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 نهدي ثمرة هذا العمل إلى العائلتين الكريمتين ، كما نهديه إلى أساتذتنا بالجامعة 

 ،وإلى أصدقائنا وزمالئنا ، وإلى جميع األحبة ، وإلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا 

 العمل سواء من قريب أو من بعيد                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وعرفان
 

 الحمد هلل رب العالمين ، والشكر لجالله سبحانه وتعالى الذي أعاننا

 على إنجاز هذه المذكرة

 رغم أن عبارات الشكر واإلمتنان تكاد تكون عاجزة في هذا المقام عن

إيفاء الغرض المنشود ، إال أننا نتقدم بأسمى  كلمات الشكر و العرفان لألستاذة 
وعلى مجهودها سامية بوعجاجة"الفاضلة "   

 الذي بذلته في سبيل إخراج هذا العمل على ما هو عليه

التي أفادتنا كثيرا ، وكذا توجيهاتها السديدة والقيمة  

 فجزاها اهلل خيرا في الدنيا واآلخرة

 وكذا نتوجه بالشكر لألستاذة المناقشة لتحملها أعباء قراءة البحث

حترامنا لجميع  وتصحيحه وال ننسى أن نتوجه بفائق شكرنا وا 

 أساتذتنا الكرام الذين رافقونا طوال مشوارنا الدراسي

 وأوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم

ليهم منا فائق اإلحترام والتقديرإ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة

 

 أ 
 

 على عرف العصر األندلسي كغيره من العصور السابقة تطورات عديدة
جميع المستويات السياسية ، االقتصادية ، الثقافية ، فكان للحركة األدبية  وىمست

الشعراء بالملوك  الحتكاكالشعري األثر الملحوظ ، وهذا راجع  جانبهاوخاصة 
في عهد المرابطين والموحدين ،فكثرت مجالس الشعر والطرب  خاصة والوزراء 

عيه أمام اوة تامة داخل بالط الخليفة ، ففتح الباب بمصر خطوأصبح الشاعر يحظى ب
نان إلبداعاتهم ،ولكي الع او قالشعراء، فكان هذا بمثابة الدافع والمحفز لهم كي يطل

 واحد منهم عن موقفه من الحياة . كل ، فعبر يجلبوا قوت يومهم 

 سهاما كبيرا في بروز إومما الشك فيه أن األندلس بجغرافيتها وطبيعتها ساهمت 
ز به عن غيرها أال وهو شعر الطبيعة ،فهذا ابن مجبر ينوع وغرض شعري تتم

 االذين أثرو  السادس الهجريعراء القرن ش مشاهيرمن  ،األندلسي بحتري األندلس 
بما جادت به قريحتهم الفياضة ، قد كتب عن األندلس وجمال  المكتبة األندلسية
حة ،وشالالتها ووديانها الصافية يسجبالها الشاهقة ، وبساتينها الف طبيعتها ،فوصف 

 ،كما أنه أعجب بقصورها فكتب عنها وعن ملوكها وجواريها ،فالشاعر الحق ابن
غلب هذه األشعار قد ضاعت ولم بيئته يتأثر بها ويؤثر فيها ،لكن لسوء الحظ أن أ

منها سوى نتف مترامية هنا وهناك في كتب التراجم وهذا واحد من األسباب التي  يبق
 الشخصية عن قرب : هلتعرف على هذاجعلتنا نقوم بهذه الدراسة 

 من هو ابن مجبر األندلسي ؟ 
  ؟ هبية في شعر هم تجليات األسلو أماهي 

 والحقيقة كانت الرغبة في هذا اإلختيار هي :

 ندلسي وخصائص الكتابة الشعرية عند األندلسيين ألالتعرف على الشعر ا 
  التعرف على مكانة ابن مجبر الشعرية 



 المقدمة

 

 ب 
 

 وقد تناول الموضوع دراسات منها :

نور ألفاظ الطبيعة في شعر ابن مجبر الموحدي األندلسي )بحتري األندلس ( أل -
 مجيد سرحان 

 الصورة الحسية في شعر ابن مجبر األندلسي إلسراء عبد الرضا عبد الصاحب  -

 شعر ابن مجبر األندلسي "دراسة أسلوبية "(أما دراستنا فتمحورت حول )

 لكشف كذلك عن سيمات األسلوب التيللكشف عن أبعاد النص الجمالية والفنية ، وا
 ن بآليتي الوصف ينيلمنهج األسلوبي مستعميزت شعرابن مجبر متبعين في ذلك ا

 والتحليل ، معتمدين على جملة من المصادر والمراجع أهمها:

رايات المبرزين ،  وتحقيق محمد زكريا عناني ابن مجبر األندلسي جمع 
الخطاب دراسة   حسن علي ابن موسى ، األسلوبية وتحليل  يألبوغايات المميزين 

يقاع  السدفي النقد العربي الحديث لنور الدين  الداللة في الخطاب  ، داللة اإليقاع وا 
في شعر ابن  وفق القاسم الخاتوني ، عناصر االبداع الفني مالشعري الحديث ل

و وخاتمة  اثنينوفصلين  زيدون لفوزي لخضر ، مقسمين بحثنا إلى مقدمة ،مدخل،
 واألسلوبية واألسلوبية تناولنا فيه مفهوم كل من األسلوب  بباألسلو المدخل :موسوم 

:  األولأما الفصل  عند الغرب وعند العرب كما تطرقنا إلى اتجاهات األسلوبية 
عنوناه بالمستوى اإليقاعي والتركيبي ، حيث تناولنا فيه اإليقاع الخارجي )وزن ،قافية 

والمهموسة ( ، كما تطرقنا  لمجهورة ،روي (, واإليقاع الداخلي )التكرار ، األصوات ا
 في هذا الفصل لمستوى التركيبي والذي تناولنا فيه 

 الجملة الفعلية بما فيها )المؤكدة ، المنفية ، االستفهامية ، الشرطية ( ، والجملة 

 االسمية )البسيطة ، المنسوخة (



 المقدمة

 

 ج 
 

اسة در لاما الفصل الثاني : فكان تحت عنوان المستوى الداللي تطرقنا فيه 
 (طباقالصورة البالغية)تشبيه ، استعارة ، كناية (, والصور البديعية من )جناس ، 

 على بين الصعوبات التي واجهتها اثناء انجاز دراستنا هي عدم قدرتنا ومن 
-يلتي وسبب في ذلك راجع إلى قلة لقائنا مز  أفكارنا ببعضها البعض انا و ربط 
جاهدنا إلتمام دراستنا وفي  بالرغم من هذه العراقيل إال أننا  كورونا ، ةجائح بسبب 

الفاضلة   أستاذتنا التوفيق لنا ، كما أخص بالشكراالخير احمد اهلل واشكره واسأله 
التي كان لها الفضل في هذا اإلنجاز لما قدمته من نصائح سامية بوعجاجة 

  .وتوجيهات فجزاها اهلل كل خير
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يعد األسلوب واحدا من بين الكثير من المصطلحات الشائعة والمستخدمة في كالم 
 العرب منذ القديم ،فكل استخدم هذا المصطلح حسب حاجته ، فتعددت استعماالت

عليه أن األسلوب هو العلم الذي يختص بالبحث في مفاهيمه ،ولكن المتفق  هو
 اللغوية داخل العمل األدبي، فهو يبحث عن سيمات األسلوبية فيه.     العناصر

 /مفهوم األسلوب:1

 أ/ لغة:

ورد مصطلح األسلوب في العديد من المصنفات المعجمية من بينها لسان العرب 
 البن منظور:

فهو أسلوب بالضم الفن يقال أخد  طريق ممتد من النخيل أسلوب،وكل "يقال لسطر
 1فالن من أساليب القول أي أفانين منه"

يتضح لنا أن األسلوب مصطلح كانت العرب تطلقه على السطر من النخيل 
 باإلضافة لربطه بفن من الفنون 

 2آبادي على أن "األسلوب هو الطريق" وذهب صاحب المحيط الفيروز

لزمخشري"سلكت أسلوب فالن :طريقته وكالمه على  ورد في أساس البالغة ما وهو
 3أساليب حسنة ..."

 

                                                           
 2058، بيروت ، ص  24،ج3العرب، دار المعارف ، مادة سلب ، مجابن منظور، لسان 1
، 3مجد الدين محمد يعقوب الفيروزآبادي ، تح:محمد العرقسوسي ، مؤسسة الرسالة،مادة سلب ، بيروت ، ط2

 98، ص2005
ية ، ابو القاسم جار اهلل بن أحمد الزمخشري، أساس البالغة ، تح:محمد باسل عيون السود , دار الكتب العلم3

 468، ص19998، 1بيروت ، ط
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وهنا يتضح على أن أغلب المعاجم أجمعت على أن األسلوب هو الطريق أو الطريقة 
 مما يجعلها تصب في نفس المضمون .

 / إصطالحا: ب 

 لقد كثر الكالم على هذا المصطلح عند مجموعة من الدارسين مما جعله يحظي
قد ربط األسلوب بالشخص في قوله " «  Buffonبوفون »بتنوع ، حيث نجد الفرنسي 

، وهذا وان دل على شيئ  فإنه ييدل على أن  1األسلوب هو الشخص نفسه " 
األسلوب متغير بتغير األشخاص ، فهو يختلف من شخص إلى آخر ، فقيمة الفرد 

ت العربية الحديثة من ربطه ومستواه تتحدد من خالل أسلوبه ،كما نجد في المؤلفا
 بتفكير الكاتب وتصوير و طريقة تعبيره، ويتضح ذلك في قول محمد الشايب : 

 2"إن األسلوب هو الطريقة التفكير والتصوير والتعبير "

يتبين لنا من خالل قول أحمد الشايب أن األسلوب هو الطريقة المعتمدة لدى الفرد 
 صول إلى إيضاح المعاني والتأثير في الغير.   للتفكير والتعبير واالنشاء بغية الو 

 

 

 

 
  

                                                           
، 2003،  1فيلي سندريس ، نحو نظرية أسلوبيه لسانية ، تح: خالد محمد جامعة ، دار الفكر ، دمشق ،ط1

 28ص
،  8أحمد الشايب ،األسلوب دراسة بالغية تحليل األصول واألساليب األدبية ، مكتبة النهضة المصرية ،ط 2

 44،ص 1991
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 / مفهوم األسلوبية :2

اليوم تحتل مكانة مهمة داخل الوسط األدبي ، فهي باتت علم  أصبحت األسلوبيه
قائم بذاته ،له أسسه ، وموضوعاته ، حيث تعد منهجا من المناهج النقدية المعاصرة 
، فصارت محطة فكرية تستهوي عددا كبيرا من الباحثين والدارسين الذين تأثروا بها 

 ألدبي ،فهي تساعدهم على اكتشاف مواطن االبداع في العمل ا

 /عند الغرب :أ

اهتم العلماء والباحثون الغرب باألسلوبيه ، فتحدثوا عنها وقدموا تعاريف عديدة لها -
 ، من بينهم :

تلميذ سوسير وهو من أبرز اللسانيين الذين تكلموا  :Charles Ballyشارل بالي 
ناحيه  على األسلوبية ، حيث يرى أنها "العلم الذي يدرس وقائع التعبير اللغوي من 

محتواها العاطفي أو التعبير عن واقع الحساسية الشعوريه من خالل اللغة وواقع اللغة 
 1غير الحساسة "

يتضح لنا من مفهوم بالي لألسلوبيه أنها علم يسقط دراسته على الوقائع اللسانية وما 
تحتويه من تعابير وأحاسيسه شعورية  ، ألن اللغة هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن 

 لتعبير عن ذلك.ا

في حديثه عن األسلوبية ، "إنها علم « Pierre Geroبيير جيرو »هذا ما أكده 
 2التعبير ، وهذا العلم الجديد لألسلوب له أهدافه ومناهجه "

فاألسلوبيه بمثابة تحليل ودراسة لمختلف عالقات النص األدبي ، لمعرفة عناصره 
 ألسلوبيه أصبحت تتضمن أهدافا ومناهج المختلفة ومكوناته ، كما أشار بيير جيرو فا

                                                           
 2002،  1سلوبية دراسة في انشودة المطر ، المركز الثقافي العربي ، لبنان ،طالحسن الناظم ، البنى األ1

 31،ص
 9، ص 1994,  1بييرجيرو ، األسلوب ،تر:منذر عياشي ، دار الحاسوب ، سوريا ، ط2
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 /عند العرب :ب

اهتم العرب كذلك باألسلوبية واوردوا لها تعريفات مختلفة في مصنفاتهم األدبية ، 
 ومن ذلك ما جاء في كتاب > األسلوبية واألسلوب < لعبد السالم المسدي  حيث 

أن أي نظرية نقدية  يعرفها في قوله بأنها "نظرية علميه في طرق األسلوب تقدر لدينا
 1البد أن تحتكم فيها إلي مقياس علم األسلوب "

فالمسدي يرى أن األسلوب به نظرية علمية قرينة بعلم األسلوب ، والبد من العودة 
 إليه واالستناد عليه في أي نظرية نقدية 

 / اتجاهات األسلوبية: 3

 أ/األسلوبية البنيوية :

يهتم هذا الجانب من األسلوبية بدراسة وتحليل العالقات الداخلية التي تبنى عليها  
النصوص األدبية ، بما في ذلك الوحدات اللغوية ، فهي تقوم بتفكيكها وتحليلها الى 

 عناصر جزئية 

ميشال »و« Roman Jacobsonرومان جاكوبسون » ومن رواد هذا اإلتجاه نجد 
 «Michal Revaterريفاتير 

ترى األسلوبية البنائية أن النص بنية واحدة يضم مجموعة من العالقات الداخلية 
فهي "تؤمن 2المتكاملة فيما بينها ، تخضع هذه األخيرة إلى قوانين خاصة تحكمها 

بأنه ال وجود للموضوع في األدب إال من خالل البنى التي تظهر في ثوب أشكال 

                                                           
 93، ص 2006، 5عبد السالم المسدي، األسلوب يا واألسلوب ، دار الكتاب الجديدة المتحدة ، ط1
تاوريريت ، محاضرات في مناهج النقد المعاصر دراسة في األصول والمالمح واإلشكاالت النظرية ينظر، بشير 2

 185، ص 2006،  1والتطبيقية ، دار الفجر ، قسنطينة ، ط
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ؤمن بوجود موضوع في النص األدبي ، لغوية وصورية ، عكس األسلوبية التي ت
 1لكنها تسلم بمشروعيته من خالل نسيجه اللغوي " 

وعليه فاألسلوبيه البنائية تهتم بالجانب الشكلي اي النسيج اللغوي للنص ، وال     
 تهتم بالمعاني والدالالت التي يحملها هذا النسيج .

