَك اْلَغِديِر َوَقْد َغَدتْ   َعْينِـي ِمْن َصَفاُه َصَفاِئحُ ِإلِ

ُعَليُة ِفيَنا َمـا يـَُقـوُل اْلُمَكاِشحُ   أََماُؤَك أَْم َعْيِين؟ َعِشيَة َصـدَقتْ 
1 

 فَـِإين َسْكـرَاُن ِحبُبـَك طَافِـحُ   لَئِـْن ُكْنَت َمْآلنًا ِبَدْمِعَي طَاِفًحا

 فَـَذاَك َغزَاِيل ِيف ُعَباِبَك َسابِـحُ   َوِإْن َكاَن َمْهرِي ِيف ِتَالِعَك َساِئًحا

 ِمبِثْـِل ُحَالُه ُتْسَتَحث اْلَقـرَائِـحُ   ِقرَاٌح َغَدا يـَْنَصب ِمْن فـَْوِق َشاِهقٍ 

ْمِع الِذي أَنَا َساِفحُ   أََرق ِمَن الشْوِق الّـَِذي أَنَا َكامتٌِ  َوَأْصَفـى ِمَن الد 

 لِِعْرِضي َكَما قَـاَل النِصيُح لَنَاِصحُ   َمسيـِه ِإنِين أََما َوَهَوى َمـْن َال أُ 

 يـَُقـاُل ُفَالٌن َضيّـُِق  الّصـَْدِر بَاِئحُ   أَبـَْعَد ِصياِمي َواْعِتَكاِيف َوُخْلَوِيت 

 وََكْم َصاِلٍح ِمْثِلي  َغَدا َوْهَو طَالِـحُ   لَِبْعُت َرَشاِدي ِفيـِه بِاْلغَـي ُضلةً 

 َمَقاٍل لَْيَس لِـي ِفيـِه قَـاِدحُ   َمـَقاٍم لَْيَس ِيل ِفيـِه َحاِسدٌ  َوَأي َوَأي 
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 فـََقْد َجاءَُكْم ِمين اْلُمَكاِيف اْلُمَكاِفحُ   َأَال ُقْل لُِفْرَساِن اْلَبَالَغـِة َأْسرُِجوا 

 ُهْم َوُهَو َشاِئحُ َويـُْغَمُط َشْجِوي ِعْندَ   َأَخيُْمُل ذِْكـرِي ِعْنَدُهْم َوُهَو نَاِبهٌ 

 َوُأْسـٌد ِإَذا َالَح الصبَـاُح َكَواِلحُ   بُـُدوٌر ِإَذا َجن الظَالُم َكـَواِمٌل 

 وََكْيَف َوظَْبِيي َساِنٌح ِفيَك َوَسارِحُ   تـَرَْكتُـَك ُسوَق اْلبـُز َال َعْن تـََهاُونٍ 

 َومهَي ِيف ِمسَاِطَك طَاِمحٌ َونَاِظٌر   َوِإين َوقـَْلِيب فِـي َوَالِئَك طَاِمـعٌ 

  أَتـُْقَضى ُديُـوِين أَْم َغرِميِـَي فَاِلحُ    أَيَا أَْهـَل ُودي َواْلَعِشُري ُمـَؤمنٌ 
نَـْيـِه نَاِصحُ    َوَهْل َذِلَك الظْيبُ النَصاِحي لَلِذي    يـَْقَطُع ِمـْن قـَْلِيب ِبَعيـْ

 َوَوْجُه اْعِتَذارِي ِيف اْلَقِضيِة َواِضحُ   َمةً َكنَـْيُت َِا َعْنـُه َحيـَاًء َوِحشْ 

  1]املتقارب: [ومن شعره قوله ميدح ابن رشيد الرحالة املشهور ويشكو له غربته
 2َوقَـْد ُضـم بـَْعُد ِلوَْكٍر َجَناَحا  َأطَـاَر فـُؤاِدَي بـَْرق َأَالَحـا

َ تَأَلَقـُه فِـي الدَجـى  اٍن يـََهـاُب اْلِكَفاَحاُحَساُم َجبَـ  َكـَأن 

 تـََلذ ِإَذا َمـا َسنَـا اْلَفْجـِر َالحاَ   َأَضـاَء َولِْلَعْيــِن ِإْغَفــاَءةٌ 

 َوزِيـَد بـََيانًـا فَـزَاَد اتَضـاَحا  َكَمْعًىن َخِفـي بَـَدا بـَْعُضـهُ 

 ِقَماَحانَـَواِهُل َمـاٍء َصـَدْرَن   َكـَأن النُجـوَم َوقـَْد َغرَبتْ 

 َفَأْدرََكَها الصْبـُح َرْوَحى ِطَالَحا  َلَواِغُب بَاَتْت جتَِـد السـَرى

 َفُمحـْت َعَلْيـِه ِبًال واْنِصيـَاَحا  َوقَـْد لَِبَس الليـُْل َأْمسَـالَـُه 

 َفَحيـا َنِسيـُم َصبَـاُه الصَبَاحا  َوأَيـَْقـَظ َرْوُض الربَـا َزْهـَرهُ 

 ُمبَـيُت َمـاٍل َحـَواُه اْجِتيَـاَحا  َكـَأن النـَهـاَر َوقَـْد َغـاَهلَا

 َويـُْلِهُب نَـاَر ُضُلوِعي اْقتِـَداَحا  أََتى َيْستِفيُض ُدُموِعي اْمِتَياَحـا

 َولَـْم يـَْلَق َزْنَد اْشِتَياِقي َشَحاَحا  فـََلْم يـَْلَق ُدْجُن اْنِتَحاِيب َشِحيًحا

 َألَنـَْفـْذُت  َمـاَء ُجُفوِين اْمِتَياَحا   تَـَوقُد نَـِار احلََْشـا َولَـْوَال 

 َهِديُل َمحَـاٍم  ِإَذا ِمنُْت َصـاَحا  َوِممـا ُيَشـرُد َعنـي اْلَكَرى

 َفأَْقطَـُع لَْيلِـي بُـًكا َأْو نِيـَاَحا  يـَنُـوُح َعلَـي َوأَْبكـِي لَـهُ 

 َعـَلْيِك َوَمـا زِْدُت ِإال اْنتِـزَاَحا  طَْلـُت اْألََسـىأََعْنيُ أَرِِحيـي أَ 

 أُرِْد بـَْعـَد َمـاِئِك َمـاًء قِـرَاَحا  َدِعيِين أَرِدء َمـاَء َدْمعِـي فـََلمْ 
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 َو أَْبكـِي َعَلْيـِك ِإَذا ُذْقُت رَاَحا  َأِحن إِلَْيِك ِإَذا ِسْفـُت رِحيًـا

 َأَشْحـُت ِبَوْجِهـَي َعْنِك اتَشاَحا  لَْيـِك وََكمْ َوأَفـْنَـى اْلِتيَـاًحا إِ 

 ِإبَاِئي رَِكْبـُت إِلَْيـِك الريَـاَحا  َولَـْوَال َسَخـاِئُم قَـْوٍم أَبَـْوا

 َمحَْيُت ِمحَى ِعْرِضِهْم َأْن يـَُباَحا  أَبـَاُحوا ِمحَـايَا وََكـْم َمرةٍ 

ُهْم ِبِشْعرِي اْنِتصَ   َفَكـاَن اْجلَـزَاُء َجَالِئي اْلُمَتاَحا  ارًاَوَدافـَْعُت َعنـْ

 َأَكـاَن َمسَـاُحُهـُم ِيب َربَاَحا  أَبَاُعـوا ِوَداِدَي َخبًْسا َفَسـلْ 

بَـَهـا ِسرَارًا َفَجـاُءوا لَِقْتلِـي ُصرَاَحا  َوأَْغـَرْوا بِنَـْفِسـَي ُطال 

 لَـْم َيُك ِإال ِمـزَاَحا تَـَومهْتُ   َوآلُـوا َميِينًـا َعلَـى َأن َمـا

 رََأْت ِيل ِبَغْيـِر اْلَفـَالِة فَـَالَحا  َفَشـاَوْرُت نـَْفِسَي ِيف َذا َفَمـا 

 َجنـَاًء فـَلَـْم أَلْـَق ِإال َجنَـاَحا  فَِبت أُنَاِغـي ُجنَـوَم الـدَجى

يَاِجَري َوْحِدي َو َال  اْلقَ   َأُجـوُب الد ـرَاَحاُمـَؤاِنَس َإال طَـا َوالس 

 َمِبيتِـي فـََتْمَألُ َمسْـِعي ُضبَـاَحا  وَ ِإال الثـَعـالِـَب َحتَْتس فِـي

 َو أَْعـُرو اْألََداِحَي ُغبـْرًا ِفسضاَحا  َأُجـوُز اْألَفَاِحيَص فـَْيًحـا ِقَفارَا

 يَـاَحاَوأَْعـُلو لَـَواِغَي تِْلَك صِ   َفأُْعِيي َشـَوارَِد َهـِذي َعـَداءً 

 َأَجابُـوا ُعـَواًء َوأَّمـُوا النَباَحا  َوَجـواُب بَـْدٍو ِإَذا اْستـُْنِبُحوا

 َوِإْذَهـاُب نـَْفِسـَي ِفيـِه ُمَباَحا  يـََرْوَن ِقتَـاِيلَ فِـي احلِْْجِر ِحال 

 أََعاِجُم ُشـوِس اْلُعيُـوِن ِقبَـاَحا  َقَصـْدُت َسنَـاُهْم فـََلْم ُأْخِطِهمْ 

 َأَسـارُُهُم َأْسـرَِي أَْم َسـرَاَحا  َفَسْل َكْيَف َكـاَن َخَالِصَي ِمنْ 

 فـََلْم أَْلَف ِإال اْلِغنَـا َو السَمـاَحا  َوَال ِمثْــَل بـَْيـٍت تَـَيمْمتُـهُ 

 َوِغيـًدا ِخـَذاًال َوُعـوًدا أَقَاَحا  ِعيَـابًـا ِمَالًء َونِيبًـا ِمسَانًـا

 ِكرَاَم اْجلُـُدوِد ِفَصـاًحا ِصَباَحا  َعـارِيَب ُشـم اْألُنُـوفِ َوِإال أَ 

 يـََريْـَن َفَسـاَد اْلُمِحـب َصَالَحا  َو ِإال يـََعاِفيـَر ُسـوَد اْلُعيُـونِ 

 ُميَـرْضَن ِمنا  اْلُقُلوَب الصَحاَحا  يـَُردْدَن ِفينَـا ِحلَـاظًا ِمـرَاًضا

 لَـَو اَن اْلِقيَـانَا َرفـَْعـَن اْلوَِجاَحا  ـاِح َطَال َربْـَربٍ َوَحتَْت اْلوِجَ 

