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في شّتى  كان له الحضور القويّ . الّشعر الجزائري سجل تاريخ ا�ّمة، ومدّون مآثرھا عدّ يُ    

و إن ل'م . ا�زمن'ة والعص'ور ش'ك. ومض'موناة عل'ى م'ّر اس'توعب الحي'اة ا�دبّي'الميادين، إذ 

ي'زال 2  ا8قبال عليه و ا2ھتم'ام ب'ه؛ رواي'ًة و جمًع'ا و دراس'ةَ أن  ئقة به،إ2بالمكانة ال.ّ  يحظ

  . مثار اھتمام باحثي الّدرس ا�دبي

ع''اش ف''ي العص''ر  ذّ أن تم''يط اللث''ام ع''ن أدي''ب جزائ''ري ف'' ا�طروح''ة حاول''تھ''ذه         

ھ''ا مث''ل وطن''ه أحس''ن تمثي''ل، كم''ا حاول''ت أن تجي''ب ع''ن مجموع''ة م''ن ا�س''ئلة علّ العثم''اني، 

الّتلمس'اني ري المق'ب'ن محّم'د ھل �حم'د : في ھذا المجال، وھي تشفي غليل الباحث المختصّ 

ھ'ذه زات ممّي' ؟ وم'ا ھ'ي أھ'مّ ا؟ وم'ا موض'وعاتھام'ا ھ'ي أنم'اط ش'عرھو إن وجدت ف نة؟مدوّ 

  ؟  ا�شعار

إّن موضوع البحث يتعامل مع مدّونة شعرّية لم يكتب لھا الّتفّرد في ال'ّتّ◌أليف جمع'ا         

مّق'ري ظھ'رت حيث ما وقع لنا منھا 2 يع'دو أن يك'ون دراس'ات قليل'ة ح'ول ش'عر ال .وطباعة

  .فيھا ا�بيات متناثرة بحسب غرض الّدراسة منھا

. لھذا ا�مر، كان لزاما تقديم عمل يس'بق الّنظ'ر ف'ي الّش'عر ش'ك. ومض'مونازا ووتجا        

شعره مع ا2عتق'اد أّن'ه أّول عم'ل تكّف'ل ب'ذلك ليك'ون مدّون'ة  معناوھذا ما تّم القيام به، حيث ج

  .    للعمل الّنقدي

  :سّيانبان أساسبإلى اختيار ھذا الموضوع،  ناد دعاوق       

  :اعربالشّ  صلا يتّ مأّولھ

ات ف'ي الق'رن ري أديب جزائري عاش في العھ'د العثم'اني، وبال'ذّ د المّق فأحمد بن محمّ         

م، ُعرف عنه أّنه فارس النثر أكثر منه في الشعر، ومع ذلك له شعر جميل لم ت'تم العناي'ة 17

  . تحلي. وأدراسة  ، فما بالكإ2ّ ما ذكرنا حقيقات 2جمعا و2 به 

مث'ل ھ'ذه المنزل'ة؛ تنھض دراسة تتعلّق بشاعر ب ، أنْ ية بمكانه من ا�ھمّ و من ھنا فإنّ         

ن خص'ائص أنھ'ا تتض'مّ  قدية الحديثة؛ و 2 س'يماللكشف عن قيمة شعره في ضوء المناھج النّ 

   .ة متعّددةة ب.غيّ أسلوبيّ 

  : راسةبمنھج الدّ ّتصل سباب توثاني ھذه ا�
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�نه يدرس المكّونات الّداخلية للنص منھج التحليل ا�سلوبي الحديث اعتمدنا حيث       

ما كثيراً ة التي ركيز على العوامل الخارجيّ دون التّ  إحصائّية، ا�دبي دراسة وصفّية تحليلّية

   .ا�دبي قداعتنى بھا النّ 

ح''ث و المتلّق''ي ق مثم''ر، فالباوص قديم''ة أم''ر ش''يّ عل''ى نص''ة حديث''ة إّن تطبي''ق نظرّي''        

اق'ات الكامن'ة ة تس'عى 2كتش'اف الطّ راس'ة ا�س'لوبيّ نتيجة ھذا ال'ت.قح؛ فالدّ ك.ھما في انتظار 

راس'ة حيوّي'ة ش'عرنا الق'ديم وتج'ّدَده صوص؛ ولذلك فالقارئ سيتأّكد من خ.ل ھذه الدّ خلف النّ 

  .       هو ثراءَ 

 ف'ي أكث'ر م'ن مْوض'ع؛ �ّن ال'نصّ  صوص الُمستشھد بھابعض النّ قع تكراُر ي يمكن أنْ         

   . تمّثل فيه خير تمثيٍل أكثُر من ظاھرةالواحد قد ت

  : من وھذه المقاربة ا�سلوبية استدعت خّطة تتكّون        

ث'ة والباب الّث'اني م'ن ث.من فصلين،  ا�ول بابال ة ومدخل، يليھما بابان، يتكّونمقّدم        

  . المصادر و المراجع، فالم.حق، ففھرس الموضوعاتقائمة  خاتمة، ثمّ فصول، تليھما 

ضّمن الم'دخل الّتعري'ف بماھّي'ة مص'طلحي ا�س'لوب وا�س'لوبّية، ورّوادھم'ا غربّي'ا يت        

  .وعربّيا

  :طروحة، فقد جاءا على الّنحو اTتيأّما بابا ا�    

  ةعريّ ة الشّ جربالمّقري والتّ : لالباب ا�وّ  

  :وقد تّم تقسيم ھذا الباب إلى فصلين 

في''ه أن''واع وأش''كال  اط القص''يدة عن''د المّق''ري، وتناولن''اأنم''لبي''ان ل الفص''ل ا�وّ  ناق''دع        

و ، ...)دوج'ات، مخّمس'اتزْ ة، مُ قصيدة عمودّي'(نصوص شعر المّقري من حيث تلّون القافية 

  ).عة، قصيدةبيت مفرد، ُنتفة، ُمقطّ (ن حيث عدد ا�بيات م

في''ه أھ''ّم ا�غ''راض  عرية؛ وع''ّددناالموض''وعات الّش''ف''ي  ن''ابحثفاني الفص''ل الّث''أّم''ا         

كم'ا ع'ّددنا . غزل، وغيرھ'ا م'ن الّتيم'اتدح، وماعر، من وصف، وة التي عالجھا الشّ التقليديّ 

  .ونظم على ألسنة اTخرين وما إلى ذلك إخوانّياتا�غراض الجديدة من ألغاز، و
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 ةريّ جربة المّق◌ّ ة التّ جماليّ لدراسة اني الباب الثّ وخّصص 

  :ولفصث.ثة إلى  مقسّ و 

البح''ث ع''ن المعج''م  ة، وت''ّم في''هعريّ اللغ''ة الّش''مس''تويات تكّف''ل ببي''ان  لالفص''ل ا�وّ         

ّت'اريخي، يني، والحق'ل الة التي انفرد بھ'ا إب'داع المّق'ري كالحق'ل ال'دّ 2ليّ عري، والحقول الدّ الشّ 

  .عة ثقافتهاعر، وسَ التي أبانت عن تدّين الشّ من الحقول وحقول الّطبيعة وغيرھا 

توكيد ونفي  من فيه �نواع الجمل الخبرّية تناول أيضا المستَوى الّتركيبي، متعّرضاو        

 ، والّتراكيب ا8سنادّية من تقديملبيغير الطّ لبي والطّ  ة بشّقيھاالجمل ا8نشائيّ ، ووشرط

  .، با8ضافة إلى التناص الّديني وا�دبيحذفوتأخير و

تناولن'''ا في'''ه ا8يق'''اع والمس'''توى ا8يق'''اعي، لدراس'''ة  فخصص'''ناه اني الفص'''ل الّث'''أّم'''ا         

الخ''ارجي م''ن وزن وقافي''ة وروّي، وا8يق''اع ال''ّداخلي م''ن تص''ريع وت''دوير وجن''اس وتك''رار 

  . وحسن تقسيم ورد العجز على الّصدر والّطباق

مس''توى الّص''ورة الفنّي''ة، وعالجن''ا في''ه الّص''ور الّتش''بيھّية وج''اء الفص''ل الّثال''ث ليح''ّدد         

  .وا2ستعارية والكنائّية

أنھين''ا ا�طروح''ة بخاتم''ة تبل''ورْت فيھ''ا خ.ص''ة الموض''وع، وبملح''ق ض''ّم س''يرة لق''د         

  . وھي محور الّدراسةإليھا الشاعر، وأھّم ا�شعار التي جمعناھا واسُتِند 

لم ينطلق البحث من فراغ فكري أو معرفي ف'ي دراس'ة الموض'وع م'ن حي'ث المدّون'ة         

إ2ّ أّنھا  ،و2 سّيما في جانبھا المضموني، وإّنما جاء بعد ا8ّط.ع على دراسات أخرى سبقت

  :طبيعة العمل وزاوية الّرؤية ومنھج الّتحليل، منھاحيث اخت.ف  مسّوغ الّتجاوزتمّثل 

اب ف''ي أص''له أطروح''ة د ب''ن عب''د الك''ريم، و الكت''لمحّم'') ي''ب ّق''ري وكتاُب''ه نف''ح الطّ الم(  ـ'' 1

و ق''د ق''ّدم الباح''ث ف''ي أح''د أب''واب الكت''اب . 1972ور الثال''ث، ُنوقش''ت س''نةدكت''وراه م''ن الط''

  . اقتصر على أبيات ُتمّثل شواھد جزئية دون تعليق عليھا، أو تعّمقه إ2 أنّ دراسة فّنية، 

، بجامع'ة تلمس'ان، حفي'ف حج'و بلعي'د سالة ماجستير، ناقش'ھا الباح'ثر) المقّري شاعرا( ـ 2

  .  تناول فيھا أغراض شعر المّقري، وخصائصه الفنية .1989سنة
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باح لص ،أشعاره ومنظوماته، رسالة لنيل دبلوم الّدراسات العليا) ديوان المّقري(ـ  3

تحقيقا  ريأشعار المّق  تناولت، 1995، ناقشتھا بجامعة محّمد الخامس، الّرباط، ابيالخطّ 

  .وجمعا ودراسة

للباح'ث بوكرم'وش  ،رسالة ماجستير أيضا) يب للمّقرية في نفح الطّ ا�ساليب الب.غيّ ( ـ  4 

وقامت على تناول شعر المّق'ري  ،2008 ناقشھا صاحبھا سنة .عة الشلفياسين نبيل من جام

  . ةالبديعيّ  ة وبا�خصّ احية الب.غيّ من النّ 

     :ت عليھا ا�طروحة، فھين أھّم المصادر والمراجع التي اّتكأأّما ع        

  .إحسان عّباس: ـ نفح الّطيب �حمد بن محّمد المقّري، تحقيق

  . محّمد بن معّمر: ، تحقيقإلى المغرب والمشرق ـ رحلة المّقري

  . وقّيات، محّمد الھادي الطرابلسيخصائص ا�سلوب في الشـ 

  : ھاأبرزُ عوبات، بعض الصّ  ،ھذه ْتنا في دراستناين واجھباحثالككّل        

مدّونته غير أثناء الجمع، مع العلم أّن ا�شعار الحقيقّية للّشاعر  كيفّية تحديد وتمييزـ         

    . على حّد علمناجمعا كافيا  ارسينمتوّفرة ولم يجمعھا أحد من الدّ 

على مستَوى الّنقل  أخطاءوفيھا  ،لشك\ أغلب أشعار أحمد بن محّمد المّقرّي لم تُ ـ         

  .صحيحفي التّ  غير قصير ازمنو اھدا جمّما استدعى منّ  روض، والعَ 

يتق''ّدمھم ص''احب الي''د  ،ا2عت''راف بالفض''ل �ھل''ه محم''دة  واجب''ة ف''ي ح''ّق الباح''ثو        

. ينحمان تبرماس'عبد الرّ : الدكتورالّطولى الّناصح ا�مين ذو الفضل الكبير ا�ستاذ المشرف 

كان فكرة، و تابعه في مراح'ل تس'جيله، وم'ا زال يولي'ه عنايت'ه  تبّنى الموضوع منذ أنْ  الذي 

  .ناءكر وموفور الثّ ى على سوقه، فله مّني جزيل الشّ و متابعته، إلى أْن استوَ 

إع'داد على ما ُبذل من جھود ف'ي  ةالعربيواللّغة ب ادرئاسة قسم اTالّشكر ل يزجى كما        

ھ'ٍد و جن'ة المناقش'ة عل'ى م'ا بذلت'ه م'ن جَ و إنجاحه، كم'ا أُن'ّوه باللّ  وضوع ا�طروحةممناقشة 

  . وقت في قراءة ا�طروحة

أس''اتذتي وزم.ئ''ي الك''رام، و2 أمل''ك إ2ّ أْن أس''أل [  كر موص''ول أيض''ا لك''لّ والّش''        

  . دادوفيق و السّ للجميع التّ 

 رفرافي بلقاسم: ّطالبال                                                 
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  :دـــتمھي

ظ!ري حت!ى بالجانب النّ أن نھتّم   بأسمن موضوعنا، � طبيقيّ قبل البدء في الجانب التّ         

ن!ات م!ن ش!عر الذي اعتمدناه مقارب!ة لدراس!ة عيّ  تكون لدينا فكرة شاملة عن المنھج ا)سلوبيّ 

لوب ة ا)س!!!عري!!!ف بماھّي!!!تّ الض إل!!!ى عرّ ب!!!التّ وذل!!!ك . لمس!!!انيّ ري التّ د المّق!!!أحم!!!د ب!!!ن محّم!!!

  .ة، لغة واصط:حا، ثم ا�نتقال لمعرفة مفھومھما عند العرب والغربوا)سلوبيّ 

ارسين والب!احثين ا من جھود الدّ زا وافرً ة أخذ حيّ موضوع ا)سلوب وا)سلوبيّ  علما أنّ         

  .   �خت:فھم في إيجاد تعريف جامع شامل لھما، وذلك لشساعة مفھومھما ومعناھما

د ع!!دّ ت العج!!م،و ربع!!عن!!د الة ت تع!!اريف ا)س!!لوب وا)س!!لوبيّ ن فق!!د تع!!ددّ ومھم!!ا يك!!        

 ف!!ي كتاب!!ه )Willy Sanders(  سريفيل��ي س��اند جم!!عي يم، ول!!يس غريب!!ا أنْ ا)فك!!ار والمف!!اھ

 بيف��ون ثماني!!ة وعش!!رين تعريف!!ا لEس!!لوب ابت!!داء م!!ن) ةة ا)س!!لوب اللس!!انيّ نظرّي!!(ب!!ـ الموس!!وم

BUFFON) (  نسكيسوفي ـبوانتھاء  )Sovinesky()1(، ريفاعھذه التّ م بعض نقدّ  وسوف .  

  :نــى والمحدثيا سلوب عند العرب القدامَ  ومــفي مفھ ـ

ين أيض!ا ق إل!ى مفھ!وم ا)س!لوب عن!د الع!رب ق!ديما وح!ديثا وعن!د الغ!ربيّ نتطرّ  قبل أنْ         

ق ط!رّ م!ن التّ  ا، �ب!دّ بعناھ!راس!ة الت!ي اتّ بنا إل!ى معرف!ة الدّ دا، ويقرّ ضح لدينا ھذا المفھوم جيّ ليتّ 

  .  غوي وا�صط:حيعريف اللّ التّ  إلى

  : ـ ا سلوب لغة

ة يحم!!ل مف!!اھيم لغوّي!! ،)ھ��ـ538ھ��ـ ـ 467( للّزمخش��ري) أس!!اس الب:غ!!ة(ف!!ي معج!!م         

سلبه ثوبه، وھو س!ليب، وأخ!ذ س!لب القتي!ل وأس!:ب « :نفسھا) َسَلبَ (ة أخرى، فيذكر في مادّ 

مس!!لب،  يتھ!!ا، فھ!!بت، وس!!لبت عل!!ى ميّ تس!!لّ  :ب، أي الح!!داد، والقتل!!ى، ولبس!!ت الثكل!!ى الّس!!

س!اليب طريقت!ه وك:م!ه عل!ى أ: وس!لكت أس!لوب ف!:ن. س!ليب ع!امالتّ  وج ووالح!داد عل!ى ال!زّ 

أخ!ذ ول!دھا، ون!وق : ھ!ا وثمرھ!ا، وش!جرة س!لب وناق!ة س!لوبوشجرة سليب، أخذ ورف. حسنة

  . )1(»س:ئب

                                                 
، 2003ا)ردن، ، 1طدار الكندي للنشر والتوزيع، ، )جلياتھامفاھيمھا وت(لوبية ا)س ،موسى سامح ربابعة: ينظر  )1(

 .22ص
 ,452، ص1960، كتاب الشعب، القاھرة، )سلب(أساس الب:غة، مادة : الزمخشري  )1(
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 :)ھ��ـ711ھ��ـ ـ 630( اب��ن منظ��ور، ق!!ول )بَ َل َس!!(ة ، ف!!ي م!!ادّ )لس!!ان الع!!رب(ورد ف!!ي         

الطري!ق  وا)س!لوبُ : ق!ال. فھ!و أس!لوب طري!ق ممت!دّ  لّ وك!. أس!لوب خي!لطر من النّ يقال للسّ «

ري!ق الطّ : وا)س!لوبُ  .جم!ع عل!ى أس!اليبويُ ، أن!تم ف!ي أس!لوب س!وء: يقال. والمذھب، والوجه

 وإنّ . أف!انين من!هأي  اليب م!ن الق!وليقال أخذ ف:ن في أس!. الفنّ : بالضمّ  وا)سلوبُ . أخذ فيهتَ 

  .)2(»برافه لفي أسلوب إذا كان متكّ نْ أُ 

 س!!لوب بض!!مّ ا)ُ : )المص!!باح المني!!ر(ف!!ي معجم!!ه  )ھ��ـ770؟ ـ ( الفي��ومي أحم��د ذك!!رو        

وھ!!و عل!!ى أس!!لوب م!!ن أس!!اليب الق!!وم أي عل!!ى طري!!ق م!!ن ط!!رقھم  ري!!ق والف!!نّ الطّ : الھم!!زة

  .)3(ْس:بٌ والّسْلُب ما ُيْسَلُب والجمع أَ 

قري!ب، كالق!اموس بالتّ ) بَ َل سَ (ة على نفس معنى كلمة فقت أغلب المعاجم العربيّ وكذا اتّ         

  .فينغة وا)ع:م لمجموعة من المؤلّ المحيط لفيروز أبادي، والمنجد في اللّ 

  : 1حاـوب اصطــ ا سل

عبير عن أفكاره وأحاسيس!ه تّ عبير التي ينتھجھا الكاتب للھو طريقة ا)داء أو طريقة التّ         

  .)4(»ر بھا عن المعانيفظية التي يعبّ ورة اللّ الصّ «أو ھو 

ورد ف!ي مختل!ف المج!ا�ت،  وتُ  ،أصبحت أشمل وأوسعفا كلمة أسلوب في عصرنا، أمّ         

 .الموسيقىأسلوب العمل، أسلوب المعيشة، أسلوب : في قولنا افنستعملھ

  دامىـرب القـد العـعنـ 

ة، عريّ ض القدامى العرب لEسلوب انط:قا من بحثھم في خصائص ا)ساليب الّش!تعرّ         

وخصائص أسلوب القرآن، وخاصة في مباح!ث اQعج!از، وق!د كت!ب ف!ي ھ!ذا المج!ال علم!اء 

  :كثيرون، منھم

   ):ھـ276ـ ھـ  213(ـ ابن قتيبة  1

ما ربطه أيضا بالقطعة ا)دبّية ربط ا)سلوب بالكيفّية التي يشّكل بھا المتكلّم ك:مه، ك        

يقصد (وتكون عنايته ... « :كلّھا، فلم يقصر ك:مه على الجملة الواحدة، وفي ذلك يقول

                                                 
 .473، ص1955، بيروت، 1، دار صادر، ط)سلب(مادة  ،1جلسان العرب، : ابن منظور  )2(
، عن عبد القادر عبد الجليل، دار )سلب(مادة ر في غريب الشرح الكبير، الفيومي، المصباح المنيبن محمد أحمد : ينظر )3(

 .104، ص 2002عمان، ، 1طصفاء، 
 .44، ص1996، مصر، 6ا)سلوب دراسة ب:غية تحليلية، مكتبة النھضة المصرية، ط: الشايب أحمد  )4(
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الك:م مھّذبا ثم � يأتي . الحشد وج:لة المقامبالك:م على حساب الحال، وكثرة ) الخطيب

على الوافر والغّث على  كّل الّتھذيب، ومصّفى كل التصفّية، بل يمزج ويشوب ليدّل بالّناقص

 . )1(»الّسمين، ولو جعله كلّه بحرا واحدا لبخسه بھاءه وسلبه ماءه

يعّد أحد أوائل النقاد الذين تحدّثوا عن ا)سلوب، وُيفھم من ك:مه أّنه طريقة  ولعلّه        

في التعبير عن المعاني كما ھي العادة عند العرب في تصّرفھا في فنون القول؛ فإجادة 

َل والشّ «عر ھي في اتVباع أساليب العرب، لشّ ا Wاعر الُمجيد ھو من سلك ھذه ا)ساليب، وعد

امعين، ولم بين ھذه ا)قسام، فلم يجعل واحًدا منھا أغلب على الشّ  Wالس Wعر، ولم يطل فيمل

وأّما دارسو اQعجاز فا)سلوب عندھم بمعنى الطرق . )2(»يقطع وبالنفوِس ظمأٌ إلى المزيد

  .)3(مذاھب وأودية الك:م المختلفةوال

  ): ھـ388ـ  ھـ319(الخّطابيأبو سليمان ـ  2

: لفظة ا)سلوب عندما أراد أن يق!ارن ب!ين المقابل!ة والمعارض!ة، ق!ائ: الخّطابيأورد     

م!!ن أودّيت!!ه،  اعرين مروَن!!ة ف!!ي أس!!لوب م!!ن أس!!اليب الك!!:م، ووادٍ وھ!!و أْن ُيج!!ري أح!!د الّش!!«

  .  ، أسلوبوقَصد بكلمة وادٍ  ،)4(»ي وصف ما كان في باله من ا]خرفيكون أحدھما أبلغ ف

   ):ھـ392ھـ ـ 322(يأبو الفتح ابن جنّ ـ  3

ق ب!ين الك!:م وا)س!لوب، ف!ي ص!ورة المرس!ل ة العدول، وفرّ لنظريّ  واسأسّ الذين  من    

وم!!ا ، )ا�لتف!!ات(ن!!تج عن!!ه م!!ن أس!!اليب مث!!ل وعّم!!ا يَ  )ا�نح!!راف(ث ع!!ن يتح!!دّ وھ!!و  ،والب!!ديع

: ل تأويلھ!ا، فيق!ولش!كW مطلبھ!ا، ويُ  عزّ مسلكھا ويُ  دقّ ز به تلك ا)ساليب من مقاصد لطيفة يُ تتميّ 

ت!!!ه وك!!!:م الع!!!رب كثي!!!ر ا�نحراف!!!ات، ولطي!!!ف المقاص!!!د والجھ!!!ات، وأع!!!ذب م!!!ا في!!!ه تلّف «

                                                 
 .12، ص1973القاھرة،  ،2طث، دار التراالسيد أحمد صقر، : شرحه ونشرهتأويل مشكل القرآن، : ابن قتيبة )1(
 .75، ص1994دار إحياء العلوم، بيروت،  ،1جلشعر والشعراء، ا: ابن قتيبة  )2(
ابي، بيان إعجاز القرآن: رظين  )3( W42، ص1968محمد خلف \ وزغلول س:ّم، دار المعارف، القاھرة، : ، تحقيقالخط.  
 .13، ص1988القاھرة،  ،1طترناشيونال للطبع والنشر، دار انمحمد شكري عياد، اللغة واQبداع،  :ينظر )4(
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   .)1(»هوتثنيّ 

  :)ھـ471ـ  ھـ400( عبد القاھر الجرجاني ـ 4

 ظم، )نّ ل ف!!ي المس!!اواة ب!!ين ا)س!!لوب و ال!!نّ لوب تتمّث!!إن نظ!!رة الجرج!!اني إل!!ى ا)س!!        

:ن ھم!ا يش!كّ ظم، ب!ل نج!ده يماث!ل بينھم!ا م!ن حي!ث أنّ ا)سلوب عنده � ينفصل ع!ن رؤيت!ه لل!نّ 

  .مبدع يصدر عن وعي واختيار ا بكلّ ا خاصّ وعا لغويّ تنّ 

لمختلف!!ة الت!!ي َنْظ!!ُم الك!!:م، وتركي!!ب الجم!!ل اعتم!!اًدا عل!!ى المع!!اني اعن!!ده  ا)س!!لوبف        

!!عِر وتق!!ديره « :يتيحھ!!ا عل!!م النح!!و، ق!!ال Vعراِء وأھ!!ِل العل!!م بالش!! اعل!!ْم أن ا�حت!!ذاَء عن!!َد الش[

وا)س!لوُب الض!رُب ِم!َن ال!نWظِم  - االشاعُر في معًن!ى ل!ه وغ!رٍض أس!لوبً  َيبَتِدئ أنْ  ،وتمييِزهِ 

ُه ِبَم!ْن يقَط!ُع  ،شعره فيعمَد شاعٌر آخُر إلى ذلك ا)سلوِب فيجيَء به في -والطريقُة فيه  Wفيشب

  . )2(»قِد اْحتذى على مثاِله :فيقال ،ِمن أديمِه نع:ً على مثال نعٍل قد َقطعھا صاحُبھا

ھ!!ذا المفھ!!وم ف!!ي جوان!!ب من!!ه م!!ع بع!!ض مف!!اھيم ا)س!!لوب ف!!ي الم!!دارس  تق!!اطعوي        

  .اللسانية الحديثة

  : )ھـ630ـ  ھـ555(الكاتب ـ ابن ا ثير 5

: يا)س!لوب بتع!ّدد طرائ!ق التعبي!ر ف!ي المعن!ى الواح!د، وبالتص!ّرف ف!ي المع!انُيقرن     

والذي عندي ف!ي ذل!ك أّن ا�نتق!ال م!ن الخط!اب إل!ى الغيب!ة، أو م!ن الغيب!ة إل!ى الخط!اب � «

   .)3(»وتلك الفائدة أمر وراء ا�نتقال من أسلوب إلى أسلوب. ايكون إ� لفائدة اقتضتھ

 ): ھـ684ـ  ھـ608(ازم القرطاجّنيحـ  6

حازم القرطاجّني أكثر من سبعين  مّرة، كما أّن!ه  )منھاج(ا)سلوب في  ورد مصطلح    

�ً بعنوان Wبان!ة ع!ن ا)س!اليب الش!عرية(: كتب فص:ً مطوQوتح!ّدث في!ه )المنھج الثالث ف!ي ا ،

                                                 
علي النجدي ناصف وآخرون، المجلس : تحقيق، 2جالمحتسب في تبيين وجوه القراءات واQيضاح عنھا، : يابن جنّ  )1(

 .   86، ص1986ا)على للشئون اQس:مية، القاھرة، 
، 468، ص1989، القاھرة، 2اكر، مكتبة الخانجي، طمحمود ش: د�ئل اQعجاز، تحقيق: )عبد القاھر( لجرجانيا )2(

469. 
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عن م:ءمة ا)س!اليب لEغ!راض الش!عرية، وذك!ر أنW ا)س!اليب تختل!ف ب!اخت:ف ا)غ!راض 

حوال المخ!اَطبين؛ )ّن أس!اليب الش!عر تتن!ّوع بحس!ب مس!الك الش!عراء ف!ي ك!لV طريق!ة م!ن وأ

ا)س!لوب «: ، ث!ّم ع!ّرف بع!دھا ا)س!لوب بطريق!ة اص!ط:حية واض!حة، فق!ال)1( طرق الشعر

ھيئ!!ة تحص!!ُل ع!!ن التأليف!!ات المعنوي!!ة، وإّن ال!!نWظم ھيئ!!ة تحص!!ل ع!!ن التأليف!!ات اللفظي!!ة، وإّن 

   .)2(»بإزاء النWظم في ا)لفاظ ا)سلوب في المعاني

وقد وّضح ھذا المفھوم حين تحّدث عن بناء القص!يدة الش!عرية، فب!ّين أّن لك!لV غ!رض     

ش!!عري جمل!!ة م!!ن المع!!اني والمقاص!!د، ولھ!!ذه المع!!اني جھ!!ات، كوص!!ف المحب!!وب، والِخَي!!ام 

لُول، وا)سلوب �س!تقرار عل!ى ھو تلك الصورة أو الھيئة التي تحصل ف!ي ال!نفس م!ن ا: والط[

ھذه الجھات، والتنّق!ـل فيم!ا بينھ!ا، ث!ّم ا�س!تمرار وا�نتق!ال إل!ى المع!اني ا)ُخ!رى الت!ي تك!ّون 

  .)3(الغرض الشVعري بكامله

ا)سلوب بمفھوم التأليف والضم، مما جعله أقرب إلى طريقة ض!ّم وت!أليف حازم ربط         

ال!ّنظم إّن ول ع!ن التأليف!ات المعنوّي!ة، ة تحص!ا)س!لوب ھيئ!«: ضح ذلك في قول!ها)لفاظ، ويتّ 

  .)4(»تحصل عن التأليفات اللّفظّية ةھيئ

  ): ھـ821ـ ھـ 732(ـ ابن خلدون 7

نس!!ج في!!ه تُ عن!!دھم ع!!ن المن!!وال ال!!ذي  عب!!ارةٌ  اھ!!نّ أاعل!!م « :يع!!ّرف ا)س!!لوب بقول!!ه    

أي ( و� يرج!!عُ «: وش!!رح ھ!!ذا المفھ!!وم بقول!!ه. )5(»ف!!رغ ب!!هو القال!!ب ال!!ذي يُ أ ،التراكي!!ب

� باعتب!ار و ،ع!رابص!ل المعن!ى ال!ذي ھ!و وظيف!ة اQأفادته إلى الك:م باعتبار إ) ا)سلوب

� باعتب!ار و ،غ!ة والبي!انال!ذي ھ!و وظيف!ة الب: ،فادته كمال المعنى م!ن خ!واص التراكي!بإ

!!عر ال!!وزن كم!!ا اس!!تعمله الع!!رب ف!!ي Vفھ!!ذه العل!!وم .ظيف!!ة الع!!روضوال!!ذي ھ!!و  الش  Wث!!ة الث:

!!ع!!ن ھ!! خارج!!ةٌ  Vل!!ى ص!!ورة ذھني!!ة للتراكي!!ب المنتظم!!ةإم!!ا يرج!!ع نّ إو ،عريةذه الص!!ناعة الش 

                                                                                                                                                         
 .19، ص2010بيروت، ، 1طة للطباعة والنشر، ، دار المسرّ )الرؤية والتطبيق(ا)سلوبية : أبو العدوس يوسف  )3(
 .354ص، 1966بن الخوجة، تونس، الحبيب محمد : تحقيق، وسراج ا)دباء منھاج البلغاء: القرطاجني )1(
  .82ص ،2004دار الكتب العلمية، بيروت،  معجم مصطلحات علم الشعر العربي،: الشريف محمد مھدي )2(
 .363، صالسابق المرجع: القرطاجني  )3(
 .204، ص1993اQسكندرية، بالبحث ا)سلوبي معاصرة وتراث، منشأة المعارف : رجاء عيد  )4(
 .570، ص1984، سية للنشرجمعة شيخة، الدار التون: ، تحقيق2المقّدمة، ج :ابن خلدون  )5(
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!! ،باعتب!!ار انطباقھ!!ا عل!!ى تركي!!ب خ!!اص كلّي!!ة، عي!!ان أھن م!!ن ورة ينتزعھ!!ا ال!!ذV وتل!!ك الص[

راكي!!!ب ث!!!م ينتق!!!ي التW  ،و المن!!!والأھا ف!!!ي الخي!!!ال كالقال!!!ب رُ يV َص!!!يُ و ،شخاص!!!ھاأالتراكي!!!ب و

 Wحيحة عند العرب باعتبار االصQفيرّص! ،عراب والبي!ان! !ھا فيھ!ا رّصً Wاء ف!ي ا كم!ا يفعل!ه البن

!!أ ،القال!!ب Wاج ف!!ي المن!!والو النس،  Wس!!ع القال!!ب بحص!!ول التراكي!!ب الوافي!!ة بمقص!!ود حت!!ى يت

م!ن  ف!ن̀  لك!لV  نW إف! ،حيحة باعتبار ملك!ة اللس!ان العرب!ي في!هورة الصW و يقع على الص[  ،الك:م

  .)1( »ء مختلفةانحأيه على وتوجد ف ،ساليب تختص بهأالك:م 

فا)سلوُب عند ابن خلدون صورة ذھنية منتظم!ة للمع!اني ف!ي الخي!ال، تش!به القال!ب     

أو المن!!وال، ولك!!لV ف!!̀ن م!!ن فن!!ون الك!!:م أس!!اليب تخ!!تص[ ب!!ه عل!!ى أنح!!اء مختلف!!ة؛ فأس!!اليب 

رب!ة والممارس!ة  عل!ى أداء الشعر تختلف ع!ن أس!اليب النث!ر، وا)س!لوب ف!ّن يعتم!د عل!ى الد[

الك!!!:م، فھ!!!و ُمتعلّ!!!ق بالناحي!!!ة اQبداعي!!!ة ف!!!ي اس!!!تعمال اللغ!!!ة، أّم!!!ا عل!!!وم الّنح!!!و والب:غ!!!ة 

والعروض فھي بمثابة الوسائل الت!ي ترش!د إل!ى الص!واب ف!ي مطابق!ة الك!:م لق!وانين اللغ!ة 

  .والشعر والنثر

  :عند العرب المحدثينـ 

تبع!ا لمن!اھج  عن!دھم دت تعريفات!هتع!دّ د ق!لEس!لوب، والعرب المح!دثون  ادض النّق تعرّ         

 :من ھؤ�ء، فمالبحث، وربما اعتمد بعضھم على ما ذكره القدماء فلم يخالفوھ

   ):م1976م ـ 1896( ـ أحمد الّشايب 1

ومعن!ى ھ!ذا أن ا)س!لوب مع!ان ... «: ع!ّرف ا)س!لوب ب!القولشاعر وناق!د مص!ري،         

ن في العقل قبل أن ينطق به اللسان أو يجري به كوّ مرتبة قبل أن تكون ألفاظا منسقة، وھو يت

  . )2(»القلم

الصورة اللّفظّي!ة الت!ي يعّب!ر بھ!ا ع!ن المع!اني أو نظ!م الك!:م «: كما عّرفه أيضا بقوله        

  .  )1(»وتأليفه )داء ا)فكار، وعرض الخيال أو العبارات اللّفظّية المنّسقة )داء المعاني

                                                 
 .571السابق، ص المرجع :ابن خلدون )1(
 .13و12، صالمرجع السابق: أحمد الشايب )2(
 .40ص ،المرجع السابق: أحمد الشايب )1(
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ي!!!ف ا)ّول يظھ!!!ر أّن أحم!!!د الّش!!!ايب يھ!!!تّم ب!!!الفكرة قب!!!ل الص!!!ّياغة، م!!!ن خ!!!:ل الّتعر        

ف!ّن الك!:م، وطريق!ة : ح!ول مح!اور ث:ث!ة، ھ!يي!دور التعري!ف الث!اني و. وبالمعنى قبل اللف!ظ

   . الكتابة، والصورة اللفظّية

ف!ي دراس!ة ا)س!لوب ك!ان ھ!و « وي!رى محم!د عب!د المّطل!ب أّن منطل!ق أحم!د الش!ايب        

يخ حسين المرصفي، أي ك:م ابن خلدون ف!ي تعري!ف ا)س!لوب وتحدي!د مفھوم!ه، منطلق الشّ 

فك:ھم!!ا أورد تعريف!!ه نفس!!ه، ون!!اقش م!!ن خ:ل!!ه القض!!ايا الفّني!!ة الت!!ي ُتبع!!ت م!!ن خ!!:ل ھ!!ذا 

 . )2(»الّتعريف غير أن الّشايب كان أوسع أفقا

؛ فقد مفھوم ا)سلوبفقون مع حازم في من ا)سلوبيين العرب الذين يتW أحمد الّشايب و    

� يمك!ن أن تحي!ا  ,الص!ورة اللفظي!ة الت!ي ھ!ي أّول م!ا ُيلق!ى م!ن الك!:م«: أّنه قال في تعريفه

مستقلة، وإّنما يرجع الفضل في نظامھا اللغوي الظاھر إلى نظام آخ!ر معن!وي ان!تظم وت!ألّف 

يف اللفظ!ّي عل!ى مثال!ه في نفس الكاتب أو المتكلVم، فكان بذلك أس!لوًبا معنوًي!ا، ث!ّم تك!ّون الت!أل

مع!اٍن : وصار ثوبه الذي لبسه أو جسمه إذا كان المعنى ھو الروح، ومعنى ھذا أّن ا)سلوب

بٌة قبل أن يكون ألفاًظا ُمنّسقة، وھو يتكّون في العقل قبل أن يج!ري ب!ه اللس!ان أو يج!ري  Wمرت

   .)3(»به القلم

  :)...م ـ 1938( لــ1ح فضــ ص 2

ئه دمبا: علم ا)سلوب(م مفھومه لEسلوب في كتابه قدّ مصري،  أديب وناقد        

ض لمختلف عرّ ة، وتَ ة عربيّ ة أسلوبيّ ل فيه لنظريّ حاول أن يؤصّ ، 1984سنة ) وإجراءاته 

  .ة تنظيرا وتطبيقاات ا)سلوبيّ اھتمامھا بحيثيّ  ة التي انصبّ المدارس ا)وربيّ 

ل ف!!ي إذا ك!!ان ا)س!!لوب ظ!!اھرة تتمّث!!« :وانتق!!ل إل!!ى بح!!ث مفھ!!وم ا)س!!لوب إذ ق!!ال        

ه يب!رز خ!:ل عملي!ة اھرة، فإّن!النصوص المنطوقة أو المكتوبة، أو ھو الطبقة العليا لھذه الّظ!

  .)1(»يالتلّق 

 ): ...م ـ 1943( ـ سعد مصلوح 3

                                                 
 .107، ص1994مصر، ، 1طالب:غة وا)سلوبية، دار توبار للطباعة، : محمد عبد المطلب )2(
 .40، صالمرجع السابق: أحمد الشايب )3(
 .99، ص1998، دار الشروق، 1، ط)مبادئه وإجراءاته(علم ا)سلوب: ص:ح فضل )1(
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اختي!ار يعّب!ر ع!ن «: بأّن!ه، )ا)سلوب(ابه في كتعّرف ا)سلوب أديب وناقد مصري،         

ن ع! ،ويدّل ھ!ذا ا�ختي!ار وا�نتق!اء عل!ى إيث!ار المنش!ئ وتفض!يله لھ!ذه الّس!ماتموقف معّين، 

شّكل أسلوبه ال!ذي رات الخاصة بمنشئ معّين ھي التي تسمات أخرى بديلة ومجموعة ا�ختيا

  .)2(»يمتاز به عن غيره من المنشئين

   ):...م ـ 1945( ديـد الّس1م المســ عب 4

: فھوم ا)سلوب بما أسماه الّدعائم الّث:ثة، ويقول في ذلكمفّكر تونسّي ربط م وھو        

وإذا فحص الباحث ما تراكم من تراث الّتفكير ا)سلوبّي وَشقWه بمْقَطع عمودّي َيْخرق «

طبقاته الزمنّية اكتشف أّنه يقوم على ركح ث:ثّي دعائمه ھي المخاِطب والمخاَطب 

إ�ّ اعتمدت أصولّيا إحدى ھذه الّركائز من نظرّية في تحديد ا)سلوب  وليس ,والخطاب

  .   )3(»الث:ث أو ث:ثتھا متعاضدة متفاعلة

نستنتج مّما سبق أّن ا)سلوب طريقة الكاتب في الّتعبير عن موقف ما، واQبانة من         

خ:ل ھذا الموقف عن شخصّيته ا)دبّية وتفّردھا عن سواھا في اختيار المفردات وتأليفھا 

عبارات وتبيان سحرھا، وتمييز الك:م الفّني عن غيره من أصناف الخطاب وصياغة ال

  . ا)خرى

وأّيا ما كان تعريف ا)سلوب فإّن القاسم المش!ترك ب!ين ھ!ذه ا]راء جميع!ا ھ!و اعتب!ار         

ا)سلوب استعما� خاصا للّغة يقوم على استخدام ع!دد م!ن اQمكان!ات وا�حتم!ا�ت المتاح!ة، 

يھا في مقابل إمكانات واحتما�ت أخرى، وأّن الوس!يلة ا)ساس!ية لتميي!زه إّنم!ا ف!ي والّتأكيد عل

  .المقارنة سواء أكانت مقارنة صريحة أو ضمنّية

  :)...ـ م 1945( رابلسيد الھادي الطّ ـ محمّ  5

 ،)اتخصائص ا)س!لوب ف!ي الش!وقيّ (تناول ا)سلوب في كتابه المشھورناقد تونسي،         

ث ع!ن ا)س!لوب ة ف!ي ا)دب العرب!ي، إذ تح!دّ ة ا)س!لوبيّ ظرّي!خ:ل!ه تعمي!ق النّ حاول م!ن وقد 

غ!ة ف!ي الك!:م عدي!د ل ع!ن اللّ غ!ة، والمتح!وّ ل ع!ن اللّ في الجانب المتحوّ « ه التي تظھرومضانّ 

                                                 
 .38، ص2003القاھرة، ، 3طا)سلوب دراسة لغوية إحصائية، عالم الكتب، : سعد مصلوح )2(
 .57، ص1977ليبيا، تونس،  ،1طا)سلوبية وا)سلوب، الدار العربية للكتاب، : المسدي د الس:مبع )3(
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ة أو ف!ي تركي!ب ة أو وجھ!ة معنوّي!ة أو بني!ة ص!رفيّ � عن قاعدة نحويّ فقد يكون تحوّ . ا)شكال

ة ف!ي عص!ر م!ن غوّي!اھرة اللّ ة ف!ي اس!تعمال الّظ!ل ع!ن نس!بة عاّم!التح!وّ جملة، كم!ا ق!د يك!ون 

  .  )1(»ة أو بفقر خاصّ ة خاصّ العصور أو يكون بشحنة د�ليّ 

  ):...م ـ 1947( ةــــ فائز الّداي 6

م!!ن المھتّم!!ين أيض!!ا با)س!!لوب وجمالّيات!!ه، إذ رّك!!ز ف!!ي كتاب!!ه أدي!!ب وناق!!د س!!وري،         

عل!!ى الّص!!ورة الفّني!!ة ف!!ي ا)دب ، )ورة الفنّي!!ة ف!!ي ا)دب العرب!!ي، الص!!جمالّي!!ات ا)س!!لوب(

في حقيقة ا)مر أّن ا)دب ُمْذ كان اش!تمل عل!ى الخص!ائص ا)س!لوبّية، وف!ي «: العربي، قائ:

  . )2( »...القلب منھا الجوانب الب:غّية

   ينعند الغربيّ ا سلوب لفظة  ـ في مفھوم

  :ةــ ا سلوب لغ

تيني!ة الت!ي ال:ّ  )Stilus(بلفظ!ة  ھو مصطلح فرنسي ل!ه ارتب!اط  )Style(كلمة أسلوب         

 اQب!رة بمعَن!ى ةئّي!الفيزياالعل!وم  فياستعملت أيضا و، )أداة الكتابة(أو ) قلم(أو  )ريشة (عنيتَ 

  .)3(آلي جھاز على ةالصوتيّ  سجي:تالتّ  بواسطتھا تتمّ  التي ةالحادّ 

  

المعم!ار  واس!تخدمت ف!ي ف!نّ  ،بالكتاب!ة ا)ص!لي الخ!اصّ  انتقل!ت الكلم!ة م!ن معناھ!ا ثمّ         

  .)1(ةراسات ا)دبيّ ة أخرى إلى مجال الدّ ماثيل، ثم عادت مرّ وفي نحت التّ 

ة مرحلة زمنّي! ة في كلّ ھا اكتسبت معاني عدّ �لي لھذه الكلمة أنّ ور الدّ تاريخ التطّ  ويدلّ         

مط ف!ي ، وانتق!ل بع!دھا م!ن ال!نّ لوكو ف!ي الّس!مط ف!ي الع!يش أريقة أو ال!نّ لينتھي إلى معنى الطّ 

  .)2(عبير عن الفكرالعيش إلى طريقة التّ 

                                                 
 .11، ص1981خصائص ا)سلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، تونس، : دي الطرابلسيمحمد الھا )1(

، 1996، ، بيروت ـ دار الفكر2ط، دار الفكر المعاصر، )الصورة الفنية في ا)دب العربي(جماليات ا)سلوب : فائز الداية )2(

 .  9و8ص
أحمد ف:ق : ، إشراف)مخطوط(نفح الطيب للمقري، رسالة ماجستير، ياسين نبيل بوكرموش، ا)ساليب الب:غية في: ينظر )3(

 .33، ص2007/2008عريوات، جامعة الشلف، سنة 
  .33، ص2004مكتبة ا]داب، القاھرة، مدخل نظري، ودراسة أسلوبية، ، ا)سلوبية، سليمان فتح \: ينظر )1(
  .10، ص1985، 1طذر عياشي، مركز اQنماء القومي، من: ترجمة وتحقيق ،بيير جيرو، ا)سلوب وا)سلوبية: ينظر )2(
 .15، ص1998وزيع، ا)سلوب بين عبد القاھر وجون ميري، مكتبة ا]داب للطباعة والنشر والت: شوقي علي الزھرة )3(
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  :ـ ا سلوب اصط1حا

لق!!د تن!!اول الب!!احثون الغربي!!ون مص!!طلح ا)س!!لوب كم!!ا ھ!!و ش!!أن الع!!رب، قب!!ل ظھ!!ور         

راسات الحديثة التي رن العشرين، مع ظھور الدّ ة بشكل واضح في بداية القمصطلح ا)سلوبيّ 

أو  حلي!!ل ا)دب!!يّ ف ف!!ي خدم!!ة التّ وّظ!!درس لذات!!ه، أو يُ لم!!ا ُي!!خ!!ذ م!!ن ا)س!!لوب عِ تتّ  رت أنْ ق!!رّ 

  .جاه ھذه المدرسة أو تلك، تبعا �تّ جتماعيّ أو ا� فسيّ النّ 

 مص!طلح ا)س!لوب، لك!نْ  غِ ْل!ة ل!م يُ ا)سلوبيّ  ظھور مصطلح و� بد من اQشارة إلى أنّ         

، وھك!ذا أص!بح لEس!لوب وظيفة في إط!ار المص!طلح الجدي!دت للمصطلح القديم دائرة وتحددّ 

معنى ولEسلوبية معنى آخر ولكن في إطار تكامل يخدم ك:ھما ا]خر، وإن كان!ت ا)س!لوبية 

   .ھي التابعة لEسلوب 

  :Eسلوبا لامّ عأعطوا تعريفا من أع:م الغرب الذين         

  ) م.ق 322م ـ .ق Aristote)384  :أو أرسطوطاليس ـ أرسطو 1

ف يع!!رّ  ،س!!كندر ا)كب!!رQم افيلس!!وف يون!!اني ق!!ديم، ك!!ان أح!!د ت:مي!!ذ أف:ط!!ون، ومعلّ!!        

س!!ماته  عتب!!ر الوض!!وح أھ!!مّ ، ويَ عبي!!رھ!!و ش!!يء أجنب!!ي يض!!اف إل!!ى التّ « :ا)س!!لوب بقول!!ه

 .)3(»ةالجماليّ 

ون ي يُك!!العبي!!ر، و بالّت!!ه يمك!!ن الفص!!ل ب!!ين ا)س!!لوب و التّ فإّن!! ،رهوبن!!اء عل!!ى تص!!وّ         

من وجود غ!رض،  عبير، ف: بدّ إلى التّ  اا كان ا)سلوب شيئا مضافعبير غير ا)سلوب، ولمّ التّ 

  . امع و إقناعهأثير في السّ ل ھذا الھدف في التّ أو ھدف وراء ھذه اQضافة، ويتمثّ 

علما أّن أرسطو ھو أّول من تناول موضوع ا)س!لوب بش!يء م!ن التفص!يل، وخاّص!ة         

  ).الخطابة(بـ ه الموسوم في كتاب

  )م1788م ـ BUFFON GEORGE )1707 :فونوبجورج  ـ 2

إّن المع!ارف « :ھيرةالّش!عالم في الّطبيع!ة وكات!ب فرنس!ي، ع!ّرف ا)س!لوب بمقولت!ه     

د كثي!رة، اوالوقائع والكشوف يسُھل نقلُھا وتعديلھا، بل تكتسب مزيدا من الّثراء إذا تناولتھا أي!

نفس!ه، فا)س!لوب � يمك!ن أّما ا)سلوب فھ!و اQنس!ان ة عن ذات اQنسان، فھذه ا)شياء خارج
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  .)1(»أخُذه و� نقله و � تعديله

ا)س!لوب ھ!و : "ارس!ين ف!ي عب!ارةت عل!ى ألس!نة الدّ ع الت!ي ت!رددّ جَ رْ وھي المقولة المَ     

حي!ث رب!ط فيھ!ا ب!ين  ،)مق!ا�ت ف!ي ا)س!لوب: (عمل!ه المش!ھور ف�ونوب،  ح!ين كت!ب "لجُ الرّ 

خص!ية فكي!ر ومب!رزة للشّ عبي!ر م!رآة عاكس!ة لطريق!ة التّ عبير، وجعل من طريقة التّ ؤية والتّ لرّ ا

عبي!ر، بوص!فه حرك!ة ظاھري!ة، ل!روح ص!احبه، ة، فيكون ا)سلوب بذلك ھو مطابقة التّ الفرديّ 

  .عبير ھو القابلوح ھو الفاعل والتّ الرّ  ة، وكأنّ بوصفة حركة باطنيّ 

ا)سلوبيين عن فردية العمل ا)دب!ي، وأّن ك!ّل عم!ل في!ه م!ن وھذا القول يذكرنا بك:م     

!!مات والخص!!ائص ا)س!!لوبية الت!!ي تجعل!!ه قائم!!اً بذات!!ه، ول!!ذلك � مج!!ال للمفاض!!لة ب!!ين  Vالس

النصوص، بل � مج!ال للمفاض!لة ب!ين النص!وص عن!د ش!اعر بعين!ه، فك!ل[ ن!ّص إب!داعي ھ!و 

المعارف والوقائع وا�كتشافات تت:ش!ى  إنّ «): بوفون(وقد قال . تجربة شعورية قائمة بذاتھا

بس!!ھولة، وق!!د تنتق!!ل م!!ن ش!!خص ]خ!!ر، ويكتس!!بھا م!!ن ھ!!م أعل!!ى مھ!!ارة، فھ!!ذه ا)ش!!ياء تق!!وم 

خارج اQنسان، أّما ا)سلوب فھو اQنسان نفسه، فا)س!لوب إذن � يمك!ن أن ي!زول و� ينتق!ل 

 ، وترشُد إلى ؛ فكّل أسلوب ھو صورةٌ تعكس طريقة تفكير صاحبه)2(»و� يتغّير

  . شخصيته وطبيعة مواقفه ونظرته إلى ا)شياء

المفاضلة بين الشعراء نظًرا لص!عوبة تحّققھ!ا، وإل!ى جان!ب ذل!ك ح!رص  وقد استبعد     

على اQبداع واستمراره، ونظر إلى المعاني التي تسمو باQنسان م!ن جھ!ة الس!لوك ا)خ:ق!ي 

!!َد أّن تجوي!!د الص!!ناعة المعنوي!!ة راج!!ع ، ك)1(ھ!!ي ا)ج!!در بالبق!!اء، وا)ول!!ى بالعناي!!ة Wم!!ا أّن!!ه أك

  .با)ساس إلى تجويد ا)سلوب

  )م1832م ـ Von Goethe )1749جوتيه يوھان  ـ 3

ُن ب!ه «: الذي يقول عن ا)سلوب     Wفي!ع ال!ذي ي!تمك Wا)سلوب ھو مبدأ التركيب النشط الر

عملي!ة البن!اء ا)س!لوب  ؛ أي أنّ )2(»الكاتب من النفاذ إلى الشWكل الداخلي لمادته والكشف عن!ه

الداخلي للنّص، وھي العملية المعّقدة التي � يستطيع النفاذ إليھا إ�ّ الشعراء المب!دعون ال!ذين 

                                                 
 .24، ص المرجع السابق: عيادمحمد شكري  )1(
 .96، 95صالمرجع السابق، ، ص:ح فضل: ينظر )2(
 .96، 95ص، المرجع السابقص:ح فضل، : ينظر )1(
 .97، صالمرجع نفسه ,ص:ح فضل :ينظر )2(
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  . يملكون الخيال الواسع الذي يكشف عن قدراتھم الفنية والجمالية في التعبير اللغوي

   )م1880م ـ GUSTAVE FLAUBERT  )1821: ـ جوستاف فلوبير 4

روائ!!ي فرنس!!ي، ونظرّيت!!ه ف!!ي الكتاب!!ة ت!!تلّخص ف!!ي اعتب!!اره أن العب!!ارة كلّم!!ا قارب!!ت     

عّب!ر ع!ن الحل!م ال!ذي ق!د ُيق!ّرب وق!د . الفكرة التصقت بھا، وكلّما التصقت بھ!ا ازدادت جم!ا�

 1852النّص ا)دبّي من المفردات الفّنية ا)خرى، وذلك ف!ي إح!دى رس!ائله الت!ي كتبھ!ا س!نة 

يوم!!ا، ھ!!و أن أكت!!ب كتاب!!ا ح!!ول م!!ا يب!!دو جم!!ي: وم!!ا أري!!د أن أفعل!!ه «: ول ل!!هإل!!ى ص!!ديق يق!!

كتابا ليس له رابط خارجي، وإنما يتماسك من تلقاء نفس!ه م!ن خ!:ل الق!ّوة الداخلّي!ة " �شيء"

، كتاب!ا � يك!ون ل!ه يء)سلوبه مثلما تتماسك ا)رض في الفضاء دون أن يربطھ!ا ب!الھواء ش!

ن موض!وعه غي!ر مرئ!ي إذا ك!ان ذل!ك ممكن!ا، إّن أجم!ل الّروائ!ع موضوع أو على ا)قّل يك!و

  .     )3(»ھي تلك التي يوجد فيھا أقّل قْدر من المادة

   )م1922م ـ Prouste Marcel )1871 : بروست مارسيل ـ 5

ا)س!!لوب بص!!مات تحملھ!!ا  إنّ «: مقولت!!ـه ع!!ّرف ا)س!!لوب م!!ن خ!!:لأدي!!ب فرنس!!ي،         

  .)1(»ىحَ مّ لشھادة التي � تُ صياغة الخطاب، فتكون كا

ك!!اللّون تمام!!ا ا)س!!لوب بالّنس!!بة للكات!!ب «: كم!!ا ورد تعري!!ف ا)س!!لوب عن!!ده بقول!!ه        

  .)2(»� مسألة َتَقاَنة) خيال(للرّسام، إّنه مسألة رؤية  بالّنسبة

   )م1945م ـ Paul Valéry )1871 :بول فاليريـ  6

ف ة في الغرب، حي!ث ع!رّ اد ا)سلوبيّ من روّ  عدّ نسي، يُ الفروالفيلسوف اقد ا)ديب والنّ         

 ، ونج!ده أيض!اً )برون�و(اه حديد الذي تبنّ عن معيار، وھو التّ  انزياحاً "ده بوصفه ا)سلوب وحدّ 

ة ي ي!!ذھب إلي!!ه ف!!ي نظرّي!!حدي!!د نفس!!ه ال!!ذي ألفين!!ا اب!!ن جّن!!، وھ!!و التّ )س��بيتزر(و )ب��الي(عن!!د 

  .العدول

 )م1938م ـ Bruneau   Charles )1883 :برونوشارل ـ  7

                                                 
 .45صالمرجع السابق، : أحمد درويش )3(
 .70، ص المرجع السابق: المسدي عبد الس:م )1(
 .27ص ,2003, سوريا, دار الفكر, 1ط, خالد محمود جمعة: ترجمة ،نحو نظرية أسلوبية لسانية، سساند يرفيلي  )2(
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ا)س!!!لوب ھ!!!و إجم!!!الّي المزاي!!!ا «: لھ!!!ذا ا)لس!!!ني الفرنس!!!ي )س!!!لوبتع!!!اريف ا م!!!ن    

والخص!!ائص الت!!ي ينف!!رد بھ!!ا الّش!!خص، وتظھ!!ر م!!ن خ!!:ل أث!!ره المكت!!وب، فا)س!!لوب ھ!!و 

  .)3(»استعمال لغوّي شخصّي َيتبدى في الكتابة أو في طريقة الكتابة عموما

   )م1960م ـ LEO SPITZER )1887 :سبيتزر ليوـ  8

لع!ّل أھ!ّم كتب!ه يعّد م!ن رواد ال!درس ا)س!لوبي ف!ي الق!رن العش!رين،  عالم نمساوي،     

ال!!ذي ي!!دور ح!!ول الم!!ؤلّفين ا)ف!!راد ال!!ذين التمس!!ت شخص!!ّياتھم م!!ن ) دراس!!ات ف!!ي ا)س!!لوب(

ال!ّربط  لي�و س�بيتزر وف!ي تطبي!ق عمل!ي لمنھج!ه، ح!اول. ك:مھم المصّنف وأسلوبھم الخ!اص

� ل�وي فيلي�ب  ش�ارل بين الّسمات ا)سلوبّية المتواترة وموقف الكاتب وفلسفته، ففي أس!لوب 

  .)4(َمْلَمحا أسلوبّيا متمّيزا ھو استعمال الّروابط السببّية مثل بسبب ظح

   )م1982ـ م Roman Jacobson ) 1896 :رومان جاكبسون ـ 9

وس، ين ال!رّ س!ي مدرس!ة الش!ك:نيّ أح!د مؤسّ ّد مفّكر روسي، اھتّم باللّغ!ة واللّھج!ات، ُيع!        

أو م!!ا أص!!بح يع!!رف ) ة ا�نزي!!احنظرّي!!(الفض!!ل ف!!ي إع!!ادة ص!!ياغة  ميرج!!ع إل!!يھ نال!!ذي وم!!ن

س!اني، أح!دھما مح!ور ن ف!ي الح!دث اللّ يين أساس!ي، وذلك حين اعتمد خّط!)ة ا�نزياحبأسلوبيّ (

غ!ة، وآخرھم!ا مح!ور د المعجم!ي للّ ص!يعبيري!ة م!ن الرّ م أدوات!ه التّ وفيه يختار المتكلV  ؛ا�ختيار

حو ومعاييره، وإّم!ا ى قوانين النّ اختياره، وذلك إّما وفق مقتضَ  تركيب ما تمّ  وفيه يتمّ  ؛التوزيع

ج عن معيار ـرَ ا)سلـوب ھـو ما خَ  ع في ا�ستعمال، وحينئـذ فـإنّ ف والتوسّ وفق سبل التصرّ 

  .)1(ل عنهوعدَ 

   ) م1993م ـ GEORGE MOUNIN )1910: نـ جورج مونا 10

مة اللّسانّية ، ألسني وناقد فرنسي         Vيشير في معجمه إلى أن مصطلح أسلوب يعني الس

  .زة لنّص أو لمجموعة من الّنصوص، كِسمة السخرّية عند كاتب من الكّتاب مث:يالممّ 

                                                 
  . 26، صالمرجع السابق :م المسديعبد الس: )3(
 .42، ص09موريس أبو ناضر، ا)سلوب وعلم ا)سلوب، مجلة الثقافة العربية، السنة الثانية، العدد : ينظر )4(
 
  .89ص  ،1990منذر عياشي، مقا�ت في ا)سلوبية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )1(
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العلمّية لEسلوب تختلف ب!اخت:ف الّتعري!ف ال!ذي نعطي!ه ل!ه،  ويصل إلى أّن الدراسة    

أن العبارة تحتوي على ا)سلوب عندما يحتوي ا)س!لوب عل!ى انزي!اح يخ!رج : فالبعض يرى

زا، ل!يس : ا]خر كما يرى البعض. به عن القاعدة Vأّن ا)سلوب يوجد عندما يكون البحث مرك

عن!دما : ويك!ون ا)س!لوب، بالنس!بة إل!ى فئ!ة ثالث!ة. على م!ا س!نقول، ولك!ن عل!ى كي!ف س!نقول

قل، باQضافة إلى المضمون ا�جتماعي المتضّمن في رسالته، ش!يئا آخ!ر يحاول الكاتب أن ين

  .)2(أكثر من ذلك وينجح فيه

أّنه مھما ك!ان ا)م!ر دقيق!ا وغي!ر مرئ!ي، ف!إّن أّي تعبي!ر يحم!ل ُش!حنة  مونانوي:حظ     

من اQيحاءات، مھم!ا ك!ان حجمھ!ا، يتطلّ!ب ش!يئا م!ن الّص!نعة اللّفظّي!ة عل!ى الرس!الة اللس!انّية 

  . )3(كي يصبح ُمعدّيا، ويبلغ من ثّم أثرهل

   )م2004م ـ Henry Maurier )1910 :ھنري موريير ـ 11

  :بعنواندراسة  1959كتب سنة  أستاذ تاريخ اللّغة الفرنسّية، وكاتب فرنسي،     

رؤية  : استكشاف ما أسماه«حاول الباحث فيھا راسة التي ، وھي الدّ )ة ا)سلوبسيكولوجيّ (

ؤية يقوم على أن ھناك خمسة لخاصة للعالم من خ:ل أسلوبه، واكتشاف ھذه الرّ ف االمؤلّ 

غبة، والحكم، ة، واQيقاع، والرّ القوّ : وھي ،ك داخل ا)نا العميقةبرى تتحرّ ارات كُ تيّ 

 نمط منھا في شكل ة، وقد يظھر كلّ ات الداخليّ ل نظام الذّ والت:حم، وھي ا)نماط التي تشكّ 

أو  س!!قاً عف، واQيق!!اع ق!!د يك!!ون متW ة أو الّض!!ة ق!!د تك!!ون قاع!!دتھا الش!!دّ لقوّ إيج!!ابي أو س!!لبي، ف!!ا

لحك!م ق!د داً، واغبة قد تكون صريحة أو مكبوتة، وا�لتحام قد يكون واثقاً أو متردّ ناشزاً، والرّ 

   .)1( »يكون واثقاً أو متشائماً 

تلتق!ي معھ!ا، كا)فع!ال  ة الت!يا)ل!وان التعبيرّي!«أن يلتقط من العمل ا)دب!ي حاول  كما        

رقيم عل!ى نح!و والصور، واختيار صيغ المضارع والمستقبل وا)مر، واس!تخدام ع:م!ات الّت!

عج!!ب، أو ع:م!!ات ا�س!!تفھام، قط أو ع:م!!ات التّ ن، واللج!!وء إل!!ى اQكث!!ار م!!ن وض!!ع ال!!نّ مع!!يّ 

                                                 
 .90، صمنذر عياشي، المرجع نفسه: رينظ )2(
 .49، صعياشي، المرجع نقسه منذر: رينظ )3(
 .66، ص 1981، ، القاھرةديسمبر/ ، أكتوبر01، عدد 05، مج )فصول( ا)سلوب وا)سلوبية، مجلة : أحمد درويش )1(
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 وامت أو اQكث!!ار م!!ن اس!!تخدام ح!!روف ذات مخ!!ارجج!!وء إل!!ى أل!!وان م!!ن الح!!روف الّص!!واللّ 

   .)2(»العميقة ه على ما يسود ا)نامتقاربة، ود��ت ذلك كّل◌ّ 

  )م1983م ـ Pierre GUIRAUD   )1912 :جيرو بييرـ  12

، عّدهيد مفھوم ا)سلوب من جھات ض إلى تحدتعرّ  قد، وبفرنساات سانيّ أستاذ اللّ     

 :إذ يقول فيه أّنهوخاّصة جھة المتقّبل، 

ح!!ّدده طبيع!ة الم!!تكلّم أو الكات!!ب ي!!ار أدوات الّتعبي!ر، وت، َين!تج ع!!ن اختوظللملف!!وج!ه «    

  . )3(»ومقاصده

ا)س!!لوب مجموع!!ة م!!ن «: Guiraudيق!!ول قي!!رو  ،وع!!ن وظيف!!ة ا)س!!لوب التأثيري!!ة    

 Vانتباھ!ه وإث!ارة  ألوان يصطبغ بھا الخطاب ليصل بفض!لھا إل!ى إقن!اع الق!ارئ وإمتاع!ه، وش!د

حقيقتھ!!ا وظيف!!ة الب:غ!!ة؛ فھ!!دف الب:غ!!ة العربي!!ة ووظيف!!ة الش!!عر ھ!!ذه ھ!!ي ف!!ي . )1( »خيال!!ه

  .)2(توصيل المعاني إلى القلوب، وتحقيق شروط اQقناع والتأثير في المخاطبين

   )م1938ـ م STAROBINSKI JEAN  )1890 :وبنسكيارست نجاـ  13

ق!د الموض!وعاتي، اد النّ وھ!و م!ن روّ . ، درس ا)دب الفرنس!ير سويسريّ كاتب ومنظ[     

ج�ان ج�اك ظ!رة ف!ي أعم!ال الموض!وعاتي لمقارب!ة النّ  يكولوجي وند إل!ى التحلي!ل الّس!وقد اس!ت

(  س����تاندال و )(Racine  راس����ينو )Corneille(  كورن����اي و )(J.J. Rousseau روس����و

Stendhal(  ّيبح!ث ع!ن  الي، فھ!و ناق!د ا)عم!اق،وبالتّ . غبةر عن كثافة الرّ عبّ ظرة تُ مادامت الن

  . )3(اھرن الظّ عِل ه ھو الذي يُ دة، )نّ رفة جيّ د معرفته معقصْ  واقع خفيّ 

حظ!!ة ا)س!!لوب مرھ!!ون باللّ « ة ب!!أنّ اتّي!!يرة الذّ ف!!ي دراس!!ته لEس!!لوب ف!!ي الّس!! أق!!رّ  وق!!د    

والمواض!!عات غ!!ة ره اللّ ال!!ذي ت!!وّف ة ر م!!ن الحرّي!!وھ!!و ولي!!د ذل!!ك الق!!دَ  ،الحاض!!رة لفع!!ل الكتاب!!ة

                                                 
 .66، ص المرجع نفسه: أحمد درويش )2(
 .93ص، 1997، ، الجزائر1، دار ھومة، ط1جا)سلوبية وتحليل الخطاب، : ر الدين السدنو )3(
صر، م، والتوزيع عدنلن حسين قاسم، ا�تجاه ا)سلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، الدار العربية للنشر: ينظر )1(

  .128، ص2001
 ).انترنيت(جميل حمداوي، المقاربة الموضوعاتية في النقد ا)دبي، منتدى معمري للعلوم، : نظري )2(
 .المرجع نفسهجميل حمداوي، : نظري )3(
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أص!!ح مرج!!ع لEس!!لوب ھ!!و زم!!ن الكتاب!!ة، و. ةم بھ!!ذه الحرّي!!الم!!تكلّ  ة وطريق!!ة انتف!!اعا)دبّي!!

    .)4(»ف الراھنةالمؤلV  "ذات"و

الق!!انون الم!نّظم للع!!الم ال!ّداخلي ف!!ي مس!يار أّن ا)س!لوب ھ!!و  ستاروبنس��كي ؤك!دكم!ا ي    

  .)5(النّص ا)دبي

  )م2006 -مMichael Riffaterre )1924 :راميشال ريفات ـ 14

من خ:ل  معروفة، راسات ا)سلوبيّ بالدّ  اختصّ بجامعة كولومبيا ا)مريكية،  أستاذ        

  .)الوظيفّية(ة البنيوّية ، ويمّثل ا)سلوبيّ  )ةة البنيويّ محاو�ت في ا)سلوبيّ (كتــابه 

زاد  ، ثمّ )1(»ةة أدبيّ شكل مكتوب فردي ذي مقصديّ  كلّ «ه ف ا)سلوب ا)دبي بأنّ يعرّ     

اQبراز الذي يفرض على انتباه  ھو ذلك«: توضيح مفھوم ا)سلوب في موضع آخر بقوله

ھمل تلك العناصر يُ  ة، بحيث � يمكن لھذا القارئ أنْ عبيريّ القارئ بعض عناصر السلسلة التّ 

ل زة، وما يتحصّ ة ومتميّ يجدھا دالّ  يكتشفھا دون أنْ  ه � يمكن أنْ ، كما أنّ دون تشويه النصّ 

   .)2(»مةر، وا)سلوب يعمل على إبراز القيغة تعبّ اللّ  ھو أنّ  قوله

ا)سلوب يستأثر  جلي ا)سلوب بفعل ا)ثر الذي يتركه فيه، وأنّ القارئ يُ  يرى أنّ و    

ره  لEسلوب والقارئ يستجيب بدو. ر ما يفضيه في سلسلة الك:مبْ واھتمامه عَ بانتباه القارئ 

  .هالفعل الذي يحدثه في ن طريق ردّ فيضيف إليه من نفسه ع

 فكرة المفاجأة ورّد الفعل كنظرية في تعريف الظاھرة Riffaterre ريفاتيردقّق     

                                                 
 .محمد شكري وأسلوب كتابة الذات، مجلة اتحاد كتاب اQنترنيت المغاربة:  رباحيكمال ال )4(
 .89عبد الس:م المسدي، المرجع السابق، ص: ينظر )5(
، الدار البيضاء، المغرب، 1حميد الحمداني، دار النجاح الجديدة، ط: معايير تحليل ا)سلوب، ترجمة: ميكائيل ريفاتير )1(

 .19، ص1993
 .21، ص المرجع نفسه: ل ريفاتيرميكائي )2(
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ا)س!!لوبية، فق!!ّرر بع!!د التحلي!!ل أّن قيم!!ة ك!!ّل خاّص!!ية أس!!لوبية تتناس!!ُب م!!ع ح!!ّدة المفاج!!أة الت!!ي 

!ل أعم!ق V3(تحدثھا تناسًبا طردًيا؛ بحيث كلّما كانت غير منظرة ك!ان وقعھ!ا عل!ى نف!س المتقب(. 

  .لWطة على حساسية القارئقوة ضاغطة مس ريفاتير وا)سلوب عند

  )...م ـ Molinie Georges )1944 مولينيهجورج  ـ  15      

!!!زة لEس!!!لوبأس!!!لوبي فرنس!!!ي،      Vحق!!!ل المف!!!ردات : تح!!!ّدث ع!!!ن أربع!!!ة حق!!!ول ُممي

Lexique زات!! Vوحق!!ل الممي ،Caracterisants ) دراس!!ة ا)دوات المس!!تخدمة ف!!ي العل!!م

النح!!وي ل:س!!تعمال المختل!!ف أكث!!ر لتثبي!!ت ال!!دور  وبص!!ورة خاّص!!ة لتثبي!!ت مق!!ام العب!!ارة،

، وحق!ل التوزي!ع والجمل!ة ...)لمحّددات ا�سم، وللوحدات البنيوي!ة الص!غرى للمح!ّدد الك:م!ي

Distribution et phrase تحليل مجموعات من الكلم!ات (، وھو مستوى التنظيم الجملي

، وھ!و حق!ل خ!اّص Figures، وحق!ل الص!ور الب:غي!ة )والع:قات بين مجموع!ات الكلم!ات

  .)1(بالصور المجازية با)ساس

: ف ا)س!لوب م!ن حي!ث عناص!ره اQب:غي!ةعرّ  ين، منْ من الباحثين العرب و الغربيّ و        

   : الةسَ ل إليه، الرّ ل، المرسَ المرسِ 

ل ف!ي كون!ه يكش!ف ع!ن نم!ط ھناك م!ن انطل!ق ف!ي تعري!ف ا)س!لوب م!ن حي!ث المرِس!ـ      

  .ى ذلك ليصبح ھو اQنسان نفسهو يتعدّ تفكير صاحبه، بل ھ

يك!!ون  ى أنْ ھ!!و � يتع!!دّ ، وإلي!!ه لم!!ن المرَس!!نطل!!ق ف!!ي تعري!!ف ا)س!!لوب ا نِ َم!! وھن!!اكـ!!      

!ا مس!لّ طا لغوّي!ض!غْ  Vل اعتب!ارا لمقي!اس ا�ختي!ار وا�طا عل!ى المتقب Vـ ةعاّم!ـ م نزي!اح، ف!المتكل 

 Vأقلم ل!يس اص!طناعا ف أو الّت!لتكّي!ف صيغة خطابه حسب أص!ناف ال!ذين يخ!اطبھم، وھ!ذا ايكي

ب ا يخاِط!!وعل!!ى ھ!!ذا المس!!تند ت!!رى الواح!!د مّن!! ك،م!!ا يص!!حبه ال!!وعي الم!!درِ ، قلّ ه عف!!ويّ )ّن!!

ج!ل بم!ا � ب الرّ ب الكبي!ر ص!ياغة و مض!مونا، وت!راه يخاِط!خاَط!ـ تلقائي!ا ـ بم!ا � يُ  غيرالّص!

 نْ ب ب!ه َم!ع بم!ا � يخاِط!وه ف!ي من!ازل المجتم!يس!مُ  نْ ب َم!ب المرأة، وتراه أيض!ا يخاِط!يخاطِ 

    .يدنوه

                                                 
 .68، صلس:م المسدي، المرجع السابقعبد ا: ينظر )3(
بيروت، ، 1بسام بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط :وتقديم ا)سلوبية، ترجمة :جورج مولينيه  )1(

 .215- 191ص  ،1999
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تق!!اطع  ل ش!بكةش!كّ ا تھ!نّ س!!الة، )الرّ نطل!!ق ف!ي تعري!ف ا)س!لوب م!ن م!ن افي!ه أيض!ا  وـ!      

الخط!اب منزل!ة أدبي!ة، وإذا  ئُ وV َب!ي ال!ذي يُ ھا، فا)س!لوب ھ!و النس!يج النّص!لو�تمع م!د الدوالّ 

لك يس!تطيع ا)س!لوب أن ينفص!ل ذات!ه، ل!ذ ا)سلوب وليد ال!نصّ  صاحبه، فإنّ وليد  كان النصّ 

!!Vيق!!اع، حم بينھم!!ا حض!!وريّ رابط!!ة ال!!رّ  ب، )نّ ف المخاِط!!ع!!ن المؤلQب!!داع واQة ف!!ي لحظت!!ي ا

غوي!ة ف!ي ينابيع!ه م!ن مس!تويات الظ!اھرة اللّ  ة ا)س!لوب يس!تمدّ وھذا المنظ!ار ف!ي تحدي!د ماھّي!

  . خصائصھا البارزة

القاس!م المش!ترك ب!ين  تع!اريف ا)س!لوب، ف!إنّ ه مھم!ا تع!ددت مكن الق!ول أّن!م يا تقدّ ممّ         

يق!وم عل!ى اس!تخدام ع!دد م!ن غ!ة، ا للّ ھذه ا]راء جميع!ا ھ!و اعتب!ار ا)س!لوب اس!تعما� خاّص!

 أكي!د عليھ!ا ف!ي مقاب!ل إمكان!ات واحتم!ا�ت أخ!رى، وأنّ ات وا�حتما�ت المتاحة، والتّ اQمكان

   . ةكانت مقارنة ظاھرة أم خفيّ ما ھي المقارنة سواء أة لتمييزه إنّ الوسيلة ا)ساسيّ 

  عند الغرب في مفھوم ا سلوبيةـ 

تھ!!ا م!!ن مختل!!ف الجوان!!ب حس!!ب ا)س!!لوب، وعرفن!!ا ماھيّ  إل!!ى كلم!!ة قن!!اع!!د أن تطرّ ب        

ة ق إلى مفھوم ا)س!لوبيّ ى منھم والمحدثين، سنحاول التطرّ والعرب القدامَ  ،ينالدارسين الغربيّ 

جاھاتھ!ا تّ ادون إغف!ال لمعرف!ة . ةص!وص ا)دبّي!نّ قض!ايا تحلي!ل الب ا، تھ!تمّ ة حديث!ة نس!بيّ كنظريّ 

  .  و معاييرھا ومستوياتھا

) Stylistic(ة وباQنجليزّي! ،) Stylistique(ة رنس!يّ ة ف!ي الفمرادف مصطلح ا)س!لوبيّ         

اقين ف!ي مج!ال وم!ن العلم!اء الس!بّ . )Science de Styles(  علم ا)سلوب كما يطلق عليه لفظ

  .      فرديناند دي سوسيرالبحث ا)سلوبي العالم السويسري نشاط 

ة لEس!لوب، وبھ!ذا يك!ون ا)س!لوب راس!ة العلمّي!في أبسط معانيھ!ا ھ!ي الدّ  ةا)سلوبيّ  و        

زة د إلى إبراز ا)سلوب والكشف عن خصائصه الممّي!حيث تعمّ ة راسة لEسلوبيّ ھو ميدان الدّ 

  .ةة الكافيّ ة ورصدھا بالدّق ة في تحديد الظواھر ا)سلوبيّ معتمدة جملة من ا)دوات اQجرائي

دارس!ين حي!ث دة لدى بعض الّ يات متعدّ خذ مسمّ مع اQشارة إلى أن علم ا)سلوب قد يتّ         

دراس!ة بع!ض  ، كم!ا ق!د ي!تمّ )ة ا)دبس!يميولوجيّ (وأخ!رى ) الش!عر ف!نّ (يطلقون عليھ!ا أحيان!ا 
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م!ا ص!يغ متنوع!!ة ي ذل!!ك وج!ود عل!وم مختلف!ة، إنّ يعِن!، و� )ة ا)دبنظرّي!(قض!اياه ف!ي نط!اق 

   . )1(د واحد يبحث عن المنھج الم:ئمغة نفسھا لتحقيق قصْ تنطلق من اللّ 

 ر النصّ ة ھي اQجابة عن السؤال، كيف عبّ وظيفة ا)سلوبيّ  ين بأنّ ة ا)سلوبيّ غالبيّ  يقرّ         

ؤال م!!ا ة اQجاب!!ة ع!!ن الّس!!)س!!لوبيّ دع!!وة ا"ي!!ة؟ وذھ!!ب آخ!!رون إل!!ى ة والكلّ ع!!ن د�لت!!ه الجزئّي!!