 /األسلوبية اإلحصائية :ب

وبية مادته من فروع علمية والرياضيات فهو يهتم استمد هذا اإلتجاه من األسل
بالكشف عن خصائص الألسلوب األدبي في العمل اإلبداعي من خالل احصاء 

 العناصر اللغوية داخله 

فاإلحصاء الرياضي في التحليل األسلوب هو محاولة موضوعية مادية في وصف 
، أي إخضاع األسلوب ، وغالب مايقوم تعريف األسلوب فيها  على أساس محدد 

األسلوب الي دراسة من خالل مجموع المعطيات التي يمكن حصرها كميا في 
التركيب الشكلي للنص ، فهذا يعني أنه يمكن إحصاء هذه الوحدات اللغوية 

خضاعها لعمليات الرياضية ، كعدد ورود الكلمة في نص ما ، والمجموع الكلي  وا 
 2أخرى  وتمثيلها عدديا ، يسهل علينا مقارنتها بنصوص

وعليه فاالسلوبية اإلحصائية "تنطلق من فرضية إمكانية الوصول إلي المالمح 
 3األسلوبي للنص عن طريق الكلم "

                                                           
 72-71، ص 1994عبد السالم المسدي ، في آليات النقد األدبي ، دار الجنوب ، تونس ،1
ل الخطاب دراسة في النقد العربي الحديث األسلوبية واألسلوب ، دار ينظر، نور الدين األسد ، األسلوبية وتحلي2

 97،الجزائر ، ص 1هومة ، ج 
ببيت هندريش ، البالغة واألسلوب يو نموذج سيميائي لتحليل النص ، تر:العمري محمد ، دار البيضاء 3

 58، ص 1999، 1،المغرب ، ط
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ومنه األسلوبية اإلحصائية هي إخضاع العمل األدبي إلى قوانين إحصائية ، حيث 
تعد بمثابة منهج رياضي يطبق على النصوص األدبية من اجل مقارنتها بالنصوص 

 ى األخر 

 /األسلوبية النفسية :ج

صحيح أن الدراسه األسلوبية في حقيقتها هي دراسة للنسيج اللغوي إال أن هذا    
اإلتجاه من األسلوبية قد أعطى اهتماما كبيرا للظروف الخارجية المحيطة بالعمل 
األدبي بما في ذلك البيئة والمجتمع ... ، فهي عوامل قد ساهمت في إنتاج هذا 

 كاتب أو الشاعر هو ابن بيئته يؤثر فيها ويتأثر بها .العمل ، فال

"يعنى هذا اإلتجاه األسلوبي بمضمون الرسالة ونسيجها اللغوي مع مراعاته   
لمكونات الحديث األدبي الذي هو نتيجة إلنجاز اإلنسان والكالم والفن ، وهذا 

ا في نظام البحث في أوجه التراكيب ووظيفته-في أغلب األحيان  –األسلوب تجاوز 
اللغة إلى العلل واألسباب المتعلقة بالخطاب األدبي ويعود سبب ذلك إلي اعتقاد 

 أصحاب هذا اإلتجاه بذاتية األسلوب وفرديته ، ولذلك فهو يدرس العالقة بين وسائل 

التعبير والفرد ، دون إغفال عالقة هذه الوسائل التعبيرية بالجماعة التي تستعمل 
 1الخطاب األدبي المدروس "اللغة المنتج فيها 

اهتمت األسلوبية النفسية بالضروف الخارجية للنص باعتبارها أساس اإلبداع  األدبي 
، فاألديب يستقي من البيئة التي يعيش فيها مادته ، مما يجعله يوجه قلمه لكتابة 

 .تجربته اإلجتماعية  من خالل ما يحيط به 

سلوبية تعد من أهم الجوانب الفكرية من خالل ما سبق نخلص إلى أن االا-      
التي بات الناقد يعتمد عليها في تحليل النصوص األدبية ، وفك شفراتها معتمدا على 
آليات التحليل األسلوبي التي اختلفت بإختالف إتجاهاتها ، حيث أخذ كل منها اللون 

                                                           
 67نور الدين األسد ، األسلوبية وتحليل الخطاب ، ص1
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ى خالف الذي يليق به في التحليل ، فالبنيوية إهتمت بالبنية الداخلية للنص ، عل
اإلحصائية التي اعتمدت المنهج الرياضي في التحليل ، أما النفسية فقد اهتمت 

 بالعمل األدبي وما يحيط به من عوامل خارجية ساهمت في إنتاجه ، فكل من هذه
 .التجاهات قام بتحليل النص وفق آلياته الخاصة
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 /المستوى اإليقاعي : 1

ما يميز الشعر عن النثر هو ذلك النظام والرتم الموسيقي الذي تأنس له الروح 
من بداية القصيدة حتى نهايتها ، فاإليقاع أحد أهم عناصر الشعر  األذنوتطرب له 

 الفنية التي تجعلنا نشعر بالمتعة والجمال 

 /اإليقاع لغة :1-1

 1"اإليقاع من إيقاع اللَّحن والغناء وهو أن ُيوقع األلحان ويبينها "

 إصطالحا:1-2

فاإليقاع هو  2" يمكن أن يقوم من دونها النص الشعري هو "وحدة بنائية عضوية ال
اللبنة األساسية  التي تبنى عليها القصيدة ، فبزواله تنهار هذه األخيرة ،لذلك يحتل 

 يمكن لشاعر أن يستغني عليه في بناء شعره  اإليقاع دور مهما في بناء القصيدة وال

فالمستوى االيقاعي يعد أحد أهم مستويات التحليل األسلوبي ، فهو الجانب من 
يهتم بدراسة المسائل المتعلقة باألصوات " فهو يهتم بدراسة الوحدات  التحليل الذي
( ،التي تتكون منها الكلمة طبقا لمعايير محددة، والعلم  Phonemesالصوتية )

( ، واختصاصه Phoneticsالذي يتكفل بدراسة هذا المستوى هو علم الصوت )
وصف مخارج األصوات وبيان صفتها من حيث الجهر ، الهمس ،الشدة والرخاوة ، 

،الذي يعني وظيفة الصوت اللغوي في Phonology)تشكيل الصوتي )الوعلم 
صوات ببعضها البعض عند اجتماعها في نسق صوتي ألالسياق من خالل عالقة ا

                                                           
 4897، ص ، لتحقيق 54، ج  (وقع ) ابن منظور ، لسان العرب ، مادة1
يقاع الداللة في الخطاب الشعري الحديث ، دار نينوي ، دمشق و إموفق القاسم الخاتوني، داللة اإليقاع 2
 18، ص 2013،
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 ت الصوتية من ظواهر كعإعالل ،ومنظم لتكوين الكلمات وما ينتج عن تلك التعامال
 1بدال، والحذف، والمخالفة وغيرها "إل

ولكي يتم تحليل واستخالص مميزات اإليقاع داخل القصيدة ، تنقسم الدراسة إلي 
 قسمين:

 أ/اإليقاع الخارجي :

ويقصد به اإليقاع الذي يختص وينفرد به الشعر عن غيره من الفنون ، وهو الشكل "
، قوامه الوزن ،القافية ، والروي . فهو يعد المقياس الذي يقاس به الخارجي للقصيدة 

الشعر ، كما أنه يضفي على الكالم رونقا وجماال ويحرك النفس ويثير فيها انشودة 
 و يتكون من : 2والطرب "

 /الوزن :  1

وهو العلم الذي يدرس العروض وما يقوم عليه من تفعيلتين وصور الكالم الذي 
ذا ما تكلمنا عن البحور التي يقوم عليها العروض فهي تقوم على نسميه شعرا ،  وا 

 صورتين :

 : كالكامل ، الرمل ، الرجز البحور الصافية 
 : كالمديد ، البسيط ،  البحور التي تتشكل من تفعيلتين مختلفتين

 .الطويل

                                                           
،  2014، 1سوزان الكردي ، المستوى التركيبي عند السيوطي في كتابه اإلتقان ، دار جرير ، عمان ، ط1

 18ص
يقاع الداللة في الخطاب الشعري الحديث ،ص2  31ينظر ، موفق القاسم الخاتوني ، داللة اإليقاع وا 
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على  بحيث تتعرض هذه األخيرة إلى ما يسمى بالزحافات ، أو العلة ، تذخل
األسباب واألوتاد "والزحاف هو تغيير يلحق ثواني األسباب فقط ، سواءا أكان السبب 

 1ثقيال أم خفيفا فال يدخل على أول جزء وال ثالثه وال سادسه "

فقد اختار الشاعر ابن مجبر األندلسي موضوعات مختلفة منها ماهو ذاتي كالغزل ، 
ي عامة حيث نظم كل موضوع على المدح ، وهو كان قائم على الوصف ،  ومنها ما

البحر الذي يليق به ، فنجد له قصائد في بحور مختلفة كالمديد ، الوافر، البسيط ، 
 الكامل ، الطويل ، وجلها كانت في الطويل والكامل 

 فما نظم في الطويل قوله :     

 2نشاوى تهادت تطلب العزف و القصفا    اق كأنَّهتله حلبة الخيل الع

نَشْاوْى تَهْاَدْت  تْطُلب ْلعْزَف  و    َلُهْو حْلَبُة ْلخْيل ْلعتاق كأْنَنها
 ْلَقْصَفاْ 

//0 /0//0/0 /0//0// /0//0      //0/0  //0/0 /0   //0/0   /  /0/0/0 

 فعولن    مفاعٕيـلن  فعولـــن مفــــاعيلــن  مفاعلن فعولــن  مفاعيلن  فعول

 

            

 

 

 
                                                           

سامية راجح، تجليات  الحداثة الشعرية في ديوان البرزخ والسكين لعبد اهلل حمادي ، رسالة ماجستير ، بإشراف 1
 89،ص 2007-2006ر ،بسكرة ، ضقسم األدب العربي ، جامعة محمد خي فورار امحمد بن لخضر،

 109محمد زكريا عناني ،ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، صتحقيق  2  
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المقطع من القصيدة البن مجبر تعرضت فيه إحدى التفعيلتين الى على "القبض فهذا 
"وهي حذف الخامس الساكن وهذه التفعيلة الثالثة والرابعة  من صدر البيت ، حيث 

 انتقلت التفعيلة من )فعولن = فعول ( ، والتفعيلة )مفاعيلن =مفاعلن (

بكثرة هو بحر الطويل ألنه أتاح له  جاءلكن ما  ،فقد انتقى الشاعر عدة بحور
مدح والوصف ، بحيث لإمكانية تنظيم موضوعات متعددة تحتاج إلى طول النفس كا

للشاعر حرية في التعبير عما يجول في خاطره ،  انجد أن هذين الغرضين قد أعطي
المقتطفات من قصيدته في وصف الخيل اختار بحر الطويل فقد رآه المناسب  هفهذ

افرا موسيقيا من ناحية الشكل )األلفاظ، ضكما أنه منح للقصيدة ت ، هلموضوع
  .التراكيب (، والمضمون)المعاني ، األفكار ( 

 :والتي كانت في وصف محبوبه يقوله ومن زاوية أخرى نجده ينظم قصيدة في الكامل

 ريم حوى طرقا وحسنا جامعا

 رْيُم حَوْى طْرَقْا و حْسَنْاجْامَعاْ 

/0//  /0  /0/0/ /0/0 /0//0 

 متفـــعلن  متفــــاعلن   متفاعلــن

 نطقت بما تحوي جميع األلسن

 1َنطقْت بَمْا تْحِوْي جمْيَع  أْلَْلسنْ 

///0  //0 /0/0  //0   /0/0/0 

 متفاعلن متفا علن  متفــــاعل

 

                                                           
 111اابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص1
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 فهذا البيت من بحر الكامل البن مجبر تعرضت تفعيلتين للزحافات :

االولى من صدر البيت تعرضت لزحاف "الطي" وهو حذف الرابع الساكن ،  فالتعفيلة
 فانتقلت التفعيلة من )متفاعلن =متفعلن (

كذلك التفعيلة السادسة من عجز البيت تعرضت لزحاف "الكف" وهو حذف السابع 
 .الساكن ، فانتقلت التفعيلة من )متفاعلن = متفاعل(

 لثاني المتحرك فتصبح التفعيلة     أيضا هناك االضمار وهو تسكين الحرف ا

 ) متفـاعلن = متفاعلن(

فهذه التفعيالت من بحر الكامل كانت األنسب لهذا البيت ، فقد استطاع الشاعر من 
حيث وصفه بالريم ولم بكتف  محبوبهخاللها التعبير عن ما يدور في نفسه حيال 

 بوبهبهذا وحسب ، بل لجأ إلى استعمال ألفاظ الطبيعة في وصف مح

 /القافية :2

ذا ما قمنا بربطها بالعروض فهي آخر الكالم ، أي انتهاء  يءقافية الش مؤخرته وا 
الحرف وهي شريكة الوزن ، وتعرف القافية على أنها  " الحروف بنفس  القصيدة 

التي يالزمها الشاعر في آخر كل بيت من أبيات القصيدة ، وتبدأ من آخر حرف 
 1ساكن سبقه مع الحرف المتحرك الذي قبل الساكن "ول أساكن في البيت إلى 