 أُِطْق  َعْن ِمحَاُه  ِبَقْلبِـي بَـرَاَحا  أَرَانِـي َحمَاِسـَن ِمْنـُه فـَلَـمْ 

 َوقَـًدا قَـوِميًا َورِْدفًـا َرَداَحـا  ُحمًَيا َوِسيًما َو فَـْرًعـا أَثِيثًـا

 يَـدَْع لِـَي َعْقًال َِا ِحَني رَاَحا  َبَدائِـَع لَـمْ َوأَبْـَدى لَِعْينِـي 
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َر َسْفِك َدِمي   َفَحـل َوبَـل لَـُه َمـا اْسَتَباَحا  ِإَذا لَـْم يُـرِْد َغيـْ

 َمَىت َمـا رَأَْيُت اْلُوُجـوَه اْلِمَالَحا  َوَمـا زِْلُت َمسًْحا بِنَـْفِسي َكَذا

 َهـَواُه  فـََقـْد زِْدُت ِفيِه اْفِتَضاَحا  ْدُت ِمنْ َوبِابْـِن ُرَشْيـٍد تـََعـو 

 َوَأْوَدْعتُـُه َجْفـَن َعْيِين فـَبَـاَحا  َوقَـْد َضاَق َصْدرَِي َعْن َكْتِمهِ 

 ُخطُوٍب َأَجْلـَن َعَلي اْلِقـَداَحا  َوبِابْـِن ُرَشْيـٍد تـََعـوْذُت ِمنْ 

 فَـأَْلَقْيُت طَـْوًعا إِلَْيـِه السَالَحا  أَلَـح الزَمـاُن بِـَأْحـَداثِـهِ 

 مسَِْعَت َوَصيـَر ُنْسِكـي َطِالَحا  أََعاَد َشَبابِـي َمِشيبًـا َكمـَا

 1َولَـْم يَـَر َذا َعَلْيـِه ُجنَـاَحا  َوفَـرَق بـَْينِـي َوبـَْيـَن اْألَُهْيلِ 

 يٍن  إِلَْيَك اْستَـرَاَحاِلَشْجـِو َحـزِ   َأِخي َومسَِيي َأِصـْخ ُمْسعِـًدا

 ُكـَداًما َو أَْدَهـى َشَواِيت ِنطَاَحا  فـََقـْد َجب َظْهرِي َعَلى َضْعِفهِ 

 ظَنَـْنـُت فِـرَاِقي َهلَـا َأْن يـَُتاَحا  َوَطوَح ِيب َعْن تِِلْمَسـاَن َمـا

 ِبطَـاَحايَـَدْعنِـي أَُودُع تِْلَك الْ   َوأَْعَجـَل َسْيـرَِي َعْنـُه وَملَْ 

 َفَكـاَن لَـُه النّـَْأُي َمْوتًا َصرَاَحا  نََأى ِبَصِديِقـَك َعـْن َرْبعِـهِ 

 ِإَذا َهـاَج َخاُضـوا إِلَْيِه الرَماَحا  وََكـاَن َعـزِيزًا َعلـَى قـَْومـِهِ 

 اإِلَيـِْه اْمِتَهـانًا لَـُه َو اطـرَاحَ   فـََهـاُهـَو ِإْن قَـاَل ملَْ يـُْلتَـَفْت 

 ُأَالقِـي َمَسـاًء بِـِه َوالصبَـاَحا  َعِجْبُت لِـَدْهـرَِي َهـَذا َوَما

 َوَذلـَل ِمنــي َحيَـاًء لَِقـاَحا  َلٌقْد َهـد ِمين رُْكنًـا َشِديـًدا

 لَـِو اْسطَْعُت ِطْرُت إِلَْيِه اْرتَِياَحا  ُوِقيُت الرَدى ِمْن َأٍخ ُخمْلِـٍص 

نَـَناَوِإنـي عَ   َألَتْـبَـُع َذاَك الشـَذا َحْيُث فَاَحا  لَـى فـَْيـِح َمـا بـَيـْ

 َونـَْوِح احلََْمـاِم ِإَذا ُهـَو نَـاَحا  َأِحـن إِلَْيـِه َحِنَني اْلُفُحـولِ 

 َو َخْفِق الْـَوِميِض إََذا َمـا َأَالَحا  َوَأْسـَأُل َعْنـُه ُهُبوَب النِسيمِ 

 يـَُعانِيـِه ِجْسِمي َضًىن َأْو َصَحاَحا  اَن َحاِيل َوَمـا َوِإن ِشْئَت ِعْرفَ 

 َوَصـْدٌر يُفـَاُح إِلَْيَك اْنِشـرَاَحا  فـََقْلٌب يَـُذُوب إِلَْيـَك اْشِتَياقًا

 َنِديًا َوَصـاَدَف أَْرًضـا بـَرَاَحـا  َوَغـْرُس ِوَداٍد َأَصـاَب َفَضاءً 

 فـَلَـْم َختَْش بـَْعـُد َعَلْيِه اْمِتَصاَحا  َكـرَِاسـِخ َجمْـٍد تَـأَثـْلتـَهُ 
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َهـا السَمـاُك َلطَاَحا  َوَعْليَـاَء بُـوئْـتَـَهـا لَـْو بـََغى  ُمسُـوا إِلَيـْ

 َفَكاَنْت لَِعطـِْف ُعَالَك َوَشـاَحا  َمَكارُِم َمجْعـَت أَْفـَذاَذَهـا

 ـُدوِ َـا َوالرَواَحاَعَمـْرَت اْلغُ   َوَدْرُس ُعلُـوٍم َِيـُم َِــا

 فـَلَـْم تَـْدِر ِإال التـَقى َو الصَالَحا  َنَشْأَت َعـِن اْخلَْيـِر َواْعَتْدَتهُ 

َـا رِْحلَـةٍ  َكَسْحَت اْلَمَعاِرَف ِفيَها اْكِتَساَحا  َوُقمـَْت َهلَـا أَمي 

 ِطيَب ِإَذا ُحلْـَت َالَحاَأِو ِإن اخلَْ   َفَما ِإْن َجِليٍس ِإَذا قُلـَْت قَـالَ 

ـَة  َا َمكِ اْلَمَالئِـُك َعْنَك ُصـرَاَحا  َولَـْو لَـْم َحتُـج حلََج 

 َفَمـا زَاَدنِـي الطْبُع ِإال ِمجَاَحا  َوأَمـا أَنَـا بـَْعـَد نـَْهِي النـَهى

  ِعي اْصِطَباَحاَوَأْشَرُب َماَء ُدُمـو    أُِديـُر ُكـُؤوَس َهَواَي اْغِتَباقًا
  تـَُوبـُخ ِفيـِه َمْشـَي اْلُوقـَاَحا   فـَبَـرْد َجـَواَي بِـَرد َجـَوابٍ 
َنَك فَـاْخَفْض َهلُـن اْجلََناَحا   َوُهـن بـَُنيـاُت ِفْكـرِي َوَقدْ    أَتـَيـْ

      1]الطويل:[وقال يف رثاء تلمسان وهجاء بين زيان 
 َكرْخُ الْ  َال  وَ  َالمِ الس  ارُ دَ  َال  ْفسِ النّـ  َىن مُ          ْسُخويَ  اَِ  انَ َـ مالز  ن أَ  وْ ـلَ  ِلْمَسانُ تِ 

 ْبـخُ الل  ِنقَ احلَْ  ْمَكنَ أَ  وْ لَ  َسىاْألَ  ارُ ـثَ مَ         َهاونَـ دُ  يلَ حِ  الِيت  وَىل اْألُ  اـَِ  ىارِ دَ وَ 

ُفَوانِهِ   ـِايب َال َأِجيـٌن َو َال َمْطخُ َو َمـاُء َشبَ   َوَعْهـِدي َِـا َواْلُعْمُر ِيف ُعنـْ

 وَ َمـْعَهُد أُْنٍس َال يـَلَـذ بـِِه َلطْـخُ   قَـرَاَرُة ِْيَـاٍم َوَمْغنَـى َصبَـابـَةٍ 

ْهـُر َمْثِين اْلِعنَـاِن ُمنَـْهنَـهٌ  َوَال َردٌْع يـُْثِين مـِْن ِعنَـاٍن َوَال َرْدخُ   ِإَذا الـد 

 َكـَأن ُوقُـوَع اْلَعْذِل ِيف أُُذِين َصْمخ  َىل َعـْذِل َعاِذلٍ لََيالِـي َال ُأْصغِـي إِ 

 ظـََواِهـُر أَْلَفاٍظ تـََعّمـََدَها النْسـخُ   َمَعـاِهُد أُْنٍس ُعطلَـْت َفَكـأَنـَهـا

ٍف َعَفـا بـَْعـُض آيِـَها ْطخُ   َوأَْربُـُع ُأالَكَما َكـاَن يـَْعُرو بـَْعَض أَْلَواِحَنا الل 

 فَِإينِ َـا ُطَ◌ـوَل َدْهـرِي َلُمْلتَـخ   َفَمْن َيُك َسْكرَانًا ِمـَن اْلَوْجـِد َمرةً 

 فـََزنْـُد اْشِتيَـاِقي َال َعَفـاٌر َوَال َمْطخُ   َوَمـْن يـَْقتَـِدْح َزْنًدا ِلَمْوِقِد َجْذَوةٍ 

 َل ِإال التّـََودُع َوالسْبـخُ َو َال َشاِغـ  أَأَْنَسـى ُوقُـوِيف َالهًيا ِيف ِعرَاِصَها

 َرِخًيا َكَمـا َميِْشـي ِبطُرتِـِه الرخ   َو ِإال اْخِتيَـِايل َماِشيًـا ِيف ِمسَاِطَها

َهُض اْلَفرْخُ   َو ِإال فـََعـْدِوي ِمثْـَلَمـا يـَْنفـُِر الطَال   َولِيـًدا َو َحْجِلي ِمثْـَلَما يـَنـْ
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ِبَيبـُة َو الشرْخُ   ْرَدِشيـُر بْـُن بَاِبكٍ َكأَنـي ِفَيهـا أَ  الش َو َال ُمْلَك لِـي ِإال 

 َجـآِذُر َرْمـٍل َال ِعَجـاٌف َوَال بـُزْخُ   وِإْخَواُن ِصْدٍق ِمـْن ِلَداِيت َكأَنـُهـمْ 

 َرٍة ُصْلخُ َو َعـْن ُكـل َفْحَشاَء وَ ُمْنكَ   ُوَعاٌة ِلَما يـُْلَقى إِلَْيِهْم ِمـَن اْهلُـَدى

 َشَبابـُُهُم اْلُفْرَغـاُن َوالشيبَـُة السْلـخُ   ُهُم اْلَقْوُم ُكل اْلَقْوِم ِسياِن فِـي اْلُعَال 