    .)2(؟ولة عن اخت:ف ا)ساليبة المسؤوالعوامل ا)ساسيّ ا)سباب 

لخط!اب ا)دب!ي وع:قاتھ!ا ة ف!ي اني!ات ا)س!لوبيّ ة إلى دراس!ة البِ جه وظيفة ا)سلوبيّ وتتّ         

ة القيم!!ة ز للغ!ة الخط!!اب ا)دب!ي نفس!ه ومعرف!ابع المتمّي!غي!!ة إدراك الّط!آخ!ر بُ بعض!ھا ب!بعض 

  .)3(نياتر وراء البِ ة التي تتستّ ية والجماليّ الفنّ 

ده م!!ن خ!!:ل طرائقھ!!ا عط!!ي الخط!!اب ا)دب!!ي تف!!ر[ ھ!!ي الت!!ي تُ ة ا)س!!لوبيّ  وب!!ذلك ف!!إنّ         

   .)1(ةوأدواتھا المذھلة في استخراج كنوز ا]ثار ا)دبيّ 

لق!!رن العش!!رين عن!!دما ف!!ي بداي!!ة ا إ�ّ  )Stylistique( ةل!!م يظھ!!ر مص!!طلح ا)س!!لوبيّ         

ف!ي  سيردي سوات ورة التي أحدثتھا لسانيّ ة منھا الثّ ة الحديثة وخاصّ غويّ راسات اللّ ظھرت الدّ 

ة، حي!ث رفض!ت ة وا)دبّي!قدّي!راس!ات النّ ى ت!أثيره فيم!ا بع!د ف!ي الدّ دَ غ!وي وَم!رس اللّ مجال الدّ 

ھ!ا ابت!ة أنّ لعالم الطبيع!ي الثّ ا خاضعا لقوانين ايّ جوھرا مادّ «اعتبار اللّغة  غويينمجموعة من اللّ 

واص!!!ل ونظ!!!ام م!!!ن الرم!!!وز ز ب!!!دورھا ك!!!أداة للتّ خل!!!ق إنس!!!اني ونت!!!اج لل!!!روح البش!!!ري تتمّي!!!

  . )2(»ة لكنھا ذات أصل نفسي واجتماعية صوتيّ صة لنقل الفكر، فھي مادّ المخصّ 

بّي!ة م!نھج تحلي!ل لEعم!ال ا)د«استخدم مصطلح ا)سلوبّية منذ الخمسينات وأريد به و        

يقترح استبدال الّذاتّية وا�نطباعّي!ة ف!ي الّنق!د الّتقلي!دي بتحلي!ل موض!وعي أو علم!ي لEس!لوب 

  .)3(»في الّنصوص ا)دبّية

  :ة في الغربأع:م ا)سلوبيّ  من أھمّ و        

   )م1947م ـ Charles Bally)1865  :ـ شارل بالي 1

                                                 
 .146، صالمرجع السابق ،ص:ح فضل: نظري  )1(
 .101عدنان حسين قاسم، المرجع السابق، ص: ينظر  )2(
 ،2002، المغرب، 1، المركز الثقافي العربي، ط)دراسة في أنشودة المطر للسياب(حسن ناظم، البنى ا)سلوبية : ينظر )3(

 .30ص
 .358ص ،محمد عبد المطلب، المرجع السابق: ينظر )1(
 .10، ص المرجع السابق: ص:ح فضل )2(
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وب، مستفيدا من أستاذه مؤّسس علم سويسري، ُيعّد مؤّسس علم ا)سلفرنسي ألسني         

خاّصة  ،)م1913م ـ Ferdinand De Saussure  )1857  دي سوسير دفرديناناللّغة الحديث 

  . في ثنائّية اللّغة والك:م، حيث كان الّتفريق بينھما ا)ثر البالغ في نشأة ا)سلوبّية

ھ!ا ب أّول كتبه في علم ا)سلوب الفرنسي ثم أْتبعه بعد ذلك بدراسات أخرى أس!س نشر        

   .عبيرعلم أسلوب التّ 

ناحي!ة محتواھ!ا  م!ن اللّغ!ويالتعبي!ر وق!ائع ي!درس ال!ذي  مالعل!« :عّرفه على أّن!هوقد  

 وق!ائع اللّغ!ة عْب!ر ھ!ذهالعاطفي أي الّتعبي!ر ع!ن واق!ع الحساس!ّية الّش!عورّية م!ن خ!:ل اللّغ!ة و

  .)4(»الحساسّية

أّن ا)س!!لوب ھ!!!و ا�س!!تعمال ذات!!ه، فك!!أّن اللغ!!ة مجموع!!!ة  ،Bally ب��الي ىي!!ركم!!ا     

شحنات معزولة، وا)سلوب ھو إدخال بعضھا في تفاع!ل م!ع ال!بعض ا]خ!ر كم!ا ف!ي مختب!ر 

، وھ!!و ال!!ذي يمّث!!ل "التخيي!!ل"� يتج!!زأ م!!ن عملي!!ة  يع!!ّد ج!!زءافا)س!!لوب وھك!!ذا  .)1(كيمي!!اوي

  .من حّيزھا العادي إلى حّيز الَخْلِق واQبداع خروج اللغة

  )Marouzeau J. )1878 - 1964 :ماروزو لجيـ  2

تذب!ذب ب!ين موض!وعّية اللّس!انّيات ف!ي  تتمّث!ل ,ةعّبر عن أزمة في الّدراس!ات ا)س!لوبيّ         

 فناَدى بحّق ا)سلوبّية في شرعّية الوج!ود ض!من. ونسبّية ا�ستقراءات وجفاف المستخلصات

  . )2(أفنان الشجرة اللّسانّية العاّمة

    )م ـ ؟Kuirtinge  Gustave)1887 :كويرتنج جوستاف ـ 3

عل!م ا)س!لوب  إنّ « :قوله من خ:لذلك و  ،مولد علم ا)سلوبفي  عالم فرنسي ساھم        

س!ائل يقتص!رون عل!ى تص!نيف ى ا]ن، فواض!عوا الرّ الفرنسي مي!دان ش!به مھج!ور تمام!ا حّت!

الھدف الحقيقي لھذا النحو من  لكنّ . ةلفت أنظارھم طبقا للمناھج التقليديّ سلوب التي تُ وقائع ا)

ف عبي!ر ا)س!!لوبي أو ذاك، وخص!ائص العم!ل أو المؤلّ!!يك!ون أص!!الة ف!ي التّ  البح!ث ينبغ!ي أنْ 

  . ة في ا)دبالتي تكشف عن أوضاعھا ا)سلوبيّ 

                                                                                                                                                         
 .11، ص1992، القاھرة، 1، طة والبيان العربي، الدار المصريةا)سلوبي: خفاجي وآخرون محمد عبد المنعم )3(
 .34، صالمرجع السابق :بيير جيرو )4(
 .22، صالمرجع السابقعبد الس:م المسدي، : ينظر )1(
 .72، صالمرجع نفسهعبد الس:م المسدي، : ينظر )2(
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م!ا نرغ!ب  ولش!دّ . رس!ته ھ!ذه ا)وض!اعأثير ال!ذي ماريقة عن الّت!كما تكشف بنفس الطّ         

في أن تشغل ھذه البحوث أيضا بتأثير بعض العصور وا)جناس على ا)س!لوب، وبالع:ق!ات 

  .)3(»قافة عمومال أسلوب الثّ وبشكّ  ة )سلوب بعض الفترات بالفنّ اخليّ الدّ 

  :ومن أع:مه أيضا        

   )م1982م ـ Roman Jacobson )1896 :اكبسونجـ رومان  4

ة مس!تويات ي ع!ن بقّي!ز ب!ه الك!:م الفّن!ا يتمّي!ة بحث!ا عّم!ا)س!لوبيّ  دW عَ وھو ناقد روسي،         

ة مس!!تويات ي ع!!ن بقّي!!غوي!!ة الت!!ي تنق!!ل الك!!:م الفّن!!زات!!ه اللّ الخط!!اب فتب!!رز خصائص!!ه ومميّ 

   . اة ثانيّ � وعن سائر أصناف الفنون اQنسانيّ أوّ الخطاب 

   )م ـ ؟Steven Ullmann )1914 :ـ ستيفن أولمان 5 

اس!!!تقرار س!!!اني اللّ  رھ!!!ذا المفّك!!!د أّك!!!بعل!!!م ال!!!د��ت، و ر ألس!!!ني انجلي!!!زي، اھ!!!تمّ مفّك!!!        

ص!رامة،  س!انّياتللة اليوم ھي أكثر أفنان ايّ ا)سلوب إنّ «: ة كعلم لساني نقدي إذ يقولا)سلوبيّ 

أ بم!ا تننّب! ولن!ا أنْ  د،م!ن ت!ردّ  ي غائيات ھ!ذا العل!م الولي!د ومناھج!ه ومص!طلحاتهترِ على ما يعْ 

  .)1(»معا ةقد ا)دبي وا)لسنيّ فضل على النّ  ة منسيكون للبحوث ا)سلوبيّ 

دراسة ا)سلوب «ة يجب أن تستوفي صوص ا)دبيّ ة التي تتناول النّ والبحوث ا)سلوبيّ         

�جتماعي!ة ص!لة ب!ا)دب، وب!العلوم الفلس!فية، واغوية، باستخدام المق!و�ت المتّ في مستوياته اللّ 

ة والبح!ث ھن!ا � يخل!و م!ن إش!كا�ت ف!ي مج!ال ظرّي!نموذج الع:قة بين النّ  ة، ولعلّ والتاريخيّ 

طبيق!ي، و� يمك!ن ظ!ري والتّ غ!ة النّ ا)سلوب، تشبه ما وجده العلم!اء م!ن ع:ق!ة ب!ين علم!ي اللّ 

غ!وي إقرار ھذه الع:قة ما لم تقم عل!ى أس!اس البح!ث ا)س!لوبي مثل!ه ف!ي دل!ك مث!ل البح!ث اللّ 

غ!!ة والحي!!اة م!!ن جان!!ب بع!!ض مقو�ت!!ه م!!ن اللغ!!ة وا)دب م!!ن جان!!ب، واللّ  التطبيق!!ي يس!!تمدّ 

  .  )2(»آخر

  )م2006 -مMichael Riffaterre )1924 :ميشال ريفاتيرـ  6

 ن!ىعْ عل!م يُ «: ھ!اة بأنّ ع!ن ا)س!لوبيّ  ة وا)ث!ر ا)دب!ي م!ن خ!:ل قول!هربط ب!ين ا)س!لوبيّ         

رة ف!ي ابالبح!ث ع!ن ا)س!س الق! ذلك ُتعن!ىة، وھ!ي ل!دراس!ة موض!وعيّ  ةث!ار ا)دبّي!بدراسة ا]

                                                 
 .12، صالمرجع السابق :ص:ح فضل )3(
 .20، صالمرجع السابق: :م المسديعبد الس )1(
 .100، صالمرجع السابق: ص:ح فضل )2(
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اق اور م!ع الس!يّ ة تتح!ني!ة ألس!نيّ ب!ار ا)ث!ر ا)دب!ي بِ وھي تنطل!ق م!ن اعت ،إرساء علم ا)سلوب

  .)3(»اورا خاصاالمضموني تج

   )...م ـ Tzvetan Todorov )1939 :فيتان تودوروفتزـ  7 

، ي!دّرس الخطاب!ة والّرمزي!ة، وھ!و باح!ث ف!ي المرك!ز مفّكر بلغاري، يعيش في فرنسا        

  . أصدر أعمال الشك:نّيين الّروس مترجمة إلى الفرنسية. ريسة بباالقومي للبحوث العلميّ 

   د العربــعنـ 

  )...م ـ 1945( :اشيعيّ نذر ـ م 1

 ھ!اكنّ غة ضمن نظ!ام الخط!اب، ولة علم يدرس اللّ ا)سلوبيّ «: ةجاء في تعريفه لEسلوبيّ         

؛ ولذا، كان موضوع ھذا العل!م ة ا)جناسعا على مبدأ ھويّ علم يدرس الخطاب موزّ ـ أيضا  ـ

  .)1(»جاھاتا�تّ  ع ا)ھداف والمشارب وا�ھتمامات، متنوّ  د المستويات، مختلفتعدّ م

عل!ى عنص!ر الخط!اب، رغ!م تركي!زه  هأّن! ،لEسلوب اشيعيّ منذر تعريف  يظھر من         

   .  ةد مستويات ا)سلوبيّ ينفي تعدّ ه � أنّ  إ�ّ 

  )...م ـ 1945( :1م المسديعبد السّ ـ  2

ة ف!!ي حق!!ل عل!!م تحليل!!ي تجري!!دي، يرم!!ي إل!!ى إدراك الموض!!وعيّ « :ة عن!!دها)س!!لوبيّ         

ي ذا مفارق!!!ات نس!!!ش!!!ف البص!!!مات الت!!!ي تجع!!!ل الس!!!لوك ا)لر م!!!نھج عق:ن!!!ي يكإنس!!!اني عْب!!!

  . )2(»ةعموديّ 

. فوھ!اة ورجالھ!ا ال!ذين عرّ حال!ة إل!ى مص!ادرھا الغربّي!ة مُ ريفاته لEس!لوبيّ فقد كانت تع        

   .ةكمنطلقه لتعريف ا)سلوبيّ  اوأدبيّ ا وينطلق في ذلك انط:قا لسانيّ 

الفلس!في، م!ا يس!توجب البح!ث ع!ن والعم!ق  ،خم المعرف!يب!الزّ  مليئ!اعريف ھذا التّ يبدو و      

  . ر كل كلمة في التعريفمعجم يفسّ 

                                                 
، المؤسسة الجامعية للدراسات )دراسة في تحليل الخطاب(ا)سلوبية في النقد العربي الحديث : الحربي فرحان بدري )3(

 .15، ص2003بيروت، ، 1طوالنشر والتوزيع، 
 .27المرجع السابق، ص: منذر عياشي )1(
 .33المرجع السابق، ص: الس:م المسدي عبد )2(
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 ب!اعھم لل!نھج ا)س!لوبيتّ ف!ي إ ينى الغ!ربيّ َط!ارس!ون الع!رب المح!دثون عل!ى خُ سار الدّ         

ة الحديث!ة ف!ي راث العرب!ي الق!ديم، �س!تج:ء مع!اني ا)س!لوبيّ ھھم نح!و الّت!يغفلوا توجّ ون أن د

     .  الطرح القديم

يات!ه، لكش!ف ع!ن فنّ صوص، واغوي للنّ حليل اللّ عنى بالتّ ة تُ ا)سلوبيّ  :حظ أنّ نا سبق ممّ         

اقه اQخب!اري إل!ى وظيفت!ه ل بھا الخطاب ع!ن س!يّ غوية التي يتحوّ الخصائص اللّ «فھي دراسة 

ھ!ا ترم!ي إل!ى تمك!ين الق!ارئ م!ن إدراك انتظ!ام خص!ائص عن!ي أنّ م!ا يَ . )3(»ةة الجماليّ أثيريّ التّ 

  .ةائفيّ قه تلك الخصائص من غايات وظا مع الوعي بما تحّق ي إدراكا نقديّ ا)سلوب الفنّ 

وكذا  ولعلّه من خ:ل ھذا الجدول، سيتضح لنا أكثر الفرق بين ا)سلوب وا)سلوبية        

  :كّل ما يتعلّق بھما

  ةبين ا سلوب وا سلوبيّ  مييزالتّ ـ 

ة، ذلك ما نلحظه من بين ا)سلوب وا)سلوبيّ ين والعرب الغربيّ مّيز بعض الّدارسين     

  .)1(خ:ل الجدول الّتالي

  ةا سلوبيّ   سلوبا 

  .ة لEسلوبدراسة لغويّ   .ة للب:غةدراسة لغويّ 

  .ةاتيّ مغرقة في الذّ   .فردي

  .لطاقة كامنة في المحلV   .غةطاقة كامنة في اللّ 

  .اس مطلقاغير قابلة للقيّ   .غير قابل للقياس أحيانا

  .ةمنھجيّ / طريقة  .قالب/ نموذج

  .تالية على ا)سلوب  .ةأسبق من ا)سلوبيّ 

  .ل النصّ ر لمحلV منتوج ذاتي متغيّ   .حومنتوج د��ت ا)لفاظ مع معاني النّ 

  .انزياح مزاجي ضمن وسط وثقافة  .انزياح لساني جمالي

  .غة والمقالةالرمز والرسالة واللّ / غة والك:مق بين اللّ تفرّ    .غة والك:مق بين اللّ � يفرّ 

                                                 
 .93ص، 1ج، المرجع السابق: الدين السدنور  )3(
 .158و  157، ص2001نظرية النظم، دار ھومة، الجزائر،  ،بلعيد صالح: ينظر )1(



  مدخـــــــــــــل
  

- 29  - 
 

  .كثر بالمكتوبأ تھتمّ   .طق وفي المكتوبظھر ا)سلوب في النّ يَ 

  .ةأبعدت القيم التعليميّ   .ةبالقيم التعليميّ  يھتمّ 

   .ت باستعمال تلك ا)لفاظاھتمّ   .بدراسة ا)لفاظ وقواعدھا اھتمّ 

  .ةم إلى قواعد معياريّ � تتحكّ   .ةم إلى قواعد معياريّ يتحكّ 

 Vل والنصّ � يوجد تعاطف بين المحل.   Vل والنصّ تعاطف ضروري بين المحل.  

  .وي حداثيينة ِب مفھوم ا)سلوبيّ   .ھوم ا)سلوب ب:غي قديممف

  .معاييرھا من العلم الذي تنتمي إليه تستمدّ   ف وموقف المؤلV والجمالي غوي اللّ ل الجانب يتدخّ 

ة يتجاوز مصطلح ا)سلوبيّ  ل إلى أنّ نتوصّ  ابقة يمكن أنْ من خ:ل المقارنة السّ         

ح لھا مجا�ت وھي في الوقت ذاته تفتْ . في دائرته ھا يظلّ كان مجال مصطلح ا)سلوب، وإنْ 

كائز ة، ودراسة الرّ د تأثيرات جماليّ ولV غوية التي تُ مكانات اللّ دراسة اQفمنھا . أرحب وأفسح

  .  أثير الجماليالتي يعتمد عليھا ھذا التّ 

  :ـ المدارس ا سلوبّية

يب!!!دو م!!!ن خ!!!:ل ة، ولمن!!!اھج ا)س!!!لوبيّ جاھ!!!ات أو اة، ا�تّ قص!!!د بالم!!!دارس ا)س!!!لوبيّ يُ         

ف!!!ات الت!!!ي كتب!!!ت ع!!!ن ا)س!!!لوب ع!!!ن المؤلHatzfeeld  W  زفيل���دھاتاQحص!!!اء ال!!!ذي أج!!!راه 

إل!ى  ، وص!لت)م 1952ـ م 1900(ب!ين  ل م!ن الق!رن العش!رين)وّ ص!ف اخ!:ل النّ  ،ةوا)س!لوبيّ 

 Wواي!اا الزّ أّم!. دةة ومتع!دّ بة متش!عّ الدراس!ات ا)س!لوبيّ  ي بنا إلى القول ب!أنّ ا يؤدّ ممّ ، فألفي مؤل 

 Wنس!!اني الت!!ي تتّ د زواي!!ا النّ بتع!!دّ  ةدتع!!دّ ف!!ات  فھ!!ي أيض!!ا مالت!!ي تض!!يئھا ھ!!ذه المؤلQص!!ل ش!!اط ا

  .غةباللّ 

  : جاھاتھذه المدارس وا�تّ  يمكن ذكر أھمّ  و        

  La Stylistique Structurelle: ةيّ البنيوة ا سلوبيّ ـ  1

إ�ّ ك!أي العم!ل ا)دب!ي ل!م يع!د  إنّ : ال!ذي يق!وليت�ان ت�ودوروف فتزھ!ا ولمثّ الذين من           

ه مص!نوع م!ن جم!ل، وھ!ذه الجم!ل خاض!عة ّن!منطوق لغوي آخر، مصنوع من الكلمات، بل إ

 .)1(مدة من الك:لمستويات متعدّ 

                                                 
 .93ص، 1ج ،المرجع السابق ،نور الدين السد: ينظر  )1(
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ا ا)دب!ي باعتب!اره عم!: لغوّي! ظ!ر ف!ي طبيع!ة ال!نصّ في ھذا القول دعوة إل!ى إع!ادة النّ         

ة ة غنّي!!لغ!!ة ش!!عريّ فال .ة الت!!ي ھ!!ي التواص!!ل ب!!ين الن!!اسة التبليغّي!!لّي!!بوظيفت!!ه ا)وّ  غي!!ر مح!!دود

  .يةة وأبعادھا الفنّ بع:قاتھا الد�ليّ 

يھ!ودي وھ�و  ،)م  1896 ـم  Roman Jacobson (1982  روم�ان جاكبس�ونلھ!ا كم!ا مثّ         

  ة ظھرت ا)سلوبيّ  ،لحديثقد اة والنّ لة  التي قامت بين ا)لسنيّ نتيجة للصّ  أنّ : يرىروسي، 

ة م!ن غوّي!اھرة اللّ ة الحديثة، والتي استندت إل!ى الّظ!تكون فرعا من ا)لسنيّ  التي تطمح إلى أنْ 

ت بطبيع!ة الع:ق!ات ة التي اھتمّ نيويّ ة البِ وتراكيبه، وعنھا نشأت ا)سلوبيّ  حيث مفردات النصّ 

 ،م!وزة تركي!ب الرّ ھ!ي عملّي! ة الب!ثّ وعملّي! : ...ة، وف!ي ھ!ذا يق!ولنية النص الداخليّ بة لبِ المرت

 يك!!ون ألس!!نة مش!!تركة ب!!ين الب!!اثّ  م!!وز عل!!ى ش!!رط أنْ فھ!!ي تفكي!!ك لھ!!ذه الرّ  ية التلّق!!ا عملّي!!أّم!!

 V1(نةر قناة معيّ ل عبوالمتقب(.   

ميش�ال تعّرضت أغلب ا)بحاث الّنقدّية العربّية الحديثة في مجال ا)سلوبّية إلى إسھام         

وخّص!!ه الّدارس!!ون الع!!رب بعناي!!ة فائق!!ة أوض!!حوا م!!ن . الم!!نھج البني!!ويف!!ي تأس!!يس  ريف��اتير

    .        خ:لھا فعالّية منھجه في تحليل النّص ا)دبي

  Stylistique de l'Expression La :ةعبيريّ ة التّ ا سلوبيّ ـ  2

غ!!ة للّ بمعالج!!ة تعبي!!ر ا عن!!ىتُ ، descriptive ةة الوص!!فيّ طل!!ق عليھ!!ا أيض!!ا ا)س!!لوبيّ يُ و        

ز وق!د رّك! .فردينان�د دي سوس�يرأح!د ت:م!ذة  ب�اليش�ارل رائ!دھا و. بوصفه ترجمان أفكارنا

   .ة تواصلة عمليّ أيّ  اه الع:مة الفارقة فيمعتبرا إيّ غة، العاطفي للّ الوجداني وابع على الطّ 

غ!!وي م!!ن ناحي!!ة عبي!!ر اللّ وق!!ائع التّ  ةا)س!!لوبيّ  ت!!درس ::ل قول!!هويظھ!!ر ھ!!ذا م!!ن خ!!        

 ا، كم!ا ت!درسر عنھ!ا لغوّي!ة المعّب!حساسيّ الوقائع للتعبير  ھا تدرسأنّ ، أي امينھا الوجدانيةمض

  .)2(ةة على الحساسيّ ويغاللّ  الوقائع فعل

فالكات!ب �  ،عبي!ر ا)دب!يع ف!ي دراس!ة التّ جاه عن طري!ق التوّس!ر ت:ميذه ھذا ا�تّ وطوّ         

إ� البح!ث  وم!ا عل!ى ا)س!لوبي ،ت م:ئم!ةإ� إذا أتيح!ت ل!ه أدوا يفصح عن إحساسه الخاصّ 

  .عن ھذه ا)دوات

                                                 
 .110ص، 1989، دمشق، 1قافة السورية، طوزارة الث ،محمد عزام، ا)سلوبية منھجا نقديا: ينظر )1(
 .34بيير جيرو، المرجع السابق، ص: ينظر )2(
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غ!وي، حي!ث إط!ار حقل!ه اللّ « ة ف!يمجال رؤيت!ه ا)س!لوبيّ  بالي شارلد من ھنا، فقد حدّ         

ة، يمك!ن م:حظتھ!ا بواس!طة ى ا)دائ!ي، وم!ا يحمل!ه م!ن ش!حنات عاطفّي!طَ عْ كان اھتمام!ه ب!المُ 

  .)3(»...دةختلفة ومتعدّ مراقبة التعبيرات، وما تثيره من مشاعر م

فق!!د ح!!ذوا ح!!ذو ب!!الي ، حم��ادي ص��ّمودو ص��1ح فض��لوم!!نھم أم!!ا الّدارس!!ون الع!!رب         

ص!وا بعض!ھا، وح!اولوا تحدي!د اتجاھ!ه ف!ي البح!ث ا)س!لوبي فترجموا ج!زءا م!ن أعمال!ه ولخّ 

   .ومنھجه في درس ا)سلوب وتحديد خصائصه

   La Stylistique de personne  :فردّيةة الـــ ا سلوبيّ  3

، Psychologiqueأو الّنفسّية  Litteraireا)دبّية ة اق عليھا أيضا ا)سلوبيّ طلويُ         

، )Leo Spitzer )1887- 1960 ليو سبيتزرالعالم النمساوي على يد  ةعليّ كانت بدايتھا الفو

 أنّ  تزرسبيويرى  .)م 1949ـ م Karl Vossler )1872 ركارل فوسلوبتأثير مباشر من أستاذه 

ص يتملّ  غة المتعارف عليھا، بل بإمكانه أنّ د بقواعد اللّ غة غير ملزم بالتقيّ الفرد مستعمل اللّ 

. زه عن غيره، ويكون بمثابة أسلوب خاص به وحدها جديدا يميّ بدع تركيبا لغويّ منھا، ويُ 

ة لى شخصيّ ة عدة الدالّ غوية المتفرّ اقد ا)سلوبي في دراسة تلك الخواص اللّ ة النّ وتكمن مھمّ 

  . الكاتب

ية التي يطرحھا أسلوب الكاتب الخاص به، ة بالقضايا الفنّ ة الفرديّ ا)سلوبيّ  ْعنىوتُ         

ى ا أدW ذاتي فردي خاص بصاحبه، ممّ  جاه عبارة عن شيء�تّ اوا)سلوب عند أصحاب ھذا 

خاصة أسلوب صورة  كلّ : بط بين مفھوم ا)سلوب وفكر صاحبهرين إلى الرّ ببعض المنظّ 

  .)1(وطبيعة انفعا�تهن طريقة تفكيره وكيفية نظره إلى ا)شياء وتفسيره لھا بصاحبه تبيّ 

اريخي في دراسة ا)سلوب ا)دبي إلى ا�ستعانة بعلم الد�لة التّ يدعو  سبيتزر كانو        

ي الكلمات نفسھا التي ق فة الكاتب ويتيح له أيضا التعمّ ه يتيح للباحث فھم شخصيّ )نّ 

رس موضوعا للدّ  يمكن أْن تصبحكلمات وھذه ال .ة معّينةفي حقبة تاريخيّ ما كاتب ستعملھا ي

ل ثقافته الي حضارته، بة الكاتب وبالتّ الكلمة تحمل في عمقھا شخصيّ ف. حليل قائما بذاتهوالتّ 

                                                 
 .32المرجع السابق، ص: رجاء عيد )3(
  .62المرجع السابق، ص: عبد الس:م المسدي )1(
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  . )2(ةيّ ة جماعن ماھيّ ع مفا)سلوب الفردي يتفرّ  .اتلقائيّ 

: إلى معرفة كاتبه عن طريق ا)دبي متوصّ  في النصّ  بدراسة ا)سلوب كما اھتمّ        

  .)sigmund freud( سيقموند فرويد بـمتأثرا  ،ة ا)كثر خفاء عندهمات النفسيّ تحليل المقوّ 

ومن النّقاد العرب الذين تعّرضوا لEسلوبّية الفردّية حّمادي صّمود وعبد الفّتاح         

 . رجعّيات ھذه الّنظرّيةالمصري وكذا ص:ح فضل وقد اختلفوا في م

   La Stylistique Statistique :ةـة ا?حصائيّ ــ ا سلوبيّ  4

 �تاس معدّ اQبداعي عن طريق قيّ  غوية في النصّ تھدف إلى تمييز الخصائص اللّ         

مات يصل إلى تحديد السّ  ة لكونه يريد أنْ ة ا)سلوبيّ تكرار المثيرات أو العناصر اللغويّ 

ط عدد جملة ومتوسّ  ط عدد الكلمات في كلّ صوص المدروسة لرصد متوسّ لنّ ة لا)سلوبيّ 

بدراسة الجملة  كلمة، كما تھتمّ  ط ھذه المقاطع في كلّ وضع متوسّ  المقاطع في كل كلمة ويتمّ 

  .)1(وا)صواتوأنواعھا، 

ه موجّ  اھرة إلى منھجل أمر تحديد الظّ ھا توكّ ة أنّ ة اQحصائيّ مزايا ا)سلوبيّ  ومن أھمّ         

للممارسة  ه �بدّ على أنّ ة ة وا�نطباعيّ اتيّ ة وا�بتعاد عن الذّ ي بالموضوعيّ محاولة بذلك التحلّ 

  .)2( ص النصي إلى إجراء توظيفي يساعد في تفحّ تؤدّ  حليل من أنْ ة التّ ة في عمليّ اQحصائيّ 

ة اھج ا)سلوبيّ ة المنة مع بقيّ المنھج اQحصائي يدخل في ع:قات جدليّ  والمعروف أنّ         

  .)3(ا بالقياس إلى معيارعرف كميّ ھو انزياح يُ : جيروبيير كما يقول  ،ا)سلوب )نّ 

والمنھج الذي يسمح بم:حظتھا،  ،نزياحاترس ا�العلم الذي يدْ ھو  :واQحصاء عنده        

)كثر ى عن فرض نفسه أداة من ا)دوات ااQحصاء � يتوانَ  لذا فإنّ  و .، وتأويلھااسھاوقيّ 

   .ة في دراسة ا)سلوبفعاليّ 

  

                                                 
 .76ص، 1جنور الدين السد، المرجع السابق، : ينظر )2(
 .103ص، 1جنور الدين السد، المرجع السابق، : ينظر  )1(
 .19فرحان بدري الحربي، المرجع السابق، ص: ينظر  )2(
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سعد ، محّمد الھادي الطرابلسي: مّثل ھذه ا)سلوبّية مجموعة من النّقاد العرب منھم        

    .ص1ح فضل، علي ھنداوي، مصلوح

، الملك مرتاض عبد ة،من الباحثين الجزائريين الذين خاضوا غمار الك:م في ا)سلوبيّ و 

  : )1(ومنھا د بعض تصنيفاتھا،الذي حدّ 

ھا وجھة ة خالصة، أي إنّ التي تقوم عنده على وجھة نظر تاريخيّ  :ةة التاريخيّ ـ ا سلوبيّ  1

  لماذا يكتب الكاتب؟: ننا من اQجابة عن ھذا السؤالظر التي يمكن أن تمكّ النّ 

كيف : اQجابة عن السؤال مرتاض وھي التي تحاول في نظر :ةة الوصفيّ ـ ا سلوبيّ  2

ا أمّ . تجيب عنه بطريقتھا الخاصةالب:غة القديمة كانت  ب؟ وبطبيعة الحال، فإنّ يكتب الكات

ر الكاتب كيف أثّ : يطرحون السؤالأصبحوا ففاختلف ا)مر عندھم  ،غة المحدثينعلماء اللّ 

  اء؟في القرّ 

مثل  لعلّ  «: بقوله الملك مرتاضعبد رأي ين على ارسين الجزائريّ ب أحد الدّ وقد عّق         

الجواب عن السؤال ا)خير قد  )نّ يخلط المفاھيم،  الك:م تبسيط إشكالي من شأنه أنْ  ھذا

يھا ة، ويسمّ تاريخيّ  مرتاض يھاوالتي يسمّ (ة ا)ولى يكون أيضا من اختصاص ا)سلوبيّ 

السؤال  ، كما أنّ )ة الكاتبة الفرد أو أسلوبيّ ة أو أسلوبيّ ة أو نقديّ ة أو أدبيّ تكوينيّ : آخرون

        .    )2(» ةة الوظيفيّ قد تضطلع باQجابة عنه ا)سلوبيّ ) لماذا يكتب الكاتب؟(ل ا)وّ 

ة كا)سلوبيّ  ،ةنيت با)سلوب وا)سلوبيّ جاھات والمدارس التي عَ غيرھا من ا�تّ  و        

ي الت ةة الصوتيّ وا)سلوبيّ ة المختلفة، التركيبيّ  ابطوبدراسة الع:قات و الرّ  تھتمّ التي  ةحويّ النّ 

  .واQيقاع الموسيقي ظر في أشكال الحروفالنّ  تتناول

  :اـا دبي أسلوبيّ  صّ ـمستويات تحليل النـ 

 اھاا)دبي التي تبنّ  تحليل النصّ  اتعن مستويّ رق والطّ  اتمجموعة من ا]ليّ ھذه     
                                                                                                                                                         

   .86بيير جيرو، المرجع السابق، ص: ينظر  )3(
و  112، ص2007عبد الملك مرتاض، ا)مثال الشعبية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ينظر )1(

113. 
 .90، ص2010الجزائر، ، 3طع، مناھج النقد ا)دبي، جسور للنشر والتوزي: يوسف وغليسي )2(
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 من (De Saussure)دي سوسير دھا قبله كما حدّ  )Hinrich Blythe( يش بليثھنر

  :)1(:مخ:ل تعريفه الك

  : ةرفيّ صّ ال عناصرالـ  1

ع!!!!ادل كنظ!!!!ام التّ  ارتباطھ!!!!ا بغيرھ!!!!ا، ةوكيفّي!!!!ة، رفيّ الوح!!!!دات الّص!!!! بتحدي!!!!د تھ!!!!تمّ و        

   .يوتي وا�خت:ف الخطّ ماثل الصّ التّ وفي  رصيع،التّ في  لوتتمثّ  ،المرفولوجي

  : ةلصوتيّ ا عناصرالـ  2

منزاحة ع!ن  ة، بوصفھا صوراً أو اQيقاعيّ ة غميّ ة والنّ وتيّ ور الصّ فيھا حصر الصّ  ويتمّ     

وامت الّص!!!ونغ!!!يم والتّ ب!!!ر والنّ ال!!!وزن  والباح!!!ث ا)س!!!لوبي يق!!!وم بدراس!!!ة. لترّس!!!معي!!!ار ال

نغ!يم ا إح!داث التّ ، وغيرھ!ا م!ن التوازن!ات الص!وتية الت!ي قص!د منھ!لح!روفاوائت م!ن والصّ 

ي!ة تلم!س ف!ي ات فنّ جمالّي! م!نا)دب!ي  لfحاط!ة بم!ا يحمل!ه ال!نصّ  يةلد�لة النص الكلّ  واQيقاع

  .فظة والجملةإيقاع الحرف واللّ 

  : ةـالدDليّ  عناصرالـ  3

 صوص، وما ت!دلّ لنّ في ارة �لية المتوّف فيھا دراسة الجانب المعجمي والحقول الدّ  ويتمّ     

 يبح!ث ف!ي والباحث عن الد�لة ف!ي ھ!ذا العنص!ر علي!ه أنْ . عليه الكلمات من د��ت ومعاني

الي فھم وتحديد اق، وبالتّ يوالمدلول في ا)ثر ا)دبي من خ:ل السّ  الدالّ  وجودة بينالع:قة الم

  . ة أخرىة أو تأويليّ كانت د�لة مباشرة أو تحمل د��ت إيحائيّ  ة إنْ اقيّ �لة السيّ الدّ 

  : ةـالتركيبيّ  عناصرالـ  4

ل ف!ي دراس!ة ة، وتتمّث!بيّ باعتبارھ!ا عناص!ر أس!لوة التركيبّي!العناص!ر  تن!اولفيھا  يتمّ  و        

وابط، ودراس!!!ة ال!!!رّ ة وتوازيھ!!!ا، أخير، والتع!!!اد�ت التركيبّي!!!ق!!!ديم والّت!!!ر، والتّ كْ ف وال!!!ذV الح!!!ذْ 

وھ!!و  .ن ا)س!!لوبأساس!!ا م!!ن ا)س!!س الت!!ي تك!!وّ  دّ وُع!! رس الب:غ!!يل ب!!ه ال!!دّ غيرھ!!ا مّم!!ا حَف!!و

   .ظمة النّ ى عليه نظريّ نَ وبَ  الجرجاني به المحور الذي اھتمّ 

                                                 
 41، ص1989المغرب، ، 1طمحمد العمري، منشورات دار سال، : بليث، الب:غة وا)سلوبية، ترجمة ھنريش :ينظر )1(

 .وما بعدھا
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وغيرھم!ا  بلي�ث ھن�ريش و دي سوس�يرة التي أجراھا راسة ا)سلوبيّ مستويات الدّ  إنّ     

، ة ا�نزي!!اح خصوص!!اً ، وأس!!لوبيّ رس ا)س!!لوبي عموم!!اً م!!ن ال!!دّ  افيھ!!وا ي أف!!ادت!!ذج الام!!نّ الف!!ي 

ق ة، وق!د طّب!الج!دّ  ارس!ين ك!لّ عل!ى الدّ  رس الب:غي بص!فة أخ!ص، ل!يس جدي!داً وإجراءات الدّ 

المس!تويات وغيرھ!ا، دفع!ة واح!دة ت!ارة، أو ا�كتف!اء بمس!توى واح!د ارس!ين ھ!ذه كثير م!ن الدّ 

  .مھيمن تارة أخرى

  :معايير ا سلوبّيةـ 

 على مجموعة من المعايير،  ،ة في سائر المستويات اللغويةراسة ا)سلوبيّ الدّ تعتمد      

  :)1(فيما يليتتمّثل 

  Le choix :مبدأ اDختيارـ  1

عبير عنه ة المعنى والتّ ظام اللغوي؛ لتأديّ لغوية، المناسبة من النّ وھو انتقاء الوسائل ال      

  .)2(»خالفرادف والتّ شابه أو ا�خت:ف، أي على أساس التّ عادل أو التّ يتم على أساس التّ  «و

، وكثيراً ما )3(ن ا)سلوبكمُ عبير يَ في ا�ختيار الواعي )دوات التّ  ويرى البعض أنّ      

 .الكلمات المفاتيح للنص ى ھذه ا�ختياراتسمّ تُ 

  La Stucture :)التركيب( أليفالتّ مبدأ ـ  2

، ويقوم في أساسه على يكل الفنّ له الشّ  ى يتمّ للبناء حتّ  نسيق بين المواد الخامّ وھو التّ        

  . )4(»قارب بين العناصر المتجاورةشابك بين المتواليات، والتّ على أساس التّ « حو، ويتمّ النّ 

عبير عنھا ة المراد التّ فسيّ وافق بين المعاني النّ التّ  يتمّ  أنْ «حوي من التأليف النّ  والھدف     

  . )1(»ى خ:ل تأليف العبارةة التي تراعَ حويّ وطريقة ا)داء اللغوي لھا عن طريق القيم النّ 

ھا تركيبه ل صيد المعجمي للغة ثمّ عبيرية من الرّ م أو الكاتب )دواته التّ وباختيار المتكلّ      

 -صرف عند ا�ستعمالحو، وتسمح ببعضه ا]خر سبل التّ ي بعضه قوانين النّ تركيباً تقتضِ 

                                                 
 .173ص, 1ج, المرجع السابق: ن السدنور الدي  )1(
 .56، ص1984ديسمبر / نوفمبر/ ركتوب، أ1، ع5مجلة فصول، مجعلم ا)سلوب وصلته بعلم اللغة،  : ص:ح فضل  )2(
 .11سابق، صالمرجع ال: بيير جيرو  )3(
 .56، صالمرجع السابق: فضل ص:ح )4(
 .166، صدراسة ا)سلوب: أحمد درويش  )1(
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ة النص أو د أدبيّ ركيب ـ تتحدّ عادل في محور ا�ختيار على محور التّ أي عرضه مبدأ التّ 

  .)2(ةعريّ وظيفته الشّ 

ن وتفاوتت إّن خاصّية التركيب باعتبارھا ظاھرة أسلوبّية استرعت اھتمام الّدارسي     

  .    فيھا وجھات نظرھم، وإن كان الجميع يّتفق على أھمّيتھا )ّن بھا قوام الخطاب ا)دبي

 Ecart 'L:)زياحناD( مبدأ العدولـ  3

، وھو الخروج من المألوف في استعمال اللغة إلى )ا�نحراف(ى أيضاً ويسمّ        

  .استخدام جديد

ا�ختيار : ا من محوري الك:م ا)ساسيين وھماوقد مورس مفھوم ا�نزياح انط:ق       

  .   والّتركيب

ة لتصل إلى نات اللغويّ ي إلى تحطيم الع:قات بين المكوّ يؤدّ  أنْ  وليس للعدول حّد إ�ّ       

 ، كما يعّد كل انحراف أسلوباً، إذ � بدّ )3(اQبھام، وذلك بمخالفة قوانين اللغة مخالفة صريحة

حليل ا)سلوبي، بـ تبدأ الخطوات في التّ  ة، فيمكن أنْ ة وتعبيريّ يّ يصاحبه وظيفة جمال أنْ 

من  مراقبة ا�نحرافات كتكرار صوت، أو قلب نظام الكلمات، أو بناء تسلس:ت متشابكة«

أكيد أو الوضوح، أو عكس ذلك كالغموض، ة كالتّ ا يخدم وظيفة جماليّ ذلك ممّ  الجمل، وكلّ 

  .)4(»ا للفروقر جماليّ مس المبرّ أو الطّ 

:ـ ا سلوبّية والعلوم ا خرى  

:ـ ع1قة ا سلوبّية باللسانّيات 1  

 نشأت ا)سلوبّية في ظّل علم اللسان، وفي مرحلة من المراحل صارت فرعا من         

انّيات بل ھي علم مواز يقوم ا)سلوبّية ليست مجّرد فرع من اللّسّن إوالحقيقة ف. فروعه

.الّظواھر نفسھابفحص   

  :ع:قاتھما أنّ  ومن        

                                                 
 .56ص، ص:ح فضل، المرجع السابق: ينظر  )2(
 .37ص، 1998، 1الشرق، ط مكتبة زھراءشكري عياد، مدخل إلى علم ا)سلوب، محمد : ينظر  )3(
عمان ، 1طأمانة عمان الكبرى، ، )دراسات في الشعر العربي القديم والمعاصر( الضفيرة واللھب :إبراھيم خليل )4(

 .وما بعدھا 60، ص2000
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.ـ اللسانّيات جاءت لتدرس اللغة دراسة وصفّية  

.ـ اللسان يتطّور وعلم ا)سلوب يواكب ھذا التطّور  

.ـ اللسانّيات تدرس اللغة وكذلك ا)سلوب  

:ـ ع1قة ا سلوبّية بعلم الب1غة 2  

 ّن الب:غة ماتتأّن ا)سلوبّية امتداد للب:غة على أساس أيرى كثير من الباحثين         

 محلّھا ا)سلوبّية، وھذا ليس بصحيح، فالب:غة موجودة وھي تضع المقياس توحلّ 

 أّماالجمالي ھو موافقة ھذه ا)ساليب، لمحاكمة ا)ساليب، وترى أّن الجانب 

إمكانيتان  أّن الب:غة وا)سلوبّية ھنريش بليثيرى . ية فمعيارھا الّتأثير على المتلّق ا)سلوبيّ 

  .ربة ا)دبلمقا

  :)1(بعض عناصر المفارقة بين علم ا)سلوب وعلم الب:غة        

  .تفصل بينھما والب:غة, الّشكل والمضمون� تفصل بين  ـ ا)سلوبّية

.تعليمّية والب:غة معيارّية ،غير تعليمّية ـ ا)سلوبّية وصفّية  

.فتقوم على تصنيفات جاھزة أما الب:غة, إلى تعليل الظاھرة اQبداعية تسعى ـ ا)سلوبّية   

.ـ ا)سلوبّية تستخدم الب:غة وقواعدھا لتبرز الجانب الجمالي  

.ـ اتساع آفاق علم ا)سلوب، أما الب:غة فھي ضّيقة ا]فاق لكونھا قواعد ثابتة  

والب:غة كانت  ـ ا)سلوب ُيراعي الحالة الُوجدانّية، ونتج ھذا من تأّثره بعلم الّنفس،  

.تأث[رھا بعلم المنطقانط:قا من   

 ـ دراسة ا)سلوب تشمل جميع جوانب الك:م مثل الجانب الّصوتي والب:غة � تشمل 

.جميع  الجوانب   

:ـ ع1قة ا سلوبّية بعلم الّنحو 3  

بينما يھتّم الّنحو بالبنية القواعدّية للجملة تھتّم ا)سلوبّية بدراسة النّص، وا�ستخدامات         

ويبدو أّن ا)سلوبّيين بدؤوا يميلون ا]ن إلى . لغة، وا�ستجابات الجمالّية للمتلقّيالجمالّية ل

دراسة الّنصوص غير ا)دبّية كصوغ الّدليل اQرشادي، وكتابة الّرسائل، إضافة إلى 

ع:وة  –وتمتّد مجا�ت البحث في ا)ساليب لتشمل . اھتماماتھم الّتقليدّية بالّرواية والّشعر

                                                 
  .49و 48المرجع السابق، ص: عبد الس:م المسدي )1(
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اQع:نات المسموعة، والّنصوص المنطوقة كإع:نات اQذاعة  – المكتوبةعلى اللغة 

  .المسموعة، والخطابات، وحّتى المحادثة العادية

                                                      .ـ الّنحو شرط وجوب في ا)سلوبّية وليس العكس

ف في حدود القواعد البنيوّية �نتظام جھاز ا)سلوبّية علم لسانّي ُيعنى بدراسة مجال التصر[  ـ

  .اللغة

.ـ ا)سلوبّية مجال الحرّيات والّنحو مجال القيود  

  :ع1قة ا سلوبّية بالّنقد ـ 4

قد ا)دبي وا)سلوبّية، فإّنه يجب أن � ننكر أّن رغم ما عليه حالة الع:قة بين النّ         

وإذا كان علم ا)سلوب قد اشتّد عوده . تكام:نوي علم ا)سلوب والّنقد ا)دبي يتعاونان «

إّن النقد ا)دبي . اليوم وأصبح أقرب إلى الموضوعّية من الّنقد ا)دبي، فإّنه يسيء إلى نفسه

ى أن يستعين بعلم ا)سلوب دون أن ـ بدوره ـ علما، وھو قادر عل في طريقه إلى أن يصبح

   .)1(»يتنازل عن حّقه في الوجود

 ما يمكن أن تصل إليه ا)سلوبّية في ع:قتھا بالّنقد ا)دبي في تعاونھما وأقصى        

أن تكون رافدا موضوعّيا يغّذي الّنقد فيمّده ببديل اختياري يحّل محّل ا�رتسام « ھو

حضورّية في كل  وا�نطباع حّتى تسلم أسس البناء الّنقدي، فا)سلوبّية إذن دعامة آنّية

  .)2(»ممارسة نقدّية

وصفوة القول في ا)سلوبّية وما يتبعھا من منھج، ورغم أّن البعض نادى بموتھا إ�ّ            

ا)سلوبّية ساحرة ظّن « :قد عّبر عن استمرارّيتھا بقوله جورج مولينيهأّن الباحث والّناقد 

: بعض الّناس أّنھا ماتت، في حين ضّمھا بعضھم ا]خر إلى صدره حّتى غشي عليھا

  .    )1(»و تاريخ تغّيراتھاتاريخھا إذن ھ

كما أّنه من الّصعب، وفي ظّل ھذه المواقف أْن نحكم، أو نصدر أحكاما نھائّية         

  :بخصوص ھذه ا)سلوبّيات، وتكمن الصعوبات في أمرين وھما

  .إسھام ا)سلوبّيات في إغناء البحث ا)سلوبي بشّتى مدارسھا  -

                                                 
 .33 ، صالمرجع السابق: ادعيشكري محمد   )1(
 .119ص  المرجع السابق،: عبد الس:م المسدي )2(
 .37المرجع السابق، ص: جورج مولينيه )1(
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تفّرعھا من بعضھا البعض فأصبح من المتعّذر ضبط ا)سلوبّية و ھذه الّدراساتتنّوع   -

  .دراسة واحدة تجمع بين عّدة اّتجاھات

عن  Hatzfeld ھاتزرفيلدويكفي أْن نرصد اQحصاء الذي أجراه العالم اللغوي          

-1902(مؤلّفات التي كتبت في علم ا)سلوب خ:ل الّنصف ا)ّول من القرن الماضي 

  . )2(ألفْي مؤلّفا إذ تصل إلى حوالي) 1952

أّن جملة ما كتب من بحوث نظرّية وتطبيقّية في اللغات  ص1ح فضلويرى الدكتور          

ا)وروبّية يربو ا]ن عن أربعة آ�ف بحث وكتاب مّما يجعل اQلمام واQحاطة بھا مستحي: 

  . )3(على أّي طالب أو باحث في علم ا)سلوب

ة العربّية فتّتجه ا]راء إلى عدم تمّكنھا من إيجاد منھج عربّي أّما الّدراسة ا)سلوبيّ         

رغم حضور أھّم . )4(أسلوبّي يستمّد خصائصه، ومقّوماته من واقعنا الّشعرّي والسردّي معا

 .الجوانب الّضرورّية في الممارسة ا)سلوبّية العربّية الحديثة

                                                 
 .28المرجع السابق، ص: أحمد درويش )2(
 .8المرجع السابق، ص: ص:ح فضل )3(
 .292، ص2001، جدة، 40، ع10المنھج ا)سلوبي في النقد العربي الحديث، مجلة ع:مات، مج: بشرى موسى )4(
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  :ـدتمھيــ  

مختل��ف جوان��ب الحي��اة ف��ي  اب��ارزا دورمن��ذ العص��ور القديم��ة،  عر العرب��يّ لّش��ا لع��ب        

 حتكاكھ�ابا ةة وا'س�&ميّ العربّي� "ّم�ةر اتط�وّ ل تبعا رتطوّ  قدة، وة والسياسيّ ا"دبيّ  ة وا!جتماعيّ 

كل الّش��ث جدي��دة، م�ن حي�� م&م��حعر الّش�ھ��ذا ب��رزت ف�ي وھك��ذا . لمج�اورةا عوبمم والّش��ب�ا"

  .غةا"سلوب واللّ ناحية من أيضا المضمون، وو

  وا'ب�داع جدي�دالتّ ، ق�ديما وح�ديثا، باعت�رف كثي�ر م�ن المنّظ�رين للّش�عر العرب�يوق�د         

ألوف�ة أوزان جديدة لم تك�ن مبرزت  إذاسي، في العصر العبّ  عر العربيّ الشّ على  سيطر الذي 

الت�ي ك�ان لھ�ا ا"ث�ر الجدي�دة ة لحي�اة ا!جتماعّي�ا إل�ىذل�ك سبب يعود و. في العصور الماضّية

 أّن مظاھر اللّھو والمجون والّط�رب، خلق�ت ويكفي. ةللقصيدة العربيّ   ا"كبر في البناء  الفّني

عرية، إض�افة عر يتناسب مع الواقع البيئي، فكان أقرب لذلك ھو المقطوع�ات الّش�لونا من الشّ 

  . إلى أوزان جديدة لم تكن معروفة من قبل

دوج والمخّم�س والموّش�ح عر وقوافيه، فظھر المزْ دت أوزان الشّ كل تعدّ فمن جانب الشّ         

ھ�ذا   )1(ة، وق�د س�ّمى الغ�ذاميقلي�دي المع�روف بالقص�يدة العمودّي�عر التّ ل، تطويرا للشّ والّزجَ 

  .عر العربيفي الشّ  م للرويّ طور بالتنّوع المنظّ التّ 

، والمدح، والھج�اءالغزل، وھر إلى جانب شعر الوصف، ظ ومن ناحية المضمون فقد        

عر ش��عر آخ��ر، ھ��و ا"لغ��از، الّش��... عر ال��دينيعر السياس��ي، والّش��والّش��عر ا!جتم��اعي، الّش��و

  .، شعر ا'جازات وما إلى ذلك من الفنونعليميالتّ 

ى عر المس�مّ أكثر ما برز في العص�ور الموالي�ة وخاص�ة ف�ي العص�ر العثم�اني، الّش� و        

  .أو صورة دون شعور أو عاطفة أو خيال ىالك&م الموزون المقّف  :ھو، ومظْ النّ 

المض��مون،  دة م��ن حي��ثعر ف��ي الج��وْ ظم دون مرتب��ة الّش��ق��اد يجع��ل ال��نّ معظ��م النّ  و        

  . عر، دون الوزنوالخيال، والعاطفة وغيرھا من عناصر الشّ 

المحافظة على الوزن، وا'يق�اع  بھا إ!ّ  ! يقصد ب بطريقةركّ وقد اختلف الّنظم الذي         

 ذي ال�عر الع�ادي ع�ن الّش� ،أن يكون في�ه روح أو حي�اة لك، دونات العقد في السّ كانتظام حبّ 

   .المتلقي ر في مشاعرادقة، فيؤثّ ، والعاطفة الصّ عور الحيّ يطفح بالشّ 

                                                 
  .وما بعدھا 143، ص1999عبد J محمد الغذامي، الصوت القديم الجديد، مؤسسة اليمامة، الرياض، : نظري )1(
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وق رجة ا"ولى إلى ال�ذّ بالدّ يعود  مظْ عر و النّ فريق بين الشّ المقياس في التّ  الحقيقة أنّ  و        

ة ح�دود دقيق�ة ھذا، وإن ل�م يك�ن ثّم�. الجميل عرالشّ  مطالعة  ى بكثرةوق يتربّ وھذا الذّ . ا"دبيّ 

 ا يع�دّ مييز بينھما بسھولة في كثير من ا"حيان، فمّم�التّ  ه يمكننام، فإنّ ظْ عر و النّ فاصلة بين الشّ 

ح�اة، وكثي�ر م�ن م�ه الفقھ�اء والنّ م�ا نظَ  ،ب�ين المص�طلحين ق�ونش�عرا عن�د ال�ذين يفرّ  م�ا !نظْ 

   .عليميعر التّ الشّ بمنه أيضا  ا يعدّ و ممّ  شعراء عصر ا!نحطاط،

 )الرجز(:)1(ريقول المّق  ،مظْ النّ أمثلة ومن  

  ينِ ف��������ي عل��������م أص��������ول ال��������دّ  نّ إ و

   

 
  

  ع������ن تبي������ينِ  ى وخي������را ج������لّ ھ������دً 

  ف������������عُ النّ  يع������������مّ  ه أص������������لٌ "ّن������������    

   

 
  

 Sعُ ف��������رْ  م��������ا س��������واهُ  ب��������ه وك��������ل  

يبرز الّشاعر أھمّية وقيمة ومنافع علم أصول الفقه بالّنسبة للعلوم ا"خرى، إذ ھو              

من أّي إحساس أو انفعال يؤّثر في ظ خلّوھما نلحلو تأّملنا ھذين البيتين و. أصل والبقّية فرع

  .ولو! الوزن لما فّرقنا بينھما وبين الّشعر ،المتلقّي

  )الكامل(:)2(وقلشّ في ا هعر، قولومن أمثلة الشّ 

  فهح�������يط بوْص�������يُ  أنْ  أعظ�������مُ  وقُ والّش�������

   

  ى علي���������ه كت���������ابُ وَ ْط���������يُ  وأنْ  م ٌَل���������قَ   

     ِJك�������ان ل�������ي نْ إ فٌ نِص�������ن�������ا مُ أ م�������ا و  

   

  ابُ ّي���������وجيرت���������ي غُ  يطي���������بُ  شٌ ع���������يْ   

صورة معّبرة عن قّوة الّشوق التي انتابت المّقري ليس حّبا في وطنه فق�ط، وإّنم�ا حّب�ا             

  .  انه الذين يتمّنى لھم ما يتمّناه لنفسه من حياة كريمةأيضا في جير

وس�نحاول أن نتع�ّرف عل�ى رفت في العص�ر العثم�اني، عرية عُ ّل ھذه ا"نماط الشّ جُ  و        

  .ا"نواع التي ھندس فيھا المقّري أشعاره، من حيث الّشكل ومن حيث عدد ا"بيات

  :من حيث الّشكل: أّو�

         ةعموديّ ال قصيدةال ـ 1

ھ�ذه د س�يّ ھ�و  و .العموديعر الشّ من بين أنواع الّشعر العربي قديما وحديثا ما يسّمى ب        

   .ة ا"سلوب وجمال المعانيز به من قوّ تاريخ ا"دب العربي لما يتميّ  رّ على مجميعا نواع ا"

                                                 
إحسان عباس، : تحقيق، 2جين بن الخطيب، ا�ندلس الرطيب ووزيرھا لسان الد من غصن نفح الطيب: المقري أحمد  )1(

 .424 ص ،1968لبنان، ، 1ط  ،صادر دار
  .27ص، 1ج، المصدر نفسه: أحمد المقري  )2(
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، كان�ت تس�ير عل�ى ةق�د الح�ديث بالقص�ائد التقليدّي�يھا النّ ة، والت�ي يس�مّ القصائد العمودّي�        

نھا الخلي�ل ب�ن أحم�د، كم�ا بعة تلك ا"وزان التي قنّ د في بحورھا وأوزانھا متّ محدّ  نمط شعريّ 

        .طرينعل����ى نظ����ام الّش���� د، وي����أتي البي����ت فيھ����اموّح���� دة وح����رف رويّ تلت����زم قافي����ة موّح����

ا وق��د نش��أ ھ��ذ. عرم الّش��عر مص��طلح نق��دي يعن��ي طريق��ة الع��رب الق��دماء ف��ي نْظ��عم��ود الّش��و

  . اماعر أبي تمّ ة التي دارت حول مذھب الشّ قديّ المصطلح نتيجة للحركة النّ 

  ة القديمة واة يجمعون ا"شعار وا"خبار العربيّ دوين، أخذ الرّ ففي بداية عصر التّ         

ج�اه ى ھ�ذا ا!تّ وق�د غ�ذّ . داعر المح�دث وإن ك�ان جّي�للشّ  ا!ً ون بَ نونھا مؤلفاتھم، و! يلقُ يضمW  و

وف�ي . معي، واب�ن ا"عراب�يرو ب�ن الع�&ء، وا"ْص�ق�اد ا"وائ�ل أمث�ال أب�ي عْم�م�ن النّ جماعة 

س�لم اس ومُ ن�وّ  رد وأبوار بن بُ مھا بشّ ة جديدة تزعّ ل ظھرت حركة شعريّ العصر العباسي ا"وّ 

ات الت�ي ط�رأت بات العصر، وع�دم إغف�ال المس�تجدّ عر لمتطلّ بن الوليد، تدعو إلى مواكبة الشّ 

، والت�ي جلب�ت معھ�ا ة نتيج�ة ل�دخول كثي�ر م�ن ا"م�م المختلف�ة ف�ي ا'س�&معربّي�على الحياة ال

  .تقاليدھا

جدي��د ف��ي أس��لوب القص��يدة وذل��ك بتض��مينھا التّ ، عراءم��ن ب��ين م��ا حاول��ه ھ��ؤ!ء الّش�� و        

كثي��را  ام اھ��تمّ عن��دما ج��اء أب��و تّم�� و. كثي��را م��ن العناص��ر الت��ي عرف��ت بع��د ذل��ك باس��م الب��ديع

حت�ى آل ب�ه ا"م�ر إل�ى أن أص�بح زعيم�ا للحرك�ة  ،شعره منه ويخل ص على أ!ّ وحر ،بالبديع

البحت�ري ولكن�ه ك�ان أب�و عب�ادة شاعر مش�ھور ھ�و  ،امكان يعاصر أبا تمّ  و. عرية الجديدةالشّ 

  .)1(م خطاھميسير على نھج القدماء ويترسّ 

ع�ن نفس�ه وع�ن  ئلالبحتري عن�دما ُس�اعر الشّ  ،ومن أوائل من استعمل ھذا المصطلح        

  . )2(»عر منهوم بعمود الشّ ي، وأنا أَقْ وص على المعاني منّ كان أغْ «: ام فقالأبي تمّ 

: &ئق�ا ،)الموازن�ة ب�ين ش�عر أب�ي تم�ام والبحت�ري( هكتاب�في مقدم�ة  اYمديفه كما وظّ         

عر عر، مطب���وع، وعل���ى م���ذھب ا"وائ���ل، وم���ا ف���ارق عم���ود الّش���الّش��� البحت���ري أعراب���يّ «

  . )1(»فالمعرو

                                                 
 .2007، الطيبة، أنماط الشعر منتديات روابي طيبة: ينظر  )1(
 ،  مصر،ذخائر العربسلسلة ار المعارف، د السيد أحمد صقر، : تحقيق، 1جاYمدي، الموازنة بين الطائيين، : ينظر  )2(

 .443، ص1965
 .4، ص1اYمدي، المرجع السابق، ج: ظرين  )1(
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عر ال�ذي يش�تمل عل�ى عناص�ر عم�ود ورد صفات الّش�يُ  ،عن فضل البحتريم وھو يتكلّ        

ي، وق�رب المأخ�ذ، واختي�ار ن الت�أتّ حْس� عر عن�د أھ�ل العل�م ب�ه إ!ّ ول�يس الّش�«: يقولفعر، الشّ 

فظ المعت��اد في��ه المس��تعمل ف��ي ن��ى ب��اللّ د المعْ رِ وُي�� الك��&م، ووض��ع ا"لف��اظ ف��ي مواض��عھا، وأنْ 

 التمثي&ت !ئقة بم�ا اس�تعيرت ل�ه، وغي�ر من�افرة لمعن�اه، ف�إنّ  مثله، وأن تكون ا!ستعارات و

  .)2(»إذ كان بھذا الوصف، وتلك طريقة البحتري نق إ!ّ وْ الك&م ! يكتسي البھاء والرّ 

القاضي الجرجاني ف�ي كتاب�ه أيضا، عر موضوع عمود الشّ ى الذين تناولوا القدامَ  منو        

أثن��اء حديث��ه ع��ن العناص��ر الت��ي تس��تخدمھا الع��رب ف��ي  )ي وخص��ومهطة ب��ين المتنّب��الوس��ا(

  . عرن منھا عمود الشّ عراء وھذه العناصر ھي ا"سس التي يتكوّ المفاضلة بين الشّ 

م��ا تفاض��ل ب��ين وكان��ت الع��رب إنّ «: ف��ي نف��س الكت��اب يق��ول القاض��ي الجرج��انيإذ         

م ف��ظ واس��تقامته، وتس��لّ ته، وجزال��ة اللّ ن��ى وص��حّ لمعْ ن، بش��رف ادة والحْس��عراء ف��ي الج��وْ الّش��

 أمثال�ه و س�وائرُ  كث�رتْ  ، ولم�نْ ه ف�أغزرَ ب�دZ  ب، وه فق�ارَ ، وش�بZ فأص�ابَ  وصفَ  بق فيه لمنْ السّ 

ل با'ب�داع وا!س�تعارة إذا حَص� جنيس، والمطابق�ة، و! تحف�لْ ب�التّ  أبياته، ولم تكن تعبأْ  دُ شوارِ 

  .)3(»عر ونظام القريضلھا عمود الشّ 

مت��ه الت��ي ھائي��ة عل��ى ي��د أب��ي عل��ي المرزوق��ي ف��ي مقدّ ث��م يأخ��ذ المص��طلح ص��ورته النّ         

ا أورده ت���أثره الكبي���ر ب���آراء القاض���ي ض���ح مّم���ويتّ . امبھ���ا ش���رحه لحماس���ة أب���ي تّم��� اس���تھلّ 

عر المعروف عند الع�رب، ن ما ھو عمود الشّ يتبيّ  فالواجب أنْ «: يقول المرزوقي. الجرجاني

  . )4(»نظام القريض من الحديث ريف، وقديمُ عة من الطّ نْ الصّ  ز تليدُ ليتميّ 

عر صاغھا من الشّ  أغلب أشعاره  ضح لنا أنّ اتّ  ريّ نة المّق عنا لمدوّ من خ&ل تتبّ  و         

   .قليديالتّ 

  )الطويل(:)1(نفي البيْ قوله  عنده، قليديعر التّ الشّ  ھذا ن أمثلةوم       

������مَ حُ  ش������ربتُ  Zحَ مُ  جل������وتُ     وطالم������ا ا،فً رْ ِص������ نِ ا الب������يْ ي������ Zس������يمُ وَ  ووْھ������ ا الوص������لِ ي  

  س���������يمُ نَ  يھ���������بZ  ش���������وقي أنْ  وميق���������اتُ     حمام����������ةٌ  تن����������وحَ  ع����������ي أنْ مْ دَ  فميع���������ادُ 

                                                 
 .423، ص1، جاYمدي، المرجع نفسه: ينظر )2(
محمد إبراھيم و علي البجاوي، مطبعة : الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق: )بن عبد العزيز علي( الجرجاني )3(

   .33، ص1966، مصر، 4عيسى البابا الحلبي، ط
 .129، ص1997، ، بيروت1مكتبة لبنان، طي التطبيقي بين القديم والحديث، ، النقد العربطه أبو كريشة: ينظر )4(
  .27، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )1(
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ألم الفراق الذي كابده وھو في الغربة بعيدا عن ا"ھل والوطن، وكم حاول  يصف        

طبيعة حتى أصبحت خير وھاھو قد عثر على ال. الوصل إ!ّ أّن الظروف حالت دون ذلك

  . مؤنس له تجاريه في السّراء والضّراء

البيتين بين كما نرى وشّتان  .وقد جعل كّل ذلك في قالب موسيقي جميل يسّمى الّشعر       

  .    في الّصورة وا'يقاع الّسابقين والبيتين ال&ّحقين

   اتدوجزْ المُ  ـ 2

يعتم��د في��ه بي��ت، و تتمّي��ز في��ه القافي��ة م��ع ك��لّ ي��ات ھ��و ال��ذي المثنّ  أو اتدوج��زْ المُ  ش��عر       

طر ل ھ�ي نف��س قافي�ة الّش��ا"وّ  طراعر عل�ى تص��ريع أبي�ات القص��يدة جميع�ا، فقافي��ة الّش�الّش�

  .)1(ز ما يكون ذلك في ا"راجيزيَ اني، وأمْ الثّ 

 فھ�معر؛ إذ وج�دوه س�ھ& يس�يرا ! يكلّ وع م�ن الّش�ون بھ�ذا الّن�عراء العباسيّ الشّ  وقد بدأ        

ار ب�ن بّش� ،م في�هنَظ� ل منْ أوّ  ُيَرى أنّ  و. على وحدة القافية في القصيدة الواحدة ة الحفاظمشّق 

ويل��ة، م القص��ص الطّ عراء، إذ وج��دوه أس��ھل ف��ي نْظ��العتاھي��ة، ث��م تت��ابع علي��ه الّش�� ووأب�� ،ب��رد

  . وا"مثال، ومسائل العلوم م،كَ والحِ 

م َك���الحِ  ذاتُ (اھاس���مّ  آ!ف بي���ت، ھا أربع���ةدو"ب���ي العتاھي���ة مزدوج���ة مش���ھورة ع���د       

رب، صلح للغناء ومجالس الّط�عر يَ وع من الشّ وھذا النّ . م وا"مثال فيھاكَ ؛ لكثرة الحِ )وا"مثال

  )الرجز(:)2(، قولهومْن أمثلته في شعر المّقري ،ةم بعض المسائل العلميّ أو نظْ 

  الجزائ���������رِ  حض���������رةِ  ي���������ا فقھ���������اءَ 

   

  و زائ����������رُ  بھ����������ا ق����������اطنٌ  نْ و َم����������  

  ح�����������وِ النّ  عل�����������مَ  م ل�����������ديZ طلب�����������تُ     

   

��������س��������دّ  نُ و الب��������يْ    Wيوِ ھام نْح��������د الس  

  ي بف��������اسٍ معھ��������دِ  و ق��������د ذك��������رتُ     

   

  ي ا"نف�������اسِ ع�������اطرِ  ق�������ومٍ  ص�������حبةَ   

  إ!ّ م J وا حب���������������������اكُ عربُ أف���������������������    

   

  &ؤمّ تح������������وزوا الُم������������ ل������������ى رب̂ إ  

  ي اس�������تمدال�������ذّ  قِ الموّف������� غاي�������ةُ  إذْ     

   

  مدْ J الّص��������������� طاع���������������ةِ  نعمَ َل���������������  

  )الرجز(:)1()ظرعلى النّ  الحثّ في (ات في فصل ، وبالذّ )جنةإضاءة الدّ (وقوله في قصيدة     

                                                 
  .278، ص1952 مصر، ،2، طمكتبة ا!نجلو المصريةموسيقى الشعر،  إبراھيم أنيس، :نظري   )1(
مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، ، مرمحمد بن مع: إلى المغرب والمشرق، تحقيق رحلة المقري: أحمد المقري  )2(

  .74 ص، 2004الجزائر، 
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  ف�������ي الق�������رآن و ا"خب�������ارِ  وج�������اءَ 

   

  وا!عتب���������ارِ ر عل���������ى الفْك��������� ح���������ث_   

  وھ���������و عل���������ى وجوب���������ه ق���������د د!ّ     

   

  م�������ع كون�������ه بالقص�������د م�������ا اس�������تق&ّ   

  ف������ي أنفس������كم م������ع أف������& و أْ ف������اقر    

   

  ه م��������ا أف��������&َ ن��������ورُ  برش��������دٍ  تظف��������رْ   

  ن لنفس���ه ع���رفْ َم��� معن���ى اس���تجلِ  و    

   

  ن نھ���ر عرف���ان غ���رفْ ن ِم���بَم��� تلح���قْ   

  ظ������رْ م نفس������ه عن������د النّ ن يق������دّ وَم������    

   

  رْ ض������ف������ا م������ن القض������ايا م������ا حمؤلّ   

  ا'نت����������اجِ  نِ ب����������يّ  بش����������كلٍ  يق����������سْ     

   

  أمش��������اجِ  ف��������ةِ ن نطْ ه ِم��������قُ��������ْل◌َ خَ  إذْ   

ومجم�ل ف�ي مي�دان عل�م الفق�ه،  اعرومة تعّد مْن أھّم وأطول منظومات الّش�وھذه المنظ            

  .    بيتا) 493( أبياتھا يبلغ

بب ف�ي والّس�. من أط�ول م�ا كت�ب كل المزدوج، تعدّ المّقري ذات الشّ  قصائد ي&حظ أنّ         

عري، وا'طال�ة في�ه، واس�تيعاب ظم الّش�ة النّ عمليّ  ته فيلوسھ ،كلاعتماد المّقري على ھذا الشّ 

  .  ورأكبر قدر ممكن من المواقف و المعاني والصّ 

  عات المربّ  ـ 3

  لھ��ا وثانيھ��ا أوّ ف��ي ف��ق ف م��ن أربع��ة ش��طور، تتّ تت��ألّ  ى أيض��ا الّرباعي��ات، وھ��يوتس��مّ         

  .)2(خذھاخذ نفس القافية وقد ! يتّ الث فقد يتّ طر الثّ ا الشّ قافية واحدة، أمّ  علىرابعھا و

  يت، ومن وبى بالدّ قد تكون كلّھا مقّفاة بقافية واحدة ووزن واحد، وذلك ما يسمّ و        

  

  )تيْ بَ وْ الدّ (:)1(أمثلته في شعر المقّري قوله

  ي�����������اتٌ آد أحَم����������� نع�����������الِ  ش�����������كلِ  نْ ِم�����������

   

 
  

  ھا آي����������اتُ وأص����������لُ  ب����������دتْ  عْ َف����������للنّ 

  ىَن�������مُ  ك�������لZ  لْ َن�������تَ  لْ ب�������ه وَس������� فِ ْش�������فاستَ     

   

 
  

  فم���������ا لفض���������له غاي���������اتُ  هُ ْم���������الثُ  و

فض��الھا كثي��رة ھ��ا فأوي��دعو إل��ى التب��ّرك ب) ص(س��ول فالش��اعر ھن��ا يص��ف نع��ال الرّ             

  .وفوائدھا جّمة

  )تيْ بَ وْ الدّ (:)2(وقوله أيضا
                                                                                                                                                         

مراجعة الشيخ محمد بن أحمد الملقب بالداء الشنقيطي، : إضاءة الدجنة في اعتقاد أھل السنة، شرح: أحمد المقري  )1(
  .17و 16، ص)ت.د(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الشيخ أيو الفضل عبد J، : وتعليق وتصحيح

 .197صت . دالقاھرة، ، 9طالعصر العباسي ا"ول، دار المعارف، تاريخ ا"دب العربي، : شوقي ضيف )2(
علي عبد الوھاب و عبد المنعم فرج درويش، دار القاضي عياض للطباعة والنشر : تحقيق فتح المتعال،: أحمد المقري )1(

 .233ص ،1997مصر، ، 1طوالتوزيع، 
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  ي ا"ف�������&كِ ِق�������تَ رْ مُ  ل نع�������الِ ذا ش�������كْ 

   

  ا"م��������&كِ  كِ ماِل�������� إذ ف��������از بق��������ربِ 

  ي ا"ح��������&كِ داِج�������� أض��������اءَ  ورِ ب��������النّ     

   

  ∗م��������ا أح��������&كِ  هُ ي��������ا ليل��������ة مرتق��������ا

تب�ّرك ي�ؤدي إل�ى ھ�ذا ال اعر أنّ ي�رى الّش�) ص(وفي نفس المعنى وھو التبّرك بنعال�ه          

  . إضاءة درب المتبّرك

   اتسالمخمّ  ـ 4

منھ�ا خمس�ة  ف�ي ك�لّ  ، يتض�ّمناعر قص�يدته إل�ى أقس�امم في�ه الّش�عر ال�ذي يقّس�ھو الشّ         

تم��ام  قس��م م��ن ھ��ذه ا"قس��ام مس��تق&ّ  ق��د يك��ون ك��لّ  و. ف��ي قوافيھ��ا خ��اصّ نظ��ام  ، لھ��اأش��طر

  .)3(ا!ستق&ل في قوافيه وأوزانه

ؤتى بخمس�ة أقس�مة عل�ى قافي�ة، ث�م بخمس�ة أخ�رى يُ  أنْ «: بن رشيق قائ&ا عّرفه قد و        

  .)4(»...كذلك، إلى أن يفرغ من القصيدةفي وزنھا على قافية غيرھا 

 وق��د رأي��تُ «: عر العرب��ي، يق��ول اب��ن رش��يقوع��ن أس��باب انتش��ار ھ��ذا ال��ّنمط ف��ي الّش��        

دما حاذق��ا ص��نع ش��يئا منھ��ا، ول��م أر متّق��جماع��ة يركب��ون المخّمس��ات والمس��ّمطات و يكث��رون 

  .)5(»اعر وقلّة قوافيه وضيق عطنهمنھا "ّنھا دالّة على عجز الشّ 

  ) الكامل(:)1(سات في شعر المقّري قولهمن أمثلة المخمّ         

  ذاھم فتل��������������ذZ عِ بْ رَ ِب�������������� س��������������يمُ لنّ ا رZ َم��������������

   

  ������� Zحت Zص�������ار ل�������ه غ�������ذا رَ ْش�������النّ  ى ك�������أن  

  أذى أش��������كو وص��������اح ! ا وص��������حZ فص��������حَ     

   

  ������ Zاذَ م������ن الّش������ با م������اذا حمل������تِ ق������ل للص  

  عبي�������������������������رُ  ا أم ع�������������������������&كِ طيًب������������������������� تِ ْس�������������������������سِ مَ أَ                        

     Sهِ مِ ْس�������ن وَ ي ِم�������ھ�������ا الح�������ادي ال�������ذّ ي�������ا أي  

   