ذا ما    أمعنا النظر إلى قصائد ابن مجبر األندلسي فإننا نجدها تقوم على وا 
مرثيته المطولة التي رثى فيها يوسف ابن عبد المؤمن في قافية موحدة ومن ذلك 

 قوله :

 

                                                           
 195، ص 1994،  3محمد على الهاشمي ، العروض وعلم القافية ، دار القلم ، لبنان ، ط 1
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 1جل األسى فأسل دم االجفاف      ماذا الشؤون غير هذا الشأن 

 هذا كل ما وصل من هذه المركبة التي وصفت بالجودة والطول 

 وايضا قوله :

 يا رشأ السدر ولو انني         انضفت ناديت رشا الصدر 

 تثني إليها  رقة  الخـــصر        يا قاسي القلب أال عطفه 

 2مالء فؤادي وفرة تلتظي          ومالء عيني عبرة تجري

 وكذلك في قوله :

 3و القلب تسل على الهوى   فقلت انعم الرأي لو أن لي قلبيقولون دا

 وايضا في قوله 

 ر ــــفلما اردت الغزو أبرزها النــص           ها الدهرر قالئد فتح كـــان يدخ

 رــــيراها فمن أفرادها الشفع والوت        فها هي مذ جدت ركابك تنبري   

 تسابق فيها نحوك البر والبحـــــر            ــا  ـــفدونكها منـــــسوبة فلشد م

 4ــذرــــــــــــــــوال اللـــــــيالي في تعذره عـــ     هو الفتح يا موالي مافيه مرية    

الواضح أن هذه المقتطفات من قصائد ابن مجبر كانت كلها تقوم على قافية مطلقة 
طلقة التي تنتهي بمتحرك والتي شملت عجز آخر األبيات ، ونقصد بالقافية الم

نستطيع إشباعه بحيث تكون آخر كل بيت شعري ، وهي التي يتوقف عندها الشاعر 
 مدة زمنية ليأخذ نفسه 

                                                           
 123المصدر السابق ، الديوان ، ص1
 95ي ، الديوان ، ص ابن مجبر األندلس2
 78المصدر نفسه ، الديوان ، ص 3
 106المصدر نفسه، الديوان ، ص4
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المتغيرة  غير-ومما الشك فيه أن القافية الموحدة ، توحي إلى حالة الشاعر الثابتة ، 
 ا للقافية المطلقة بما يأتي :نفهي محصورة في مستوى واحد ، ومثل-

 { 0/0الشأن = َشْأِنْي  =    } /          

 {0/0} /0النصر =   ْنَنْصُرْو =            

 {  0/0عذر   =   ُعْذُرْو   =   }/         

 /الروي :3

هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه ، فيقال قصيدة )رائية ، سينية ، 
بيت منها والبد لكل شعر من الروي نونية  ...( ، وهكذا وقد يلزم الروي آخر كل 

 سواء قل أو كثر ، فالروي يعرف على أنه :

ليه تنسب القصيدة ا  " الصوت الذى يستلزم التكرار في نهاية وحدة المبنى )البيت(، و 
 1فيقال عينية أبى ذؤيب ، المية المهلهل "

ففي قصيدة الشاعر ابن مجبر األندلسي نرى أن رويها تارة يكون من األحرف 
حالة الذاتية القصائد يعبر عن الالمهموسة وتارة أخرى من المجهورة ، فكل حرف في 

للشاعر ألن موضوعاته جاءت بألوان مختلفة فكان منها الغزل ، الرثاء ،المدح ، 
الوصف ...، ففي قصيدته التي مدح فيها )ابن يوسف ابن عبد المؤمن ( كان رويها 

وهذا الصوت يخرج عند اتصال طرف اللسان ، حرف الراء وهو من الحروف اللثوية 
الفاء ا يخص الوصف ، فقد وصف الخيل وكان روي هذه القصيدة م،أما في2باللثة 

بحيث يعد هذا الحرف من األصوات الطبقية التي تخرج عند  المشبعة بألف المد
 3اتصال مؤخرة اللسان بالطبق 

                                                           
 359، ص1998، 1عيد القادر عبد الجليل ، هندسة المقاطع الصوتية ، دار صنعاء ، عمان ، ط1
 317،ص1991ينظر ،أحمد مختار عمر ، دراسة الصوت اللغوي ،عالم الكتاب ، القاهرة ،2
 318نفسه ، صينظر ، المرجع 3
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 شعري :نموذج با لكل منها نومثل

 لرائية )في مدح ابن يوسف ابن عبد المؤمن (:  القصيدة ا 1 نموذج

 1عذر  هافيه مرية       وال اللـــــيالي في تعذر مهو الفتح يا موالي 

يتمثل في قصيدته التي يصف فيها الخيل وكان رويها حرف مد  :2النموذج أما 
 يقول :

 2ر لم يسمح بها جلده صرفافصأديمه      و أوأشقر مج الراحل صرفت 

 الداخلي :ب/اإليقاع 

فهذا الجانب من  ، ويقصد به ذلك اإلتساق واإلنسجام بين كلمات النص اإلبداعي
اإليقاع اليختص به الشعر فقط مثل اإليقاع الخارجي ، بل يشترك فيه مع جميع 

 اإليقاع الداخلي نجد : (عناصر)الفنون األدبية األخرى كالنثر وغيره ، فمن بين 

فهو يعد أسلوبا من أساليب الفصاحة عند العرب ، وهو أحد الظواهر الفنية  التكرار:
 التي يلجأ إليها األدباء في أعمالهم اإلبداعية 

ورد تعريف التكرار في المعجم الوسيط :"كرر الشيئ تكرارا أي أعاده مرة بعد مرة. ، 
 3تكرر عليه كذا : أعيد عليه مرة بعد أخرى "

 مرة بعد أخرى  ءفالتكرار هو إعادة الشي

يتعلق بتكرار المعنى )معاني خاصة ، عامة ( ،التي  اذا فالمقصود بالتكرار كل ما
تدور في نفس المحتوى وكذلك تكرار المبنى )األسماء ، األفعال ، الضمائر ، 

 الحروف(

                                                           
 106ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص 1
 109ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص2
 8أحمد حسن الزيات وآخرون ، المعجم الوسيط ، ص3
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 / تكرار األصوات :1

رف و القصيدة ، حيث نجده هو الحأوهو : " تكرار حرف بعينه على بنية المقطع 
وتكرار صوت معين عادة ما يكون عفويا  1األكثر حضورا من األحرف األخرى "

دون قصد ، فلكل حرف نغمة موسيقية تميزه عن باقي الحروف ، فتكراره في 
القصيدة يشكل جرسا موسيقيا تأنس له الروح وتطرب له األذن ، كما أنه يحمل في 
باطنه معنى خفيا يدركه العقل والوجدان من خالل فهم معنى القصيدة ، التي قد 

 ات مهموسة أو مجهورة .تظهر بأصو 

 االصوات المجهورة :1-1

وهي الحروف التي تخرج من الحنجرة محدثة رنينا عند النطق بها ، فهي تلك 
هتزاز منتظما ، والتي ا"الحروف التي تتشكل أصواتها بإهتزاز وتريها الصوتياتن 

 2،و،ي("ن،ظ،ع،غ،ل،م،ضب،ج،د،ذ،ر،ز،تتمثل في الحروف اآلتية :,)

فالشاعر ابن مجبر نجده يستخدم بعضا منه هذه الحروف في قصائده ، ولم تأت 
نما بوعي تام ، ففي إحدى قصائده نجده يصف رجال حسودا ، في  بمحظ الصدفة وا 

 قوله :

 فتغرب في جنح من الليل مظلم             بيننا    المدامةتصب بها شمس 

 3م ــــــاحد يد منعــــكقلب حسود ج           وار الحميات بلونها    ـــــوتجحد أن

كثر أ والميم كالهما صوتان مجهوران متوسطان بين شدة ورخاوة، وقد احتال فالنون
ة األخرى ، فقد تكرر حرف النون ست مرات ، في ألفاظ ر نسبة من الحروف المجهو 

نعمة ، والميم تسع مرات توحي بالكثرة ، وهذا لتوحي بسخرية ابن مجبر بالجاحد ل
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م، النوع من التكرار يتناسب مع معنى الوصف ، الذي تناوله البيتان ، كما أن تكرار)
 عند سماعها فضال عن رؤيته . أكسب هذا المقطع من القصيدة إيقاعات مبهجة ن(

 األصوات المهموسة :1-2

تحدث رنينا عند النطق بها  ، فهي التهتز لها أوتار الحنجرة  وهي الحروف التي ال
على عكس الحروف المجهورة ،بحيث تكون فيها الحبال الصوتية غير متحركة 

 1،ص،ط،ف،ق،ك،ه،("، سواألصوات المهموسة هي ")ت،ث،ح،خ،س

فالشاعر ابن مجبر نراه يوظف بعضا من هذه الحروف في قصائده مع تكرار الحرف 
ى غاية معينة ، ومن ذلك تكراره لبعض فهو يصبو من وراء هذا التكرار إل، 

 في قوله :، األصوات في رسم صورة غالم الخمر

 جاء وفي يساره          قوس وفي األخرى قدح 

 2زح ــوس قــــها قــنها شمس بدت         وحولأك

ففي هذا المقطع من القصيدة نراه يكرر حرف السين أربع مرات ، وكذلك حرف 
القاف أربع مرات في األلفاظ )يساره ، شمس ، قوس ، قدح ، قوس قزح (، فهذه 
الكلمات استعملها الشاعر في رسم جمال الممدوح ،باإلضافة إلى تكرار حرف الجر 

في توزيع التكرار يصب في )في ( في كل من صدر البيت وعجزه ، وهذا التنوع 
ذات المضمون بحيث أن الشاعر استقى من ألفا ظ الطبيعة ألفاظا شبه بها جمال 

 ممدوحه .
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 : تكرار األسماء واالفعال :2

يستخدم الشاعر هذا النوع من التكرار لتأكيد معناه ولغايات أخرى للفت انتباه المتلقي 
، فتكرار الكلمة يقصد به "أن يكرر الشاعر كلمة شعرية )سواء أكان إسما ، أم فعال 

فهذا الترداد في الكلمات 1(تكرارا فنيا موقظا يستثير من خالله الداللة ويقوي المعنى "
 يعرف بالجرس اللفظي يشكل لنا ايقاعا 

 تكرار األسماء : 2-1

نجد  إن األمثلة عن تكرار األسماء عند ابن مجبر األندلسي كثيرة ومتعددة ، بحيث
فهو يحمل دالالت مختلفة ، االسم قد تكرر في القصائد ذات موضوعات متعددة 

 ( ، قد أوردها في أحدالليل للفظة ) استعماله :تختلف بحسب حالة الشاعر فمثال
 قصائده  التي تغزل فيها بمحبوبته وذلك في قوله 

 ومن اين للظلماء أن تكتم القمر ؟         ــة  ـــــــق رواقـــــــــــــــــــوازائرة الليـــــــل مل  

 2فيا حسن ماانشق الدمام عن الزهر        حدرت نقاب الصوت عن صفح حدها  

لمقتطفات من القصيدة الغزلية ، نجد استعمل بعض ه معنا النظر في هذأفلو 
 المصطلحات الطبيعية ليعبر عن مشاعره اتجاه محبوبته ،ومن بين هذه األلفاظ 

الذي يعبر عن معاناته في فراق المحبوبة والشوق والحنين إليها ، كما نجده الليل 
 يوظف لفظة الليل في إحدى القصائد التي مدح فيها المنصور في قوله :

 عذرها عذر ــــــــهو الفتح يا موالي ما فيه مرية        وال البــــــــــالي في ت

 3لظلماء وانفجر الفجر اوقد غاضت       الصبـــــح شـــــــك أنه لمصبح  أفي
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فهنا كان استعماله لليل من أجل مدح المنصور ، وايضا في قصائد أخرى نراه 
 المدح وال التغزل بالحبيب وذلك في قوله :يوظف الليل قاصدا منه مقصدا غير 

يل مظلم  من فتغرب في جنح          بيننا المدامة تصب بها شمس  ـٕ  1اللـ

األولى أنه يشبه قلب الرجل الجاحد بالليل في  الداللةلداللتين ،  فهنا وظف الليل
السواد كالليل سواده وحقده ، أما الداللة الثانية يشبه بها الفتاة التي ترتدي ثوبا حالك 

 البهيم .

 نراها تتكرر أربع مرات في هذه القصيدة: (الموت وكذلك كلمة )

 ات حيا كل فرار ــــوٕانما م         ت من مات واالقدام يورده ما ما

 2ظفاراألوالموت يدلي بأنياب و     قالوا ردوا باقتحام البحر عن غرر 

ال محالة ، مهما طال ما  الشاعر أراد بهذا التكرار التأكيد بأن الموت آت يوما  لولع
 العمر أو قصر . كذلك يكررها في أحد قصائده بقوله :

 مات فيها موت من لم يعقب           انتــم أحييتم الدين وقـــــد   

 3من رأى الموت عيانا يرهب        أحجم األعداء عنكم رهبة     

 فقد تكررت لفظة الموت ثالث مرات للتخويف والترهيب . 

 في مقطع من قصيدته الرثائية :عيسى( كما نجده يكرر اسم )

 4وقميما قد أرمته وليدا         أكلته الحرب شيخا كبيرا     

 يدل على ألم الشاعر في فقدانه لعيسى  ثيفتكراره السم المر 
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 في قوله : عبد المحسن (صائده )ايضا من األسماء التي تكرر ذكرها في ق

 د مين ـــــه يرثي لما قــــــــــفاعل       أشكو لذي اإلحسان عبد المحسن  

 وبحسن منظره وٕان  لم يحسن             هــــــــــــاني شغفـــــت بدلــــه ودالل

 بالجلنار وغض نور السَّوسن              خده قاظبي غرير الحسن طر 

 نطقت بما يجري جميع األلسن               ظرفا وحسنا جامعاريم حوى 

 1ويسير باإلحسان عبد المحسن              فعساه يرحم لوعتي وصبابتي

قد ورد ذكر عبد المحسن مرتين األولى في صدر البيت االول ، والثانية في عجز 
 البيت االخير من مقطع القصيدة .