 َوَمر الصَبا َواْلَمـاُل َواْألَْهـُل َواْلَبْذخُ   َمَضـْوا َوَمَضـى َذاَك الزماُن َوأُْنُسهُ 

 َصرِيٌر َولَـْم ُيْسَمـْع ِألَْكُعِبِهْم َجْبخُ   َالِمِهـْم َِاَكَأْن ملَْ َيُكْن يَـْوًما ِألَقْ 

يٌم َوَال ِيف اْلَقْضِب ِمْن لِيِنِهْم َمْلخُ   وَملَْ َيُك ِيف أَْدَواِحـَها ِمـْن ثـََناِئِهمْ   مشَِ

 ِهْم َضْمخُ َوَال ِيف َجِبِني اْلَبْدِر ِمْن ِطيبِ   َوَال ِيف ُحمَيا الشْمِس ِمْن َهْدِيِهْم َسًنا

 ْبخُ رَ  ْيُشَناعَ  َال  وَ  ْبحٌ رِ  مْ ُـ كُر جتَْ  اَـ مفَ   َنالِ مشَْ  ت شَ  ِيف  ورَ ـْغمُ يَـ  ِين بَ  َعْيُتمْ سَ 

 ْمخُ اجلَْ  وَ  ْجُرفُ تعَ ال  ـهُ نْ عَ  دُّكمْ ـرَ فَ        ُكمْ َالحِ صَ  نْ ـمِ  ْرَجىيُـ  امَ  َىل إِ  مْ ِعيتُ دُ 

 ُعبَـاٌب لَـُه ِيف رَْأِس َعْلَياِئُكْم َجْلخُ   ُكـمُ َتعـَالَْيُتُمو ُعْجبًـا َفطَـم َعَليْ 

 ِمجَـاَح ُغـَواٍة َال يـُنَـْهِنُهُهـْم قـَْفـخُ   َوَأْوَغْلُتُمو ِيف اْلُعْجِب َحىت َهَلْكتُـمُ 

 َهَالٌك َلُكـْم ِفيَهـا َفِهـَي َلُكْم َفخ   َكَفاُكْم َِا ِسْجًنا َطوِيًال، َوِإْن َيُكـنْ 

 بِأَْبَشارَِها ِمْن ُحْجِن َأْظَفارُِكـْم بـَرْخُ   َفَكْم ِفئَـٍة ِمنـا ظَِفـْرتُـْم بِنَـْيِلَهـا

َنُكْم أَرْخُ   َكأَنُكْم ِمـْن َخْلِفهـَا َو أََمـاِمَهـا  ُأُسوُد ِغَياٍض َوِهـَي َمـا بـَيـْ

َها اْلَقْيُد ِإْن ِهـَي أَْغَرَبتْ   ِام ِإْن لَـْم تـُْعَط َما َرَعِت النـْقخُ َولِْلَهـ  فَِللسوِق ِمنـْ

ِة اْلَقَلِق اْلَقطَا    ِة اْلَفزَِع اْلفْتخُ   َكَأْن َحتْتَـَها ِمْن ِشـد َوِمـْن فَـْوِقَها ِمْن ِشد 

 َو أَْيَسُر َما َتْشُكو بِـِه الـذل َو اْلَفْنخُ   َوأَقـَْرُب َما تـَْهِذي ِبِه اْهلَْلُك َوالتّـََوى 

َها اْلَفـرُْع َواقـْتُِلَع الشْلـخُ   َماَذا َعَسى نـَْرُجـوُه ِمـْن ملَ َشْعِثَهافَ   َوَقْد خر ِمنـْ

 َوَقدء َعَصَفْت ِفيَها رِيَـاُحُهُم النْبـخُ   َوَما َيْطَمـُع الراُجوَن ِيف ِحْفِظ آِيَها

 ا َأُكًفا َعَلى ِإْثرِِه َطخواَمتَـى قـََبُضـو   َزَعـاِنُف أَْنَكـاٌل لِئَـاٌم َعنَـاِكلٌ 

 َوأَمـوا ِإَىل أَْعَالِم ُرْشِدِهـْم َزّخـُوا  َوَلما اْستَـَقلـوا ِمـْن َمَهاِوي َضَالهلِِمْ 

 يَـِذل َلُه َرْضـَوى َو يـَْعنـُو َلُه َدْمخُ   َدَعاُهْم أَبُـو يـَْعُقوَب لِلشَرِف الِذي

 َو َمـا ِالْمـرٍِئ َعـْن أَْمِر َخالِِقِه َنخ   اقُـوا َوبَاَهلُمْ فـَلَـْم َيْسَتِجيبُـوا فَـذَ 

 َو قَـْد َيْسَمُع الصم الدَعاَء ِإَذا َأْصُخو  َوَما زِْلُت أَْدُعـو لِْلُخـُروِج َعَلْيِهمُ 

 قـَْفـخُ   َوَما ِلظََنابِيِب ابْـِن  َساِحبَـةٍ   َوأَْبُذُل ِيف اْسِتْئَصاهلِِْم َجـْهَد طَاَقِيت 

 َكَمـا تـَرََكْت لِْلُمِعز أَْهَضاُمَها َمشْخُ   تـَرَْكُت ِلِميَنا َسْبتَـٍة ُكـل ُجنَْعـةٍ 
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 َو َلْو َحـل ِيل ِيف َغْريِِه اْلَمن َواْلَمْذخُ   َوآلَْيـُت َأْن َال أَْرتَـِوي َغْيـَر َماِئَها

 َأُحـط ْهـرَ  -َوَأال ِبُعْقـرِ  -الد َـا بـَْلـخُ   َهاِإالِأَْتِين َداَر ِإْمـَرَولَـْو بَـو 

 وََكْم أَبْـرََأْت  ِمـْن ِعلٍة  تِْلُكُم اللْبخُ   َفَكـْم نـََقَعْت ِمْن ُغلٍة ِتلءُكُم اْألََضى 

َهـا َعـْدُهلَا َواْعتِـَداُهلَا   نـْفخُ َوَأْحبُـرَُها اْلُعْظَمى َو أَْريَافـَُهـا ال  َوَحْسِيب ِمنـْ

 لِعِـزِهمْ  تـَْعنـُو الطرَاِخنَـُة  اْلبـُْلـخُ   َوأَْمَالُكَهـا الصيـُد اْلَمَقـاِوَلُة اْألَُىل 

 ُتِضيُء َفَما َيْدُجو َضَالٌل َو َال َيْطُخـو  َكـَواِكُب َهـْدٍي ِيف َمسَاِء رِئَاَسةٍ 

 اُس ِيف َطْخيَـاِء َغيِهـُم اْلَتُخواِإَذا الن   ثَـَواِقُب أَنْـَواٍر تَـَرى ُكل َغاِمضٍ 

َناَِا الرْمخُ   َوَرْوَضـاُت آَداٍب ِإَذا َمـا تَأرَجتْ  يَـاِء أَفـْ  َتَضـاَءَل فِـي أَفـْ

 تَنِــم َوَال َلْفـٌح ُيِصيـُب َوَال َدخ   َجمَامـُِر نِـد فِـي َحَداِئَق نـَْرَجسٍ 

َها النْضُح َأْو يـَْعظُُم النْضخُ   رَِوايَـةٍ  وَ َأْحبُـُر ِعْلـٍم َالِحيَـاضُ   فَيْكبُـُر ِمنـْ

 َوأَْيِديِهـْم ُمتَْألُ اْلَقـرَاِطيُس َو الطرْخُ   بـَنُـو اْلَعْزِفِيَني اْألُوَىل ِمْن ُصُدورِِهمْ 

ُهـْم َتَصـدى لَِغايَةٍ   َمْن يـَْنُخوتََأخَر َمْن يـَْنُحـو َو أَْقَصـَر   ِإَذا َمـا فـًَىت ِمنـْ

 ِكراٌم َهلُْم ِيف ُكل َصاِحلَـٍة َرْضـخُ   رِئَاَسـُة َأْخيَـاٍر َوُمْلُك أَفـَاَضـلٍ 

ُة َرخوا  ِإَذا َمـا بَـَدا ِمنّـَا َجَفـاًء تـََعطُفوا ـْت بِنَـا ِشدنَـا َوِإْن َحل  َعَليـْ

 نَـا ُدلْـٌح َو أَْبَدانُنـَا ُدلْـخُ َو َأْمجَالُ   نَـُزورُُهـْم ُحـًذا ِحنَـافًا فـَنَـْنَثِين 

نَا بـَرْخُ   يـَُربـونَنـَا بِاْلِعْلـِم َواْحلِْلـِم َوالنـَها َفَمـا َخـْرُجَنا بُـٌز َوَال َحـد 

نـَْيا لُـُزوٌق ِمبَْن يـَْرُخو  َوَما الزْهُد ِيف أَْمَالِك خلٍَْم َوَال التـَقى بِبِـدٍْع ، َو لِلد 

 يَـةٌ َوِإال  َفمـَا  يَـْوُمـُه ِسر وَ َال َصْيُتُه َرْضخُ   َفِفـي َرب اْخلَـَوْرنَـِق ُغنـْ

 َوَقْد نَاَل ِمْنُه اْلُعْجُب َما َشاَء َو اجلَْْفخُ   1َتطَلـَع يَـْومـًا َوالسرِيـُر ِإَماُمهُ 

ـِة ِصـْدقٍ   َوَعـن لـَُه ِمـْن ِشيَـَعِة احلَْق قَاِئمٌ  َال بَـَعاٌم َوَال َوْشخُ  ِحبُج 

 َو َقْد َكاَن يـُْؤِذي َبْطَن َأْمخَِصِه النـخ   َفَأْصبَـَح َجيْتَـاُب اْلُمُسوَح َزَهاَدةً 

نـَْيا أَبِـي َحاتِـٍم لَنَـا َدَواٌء َوَلِكـْن َمـا ِألَْدَوائِنَـا نـَْتــخُ   َوِيف َواِحِد الد 

 نـَْيا َختَـل ى َعـِن الـدَهـا فِـي ثـَْوِب َخنَْوتِِه لَْتخُ   َي َعاِرفٍ َختَليَـَرى أَنـ 

َهـا ُمْسَتِهيًنا لَِقـْدرَِها َها اْجِتَذاٌب وَ َال َمْصخُ   َوأَْعـَرَض َعنـْ  فـَلَـْم يـُْثنِـِه َعنـْ

َكفِه الطـرُْح َوالط   َفَكـاَن َلُه ِمْن قـَْلِبَها احلُْب َواْهلََوى  ـخ وََكاَن َهلَا ِمْن َ
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َها َوِهَي ِيف ِطَالِبهِ   َيَديْـِه مـِْن ُمَعانَاَِا نـَْبخُ   ْن ِيف َكمَ   َوَمـا ُمْعـِرٌض َعنـْ