  هِ مِ ْس����������برَ  مZ ِل����������الحبي����������ب وأن يُ  قص����������دُ   

  باس�������������مه فزم�������������زمْ  ھ�������������ذي منازل�������������هُ     

   

  هجس������مِ  زھ������رةُ  وَ ي ل������م ت������ذْ ب������أبي ال������ذّ   

    

                                                                                                                                                         
 .386، صصدر نفسهالم: أحمد المقري )2(
  .شدة الظلمة: ا"ح&ك  ∗
 .284و 283، صالمرجع السابق: إبراھيم أنيس )3(
  ، دار الجيل للنشر 5طمحمد محي الدين عبد الحميد،  :تحقيق، 1جوآدابه ونقده،  العمدة في محاسن الشعر: ابن رشيق )4(

 .180، ص1981، ، بيروت5، طوالتوزيع و الطباعة

 .182، صنفسه المرجع: رشيق ابن )5(
  .49و  48 ، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري)  1(
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  نض��������������������������يرُ  م��������������������������الِ الجَ  غ��������������������������ضS  هُ لكّن��������������������������                    

  هُ ح���������������دZ  ق���������������د تج���������������اوزَ  c ش���������������وقٌ     

   

  هُ فھ��������دZ  يدِ ِش��������بر المَ ى عل��������ى الّص��������َف��������أوْ   

  هُ الك��������������افور ! تتع��������������دZ  قَ ي��������������ا ناِش��������������    

   

  هُ خ�������������دZ  رُ ّف�������������عَ يُ  ش�������������تاقٍ ى لمُ ط�������������وبَ   

  الھ������������������ادي إلي������������������ه يش������������������يرُ  ف������������������ي روض������������������ةِ                         

  )الكامل(:)1(وقوله    

�����������ٍل ُمْسَتْش�����������ِفٍع ُمْسَتْرِش�����������دِ   نح������و طْيَب������ة ُمس������ندأْك������ِرْم بعب������ٍد  Wمتوس  

�������دِ َيفْ  Wمحّم������دِ   ل�������ي الف�������&َة لھ�������ا بع�������زٍم أي Wواَف������ى إل������ى قب������ِر النب������ي  

  وِلَرْبِع����������������ِه ا"ْس����������������َمى ي����������������روُح ويْغَت����������������ِدي

  .وھي منظومة تناول فيھا شوقه إلى البقاع المقّدسة        

 )الرجز(:)2(!وقوله أيضا في مزدوجته متغزّ 

  ل�������ع الجم�������ا!َ ن ق�������د أطْ َم������� أحم�������دُ 

   

  ىا تع�����اَل َھ�����ش البَ را عل�����ى ع�����رْ ب�����دْ   

  ذاره الكم�������������ا!َ ن ِع�������������ِم������������� وزانَ     

   

  ى زوا!َ ت������������رَ  نْ إم�����������ا  بھال�����������ةٍ   

  دِ الحمْ  و وليS ه وھْ أحمدُ                  

  :نت أبوابا في الغزل، ويبلغ عددھا، تضمّ أيضا عريةوھي من أطول قصائده الشّ         

  .   سةقطعة مخمّ  )233(

بغيره من ا"شكال وربما لجأ إليه س قليل في شعر المّقري إذا ما قيس وشكل المخمّ         

  .اعر رغبة في الخروج عن المألوف، وتنويعا لdيقاع بتنويع القوافيالشّ 

  ا�راجيز ـ 5

المھلھ�ل  أت�ىى حت� عر أص&ً كان رجزاً الشّ  أنّ و ،عرل الشّ ز جاء قبْ جَ الرّ المعروف أّن         

 .عر المعروف�ةالّش� فھ�و ف�ٌن ش�عبٌي أغراض�ه ك�أغراض .!ه إل�ى قص�يدةم�رؤ الق�يس فح�وّ أو 

، وخزان�ة أنس�ابھم و أحس�ابھم، ة وا'س�&م، وكت�اب لس�انھمجز ديوان العرب في الجاھلّي�والرّ 

  .عراعتمدوا عليه في كتابة الشّ 

                                                 
  .49، ص1، جنفسه المصدر: أحمد المقري)  1(
 .2ھـ، ص1322المطبعة الحميدية المصرية، سنة جة، المزدو: أحمد المقري )2(
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بعضھا قد جاء  ًة أنّ وخاصّ  ،ة ألفاظهبغراب عن غيره من فنون ا"دب جزوقد امتاز الرّ        

فكثي�ٌر م�ن الكلم�ات واش�تقاقاتھا ج�اء لض�رورة  ،رة فكان�ت غريب�ًة عل�ى أھ�ل الحَض�من الباديّ 

  .ةقاعدٍة لغويّ  الوزن و القافية دون ا!عتماد على أيّ 

الجم�ل  ض�مين وز قص�ير العب�ارات ليتناس�ب م�ع ال�وزن القص�ير فك�ان التّ َج�ج�اء الرّ          

ج�اء  و لfراجي�ز جم�اٌل خ�اص. ة و تقطيع العبارات ظ�اھرًة ب�ارزة ف�ي ا"راجي�زاضيّ ا!عتر

  .اً امت���������ازت قوافي���������ه بالغراب��������ة و بوح���������دة الموس���������يقىاً غنائّي��������م��������ن كون���������ه فّن���������

 ومن��ه م�ا س��ّمي ،ةرعيّ والّش� ةينّي��عري ف��ي نظ�م العل�وم الدّ وق�د اس�تخدم ھ��ذا البح�ر الّش�        

  .م�����������هوس&س�����������ة نظْ  ،حفظ����������هوذل�����������ك لس�����������ھولة عليم�����������ي، عر التّ بالّش����������

م علم��ي يخل��و م��ن العواط��ف، وا"خيل��ة، ويقتص��ر عل��ى نْظ�� ،عرم��ن الّش�� وعوھ��ذا الّن��        

   .دةة المجرّ والحقائق العلميّ  ا"فكار، والمعلومات،

أرج�وزة  ة، و منھ�ا م كثير من الفنون العلمّي�في نظْ  -غالبا –استعمل المقّري أراجيزه         

، و )ع�الخ&صة فتح المتعال في وصف النّ (، وأرجوزة )ةعقائد أھل السنّ جنة في إضاءة الدّ (

س رف�ع الغل�ط ع�ن المخّم�(، وأرج�وزة )صة أزھار الكمامة في وصف العمام�ةخ&(أرجوزة 

 )ةفح��ات العنبرّي��النّ (، و)م��ين ف��ي أس��ماء الھ��ادي ا"م��ينالثّ  ال��درّ (، وأرج��وزة )الخ��الي الوس��ط

  .ا استعملھا في إجازاته، كموغيرھا

التي وصف  )ح المتعالفت(أرجوزة  ري، قوله فيھذه ا"راجيز عند المّق ومن أمثلة         

  )الرجز(:)1(اھا في سفره من المغرب إلى المشرقالفترة التي قضّ  فيھا

  للجزائ���������������رِ  رحل���������������تُ تا عن���������������دمَ  و

   

  الزائ���������رِ  والغري���������بِ  المق���������يمِ  أن���������سُ   

  ريفةِ الّش���������������� لfم����������������اكنِ  والع����������������زمُ     

   

  هْ ريف���������������� و افيةٌ ص����������������ھ����������������ا ظ&لُ   

  ا"ھ������ل ف������ي ف������اس ول������مْ  وق������د ترك������تُ     

   

  مِ دي للعَل�������بش�������يء غي�������ر قْص������� أب�������دأْ   

  )الرجز(:)2(المحاسني ومنھا أيضا ما جاء في إجازاته لfديب يحي     

���������زَ  نْ َم��������� أحم���������دُ  Zبالمحاس���������نِ  نَ ي  

   

 غي�������������رِ  الم�������������اءِ  ذاتَ  دمش�������������قَ   

  م���������ن أعي���������انِ  ج���������ومَ النS  وأطل���������عَ   اYس�������������������������������������������������������������������������ِن◌ِ 

   

   ُ   حي�������انِ دى ا"قھ�������ا الس�������امي َم�������فْ بأ

    
                                                 

  .496فتح المتعال، ص: أحمد المقري)  1(
  .431و  430 ، ص2نفح الطيب، ج: أحمد المقري )2(
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  مواس�����������������مُ  ھمُ امِ أّي����������������� لS ُك�����������������فَ 

   

  مُ اِس���������بوَ ا غورھ���������فا ثُ الّص��������� نَ ِم���������  

  ي������اا"حْ  ب������ينَ  ش������اعَ  دْ َق������ مْ ھُ وذك������رُ     

   

  ي��������احْ يَ  الكم��������الُ  ب��������هِ  مْ ھُ رُ ْط��������قَ  إذْ   

  نك�������������رُ ! يُ  هُ حديُث������������� مْ ھُ رُ ْش�������������وبِ     

   

  ذكرُ ُي�������� ع��������نھمْ  الج��������امعِ  دُ نَ ْس��������ومُ   

  ةالقصيدة الحواريّ  ـ 6    

ا اس�ميناه بالقص�يدة ري اعتماده على الحوار ، وھ�و م�بعض قصائد المّق ما ي&حظ في         

ة الت�ي تظھ�ر ة الحوارّي�رديّ ة حال إلى مستوى القصيدة الّس�ى بأيّ قَ رْ كانت ! ت ة، و إنْ الحواريّ 

المعروف��ة ف��ي ا"دب العرب��ي قديم��ه و  ة م��ن حبك��ة وغيرھ��ا،ة الدرامّي��القّص��فيھ��ا عناص��ر 

  )يففالخ(:)1(، قولهالمّقري ة عندالحواريّ أمثلة القصيدة  وحديثه، ومن

  ى رئ�����يسٌ ًل وْ َم����� دمش�����قَ  فْ ق�����ال ل�����ي ِص�����

   

��������������جَ    Zخَ  لَ م J ْهْ واحتش��������������امَ  هُ َق��������������ل  

  ط������رٍ قُ  ف������ي وص������فِ  س������انُ اللّ  ك������لZ  قل������تُ     

   

  هْ ش�������امَ  ف�������ي وجن�������ة البس�������يطةِ  وَ ُھ�������  

 … منص�ورةة اله يوم�ا بالمحلّ�لقيُت� و« :م عن شيخه أحمد بن القاضيوھو يتكلّ وقوله             

، فق��ال »امن��ا بف��اس وليالين��افت��ذاكرنا أوطانن��ا وأھلين��ا، وأيّ  –الط��اعون  -وك��ان إذ ذاك الوب��اء

  )  مجزوء الرمل(:)2(يخاطبني

  يا شھاَب الّدين ھ&ّ                                         

  :فقلتُ 

  زرَت إخواًنا وأھ&ً                  

  :فقال

  ا دي�������������������ارٌ عّن������������������� دتْ بُع�������������������

   

  ب�����������������القوم ش�����������������م&َ  جمع�����������������تْ   

    
  :فقلتُ 

  ي ھ����������ل ن����������راھمرِ عْ ِش���������� لي����������تَ 

   

  س�����������������ھ&َ  نُ زَ الَح����������������� فيع�����������������ودُ   

  )الطويل(:)3(ھر بسھامهفيمن قصده الدّ  ه أيضالوقو    

  ك ذا ش����������جىم����������الي رأيُت���������� :وقائل����������ةٍ 

   

  و مطم������عُ جْ ق������دما في������ك للّش������ ول������م ي������كُ   

                                                     
  .60، ص1،جالمصدر نفسه: د المقريأحم )1(
  .149ص ، )ت.د(دار مكتبة الحياة، بيروت، ، المقري وكتابه نفح الطيب: محمد بن عبد الكريم ) 2(

  .51، ص1906 الجزائر، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيير قونتانيه الشرقية، :محمد الحفناوي ) 3(
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  ھر عين�������هأص�������ابتني م�������ن ال�������دّ  :فقل�������تُ 

   

  أس�������معُ  ذا نص�������ح ل�������ه كن�������تُ  وخالف�������تُ   

  وأك������تم ا"م������ر تس������ترحْ  رْ تص������بّ  :فقال������تْ     

   

  ف��������الخير ف��������ي ذاك أجم��������عُ  نZ و! تس��������أم  

  ن ل�����يس ج�����اھ&َم����� لھ�����ا أرش�����دتِ  :فقل�����تُ     

   

  واأزمُع��������� رِ للس���������يّ  ھا والح���������يّ وأنش���������دتُ   

  بع�����د س�����اعةٍ  ري س�����اعةً ص�����بْ  وأخفي�����تُ (    

   

 
  

  )عين�������ي ف�������ي ا"ح�������ايين ت�������دمعُ  ولك�������نّ 

ويع��د  .ية م��ن المتلّق��عل��ى مقرب��ليك��ون  القص��ائد أس��لوب الح��وار ف��ي ريالمّق�� يس��تخدم            

ف�ي ئيسة، لكن ھذا الح�وار ! ي�ذھب بعي�دا لتفعي�ل الح�دث كم�ا رد الرّ الحوار أحد عناصر السّ 

ة، ة ذات نكھ��ة خاّص��ة، أو لتعزي��ز المش��ھد بأص��وات إض��افيّ َق��فارَ م��ا لتص��دير مُ الحكاي��ة، وإنّ 

اح�ة م�ن جھ�ة أخ�رى، مّ فاص�يل اللق�اط التّ تِ اعر على الْ د قدرة الشّ تكسبه طرافة من جھة، وتؤكّ 

  .ووسيلة ا'بداع عند أي شاعر فالحوار ھو منطلق ا'لھام

  . ةيخضع إلى نوع القافية في القصيدة العربيّ  عر العربيفي الشّ  قسيممط من التّ ھذا النّ         

        من حيث عدد ا�بيات :ثانّيا 

  رد ــالبيت المف ـ 1

عري المف�رد أو اليت�يم، ال�دكتور م، ومن ال�ذين تن�اولوا تعري�ف البي�ت الّش�ى اليتييسمّ  و        

ين ف ولكّن العروض�يّ عرّ عري أصبح أشھر مْن أْن يُ إّن البيت الشّ « :صابر إبراھيم الذي يقول

  . )1(»ف من عّدة تفعي&ت وينتھي بقافيةك&م تاّم يتألّ : فوه بأّنهعرّ 

ة ة ف�ي القص�يدة العمودّي�ة ا"ساس�يّ ھو الوح�دة العروض�يّ عري، البيت الشّ  الحقيقة أنّ  و        

!لي ز با!كتف�اء العروض�ي وال�دّ يتمّي� بي�ت ش�عريّ  ن�اظري وقافيتھ�ا الموّح�دة، وك�لّ بشكلھا التّ 

  . عريفق مع مفھوم القدماء للبيت الشّ وھذا ما يتّ . ركيبيوالتّ 

ة أو الوح��دات ساس��يّ تحدي��د البني��ات ا" ويظھ��ر ذل��ك م��ن خ��&ل ك��&م اب��ن خل��دون ع��ن        

دة ف�ي ة ف�ي ال�وزن، متع�دّ ع�ا متس�اويّ طَ ل قِ ھ�و ك�&م مفّص�«: عرة، في قوله ع�ن الّش�العروضيّ 

ف س�ّمى الح�رْ طع�ات عن�دھم بيت�ا، ويُ طع�ة م�ن القِ سّمى ك�ّل قِ طعة، وتُ ف ا"خير مْن كّل قِ الحرْ 

سّمى جملة الك&م إلى آخره قصيدة وكلمة، وينفرد كّل ا وقافية، ويُ ا"خير الذي تّتفق فيه، رويّ 

  . )2(»بعده ا قبله وماه ك&م وحده، مستقّل عمّ ى أنّ بيت منه بإفادته في تراكيبه حتّ 

                                                 
  .10، ص2002، دار التيسير للطباعة و النشر بالمنيا، )موسيقى الشعر( قافية محاضرات في العروض و ال: ع&ء الحمزاوي)  1(
  .739ص مرجع السابق، ال: بن خلدون عبد الرحمن )2(
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  .عريركيبي في البيت الشّ كتفاء العروضي والّد!لي والتّ عرف بظاھرة ا!و ھذا ما يُ 

  )الطويل(:)1(بعد دخوله دمشقري قوله، ومن أمثلته عند المّق 

  ةً رّ قُ����� نَ الع�����يْ  بھ�����ا م�����ا يم�����fُ  دتُ وَج�����

   

  غري�����بِ  ي ع�����ن ا"وط�����ان ك�����لZ ِل ْس�����ويُ 

 )الوافر(:)2(!ئيوقوله في رسالة إلى شيخه الدّ     

 Sدٍ س�������عْ  قلي�������لَ  إذا ك�������ان المح�������ب  

   

 
  

  ذن��������������وبُ  ه إ!ّ فم��������������ا حس��������������ناتُ 

    )الرجز: ()3(ه في وصف رأس تافورةوقول    

  خرْجن�����ا م������ع الَم������ولَى إل������ى رأِس ت������افورةٍ 

  

  فص�����ارْت ب�����ه تل�����َك المعاھ�����ُد معم�����ورةٌ   

    
  

  )الطويل(:)4(في الفراقوقوله 

  اعةٌ َس����� نِ يْ للَب����� ِض ْم�����ا تَ أھ�����ذا ولّم�����

   

  ورُ ھُ علي��������ه ُش�������� تْ رZ ذا َم��������إكي��������ف فَ   

    
  )البسيط(:)5(الوطن و في الحنين إلى أبناء

  نيا بق�������ربھمُ م�������ن ال�������دّ  تُ رْ ذا ظِف�������إ

   

   Sمغف������ورُ  ھرُ ال������دّ  ن������ب جن������اهُ  ذ فك������ل  

    
  )البسيط(:)6(يجھل محاسن الّشام و فيمن

  ھ������اظُ حِ ي& اشٌ ّف������خُ  سَ مْ ى الّش������ى ي������رَ أّن������

   

  يشِ ف��������افِ الخَ  أبص��������ارَ  رُ َھ��������بْ تَ  والش��������مسُ   

مائر الت�ي ! ھ�ا مبت�ورة وذل�ك لوج�ود الّض�يبدو لنا من خ&ل أغلب ا"بيات المف�ردة أنّ             

 .شّك أّنھا تعود على عائد سابق

  ـــةتفالن(  ـ 2

                                                 
  . 58ص ،1ج،نفح الطيب: أحمد المقري)  1(
، وزارة )ھلالمنا(رسالة عاشق الجوار أبي العباس المقري إلى شيخه أبي عبد J الد!ئي، مجلة : عبد الرحمن كظيمي )2(

  .188، ص 1996، شتمبر52المملكة المغربية، عدد الشؤون الثقافية،
  .72، ص رحلة المقري: أحمد المقري)  3(
  .15، ص1نفح الطيب،ج: أحمد المقري )4(
  .32، ص1ج ،المصدر نفسه: أحمد المقري )5(
  .68، ص1، جالمصدر نفسه: المقريأحمد )  6(
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، وھن��اك م��ن )1(ةب��ين بيت��ين أو ث&ث��دھا فھن��اك م��ن ح��دّ ف��ة ف ف��ي ع��دد أبي��ات الّنتاختل��        

اعر خ��اطرا د فيھ��ا أو فيھم��ا الّش��ورِ ُي��. وھ��و ال��رأي ال��ذي أخ��ذنا ب��ه ،)5(ح��ّددھا ببيت��ين ! أكث��ر

ف�ي نفس�ه فاقتنص��ه دون أن  ن�ى ج�الَ حظ��ات، أو معْ راوده، أو ش�عورا ح�اّدا ف�ي لحظ�ة م�ن اللّ 

  .يتوّسع فيه

ا!ت�ه عبي�ر ع�ن انفعري حي�ث اعتم�ده في�ه التّ ّق في شعر الم عر متنّوعمط من الشّ ھذا النّ و       

  )السريع(:)6( الوعظفي  عواطفه، ومنه قولهو

 ِc  Sم�����������ن واع�����������ظٍ  بِ الش�����������يْ  در  

   

  حُ واِض�������������� هُ منھاُج�������������� ناص��������������حٍ  و  

     Sه ش���������أنهيعجُب��������� ئٍ رِ اْم��������� ك���������ل  

   

  حُ ھر ل�����������ه فاِض�����������وح�����������ادث ال�����������دّ   

ذ العبرة والموعظة من أنفسھم ام وا"حوال، و أخْ ر ا"يّ ر الناس بتغيّ كّ يذ ري أنْ يريد المّق       

        .    ةة ! اصطناعيّ تكون طبيعيّ  دوام الحال من المحال، وعلى ا"عمال أنْ  أنّ  و. قبل غيرھم

  )الوافر(:)1(ام السروروقال في أيّ 

  ديمٌ لن����������ا َن���������� رورُ الّس���������� ا وَن����������تْ وبِ 

   

�������� هِ وِن��������عيُ  وم��������اءُ  Zمُ ادَ افي ُم��������الص  

  تْ ذا تغّن�������������إ س�������������يمُ س�������������ايره النّ يُ     

   

  م������������امُ قيه الغَ ْس������������يَ  و حمائم������������هُ 

عبير عن سعادة ا'نسان وسروره وھو يحيا بين جمال مظاھر تفة في التّ كما استعمل النّ     

  . ى ألوان الحياةبة وما تترك من آثار في شتّ بيعة  الخ&ّ الطّ 

  )تيْ بَ وْ الدّ (:)2(وقال أيضا

  ت������احُ يلْ  أحم������دَ  ش������كل نع������الِ  نْ ِم������

   

  حظھ��������ا أرت��������احُ َل ى ِل ھ��������دً  أن��������وارُ 

  مت���������احُ بھ���������ا يَ  ه وس���������يلةً فاجعْل���������    

   

  فت���������احُ ه المُ ا "ّن���������كرًب��������� جُ ف���������رW يُ 

ة ا!يجابّي� إب�راز اYث�ارتف�ة إل�ى اعر ف�ي ھ�ذه النّ بيع�ة، ينتق�ل بن�ا الّش�صح ووصف الطّ ومن النّ     

   .اعرالشّ ة نفسيّ في ) ص(سول التي تتركھا أشكال نعال الرّ 

  عــةطالِق  ـ 3

                                                 
  .34ص ،1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ة العربيةنور الدين السد، الشعري: ينظر  )1(

حسين عبد الجليل يوسف، مكتبة اYداب، : ، ميزان الذھب في صناعة شعر العرب، تحقيقالسيد أحمد الھاشمي: ينظر  )5(
 .21، ص1997، القاھرة، 1ط
 .118، ص1، جالمصدر نفسه، أحمد المقري )6(
 .81ص 1جنفح الطيب، أحمد المقري،   )1(
 .242أحمد المقري، فتح المتعال، ص  )2(
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ى أّنھ�ا ! تتج�اوز س�بعة طع�ة، ب�ين م�ْن ي�رَ ختلف الّنق�اد وا"دب�اء أيض�ا ف�ي مفھ�وم القِ ا        

وھو ال�رأي  ،)4(ة أبياتوھناك من جعلھا بين ث&ثة وستّ . )3(أبيات و إْن تجاوزتھا فھي قصيدة

لم�ا أّن اعر بطريقة موجزة، عوغالبا ما تتناول القطعة خ&صة تجارب الشّ . اجح في رأيناالرّ 

! يستدعي توّسعا في الفك�رة أو تولي�دھا أكث�ر مّم�ا ھ�و مح�ّدد كّمي�ا، "ّن�ه إذا «: ر القطعةصَ قِ 

  . )5(»"بيات القطعة تحّولت إلى قصيدة اعر ھذا الكّم المحّددتجاوز الشّ 

ي�ت اعر الكمَ حّت�ى أّن الّش� ،عر عن ا'طالة فيهر الشّ صَ عراء مْن فّضل قِ وھناك من الشّ         

 بع�ريّ ن الزّ ، وقيل !ب)6(»صار أقدرقْ أنا على ا"«: ال عندما تّم لومه عن ا'طالة في شعرهق

ة ول ف�ي المحاف�ل، وق�ال م�رّ لج في المسامع، وأجْ صار أوْ "ّن القِ «: فقال ،ر أشعاركصِ إّنك تقْ 

  . )1(»ة فاضحةة !ئحة وسبّ رّ عر غُ يكفيك من الشّ : أخرى

س�ر و حس�ن التعبي�ر ع�ن المواق�ف والعواط�ف، م�ع اعتم�اد اليُ  ،زات القطع�ةومن ممّي�        

  .ةنات البديعيّ عراء فيھا على براعتھم في توظيف المحسّ الشّ 

في الّشكوى قوله  رينة المّق◌ّ عرية الواردة في مدوّ من أمثلة القطع الشّ  و        

  )                   الخفيف(:)2(والّتوجع

  اخي��������ر دW ال��������وُ  قِ م��������اذِ ن مَ ِم�������� مْ رُ َت�������� !

   

 
  

����������� نَ ِم����������� فبعي�����������دٌ  Zرابِ الس ����������� Zرابُ الش  

  اب يعل�������و عل�������ى الم�������اكالحَب������� رون�������قٌ     

   

 
  

  ب���������ابُ اب الحُ تح���������ت الحَب��������� ء ولك���������نْ 

  الق��������و ف��������اق ألس��������نةُ ف��������ي النW  تْ َم��������ظُ عَ     

   

 
  

  ذابُ الَع��������� ذابِ الِع��������� نِ وف���������ي ا"لُس��������� مِ 

ه فيھ�ا إل�ى لمخاط�ب ي�دعواعر توجيھ�ات لھذه ا"بيات عبارة عن نتفة تن�اول فيھ�ا الّش�            

الّنظر إلى لّب ا"مور و جوھرھا ! إلى قشورھا و شكلھا، و كأّنه يريد أن يقول ليس ك�ّل م�ا 

احي�ة الفّني�ة فاّتس�مت بمجموع�ة م�ن الّص�ور ھ�ذا م�ْن ناحي�ة المض�مون أّم�ا م�ْن النّ . يلمع ذھب�ا

  . فظ، و تنّوع الجناسة تنّوعت بين تكرار اللّ الجماليّ 

  )الخفيف(:)3(الدمشقية في جمال الطبيعة و قوله

                                                 
 .188ابن رشيق، المرجع السابق، ص: ينظر  )3(
 .21صالسيد، المرجع السابق،  أحمد الھاشمي: ينظر  )4(
 .33المرجع السابق، ص: نور الدين السد  )5(
 .188، صالمرجع السابق: ابن رشيق  )6(
 .187المرجع السابق، ص: ابن رشيق )1(
 .72، ص1نفح الطيب، ج: مد المقريأح )2(
 .19، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )3(
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  منھ���������ا غص���������ونٌ  تخت���������الُ  وري���������اٍض 

   

  ق������ودِ م������ن زھرھ������ا وعُ  رودٍ ف������ي ُب������  

  انٍ وَ فيھ����������������ا َغ���������������� ا"دواحَ  نّ أفك����������������    

   

  ودِ ا بحس��������ن الق��������دُ وً ْھ��������تتب��������ارى زَ   

  ي������������انٌ فيھ������������ا قِ  ا"طي������������ارَ  وك������������أنّ     

   

  ى ف��������ي ك��������ل ع��������ود بع��������ودِ تتغّن��������  

  م�������ة ال�������رووْ ف�������ي حَ  ا"زھ�������ارَ  وك�������أنّ     

   

  ودِ ُن��������بُ تح��������ت  لS َس��������تُ  س��������يوفٌ  ِض   

  .مشقيةبيعة الدّ ن من أربعة أبيات يصف فيه المّقري جمال الطّ ھذا نموذج لمقطع يتكوّ             

  )البسيط(:)4(وقوله بعد ا!نتھاء من الحجّ        

  وق�����د العتي�����قِ  تِ ل�����ى البْي�����إ ى الحج�����يجُ واَف�����

   

  غ����ازَ ا ب����ه بَ ا ن����ورً جى ف����رأوْ ا ال����دS جَ َس����  

  ا وق�����������ال J أكب�����������رب�����������وا عجيًج�����������عجّ     

   

  غاور ق�����د ص�����بِ ا ب�����النّ ًق�����مؤتِل  م�����ا للج�����وّ   

  مْ كُ أ! ھ����������اتوا بش����������ارتَ  :ق����������ال ال����������دليلُ     

   

  حمن ق�����د بلغ�����اال�����رّ  ب�����ةَ عْ ن�����وى كَ  نْ فَم�����  

  با"ش�����������واق ن�����������ادوا عل�����������ى الع�����������يسِ     

   

  غانحوھ��ا وَص�� ف��ؤادٍ  ك��لS  نZ وانتحب��وا وَح��  

     Sةً محم���������دَ  الَ َن��������� &ً ْع���������فِ  م���������ن ذمّ  وك���������ل  

   

  غ����ىبَ ن����ى وجَ  دْ ح����ا م����ا َق����ة ومَ ف����ي مّك����  

اج عندما بلغوا البيت ن وصفا لحال الحجّ وھذا مثال لمقطوعة فيھا خمسة أبيات تتضمّ             

  .العتيق

  )مجزوء الكامل(:)1(الحيةوأيضا في وصف الصّ         

�����������������������الصZ  تُ دْ رَ ا وَ لّم����������������������� Zـالحي  

   

  ف�����������اقِ الرW  عُ َم�����������تَ جْ مُ  حي�����������ثُ  ةَ ـ�����������  

  م�������������ن أرض الش�������������آ تُ وش�������������ممْ     

   

  اقِ رَ أنف���������������اس الِع��������������� م نس���������������يمَ   

  ـل������������ي ولم������������ن أح������������ تُ ْن������������يقَ  أ    

   

   Sف���������������اقِ واتّ  ع ش���������������ملٍ ْم���������������بجَ  ب  

  ق����������اح اللW رَ َف���������� نْ ِم���������� وض����������حكتُ     

   

  راقِ الِف���������� نَ ِم���������� كم����������ا بكي����������تُ  ءِ   

  ـتج������������� !ّ إِ ل�������������ي  قَ ْب�������������يَ  مْ َل�������������    

   

  ���������� Sفر الب����������واقين الّس����������أزُم���������� مُ ش  

  ن������������ايثُ  ح������������دِ  ط������������ولَ ى يَ حّت������������    

   

  ا   ن��������& ق��������يكّن�������� م��������ا بص��������فاتِ   

عب ال�ذي عاش�ه عّبرت ع�ن الموق�ف الّص�ة أبيات قطوعة فتحتوي على ستّ ا ھذه المأمّ             

ة الت�ي ور البيانيّ وقد تعّددت الصّ . ةاشة التي ألّمت به أثناء توديع ا"حبّ اعر، والعاطفة الجيّ الشّ 

   .أثرة التّ ة ا!نفعا!ت و شدّ عن قوّ فيھا رت عبّ 

                                                 
 .40، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )4(
  .67ص ،1ج ،نفح الطيب: أحمد المقري)  1(
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  دة ـــالقصي ـ 4

ا"بي�ات س�بعة فھ�ي قص�يدة، ولھ�ذا  وقيل إذا بلغتْ «: ةمديقول ابن رشيق في كتابه العُ         

إ! م�ا بل�غ  ن ! يع�دّ اس َم�وم�ن الّن� ...اسيب عن�د أح�د م�ن الّن�عِ كان ا'يطاء بعد سبعة غير مَ 

ي يق�ول أّن ا"بي�ات إذا بلغ�ت وق�د أخ�ذنا ب�الرأي ال�ذ .)1( »العشرة وجاوزھا ول�و ببي�ت واح�د

  .عّدت قصيدة سبعة

  )الكامل:()2(راقري في الفِ قول المّق بعة أبيات ت السّ ذاومن أمثلة القصيدة 

  ىوَ الَھ������� امِ أّي������� بع�������د ف�������راقِ  فرجع�������تُ 

   

 
  

  عِ الموَل����������� ح�����������بّ للمُ  بابةَ الّص����������� أص�����������فُ 

  هدْت�������غرّ  إذا الحمام�������ةُ  ي الجف�������ونِ داِم�������    

   

 
  

  ترع��������رعالمُ  البان��������ةِ  خ��������وطِ  ف��������وقِ  نْ ِم��������

  ھ������اأھلُ  وق������د تباع������دَ  -  يارَ ي ال������دّ أس������قِ     

   

 
  

  عِ ّم���������الھُ  موعِ ال���������دّ  يZ ا ِل���������ع���������زَ   -عنھ���������ا

  ن��������يجيبُ ل��������يس يُ  ا"ط��������&لِ  ونواع��������بُ     

   

 
  

  ج���������عِ وتبدى وى الّص���������ِس�������� ھنّ م��������ا بي���������نَ 

  ن��������يجيبُ يُ  نِ الغص��������و ف��������وقَ  وھوات��������فٌ     

   

 
  

������������� الحم�������������امِ  تغري�������������دُ  نّ ھُ نْ ِم������������� Sالس Zعِ ج  

  ھ������افُ وإلْ  روعِ الفُ������ بِ ذَ عل������ى َع������ ناح������تْ     

   

 
  

  معِ ھ�������������ا وبمْس�������������ى فوقَ نھ������������ا بم�������������رأَ مِ 

  هفارقُت���������ا كم���������ا إلًف��������� م���������ا فارق���������تْ     

   

 
  

 Z&يأدمِع���������� س����������واكبَ  و! أج����������رتْ  ك����������  

إذ جعلته كحال العاشق  ،يندب الّشاعر حّظه من ا"ّيام التي لم تنصفه في ھواه             

ا"ط&ل  ! يعثر المحّب بعد فراق الحبيب إ!ّ علىالولھان في العصور الخوالي، عندما 

  .ن موقف حزين، لذكرى فيھا أنين وحنينيا له م .بوعرّ لجرة ا"حّبة لوخراب الدّيار بعد ھ

  )الطويل(:)3(مدح ابن مسعود قصيدة بلغت ثمانية أبيات في وقوله في

  ناف�����������ثُ  حرِ بالّس���������� راقٍ  نظ�����������مُ  رقZ  لق����������دْ     ھ�������������ا المباح�������������ثُ نتجتْ أ ا وعل�������������ومٍ أَم�������������

  اس رائ������ثُ وف������ي الّن������ ا إل������ى العلي������اس������ريعً     اغ�������دَ  نْ َم������� أحم�������دُ  العص�������رِ  أھ�������لِ  مِ لع�������اِل 

  ه الك�����������وارثُ ْت�����������! غرّ  رش�����������يدٍ  بثغ�����������رٍ     ھداي���������ةٍ  س���������راجَ  مس���������عودٍ  نَ اب��������� عني���������تُ 

  ح������ارثُ  أخ������و الھ������زلِ  م������امٌ ھُ  ى نج������لٌ حَك������   كم�����ا ! ى المقام�����اتِ دى أزَك�����ل�����ه ف�����ي الُھ�����

  نو إليھ������������ا المباح������������ثُ ! ي������������دْ  أس������������انيدَ     ىرَ ف������ي ال������وَ  ل������كَ  ك������مْ  العلي������اءِ  دَ نَ في������ا َس������

                                                 
  .189و 188، صابن رشيق، المرجع السابق)  1(
ضوان محمد حسين النجار، جامعة ر/ د: ، إشراف)مخطوط( ماجستيرالمقري شاعرا، رسالة  :بلعيد حفيف حجو )2(

  .78، ص1989تلمسان، 
  .69و  68ص ، رحلة المقري: ريأحمد المقّ  )3(
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  و عاب��������ثُ ُھ�������� نْ كَم�������� د̂ ول��������يس أخ��������و ِج��������    كما لم���������ثِل جي���������زً ثل���������ي مُ ى مِ ى ي���������رَ ف���������أنّ 

  الح���������وادثُ  ا م���������ا تع���������وقُ كثي���������رً  ولك���������نّ     ىَل������قِ  نْ َع������ كَ ي جواَب������ت������أخيرِ  وم������ا ك������انَ 

  وثال����������ثُ  ث����������انِ  علي����������اكَ  نْ َع���������� يقص����������دُ     اف�������ردً مُ  ا ف�������ي الب&غ�������ةِ ف�������ذًّ  ل�������تَ ف�������& زِ 

العلماء  في ھذه ا"بيات مدح ممزوج با!عتذار من الّشاعر إلى ابن مسعود أحد           

التي تجعل  ھذا العالم الجليلوقيمة إبراز مكانة المدح وقد تضّمن . البارزين في عصره

كما أبان عن اعتذاره في عدم الرّد بسرعة على طلب ھذا . المقّري عاجزا عن إجازته

    .الع&ّمة

  )المجتث(:)1(ابع والخامسنا الرّ في وصف دمشق مضمّ  هلوقو

  اءً وَ رُ  راق����������������������تْ  دمش����������������������قُ 

   

 
  

  ارهْ َض�����������������������������وغَ  ھج�����������������������������ةً وب

  لي������������������لٌ عَ  فيھ������������������ا نس������������������يمٌ     

   

 
  

  بش������������������ارهْ  فواف������������������تْ  ص������������������حّ 

  كع�����������������������روسٍ  ةٌ وَط�����������������������غُ  و    

   

 
  

  هْ ارَ َش����������������� ھ�����������������ى بأعج�����������������بِ زْ تُ 

  س����������نھا م����������ن ري����������اٍض ي����������ا حُ     

   

 
  

  ار نض�����������������ارهْ َض�����������������مث�����������������ل النّ 

  ا وعنھ������������ازھ������������رً  ك������������الزھرِ (    

   

 
  

  )هْ ارَ َب�����������������عِ  العبي�����������������رِ  فُ رْ َع�����������������

  منھ�������������ا الف�������������ردُ  والج�������������امعُ (    

   

 
  

  )ارهْ َن�������������������مَ  هُ ل�������������������ى ا'َل�������������������أعْ 

  يھ��������������االق��������������ول فِ  وحاص��������������لُ     

   

 
  

  هْ اختص���������������������������ارَ  ن أرادَ لَم��������������������������

  ھا م����������������ن رآھ����������������ات����������������ذكيرُ     

   

 
  

  بي إش�����������������ارهْ ْس�����������������ا وحَ نً دْ َع�����������������

  س���������������واھا تف���������������وقُ  دام���������������تْ     

   

 
  

  ن�����������������������������������ارهْ إ و ةً اَل�����������������������������������إنَ 

يعّدد أبو العّباس مجموعة من بصمات الّظواھر الّطبيعّية التي عرفت بھا دمشق،             

ويكفيھا  ...العليل، والغوطة التي تشبه العروس، ورّياض نضرة الّنسيم: والتي تتمّثل في

  .  جما! وبھاء أّنھا تشبه جّنات عدن

  )الخفيف(:)2(ھـ1029المحروسة سنة  )ّزةغَ (وأيضا في وصف جمال طبيعة 

  يھ���������انِ التّ  ف���������ي جي���������وشِ  عدُ الّس��������� أقب���������لَ 

   

  يا"م�����������انِ  لِ ى ونْي�����������ش�����������رَ البُ  واءِ بِل�����������

  ثُ فيھ�����������ا حي����������� مَ وخ�����������يّ  ةَ ى غ�����������زّ وأَت�����������    

   

  يالمب������������انِ  دى وثي������������قَ ن������������ي الّن������������غْ مُ 

    
                                                 

  .60ص، 1ج، نفح الطيب: أحمد المقري)  1(
    .139، صريرحلة المق: أحمد المقري )2(
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  ب������������ابٍ قُ  يضُ ِب������������ ي������������اِض الرّ  زِ وْ َل������������لِ  إذْ 

   

  ذو أل����������������وانِ  ا"زھ����������������ارِ  س����������������اطُ وبِ 

����������������� وخي�����������������ولُ      Sراحٍ ِم����������������� ذاتُ  رورِ الس  

   

  المي������������دانِ  ف������������ي حلب������������ةِ  واس������������تباقٍ 

  ھ������������������ادتْ زرّ  ق������������������دْ  ا"نھ������������������ارِ  روعُ ودُ     

   

  ا'تق���������انِ  ف���������ي غاي���������ةِ  ري���������حٍ  فS َك���������

  ھ���������������اتْ معمّ  ق���������������دْ  الھض���������������ابِ  ورؤوسُ     

   

  انِ ھا ذو افتَن�����������نُ ْس�����������فحُ  بٍ حُ ُس����������� دُ َي�����������

  عٍ جْ بَس������������� تْ غّن������������� ا"طي�������������ارِ  انُ َي�������������وقِ     

   

  اص�������بھانِ  نْ ِم������� اقِ ّش�������العُ  قُ وْ َش������� ھ�������اجَ 

  ثن̂ َت����������������� ذاتُ  ص�����������������ونِ الغُ  يُ وغ�����������������وانِ     

   

  يوانِ ي الَغ�����������ل�����������Wحُ  ا"ن�����������داءِ  يُ وYِل�����������

  ابتس������������������امٍ  ذاتُ  احِ ا"ق������������������Z غ������������������ورُ وثُ     

   

  زم�������������انِ  رُ ْي�������������خَ  بي�������������عِ الرّ  دومِ قُ�������������ِل 

  غ��������������ربٍ  ھ��������������ا أرضَ ھودُ ي عُ ِن��������������كرتْ أذْ     

   

����������والمغ����������انِ  Sي للص Wيفيھ����������ا مع����������انِ  ب  

التي ! تقّل نضارة عن دمشق، بما ومن دمشق، ينتقل الّشاعر إلى وصف مدينة غّزة،          

نھار، ا"حباھا J من مختلف ألوان الّطبيعة الجامدة والحّية، كالرّياض وا"زھار، و

ذا ذّكرته ھذه الّطبيعة الغّناءة بما يسبح به المغرب العربي وھك. والخيول، وقيان ا"طيار

  .أيضا من طبيعة  ليست أقل جما! من نظيرتھا في المشرق

  )الخفيف(:)1(و في مدح ابن الخطيب

  ومُ رُ ا أَ الخطي�������ب مّم������� اب�������نِ  واج�������بَ     وفيُت���� العب����اراتِ  عري أيS ِش���� تَ ْي����َل 

���������ا العَ وري وم���������ُص���������لقُ     منھ�����ا ال�����بعِض  نِ َع����� وأن�����ا ع�����اجزٌ  Sل���������ومُ ي مَ ي  

  س���������ومُ الرS  مS تِ ا ب���������ه َت���������ك افتخ���������ارً     ـدي�����ن وناھي����� لس�����انَ  ىعَ دْ ُي����� وَ ْھ�����وَ 

  ومُ ورُ  بٌ رْ ُع������� هُ ْت�������روَ  فض�������&ً  ن�������الَ     & م������ني ُع������ل������Wحَ أُ  ىَل������الحُ  فب������أيّ 

  م���ومُ العُ  أن يخ���صّ  فِ ْص���ل���دى الوَ  هُ ـ���    ـنتح��ي من��أي م��ا ال��ذّ  وعل��ى الف��رِض 

  يح����������ومُ  علي����������ه ك����������ل_  لص����������وابٍ     ع������ينٍ م������ن مَ  وىَت������ق������د ارْ  ظٍ ْف������حِ أِل 

  ومُ ى بھ�����ا م�����ن يُع�����يخَش����� م�����ن بح�����ارٍ     اًص������وْ غَ  ال������درّ  جُ س������تخرَ يُ  أم لفھ������مٍ 

  ومُ لُ��������داوى الكُ م��������ا ب��������ه ُت�������� ةٍ دZ ِع��������    ف���������ي فن���������ون فٍ مؤل���������Z أم لفك���������رٍ 

  عل������ى م�������ن يس�������ومُ  هُ رُ دْ & َق�������ك َغ������    ـْل�������ا لسّ  رُ ھَ وْ ه َج�������كأّن������� أم ل�������نظمٍ 

��������� Sِل حُ  دورُ تتب���������اھى ب���������ه الص���������   من��������ه  نج��������ومُ  العي��������ونَ   وت��������روقُ     اّيً

   بي���������انٍ  رِ حْ واف���������ى بِس��������� أم لنث���������رٍ 
  

  س������ومُ والمع������اني جُ  وحِ ك������الرS  فھ������وِ   

                                                 
 .111و 110ص ،1ج ،نفح الطيب: أحمد المقري)  1(
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  ل����������ومُ ھ����������ا العُ يْ بَ نِ ت����������تf"  ف����������ي جا    ماءَس��������������� ه للب���������������ديعِ وأظلْت���������������

  ل�������ومُ ھ�������ى والحُ من�������ه النS  تْ واس�������تزانَ     اش������ادً رَ  من������ه النف������وسُ  تْ فاس������تزادَ 

  ق�������ومُ الرS  هُ ْن�������مِ  تل�������وحُ  يٍ ْش�������وَ  مث�������لَ     انً ْس��������حُ  ف��������ا قَ  مٍ نَ ْم��������نَ مُ  خ��������ط̂ أم ِل 

   وضٌ رَ  سُ ، والط��رْ والغص��ون ا"ق��&مُ 
  

  ومُ جُ ث َس��������ْي��������غَ  دادُ ، والِم��������رٌ ناِض��������

  ومُ أ قُ����������� ا يج�����������لّ اھا مّم�����������وَ بِس�����������  ينW إِ في ف�����ْص�����وَ  نَ زْ َج�����أعْ  ت_ تل�����ك ِس�����

الّرج�ل ھ�ذا  .لس�ان ال�ّدين اب�ن الخطي�ب لم يت�رك المّق�ري ش�يئا جم�ي& إ!ّ وص�ف ب�ه        

  . الملّقب بصاحب الوزارتين لمكانته ا"دبّية والسّياسّيةالفّذ، 

أشّد ا!نبھار بھذا الّنموذج ا'نساني الّراقي في أعماله، وكي�ف  ويبدو الّشاعر منبھرا        

  .!؟ فقد جعله مثله ا"على في أمور الّدين والّدنيا

  :التي ُجمعت نصوص و عدد أبيات ا"شعار  مجموع حوضّ ي :1الجدول رقم

ع������������������دد   الّتعريف

  الّنصوص

  الّنسبة

  المئوّية

ع����������������دد 

  ا"بيات

  الّنسبة

  المئوّية

 مفرد(البيت 

  )أو يتيم 

39  14.07%   39 02.59%  

الّنتف������������������ة 

  )بيتان(

119  42.90%  238  15.01%  

  37ـ  3  )6ـ3(قطعة 

  19ـ  4

  11ـ  5

  07ـ  6

13.35%  

06.25%  

03.97%  

02.52%  

111  

075  

055  

042  

07.37%  

05.04%  

03.65%  

02.79%  

قص���������������يدة 

قص�������������يرة 

  )20ـ7(

  04ـ 7

  03ـ 8

  02ـ 9

  02ـ 10

  02ـ 11

01.44%  

01.08%  

00.72%  

00.72%  

00.72%  

28  

24  

18  

20  

22  

01.86%  

01.59%  

01.19%  

01.32%  

01.46%  
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  04ـ 12

  03ـ 13

  01ـ 14

  02ـ 15

  03ـ 17

  01ـ 18

  02ـ 20

01.44%  

01.08%  

00.36%  

00.72%  

01.08%  

00.36%  

00.72%  

  

48  

39  

14  

30  

51  

18  

40  

  

  

03.18%  

02.59%  

00.93%  

01.99%  

03.83%  

01.19%  

02.65%  

قص���������������يدة 

متوّس����������طة 

  )50ـ21(

  01ـ23

  01ـ25

  01ـ26

  02ـ27

  02ـ28

  02ـ30

  02ـ32

  01ـ34

  01ـ44

  01ـ48

00.36%  

00.36%  

00.36%  

00.72%  

00.72%  

00.72%  

00.72%  

00.36%  

00.36%  

00.36%  

23  

25  

26  

54  

56  

60  

64  

34  

44  

48  

01.52%  

01.66%  

01.72%  

03.58%  

03.72%  

03.98%  

04.25%  

02.28%  

02.92%  

03.18%  

قص���������������يدة 

طويل����������������ة 

  )100ـ51(

  %03.45  52  %00.36  01ـ52

م��ا (مطّول��ة  

  )فوق المائة

  %06.84  103  %00.36  01ـ103

  %99.33  1505  %99.26  277  عالمجمو  
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  :الخ-صة           

اعتم�د ف�ي ش�عره عل�ى  ريّ د المّق�أحم�د ب�ن محّم� أنّ من خ&ل الجدول الّس�ابق، يتب�ّين         

و أيض�ا ,  % 42.90و بنس�بة , نّصا)  119 (بعدد, الّنتف في المقام ا"ّول أكثر من غيرھا

ة ا"ول�ى و تليھ�ا و بھذا تتبّوأ المكان�,  % 15.01بيتا بنسبة )  238 (بعدد ا"بيات الّتي تبلغ

و أخيرا القصائد الّطويلة بنّص واح�د و بم�ا نس�بته , ائد القصيرة و المتوّسطة ثّم القطعالقص

  .% 03.45بيتا و ما نسبته )  52( ـو ب,  % 00.36

أي , بيت�ا)  103 (أبيات�ه ا الّنصوص المطّولة فلم نعثر إ" عل�ى ن�ّص واح�د و ع�ددأم        

نّص�ا )  277 (بيت�ا و)  1505 (ل�غ ع�ددھام�ن ك�ّل أبي�ات المدّون�ة الّت�ي يب % 06.84بنسبة 

  .مّما تّم جمعه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثـّاني
        ةعريّ الموضوعات الشّ 
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  :تمھيــد

أو  والغن	ائيّ  والمس	رحيّ  عليم	يّ والتّ  والملحم	يّ  أل	وان وأص	ناف، من	ه القصص	يّ  الّشعر       

  . الوجدانيّ 

م	ة كْ الحِ  هموض	وعاتم	ن ال	ذي  ،وع ا$خي	رفيكاد ينحصر في ھذا الّن	 عر العربيّ ا الشّ أمّ        

  .غيرھاوالفخر والغزل وھد والزّ والمدح والھجاء  الوصفو

ننس	ب  أنْ  ه م	ن اليس	يرى أّن	، حّت	ف	ي ھ	ذه ا$ن	واع أشعار الع	رب من	ذ الق	ديم تراد لقد        

إل	ى  ت ف	ي عص	ور مختلف	ة إل	ى واح	د م	ن تل	ك ا$غ	راض، أوة التي اس	تجدّ عريّ ارات الشّ التيّ 

التي عثرنا عليھ	ا ف	ي ش	عر أحم	د ب	ن  المختلفة ضاغرا$ أھمّ ع أكثر من غرض، وسوف نتتبّ 

  . ريد المّق محمّ 

  الموضوعات الّتقليدية :�أوّ 

  وقـّـوالشن ــالحنيـ  1

، ةحّب	ا$و به المرء من ألم الفراق عن الوطن وا$ھل ما يحسّ  كلّ الحنين والّشوق ھو         

وق في	ه عاطفت	ه تھ	دأ ون	ار الّش	 جوع، لع	لّ ق إلى الرّ كريات إلى الماضي، فيتشوّ ول به الذّ فتجُ 

  .مظاھر ھذا الحرمان ر فيه كلّ نفسه بشعر يصوّ ر عن ما يختلج في ويعبّ . تنطفئ

في وصفه، عة متنوّ  األفاظمستعمD عن حنينه إلى وطنه أحمد المّقري اعر ر الشّ عبّ           

   )الطويل:()1()البDد(منھا 

  يِت									ي بھ									ا وأحبّ ي أھِل									ي الّت									ب									Dدِ 

   

  ن						ى والخ						واطرُ والمُ  يوروِح						 يوقلِب						   

     Fذك																	ا ووھَ رني أنجادُ ت																	اادُ ھ																	ھ  

   

  رُ نواِض			 رٌ ْض			ا مض			ت ل			ي وھ			ي خُ عھ			ودً   

 مس								اعد م								انُ والزّ  ص								افٍ  ذا الع								يشُ إِ     

  مس																																																																																اعدٌ ممممم

  ج					ائرُ  وL ال					دھرُ  ممل					ولٌ  ف					D الع					يشُ   

  ض ش													بابناليالين													ا كّغ													 بحي													ثُ     

   

  رُ ج											واھِ  ونح											نُ  ا س											لكٌ َن											امُ وأيّ   

  دول														ةٌ  بيبةِ للّش														 كان														تْ  لي														اليَ     

   

  رُ وآِم										 ن										اهٍ  اتِ ذN اللّ										 كُ ِل										بھ										ا مَ   

  ھ										انّ إف عل										ى تل										ك العھ										ودِ  س										Dمٌ     

   

  تلتھ											ا مص											ادرُ  أف											راحٍ  م											واردُ   

    

                                                 
  .18و17، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
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ھ	ذا . م الف	راق لبل	دها يكاب	ده م	ن أل	ة وشوق دفين عمّ ر في زفرات حارّ اعر ھنا يعبّ الشّ         

ره بطبيعت		ه كي		ف L ؟ فھ		و ي		ذكّ . بالّنس		بة إلي		ه ءوا$حّب		ة ب		ل ك		ّل ش		يل ا$ھ		ل يمّث		 البل		د ال		ذي

 ّDھا أيّ إنّ . باه وشبابهام صِ ره بأيّ ان، كما يذكّ الفتّ  بة وجمالهالخL حى من خيالهمْ تً  ام  .  

  )الكامل:()1()يارالدّ (ومنھا لفظة         

  واس								مٌ يار مَ ن								ا بھاتي								ك ال								دّ وَل 

   

  واقُ ق									ام لطيبھ									ا ا$ْس									تُ  تْ كاَن									  

  بس							رعةٍ  م							انُ نھ							ا الزّ ا عَ َن							فأبانَ     

   

  بھ									ا ا$ش									واقُ  لن									اعلF تُ  تْ دَ وَغ									  

ن ي وطن	ه وب	يّ رن ب	ين حال	ه ف	اعر، فھا ھ	و يق	اما أبعد اليوم عن البارحة في نظر الشّ             

  .   ، وشّتان بين ھذا وذاكار الغربةحاله في ديّ 

  )المجتث:()2()ا$رض والموطن(وكذلك         

  يھا الغ																			وادِ س																			قتْ  أرضٌ 

   

  يس																			يلُ   نٍ زْ ُم																			 بك																			لّ   

  يوب																									Dدِ ي نِ واطِ َم																									    

   

  لي																	لُ ي الظّ عيِش																 وظ																لّ   

. اه W ب	ه م	ن خي	رات ونع	يم ج	ّراء كث	رة الم	زناعر رب	وع وطن	ه وم	ا حَب	يصف الّش	            

  .ه بھذه  ا$رض وھذا الوطن أشّد الّتمّسككتمسّ ث الّشاعر وتشبّ ونلحظ ھنا، 

  )الوافر:()3()بوعالرّ (أيضا بكلمة و        

										قَ تَ     ل									ى زم									انٍ إ ذا خل									وتُ إ نX ِح									أَ  Nةِ ض										ي بأفني										وعِ الرّ  ى ل										ب  

  يدم						وعِ  ن أس						فٍ لن						ا فتف						يض ِم						    ل											تْ توN  امَ أّي											 طي											بَ  وأذك											رُ 

الّش	اعر إل	ى ح	ّد البك	اء، ج	ّراء ت	ذّكره ا$ي	ام الّزاھي	ة وق والحنين ال	ذي يكاب	ده ه الشّ إنّ         

  .التي قّضاھا في أفنّية ربوع بDده

  )الكامل:()4()الجزائر(و بلفطة         

  انواَھ								 م								ا أم								رN  الجزائ								رِ  بل								دُ 

   

  اھ										ا وھواَھ										بحبF  الف										ؤادُ  فَ ِل										كَ   

  يع				اذرِ  نْ ھ				ا ُك				ي ف				ي حبّ ي				ا ع				اذِل     

   

  اھ										ا وھواَھ										منھ										ا ماؤُ  يكفي										كَ   

                                                     
  .14، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
  .176صالمرجع السابق، : محمد بن عبد الكريم )2(
  .17، ص1المصدر السابق، ج: أحمد المقري )3(
مصطفى السقا وإبراھيم ا$بياري وعبد الحفيظ : ضبط وتحقيق وتعليق ،في أخبار عياضأزھار الرياض : أحمد المقري )4(

  .6ص، 1939القاھرة،  ،1جمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، شلبي، 
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وھو ھنا L يقصد مدين	ة الجزائ	ر، «: ري الوطنيّ قال أبو القاسم سعد W في شعر المّق         

الحن	ين (ه، أل	يس ھ	و القائ	ل ر كلّ	يقص	د القْط	م	ا ث عن الحنين إل	ى ال	وطن، وإنّ ه كان يتحدّ $نّ 

وف	ي نط	اق الحن	ين إل	ى ال	وطن أيض	ا م	دح تلمس	ان . )ومض	مار؟ ح	رّ  إلى الوطن مجال لك	لّ 

ين ال		ذين ع		الجوا الحن		ين إل		ى ال		وطن ف		ي ف		ين الجزائ		ريّ ل المثّق أوّ  ريّ وب		ذلك يك		ون أحم		د المّق		

  .)1(»ر L كمدينةإلى الجزائر كقطْ  وارنظنظرنا و

  )الكامل:()2(بالجيرانالّشاعر ر الوطن يذكّ و       

  فهح								يط بوْص								يُ  أنْ  أعظ								مُ  قُ وْ والّش								

   

  ى علي									ه كت									ابُ وَ ْط									يُ  وأنْ م ٌَل									قَ   

     ِWا و							ا مُ  م							أن							ي نْ إ فٌ نِص							ان ل							ك  

   

  ابُ ّي								وجيرت								ي غُ  ش يطي								بُ ع								يْ   

ح	دود العواط	ف ف	ي  ى ك	لّ ري تتع	دّ فأشواق المّق	. وقيا لھا من مبالغة في وصف الشّ             

  )البسيط:()3(ام في وصف الحربرنا بمبالغة أبي تمّ يذكّ  كأّنهنظره، 

   ب								هِ  ح								يطَ يُ  ى أنْ تع							اَل  ت								وحِ الفُ  حُ تْ َف							
  

  بِ ُط					الخُ  نَ ِم					 نث					رٌ  أوْ  عرِ الّش					 نَ ِم					 مٌ ْظ					نَ 

  )   الكامل:()4(ةبا$حبّ  الوطن رهيذكّ كما        

   يِت							أحبّ  ني ح							ديثَ رُ ذكّ ُي							 نْ ي							ا َم							
  

  ھم ويطي								بُ ب								ذكرِ  الح								ديثُ  ط								ابَ 

  حبي									بُ  الحبي									بِ  نِ َع									 الح									ديثَ  إنّ     هجنباِت							 نْ ِم							 عل							يN  الح							ديثَ  دِ ِع							أَ 

لغة الّسمع أيضا،  كان لھا الّدور ا$كبر والمؤّثر في الّشاعر والمتلقّي على حّد                                                        

سواء بما تضّمنته من ايحاءات تبرز قّوة الحنين والّشوق إلى ا$حّبة حّتى ولو كان ذلك عن 

  . طريق لغة الكDم

يعّد شعر الحنين والّشوق أقرب ا$شعار التصاقا بالّشاعر، فجاءت جّل نصوصه        

صادقة معّبرة عن معاناة حقيقّية عاشھا منذ رحيله عن مسقط رأسه تلمسان، مرورا بفاس 

ولم يكن حنينه إلى الجزائر فقط، بل شكلت دمشق بؤرة شوق .  ودمشق، وانتھاء بمصر

  . بيعة خDّبة، ودفء حاّر عند أھلھاعميقة عنده، لما تتمّتع به من ط

  وىـــكالشّ  ـ 2
                                                 

)1( W 225، ص1981 الجزائر، شركة الوطنية للنشر والتوزيع،ال، 2تاريخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعد .   
  .27ص ،1ج نفح الطيب،: أحمد المقري )2(
  .45ص، 1983دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ، 1الديوان، ج: المتنبي )3(
  .5، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري )4(
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ھذا الفّن احتّل حّيزا كبيرا في ا$دب العرب	ي عموم	ا وف	ي ا$دب الجزائ	ري خصوص	ا        

            .وقد تعّددت أسبابه وبواعثه من شاعر إلى آخر. وعند المّقري با$خصّ 

ل ف	ي بقاي	ا يحيط به لعوامل كثيرة، تتمّث	ا ري من الحياة وممّ ى المّق ت ظروف شكوَ تنّوع      

جته ا$ولى في فاس م	ع ، إضافة إلى تركه لزوصىظDل الفتن التي شاھدھا في المغرب ا$قْ 

 ةدات ا$س	رة الوفائّي	ة م	ن س	يّ دة مص	ريّ ج س	يّ ى ل	ه ف	ي مص	ر حي	ث ت	زوّ م	ع م	ا ج	رَ ابنتھما، 

دون  .عبةة الّص	وجّي	الحي	اة الزّ راه بع	د س	نوات م	ن عُ  قا وقد فصمتْ ه لم يكن زواجا موفN ولكنّ 

وكث	رة أعدائ	ه م	ن  .ثر وفاة وحيدته التي تركھا ف	ي ف	اسأْن ننَسى سوء ا$خبار التي وردته إ

ك	ّل . لّني	ل م	ن شخص	هص	وا حيات	ه، وح	اولوا ااد ووشاة ، ھؤLء الذين ل	م يرحم	وه ب	ل نغّ حسّ 

  .وصعوبات العيش نمعاناته من كثرة ا$سفار والبعد عن الوطن والخDّ  ھذا إلى جانب

جافيه دون ام تُ ا$يّ  اعر ضعيفا أمام المحن والمصاعب، وكأنّ كيف يبدو الشّ  تأّمل        

  )الطويل:()1(نىدير له ظھرھا،  فيقول في ھذا المعْ ، وتُ وجه حقّ 

						لْ مَ حَ  Nن ا$ي						ا م						نُ ن L ا						ام م						هطيقُ  

   

  ∗اص								ائبَ العَ  الكس								يرُ  مُ ْظ								العَ  لَ َم								كم								ا حَ   

  نح					ةٍ مِ  ب					داءَ إن					ا من					ه وْ رجَ  ص					رٌ وعَ 

   

  ا ومص														ائبَ  حن														ةً مِ  ى ولك														نْ دَ فأْب														  

ا، وتتركه حزينا ودمع	ه م	درارا، وائب التي تترادف عليه يوميّ ل النّ ى من ھوْ كما اشتكَ             

  )الطويل:()2(لھا، وفي ذلك يقول فھا واطمأنّ فته وعرَ فھا وأِل ت مDزمة له أِل ا$ھوال ظلّ  وكأنّ 

  نِ زْ م								ن الُح								 وم								ا للث								اكDتِ  تم								رX     ةٍ س			اع ف			ي ك			لّ  المش			تاقِ  ةُ ل			ه أّن			

  نِ الّس							 قارع							ةُ  الب							ينِ  وم							ن عادي							اتِ     ا$س	ى ال	دمع واقع	ةُ  Dتِ سَ رْ ومن مُ 

  )الوافر:()3(نظر إليه يقولكبيرة وصغيرة، أُ  ر بكلّ ، يتأثّ ف الحسّ رھري رجل مُ والمّق         

  ھ				ادْ رِ فل				م أُ  م				ن الحي				اةِ  س				ئمتُ 

   

  يي  بريِق														جينِ ي ويْش														نِ يس														المُ   

  ر ف								ي أذايَ قّص								ي L يُ ع								دوّ     

   

  يذل								ك ف								ي ص								ديقِ  مث								لَ  ويفع								لُ   

ا إW L، وف		ي م	داھL يعل		م  ح		ت ض	لوعه آLم		ا وأحزان	اك		ان يكاب	د تأّن الّش	اعر  يب	دو            

  )الطويل:()1(ذلك ينشد
                                                 

  .13ص، 1ج، أزھار الرياض: أحمد المقري )1(
   .نحوھاج عصابة، وھي ما يلف حول الجبيرة و : العصائبا  ∗
  .73، ص1جالمقري، نفح الطيب،  أحمد )2(
  .229المرجع السابق، ص: محمد بن عبد الكريم )1(
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  كآب							ةٌ  س							تھامِ المُ  وعِ لُ ُض							 وتح							تَ 

 

  ارَ عل							ى ا$حش							اء منھ							ا التفّط							 فُ يخ							ا  

  تْ وَ بم					ا َح					 وحُ تُب					 أحش					اءً  ل					و أنّ  و    

   

   Nئن															تْ كُ  ا$رضُ  لتمتل															ًب															ارَ طُ ا وأْس  

ى ئ المس	تقبل المجھ	ول، وي	رَ رِ ه يس	تقْ ام، وكأّن	نين وتعاقب ا$ّي	ري بثقل السّ المّق  يحسّ             

  )           الوافر(:)2(قولج من ھذا الّنفق المظلم، وفي ھذا يعوبة بمكان الخروه من الصّ أنّ 

  انونَ ِس							 ن							ا ومض							تْ أعمارُ  مض							تْ 

   

  ي												دانِ  ذي ثق												ةٍ ِب												 تظف												رْ  ول												مْ   

  دناِف										يُ  فل										مْ  م										انَ ن										ا الزّ برّ جَ و    

   

  م								انِ الزّ  أھ								لِ  نْ ِم								 خوي								فِ وى التّ ِس								  

ئ الق	در ل^نس	ان م	ن واب، ويعت	رف بم	ا يخّب	ة الّص	عي	ده إل	ى ج	ادّ ري تُ ة إيمان المّق	قوّ             

  )الطويل:()3(بر، ويقول في ذلكل والصّ عليه إL بالتجمّ صعوبات، وما 

  ناي													ةا مال												ه م													ن جِ زماًن													 مّ ذُ َن												

   

  كواهُ ي ع					ن الم					رء َش					غِن					ونش					كوه ل					و تُ   

  م														ام														ان وإنّ ب فين														ا للزN ْن														وL ذَ     

   

  نين									اهُ وقبن									ا بم									ا ق									د جَ ين									ا فعُ نَ جَ   

  ض					اره و الرF ي عل					ى الَك					الج					ارِ  رُ دَ ھ					و الَق					    

   

  ر Wُ لم											ا ق											دّ ليما ْس											ا وتَ رً فص											بْ   

اس ى الّن		افعي ف		ي ش		كوَ اعر ف		ي ھ		ذه ا$بي		ات، يستحض		ر ق		ول ا_م		ام الّش		الّش		 ك		أنّ             

           )الوافر:()4(ئب من دم يعقوباس براءة الذّ من في الحقيقة برئ من النّ والزّ  .منومرارة الزّ 

  ين															افِ  بُ ن															ا والعْي															زمانَ  نعي															بُ 

   

 
  

  اوانَ ِس														 بٌ ن														ا عْي														ا لزمانِ وَم														

  ذن													بٍ  بغي													رِ  م													انِ ھج													و ذا الزّ ونَ     

   

 
  

  الن										ا ھجاَن										 م										انُ الزّ  قَ َط										نَ  ول										وْ 

  ذئ											بٍ  لح											مَ  يأك											لُ  ئبُ ال											ذّ  ول											يسَ     

   

 
  

  اا عياَن												نا بعًض												بعُض												 ويأك												لُ 

  الوصف ـ 3    

ة بص		ورة واض		حة بيعّي		واھر الطّ تص		وير الّظ		« :ن		يالوص		ف ف		ي نظ		ر ا$دب		اء يعْ       

ة تحليD بألوان كاشفة عن الجمال، وتحليل المشاعر ا_نسانيّ ة التقاسيم، وتلوين ا`ثار ا_نسانيّ 

  .)5(»يصل بك إلى ا$عماق

                                                                                                                                                         
  .73، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
  .14، ص1أزھار الرياض، ج :أحمد المقري )2(
  .14ص ،1ج ،المصدر نفسه: أحمد المقري )3(
 .112دار المعرفة، لبنان، ص: المصطاويعبد الرحمن : الديوان، اعتنى به: محمد الشافعي )4(
  .42، ص1949مصر،  ،1الحلبي، ط البابيمطبعة مصطفى لوصف في الشعر العربي، ا: اويعبد العظيم علّي قن )5(
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 ك	لّ  ب	أنّ : ى لنستطيع القولة نطاقا، وأكثرھا شموL حتّ سع ا$بواب ا$دبيّ من أوْ  وھو          

انين فرس	م م	ا رأى ان مب	دع س	ار ف	ي رك	ب العب	اقرة الفّن	فّن	 اعر العرب	يّ والشّ  .كتابة، وصفٌ 

 ص		فحات خال		دة عل		ى م		رّ  ، فت		رك ف		ي المتح		ف ا$دب		يّ ر م		ا ش		اھد، ووص		ف م		ا أح		سّ وص		وّ 

رين في إب	داع الخط	وط ين والمصوّ اتين والموسيقيّ امين والنحّ متاحف الرسّ  العصور، تضارعُ 

، س	واء أك	ان ون والظ	لّ ر والحركة، ورس	م الح	ديث، واللّ	قليد والمحاكاة، ونقل الصوّ ة التّ وقوّ 

ف	ي تص	وير ا_نس	ان بش	كله وعواطف	ه، أم ف	ي وص	ف  ھ	ا وجمادھ	ا، أمْ بحيّ بيع	ة في رس	م الطّ 

  . باع والعادات أم في تمثيل العمران بصروحه وحدائقه وآثارها$خDق والطّ 

: عة مجالھ		ا تع		ود إل		ى ن		وعينھ		ا م		ع َس		أن		واع الوص		ف كثي		رة، لكنّ  ى أنّ وم		ن ھ		ذا ن		رَ         

من لون وش	كل وحرك	ة، والوص	ف  الحواسّ  بما تقع عليه ي، وھو الذي يحتِفيالوصف الحسّ 

 أحاس		يسفس، وم		ا يخ		تلج فيھ		ا م		ن قص		د في		ه تص		وير حرك		ات ال		نّ وھ		و ال		ذي يُ  المعن		ويّ 

  .وعانوعواطف، وقد يتمازج النّ 

م	ن فن	ون  ف	نّ  اLس	تقDل، ب	ل ھ	و ف	ي ك	لّ  ك	لّ  ا مس	تقDّ وليس الوصف غرض	ا غنائّي	     

يص	ف  اعر الملحم	يّ الحي	اة والم	وت، والّش	 ث عنمي يصف حين يتحدّ كَ اعر الحِ ا$دب، فالشّ 

ات أبطال			ه ل نفس			يّ يص			ف ح			ين يحلّ			 مثيل			يّ اعر التّ ح			ين يس			رد أو يس			وق المش			اھد، والّش			

    .ة أو مقال										ةالكات										ب ح										ين يكت										ب رس										الة أو قّص										ك										ذا فاتھم، ووتص										رّ 

  

  :م شعر الوصف إلىوھناك من قسّ 

  :بيعةوصف الطّ   1ـ  3

بيعة وبعض ما ل الطّ عر الذي يمثّ الشّ «: كابي، ھوالرّ  ودتشعر الّطبيعة كما عّرفه ج        

ه لھا فة وحبّ رھَ ل فيه نفسه المُ اعر، وتتمثّ يزيده جماL خيال الشّ  طبيعيّ  عليه في جوّ  اشتملتْ 

  . )1( »...واستغراقه بمفاتنھا

بروعتھ	ا ف ى حل وارتحل، وافتتن بجمالھا وكلّ بيعة أنّ ري جمال الطّ اھتمام المّق  لقد شدّ        

    .ةعليه عيناه من ظواھرھا الجامدة و الحيّ  ما وقعتْ  ه وصف كلّ ى أنّ حتّ 

  :بيعة الجامدةوصف الطّ   1ـ  1ـ  3
                                                 

  .13، ص1970، دمشق، 2مكتبة أطلس، ط، الطبيعة في الشعر ا$ندلسي: جودت الركابي )1(
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سّميھا الّطبيعة الصامتة، بيعة الجامدة أو كما يية الطّ في أھمّ  يقول جودت الّركابي           

يD $فكاره، و كانت قِ عا لخياله ومَ رتَ اعر والكاتب منذ القديم، مَ وقد وجد فيھا الشّ «: ما يلي

ھا، ھا، وھدوء ظلّ نشيه باھتزاز أزھارھا وانسياب جداولھا وتaلؤ طلّ ھا، تُ ن استلھمَ ي مَ وحْ 

  . )1(»د بالكِلم الخالد واللّوحة الّناطقةوفيجُ 

في  فتفّننَ . الّنبات وا$زھار والّرياض بيعة بما فيھا منوصف الطّ اعتَنى المّقري ب        

رھا بأجمل إحساس بسيط أو شعور عابر، ليصوّ  ى بھا فوق كلّ و ويرقَ فھو يسمُ . ك وأبدعَ دل

  .صورة يحلم بھا

تتك	ّون م	ن الّنس	يم العلي	ل، و ة الت	ي مش	قيّ بيع	ة الدّ ما إعج	اب بجم	ال الطّ معجب أيّ  وھو        

ل	ت وأخذت بلبابه، كيف L؟  وھي ع	روس الم	دائن تجمّ  فؤاده تْ رَ أسَ الُغوطة، و الّرياض، إذ 

  )المجتث:()2(ھا، وفي ھذا يصدح قائDلِل ى حُ ولبست أبھَ 

   اءً وَ رُ  راق																					تْ  دمش																					قُ 
  

  ارهْ َض																											وغَ  وبھج																											ةً 

   لي																	لٌ عَ  فيھ																	ا نس																	يمٌ 
  

  بش																	ارهْ  فواف																	تْ  ص																	حّ 

   كع																						روسٍ  ةٌ وَط																						غُ  و
  

  هْ ارَ َش																 ھ															ى بأعج																بِ زْ تُ 

   ن ري									اٍض س									نھا ِم									ي									ا حُ 
  

  ار نض																ارهْ َض																مث																ل النّ 

   ا وعنھ												ازھ												رً  ھرِ ك												الزّ 
  

  هْ ارَ َب																عِ  العبي																رِ  فُ رْ َع																

ن وَ أليف والكتابة، إذ عْن	ى وھو في ميدان التّ ان حتّ اعر الفنّ ى الشّ بيعة استھوَ سحر الطّ          

  ) مجزوء الكامل:()3(، وفي ذلك يقول"ياضأزھار الرّ " ـ أحد تصانيفه ب

  داف												ي الَح												ك فوَن												جُ  حْ رF َس												

   

 
  

  ِض ي											اھ											ار الرّ أزْ  ئ											ق و اج											نِ 

  قاأو َش																	 رَ َم																	حْ اُ  دٍ رْ ن وَ ِم																	    

   

 
  

  ي																		اِض ذي بَ  ھ																		ارٍ أو بَ  ئ																		قَ 

  ق																االرN  بكاس																اتِ  ش																ربْ واُ     

   

 
  

  ِض ي												اي												ون أو حِ م												ن عُ  ئ												قِ 

  ر مناق															ب ذي الحق															اوانُظ															    

   

 
  

  ي														اِض م ال														دنيا عِ ع														اِل  ئ														قِ 

    

                                                 
  .9ص، نفسه المرجع :جودت الركابي )1(
   .60، ص1المقري، نفح الطيب، جأحمد  )2(
  .18ص، 1جأزھار الرياض، : أحمد المقري )3(
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ق	د فيھ	ا، ف ب	ة إLّ بيع	ة الخDّ ى مظ	اھر الطّ دمشق L ي	رَ  الّطبيعة في اعر أسيرالشّ  وكأنّ         

ر ع	ن عّب	صّور كّل ألوانھا، من ُغوطة غّناءة، و نھر صاف، و نسيم لدن، وطيور ص	ادحة، 

  )مجزوء الكامل(:)1(ذلك بقوله

  الخDئ														قْ   بِ بألب														ا تْ َب														لعِ     فخض															رةٌ  قُ ْش															مَ ا دِ أّم															

  ف										ائقْ   الحس										نِ  ھ										ا ب										ديعُ نْ مِ     ينيا الّت										ال										دX  بھج										ةُ  يَ ِھ										

  ب								ذوي  الحق								ائقْ   تْ رَ ف								اخَ  ةُ ـ								    ـھ																								ا الصالحّي																								نْ c مِ 

  قائقْ ب																			الورود  وبالّش																			  تْ     ـّي													حَ  اءُ الغّن													 ط													ةُ وَ الغُ  و

  س													ائقْ  ش													واقِ لa  نُ دْ اللّ													 مُ     ـسي													والنّ  ص												افٍ  ھ												رُ والنّ 

  ى الطرائ								قْ ف								ي الغن								ا أحَل								 دتْ     ـأب														  بالعي														دانِ  رُ ي														والطّ 

  فھ								و رائ								قْ   نٍ ْص								غُ  ي								دَ جِ   تْ     ـلّ															حَ  و`ل															ئ ا$زھ															ارِ 

  الح										دائق بھ										ا ح										دقُ  تْ َل										حِ كُ     ق														د ا$مط														ارِ  دُ اوِ رَ َم														وَ 

  البوائ													قْ  ا ك													لّ ًن													ا آمِ ًن													    مغناھ																				ا مص																				و Lزا لَ 

بأع		ذب الكلم		ات وأروع ا$لح		ان وبأجم		ل  ّيةمش		قلدّ ا ويواص		ل وص		ف ھ		ذه الّطبيع		ة          

  )الكامل:()2(يقول إذالمبالغات، 

  Lَ يھ										ا أوّ فِ  ي										ر دمش										قَ غَ دأ بِ تْب										    نيا ف									Dمحاس									ن ال									دX  تَ ذا وص									فْ إو

  وLدْ أو َج										 ةً ّن										جَ  Lّ إ ل										م تل										قَ     نح											وه كَ َف											رْ طَ  ذا أرس											لتَ إ بل											دٌ 

  Lوط								وN  ن أج								ادَ إو عي								ي البلي								غَ تُ     يص					فاته وھ					ي الّت					 بع					ِض  ذا وص					فُ 