 / تكرار الفعل :2-2

فما ورد ذكره في تكرار لالسم(بقدر استعماله )الفعل(الشاعر من استعمال )لم يكثر 
 الفعل قوله :

 2ال غز وهي ليست تسمع ال        تسمع النجوى وٕان خفيت      

في صدر البيت وهو يوحي بالقوة في السمع  تسمع (ففي هذا البيت تكرر الفعل )
 بقوله : أبياتهفي أحد  أتى (كذلك نراه يكرر الفعل )

 3أتى ليمحو بالحسنى إساءته        كما أتى مذنب يدلي بأعذار 

في هذا البيت ليفيد التأكيد في حضور من قام باإلساءة أتى (فقد تكرر الفعل )
 ليمحوها بحسناته ، ويقدم األعذار مقابل ذنوبه .
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نالحظ بأن تكرار األسماء  األفعال ( ، و) )لالسماء (ومن خالل تكرار الشاعر ،-
 كان أكثر حضورا من األفعال 

 / تكرار الضمير:2-3

في إحدى قصائده التي حفلت باستعماله  هو(نجد الشاعر يوظف ضمير الغائب )
 لعنصر الدين من ذلك قوله :

 1هو الملك الكريم وما أصبنا       إذا قلنا هو الملك الهمام 

كتاب قد ورد في صدر البيت وعجزه فالشاعر يؤكد على الغائب وهو) وه والضمير
 اهلل (

للتكرار نرى أن الشاعر اكثر من تكرار األصوات المهموسة   ذكرنامن خالل ما 
 ثم بعد ذلك تأتي األصوات المجهورة واالفعال والضمائر . ، سماءألوا

 /المستوى التركيبي :2

سلوبية، حيث يهتم بعالقات الجمل فيما بينها يعد هذا المستوي من أهم مستويات األ
، وكيفية ترابطها وانسجامها ، كما  يهتم كذلك )فعلية ( أو )اسمية (سواء كانت 

والتي تعد بمثابة قواعد وقوانين لغوية تحكم الجملة حتى ،بالقواعد النحوية للجمل 
هذا العلم في «جمال الدين الفاكهي »تؤدي دورها ويفهم من خاللها الكالم ، عرف 

بقوله "العلم بأصواتهم يعرف بها أحوال الكلم ، إعرابا  «شرح الحدود النحوية »كتابه 
 2وبناء "

 

 
                                                           

 121المصدر نفسه ، الديوان ، ص1
 1راهيم ، دار للنفائس ، طجمال الدين عبد اهلل ابن أحمد الفاكهي ، شرح الحدود النحوية ، تح ، محمد الطيب إب2
 45-44،ص 1996،



 الفصل األول                                                 المستوى اإليقاعي و التركيبي

 

27 
 

 /اقسام الجملة :1

تعد الكلمة المحور األساسي في تكوين الجملة ، فهي الوحدة الرئيسية التي تحدث 
مبتدأ وخبر ،أو والتي تتكون من  االسمية (اإلتساق واإلنسجام في كلتا الحالتين )

المسند ، القائمة على فعل وفاعل ، وهما ما يسمى باإلسناد لدى النحاة ))فعلية (
، مما يجعل كال من الجملتين )االسمية والفعلية ( لها خصائص تميزها المسند إليه(

 واعلى التركيب في اإلسناد بل ركز  اعن األخرى ، فأغلب الدارسين والنحاة لم يركزو 
 1على الوظيفة البالغية

 :/الجملة الفعلية 1-1

يعتبر الفعل الركن األساسي في هذه الجملة ، فهو يدل على حدث وقع في زمن 
ويعتبر المسند ، والفاعل هو المسند إليه وفق  )ماض ،مضارع ، مستقبل (معين 

وينصب  الأقوى العوامل ، إذ يرفع فاع الفعل (العالقة اإلسنادية ، فالنحاة يرون أن )
 2هميته وقوته فهو يعمل متقدما ، ومتأخرا ، ظاهرا ، ومقدرا ألمفعوال ، و 

بالغية للجملة ، سواء أتى مقدما إلأما الفاعل فال بّد له أن يخدم المعنى أو الوظيفة ا
 أو مؤخرا عن الفعل 

استخدم ابن مجبر األندلسي الجملة الفعلية في أزمنة مختلفة "ألن الفعل في حد -
 3يدل على معنى وزمن يقع فيه المعنى " ذاته

 قوله:ماض ومن القصائد التي أورد فيها ابن مجبر الفعل في زمن 
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 هما اإللهام والجيش اللهام   مضى متقلدا سيفي مضاء 

 وكيف استؤصل الداء العام    فسل مـــــا حل باألعداء منه

 ام ــــــــاللثوجوه كان يحجبها   لقد برزت إلى هول الـــــمنايا       

 ام ـــفليست تدفع القدر السه  وما أغـــــنت قسي العز عنها 

 امـــــــوأمسوا بالصعيد وهم رم  غدوا فوق الجياد وهم شخوص 

 الم ـــــصحيح لم يحل به الس    لحرب كانت ذات عقل     ا كــــــأنا

 ــرام ــــــه حـــــــفأفنت كــــل مـــــن دمـــه حــــالل      وأبقت كل من دم

 ام ــيكن من فرقة التقوى انتق   اعتداء متى يكون من ذوي الكفر

 هو األمر الرضيع طوبى لنـــفس      يكون لها بعصمته اعتصام 

 دوام ـــــــألمر قد أتـــــيح له ال   حياة الـــــدين دولته فـــــــدامت    

 1سالم اهلل مــــــن قرب وبــــــعد      عليه وحب من نزل السالم 

 نالحظ في هذه القصيدة أن  الشاعر اكثر من الفعل الماضي في قوله:

فهذه القصيدة تدل على حدث مضى  مضى ،كان ، غدوا ، أمسوا ، كانت ، نزل ()
ل الكفر وانقضى عهده ، فالشاعر هنا يتذكر حالته حيال الحرب ، وما حل بأه

 والتقوى 

 زمن الحاضر :الويقول الشاعر في قصيدة أخرى موظفا فعال واقع في -

 کرام ــــأسائلكم لمن جيش لهام           طالئعه المالئگة ال

 ام ـــــــــل الزهر المنــــــيتحم اتت كتب البشائرعنه تتريكما 

                                                           
 122ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص1



 الفصل األول                                                 المستوى اإليقاعي و التركيبي

 

29 
 

 تتم ولم تفض وال عجيب          أيحجب نفحة البدر الختام 

 ام ـــــــــــــــكأن النصر أضحكها ثغورا         فلأليام عنهن ابتس

 وام ـــــــويا للناس يرغب عن أناس        لهم بالدين والدنيا ق

 ام ـــــــــــأمامهم إذا ســـــلكوا سبيال         كتاب اهلل يتبعه اإلم

 ام ـــإذا قلنا هو الملك الهم  هو الملك الكريم وما أصبنا     

 آم ــــبعصمته وتخطبه الش       تجاذب هيله اليمن اغتباطا 

 1ويعطو المسجد األقصى إليه     ويشرف نحوه البيت الحرام 

 :قد وظف فيها أفعال المضارع في قوله  والمالحظ في هذه القصيدة أن الشاعر
وهي أفعال تدل على اإلقبال وظفها )يتحمل ، تنم ، يرغب ، يشرف ، يعطو(، 

مع االحداث التي جرت آنذاك و استئصال الشيعة  ةالشاعر كي تكون متزامن
 االشقياء .

ما زمن المستقبل فهو قليل الورود في شعر ابن مجبر ، ألن تجربة الشاعر الشعرية أ
كانت محصورة في إطار الزمن الماضي ، ذاك الزمن الجميل الذي كان يجمعه 

، أما المستقبل فكان نادرا ما يتحدث عنه ربما  بأهله وأحبائه، فهو كان يتذكرهم كثيرا
 له الحزن ، بعد فراقه من يحب . ئلشعوره أنه يخب

 ومن األقوال التي أورد فيها ابن مجبر زمن المستقبل قوله :

 2صغيرا من كبير        وأرغب في حياة من ثبير  سأستجدي
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في هذا البيت الشاعر يتحدث عن نفسه ، فهو رجل عاش زاهدا ، قانعا ، وصابرا 
على الحال الذي هو عليه وما سوف يؤول إليه ،فهو يقنع  بحصاة واحدة من جبل 

 عظيم من جبل ثبير ، وهذا دليل على قوة صبره وتحمله 

أن  ومن خالل دراستنا لتوظيف الفعل في شعر ابن مجبر على حسب الزمن نجد-
الشاعر استخدم الفعل الماضي بكثرة ، يليه بعد ذلك  الفعل المضارع، ثم المستقبل 

ن دل على ش زمن الماضي والذي بالفهو يدل على مدى تعلق الشاعر  يءوهذا وا 
 نسبة له اليعد الزمن الذهبي ب

دوات التوكيد أ ومن السمات اللغوية التي تدخل على الجملة الفعلية أحيانا نجد 
 لها  االشتراطمنها ، أو  االستفهامو أللجملة أو نفيها 

 استخدم ابن مجبر الجملة الفعلية في شعره بحاالتها التالية :

،ولكل من هذه الحاالت داللة مختلفة المؤكدة ،المنفية ،اإلستفهامية ، الشرطية ()
 عن األخرى 

 أ/ الجملة الفعلية المؤكدة :

بعاد الشك في كالم الشاعر ، والتأكيد المعنى لدى المتلقي ، منها يأتي التأكيد الست
 ما هو مؤكد ب:

من الفعل كمنزلة األلف والالم من االسم ، فهي من أدوات التوكيد قد ومنزلة قد(" )
 1" استعمالهاالتي يكثر 

 2لخضاب الناصلكالقد كانت أزهى بالشباب ولم أخل     أن الشَّبية   
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فالشاعر هنا يتحدث مع نفسه ، ويتذكر كيف كان زاهيا ومستمتعا بشبابه ، ظنا منه 
وارهقه ، أدرك أن فترة الشباب  أنه دائم ولن  يزول ، ولكن بعد أن أتعبه المشيب

 زائلة كزوال الخضاب الناصل 

 كما نجد الشاعر يوظف التوكيد ، في قوله :

 1ف ال وهو عند اهلل محمودقد أبهج الدين والدنيا مقامكم        وكي

، ألنهما الدين والدنيا (لقد أكد الشاعر على مبدأين أساسيين في صدر البيت وهما )
يرفعان من شأن اإلنسان ، فالدين هو السراج الذي يضيئ طريقه في حياته ومماته ، 
أما الدنيا فهي الحياة التي سخرها اهلل له ليعيش حياة سوية ، كريمة ، من خالل 

 محمود عند المولى عز وجل  )الدين والدنيا (ل الصالح ، فكالهما العم

 ب/ الجملة الفعلية المنفية :

ساليب اللغوية التي تستخدم لنفي الجملة الفعلية سواءا كانت أليعتبر النفي من بين ا
ذا قال :فعل :فإن  وأ الحاضر وفي الماضي أ المستقبل ، ويتم ذلك بنفي الفعل ، "وا 

ذا قال :هو يفعل ، ولم يكن  ذا قال :قد فعل فإن نفيه :لما فعل ، وا  نفيه :لم يفعل ، وا 
ذا قال : سوف يفعل ، فإن نفيه لن يفعل " الفعل واقعا ، فنفيه : ال  2يفعل ، وا 

 ائده من ذلك قوله :استخدم الشاعر ابن مجبر األندلسي النفي في بعض قص

 3وال أذنا      وكيف تصغي إلى الواعظ الجالميد إلى القلب ال واعظ ع صلم ي

داة نفي وجزم أ لم (واستخدم ) يصغ(فالشاعر في هذا البيت قد نفى الفعل المضارع )
، وفي هذا دليل على أن الفعل لم يقع ، و لم يصغ (الفعل المضارع ، فصار الفعل )

 هو ما يتوافق مع ما أراده الشاعر من معنى البيت 
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 ج/ الجملة الفعلية االستفهامية :

ورد مفهوم االستفهام في االصطالح على أنه "أسلوب يؤتى به لصياغة. طلب معرفة 
ى يقتضيه ، أو حاله ، أو نوعه ، أو عدده ، أو صفته ، فهو خبر يأتي بمعن ءالشي

 1حال المستفهم السائل "

ولعإستفهام أدوات متعددة ومختلفة ، إذ تقسم إلى حروف ، وأسماء ، وظروف نذكرها 
  :على النحو اآلتي

 الهمزة ، هل  :حروف االستفهام 

 : اين ،أيان ،أنى ،متى  ظروف االستفهام 
 : 2من ، ما ، كم ، كيف ، أي ...أسماء االستفهام 

وهما على النحو  الهمزة ، هل ( اإلستفهام عن طريق حرفين )فقد وظف الشاعر 
 اآلتي:

 3أعلمتني ألقي عصى التسيار       في بلدة ليست بذات قرار 

نجد الشاعر يوظف اإلستفهام من خالل الكلمة التي وردت في بداية صدر البيت 
 موجها تساؤله نحو ممدوحه أعلمتني (  )

 في أحد أبياته لمدح المنصور بقوله : هل (كما نجده يوظف )

 4أقمار ؟ كب في األفال هنوار أنوار       أم عادت الشلأل هل زيدت الشمس 
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فقد شبه الشاعر الممدوح بالشمس ، وبالشهب ، واألقمار في بنائه ونوره ، وسطوة 
 . االستفهام افظظهوره ، مو 

 في قوله :متى() االستفهامكما نجده وظف من ظروف 

 1متى أصغي إلى تصهال طرف         يحبه بالعويل وبالزفير

فهو يتساءل من خالل هذا البيت إلى متى يسمع من يجيبه بالبكاء وبالزفير كي 
 يخفف عنه ما هو عليه 