َها  َوَال ُمـْدرٌِك َمـا َشاَء ِمْن َشَهَواَِا  1التَبجُح َو النْجخُ   َكَمـْن َحظُه ِمنـْ

 2َصْمخٌ   ْصبِـُح َحتـى َما ِآلَذانَِناَو نُ   َوَلِكنـَنا نـَْعَمى ِمـرَارًا َعـِن اْهلُـَدى

ـا َقَضى اهللاُ َمْهَربٌ  َال َفْسـخُ  اِء اِهللا نـَْقـٌض وَ َو َال لَِقضَ   َوَما ِالْمـرٍِئ َعم 

 َِـا ِإال َوأَْنَت َهلـَا ِسنـْخُ   ادُ ُيسَ   أَبَـا طَـاِلٍب لَـْم تـَْبَق ِشيَمُة ُسْؤَددٍ 

 َشـخ   ِيف ُكـل َساِمَعـةٍ  ا ِلِدرَِ   زَمـاِن أَيَـاِديًـاَتَسوْغَت أَبـْنَـاَء ال

 َال نَـخ  ْم َكْسٌب ِسـَواَها وَ َفَما هلَُ   َوَأْجـَريـْتَـَها ِفيِهـْم َعـَواِئُد ُسـْؤَددٍ 

تْـُهْم َغَواِديَها َفِهَي ِيف ُعُروِقِهمْ  ِق أَْعظُِمهِ اِدَمـاٌء َوِيف أَْعمَ   َغـد ْم ُمـخ 

ُهـْم َحـْزنًا َوَسْهًال َفَأْصَبُحوا تـْ ْرِعيِهْم َوخلُْ مُ  َورٌْخ وَ  ْرَعاُهـْم مَ  وَ   وَ َعم 

ُغوَن َوْحـٌل َوَال زَخلُْ َفَما ُدوَن مَ   َبِين اْلَعـْزِفِييـَن ابـُْلغُـوا َمـا أََرْدمتُُ   ا تـَبـْ

 ْرُفُكْم َوْضخُ غَ ُكْم َجف َوَال َفَما َغْربُ   َو َال تـَْقُعـُدوا َعّمـَْن أَرَاَد ِسَجاَلُكمْ 

 وا َعَلى َمْن رَاَم َشْأوَُكْم َواْخنُواَوتِيهُ   َوَخلّـُوا َورَاًء ُكـل طَالِـِب َغايَةٍ 

 َأْسَالِفُكْم َشْدخُ َفِفي رَْأِسَها ِمْن َوْطِء   َوَال تَـَذُروا اْجلَـْوزَاَء تـَْعُلو َعَلْيُكمُ 

 خُ َخائَِيِيت اْلَفض َواْلَفضْ  ِإَذا ُجليـَتْ   أَْعيـُِن ُحسِديِألَْفـَواِه أَْعـَداِئي وَ 

 ْن َمْدِح أَْمَالِكَها َمْدخُ َفِفي نـَْفِسَها مِ   َدُعـوَها تـََهـاَدى ِيف ُمَالَءِة ُحْسِنَها

  َم الزْمخُ َوَقْد َجد ِفيَها الزْهُو َواْسُتْحكْ    3َميَانِيـٌة زَاَرْت َميَـانِيـَن َفأَنـْثـََنتْ 
  4]الكامل[وقال يف ذكر شبابه ومشيبه 

ْكَنَت  َجتَْهُل أَنِين َال أَْرقُـدُ   فَاْسَأْل ُخيَبـْرَك السَها َواْلَفْرَقدُ   ِإْن ُ

ُفَك َيْشَهـدُ   َو ِإِن اتـَهْمتَـُهَمـا لِبَـْعِض َتَشابُـهٍ  نَـُهَمـا َفطَيـْ  بـَْيِين َوبـَيـْ

 ِليُم اْألَْرَمـدُ   ْيَل َالأَْدرِي بِـهِ َو َلَقـْد أَبِيُت اللَسِهرًا َكَما بَاَت الس 

 َوالصْبُح أَْنَأى ِمـْن َهَواَي َوأَبـَْعدُ   أَْرَعى َكـَواِكَبُه َوأَْرقُـُد ُصْبَحُه 

 َحىت يـَُقـوَم لِـوِْرِدِه اْلُمتَـَهجدُ   فَـْرًدا ُأَكـاِبُد لَـْوَعِيت َوَظَالَمهُ 

 َسَحرًا َكَما َزَعَم اْلُغرَاُب اْألَْسَودُ   ِلبُط َوبَاَن قـَْلبـِي ِإثْـَرهُ بَاَن اخلَْ 
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 فَاجلِْْسُم يـُْتِهُم َو اْلَعزِميَـُة تـَْنِجدُ   َوتـََبايـََنْت أَْغـرَاُضناَ َوُجُسـوُمَنا

 ْرَقدُ ِإال ُسـرَاَي َوَعْزَمِيت َواْلَفـ  َو َكَذاَك َما َصْحِيب الِذيَن أَلِْفتـُُهمْ 

 ِمين َوَساَعَدِين الشَباُب اْلُمْسِعدُ   َونـََهْضُت َلْو َوافَـى نـُُهوِضي قـُوةً 

 فَالشـْوُق يـُْنِهُض َوالزَمانَُة تـُْقِعدُ   َالتـَْعَجبَـن لَِعـْزَمِيت َو تـَثَبِطـي

 ْلُمَتَأودُ َوَذَوى َقِضيُب قَـَواِمَي ا  َأْوَدى ِصبَـاَي َوَغاَض َماُء َمِعيِنهِ 

 َوالشْيـُب أَبـَْغُض زَائِـٍر يـَتَـَفقدُ   َوأَتَـى اْلَمِشيُب يـَُزوُرِين ُمتَـَفقًدا

 بـَْعَد الشَباِب َوَشْرِخـِه َما أَْفِقدُ   َوىل الشَباُب َوَشْرُخُه ملَْ يـَْبَق ِيل 

 لـى لَِبيًدا أَْرَبدُ َحلْت َكَمـا خَ   َخلْت َسَواِدي َرْبَدُة الشْعِر الِيت 

 ِيف نـَْهَضِيت ، َوِلُكل َشْيٍء َمْوِعدُ   َوَتَكـاَءَدْتِين َريـْثَـٌة لَـْم أَْدرَِها

  1]الكامل: [ومن شعره يف الغزل
نَـْي ُجْؤُذرِ   َوتـََبسَمْت َعْن ِمْثِل ِمسَْطْي َجْوَهرِ   َنظََرْت إِلَْيَك ِمبِثْـِل َعيـْ

 َأْو َكاْلبَـْرِق َأْو َعْن نَاِصٍع َكـالد رِ   رْلِع َأْو َكـاْألُْقُحَواِن ُمَؤشَكـالط 

 َبْل َمخْـَرٌة َلِكنـَها لَـْم تـُْعَصـرِ   َجتْـرِي َعَلْيـِه ِمْن َلَمـاَها َنْطَفٌة 

 تـُْزرِي َوتـَْلَعُب بِالنـَهـى ملَْ ُختْطَرِ   َلْو ملَْ َيُكْن َمخْـرًا ُسَالفًـا رِيُقَها

 ِفيـِه ُمَهنـُد حلَِْظَها ملَْ ُحيْـَذرِ   وََكَذاَك َساِجَي طَْرِفهضا َلْو ملَْ َيُكنْ 

َها َلْو ُعْجَت طَْرَفَك ِيفَ َحِديَقِة َخد   َِوأَِمْنَت َسطْـَوَة ُصْدِغَها اْلُمَتَجرب 

 ى ِيف َكْوثَرِ وََكَرْعَت ِمْن َذاَك اللمَ   َلَرتـَْعَت ِيف َذاَك احلَِْمـى فِـي َجنةٍ 

 َحْصَباُء ُدر فِـي ِبَسـاٍط َأْخَضرِ   طََرقـَْتَك َوْهنًـا َوالنُجـوُم َكـأَنـَها 

ـٍن َوُمنَـّفـَرِ   َوالرْكُب بـَْيـَن ُمَصعـٍد َوُمَصوبٍ  ـوُم بـَْيـَن ُمَسكَوالن 

 ْزَرْت بِالصَباِح  اْلُمْسِفرِ َسَفَرْت  َفأَ   بـَْيَضا ِإَذا اْعَتَكَرْت َذَواِئُب َشْعـرَِها

 ِمـْن ِفضـٍة َأْو ُدْميَـٌة ِمْن َمْرَمرِ   َسَرَحْت َغَالئُِلَهـا فـَُقْلُت َسِبيَكـةٌ 

 ُختِْلْف َمـَواِعـَدَها َولَـْم تـَتَـَغريِ   َمَنَحْتـَك مـَا َمنَـَعْتَك يـَْقظَانًـا فـََلمْ 

َا َخافَـْت بـُغَـاَة ُوَشاتِـ َفأَتـَْتَك ِمـْن أَْرَداِفَها فِـي َعْسَكرِ   َهاَو َكَأمن 

 تـَْعطُو فـََتْسطُـو بِاْهلَِزْبِر اْلَقْسـَورِ   َو ِجبِـزِْع َذاَك اْلُمْنَحنَـى ِإْدَمانَـةٌ 

يِم اْلَعْنَربِ   َوحتَِيّـٍَة َجـاَءْتَك فِـي َطي الصَبا  أَذَْكى َوأَْعطَـَر ِمْن مشَِ
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ْذِخرِ   يَك َفْضَل رَِداِئَهاَجـرْت َعلَـى َوادِ   َفعـََرْفَت ِفيَها َعْرَف َذاَك اْإلِ

 ُمَتَشـوٍق َذاِكـي احلََْشا ُمَتَسعرِ   َهاَجْت بَـَالِبُل نَـازٍِح َعْن إِْلِفـهِ 

ـرِيَها تَـْذُكرِي  َوِإَذا َنَسْيِت لََيالِـَي اْلَعْهـِد التِـي  َسَلَفْت لََنا فـََتذَك 

 َوالشْمُس تـَْنظُـُر ِمْثَل َعْنيِ اْألَْخَزرِ   ا نـَُغنيَها َونَـْرُشُف ثـَْغـَرَهاُرْحنَـ

 َواْجلَـو بـَْيـَن ممَُسٍك َوُمَعطـرِ   َوالرْوُض بـَْيـَن ُمَفضٍض َوُمَعْسَجدٍ 

  1:] الطويل[ومن شعره قوله 
 ُهلـَا اْلُعْتـَىب َوهـَاهـَِي فَِاركُ َوَتْسأَ   تـُرَاِجُع ِمْن ُدنـَْياَك َمـاَ ْأَنت تـَارِكُ 

 َوشـَـر ِوَداٍد َما تُـَود التّـَرَائـِكُ   تُـَؤمُل بَعـَْد التـْرِك َرْجَع ِوَداِدَها