ف	ظ، وطراف	ة ري،  امتاز بخفة المعاني، وطDوة اللّ عند المّق المDحظ أّن شعر الّطبيعة         

مھا ف	ي أمام أعيننا حوادثه الت	ي جّس	 ك، تمرّ نا أمام مشھد متحرّ وكأنّ . عبيرمة التّ كْ ور، وحِ الصّ 

  .قةواھر الخDّ ة ا$صول من الظّ صور مقبولة مستمدّ 

  وصف الّطبيعة الحّية  2ـ  1ـ  3

، ة ھو الحيوان بنوعيه العاقل و الغريزيّ بيعة الحيّ المقصود بعالم الطّ  يرى البعض أنّ         

قصد ويُ «: وع الّثاني، وذلك ما ورد في قولهل في النّ ھا تتمثّ أنّ يرى كابي جودت الرّ بينما 

  .)1(»ا_نسان اة ما اشتملت عليه من أصناف الحيوان ما عدَ بيعة الحيّ بالطّ 

                                                 
  .60و59، ص1نفح الطيب، ج: مقريأحمد ال )1(
  .61، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )2(
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ائر احف، ومنه الطّ ، ومنه الزّ والحيوان أنواع كثيرة منه ا$ليف، ومنه الوحشيّ         

 مْ ھُ نْ مِ وَ  هِ نِ طْ ى بَ َل ي عَ شِ مْ يَ  نْ مَ  مْ ھُ نْ مِ فَ  اءٍ مَ  نْ مِ  ةٍ بN ادَ  لN كُ  قَ َل خَ  وWُ : "وله تعالىويكفي في ذلك ق

  . )2(" َيْخلُُق Wُ َما َيَشاءُ  عٍ بَ رْ ى أَ َل ي عَ شِ مْ يَ  نْ مَ  مْ ھُ نْ مِ ِن وَ يْ َل جْ ى رِ َل ي عَ شِ مْ يَ  نْ مَ 

عراء خصوصا، في صورھا ت انتباه المبدعين عموما، و الشّ ھذه الحيوانات شدّ  كلّ         

عر و أخرى الحسن عب و الذّ روا عنھا بصدق، فأحيانا تثير فيھم الرّ المختلفة، فعبّ 

 :، منھاانيوع الثّ بالنّ ري استأنس كان المّق  وإنْ . فسيةوا_عجاب وذلك حسب حالتھم النّ 

  .رق وا$ظعانيس والوُ العِ ك

  )  البسيط(:)3(يقول في العيس       

  قِ با$شوا يسِ وا على العِ نادُ 

   

  غانحوھا وصَ  فؤادٍ  كلX  نN بوا وحَ وانتحَ 

من ا_بل  تعدّ  وھيالتي منھا العيس،  ،الحيواناتالّشاعر كر ة ذِ بيعة الحيّ من الطّ              

  .با$شواق والحنينحسبه ر و تذكّ . البيض مع شقرة يسيرة، وأحدھا أعيس وعيساء

  )الكامل(:)4(رقوفي الوُ        

  يأشواقِ  جتْ يّ ن فهيْ بالواديَ     رةٍ حْ ناح بسُ الجَ  ذاتُ  متْ وترنّ 
  سحاقِ إ نْ مِ  لحانَ واأل يعقوبَ     نْ مِ  كا والبث البُ  مِت قا تعلّ رْ وُ 
  يقِ آض ميْ فى و وً جَ  رطَ فَ ى و أسً و     ى وصبابةً وً ضاهيني هَ تُ  ىأنّ 

  قِ األورا نَ ي مِ لِ مْ ي تُ وهي التّ     ي الهوى من خاطريملِ ي أُ وأنا الذّ 
ري يرسم فالمّق  ،)استعانته بالصورة الكلّية(ة صورة رائعة وجميلة فيھا اLبتكار والجدّ         

  .L يختلف إحساسھا عن إحساس ا_نسان، ولو كان أقلّ  انرق صورة إنسان فنّ للوُ 

ى مام الذي استھوَ الواو، وھي من الحَ  رق بضمّ مام، أورد الوُ من أنواع الحَ ھكذا فو        

ك مشاعر وقد حرّ . اعر واستحوذت على قوة عباراته وجزالة ألفاظه، وروعة تشبيھاتهالشّ 

    .    $حزان وا$فراحمام يشارك غيره اري بأشجانه، فھذا الحَ المّق 

                                                                                                                                                         
  .42صالمرجع السابق، : جودت الركابي )1(
  .45: سورة النور، ا`ية )2(
  .40، ص1، جالمصدر السابق: أحمد المقري )3(
  .9ص، 1جأزھار الرياض، : أحمد المقري )4(
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  :وصف المدن  2ـ  3

دمش		ق، : الم		دن الت		ي زارھ		ا مغرب		ا ومش		رقا، وم		ن ھ		ذه الم		دن اعر ج		لّ وص		ف الّش		        

  : ةرة، مصر، وغزّ المدينة المنوّ 

ن	ى د ذل	ك ف	ي كلم	ات رائع	ة المعْ ّشاعر ف	ي وص	ف جم	ال دمش	ق، ھ	ا ھ	و يعي	كعادة ال        

Dالخفيف:()1(قائ(  

											جَ     ى رئ					يسٌ ًل وْ َم					 دمش					قَ  فْ ق					ال ل					ي ِص					 Nخَ  لَ م W ْل											امَ  هُ َق											هْ واحتش  

  هْ ش					امَ  ف					ي وجن					ة البس					يطةِ  وَ ُھ					    قط					رٍ  ف					ي وص					فِ  س					انُ اللّ  ك					لN  قل					تُ 

ام الخوالي ره با$يّ التي تذكّ  فيھا، بيعةة، وجمال الطّ زّ في غَ زمن الّسعد صف كما و        

  )الخفيف:()2(التي عاشھا في المغرب والجزائر

  يھ							انِ التّ  ف							ي جي							وشِ  عدُ الّس							 أقب							لَ 

   

 
  

  يا$م									انِ  ش									رى وني									لِ البُ  بل									واءِ 

  فيھ								ا حي								ثُ  مَ ة وخ								يّ ى غ								زّ وأَت								    

   

 
  

  يالمب										انِ  دى وثي										قَ الّن										 يغِن										مُ 

  ب										ابٍ قُ  يضُ ِب										 ي										اِض الرّ  زِ وْ َل									ِل  إذْ     

   

 
  

  ذو أل														وانِ  ا$زھ														ارِ  وبس														اطُ 

														 وخي														ولُ      Xذاتُ  رورِ الس 														راحٍ ِم  

   

 
  

  المي										دانِ  ف										ي حلب										ةِ  واس										تباقٍ 

  ھ															ادتْ زرّ  ق															دْ  ا$نھ															ارِ  روعُ ودُ     

   

 
  

 Xف								حٍ  ك								ةِ  ري								ي غاي								انِ  ف								ا_تق  

  ھ												امتْ عمّ  ق												دْ  الھض												ابِ  ؤوسُ ورُ     

   

 
  

  ھا ذو افتن									انِ س									نُ فحُ  بٍ حُ ُس									 دُ َي									

  عٍ جْ بَس											 تْ غّن											 ا$طي											ارِ  انُ وقّي											    

   

 
  

 اص					بھانِ  ناق ِم					العّش					 قُ ش					وْ  ھ					اجَ 

  نe ثَ َت														 ذاتُ  الغص														ونِ  يُ وغ														وانِ   اص																																																																															بھان

   

 
  

  يالغ									وانِ  يX ِل									حُ  ا$ن									داءِ  يُ و`ِل									

  ابتس															امٍ  ذاتُ  احِ ا$ّق															 غ															ورُ وثُ     

   

 
  

  زم											انِ  خي											رُ  بي											عِ الرّ  دومِ لقُ											

  غ											ربٍ  ھ											ا أرضَ ن											ي عھودُ أذكرتْ     

   

 
  

								والمغ								انِ  Nي للص Fانِ  ب								ا مع								يفيھ  

    
: )1( شبابهه وريعان ام طفولتر أيّ اعر إلى الوراء، ليتذكّ تلمسان، يعيد الشّ  استحضار       

  )الطويل(

                                                 
  .60، ص1نفح الطيب،ج: أحمد المقري )1(
  .139رحلة المقري، ص: أحمد المقري )2(
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 ُتش					كرُ  ف					ي تلمس					انَ  أض					حتْ  مقاص					دٌ     ذكرُ ُي									 يءِ بالّش									 وا$ش									ياءُ  رتُ ت									ذكّ 

								 ش								بابٍ  وعھ								دُ     ةٍ ى أحّب											غَن											ومَ  جي											رانٍ  معاھ											دُ  Xيس يُ حب								رُ ه ل								نك  

 ذل	كوف	ي ، ھ	اه لLئميه إل	ى ا_ش	فاق علي	ه م	ن حّب	 اعيادفراق الجزائر،  عنيتحّدث و        

  )الكامل:()2(يقول

  نواھ									ا م									ا أم									رN  الجزائ									رِ  بل									دُ 

   

 
  

  اھ											ا وھواَھ											بحبF  الف											ؤادُ  فَ ِل											كَ 

  يع						اذرِ  نْ ھ						ا ُك						ي ف						ي حبF ِل ي						ا ع						اذِ     

   

 
  

  اھ											ا وھواَھ											نھ											ا ماؤُ مِ  يكفي											كَ 

  )  الطويل:()3(دت في القرآن الكريمجّ كرت ومُ ھا ذُ فخرا أنّ  حسبه ا مصر، فيكفيھاوأمّ             

  تْ وانب							ر ى المحاس							نِ تN َش							 تْ وَ َح							 ب							Dدٌ 

   

  اھَ وس								مِ ب و وتس								موتزھ								 ھ								ابأزھارِ   

  ھافض					َل  ي					دفعُ  ن مص					رَ ي َع					ن ذا ال					ذّ َم					ف    

   

  اھَ ه باس											مِ ن											وW  Nِ  وھ											ذا كت											ابُ   

  )الطويل:()4( ، وفي ذلك يتغّنى بقولهفاسL ينَس جمال الّطبيعة في و             

   ھ									اربُ وتُ  رf دُ  باءُ بھ									ا الحْص									 ب									Dدٌ 
  

  ش									مولُ  ي									احِ الرّ  وأنف									اسُ  عبي									رٌ 

   طل						قٌ و مُ نھ						ا ماؤھ						ا وْھ						مِ  سلس						لَ تَ 
  

  وھ						و علي						لُ  وِض ال						رّ  نس						يمُ  حN وَص						

  اءالّرثـــــ  4

وع	ة لفراق	ه، والح	زن لموت	ه وتع	داد فجع علي	ه، وإظھ	ار اللّ ت والتّ ثاء ھو بكاء الميّ الرّ         

  .وشجاعته ونجدته وكرمه ووفائهخDله وشمائله الكريمة، وا_شادة بمناقبه وخصاله 

أص	يب ف	ي عزي	ز ّرثاء أْن ينفّس المنكوب عن نفسه، إذا كان الّراثي نفسه ق	د وغاية ال        

كب	ة ة إذا كان	ت النّ ه المنيّ أدركتْ  ،ويشيد بمآثر عظيمٍ ت ي بالميّ ويعزّ  .ىف ا$سَ يخّف  لديه، أو أنْ 

قة ويس	ير إل	ى ائرة الض	يّ م	ن ح	دود ھ	ذه ال	دّ اعر وق	د ينطل	ق الّش	 .صاL مباشراصل به اتّ L تتّ 

د صولة الموت وسلطان الفناء وما بع	د ھ	ذه رة ويردّ خذ من الموت أسباب العبْ فيتّ  أفق إنسانيّ 

  . مة والفلسفةكْ ل ذلك بالحِ جمّ الحياة من حياة أخرى، ويُ 

                                                                                                                                                         
  .208رحلة المقري، ص : أحمد المقري )1(
  .6ص ،1ج أزھار الرياض،: أحمد المقري )2(
  .228و 227المرجع السابق، ص: محمد عبد الكريم )3(
  .4ص، 1ج، السابقالمصدر : أحمد المقري )4(
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ود أش	عاركم؟ ْج	م	ا ب	ال المراث	ي أ«: ّتى أّنه عن	دما ُس	ئل أح	ُدھمح بالّرثاء ا$وائل اھتمّ         

  .)1( »ا نقول، وأكبادنا تحترق$نّ : أجاب

ى بالّرث	اء س	مّ وال	ذي يُ  ،عراءاب والشّ ري رثاء ا$فراد وا$صدقاء والكتّ وقد اختار المّق         

ى بن	ار الف	راق وا$ل	م فن	راه يت	رك ف	ي نفوس	ھم ع اكت	وَ ص	در م	ن قل	ب متفّج	يَ «ال	ذي  الخاصّ 

  .  )2(»ة وا$صدقاءاشة تجاه ا$ھل وا$حبّ عن عاطفة صادقة جيّ  جراحات عميقة، وينمّ 

دي	ب ال	وزير، إذ وص	ف حال	ه منف	ردا ف	ي ري، اب	ن الخطي	ب، ا$ومن الذين رثاھم المّق        

  )مجزوء الكامل:()3(كان صاحب جوLت وصوLت عد أنْ القبر ب

  هْ ياَم													نازلھ													ا خِ مَ  نْ ض َع													وّ     ـَق												نيا وَ ال												دX  ف												ارقَ  ذْ ُم												

									    ا مف																ردً  ى بقب																رٍ َس																أمْ  Xد جَ  ربُ والت									مَ ق									عِ  تْ َع									هْ ظاَم  

  هْ ماَم														الغَ  بُ وْ َص														 ج														ادهُ  ةِ رَ     ال												وزا تثني												ةِ  بع												دِ  نْ ِم												

  هْ الكماَم																 رN َت																فْ مُ  رِ ھْ ك																الزّ     هُ ذك																		رُ  Lّ إ يب																		قَ  مْ َل																		

داعي	ا  ره بھذا المص	اب الجل	ل،، واصفا تأثّ يرثي ابن الفضل الصّديقي الوارثيّ  وھا ھو       

  ) الخفيف(:)4(ة في جوار الخليلله بالجنّ 

   ح								وادثٌ  م								انِ ي وللزّ ش								جوِ  ھ								اجَ 
  

  ∗ال							وارثْ  ن آل عب							دِ ِم							 نج							لٍ  دُ ْق							فَ 

   ص							يبٍ مُ  ى بس							ھمٍ دَ ال							رّ  رم							اهُ  ق							دْ 
  

  ا الحثائ									ثْ المناَي									 نح									وهُ  وانب									رتْ 

 Xنٍ  أي												ةِ وَ ذَ  غص												دٍ  ى بدوح												مج   
  

  باح										ثْ  يَ ى ل										دمعِ ھ										وَ  نج										مٍ  أيّ 

   ع											دنٍ  اتِ ا لجّن											س											رعً ا مُ فغ											دَ 
  

  بحان							ثْ  ل							يسَ  الخلي							لِ  وارِ ج							ف							ي 

ه إل		ى س		طوة ل، إذ ت		رك ذل		ك كلّ		زان		ة والتعّق		ري بالرّ ث		اء عن		د المّق		الرّ  ق		د امت		از ف		نّ  و        

. يل لDعتب	ار والتأّس	تب	ة المَث	اته المرْ المنون وفناء ا$جيال، وتفاھة الحياة، وضرب بشخص	يّ 

فھو لم يقل رث	اءه مجامل	ة، . احتفظ بحرارة اLنفعال وصدق ا$حاسيسه في الوقت نفسه ولكنّ 

                                                 
  .320ص، 1998مصر، ، 7كتبة الخانجي، طمعبد السDم محمد ھارون، : تحقيق، 2ج البيان والتبيين،: الجاحظ )1(
  .47و 32، ص1981بيروت،  ،1طبة الحياة، مكتالرثاء في الشعر العربي،  :محمد سراج الدين )2(
  .12، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )3(
  .29رحلة المقري، ص : أحمد المقري )4(
الوارث بيت علم شھير في مصر وأفراده كثر، وفي ھذا الكتاب مراسDت وإجازات بين المؤلف والبعض منھم،  عبد آل ∗

 .ونسبھم إلى أبي بكر الصديق متفق عليه ومشھور في مصر
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ھ		د ، كم		ا اص	طبغ ل		ون مراثي	ه بص		بغة الزّ ٍض ى وح		زن مْح	قال		ه تعبي	را ع		ن ج	زع وأَس		 لك	نْ 

  .)1(ھرمة ونظراته البعيدة في صحف الدّ كْ والحِ 

  دحــمــالـ  5

مائل الكريم		ة، ووص		ف للّش		تع		داد لجمي		ل المزاي		ا، « :هف الم		دح بأّن		ھن		اك م		ن ع		رّ           

رف	وا بمث	ل ھاتي	ك ن توافرت فيھم تلك المزايا وعُ اعر لمَ ه الشّ كنّ قدير العظيم الذي يُ وإظھار للتّ 

  .)2(»مائلالشّ 

اعر ف		ي م	ن الّش		 يص		در ع	ن رغب		ة جامح		ة وإعج	اب حقيق		يّ  ا$ص	ل ف		ي الم	دح أنْ  و        

مدح بھا ا_نسان عند العرب أربع، فات التي يُ والصّ . تثمين فضائل الممدوح وأعماله وصفاته

اس من حيث ھ	م ن	اس، L م	ن طري	ق م	ا ھ	م ا كانت فضائل النّ لمّ «: وفي ذلك قال ابن رشيق

العق	ل : مشتركون فيه مع سائر الحيوان	ات، عل	ى م	ا علي	ه أھ	ل ا$لب	اب م	ن اLتف	اق ف	ي ذل	ك

  .)3(»جاعةوالشّ  ة والعدلوالعّف 

و  يعّب	ر ع	ن عواط	ف ا_عج	اب و الّش	كر ،عر الغنائيّ من فنون الشّ  ھو فنّ ف وعلى كلّ         

اعر ف		ي ھ		ذا م الّش		ق		دير واLحت		رام، بس		رد م		آثر المم		دوح، وع		رض أمج		اده، في		تمّ إظھ		ار التّ 

  .اريخعنھا التّ  خ، فينير من الممدوح جنبات سكتَ الصنيع عمل المؤرّ 

  : وقد سلك المدح دائما مسارين        

ادق، الّص	 اجم	ة ع	ن الح	بّ ابعة من الوجدان المخل	ص، والنّ النّ  :ـ مسار اLعتراف واLعجاب

ع		ه ع		ن ترّف ع		ن الّس	ؤال، و ھ		هة لتنزّ ى ف		ي الغنائّي	وع يتس	امَ وھ		ذا الّن		. وفيھ	ا ا_ق		رار بالفض	ل

 Xاريخى، وفيه ينبعث الخيال على جذور التّ لفَ الز .  

ى ھ	ذا ، ويت	ردN مختلف	ةاعر $غ	راض ذاتّي	ة الشّ  تحقيقوغايته : كسبالتّ حّب المال و ـ و مسار

  .فل والتكلّ ي التذلّ ون في مھاوِ اللّ 

                                                 
  .145صالمرجع السابق، : بلعيد حفيف حجو  )1(
  .14، ص1962لشروق الجديد، بيروت، المديح وتطوره في الشعر العربي، دار افن : أحمد أبو حاقه )2(
  .131المرجع السابق، ص: ابن رشيق )3(
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ت	وّزع ب	ين ح	ّب الّرس	ول م	ا مدح	ه رف للم	دح، إنّ نى الّص	احا ب	المعْ ري م	دّ لم يكن المّق         

وا$ص	دقاء ال	ذين ت	أّثر بھ	م  للعلم	اءبالّسDطين والوزراء، و احت	رام تقدير وإعجاب و  )ص(

  :خDل حياته، ومن ذلك

  )ص(الّرسول حمد  1ـ  5

بتع		داد ص		فاته ) ص( ب		يّ عل		ى م		دح النّ  عر ال		ذي ينص		بّ ھ		و ذل		ك الّش		 ب		ويّ الم		دح النّ         

 ت	هس	ة الت	ي ت	رتبط بحياوق لرؤيته وزيارة قب	ره وا$م	اكن المقدّ وإظھار الشّ  ،ةقيّ لُ ة والخُ قيّ لْ الخَ 

بغزوات	ه وص	فاته م س	يرته ش	عرا وا_ش	ادة ونْظ	، ةة والمعنوّي	كر معجزاته الماديّ ، مع ذِ )ص(

  .وتعظيما تقديرا ثلى والصDة عليهالمُ 

عر الت		ي أذاعھ		ا م		ن فن		ون الّش		 ف		نّ « :ھ		ابأنّ  ،ةبوّي		مب		ارك الم		دائح النّ  ف زك		يّ ع		رّ ي        

ھ		ا L في		ع؛ $نّ ة، وب		اب م		ن ا$دب الرّ ينّي		عبي		ر ع		ن العواط		ف الدّ ف، فھ		ي ل		ون م		ن التّ التص		وّ 

   .)1(»وا_خDصدق فعمة بالصّ عن قلوب مُ  صدر إLّ تَ 

ص	ّور في	ه حّب	ه الخ	الص ) ص(ح الّرس	ول ا كبيرا من شعره في م	دري جزءم المّق نظَ         

  )الخفيف:()2(، وفي ذلك يقولله ورأى أّن أجّل الّشعر ما كان مدحا لشفيع الوَرى

 Xل									يس ك									ريض يقْ  ل									الق									ه السّ بلُ									ـم    										وتُ  عُ ـ										امُ ْص										ذكره ا$فھ										غي ل  

  ه أحك										امُ ا، وبعُض										ل										يس ش										يئً     ھ										راءٌ م										ن الق										ريض   ابعًض										 نّ إ

 Xل								مِ  وأجD								د الك								ي م								ان ف								ا ك								فيعِ  حِ     م								ورَ  ش								ال								 Nه الس								مُ ى عليD  

											ت											ي اللّ     ت								أ L رِ كْ ال								ذF  دائ								مَ  فِ رْ الَع								 بَ ّي								طَ  Nه وا$ي											الي علي											امُ ي  

  ت							امُ عن							ه خِ  ضN ق							د فُ							 س							كٍ أو كمِ     عن								ه كم								امٌ  قN ق								د ُش								 رٍ ْھ								زَ  مث								لُ 

  بھ									ا ا$وھ									امُ  طْ ِح									ا ل									م تُ كَم									    بالع							دF  أحم							دَ  ص							فاتُ  ىَص							حْ ل							يس تُ 

، )ص(تتناول ا$ولى أھمّية مدح الّرسول : يتناول المّقري في ھذا النص مسألتين         

وأنه L يضاھيه مدح، وفي الثانّية تبيان مكانته عليه الصDة والّسDم، فھو طّيب العرف، 

  .    يشبه الّزھر، وصفاته المحمودة L تعّد وL تحصى

، طالبا )ص(سول D إلى الرّ عا، متوسF متضرF اعر التي لجأ فيھا الشّ  من ا$بيات         

  )الوافرمجزوء (:)1(في قوله فاّرا من زَلـِله وبة،الشفاعة، راغبا في التّ 
                                                 

  .17ص ت. د المدائح النبوية في ا$دب العربي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاھرة،: زكي مبارك )1(
  .56و 55، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )2(
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  ل													يَل م													ن زَ  رX أِف													 لي													كَ إ

   

  لِ ِج																الخَ  الخ																ائفِ  ارَ رَ ِف																  

  ـبال											 قب											ركَ  زارُ وك											ان َم											    

   

  يى أمِل												َھ												تَ نْ مُ  مد ين												ةِ ـ												  

  تْ َح															مَ ى W م															ا طَ ف															وّف     

   

  ب														D خل														لِ ل														ه نفس														ي   

  ف											ي  غري											قٍ  يْ دَ بَي											 ذْ ُخ											فَ     

   

  والعم																	لِ  الق																	ولِ  بح																	ارِ   

  ةً َف											عارِ  ل											ي من											كَ  بْ َھ											وَ     

   

  ل													ي رَ ّك													نَ م													ا تَ  فُ رّ َع													تُ   

  ديَش															ل															ى رَ إھ															ديني وتَ     

   

  ل																	لِ الزN  ن																	ي م																	نَ وتمنعُ   

  نٍ نَ وتحملن																ي عل																ى َس																    

   

  لِ َج																		نني م																		ن الوَ مّ ي																		ؤ  

  تْ َي											مِ عَ  نْ َم											 دلي											لُ  فأن											تَ     

   

																	 علي																	ه مس																	الكُ    Xلِ بُ الس  

             ّLه إ	أ ل	ملج L ذي	ق ال	كثرة أخطاء المقّري  في  حياته، جعلته يشّبه نفسه بحال الغري

وأم	ل الّش	اعر ف	ي  . لعلّھا تنقذه من مّما ھو في	ه م	ن بع	د ع	ن W تع	الى) ص(شفاعة الّرسول 

وكلّھ		ا أفع		ال أم		ر فخ		ذ بي		دْي، وھ	ب، : الّرس	ول الك		ريم كبي		ر، إذ يك	ّرر ھ		ذه التوّس		Dت بقول	ه

  .    غرضھا الّتوّسل والّندم

  )الخفيف:()2(كما ذكر ببعض الخوارق في عھده عليه الّصDة والّسDم، التي منھا       

  بان												تْ  ه خ												وارقٌ ن بم												يDدِ َم												
   

  كبي													رِ  ل													ه بق													درٍ  ش												اھداتٍ    
    

  ىس									رَ كِ  إي									وانُ  ا_ي									وانِ  كارتج									اجِ 
   

  عيرِ الّس											 ذاتِ  ي											رانِ النّ  م											ودُ و خُ    
    

  ط							رٍ قُ  ف							ي ك							لF  ا$ص							نامِ  وانتك							اسِ 
   

  دميرِ بالّت													 يطانِ الّش													 ورج													وعِ    
    

  ن أرِض ِم														 القص														ورِ  و ظھ														ورِ 
   

  بش					يرِ بالتّ  للج					نF  فٍ ْت					ى م					ع ھَ بص					رَ    
    

  ائ														تDقٍ  ذاتَ  ا$ن														وارِ  و ب														دورِ 
   

  ن ق											ديرِ ِم											 عناي											ةٌ  ب											اھراتٍ     
    

  عظ								امٍ  ن أم								ورٍ ِم								 و س								وى ذل								كَ 
   

  تق											ديرِ ن َع										 لX تُج										 و ش										ؤونٍ     
    

                                                                                                                                                         
    .48و 47، ص1، جالمصدر نفسه: مقريأحمد ال )1(
  .108و  107رحلة المقري، ص : أحمد المقري )2(
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يعّدد الّشاعر بعض الخوارق التي واكبت ميDده عليه الّس	Dم كارتج	اج إي	وان كس	رى،        

وخمود الّنيران، وانتكاس ا$ص	نام، وظھ	ور القص	ور وب	دور ا$ن	وار وغيرھ	ا م	ن الخ	وارق 

  .الّشاھدة  على نبّوة الّرسول

  )الخفيف:()1(هقولما أورد الّشاعر في  )ص(ومن معجزاته 

  تب����������������دو يُ وا� ول����������������ه المعج����������������زاتُ 

  لث�����������������امُ  نّ ھُ ي وج�����������������وھَ طّ�����������������غيُ  !      

    
  

  س������������ار ل������������ي3ً  أنْ  ن المعج������������زاتِ فِم������������

   

    
  في��������������ه ني��������������امُ  ن��������������امِ ا6 وجمي��������������عُ    

    
  

  ى أت����������ى الق����������دحتّ���������� اقِ ا للب����������رَ را كبً����������

   

     
  ل�����������ه الك�����������رامُ ?ا لُ ْس�����������وفي�����������ه رُ  سَ     

    
  
  وق������������الوا ه ص������������فوفاا خلفَ������������وْ وَ تَ ْس������������فا

   

      
  م���������امُ فأن���������ت ا? ي���������ا أحم���������دُ  لِّ َص���������    

    
  

  ه ص���������������لواتٌ ربِّ��������������� نْ فعلي���������������ه ِم���������������

   

      
  ه وس�����������3مُ حبِ م�����������ع َص����������� زاكي�����������اتٌ     

    
اه إلى وصف نعال	ه Dم، بل تعدّ Dة والسّ ناء عليه الصّ اعر على الثّ لم يقتصر مدح الشّ           

ش			فى يض			عھا عل			ى جرح			ه فس			وف يُ  أنْ  ،مص			اب ب			داء م			ا ك بھ			ا، وأج			از لك			لّ والتب			رّ 

  )الطويل(:)2(ببركتھا

  اءُ نَ ا وَس							نً َس							 تْ اَق							ى فَ رَ ال							وَ  خي							رِ بِ   ريم										ةٍ كَ  مث										ال نع										لٍ تِ  نْ ِم										 Wُ  كَ َل										

  اءُ فَ ال ِش								َن								أن يَ  هٍ ْج								وَ  عل								ى ح								رّ   وض												عهُ  زمُ ي												Dَ  اءٍ ى دَ ل												ذِ  ح												قّ يَ 

  داءِن										 أج										ابَ  ج إذَ أوْ  عل										ى ك										لّ   Dَ َع										 نْ ِم										 رَ ف										ي م										آثِ  ي										لُ قلِ  اكَ وذَ 

  ن									اءُ في									ه ثَ  د الق									رآنُ وN َج									 دْ وَق									  م						دِ أحْ  ى فض						ائلَ ِص						حْ ي يُ ا ال						ذّ وم						ن ذَ 

										تُ   ةٍ أزك									ى تحّي									 حم									انِ ن الرN علي									ه ِم									 Fسُ ؤس 										حِ دْ للَم 										بِ  ريفِ الّش										اءُ َن  

							  هُ مُ ك						ر اْس						م						ا ذُ  ابِ و ا$ص						حَ  م						ع ا`لِ  Nأزاحَ الس							مى ف  Fذ							ه  كرَ ال							اءُ ععن							ن  

  )الكامل:()3(ويقول في موضع آخر     

  جُ لF بَ َت													ه مُ ن ون													ورُ ف													ي الخ													افقيْ     جُ رِ اَث																ف																ه مَ رْ ھ																ذا مث																ال عَ 

						 ىءَ ِط						وَ  نْ َم						 أج						لF  ى نع						الَ اكَ َح						 Nدتْ     ىرَ الث												بُ  وب												ه تَ دْ مَ  كواع												تَ ح												َب Nجُ ر  

										 ب										ه ك										فN  فاش										ددْ  Nرةً  نينِ الض										ذخي    											دُ  نْ ِم Fا رأسُ ر											ارِ الفِ  ھ											يُ  خ											َت Nجُ و  

                                                 
  .56، ص1نفح الطيب، ج: حمد المقريأ )1(
  .222، صفتح المتعال: لمقريأحمد ا )2(
  .238، صالمصدر نفسه: أحمد المقري )3(
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  رجُ ْخ							المَ  حي							ث ض							اقَ ع المك							اره رْف							    ى لھ									اَج									رْ يُ  وس									يلةٍ  ه خي									رَ واجعْل									

  تجُ ْن													تَ  ةُ ب													منطق													ه الھدا أش													كالُ     يفه ال									ذّ ش									رF عل									ى مُ  ى ا_ل									هُ لّ َص									

يصف الّشاعر مثال نع	ال الّرس	ول ا$ك	رم، بطي	ب الع	رف، والّن	ور المض	يء وي	دعو         

  .   إلى  وجوب  التبّرك به

ش		عر  عن		ده، ب		ويّ ش		عر الم		ديح النّ  أنّ نلح		ظ ) ص(س		ول ري للرّ م		ن خ		Dل م		دح المّق		       

ة Lل		ة الص		وفيّ ية والدّ ة الحّس		Lل		ة الحرفّي		كس		ب، يجم		ع ب		ين الدّ ف والتّ ص		ادق بعي		د ع		ن التزلّ		

  . ةوحانيّ الرّ 

ح لغت	ه وبيان	ه وإيقاع	ه نيم	 ة، وة ا_س	Dميّ ينّي	ؤي	ة الدّ عر ض	من الرّ كما يندرج ھذا الّش	        

  . لقديما عريّ راث الشّ وصوره وأساليبه من التّ 

ة ورّق	 ،ب	ل ا$حاس	يسبص	دق المش	اعر ونُ اعر، عن	د الّش	 بويّ ز المديح النّ يتميّ عموما و        

  .عا في شفاعته ووساطته يوم الحسابطمَ  ،)ص(سول الرّ  وحبّ  ،الوجدان

  : مدح ا+صدقاء و العلماء  2ـ  5

منحه مفاتيح المدرسة تلميذه وصديقه، أحمد بن شاھين الذي المّقري  من الذين مدحھم        

  )السريع:()1(اعر بخصاله، قائDام ليسكن بھا، وقد أشاد الشّ بالشّ  ة حين حلّ الجمقمقيّ 

  Dَ َع							 ص							يتٍ  ط							ائرُ  هُ َل							 نْ ي							ا َم							

   

  ديدِ الّش						 ريدَ فاص						طاد الّش						 ف						ي الج						وّ   

  ىالحلN								 ديعَ الَب								 ش								اھينَ  ي								ا نج								لَ     

   

   Nل												تم  Fالعز												لِ الطّ  ب												دِ  وي												المدي  

							ل ْص							بخَ  وف							زْ      Nينَ بْ الس							ق ب D								الم  

   

  ع													الي س													ديدِ للمَ  جٍ ھْ ب													نَ  وس													رْ   

  Dا َح										ا$حب										اب ع										ذبً  م										عَ  دْ ورِ     

   

  دي												دِ م												ن ا$م												اني البَ  انتظًم												مُ   

  Dعل					ى ط					ول الم					دى ف					ي ُم					 وارف					لْ     

   

   Nر													ةٍ مس 													تْ راَق  eز													دِ جَ  وع													دي  

  المح														روس ب														اL ،c والوال														دُ     

   

  ة الخل																		ق وL بالعدي																		دِ دN بُع																		  

وحسب  الّشاعر فإّن ابن شاھين نال شھرة كبي	رة بفض	ل علم	ه وثقافت	ه، وعلي	ه ي	دعوه            

  .إلى الحفاظ على تلك المكانة وذلك التوّھج، حّتى يبقى في سماء المعالي

  )السريع(:)2(حمن العمادي، واصفا جوده وعلمهوقال في مدح صديقه عبد الرّ         

                                                 
  .469، ص2نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
  .414و  413، ص 2ج، المصدر نفسه: أحمد المقري )2(
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  ىال						ورَ  ص						درِ  امِ الّش						 ي دمش						قِ فِت						مُ 

   

  ب							ه المطل							بُ  مN ت							D ن ف							ي الُع							َم							  

  ي																ةٌ رْ وL مِ  ھرِ ال																دّ  عDم																ةُ     

   

ُ ج																ومل     مھ																ربُ  وL الفض																لِ  أ

  ب											D مٌ ل											عِ و نe ب											D َم											 ج											ودٌ     

   

  س											تجلبُ يُ  حقي											قُ ى ب											ه التّ دع											وَ   

يا لھا من صفات جليلة وصف بھا المّقري صديقه عبد الّرحمن العمادي، فھو أيقونة            

  .الّزمن بدون منازع، وصاحب فضل بدون منافس، وكريم بدون مّن، وعالم بكّل تواضع

  

 )الوافر(:)1(، قائDمدح القاضي عياض كما       

  ي											اِض الرّ  أزھ											ارِ  ا مث											لُ س											نً وحُ     ايًب						طِ  س						كِ المِ  فِ رْ َع						 مث						لُ  س						Dمٌ 

  نيا عي												اِض وال												دّ  ينِ ال												دّ  م												امُ إ    يوالمع									اِل  الجDل									ةِ  عل									ى لف									ظِ 

  ِض ي									اا كالحِ وْ ا وأض									حَ ا بح									رً غ									دَ     ارًّ ُط										 بالعلم										اءِ  يسَ ذا م										ا ِق										إ

يزّف الّشاعر آيات الّتقدير واLحترام للعDّمة المغربي القاضي عياض، معتبرا إّياه         

  . قّمة العلماء، بل يراه بحرا والغير حّياض

  :وزراءـ,طين والمدح السّ   3ـ  5

 ري مادحا و مخاطبا سلطان الحجاز، وواصفا إّياه بصاحب العدل وا_حسانقال المّق          

  )البسيط( : )2(

  ةٍ بم							ردودَ  ى ليس							تْ ھ							ا ف							ي ال							ورَ أحكامُ     ةٌ م						ودودَ  بالع						دلِ  دول						ةٌ  ل						هُ  نْ َم						 ي						ا
  مم									دودةٍ  عل									ى ا`ف									اقِ  أم									نٍ  ظ									Dلُ     ب								هِ  الحج								ازِ  ا بأقط								ارِ وي								ا مليًك								

  مع								دودةٍ  ا غي								رَ ا ذا عطاَي								حس								نً ي								ا مُ     س					نٍ ن حُ ِم					 ا$ش					رافِ  مملك					ةِ  ي					نَ ي					ا زِ 
  مح													دودةٍ  للخي													رِ  ةً ي س													نّ وتقتِف													    ى درس						تْ َل						للعُ ا س						ومً ي رُ حِي						تُ  تَ ْي						قَ بَ 

  مل					ودةٍ أُ  وِض ف					ي ال					رّ  نس					مةٌ  ك					تْ م					ا حرّ     س								اميةٍ  ة قعس								اءَ زّ ف								ي ِع								 تَ ْم								ودُ 
عدي أح		د س		Dطين ، المنص		ور الّس		$عم		الھم الجليل		ة ا وإعجاب		اوم		ن ال		ذين م		دحھم حّب		        

  )الكامل:()3(المغرب ا$قصى، وقد قال فيه

  المنص								ورِ  بدول								ةِ  م								انُ الزN  دَ عَ َس								

   

  وس						رورِ  بط						ةٍ ى ف						ي غِ رَ وغ						دا ال						وَ   

    
                                                 

  .18ص، 1جأزھار الرياض، : أحمد المقري )1(
  .137رحلة المقري، ص : أحمد المقري )2(
  . 24، الرباط، ص2عبد الوھاب بن منصور، المطبعة الملكية، ط: ا�س العاطرة ا6نفاس، تقديمروضة : أحمد المقري  )3(
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  ؤاب						ة ھاش						مٍ م						ن ذُ  فِ الخDئ						 فخ						رُ 

   

  فخ						ورِ  ك						لN  بَ ْس						فحَ  س						ولِ الرN  طَ بْ َس						  

  ؤاب								ة ھاش								مِ ن ذُ ِم								 وأتق								نَ  أأنش								    

   

  ص									ورِ قُ  عن									ه أيّ  رينُ َم									 رتْ ُص									قَ   

  ش								ادھا م								آثرَ  ىھ								ذا وك								م أب								د    

   

  ف						ي المعم						ورِ  بھ						ا ا$مث						الُ  ربتْ ُض						  

  يمين										ه ط										وعَ  امُ ا$ّي										 Lزال										تِ     

   

  ھ											ورِ دُ  ه مم											رN ص											ر يخدُم											والنّ   

  )مخلع البسيط:()1(اصرلطان النّ وقال بالمغرب مادحا السّ              

												رَ المُ  اص												رُ نا النّ نُ لطاُس												 Nىج    											ه الّس											ادَ  عدُ أجاب											ين ن											ىح  

  ادَ اج											 المل										وكِ  خي											رُ  زي										دانُ     اه ب																	ديعً تاريُخ																	 فج																	اءَ 

  )الخفيف:()2(وقال يمدح أحد الوزراء         

  جدي									دٍ  ف									ي ھن									اءٍ  عدُ الّس									 أقب									لَ 

   

  مدي								دِ  زe ِع								 ف								ي ظ								لF  رورٍ و ُس								  

  ن جم							الٍ ِم							 ةً لّ							حُ  ھرُ ى ال							دّ واكتَس							    

   

  فري													دِ  عق													دٍ  ى بك													لF لّ													حَ و تَ   

  وزي												رٍ  خي												رِ  ا بق												دومِ ًح												فرَ     

   

  حمي							دِ  خل							قٍ  فض							لَ  اسُ الّن							 فَ رَ َع							  

											المُ  م											امِ الھُ  Wِ  فض											لُ  ذاكَ      Nىرج  

   

  القص							يدِ  تَ بْي							 م							اتِ كرَ المَ  ص							احبُ   

  نٍ ْم										يُ  ب										ه ك										لX  يِج										تتر نٌ ْم										يُ     

   

  مزي												دِ  رٍ ي												خ لِ و نْي												 و أم												انٍ   

  ن					همِ  نعٍ ُص					 ي ك					لN تقتِض					 ص					نعاءَ  إنّ     

   

  ش												ديدِ  ورٍ ج												 ي ب												دفعِ يقِض												  

  م							ع بع							Dهُ  أش							رقتْ  ھ							ذه مص							رُ     

   

  ∗زبي															دِ  أرضُ  فكي															فَ  Dهُ ُح															  

  ظھ							رُ مُ  نبي							هٌ  جي							هٌ و كام							لٌ  فاض							لٌ 

   

  المش																يدِ  ذو البن																اءِ  الفض																لِ   

										حُ  بتْ أش										رَ      Nوبُ ب										ه القل 										اجميًع  

   

  ي												دِ جِ  ه ك												لX ى ب												ذكرِ لّ												حَ و تَ   

في شعر المديح الّنبوي عند المقّري ھو حرصه الّشديد على افتتاح  أّول ما يلفت الّنظر          

  :أغلب قصائده بالّشوق والحنين إلى البقاع المقّدسة، إضافة إلى أّن نصوصه تمتاز

  .ـ بالّطول، وامتداد الّنفس الّشعري

  .ـ تشابھھا من حيث المضمون ومن حيث ا_طار

                                                 
  .57، صالمصدر السابق: أحمد المقري )1(
  .178و 177، صرحلة المقري: أحمد المقري )2(
وبھا مجتمع  باليمن، واسعة البساتين كثيرة المياه والفواكه، ومنھا إلى عدن على الساحل عشر مراحل في برية، مدينة ∗

  .284الحميري، الروض المعطار، ص. التجار
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مدح ووصف كّل ما يذّكره به، وھكذا L  جعله يكثر من) ص(شوق الّشاعر للّرسول       

يستغرب تناوله لمثال الّنعل الّشريفة بكثرة وخاّصة في مقّطعاته ونتفه، فليس المقصود مدح 

مثال الّنعال، وإّنما صاحبھا، ولھذا فالمقّري يقّبلھا ويحافظ عليھا، وھو في الواقع إّنما يقّبل 

  .ولو على سبيل الخيال) ص(رجلْي الّنبي 

أّما مدحه لaصدقاء والعلماء، فقد اّتسـم با_عجاب والّتقدير لمكانة ھؤLء وما قّدموه        

  .لaّمة من أعمال جليلة تستحّق الّتعظيم وا_شادة بحقّ 

و كذلك ما تعلّق بمدح الّسDطين والوزراء فلم يكن غرضه الّتملّق أو الّتكّسب، وإّنما        

  .   اLعتراف بمساھماتھم في البناء والّتشييد وإرساء العدالة و الحفاظ على الّدين

  غزلـــالـ  6

ر لوعة المتقطّ ة وصفاء، ولھفة القلب اعرة التي تنساب رّق الغزل، لغة العواطف الشّ        

ى جل إلى المرأة يسترضيھا بشتّ ى الرّ ة سعَ فس البشريّ كت الحياة في النّ تحرّ  فمنذ أنْ . ىوأسَ 

ا$ساليب والفنون واخترع لھا أعذب الحديث ومعسول القول عازفا على أوتار ا$فئدة نغما 

  . رقيقا ناعما

تارة  ي عينيھا جواھر الحبّ شعوره وعاطفته وخياله، تتa$ ف كيف L؟ والمرأة حافزُ        

ة نفسه، وملھمة ھي غايته وأمنية ھواه، وأغنيّ . طورا وتسبح ما بين جبينھا مDئكة الحسّ 

          .حّسه

رد له قصيدة أف عراء قديما وحديثا، تناول موضوع الغزل، حيثري كغيره من الشّ المّق        

  .متناثرة ھنا وھناكة شعريّ  اله نصوص أنّ ، كما مطّولة سّماھا الُمْزدوجة

  )الوافر:()1(بشعر ا$قدمين، قوله تأّثر فيه ، الذيعر الغزليّ ومن الشّ         

  ىوَ زْ بُح											 مام											اتٍ ع											ن ثُ  س											ائلُ نُ 

   

 
  

  ن								ام								ل يعل								م م								ا عنيْ الرN  وب								انُ 

  ب									اليفم									ا نُ  الغط									اءُ  فَ ِش									وق									د كُ     

   

 
  

 Nر														ذكرى أم كنيْ أص														احنا ب														ن  

  ليمىن										ادي ي										ا ُس										ي أُ ول										و أّن										    

   

 
  

  ن									ىبيْ س									وى لُ  لق									الوا م									ا أردتَ 

     َLفٌ  أ																		طي c  َان ي																		قِ ك																		يس  

   

 
  

  ن											اورا وميْ رى زُ بكاس											ات الَك											

    
                                                 

  .10، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري )1(
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  ن														اا م														ا افترقْ فأمس														ينا كأّن														

   

 
  

  ن											اا م											ا التقيْ وأص											بحنا كأّن											

     

بيع	ة الجميل	ة، ويظھ	ر ج غزلھم بألوان الطّ ين في مزْ ري على نھج ا$ندلسيّ كما سار المّق       

  )   السريع: ()1(ھا بالغزلحمن العمادي استھلّ مدح بھا صديقه عبد الرّ  ،ذلك في قصيدةٍ 

  ھ							ان ثغرِ ِم							 ى بھ							ا ھيف							اءُ تس							عَ 

   

 
  

  أو الغيھ															بُ  ورُ ھا الّن															أو ش															عرِ 

  اث																ةٌ نّف  ا$عط																افِ  ان																ةُ تّ ف    

   

 
  

  ال												ورى يلع												بُ  ا بألب												ابِ س												حرً 

  دىبالّن						 ل						تْ كلّ  ق						دْ  ف						ي روض						ةٍ     

   

 
  

  عص											بُ يُ  إذْ  الغص											نِ  رأسَ  ھ											رِ والزّ 

  )مجزوء الكامل:()2(في وصف جمال المرأة، يقولو           

  هْ راَم																				ا بِ راًم																				آَ  ويف																				وقُ     اَن														ن رَ إا س														نً حُ  وي													روقُ 

  هْ ثاَم																		ا لتِ  ا لم																		ن رامَ ذوًق																		    ح													D ى لھ													ا ثغ													رٌ أّن													

  هْ امَ رَ بص																	ره ِض																	مُ  بقل																	بِ     بX ُش												يَ  هٌ ى لھ												ا وْج												أّن												

  )الرجز:()3(قوله، ب"مزدوجته"في  ف الحبّ يتعر ،اعرالشّ  هأوردومّما        

  ا$ن							سِ  وأن							سُ  وحِ ال							رّ  وراح							ةُ     فسِ ال											نّ  حبي											بُ  فالح											بX  وبع											دُ 

																ل  تنف																عُ  س																وةٌ وأُ     ج						ا والح						دسِ ف						ي الحِ  طب						عٍ  ولط						فُ  Fيلتأس  

          Xدركً ليس مُ  والحب Fا بالحد  

        Fي وإذا رجعنا إلى :"المّقري) مزدوجة(لى قا عيقول الحبيب الجنحاني معل	ه الت	مزدوجت

ة يأخ	ذ المع	اني، نج	د أكثرھ	ا لغي	ره، فھ	و م	رّ . ت ا$دبت عل	ى إحي	اء مّي	ھ	ا دلّ	إنّ : يقول فيھ	ا

عر ال	ذي م	ن ما ف	ي الّش	ف	رة، س	يّ ة أخرى يجلب ا$لفاظ والجمل المعت	ادة الباعث	ة عل	ى النّ ومرّ 

  )الرجز:()4(إليه يقول في ارتياح ونشوة فاسمعْ رافة، ى عناصره الغرابة، والطّ أقوَ 

   داةن الُع						يُ ن أْع						ِم						 تْ َف						غَ  وق						دْ 
  

  اتِ ف								ي الجّن								 ھ								رِ الزّ  ى عي								ونِ حّت								

   ه حي													اتيوذاُت												 أزلْ  مْ وَل												
  

  ياتِ َھ									ف									ي َل  والم									اءُ  اَم									و الظّ أش									كُ 

  دِ رْ بُ  خيرَ  نا العفافُ لحفُ يُ 

                                                 
  .413، ص2نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
  .10، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )2(
  .2، ص)قوقل(ھـ، 1322الحميدية المصرية، سنة  ةالمطبعالمزدوجة، : أحمد المقري )3(
  .9، صالمصدر نفسه: حمد المقريأ )4(
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  هْ اَل									بَ ف									ي الحِ  يِ بْ ي ك									الظّ ِل									 وب									اتَ     هْ ماَل								 البخي								لِ  مN ه َض								ض								ممتُ 

  ص																				الهْ وِ  طالب																				ةً  أزلْ  فل																				مْ     ذل							ك انفص							الهْ  َم							عْ ي ِش							تَ وأخْ 

  "ع															دِ البُ  نَ ع															يْ  ص															ارَ  بٍ رْ لقُ															 بْ َج															فاعْ 

ر عنھ	ا ف	ي فالمعاني التي عّب	« :ري، قائDالمّق ) مزدوجة(الجنحاني في نقده لـ ويستمرّ         

ص			فوان ب			ن إدري			س الت			ي يق			ول  ھ			ذه ا$بي			ات ھ			ي الت			ي نج			دھا ف			ي قص			يدة أب			ي بح			ر

  )الكامل:()1(»فيھا

   نان								ديمُ  ، والعف								افُ عُ ِش								شعْ ن								ا نُ تْ بِ 
  

  هِ ن كلماِت															ل															ي، وِم															ن غزَ ِم															

   هي تحَت								كِ ذْ ُي								 ي								لُ ه، واللّ تُ ض								اجعْ 
  

  هِ ناِت									جَ ن وَ ي، وِم									ِس									ن نفْ ن ِم									ن									اريْ 

   هلماِل									 البخي									لِ  مN ه َض									وض									ممتُ 
  

  هِ ھاِت										جِ  ن جمي										عِ ه ِم										و علْي										ُن										أحْ 

  :إلى أن يقول

  ةً لN								غِ  الج								وانحِ  بِ تِھ								لْ مُ لِ  بْ َج								عْ اف

   

  هِ اِت						ھَ ف						ي َل  ا والم						اءُ َم						و الظN يش						كُ 

ه يعت	رف بتض	مينه وتذييل	ه لش	عر $نّ  ،ري لمعاني غيرهب ھنا ليس في أخذ المّق والعجَ             

المع		اني الت		ي ة ب ف	ي نوعّي		العْي		 نى، ولك		نّ عر ب	المعْ ه يلج	أ إل		ى رواي		ة الّش		ى أّن		ا`خ	رين، حّت		

  .ل بالغلمان أو الغزل الفاحشماثل ھنا من شعر التغزّ ھو كما  ,يأخذھا

ا ل	م يج	د ص	احبنا المّق	ري حرج	ا ف	ي ولھ	ذ« :حس	ن د عب	د الغن	يّ وفي ھذا يق	ول محّم	        

بيل من المجون والھزل في كتابه نفح الطيب، ولم يجد غضاض	ة وL مأثم	ا ف	ي يراد ھذا السّ إ

ه ف	ي ولعلّ	...ف ب	المجونن ب	الفحش، والتص	وّ الكتاب ال	ورع بالفس	ق، والت	ديّ  يلتقي في ھذا أنْ 

ما مثل ھذا الكتاب مثل المائ	دة، وإنّ :(مة  عيون ا$خبارھذا ينظر إلى ما قاله ابن قتيبة في مقدّ 

  .)2( »)الّطعوم، LختDف شھوات ا`كلين تختلف فيھا مذاقات

 تX م قص	يدا يُم	ظِ اس ح	ين ي	نْ أب	ا العّب	 ى أنّ نت ترَ فأ«:ياقويقول الجنحاني في نفس السّ         

ة ة، قوامھ	ا دّق	ن ف	ي ش	اعريّ س	ا ون	اقD، وL نتب	يّ ه يكون مقتبِ بصلة وثيقة، فإنّ  عر الحقّ إلى الشّ 

  .  )3(»عور بالجمالب الخيال، والشّ المDحظة، وخصْ 

                                                 
  .57، ص1925، طبعة القاھرة، 1ي، جالغرناطي، شرح قصيدة المقصورة لحازم القرطاجن: ينظر )1(
  .125المقري صاحب نفح الطيب، الدر القومية للطباعة والنشر، ص: حسن محمد عبد الغني )2(
  .109، ص1955، تونس، 1المقري صاحب نفح الطيب، دار الكتب الشرقية، ط: الجنحاني الحبيب )3(
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ن يق	ف دون يس	تغرب َم	ق	د ...« :ري بقول	هذرا للمّق	يجد عُ  الجنحاني L يلبث أنْ  ولكنّ         

  . ض للغلمانل بالمرأة، والتعرّ افر في التغزّ عر السّ ري للشّ الھوايا قول المّق 

أث	ره إل	ى  تل	ك الفاحش	ة اس	تمرّ  م ف	ي التوطئ	ة، وأدركن	ا أنّ ة ما تقدّ ا بصحّ إذا آمنّ  ولكنْ         

يدا في فاس التي َكُثر فيھا الّدخيل، وأّثر ف	ي ى زمنا مداس قضّ أبا العبّ  ري، وأنّ عصر المّق◌ّ 

فك	ان الغلب	ة ف	ي حيات	ه ، بى زمن	ا ط	ويD م	ن حيات	ه وھ	و ع	زْ وقّض	أخDِق أھلھا اLخ	تDط، 

  )الرجز:()1(سكتھا بهاس إلى القول يُ بة لغرائزه، فالتجأ أبو العبّ المضطرِ 

   ا$رواحُ  تِ ى إذا م														ا حّن														حّت														
  

  باحُ ا$ْش								 ق								ا، واش								تاقتِ إل								ى اللّ 

 َLا												ق  fل												وك 												احُ مُ  هبرُ ص													مت   
  

  ماحُ ع							ه الّس							م							ن طبْ  مٌ ح							اكِ  ھ							لْ 

  دِ القْص																								 بينن																								ا س																								بيلَ  كُ يس																								لُ 

  ام									ه بص									يرَ كْ ظا ف									ي حُ تيقِ ْس									مُ     اى خبي												رً ب											الھوَ  يك											ونُ  لك											نْ 

   االعس							يرَ  ل وھْ الّس							 من							هُ  ق							د ج							ابَ 
  

  اري													رَ غَ ال و ي													ةَ بْ الظّ  قَ وع													انَ 

  دِ رْ ا والمُ عً ـــــــــــــــب ميْ بالشّ  وھامَ 

   ابّي												رِ غْ مَ  ف												ي ذا الف												نّ  يك												ونُ 
  

  ايّ بِ ى َص											رَ ه ُي											عن											دَ  الش											يخُ 

   اذريًّ ا ُع												َس												النF  ةِ وف												ي محّب												
  

									وِ ا غَ ن م									اھرً لتيْ ْص									ف									ي الخَ  Nاي  

  زي																										دٍ  ه مث																										لُ لدْي																										 ن																										بٌ فزيْ 

ا بوج	ود ص	لة ب	ين مث	ل ى في ھذا إغراقا في تقلي	د الق	دماء، وأش	عر ش	عورا قوّي	قد ترَ         

ه ي أّن	عِ ي	دّ  اس نفس	ه L يج	رؤ أنْ أب	ا العّب	 لع	لّ وبين أزمة نفسّية م	ّر بھ	ا ص	احبه، ھذا القول، 

  . )2(»رايبيثبت ذلك ا$ستاذ الشّ يُ  ق كما أراد أنْ فَل شاعر، وشاعر مُ 

ري ّق	ة المن يعت	رف بش	اعريّ ھناك َم	 من جھة أخرى بأنّ  قرّ الجنحاني يُ  وھكذا نجد أنّ         

  .     رايبيكما ھو الحال بالنسبة لaستاذ الشّ 

 ،خ		ذمأْ  ة ولط		ف وس		ھولةِ س		مت برّق		ة اتّ ري الغزلّي		أش		عار المّق		 أنّ  ومھم		ا يك		ن نDح		ظ        

وق ف	ي المجتم	ع ال	ذي وھ	ي مDئم	ة لل	ذّ  ريب و الُحوش	ي م	ن ا$لف	اظ والمع	اني،عن الغ وبعدٍ 

  . اعرعاش فيه الشّ 

                                                 
  .5المزدوجة، ص: أحمد المقري )1(
  .111المرجع السابق، ص: لحبيب الجنحانيا )2(
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ى عليھ		ا أھ		ل مة ج		رَ وھ		ذه ِس		. بيع		ة وأض		فاھا عل		ى الم		رأةمحاس		ن الطّ اس		تعار كم		ا         

 . بيعة من شعراء المشرقا$ندلس فقد كانوا أكثر تجاوبا مع الطّ 

بيع	ة ف	ي ش	عره م	ن وص	ف وم	ديح ار شاعرنا في موكبھم، فقد ش	اعت مع	اني الطّ س و       

  .  )1(وغزل

  مةكْ الحِ ـ  7

اعر ونظرته إلى الكون والمجتمع، ھو خDصة تجربة ومعاناة الشّ  مةكَ شعر الحِ          

ه إلى ا$جيال يوجّ  ،ر عن حقيقة أو رأي أو مبدأطلقھا صاحبھا بكDم موجز ودقيق ليعبّ يُ 

اعدة للموعظة وا_رشاد أو ھي كDم إلى ا_نسان على سبيل ھداية أو إرشاد أو تقويم الصّ 

  . نياين والدّ الدّ  ف في حقليْ والتصرّ  ،ةمليّ ، وذلك ضمن نطاق الحياة العالمعوجّ 

         Xف أنّ  اأبان وتجربته في الحياة رين المّق تدي	ا، واكتش	دم ثبوتھ	له عن زوال الحياة، وع 

ي ف	ي الحي	اة م	ن ون عل	ى ح	ال، وھ	م ص	ورة ص	ادقة لم	ا يج	رِ رّ نيا L يس	تقِ اس في ھذه الدّ النّ 

  )مجزوء الكامل:()2(باتتقلّ 

  عل														ى مثال														هِ  وا الح														ذاءَ ق														دX     ھمزم														انِ  مث														لُ  اسُ والّن														
  ه وحال																					هِ ِب																					ف																					ي تقلX  كَ رِ     ـدھ								 مث								لُ  كَ دھ								رِ  ورج								الُ 
  عل											ى رجال											هِ  ج											رى الفس											ادُ  نُ     م															االزّ  دَ ذا إذا فَس															وِل															

أروع  ص		ورھا م		ن خ		Dل القص		يدة نظ		ر المّق		ري، ف		ي ة ف		ي ى العدال		ة الس		ماويّ تتجلّ		        

  )مجزوء الكامل:()3(بقوله التي استھلّھا) يدة المّقّرّيةالقص(

  هْ Dَم																وL مَ  ف																D عت																ابَ  ظَ     الحظ							و مَ َس							قَ  نْ َم							 بحانَ ُس							

  ∗هْ ماَم																	اليَ  وزرق																	اءُ  رٍ َص																	بَ     ذو ى ث											مN َش											م											ى وأعْ عْ أ

  هْ Dَم																	ش																	كو ظَ يَ  أو ح																	ائرٌ     ائرٌ أو َج																							 دٌ دN َس																						ومُ 

 

                                                 
  .135ص السابق،المرجع : بلعيد فيف حجوح: ينظر  )1(
  .85، صالمرجع السابق: بلعيد حفيف حجو: ينظر  )2(
  .7، ص1نفح الطيب، ج: حمد المقريأ )3(
ابصر من زرقاء : (امرأة عاشت في الجاھلية، يضرب بھا المثل في حدة البصر وصدق الخبر، حتى قيل: رقاء اليمامةز ∗

 ).اليمامة
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دا، وما ھا استغLD جيّ ن يستغلّ س مَ والكيّ حاب، مرور السّ  تمرّ  كما يَرى أّن الحياة       

  )الطويل:()1(رع الوقت، وما أقرب الفراقأسْ 

  وليل								ةٌ  ي								ومٌ  رَ ھْ ھ								ذا ال								دّ  نّ إ Lَ أَ 

   

  ل							ى س							بتِ إعلي							ك  تٍ بْ ان م							ن َس							رّ يُك							  

  ىًل				م				ن بِ  L ب				دّ  لجدي				د الع				يشِ  فق				لْ     

   

  ∗تF م						ن ش						 Lب						دّ  ملِ Lجتم						اع الّش						 وق						لْ   

 ا ھ	و س	لبيّ ة جعلت	ه ينص	ح غي	ره ف	ي الح	ذر مّم	المعامDت ا_نس	انيّ  اعر فيخبرة الشّ         

  )مجزوء الكامل:()2(قة وا$مانمنھا، ويدعو إلى عدم الثّ 

   مھُ ف															القَ  كَ دھ															رِ  أبن															اءُ 
  

  اDحكَ ا بِس																		دَ الِع																		 مث																		لَ 
																										 رْ ت																										رِ L تغْ  Xمٍ بتبس   

  
																 Nلُ  يفُ فالس																احكَ  يقت																اض  

ه جمي		ل، ع		ن مص		ير ا_نس		ان وبأس		لوب بس		يط لكّن		ر الش		اعر بعب		ارات م		وجزة، عّب		        

منھ	ا، والج	زاء أكي	د،  ھاية L مفرّ حبل العمر قصير، والنّ  ونھايته في ھذه البسيطة، وكيف أنّ 

  )     مجزوء الكامل:()3(في قولهوذلك 

  هْ قاَم												إ هُ يس َل												َل												 يفِ ك												الطN     أو يفِ الّض											 مث											لُ  والعم											رُ 
  هْ ياَم															القِ  لُ أھ															وا وتِ الَم															 دَ     ـع											بَ  ث											مّ  مٌ تْ َح											 والم											وتُ 

  هْ قامَ تِ واْس																	 لٍ ْي																	مَ  أعم																	الِ     ون ع													نمجزّي													 اسُ والّن													
اكتسب أبو العّباس تجارب كثيرة في حياته، بسبب أسفاره المتعّددة إلى مغرب العالم          

  .   العربي ومشرقه، وبسبب اطDعه الواسع على أّمھات الكتب العربّية وا_سDمّية المتنّوعة

  دـــــھالزّ ـ  8

م	ا حكِ ھ	دھا مُ وح يتعّ ية، ويعكف على ال	رّ نيا المادّ ى ا_نسان عن شواغل الدّ يتخلّ  ھو أنْ         

وحي		ة أو بھ		ا ياض		ة الرّ أو بالرّ  ل الفك		ريّ وم أو بالتأّم		Dة أو بالّص		قي		ود الجس		د س		واء بالّص		

  .جميعا

اس عل	ى الّن	 لّ ي	دُ  فيح	اول أنْ ح بخDص روح	ه فحس	ب، Dَ اھد من الصّ وقد L يقنع الزّ         

ل	ت آداب ا$م	م ـ وق	د حفَ . ة م	واعظ، أو قص	ائدھدّي	ون دعوت	ه الزّ وتُك	 ،ھ	م يھت	دونطريق	ة علّ 

  .ھدالزّ  ـ بفنّ  ومنھا ا$دب العربيّ 

                                                 
  .9ص، 1جأزھار الرياض، : أحمد المقري )1(
  .تفرق :شتّ   ∗
  .72، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )2(
  .12، ص1المصدر نفسه، ج: أحمد المقري )3(
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ض ع		ن ع	رِ المُ  أنّ  و الّص	وفي، في	ذكر اب		ن س	ينا اھ	د والعاب		دالزّ وھن	اك م	ن ف		ّرق ب	ين         

يام اھ	د، والمواظ	ب عل	ى فع	ل العب	ادات م	ن القي	ام والّص	باس	م الزّ  خصّ نيا وطيبتھا يُ متاع الدّ 

ه ف		ي س		رّ  ف بفك		ره إل		ى W مس		تديما لش		روق ن		ور الح		قّ ى العاب		د، والمنص		رِ س		مّ ونحوھم		ا يُ 

  . اھدوفي والزّ ق بين الصّ ن ھنا فقد فرّ ومِ . وفيوالعارف عنده ھو الصّ . باسم العارف خصّ يُ 

L يعطي	ه الخ	الق L يعطي	ه الغي	ر، ن َم	 زق بيد W، وأنّ الرّ  إلى أنّ اس ري النّ ه المّق ينبّ         

  )الرمل(:)1(من دعوة الخالق L المخلوق وعليه فD بدّ 

  ىدً وَن							 ن يرج							و ن							واLً َم							 نّ إ

   

  ب						ينغَ  ظe نيا ل						ذو َح						ن بن						ي ال						دّ ِم						  

  دىي						ر الُھ						عل						ى غَ  ك						انَ  دْ فلَق						    

   

  الع										المين ھم ب										ربّ ويّ َس										يُ  نْ َم										  

  فھ							ل قَ زَ ال							رّ  نھمُ ِم							 يّج							رَ ويُ     

   

   Fل										الق الك										رٌ  خ										فقي 										نينأو َض  

  مال												كٍ  ربe  دَ ْص												ي قَ لّ												خَ أنُ     

   

  قاص									دين Dً ْھ									جَ  ى للخل									قِ رَ وُن									  

  هِ ن						أتي ِب						 ٍص َل						خْ مالن						ا م						ن مَ     

   

  غي				ر ج				اه المص				طفى الھ				ادي ا$م				ين  

س	بب ھجرت	ه تارك	ا ا$ھ	ل وال	وطن،  ري إلى زھ	ده ف	ي الحي	اة،  وذل	ك $نّ يشير المّق             

  )       الرجز(:)2(غبة في المالاء، L الرّ الحين وا$تقيّ Dع على مآثر الصّ البحث عن العلم وا_طّ 

  ول					مْ  ف					ي ف					اسٍ  ا$ھ					لَ  ترك					تُ  وق					دْ 

   

 
  

  مْ َل									ي للعَ قص									دِ  غي									رَ  بش									ىءٍ  أب								دأُ 

  طب								اي القُ اذِل الّش								 يش								يخِ  زرتُ ف								    

   

 
  

  اَب									قُرال رُع أھ									لِ ف									 مش									يشٍ  نج									لُ 

وب		ة إل		ى W، ص		ح بالمب		ادرة إل		ى التّ ھ		دا ف		ي النّ ل		ون جَ يؤْ  عاة ال		ذين Lري م		ن ال		دّ المّق		            

  )السريع(:)3(دم من المعاصي المرتكبةوكثرة النّ 

   ھاْجنواس								ت وب								ةِ إل								ى التّ  ب								ادرْ 
  

  جن									اهُ  بم									ا ق									دْ  م									أخوذٌ  ف									المرءُ 

   ھ								اف								ي وقتِ  الفرص								ةَ  وانتھ								زِ 
  

  ن جن						اهُ س						وى َم						م م						ا ف						از ب						الكرْ 

ھ	ات ك بسفاس	ف ا$ش	ياء، وترّ يتمّس	 علي	ه أنْ  ة، أب	تْ ري وأخDقه العاليّ ة نفس المّق عزّ         

  )الطويل(:)4(ر عن ذلك بقولها$مور، مھما كانت المغريات، وقد عبّ 
                                                 

  .111، ص1نفح الطيب، ج: لمقرياأحمد  )1(
  .496فتح المتعال، ص: المقريأحمد  )2(
الثقافي المغربي، ، مركز التراث 1قرن الحادي عشر، طصفوة من انتشر من أخبار صلحاء ال: محمد الصغير ا_فراني )3(

  .146،  ص2004
  .74، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )4(
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 بع					اجزٍ  انَي					دُ  ن تحص					يلِ ا َع					وم					ا أَن					

  بع																																																																																						اجز

  ةِ ھا بالدنّي															ى تحص															يَل أرَ  ولك															نْ   

  ةً م								رN  الح								الِ  ةُ ني رّق								ط								اوعتْ  وإنْ     

   

									 نف									سٍ  ھ									ا أخ									Dقُ فعَل  أب									تْ    Nةٍ أبي  

 مك		ان، وعل		ى ك		لّ  ه س		ھامه ف		ي ك		لّ ھر بإنس		ان L ي		رحم، يوّج		اعر ال		دّ ص الّش		ش		خّ            

  )الكامل(:)1(إنسان

   ھاھامُ ِس									 L ت								زالُ  ق								وسٌ  ھرِ لل								دّ 
  

  اأك									ابرَ  ا وأص									اغرً  مي ا$ن									امَ ْص									تُ 

  يك				نْ  ول				م القب				يحَ  ن ھج				رَ ى لَم				ط				وبَ 
  

 ّLلِ  إ											ى فع											لِ  عل											ابرَ  الجمي											امث  

تجرب		ة المّق		ري توّص		لت إل		ى ھ		ذه الفك		رة، $ّن		ه تم		ّرس ف		ي فن		ون الحي		اة، وع		َرف         

 .إيجابّياتھا و سلبّياتھا

  الموضوعات الجديدة :اثاني

   للغزاـ  1

ياضة ة والرّ سليّ وسيلة للتّ عراء خذه الشّ اتّ  ابع الھجريّ قديم انتشر في القرن السّ  ضٌ غرَ         

ر القول في ھذا الغرض بحيث يكاد L يخلو ة، كثُ ھنية والسؤال عن بعض القضايا العلميّ الذّ 

  .ديوان شاعر منه

ياتا$حاجي و(ا$لغاز  شعر نظرتھم إلىارسون في الدّ النقاد وانقسم          Nإلى  )المعم

   :قسمين

  .ا وعدم قدرتھم على ا_بداعوإفDس الشXعراء ثقافيّ ه دليD على انحطاط ا$دب عدّ  :لـ ا$وّ 

  .اً لم يقتصر على عصر دون عصرا إبداعيّ ه غرضا فكاھيّ عدّ  :انيالثّ  ـ

ة وقد وردت كثير من الحكايات ورة وا$حجيّ الحزّ  غز ولّ ال منذ القدم ف العربعرَ        

د العرب بالكنوز ولكن تفرّ  عوب،ة عند مختلف الشّ حريّ غة السّ ة ذات اللّ ة والشعبيّ الخرافيّ 

   .عليھا مثل ملحمة جلجامش زة منذ أقدم نصوص عثرة الملغّ حريّ السّ 

ة من ا$لغاز سواء ما ورد في رسائل الملوك بأنواع عدّ  راث العربيّ ويزخر التّ        

ة، ة والفكريّ غويّ عرية _ظھار قدرتھم اللّ عراء في مساجDتھم الشّ وا$مراء أو ما تبادله الشّ 

عبير عن رون وا$دباء للتّ اريخ من ألغاز يتبادلھا المفكّ وكذلك ما ورد في كتب ا$دب والتّ 

غة وإضافة إلى ما ورد في ة اللّ ثقافتھم ودرايتھم بفنون الفكر وا$دب وامتDكھم ناصيّ 

                                                 
  .15، ص1أزھار الرياض، ج: المقري أحمد )1(
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 اريخ ا_سDميّ التّ  فإنّ  .عراءة والشّ لھا لنا الحكواتيّ القديم من ألغاز سجّ  اريخ العربيّ التّ 

ذاته  ة ونسيجھا البديع في حدّ ة وجمال ا`يات القرآنيّ غويّ ة واللّ حويّ ة والنّ صوص القرآنيّ والنّ 

غة القديم في فنون ومجاLت ا$دب والبDغة في اللّ  كنز كبير يضاف إلى ا_رث العربيّ 

   .ةالعربيّ 

يكون من  يجب أنْ  ة، كمانى والقافيّ ركيب والمعْ د التّ يكون جيّ  نْ أ غززات اللّ من مميّ        

  .يني المتلّق ى يستھوِ حتّ قة تنسيقا جميD منسّ  ةأبيات شعريّ 

ول ا$لغ	از وا$ح	اجي، وم	ن ى معھم ق	ر من العلماء والفقھاء، تعاطَ ثُ ري أصدقاء كُ للمّق        

ري ب	الجزائر قادم	ا م	ن ف	اس، المّق	 عن	دما ح	لّ  ورة،ا على ما امتحنه به سعيد قدّ ردّ  ذلك قوله

ب				ين علم				اء  ، وھ				و م				ن ا$لغ				از الت				ي ش				اعتْ )نبرھ				اج الّص				(ب				ـغ				ز لّ ھ				ذا الي مّ وُس				

  )طويلال(:)1(الجزائر

  الجزائ						رِ  وحي						دِ ن ِم						 ي نظ						امٌ أت						انِ 

   

  زائ													رِ  ك													ان أك													رمَ  ذْ إ تعّظمُت													ه  

  للفظ								ةٍ  ب								ه، فيم								ا أظ								نX  رُ يش								ي    

   

  مغ									ايرِ  ك									مٌ حُ  ن ا$تب									اعِ عراھ									ا ِم									  

  ادائًم														 c الحم														دِ  ك مث														لُ اوذ    

   

  ل										يس بض										ائرِ  الحم										دِ  ك دالُ رُ ْس										فك  

  ىَل						كم قِ ك						ان ت						أخيري ج						وابُ  وم						ا    

   

  رائرِ عن							د الّض							 المطل							وبُ  ت							ركُ يُ  وق							دْ   

  فكرت					ي تَ ش					تّ  وَ جْ الّش					 نّ إا ف					ذرً وُع					    

   

  يض												مائرِ  وc أش												كو م												ا تك												نْ   

غ	ز، دLل	ة عل	ى احترام	ه لغي	ره، في الوقت المناسب ع	ن اللّ  اعر لعدم الردّ اعتذار الشّ             

     .ة تواضعهأخDقه، وشدّ  وسموّ 

  )      طويلال(:)2( )نبرھاج الصّ (ق بلغز ورة فيما تعلّ اعر سعيد قدّ ا من جديد على الشّ و قال ردّ 

  ج							واھرِ ال ن نف							يسِ ِم							 ا بس							لوكٍ حَب							

   

  ب								اھرِ  ه ك								لN ن نظِم								ا ِم								ب								دَ  م								امٌ إ  

											يُ      Fدَ  لُ ؤم											وابِ  تجدي											الج 											ه$ّن  

   

  بظ											اھرِ  في											ه ل											يس ق											ولٌ  مَ ق											دّ تَ   

 ھ							ي لفظ							ةٌ و )نبرَ الّص							( تَ ردْ أفقلن							ا     

  أت																																																																																														ت

  م					اھرِ  ف					ي ش					عرِ  ھ					اجَ  ح					ينٍ  بع					دَ  أت					تْ   

  هنقِل									 عْ َم									 فليق									فْ  مُ ن يت									وھّ وَم									    

   

  ويب					ّدُل بخف					ِض الّظ					رِف رف					ُع المظ					اھرِ   

  
                                                 

  .75رحلة المقري، ص: أحمد المقري )1(
   . 75رحلة المقري، ص: أحمد المقري )2(
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L L  هن	تمكّ نباھت	ه وھذا اللّغز، مّما يدّل على  ناسب في حلّ بما ي ات، يردّ في ھذه ا$بي        

        .اضعفتقصيرا و

ا ج	اء ح	ول لغ	ز س	عيد را، ومّم	نْث	) سالق	وْ ( ري في لف	ظ ورة المّق عيد قدّ السّ  زَ Lغَ كما         

عيد مفتي الجزائر وعالمھا وإمامھا وخطيبھا ا$خ في W س	يدي الّس	 إليّ  كتبَ ( :ورة ما يليقدّ 

   )الرجز(:)1( )سالقوْ (زا في ورة حفظه W ملغّ المشھور بقدّ 

  ھ								ىالنX  ى عل								ى ِا أرَب								ي								ا بارًع								

   

								 ا يس								مو عل								ى نج								مِ وLمًع								   Xىھَ الس  

  W ف													ي كت													ابِ  ت													راهُ  لف													ظٌ     

   

												ى مُ أَت												   Nاهِ ثن												ا انتب												ا أخ												ى ي  

  هبْ في												ه واص												طحِ  نN ثَ ُي												 ل												مْ  و    

   

  												 Nي الس												رورِ  فرِ ف												تطِ  المب												هبْ تس  

  )الرجز(:هري بما نصّ فأجابه المّق           

  الھَم																	آي c ال																	ذّ  الحم																	دُ 

   

   Fل													كلٍ مُ  لح													رَ  ش													ا وأع													افھَم  

  بِ ق														رN عل														ى المٌ  وص														لواتٌ     

   

  يّ العرِب											 يّ ِب											النّ  نِ قوس											يْ  كق											ابَ   

  ت					هْ ترَ حبه وعِ ن َص					ض					ى َع					الرّ  مّ ُث					    

   

  هْ الف																				ائزين بمزاي																				ا إثرِت																				  

  ةِ الملّ																 علم																اءَ  وارثي																هِ  و    

   

  																		 Xاملين الجُ  عداءَ الس																		الع																		ةِ لّ  

ر كان		ت ثْ تك		ون ب		النّ  ع ف		ي طريق		ة ا_جاب		ة، فب		دل أنْ ، جعل		ه ين		وّ ري ا$دب		يّ المّق		 نتمّك		            

  .عربالشّ 

ة زا ف			ي اس			م برنّي			ري، ملّغ			د ب			ن عل			ي الوج			دي المّق			محّم			أب			و عب			د W وخاط			ب         

  )السريع:()2(فقال) نجانالباذِ (

ھ												ااس												ُم الّت												 Xي ُحب												منNي تي  

   