 د/ الجملة الفعلية الشرطية :

لزام في البيع والنحو ، والجمع شروط وفي الحديث ال ءإلزام الشيلغة :"الشرط   وا 
طان في البيع ، هو قولك : بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ، ونسيئة بدينارين شر  يجوز

 2، وهو كالبيعتين في بيعة "

 داة وهي :أازمة إحدى عشر جدوات الشرط الأما أ

 أن ، إذن ، من ، ما ، مهما ، متى ، أيان ، أين ، أنى ، حيثما ، أي () 

 ازمة هي :جدوات الشرط غير الأأما 

 أما ، إذا ، كلما ، لما (لو ، لوال ، )

 وقد وظف ابن مجبر األندلسي ، جملة الشرط في كثير من قصائده من ذلك قوله:

 3من ليس معتقدا إيجاب طاعتكم         فليس يغنيه إيمان وتوحيد   
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في صدر البيت )من( فقد وردت جملة الشرط مجزومة بإحدى أدوات الشرط الجازمة 
 )فليس يغنيه ...(رط في عجز البيت ، في حين تعدد جواب جملة الش

 في بيت آخر بقوله: )من(كذلك نراه يوظف 

 1من لم يؤدبه تأديب الكتاب فما        له بغير ذباب السيف تأديب 

في جملة الشرط ، ألنه يرى بأن هناك من ال يفقه طريقة )من( فالشاعر يوظف 
 )السيف(مال القوة معه الكالم والمحاورة لتهدئة الوضع بسلمية ،  فالبد من استع

 حتى يتأدب 

 في قوله:)إذا(كذلك نجده يوظف من أدوات الشرط غير الجازمة 

 2فإذا أحست باإلمام يزورها       في قومه قامت إلى الزوار 

في صدر البيت  )إذا (دوات ألفالشاعر يوظف جملة الشرط غير الجازمة من خالل ا
 )قامت إلى الزوار(في حين يتحدد جوابها في عجز البيت من خالل قوله : 

 وهي من أدوات الشرط الحازمة ، في قوله :)ما( كما وظف 

 3إال وهو مسدود  ما مر يوما بباب ظنه سبب       إلى التخلص

أتي في حين ي )ما( األداةفجملة الشرط الجازمة في هذا البيت تتحدد من خالل 
في عجز البيت ، ألن الشاعر يرى أنه  كان يمر عبر  )إال( االستثناء بأداةجوابه 

  مفتوح فيجده مغلق بوجهه.األبواب كل يوم يظن أنه 
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 وقوله ايضا:

 1اذا ما الصديق بنا وده           فال يكون ودك بالمنقلب 

الصديق الذي ال نجده في وقت  اتجاهبعدم مقابلة السيئة بالسيئة  ينصحفالشاعر 
في  )إذا( األداةالضيق ، فجاءت جملة الشرط في صدر البيت ظاهرة من خالل 

 )فال(حين ورد جوابها في عجز البيت ب 

 التي ورد فيها الشرط ، قوله : أبياتهومن  

 2ومن يرجوا الملوك لكل أمر       فال يذر الحقير من األمور  

حتك باألمراء والملوك ويرجوهم في الكبيرة والصغيرة فالشاعر يرى الشخص الذي ي
وال  يء من األمور ويطلب دوما منهم المساعدة ، تصبح له عادة فهو ال يترك ش

 ال وطلبه حتى الحقير منه إأمر 

من خالل دراستنا الجملة الفعلية بأنواعها ، يتبين لنا أن الجملة الشرطية طغت في 
يعني أن الشاعر يريد أن يتخطى العواقب وذلك  توظيفها على باقي الجمل ، وهذا

 بوضع حدود الشرط 

 الجملة االسمية :1/2

لجملة ، فموضع المبتدأ في الجملة  هساسيين لهذأمن المبتدأ والخبر ركنين  الك يعد
هو األول لفظا ورتبة ، ويطلق عليه المسند إليه ، يأتي مرفوعا ، أما الخبر فهو 
المسند وهو الركن الثاني بعد المبتدأ وهو ما يتمم المعنى فيحصل من خالل الفهم 

 3والفائدة ، فيأتي تاليا للمبتدأ ألنه المحكوم به ، وحكمه الرفع 
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والعالقة بينهما تسمى باإلسنادية  )المبتدأ و الخبر (سمية هما اللة افأساس الجم
)النعت ، ويمكن أن تدخل على هذه الجملة عناصر نحوية أخرى مثل 

 الظرف (،اإلضافة

 أ/الجملة االسمية البسيطة :

)مبتدأ أو )مبتدأ معرفة +خبر معرفة (وهي الجملة التي تتكون من مبتدأ وخبر مفرد 
أو )مبتدأ+خبر جار ومجرور (، وقد يرد خبر المبتدأ شبه جملة كرة (معرفة +خبر ن

 ( )مبتدأ +خبر ظرف زمان أو مكان

بويه الجملة اإلسمية البسيطة بأنها تركيب لغوي يتكون من مسند إليه يويعرف س
 1ومسند في أصغر صورة لهما ، يفيدان فائدة يحسن السكون عليها 

لجملة االسمية البسيطة يتبين أن هذه الجملة في لبويه يومن خالل تحديد مفهوم س
المبتدأ مع الخبر المفرد ، المبتدأ مع حالتها الطبيعية تتكون من أساسيين هما )

 الفهم سنتحدث عن هاتين الفكرتين وانطالقا من هذا جملة (، الالخبر شبه 

 /المبتدأ مع الخبر المفرد :1

المبتدأ معرفة والخبر نكرة ، وهذا النمط هو األصل في الجملة  الصورة األولى :
 سمية العربية صيغة ورتبة الا

 يقول ابن مجبر في هذه الصورة :   

 2هي بزتني الشباب فقد         صار في أجفانها كحال 

وهو معرفة )هي(، والمسند  منفصال افقد ورد المسند إليه في صدر البيت ضمير 
 بزتني ()
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. والخبر معرفة ، ففي هذه الحالة يستوجب تقديم ةالمبتدأ معرفالثانية :الصورة 
 موضعهما الحقيقي ( من المبتدأ والخبر )أي أن يأخذ كالالخبر المبتدأ وتأخير

 جاء في قول ابن مجبر : ومنه ما

 1نيران حرب بموج البحر قد طفئت       وهي الموائد بين الماء والنار  

في )الموائد (والمسند)هي(وهو معرفة  منفصال اإليه جاء ضمير المسند  فالمالحظ أن 
 عجز البيت 

 جملة :ال/المبتدأ مع الخبر شبه 2

وهو الحالة األولى أو  اوهذا النمط من الجملة يأتي الخبر شبه جملة ، جارا ومجرور 
 رفا وهي الحالة الثانية :ظ

 ابن مجبر : من نماذج الجملة التي ورد فيها الخبر جارا ومجرورا ، قول

 2في المحراب داوود  هجدطول ال وفي  نتم سليمان في الملك العظيم أ

 في الملك العظيم (والخبر جار ومجرور ))انتم سليمان (، فقد ورد المبتدأ معرفة 

 سمية المنسوخة:الب/الجملة ا

هناك في اللغة العربية نواسخ تختص بالدخول على الجملة اإلسمية فتغير حكمها 
خرجها إلى نمط آخر من األسلوب ، وذلك لما تحدثه فيها من عمل ا  اإلعرابي و 

 3وتأثير وهذه المواد اللفظية تكون فعلية أو حرفية
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 خواتها (أخواتها ، كاد و أ)كان و 

 ومنها ماهي حرفية  : 

 (،)الحروف العاملة عمل ليس (خواتها أن و )إ

 من أمثلة الجملة اإلسمية المنسوخة قول ابن مجبر :

 1فلأليام عنهن ابتسام    كأن النصر أضحكها ثغورا 

على التشبيه المؤكد ، حيث دخلت على  ةفي صدر البيت دال )كأن(لقد وردت 
ل اإلنسان فهنا الشاعر يريد أن يبين لنا عظمة الفوز الذي يجع)النصر اضحكها (، 

 ضحكها( أفرحا ، حيث شبه اإلنسان بالنصر )فحذفه (وترك ما يدل عليه وهو )

 يضا قوله :أو  

 2هون من      عيش يخالطه هم وتنكيد أوهبة عاش أليس الموت  

 خواسنمنسوخة بإحدى ال هون (أالموت فقد وردت الجملة اإلسمية في صدر البيت )
 )أليس(

لجملة الفعلية واإلسمية ،نجد أن الجملة الفعلية كانت لها نسبة لمن خالل دراستنا  
سمية ، ألن الفعل يدل على الحركة والتجديد  الشعر مقارنة بالجملة االكبيرة من 

كثر من االسم الذي يدل على االستقرار والثبات ، ومن هنا أداخل النص الشعري 
 التغيير وتجديد. ينشد نستطيع القول أن الشاعر كان 
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 المستوى الداللي :

تعد الداللة من أهم مستويات الدراسة األسلوبية ،فهي العلم الذي يدرس 
المعنى سواء  على مستوى الكلمة المفردة أو التراكيب ، لذلك فرق العلماء بين 
المعاني المعجمية للكلمة والداللة المعجمية للكلمة و الداللة االجتماعية لها، بإعتبار 

مة داخل المعجم ، أما الداللة اإلجتماعية فهي المعجمية هي داللة الكل أن الداللة 
 1في االستعمال  داللة الكلمة 

 /الصورة البديعية :1

يستخدم الشاعر البديع سعيا منه للوصول إلى أسلوب شعري يهدف إلى 
الكمال ،" ويستخدم في البديع وجوه تحسين الكالم بعد رعاية تطبيقية على مقتضى 

ووجوه تحسين الكالم أنواع ،هناك ما يختص باللفظ وهناك ، 2الحال  ووضوح الداللة"
 ما  يختص بالمعنى .

 الطباق : 1/1

وهو 3وضده في الكالم ، أو بين معنيين متضادين " يءهو "الجمع بين الش
 نوعان : طباق إيجاب ، وطباق سلب ومن أمثلة ذلك قول ابن مجبر األندلسي :

 4سابق فيها نحوك البر والبحر فدونكهما منسوبة فلشد ما         ت     

 وقوله كذلك :

 

 
                                                           

 20،ص1966دار المعارف ، مصر ،  ،6ازم ومصطفى أمين، البالغة الواضحة ، ط الجينظر ،علي 1
 152،ص2010دار البداية ،عمان ، ،،  1ط الخطيب القزويني ، اإليضاح في علوم البالغة ، 2
 152ص ،2011،  دار البداية ، عمان،  1ط سميح ابو المعلى ، علم األسلوبية و البالغة ، 3
 106ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص4
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 1والحق عمدة أرضه وسمائه   عمد أقام به المهيمن حقة            

 وايضا في قوله :

فإذا ما  2وابق أعطى الليل نصف اهابه     وغادر عليه الصبح فأحتبس المصفاة 
)الليل  ،سمائه()البر ، البحر ()أرضه تأملنا في هذه األبيات نجد أن الكلمات 

 اق اإليجاب بو ضده ، وهذا الطباق يسمى ط يءاشتملت على الش ،الصبح (

 الجناس :1/2

 3"أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى " وهو

 ومن أمثلة الجناس في شعر ابن مجبر قوله :

 )المصير ، المسير ()الزفير ،الصفير ()الشعر  فقد جانس الشاعر بين لفظتي
جناسا ناقصا ، جاء محققا ألبياته مبنى جميال وداللة  ،الشعير( )الضمير ،النمير(، 

ه لأللفاظ المشتركة في  ئقوية ، فبدت الموسيقى الخارجية واضحة  من خالل انتقا
 معظم الحروف ،التي بدورها تركت  أثرا في نفس المتلقي 

 كذلك نجد الجناس في قوله : 

 4ى        بما قضاه والرد لمقدارفقلت :هيهات مقدار جرى فقض

 

 

 

                                                           
 77المصدر نفسه ، الديوان ، ص1
 109المصدر نفسه ، الديوان ، ص2
 265علي جازم ومصطفى أمين ، البالغة الواضحة ، دار المعارف ، ص 3
 92ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص4
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 وقوله كذلك :

 رفا أديمة      واصفر لم يسمح بها جلده صرفا حوأشقر مج الراح 

 1وأشهب فضي األديان مدنر      عليه خطوط غير مفهومة حرفا

 ()فقضى،قضاه في هذه األبيات نجد أن الشاعر قد  وظف الجناس في قولهف
  وهذا النوع من الجناس يسمى بالجناس الناقص أو ،حرفا(، )صرفا

 2عددها ،ترتيبها " غير تام وهو "أن يختلف اللفظان في نوع الحروف أو شكلها،

 التصريع:1/3

صدر البيت بنفس الحرف الذي ينتهي به عجز البيت ، فيصدر  انتهاءوهو 
 موسيقية . لنا نغمة 

 اللون من البديع وذلك في قوله :توفرت بعض قصائد ابن مجبر األندلسي على هذا 

 3دع العين تجني الحب من موقع النظر    وتغرس ورد الحسن في روضه الخضر

 كذلك قوله :

 4ثم انثنى والنصر تحت لوائه    قضى حقوق اهلل في أعدائه 

 ويقول ايضا :

 5إال ومد له الروح األمين بدا  بشرا هذا لواء قل ما عقدا     

                                                           
 .77المصدر نفسه ، الديوان ، ص - 1
 265الحازم ومصطفى أمين ، البالغة الواضحة ، ص ينظر ، علي 2
 97ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص 3
 77المصدر نفسه ، ص 4
 91ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص 5
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 لع يرى أن الحروف األخيرة من صدر البيت ، تنتهي بنفس فالقارئ لهذه المطا
فقد انتهى كل من صدر البيت وعجزه )النظر ، الخضر(  البيت ، مثال عجز حرف

 كل من  انتهىمن البيت الثالث ، فقد )عقدا ، بدا ( بحرف الراء ، وكذلك في كلمة
 البيت وعجزه بحرف الدال ، وايضا النموذج الثاني انتهت كل من الكلمتين  صدر