 َفأَْنتَ  َعلـَى َحلـَْوائـِهِ  ُمتَـَهـاِلكُ   َحَال َلَك ِمْنها َما َحَال َلَك ِيف الصَبا 

 فـََقْلُبَك َحمـُْزوٌن َوثـَْغـُرَك َضاِحـكُ   َعْنهـَا َجتَمًال  َتظَـاَهـُر بِالسْلَوانِ 

 َوَشْعـُر َعَذارِي َأسـَْوُد اللْوِن َحاِلكُ   تـَنَـزْهُت َعْنهـَا َخنـَْوًة َال َزهاَدةً 

 َزناِنُب مـِْن َضـَواتـَِها َوعـََواَتكُ   لََياِيل تـُْغرِي بِـي َوِإْن ِهَي أَْعرَضتْ 

 2َمتَـاَيُل مـِْن ثِقـٍْل بـَْنيَ اْألَرَاِئكِ   ـُُدوٍد ِيف ِقَحاِف َرَواِدفٍ ُغُصُون ق

 ثُِدي َكـَأْسنـَاِن الرمـَاِح فـََواِتكُ   ُتطاِعُنِين ِمْنهـُن ِيف ُكـل َمْلَعبٍ 

َواَتِ   وََكْم ِكلٍة ِفيَهـا َهَتْكُت َوُدوَـَا  كُ صـُُدوُر العـََواِيل َوالسُيوُف البـْ

 ِلطـَاِلِ◌ِ◌ِـَا َأْو مـَا َحتَيـَر َهالـِكُ   َوَال خـِْدَن ِإال َما أَعـَْدُت َرِدينـَهُ 

 فَـَواتُِر َأْحلـَاٍظ  لِلظَبا اْلفـََواتـِكُ   ُتِضل فـَُؤاَد اْلَمْرِء َعْن َقْصِد ُرْشـِدهِ 

 اٌع َمجـٌة َوعـََوانـِكُ ِسنُـوُه ِطبَـ   َوِيف ُكل ِسـٍن ِالْبِن آَدَم ِإْن َتطـلْ 

 َوأَْعَجـَز رَْأِيي َعْجـزُُهن الركـَِاركُ   َوِإال َفَمِايل بـَْعـَدَما شـَاَب َمْفرِِقي

 تـُرَاِفُقِين ِفيَهـا الرَحـاُل اْحلـََواِتكُ   َأجـُوُب إِلَيـَْها ُكل بَيـَْداَء ُممِْلقٍ 

 َغـَواِرَب َأَ◌ْمثَـاَل اهلَِْضـاِب تـََواِمكُ   ُؤوَدةً نـَُهـازُِز أَْمثَـاَل اْجلِيَـاِد تَـ

 َويـَْنَحـى َوَمـا ُدوَن الصآِة َمبَـارِكُ   ِظَمـاٌء َوَمـا َغْيـُر السَماَوِة َمْورِدٌ 

 ِإَذا َما اْشَتَكْت َعض السُروِج اْلَموِارِكُ   َذَواِهُل َعْن َعض الرَجـاِل ظُُهورَُها

 َهَلعـَْن  فَالَنْت َحتْتَـُهـن السنـَاِبكُ   ا َعْن ُسْنُبِك اْألَْرِض ُسْنُبكٌ ِإَذا َما نـَبَ 

 بـََوائـُِكهـَا َواْلُمْنِغيـاُت الـدرَاِهكُ   تـَُقـد بِنَـا فِـي ُكل قَاٍع َوَفْدَفدٍ 
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 1اِح بـََواِشكُ َو أََمـاَمهـَا رَكا َكالريَ   َفَأَمـاَمَها َري َكـالسَحاِب َمَواِلعٌ 

 َوُجـْرٌد ِألَْوَسـاِط الشِكيـِم َعَواِلكُ   ِقَالٌص بَِأطْـَواِف اْجلَـِديِل بَـَواِلعٌ 

 فـَُهـن نـََواِح لِلـرَدى َأْو َهـَواِلكُ   تـَرَاَمى َِـا نِيـَاقـَُها ُكـل ُمْرَمتًى

 2تـُْعِدي الساِفَياُت السَواِهكُ تـُْعِفيـِه   وََكـْم َمْنـزٍِل َخلْيتُـُه ِلِطَالَِـا

 َوَمـا ِإْن بـِِه ِإال ُلُصـوٌق َحبـَاِئكُ   َميُـر بِــِه ُزوارُُه َوُعَفــاتُـهُ 

 َوُهـن َعَليـِْه َجـاثِيـاٌت بـََوارِكُ   َوآثَـاَرتـُنَـا تـََقـاَدَم َعْهـُدُهـمْ 

 ـَالُث أَثَـاٍف َكاحلََْماِم َسـَواِدكُ ثَ   3لِـَواِرِب أَْفـرَاٍس َونُـْؤُي َحَذاةٍ 

 َمتـُر َعَلى ِطيِب اْلعـَُروِس اْلَمَداِوكُ   َمتُـر َعَلْيـِه َنْسَمـُة اْلَفْجِر ِمثْـَلَما

ْهِر ُمَبانِـكُ   َوأَرَْكَب َكالشهـِْد يـَْنفـَُح بـُْرُدهُ  َما َلُه لِلد ِلَمْجُهوٍل َحِسي 

 َوَميْطُلُـِين ِمْنهـَا َعـِدٌمي ُممَاِعـكُ   َغـرٌِمي ُممَـاِحكٌ  يُطَنبـَُهـا ِمنـي

َهـا َما تـََعذَر ِيف الصَبا  َوِمـْن ُدونـِِه َوْقُع احلَِْماِم اْلَمَواِشكُ   ُأحـَاِوُل ِمنـْ

َها َو ِإْن رَاَق ُحْسنـَُها  َحَسائـُِف َال ُحتَْصى ُهنـَا َوَمبـَارِكُ   ُيَسلي اْلَفَىت ِمنـْ

َهـا َمَالٌل َدائِــٌم َال َمتُلــهُ   تـََزوُر ِإفـٍْك  عـَْن ِرَضى احلَْق آِفكُ   َفِمنـْ

ْفِك الرَجـاُل َجَهالَـةً   َوَمـا أَْهَلَك  اْألَْحيـَاءَ  ِإال اْألَفَـاِيكُ   تـََهـاَوَن بِاْإلِ

 ليَـاِيل َوالنُجـوُم النـَواِبكُ ِطَواُل  ال  َتزِن طُوَل ِتْسَهاِدي َوَقْدرِي َمتَْلُمِلي

ْهـِر ِمْنُه َجَحافِـلٌ  ْجِم ِفيهـَا نَيـَازِكُ   تُِغُري َعلَـى الدَم الرمـَُدو َكـَأن 

 ِمبَـا بـَيَضْت ِمنـي ُدَجاَها  احلََْواِلكُ   فـََلْيَت الـِذي َسوْدُت ِفيَها ُمَعوضٌ 

َواِهكُ   ِلْمَساَن َواْهلَـَوىَأَال َال ُتذَّكـِْرِين تِ  ا اْخلُطُوُب الدَوَمـا َدَهَكْت ِمن 

 ِجلِْسِمي وَ لِلصْبـِر اجلَِْميـِل لََناِهكُ   فَِإن ادَكـاَر َما َمَضى ِمـْن َزَماَِا

 ارِكُ لِِنيـرَاِن َأْشـَواِقي إِلَْيهـَا َحمَـ  َو َال َتِصَفن أَْمـَواَهَهـا لِـي فَِإنـَها 

 فَـِإين َعلـَى تِْلَك  اْلُعُهـوِد َلرَاِمكُ   َوَمْن َحـاَل َعْن َعْهٍد َأْو َأْخَفَر ِذمةً 

 ِعَهـاُد اْلغـََواِدي َوالدُموُع السَواِفكُ   َسَقى َمْنـِزِيل ِفيَها َو ِإْن َمح َرْمسَهُ 

 ا َواْلُمْدِخمـَاُت احلََْواِشكُ َرَواِعـُدهَ   َوَجـاَدْت ثـََرى قـَْربٍ ِمبَْسِجِد َصاِلحٍ 
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َلَعـْت َعـْن َداِر يُوُنَس ُمْزنَةٌ   يـَْرِوي َصـَداُه  َقطْـرَُها اْلُمَتَدارِكُ   َوَال أَقـْ

 َويـُْرِضي الرعـَاِوي نـَْبتـَُها اْلُمَتَالحـِكُ   ِإَىل َأْن يَـُروَق الناِظرِيـَن ُرَواُؤَها

 ُزرَاٌق ُحتَـاِكي ُبْسَطَهـا َوَدَوانـِكُ   ا ِبِعرَاِصَهاَوُيْصبِـُح ِمْن َحْوِل اْحلَيَ 

 ُتَصلي َعَلى َذاَك الصـَدى َو تُبـَارِكُ   َوَال بـََرَحْت ِمْنـُه َمَالِئَكـُة الرَضى

 َوُبْشـَرى ِلَمـْن َصلْت َعَلْيِه اْلَمَالِئكُ   َوطُوَىب ِلَمْن َرَوى َمَنازِلَـُه اْحلَيـَا

َها دََكاِدكُ   ْيَت ِشْعـرِي َهْل تـَُقضى لَُباَنِيت َأَال لَ   ِإَذا َمـا  انـَْقَضْت َعْشٌر َعَليـْ

 فـَيَـْرُقُب َأْو تـُْلَقـى إِلَْيـِه الرَواِمـكُ   وَ َهْل أَْمَكـَن الطْيَف اْلُمِغِ◌ب زِيَاَرةٌ 

َها ِبَقْدِر َما َهـا بِاْلِعتَـاِب اْحلَاِلكُ تُـَؤدي إِ   َو َهـْل تـَْغُفـُل اْألَياُم َعنـْ لَيـْ
1 

 ِإَذا َكل َعـْن َرْحِلي اجلَِْالُل اللَكاِلكُ   َويَـالَْيَت ِشْعـرِي َأي أَْرٍض تُِقلِين 

 ِإَذا أَْفقـََدْتنِـي َمسَهـا َوالدَكـاِدكُ   َوَأي َعـرَاٍر ِمـْن َصَفـاَها َحيُثِين 

 ِين ِإَذا َجِهـَل النّـَاُس الزِـْم ُدَوَن اْألَنَـاِم َحلَانِـكُ   َمـاَن فَِإنِبِـُدو 

 فَِإن ِبَقـاَع اْألَْرِض طُـرا َشـَواِبكُ   تَثضبْت ِإَذا َما ُقْمَت تـَْعَمُل خطْـَوًة 

ْتـِر َهِات  َوَال تـَْبِذلَـن َوْجًها ِلَصاِحِب نِْعمـَةٍ  ـكُ َفَما ِمْثُل َبْذِل اْلَوْجِه لِلس 