																		ٌة للَھ																		َوى   Nحيفُه تربي																		تص  

  فبعُض							ھا وص							ُف ام							رٍئ ص							الحٍ     

   

  لوالدْي														ه ط														ائٌع م														ا َغ														َوى  

  وبعُض									ھا ا`خ									ُر ِم									ْن فعلھ									ا    

   

  لك											ْن بتص											حيٍف يزي											د الَج											َوى  

  )السريع:(اعر بقولهفأجابه الشّ     

  ىوَ عل								ى الكم								ال احَت								 اي								ا كاتًب								

   

  ىوَ ارَت													 ا م													ن البي													انِ وبارًع													  

    
                                                 

  .73، صالمصدر نفسه: أحمد المقري )1(
  .86و  85روضة ا`س، ص: أحمد المقري )2(
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  اب																	دَ  نْ إه كم تص																	حيفُ لغ																	زُ 

   

  ىوَ علي														ه انَط														 رٌ ْش														ه بِ يزيُن														  

  المس									يح الھ									وَ  وص									فٌ  ف									البعضُ     

   

  ان									وَ  نْ َم								 مص								درِ  مث								لُ  و ال								بعضُ   

  اآمًن													 شْ فِع												 ه تي												هٌ تص												حيفُ     

   

											 وق											اكَ    Fلّ رب											ا يَ  ي ك											واجْ م											ت  

    )  الطويل(:)1( )اسم أحمد( و L غزه محمد بن علي الوجدي أيضا، حيث كتب له لغزا في      

  Dالُع									 بل									دةَ  ا ح									لN حب									رً  أس									ائلُ 

   

  مدين													ةٍ  العل													م خي													رُ  دارُ  تلمس													انُ   

  ممعّظ						 تُ ْي						بقلب						ي م						ا حيَ  ع						ن اس						مٍ     

   

										 وإنْ    Nه الص										دَ  درُ زال من										وعتي أخم										ل  

  زال ثال										ثٌ  وإنْ  بتص										حيفٍ  ولك										نْ     

   

  الع									رش تل									ك عقي									دتي إل									هِ  فوص									فُ   

  هفإّن								 ح								روفٍ  نْ ِم								 زال ث								انٍ  وإنْ     

   

  ش					قتيع أج					ل نْ القل					ب ِم					 يِف					 اًم					دَ  يص					يرُ   

							ق							د  نْ لن							ا َم							 نَ فب							يّ      Fت بحب							هكلف  

   

									حُ  نْ وِم									   Fه فرْ ب									نّ ونفْ  يض									ي وس									تيل  

  البDغ						ة كعب						ةً  ف						ي ف						نF  ف						D زل						تَ     

   

  غ								وز وس									يلتياللّ  ف								ي ح									لّ  وL زل								تَ   

  :منش				دٌ  أنش				د الق				ومُ  ا م				اس				المً  ع				شْ و    

   

  ت										يبا $حبN ي َص										با قلِب										نع										م بالّص										  

  )        طويلال(:)2(غزلّ ھذا القال جوابا على ف      

  ةٍ خّط					 أش					رفَ  ح					ازَ  ا ق					دْ أي					ا ماج					دً 

   

 
  

  وغبط										ةٍ  ف										ي س										رورٍ  ف										اسٍ  ببل										دةَ 

  مٍ نظّ لئ ُم											ك											الDّ  بلغ											زٍ  أتي											تَ     

   

 
  

  ب						ةٍ طيْ  ف						ي أرِض  ن ح						لN ب						ه َم						 قص						دتَ 

 ، ب	ل يب	دع ا$لغ	ازتھ	ارموزھا وتوضيح تعميّ  ل ا$لغاز ليقوم بفكّ استقبلم يكتِف المّقري با        

ق د الوج	دي بف	اس ف	ي لغ	ز يتعلّ	وم	ن ذل	ك م	ا كتب	ه إل	ى ص	ديقه محّم	 ،ليرسلھا إل	ى أص	حابه

  )المتقارب:()3( )رالقمَ (بلفظ

  أي							ا ماج							ًدا ح							اَز أس							نا المرات							ْب 

   

  وي											ا خي											َر ُم											ْنٍش وأفض											َل كات											بْ   

  فوهُ إذا ص									حّ  ن اس									مٍ ن									ي َع									أجبْ     

   

  بعجائ																	بْ  ىأت																	 مٍ بق																	و رْ فُم																	  

     Xدل															ھم إنْ ي  Xل																أض ًDبي																وا س  

   

  ص																احبْ المُ  ه ق																د يغ																رX ولكّن																  

  ق											اأيض											ا ول											يس تُ  ويس											رقُ     

   

  بم											ا ھ											و جال											بْ  علي											ه الح											دودُ  مُ   

    
                                                 

  .86، صالمصدر نفسه: أحمد المقري )1(
  .86، صالمصدر نفسه: أحمد المقري )2(
  .264روضة ا`س، ص: أحمد المقري )3(
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  إذا الق														رانِ  نص														فَ  ويع														دلُ 

   

  الم											آربْ  جمي											عَ  قل											تُ  أن											ا بن											تُ   

  إذا زال ص								درٌ  أم								رٍ  رى فع								لُ ُي								    

   

  فل										يس بك											اذبْ  ن ق										ال م											اٍض وَم										  

  إنْ  ه إثن										انِ دُت										عُ  رءِ ن القُ										ِم										    

   

  ص								احبْ  ن								ه ي								ا خي								رَ حش								ا مِ  أزل								تَ   

  ييرم						 ن						ورا وش						انيكَ  ف						D زل						تَ     

   

										 يق										ذفُ و   Xبالش										ھب ِم Fل										بْ  ن ك										جان  

  ا ف										ي س										رورٍ ا آمًن										م س										المً ودُ     

   

   eز												لٍ  وع												تَ  وني												ا أن												بْ  لم												طال  

عش					رين بيت					ا منھ					ا ھ					ذه  ة بلغ					تْ د الوج					دي بقص					يدة ش					عريّ فأجاب					ه ص					ديقه محّم					    

  )المتقارب:()1(ا$بيات

							 Nحرِ  زتَ لغ							درُ بس							ا ص							هك م  

   

  ب							ين ا$ق							اربْ  ف							ي العل							مِ  كم							ا أن							تَ   

									 وإنْ      Nمٌ  ابُ زال فالص									ه طع									ل  

   

   Xي												وط 												ىالحَش 												بْ للّش												تاء مناس  

  بم												ا مْ ه قُ												زال آخ												رُ  وإنْ     

   

  													 Nرَ تيس 													ن مُ ِم eتحب													بْ  س													وواج  

  العلم										ا ك ي										ا قم										رَ غ										زُ فلُ     

   

   Nي										رَ تب										ا خي										ب ي										احبْ  ن بالقل										ص  

     Fل								ى ك								نٍ  إل								ه رَ  ذھ								ل								قٌ َم  

   

  المش									اربْ ن ص									فى ب									ه َم									 ي									ذوقُ   

 ه يرغ		ب ف		يب		ل أض		اف لغ		زا آخ		ر وكأّن		 ،ص		ديقه الوج		دي با_جاب		ة فق		ط ول		م يكت		فِ             

ض		من ) جمال		نّ (زا ف		ي فيق		ول ملّغ		 اس		تمرار المداعب		ة با$لغ		از وكأّن		ه يري		د أّن َيس		بق غي		ره،

  ) المتقارب:()2(القصيدة نفسھا

   كان						ت ل						ه أح						رفٌ  فم						ا اس						مُ 
  

  الغرائ													بْ  مX َج													 ث													اهُ وثلْ  ث													Dثٌ 

  ن ب							الحروب م							ذاربْ َم							 قل							بَ  تج							دْ     إل								ى آخ								رْ  ص								درٌ  مN ُض								 وإنْ 

  ائ												بْ تيش												ي للك واشٍ  مN فم												ا َث												    ف						ي أم						انٍ  مْ للحش						و َن						 كَ ُي						طْ وَ 

غ	ة ومفرداتھ	ا، وا$لف	اظ ومعانيھ	ا وم	ن خذ ا$لغاز مضمارا فسيحا لھا من اللّ وھكذا تتّ         

ھ	ا ذات الوص	ف، وأنّ  لة بف	نّ ھا وثيقة الّص	ي بأنّ التي توحِ  ھذه ا$لغاز. العروض ومصطلحاته

ة د الم	ودّ تكون سؤاL وجوابا بين صديقين حميمين تتجدّ  و أنْ ات، حيث L تعدُ عDقة باLخوانيّ 

  . ة بينھماوالمحبّ 

                                                 
  .265، صالمصدر نفسه: أحمد المقري )1(
  .265، صالمصدر نفسه: أحمد المقري )2(
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ة ري وأص		دقائه وعل		ى ح		دّ ة عن		د المّق		ف		ي ا$لغ		از أيض		ا دLل		ة عل		ى المق		درة العلمّي		 و        

  .ونفاذ بصيرتھمذكائھم 

ري، فمنھا ما ھو أبي	ات ع أشكال ا$لغاز عند المّق ا يستنتج في ھذا المضمار، تنوّ ممّ  و        

. ھا فتناول	ْت قض	ايا مختلف	ةع	ت مض	امينكم	ا تنوّ . ة قليلة، ومنھا م	ا ھ	و قص	يدة بأكملھ	اشعريّ 

وL . ص	حيفيس والتّ جن	حريف والتّ التّ كأسلوبه،  تنميق ة فينات البديعيّ المحسّ بأيضا  واستعان

ّ  في ذلك $نّ  عجبَ    .زويقنميق والتّ عر عصر التّ عصر الشا

  ةجازا2ـ  2

  ه يصعب تحديد تعريف شاملى إنّ راً كبيراً، حتّ ة تطوّ ا_جازة العلميّ  ف مصطلحعرَ        

  يخالشّ  ن منطلق عموماً في حال حصول إذْ مصطلح ا_جازة يُ  قول أنّ اليمكن  له، لكنْ  مانع 

أو  ريف، أو الفق	هالح	ديث الّش	 أو ت	دريس أو نق	ل الب أو المريد أو لعالم آخ	ر ف	ي رواي	ةللطّ  

   .اريخ أو غيرھا من العلومالتّ 

  ھناك  غير أنّ  .ق بعلملّ يتع في أمرٍ  نا_جازة إذْ  إنّ  :وتأسيسا على ذلك يمكن القول        

  فھي على ئن اختلفت أنواعھا؛ول .ة وشروط تحصيلھاالعلميّ  اختDفا كبيرا في أنواع ا_جازات

  يخ المجيز من علماء عصره، يكون الشّ  شترط أنْ مكانة مانحھا؛ حيث يُ  تشترك في ا$قلّ  

  م في العلوم والتقدّ  ھرة مقياس لكفاءة العالم واعتراف له بالفضلوالشّ . أكثرھم شھرة وفضDً  ومن

  .التي اشتھر بھا

W تع	الى عّزت	ه،  أحم	د ب	ن ش	اھين ـ أدامَ  عل	يN  ق	رأَ لّم	ا : هل	وق، ريّق	ج	ازات المإمن و        

اُجي	زه  س	ألني أنْ  )ةجن	ة، ف	ي عقائ	د أھ	ل الس	نّ بإضاءة الدّ (ـ عقيدتي المسّماة ! حوزته وحرسَ 

 )الرجز(:)1(إليه بما نّصه فيھا وفي غيرھا، فكتبتُ 

   ىف					ي ج					ّو الُعل					 ن أط					ارَ َم					 أحم					دُ 
  

  ىَل									ي زان الحُ ال									ذّ  ش									اھينٍ  اب									نَ  ص									يتَ 

   هن												ه للمع												الي أجنَح												مِ  وراشَ 
  

 ًD												ه فض												ال ب												دَ  ن												تمْ ا مُ غ												هنحس  

   ن أوك										ارِ ِم										 البي										انَ  وأس										كنَ 
  

  ا$فك																											ارِ  ه بقّن																											ةِ أفھاِم																											

   خل									ببمِ  ك									ّل ش									اردٍ  فاص									طادَ 
  

  ُيغل																بُ  ع																ارضُ ن يُ ه وَم																أبحاِث																

   غ												اثL ُيق												اس بالبُ  رُ قوالّص												
  

 Xق															ازٌ  والح															ممت 															غاثِ َع															ن ا$ض  

                                                 
  .167رحلة المقري، ص: أحمد المقري )1(
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   ن													اهُ مُ  بلّغ													هُ ن َم													 نش													كرُ 
  

  ي س																			ناهُ ه ال																			ذّ عل																			ى نواِل																			

ب	ن موLن	ا، ع	الم ا لّما سألني في ا_جازة الفاضل ا$ديب سّيدي محّم	د ب	ن عل	يّ : وقال        

ـ	 ! يخ عم	ر الق	اري ـ حفظ	ه W تع	الىر، شيخ ا_سDم، سّيدي وم	وLي الّش	كْ ھير الذّ ام الشّ الشّ 

  )الرجز(:)1(له عن عجل ما صورته كتبتُ ; فرفز للسّ وأنا مستوِ 

  : ـ المطلع1

														ن با`ث															ارِ  Nن زي														ُد َم														أحم   
  

  ِجي									ًدا ِم									ن ال									ّراوي الّنبي									ِه الق									اِري

													 جِ ف													ي أوْ  وش													اد للعلي													اءِ  Nندْ الس   
 

 ًLاز											مْ  من											ولُ بْ يُ  ل											ا ط											دْ  لھ											ا$م  

   ال																					واعين للح																					ديثِ  ومّي																					زَ 
  

  والح													ديثِ  بالفض													ل ف													ي الق													ديمِ 

   ينال																				دF  نھم س																				ماءَ ِم																				 وزانَ 
  

  بي																				ينِ والتN  ب																				الحفظِ  فأش																				رقتْ 

   ھت																دي نج																ومُ م بھ																ا للمُ فُھ																
  

  ج																							ومُ عت																							دي رُ وإّنھ																							ا للمُ 

   ىجتَب								المُ  ن ح								ديثِ فك								م أزاح								وا َع								
  

  اص										بَ  ص										لّى علي										ه W م										ا ھّب										تْ 

   غ												الي ذي غ												لe مض												لe  تحري												فَ 
  

  يق															اِل  ش															ادِ الرّ  لمنھ															اجِ  ش															انٍ 

   :ـ ا_سناد2
 

  

 ُWصَ  و												د خّص												هْ  ق												ُّمLذي ا												ھ   
  

  الغّم																						هْ  وأزاحَ  اب																						ه امتناًن																						

   ن ش											اL ذاك ق											ال َم											ھ											ذا ول											وْ 
  

  امنَش													 فھ													و بح													قe  ا ش													اءهُ َم													

   زم								نْ  ھ								ى ك								لN النX  أھ								لُ  ي								زلْ  فل								مْ 
  

  ؤتمنْ ن ُم									ف									ي تحص									يله َع									 ونَ يس									عَ 

   ن تح														ّرىَم														 ن جمل														ةِ وإّن ِم														
  

  غ																ّرا لعل																ومِ ل بس																بقٍ  نَم																و 

  ا$ري																					بُ  مّج																					دُ المُ  الواص																					لُ     جي																				بُ النّ  دُ دN َس																				المُ  الفاض																				لُ 

  ال										وليF  الحب										رِ  الع										المِ  ا_م										امِ  اب										نُ     يe عِل													 ذي المج													دِ  س													ليلُ  محّم													دٌ 

														 ط														ودُ     الق													اري ھيرُ الّش													 يخُ الّش													 رُ َم													عُ  Xبةُ  كونِ الس														ارِ  ھض														الوق  

									 خُ ش									يْ  Xقِ  يوخِ الش									ي دمش									ف 									امِ الّش    																			زال محفوًف Lا  eز																			امِ  بع																			يس  

									 بع									ضَ     ن عّن									ي روىَم									 ن جمل									ةِ فك									ان ِم									 Nوَ  حيحِ الص									ا ن									افراً بم									ىظ  

      ـ اقتراح ا_جازة3

                                                 
  .441و 440و 439، ص2نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(

  



  
  ةعريّ الموضوعات الشّ                                                                                    :انيل الثّ ــالفص

 

- 99  - 
 

  ذا نجاب												هْ  ف												ي ذا ا$م												رِ  لس												تُ  إذْ     ن ا_جاب												هْ نفس												ي َع												 فانعجم												تْ 

  رع										يF المَ  ھ										ذا المطل										بِ  ف										ي مث										لِ     ذو ع															يe  قّص															رٌ م															ع أّنن															ي مُ 

  إل														ى ص														نعاءَ  الوش														يَ  بحمل														يَ     ھ																					ا ش																					نعاءَ آتيَ  أنْ  وخف																					تُ 

   :ا_يجابي ـ الردّ 4
 

  

مرتجي														اً ب														ذاك رب														ح الّتج														ر    ه وإّن																	ي أعل																	مُ وق																	د أجبُت																	
  

  الخط										ا L أس										لمُ  ن خ										وفِ ِم										 أّن										يَ 

      :وايةـ طلب الرّ 5

													 ن عّم													يَ َع													    للبخ													اري ن ذل													ك الج													امعِ ِم													 Nارِ  ھيرِ الش													ذي الفخ  

  نِ الم															يْ  م															زيحِ  ديe قش															نْ ن قلْ َع															    نِ فيْ ن ُس															َع															 ا`خ															ذِ  س															عيدٍ 

  اش											تھرْ  واي											اتِ الرّ  نَ بم											ا ل											ه ِم											    حج					رْ  أعن					ي اب					نَ  ا_س					Dمِ  ن ح					افظِ َع					

  ا$خب																								ارِ  لطال																								بِ  نٌ ب																								يN مُ     الب								اري ف								تحِ  وبعض								ھا ف								ي ص								درِ 

      :ـ ذكر ا$سانيد6

  ا$عص												ارِ  فت												ي البراي												ا بھج												ةِ مُ     ّص												ارِ ن القَ ن رواي												اتي َع												وِم												

											    جْ اكي ا$رَ ال														ذّ  ح														ّدثنا خ														روفٌ  Nن الش											ريفِ ع  Nرجْ الط											ائي ف											حطح  

  ق										لِ ف										ق النN وَ  ن أص										بحَ َم										 ح										ديثَ     مل									يط									ه يُ  ف									ي المن									امِ  س									معتُ 

  ىواَف								 ي								ومٍ  ه م								ع ق								وتِ ف								ي جس								مِ     ع													افىربه مُ آمن													اً ف													ي ِس													 أيْ 

 Xل											ا أ وك											م Nتُ ل											ونِ  ف											ي الفن											ه التّ     ف														و ب														قَ أرج														حقي  Xونِ للظ														ن  

  رْ َب													الخَ  بْ الُخ													 ص													ّدقُ ورّبم													ا يُ     عتب												رْ مُ  وه عّن												ي بش												رطٍ فلي												رْ 

  اتعنيَن																			 تْ وَ ا َح																			ثمانًي																			 زادتْ     عل												ى العش												رينا ول												ي ت												آليفٌ 

      :ـ خاتمة7

  ف															ي ا`ن															اءِ  ص															لّى علي															ه Wُ     با_دن														اءِ  فَ رN ن ُش														َم														 بج														اهِ 

  ا$ش														ھادِ  إِ البراي														ا ملج														 غ														وثِ     رس											لين الھ											اديالمُ  خي											رُ  أحم											دُ 

  اكي											هْ م											ع ص											حبه ذوي المزاي											ا الزّ     زاكي												هْ  ى ص												لواتٍ علي												ه أس												نَ 

  ه م													ا أّمل													هْ ن رجاِئ													فن													ال ِم													    هْ عمَل										 ّم										ن أط										ابَ ن ت										D مِ وَم										

  ام									ا رَج									 ن ُحس									ن الخت									امِ فن									ال ِم									    ج										ارَ أَ  ب										ولٍ قَ  فِ رْ ن َع										ّم ِم										وَش										

  .يذكر تاريخ ا_جازة مثD ماذج قليD كأنْ تختلف النّ  ويمكن أنْ        

  )  الرجز(:)1(مشقي فيقولد المحاسني الدّ ري ا$ديب الخطيب محمّ كما أجاز المّق            
                                                 

  .438، ص2نفح الطيب، ج :أحمد المقري )1(
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								 اب								نُ  Nھيرِ الش 								اجِ  درِ الّص								دّ  ت								ينِ ال  

   

 
  

 eز													ي ع													زال ف L  ِين													ي تمك													وف  

     Xد												ه $وج												 Fم												 Nالحَ  يخُ ه الش												نْ َس  

   

 
  

  س																نْ عط																ى اللN ينيھم مُ ورِ وذاك ُب																

  م														ا بك														لF  ني إج														ازةً يس														ألُ     

   

 
  

  اَم														علF ا بح														الي مُ نواًن														أروي														ه عُ 

  بط										لْ  ه غي										رَ ُت										وھ										ا أن										ا أجبْ     

   

 
  

  ط										لْ ن خَ ن خط										إ وِم										ا ِم										س										تغفرً مُ 

  م										ا يص										حX  ي ك										لN عّن										 فلي										روِ     

   

  حX ِس															ھ															ا يَ غيثِ  عل															ى ش															روطِ   

  : ريإجازات المّق من خDل ما سبق، يمكن أن نستنتج بعض ممّيزات        

د ب		ن يوس		ف، واي		ة كم		ا الح		ال ف		ي إجازت		ه لمحّم		، فمنھ		ا ا_ج		ازات بالرّ ع		ةتنوF أّنھ		ا م      

اھيني حي	ث ق	رأ علي	ه عقيدت	ه بالمعارضة وحفظ كتبه كما ف	ي إجازت	ه $حم	د الّش	 اتجازا_و

حمن ام عب	د ال	رّ فت	ي الّش	دريس ك	التي طلبھ	ا من	ه مُ بالّت	 اتج	ازا_و). إضاءة الّدجن	ة(لمسّماة ا

 .     العمادي $وLده الثDثة

كبير من حيث المنھج الذي كان ينتھجه فيھ	ا، فك	ان غالب	ا  ه ل^جازات إلى حدّ تشابُ وھناك              

اLنتق	ال إل	ى م	دح المس	تجاز،  ، ث	مّ )ص(سول Dة على الرّ ا_جازة بحمد W و الصّ  ما يستھلّ 

ه بالعلم الذي يريد منح اLس	تجازة في	ه نوّ ة ثم يُ قيّ ة والخلُ ظھر مقدرته العلميّ وا_شادة بفضله ويُ 

  .تؤخذ فيه اLجازات نظرا _جDله ھذا العلم  لجدير بأنْ  ة وأنّ وبعظمته وفائدته على البشريّ 

اريخ مع	ا، ومث	ال ذل	ك وأحيانا ق	د يت	رك اLس	م والّت	اريخ، ت التّ يثبّ  ر اسمه دون أنْ يذكُ         

اريخ، م	ن اLس	م والّت	 ش	ر إل	ى أيe لة إل	ى عم	ر الق	اري، حي	ث ل	م يُ ه المرَس	ت	ما فعله في إجاز

ع	ن ذل	ك ف	ي تقديم	ه ھ	ذه  فر كم	ا أب	انَ للّس	 ل حي	ث يس	تعدّ ه كان عل	ى عَج	بب في ذلك أنّ والسّ 

  .ا_جازة

ع	دد أبياتھ	ا يتع	ّدى  ى أنّ ، حّت	بالّنسبة لش	عره قصائد حجماأطول الإجازاته من من  عدّ تُ        

  .أو أكثر من ذلك مانين بيتاانا الثّ أحي

 .المّقري من الذين أَجازوا لغيرھم و أُجيزوا                

  عليميعر التّ الشّ ـ  3

ي	تّم عر ال	ذي م	ن خDل	ه ھ	و الّش	يمي ِقسما من أقس	ام الّش	عر الكب	رى و علعر التّ يعتبر الشّ      

 ،مظْ ى عن	د الع	رب ب	النّ س	مّ ويُ  العاطف	ة و الخي	ال و يخلو من عنصريْ . عرض علم من العلوم

  .وُعرف ھذا الّنوع من الّشعر قديما
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اة المس	مّ " ھيزي	ودوس"اليوناني الق	ديم اعرعر منھا قصيدة الشّ وھناك أمثله كثيرة لھذا الشّ      

ً ث ح		ديثاً ش		عريّ ، و فيھ		ا يتح		دّ )اما$عم		ال و ا$ّي		( راع		ة و أن		واع رائع		اً ع		ن مواس		م الزّ  ا

  .و غيرھا مما يخّص ھذا الميدان المحاصيل

وھ	ي م	ن القص	ائد "لوكرش	يوس"للّش	اعر الّروم	اني الكبي	ر "طبائع ا$ش	ياء"قصيدة  ثمّ         

   .فكير الفلسفي إلى شعرفيھا التّ  حّوليُ  التي استطاع كاتبھا أنْ 

ر نتيج	ة إLّ ف	ي وق	ت مت	أخّ  عليميعر التّ الشّ رفوا العرب لم يعْ  أنّ  ارسينى بعض الدّ يرَ         

ص	ل بھ	ا ة التي اتّ قافة الھنديّ أثير ناشئ عن الثّ ھذا التّ  ى أنّ صالھم بالفكر الوافِد فھناك من يرَ اتّ 

 ى آخ	رون أنّ ، وي	رَ )2(وشكري فيصل )1(العرب في العصر العباسي، ومن ھؤLء أحمد أمين

  .)3(ةقافة اليونانيّ ذلك من مكتسبات الثّ 

ظم العل	وم، ش	عر ف	ي أض	يق معاني	ه ي	نْ : ظم بقولهوع من النّ ق أحدھم على ھذا النّ قد علّ  و     

ص	فاته الجف	اف ول	يس ل	ه م	ن  ا فأھمّ سھل حفظھا، ويعين على ضبط أصولھا، وإذً دھا، ليَ ويقيّ 

  .)4( ة، وL يدخل فيه إL تجاوزان والقافيّ عر غير الوزْ الشّ 

ن ر علوم	ه لَم	ة لنْش	عريّ ظومات الّش	المنْ  فنّ  يستغلّ  لته $نْ ة أھّ عليميّ ري التّ ظيفة المّق  و        

وع رغب		ة في		ه واس		تجابة لطل		ب أص		دقائه م		ه لھ		ذا الّن		د نفس		ه نظْ ق		د أّك		 و. أراد اLس		تفادة منھ		ا

  )الرجز:()5(وتDمذته ومريديه

  الف							نF  أھ							لِ  ي بع							ضُ ّن							مِ  ف							رامَ 

   

 
  

									 س									نِ حُ  ك									مِ نظم									ي لھ									ا بحُ  Nالظ Fن  

  بأھ									لِ  ىي انتح									لل									ذّ  ولس									تُ     

   

 
  

  وجھ																					لِ  إٍ ن																					ي ذو خط																					$نّ 

											 ف											ازدادَ      Xحث Nي											ه عل 											اونَم  

   

 
  

  اغنَم							ھ							ذا مَ  مث							لَ  ي اجع							لْ وق							ال ِل							

  ا_س								عافِ  نَ ا ِم								دًّ ُب								 أج								دْ  فل								مْ     

   

 
  

  افِ ع							 غي							رَ  العل							مِ  رس							مِ  نِ ك							وْ  عْ َم							

    

                                                 
  .246، ص2006، ، مصرالمكتبة العصرية للطباعة والنشر، 1ضحى ا_سDم، ج: أحمد أمين )1(
  .108ص بيروت، ، 1طدار العلم للمDيين، مناھج الدراسة ا$دبية، : كريفيصل ش )2(
  .250ص ،بيروت ،دار الكشاف ،الھجري لشعر في بغداد في القرن الثالثا: الحواريا أحمد عبد الستار )3(
، 1961، بغداد، ، مطبعة العامي2في العصر السلجوقي، جالشعر العربي في العراق، وبDد  العجم : علي جواد الطاھر )4(

  . 151ص
  .8ص، إضاءة الدجنة: أحمد المقري )5(
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 ُWو أنْ  و									أرج 									ون ذاك ِم									نيك  

   

 
  

  نْ ق								د أِم								 ري								اءٍ ن ِم								 جمي								لٍ  فع								لٍ 

في اعتقاد  "جنةإضاءة الدّ "في قصيدته  ظھر ذلكعلى العلم، ويَ  وفي مجال آخر يحثّ             

  )الرجز:()1(ةأھل السنّ 

  و ا$خب						ارِ  ف						ي الق						رآنِ  وج						اءَ 

   

   fث										رِ  ح										ى الفك										عل Lارِ وا										عتب  

  دNL  ه ق								دْ و عل								ى وجوِب								وْھ								    

   

  م								ا اس								تقND  ن								ه بالقص								دِ كوْ  عَ َم								  

  س						كم م						ع أف						Dَ وف						ي أنفُ  أْ ف						اقر    

   

  ه م								ا أف								Dَ ن								ورُ  برش								دٍ  تظف								رْ   

  فْ رَ ن لنفس		ه َع			ى َم			معَن		 اس		تجلِ  و    

   

  فْ رَ َغ				 عرف				انٍ  ن نھ				رِ ن ِم				بَم				 تلح				قْ   

  ظ					رْ ه عن					د النN نفَس					 مْ ق					دF ن يُ وَم					    

   

  رْ ض							ن القض							ايا م							ا حا ِم							ًف							ؤلF مُ   

  ن ا_نت									اجِ ب									يF بش									كٍل  سْ ِق									يَ     

   

  أمش											اجِ  طف											ةِ ن نُ ه ِم											خلقُ											 إذْ   

  )الرجز(:)2(لمَ خا وفاة ا_مام مالك بحساب الجُ قال مؤرF و          

					 خَ أرN  ق					دْ  Nنُ  يخُ الش					از اب					اھرْ  يغ					اةَ     الم														كٍ  وف														ظٍ  مال														اھرْ  بلف														ظ  

  ي																		هِ عمِ لنَ  في																		ه و L إش																		ارةٌ     هِ ري									وL ت أنْ  غي									رَ  طٌ ْع									و قَ و ْھ									

												 فقل												تُ  Nتُ  ا أنْ لم												كْ  رأي												ةُ     ذل												توري 												 Nكْ  اريخِ الت												از مال												ف  

ج	وع إليھ	ا م	ن خ	Dل مك	ن الرّ وھناك نماذج كثي	رة أخ	رى مبثوث	ة ف	ي ثناي	ا أش	عاره، يُ         

  . نتهأشعاره ومدوّ 

  تح,أدب الرّ ـ  4
ن الّرحDت وا$سفار التي قام بھا، ويكشف ع صاحبهفيه يصف ا$دب الذي  ھو      

  . ذلكناء أثوعجائبھا مور غرائب ا$فه من صادَ إضافة إلى ما  التي عايشھا،حداث ا$

منابع التي يستِقي منھا الّدارسون في شّتى الميادين، ا$دبّية ال من أھمّ تعّد حDت كتب الرّ  و

   .والعلمّية والّنفسّية

 وفرةأكثر القرون الذي يعتبر  ،ادس الميDديّ القرن السّ ھذا اللّون من ا$دب مع  ازدھر     

  : ا$دباء العرب الذين خاضوا في ھذا المجال من أھمّ ، وھذا ا_بداعل

                                                 
  .17و  16، صالمصدر  نفسه: أحمد المقري )1(
  .180ص، رحلة المقري: أحمد المقري )2(
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قراب	ة عش	ر س	نوات مت	نقDً  قاموقد : "رحلة ابن جبير"المعروف بكتابه  جبير ا$ندلسيّ  ابنُ ـ 

 وعم	ل ،رائ	عوتص	وير جميل	ة ة ف	ي لغ	ة أدبّي	واص	فا الحي	اة فيھ	ا،  بعض ال	ّدول العربّي	ة،بين 

  .   با_سكندريةالمنون ه وفاأْن دريس إلى بالتّ 

تحف		ة النّظ		ار ف		ي غرائ		ب ا$مص		ار وعجائ		ب "المغرب		ّي المع		روف بكتاب		ه  اب		ن بطوط		ة ـ		

س	نة،  29وھو رحالة طاف أنحاء العالم مشرقا ومغرب	ا، اس	تغرقت رحDت	ه زھ	اء ": ا$سفار

   .اعتمد في كتاباته على دّقة المDحظة وَفَكه ا$سلوب، وأمانة الوصف والّرواية

ابن بطوطة الجزائر لكث	رة رحDت	ه وأس	فاره، إذ ج	ال ف	ي  ري يعدّ ّق الم يمكن القول أنّ         

ه ا$وط	ان الت	ي زارھ	ا وأق	ام اس	تھوتْ . ما، أفاد واس	تفادبDد العرب شرقا وغربا، عالما ومتعلّ 

  .، فوصفھا بDدا وعباداوشعريّ  ريّ دھا بما يملك من إبداع نثْ فيھا، فخلّ 

ھ	و ركوب البح	ر واض	طراب ا$م	واج، فر بھا، تأثّ ة ول مرّ من المشاھد التي رآھا $وّ         

  )        الرجز(:)1(يصف ذلك من سبتة المغربية

  هْ بغت									 العظ									يمُ  وجُ ن									ا الَم									فجاءَ     هْ س							بت بح							رَ  ذا ركب							تُ  وبع							دَ 
  )الرجز:()2(ومن تونس، يصف نفس ا$ھوال والمناظر، إذ يقول      

  هْ محسوس							 ش							وھدتْ  بح							رٍ  أھ							والُ     )هْ سوس							(ن نا ِم							فرِ ك							ذلك ف							ي َس							

  )    الطويل(:)3(د محاسنھا وروعة جمالھاوعندما وصل مصر انبھر بتعدّ 
  ھاوس						مِ و  ىتزَھ						المعم						وِر ھ						ا بأزھارِ     فاعت			ّدتْ  ى المحاس			نِ ش			تّ  ح			وتْ  ب			Dدٌ 

  ھاباس												مِ  هَ ن												وّ  Wِ  وھ												ذا كت												ابُ     ھافض		َل  ي		دفعُ  ي ع		ن مص		رَ ذا ال		ذّ  نْ َم		و

  )المجتث:()4(يه يكتشف معجزاته المقرونة بالتحدّ الّشام، جعلتجوال المقّري في 

  بح																				دF   س																				امَ تُ  ن أنْ ع																				    ىَل															الش															ام أجْ  محاس															نُ 

Lو										ا ل										رِع قلن										ى الّش										حم     Fد																د ح																ف عن																م نق																ول  

  يبالتح																															دF   مقرون																															ةٌ     ا معج																											زاتٌ َھ																											كأنّ 

  )الطويل:()5(كما اكتشف في رحلته إلى دمشق أقاليمھا، وفي ذلك يقول

                                                 
  .496فتح المتعال، ص: أحمد المقري )1(
  .496فتح المتعال، ص: أحمد المقري )2(
  .3ص، المصدر نفسه: أحمد المقري )3(
  .59، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )4(
  .58، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )5(
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  و المش							اربِ ْل							بحُ  الت							ي راق							تْ  دمش							قُ     Dوةً م						ان ُط						الزN  عل						ى م						رF  تزي						دُ 

  غ												اربِ ھ												ا ع												ن مَ أقمارُ  ةٌ َھ												زN نَ مُ     ش							ارقٌ مَ  ال							بDدِ  ق							اليمِ ألھ							ا ف							ي 

 اتــــّ ـ ا�خواني 5

ر العDق		ات عر يص		وّ ون م		ن الّش		ھ		ذا اللّ		« :، بقول		هLخوانّي		اتاش		عر بعض		ھم  فع		رّ        

ھنئ			ة ففي			ه التّ  ،ائھمعراء ومم			دوحيھم أو بي			نھم وب			ين أص			دقائھم  وأحّب			الّش			 ة ب			يناLجتماعّي			

، وم			ا إل			ى ذل			ك م			ن المع			اني داقة وال			ودّ ى، وفي			ه الّص			كوَ واLعت			ذار، وفي			ه العت			اب والّش			

  .)1(»اسة الواسعة التي تربط بين النّ اLجتماعيّ 

ة م	ع العDق	ات اLجتماعّي	: اعرات غ	رض ش	عري يتن	اول في	ه الّش	خوانّي	اLومن ھن	ا ف        

  . م وا$عيانكْ شيوخه، وأصدقائه، ومعاصريه من رجال الحُ 

ث		ر ف		ي عر والنّ فھ		ا الّش		الفن		ون القديم		ة الت		ي عرَ  م		ن ،اتاLخوانّي		أّن مب		ارك  زك		يّ  ىرَ ي		     

  . ا$ولىعصوره 

 المدرسة أصحابان عراء المجّ فالشّ  ،لا$وّ في العصر العباسي اLخوانّيات  ستحدثتْ اُ         

 ّDاسن وضع مَ  لأوّ ة ھم ھيّ ال	ا$س 	ذا اللّ	ن الرّ لھ	ون م	ائل الّش	ي عُ عريّ س	دة الت	ا بع	ت فيم	رف 

  .اتباLخوانيّ 

خ	ذ ش	كل ھ	ا ل	م تتّ ولكنّ ، ال	ثموج	ودة قب	ل العص	ر العباس	ي الثّ  ات كانتاLخوانيّ  أنّ بل         

    .ا قائما بذاتهباباً شعريّ  أصبحتحيث ، ابع الھجريّ القرن الرّ  في ، إLّ زميّ اLستقDل والتّ 

اس ر الّن	وق	د ق	دّ . وارتح	ل ى ح	لّ يك	ون ل	ه أص	دقاء أّن	 لته $نْ ري أھّ أسفار المّق  ثرتكُ         

نق	ف عل	ى ھ	ذه  تبادلة بينه وبي	نھم أنْ سائل المُ ويمكن من خDل الرّ . ةة وا$دبيّ ته العلميّ شخصيّ 

  .الحقيقة

  :وھي ،في ثDث قضايا رئيسةعند المّقري ات خوانيّ زت اLتركّ         

  :ةعريّ المساج,ت الشّ   1ـ  5 
عر ابتدع		ه الع		رب م		ن فن		ون الّش		 ة، وھ		ي ف		نّ عريّ ى أيض		ا المطارح		ات الّش		س		مّ تُ  و   

  .ى اLھتمام بشعر ا`باء وا$جدادا$بناء عل عر، ورغبة منھم في حثّ فھم بالشّ لشغَ 

                                                 
  .382، ص1981فنون الشعر في مجتمع الحماديين، عالم الكتب، بيروت، : مصطفى الشكعة )1(
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ى ل		دَ  عريّ عل		ى المخ		زون الّش		 تعتم		د يض		ا ن		وع م		ن المس		ابقات ف		ي الّش		عر،وھ		ي أ 

عر كثي		راً كان		ت فرص		ته ف		ي الف		وز ف		ي المس		ابقة م		ا ك		ان مخزون		ه م		ن الّش		المتس		ابق، فكلّ 

  .كبيرا

عر، وعل		ى م بيت		اً م		ن الّش		َك		ح الحَ ن ف		ريقين بط		رْ ن شخص		ين أو ب		يْ تب		دأ المس		ابقة ب		يْ    

م، ث	م كَ ت الحَ ف في بيْ خر حرْ ل حروفه مطابقاً $عر أوّ ت من الشّ ببيْ  يأتيَ  ل أنْ الفريق ا$وّ 

ت ال	ذي ج	اء ف ا$خير م	ن البْي	ل مطابق للحرّ فه ا$وّ ت شعر حرْ ف المنافس ببيّ رَ الطّ  يردّ 

  .رفين عن إكمال المسابقةعجز أحد الطّ ى يَ وھكذا حتّ  ،لبه المنافس ا$وّ 

 م	ن أنّ  "خDص	ة ا`ث	ر"ي في كتابه ث به المحبّ ھيرة ما حدّ ري الشّ من مطارحات المّق         

وق		د دارت ف		ي . ة وحي	دھارّ دھا ودُ طة عْق		ري واِس		س	ا م		ن مج		الس دمش	ق ال		ذي ك		ان المّق	ِل مجْ 

وري أحم		د ش		اھين ي العم		ادي وك		ان ا$دي		ب الّس		فِت		ن المُ ري وب		يْ ن المّق		ة ب		يْ مطارح		ة ش		عريّ 

رت ف	ي ِث	نُ ) لجال	ثّ (ع م	ن طَ لس قِ لس في دعوة بعض ا$عيان وكان في المجْ حاضرا ذلك المجْ 

اھين ـ وھ	و ش	اعر ت المناسبة أحمد الّش	ھذا؟ فھزّ  أألماسُ : لج وقالري الثّ المّق  فمسّ : فحاصِ 

  )الخفيف:()D)1ظريف ـ فأنشد مرتجِ 

  اسوھ									و الّن									 ريّ نا المّق									ش									يخُ 

   

  ل												يس يق												اسُ  ي با$ن												امِ وال												ذّ   

     Nس						م 						الثلًج						اسُ : ا وق						ذا؟ أألم						ھ  

   

  اسُ م												عن												دنا ال ألم												اسُ  قل												تُ   

  )البسيط:(ومن غير البحر والقافية) لجالثّ (ن في ن آخريْ تيْ ارتجل على أثرھما بيْ  ثمّ     

  لِ ا$وN  ل					م تك					ن ف					ي ا$عص					رِ  م					ن قھ					وةٍ     حالك						ةٍ  اءٍ دع						ن س						و لجِ غني						ت ب						الثّ 

  ع				ن زح				لِ  م				ا يغني				كَ  مسِ ف				ي طلع				ة الّش				    فن								ييعنّ  ا غ								دا خل								يّ لّم								 وقل								تُ 

  )البسيط:(فقال العمادي

   عل					ى كب					دي ج					اءتْ  ھ					ا ثلج					ةي					ا بردَ 
  

  ف						ي وج						لِ  فرق						ة ا$حب						ابِ  نْ ِم						 اءَ رّ ح						

  )البسيط:(ريفقال المّق 

  م					ا ا وع					ادةً رت ذوًق					و إذا ك					رّ تحلُ					
  

  والمل									لِ  تق									ي ب									الكرهِ لأن ي أعي									دَ 

  )البسيط(:قال العماديف

                                                 
  .307صھـ، 1384، دار صادر، بيروت، 1ج، خDصة ا$ثر في أعيان القرن الحادي عشر: يالمحبّ  )1(
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  ني												ةٌ لج ثاه ب												الثّ إعDَل												 لع												لّ 

   

 
  

 Xدب						يمُ  ي						ا نس						لِ  منھ						ي عل						رد ف						الب  

  )البسيط:(ريفقال المّق     

  ھامعھ							دِ  ذك							رُ  ي بمص							رَ إذا دع							انِ 

   

 
  

  ى طل					لِ وَ اعي ِس				دمع				ي وم					ا ال				دّ  أج				ابَ 

  )البسيط:(فقال العمادي        

  ب							الحولِ  للع							ورِ  نْ ، وَم							ع							ن الثل							وجِ     لكف					ى ب					اردٌ  م					اءٌ  ل					و ك					ان ف					ي مص					رَ 

  )المجتث(:)1(رياھيني مستجيزا المّق قال أحمد الشّ      

  م																		اءً  يش																		ربُ  يخُ الّش																		

   

  ةً قھ																			وَ  ونح																			ن نش																			ربُ   

  )المجتث:(فأجابه المقري بقوله    

  و قص																											ورٍ ذه $ّن																											

   

  هْ س																			ھوَ  بالع																			ذرِ  فغ																			طّ   

ك	ون الجمي	ع ن ين أكث	ر م	ن اثن	يْ ه أو ب	يْ وِ ن شخص وص	نْ ل بيْ تحصُ  والمطارحة L شكّ             

المج	از للمطارح	ة نى ح ـ أحيانا ـ ب	المعْ ري يطارِ المّق  ما يثير اLنتباه أنّ على قْيد الحياة ولكْن 

  )مخلع البسيط:()2(أناسا قد ذھبوا فھناك بيتان مشھوران ھما

										المُ  يَ ا قلِب										ي										ا س										اكنً  Nىعن  

   

 
  

  يث												انِ  ول												يس في												ه س												واهُ 

  قلب											ي ى كس											رتَ معَن											 $يّ     

   

 
  

  س												اكنانِ  هى في												وم												ا التَق												

    )البسيطمخلع :()3(ين بن الخطيب ليكتب جوابا عن ھذين البيتين فيقولفيقف لسان الدّ     

   قلب										ي قل										تَ  الّم										 رتَ كّس										
  

  إل													ى ف													Dنٍ  تض													عهُ  ول													مْ 

   اقلًب										 س										تھامُ المُ  م										ا يمل										كُ 
  

  يوالمع											انِ  ف											ظِ اللN  ي											ا ظ											المَ 

رؤي		ة  قْف		ري لبعض		ھم جواب		ا آخ		ر عنھم		ا وق		د أج		اد ص		احبھا إل		ى الغاي		ة وِ ى المّق		وي		رَ        

             )مخلع البسيط:()4(صاحبنا أبي العّباس فيقول

 Nك												نتُ س												و ذو ُس												مْ     كونٍ ه وھ									هِ يُ  ل									ثن 									وايَ َع									انِ  ن ھ									يث  

   ال									ه قياًس									 يفك									ان كس									ر
  

												 Nلم												اكنانِ ا التَق												ه س												ى في  

                                                 
  .213، صالمرجع السابق: محمد بن عبد الكريم )1(
  .310، ص1خDصة ا$ثر، ج: المحبي )2(
  .310، ص1المرجع نفسه، ج: المحبي )3(
  .310، ص1المرجع نفسه، ج: المحبي )4(
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ي فيبح	ث يب	اھي ب	ل يرغ	ب ف	ي التح	دّ  ج وھ	و ال	ذي يري	د أنْ ري موقف المتف	رّ المّق  ولم يقفْ  

  )مخلع البسيط(:)L)1ءبين الدّ  ا دلوهابقين مجاL له فيقول ملقيّ ن يطارحه فوجد السّ عمّ 

  ؤاديا فُ																			ي طائًع																			لتِن																			نحّ 

   

  يه مك															انِ زُن															حُ   فص															ارَ   

  اض										افً ي مُ ك										ان ِل										 أنْ  وَ رْ L َغ										    

   

  يفي							ه ب							انِ  ي عل							ى الكس							رِ إّن							  

: ري من مداعبات ومساجDت ما حكاه في قوله ع	ن أح	د ش	يوخها صدر عن المّق وممّ             

وكان إذ ذاك  اكش حماھا WأعW D كلمتھا وذلك بظاھر مرّ ة المنصورة ه يوما بالمحلّ ولقيتُ "

  )مجزوء الرمل( :)2(نيفقال يخاطبُ " امنا بفاس ولياليناالوباء فتذاكرنا أوطاننا وأھلينا وأيّ 

                                            ّDيا شھاَب الّدين ھ  

  :فقلتُ 

              ) ًDزرَت إخواًنا وأھ    (  

  :فقال  

  ا دي																			ارٌ عّن																			 دتْ ُع																		بَ (

   

  )ب																	القوم ش																	مDَ  جمع																	تْ   

  :فقلتُ     

  ي ھ									ل ن									راھمرِ عْ ِش									 لي									تَ (

   

  )Dَ ھْ َس																	 نُ زَ الَح																	 فيع																	ودُ   

ْظم ع ف		ي مفھ		وم المطارح		ة حي		ث تش		مل المباھ		اة بالمق		درة عل		ى ال		نّ نتوّس		 وإذا أجي		ز لن		ا أنْ     

  )الكامل:()3(ريف العقيلي وھون بيتا للشّ مّ نجد بعضھم قد ضوالّتضمين فإّننا 

						Fاهِ  صْ خل						بج  Fب						بَ  الح						قل  Nي						مٍ مت  

   

 
  

  انَ الّض								 ه أع								وانَ علْي								 دودُ الّص								 زَ غَم								

  )الكامل(:)4(فقال    

   يمي ال						ذّ ْس						ق						ا عل						ى جِ بي رفْ ع						ذF مُ أَ 
  

  اَن							والقَ  بِ ا القواض							َب							في							ه ظِ  حكم							تْ 

   ام								دَ  ىَم								حْ للرّ  ا م								ا آنَ ي								ا قاس								يً 
  

  اَن							ب							ي ف							ي عَ مي وقلْ م ھك							ذا جْس							َك							

   مٍ مت								يّ  قل							بَ  الح								بF  ص بج							اهِ خلّ							(
  

  )انَ الّض						 ه أع						وانَ علْي						 دودُ الّص						 زَ غَم						

                                                 
  .310، ص1المرجع نفسه، ج: المحبي )1(
  .261و 260روضة ا`س، ص: أحمد المقري )2(
  .266روضة ا`س، ص: أحمد المقري  )3(
  .266، صالمصدر نفسه: أحمد المقري  )4(
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  )الكامل:()1(فيقول ،ضمينبالتّ  فوقف المقّري ليطارحه

									 نْ َم									لِ  ولق									د أق									ولُ  Nي حب									هبران  

   

 
  

							أْس							 نْ ِم							 والقل							بُ  Nي عَ ر المحب							ة ف							اَن  

  مٍ مت								يّ  قل								بَ  بج								اه الح								بF  صْ خلّ								(    

   

 
  

							 ه أع							وانَ علْي							 دودُ الّص							 زَ غَم							 Nانَ الض(  

حب في احتضان ركن المع	ارف ومنزلت	ه ف	ي ى وصدره الرّ كما أشاد بفضله في الفتوَ             

 :)2(طريقن		ا رب ح		ين نض		لّ ل، ول		ه المْھ		ى، فھ		و ملج		أ الفْض		تنَس		 دمش		ق الت		ي L يمك		ن أنْ 

  )السريع(

  ال						ورى رِ دْ َص						 الش						امِ  فت						ي دمش						قِ مُ 

   

  بُ ب							ه المطَل							 مD N َت							ف							ي الُع							 نْ َم							  

  ةٌ َي																رْ مِ  وL ھرِ ال																دّ  م																ةُ Dّ عَ     

   

ُ َج														لْ ومَ      ربُ ْھ														وL مَ  لِ ْض														الفَ  أ

     ِc  ِه										از ب										ا امت										م 										حُ  نْ ِم										ىًل  

   

  بُ َس																	كْ تُ  L W م																	نF  بغي																	رِ   

د ت مْج	تھم بْي	عبير في بيان فضله ومكانته وسمعته فبيْ الكDم عاجز عن التّ  ن أنّ كما بيّ             

ري يب	ادل ھم ف	المّق ى ا`خرين وحبّ ضَ ينالوا رِ  اقون إلى العلم والجاه وھم جديرون بأنْ وھم سبّ 

  )السريع(:)3(نفسه أھل دمشق الحبّ 

  ب										D وعل									مٌ  ب									D م									نe  ودٌ ُج									

   

  تجلبُ يْس									 حقي									قُ التّ  دع									وى ب									هِ   

  هُ ركُن											 دٌ نَ ْس											مُ  مج											دٍ  وبي											تُ     

   

  بُ َس										نْ ذ يُ إين ال										دّ  ل										ى عم										ادِ إ  

  ُه◌ُ ش									امَ  نْ َم									 الش									اميX  هُ فبرقُ									    

   

										 اراًم										مَ  ن										الَ    Fى خُ وَ والس										Nبُ ل  

رة عن مدحه ووصفه وإظھار منزلته بين الكلمات مقصF  ن أنّ يبيّ  ثمّ                

  )السريع(:)4(أقرانه

  هِ ف						ي مدِح						 بدي						هِ وم						ا عس						ى أُ 

   

  وانجُب										أ هُ َل										 أبن										اءٍ  أو وص										فِ   

  اوْ وَ ى َح								حّت								 تس								ابقوا للمج								دِ     

   

  رغ									بُ يُ  هِ لم									ا ف									ي مثِل									 س									بقاً   

  م								ا ش								رّ  نْ ب								اc ِم								 مْ أعي								ذھُ     

   

  رھ								بُ أو يُ  ي								ارِ ى م								ن ا$غْ َش								خْ يُ   

    

                                                 
  .266، صالمصدر نفسه: أحمد المقري )1(
  .414و  413، ص2نفح الطيب، ج: أحمد المقري )2(
  .414ص، 2نفح الطيب، ج :أحمد المقري  )3(
  .414، ص2، جالمصدر نفسه :أحمد المقري )4(
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ة فوق المتوس	ط وL غراب	ة فھو بصورة عامّ  عر،لشّ ي لھذا اى الفنّ المستوَ  ا من حيثمّ أ        

ة واLرتج	ال العفوّي	ه يعتم	د عل	ى دة بطبيعت	ه $ّن	ط الج	وْ متوّس	 اLخ	وانيّ عر الّش	 ف	ي ذل	ك $نّ 

  .لفاظجزالة ا$ أوة المبتكرة يّ ورة الفنّ الصّ  أوحكمة وL يناسبه الديباجة المُ  والبساطة

  :ھاأھمّ  ةة في موضوعات عدّ عريّ المساجDت الشّ  تزتركّ  و       

  :المراس,ت والمعارضات  1 ـ 1ـ  5

ھ			و اس			تخدام الّش			عراء ش			عرھم لتواص			ل بعض			ھم م			ع بع			ض ف			ي : ش			عر المراس			Dت      

ھو أن يعارض الّشعراء بعضھم بعضا في أشعارھم، : أّما شعر المعارضات. مناسبات كثيرة

   .     وتكون المعارضة على نفس الوزن والقافية

فت		ي العم		ادي، ة المُ وخاّص		ام ات		ه إل		ى أص		دقائه ب		بDد الّش		غ تحيّ يبلF		 اعر أنْ ح		اول الّش		          

  )السريع(:)1(ىدامَ عراء القُ ة بليغة، على منوال الشّ بألفاظ تقليديّ 

  امِ الّش							 نح							وَ  انِ َع							ا$ظْ  ي							ا ح							اديَ 

   

  														Fكَ  غْ بل														اتي لتل														امِ  تحي														الخي  

  ض							ىالرّ  يF م							ادِ تيھ							ا العِ فْ دأ بمُ واْب							    

   

  الھن										ا ف										ي التئ										امِ  لُ ش										مْ  دام ب										هِ   

  )السريع(:)2(س البحر والقافيةنى وبنفْ فتي بنفس المعْ كثيرا إذ أجابه المُ  ل الردّ ولم يطُ             

  Dمَ ھ						دي الّس						أُ  ي مص						رَ إل						ى أھ						اِل 

   

 
  

  م																			امِ ري الھُ ا ب																			المقN بت																			دئً مُ 

  هرِف					ن عَ ِم					 العل					مِ  نش					رَ  ن ض					اعَ َم					    

   

 
  

  مامِ ن										ه الوف										ا لل										ذF مِ  عْ ِض										يَ  ول										مْ 

  )الطويل(:)3(منھاري رسائل مع ابن شاھين، لمّق اكما تبادل           

   غ								ةٍ اب								ُن ش								اھيٍن بج								ّو بD َيِص								يدُ 
  

  س										واِنَح ف										ي وك										ِر الَب										دائِع ُتْف										ِرخُ 

   وم					ا ك					اَن دي					ُك الج					ّن م					درَك نيلھ						ا
  

  إذا صرص						َر الب						ازي ف						D دي						َك َيْص						رخُ 

   ول								و ج								اَد فك								ُر البحت								رّي بمثلھ								ا
  

  لك									ان عل									ى الّط									ائّي ب									ا$نِف َيْش									مخُ 

   الحس						ين أُتيَحھ						ا ول						و أّن نْظ						َم اب						نِ 
  

  َلف										اَز بَس										ْبٍق ُحْكُم										ُه ل										يس ُينس											خُ 

   ف										D زاَل ملحوًظ										ا بع										ين عناي										ةٍ 
  

  وُكْت									ُب الّتھ									اني َع									ْن ُع									Dهُ ت									ؤّرخُ 

  )الطويل:()1(، منھان والقافيةس الوزْ فكان جواب ابن شاھين بمقطوعة على نفْ    

                                                 
  .447، ص2نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
  .447، ص2، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )2(
  .416، ص2المصدر نفسه، ج: أحمد المقري )3(
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  ي								نفخُ  عيس								ى م								ا بروع								يَ  أأنف								اسَ 

   

 
  

  خُ مN َض							يُ  ب							العبيرِ  حىأْض							 رسُ أم الّط							

  ن						ي؟ إنّ مسُ أم ھ						ي الّش						 وھ						ذي ق						وافٍ     

   

 
  

  مخُ تْش					 زاء ب					ا$نفِ أراھ					ا عل					ى الج					وْ 

  مٌ َك								حْ مُ  كَ ن ودادِ ِم								 صf َن								 ل								ى ھ								يَ بَ     

   

 
  

  خُ نَس					تُ  واس					ي وھ					ي ل					م ت					كُ الرّ  ت					زولُ 

بالعDق		ات ن ا_خ		وان وا$ص		دقاء، وتعت		رف ة الت		ي ت		دور ب		يْ عريّ وم		ن الم		داعبات الّش		            

 خاطبه شيخ ا_سDم عبد يل، أّنه لما حّل بالّشام، دة، واLعتراف بالجمة والمجاملة الجيّ القويّ 

 

  )السريع:()2(حمن العمادي بأبيات شعرالرّ 

  ھ								ا المغ								ربُ عَ َل طْ ى أَ الھ								دَ  سُ مْ َش								

   

 
  

  بُ غ												رِ بھ												ا مُ  وط												ار عنق												اءُ 

  ناه ش												امُ تش												ريفَ  تْ طلَب												 مْ َك												    

   

 
  

  المطل											بُ رى لھ										ا فليھنھ										ا ْش										بُ 

  ص									حبةٌ  هُ َع									ل									ي مَ  تْ قَ بَ ق									د َس									    

   

 
  

  بُ َھ									رْ يَ  نْ َم									 نُ ي									ؤمِ  مٍ رَ ف									ي َح									

     Nو												زمٍ  ةٌ أخ												ن زم												م W ي												ف  

   

 
  

  لھ									ا المش									ربُ  ھا ط									ابَ اعُ َض									رَ 

  ا فل																			يودادً  مN أنھلن																			ي َث																			    

   

 
  

  أع													ذبُ  لٌ َل													عَ  ن													هُ بالش													ام مِ 

  ل											هُ  ذا ال											نظم امتث											اLً  أھ											ديتُ     

   

  بُ قُ							م							ذ أحْ  عرَ الّش							 تُ وق							د ھج							رْ  

  ف													انثنى هُ قلب													ي لطفُ													 طَ ّش													نَ     

   

 
  

  بُ لN							الھ							وى قُ  ف							ي أھ							لِ  و القل							بُ 

    
ود بھ			ا ق			رائح ش			عراء العص			ر العثم			اني، م			ا تُج			اعر بأبي			ات قلّ فكان			ت إجاب			ة الّش			        

  )السريع:()3(وفيھا

  بُ ھَ ذْ ھا ُم									كأُس								 راحٍ  رُ ْب									م								ا تِ 

   

   Xا للن							ن حُ م								ى ع							ھ							نِ ْس								بُ ھَ ذْ ھا َم  

  ھاوِ فْ م						ن َص						 ا$ك						دارُ  عُ فَ ْد◌َ تَ ْس						تُ     

   

  أو تنھ															بُ  ا$ف															راحُ  وتنھ															لُ   

  ئغرھ						ا نْ ِم						 يف						اءُ تس						عى بھ						ا ھَ     

   

												رِ عْ أو َش												   Xيْ أو الغَ  ورُ ھا الن												بُ َھ  

    

                                                                                                                                                         
  .416، ص2المصدر نفسه، ج :أحمد المقري )1(
  .413و  412، ص2نفح الطيب، ج: أحمد المقري )2(
  .413، ص2المصدر نفسه، ج: أحمد المقري )3(
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جمع فيھا المقّري على طريقة أسDفه من طينة الّشعراء الكبار بْين وصف  أبياتٌ          

استطاع أْن يجمع بْين الّنغم الجميل كما . الخمرة من جھة، وبْين الغزل من جھة أخرى

ن البديعي المتمثFل في الّتصريع والجناس Fوالمْعنى ا$صيل باعتماده المحس.  

  .ُتثبت تحّكم الّشاعر في ناصّية اللّغة وزمام الّشعر عةوھي مقطّ 

  :ا�عتذار 2 ـ 1ـ  5

ّية ما طلبوه منه، ھو أن يعتذر الّشاعر $صدقائه عن أخطاء وقعت منه، أو عدم تلب        

  .    أو طلب وظيفة، أو استعارة كتاب، أو غير ذلك من شؤون الحياة المختلفة

         

  )مجزوء الكامل(:)1(را بديھة $حدھمري معتذِ قال المّق 

ّ ك م												ا تيس												ف												ديتُ  لْ قِب												أ   دادَ ى ال										وِ راَع										 ن  أخٍ ِم										ـ										َر     ـ

											 ا عل											ى غي											رِ يوًم											    خ								اا_ ف								ي ش								اوِ  يج								رِ  ل								مْ  Nدادِ الس  

  رادِ للُم														 م														ا في														ه ني														لٌ     كمأن																	اَل  اس																	تطاعَ  وِ فَل																

ة وج		ود اLعت		ذار، وانع		دام العت		اب، ري قلّ		حنا $ش		عار المّق		Lحظن		ا م		ن خ		Dل تص		ّف          

  .ام بما يعيبه ويعيب غيرهمته، وعدم القيّ كْ ، وحِ تهة شخصيّ ويعود ذلك إلى قوّ 

يحتّل غرض اLخوانيات مكان	ة مرموق	ة ف	ي ش	عر المّق	ري نظ	را لرحDت	ه المتع	ّددة،          

مّم		ا أّھل		ه $ن يتع		ّرف عل		ى كوكب		ة م		ن ا$دب		اء والعلم		اء وا$ص		دقاء، حظ		ي عن		دھم بمنزل		ة 

كبي		رة، لم		ا لمس		وه في		ه م		ن حافظ		ة قوّي		ة، وفك		ر ثاق		ب، وعل		م واس		ع، إض		افة إل		ى الخص		ال 

 .  ا$مور كلّھا في تلك الّرسائل التي كان يتبادلھا معھم وتظھر ھذه. الحميدة

  :ظم على ألسنة ا7خرينالنّ   3 ـ 1ـ  5

، ب طلب أص	دقائھمعر حسْ شّ الم عراء إلى نظْ بعض الشّ  فيه موضوع جديد اضطرّ  ھو        

قا، واعتذارافنظَ  Xموا على ألسنتھم رثاء، وتھنئة، وتشو.  

بع		ض ا$ص		حاب م		ن أھ		ل مص		ر، إنش		اء كت		اب عل		ى لس		انه، وس		ألني : ريق		ال المّق		        

  )طويلال(:)2(ما صورته عليه وأنا مستوفزٌ  ة، فأمليتُ لشريف مكّ 

                                                 
  .193رحلة المقري، ص :أحمد المقري )1(
  .106، صالمصدر نفسه :أحمد المقري )2(
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  لكھ				امُ  نيا وي				ا زي				نَ ال				دX  حس				نَ أي				ا مُ 

   

  معالم									هْ  ا ا_ل									هَ ن ب									ه أحَي									وي									ا َم									  

  هس							مائِ  ب							درُ  أن							تَ  ل							كٌ مُ  كَ ْن							يھُ َل     

   

										ِم										 إقب										الٍ  ودول										ةُ    Fالمهْ  ينِ ن الش										س  

  فيم				ا مض				ى فھ				ي ق				دْ  تَ ْح				مَ جَ  ئنْ َل				    

   

  وھ						ي راغم						هْ  نق						ادةٍ مُ  عل						ى ق						درٍ  أت						تْ   

  ةٍ زN ِع					 ف				ي ظ				لF  ھرِ ال				دN  بق				اءَ  تَ بقْي				    

   

  هْ دائم													 وعلي													اءٍ  اتٍ س													رّ مَ  لِ ونْي													  

فة الق	ادم عل	ى مص	ر، ة المش	رّ ف	ا لرس	ول ص	احب مّك	كتب بعض ا$ص	حاب وقْ : وقال           

ذكر ل		ه فيھ		ا الغ		رض، ي أبيات		ا عل		ى لس		انه َي		ھ		ـ، وطل		ب مّن		1034د ب		ن بھ		رام س		نةمحّم		

  )خفيفال(:)1(فقلتُ 

   ك ا$حك										امُ باعتDِئ										 قض										تْ  ق										دْ 
  

  ھ											رامُ ا س											ما ب											ه بَ ي											ا رئيًس											

   ف								ي ثي								ابٍ  راف								Dً  عدُ ى الّس								وأَت								
  

  وا_ب												رامُ  يعن												و وا$م												رُ  ل												كَ 

   ن										همِ  ف										قُ الوِ  دَ تع										دّ  ق										دْ  مٌ خ										اتَ 
  

  ه بس														امُ كم في														ه ثغ														رُ واس														مُ 

   تْ دلN									 ن المع									ادنِ ِم									 في									ه س									بعٌ 
  

													 Nردُ إن													ك المف  Xز													امُ الھُ  ا$ع													م  

   ه و تس													امتْ أس													رارُ  و توال													تْ 
  

  الم														رامُ  ن														الُ بھ														ا يُ  عودٍ بُس														

 Nد تحر								تَ ق								ي 								ه و قًت								عيدً في								اا س   
  

  بھ											ا ا$ع											Dمُ  ج											اءتْ  بش											روطٍ 

   وارتق											اءٌ  و ھيب											ةٌ  زf و ھ											و ِع											
  

  س																			تدامُ تُ  و دول																			ةٌ  و بق																			اءٌ 

   ص												ونٍ مَ  رe ِس												 بني												لِ ا فھنيًئ												
  

  و احت												رامُ  ولةٌ وَص												 في												ه أم												نٌ 

   و س														رورٌ  ظ														وةٌ و و حُ لf														و عُ 
  

  ھ												ا ك												رامُ نمتْ  ى دول												ةٍ ف												ي ذرَ 

														مُ  دول														ةٌ  Nا نةٌ حس														ك فيھ														ل    																	اهُ ِم																	نامُ  روةٌ ذِ  ن مزاي																	و س  

								    قص									دٍ  ا ك									لN ًغ									بلF فيھ									ا مُ  دم									تَ  Nا تغن								احَ م								ادي و ف								امُ البِ  ى الح								ش  

 Nرى الر												بُ و س												ازِ  ك												للحج L ادِ     و											واقِ  يَ ھ											ى أش											رامُ إل											ه و الغ  

  ا_م									امُ  س									ولُ الرN  ىص									طفھ									ا المُ حلN     أرٍض  ف								ي خي								رِ  كب								انُ الرX  و أن								اخَ 

   هم									ع آِل									 ى ص									Dةٍ أزَك									 فعلي									ه
  

  و س							Dمُ  ةً تحّي							 هن آِل							ِم							 و ص							حابٍ 

  ظـــقريالتّ   2ـ  5

م	دح ا_نس	ان  ب	دلَ ه غي	ر أّن	 ،حّي ووص	فهوھو ھو في ا$صل مدح ا_نسان : قريظالتّ         

ق		ديم للكت		ب، وتق		ديم التّ : يش		به الي		ومفھ		و قات		ه ك		Dم ا_نس		ان ومتعلّ  عراء يم		دحونك		ان الّش		

  .وع من ا$دب في العصر العثمانيوقد شاع ھذا النّ . دوات واLحتفاLتا$شخاص في النّ 
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  :، ھيقريظالعناصر ا$ساسّية التي تتكّون منھا قصيدة التّ و

ظ وا_شادة بهوصف ال ـ    Nظ ـ             .مقر Nاعرعلى نفس الشّ  وصف أثر المقر  

ظالتNرويج ل ـ    Nعاء له ـ                          لمقر Xف والدFمدح الُمَؤل.  