 )أعدائه ،لوائه (األخيرتين في صدر البيت وعجزه بنفس الحرف

 /الصورة البالغية :2

مما الشك فيه أن الشعراء يجيدون فن التالعب بالكالم بصورة فنية تحوي في 
ية أدرج النقاد حديثهم عن مقصودة بشكل خاص ،ومن هذه الزاو  يطياتها معان

التشبيه ، اإلستعارة ، الكناية على ) اشتملتالصورة البالغية تحت ألوان فنية 
(،بوصفها العناصر الرئيسة في تشكيل الصورة الشعرية ، وهذه الثالثية  كان لها 

 كبير في الشعر بشكل عام باعتبارها من أهم أساليب البالغة :ال الدور

 التشبيه :1/2

 ا النوع واحد من بين أنواع الصورة البالغية ، والقائم على التقريب بينيعد هذ
رغم انفالها في األصل :"فهو عقد مماثلة بين شيئين أو الموصوف والصورة الواصفة 

حيث يوجد انواع عديدة لتشبيه 1في صفة أو أكثر ، بآداة بينهما " الشتراكهماأكثر ، 
ولكل نوع  المرسل ، المقلوب ، التمثيلي ...(،التام ، المؤكد ، الضمني ، ، منها )

 .من هذه األنواع خاصية تميزه عن غيره

مجموعة من التشبيهات من لجأ الشاعر ابن مجبر في قصائده إلى استعمال 
 ذلك نجد التشبيه التام بصورة واضحة ، في قوله:

 2أتت كتب البشائرعنه تتري       كما يتحمل الزهر الكمام 
                                                           

، w.alukah.netwwخالد بن محمود بن عبد العزيز الجهني ، البداية في علوم البالغة ، شبكة األلوكة ، 1

 12ص
 121ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص 2

http://www.alukah.net/
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 وايضا قوله :

 1كانت رزايا أثارت طيب ذكركم         كالنار تلفح في الهندي ولغار 

، هذا األخير الذي يستوفي جميع عناصر  االبيتين ورد فيهما التشبيه التامهذين 
 داة التشبيه ، وجه الشبه (أ)المشبه ، المشبه به ، من التشبيه 

 البيت االول :

وجه الشبه : الزهر الكمام ،  المشبه به:الكاف ،  داة:ألا كتب البشائر،المشبه :
 تحمل

 البيت الثاني :

 تلفح وجه الشبه :النار ،المشبه به :الكاف ، األداة :أثارت طيب ذكركم ، المشبه: 

في الهندي والغار لم يكتف الشاعر بهذا النوع من التشبيه فحسب ، بل نجده يوظف 
 داة ألالتشبيه المرسل ،والذي يشترط فيه أن تذكر ا

 من ذلك قوله :

 2ماعز عند امرئ مقدار ذي كرم       إال رأى فيه قنطارا كدينار         

 المشبه به ( )المشبه،داة التشبيه بين أعلى استعمال  نجد الشاعر هنا يركز
دون مراعاة لوجه الشبه  (قنطارا كدينار(وذلك في الشطر الثاني من البيت في قوله 

ينار فالمالحظ أن الشاعر لم الدالكريم يرى القنطار ك ءحيث رأى الشاعر أن المر 
يكتف بهذين النوعين من التشبيه بل لجأ إلى استعمال نوع من التشبيه خال من 
المشبه والمشبه به غير مصرح بهما بالصورة المراوغة وانما يفهمها من خالل المعنى 

 ، من ذلك قوله:

                                                           
 96المصدر نفسه ، ص 1
 96ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص 2
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 1ثبت عليه حين زل رجاجة        يخرج عن أثناء هالته البدر 

عنصرين أساسيين من  باعتبارهمافهذا البيت خال من المشبه والمشتبه به 
 .التشبيه ، ولكن المعنى مفهوم من خالل مضمون الكالم أي البيت عناصر

يسمى بالتشبيه  وفي موضع آخر نجده يستبدل المشبه بالمشبه به ، وهو ما 
 أن الصفة المشتركة هي )وجه الشبه (وذلك نحو قوله : بادعاء لمقلوب ، ا

 2نوائه أكالعارض الثجاج ملء هوائه       لكن دم االبطال من   

ففي هذا البيت جاء المشبه به )كالعارض الثجاج (مكان المشبه ، والمشبه 
به ، وهو ما نقلب موضع كال من المشبه والمشبه اف ، مكان المشبه به هوائه( لء)م

من  ء هوائه كالعارض الثجاجلمالمقلوب ، ألن األصل في البيت : صريعيسمى بالت
التشبيه نالحظ أن لكل نوع طريقته في طرح فكرته وله أسسه  ألنواعخالل عرضنا 

يقوم على  التي يقوم عليها ، فمنها ما يقوم على عناصر التشبيه الكاملة ، ومنها ما
الكالم ، أما المقلوب فهو الذي يستبدل فيه كل من  ىمن فحو  داة ، ومنها ما يفهمألا

 )المشبه والمشبه به (موضعهما، فالشاعر قد استعمل كل هذه األنواع من التشبيه في
 .قصائده للتعبير عن حالته النفسية بطرق عديدة مبينا في ذلك موقفه من الحياة 

 اإلستعارة : 2/2

وهي على شاكلتين 3حذف أحد طرفيه " هي :"مجاز يقوم على تشبيه االستعارة
 وهي التي يصرح،)استعارة تصريحية (والتي يحذف فيها المشبه به)استعارة مكنية ( 
 فيها بالمشبه به

 

                                                           
 102المصدر نفسه ، ص1

 أن الممدوح لم يسقط من الفرس، بل بقي ثابت في مكانه ، كثبات البدر في هالته1*معنى البيت 
 77ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص 2
 40سميح ابو المعلى، علم األسلوبية والبالغة ، ص 3
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 أ/اإلستعارة المكنية :

وهي تشبيه حذف منه المشبه به ، وأبقي على المشبه مع ذكر الزمة من 
 ، من أمثله ذلك قول ابن مجبر :1المشبه به  لوازم

 2غير راض عن سجية من       ذاق طعم الحب ثم سال 

األكل  ، فحذف األكل وترك أحد الحب بففي هذا البيت نرى الشاعر يشبه 
على سبيل اإلستعارة المكنية)ذاق طعم (،فهو بهذه اإلستعارة يعبر عن حالته  لوازمه
لصورة في المنهكة وغير مرضية ، كذلك نجد في أحد أبياته يورد مثل هذه ا النفسية
 قوله :

 3القدر محسود  ن النبيه الرفيعأل    سدهحأضحت على فضله االيام ت

 لقد شبه الشاعر في هذا البيت االيام باإلنسان ، فحذف اإلنسان وترك ما يدل عليه
 وهي صفة الحسد ، على سبيل اإلستعارة المكنية ، فالشاعر في هذا البيت يوضح  

 .رفيع المكانة  يكون محط أعين الحساد اللنا أن اإلنسان 

 ب/اإلستعارة التصريحية :

 ومن ذلك قول الشاعر: 4مع اإلبقاء على المشبه به  وهي تشبيه حذف منه المشبه ،

 5أبقاه والذعر المخيف يبيده        فكأنه سبع على أشالئه  

تستطيع  لقد عمد الشاعر إلى تشبيه ممدوحه بالحيوان المفترس الذي ال
)السبع على تفلت من قبضته ،دون أن يذكر المشبه وصرح بالمشبه به  الفريسة أن

                                                           
 198،ص1914ينظر ، يحي حمزة العلوي ،  الطراز ، مطبعة المقتضب ، القاهرة ،1
 112ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص 2
 93المصدر نفسه ، ص 3
 146، ص2010عهود عبد الواحد الكعيلي ، الصورة الشعرية عند ذر الرمة ، دار الصفاء ، عمان ، 4
 77ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص 5
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أن الممدوح يمتلك نفس شجاعة وقوة هذا الحيوان المفترس كذلك  باعتبار اشالئه (
 التصريحية ، يقوله : االستعارةنجد في أحد قصائده يوظف 

 1تدل عليه إذا يخفى ويبدو         محيط الفجر دل على الصباح

هنا لجأ الشاعر إلى تصوير ممدوحه )المنصور(من خالل ألفاظه الطبيعية 
على سبيل  )كخيط الفجر ( المشبه)الممدوح (،مصرحا بالمشبه به وهو دون ذكر
التصريحية ، فهو يرى أن المنصور كخيط الفجر الذي يولد بعد الظلمة االستعارة 
 .الحالكة 

 /الكناية :3

تعد "الكناية من المجاز ألن هذا النوع من التعبير تحمل ألفاظه معنيين 
المعنى البعيد  األخرى تؤدي ظاهرة األلفاظ وهذا المعنى ليس مقصودا، و أحدهما 

داللة األلفاظ اللغوية الظاهرة وهو النوع المقصود ، وهي من أكثر  إليه الذي تهدي 
،فالكناية تفهم من 2تحديدها البالغيون القدماء "البالغية التي اختلف في  األساليب
الكالم وهي من أعمق الصور البيانية ، يلجأ الشعراء إلى استخدامها في  مقصود 
 كما لجأ الشاعر ابن مجبر  إلى توظيفها في شعره بقوله : شعرهم 

 3في قطع خبراتهم أحداثه السود    انحنى الزمان على األعداء واجتهدت    

لهذا البيت يرى أنه جاء كناية على انقالب الزمن بأيامه السود على فالقارئ 
جراء أعمالهم ، وقد استعمل الشاعر هذه الصورة ربما ألنها كانت األنسب  األعداء

 ج نفسه حيال عدوه كذلك قوله :الالتعبير عما يخ في 

 

                                                           
 87المصدر نفسه ، ص 1
 146عهود عبد الواحد الكعيلي ، الصورة الشعرية عند ذي الرمة ، ،ص2
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 1ظل زائل على األيام ممدود    رضاكم الدين والدنيا وعدلكم       

 باعتبارهاجاءت الكناية في هذا البيت معبرة عن األعمال الصالحة ،لقد 
 .في الدين والدنيا ، وهي مفهومة من مضمون الكالم  تحقق العدل

 كما نراه يوظف الكناية في موضع آخر  بقوله :

 2رأى الشقاء ابن إسحاق أحق به          من السعادة والمحدودة محدود 

شقاء ابن إسحاق من خالل هذه األبيات التي هنا جاءت الكناية معبرة عن 
 .جاءت ملمة بعنصر الكناية

فكرته وفق صورة ضمنية تفهم من باطن الكالم ،  كان يوصل  نرى الشاعر 
أخرى من التشبيه واالستعارة ، فكل هذه الصور  ولم يكتف بهذا بل لجأ إلى صورة 

فن من فنون   باعتبارها،  في زيادة جمال قصائدهاألثر يير و عكان لها الدور في الت
 .نتباه القارئال االسمع وجذب في  االبالغة األكثر قوة وتأثير 

 /الحقول الداللية :3

إن علم الداللة هو علم معجمي ، يشتمل على الكلمة ومعناها ، أو باألحرى 
 بجميع الكلمات التي تدور في نفس الحقل المعجمي ، كما أن هذا العلم فرع من يلم

 <sémantiqueلسانية الحديثة ، ألن أول من استعمل هذا المصطلحالعلوم ال

   ثم فصل القول، 1883في عام <Michel break>للساني  الفرنسي هو

 l'essaie.  1897عام >محاولة في علم الداللة في مسائل المعنى في كتاب 
des sémantique>>3. 

                                                           
 93المصدر نفسه، الديوان ، ص1
 92المصدر نفسه ، الديوان ، ص2
 60العربي )النظرية ، التطبيق (، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، صينظر ،فايز الداية ،علم الداللة 3
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،فعرفها البعض بأنها تباينت تعاريف علم الداللة عند الدارسين المحدثين 
أو العلم الذي يدرس المعنى ، أما شريف الجرجاني في التعريفات المعنى(  دراسة)

آخر،  يءبحالة يلزم العلم به العلم بش يءهي "كون الش )داللة (يرى أن لفظة 
 1األول هو الدال ، والثاني هو المدلول " يءوالش

بوظيفة الكلمة ، فالحقل  اهتموافي هذا العلم  علماء اللغةفيتضح هنا على أن 
حسب>ستيفن < lexical fieldأو الحقل المعجمي ><semantiefieldالداللي >
 أولمان 

S.ulmann>"" 2هو مجموعة مفاهيم تنبنى على عالقة لسانية مشتركة 

ذا سود ،(،ألبيض ، األخضر ، األ، ا األحمر) ضمفمثال: كلمة )االلوان (ت وا 
بالنص األدبي فإننا بذلك نكون قد اسقطنا الدراسة المعجمية بربط هذا العلم  ما قمنا

العمل األدبي على الكلمات الموجودة في النص وما يتبعها من معاني تصب في  في
 ذات الحقل وعلى صلة ببعضها البعض 

 الحقول الداللية في ديوان ابن مجبر األندلسي ، ودالالتها األسلوبية :  3-1   

الداللية في ديوان ما ، هو الحديث عن األسس )أي إن الحديث عن الحقول 
الكبرى (التي تلم .بموضوع ما ، ثم بعد ذلك اإللمام بما يتبع هذا الموضوع  األفكار

صغرى (،تندرج تحت عنوان رئيسي ، فمثال ذلك :عند وضع عنوان  أفكار) من
نقوم بجمع  الشوق والحنين ، فبذلك نكون قد حددنا )الفكرة الكبرى (، ومن ثمة معجم

 ( الخالقلب، الحنين ، الحب ، الدموع ..كل المعاني التي تصب في ذلك المحتوى )
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وعلى حد تعريفنا للحقل المعجمي نستطيع أن نحدد الحقول الداللية التي 
عليها ديوان ابن مجبر ، وفقا لموضوعات مختلفة ، مع اختيارنا لبعض من   احتوى 
 كاآلتي : كنماذج للحقول ثم نصنفها القصائد