 َو َال تـَْلَقُهـْم ِإال َوَهــرَك َشائِـكُ   َجتَشْم ِإِن اْسطَْعَت َواْحـَذْر أََذاُهُم 

 وَُكـل ِإَذا لَـْم يـَْعِصـِم اهللاُ َحاِسكُ   َفُكل َعَلى َمـا أَنـَْعـَم اهللاُ َحاِسـدٌ 

 نّـَا َالَحمَـاَلَة فَاِتكُ ِمبَـْن فَـاَت مِ   َو َال تـَْأَس رِيبَـَة الزَمـاِن فَِإنّـَهُ 

 َوتـَْرَضى ذََكـاِمي فَاِرٌس َواْهلََناِدكُ   َمتَنـى ُمَصـاَب بـَْربَـٍر َوأََعـاَرهُ 

َهـا اْلَمَهاِلكُ   َبَدْرُت لَْيَل اجلَْْوِن َحْوَض َجلَاِجَها  َوتـَْعـِرُف ِإْقـَداِمي َعَليـْ

 َو َال َأْصَفَقـْت ِإال َعَلي الشَكـاِشكُ   َفَمـا أَْذَعَنْت إال إِلَـي ِعشـَارَُها

 َو َال أَْملَـْت ِإال قـَتَـاِمي الضـرَارُِك   َوَال َقصـََدْت ِإال فَناِئي َوقـُوُدهـَا

 َكَمـا َشـرَُفْت بِالنـَويـَْهـاِر اْلبَـرَاِمكُ   بِـِه َشرَُفْت أَْذَواُؤهـَا َوُمُلوكـَُها

ْهـِر َداِهكُ   َغْيـرِي ِلَدْفـِع ُمِلمةٍ  َوَال َتْدُعـَونْ  ِإَذا َما َدَهى ِمْن َحِادِث الد 

 َو َما ِإْن لِبَـْيِت اْلَمْجِد بَعـِْدَي َساِمكُ   َفَما ِإْن ِلَذاَك الصْوِت َغْريَِي َساِمـعٌ 

 سَكاِسكُ ِمبَـا َأْوَرثـَْتنِـي ِمحْيَـٌر َوال  يـََغص َوَيْشَجـى نـَْهَشٌل َوُجمَاِشـعٌ 

َرَها   وَ ِطيُب ثـََنائِـي َالِصٌق بِـَي َصـِائكُ   تـَُفارِقُنِـي ُروِحي الِيت َلْسُت َغيـْ
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 َو قَـْد َمشَطَـْت ِمنا اللَحا َواْألَفَاِنكُ   َوَمـاَذا َعَسى تـَْرُجو ِلَداِيت َوأَْرجتَِي

نـْيَـا َعِقيـٌل َوَمـاِلكُ ِإَذا َعـ  يـَُعوُد لََنا َشرُْخ الشَباِب الِذي َمَضى اَد لِلد 

  1]السريع:[ومما اشتهر من شعره قوله
 َكـأَنـُه ِيف ُجْنِح لَْيِلي َذبَـالْ   أَرَق َعْينِـي بَـارٌِق ِمـْن أُثَاْل 

َرِيت َعَلى َصْحِن َخدي َأَسالْ   أَثَاَر َشـْوقًا ِيف َضِميـِر احلََْشا  َعبـْ

َمالْ   ا َواْشِتعـَاْل َحَكى فـَُؤاِدي قـََلًقـ َِْوَجْفـَن َعْينِـي أََرقًا َوا 

َهـل ِمثْـُل اْلَعـَزلْ   َو َجَوانِـُح تـَْلَفـُح نِيَـرَانـَُهـا  َوأَْدُمـٌع تـَنـْ

ُة احلُْب  ِسـَوى َأْن يـَُقالْ   قُـولُـوا ُوَشاَة احلُْب َما ِشْئُتُم  َما َلذ 

 فـَزَلـُة اْلَعالِـِم مـَا ِإْن تُقـَالْ   ـْذَر ِيل ُعـْذرًا لِلُـَواِمي َوَال عُ 

 تـََقصُر اللْيَل ِإَذا  الليـُْل طَـالْ   ُقْم َنطْـُرِد اْهلَـم ِمبَْشُمـوَلةٍ 

 َمتْنَـُعَها الذمـُة ِمـْن َأْن تـُنَـالْ   َوَعـاِطَهـا َصْفـرَاَء ِذميّــَةً 

 َوالتْربِ َلْونًا َواْهلَـَوى ِيف اْعِتَدالْ   َمْطَعًماَكاْلِمْسِك رًِحيا َو اللَمى 

َر احلَِْجالْ   َعتـَقَها فِـي الـدن َمخـارَُها  َواْلِبْكُر َال تـَْعـِرُف َغيـْ

 َعَلى َسَنا اْلبَـْرِق َوَضْوِء اهلَِْاللْ   َال تـُْثِقـِب اْلِمْصَباَح َال وَ اْسِقِين 

نَـُهَما َكاْخلََيالْ   ـرَدى يـَْقظَـةٌ فَاْلَعْيُش نـَْوٌم َو ال  َواْلمـَْرُء َمـا بـَيـْ

َوالْ   ُخـْذَها َعلَـى تـَْنِغيِم ِمْسطَارَِها بـَْنيَ َخـَوابِيَها َوَيبَْ◌ـن الد 

يـَها  َأْمخَـَل َدارِيـَن َوأَْنَسى َأَوالْ   ِيف َرْوَضـٍة بَـاَكـَر َومسِْ

 ِفيَهـا ِإَذا َهبْت َصًبا َأْو َمشَالْ   وَقةً َكـَأن فَـْأَر اْلِمْسِك َمْغبُـ

 ُمَفـوقَـاٍت أَبَـًدا لِلنَضـالْ   ِمْن ُكل َساِجَي الطْرِف َأْحلَاظُهُ 

 ِمْن َحَسِن اْلَوْجـِه قَِبيِح اْلِفعَالْ   مـَْن َعـاِذرِي َواْلُكل ِيل َعاِذٌر   

ابِـِه  اْلَوْعـِد ِكذ بِـياَن َال يـَْعـِرُف َغْيـَر اْلِمطَالْ   ِمـْن ُخللِي 

ْهـُر َوَأي اْمـرٍِئ  ُه الدْهُر َحالْ   َكـأَنـيـَبـَْقى َعَلى َحاٍل ِإَذا الد 

 َعَلْيِه َما َسوَغِين ِمـْن ُحمَـالْ   أَمـَا تَـرَاِين آِخـًذا نَـاِقًضا 

 َما َعابـَْتـُه قـَْبِلي رَِجـاْل َكِمْثِل   َولَـْم َأُكـْن قـَط لَـُه َعائًِبا 

 َجيَْتِمـُع الضـَداِن ِعْلٌم َوَماْل؟  يَْأِىب ثَـرَاَء اْلَمـاِل ِعْلِمي َوَهلْ 
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 َحىت تـََهاَداِين ظُُهـوُر الرَجالْ   َوتَْأَنُف اْألَْرُض ُمقـَاِمـي َِا

 َهاَنْت َعلَـي الليَـالْ َعْيُش َوَال   َوَلْوَال بـَنُـو زِياَن َما َلذ ِيل الْـ

ْهـَر َوُهْم َخفُفوا  ُفوا الدَقالْ   ُهْم َخوْهِر ُخطَاُه الثـَعَلى بَنشي الد 

 َغْمَر رَِداِء احلَْْمِد َعْمـَر النـَوالْ   َورِْثُت ِمـْن َعاِمـرِِهـْم َسيًدا 

هَ   وََكْعبَـٍة لِْلُجـوِد َمْنُصـوبَـةٍ   ا الناُس ِمْن ُكل َحالْ َيْسَعى إِلَيـْ

 ُمْسَتْمَلِح النـْزَعِة َعـْذَب اْلَمَقالْ   ُخـْذَهـا أَبَـا زِياَن ِمْن َشاِعٍر 

 َويـَْنـِظُم اْآلَالء ِمثْـَل الـآللْ   يـَْلَتِفُظ اْألَلْـَفاَظ َلْفَظ النـَوى

  1]الوافر:[وبني أيب بكر بن خطابوقال ميدح أبا سعيد بن عامر ويذكر الوحشة الواقعة بينه      
 َحمَـا آثَـاَر ِدْمَنِتَهـا اْلِتثَـاَما  َمُشـوٌق زَاَر َربـَْعَك يَـا ِإَماَما

 َفَمـا نـََفَعـْت َوَال نـََقَعْت أَُواَمـا  تـََتبـَع رِيَقـَة الطّـَِل اْرِتَشافَا

 ـرتِـَها ِذَماَماَوَمـا رَاَعـى ِلضُ   َوقـَبَل َخـد َوْرَدتِـَها ِجَهـارَا

 َوَال لَِعلـِي قَـْدرَِك َأْن ُيَسـاَمى  َوَمـا حلَِرِِمي بـَْيِتَك َأْن يَُدانَـى 

 َجتَشمـَُه َسـَالًمـا َواْسِتَالَمـا  َوَلِكْن َعاَش ِيف َرْسـٍم ِلَمْغًىن 

 فـََهاَمـا َفَحـن َوَشـم رِيّــَاهُ   تـَنَـفَس َرْوَضـُه اْلَمْطلَـوُل َوْهًنا

 2َرَوْت ُمْسنَـًدا َعْنـُه النـَعـاَما  ته َحِديثًا...تـََلقـى ِطيُب بـ

 َولَـْم تـَْعـِرْف ِلَساِكنِـَها ُمَقاَما  فـََيا نـََفَس الصَبا ِإْن ِجْئَت َساَحا 

 َوَردتـَْك اْلعـَرَاَدَة َواْخلِـزَاَمـا  َوَأْخطَْأَت الطرِيَق ِإَىل ِمحَـاَها

 َوَال تُـْذِعْر ِمبَْسَرِحـَها ُسـَواَما  َفَال تـُْبِصـر ِبَسـْرَحِتَهـا َقِضيًبا

 َميَـانِيا َمتَـى ِجْئـَت الشـآَما  َويَا بَـْرقًا َأَضـاَء َعلَـى َأَوالٍ 

 أَِم الـدر اْألََواِمـَي اْنِتظَـاَمـا  أَثـَْغـُر ِإَمـاَمٍة أَْنَت اْبِتَسـاًما

 َوحلَُت َعلـَى ثَِنيِتَهـا ُحَساَمـا  3َت بَِبطْـِن َواِديَها لِـًواَخَفقْ 

 4َعَلى َما ُذْدَت َعْن َعْيِين اْلَمَناَما  أَُمْشِبَه قـَْلبِـي اْلُمْضَىن اْحِتَداَما
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 َخَياًال َكـاَن يَـْأتِينِـي ِلمـَاَما  وَِملْ َأْسَهـْرَتِين َوطَـَرْدَت َعين 