بفتاوى الّس	لف ف	ي  اسكإتحاف النّ "ري، تقريظه على كتاب ا جاء من  تقريظ المّق وممّ         

  )مجزوء الرجز (:)1(هطي، نثرا ثم شعرا ما نصّ يولسّ لجDل الّدين ا "جميع المناسك

  با_تح																افِ  ج																ادَ  ق																دْ 
   

 
  

  افِ د$ص																					ف																					ي ا رF كال																					دُ 
    

																									 Nـفافِ  ةٌ وجن																									ألـــــ  
   

 
  

  افِ ط																																							القِ  ةُ ي																																							دان
    

  ا$عط																																																														افِ  ن																																																														ةُ ليّ 
    

															 Nدُ  يخُ الش															ـعمِ  عب															المن  
   

 
  

  ىذيبي ق																د نَم																ن ِل																وَم																
    

  فــ																							ـھمِ والتN  ل																							مِ ذو العِ 
   

 
  

  ق																																دمِ والتّ  ـــــ																																ـبقِ والسّ 
    

  ا$نط																																					افِ  ف																																					ي موق																																					فِ 
    

  الحوال																											كِ  ون																											ورُ 
   

 
  

  المس																																		الكِ  وأوض																																		حُ 
    

 Fي																												كِ  نُ وب																												المناس  
   

 
  

 Fل																							دٍ  لك																							ـاسكِ  عب																							نــ  
    

 Xأم 																																																												وافِ القُ																																																												رى م  
    

  وى م												ا رام												هْ َح												 ق												دْ 
   

 
  

  ه برامــــــــ																																ـهْ بختِم																																
    

  هْ ذي الكراَم																									 رِ مّق																									
   

 
  

  احترام																					هْ  ن أوج																					بِ ِم																					
    

  وا$لط																																																									افِ  رF الِب																																																									ذو 
    
  نتق																ىمُ  خي																رُ  أحم																دُ 

   
																		ف																		وق    Nمواتِ الس 																		ىارتَق  

    
  ق																	ىاتN  عب																	دٍ  فض																	لُ أ
   

  															   ىاعتــــــ															ـقَ  ا ل															ه ق															دْ رّبً
    

  ا_س																																						رافِ  ق																																						ةِ بْ ن رِ ِم																																						
    

  اي														ذكرَ  ى أنْ وم														ا عَس														
   

  ىال										ورَ  ن س										ادَ َم										 ن وص										فِ ِم										  
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 Nوأم 																																																				اورَ  رُ والغْي  
   

  احص																						رَ يُ  ه ل																						نْ ففض																						لُ   
    

 Nالن																																																														وافِ  ثرِ ب																																																														والق  
    
 Nل																ص ُW ه																ا ى علي																م  

   
  اَم																								أنجُ  ف																								قُ أُ  عَ َل																								اطْ   

    
  مان ق												دَ َم												 يَ ّي												وم												ا حُ 

   
  اأنعَم																									 ن ت																									Dهُ وَم																									  

    
 Fل																												ي ظ																												نٍ  ف																												افِ  أم																												ض  

    
  هه وص																		حبِ ِل																		آم																		ع 

   
  هزِب																																						ه وحِ ن																																						دِ وجُ   

    
												ا ِم												ن غ												دَ وَم												 Fهن حب  

   
  هِب																																								ا بكتْ ًم																																								تِ ختَ مُ   

    
  با_س																																																													عافِ  فف																																																													ازَ 

    
أقرظ ل	ه ش	رح رس	الة الع	ارف  ي بعض ساكني دمشق المحروسة أنْ منّ وسأل : وقوله        

د ب	ن يخ محّم	اس	ك س	يدي الّش	اھ	د النّ يخ أرس	Dن، لص	احبنا الفاض	ل الزّ باc تع	الى س	يدي الّش	

  )رجزال(:)1(ما صورته شني حفظه W،  فكتبتُ سعد الكلْ 

  با$س									رارِ  صَ م									ن خّص									 أحم									دُ 

   

  ا$ب												رارِ  ةِ ا م												ن الص												وفيّ ًم												وقُ   

  المع													ارفِ  ع													وارفَ  مْ ھُ أت													احَ     

   

  المط																ارفِ  الس																ابغةَ  مَ َك																والحِ   

  مطر ا$ن											واءُ تَ ْس											تُ  بھ											مْ  فھ											مْ     

   

  وا$ض																واءُ  ا$ن																وارُ  وتظھ																رُ   

  نىوَس											 ھ											م س											ناءً ن أجلF وِم											    

   

  المع							الي الوس							نا ع							ن ع							ينِ  ذادَ  نْ َم							  

  الكبي									رُ  الع									ارفُ  الش									يوخِ  ش									يخُ     

   

  الش																			ھيرُ  Dنٌ َس																			أرْ  الش																			يخُ   

  أبان													ا هُ َل													 إش													اراتٍ  مْ فَك													    

   

  Dھ									ا ازدان									اا م									ن حُ لوًم									بھ									ا عُ   

  D آياتھ												اَت												 وك												م عب												اراتٍ     

   

  ع								ن م								دى غاياتھ								ا عي								ا الفح								ولُ تَ   

  التوحي														دِ  وم													ن رأى رس														الةَ     

   

  التس														ديدِ  انتح														ى من														اھجَ  هُ َل														  

  كالُ ْس							ن أب							ى أن يَ فھ							ي تن							ادي َم							    

   

  ك									اكلX  خف									يf  كٌ رْ ا ِش									عرًض									ي									ا مُ   

     Nل						ن أض						دَ  و م						ي مَ  القص						ف						هِ ھاِم  

   

  هِ للخ												روج ع												ن أوھاِم												 هُ ْت												دَ ھَ   

  ى مغل					قْ معًن					 و ك					م بھ					ا م					ن ب					ابِ     

   

													عّم													   Fودَ  دُ ن يقي													قْ  الوج													المطل  
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  رى الب							اطنُ دْ ُي							 الف							تحِ  فم							ا بغي							رِ 

   

  واطنُ َم																	 هُ َل																	 الف																	يِض  وواردُ   

  امِ الّش							 ف							ي دمش							قِ  و ق							د رأي							تُ     

   

  ا لھ											ا أنب											أ ع											ن إلھ											امِ ش											رحً   

     Fني														دِ  للكلش														ا بالوع														ذي الوف  

   

  ب										ن س										عدِ  D محم										دِ الُع										 ش										مسِ   

  ي ص									اعدالّ									حالت جِ L زال ف									ي أوْ     

   

  مس														اعدا هُ ن														ا َل														ربّ  وع														ونُ   

  س							نهن							اظري ف							ي حُ  ذ أجل							تُ وُم							    

   

  ها ف															ي فّن															مس															تبدعً  هُ ألفيُت															  

     Nداهُ  و دل											ا أب											اني م											ن مع											م  

   

  بالھ												دى مع													اني ل												ى ش												ھودٍ عَ   

  ف														ي تقري														رِ  أج														ادَ  هُ $ّن														    

   

  و التحري										ر با_تق										انِ  اعت										اصَ  م										ا  

  م										ن خ										دورِ  ا$بك										ارَ  و أب										رزَ     

   

  الص																				دورِ  حالي																				ةَ  هِ ك																				ارِ أفْ   

  ف												ىا$وْ  W يجزي												ه الج												زاءَ و    

   

  الخوف									ا دي ا$نبي									اءُ ْب									تُ  ف									ي ي									ومِ   

  لْ َج							و نْ َع							 يX رِ ھ							ذا المّق							 طN و َخ							    

   

  وج										لّ  ه ع										زN ا م										ن رّب										مرتجًي										  

  تْ حلN						 ص						برٍ  عق						دَ  ك						روبٍ  كش						فَ     

   

  تْ لN													جَ  ذن													وبٍ  رانَ ْف													وغُ  ن													هُ مِ   

  أحم											دا ط											ه الھاش											ميF  بج											اهِ     

   

  س												رمدا أزك												ى ص												لواتِ  هِ ْي											َل عَ   

  امِ ت											ر ب											D اكتالنِش											 ةَ رَ اطِ َع											    

   

   Nتأر												كِ  تْ َج												امِ  بالمس												ي الخت												ف  

 قائه في المحّبة والمدح، بل تجاوزأصد ه وبْيننسائل بيْ ري فقط، الرّ لم يتبادل المّق                  

  )الطويل(:)1(، فصادف أن راسله ابن شاھين، قائDفاتذلك إلى مدح المؤلّ 

  اس						اميً  ش						اھينَ  ا ي						ا اب						نَ ، فخ						رً أأحم						دُ 

   

  دِ المس											دّ  ريّ ذاك المّق											 بأحم											دَ   

  دٍ ا لنع												ل محّم												امً خ												دّ  راحَ  نْ بَم												    

   

  دِ دَ ؤْ ُس					 ا ب					أرفعِ ف					ي العلَي					 وناھي					كِ   

  ه فلطالم											انعَل											 مُ أن											ا أخ											دِ  ف											إنْ     

   

  دِ الممّج						 ب					يّ النّ  ا نع						لَ ا خادًم					غ					دَ   

  تكرم								ت نع								لٍ  ه ف								ي وص								فِ بتأليِف								    

   

  دِ موّح						 ك						لF  كتاب						ا ح						وى إج						Dلَ   

  ن ت					رىأ ش					اھينَ  ا ي					ا اب					نَ فخ					رً  ويكفي					كَ     

   

  دِ لنع									ل محّم									 امٍ ا لخ									دّ خ									دومً   

  أحم										د ى بخدم										ةِ وبَ فقل										ت ل										ه ُط										    

   

  ى بخدم					ة أحم					دِ وبَ فق					ال ك					ذا ُط					  

  اًم											ى للمع											الي مكرّ ف											D زال يرَق											    

   

					 وينتع					لُ    Xمِ  وقَ العي					ي رغ					دِ  ف					فرق  

  )الطويل:()1(ن والقافية، قائDري على الوزْ فأجابه المّق             
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  ديَت											رْ يَ  ب											العوارفِ  د وص											فٍ أأحَم											

   

  يدِ َت							ھْ يَ  م							ولى للمع							ارفِ  فَ وأش							رَ   

  دتْ توّق												 إذ أن												ت الخلي												لُ  كَ وُم												جُ نُ     

   

  دِ ى أجاريھ										ا بنح										و المب										رN ف										أنّ   

  ر فكرت										يّي										حَ  من										كَ  أت										اني نظ										امٌ     

   

  ه أعل					ى مرام					ي ومقص					ديعل					ى أّن					  

    
         Xعر، وتواضعه مع التي منھا الشّ  و غة وفنون القولري من ناصية اللّ ن المّق تمك

 .قريظ وغيرهالتّ ة في فّن ا`خرين، جعلت بعض المحيطين، يستعينون به عند الحاجة ا$دبيّ 

              

  :الخ,صة

تقّدم، يمكن القول أّن الموضوعات الّشعرّية عند المّقري، تنّوعت وتعّددت ا ممّ               

فھا ھو مّرة تستھويه الّطبيعة . أغراضھا تبعا للحالة الّنفسّية والظروف التي يوجد فيھا

وھكذا ينطلق في ا_بداع  .فيتغّنى بھا كأّنه رومانسّي، وأخرى يعجب بشخصّية فيقف مادحا

  . انويتعامل بحسن مع ا$وز

يمكن أن نلحظ مظاھر الّتقليد في أغراض الّشاعر وأوزانه، إذ يتجلّى ذلك في           

  .مواضيع الّشكوى والمدح والغزل، مع غياب الّشعر السياسي كلّيا عن قاموسه الّشعري

كما نعثر على مظاھر الّتجديد في مواضيع الحنين إلى الوطن والّتقريظ، وا$حاجي          

 ).ص(وھي أغراض تناولھا شعراء عصره، كما أفرد كتابا لوصف نعال الّرسول . وا$لغاز
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  :تمھيــد

غة ھي المنجز � نكون مجافين للحقيقة و� مغالين في إقرارھا، إذا ما اعتبرنا الل        

و يحيلھا فس ر قدرات العقل و كوامن النّ فجّ ي الذي جعل من ا%نسان كائنا فاع#، استطاع أنْ 

ار أدوات ممارسة للفعل الوجودي، الذي نعني به تحقيق كيانه الحضاري في ع#قته بالحو

  . ات و الواقع و الغيببين الذّ  الممتدّ 

واصل، متجاوزة المنفعة س على كفاية اللغة في ا%فصاح والتّ ھذا الحوار الذي تأسّ         

لذلك فاللغة ھي قناة . الحوار إلى مزاولة الفعل ا%بداعي في مباشرة الع#قة بين طرفيْ 

ھي و. ةأثر من ا<ثار الفنيّ  ا في أيّ ھي، � يمكن ا�ستغناء عنالخطاب بين المبدع والمتلّق 

ر يضفي عليھا صاحبھا من أفكاره ومشاعره لبوسا فيه من ينمو ويتطوّ  أيضا كائن حيّ 

  .ظام والثباتجاوز، ومن نواميس الحياة عناصر النّ ذاتيته مناحي العدول والتّ 

وصيل دف إلى التّ ة التي تھة تقوم على خرق قانون اللغة المعياريّ عر بنية لغويّ والشّ         

قد الحديث نبنت في النّ اة، عريّ اللغة الشّ  ن أنّ ارسين يروْ عدداً من الدّ  كما أنّ . اخلي للنصّ الدّ 

غة قدية بتحديد خصائص اللّ سمت المقاربات النّ عري، فاتّ الشّ  نات النصّ على أسس مكوّ 

اللغة بوصفھا حركة قدية الحديثة التي تتعامل مع نفسه ومن المفاھيم النّ  ة من النصّ عريّ الشّ 

  .داخل النصّ 

 .اعر من تجربة مستقاة من الحياةعري لغة قوامھا ما تموج به نفس الشّ فالخطاب الشّ         

ة معتمدة على عريّ جربة الشّ لذلك كانت التّ . غة في موقفھا من الوجودجربة إ� صدى للّ وما التّ 

عر ھي استثمار زات الشّ ولى مميّ أُ  إنّ « :د غنيمي ھ#لومن ھذا المنظور يقول محمّ . اللغة

الكلمات والعبارات في « :عيد الورقيويقول السّ . )1(»ة بنائيةخصائص اللغة بوصفھا مادّ 

ة معانيھا اعر إلى الكلمات قوّ ور يعيد الشّ عر يقصد بھا بعث صور إيحائية، وفي ھذه الصّ الشّ 

  .)2(»ة في اللغةة الفطرّي◌ّ صويريّ التّ 

ضح في نفسه تجربته، ويقف على ھو الذي تتّ  اعر الحقّ ر، فالشّ في ضوء ما تقرّ  و        

  .ر بالكتابةيفكّ  بھا ترتيبا قبل أنْ أجزائھا بفكره، ويرتّ 

                                                 
  .415، ص1973النقد اLدبي الحديث، دار الثقافة، بيروت، : ھ#ل محمد غنيمي )1(
  .64، ص1984ة، بيروت، لغة الشعر العربي الحديث، دار النھض: السعيد الورقي )2(
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ة صورھا وھو في محاولته المستمرة للكشف عن الجوانب الجديدة للحياة، وتجليّ         

ومن . جديدة دة داخل وعيه الفردي والجماعي، يحاول باستمرار الكشف عن لغةالمتجدّ 

  .تجربة لغتھا الخاصة لكلّ  المعلوم، فإنّ 

اعر حين ى للشّ غة الجديدة يتأتّ تشكيل اللّ « :، أنّ  jean cohenجون كوھين يرى        

رتيبھا يتناول اLلفاظ ثم يديرھا في نفسه، حتى إذا ما ت#ءمت مع تجربته الذاتية يعيد ت

#ل سياقھا ذات معان جديدة، تقول لنا ما ا المفردات من خإذَ ووضعھا في سياق خاص به، و

ة � ينتج استخدام الكلمات بأوضاعھا القاموسيّ  إنّ  إذاٌ  )1(»بيعي� تقوله وھي في وضعھا الطّ 

  .اسخة إلى طبيعة جديدةة، بل ينتجھا الخروج بالكلمات عن طبيعتھا الرّ عريّ الشّ 

غة وانبعاثھا من جديد على يد وت اللّ ة ھي معريّ غة الشّ اللّ  قاد إلى أنّ وينظر بعض النّ         

لھا وفق ما ينتظم في فكره وما يختلج في جوانحه فيكون بذلك فھو الذي يشكّ . اعر الماھرالشّ 

فظة أو على مستوى على مستوى اللّ  شاعر كبير لغة منفردة إنْ  لكلّ « :قادكما قال أحد النّ 

. )2(»لغةشاعر مخترع  في كلّ ومنذ العصور اLولى كان . ركيب أو على مستوى البناءالتّ 

  .ةعريّ فھا توظيفا خاصا يت#ءم مع تجربته الشّ بمعنى أنه يوظّ 

ھا صالحة غة كلّ ألفاظ اللّ  ة بميزات ذات بنية تركيبية، ولھذا فإنّ عريّ غة الشّ وتمتاز اللّ         

ھا إذ يمنح. اعر وقدراته في البناءل#ستعمال، وتوظيفھا بدرجات مختلفة حسب مھارة الشّ 

ظرية من خ#ل ف على ھذه المعالم النّ نتعرّ  وقد حاولنا أنْ . اتيةة بقدرته الذّ طاقة شعريّ 

  .غيرھاو ة، وتركيبيّ ةري من مستويات معجميّ د المّق حنا لما في شعر أحمتصّف 

    :ھذه المستويات ھمّ Lوسنعرض   

       وى المعجميـالمست: أو

زه من موروث ثقافي وحضاري، ا كان، بما يكتناعر، أيّ عري للشّ الشّ يتصل المعجم         

وجدنا رائدة الشعر العربي الحديث نازك  و� عجب إنْ . ر به من محيطه الجديدوبما تأثّ 

يته الملھمة؛ في يدھا مصدر شاعريته اعر وثروته، وھي جنّ غة كنز الشّ اللّ « :الم#ئكة تقول

                                                 
الدار البيضاء، المغرب، ، 1طدار توبقال، محمد الولي ومحمد العمري، : ةبنية اللغة الشعرية، ترجم: جون كوھن )1(

  . 129، ص1986
  .14ص، 1982، ، بيروت2، المؤسسة الجامعية، ط)لن(مقدمة ديوان : أنسي الحاج )2(
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 و كأنّ . )1(»أسرارھا المذھلة لھا، كشفت عن ا ازدادت صلته بھا وتحسسهيه، فكلمّ ووحْ 

 لكلّ  تھا التليد حينما اعتقد بعض العرب، أنّ اعرة ما زالت ترضع من ثدي ماضي أمّ الشّ 

  .عريشاعر قديم شيطانه الشّ 

اعر من لغته، وطريقة تعامله معھا، ھو موقف الشّ  ومھما يكن من ذلك اLمر، فإنّ         

غوي من عصر إلى ر اخت#ف المعجم اللّ ما يفسّ وھذا . عر لديهد مفھوم لغة الشّ الذي يحدّ 

  .آخرى لإعصر ومن مبدع 

التي  ةاعر � يتأتUى إ� بدراسة الحقول الد�ليّ ي للشّ عري الفنّ إنU النظر للمعجم الشّ         

من ة، أو حقول د�لية، تضْ ل محاور معجميّ دات التي تشكّ ال في إظھار التردّ بدور فعّ تسھم 

   .نفسه، ومع غيره من النصوصمع  انسجام النصّ 

ل اغية في الخطاب، يتوصّ ة الطّ وأثناء رصد المعاجم المتواترة والحقول الد�ليّ         

د على إثرھا الخصائص اLسلوبية للد��ت الباحث إلى نتائج سليمة وموضوعية، تتحدّ  

قواعد وإجراءات ق ذلك إ� بمنھجية علمية دقيقة تطبّ  غوية في العمل اLدبي، و� يتمّ اللّ 

  .ة، ترسم الطريق بوضوح وبصورة مستقيمةخاصّ 

مستوى  كلّ  ية التي يكتسبھااLھمّ  رغم كلّ «Youri Lotman تمانويوري ليقول         

الوحدة اLساس  الكلمة تبقى ي، في تشكيل البنية الكلية للعمل، فإنّ الفنّ  ح في النصّ موضّ 

على مستوى أجزاء  نظيمالتّ (بنيوية ما تحت الكلمة الطبقات ال غوي، فكلّ ي اللّ للبناء الفنّ 

د�لتھا إ� من خ#ل  � تكتسب) نظيم على مستوى المتوالياتالتّ (، وما فوق الكلمة )الكلمة

  . )2(»ل من قبل الكلماتع#قتھا بالمستوى المشكّ 

ة في ساسيّ يات الد�لية اLللمعجم قدرة كبيرة على تحديد البنّ  اLساس، فإنّ  وعلى ھذا        

 من قدرة إيحائية فإنّ ) ةالتطريزيّ (غوية ا لVصوات والمستويات غير اللّ الرغم ممّ  على النصّ 

 كمفتاح لتحديد البنيات ة وتحديدھا داخل النصّ المعجم تتيح الكشف عن الحقول الد�ليّ  دراسة

  .ة لھااLساسيّ 

ري ھو قوم بدراسة شعر أحمد المّق يتبادر إلى أذھاننا، ونحن ن ؤال الذي يمكن أنْ فالسّ         

  فه؟ناته؟ وكيف وظّ استأنس به؟ وما مكوّ غوي الذي ما نوع المعجم اللّ 

                                                 
  .11، ص1971ل، ، تشرين اLوّ 01، عدد)دابا<(الشاعر واللغة، مجلة : نازك الم#ئكة )1(
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اھا من مصادر ة، غذّ ة وغنيّ ، فكانت ثريّ الّشاعرغوي عند عت ألفاظ المعجم اللّ تنوّ  

مأخوذ من الثقافة من التراث العربي القديم، وما ھو  ما ھو مستمدّ منھا، مختلفة إذ نجد 

كان استعماله و. من مصطلحات عصره وبيئتهكذا من طبيعة الحياة المختلفة، و%س#مية، وا

  .فسيةتبعا لرصد المواقف وما تستلزمه اLحداث، والحالة النّ لھا، 

  :ھاة حقول د�لية أھمّ لى عدّ ععري عنده ع المعجم الشّ وقد توزّ 

                     ينيل الدّ ـالحق ـ 1

ر عن الرافد الذي استعان طبيعة ثقافته، وعبّ يني، لمعجم الدّ لري المّق  ارعكس استحض        

من قصائده التي منھا القصيدة  في كثير اجليّ يل تجربته ا%بداعية، وھذا ما بدا به في تشك

الموت، القيامة، : فھاينية التي وظّ الدّ  ومن اLلفاظ .ة إيمانه باXالتي تناول فيھا قوّ  ،ةريّ المّق 

  .  فاعةدم عن المعاصي، الشّ النّ  الجزاء،

  )مجزوء الكامل(:)1( يقولوفي ذلك 

  أو فِ ـــيالضّ  مثلُ  والعمرُ  

   

 Uهْ ــــقامَ إ هُ يس َل لَ  يفِ كالط  

  ـــــثم بع مٌ تْ حَ  والموتُ      

   

  هْ ـــَ يامالقِ  لُ أھوا وتِ د المَ ـ

ّ والن        نــــع عن ونــزيّ ـمج اسُ ـ

   

  هْ ـــــقامَ تِ واسْ  لٍ يْ مَ  أعمالِ 

  وـــيضحك ادةِ ـعالسّ  فذوو     

   

  هْ ــــامَ دَ وغيرھم يبكي نَ  نَ          

  ھمُ ـيفِ  لُ ـعَ فْ يَ  و\     

   

  هْ ـــَ أو كرام ما  شاء ذ�ًّ 

  ــفي المختارَ  عُ ّف شَ ويُ     

   

  هْ ــــه مقامَ ثُ عبْ يَ  ينَ حِ  مْ ھِ 

  هِ ـــــص#ت يرُ خَ  وعليهِ     

   

  هْ ـــ#متتلو سَ  هِ بِ حْ صَ  عَ مَ 

  داـــــبَ  نْ ين ومَ والتابعِ     

   

  هْ ــــَ امشَ فَ  هُ َل  شادِ الرّ  قُ رْ بَ 

  ـــبْ وان عَ ضْ بالرّ  ازَ ما فَ     

  

  هْ ـــامَ تَ سنى خِ الحُ  تِ كانَ  دٌ ـ    

من حقل  ألفاظھا المعجميةوة عريّ الشّ  تھالغة، في ريّ بوية المّق النّ  رب المدائححظ تشّ ونل           

      . فوحقل التصوّ  ،وحقل المكان ،وحقل الطبيعة ،وحقل العاطفة ،وحقل الذات ،أيضا ينالدّ 

 )ملالرّ (:)1(قوله، ھذا المجالھا في منظمن القصائد التي    

                                                                                                                                                         
)Youri Lotman, la structure du texte artistique ed- 3 gallimard 1978, p 243. 2(   

 .12، ص1نفح الطيب، ج: المقري أحمد )1(
 .57و  56 ص، 1ج، نفح الطيب: المقري أحمد  )1(
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  نف[[[[[[[[[ي العلي[[[[[[[[[اء ِم[[[[[[[[[ المخت[[[[[[[[[ارُ  أحم[[[[[[[[[دُ 

   

  مى ج[[[[[[[[دودن أْس[[[[[[[[وِم[[[[[[[[ ر آب[[[[[[[[اءٍ خْي[[[[[[[[  

  ىدَ الُھ[[[[[[[[[[ ن ج[[[[[[[[[[اء بتبي[[[[[[[[[[ينِ َم[[[[[[[[[[ خي[[[[[[[[[رُ     

   

  ق بتعي[[[[[[[[[[ين الح[[[[[[[[[[دودى الخْل[[[[[[[[[[أو أَت[[[[[[[[[[  

  نو َم[[[[[[[ قٍ ف[[[[[[[ي خلُ[[[[[[[ ق[[[[[[[ديمُ ه التّ ن ل[[[[[[[ْم[[[[[[[    

   

  ودوُج[[[[ لٍ ق ف[[[[ي فْض[[[[بْ الّس[[[[ لَ خْص[[[[ ح[[[[ازَ  

  ىَل[[[[[[[[[رى للعُ أْس[[[[[[[[[ حمنُ ن ب[[[[[[[[[ه ال[[[[[[[[[رّ َم[[[[[[[[[    

   

  ھوددس الّش[[[[[[رة القُ[[[[[[ا ف[[[[[[ي حْض[[[[[[زً ح[[[[[[ائ  

  ج[[[[[[ودو النّ  تْ رَ َس[[[[[[ ن ب[[[[[[ه اLغ[[[[[[وارُ َم[[[[[[    ∗فتْ ا ش[[[[[[[[[رّ رّ ُط[[[[[[[[[ ن ب[[[[[[[[[ه اLك[[[[[[[[[وانُ َم[[[[[[[[[    

  ن جاءن[[[[[ا عن[[[[[[هض[[[[[ا مَي[[[[[ \ِ  ا رس[[[[[ولَ َي[[[[[    

   

  ف[[[[[[[[[[[[وا ب[[[[[[[[[[[[العقودأوْ  لِ نزي[[[[[[[[[[[[ف[[[[[[[[[[[[ي التّ   

كلّھا ألفاظ  ،الھدى، الّرحمن، أسرى، القدس، أوفوا بالعقودف: ھذه اLلفاظ تثبت ذلك و          

  .لھا د��تھا حسب سياق القول

  )الخفيف(:)2(مى \ عليه وسلّ فاعة منه صلّ طالبا الشّ متوّس# و هلوقو

  هْ َب[[[[[يْ خَ  عن[[[[[دكَ  ءُ ج[[[[[اى الرّ َش[[[[[خْ كي[[[[[ف يَ    رج[[[[[[ائي أن[[[[[[تَ  ص[[[[[[اةِ العُ  ش[[[[[[فيعَ  اَي[[[[[[

  هْ بغيَب[[[[[ ليس[[[[[تْ  م عن[[[[[كَ الجْس[[[[[ غيب[[[[[ُة◌ُ    ا بف[[[[[[[[[[[[ؤاديحاض[[[[[[[[[[[[رً  ذا كن[[[[[[[[[[[[تَ إو

  هْ َب[[[[[[يْ طَ م[[[[[[ا يك[[[[[[ون بِ  شِ الع[[[[[[ي بُ أطَي[[[[[[  ف[[[[[[[[[[ي ال[[[[[[[[[[ب#دِ  ل[[[[[[[[[[يس ب[[[[[[[[[[العيِش◌ِ 

 ،بكة السّ وقوّ  ،وفخامة الكلمات ،بالجزالةالّديني عري الشّ  همتاز معجماكما           

  .. اغةوصيّ  تعبيرا ،رصانةالو

   :)ا�شخاص(  مـــل ا�عــ حق 2

ة ارتبطت تاريخيّ ات ى شخصيّ فاستدعَ اريخ، ات وأع#م من التّ ري شخصيّ ف المّق وظّ         

  .  العصور نة حدثت في الماضي فاشتھرت بھا على مرّ بمواقف معيّ 

 .خوصالشّ  تكثيفه من أسماء اLع#م و ،ريالمّق مدّونة استقراء  من خ#ل بدويو        

التي سيرد  عري يمكن أن نستأنس ببعض أشعارهاھرة في معجمه الشّ و%ثبات ھذه الظّ 

   .ذكرھا في ال#ّحق

ة التي فعام نصوصه بالحيويّ د، تزيد من إات ذات حضور مرجعي محدّ شخصيّ وھي       

  . معرفيي الة المستجيبة لطموح المتلّق ماء في عروقھا، وتحقنھا بالقيم الجماليّ د الدّ تجدّ 

الھائل من  عري من استدعاء ھذا الكمّ الشّ  ة التي يجنيھا النصّ ما القيمة الحقيقيّ         

   ة فعل ا�ستدعاء؟ة؟ وما مدى انتاجيّ اريخيّ خصيات التّ الشّ 

                                                 
 .اLنوار طرا أشرقت: كتب فوقھا ∗
 .54، ص1، جدر نفسهالمص: أحمد المقري  )2(
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قافي صيد الثّ اعر للرّ ر إلى مغازلة الشّ خصيات تؤشّ اعر لھذه الشّ استحضار الشّ  إنّ         

ص، أو ر بحقيقة خارجة عن النّ خصيات مشحونة بمعنى مسبق يذكّ شّ فمثل ھذه ال«ي، للمتلّق 

ية، واLسماء ة تنشط ثقافته الجغرافصلة مباشرة به، فاLسماء المكانيّ بمعرفة غير متّ 

ف مخزون معارفه عن الماضي على اخت#ف مجا�ته، واLسماء الثقافية اريخية توظّ التّ 

سما من ھذه اLنواع يحاول إن إذ يستخدم االكاتب  ، ولذا فإنّ ت عليهره بقصص قصّ تذكّ 

      .)1(»قافييحترم رصيد القارئ الثّ  استطاع أنْ 

 عريّ المعجم الشّ  منبع أھمّ  الفراق جاة من أسرة التي طلب فيھا النّ ريّ القصيدة المّق  تعدّ       

   )الكامل مجزوء(:)L)2سماء أع#مه

  هوأھلُ  ∗شيدُ الرّ  نَ أيْ 

   

  هْ امَ ھالشّ  وه أصحابُ نُ وبَ   

  ـعْ يحيى وجَ  هُ ووزيرُ     

   

  هْ شامَ تِ اوي احْ ابنه الرّ  رٌ فَ   

  يقو نْ ني مَ دْ مُ  ∗∗والفضلُ     

   

  هْ دى مَ يلوم على النU  نْ لمَ  لُ   

  جاالشّ  ∗ةُ رَ تَ نْ عَ  نَ أيْ  أمْ     

   

  ∗∗هْ بن مامَ  بُ عْ وذو الجدا كَ  عُ   

  مْ ھِ ِل ھْ ون بجَ مُ اعِ الزّ  و    

   

  هْ ى وھامَ دً ور صَ القبُ  أنّ   

                                                     
  .141، ص1998تونس، ، 1ط لي الحامي للنشر والتوزيع،في السرد، دار محمد ع: عبد الوھاب الرقيق )1(
  .9، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )2(
، أعاد إلى الخ#فة سابق مجدھا الذي كان لھا على عھد جده )م810 –م 788(الخامس من الخلفاء العباسيين، ھو الخليفة  ∗

  .لكثرة خيراتھا) أيام العروس(لمنصور حتى أن الناس سموا أيامه ا
وقد كان للبرامكة منزلة عالية . ھم عائلة البرامكة، وھي عائلة ترجع أصولھا إلى برمك المجوسي من مدينة بلخ ∗∗

 سي ھارون الرشيد،وكان لھم حضور مثير في ب#ط الخليفة العبا. على الكثير من المناصب في الدولة العباسية واستحوذوا
الذي أرضعته زوجة يحي بن خالد البرمكي الذي حفظ لھارون الرشيد و�ية العھد بعد أن أراد الخليفة الھادي خلع ھارون 

  .الرشيد
تولى يحي , في زمن ھارون الرشيد، قوي ساعد البرامكة وھم أص# من الفرس ويعودون إلى جدھم برمك المجوسي 

امت زوجة يحي بإرضاع ھارون الرشيد طف#، فأصبح أخا �بنھا الفضل بن يحي البرمكي البرمكي تربية الرشيد، وق
. ويقال بأنه كان الحاكم الفعلي لبعض أمور الدولة العباسية. وجعفر بن يحي البرمكي الذي حظي بمكانة خاصة عند الرشيد

 .بنكبة البرامكةم، وسمي ذلك  803كثرة خصوماتھم مع حاشية ھارون الرشيد عجلت بسقوطھم عام 
اشتھر بشعر الفروسية، وله . ، أحد أشھر شعراء العرب في فترة ما قبل ا%س#م)م 601م ـ 525(عنترة العبسي ھو  ∗

 .عرف بشعره الجميل وغزله العفيف بإبنة عمه عبلة. ديوان شعر تضمن معلقته المشھورة
اسم أبيه واسم جده عمرو، ) مامة: (لى قبيلة إياد، قيلو أبو دؤاد كعب بن مامة بن عمر بن ثعلبة ا%يادي، نسبة إھ ∗∗

سيد جاھلي كريم جواد، ضربت العرب المثل به في الجود، وضربوا به المثل . اسم أمه، واسم أبيه عمرو) مامة: (وقيل
 ".    جار كجار أبي دؤاد " و " أجود من كعب بن مامة : " في حسن الجوار، فقالوا
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  المجو نَ رون مِ والمكثَ 

   

  هْ تمامَ اغْ  كا الفكرُ ذا شَ إ نِ 

  ∗∗∗دٌ بَ عْ ومَ  الغريضُ  نَ أيْ     

   

  ∗∗∗∗∗هْ �مَ دُ  وأبو ∗∗∗∗أو أشعبٌ   

  ـعْ سُ وا بِ لى ھامُ اLُ  نَ أيْ     

   

  هْ امَ مَ أو أُ  ى أو بثينةَ دَ   

  مُ جواھُ  ا لفرطِ وْ كَ بَ وَ     

   

  هْ #مَ خى ظَ أرْ  دْ قَ  لُ يْ واللّ   

  نْ مَ  ارَ ثَ آوا عُ بّ تَ وتَ     

   

  هْ ھامَ أو تِ  دٍ جْ نَ وا   بِ قُ شِ عَ   

  ـيغل وقُ لوا، والشّ وتعلّ     

   

  هْ شامَ البَ  و ةِ اكَ رَ ، باLَ بُ   

  ا فقاوى قيسً أضنى النّ     

   

  هْ رامَ رى غَ ا أغْ جً ى �عِ سَ   

  ذْ مُ  #نَ يْ وغوى ھوى غَ     

   

  هْ امَ يَ ھُ  ∗هِ تِ دى بميU أبْ   

خصيات التي كان لھا صيت في ھذه اLبيات مجموعة من الشّ  اعر فيلقد ذكر الشّ            

  :عريص الشّ ھا كما ھو ظاھر في النّ ة العربية وا%س#مية منذ اLزل، ومن أھمّ تاريخ اLمّ 

حضارة العربية ال في ازدھاربدور ھذا الخليفة  رليذكّ  خصيةشّ الاعر ھذه الشّ ف وظّ : شيدالرّ ـ 

  .ان العھد العباسيا%س#مية إبّ 

                                                 
تعلم الغناء عن ابن سريج حتى . و الغريض معناه الغني المجيد. يقال أبو مروان، عربي اLصلھو أبو زيد، و: اLول ∗∗∗

سافر إلى بغداد وغنى أمام الخليفة الوليد ثم رجع . وكان يصطحب في غنائه العود والقضيب والدف. أصبح مغنيا بارعا
. ناء والموسيقى، توفي ھناك أيام خ#فة يزيد الثانيإلى مكة المكرمة ثم تركھا وسافر إلى اليمن وذلك لتحريم والي مكة الغ

فھو معبد بن وھب مولى عبد الرحمان بن قطن، وقومه موالي وابصة، من بني مخزوم، وكان أبوه أسود، وكان : أما الثاني
الفلج،  وقد أصابه. واختلف في وفاته وغنى في أول دولة بني أمية وأدرك دولة بني العباس. خ#سيا، مديد القامة أحول

 .وارتعش وبطل، فكان إذا غنى يضحك منه ويھزأ به
أشعب بن جبير، وقد ولد في سنة تسع من الھجرة، وكان أبوه من مماليك : ھو شخصية ذات أصل حقيقي يدعى ∗∗∗∗

 .  فقد روت له كتب اLدب نوادر تبين حرصه وجشعه و طمعه. عثمان بن عفان، وقد عمر أشعب حتى أيام خ#فة المھدي
وھو أحد الشعراء . فكاھي عاش في العصر العباسي، اسمه زند أو زبد بن جون، وكان غ�ما حبشيا أسودا شاعر ∗∗∗∗∗

السفاح والمنصور والمھدي، بل يعتبر شاعرھم ونديمھم الخاص إ4 أنه : المعاصرين لخلفاء بني العباس الث�ث ا*وائل وھم
 .ن العباسيين فكان يھوى المحرماتلم يكن من الملتزمين دينيا، شأنه شأن المقربي

بثينة بنت حيان بن ثعلبة العذرية، وكانت قبيلة عذرة في وادي القرى بين الشام فالعشق في ا*دب العربي،  فھّن رمز ∗
   .والمدينة، وقد كانت متيمة الشاعر جميل بن معمر

بيعة العامري والملقب بمجنون ليلى وھو قيس بن الملوح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة بن جعده بن كعب بن ر :قيس 
خ#فة مروان بن الحكم و عبد المالك بن مروان في القرن اLول من في فترة ، شاعر غزل عربي، عاش )م688 -م545(

  . الھجرة، وھو من أھل نجد
فن للغوص أسطورة قديمة معروفة في الخليج العربي قديما تحكي، عن أول من استخدم الشراع في الس: غي#ن ومي، فقيل

وقيل ھو غي#ن بن عقبة . وذكر حالة الصراع الذي كان بين غي#ن ومي المنافسة له في بحار الخليج العربي. على اللؤلؤ

  .، وھو ذو الرمة الشاعر، صاحب ميالمري
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ة على يد ، التي كانت نھايتھا مأسويّ لبرامكةرمز لعائلة ا فھم : بنه جعفر والفضليحي وا ـ

  . شيدھارون الرّ 

       .العفيف والحبّ ة جاعة والفروسيّ لشّ ال د�لة باعتباره يمثّ  ريأورده المّق  :عنترةـ 

       .رم والجودل في الكة تتمثّ قيمة معنويّ باعتباره يمّثل  اعراستحضره الشّ : بن مامهب ـ كعْ 

ھو والمجون وعواقبھما الوخيمة بالنسبة لمن � يأخذ لّ لفھما نموذجان  :بدمعْ  و الغريضـ 

  . العبرة من الحياة

  .مع والجشعصفات الطّ للّد�لة على من يمّثل اختاره  :عبأشْ ـ 

   .والّنادرة الفكاھةنموذج شخصّية اعر ل عند الشّ مثّ  :�مهدُ  ـ أبو

 قصص الغرام والھياممن كّثل د�لة على  وھم: ةس وغي#ن وميU مامه وقيْ وأُ  بثينةدى و عْ سُ ـ 

  .في تاريخ اLدب العربي

جزءا من حياته  لهأن أفرد وذلك بة الوزير ابن الخطيب شخصيّ اعر الشّ تناول كما         

  )مجزوء الكامل(:)1( ال#ئقةليبرز مكانته  )نفح الطيب(كتابه في 

  

  ـالخطيابن  الوزيرُ  نَ أيْ 

   

  هْ ما أحلى ك#مَ بھا فَ   ∗ب  

  في العدلَ  أبانَ  مْ كَ َل فَ 

   

  هْ بھا أقامَ  أرجائھا و  

  مْ وكَ  داً عِ  أجار مْ كَ َل وَ     

   

  هْ الى انسجامَ ى وَ دً أجرى نَ   

  وْ دَ  ھرِ الدّ  صروفُ  تْ راعَ     

   

  هْ مامَ وما راعت ذِ  هُ تَ َل   

  هْ نظامَ  تْ رَ ثَ نَ  ةٍ رَ فْ في حُ     ىوَ تU ال ثرَ إ ∗∗ىوَ حتى ثَ     

  فا زارھا في أرِض  نْ مَ     

   

  ∗∗∗هْ نامَ مَ  واً جْ أذھبت شَ  سِ   

  ـمْ شَ  لكلّ  هُ تْ ھَ بّ ذ نَ إ

   

  هْ التئامَ  الموتُ  تَ شتّ   لٍ   

                                                     
  .12و  11، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
، درس اLدب والطب والفلسفة في )م1374م ـ 1313( خطيبھو لسان الدين أبو عبد \ محمد بن عبد \ بن سعيد بن ال ∗

 .جامعة القرويين بفاس، قضى معظم حياته في غرناطة في خدمة ب#ط بني نصر، عرف بذي الوزارتين اLدب والسيف
  .ھلك: ثوى  ∗∗

  .فاس عند باب المحروق منھا قبر لسان الدين بمدينةقصد   ∗∗∗
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  ـأس الدينِ  نُ ھذا لسا

   

  هْ جامَ رِ  هُ نَ كَ ه  وأسْ كتَ   

  نْ مَ فَ  هُ بارتَ ومحا عِ     

   

  هْ #مَ د سَ دُ رْ لم يَ  اهُ يّ حَ   

  ـال أمسكَ  ما هُ فكأنّ     

   

  هْ سامَ و� حُ  المطاعَ  مَ قَل ـ  

  ـتْ مَ  يعلُ  مْ َل  هُ وكأنّ     

   

  هْ عامَ ى النU بارَ  مٍ طھU مُ  نَ   

  غا قَ رْ لم يَ  هُ وكأنّ     

   

  هْ امَ نَ سَ  و� ا�عتزازِ  بَ رِ   

  ـجْ وَ  ه لم يجلُ وكأنّ     

   

  هْ تمامَ  رٍ شْ بِ  نْ مِ  ا  حازَ ھً   

  في الَ جَ  ما هُ وكأنّ     

   

  هْ سامَ وَ  يٍ ھْ و� نَ  أمرٍ   

  نْ مِ  نالَ  ما هُ وكأنّ     

   

  هْ و� احترامَ  اهُ بَ حِ  كٍ ِل مَ   

  قِ لْ لم يُ  هُ وكأنّ     

  

  

  

  هْ مامَ زِ  يرٍ دبِ لتَ  هِ دِ في يَ 

  ـقَ نيا وَ الدa  فارقَ  ذْ مُ      

   

  هْ يامَ نازلھا خِ مَ  نْ ض عَ وّ     

  امفردً  ى بقبرٍ سَ أمْ      

   

     aهْ ظامَ عِ  تْ عَ مَ قد جَ  ربُ والت  

  الوزا تثنيةِ  بعدِ  نْ مِ      

   

  همامَ الغَ  بُ وْ جاده صَ  ةِ رَ     

  هُ ذكرُ  �ّ إ يبقَ  مْ َل      

   

  هْ الكمامَ  رU تَ فْ مُ  رِ كالزھْ    

و قارن بين حياته و بين مماته  جل الفذّ ة ھذا الرّ يصف لنا شخصيّ  اعر أنْ حاول الشّ             

     .الحياة � تدوم على حالھا و كيف أنّ 

  )الوافر(:)1(مادحا القاضي عياض وقال        

  اِض ــينا مثل أزھار الرّ سْ وحُ     ايبً سك طِ ف المِ رْ عَ  مثلُ  س#مٌ 

  ∗اضـــيين والدنيا عِ مام الدb إ    عالي#لة والمَ الجَ  ظِ فْ على َل 

  ياضوا كالحِ حَ ضْ ا وأَ رً حْ غدا بَ     ارًّ ماء طُ َل يس بالعُ ذا ما قِ إ

ينية باعتباره ري ھو مكانته الدّ عند المّق عن غيره من اLع#م  ي عياضالقاضز يّ يمما       

  . خصيات التي ذكرت في مواضع أخرىوغيرھا من الشّ ، اس بعلوم عصرهأعرف النّ  يعدّ 

أخرى بألقابھا  ة بأسمائھا وي أورد ھذه اLع#م مرّ راس المّق أبا العبّ  فت ل#نتباه أنّ ال#ّ         

و تشكيله، وله دوره أيضا في بناء موقف  تأثير على د�لة النصّ  لما لھذا ا%يراد من

                                                 
  .18 ص، 1جأزھار الرياض، : أحمد المقري )1(
، )م1149م ـ 1083(ي اليحصبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض السبت ھو أبو ∗

 .   ، وھو أعرف الناس بعلوم عصرهمالكي، ع�مة، محدث، فقيه، مؤرخقاض، 
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عيين في الوقت نفسه، حيث يمكن ل إشارة توصيف و تقب يمثّ اللّ « اعر، إضافة إلى أنّ الشّ 

  . )1(»ع#مفرقة بين أسماء ا�Lلي بوصفه خطوة أولى للتّ عتماد على ھذا المرتكز الدّ ا�

ى حتّ وة وا�جتماعية ة والتاريخيّ اسيّ على تلك القيم السيّ  قب ھو د�لةفاستدعاء اللّ         

ما يرتبط بھا، إضافة  ره بكلّ اعر وتأثّ ن مدى تفاعل الشّ ة، وتبيّ خصيّ ينية، التي تحملھا الشّ الدّ 

  .ة قيمھا الحضاريةخصيّ إلى كونھا تلفت انتباه القارئ، ليكتشف عن ھذه الشّ 

 ذكير بالعظماء وات، الوعظ والتّ خصيّ ماء الشّ ف Lسستحضار المكثّ والھدف من ا�        

 .بأعمالھم الجليلة

  

  

   :ا�ماكنحقل ـ  3

و� يذكر . موقعا ھاّما في الّشعر العربي منذ القديمبمفرداته المتنّوعة حتّل المكان ا        

  .  المكان لذاته وإّنما يذكر لما ارتبط به من مشاعر أنتجھا تاريخ وع#قات مع ا<خرين

 :منھات ذاكرته، اعر وأيقظالتي استحضرھا الشّ اريخية كثيرة ھي تلك اLماكن التّ           

  )مجزوء الكامل المرفل(: )2(نق، وغيرھا، وفي ذلك يقولدان، الخورْ مْ غُ مان، رَ الھَ 

  هْ ي اعتزامَ اكِ ـــالح هِ نيانِ بُ     نْ مِ  ∗مانِ رَ الھَ  يالذّ  نَ أيْ 

  هْ امَ أمَ  هِ بِ  وفودُ ــــوال ∗∗∗فٌ     ـسي و ∗∗انٌ دَ مْ غُ  نَ أيْ  أمْ 

  هْ امَ وَ ى بھما أُ فَ شَ  نْ ومَ   ∗∗∗∗رُ     ـيدِ السّ  و قُ نَ رْ وَ الخَ  نَ أيْ 
                                                 

ة للكتاب، مصر، الھيئة العام ةبع، مط)في توظيف الشخصيات التراثيةدراسة (أشكال التناص الشعري : أحمد مجاھد )1(
  .28، ص1998

  .10و   9 ، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )2(
. ا*ھرامات المصرية، وھي من بين أكبر ا*بنية القديمة وتشكل واحدة من أقوى رموز الحضارة المصرية مايقصد بھ ∗

قدماء المصريين في الضفة  وبنيت معظم ا*ھرامات المصرية خ�ل فترات المملكة القديمة والمملكة الوسطانية على أيد

  .الغربية لنھر النيل
صد به قصر غمدان، وھو قصر كان موقعه في مدينة صنعاء باليمن، بناه الملك الحميري في القرن اLول ويق :غمدان ∗∗

عدد طوابق  المي#دي، يعتقد بأنه كان من عجائب الھندسة المعمارية ومن أقدم القصور الضخمة في العالم حيث كانت

 ...لقصر عشرين طابقاا
، من أحفاد الملك ذمار )م574م ـ 516( المقصود به سيف بن ذي يزن، وھو ملك يمني حميري عاش في الفترة ما بين ∗∗∗

 .حباش من اليمن، وتولى الملك فيھااشتھر بطرد اL. علي ملك الدولة السبئية الحميرية الموحدة
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  هْ امَ عَ تي لھا أعلى دِ �    ـلا ∗∗∗∗ا�سكندرِ  دائنُ ومَ 

، ةالتاريخيّ احية نّ الة من ية اLھرامات المصريّ ليبرز أھمّ ري، المّق  امھاستحضر :مانرَ الھَ ـ 

  .والھندسة الخاصة التي ابتكرھا الفراعنة

استدعاھا الّشاعر Lّنھا تمّثل معالم إنسانية : ومدائن ا%سكندر ديرنق و السّ الخورْ ُغْمدان و ـ 

  ..الخالدة  اLثريةزاخرة في ميدان التفّنن في تشييد القصور والّرموز 

اLندلس،  ،اعرفي نظر الشّ  اقيةا%نسانية الرّ  رت عن الحضارةومن المدن التي عبّ         

  )مجزوء الكامل(:)1(غرناطة، ودمشق

  هْ يشكو سآمَ  مْ فَل  ∗لسٍ د    ـأنْ نوا بِ كَ سَ  ةٍ كأئمّ 
  هْ قامَ المُ  دارَ  تْ رَ ــــكقد أذْ     ينيا التّ الدa  ةٌ جنّ  ھيَ 

  هْ امَ سَ الوَ  ةُ ــــرائق  اءُ رّ ــــغ    ـال ∗∗ةٌ ناطَ رْ ما غَ �سيّ 
  هْ خامَ ذا فَ ھا ھَ سبُ وحَ  ∗∗∗قَ   ـشْ مَ دِ  تْ يَ عي دُ وھي التّ 

                                                                                                                                                         
أنه كان موجودا قرب ما يسمى حاليا ناحية أبو صخير جنوب العراق،  فالخورنق قصر كان في نواحي العراق يعتقد ∗∗∗∗

بناه أما السدير فبناه النعمان بن امرؤ القيس في القرن الرابع المي#دي، وقد ورد الحديث عنه في ك#م العرب وأشعارھم، 

ذي بناه وقتل من أجله حتى � ترتبط حكاية الخورنق بحكاية جزاء سنمار المھندس الرومي ال. أيضا) المناذرة(اللخميون 

 ).   جزاء سنمار(فضرب فيه المثل يبتني مثله 
فالمقصود بھا تلك المدن العشرين التي بناھا ا%سكندر الثالث المقدوني والتي تحمل اسمه في أنحاء  :سكندرا% مدائن ∗∗∗∗∗

حد ملوك مقدوني ا%غريق وأحد أشھر وھو أ. مختلفة من إمبراطوريته، أبرزھا وأشھرھا ھي مدينة ا%سكندرية في مصر

  ). م.ق 323م ـ .ق356(قادتھا العسكريين 
  .10، ص 1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
وجود المسلمين فيھا حتى سقوط مملكة ) م711(وھي ا�سم الذي أطلقه المسلمون على شبه جزيرة أيبيريا سنة : اLندلس ∗

 ).  م 1492(غرناطة سنة 
بعد أن دخلھا المسلمون بقيادة طارق بن زياد و )بقصرھا(تقع في الجنوب الشرقي من اسبانيا، اشتھرت  مدينة: غرناطة ∗∗

واستمر المعروف بقصر الحمراء وھو قصر أثري و حصن شيده اLمير اLمازيغي باديس ابن . ضموھا للخ#فة اLموية

   .اLندلس بعد سقوط دولة الموحدين حابوس، وانتھى بناؤه في عصر بني اLحمر حكام غرناطة المسلمين في

 
كانت عاصمة آرامية ث[م مدين[ة إغريقي[ة . التي تعد أكبر و أقدم مدينة في ب#د الشام منذ اLلف الثاني قبل المي#د: دمشق ∗∗∗

  اختلفت الروايات التاريخية حول بنائھا وفي . رومانية و أصبحت عاصمة الخ#فة ا%س#مية في العصر اLموي

وأما . سميتھا، فقيل أن الذي بناھا ھو دمشاق بن قاني، وقيل دمشاق غ#م إبراھيم عليه الس#م، وقيل جبرون بن سعدسبب ت

تسميتھا، فقد سميت بدمشق Lنھم دمشقوا في بنائھا أي أسرعوا، وقيل إنھا الكلم[ة ذات أص[ول كلداني[ة قديم[ة تعن[ي اLرض 
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  ؟ريّ المدن عند المّق اLماكن وفما سبب استدعاء ھذه 

أيضا اعر ف الشّ وظّ اريخ، من أغوار التّ مزّية لصور رالقديمة اLمكنة لت مثّ  مثلما       

  :  منھاتي ل في المدن المشھورة، الّ تتمثّ ا، ة حديثة نسبيّ أماكن رمزيّ 

دولة مثلت ل أوّ  اLوروبية، و تعدّ ة لقارّ اخترق ا إس#ميّ ل فتح أوّ  تعدّ : اLندلسـ         

  . ة في الغربمويّ اLخ#فة ال

الحضارة العربية ا%س#مية بل ا%نسانية في ب#د  وھي رمز رقيّ  :غرناطةـ         

  .ا%فرنج

موضوعّيا،  ابعدأحسن أّيامه، وبعدا ذاتّيا Lّنه عاش فيھا ري د المّق ل عنتمثّ : دمشق ـ        

   .في المشرق العربي ةوا%نساني ةوالجمالي ةاسيالسيّ يظھر في قيمتھا 

من اLماكن التي كان الفضل في ا%شعاع الحضاري ا%نساني، والذي لم غيرھا  و          

  .  يتسن لنا ذكرھا جميعا

د رؤية يجسّ  شموليّ  تكوينيّ في تجربة ا%نسان وعنصر  مكان أساسيّ «لمدينة فاوھكذا      

 .)1(»ايا وتاريخيّ اعر فنّ الشّ 

عراء لتخليد مآثر المدن ورثاء أط#لھا كتبه الشّ  ما«الّشاعر اكرة ذّ كما أّنھا تعّد            

عر الذي روا عنه في غربتھم عن الوطن و حنينھم إليه، ھو الشّ واسترجاع ماضيھا، أو عبّ 

  .)2(»تاريخھا العام والخاص للمدينة فيا يبقى وفيّ  حاول أنْ 

ل القصائد وصورھا ورموزھا منھا، ري بالمدن فأصبح يشكّ ع#قة المّق  رحظ تطوّ نل        

  .فكانت المدينة حاضرة في شعره

واحدة منھا جزءا من  ره، فقد عاش في كلّ له ما يبرّ  ،اعر لھذه المدناختيار الشّ  إنّ         

ما غاب ھا، و كلّ ھا من العلماء والفقھاء ووصف الحياة فيق بتاريخھا ورجا�تحياته، أو تعلّ 

  .المعاني في تلك القصائد وق والحنين من أھمّ كريات، فيكون الشّ سه الذّ ل في نفعنھا، تتحوّ 

                                                                                                                                                         
وتعتب[ر الغوط[ة برمتھ[ا . ودھا لغوطتھا ولموقعھ[ا عن[د ملتق[ى ط[رق الق[وافيالزاھرة أو العامرة وھي مدينة واحة يرجع وج

  .متنزھا Lھالي دمشق با%ضافة إلى حدائق وادي بردة
  .8، ص1999الجزائر، ، 2طدار ھومة للطباعة والنشر، ة في الشعر الجزائري الحديث، المدين: إبراھيم رماني )1(
  .12، صالمرجع نفسه: إبراھيم رماني )2(
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 ،قه الشديد بالوطن ومظاھرهاعر في وصفه لھذه المدن عن تعلّ فبقدر ما يكشف الشّ         

عبير واحتوائه لVفكار عرية وقدرته على التّ ه يكشف من جھة أخرى عن طاقته الشّ فإنّ 

ب ة في مثل ھذه الموضوعات التي تتطلّ ية الضروريّ مه في اLدوات الفنّ وتحكّ  ،والتجارب

التي � تتناسب وروح  الحكية ولغة جمالية إيحائية أكثر من اLساليب الخطابية والتقريريّ 

  .      عر في موضوع الوصفالشّ 

اعر، من خ#ل اريخي الذي استحضره الشّ ا%خباري في القصص التّ  لم يكن الجانب        

ة ات وأمكنة، مقصودا لذاته بقدر ما كان وسيلة لغاية توجيھيّ ذكر أسماء اLع#م من شخصيّ 

 ةٌ رَ بْ عِ  مْ ھِ صِ صَ ي قَ فِ  انَ كَ  دْ قَ لَ « :نبيلة المقصود منھا أخذ العبرة والعظة، مصداقا لقوله تعالى

 ُL وِل َLكُ  يلَ صِ فْ تَ وَ  هِ يْ دَ يَ  نَ يْ ي بَ ذِ الّ  يقَ دِ صْ تَ  نْ كِ َل ى وَ رَ تَ فْ ا يُ يثً دِ حَ  انَ ا كَ مَ  ابِ بَ لْ ي ا bى دً ھُ وَ  ءٍ يْ شَ  ل

  .  )1(»ونَ نُ مِ ؤْ يُ  مٍ وْ قَ لِ  ةً مَ حْ رَ وَ 

اعر ھو وحده المصدر الذي لجأ إليه اريخ القديم، البعيد عن عصر الشّ ولم يكن التّ         

ه أيضا في اريخ القريب الذي عاصره، أو قاربه حظّ ان التّ اعر في تنويع صوره، بل كالشّ 

  .  ورة عندهبناء الصّ 

  :انـــمل الزّ ـــ حق 4

ارتبط الّزمن بحياة ا%نسان ارتباطا وثيقا، وارتبط بمشاعره ف# شيء أطول منه لمن       

    . ينتظر، و� أسرع منه لمن ھو في متعة

ا، ويوحي بزمن الغربة بَ ام الصb ره بأيّ ي، فھو يذكّ رمن دور كبير في حياة المّق للزّ و      

  .  ومعاناتھا

ز عليه فسية، وقد ركّ ر عنه تارة مجازا وأخرى حقيقة حسب الموقف والحالة النّ عبّ  و        

مان، العصر، عھد، يالي، الزّ ھر، اللّ ام، الدّ اLيّ : دة و بألفاظ مختلفة، ومنهفي أماكن متعدّ 

  اعر؟فھا الشّ بح، فكيف وظّ لصّ ، االمساءأمس، اليوم، 

به من الخطوب والمصائب في المغرب  في وصف ما حلّ  وذكرھا: والعصر امـ ا�يّ  1ـ  4

  )              الطويل(:)2(اLقصى

                                                 
  .111:سورة يوسف، ا<ية )1(
  .13، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري )2(
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  هام ما � نطيقُ نا من اLيU لْ مَ حَ 

   

  ∗اصائبَ العَ  الكسيرُ  مُ ظْ العَ  لَ مَ كما حَ   

  نحةٍ مِ  بداءَ إنا منه وْ رجَ  صرٌ عَ  و    

   

  ∗∗اومصائب حنةً مِ  ى ولكنْ دَ فأبْ   

ا مليبرز دورھوك#ھما يدّل على الّزمن ) العصر(و) اLّيام( بين لفظتيْ الّشاعر  جمع           

   . ومحن في ما أصابه من معاناة وآ�م

  )الطويل(:)3(ر اLحوالوقد استحضره في تغيّ : ھرالدّ ـ  2ـ  4

  وليلةٌ  يومٌ  رھْ ھذا الدّ  نّ إ �َ أَ 

   

  لى سبتِ إعليك  تٍ بْ ان من سَ رّ يكُ   

  ىًل من بِ  � بدّ  لجديد العيشِ  فقلْ     

   

  ∗تّ من ش �بدّ  ملِ �جتماع الشّ  وقلْ   

، وكأّنه يريد أن يقول أّن دوام الحال ستقّر على حال� ي عند المّقري أّنه لّدھراد�لة            

   . من المحال

  )الوافر(:)1(مدح ابن الخطيب في ر عنهوعبّ : منالزّ ـ  3ـ  4

  جريتَ  باب وأنتَ الشّ  وما زمنُ 

   

  يبِ وطِ  وٍ مع اLحباب في لھْ   

  رٍ جْ بعد ھَ  من حبيبٍ  لٍ ووصْ     

   

  لى من ك#م ابن الخطيبِ بأحْ   

بجمالّية ا%بداع في كتابات ابن الخطيب، وھي د�لة على اعترافه بمكانة  يشيد الّشاعر           

  . اللمجذا اممدوح في ھال

  )الكامل:()2( وقد استحضره في وصف معاناته :يللّل اـ  4ـ  4

  قاسي منھمُ ا أُ وذاك لمَ  ،رٌ ذْ عُ     م فلطولهھُ دَ عْ ليلي بَ  طالَ  نْ إ

  عنھمُ  ثُ دb حَ ما أُ  وقفت لتسمعَ     ھانّ ه لكِ نجومُ  يهِ فِ  رِ سْ تَ  مْ َل 

الي غيره، نظرا لما الّشاعر لم يشذ عن لي ليلعادة ما تكون د�لة الليل ھي المعاناة، و      

   .يقاسيه فيه

  )الوافر(:)3(وقد وردا في قول الّشاعر: باحالمساء والصّ ـ  5ـ  4

                                                 
   .ج عصابة، وھي ما يلف حول الجبيرة و نحوھا: العصائبا  ∗

  .ج مصيبة وھو ما يلحق ا%نسان من أضرار: المصائبا ∗∗
 .9، ص1المصدر نفسه، ج: أحمد المقري )3(
  .تفرق: شتّ   ∗
 .76ص ،1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )1(
  .29، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )2(
 .10، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري )3(
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  ىوَ زْ بحُ  ماماتٍ عن ثُ  سائلُ نُ 

   

  ناعلم ما عنيْ مل يَ الرU  وبانُ   

  باليفما نُ  الغطاءُ  فَ شِ وقد كُ     

   

   Uناحنا بذكرى أم كنيْ أصر  

  ليمىنادي يا سُ ي أُ ولو أنّ     

   

  نىبيْ سوى لُ  ما أردتَ  لقالوا  

  يسقِ كان يَ  X طيفٌ  أ�َ     

   

  ناورا وميْ رى زُ بكاسات الكَ   

  ناا ما افترقْ فأمسينا كأنّ     

   

  ناا ما التقيْ وأصبحنا كأنّ   

. مدى الّتناقض الذي يعيشه، وذلك �خت#ف المساء والّصباح عنده يبرز أبو العّباس           

   . فيدّل على بعد ذلك، أّما الّثاني اء اLحّبةفي لق فاLّول يدّل على اLمل

  :نـــة والحنيــل الغربـــ حق 5

 ق بوطنه ووھو الذي تعلّ  ؟اعر كيف �ضربت نزعة الحنين جذورھا في أعماق الشّ         

د مدلو�تھا حسب ع اLلفاظ التي استعان بھا وتعدّ د ظھر ذلك واضحا في تنوّ ق و. هأحبّ 

  .فسيةرف والحالة النّ الظّ 

ما  قه بكلّ جة التي عكست تعلّ قد امتازت أشعاره بشحنة كبيرة من العواطف المتأجّ  و        

  :، ونذكر من ذلكيحبّ 

  )الطويل:()1(، إذ يقولـ تذكار الب#د واLھل

  والمنى والخواطرُ  وروحي وقلبي     تيب#دي التي أھلي بھا وأحبّ 
 bرُ نواضِ  رٌ ضْ ي خُ ا مضت لي وھْ عھودً     ھاادُ ھا ووھَ رني أنجادُ تذك  

يتذّكر الّشاعر وھو في الغربة، اLّيام الخوالي التي استمتع بھا في ربوع  ب#ده،        

  .وأحلى أوقاتهأزھى بفيه  تمّتعو

  )الكامل:()2(، وفيه قولهوق إلى الوطنـ الشّ 

  واقُ قام لطيبھا اLسْ تُ  تْ كانَ     واسمٌ يار مَ نا بھاتيك الدّ وَل 

  بھا اLشواقُ  لناعلb تُ  تْ دَ وغَ     بسرعةٍ  نھا الزمانُ ا عَ نَ فأبانَ 

    عاطفة الحنين في «: كأّن المّقري عّبر عن حنينه من خ#ل ھذه المقولة و          

  .)3(»طاغ إلى ما افتقده ا%نسان، وميل عارم إلى وصاله جوھرھا نزوع شعوريّ 

  )الكامل(:)4(أھلھافراق و ھافراق را علىيقول متحسّ  ،ـ فراق دمشق

                                                 
 .18و  17، ص 1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
 .14، ص 1المصدر نفسه، ج: أحمد المقري )2(



 ةعريّ اللغة الشّ  ياتمستو                                                :                                   الفصل ا�ول

 

- 136  - 
 

  وا حسرةً قُ وا وأبْ بانُ  جيرةً  يا

   

  ضاالقَ  قَ ھم وفْ تجري دموعي بعدَ   

  � واLنسُ  مْ ھُ عتُ ذ ودU إ كم قلتُ     

   

  ضافَ رْ ھم لن يُ ودادِ  دُ ھْ ي وعَ سِ نْ يُ   

  مدامعي نّ إوديع تّ ال فَ قِ وْ مَ  يا    

   

  ى ذاك الفضافي ثرَ  تْ وفاضَ  تْ ضّ فُ   

يحاول الّشاعر أن يرسم لنا لوحة تعّبر عن صعوبة لحظة فراق ووداع دمشق             

  . وأھلھا، و يا لھا من لحظات محزنة ومؤّثرة فع#

  )البسيط(:)1(، ومنهـ الحنين إلى اLھل

  بهِ  راعُ ى ما أُ ن حتّ بالبيْ  تُ عْ وb رُ 

   

  في أھلي وجيراني وبالمصائب  

  به نU قا أضَ لْ ھر لي عِ الدU  لم يتركِ     

   

ـْ قاه بفَ ـرم إ�ّ      رانجْ د أو بھِ ــ

يذكر أّنھما سبب ما أصابه من رعب ومصائب جّراء فراقه يشكو الّشاعر البين و الّدھر، و     

  . اLھل والجيران

   :ةـــبيعـ حقل الطّ  6

  :ة الجامدةــبيعالطّ ـ  1ـ  6

الحدائق، اLزھار،  :ري في شعرهبيعة الجامدة التي استحضرھا المّق من حقول الطّ         

   .ندسرجس، السّ البھار، النّ 

  )مجزوء الكامل(:)2(قال في كتابه حول القاضي عياض        

  داك في الحَ فونَ جُ  حْ رb سَ 

   

  ِض ياار الرّ ــــھأزْ  ئق واجنِ   

  قاأو شَ  رَ ــــمَ حْ اُ  دٍ رْ ن وَ مِ     

   

  ياضــذي بَ  ارٍ ـــھأو بَ  ئقَ   

تي تعني الحياة والحسن والبھجة والجمال، توظيفا جمي#، ھار، الّ اعر اLزف الشّ ظّ  و            

ورة وتوليد معاني جديدة لھا بھاؤھا ورونقھا، كان له أثر كبير في استكمال الصّ  ،دامتعدّ 

   .ة في الوصف والمدحوخاصّ 

  )الكامل(:)3(قال في وصف دمشقو

                                                                                                                                                         
 .181، ص1973بيروت، ، 1طشعراء الُعْصبة اLندلسية في المھجر، دار الشروق، : عمر الدقاق )3(
 .91، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )4(
  .11، ص1، جأزھار الرياض: أحمد المقري )1(
  .18ص، 1ج ،المصدر نفسه: أحمد المقري )2(
  .66، ص1نفح الطيب، ج: المقريأحمد  )3(
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  ھاصباحَ  البھارُ  كَ حِ ي ضَ التّ  فھيَ 

   

 رجسالنّ  ونُ ــھا عيتَ عشيU  تْ كَ وبَ    

  هُ نھرھا فكأنّ  جانبُ  رU خضَ او  سِ ـــالنرجِ 

   

  سِ ندُ ه من سُ وغمدُ  لa سَ يُ  يفٌ سَ   

يضحك  ھا كائن حيّ وكأنّ  صھابيعة وصفا عاديا بل شخّ اعر ألوان الطّ لم يصف الشّ              

  .ويبكي

  )الوافر(:)1(رورام السّ وقال في أيّ 

  امُ دَ افي مُ الصU  هِ ونِ عيُ  ماءُ و    ديمٌ لنا نَ  رورُ السّ  ا ونَ تْ وبِ 
  مامُ قيه الغَ سْ يَ  و حمائمهُ     تْ ذا تغنّ إ سيمُ سايره النّ يُ 

يا كما شيئا مادّ  يء المعنويّ جعل الشّ جسيم في ھذين البيتين من خ#ل كما اعتمد التّ         

ة كالماء، بيعة المختلفمن ألوان الطّ  ورالصّ  هتشكيلرور الذي أصبح نديما، وھو شأن السّ 

  .  سيم، الحمائم، والغماموالنّ 

  )الخفيف(:)2(وقال في جمال المنازل

  عليه تْ يع حلّ بِ كالرU  لٌ زِ نْ مَ 

  

  قِ طاالنّ  دَ قْ حاب عِ السّ  حالياتُ       

  سنٍ حُ  قِ من طرائِ  العينَ  عُ متِ يُ     

   

  طراقِ تتجافى بھا عن ا%       

فيھا بجمال الّربيع، يتمّتع فيه الّناظر بأحلى يشّبه المّقري جمال المنازل التي عاش            

  .  الّصور والمناظر

  )الكامل(:)3(بيعةوقال في وصف الطّ 

 Uر باسمٍ انا بثغْ حيّ  ھرُ والز  

   

  يصافِ  نا بقلبٍ ھر قابَل والنّ   

يحيي  بإنسانه فيھا صتي شخّ ھر، تلك الّ اعر للزّ تي رسمھا الشّ ور الجميلة الّ من الصّ             

صفاء نتيجة  اس بقلبه الذي يشعّ ا يقابل النّ ھر أيضا كائنا حيّ بثغره الباسم، وجعل النّ ا<خرين 

  .امع والقارئر في وجدان السّ وع من الوصف يؤثّ وھذا النّ  .اسه للنّ حبّ 

  )مجزوء الكامل(:)4(وضوقال في الرّ 

                                                 
  .81، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
  .81، ص1ج المصدر نفسه،: أحمد المقري )2(
  .8ص، 1ج أزھار الرياض،: أحمد المقري )3(
  .15، ص1نفح الطيب،ج :أحمد المقري )4(
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  فُ تؤلّ  اهِ وَ في سِ    تْ سَ ـ    ـيْ َل  به أشياءُ  روضٌ 

  فُ طa قتَ  القضيبِ  نْ ومِ     مٌ نa رَ تَ  ارِ زَ الھَ  نْ فمِ 

  فُ ير تعطّ الغدِ  نَ ومِ     فٌ تلطّ  النسيمِ  نَ ومِ 

ية جميلة، فأبدع في ية في لوحة فنّ واھر الجوّ ة والظّ باتيّ واھر النّ اعر بين الظّ مزج الشّ         

  . ق في استقصاء جمالھا وسحرھاوصفھا وتأنّ 

  )الطويل(:)1(يحوقال في وصف ھبوب الرّ 

  اأسطرً  يح تكتبُ الرّ  فّ أكُ  كأنّ 

   

  قُ رْ ھا زُ أحرفَ  أنّ  �ّ إ ھرالنّ  على  

  ھادودَ قُ  الغصونُ  ي عليھنّ فتحنِ     

   

  قُ رْ الوُ  قِ رَ الوَ  نمِ  راجھْ  لتقرأھا  

بيعة باعتبارھا لطّ ا صالمقّري شخّ  من ھذا الوصف، حيث أنّ � أروع و� أجمل             

  . ةتحمل د�لة إيجابيّ رة وھذه الّصوا عاق# كاتبا، كائنا حيّ 

         bمجزوء الكامل(:)2(امنئا للبيت الثّ وقال في وصف دمشق موط(  

  الخ#ئقْ   بِ بألبا تْ بَ لعِ     فخضرةٌ  قُ شْ مَ ا دِ أمّ 

  فائقْ   الحسنِ  ھا بديعُ نْ مِ     نيا التيالدa  بھجةُ  يَ ھِ 

  بذوي  الحقائقْ   تْ رَ فاخَ  ةُ ـ    ـھا الصالحيّ نْ X مِ 

  ورود  وبالشقائقْ ـبال  تْ ـ    ـيّ اء حَ الغنّ  طةُ وَ الغُ  و

  سائقْ  شواقِ Vل  نُ دْ اللّ  مُ     ـالنسي و صافٍ  والنھرُ 

  ى الطرائقْ في الغنا أحَل  دتْ     ـأب بالعيدانِ  رُ يوالط

  فھو رائقْ   نٍ صْ غُ  يدَ جِ   تْ ـ    ـلّ حَ  و<لئ اLزھارِ 

  )قــالحدائ بھا حدقُ  تْ َل حِ كُ     قد اLمطارِ  دُ اوِ رَ مَ وَ (

  قْ ـالبوائ ا كلّ نً ا آمِ نً     مغناھا مصو لَ زا �

تي حاول فيھا ھذا ن منھا ھذه اLبيات الّ تي تتكوّ ائعة الّ ية الرّ وحة الفنّ ھذه اللّ  لْ تأمّ         

: من ،ھاالمختلف ألوان ،بيعةالطّ  نواعيجمع، ما تزخر به دمشق من أ ان أنْ اعر الفنّ الشّ 

  .غوطة، وورود، وشقائق، ونھر، وطير، وأزھار، وأغصان، وروض، وأمطار، وحدائق

                                                 
  .8ص، 1جأزھار الرياض، : أحمد المقري )1(
 .60و  59، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )2(
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�لة عبير والدّ ات التّ بة كان له اLثر الكبير في جماليّ بيعة الخ#ّ وصف دمشق بھذه الطّ         

  .ائعةفي قصائده الرّ 

ته في ھذا الوصف، ري يستنتج دّق ھور عند المّق ياض والزّ ل في وصف الرّ المتأمّ  إنّ         

 ويل في الفنّ ظھر باعه الطّ �بتكار، ومعرفته بھا، كما يدرته الفائقة على التجديد واوق

         .عريّ الشّ 

   :ةــّ ة الحيــبيعالطّ ـ  2ـ  6

 ،رقالوُ ، يسالعِ  :من مثل ريّ المّق بھا استأنس تي ة الّ بيعة الحيّ حقول الطّ كثيرة ھي             

  )  البسيط(:)1(ي العيسواLظعان، يقول ف

  واوانتحبُ  باLشواقِ  على العيسِ  نادوا

   

  اغَ صَ ھا وَ نحوَ  فؤادٍ  كلa  نU وحَ 

من ا%بل البيض مع  ھي تي، الّ )العيس(تي منھا ة ذكره الحيوانات الّ بيعة الحيّ من الطّ              

  .الماضيإلى  ر باLشواق والحنينوھي تذكّ . ساءيْ س وعَ يَ شقرة يسيرة، وأحدھا أعْ 

  )الكامل(:)2(رقوفي الوُ 

  أشواقي جتْ يّ ن فهيْ بالواديَ     رةٍ حْ ناح بسُ الجَ  ذاتُ  متْ وترنّ 

  سحاقإ نْ مِ  لحانَ واأل يعقوبَ     نْ مِ  كا والبث البُ  متِ قا تعلّ رْ وُ 

  قيآض ميْ فى و وَ جَ  رطَ فَ ى و أسً     ى وصبابةً وً ضاهيني هَ تُ  ىأنّ 

  األوراق نَ ي مِ لِ مْ وهي التي تُ     خاطري ى مني الهوَ ملِ وأنا الذي أُ 

ى ذي استھوَ الواو، وھي من الحمام الّ  بضمّ  )رقالوُ (من أنواع الحمام، أورد            

ك مشاعر وقد حرّ . ة عباراته وجزالة ألفاظه، وروعة تشبيھاتهعلى قوّ  اعر واستحوذالشّ 

  .    فراحري بأشجانه، فھذا الحمام يشارك غيره اLحزان واLالمّق 

ري فالمّق . راثبأريج التّ  نة ممزوجاصورة رائعة وجميلة فيھا ا�بتكار والجدّ              

  .انرق صورة إنسان فنّ يرسم للوُ 

  )السريع(:)3(ا اLظعانوأمّ 

                                                 
  .40، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
  .9ص، 1جأزھار الرياض، : أحمد المقري )2(
  .447، ص2، جنفح الطيب: أحمد المقري )3(
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  امِ الشّ  نحوَ  انِ عَ اLظْ  حاديَ  يا     

   

 bالخيامِ  اتي لتلكَ تحيّ  غْ بل  

لھودج الذي على ظھر ا%بل، كانت فيه امرأة أو لم تكن، جمع ظعينة وھو ا )عنالظّ (و         

شوق الّشاعر إلى ب#د الّشام جعله . إلى الب#د البعيدة احلة التي يرتحل عليھاأو ھي الرّ 

   . يستدعي حادي اLظعان  ليبلّغ تحّيته لھذه الب#د

   :)أعضاء ا/نسان( حقل الحواسّ ـ  7

وأطراف ا%نسان،  نوعا من الحواسّ وعشرين  تسعاعر بأكثر من استعان الشّ         

  :ومن أمثلتھا... يد، القدّ ع، اليد، الجِ مْ ن، السّ العيْ : نةوأوسعھا ذكرا في المدوّ 

   )الخفيف(:)1(يمدح قاضي القضاة عبد الكريم بن سنانقوله 

  رخيمِ  صوتٍ  بلحنِ  ساجعاتٍ     تغنّ يور تَ ط ن المِ  ما قيانٌ 

  نديمِ  كل  بالعودِ  طرباتٍ مُ     هافوق أيكِ  بسحرةٍ  صادحاتٍ 

  رقيمِ  نورٍ  وشيِ بِ  حبٍ سُ  كف     هازتْ قد طر  البطاحِ  ما برودُ 

  قيمِ السّ  رءِ ى وبُ ضَ الر  وبلوغِ     ياآلمانِ  لِ ى بنيْ وافَ  ما بشيرٌ 
 زيّ ما ھو ك#م مجاا إنّ حب � تملك كّف السّ  Lنّ  في غير حقيقتھا) كفّ (رد كلمة أوْ        

  .غرضه تجميل اLسلوب

  )البسيط(:)2(في مدح أھل دمشق قولهو

  مُ ذكرھِ  ادُ ردَ عي تَ مَ سْ في مَ  ادُ زدَ يَ 

   

  هُ رُ رU كَ في عيني مُ  نُ ا ويحسُ طيبً   

أراد به تبليغ القارئ طيبة اLشخاص  ااستعما� حقيقيّ ) عمْ السّ (اعر لفظة استعمل الشّ             

  .م عنھمالذين يتكلّ 

  )               الكامل(:)3(و الب#بلشدْ  وصففي  وكذا

  حمائمٌ  ياِض الرّ  و بعيدانِ دُ شْ تَ 

   

  باLعوادِ  نَ فْ زَ عَ  يانِ القِ  وَ دْ شَ   

  اLجيادِ  و اLعطافِ  ةَ تزّ ھْ مُ     تْ ھا فتمايَل بِ ضْ بقُ  سيمُ النّ  ادَ مَ     

 bبعادِ  كِ شْ منھا بوَ  تْ نَ ذَ قد آ    التي ع تلك توديعَ ھذي تود  

                                                 
 .176 ، صرحلة المقري: أحمد المقري )1(
  .65ص ،1ج ،نفح الطيب: أحمد المقري )2(
  .15ص، 1ج ،المصدر نفسه: أحمد المقري )3(
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  ىدَ لنU ا ھا عينُ لفراقِ  تْ رَ بَ واستع

   

  ادِ يّ ا المَ ھَ فِ طْ عِ  مئزرُ  لU تَ فابْ   

ومفردھا ) اLجياد( اظلفأاعر استعمل الشّ عبير، حيث عة بجمال التّ امتازت ھذه المقطّ            

  .تي عليھا الحمائمالّ يبرز الحالة ل ااستعما� مجازيّ ) دىعين النّ (جيد، و

  ) الخفيف(:)1( )ص(في وصف نعاله  وقوله 

 bفي مشتْ  لٍ جْ برِ  فتْ وھي قد شر   
  

  اھا سواھَ أطالقدس لم يَ  حضرةِ 

   ھداھم اLنام شمسُ  خيرِ  لُ جْ رِ 
  

  اسناھَ  بدرُ  المعجزاتِ  صاحبُ 

المادّية، وفي  )ص(سول الرّ ليبرز قيمة نعال في البيت اLّول  ذكرا حقيقيا )لجْ رِ (ذكر       

  .الّدينّيةالمعنوّية أي ليبّين مكانتھا ّشمس بالالثاني شّبھھا مجازا 

  .اعرفھا الشّ ة التي وظّ �ليّ قول الدّ وغيرھا من الح

  ركيبيوى التّ ــــالمست: ثانيا

شيء بكماله من  جماعة كلّ « :مدلول الجملة ھو ة على أنّ جمع المعجمات العربيّ تُ         

حوية ظرية النّ ت مسارا ضمن النّ ا فقد أخذا الجملة موضوعا نحويّ أمّ . )2(»الحساب و غيره

  ).ھـ180 ؟ ـ( هسيبوية تعريفا و تحلي# منذ اكتمالھا، كما وردت في كتاب غة العربيّ للّ 

ھذا العمل الرائد بما فيه من جھد كبير وإلمام بموضوعات  فت ل#نتباه أنّ اLمر ال#ّ  و        

  .)3(نا � نقف على مصطلح الجملة فيهحو وأبوابه فإنّ النّ 

 :في قوله) ھـ 285 ؟ ـ( دالمبرّ حاة ل من استعمل ھذا المصطلح من النّ أوّ  ولعلّ         

  .)4(»ه ھو والفعل جملة يحسن إليھا و تجب بھا الفائدة للمخاطبما كان الفاعل رفعا Lنّ وإنّ «

د، يخلو من مصطلح الجملة على اLرجح فھذا � يعني حو قبل المبرّ إذا كان النّ  و        

�لة ذين استعملوا مصطلح الك#م للدّ حاة الّ فقد كانت حاضرة في دراسة النّ . اء د�لتھاانتف

ق ي بين الك#م والجملة، وثانيھما يفرّ لھما يسوّ  أوّ : لذلك نجدھم ينقسمون إلى فريقين. عليھا

  .بين المصطلحين

                                                 
  .439و   438 ، صفتح المتعال: أحمد المقري )1(
  .128صالمرجع السابق، : ابن منظور )2(
  .26، ص1988، الكويت، 1طدار القلم، بناء الجملة العربية،  في ،محمد حماسة عبد اللطيف: ينظر )3(
  .8بيروت، ص عالم الكتب، محمد عبد الخالق عضيمة،: تحقيق، 1جالمقتضب، : المبرد )4(
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دة من ل من استعمل الك#م د�لة على الجملة، ھو سيبويه في مواضع متعدّ أوّ         

  . )1(فهمؤلّ 

ما ھو في إنّ « :في قوله عن الك#م) ھـ 392 ؟ ـ( يابن جنّ وتبعه نحاة آخرون منھم         

يھا أھل وھي التي يسمّ . لغة العرب عبارة عن اLلفاظ القائمة برؤوسھا المستغنية عن غيرھا

لقاھر ا عبدوسار في ھذا ا�تجاه . )2(»ناعة الجمل على اخت#ف تراكيبھاھذه الصّ 

  .)4( )ھـ 558ـ  ؟( مخشريالزّ و )3( )ھـ 471 ؟ ـ(الجرجاني

من  فريق بين المصطلحين على اعتبارات الجملة أعمّ اني إلى التّ ويذھب الفريق الثّ         

في ) ھـ 761 ؟ ـ( ابن ھشامو )5( )ھـ686 ؟ ـ( استرباذيضي الرّ  الك#م، نجد ذلك عند

على معنى يحسن السكوت عليه،  لمراد بالمفيد ما دلّ الك#م ھو القول المفيد وا« :قوله

  .)6( »)...زيد قائم( والمبتدأ و الخبر كـ ) قام زيد( والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كـ 

و مھما كان . أفاد أم لم يفد ب إسناديّ ا الجملة فھي مركّ فشرط الك#م ا%فادة، أمّ         

المسند : الجملة تكون من عنصرين أساسيين ھما ى أنّ حاة معقود علفاق النّ اتّ  ا�خت#ف فإنّ 

  .والمسند إليه

حاة من أضاف ھناك من النّ  و. فعلّية واسمّية: ة نوعان، وھو المشھوروالجملة العربيّ         

ة وبذلك فھي أقسام رطية فعليّ ومنھم من اعتبر الشّ . )7(رفيةرطية والجملة الظّ الجملة الشّ 

  .)8(ث#ثة عنده

ة ون في العصر الحديث اھتماما بالجملة كونھا الوحدة ا%ب#غيّ غويّ ارسون اللّ الدّ  اھتمّ         

  .اLساس في الحدث الك#مي مختلفين في تحديد مفھومھا و أصنافھا

                                                 
، المدرسة العليا لgداب والعلوم ا%نسانية، )المبرز(الجملة في كتب سيبويه، مجلة  ،عبد الرحمن الحاج صالح: ينظر )1(

  .8، ص1993سبتمبر، / ، جويلية2الجزائر، عدد
  . 32، ص1957دار الكتاب العربي، بيروت، محمد علي النجار، : تحقيق، 1جئص، الخصا: ابن جني )2(
وزارة الثقافة كاظم بحر المرجان، : تحقيق ،1جح، المقتصد في شرح ا%يضا ،)عبد القاھر( الجرجاني: ينظر )3(

  .271، ص1982العراق،  ،وا%ع#م
، 1990بيروت،  ،1طدار إحياء العلوم، مد عز الدين السعيدي، مح: ليقالمفصل في عالم اللغة، تع ،الزمخشري: ينظر )4(

  .15ص
  .81، ص1995دار الكتب العلمية، بيروت،  ،1جباذي، شرح الكافية في النحو، ستراL: ينظر )5(
. د مطبعة المدني، القاھرة،لحميد، محمد محي الدين عبد ا: تحقيق ،2جالمغني اللبيب عن كتب اLعاريب، : ابن ھشام )6(
  .419ص ت

  .273المرجع السابق، ص ،)عبد القاھر( الجرجاني: ينظر )7(
  .421و 420 المرجع السابق، ص ،ابن ھشام: ينظر )8(
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ة لغة غرى للك#م المفيد في أيّ ة الصّ فظيّ ورة اللّ الصّ « :ھاالجملة بأنّ  ف المخزوميّ عرّ         

  .)1(»غاتمن اللّ 

ا واحدا و استق#لھا فكرة د�ليّ  ي معنىة تؤدّ وحدة تركيبيّ «: ھابأنّ  فھاوھناك من عرّ       