 األلفاظ الدالة على معجم الطبيعة : -أوال

الداللي جميع الكلمات التي تشمل جوانب األلفاظ الطبيعية  م هذا الحقلضي
 وذلك قد  أكبر نسبة من الحقول األخرى، احتلوهو الحقل الذي  )الصائة، الصامة(

 هاالمتنوعة نهلفنجد معظم قصائده  يعود إلى أن ابن مجبر متأثر بالبيئة األندلسية،
 الةمستخدما األلفاظ الد ما يمدح أو يصف به محبوبه أو موصوفة ،بمن الطبيعة 

ومن  )الطيور،الخيول،الغزالن ..(على الطبيعة الحية كذكره لبعض الحيوانات مثل
 التي كانت على هذا النموذج قصيدته لوصف الخيل ،و التي قال فيها:  بين قصائده،

 قصيدة الخيل :

 زف والقصفا ــــــــــتهادت تطلب الع   اق كأنها نشاوىتة الخيل العله حلب 

 فلم تبغ خلخاال وال التمست وقفا     عرائس أغنتها الحجول عن الحلى   

 اـــــــالءته التفـــــــــوٕان جردوه في م    فمن يقق كالطرس تحسب أنه   

 وغار عليه الصبح فحبس النصفا    وابلق أعطى الليل نصف إهابه      

 ا ـــــــفإذ حازه دلى له الذيل و العرف    وورد تغشى جلده شفق الدجى

 واصفر لم يمسح بها جلده صرفا       ه    ـــأشقر مج الراحل صرفا أديم

 عليه خطوط فير مفهومة حرفا       ـــــه ر فضي األديم مــــــدنقواش

 1ا ــــــعليه ذيله وهو ما جف مجرى        كاتب ىكما خطط الزاهي بمهر 

                                                           
 110-109ابن مجبر األندلسي ، الديوان ، ص 1



المستوى الداللي                                                             الفصل الثاني        

 

51 
 

فعند قراءة هذه األبيات نرى أن الشاعر ابن مجبر قد تفنن في استعمال 
،)يقف ، أبلق ، ورد ، أشقر ، أصفر ، تجمع كل أشكال الخيول  الكلمات التي

جمع بينهما في لوحة ناطقة )صورة حية( ولم يكتف الشاعر في  إال أنهأشهب (،
تعلق بالبيئة في حد تألفاظ الطبيعة الحية بل تجاوزها الى صور   استعمالتفننه في 
 ذاته يقوله:

 1ظلماء انفجر الفجرالوقد غاضت     في الصبح شك أنه لمصبح   أ

 ويقول ايضا :

 2ب في االفالك اقمار ؟هأم عادت الش    نوار أنوارا    لأل هل زيدت الشمس 

 وأيضا :

 تنبتوال نكر على السحب أن    تبث يمناه زهرا في الطروس 
 3األزهار

على اختالف  فهذه األبيات جاءت مشحونة بكلمات من مصدر الطبيعة،
 الظلماء، الفجر، الليالي، )كالبر، البحر،باأللفاظ  ا( ملم1فجاء المقطع ) المقاطع

)الشمس  دالة على معجم األفالك و المياه هاألفاظجاءت  3و 2األبيات الصبح(أما 
 االنوار ، الشهب ، االفالك  ، القمار ، األزهار (، 

ة بارزة بحيث يطلعنا على إن دراسة هذا النوع من الحقول الداللية له قيم 
والبيئة التي عاش فيها الشاعر ، كما أنه يطلعنا أيضا على مصادر ثقافة  المحيط 
 منسي و وعلى اتجاهه الر  الشاعر 
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 لحروب والمعارك:معجم األلفاظ الدالة على ا -ثانيا 

الكلمات الدالة على الحرب وما يتعلق به من يحتوي هذا الحقل على مجموعة 
 ، فقد ورد 

 هذا المعجم في غير قصيدة واحدة البن مجبر ، من ذلك قوله :

 وعود ــــوأمركم باتصال النصر م   ودـــــــعدوكم بخطوب الدهر مقص

 دود ـــــمن السعادة والمحدود مح  رأى الشقاء ابن إسحاق أحق به     

 مخالفة عن طريق الحق مطرود   آخر    ـــــــــــوكيف يحظى بدنيا أو ب

 د ـــــــــمن لم يساعده توفيق وتسدي      أعمى ونور الهدى باد له وكذا      

 وكيف تصغي إلى الوعظ الجالميد     صغ للوعظ ال قلبا وال أذنا          يلم 

 ود ـــــهم               ولم يدع صالح نصحا وال هـــوعاد في ضالل ثمود لجت

 د ــــــــــاد وتهديـــــة إبعـــــــــعن الغواي      والسيف أبلغ فيمن ليس يردعه 

 ر مورود ـــــــده وهو بالخطـــــــــوري   أولى له لو تراخى ساعة لغدا    

 ود ــــــام الحق محصـــــكل بحد حس        مــــــــــداوتكــــــأما درى عقبى ع

 روع القلب مفؤود ـــــــينجيه وهو م      ألقى السالح وولى يبتغي أمدا        

 دود ـــــــــــــإلى التخلص إال وهو مس       ا          ـــــما مر يوما بباب ظنه سبب

 د ــــــه هم وتنكيـــــــــــش يخالطـــــعي    وهبه عاش أليس الموت أهون من     

 1في قطع خضراتهم أحداثه السود        أنحى الزمان على األعداء واجتهدت  
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يرى بأن هناك مجموعة من الكلمات تصب في ذات  القصيدة القارئ لهذه 
المعنى ، كما وردت ألفاظ في هذه القصيدة قد ذكرت في قصائد أخرى مؤدية لنفس 

 الغرض ، وقد تم ترتيبها على النحو اآلتي:

 أ/ألفاظ دالة على الحرب : هم ، تنكيد ، أحداثه السود ، األعداء ، أنحى الزمان ، 

  .وت ، تهديدمالسالح ،ال

 وفي قصيدة أخرى يقول:

 الضاري  قد عاد في غابه الضر    ثاب العزاء وحان األخذ بالثار 

 رارــــــــــــــــــد تداركنا منه بإضـــــــفق   إن كان أورده  البأساء مورده  

 ذار ــــــــــكما أتى مذنب يدلي بأع    أتى ليمحو بالحسنى إساءته   

 رار ـــــــــالء بإمـــــــاب إخـــــــوٕانما ش   وما حال منه صاب كان جرعة    

 يلقى الرواية من استحيا من العار     لما رأيت انصراف القوم قلت لهم        

 رار ـــــــــــــــــــــا كل فــــــات حيــــــوٕانما م      ما مات من مات واإلقدام يورده       

 ار ــــــــــــــــــــوالموت يدلي بأنياب وأظف دوا باقتحام البحر عن غرر      قالوا ر 

 دار ــــــــــــــــــــــــــــــبما قضاه وال رد لمق        فقلت هيهات مقدار جرى فقضى    

 غال عثمان ذا النورين في الغار  كما      إن الحمام الذي في البحر غالهم     

 ار  ــــــــــماء والنــــــــــوهي الموائد بين ال     وج البحر قد طفئت      نيران حرب بم

 1ار غدي والــــــــــــــــكالنار تلفح في الهن          م    ــــــكانت رزايا أثارت طيب ذكره
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تتعلق كذلك بالحرب  والعبارات  نجده يذكر في هذه القصيدة جملة من األلفاظ
 االعزاء ، حان األخذ بالثار ، أورده البأساء ، أتى مذنب ، ردو  ثابمن بينها )

 ، (باإلضرار ، نيران حرب ،عدوكم ، الشقاء ، عاد ، تهديد ، بإمرار ، باقتحام
تنتمي إلى معجم  فالمالحظ في هذه الكلمات التي وردت في القصائد  مختلفة ،أنها

 واحد رغم اختالف األلفاظ.

األخرى من معاني الحرب ، ولكن تكرر ورودها بصورة هذه الكلمات هي ب/الموت :
ملحوظة في القصائد وبشكل مستمر في قصائد عدة ، وهذا دليل على أن الموت 

 أزلية وسنة كونية ومصير كل حي هو الفناء. حقيقة

 ورد ذكر أدوات الحرب في قصائد عديدة البن مجبر من بينها  ج/الحرب :

 ، بقوله :السيف ، السهام 

 1له بغير ذباب السيف تأديب    لم يؤدبه تأديب الكتاب فما     من

 وقوله ايضا :

 2عن الغواية أبعاد وتهديد      والسيف أبلغ فيمن ليس يردعه    

 واحد من بين مقتنيات الحرب فهوالسالح ، وهي مرادفات المهند إضافة إلى كلمة 
 التي تستعمل للدفاع 

 الشوق والحنين : ثالتا :معجم األلفاظ الدالة على

يميز هذا الحقل عن غيره من الحقول المذكورة سلفا، أنه يجمع كلمات  ما
 والعاطفة وهذا ما أورده ابن مجبر في قصيدته بقوله: الوجدان
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 وعليه شب واكتهال   راه يترك الــــــــغزال      ـــــــــــأت

 نفسه السلوان مذ عقال     د ما  عقلت    ـــــــكلف بالعي

 ذاق طعم الحب ثم سال   غير راض عن سجية من   

 إن لي عن لومكم شغال   كم    ــــــــــــــأيها اللوام ويــــــح

 لم يجد فيها الهوى ثقال   ثقلت عن لومكـــــم أذن     

 الغز وهي ليست تسمع ال   تسمع النجوى وٕان خفيت 

 الـــــــــــــــنظرات وافقت اج      نظرت عيني لشقوتها               

 تركتني في الهوى مثال  غادة لما مثلـــــــت لها     

 صار في أجفانها كحال      هي بزتني الشباب فقد

 سحر عينيها وما بطال    أبطل الحق الذي بيدي  

 1عرضت خجال أبولوعي     عرضت دال فإذا فطنت    

 كالغزل ، شب ، داق طعم ) ة تنم عن عاطفة الغزل عند الشاعرهذه القصيد

 الحب ، بلوعتي، طرب عيني ، سحر عينيها ...(

ما  مفعم بالمشاعر واألحاسيس ، عند قراءة هذه األبيات يالحظ أن الشاعر
 جعل قريحته تفيض غزال 

 وفي موضع آخر نجده يقول :

 2انصفت ناديت رشا الصدر    يا رشا السدر ولو أنني

 منسية و الر  أن  يكون زاخرا بالكلمات جرت العادة المالحظ في هذا المعجم وكما
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نفسه من مشاعر يكنها للمحبوب ،أو أي  تلجلتعبير عن ما يخلعاطفية ،  واألكثر
 الحبيب فقط  لىيقتصر ع خر ،ألن الغزل الآشخص 

 : رابعا :معجم األلفاظ الدالة على الحقل الديني

، فتأتي الكريم والقرآن الشريف  عادة ما يستقي هذا المعجم ألفاظه من الحديث
وقد جاء في أحد قصائد ابن مجبر ،  ألفاظه معبرة عن الحقل الديني بصورة واضحة

 :المعجم بقوله  هذا

 رام ـــــــطالئعه المالئكة الك    أسائلكم لمن جيش الهمام     

 كما يتحمل الزهر الكمام      أتت كتب البشائر عنه تتري         

 الختام  ايحجب نفحة البدر           تتم ولم تفض وال عجيب           

 ام ـــــــــــــفلأليام عنهن ابتس    كأن النصر أضحكها ثغورا           

 وام ــــــــــــلهم بالدين والدنيا ق   ويا للناس يرغب عن أناس          

 ام ــــــــــــــــــكتاب اهلل يتبعه األن     ال          ــــأمامهم إذا سلكوا سبي     

 مام ــــــإذا قلنا هو الملك اله      هو الملك الكريم وما أصبنا           

 ام ـــــــــــبعصمته وتخطبه الش       تجاذب خيله اليمن اغتباطا           

 1ويشرف نحوه البيت الحرام     عطو المسجد األقصى اليه     وي  

هنا نأنس وجود العنصر الديني بشكل واضح من خالل جملة من المفردات -
جيش الهمام ،طالئعه المالئكة ، كتب البشائر ، البيت الحرام ، )و العبارات 

كل هذه األلفاظ المسجد األقصى ، الملك الكريم ، كتاب اهلل ، الدين ، الدنيا ...( 
تسلسلت في هذه القصيدة مشكله صورة جوهرية المعجم الديني هذا النوع من المعاجم 
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عند توفره في القصيدة فإنه يضفي عليها الراحة النفسية ، ألن كلماته منتقاة من 
 مصادر شريفة ترتاح لها األذن ويأنس لها الخاطر.