 َكَالٌم أَْثَخـَن اْألَْحَشـا َكـَلً◌اَما  ِمْنـُه تَْأرِيًقـا جلَِْفِين َوأَبـْلَـُغ 

 َولَـْو تُـرَِك اْلَقطَـا يَـْوًما لََناَما  تـََعـرَضِ يل َفأَيـَْقْظُت اْلَقـَواِيف 

 جـََذْعُت َرَواِطبًـا َوقـََلْبُت َهاَما  َوِقيَل َوَمـا أََرى يـَْوِمي َكَأْمِسي 

 1َفَكـاَن حلََِسـٍد َمـْوتًا ُزَؤاَما  َعـُدو ُمسّـًا ُزَعافاً َوَجرْعُت الْ 

يَسُهـْم َذاَك اللَمـاَما  َدَعـْوُت َزِعيَمُهْم َذاَك اْبِتَياَسا  َوُرْعُت مخَِ

 وَملَْ أَتْـُرْك لَِقـْرِمِهـُم ِسنَـاَما  نـََزْعُت َشـَواَة َكْبِشِهُم ِنطَاَحـا

 ُأَضـاُم أَبَـا َسِعيـٍد َأْو َعَالَمـا  ْلِيب ِلَماَذاُأَضـاُم َوفِـي َيِدي قَـ 

 أَفُـل الصـارَِم اْلَعْضَب اِْـزَاَما  بِـِه َوِمبَـا أَُذلّـُِق ِمْن ِلَساِين 

 ُأَصـرفُـُه ِإَذا ِشْئـُت اْنِتَقـاَما  َوَغـراُم اْلَوزِيـِر أَبِـي َسِعيدٍ 

 ِلَما َأَكلُـوُه ِمـْن حلَِْمي َحرَاَما  ْنِتَصـارِيِبِه َوبَِنْجلِـِه اْلبَـر ا

 2ِلَدْهـٍر َعلّـََم الشـَح اْلَغَماَما  أَُعْثَمـَن ْبَن َعاِمـِر َال َتِكْلنِـي

 َوِمشْـُت فـَلَـْم َأِشـْم ِإال َجَهاَما  َوَرْدُت فـَلَـْم أَرِْد ِإال َسـرَابَا

 أَُزوُر َبِين َممَـاِلِكَهـا اْلِكـرَاَما  َعْرَضاَقطَْعُت اْألَْرَض طُـوًال ُمث 

 َوأَْعـَجْلُت اْخلَـَواِيفَ َواْلُقـَداَما  َوَجاَجاِين َعَلى َكـَرٍم نَـَداُهمْ 

 َوقـَبـْلـُت اْلبَـرَاِجـَم َوالسَالَمـا  َوَذلْلُت اْلَمطَاِمـَع ِمـْن ِإبَاِئي

 َأِصيُدِ َـا النـَعـاَم َوَال النـَعاَمـى   اَال َوِمْن أََدِيب َنَصْبُت َهلُـْم ِحبَ 

 َولَـْم أََر ِمثْـَل ُعْثَمـٍن ِإَماَمـا  فـََلْم أََر ِمثْـَل َرْبعِـي َداَر أُْنسٍ 

 أيب ُحيْيِـي َغيُـوثًا َأْو رَِهـاَما  َوَال َكـأَبِيـِه َأْو ُكنَـى أَبِيـهِ 

 َوَرْفـِع َمَكـاتَبِـي ِإال ُأَضاَمـا  شٍ َكَفاِين بِاْبِن َعاِمٍر َخْفَض َعيْ 

ُهـْم بَـْدَرُهُم التَماَما  َوِإين ِمـْن َوَالِئَك ِيف يـََفـاعٍ   أُقَابِـُل ِمنـْ

                                                 
  :، ولكي نتجنّبه تعاد كتابته كاآليتشكل خمتل عروضياالبيت ذا ال  ) 1

 َفَكاَن ِحلُسِدي َمْوتًا ُزَؤاَما  َوَجرْعُت اْلِعَدى ُمسا ُزعـَافَا
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  1]الكامل:[ومن غريب نظمه، قوله
 َمـْن لَْيَس َيْطَمـُع َأْن َميُـر بَِباِهلَا  َعَجًبا َهلَا أَيَـُذوُق طَْعَم ِوَصاِهلَا

َهـا َوَمتْنَـُعِين زََكـاَة َمجَـاِهلَا  نَـا اْلَفِقيـُر ِإَىل َتِعلّـَِة َساَعةٍ َوأَ   ِمنـْ

 يـَْبُدو َو َخيَْفـى فِـي َخِفي ِمطَاِهلَا  َكْم َذا،َوَعْن َعْيِين اْلَكَرى ُمَتأَنفٌ 

 ْمسَـاِهلَاَكَتَضاُؤِل احلَْْسنَـاِء  ِيف أَ   َيْسُمو َهلَا َبْدرث الدَجى ُمَتَضاِئًال 

 لَْيًال فـََتْمنَـُحـُه  َعِقيلَـَة َمـاِهلَـا  َواْبُن السِبيِل جيَِيُئ يـَْقَبُس نَـاَرَها

 فـَُتِصيبُنِـي َأْحلَـاظَُهــا بِِنبَـاِهلَا  يـَْعَتاُدِين ِيف النـْوِم طَْيُف َخَياِهلَا

َا لَـٍة َجـاَدْت ِبِه َفَكَأمن  ـي ذَُكاُء َوْقَت  َزَوالِـَهازُفْت  َعلَ   َكـْم لَيـْ

 بَِأِيب َشَذا اْلِمْعطَـاِر ِمـْن ِمْعطَاِهلَا  َأْشـَرى فـََعطـَرَها َوَعطَل ُشْهبَـَها

 َو بـََياُض ُغـرتِِه َكَضـْوِء ِهَالِهلَـا  َوَسـَواُد طُرتِـِه َكُجْنِح َظَالِمَها

 ِمْن ثـَْغـرَِها َوَأُشم َمْسَكَة َخاِهلَـا  ـةٍ َدْعِين َأِشْم بِاْلَوْهـِم أَْدَىن َلْمعَ 

َنتِـِه ِحبُْســِن َدَاللـَِهـا  َما رَاَد طَـْريف ِيف َحِديَقِة خدَها  ِإال لِِفتـْ

 َفَشُموُل رَاِحَك ِمْثُل رِيـِح َمشَاِهلَا  أََنِسيَب ِشْعـرِي ُرق ِمْثَل َنِسيِمَها

 ـيَب لَُغاَِا َواذُْكـْر ثَِقاَة رَِجاِهلَا  َواْشرَْح َغرِ  َوانـُْقْل َأَحاِديَث اْهلََوى

 َأْطَالئـَِها َوَمتَـَش فِـي َأْطَاللِـَها  َوِإَذا َمَرْرَت ِبرَاَمـٍة فـَتَـَوق ِمـنْ 

 َودَِع اْلَكَرى َشرًَكا ِلَصْيِد َغزَالِـَها  َواْنِصْب ِلَمْغـَزِهلَـا ُحَباَلَة قَاِنصٍ 

 َواْنَضْح َجـَوانِبَـَها ِبَفَضِل ِسَجالِـَها  ـَداِوَهلَا ِبَفْيِض ُدُموِعَهاَوَأِسْل جَ 

ُهمُ   َهِذي النـَوى َعْرَك الرَحا بِِثَفالِـَها  أَنَـا ِمـْن بَِقيّـَِة َمْعَشٍر َعرََكتـْ

 َالِهلَابـَْغًيا ، فَـرَاَق اْلَعْيـَن ُحْسُن دَ   َأْكرِْم َِا ِفئَـًة أُرِيـَق جنَِيُعَهـا

 فَِإِن انـَْتَشـْوا فَِبُحْلـوَِها َوَحَاللِـَها  َحلْت ُمَداَمُة َوْصِلَها َوَحَلْت َهلُمْ 

 َأَحـٌد َونَـاَء َهلَا لَبـُْعـِد َمَنالـَِها  بـََلَغْت ُِـْرُمَس َغاَيًـة َما نَاَهلَا

  الدن ِمْن ِجْريَالِـَهاَفهـَرِيُق َما ِيف   َوَعَدْت َعَلى ُسْقرَاَط َسْوَرُة َكْأِسَها

َها نـَْفَحـةٌ   ُقْدِسيـٌة َجـاَءْت  بَِنْخبَـِة آلِـَها  َو َسَرْت ِإَىل فَارَاَب ِمنـْ

 َما َسـوَغ اْلِقسيُس ِمـْن أَْرَمالِـَها  لَِيُصوَغ ِمْن َأْحلَانِـِه ِيف َحاَِـا

ًنا يُـَؤرقـَُها طُـُروُق َخيَـالِـَها  َوتـََغْلَغَلْت فِـي َسْهَرَوْرَد َفَأْسَهَرتْ   َعيـْ
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يِن َلما َأْشـَرَقْت  َو َخـَوى فـََلْم يـَْثُبْت لِنُـوِر َجَالِهلَا  َفَخَبا ِشَهاَب الد 

 َمسََحْت يَـٌد بـَْيَضا ِمبِْثِل نَـَواِهلَا  َما َجـن ِمْثَل ُجنُـونِِه َأَحـٌد َوَال 

 ْوِذيَها َنْشَوٌة َوبَـَدْت َعَلى الش َها َغْيـُر َلْمَعـِة آلِـهاَ   ِمنـْ  َمـا َالَح ِمنـْ

 ِفيَمـا يـَُعبـُر َعـْن َحِقيَقِة َحاِهلَا  َبطََلْت َحِقيَقتُـَها َوَحاَلْت َحاُلـهُ 

 فـَيَـُروُق َشارِبَـَها َصَفـاُء ُزَالِهلَا  َهـِذي ُصَبابـَتـُُهـْم تَـرِق َصَبابَةً 

 ِمْن بـَْعـِدَها َأْجـرِي َعَلى آثَـارَِها  َفْضـِل ْبِن َحيْـَي أَنِين اْعَلْم أَبَا الْ 

ًا ِمْثِلي َفُخذْ  اِهلَا  فَـِإَذا رَأَْيَت ُمـَوهل ِيف َعـْذلِِه ِإْن ُكْنَت  ِمـْن ُعذ 

 ِيف ِحلَهـا ِإْن َكـاَن َأْو تِْرَحالِـَها  َال تـَْعَجَنب ِلَما تَـَرى ِمـْن َشْأَِا

 ِبَعـَذاَِا َورَشـاُدَهـا ِبَضَاللِـَها  َفَصَالُحَهـا ِبَفَسـاِدَها ،َونَِعيُمَها