  .)2(»ياقبط وا�نفصال في السّ ة تحكمھا ع#قة ا�رتباط والرّ نسبيّ 

نا ة، تعريفا وأقساما، فإنّ راء في الجملة العربيّ ھذا الثّ ع ومن خ#ل ھذا التنوّ عليه، وو        

واھر التي لفتت انتباھنا الظّ  اس تتبع أھمّ ة في شعر أبي العبّ ركيبيّ بنية التّ اخترنا في دراستنا لل

ة ود��تھا أو الجمل دة والمنفيّ ة المؤكّ ق اLمر ببنية الجمل الخبريّ أكثر من غيرھا سواء تعلّ 

  .ة، أنواعھا، و سياقاتھا أيضاالطلبيّ 

، والّشرطّية ةدة والمنفيّ المؤكّ ة ملة الخبريّ الجأساليب سنتناول في دراستنا ھذه، و        

  .وغير الّطلبّية، مع إيراد الّتراكيب ا%سنادّية ةة الطلبيّ الجملة ا%نشائيّ إضافة إلى 

  ةــّ الخبريساليب ا�ـ  1

الخبر ھو الك#م الذي يحتمل الصدق أو الكذب، انط#قا من اتفاقه أو اخت#فه مع         

  .الواقع

اخترنا  ةعريّ ري في نصوصه الشّ فھا المّق تي وظّ الّ  ةيّ بوللمظاھر اLسا ھمّ L في تناولنا        

   .رطفي، والشّ التوكيد بمختلف أنواعه، النّ : اليةعرف على أساليب الخبر التّ التّ 

  : دـــوكيالتّ  1ـ  1

ا أنت بھات عمّ ته، %زالة الشكوك و إماطة الشّ فس و تقويّ يء في النّ تمكين الشّ «: ھو        

ذكر لتثبيت ما وھو أيضا تابع يُ  .ؤتى به لتوكيد متبوعهأو ھو تابع يُ ، )3(»ديث عنهبصدد الح

  .   مه من احتما�تامع، وإزالة ما يتوھّ م في ذھن السّ يريده المتكلّ 

وكيد فظي في الجملة، التّ وكيد اللّ التّ : وكيد، منھاق إلى مجموعة من أنماط التّ وسنتطرّ        

  .واتوكيد باLدالمعنوي، والتّ 

  فظيّ د الّل ــوكيالتّ  1ـ1ـ1

                                                 
  .31، ص1964صيدا، لبنان، ، 1ط، المكتبة العصرية، )نقد وتوجيه(في النحو العربي : مھدي المخزومي )1(
، 1، ط)لونجمان(العربية، الشركة المصرية العالمية للنشر في تركيب الجملة  نظام ا�رتباط والربط: مصطفى حميدة )2(

  .148، ص1997مصر، 
  .51ص ،2002دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، علوم الب#غة، : أحمد مصطفى المراغي )3(



 ةعريّ اللغة الشّ  ياتمستو                                                :                                   الفصل ا�ول

 

- 144  - 
 

وھو إعادة الكلمة ذاتھا بلفظھا أو بمرادفھا، سواء كانت اسما أو حرفا أو جملة أو         

  . ضميرا أو مرادفا

  )  مجزوء البسيط(:)1(كتبت إلى أحمد بن شاھين بقولي بديھة: قوله ومثاله

  يّ ي ووِل دِ يا سيّ 

   

  يّ ضِ اه المُ ن سنَ مَ   

  خميسٍ  يومُ  اليومَ     

   

  يجِ و نَ أي جِ تَ  فھلْ   

ية ، وغرضه لفت انتباه القارئ إلى أھمّ )خميس اليوم، يوم(في  فظيّ وكيد اللّ ل التّ ويتمثّ             

  .    موعد الخميس

  )الطويل(:)2(رةوقال في وصف المدينة المنوّ 

  عند طيبِ  في طيبةَ  بْ تطِ  ذا لمْ إ

   

  فأين تطيبُ  طابتْ  به طيبةٌ   

  عانا الدa ھا ربa في أرضِ  بْ جِ ن لم يُ إو    

   

   bأرٍض  ففي أي  aعاء يجيبُ للد  

  كملa طيبة كُ  يا ساكني أكنافَ أ    

   

  حبيبُ  لى القلب من أجل الحبيبِ إ  

تطيب، طيبة، : (ل قي تكرار كلمةفظي أكثر في البيت اLوّ وكيد اللّ كما يظھر التّ             

  .  اعري قلب الشّ ينية فية مدينة طيبة الدّ يبرز أھمّ  ا، ممّ )طيب، طيبة، طابت، تطيب

  )الكامل(:)3(ةوقال في ذكر اLحبّ 

  يتِ بّ أحِ  ي حديثَ نِ رُ ذكّ ن يُ يا مَ 

   

  ھم ويطيبُ بذكرِ  الحديثُ  طابَ   

  هن جنباتِ مِ  يU عَل  الحديثَ  دِ أعِ     

   

   Uحبيبُ  عن الحبيبِ  الحديثَ  إن  

ري، تي لھا د��ت خاصة عند المّق الّ  اراتكريتين مجموعة من التّ تظھر في ھذين الب            

الحبيب، (و) الحديث، الحديث(، و)طاب، يطيب(، و)حديث، الحديث: (من ھذه التكرارات

 .معوھي تكرارات لھا وقع في اLذن ونغمة في السّ  ).يبالحب

   )السريع(:)4(�ئيالدّ  ∗وقال في رسالة بعث بھا إلى شيخه

                                                 
  .39، صرحلة المقري: المقري أحمد )1(
  .45ص، 1ج نفح الطيب،: المقري أحمد )2(
  .5ص، 1ج أزھار الرياض،: أحمد المقري )3(
 .ھـ1046عالم مغربي من الزاوية الد�ئية، كان المقري يحضر دروسه، توفي سنة  ∗
  .185ص ، أبي العباس المقري رسالة عاشق الجوار: عبد الرحمان كظيمي )4(
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  ينِ أنّ  بْ وھَ  البابَ  � أبرحُ 

   

 
  

  البراحُ  أينَ  أبرحَ  أنْ  أردتُ 

ة لكن بأساليب مختلفة، فمرّ ) أبرح(ة واحدة تكرار كلمة اعر في مرّ استعمل الشّ             

  .   فسيذلك على عدم استقراره النّ  كلّ  وكيد، وثالثة با�ستفھام ليدلّ في، وأخرى بالتّ بالنّ 

  )الخفيف(:)1(أنوقال في نفس الشّ 

  يِل عاالمَ  ھكذا ھكذا تكونُ 

   

 
  

  المزاحِ  قِ رْ طُ  غيرُ  دb الجِ  رقُ طُ 

شارة، ة ا%ل تقويّ تين أيضا، القصد من اLوّ مرّ ) طرق(تين، و مرّ ) ھكذا(تكرار ورد             

  . ل لمن أراد المعاليوالھزْ  اني إظھار ا�خت#ف بين الجدّ ومن الثّ 

  )الخفيف(:)2(امقال في كتب ورد ت إليه من الشّ 

  بٌ تْ ام كُ ن الشّ ا وافت ممّ قلت َل 

   

  داعْ ا وبُ ربً ُق  تيحُ يالي تُ واللّ   

  وسھ#ً  ا وأھ#ً ا مرحبً بً مرحَ     

   

  ىدعْ سُ  نَ ت محاسِ رأ بعيونٍ   

، الغرض )أھ# وسھ#(، وتوازن صوتي في )مرحبا(اني ترديد للفظة في البيت الثّ             

  .  ةولمسة إيقاعيّ  منه إضفاء نغم موسيقيّ 

  ويّ ـــعنوكيد المالتّ  2ـ1ـ1

فظ، فيطلق عليه د في المعنى � في اللّ وكيد والمؤكّ ھو الذي تكون فيه مطابقة بين التّ         

  :  منھا ،، حيث تعاد الكلمة بمعناھا � بلفظھا، ولھذا الغرض ألفاظوكيد المعنويّ اسم التّ 

  )زالرج(:)3()ةجنة في اعتقاد أھل السنّ إضاءة الدّ (ومنه ما جاء في قصيدة  :ـ كلّ 

  يرجعانِ  Vعمالِ ل يلَ وقِ 

   

  يعانِ مفي ال ي الخ#فُ فينتفِ   

     Uوالقلمُ  حُ وْ والل  aوالكرسي  

   

  يالقدسِ  الجسامةِ  ذو العرشُ  و  

  ناإيمانُ  واجبٌ  والكاتبونَ     

   

   bناإيقانُ  مھِ ب ھم فرضٌ بكل  

                                                     
  .186، ص نفسهالمرجع : عبد الرحمان كظيمي )1(
  .102، ص1الطيب، ج أحمد المقري، نفح )2(
الشيخ محمد بن أحمد الملقب بالداء الشنقيطي، مراجعة : دجنة في اعتقاد أھل السنة، شرحإضاءة ال: أحمد المقري )3(

  .85و   84 الشيخ أبو الفضل عبد \ محمد الصديق الغماري، دار الفكر للطباعة والنشر، ص: وتعليق وتصحيح
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وتثبيته في ذھن  ة المعنى، ود�لته تقويّ )ھمكلّ (في لفظة  وكيد المعنويّ يظھر التّ         

  .ه إليه الخطابالموجّ 

  وكيد با�دواتالتّ  3ـ1ـ1

  )قد(د بـــوكيالتّ ـ 

بيعة في وصف جمال الطّ  هقول لتوكيد معانيه ومنه) قد(حرف من اعر الشّ أكثر       

  )الكامل(:)1(بدمشق

  ةلّ بحُ  العيونَ  قد راقَ  وضُ والرّ 

   

  آذارُ  حابهِ ھا بسَ حاكَ  دْ قَ   

  غ#ئلٍ  رُ ضْ خُ  حِ وْ الدU  وعلى غصونِ     

   

  ه أزرارُ امِ مَ في أكْ  رُ ھْ والزّ   

اعر ھنا الشّ  حقيق إذا ما اقترنت بالفعل الماضي، وكأنّ تي تفيد التّ الّ ) قد(وجود تكرار ن#حظ     

  . اءةبيعة الغنّ ي ما شاھده من جمال الطّ د للمتلّق يؤكّ 

  )ال م(و) قد(التوكيد بــ 

  )طويلال(:)2(وظھر ذلك في مدح ابن مسعود

  ھا المباحثُ نتجتْ أ ا وعلومٍ أمَ 

   

   Uنافثُ  حرِ بالسّ  راقِ  نظمُ  لقد رق  

  ان غدَ مَ  أحمدُ  العصرِ  أھلِ  لعالمِ     

   

  رائثُ  اسِ وفي النّ  ا إلى العلياءِ سريعً   

  . وھدفه ترسيخ فضائل ممدوحه )مال#ّ (و ) قد(ر بوجود وكيد متوّف التّ     

  )مجزوء الوافر(:)3(ويظھر في قوله، )إنّ (وكيد بـالتّ ـ 

  رh بَ  شافعٌ  كَ نّ إو

   

  لِ ھَ ئلنا من الوَ وْ مَ وَ   

    
  ثٍ عَ تَ بْ مُ  خيرُ  كَ نّ إو

   

  سلِ الرa  مُ ك خاتَ نّ إو  

    
 دانٍ  لكلّ ) ص(سول ات ليثبت محاسن أخ#ق الرّ ة مرّ رة عدّ مكرّ ) إنّ (اعر أورد الشّ     

      .وقاٍص 

                                                 
  .59ص، 1ج، نفح الطيب: أحمد المقري )1(
  .69و   68ص ، رحلة المقري: أحمد المقري )2(
  .48و   47ص، 1ج، نفح الطيب: أحمد المقري )3(
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، وإكساب ي تفصيل المعنى، وإحكام المبنىوكيد، ودوره فري وظيفة التّ إدراك المّق          

ه يحرص على توكيد معانيه بمختلف ة للمرسل إليه، جعليصاليّ ة ب#غة اعريّ الرسالة الشّ 

  .   ي�لة وتثبيتھا في ذھن المتلّق ت ھذه اLدوات دورا بارزا في ترسيخ الدّ وكيد، وأدّ أدوات التّ 

  :يــــفالنّ ـ  2ـ  1

ى كذلك الجحد، وھو من الحا�ت في خ#ف ا%ثبات، ويسمّ نّ ال«: أنّ  بعضھميرى         

  . )1(»ة والتعبيرات الكاملةالتي تلحق المعاني المتكاملة المفھومة من الجمل التامّ 

  .)2()لم، لما، ما، لن، �، �ت، إن، ليس(:  في بحروف ھيالنّ  ويتمّ 

اعر بقدر ما كان حريصا الشّ  ري وجدنا أنّ ة في شعر المّق عنا الجمل المنفيّ عند تتبّ         

الجمل  ي أخرى، رغم أنّ وتوكيدھا، كان حريصا أيضا على نف على تثبيت بعض المعاني

  .دةة قليلة مقارنة بالجمل المؤكّ المنفيّ 

  : دة، وأنماط مختلفة، منھافي في سياقات متعدّ وقد وردت أساليب النّ         

  )ما( 1ـ  2ـ  1 

  )الرمل(:)3()الّطيب نفح( غه من كتابهدا عند فراوردت في قوله متزھّ 

  هِ نأتي بِ  ٍص َل خْ لنا من مَ  ما

   

  المصطفى الھادي اLمينْ  غير جاهِ   

  ىجَ المرتَ  العمادِ  الخلقِ  دِ يb سَ     

   

  ذنبينْ المُ  عِ ـــــيفِ ات شَ مّ ِل للمُ   

مكانة من خ#ل نفي سواه من بلوغ ھذه ال) ص(سول إثبات مكانة الرّ  رييريد المّق              

  . افيةالنّ ) ما(امية، واستعمل في ذلك السّ 

( 2 ـ 2 ـ 1(  

  )المجتث(:)4(ومنه قوله بديھة

  فراقٍ  يومُ  نَ � كا

   

  اإلينَ  جونَ الشa  ساقَ   

                                                     
، مادة النفي، )ت.د(معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت، : محمد سمير نجيب اللبدي )1(

  .277ص
 ،1993عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصرية، بيروت، : راجعه جامع الدروس العربية، ،مصطفى الغ#ييبي: ينظر )2(

  .620ص
  .112و  111 ، ص1نفح الطيب، ج: المقريأحمد  )3(
  .91، ص 1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )4(
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  انفوسً  أذلU  فكمْ 

   

  )اعلينَ  عزa ن يَ يا مَ (  

د يوم الفراق الذي يريد � يعوى أْن اعر ھنا يتمنّ الشّ  مني، وكأنّ غرضه التّ  )�(ـفي بالنّ            

   .رهيتذكّ  أنْ 

  )لم( 3ـ  2ـ  1

  )                  الوافر:()1(حيلوجاء في قوله واصفا مرارة الرّ 

  ؟هساعَ  وقوفُ  قَ وني المشغْ وما يُ     نالْ ارتحَ  ثمU  ةً نا ساعفْ قَ وَ 

  هْ اجتماعَ  نُ يْ البَ  تَ تU ذا ما شَ إ    في اجتماعٍ  لم يكُ  الشملَ  كأنّ 

  .افية الجازمة ليبرز استغرابه من الحال الذي يوجد فيهالنّ ) لم(بـ اعرالشّ  استعان      

  )ليس( 4 ـ 2ـ  1

  )الخفيف(:)3( يقي الوارثيّ وقد وردت في رثاء ابن الفضل الصدّ 

  عدنٍ  اتِ ا لجنّ سرعً ا مُ فغدَ 

   

  ليس بحانثْ  الخليلِ  وارِ جفي   

  ا فإنU ه صغيرً سنa  يكنْ  إنْ     

   

  جوم المواكثْ ن النa ى مِ أعَل  القدرَ   

  فإنU  فيه قصدٌ  حانَ  أو يكنْ     

   

  عنه ليس بناكثْ  بالخلفِ  الوعدَ   

 قت د��ت مختلفة تفھم من سياق كلّ تي حّق في المختلفة الّ اعر أدوات النّ اعتمد الشّ             

  . فسيةة، وحسب حالته النّ عريّ مشھد من مشاھده الشّ 

  :رطـــّ الش 3ـ  1

  . رطى أداة الشّ على ت#زم جملتين وارتباطھما بواسطة أداة تسمّ  رط يدلّ الشّ أسلوب 

ة لت الجماليّ ة شكّ رط، مبدعا ترانيم لغويّ اعر بمختلف أنواع أدوات الشّ استعان الشّ         

حوي، رط محاو� عقد الع#قة بين المستوى الب#غي والنّ ة Lسلوب الشّ ة واLدائيّ الب#غيّ 

 + رطجملة الشّ  +اLداة : ل فيرطي بإيراد عناصره التي تتمثّ ركيب الشّ التّ  ريبع المّق واتّ 

  .رطجملة جواب الشّ 

أثير واصل والتّ رط، لتحقيق التّ ع في ھذه اLدوات التي تحمل معنى الشّ كما نوّ         

  :ي، ومنھاالب#غي في المتلّق 

                                                 
  .93 ص، 1ج ،المصدر نفسه: أحمد المقري )1(
  .29رحلة المقري، ص : أحمد المقري )3(
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    ) لو( 1 ـ 3ـ  1

  )الطويل(:)1(الوطنفي الحنين إلى  )لو(الّشاعرف ظّ و         

  كآبة ستھامِ المُ  وعِ لُ ضُ  وتحتَ 

   

  ارَ على اLحشاء منھا التفطّ  فُ يخا  

  توَ بما حَ  وحُ أحشاء تبُ  لو أنّ  و    

   

   Uرضُ  لتمتلئنLارَ طُ ا وأسْ بً تْ كُ  ا  

كثرة ما يحمله من معاناة، حّتى أّنھا أكبر مّما الّشرطّية ھنا، %براز  )لو(ستعمل ا            

أّن أحشاء،  :اLداة، جملة الّشرط: لو:(وتتمّثل عناصر ھذه الجملة في .يكتبيوصف و

    ).لتمتلئنّ : الجواب

  )لو( 2 ـ 3ـ  1 

ما عن استقامة الخلق متكلّ  ،)ةريّ المّق القصيدة (اة المسمّ في قصيدته  )لو�(بـ استعان        

حصل الوصول  ريفة ثمّ لشّ وق إلى المشاھد احين نظمتھا كنت كثير الشّ  في الوجود، قائ#

  )مجزوء الكامل(:)2(إليھا وX الحمد

  الحظو مَ سَ قَ  نْ مَ  بحانَ سُ 

   

  هْ #مَ مَ  و� ف# عتابَ  ظَ   

  ذو ى ثمU شَ مى وأعْ عْ أ    

   

  ∗هْ مامَ اليَ  وزرقاءُ  رٍ صَ بَ   

  ائرٌ أو جَ  دٌ دU سَ ومُ     

   

  هْ #مَ شكو ظَ يَ  أو حائرٌ   

  ھدا نْ مَ  ةُ � استقامَ وْ َل     

   

  هْ #مَ العَ  تِ ا تبينَ لمَ ه   

      )إنْ ( 3 ـ 3ـ  1     

  ) البسيط(:)1(نامضمّ ) دمشق(في شكواه من فراق  )إنْ (ف وظّ         

  اكمدً   بْ ذُ لم يَ  نْ مَ  هُ تَ بU س# أحِ 

   

  امَ د موعَ أجرى الدa  الوداع وإنْ  يومَ   

  ھمقَ فارِ علينا أن نُ  زa يعِ  نْ يا مَ     

   

  اانھدمَ  بر والصU  نُ كْ رُ  دU م ھُ كُ دِ عْ بُ  نْ مِ   

َ نَ  نْ إو       نازلكمھا عن مَ كرْ  ى الجسمُ أ

   

  امَ دَ ب القَ يصحَ  مْ بھا َل  ثاوٍ  فالقلبُ   

  )إذا( 4 ـ 3ـ  1    

                                                                                                                                                         
 
  .73ص، 1جنفح الطيب،  :أحمد المقري )1(
  .7، ص 1ج ،المصدر نفسه: أحمد المقري )2(
ابصر من زرقاء : (امرأة عاشت في الجاھلية، يضرب بھا المثل في حدة البصر وصدق الخبر، حتى قيل: مةزرقاء اليما  ∗

  ).اليمامة
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: )2(ريفةفي ھذين البيتين، مبرزا كثرة شوقه إلى المشاھد الشّ  )إذا(وقد استعمل         

  )مجزوء الكامل(

  ـالعقي كرُ ى ذِ وإذا جرَ 

   

  هى اھتمامَ أبدَ  رٌ حاجو  ـقِ   

  ىري السU ا حادِ وإذا شدَ     

   

  هى اعتزامَ وَ ما قَ ترنb مُ   

ا ا وب#غيّ ق أداء لغويّ ة، ويحّق ركيب جماليّ رط ليعطي التّ أسلوب الشّ على اعر الشّ  إّتكأ            

  .عريياق الشّ يته وضرورته في السّ له أھمّ 

 فضاءات  ة إيحاءات وعريّ ه الشّ ھذه القرائن ليضفي على نصوص ر كلّ كما سخّ          

  . تختلف باخت#ف ھدف ھذه القرائن

) لو�(أكثر من  ،)إذا(ري لVداة استعمال المّق يظھر  استقراء المدّونة،من خ#ل         

  .وغيرھا

  ةـّــا/نشائي ا�ساليبـ  2

 أو استفھام، أوي عنه نھْ  أو ،لحدوث ِفعْ ينشئه القائل لطلب  الذي ك#م الھو  :ا%نشاء        

  .)3(كذبالو أدق صّ بال مثل ھذا الك#م  وصفيُ  أنْ  يصحّ �  لذاو  ،نداء، أو تمنّ 

   :ھما ،إلى قسمين نشاءا% ينقسم أسلوب        

  :لبينشاء الطّ ا/ 1ـ  2

و يكون ھذا  ،لبم وقت الطّ مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلّ  يستدعي ماھو          

Lمر: بصيغ نشائيّ سلوب ا%اLداءنّ ال مني والتّ  ،ا�ستفھام ،ھيالنّ  ،ا.  

   :ريه  المستعملة أكثر في شعر المّق أنواع ومن        

   :أسلوب استفھام 1 ـ 1ـ  2

       Lو  ،يكن معلوما من قبل و ھو طلب العلم بشيء لم ،ةنشائيّ ساليب ا%ا�ستفھام أحد ا

   .أَيّ  ،َكمْ  ،أَنUى ،أَْينَ  ،َكْيفَ  ،أَيUان ،َمَتى ،َما ،َھلْ  ،الھمزة: ةذلك بتوظيف أداة من اLدوات ا<تيّ 

  : رينة المّق كثر استعما� في مدوّ اLومن اLنماط         

  )الطويل(:)1(ومنه، )ھل( ـ

                                                                                                                                                         
  .91، ص1جنفح الطيب، : أحمد المقري )1(
  .143 رحلة المقري، ص: أحمد المقري )2(
  .81ص ،1974المعاني، دار النھضة العربية للطباعة النشر، بيروت، علم : عبد العزيز عتيق )3(
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  مْ ـــھــبين مُ يU تَ المُ  ذا القلبُ  مَ قسU تَ 

   

  القلبُ  مُ سَ قْ باX ھل يُ  كمُ لتُ سأ  

  ضع لطلب الّتصديق ا%يجابي، حرف وُ  وھي) ھل(لّشاعر �ستفھامه استعمل ا            

اعر يعلم مسبقا ا%جابة الشّ  Lنّ  ،نزياحد�لة ا�في البيت تظھر و. با�ستقبال غالبا ختصّ وت

  .    فيوھي ھنا النّ 

  )الطويل(:)2(ومثاله قوله في الفراق، )كيف( ـ

  اعةٌ سَ  نِ يْ للبَ  ِض مْ ا تَ أھذا ولمّ 

   

  ورُ ھُ عليه شُ  تْ رU ا مَ ذإكيف فَ 

ؤال عن ف للسّ وظّ التي ھي اسم استفھام يُ ) كيف(ورة استفھام باLداة في ھذه الصّ             
ّد�لة عن الموقف الّنفسي الذي يعيشه الّشاعر وھو الّتعّجب من طول للھنا الحال، واستعماله 

  .البين

ة من عمق التأثير الذاتي الجماليّ ته فالمنوال الب#غي في ھذا اLسلوب يكتسب لذّ         

فسية فس البشرية التي تصطدم بالحيرة، فھو يقصد منه تصوير الحالة النّ وحي للنّ والرّ 

  .      اعرللشّ 

  )الخفيف(:)3(ومنه قوله، )أين( ـ

  ـوالشمْ  كِ نا بظلb امُ أين أيَ 

   

  نضيرُ  ،  والعيش غضh جميعٌ  لُ   

    
ى ه يتمنّ ، وحياته الحلوة، وكأنّ ةعيدامه السّ ذكير بماضي أيّ لتّ ل) أين(استعمل ا�ستفھام بـ        

  . تعود أنْ 

  )الطويل(:)4(ومثاله، )ما( ـ

  ميلنييُ  النسيمِ  اقِ ّف خَ  وما بالُ 

   

  ولُ مُ شَ  مالُ والشّ  راحٌ  يحُ ھل الرّ   

    
ه � وھي اسم يستعمل لغير العاقل، لغير حقيقته Lنّ ) ما( اعر اسم ا�ستفھامف الشّ وظّ         

الذي له ع#قة  سيمة النّ ما غرضه إبراز قوّ يمكن مخاطبة غير العاقل وطلب اLشياء منه، وإنّ 

  .    بالحالة الّنفسّية للّشاعر

                                                                                                                                                         
  .67، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
  .15ص، 1ج، المصدر نفسه: أحمد المقري )2(
  .94ص، 1ج المصدر نفسه،: أحمد المقري )3(
  .27ص، 1ج ،نفح الطيب :أحمد المقري )4(
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  )الكامل(:)1()ياضأزھار الرّ (في كتابه كقوله، )الھمزة( ـ

  نھارِ  ي أم ضياءُ دْ ھَ  أضياءُ 

   

  أم شذا اLزھارِ  ا المحامدِ ذَ وشَ   

    
لت بالھمزة، وھو استفھام غير حقيقي غرضه إبراز دھشته �ستفھام ھنا تمثّ صورة ا       

ه من عطورم bما شاھده من ضياء، و شم.  

  )الخفيف(:)2(وأبرزه قوله في مدح ابن الخطيب ،)أي( ـ

  ومُ رُ ا أَ الخطيب ممّ  ابنِ  واجبَ     وفيتُ  العباراتِ  عري أيa شِ  تَ يْ َل 

فه من عدم عبير عن تأسّ لتساعده في التّ ) أي(تفھامية اعر اLداة ا�سأورد الشّ        

  .صاحب الوزارتين ابن الخطيب ،استطاعته القيام بما يجب تجاه ممدوحه

  )السريع(:)3(درومنه قوله عند ضيق الصّ ، )متى( ـ

  لوعُ وى والوُ ى ھذا الجَ إلى متَ 

   

  لوعِ كامنا في الضّ  يوارأُ  وكمْ   

    
استفھام (ه ظرف أنّ  ،وھو اسم مشھور فيه) متى(ستفھام استعمل الشاعر اسم ا�        

  . من ھنا ل#ستغراقمن ماضيا أو مستقب#، والزّ وا�ستفھام فيه لتعيين الزّ ) وشرط

  )الطويل(:)4(ملوفيه يقول في جمع الشّ ، )ماذا( ـ

  بعودة ينفسِ  تُ منيّ  يعدْ  ن لمْ إ و

   

  امَ ي وقلّ جدي اLمانِ ى تُ وماذا عسَ    

    
. ابقةواھد السّ ري معظم حروف ا�ستفھام وأسمائه، كما وردت في الشّ ف المّق لقد وظّ         

Lسئلته،  جوابا أغلب ھذه اLمثلة وجدنا أّن الشاعر � يريد إذا تأملنا طبيعة ا�ستفھام في  و

ا�ستفھام ھنا مطلق يحمل معاني كثيرة منھا ا�لتماس Lنه أحيانا يجيب عنھا، إّنما 

   .كما �حظنا وغيرھما ستغراقوا�

                                                 
  .16ص، 1ج، أزھار الرياض: أحمد المقري )1(
  .110 ص، 1ج، نفح الطيب: أحمد المقري )2(
  .  98 لة المقري، صرح: أحمد المقري )3(
  .31، ص1جنفح الطيب، : أحمد المقري )4(
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  : داءأسلوب النّ  2 ـ 1ـ  2

ة، وھو طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف ة الطلبيّ من اLساليب ا%نشائيّ         

  .)أدعو(حرف منھا مناب الفعل  مخصوصة ينوب كلّ 

غويون فق اللّ واتّ . ل معانيه فيخرج إلى معاني أخرى حسب مقتضى الحالوقد تتبدّ         

 )وا(للقريب، و  )أي والھمزة(للبعيد و )أيا وھيا(للجميع،  )يا(: داء أدوات ھيللنّ  على أنّ 

  . )يا(للندبة وا�ستغاثة، وأكثر اLدوات استعما� 

  : ةاليّ ري حسب اLنماط التّ داء في شعر المّق وقد ورد النّ         

  )الخفيف(:)1(و منه ،)يا( ـ

  أنت رجائي صاةِ العُ  شفيعَ  يا

   

  هْ بَ يْ عندك خَ  جاءُ ى الرّ شَ خْ يف يَ ك  

  ا بفؤاديذا كنت حاضرً إ و     

   

  هْ بغيبَ  الجسم عنك ليستْ  غيبةُ   

    
د�لّيا  معنى ھنايحمل و. ومنادى مضاف) يا(يترّكب أسلوب الّنداء، من أداة نداء         

  . يتمّثل في العفو والّرجاء جّراء ما ارتكبه من معاص

  )يلالطو(:)2(، و منه)أيا( ـ

  كملa طيبة كُ  أيا ساكني أكنافَ 

   

  حبيبُ  لى القلب من أجل الحبيبِ إ  

مع المنادى المضاف أيضا، لكن بد�لة أخرى تتمّثل في إبراز ) أيا(كما استعمل            

  .عاطفته وشوقه وحّبه إلى البقاع المقّدسة

  : ية، كما في اLنماط الّتالداءوعادة ما يعتمد على حذف أداة النّ       

  )البسيط(:)3(، كما في مدحه لمدينة الجزائر المحروسة وعلمائه)اسم( قبل ـ

  جزائَر الغرِب � تْطُرقِك أحزانُ 

   

ھِر طابْت منِك أزمانُ    Uيا بھجَة الد  

                                                     
  .54، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )1(
  .45، ص1ج ،نفح الطيب: أحمد المقري )2(
  .74رحلة المقري، ص: أحمد المقري )3(
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سبب ، و)يا جزائر الغرب(في الجملة اLصل حذف الّشاعر أداة الّنداء في البيت، Lّن        

ورّبما أيضا قصد منه تخفيف  ،تباط الشاعر بالمنادى وع#قته بهمدى ار الحذف إظھار

  .     موسيقى البيت الشعري

  )الرملمجزوء (:)3( ومنه، )ھاأيّ ( قبل ـ

  أّيها الّناظُر ُحسًنا

   

  راَق عيُن األنبياءِ   

  إْن ُترد كشَف ظالمٍ     

   

  ),,,,,(واهتداِء   

    
ولعّل غرض الّشاعر من ذلك ، )ھايا أيّ (قول في الاLصل  وأّيھا ) يا(كما حذف         

  .  اظر ليتأّثر منھا أكثربيعة للنّ جمال الطّ  تقريب 

ال في بنية بأدوات مختلفة، لما له من دور فعّ كان داء سلوب النّ Lري م المّق ااستخد        

 ة ساھمت في بنية النصّ من سمات وخصائص صوتيّ كذا لما له ، وعموما عريالشّ  النصّ 

اعر، وجدنا أنه يمثل ظاھرة أسلوبية واضحة نة الشّ عنا له في مدوّ ومن خ#ل تتبّ . ةخليّ الدا

اة واحدة تقريبا وال#فت ل#نتباه أنه ورد في معظمه بأد .المعالم، وقد وظفه بصورة مكثفة

وع على سواء أكانت ظاھرة أم مخفية، مقدرة في سياق الك#م، إ� أن المنادى يتن) يا(وھي 

   .ى الك#محسب مقتض

، ومعلوم ظاھرة، فقد استعملھا محذوفة أيضا) يا(ري قد استخدم اLداة إذا كان المّق  و        

  .غالبا بأّن حذف اLداة يحمل معاني القر

وفي غيرھا مّما لم نتطّرق له إذ لم ابقة واھد السّ داء في الشّ عت أغراض النّ قد تنوّ  و        

   .جاء، وا�ستعطافرج عن معاني ا�لتماس، والرّ خت

            :أسلوب ا�مر 3 ـ 1ـ  2

المخاطب  وُيراد به طلب حصول الفعل من ة،لبيّ الطّ  ةنشائيّ Lمر ھو أحد اLساليب ا%ا        

وقد يخرج عن حقيقته إلى د��ت أخرى تستخلص من سياق . وا%لزام ستع#ءعلى وجه ا�

  .         الك#م

                                                 
 .222فتح المتعال ص : أحمد المقري  )3(
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  :منھاري، ھا في ديوان المّق ورد جلّ  ،و له أربع صيغ       

     )     البسيط(:)1(ة وابن أخيهمدح شريف مكّ في  كقوله، الحقيقي فعل ا�مر ـ

  احف[[[[[[[[[زً منْ  للبطح[[[[[[[[[اءِ  الق[[[[[[[[[ومِ  ي[[[[[[[[[ا رائ[[[[[[[[[دَ 

   

  ر تلب[[[[[[[يسِ ن غْي[[[[[[[ص[[[[[[[ا ِم[[[[[[[ِل ره مخْ ف[[[[[[[ي س[[[[[[[يْ 

  حْ ى وأزِ دَ الُھ[[[[[[[[[ ق[[[[[[[[[اتَ يُ  تَ إذا جْئ[[[[[[[[[ مْ أح[[[[[[[[[رِ     

   

  ي بت[[[[[[[دنيسِ أو يقِض[[[[[[[ ي ا%ث[[[[[[[مُ م[[[[[[[ا يقتِض[[[[[[[

  مٍ \ ف[[[[[[[[ي ح[[[[[[[[رَ  فَ ض[[[[[[[[يْ  ةَ بمّك[[[[[[[[ لْ وان[[[[[[[[زِ     

   

  ب[[[[[[يسِ تحْ  دَ فيھ[[[[[[ا عْق[[[[[[ بِ عل[[[[[[ى القْل[[[[[[ ت[[[[[[بْ واكْ 

    ]]]]]]]] bثُ  الميم[[[[[[[[ونَ  رَ الحَج[[[[[[[[ لِ وقب]]]]]]]] Uفْ ُط[[[[[[[[ تَ م  

   

  الف[[[[[[[[[[[راديسِ  عن[[[[[[[[[[[وانُ  تُ ت فالبْي[[[[[[[[[[[بالبْي[[[[[[[[[[[

    
موذج اLمري، اعر واضحا في خ#ل تكرار أفعال اLمر في ھذا النّ يبدو إلحاح الشّ         

  . اعرعند الشّ أداء مناسك الحّج  وأھمّيةى قيمة عل وھي تدلّ 

  )مجزوء الكامل(:)2(ومنه، )م ا�مر(المضارع المقرون بـ ـ

  نْ مَ  العصيانَ  فليرفِض 

   

  هْ ــتقامَ انْ  \ِ  نَ ى مِ يخشَ   

  نْ مَ  بسواهُ  رْ وليعتب    

   

  هْ تمامَ اھْ  فَ رَ صَ  هِ لص#حِ   

    
غم ما فعل مضارع مسبوق ب#م اLمر، وعلى الرّ ك#ھ) ليعتبر(و ) ليرفض(فالفع#ن         

زمنھما يتداخل مع زمن اLمر،  أنّ  كل إ�ّ ھما يشتركان مع الفعل المضارع في الشّ من أنّ 

  .    صح وا%رشادالذي غالبا ما يكون للمستقبل، ود�لته في ھذين البيتين النّ 

يس بن الحسن وابن أخيه ة إدركقوله في مدح شريف مكّ ائب عن فعل ا�مر، المصدر النّ  ـ

  )البسيط(:)1(محسن

  ه مآثرُ  تْ ا جلّ لمً فردا عَ يا مُ 

   

  وتجنيسِ  يطٍ مبتس عدّ تُ  أنْ عن   

  تهھاھَ ھدي فُ المَ  ا عن القاصرِ فحً صَ     

   

  بلقيسِ  صرحِ  بناءٍ  فليس كلّ   

                                                     
 .67و 66رحلة المقري، ص : أحمد المقري  )1(
 .7، ص1نفح الطيب، ج: لمقريأحمد ا )2(
  .66 نفح الطيب، ص: أحمد المقري )1(
  .27، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )2(
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ن صفحا ع(إيحائّية المصدر جعلت المّقري يستعين به �فتتاح البيت الّثاني بقوله        

  .   ، وليكون تأثيره أكبر على من يخاطبه)القاصر

تي تواترت بشكل صيغة فعل اLمر ھي الّ  حظ أنّ ري نلنة المّق من خ#ل استقرائنا لمدوّ        

 صح و ا%رشاد وا�لتماساعر معتمدا معانيھا المختلفة كالنّ �فت ل#نتباه، وقد أكثر منھا الشّ 

  .وغيرھا

  .  كان الغالب فيھا ھو اLمر الحقيقي ت وإنْ يغ فتتفاوأما الصّ         

    : ھيأسلوب النّ  ـ 4 ـ 1ـ  2

 ا�ستع#ء جهوعن الفعل على  وھو طلب الكفّ  ،ةنشائيّ ھي ھو أحد اLساليب ا%النّ         

 .لزاموا%

 اھيةالنّ ) �(بـ  نوقروھي الفعل المضارع الم ،،ھي صيغة واحدة فقطالنّ  Lسلوب        

   .الجازمة

  )الطويل:()2(اعر في قولهوقد استعان به الشّ 

  فليس لي نa جِ ا أُ تسألوا عمّ  و�

   

  يقولُ  ي ما الغرامُ يؤدّ  لسانٌ   

    
ة المعرفة وم، وإقراره بقلّ ري، ومنھا إبعاد اللّ فھا المّق ھي التي وظّ النّ  د��تعت تنوّ         

  .    في ميدان الغرام

  :منيأسلوب التّ  ـ 5 ـ 1ـ  2

ا لكونه إمّ : رجى حصولهيُ  لبي، وھو طلب أمر محبوب �مني نوع من ا%نشاء الطّ التّ         

         .، ولوليت: حروفهأبرز ا لكونه ممكنا غير مطموع في نيله، ومن مستحي#، وإمّ 

  :ومن أنماطه

      )ليت( ـ

  )الرمل(:)1(:ريومن أمثلته، قول المّق 

  آ ي حسرةٌ مانِ عري واLشِ  ليتَ 

   

  يعودُ  ا ھلْ ي سريعً ا الماضِ نَ سَ نَ   

  .، اLسلوب المعروف عند العرب)شعري(مع ) ليت(ف كما وظّ     
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، وھو )تُ رْ ليتني شعَ (أي  )ري من ذلكعْ ليت شِ (ليت علمي أو ليتني علمت، و أي        

ى عودة الماضي، ولكن ما يتمنّ في ھذا البيت اعر والشّ . تعبير متداول عند العرب منذ القدم

  !ذلك؟أصعب 

  )لو( ـ

  )الوافر(:)2(ابن الخطيبمن شعر عات قوله مادحا مقطّ  ومنه

  محكماتٌ  المقاطعِ  رقيقاتُ 

   

  ا�رتدينَ  لبسُ يُ ر عالشّ  لو أنّ   

    
. ، وكأّنه يتمّنى من المعنوي أن يكون ماّديايمنّ ھنا للتّ ) لو(أبو العّباس استعمل       

  .لّية الموجودة في شعر ابن الخطيبوالغرض في ذلك إبراز القيمة الفنّية والجما

 لم يعتمد كثيرا على الّنھي والتمّني لدواع كثيرة منھا أّنه � يحبّ اعر الشّ أّن  علما      

  .Lنه � يرى فيھا خ#صا, ا�ستع#ء و� يرغب في كثرة اLماني حسب اعتقادنا

   :لبيالطّ  نشاء غيرا/ ـ 2ـ  2

 ،الذمّ والمدح صيغ : كثيرة، منھا صيغو بيلاأسله و  ،يستدعي مطلوبا� ھو ما         

  .، صيغ العقودجاءالرّ  ،القسمعجب، التّ 

  :رية في شعر المّق يغ التي وردت بقوّ الصّ  ومن أھمّ 

    :عجبالتّ أسلوب  ـ 1 ـ 2ـ  2

ة، وھو حالة نفسّية وانفعال داخلّي يحدث عندما الطلبيّ  أحد اLساليب ا%نشائّية غير         

ھشة �لة على الدّ ر به للدّ عبّ أو أسلوب يُ  ،نعرف ما يثير دھشتنا أنْ  م شيئا دوننستعظ

اخلي لiنسان عند انفعاله حين يستعظم أمرا نادرا أو صفة شئ عور الدّ وا�ستغراب عن الشّ 

  .ما قد خفي سببھا

  :اعرعجبية المستعملة عند الشّ من اLنماط التّ           

  ):ل بـعِ أفْ (و) لما أفعَ (اسية عجب القيّ ـ استعمل صيغ التّ 

  )المجتث:()1(بااعر متعجّ ومنه قول الشّ ، )لما أفعَ ( ـ

                                                                                                                                                         
 
  .56 رحلة المقري، ص: أحمد المقري )1(
  .77، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )2(
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  حادٍ  يسَ العِ  أطربَ ما 

   

  هْ مى وعقيقَ أم الحِ    

    
  )السريع( :)2( )ص(سول في وصف تمثال نعل الرّ قد أورده و، )ل بـعِ أفْ ( ـ

  نْ نعل مَ  ∗ىكَ حَ  بتمثالٍ  مْ أكرِ 

   

  ∗∗خِ الباذ رفِ فاق الورى بالشّ   

    
  :اسيةعجب غير القيّ ـ كما استعمل صيغ التّ           

جاة من أسر ة التي طلب فيھا النّ ريّ مبتھ# في قصيدته المّق  ومنھا في قوله، )حانسبْ ( ـ

  )مجزوء الكامل(:)3(الفراق

  هْ المَ وال مَ  فال عتابَ  ظَ     الحظو مَ سَ قَ  نْ مَ  بحانَ سُ 

  هْ مامَ اليَ  وزرقاءُ  رٍ صَ بَ     ذو ى ثم شَ مى وأعْ عْ أ

  )الخفيف(:)4(وقد استخدمه في الوصف والمدح، )عجبا( ـ

  اشوقً  للغربِ  ا لي أزدادُ عجبً 

   

   Uيمانِ  برقِ  ضوءَ  ما شمتُ كل  

    
  )السريع(:)5(الوعظفي  الذي استعمله، )رE دَ  Dِ ( ـ

 ِX  aمن واعظٍ  الشيبِ  در  

   

  حُ واضِ  هُ منھاجُ  وناصحٍ   

     aه شأنهيعجبُ  ئٍ رِ امْ  كل  

   

  حُ وحادث الدھر له فاضِ   

       أسلوب القسم ـ 2 ـ 2ـ  2    

ة، يراد به تأكيد المعنى باستخدام ألفاظ ة غير الطلبيّ ھو أيضا من اLساليب ا%نشائيّ         

أداة القسم، : ن منوكيد، ويتكوّ ة على القسم أو اليمين أو ھو نوع من أنواع أساليب التّ دالّ 

  .    ى جواب القسم، والمقسم عليه، وھو ما يسمّ والمقسم به

                                                                                                                                                         
  .377فتح المتعال، ص: أحمد المقري )1(
  .247، صنفسه المصدر: أحمد المقري )2(
 .   اثلم: حكى ∗

  .الزائد: الباذخ  ∗∗
  .7، ص1نفح الطيب، ج: مقريأحمد ال )3(
  .67رحلة المقري، ص: أحمد المقري )4(
  .118ص، 1جأحمد  المقري، نفح الطيب،  )5(
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  :       ومن أنماطه        

  )الكامل(:)1(وقوجاء في وصف الشّ ، )وFِ ( ـ

  كان لي نْ إ فٌ نصِ أنا مُ  ما و\ِ 

   

  ابُ يّ وجيرتي غُ  ش يطيبُ عيْ   

    
  )الكامل:()2(فه  في مدح العلماءوظّ ، )ماقسَ ( ـ

  قْ َحوْتھم جلّ  بأع#مٍ  امً قسَ 

   

  وبدوِر ِعلٍم نوُرھم ُمتألّقْ       

  
  )الرمل(:)3()فحالنّ (واستحضره في وصف زھده عند فراغه من كتابه ، )يمينا( ـ

  واھمُ ھْ من يَ  نّ إا فيمينً 

   

  اليمين ن أصحابِ مِ  ليكوننّ   

وجاء في خاطره مضمنا، وقد غلب عليه الشوق مع اسم،  ،القسم) باء( ـ    

  )الرمل(:)4(والتخمين

  واعُ دّ وا مذ وَ عُ دَ من أوْ بأبي 

   

  ميلُ وللعيس ذَ  قَ وْ الشّ  قلبيَ   

داء، يليه اLمر ل النّ فضّ  لبي بمختلف أنواعه، وإنْ اعر ا%نشاء الطّ ف الشّ وظّ           

   .ستفھام، فيما قلّت أساليب الّنھيوا�

ز المعنى ت دورا كبيرا في إبرالبي أدّ لبي وغير الطّ ة بنوعيھا الطّ اLساليب ا%نشائيّ      

ة ع ألوانھا وطرقھا الب#غيّ غوية، بتنوّ نة اللّ ة على تراكيب المدوّ وساھمت في إضفاء جماليّ 

المبدع، وما يحمله من أفكار ة وظيفة ا%ب#غ الواضح، الذي كشف ما يجول في خاطر وتأديّ 

  . كان لھذه اLساليب حضورھا المقامية، حيث عريّ تجربته الشّ  ة فيبوخص وتوّجھات، و

  الّتراكيب ا/سنادّيةـ  3

  رــأخيقديم والتّ ـ التّ  1ـ  3

ة أكثر عريّ ما الشّ ة و�سيّ ى في اLعمال اLدبيّ ة تتجلّ أخير ظاھرة أسلوبيّ قديم والتّ التّ  إنّ      

ر بين مفردات م ويؤخّ ، يقدّ أو الروائيّ  اعر أو القاصّ ا تظھر في الك#م العادي، فالشّ ممّ 

  .حوغة والنّ به اللّ  سق الواحد وفق ما تسنحالنّ 

                                                 
  .27ص، 1ج، المصدر نفسه: أحمد المقري )1(
  .122، ص رحلة المقري: أحمد المقري )2(
  .112، ص1نفح الطيب، ج: المقريأحمد  )3(
  .93ص، 1جنفح الطيب، : أحمد المقري )4(
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 ياق الوارد فيه، إذا �بدّ أثره من السّ  ا، فھو يستمدّ ي غرضا ب#غيّ أخير يؤدّ قديم والتّ فالتّ      

ظام وصف النّ  ة Lنّ ية اLسلوبيّ يكون ھناك د�لة تنطوي على استخدام ھذه الخاصّ  أنْ 

ة الحاجة إليه � وشدّ حوي للجمل فيه مع ضرورته، عر، أو تحديد البناء النّ ركيبي للشّ التّ 

عر � حوي عن الشّ ظام النّ عزل النّ  يه من د�لة Lنّ يرتبط ھذا بما تؤدّ  دون أنْ  يتمّ  يمكن أنْ 

  .معنى له

ة الواضحة واھر اLسلوبيّ أخير من الظّ قديم والتّ ري يبدو التّ وبالعودة إلى شعر المّق       

  : عنده، ومن أشكاله

  )الطويل:()1(اعرومنه قول الشّ  دأ،تقديم الخبر على المبت 1ـ  1ـ  3

  يرةٌ جِ  بِ عْ وبالشb  ى أھلٌ مَ ي بالحِ ِل وَ 

  

  بُ حْ ى صَ نَ حَ نْ في المُ و لh خِ  وفي حاجرٍ   

    
، %ضفاء نغمة )صحب(، )خل(، )حيرة(، )أھل(ري إلى تأخير المبتدأ لجأ المّق        

ورة محضة فأوقعه عري ليتوازى ا%يقاع فيه، وكذلك لضرة خاصة على البيت الشّ موسيقيّ 

  . في آخر الصدر م#ءمة <خر البيت

على ) الفاء(و) الباء(و) ال#م(نة من الجار والمجرور ق تقديم شبه الجملة المتكوّ وقد حّق       

من جھة ثانية،  ع معاني حروف الجرّ وتنوّ . د�ليا ناجما عن التّقديم من جھة المبتدأ ثراء

ده ت على تخصيص الممدوح وتفرّ دلّ ) ال#م( لجرّ رة بحرف افتقديم شبه الجملة المصدّ 

إبراز ) الباء( رة بحرف الجرّ فات والفضائل، وأقاد تقديم شبه الجملة المصدّ ببعض الصّ 

) في( تقديم بحرف الجرّ اليتھا في تحقيق الغايات، وأفاد المادية والمعنوية وأھمّ  الوسائل

     .الد�لة على الظرفية الزمنية أو المكانية

  )الخفيف(:)2(تقديم المفعول به على الفاعل 2 ـ 1 ـ 3

  توروU  ھادُ ه العِ ھدَ عَ  سقتْ فَ 

   

   Uنداءُ  واديَ منه تلك النLا  

    
  .أھّمية المتقّدم، وھو العھدعلى  ليدلّ ) العھاد(على الفاعل ) عھده(م المفعول به تقدّ       

  :رروـــوالمج ارّ ــتقديم الج 3ـ  1ـ  3

  )الخفيف(:)1(لى الوطنإفي الحنين  هلوقنه وم: ـ على الفاعل   

                                                 
  .67ص، 1ج، المصدر نفسه: أحمد المقري )1(
  .14ص، 1ج ،نفح الطيب: أحمد المقري )2(
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  اءُ دَ بْ يه وا%فِ  دُ وْ ا العَ فَ صَ وَ     اينً حِ  سُ نْ اLُ  هِ بِ  يلِ  ابَ طَ  دٌ َل بَ   

م ية المتقدّ على أھمّ  ليد�) اLنس(على الفاعل ) به(و) لي(والمجرور  دم الجارّ تّق             

  . ي لمعرفتهق المتلّق ر الفاعل قصد تشويودوره اLساسي في المعنى، وقد يتأخّ 

  :ـ على المفعول به   

  ) الطويل:()2(ل أيضا في الحنين إلى الوطنقا  

  اي فلطالمَ عمِ نْ أَ  حة الحيb رْ ويا سَ 

   

  يشبابِ  ماءَ  على مثواكِ  كبتُ سَ   

ية �لة على أھمّ للدّ ) ماء شبابي(على المفعول به ) على مثواك(والمجرور  م الجارّ تقدّ             

  . دور ھامشي في السياق واعتبار المفعول به  ذو )المثوى(

  )  الطويل(:)3(ـ  على الفعل والفاعل  

  ةٍ ى تحيّ أزكَ  حمنِ ن الرّ مِ  عليهِ 

   

 
  

  ثُ ئوعا عاٍص  فرانُ غَ ال ىرتجبھا يُ 

إلى د�لة ) تحّية(والمفعول به  )أزكى(على الفعل ) عليه(والمجرور  ى تقديم الجارّ أدّ             

  .مم ونفيه عن غيره أو إبراز اLمر المتقدّ للمتقدّ  بات الحكمإث

أخير Lغراض قديم والتّ أسلوب التّ  اعر استغلّ الشّ  م يمكن القول أنّ من خ#ل ما تقدّ         

ر، أو استجابة لحاجة ومؤثّ  أحيانا بحثا عن معنى خفيّ أخير، قديم والتّ التّ دة، كأن يكون متعدّ 

للمعنى الّدال إذ � تكتمل ريا وراء ا%يقاع ليكون خادما ة، أو جة نتيجة لحظة إبداعيّ نفسيّ 

  .           ككلّ  عريلبنية الموسيقية للبيت الشّ الّد�لة و� يتحّقق المعنى إ�ّ باكتمال ھذا ا%يقاع وا

   :الحذف 2ـ  3

  .    ةعريّ عراء في نصوصھم الشّ ة يعتمده الشّ واھر اLسلوبيّ الحذف ظاھرة كغيره من الظّ   

إيراد ما كان يجب إيراده، أو تفصيله الحذف تكمن في إحجام المبدع على ية أھمّ  و        

  . المبدعھذا ما يقصده  لِ ي فسحة من تخيّ فظة المناسبة تترك للمتلّق بالك#م المباشر أو اللّ 

  :ريومن أنماط الحذف في شعر المّق    

  )الخفيف(:)4(كما في قولهحذف المبتدأ،  1 ـ 2 ـ 3

                                                                                                                                                         
  .14، ص1ج ،المصدر نفسه: أحمد المقري )1(
  .6ص، 1جأزھار الرياض، : أحمد المقري )2(
  .235فتح المتعال، ص: أحمد المقري )3(
  .14ص، 1جنفح الطيب، : أحمد المقري )4(
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  اءُ دَ بْ يه و ا%فِ  دُ وْ ا العَ فَ صَ وَ   اينً حِ  سُ نْ اLُ  هِ بِ  يلِ  ابَ طَ  دٌ َل ب

، )ھذا(ل في المبتدأ الذي ھو ھنا اسم ا%شارة اعر بحذف المسند إليه المتمثّ قام الشّ             

ھذا البلد معروف عند العام  ولجوئه إلى الحذف كان د�لة على ا%يجاز في الك#م، وكأنّ 

  .ى يستقيم وزن البيتضا حتّ والخاص، وربما أي

  )المجتث:()1(، في قوله واصفا دمشق الفيحاءحذف خبر المبتدأ 2 ـ 2 ـ 3

  ن أن تسام بحدb م    يَل ام أجْ الشّ  محاسنُ 

  ولم نقْف عند حدb      ِحمى الّشرِع قلنا لو�

 بالّتحدي مقرونة    ا معجزاتٌ ھَ كأنّ 

: بفالتأدa . )موجودٌ (ب لو� التأدa : ، والتقدير)لو�(الخبر يحذف بعد  معروف أنّ ال        

  .حويركيب النّ التّ اسية  تخّص وھنا الحذف Lسباب قيّ . خبر: مبتدأ، وموجودٌ 

فخيم ، وكذا للتّ )حذف ا%يجاز وا�ختصار(ساع خفيف أو ا�تّ والحذف أحيانا يكون للتّ         

  .   ضخيموالتّ 

داء كما في مدحه لمدينة عادة ما يعتمد على حذف أداة النّ داء، حذف أداة النّ  3 ـ 2 ـ 3

                       )البسيط(:)2(الجزائر المحروسة وعلمائھا

  مانُ زأ منكِ  طابتْ  ھرِ دّ ال يا بھجةَ             أحزانُ  كِ تطرقْ  � الغربِ  جزائرُ 

من أحداث اء ما وقع اعر جرّ ى الحزن الذي أصاب الشّ �لة علللدّ ) يا(داء حذف أداة النّ            

حد في ھذا ي يتفاعل معه ويتّ ذلك الموقف، ولجأ لحذفھا لجعل المتلّق لوطنه الجزائر، وتأثّره ب

  .    عورالشّ 

  )الخفيف(:)3(ومنه قوله في وصف الجنان، )ربّ (حذف حرف  4 ـ 2 ـ 3

  وأصي#َ  كرةً بُ  قُ رْ حولھا الوُ     تْ نّ غَ  ينَ ھا حِ تُ فْ ِل أَ  نانٍ وجِ 

  قلي#َ  ي#ً ِل با قَ باھا الصU في رُ     تْ ا جرى وتمشU نھرھا مسرعً 
                                                 

  .59ص، 1ج، المصدر نفسه :أحمد المقري )1(
  .74رحلة المقري، ص: أحمد المقري )2(
  .20، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )3(
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وجاء ) ربّ (فحذف ...) ورّب جنان ألفتھا(ك#م وتقدير ال) ربّ (في ھذا البيت حذف لـ        

ى ري ھو ا�قتصاد في الخطاب أو جعل المعنرات الحذف عند المّق ، ومبرّ )الواو(بد� منھا بـ

وھذا اLمر ھو مجاراة Lسلوب  ،المعاني تدور حوله ى تكون كلّ ا على المحذوف، وحتّ مبنيّ 

  . اLقدمين

ش في خبايا يفتّ  يبحث في خباياه، عليه أنْ  ي يريد أنْ خطاب فنّ  ن في أيّ فالمتمعّ         

  .    ى يكتشف المعاني المحذوفةا%يحاءات حتّ 

      الّتنـــاصّ ـ جماليات  4

الّتناّص ھو وجود ع#قة رابطة بين نّص حاضر ونّص غائب أو نصوص أخرى         

   .غائبة، وھذه الع#قة خاضعة Lمور متعّددة منھا الحالة الّنفسّية للّشاعر

إّن كل ھذه النظريات تؤّكد أّن الكاتب أو الّشاعر  «يقول محمد مفتاح في ھذه اLمر        

نتاج لنفسه أو لغيره، ود من الحّرية، سواء أكان ھذا ا%دليس إ� معيدا لنتاج سابق في ح

أْن يقال إّن الّشاعر قد يمتّص آثاره الّسابقة أو يحاورھا أو ... وُمؤَدى ھذا أّنه من المبتذل 

يتجاوزھا، فنصوصه يفّسر بعضھا بعضا، وتضمن ا�نسجام فيما بينھا أو تعكس تناقضا 

 .     )1(»غّير رأيه لديه إذا ما 

المحدثين الذين أثاروا مفھوم الّتناّص كمحّمد  كثير ھم أولئك النّقاد العرب القدماء و        

والغذامي في الخطيئة والّتكفير، وعبد العزيز حّمودة في . مفتاح في تحليل الخطاب الّشعري

 مراياه المقّعرة والُمحدبة، وعبد الملك مرتاض، الذي تناول مفھوم الّتناّص من زاوية أّنه

  . )ھو أيضا تأثaر مبدع بآخر و تبادل الّتأثير(

وكلّھم تناولوا ھذا المفھوم في شكل مباحث أو في قضايا متفّرقة من كتبھم الّنقدّية        

  .المختلفة

صوص وإعادة إنتاج ف للحفر في الموروث والنّ ة توظّ التناص تقنيّ ويمكن القول أّن         

مني عبر ا%حالة على ناص ا�ختزال الزّ ومن وظائف التّ . ةالّشعريّ  نةد��تھا ضمن المدوّ 

صوص تلك التي تتقاطع مع مشاغله مثل القرآن واLحاديث من النّ  ّشاعرر الل، فيتخيّ أوّ  نصّ 

  . اLشعارو
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وّظف المّقري أنواعا كثيرة من الّتناص، كالّتناص القرآنّي، والّتناّص الحديثي،         

  .لّتناّص اLدبيّ او

  

  

  

  

  :الّتناّص الديني 1ـ  4   

  :الّتناّص القرآنيّ  1 ـ 1ـ  4

  )الطويل:((1)فمن الّتناّص القرآنّي، قوله

  ومن مرس#ت الّدمع واقعة اLمس

  

  ومن عاديات البين قارعة السّن  

   
، )عاديات(، )واقعة(، )مرس#ت(في البيت تناّص لفظي قرآني متعّدد، يتمّثل في            

يحيلنا الّشاعر إلى عناوين سور قرآنّية، وإْن كان الفارق بينھا وجود التعريف ). قارعة(و

ففي اللفظة اLولى، وقع تقاطع بين مرس#ت البيت، ومعناھا . في إحداھا وحذفه في اLخرى

ود�لة ذلك التشابه في مھّمة كّل المرسلة،  الم#ئكةالعين، ومرس#ت ا<ية، التي تعني 

  .منھما

ذلك بالّنسبة لبقّية اLلفاظ المشار إليھا التي تحمل معاني ود��ت ظاھرة وباطنة وك         

  . استوحاھا الّشاعر من القرآن الكريم

  )الرمل:()2(وقوله

  واھمُ ْھ[[[[[[[[[[[[[[[[[م[[[[[[[[[[[[[[[[[ن يَ  نّ إا فيميًن[[[[[[[[[[[[[[[[[

   

  اليم[[[[[[[ين أص[[[[[[[حابِ  نَ ِم[[[[[[[ ليك[[[[[[[وننّ    

  ي[[[[[[[[[[[[ه بھ[[[[[[[[[[[[اتحيّ  اتٍ جّن[[[[[[[[[[[[ طَ ْس[[[[[[[[[[[[وَ     

   

  ينِع[[[[[ رفِ الّط[[[[[ قاص[[[[[راتُ  آنس[[[[[اتٌ    

  هبُ رْ ُش[[[[[[[[[[[[[[[[[ ينٍ َج[[[[[[[[[[[[[[[[[ارير لُ وَ بَق[[[[[[[[[[[[[[[[[    

   

  ينِع[[[[[[[[م[[[[[[[[ن مَ  وك[[[[[[[[أسٍ  وأب[[[[[[[[اريقَ    

                                                                                                                                                             
، الدار البيضاء، المغرب  3، المركز الثقافي العربي، ط)إستراتجية  التناص(تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح  )1(

 .126و 125، ص1992
  .15المزدوجة، ص :أحمد المقري (1)

  .266، ص2جالمرجع السابق، : صباح الخطابي  )2(
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 رفِ الطّ  قاصراتُ (وفي قوله) اليمين أصحابِ (في قوله  وھناك  تناّص في المعنى      

ال#فت في ھذه اLبيات أّن الّشاعر  ).ينعِ من مَ  وكأسٍ (، كذلك في)وأباريقَ  ،اريروَ بقَ (و) ينعِ 

، بل يأخذ جزءا منھا ويدمجه في ثنايا شعره ليوّظفه توظيفا لم يعمد إلى اقتباس آية بكاملھا

                             .يكشف عن حالته الّنفسّية التي تتوق إلى شيء عظيم وھو الجّنة

كما قصد من ھذا ا�ستدعاء غاية جمالّية تتمّثل في توحيد القافية ا%يقاعّية للنّص         

  .الّشعري

  

  :ص  الحديثيالّتنا 2ـ  1ـ  4
  )الطويل:()1(يظھر الّتناّص من الّنصوص الّنبوّية، في قوله

  وللّناس أعمال فخير وضّده

  

   وما يحسن اLعمال غير الخواتم  

إّن العبَد (): ص(تقاطع مع قوله ) وما يحسن اLعمال غير الخواتم(قول المّقري         

ِة، ويعمُل عمَل أھِل الجّنِة وإّنه ِمن أْھِل الّناِر، ليعمُل عَمل أھِل الّناِر، وإّنه ِمن أھِل الجنّ 

وقد جاء ھذا التناّص متآلفا ومتطابقا لفظا ومعنى مع ھذا . )2()وإّنما اLعماُل بالخواتيمِ 

وكأّن المّقري يريد أْن يقول أّن على ا%نسان أْن يتمّسك باLعمال الخّيرة من جھة، . الحديث

  .حّتى آخر رمق من حياته من جھة أخرىوأْن � ييأس من  رحمة \ 

  )مجزوء الكامل:()3(وقوله

  م[[[[[[[[[[[[ا ن ا<ي[[[[[[[[[[[[اتِ ِم[[[[[[[[[[[[ ول[[[[[[[[[[[[هُ 

   

  هْ #َم[[[[[[[عَ  قِ دْ ى عل[[[[[[[ى َص[[[[[[[حَ أْض[[[[[[[

  هِل[[[[[[[[[[[[[[[[[Lجْ  قU َش[[[[[[[[[[[[[[[[[ درُ فالَب[[[[[[[[[[[[[[[[[    

   

  #م[[[[[[[[[[[[[[هْ ه كَ عُ مَ أْس[[[[[[[[[[[[[[ ذعُ والِج[[[[[[[[[[[[[[

  ق[[[[[[[[[[[[[[ائ#ً  حَ َص[[[[[[[[[[[[[[أفْ  بa والَض[[[[[[[[[[[[[[    

   

  يام[[[[[[[[هْ ى القِ اَف[[[[[[[[ن وَ َم[[[[[[[[ ي[[[[[[[[نَ ي[[[[[[[ا زِ 

كانشقاق البدر في ) ص(عض اLحاديث التي تناولت معجزاته يحيلنا الّشاعر إلى ب             

، وفصاحة الضّب )والجذع أسمعه ك#مه(، وك#م الجذع في قوله )فالبدر شّق Lجله(قوله 

  .وغيرھا) والضّب أفصح قائ#(في قوله 

                                                 
 .512، ص7نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
 .99، ص1932، مصر، 1، المطبعة العثمانية المصرية، ط4صحيح البخاري، ج: البخاري )2(
 .6المزدوجة، ص: أحمد المقري )3(
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وا%حا�ت الّدينّية متعّددة في شعر المّقري، وھي تدّل غلى ثقافة عميقة في ھذا          

 .   مجال، رّسخت اLحداث المرتبطة بالعقيدة في وجدانهال

 : التناّص ا�دبيّ  2 ـ 4
القديمة  دبّيةصوص اLلبعض النّ  ؤهاستقامدّونة المقّري، ناص في التّ من أنماط         
  .ه ليحاورھاوصلنص

 : من الّشعر  1 ـ 2 ـ 4
 :استعماله للّتضمين في الّشعر

  ن الّشاعر في قصيدته بيتا أو شطر بيت لشاعر قديم أو ھو أن يضمّ الّتضمين و         

  .)1(معاصر، فيعّده المتلقّي غير الواقف على شعر ا<خر من إنشاء الّشاعر نفسه

ويظھر تناص المقّري من خ#ل قوله، عندما صار إلى ا�غتراب في          

  )الوافر:()2(مصر

ي في ب#دي bتركُت رسوَم ِعز  

  

سومِ وِصْرُت بِمْصَر   aالر Uمنِسي  

  ونفِسي عفتھا بالذلb فيـــھا   

    

  
 

  وقلُت لھا عن الَعلياء ُصوِمي

يِف مــاٍض (    Uالس bولي عزٌم كحد

    

  
 

  )ولكنU اللUيالي ِمْن ُخصوِمي

 ∗إذ وّظف الّشاعر الّتناص، حين ضّمن البيت الّثالث، وھو من قول الّشريف الّرضيّ             
  )الوافر:()3(

  ولي أمل كصدر الّرمح ماض

  

  ِسَوى أّن الليالي من خصومي 

  : وھو مقتطع من قصيدة مطلعھا   

  سأحملھا على الخطر العظيم   أرى نفسي تتوق إلى الّنجوم

استحضر المّقري البيت الّشعري المفرد في ھذا الموضع، إذ أّنه استدعى حالة         

ّشريف الّرضّي، وكأّنه يريد أن يقول إّن ظروفه تشبه ظروف الّصعوبات التي عاشھا ال

  . الّرضّي معاناة ومشّقة

                                                 
 www.iraker.dkشعري، جدلية ا�لتزام في فھم النص ال: نضير الخزرجي  )1(
 .74، ص1روضة ا<س، ج: أحمد المقري  )2(
 ).ھـ 406ھـ ـ  359(، يشاعر وفقيه عراق  ∗
 .408، ص1961، دار صادر، لبنان، 2الديوان، ج: الشريف الرضي )3(
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كما ضّمن الّشاعر بيتا مفردا، ضّمن أيضا نصف بيت، ويظھر ذلك في         

  )المجتث:()4(قوله

  � كان يوم فراق

  

  ساق الشجون إلينا 

  فكم أذل نفوسا   

  

  )يا من يعز علينا( 

  المتلقّي أّن أبي العّباس اقتبس الّشطر الّثاني من البيت الّثاني من جزء مّما  يلحظ           

  

  )البسيط:()1( ∗قال المتنّبي

  يا َمن يعّز علينا أْن نفارَقھمْ 

  

  ُوجداُننا كّل شيء بعدكْم َعَدمْ  

  :وھو من قصيدة مطلعھا   

  َواَحرU قلباهُ ِمّمن قلُبه َشِبَ◌مْ 

  

  عنده َسَقمْ  وَمن بجْسِمي وَحاِلي 

وترك محفوظ الّشاعر للّشعر اLندلسي أثره في قصائده، فنراه يستحضر الّشاعرة            

  )مجزوء الكامل:()2(، بقوله)وقانا لفحة الّرمضاء واد(في نّصھا ∗∗اLندلسية حمدة بنت زّياد

  وسقاك يا معنى الغرام

  

  مضاعف الغيث العميم 

  )         فرالوا:()3(المأخوذ من قولھا   

  وقاَنا لْفحَة الّرمضاِء وادٍ 

  

 سقاهُ  ُمضاعُف  الغْيث          العميمِ  

  حلْلَنا دوَحه فجَنا علينا

  

  ُحُنوU الُمرضعاِت على الَفطيمِ  

  وأرشَفنا على ظَمٍأ ز��ً    

  

  ألّذ ِمن المدامة للّنديمِ  

ر على امتصاص الّنص الغائب وصّياغته وھو استحضار فّني يدل على قدرة الّشاع             

 .بطريقة توافق موقفه الّنفسي المتمّثل في الّشعور باLمل من خ#ل دعائه بالّسقيا

  )المجتث: ()4(وأيضا في قوله

                                                 
 .91، ص 1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )4(
 ).ھـ 354ھـ ـ 303(أبو الطيب المتنيي، شاعر عّباسي  نال شھرة كبيرة،  ∗
 .333، صالمرجع السابق: المتنبي )1(

 ). ھـ600, ت(شاعرة أندلسّية، عاشت في عھد ملوك الطوائف، لّقبت بخنساء اLندلس،  ∗∗
 .7، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )2(
ية، عيسى البابي دار إحياء الكتب العربمحمد أبو الفضل إبراھيم، : تحقيقشرح نھج الب#غة، : المعتزلي ابن أبي الحديد )3(

  .15ص ،1959، مصر ،1ط، الحلبي وشركاه
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  ارهْ َض[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[غَ  و وبھج[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ةً   اءً وَ رُ  راق[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[تْ  دمش[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[قُ 

  بش[[[[[[[[[[[[[[[[اره فواف[[[[[[[[[[[[[[[[تْ  ص[[[[[[[[[[[[[[[[حّ   لي[[[[[[[[[[[[[[[[[[[لٌ عَ  فيھ[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ا نس[[[[[[[[[[[[[[[[[[[يمٌ 

  هارَ َش[[[[[[[[[[[[[[[ ھ[[[[[[[[[[[[[[[ى بأعج[[[[[[[[[[[[[[[بِ زْ تُ   كع[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[روسٍ  ةٌ وَط[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[غُ  و

  )ار نض[[[[[[[[[[[[[[ارهَض[[[[[[[[[[[[[[مث[[[[[[[[[[[[[[ل النّ   س[[[[[[[[[[نھا م[[[[[[[[[[ن ري[[[[[[[[[[[اٍض ي[[[[[[[[[[ا حُ (

  )هارَ َب[[[[[[[[[[[[[[[عِ  العبي[[[[[[[[[[[[[[[رِ  فُ رْ َع[[[[[[[[[[[[[[[  ا وعنھ[[[[[[[[[[[[[[ازھ[[[[[[[[[[[[[[رً  ك[[[[[[[[[[[[[[الزھرِ (

  ارهَن[[[[[[[[[[[[[[[[[[مَ  هُ ل[[[[[[[[[[[[[[[[[[ى ا%َل[[[[[[[[[[[[[[[[[[أعْ   منھ[[[[[[[[[[[[[[[[ا الف[[[[[[[[[[[[[[[[ردُ  والج[[[[[[[[[[[[[[[[امعُ 

  هاختص[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ارَ  ن أرادَ لَم[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[  يھ[[[[[[[[[[[[[[[[االق[[[[[[[[[[[[[[[[ول فِ  وحاص[[[[[[[[[[[[[[[[لُ 

  بي إش[[[[[[[[[[[[[[[ارهْس[[[[[[[[[[[[[[[ا وحَ نً دْ َع[[[[[[[[[[[[[[[  ھا م[[[[[[[[[[[[[[[[[ن رآھ[[[[[[[[[[[[[[[[[ات[[[[[[[[[[[[[[[[[ذكيرُ 

  ن[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ارهإ و ةً اَل[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[إنَ   س[[[[[[[[[[[[[[[[واھا تف[[[[[[[[[[[[[[[[وقُ  دام[[[[[[[[[[[[[[[[تْ 

  )المجتث:()1( ∗ضّمن صاحب المدّونة، البيت الّرابع والخامس، من بيتين Lحمد بن غانم

  ھا من رياٍض سنَ يا حُ 

  

  ضارهْ ار نَ ضَ مثل النّ  

  ا وعنھازھرً  ھرِ كالزّ    

  

  هْ ارَ بَ عِ  العبيرِ  فُ رْ عَ  

في  كما ھي العادة، وإّنما استعمله في نھاية اLبياتنلحظ أّن المّقري لم يستعمل الّتناص         

وسط الّنص دون تغيير، و سبب ا�ستحضار توكيد ما ذھب إليه من جمال وروعة غوطة 

 .    دمشق

  : النثر من 2 ـ 2 ـ 4   
  )الرجز(:)2(كما في قوله، العربّية من اLمثال كثيرا المّقري في إحدى غزلياتهضّمن 

  
  ن ِجْنس العمل� تجعِل الجزاَء مِ 

  

  ألْيَس ا�عتراُف ماٍح للّزلل 

وفيه يحاول أْن يبّين قيمة . )3()ا�عتراف يھّدم ا�قتراف(: ُيحيل الّشاعر إلى المثل          

وقد أعطى استحضار ھذا المثل ثراء للّد�لة، حيث أّن . وفائدة ا�عتراف عند ا%نسان

  . ا�عتراف سّيد اLدلّة كما يقال

  )الرجز(: )4(هو قول

                                                                                                                                                         
 .9، صالمصدر السابق: أحمد المقري )4(
 ).ھـ337.ت(ھو القاضي شھاب الدين أبو العّباس أحمد بن غانم،  ∗
 .491المرجع السابق، ص: المتنبي   )1(
 .13المزدوجة، ص: أحمد المقري )2(
 .31، ص1972مد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، مح: ، تحقيق2مجمع اLمثال، ج: الميداني )3(
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 bو العبُد � يحِوي خصاَل الُحر  

  

  والكلُب � ينبْح ضْوَء الفْجِر  

  . )5()الكلُب � ينبْح من في داره(: و معنى الّشطر الّثاني مأخوذ من المثل القائل    

وھنا يقارن المقري بين تشابه حالتْي العبد والكلب، فك#ھما له خصال يّتصف بھا          

  . وزھاو�يتجا

  )الرجز:()1(و أيضا

  قد قيل عّني في الھَوى ما لم ُيقلْ  

  

  وأنت معذوٌر و َمن يسمْع َيَخلْ  

وكأّن الّشاعر يلوم غيره على تصديقھم . )2()َمن َيسَمْع َيَخلْ (: و قد أورده من المثل            

  .قصصه الغرامّية

وصا كان لھا الّنصيب اLوفر في يبدو أّن الّتراث العربي عموما واLمثال خص          

  .   إحا�ت المقّري فأعطت أشعاره ثراء معرفّيا

  :الخ صة      

وّظف المؤّكدات في سياق الجمل  قد المّقرينجد أّننا صفوة القول في ھذا الفصل،         

 ما قد يرتسم في ذھن المتلقّي من شكوك، كما وّظف الجمل تفنيدالخبرية المثبة ساعيا منه ل

  .ة لنفس الغرضالخبرية المنفيّ 

ستفھام %منھا اLمر والّنداء وا ,تنّوعت اLساليب ا%نشائية الّطلبّية في المدّونةو       

ة وذلك بتنّوع صيغھا وفق ما تمليه خصوصيّ , قسمّتعجب و الو غير الّطلبّية كال, وغيرھا

  .عرية عندهجربة الشّ التّ 

باعتبارھا  ,استعمال الّضمائر حسنو الّتأخير و الحذف وكما أجاد من خ#ل الّتقديم        

ظواھر أسلوبّية في د��ت تجربته الّشعرّية سواء ما تعلّق بمنطلقاتھا الوجدانّية أو أبعادھا 

  .الجمالّية

                                                                                                                                                         
  .3المصدر السابق، ص: أحمد المقري )4(
 .173، ص2المرجع الّسابق، ج: الميداني )5(
 
 .13، صالمزدوجة: أحمد المقري )1(
 .300، ص2المرجع الّسابق، ج: الميداني )2(
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ة ينيّ دّ الة مرجعيّ ال: التي منھا, الّتناصية اتهمن تنويع مرجعيّ كّثف نلحظ أّن الّشاعر  و        

)Lحاديثالقرآن وا( ،وLة دبيّ ا)د تشكيلھا من جديد اعأيتھا وخطّ بذلك ر فكسّ  ،)الّشعر والّنثر

  .ي خاصة تلك التي تستدعي المشھورفاعل النصّ ات التّ وتعّد ا%حالة من جماليّ . أشعارهفي 

 ّشاعروافد التي نھل منھا الفي آخر بشكل جاّف أو رصد الرّ  وھذا � يعني تأثير نصّ        

ة بين بروح الجدليّ  ة تزّود النصّ ة من جماليّ قدر ما تضفيه ا%حالة المرجعيّ تضميناته ب