التي ال يستغني الفنون ين وعليه تعد الصور الفنية والحقول المعجمية من ب-
 عنها الشعراء في بناء قصائدهم ، في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم في قالب فني 

  هفهما ترجمة لخلجات جميل ، فهما ما يثبت لنا  مدى شاعرية وعبقرية الشاعر ،

 من التأثير في المتلقي .ضمن خاللهما ي هالنفسية والباطنية ، كما أن
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الخصائص األسلوبية في قصائد ابن في رحلة البحث هذه تم التركيز على 
الكثير من النتائج سواء على مستوى الدراسة أو  طرح البحث مجبر األندلسي ، وقد

خصائص األسلوبية التي عالجتها موضوعات ابن مجبر والتي قدمنها العلى مستوى 
 كتالي :

المدح والرثاء والوصف من بين األغراض الشعرية التي ظهرت وتواجدت  -
أو في مختلف العصور األدبية العربية ، والتي تتمثل في مدح الشاعر لممدوحه 

  .على فقدان عزيز البكاءر و سمحبوبه أو التح

بحبيبته على غرار  فقد تغزل الغزل،الشعرية قليلة الحضور من األغراض  -
المدح والوصف اللذان كان لهما الحظ األوفر عن باقي األغراض في شعر ابن 

الغرضين للشاعر فرصة التعبير عما يخالج نفسه حيال  هذينمجبر ، فقد أتاح 
 ."المنصور "، أو وصف الخيل والحروب والمعارك ممدوحه 

فأبدع في استعماله ،حاول الشاعر ابن مجبر تلوين قصائده بأصوات اللغة -
اجراسا موسيقية، فكانت سبب  ةالداخلية مضيف حيث عبرت عن مكنوناته للكلمات
غلبة األصوات المجهورة على ،يفها في نصوصه الشعرية ظاألصوات، وتو  استقالل
ستعماله للجهر اات المهموسه ، فكالهما أدى دوره في النص الشعري ، فاألصو 
 .أنه أراد أن يخرج ما في داخله من مشاعر ، إلراحة نفسه  إلىيوحي 

بروز العناصر الموسيقية في موضوعات ابن مجبر تظهر في القافية  -
بر وهذا دعامة اإليقاع فكانت القافية المطلقة مميزة في قصائد ابن مج باعتبارها،

وما يتركه حرف الروي من رنين ونغم  ،دليل على أن الشاعر يهتم بالجانب الموسيقي
 حروف المهموسة والمجهورة في حرف الروي ال، حيث نجد في قصائده تباين بين 

 .لتعبير عن ما يريده لوذلك 
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والذي كان يسعى من ورائه لتأكيد الفكرة في ، يضا التكرار أمن ميزات شعره -
 .ذهن السامع 

كما بحثنا في الجملة والتي انطوت تحت المستوى التركيبي ، بنوعيها -
وفر من االسمية ، ووجود الفعل في حض أوقد نالت الجملة الفعلية  ،واالسمية الفعلية
ل على الثبات الشعري يوحي الى الحركة والتغيير والتجديد ،أما االسم فيد النص

يستحق التغيير ويأتي  واالستقرار، وهذا يجعلنا نقول أن الشاعر يريد أن يغير ما
 .جديدة في حياته  بأشياء

المستوى  ة والبالغية، ضمنيقصائد الشاعر على الصور البديع وقد احتوت-
الجناس ، التصريع ، الطباق أما الثانية فتضمنت  فاألولى اشتملت على الداللي
التشبيه ،االستعارة ،وأما الثالثة فقامت على الحقول حيث يحتوي كل حقل  ة ،الكناي

من الكلمات التي تدور في نفس المضمون ، وهذا التنوع من توفر الصور  على جملة
تمكن الشاعر من لالشاعر ، زاد القصائد رونقا وجماال ، وهو يوحي  في شعر
 .أساليب اللغة ، على اختالف أنواعها  استعمال

بجميع جوانب الموضوع  أحطناندعو اهلل أن نكون قد  إننانقول  األخيروفي 
ن أغفلنا على  بدون  البشر.فهذا من صنع  شيءنقصان أو خطأ ، وا 

 .وأخر دعوانا الحمد هلل رب العالمين
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 :سيرة ابن مجبر األندلسي 

 :/اسمه وكنيته 1

بو بكر يحي ابن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مجبر الفهري ، الملقب أهو "
كان في وقته شاعر المغرب واألندلس ، إذ يعد ابن مجبر واحد 1ببحتري األندلس "

المكتبة األندلسية بما جادت به قريحتهم  امن خيرة شعراء األندلس الذين أثرو 
  .الفياضة

شاعرنا كان محط تضارب اآلراء بين مد وجزر  حول  اسمبالرغم من هذا إال أن 
 :شهرته  اسم

 أهوابن ُمْجَبر بضم الميم وسكون الجيم وفتح الباء 
  2؟ -بالياء بدال من الباء  -أم هو ابن ُمَجْير 

عالم النبالء< أجمعت أسير  < و>الملتمسبغية إال أن أغلب النسخ المطبوعة مثل>
 على ضبطه وفق الصيغة االولى 

 / والدته ، موطنه ، وفاته :2

اتفقت جل كتب التراجم التي ترجمت للشاعر ابن مجبر بشأن تاريخ والدته ، فقيل 
ر أثار الكثير من اللبس و مغمألن الشاعر ، و 3ه " 535"ولد ابن مجبر في 

ختلفت اآلراء في موطنه ، هذا الى مسقط رأسه األصلي ، فوالغموض في التعرف ع
 ،بلش ، فريش  ةشقور  ما أدى إلى نسبته إلى ثالث مدن :

                                                           
ابن األبار ، محمد بن عبد اهلل بن أبي بكر القضاعي البلنسي ، التكملة كتاب الصلة ، تح :عبد السالم الهراس 1

 183، ص 1993، لبنان ،4، دار الفكر ،ج
 34، ص 2000،  1، شعر ابن مجبر األندلسي ، دار الثقافة ، بيروت ، طمحمد زكريا عناني 2
انوار محيد سرحان ،ألفاظ الطبيعة في شعر ابن مجبرالموحدي األندلسي ، مجلة األستاذ ، كلية األدب ، قسم 3

 368، ص2018، 667اللغة العربية ، جامعة بغداد ، ع 
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فقيل :"ومن شقورة ابو بكر ابن مجبر المفلق  طارعفذكر في الروض الم
 1المجيد شاعر دولة بني عبد المؤمن "

  vèley Malagaش مالقة لأما باش فقيل :"ابن مجبر من ب

 2غرب من مدينة مالقة "القرية الى 

"ولعله ولد في فريش ، ثم ارتحلت به أسرته إلىشاقورة ،  أما فريش ، فقد ورد
وهي 3أو بلش ، على مقربة من مرسية التي بقي بها حتى تجاوز الثالثين من عمره "

 ألصوباألصح وا

 ملوك عصره ،ووفاته :ب/ شبابه ، وعالقته 3

ه ، ففي  568شاعرنا في فترة شبابه بمرسية ، ولم يغادرها إال بعد  استقر
 4التكملة البن األبار ورد أنه " نشأ بمرسية وأخذ عن شيوخها وتأثر بهم "

فالشاعر الحق ابن بيئته ، ألفاظه ، وصوره ، ومعانيه ،موسيقاه ، وأسلوبه 
ا يساعدنا على رسم هي مرآة عاكسة لحياته ، ونحن اليوم لسنا نملك من النصوص م
فهي بمثابة السراج  صورة واضحة حول هذا الرجل وحياته ، إال ما وجدناه من أشعاره

 الذي أنار لنا الطريق لمعرفة هذا الشاعر وحياته 

خالق طيبة ، عاش فقيرا ، عفيفا أحلو المعاشرة ، ذا  اابن مجبر كان شخص
 ، قابال للحياة ببؤسها وشقائها 

 فيها عن حالة الفقر التي كان عليها ، فيقول :له ابيات يتحدث 

ـٕي   أقاسي الجديد في المرمى الخصيب   وقـائلة تقول وقـــد رأتنـ
                                                           

 1974ر في خبر األقطار ، تح: احسان عباس ، مكتبة لبنان ، ابو عبد هللا محمد بن عبد هللا ، الروض المعطا1

 335،ص
اابو حسن علي ابن موسى ،رايات المبرزين وغايات المميزين ، تح:محمد رضوان الداية ، طالس لترجمة 2

 200،ص 1والنشر ،دمشق ، ط
 34محمد زكريا عناني ، شعر ابن مجبر األندلسي ، ص 3
 184ة ، صابن األبار ،التكملة كتاب الصل4
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 له شكــوي العليل إلــــى الًطـــًـبيب  أما عطف الفقيه وانت تشكو 

 كما مر النسيم علــــــى االقضـــــيب   وقـــد مر الثناء بمعطفـــــــه

 1يس علــــــى تقـــليب القلـــوبـــــــوامــتداح        ولـ فقلت على اشكر  

 ويقول ايضا :

 أرغب في حصاة من ثبير  و  تجدي صغيرا من كبير ساس

 2يرـــيجود ولـــيس يقنع بالكث     ـزر      ــــــــــــــواقنع بالقــــًـــليل النــــ

إشبيلية ، وهي  إلىوبعد أن تأزمت األوضاع في مرسية انتقل الشاعر 
فإبن مجبر كان يسعى دوما الحتالل مكانة  ، حاضرة الدولة الموحدية في األندلس

ن دل على ش،مرموقة داخل بالط الخليفة  فهو يدل على تمكن الشاعر  يءوهذا وا 
 اللغوي كذلك  اقتدارهمن ملكة الشعر وعلى 

للخليفة  الزماذكرت كتب التراجم التي اعتنت بالشاعر ابن مجبر أنه كان م    
المنصور، فتوالت القصائد المدحية في األمير يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن ، 

م أشعاره كانت مديحا ظالملقب بالمنصور، ومن يتبع شعر ابن مجبر يجد أن مع
 لشخصية المنصور وبطوالته ، حتى لقب ابن مجبر بشاعر المنصور  اووصف وغزال

 في األندلس فقال في إحداها :تناول ابن مجبر معارك المنصور 

 وركابهم التستطيع مســيرا     ركب إلى نار الجحيم مسيرهم   

 والمينى منهم اليرى مقبورا     الحي منهم اليرى مستوطنا            

 3لفظت عداتك أبطانا وقبـــورا     مما يزيد األرض طيبا انها           

                                                           
 43محمد زكريا عناني ، ابن مجبر األندلسي ، ص 1
 43المصدر السابق ، محمد زكريا عناني ، ابن مجبر األندلسي ،ص2

 .44صمحمد زكريا عنان ، الديوان ،  -3  
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اتفقت معظم المصنفات التي ترجمت لحياة الشاعر على أن زمن وفاة ابن 
ه وقد  588مجبر األندلسي ، فقال الضبي :" توفي ليلة عيد األضحى بمراكش سنة 

نا لم يصلنا من هذين السفيرين ظولسوء ح1رأيت ديوان شعره في سفرين ضخمين "
التي اهتمت بهذه  سوى شذرات ونتفات مقيدة هنا وهناك في مصنفات التراجم

 الشخصية األدبية .

                                                           
 200ابن حسن علي ابن موسى ، رايات المبرزين وغايات المميزين ، ص1
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 13 /المستوى اإليقاعي 1
 13 لغة 1/1
 13 اصطالحا 1/2

 14 أ/اإليقاع الخارجي 
 14 /الوزن 1
 17 / القافية 2
 19 /الروي 3

 20 ب/اإليقاع الداخلي 
 21 /تكرار األصوات 1



 فهرس المحتويات

 

 

 21 االصوات المجهورة1/1
 22 االصوات المهموسة 1/2
 23 /تكرار االسماء واالفعال 2
 23 تكرار االسماء 2/1
 25 تكرار الفعل 2/2
 26 تكرار الضمير 2/3
 26 /المستوي التركيبي 2
 27 /اقسام الجملة 1
 27 الجملة الفعلية 1/1

 30 أ/الجملة الفعلية المؤكدة 
 31 ب/الجملة الفعلية المنفية 

 32 ج/الجملة الفعلية االستفهامية 
 33 د/الجملة الفعلية الشرطية 

 35 الجملة اإلسمية 1/2
 36 أ/الجملة اإلسمية البسيطة 

 36 /المبتدأ مع الخبر المفرد 1
 37 /المبتدأ مع الخبر شبه جملة 2

 57-40 الفصل الثاني :المستوى الداللي 
 40 /الصورة البديعية1
 40 الطباق 1/1 
 41 الجناس  1/2
 42 التصريع 1/3
 42 السجع 1/4



 فهرس المحتويات

 

 

 43 /الصورة البالغية 2
 43 التشبيه 1/2
 45 اإلستعارة 2/2

 46 أ/اإلستعارة المكتبة 
 46 التصريحية  ب/اإلستعارة

 47 الكناية 3/2
 48 /الحقول الداللية 3

 50 األلفاظ الدالة على معجم الطبيعة أوال :
 52 ثانيا : معجم األلفاظ الدالة على الحروب والمعارك 

 53 أ/ألفاظ دالة على الحرب 
 54 ب/ألفاظ الدالة على الموت 
 54 ج/ألفاظ دالة على الحرب 

 54 ثالثا: معجم األلفاظ الدالة على الشوق والحنين 
 56 رابعا: معجم األلفاظ الدالة على الحقل الديني 

 59 الخاتمة 
 62 قائمة المصادر والمراجع

 67 الملحق
 

 

 

 

 



 

 

 ملخص :

الوسائل التي يعبر بها الشعراء عن أغراضهم الشعرية ،   يعد الشعر وسيلة من    

، ففي األندلس نجد الشاعر "ابن مجبر األندلسي " الملقب   على اختالف بيئاتهم 

ببحتري األندلس ، والذي خلف وراءه جملة من القصائد ذات ألوان مختلفة ، لكن 

دث فيها الشاعر  عن ولسوء الحظ  قد ضاع منها الكثير ، ولم يبقى سوى القليل ، تح

موضوعات مختلفة ،وأغراض متعددة ، فمدح الملوك ، ووصف القصور و 

الجواري  ، كما تغزل بمحبوبته ، و كان لطبيعة األندلسية الحظ األوفر في قصائده 

ألنه كان متأثرا بها كثيرا ، وهذا النوع من التأثر خلق طابع من الجمالية الفنية من 

، واأللفاظ والمعاني ، فالقارئ لقصائده يستأنس ألنغامها  حيث الموسيقى واإليقاع

 وتركيب كلماتها التي جاءت معبرة عن شاعرية الشاعر .

      Summary: 

     Poetry is one  of the means  whih is used by  poets express 

thir poetic purposes with it's different environments  regardless 

of their different environments , In Andalusia we find the poet's 

"Ibn Mujbar al'Andalusi" , nickname d Bhatturi Al 'Andalus , 

who left behind him a number of poems of different colors , 

but unfortunately many of them have been lost, and ouly  little 

remains, in which he talked about various topics and purposes, 

praising the king's in it , describing the palaces and slave 

women  , and flirting  also With hisbeloved and he talks a lot of 

Andalusian nature through his poems because hewasinfluenced 

by it so much . And this kind of influence creates aesthetics 

artistic touch in terms of music , rhythm , vocabulary and 

meanings . the reader of his poems likes her melodiesand the 

composition of its words that reflect the poetics of the poet  