 يَـْوًما َوَأْسلَـَم ِمْن أََذى ُجهالِـَها  َوِمَن اْلَعَجـاِئِب َأْن أُِقيـَم بِبَـْلَدةٍ 

ُهمُ  ؟ َفَكـْم َضيـْعُت ِمنْ   َشَغلُـوا ِبُدنـَْياُهـُم أََمـا َشَغَلتـْ َأْشَغالِـَها َعين 

 َمشُْس اْهلُـَدى َعَبُثوا بُِنوِر ِذيالِـَها  ُحِجبُـو ِجبَْهِلِهُم فَِإْن َالَحْت َهلُمْ 

 تـَتَـَقيـُل اْألَْنَسـاُب بَـْرَد ِظَاللِـَها  َوِإْن انـَْتَسْبُت فَـِإنِين ِمْن َدْوَحـٍة 

َيالِـَها ِحْجـرٍ   ِمْن ِمحَْريٍ ِمْن ِذي َرِعٍني ِمْن ُذرَا  ِمـَن اْلُعَظَماِء ِمْن أَقـْ

 َسْلَساُهلُـْم بِـَأَرق ِمْن َصْلَصالِـَها  َوِإَذا َرَجْعـُت ِلِطيَنِيت َمْعًىن َفَما

 َو َلَدتْـُه  فَاُس ِمْنَك بـَْعـَد َحَباِهلَا  لِلِه َدرَك َأي َجنْـُل كـَرِيـَمةٍ 

 َو ِمسَاُك ُسْؤَدِدَها َو بَـْدُر َكَماِهلَا  ْخرَِهاَوَألَْنَت َال َعـِدْمُتَك َواِلُد فَ 

 َو اْخَشْع ِلَمْن تـَْلَقـاُه ِمـْن أَْبَداِهلَا  اْغُلْظ َعَلى َمْن َعاَث ِمْن أَنْـَذاِهلَا

 ُحَلِل الثـَناِء َوُجـر ِمـْن أَْذيَـاِهلَا  َواْْلَبْس ِمبَـا َأْولَْيتَـَها ِمـْن نِْعَمـةٍ 

َوالِـَها  أَبَا اْلَفْضِل ْبَن َحيَْي ُحتَْفةً ُخـْذَها   َجاَءْتَك ملَْ يـُْنَسْج َعلَـى ِمنـْ

 َمسََحْت َقرَِحيُة َشاِعـٍر ِمبِثَـالِـَها  َما َجـاَل ِيف ِمْضَمارَِها ِشْعٌر َوَال 

 لِـَهاَواْدفَـْع ِحمَاَل ُشُكوِكِه ِمبَِحا  َوَأً◌ِنْل أَبَـا اْلبـَرََكاِت ِمْن بـَرََكاَِا

  
  1]الكامل:[وقال يصف معاهد العلم وسعيه إليها

ْت ِبَساِحَك يَاَحمَـل اْألَْدُمـعُ   َوَتَصرَمْت َأَسًفـا َعَلْيَك اْألَْضُلعُ   ُسحّْ
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 َجـاِوي ُمَؤمِلَك اْلغُُيوُث اْهلُمعُ   َوَلطَاَلَما َجاَدْت ثـََرى اْآلَماِل ِمـنْ 

 قَـْد ُكْنُت أَْعلَـُم أَنـَها َال تـَْرِجعُ   َقضْيتُـَهـالِلــِه أَيــاٌم ِـَا 

 ِم أَنـَْفاِس اْلبَـِديِع ُتَشْعَشعُ ـبَِنِسي  فـََلَقْد َرَشْفُت َِا ُرَضـاَب ُمَداَمـةٍ 

َهـا أَنـَها  َمْرًعـى ِألَْفَكـاِر النَداِم َوَمْرَتعُ   ِيف َرْوَضـٍة يُـْرِضيَك ِمنـْ

 َأْجـَدى ِمبَْيَداِن اْلَكَالِم َوَأْسرَعُ   َقـٌر َسَكْنُت رَِهانَـَهاَجتْرِي َِا فِ 

 اَِا َوُهـَو اْجلََناُب اْألَْمَنعُ ـِجبَنَ   ِفَقـٌر َكَريـَْعـاِن الشَباِب َوَعْهـُدنا

 ٌر َهلَا فَـْوَق اْلُغُصوِن تـََرجعُ ـطَيْ   َدْوُت َِا َوِيف وُُكَناَِاـَوَلَقْد غَ ...

 ــعُ تَ ـرْ مَ  ِدلّـَةِ اْألَ  ْستَـن ال مبُِ إِ        ُه   ـْن  لَ إِ   اـِذي مَ ال  ِفْكرِ الْ  َطهمِ مبُِ 

 َن اْجلِياِد لِِعْتِقـِه َأْو يُـوَضعُ ـبـَيْ   قـَْيــُد اْلَمطَاِلِب َال نـَزَاُل حنُِبـهُ 

لِيُل اْألَْصَمعُ  لٌ ـمحُْ    أَْرِمي بِـِه اْألََمـَد اْلَبِعيـَد َوِإنّـَهُ  بِـِه الد َيِضل  
َلهُ    َوَحمَْت َمَعاِلَمـُه الريَاُح اْألَْربُعُ    ِمـْن بـَْعـِد َما َعَفِت النـَوارَِي ُسبـْ

ـهِ    ْن بـَْعـِد َذِلَك َمْهَيعُ ـَفطَرِيقـُُه مِ    َلِكننِـي َجـدْدُت َداثِـَر َرمسِْ
َفعُ    وِبهِ َأْوَضْحُت فـَْهـَم ُحـُدوِدِه َوُضرُ    َواْلُكل ِيف ُكـل اْلَمَساِلِك يـَنـْ

  اِحِث َمْكـرَعُ ـِفيَها ِلَظْمآِن اْلَمبَ    َحىت َوَرْدُت ِمـَن السَماِع َمَوارًِدا
  اِء َأْسـرَاِر الطَبائِـِع َمْطَلعُ ـِلذُكَ    َمْع ُكـل َمْصُقوِل الذََكاِء َفَحْدُسهُ 

  ِفيَها َمِصيٌف لِْلُعُقـوِل َوَمـْرَبعُ    َناِصـِر ُجنَْعـهُ يـَْرتَاُد ِمـْن َجنِْع اْلعَ 
  ِدى َِا َذاَك التَجـاُُوُر أَْبدَعُ ـُيْب◌ِ    َال َشْيَء أَبْـدَُع ِمـْن َجتَاُورَِها َوَما
  نَاُر اْحلَُباِحِب َمْزُجَها اْلُمَتَشْعِشعُ    فَِإَذا َتَشْعَشَع َمـْزُجَها أَْرَوى َِـا

َلَهاياَ  ...   ِح َتْسَفعُ ـِمْن َزْفـَرٍة بـَْنيَ اجلََْوانِ    نـَْفَثَة اْلَمْصُدورَكْم َلِك  قـَبـْ
َقُع ُغلــًة بِـِك ِإنـَها َقـ   فـََعَساِك تـُنـْ   عُ ـِ◌َجبِحيـِم َما َأْسلَـْبِتِه َال تـُنـْ
  ودَعُ ـيُ  ِمـْن ُكل  ِسر بِالضَمائِرِ    لِلــِه أَْنِت ُمـَذاعًة  َأْوَدْعـتـَُها
  َحَضرِيـٌة ِفيَمـا بِـِه تـَتَـَرجـعُ    َبَدِويـٌة ِيف َلْفِظـَها َوِنظَـاِمَهـا

  َو ِمثَالُـَها  ِيف ِمْثلِـِه يـََتَشفـعُ    ِملْ َال ُتَشفـُع ِيف الِذي َأْشُكـو ِبهِ 
  ا ُمهَاٌم أَْروَعُ لَـْو َكاَن يـَْفـَرُعهَ    َكُمَلْت َوَما افـُْرتَِعْت َفَأي َخـرِيَدةٍ 

  ِمنـي ِبَضافِـَي ِمـْرِطَها تـَتَـَلفعُ    ي َفَأْصَبَحْت ِحلََياِئَهاـاَرْت َعلَ ـبَ 
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         1]جمزؤ الكامل[:ويقول يف مدح أيب احلسن بن كماشة
 ـغْ َوابِ الس  ُعِمكَ نْـ أَ  ْكـرِ شُ  نْ ـعَ            ـغْ ـابِ ـوَ الن  وَ  ـايَ عْ تَـ  ْشـيُ عُ الْ 

  َمـْع ُكـل بَـازَِغـٍة َوبَـازِغْ    اَشـٍة َسـائِـُغ ابْـُن َكـمَ َو رَ 
  اِت اللغَــالِـغْ ِمْن َشِهيــُغ    ـتَـْأتِـي ِمبَا تـَْهـَوى النـغَـان
  اِضغْ لِْلَحْوِشي َمـ مـْن لَْيـَس    َمـا َذاَق طَْعــم  بَـالَغــةٍ 
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 .142ص: املنتخب النفيس   
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  :صالملخّ 
تحاول الدراسة الكشف عن القيمة الجمالية والفنية لظاھرة ميّزت خطاب ابن 

ر سلبا في تي عّدھا النقد العربي ظاھرة تؤثّ خميس، وھي ظاھرة ا)غراب ال
  .الخطاب ا4دبي

مفاھيم بعض المصطلحات وقُّسمت الدراسة إلى مدخل، ُوّضحت فيه   
معاظلة وغيرھما، ثّم أبرزت في ثGثة قة بھذه الظاھرة،  كالحوشي والالمتعلّ 

فصول، الّسمات الجمالية التي تحقّقھا الظاھرة المدروسة، في مستويات اللغة 
الّشعريّة عموما، وفي شعر ابن خميس على الخصوص، لتصل في ا4خير إلى عّدة 

أسلوبّي ُوظّف من أجل أن يمنح  نتائج تبرز أّن ا)غراب شكل فنّي واختيار
بي سماته الجمالية، وأّن ابن خميس وظّفه توظيفا واعيا ليحقق به الخطاب ا4د

  .أبعادا فنّيّة وجمالية
 Le resumé 
 L etude a présenté quelques points de vue sur la coté 
ésthétique de l excentricité (utilisation des mot ou exprétion 
rare) dans le discour poétique d Ibn khamis, bien que la 
critique arabe juge ce phenomene come etant un phenomene 
handicapant l elegace du discours litteraires, il lui enpéche  
d effectuer ses foctions esthetique. 
 Le plan de cette étude est composé d un préambule et 
trois chapitres. Le preambule presente la définition précice de 
quelques terms et leurs conceptions, comme le mot 
«excentricité» « el houchi» et « el mouadhala» . 
 Et les trois chapitres, consacré à devoloper les 
demensions ésthétiques  de l excentricité dans le discour 
poétique généralement et celui d Ibn khamis en particuliér.  