أو باLسلوب القرآني، لينفتح  دبيباLسلوب اL ّشاعرفيتداخل أسلوب ال. ةاLنظمة اLسلوبيّ 

د الد�لي والمرجعي فتصحو اLصوات واللغات والمواقف متعددة في على التعدّ  النصّ 

صوص اLخرى ليست دعوة صامتة تكّرس للنّ  ّشاعرفاستدعاء ال .صوصد النّ بتعدّ  النصّ 

  . لد��ت جديدة مبدعاد��ت قديمة بل يستدعيھا محاورا لھا و

 

 

 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



 

  الفصل الثـّاني

 المستوى اإليقـاعي
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       :دــتمھي

حركة منتظمة، والتئام أجزاء الحركة في «ا�يقاع  ارسين أنّ يرى بعض الدّ       

  .)1(»ظاممجموعات متساوية ومتشابھة في تكوينھا شرطا لھذا النّ 

م نفسه دون يقدّ  عر أنْ إذ / يستطيع الشّ  عمل شعريّ  صفة م*زمة لكلّ  ا�يقاع و   

في ھذا العرض  قد تمّ  و. )2(ا حركة القصيدةيقاع يتبع مبدئيّ ا� ة لھا ثوابتھا، 3نّ إيقاعيّ 

ل في عناصر يقاع الّداخلي المتمثّ بالوزن والقافية، وا�المتعلّق  ا�يقاع الخارجيضبط 

  .متعّددة سنتعّرف عليھا في وقتھا

  ا�يقاع الخارجي: أّو�

  ية الحضورالوزن والقافية إطاران خارجيان يمنحان النص الشعري خصوص       

  . تفرضھا حالة الشاعر النفسية,  والع*قة بين وزن و موضوع النص

  وزن  ــــــ  ال 1

دعى التفعي*ت، نة تُ ة معيّ ظام الموسيقي القائم على اختيار مقاطع موسيقيّ ھو النّ    

الشاعر  ى الوزن بحرا أيضا، 3نّ ويسمّ . )3(ز به بين شعر وآخرفيكون لھا نغم خاص نميّ 

وقد . حصى منھاينظم على الوزن الواحد بحرا من القصائد، أي عددا / يُ  أنْ  يستطيع

: أنّ   COLERIDGEردجكولصمويل تايلور ومانسي ا�نجليزي اعر الرّ رأى الشّ 

  .  )4(»عركل الصحيح للشّ الوزن ھو الشّ «

ن من توالي الحركات والسكنات في ، مكوّ ةوالوزن العروضي ذو طبيعة تجريدي   

  .ة أو تفعي*ت حسب نظام الخليلل بصيغ صوتيّ يت أسبابا وأوتادا، تمثّ مّ وحدات سُ 

عر، وأو/ھا الشّ  الوزن أعظم أركان حدّ  إنّ «: وقد قال ابن رشيق في ھذا المجال   

  .)5(»ةبه خصوصيّ 

                                                 
  .61، ص1973القاھرة،  ،1دار المعرفة، ط، )مشروع علمي(الشعر العربي، موسيقى : شكري عيادمحمد  )1(
  .110، ص1979بيروت،  ،1دار ابن رشد، طخوري، دراسات في نقد الشعر،  إلياس: ينظر )2(
  .30، ص1993ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، البنية اللغوية لبردة البوصيري، ديوا ،رابح بوحوش: ينظر )3(
  .302، ص1971عبد الحكيم حسان، دار المعارف، مصر، : سيرة أدبية، ترجمة: كولردج )4(
  .218المرجع السابق، ص: ابن رشيق )5(
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رة وفق نسق ة مكرّ الوزن ھو مجموعة من الوحدات الوزنيّ  ا سبق نعرف أنّ ممّ    

فوس رب في النّ مة تثير الطّ ة منظّ فيصير شعرا و طاقة إيقاعيّ  ن ينساب عبرھا الك*ممعيّ 

  .  ساق و انسجاملما تحمله من اتّ 

نلقي نظرة  عر، فيجدر بنا أنْ ا من عناصر الشّ دامت ا3وزان عنصرا أساسيّ ما و    

  .ري، وذلك بضبطھا ومعرفة نسبة تواترھافھا المّق على البحور التي وظّ 

  ل ــويالطّ   1 ـ 1

فلم يستعمل مجزوءا و/ مشطورا  طال بتمام أجزائه«ه بھذا ا/سم 3نّ  يسمّ  هأنّ قيل         

عر أكثر من ثلث الشّ «عر العربي فـأكبر البحور شيوعا في الشّ  وھو يعدّ . )1(»و/ منھوكا

  .)2( »ه قد نظم بھذا البحره وحديثُ يطُ سِ وَ  ه والعربي قديمُ 

شبيھات سع للفخر والحماسة، والتّ معاني، ويتّ يستوعب غيره من ال وھو بحر خضمّ         

ل الفخامة ه يمثّ كما أنّ , وا/ستعارات، وسرد ا3حداث وتدوين ا3خبار ووصف ا3حوال

مين على ما سواه من ولھذا ربا في شعر المتقدّ , ويصلح لOنشاد في المحافل والمجامع

    .دينلمولّ عر القصصي من ك*م اقصائدھم كانت أقرب إلى الشّ  البحور، 3نّ 

صانة أحفلھا بالج*ل والرّ  ه ھو والبسيط من أطول البحور وومن المعروف أنّ         

، يرد، وللبسط القصصمكانيات للسّ إويل يعطى بحر الطّ  والعمق، ومن الم*حظ أنّ 

  .ير والم*حم واحتواء ا3ساطيرأشعار السّ  ي، ولھذا نجده يكثر فيوالعرض الدرام

ن من شطر فيه يتكوّ  كلّ  يا 3نّ ه يقع على ا3ذن وقعا بطيئا متأنّ ويھي أنّ نّ يقول عنه ال        

  .    )3(أربعة مقاطع قصيرة و عشرة طويلة

  :)4(فنسبة استعماله عند العرب، ھي 

  .%43، أمرؤ القيس%48:، طرفة%53:، ا3خطل%61:نواس ، أبو%،68:لفرزدقا       

ري ھRذا البحRر وقRد وزع المّقR. اشعر العرب إ/ تاّمR فعيلة، لم يرد فيذا البحر مزدوج التّ ھ   

  .اليةا3غراض التّ ور و على الصّ 

                                                 
 .27، ص)ت.د(العروض العملي، دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق، : نھاد التكريتي )1(
 .43ص .1962، بغداد، 5مكتبة المثّنى، ط، 1ج الشعر والقافية، فن تقطيع: صفاء خلوصي )2(
 .46، ص1993سيد البحراوي، العروض و إيقاع الشعر العربي، الھيئة المصرية العامة للكتاب، : ينظر )3(
 .81، ص1986، الجزائر، الوطنية للفنون المطبعية، المؤسسة كتاب العروض: حركات مصطفى )4(
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عروض بحر الطويل تأتي مقبوضة وجوبا، حيث / تصريع،  من المتعارف عليه أنّ 

 وصف فياعر ، ومنه قول الشّ رب، فھي مماثلة للضّ ھذا البيتصريع كما في ا مع التّ وأمّ 

  )الطويل(:)1(الحبّ 

  لنا ويحاولُ  رجعاهُ  نحاولُ     راحلُ  بT والحِ  بS بع الحِ نا برَ وقفْ 

  مفاعلن    مفاعلن                                                               

حتى ) مفاعيلن(بد/ من ) مفاعلن(مقبوضة  ربمن العروض والضّ  فقد جاءت كلّ 

  .ق التوازن ا�يقاعي في البيتيتحّق 

في بدون وجود تصريع، ومثاله في القبض للعروض  مماث* ربكما يأتي الضّ 

  )الطويل(:)2(وصف دمشق

  المشاربِ  بحلوِ  ي راقتْ التّ  دمشقُ     *وةً طُ  مانِ الزU  على مرS  تزيدُ 

  مفاعلن                            مفاعلن                                       

ومنه ، )مفاعلن(المقبوضة خالفا للعروض م) مفاعيلن(صحيح  ربيأتي الضّ وقد 

  )الطويل(:)3( كوىفي الشّ قول الّشاعر 

ً  بابكَ  ي غيرُ ماِل  ربS  فيا    ملجأ
  

  ن فارجْ مِ  كَ غيرُ  الھمS  لبابِ  وليسَ 
  مفاعيلن       مفاعلن                                                           

في كما أيضا،  )مفاعيلن(الصحيحة خالفا للعروض م) فعولن(امحذوف ربالضّ ويأتي 

  )الطويل(:)4( الوعظ

  ناأنّ  وَ َل  مواتٌ  إ/ّ  ناما دارُ  و

   

      Sى ھي الحيوانُ وا3خرَ  رُ نفك  

  فعولن          مفاعيلن                                                                          

ويل، حيث يكون ضرب *ثة التي يأتي عليھا بحر الطّ نماط الثّ ري ا3وقد استخدم المّق       

  .كما رأينا )فعولن(أو ) مفاعيلن(أو ) مفاعلن(البيت على وزن 

  الخفيف  2 ـ 1
                                                 

  .16، ص1الطيب، جنفح : أحمد المقري )1(
 .58، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )2(
 .187المرجع السابق، ص: عبد الرحمن كظيمي )3(
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باعية لتوالي لفظ ث*ثة أسباب خفيفة فيه، ا3بحر السّ  ه أخفّ ھذا البحر خفيفا 3نّ  سّمي        

ع تفاعيله ته وتنوّ كوى والغزل لخّف مواقف الشّ  ويستعمل في. من ا3وتاد وا3سباب أخفّ 

 . معأط*ھا على السّ  البحور على الطبع، و وھو أخفّ . ما يستعمل في المدحوقلّ 

إذا جاد نظمه رأيته سھ* ممتنعا  و. ه أكثر سھولة وانسجامايشبه الوافر لينا، ولكنّ            

عر بحر نظيره، ور الشّ جميع بح في وليس. منظوم فيه من القول المنثورلقرب الك*م ال

 . ابعة استعما/وھو أكثر بحور الدائرة الرّ . جميع المعانيف في للتصرّ  يصحّ 

ھذا غير صحيح  و. يةه / يصلح لYغراض الجدّ إيقاعه راقص وأنّ  ويرى البعض أنّ          

    .عر العربي تشاؤما وحزنا ھي منهأكثر قصائد الشّ  إذ أنّ 

 ه أخفّ بھذا ا/سم 3نّ  يه سمّ إنّ «: يقول عنه  الخليل بن أحمد الفراھيدھذا البحر ي        

        .)1(»ھولةة والسّ سم بالخّف ، وموسيقاه تتّ باعياتالسّ 

 )قال وقلت(ه صالح للحـوار  بـ إنّ  ، ثمّ غم، وبارز الموسيقىوھو بحر ساطع النّ         

البيئات  ي، وھو بحر يكثر فيم، ويمتلئ بالروح الملحردرديد وللسّ ويصلح للجدل وللتّ 

مع، وقد ذكر حازم أط*ھا للسّ  ع وبْ البحور على الطّ  ه أخفّ إنّ : رة، وقد قيلالمتحضّ 

       .)2(»له جزالة ورشاقة أنّ « )منھاج البلغاء( في يالقرطاجنّ 

  :)3(عراءونسبة استعماله عند الشّ    

         .%09:يالمتنبّ  ،%16،74:، البحتري%23:عمر بن أبي ربيعة

وقد استعمله . مجزوءا ا وفعيلة أيضا، ورد عند العرب تامّ ھذا البحر مزدوج التّ        

  :اليةالتّ ور والصّ ا في ا3غراض اعر تامّ الشّ 

  )الخفيف(:)4(بصورة كرياتـ في الذّ  

 Uنسٍ أُ  امَ أيّ  رقاءُ ني الوُ رتْ ذك   
  

  اموعَ ري الدT ذأُ  فبتT  سالفاتٍ 
  فاع*تن                                  فاع*تن                              

  ).فاع*تن(الصحيحة رب في نفس التفعيلة ى العروض والضّ وقد تساوَ          

                                                                                                                                                         
 .15، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري )4(
 .456المرجع السابق، ص: ابن رشيق  )1(
 .269، صالمرجع السابق: القرطاجني  )2(
 .93، صالمرجع السابق: مصطفى حركات )3(
 .28، ص1، جنفح الطيب: المقري أحمد )4(
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  )الخفيف(:)1(بصورة بيعةـ في وصف الطّ 

  منھا غصونٌ  تختالُ  رياٍض  و

   

  ھا وعقودِ ن زھرِ مِ  في برودٍ   

  تن                                       فع*تن فاع*                                

فاستعمل فيه الخبن رب أما الضّ ) فاع*تن(بتفعيلة صحيحة وقد جاء ت العروض          

  . وھو مستحسن) فاع*تن(بد/ من  )فع*ن(

  )الخفيف(:)2(بصورة ـ في الرثاء

  لوارثْ ا ن آل عبدِ مِ  نجلٍ  دُ قْ فَ     حوادثْ  مانِ ي وللزU جوِ شَ  ھاجَ 

  فع*تن                                       فع*تن                                        

وفي ) فع*تن( فعيلة التي دخلھا الخبنالتّ  لا3وّ  صراعالمعروض وكذلك التزم في          

  .).فع*تن(شعيث اني التّ ضرب المصراع الثّ 

  )الخفيف(:)3( )قلت(و) قال(بـ ةراوحمالب أسلوفي البحر  كما استعان بھذا

  رٌ بْ حَ  امِ في الشّ  لي ما تقولُ  قالَ 

   

  شامهْ ُحسِن ال بارقُ  كلّما /حَ   

  شامهْ  حاسنِ المَ  جنةِ ھو في وَ     طرٍ قُ  في وصفِ  ماذا أقولُ  قلتُ     

  )مجزوء الخفيف(:)4(في المدحكما كما استعمله مجزوءا، وھو نادر، 

  كُ ين مالالدS  ناصرُ 

   

  طالبُ ه المَ ساعدتْ   

  فاع*تن     متفعلن            فاع*تن     متفعلن                        

   

  

  الوافر   3 ـ 1

، و أجود ما يكون و يرقّ  من أكثر البحور مرونة يشتدّ «: هيعتبره صفاء خلوصي أنّ         

ه يوقفه ا/نقطاع مت*حق و لكنّ سريع «: هب أنّ و يرى عبد \ الطيّ . )1(»ثاءفي الفخر و الرّ 

                                                 
  .19، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
  .29رحلة المقري، ص: أحمد المقري )2(
  .60، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )3(
  .57رحلة المقري، ص: أحمد المقري )4(
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مقاطع من البحور ذات ال«: قال إبراھيم أنيس عنه. )2(»المفاجئ في عروضه و ضربه

  .)3(»دح والوصف*ئم غرض المالكثيرة التي تُ 

  . مجزوءا ا وورد في شعر العرب تامّ  ھذا البحر

  :)4(حصي منه في شعر العربومما أُ 

  .%05، طرفة%11:، الفرزدق%33:عنترة

  : ا[تيةور بالصّ  وا في ا3غراض قد ورد تامّ و

  )الوافر(:)5( ـ المدح

  ياِض الرS  أزھارِ  ا مثلُ سنً وحُ     ايبً طِ  سكِ المِ  رفِ عَ  مثلُ  س*مٌ 
  فعولن                                  فعولن                              

 )قعولن(رب بتفعيلة من العروض والضّ  اعر ك*ّ استعمل  الشّ 

  )الوافر(:)6(ـ الذكريات

  إلى زمانٍ  إذا خلوتُ  نT أحِ 

   

  بوعِ الرT  ى لي بأفنيةِ قضU تَ   

  مفاعلتن مفاعلتن  فعولنمفاعلتن فعولن                 مفاعلتن                 

                       .إليھا يار، ويحنّ ر الربوع والدّ و في ھذا البيت يتذكّ        

  )مجزوء الوافر(:)1(امالحنين إلى الشّ زوءا وھو قليل، في وصف كما ورد مج

  عن فض*ً  امِ الشّ  ثُ يْ أغَ 

   

  اقيَ السT  افعُ واھا النU سِ   

  يما تنوِ  \ُ  اكَ بح    

   

  قيااللT  ر لي بكَ سU ويَ   

  مفاعلتن    مفاعلتن               مفاعلتن       مفاعلتن                        

             )مفاعلين(طرين معصوبة في الشّ ) مفاعلتن(قد أورد ف           

  ل ــــالكام  4 ـ 1

                                                                                                                                                         
  .84المرجع السابق، ص: صفاء خلوصي )1(
، 1992السودان،  ، 2طدار جامعة الخرطوم للنشر، ، 1جو صناعتھا،  ار العربإلى فھم أشع المرشد،: عبد \ الطيب )2(

  .151و  131ص
  .196المرجع السابق، ص: إبراھيم أنيس )3(
  . 87، صالمرجع السابق: مصطفى حركات )4(
  .18ص، 1جأزھار الرياض، : أحمد المقري )5(
  .17، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )6(
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لكماله في الحركات؛ فھو أكثر : اه الخليل بذلكته، فقيل سمّ اْخُتِلَف في سبب تسميّ     

ه كُمل عن 3نّ : ، وقيل)2(البحور حركات إذ يشتمل على ث*ثين حركة لم تجتمع في غيره

أضربه أكثر من  3نّ : ، وقيل)3(اائرة، وذلك باستعماله تامّ صل في الدّ الواِفر الذي ھو ا3

  .)4(أضرب غيره من البحور، فليس بين البحور بحر له تسعة أضرب سوى الكاِمل

عر، و يجود في الخبر غرض من أغراض الشّ  الكامل يصلح لكلّ  ھناك من يرى أنّ     

 .)5(ةإلى الرّق ة أقرب منه أكثر منه في ا�نشاء، وھو إلى الشدّ 

عر جلجلة و حركات و فيه لون ه أكثر بحور الشّ أنّ «: بقال عنه عبد \ الطيّ و      

أريد به الغزل وما  ـ فخما جلي*، ويجعله إنْ  أريد به الجدّ  من الموسيقى يجعله ـ إنْ  خاصّ 

  .)6(»ة حلوا مع صلصلة كصلصلة ا3جراسين و الرّق بمجراه من أبواب اللّ 

ينظم عليھا في الحماسة  مكن أنْ فه إبراھيم أنيس ضمن البحور التي يُ وقد صنّ     

  . )7(دح بدرجة ثانيةالملوصف ووالفخر، وا

  . مجزوءا ا ود التفعيلة، وقد استخدم في شعر العرب تامّ ھذا البحر موحّ 

  :)8(حصي منه في شعر العربا أُ وممّ    

  .%05:، جرير%10:ار، بشّ %30 عنترة

  )الكامل(:)9(مادحاقول المّقري ام، لتّ الكامل اومثاله ـ 

  دِ دُ عْ القُ  ى ونتمَ في المُ  وج*لةَ     وسياسةً  ياسةً رِ  ا3نامَ  بھرَ 

 Sعھدِ لم تُ  وغريبةٍ  عْ خترَ لم تُ     ھافي نوعِ  بديعةٍ  وأتى بكل  

  متفاعلن                              متفاعلن                                 
                                                                                                                                                         

  .129ص رحلة المقري،: أحمد المقري )1(
  .136، صالمرجع السابق ،ابن رشيق: ينظر )2(
،  القاھرة، 3الحساني حسن عبد \، مكتبة الخانجي، ط: الكافي في العروض والقوافي، تحقيق ،التبريزي: ينظر )3(

  .58، ص1994
  58، المرجع السابق، صالتبريزيخطيب : ينظر )4(
  .80، صالمرجع السابق ،صفاء خلوصي: ينظر )5(
  .302صالمرجع السابق، : د \ الطيبعب )6(
  .196، صالمرجع السابق ،إبراھيم أنيس: ينظر )7(
  .88المرجع السابق، ص: مصطفى حركات )8(
  .110، ص1نفح الطيب، ج: المقري أحمد )9(
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رب فدخله إضمار ا الضّ ، أمّ )متفاعلن(ل وردت العروض صحيحة في البيت ا3وّ          
  ).متفاعلن(بد/ من ) متفاعلن(

  )الكامل(:)1(واصفاقوله  وـ 

 Uبحُ  العيونَ  قد راقَ  وضُ والر Uآذارُ  ھا بسحابهِ قد حاكَ     ةٍ ل  

  متفاعل     متفاعلن                                                       

اني فجاء ضربه طر الثّ ا الشّ ، أمّ )متفاعلن(ل صحيحة طر ا3وّ وردت عروض الشّ           

  ). متفاعل(في إضمار وقطع 

  )لالمرّف  مجزوء الكامل(:)2(منبات الزّ في تقلّ قوله ومنه   

 Uفاترْ  العلمِ  أھلِ  رُ موأ نَ ـ    ـالجاھلي دھرُ  ھرُ والد  

  متفاعلن                              متفاع*تن                             

فيه إضمار وترفيل، رب ، والضّ )متفاعلن(فيھا إضمارجاءت العروض      

  .*، وأغلب الكامل المجزوء جاء مرّف )متفاعلن(عوض ) متفاع*تن(

ع ا3لوان في صوره، ومختلف ا3شكال في و عليه جاء بحر الكامل متنوّ      

  .ريتي استعان فھا المّق ا3غراض ال

بما فيھا ا3بيات (الّنصوص المستخدمة من حيث عدد ة التامّ البحور ظھر ي :2الجدول رقم

   .في الملحقنّصا   )238:(التي يبلغ مجموعھا) اليتيمة والّنتف

  النصوص عدد   روالبح  الرقم

  

  المئوّية النسبة  

  25.63%  61  الطويل  01

  17.22%  41  الخفيف  02

  14.70%  35  الكامل  03

 12.18%  29  البسيط  04

 10.92%  26  الوافر  05

 07.14%  17  السريع  06

                                                 
  .59، ص1نفح الطيب، ج: المقري أحمد )1(
 .73، ص1، جالمصدر نفسه: المقري أحمد )2(
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 05.04%  12  الرمل  07

 04.20%  10  المجتث  08

 01.26%  03  الرجز  10

10  

11  

  المتقارب

  المنسرح

03  

01  

   %01.26    

00.42%  
  99.99%  238  المجموع

  

: نجد أّن الّشاعر استعان بالبحور الخليلية التاّمة الّسابق، الجدول من خ*ل                 

والمتقارب، غير أّنه  ، الرجز،المجتث الوافر، الرمل، السريع، الكامل، البسيط، الطويل،، الخفيف

  .المديد، المقتضب، المتدارك، المضارع،  والھزح: تغاضى عن البحور الّتالّية

الّشاعر إلى استخدام إيقاعات معّينة، وعدم ميله إلى  ورّبما مرّد ذلك ھو ميل             

  . 3سباب نفسّية أو غيرھا أخرى

 المجتثّ  بيتا، وھي السريع و )20(من  ة البحور ورد فيھا أقلّ بقيّ أّن علما              

ع مخلّ  مجزوء الوافر و مل ومجزوء الرّ  جز وومجزوء الرّ  المتقاربمل وجز والرّ والرّ 

  . البسيط

 61كما نلحظ أّن أكثر البحور حضورا من حيث عدد الّنصوص الّطويل بـ              

الكامل، : بحورثّم تأتي ، 17.22%أي بنسبةنّصا،  41، ويتبع بالخفيف بـ25.63%نّصا، أي بنسبة

    .نصوص مع المتقارب والمنسرح بـ بيت مفرد) 3(البسيط، فالوافر، وأقلّھا استخداما الرجز 

 

 

بما فيھا ا3بيات (التاّمة المستخدمة من حيث عدد ا3بياتالبحور ظھر ي :3مالجدول رق 

   .بيتا في الملحق  )1099:(التي يبلغ مجموعھا) اليتيمة والّنتف

  المئوّية النسبة    عدد ا3بيات  روالبح  الرقم

  28.57%  314  الخفيف  01

  17.37%  191  الطويل  02

  12.19%  134  البسيط  03
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 11.55%  127  الكامل  04

 10.64%  117  السريع  05

 06.73%  074  رملال  06

 04.91%  054  وافرال  07

 03.09%  034  المجتث  08

 02.27%  025  الرجز  09

09  

10  

  المتقارب

  المنسرح

   025  

    004  

%02.27      

00.36        %    

  99.98%  1099 المجموع

  

أكثر البحور تواترا  أنّ ول الّسابق بعد استقراء بحور الّشعر في الجد ضحوقد اتّ           

، متبوعا 28.57%بيتا، بنسبة مئوّية تقّدر بـ 314بـ يفالخف :ھيمن حيث عدد ا3بيات، 

 ( والّسريعبيتا، ) 127(، والكامل بيتا) 143(البسيط، ثّم 17.37%بيتا، أي بنسبة 191بـ بالّطويل 

) 25(الرجز والمتقارب: ور أقّل حضورا، فھيالبح اأمّ و. بيتا، ويليھا الرمل، الوافر والمجتثّ ) 117

   .أبيات) 4(بيتا، والمنسرح 

 

 

 

بما فيھا (المستخدمة من حيث عدد الّنصوص  المجزوءةالبحور ظھر ي :4الجدول رقم

   .في الملحقنّصا   )40:(التي يبلغ مجموعھا) ا3بيات اليتيمة والّنتف

  النصوص عدد  روالبح  الرقم

  

  ّيةالمئو النسبة

 55.00%  22  مجزوء الكامل  1

 20.00%  08  ملمجزوء الر  2

 15.00%  06  البسيط مخلع  3

 05.00%  02  مجزوء الوافر  4
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 02.50%  01  خفيفال مجزوء  5

 02.50%  01  مجزوء الرجز  5

  99.99%  40 المجموع

ة مجزوء الكامل المرتبة ا3ولى ضمن مجموع تبّوأبالّنسبة للبحور المجزوءة، فقد       

بعيدا عن  ،55.00%وبنسبةنّصا،  22من حيث عدد الّنصوص، بـ ،المجزوءات من البحور

  .بقّية البحر

بما فيھا ا3بيات ( بياتالمستخدمة من حيث عدد ا3 المجزوءةالبحور ظھر ي :5الجدول رقم

   .بيتا في الملحق  )406:(التي يبلغ مجموعھا) اليتيمة والّنتف

  المئوّية لنسبةا  عدد ا3بيات  روالبح  الرقم

 82.26%  334  مجزوء الكامل  1

 06.89%  28  ملمجزوء الر  2

  مجزوء الوافر  3

 

20  %04.92 

 03.69%  15  خلع البسيطم  4

 01.72%  07  رجزال مجزوء  5

 00.49%  02  خفيفمجزوء ال  6

 99.99%  406 المجموع

مجزوء الكامل، إلى  فالمرتبة ا3ولى أيضا عادت، من ناحية عدد ا3بياتأّما           

مجزوء الّرمل، مجزوء الوافر، مخلّع البسيط، مجزوء الّرجز، : بيتا، ويليه) 334(بـ

   .ببيتين مجزوء الخفيفوأخيرا 

و  من عدد الّنصوص، %14.38وتمّثل ھذه البحور المجزوءة ما نسبته          

         .من عدد ا3بيات، من مجموع المدّونة 26.97%

خ*ل ما تقّدم، يّتضح أّن عدد الّنصوص التي نظمھا على البحور الّتاّمة أكثر من          

  .، باستثناء مجزوء الكامل كما سبق أن ذكرنامن التي نظمھا على المجزوء

في وصف تمثال وذلك لم يستعمل من البحور غير الخليلّية إ/ّ الّدْوبْيت مع العلم أّنه         

  .موضوع دراستنا، ولم يكن )ص(نعال الّرسول 



 المستوى ا�يقاعي                                                                                         :الفصل الثاني
 

- 185  - 
 

ري سار على نھج أس*فه من الشعراء العرب القدامى، حيث المّق  يظھر أنّ  وھكذا        

ة الموروثة في غير تجديد أو ابتكار، وحاله في ذلك كحال غيره التزم العناصر ا�يقاعيّ 

ع ائمن شعراء العصر العثماني، مما يعني انسجام إيقاع أشعاره مع ا�يقاع الموروث والشّ 

  .في عصره

بحور وتوزيعھا ودرجة تواترھا، قليديين في اختيار العراء التّ ه يلتقي مع الشّ أنّ كما         

  .سير على خطى القدامىعلى شاعر ي ا ليس غريباوھذ

ويل في المدائح س الطّ فَ ه يميل إلى النّ ري، أنّ كما يكشف استقراء أشعار المّق و        

، بينما تفالبيت المفرد أو النّ فيھا بيتا، ولم يستعمل ) 52( ت أطول قصيدةبلغة، إذ بويّ النّ 

  ."الميمّية"، باستثناء قصيدته مال في ا3شعار ا3خرى إلى الّنفس القصير والمتوّسط

  ةــــ القافي 2

بن ا الخليلعلم العروض مخترع  ما ذكرهاختلف في تعريف القافية، و من تعريفاتھا         

اكن ك الذي يسبق السّ آخر ساكنين في البيت وما بينھما والمتحرّ « :، بقوله)ھـ170.ت(أحمد

  .)1(»لا3وّ 

          .)2(»آخر كلمة من البيت«: ھا، من أنّ )ھـ215.ت(ا'خفشفھا عرّ  و        

القافية شريكة الوزن في ا/ختصاص «: )ھـ456ھـ ـ 390(ابن رشيقھا عن قال و        

  .)3(»كون له وزن و قافيةى شعرا حتى يعر، و / يسمّ بالشّ 

ھا مجموعة إنّ «: بقوله صفاء خلوصيفوھا في العصر الحديث، ومن الذين عرّ         

امع تكرارھا في ع السّ ة، يتوّق طر أو البيت، وھي الفاصلة الموسيقيّ أصوات في آخر السّ 

  .)4(»فترات منتظمة

فقة يمكن انتھاء الدّ القافية عبارة عن صوت  أنّ  يرى مجموعة من الباحثينو          

ومنھم من يجعل . ي البيت القافيةومنھم من يسمّ . )5(نده وا/نتقال إلى دفقة جديدةا/نفعالية ع

  .وي ھو القافيةحرف الرّ 

                                                 
  .13، ص)ت.د(جامعة القاھرة، ، 1طكلية العلوم، ج ا�يقاع الشعري، القافية تا: أحمد كشك )1(
  .75ص المرجع السابق، :نھاد التكريتي )2(
  .119، صالمرجع السابق: ابن رشيق )3(
  .235، صالمرجع السابق: صفاء خلوصي )4(
  .271 و  269، صالمرجع السابق ،السعيد الورقي: ينظر )5(
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ة الناحية ا�يقاعيّ عري وھي أنسب نھاية من طر الشّ ة للسّ نھاية موسيقيّ «القافية  وعليه فإنّ         

ة، وتعمل على غمات ا�يقاعيّ د النّ ة تردّ ه أمام جوقة موسيقيّ أنّ  ل للقارئفيخيّ  )1(»طرلھذا السّ 

ن وحدة البناء في القصيدة تبعاً تكوّ  ،مقاطع البيتء أو ضبط خطوات القراءة، وتمديد ا3جزا

  .اعرفسية عند الشّ لطول الموجة النّ 

مع الحالة نة تتناغم ة تعتمد على تكرار أصوات معيّ و مھما يكن، فھي /زمة إيقاعيّ         

  . ر عنھاعرية المعبّ اعر و تجربته الشّ فسية للشّ النّ 

عر العربي الخارجي وتساھم مع اني من أركان إيقاع الشّ كن الثّ القافية الرّ  تعدّ  و        

  .وزني معّين ن ونسقوھي تكرار منتظم لصوت معيّ . رالوزن في ضبط ا�يقاع المتكرّ 

عر العربي القديم، وقد سعى في بعض قصائده بھا في الشّ قليدي اعر التّ وقد التزم الشّ         

ق  بھيكل فسي، ھذا ما يتعلّ اخلية �ظھار مناخه النّ اخلي والموسيقى الدّ إلى اختيار ا�يقاع الدّ 

عري ا، يضاف إلى ذلك ظھور الجرس الموسيقي الشّ لفظا وتركيبا، ووزنا ورويّ : القصيدة

ا، والقافية ثالثا، /، وتناسق ا3لفاظ والتراكيب ثانيّ وّ ، فطبيعة الوزن الذي يختاره أفي النصّ 

حينا، وتلين حينا آخر، بين أسلوب ھادئ  ة التي تشدّ جات الموسيقيّ ذلك ساعد على التموّ  كلّ 

وأسلوب منفعل، فإذا جاء في مطلع قصائده شكوى وأنين، بدأ ا�يقاع حزينا مع بدايات 

رة، وا/ستدراك ة، والحروف والكلمات المكرّ القصيدة؛ فيظھر ذلك في المقاطع المتناغم

ر ي والمجابھة تغيّ ل نحو التحدّ تحوّ  فسي الحزين، وإنْ غمي والنّ في، ليمزج بين ا�يقاع النّ والنّ 

ا بما يختاره من كلمات وتراكيب فيھا من الفخامة والضخامة ا عصيّ فسي فكان قويّ إيقاعه النّ 

  .ما يوحي بذلك

كغيره  ية كبيرة،أھمّ ه قد أعطاھا أنّ وجدنا  ،ريالمّق  مدّونةلقافية في عنا لتتبّ من خ*ل         

  :، سنتناولالقافية البارزة عنده ، ومن قضايامن الشعراء

  .مقّيدة، ولكّل نوع حا/ت ترد فيھاقافية مطلقة، وقافية  :من حيث نوعھا القافيـــة 1 ـ  2

  :كون، وتھي ما كان روّيھا متحّركا: المطلقةـف           

      )الطويل(:)2(في قولهوھي موجودة  ،مجّردة عن الّردف والّتأسيسـ 

                                                 
  .62، ص1981بيروت، ، 4طلنفسي لYدب، دار العودة، لتفسير اا: عز الين إسماعيل )1(
  .51، صالمرجع السابق: محمد الحفناوي )2(
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  ىذا شجً  كَ مالي رأيتُ  وقائلةٍ 

   

  طمعُ مَ  جوِ للشU  ا فيكَ مً دْ قِ  ولم يكُ   

  هينُ عَ  ھرِ ن الدU ني مِ أصابتْ  فقلتُ     

   

  أسمعُ  له كنتُ  صحٍ ذا نُ  وخالفتُ   

  ./ يوجد في ھذا البيت ألف ردف أو تأسيس    

ومن أمثلتھا . حرف الّروي حرف صحيحوھي التي يوجد فيھا ألف بينھا وبين : سةمؤسّ  ـ

  )الطويل(:)2(ع أحبابربْ اعر في قصيدة يصف فيھا قول الشّ 

  رُ ذاكِ  تَ ما أنْ  كيكَ بْ ت، وقد يُ بكيْ     هاتُ ذا ما ذكرْ إ أحبابٍ  عِ وأربُ 
  . والّراء رويّ ، ا3لف للّتأسيس، والكاف حرف دخيل، )ذاكر(القافية ھنا 

  )ويلالطّ (:)3(في مثل قوله ،موصولة بھاءسة مؤسّ ـ 

 SلRRRRRRانٍ  لكRRRRRRدٌ  زمRRRRRRهيُ  واحRRRRRRRدى بRRRRRRقت  

   

  هْ واحRRRRRدُ  /شRRRRRكّ  أنRRRRRتَ  وھRRRRRذا زمRRRRRانٌ 

  .ألف الّتأسيسوصل الّروي بالھاء بعد تضّمنت ) واحده(فكلمة     

  . يكون الّردف واوا أو ألفا أو ياء، يليه حرف الّرويو :مردوفة ـ

  )الرمل(:)1(اعرقول الشّ القافية المردوفة بالواو، مثلة أومن       

  عودِ غني السT يا مُ  يT مِ الوسْ  جادكَ 

   

  عودِ الوُ  إنجازَ  ھرُ الدU  حباكَ  و  

  دS الخَ  فوَ ا صَ نردتْ أوْ  كمْ فَل     

   

  رودِ الوُ  بS نى غُ نا بالمُ ثنيْ فانْ   

  وىاللS  ا وبا بُق بابً قُ  ى \ُ ورعَ     

   

  رودِ في زُ  مع وادٍ  والجزعُ   

ال المجھور ھا الدّ ، ورويّ )ص(سول مل مادحا الرّ اعر قصيدته من بحر الرّ اختار الشّ             

  .دف فيھا واواوالمكسور، وجاء الرّ 

  )المرفل مجزوء الكامل(:)2(كما في قوله: القافية المردوفة با'لفـ 

  داك في الحَ فونَ جُ  حْ رS سَ 

   

  ِض ھار الرياأزْ  ئق و اجنِ   

                                                     
 .17، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )2(
 .187المرجع السابق، ص: عبد الرحمان كظيمي )3(
 .57و   56رحلة المقري، ص : أحمد المقري )1(
 .18، ص1، جأزھار الرياض: أحمد المقري )2(
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  قاأو شَ  رَ مَ حْ اُ  دٍ رْ ن وَ مِ 

   

  ياضذي بَ  ھارٍ أو بَ  ئقَ   

  قاالرU  بكاساتِ  شربْ واُ     

   

  ياضيون أو حِ من عُ  ئقِ   

  ر مناقب ذي الحقاوانظُ     

   

  ياضم الدنيا عِ عاِل  ئقِ   

  )الخفيف(:)3(:ياء، في مثل فولهاستعمل الّشاعر القافية المردوفة بال كما            

  نلتيْ قن المُ عي مِ رت أدمُ فجَ     نا3برقيْ  ن جنبِ مِ  برقٌ  /حَ 

  نقمتيْ بالرU  ھودَ العُ  تُ فذكرْ     دٍ جْ نَ  ى الحادي بأخبارِ غنU وتَ 

  نالمروتيْ  و ا للبيتِ اشتياقً  دتُ فازدَ     البيدَ  يعسفُ  كبُ رى الرU وسَ 

وتي ما قبل د من طول المقطع الصّ دورا ھاما في موسيقى القافية، فزا دفلعب الرّ        

عري، إذ الشّ  في الفنّ /لة حّتى أّن المتلقّي ينصھر الدّ  تفتكثّ  ا�يحاءات و تكثروي، فالرّ 

  .ةاعر الصوتيّ دات الشّ ينقل تنھّ 

س اعر مع نفَ س الشّ نفَ  ل للقارئ أنّ خيّ يُ حّتى ة بردف بعض القوافي وردت منتھيّ         

امع، فيزداد إحساسا صل في أذن السّ م ويتّ غصوت الحروف التي يختم بھا قوافيه، فيزداد النّ 

  .سجاما مع الّشاعروان

  :، وھي على ث*ثة أنواعھا ساكناھي ما كان رويّ ف: القافية المقّيدة أّما        

  )السريع(: )1( ريقول المّق  أسيس، وتظھر فيدف والتّ دة عن الرّ مجرّ  ـ

  ھما مجدُ سمَ  أنصارِ  يا فرعَ 

  

  لكْ أوU ن ت مِ يْ ما زكU السU  فوقَ   

  ھاي سعدَ التّ  المقاماتِ  أھلَ     

   

  الملكْ  حكمُ  فيما اعتاضَ  يحكمُ   

  اه قاصرً رتُ كم أخU جوابُ     

   

  كْ ِل وَ قْ ن مِ مِ  حرَ باري السS ن يُ ومَ   

  ا* راقيً العُ  جِ في أوْ  / زلتَ     

   

  جملكْ ن مُ مِ  علمُ ه يُ فصيلُ تَ   

التصرف فبدى ذلك في ھذا النوع من موقف الشاعر المحرج من ممدوحه أفقده حرية           

  . القافية

  ) الخفيف(:)2(رثاءالقوله في ، مثل مؤسسةـ 

                                                 
 .140رحلة المقري، ص : د المقريأحم )3(
 .188رحلة المقري، ص : أحمد المقري )1(
 .29، ص المصدر نفسه: أحمد المقري )2(
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  حوادثْ  مانِ جوي وللزU شَ  ھاجَ 

   

  ∗الوارثْ  ن آل عبدِ مِ  نجلٍ  دُ قْ فَ   

  صيبٍ مُ  دى بسھمٍ الرU  قد رماهُ 

   

  ا الحثائثْ المنايَ  نحوهُ  برتْ وانْ   

     Tمجدٍ  وى بدوحةِ ذَ  غصنٍ  أي  

   

   Tدمعي باحثْ وى ِل ھَ  نجمٍ  أي  

، حرف واحد صحيح )الثاء(بينھا وبين الّروي ) ألف(والّتأسيس في المثال الّسابق كما نرى،     

  ).الّراء(ھو 

الّردف كون وي. كّل قافية توالى في آخرھا ساكنان / متحّرك بينھما: وھي ،مردوفةـ 

      .    با3لف، أو بالواو، أو بالياء

 

 

 

  )ريعالسّ (:)1(، قول الّشاعرلمردوفة بالواوأمثلة امن ف 

  صRRRRRRRRRRدوحْ  طيRRRRRRRRRRرٌ  ي بالبRRRRRRRRRRانِ ِنRRRRRRRRRRرَ كَ ذْ أ

   

RRRRRRRRR لَ ع قْبRRRRRRRRRي بRRRRRRRRRالجزَ معاھRRRRRRRRRدِ    Tزوحْ الن  

  )ريعالسّ (:)2(ومن أمثلة المردوفة بالياء، قوله              

  )ريعالسّ (:)3(المردوفة با3لف، قولهومن أمثلة           

RRRRRRRRا َحRRRRRRRا3ظْ  يَ ادِ يRRRRRRRوَ  انِ َعRRRRRRRRنح RRRRRRRRامِ الّش     RRRRRRRRRRRSكَ  غْ بلRRRRRRRRRRRاتي لتلRRRRRRRRRRRامْ  تحيRRRRRRRRRRRالخي  

RRRRRRRRا العِ فْ دأ بمُ واْبRRRRRRRRادِ تيھRRRRRRRRم Sي  SالرRRRRRRRRهِ  دامَ      ىَضRRRRRRRمْ  بRRRRRRRامْ  لُ شRRRRRRRي التئRRRRRRRا فRRRRRRRالھن  

فية المطلقة أي حظ سيطرة القانلد، القافية من حيث ا�ط*ق والتقيّ من خ*ل وضع           

   .تواتر السكون كان أقلّ  وي، مھما كان نوعھا، في حين أنّ عنصر الحركة على حرف الرّ 

م الذي اقترحه صفاء خلوصي في تصنيف القوافي من لّ فاوت مناسب للسُ وھذا التّ           

 دّ ق في اختيار القوافي إلى حاعر قد وّف الشّ  حيث الجودة وا/ستحسان، لذا يمكن القول أنّ 

                                                 
الوارث بيت علم شھير في مصر وأفراده كثر، وفي ھذا الكتاب مراس*ت وإجازات بين المؤلف والبعض منھم،  آل عبد  ∗

  .رونسبھم إلى أبي بكر الصديق متفق عليه ومشھور في مص
 .109و  108رحلة المقري، ص : المقري أحمد )1(
 .135، ص المصدر نفسه: أحمد المقري  )2(
 . 447، ص2، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )3(

RRRRRا َمRRRRRرَ يRRRRRن لمص RRRRRدُ المْج RRRRRزْ ُھRRRRRو العزي  

   

  الحريRRRRRزْ  يالمعRRRRRاِل  نَ ْصRRRRRوفاتحRRRRRا حُ 
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جما/  دة نسبتھا قليلة إذا ما قورنت بالقوافي المطلقة، وا3ولى أقلّ القوافي المقيّ  بعيد، 3نّ 

  .قاد على رأي صفاء خلوصي دائماعند النّ 

استخدام المّقري أنواع القوافي المختلفة، حّقق ثراء موسيقّيا في نظمه، وزاد من           

أّن حسن استغ*ل القوافي المردفة ساعدت على و/ يخفى . قدرات الحروف في مجال الّنغم

  .  تفجير طاقات ھذا الّنغم في المستعملة

  :لّيةاا3لقاب التّ  استخدم الّشاعر، من حيث ألقابھا القافية 2 ـ  2

  .القافية كات متواليات بين ساكنيْ ھو ث*ث متحرّ و: ـ المتراكب

  

  

  

  )يطالبس(:)1(، قوله بعد ا/نتھاء من الحجّ من أمثلته و

  وقد العتيقِ  لى البيتِ إ ى الحجيجُ وافَ 

   

  اغَ زَ ا به بَ جى فرأوا نورً ا الدT جَ سَ   

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

  \ أكبر واا وقالوا عجيجً عجّ 

   

  اغَ بِ ور قد صُ ا بالنT قً مؤتِل  ما للجوّ   

     Uمْ كُ أ/ ھاتوا بشارتَ  ليلُ قال الد  

   

  ابلغَ  حمن قدالرّ  بةَ عْ نوى كَ  نْ فمَ   

  با3شواق نادوا على العيسِ     

   

  اغَ نحوھا وصَ  فؤادٍ  كلT  نU وانتحبوا وحَ   

     Tةً محمدَ  الَ نَ  *ً عْ فِ  من ذمّ  وكل  

   

  ىغَ نى وبَ جَ  دْ حا ما قَ ة ومَ في مكّ   

  .القافية كان بين ساكنيْ ھو متحرّ و :ـ المتدارك    

  )الكامل:()2(را على فراق دمشق وأھلھاقوله تحسّ منه  و

  وا حسرةً ُق وا وأبْ بانُ  يا جيرةً 

   

  اضَ القَ  قَ تجري دموعي بعدھم وفْ   

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

  اضَ فَ رْ ھم لن يُ ودادِ  دُ ھْ ي وعَ سِ نْ يُ     / وا3نسُ  مْ ھُ عتُ ذ ودU إ كم قلتُ 

  افي ثرى ذاك الفضَ  تْ وفاضَ  تْ ضّ فُ     مدامعي نّ إوديع التّ  فَ قِ وْ يا مَ 

  .القافية و متحّرك واحد بين ساكنيْ ھو :اترـ المتو

                                                 
 .40، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
 .91، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )2(
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  )الكامل(:)3(قوله في ما يجمع بينه وبين الُوْرقفقد جاء في 

  رةٍ حْ ناح بسُ الجَ  ذاتُ  متْ وترنّ 

   

  يقِ أشوا جتْ يّ ن فھيْ بالواديَ   

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

  نْ مِ  كا والبثU البُ  متِ قا تعلّ رْ وُ  

   

  سحاقِ إ نْ مِ  لحانَ وا3 يعقوبَ   

  ى وصبابةً وً ضاھيني ھَ تُ  ىأنّ     

   

  يقِ آض ميْ فى ووً جَ  رطَ فَ ى وأسً و   

  ي الھوى من خاطريمِل ي أُ وأنا الذّ     

   

  ا3وراقِ  نَ ي مِ ِل مْ ي تُ وھي التّ   

  .)4(القافية من غير فاصل ھو اجتماع ساكنيْ و :ـ المترادف    

  

  )الرمل:()1(قولهو قد جاء في 

  انأوْ  أحبابٍ  ي في ذكرِ مِ /ئِ 

   

  اهْ وَ قُ  وقُ الشّ  أضعفَ  نْ مَ  مْ لُ ت/   

 /0//0/0/0//0/0///00   

وھو غير مسنعمل من طرف  .القافية كات متواليات بين ساكنيْ ھو أربع متحرّ  :ـ المتكاوس

  .الّشاعر، لعدم توفّره في الّشعر العربي

المتواتر اعر 3لقاب المتراكب والمتدارك ون*حظ استعمال الشّ من خ*ل ما سبق،         

  .قبْي المتكاوس نھائّيا، والمترادف إ/ّ قلي*واستغنائه عن استحضار ل

  :اّلرويّ  ـ 3

ر في بنى عليه القصيدة ويتكرّ الحرف الذي تُ ، و يعّد أحد ا3ركان ا3ساسّية للقافّية          

ّية، وما إلى والبائة، الھمزيّ :بـى تسمّ ترجع نسبة القصيدة، فنھاية بيت من أبياتھا، وإليه  كلّ 

  .ذلك

يشتمل على ذلك الصوت  بأنْ  ى إ/ّ عر مقّف / يكون الشّ « أنْ  ،ويالرّ من أھمية  و         

ت القافية دّ ر وحده ولم يشترك معه، غيره من ا3صوات، عُ في أواخر ا3بيات، وإذا تكرّ 

  .)2(»عريةحينئذ أصغر صورة ممكنة للقافية الشّ 

                                                 
 .9، ص1، جأزھار الرياض: أحمد المقري )3(
 .195و  194و  193ص، الجزائر، 3المؤسسة الوطنية للكتاب، ط، المتوسط الكافي، نويوات موسى: ينظر )4(
  .30، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
  .274السابق، ص رجعالم: إبراھيم أنيس )2(
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  :ن حيثم الّرويّ وقد تناولنا          

حظ عدم وجود كّل الحروف العربّية إذ نلفيه لم يوّظف المّقري يبدو أّن  :حروفال  1ـ  3

     . الخاء، الذال، الطاء والظاء: الحروف الّتالية

بما ( ، بالّنسبة لعدد الّنصوصفي المدّونةونسبتھا المئوّية  حروف الّرويّ  :6جدول رقمال

    :)فيھا ا3بيات اليتيمة والّنتف

  النسبة المئوّية  عدد الّنصوص       الرويف حر

 %00.72  02  الھمزة

 %08.30  23  الباء

 %01.44  04  التاء

 %00.72  02  الثاء

 %01.08  03  الجيم

 %03.97  11  الحاء

  00  00  الخاء

 %07.58  21  الدال

  00  00  الذال

 %13.71  38  الراء

 %00.36  01  الزاي

 %01.08  03  السين

 %01.44  04  الشين

 %00.36  01  الصاد

 %01.08  03  الضاد

  00  00  الطاء

  00  00  الظاء

 %04.33  12  العين

 %00.36  01  الغين

 %02.16  06  الفاء

 %06.13  17  القاف
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 %01.44  04  الكاف

 %09.02  25  ال*م

 %13.35  37  الميم

 %14.44  40  النون

 %02.88  08  الھاء

 %01.44  04  الواو

  %02.52  07  الياء

 %99.99  277  المجموع

حرف إذ يظھر تبّوأ ، يمّثل ھذا الجدول ا3صوات التي استعان بھا الّشاعر روّيا       

نّصا، ويتبعه ) 40(الّنون المكانة ا3ولى بين بقّية الحروف، من حيث عدد الّنصوص بـ

الّثانية وفي الّدرجة  .نّصا، وتأتي) 37(نّصا، ويليه الميم في المرتبة الّثالثة بـ) 38(الّراء بـ 

وفي . نّصا) 12(نّصا، والعين بـ) 17(نّصا، والقاف بـ) 25( ال*ّم بـ: تأتي الحروف

  .ا3خير نجد بقّية الحروف بأضعف أعداد الّنصوص

بما فيھا ( ، بالّنسبة لعدد ا3بياتفي المدّونةونسبتھا المئوّية  حروف الّرويّ  :7ول رقمدجال

    :)ا3بيات اليتيمة والّنتف

  المئوّية النسبة  عدد ا3بيات       يالروحرف 

 %00.33  05  الھمزة

 %04.51  68  الباء

 %00.79  12  التاء

 %01.26  19  الثاء

 %00.46  07  الجيم

 %03.98  60  الحاء

  00  00  الخاء

 %10.16  153  الدال

  00  00  الذال

 %12.55  189  الراء

 %00.26  04  الزاي
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 %02.45  37  السين

 %01.59  24  الشين

 %00.19  03  دالصا

 %00.66  10  الضاد

  00  00  الطاء

  00  00  الظاء

 %04.38  66  العين

 %00.33  05  الغين

 %01.59  24  الفاء

 %05.98  90  القاف

 %00.73  11  الكاف

 %04.85  73  ال*م

 %25.24  380  الميم

 %14.08  212  النون

 %01.92  29  الھاء

 %00.59  09  الواو

  %00.99  15  الياء

 %99.99  1505  المجموع

                         

  : ، يبرز إحصاء حروف الّروي من حيث عدد ا3بيات، إذ نستنتجالجدول الّسابق        

) 380(ري، فقد بلغ ما قاله على ھذا الحرفوي تداو/ وشيوعا عند المقّ ھو أكثر حروف الرّ ) الميم(حرف  ـ أنّ 

ا  لجملة  من خذ ه   رويّ الذي اتّ ) النون(بيتا، يلي ذلك حرف  )103(ة وحدھا بيتا، وقد بلغت القصيدة الميميّ 

في ) الدال(، وبيتا) 189(الثة ـبفي الرتبة الثّ ) لراءا(بيتا، ثم يأتي حرف  ) 212(المقطوعات والقصائد بلغت

  .)153(المرتبة الّرابعة ـب

بيتا، والحاء ) 66(بيتا، والعين ـب) 73(م ـببيتا، وال*) 90(القاف ـب: ـ ومن الحروف التي التأتي في الّدرجة الثّانية

  .  بيتا، وغيرھا) 60(ـب

  . أبيات) 05(مع الھمزة ـب  الغينبيتا، ) 04(بيتا، الّزاي ـب) 03(الّصاد ـب: ة، وھياستعمالھا بقلّ  ھناك حروف تمّ وـ 
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من حيث عدد لملحق، ا في   ويإحصاء حروف الرّ  ما فيھ تمّ  ن الذي ين ابقالسّ   ين لجدولامن خ*ل و       

  : اتّضح ما يأتيالنّصوص وعدد ا3بيات 

  .وي بنسب متفاوتةاعر حروف الرّ ـ استعمال الشّ 

 . د ضعيفز بتردّ ھا تتميّ 3نّ  ،الخاء،  الّذال، الّطاء، والّظاء: مثل ،حفل بھاھجرھا الشاعر ولم يَ ھناك حروف ـ 

ا لقصائده، يكشف عن جانب اعر رويّ تي يختارھا الشّ ا�لمام بطبيعة الحروف ال دارس أنّ  خفى على أيّ و/ يَ 

  .قة بالقافية و بالمستوى العروضي وع*قتھما بالمستويات ا3خرىمن الجوانب المتعلّ 

زھا عن ف، يميّ اعر لبعض الحروف دون أخرى، أو تواتر بعضھا بشكل مكثّ اختيار الشّ  نعتقد أنّ  و   

ة والموضوعات ة والمعجميّ بيعة الصوتيّ لتي تعود إلى الطّ ره خصائص ھذه الحروف وكلماتھا االباقي تفسّ 

  . اعرفسي للشّ ي والنّ والموقف الفنّ 

عراء العرب ائعة عند الشّ ري اعتمد الحروف الشّ المّق  نستنتج أنّ  يمكن أنْ أيضا، م من خ*ل ما تقدّ و   

  .ن، ال*م، الميم، النونالباء، الدال، الراء، السين، العي: ل فيحسب تصنيف إبراھيم أنيس و التي تتمثّ 

  .موافقا لمبدأ الشيوع المتعارف عليه كان  وي لحروف الرّ المقّري  يمكن القول أّن توظيف وعليه   

  :08رقم  المجرى و النفاذ و يمثلھا الجدول , التوجيه, الحذو, ا�شباع, الرس: ست  : الحركات   2ـ  3

  ا3بيات.ن. و. م  النّصوص.ن. و .م  الّساكن      فتوحالم  المكسور     المضموم     

  النسبة  أ.م  النسبة  ن.م  أ.ع  ن.ع  أ.ع  ن.ع  أ.ع  ن.ع  أ.ع  ن.ع  الروي

 % 00.33  05 %00.72  02  00  00  03  01  00  00  02  01  أ

  04.51%  68  08.30%  23  10  03  15  04  13  07  30  09   ب 

  00.79%  12  %01.44  04  08  02  00  00  02  01  02  01  ت

  %01.26  19  %00.72  02  11  01  00  00  00  00  08  01  ث

  %00.46  07  %01.08  03  05  02  00  00  02  01  00  00  ج

  %03.98  60  %03.97  11  02  01  08  01  04  02  06  06  ح

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  خ

  %10.16  153  %07.58  21  08  03  19  05  80  09  02  01  د

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  ذ

  %12.55  189  %13.71  38  60  04  10  06  86  14  33  14  ر
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  %00.26  04  %00.36  01  00  00  00  00  00  00  00  00  ز

  %02.45  37  %01.08  03  00  00  00  00  35  03  00  00  س

  %01.59  24  %01.44  04  00  00  23  03  01  01  00  00  ش

  %00.19  03  %00.36  01  00  00  00  00  03  01  00  00  ص

  %00.66  10  %01.08  03  00  00  03  01  07  02  00  00  ض

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  ط

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  ظ

  %04.38  66  %04.33  12  02  01  06  02  24  06  06  02  ع

  %00.33  05  %00.36  01  00  00  05  01  00  00  00  00  غ

  %01.59  24  %02.16  06  03  01  00  00  18  04  03  01  ف

  %05.98  90  %06.13  17  43  04  07  02  20  06  20  05  ق

  %00.73  11  %01.44  04  07  02  02  01  02  01  00  00  ك

  %04.85  73  %09.02  25  05  02  11  05  29  08  28  10  ل

  %25.24  380  %13.35  37  205  07  17  06  98  14  60  10  م

  %14.08  212  %14.44  40  01  01  26  12  146  19  27  07  ن

  %01.92  29  %02.88  08  02  02  13  03  11  02  03  01  ھـ

  %00.59  09  %01.44  04 01  01 06  02 02  01 00  00  و

  %00.99  15  %02.52  07 04  02 04  02 04  02 03  01  ي

  %99.87  1505   %99.91  277 377  39 178  57 587  104 241  70  المجموع

                                          

  :يمكن أْن نستنتج  أنّ  من خ*ل الجدول الّسابق

ممّا يبيّن أّن نسبة  ).587(، أمّا عدد ا3بيات فھي )104(وص الشّعريّة ذات الّروي المكسور ھي عدد النّصـ 

  الميل إلى النّصوص المكسورة أكثر من مثي*تھا المضمومة التي بلغ  عدد النّصوص الشّعريّة فيھا 

 ، أمّا عدد ا3بيات)57(فيھا الشّعريّة  عدد النّصوص، والمفتوحة التي بلغ )241(فھي   ، أمّا عدد ا3بيات)70 (

  .)178(ھي ف  فيھا
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وإن تبّوأ  ،)377(فھي   اتأمّا عدد ا3بي .نّصا )39(فبلغت  ه الشّعريّة صوصكن فعدد ناللّروي السّ أمّا بالنّسبة ـ 

   .ذيّل التّرتيب من حيث عدد النّصوص، فإّن له المرتبة الثّنيّة من حيث عدد ا3بيات

  :وبعيال  3ـ  3

  :منھافي شعر المقّري،  عيوب القافيةبعض وردت          

  .ويھو اخت*ف حركة الحرف  الذي قبل الرّ الذي  :وجيهسناد التّ ـ  

ري حسب ما لمسناه إ/ أشعار المّق في  ا، ولم نجد منھويمن عيوب ما قبل الرّ  وھو       

  )حالمنسر:()1(اعر في وصف روضةوجيه، ومثله قول الشّ سناد التّ 

  فةٍ وّ فَ مُ  ةٍ ضَ وْ في رَ  ونحنُ 

   

  فِ كُ بالغمائم الوُ  تْ يَ شّ قد وُ   

  نارھا فيوقظُ ھْ في على زَ غْ نُ     

   

  فِ تُ الحمائم الھُ  ا ھديرُ نً ھْ وَ   

  حٍ شُ في وُ  ھا من نداهُ حُ ودوْ     

   

  فِ نُ زھار في شُ ومن [لي ا3َ   

  مامتهمن فوقه حَ  نُ صْ والغُ     

   

  فِ ِل أعلى  ةٌ زَ مْ ھا ھَ كأنّ   

إذ نلحظ وجود اخت*ف في حركة الحرف الذي قبل الّروي، بين ا3بيات الّث*ث             

وإن أجيز لكثرة وروده في أشعار ). جاءت بالكسر(ت الّرابع يوالب) جاءت بالضمّ (ا3ولى 

  .، و/ يعّد ھذا عيبا مشارا إليهالعرب

لفظھا ومعناھا من غير أن ھو إعادة الكلمة المشتملة على حرف الّروي بو: يطاءا� ـ      

  . يفصل بين اللّفظين المكّررين سبعة أبيات

  )الوافر(:)2(في الّندم من ذنوبه اعرقول الشّ وما ورد منه،        

  قٍ ح برْ الّشباب كلمْ  رُ ى عصْ مضَ 

   

  ا يبَ ب با3كدار شِ الّشيْ  رُ وعصْ   

  ازادً  قبل الموتِ  وما أعددتُ     

   

  اليوٍم َيجعل الِوْلدان ِشِ◌يبَ   

، وھو عيب من عيوب الّروي في )ِشيَبا(ينتھي البيتان بقافية موّحدة تتمّثل في كلمة             

  .، ورّبما يكون الّشاعر قد استعمله من غير تكلّفالعربي الّشعر

                                                 
  .82و  81، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري )1(
  .119، صنفسهالمصدر : أحمد المقري )2(
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، إذ لمسنا وجود جّدا من عيوب القافية وإن كانت قليلة ،ري كغيرهلم المّق لم يسْ وھكذا         

وي مع في عيوب الرّ  يطاءوي مع الحرف الفاء، وا�في عيوب ما قبل الرّ  وجيهسناد التّ 

  .الباءف  حر

 ةة كبيرة بالقافية باعتبارھا ترنيملى عنايري أوْ المّق  وعلى العموم يمكن القول أنّ         

ن ر حسَ يفھا لخدمة أغراض شعره، مع تخيّ من توظ تمكنّ إذ  دة،ة تضيف طاقة متجدّ إيقاعيّ 

 ة الم*ئمة وتكوينوتشكيل العناصر الموسيقيّ ذلك في إثراء  ي، وقد ساھم كلّ ولحروف الرّ 

  .     إيقاعھا

  �يقاع الّداخليا: ثانيا

ذلك ا/نسجام الصوتّي الداخلّي الذي ينتج من التوافق الموسيقّي بين الكلمات «ھو           

ي ينشأ صود به ا�يقاع الذوالمق .)1(»ود//تھا حينا أو بين الكلمات بعضھا وبعض حينا آخر

من توافق الكلمات بعضھا وبعضھا ا3خر ليكّون توافقا كلّّيا في القصيدة مع ا�يقاع 

  . الخارجّي المتولّد من جّراء الوزن والقافية

  : ويتشّكل من مجموعة من العناصر، منھا         

   :صريعـ التّ  1

، وآخر جزء في عجزه، في الوزن عبارة عن استواء آخر جزء من صدر البيتھو         

البيت عموما  ة بين شطريْ ة متوازيّ في نغمة موسيقيّ ه يضْ دوره أنّ  و. وي وا�عرابوالرّ 

  . )2(رب خصوصاوبين العروض والضّ 

اني في حرف طر الثّ ل من البيت مع نھاية الشّ طر ا3وّ فاق نھاية الشّ اتّ  هف بأنّ كما يعرّ         

  .)ي القصيدةل بيت فوذلك في أوّ (حد وا

وغالبا ما . لتزمو/ يُ  رب في زيادة أو نقصان،أيضا إلحاق العروض بالضّ  ھوو        

صريع التّ  و .قصيدة أو ةً ا قصّ صاحبه مبتدئ إمّ  على أنّ  وذلك ليدلّ  ؛ليكون في البيت ا3وّ 

م الشّ  لتزم إ/ّ بتدأ به في مطلع القصيدة، و/ يُ يُ  يقع في جميع البحور، و Uعر قصيدته اإذا قس

فكرة تحتوي على مجموعة من  يبدأ كلّ  إلى موضوعات وأفكار، فيجوز له عند ذلك أنْ 

                                                 
 .30، ص1981قضايا الشعر في النقد ا3دبي، دار العودة، بيروت، : إبراھيم الرحمن عبد )1(
، ت.   دنسيب نشاوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : صفي الدين الحلي، شرح الكافية البديعية، تحقيق: ينظر )2(

 .190ص
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  .ويحدة البحر والرّ تكون القصيدة متّ  ع شريطة أنْ ببيت مصرّ  ،ا3بيات

ه آخذ في ك*م موزون غير ل وھلة أنّ سببه ھو مبادرة الشاعر القافية؛ ليعلم من أوّ  و        

  .ل الشعرأوّ منثور ولذلك وقع في 

ة فاعلة ة صوتيّ له مردوديّ  كما أنّ  ، ة جميلةيعطينا نغمة موسيقيّ  ،صريعجمال التّ         

  .وتيمنه القافية جانبا من عناصر بروزھا الصّ  حيث تستمدّ 

  ) الخفيف(:)1(ثاءاعر في الرّ وقد استعان به الشّ 

  ∗ارثْ الو ن آل عبدِ مِ  نجلٍ  دُ قْ فَ     حوادثْ  مانِ جوي وللزU شَ  ھاجَ 
  ا الحثائثْ المنايَ  نحوهُ  برتْ وانْ     صيبٍ مُ  دى بسھمٍ الرU  رماهُ  قدْ 
 Tمجدٍ  وى بدوحةِ ذَ  غصنٍ  أي     Tدمعي باحثْ وى ِل ھَ  نجمٍ  أي  

ا سببه نھاية إذ ن*حظ نغما موسيقيّ ) الوارث(و ) حوادث(صريع في يوجد التّ        

  .اءالبيت بحرف واحد ھو الثّ  مصراعيْ 

  )السريع(:)2(طيبة  عند حلوله  و

  دوحْ صَ  طيرٌ  ني بالبانِ كرَ أذْ 

   

  زوحْ النT  قبلَ  عاھدي بالجزعِ مَ   

  مى نسمةٌ قتني للحِ وU وشَ     

   

  يبا تفوحْ طِ  ا3نفاسِ  عاطرةُ   

  رىالسU  داةَ اني حُ شجأ وھاجتْ     

   

  موحْ الطT  شديدُ  للقلبِ  والقلبُ   

    
بوجود  )نزوح(و) صدوح(وتي بين س ذلك التوازن الصّ ل لھذه ا3بيات يلمالمتأمّ         

  .)الواو(ين حرف اللّ 

  )الخفيف(:)3(وفي المدح

  جديدٍ  في ھناءٍ  عدُ السU  أقبلَ 

   

  مديدِ  عزd  في ظلS  رورٍ وسُ   

  ن جمالٍ مِ  ةً لّ حُ  ھرُ تسى الدU واكْ     

   

  فريدِ  عقدٍ  ى بكلS حلU وتَ   

  وزيرٍ  خيرِ  ا بقدومِ حً فرَ     

   

  حميدِ  لقٍ خُ  فضلَ  اسُ لنّ ا فَ رَ عَ   

                                                     
 .29رحلة المقري، ص: أحمد المقري )1(
كثر، وفي ھذا الكتاب مراس*ت وإجازات بين المؤلف والبعض منھم،  آل عبد الوارث بيت علم شھير في مصر وأفراده ∗

 .ونسبھم إلى أبي بكر الصديق متفق عليه ومشھور في مصر
 .108، صالمصدر نفسه: أحمد المقري )2(
 .177، صالمصدر نفسه: أحمد المقري )3(
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) مديد(و ) جديد(أي تكرار الوحدة الصوتية  ،ع في ھذه ا3بياتصريض عن التّ تمخّ         

  .في البيت نوع من ا�يقاع الخاص

  )الرجز(:)1(وفي وصف كتاب

  غورِ الثT  باسمةُ  ما روضةٌ 

   

  ھورِ والزT  ا3غصانِ  ناعمةُ   

  ورِ كالبلّ  ا3نھارِ  صافيةُ     

   

  ورِ أو بالنU  ورِ بالنT  ليةٌ حا  

  ةً ـــU جن قُ ــدمش دىَل     

   

   Uمِ  نھا \ُ أم Tرورِ ن الش  

    
على طلبه  ما ألحّ ل من بعض نصوصه، وإنّ ة البيت ا3وّ اعر لم يكتف بتقفيّ الشّ  لعلّ         

نا فا، تجعلصنعة وتكلّ  كان ھذا يعدّ  كما ھو ظاھر في ھذا المثال، وإنْ  ى في صلب النصّ حتّ 

ا يكفل للقصيدة ة التي يمتلكھا تصريع المطلع ممّ ة الصوتيّ اعر تجاھل الفعاليّ الشّ  نقول أنّ 

  . أبياتھا د في كلّ يتردّ  إيقاعا خاصا يظلّ 

  )السريع(:)2(وفي ضيق صدره

  لوعْ وى والوُ إلى متى ھذا الجَ 

   

  لوعْ ا في الضT كامنً  يوارأُ  وكمْ   

  هضمونُ مَ  ظھرَ يَ  أنْ  دU / بُ     

   

  موعْ ھَ  فنٌ جَ  فشي ا3سرارَ يَ و  

  ي أضاعَ فھو الذّ  نِ البيْ  رT دَ  رU / دَ     

   

  بوعْ بين الرT  معِ الدU  رU دَ   

    
اعر وراء ا3نغام انسياق الشّ  د أنّ على ھذا البيت، الذي يؤكّ وما سبق ينطبق أيضا         

  .عرقواعد الشّ  فيم غة وتحكّ وضلوع في اللّ  ةسببه ما يملك من ملكة شعريّ ة الموسيقيّ 

در على آخر آخر الصّ  ى يدلّ ع الطالع حتّ صرّ يُ  عر العربي أنْ في الشّ  من المستحبّ         

ر من مظاھر اعر، وھو مظھنبيه على القافية التي ستجري ويلتزم بھا الشّ العجز، قصد التّ 

فظ ي إيراد اللّ ل فويتمثّ . عراءالشّ  ى لكلّ ، وھذا / يتأتّ ؤ بما سيكون/لي والتنبّ ا�يحاء الدّ 

عذوبة : دة فھيا صفات القوافي الجيّ وأمّ «وإطارا لعناصر قافيته  ،بيتالمختار خاتمة لل

ل ثم أي يورده في الشطر ا3وّ . )3(»صريع في المطالعحروف القافية، سھولة مخرجھا، التّ 

  .انيالبيت الثّ  آخريستعمله في 

                                                 
  .132رحلة المقري، ص: د المقريأحم )1(
  .98ص ،المصدر نفسه: أحمد المقري )2(
  .54ص، ت. د، بيروت ،دار الكتب العلميةمحمد عبد المنعم خفاجي، : تحقيقنقد الشعر،  :قدامة بن جعفر )3(
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 ز خاص يستمتع به ھو ورونق وتميّ  صريع إلى إحداثاعر من إيراده التّ يھدف الشّ         

نعة ويكسب وتقتضيھا الصّ « :قول ابن رشيق عرية على حدّ رسل إليه، �براز كفاءته الشّ المُ 

  .)1(»ھة، ويكسوه رونقا وديباجة وط*وةالبيت الذي يكون فيه أبّ 

دت كثيرا في المطالع ظاھرة تردّ  هفي شعره بشكل كبير، 3نّ  التصريع وقد ورد        

  .بط له صورة قصائده، يقصد من خ*له إلى توليف نظامھا وجعلھا أكثر التحاماتض

ل من تشي بإيقاعه، وكذا يسھّ ي وجعله ينْ صريع يساعد على جذب المتلّق وعموما فالتّ         

   . اكرةعري ليقع في القلب فتحتفظ به الذّ ترسيخ البيت الشّ 

  : دويرـ التّ  2

اعر إلى الشّ  الذي ينتھي صدره بنصف كلمة، ويضطرّ عر ر ھو بيت الشّ البيت المدوّ   

  .)2(ل العجزاني إلى أوّ نقل نصفھا الثّ 

وكان العرب يضعون . در والعجزعر العربي القديم يكون بين الصّ دوير في الشّ والتّ   

  .)3(رالبيت مدوّ  /لة على أنّ للدّ ) م(حرف الميم بين قوسين

اس في عن مصطلح ا�يقاع من حيث ا/لتب دوير / يقلّ ومن ھنا فإن مصطلح التّ         

في  اشترك شطراه« :ين ھو ذلك الذيتعريف العروضيّ في المدّور  فالبيت. تحديد مفھومه

  .)4(»انيطر الثّ ل وبعضھا في الشّ طر ا3وّ يكون بعضھا في الشّ كلمة واحدة بأن 

دوير على طوله والتّ مھما بلغ طر السّ  دوير على مستوىالتّ «: دوير نوعانوالتّ    

 طر يظلّ دوير على مستوى السّ التّ  ويبدو أنّ . لھا إلى آخرھاي من أوّ مستوى القصيدة الكلّ 

  . )5(»جربةة لتحقيق إيقاع التّ موسيقيّ  ة وحاجة تعبيريّ «

 ير في شعره في دوعراء السابقين، سلك مسلكھم فأورد التّ ري على غرار الشّ والمّق         

  )مجزوء الكامل(:)6(فه في الحكمة مثل قولهوظّ  ،مجموعة من القصائد

  ∗∗هْ مامَ حِ  بٌ قِ تَ رْ مُ  فاسِ أنْ     ـالْ  رفي سائِ  ∗ىجَ وأخو الحِ 

                                                 
  .8، ص2، جالمرجع السابق: ابن رشيق )1(
، 2003القاھرة، ، 1طدار الفجر للنشر والتوزيع، العروض وإيقاع الشعر العربي،  ،عبد الرحمن تبرماسين: ينظر )2(

  .21ص
  .21، صنفسهالمرجع  الرحمن تبرماسين،عبد : ينظر )3(
  .112ص، 1981بيروت، ، 6طدار العلم للم*يين، ، قضايا الشعر المعاصر: نازك الم*ئكة )4(
  .103، ص2003في حداثة النص الشعري، دار الشروق للنشر والتوزيع، : علي جعفر الع*ق )5(
  .7، ص1نفح الطيب، ج : المقري أحمد )6(
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في بداية ) أنفاس(ل و طر ا3وّ في نھاية الشّ ) الـ(إذ جاء ) ا3نفاس(ة دوير في لفظن*حظ التّ 

  . طر الّثانيالشّ 

  )مجزوء الكامل(:)2( وفي الوعظ وا�رشاد

  ياالملوك ذوو الرّ  نَ أيْ 

   

  هْ رامَ الصّ  و ياسةِ والسّ  ةِ ــس    

  ـمّ جَ  حينَ  ةَ يّ مَ وبنو أُ     

   

  هْ ئامَ فِ  لھمُ  مْ ھُ رُ ـــعص عَ ـــــ    

  ن يحانوا ممّ كّ مَ وتَ     

   

  هْ وا  انبرامَ ما شاء ضَ قْ ول نَ     

  ادَ ا بَ قوا لمّ شّ عَ وتَ     

   

  ∗∗∗هْ ا ا3رض شامَ يّ حَ لھم مُ     

  ـيسِ البَ  هَ جْ لوا وَ وتأمّ 

   

  ∗∗∗∗هْ امَ ا يھوون شَ وْ نَ فانثَ  طةِ     

  ھمظلT  صَ لّ قَ ى تَ حتّ 

   

  هْ اخترامَ  ھرُ الدّ  مُ وأراھُ     

  ـني البَ  نْ مِ  الخ*ئفُ  نَ أيْ     

   

  هْ سامَ القَ  اس والبرS عبّ ـ    

  هوأھلُ  شيدُ الرّ  نَ أيْ     

   

  هْ ھامَ الشّ  وه أصحابُ نُ وبَ     

  ـعْ يحيى وجَ  هُ ووزيرُ     

   

  هْ شامَ تِ اوي احْ ابنه الرّ  رٌ فَ     

  يقو نْ ني مَ دْ مُ  والفضلُ     

   

  هْ دى مَ يلوم على النU  نْ لمَ  لُ     

  جاالشّ  ةُ رَ تَ نْ عَ  نَ أيْ  أمْ     

   

  هبن مامَ  بُ عْ وذو الجدا كَ  عُ     

  مْ ھِ ِل ھْ ون بجَ ـــمُ اعِ والزّ     

   

  هْ ى وھامَ دً ور صَ القبُ  أنّ     

  المجو نَ رون مِ والمكثَ     

   

  هْ تمامَ اغْ  كا الفكرُ ذا شَ إ نِ     

    
را من بيتا مدوّ ) 47(إذ بلغ) ةريّ القصيدة المّق ( اةدوير في قصيدته المسمّ نلحظ كثرة التّ         

أّن ببنا إلى القول  الشيء الذي يؤّدي  .%45.63أي بما نسبته  ربيتا غير مدوّ ) 103(أصل 

 لشاعر ورغبته با(ستمرار وعدم التوقفإلى توتّر اموضوع النّص الّديني المؤثّر أّدى 

  .للتعبير عنه

  )الخفيف:()1( )ص(وفي مدح المصطفى 

                                                                                                                                                         
 .الحمام ھو الموت: حمامه. و العقل والفطنة ج أحجاء وھ: الحجى ∗

  .الحمام ھو الموت: حمامه ∗∗
 .9و   8، ص1، ج المصدر نفسه: المقري أحمد )2(

  . أي أنھم عشقوا وجه ا3رض لما تبدى لھم شامه جذابة: شامه ∗∗∗
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 Tـمه السّ بلُ القريض يقْ  ليس كل  

   

  غي لذكره ا3فھامُ صْ وتُ  عُ ـ  

  من القريض  ھراء ابعضً  نّ إ    

   

  ه أحكامُ ا، وبعضُ ليس شيئً   

     Tما كان في مد الك*مِ  وأجل  

   

  *مُ السU  ى عليهالورَ  شفيعِ  حِ   

  تأ / رِ كْ الذS  دائمَ  فِ رْ العَ  بَ يّ طَ     

   

  امُ يالي عليه وا3يU تي اللّ   

  عنه كمامٌ  قU قد شُ  رٍ ھْ مثل زَ     

   

  تامُ عنه خِ  ضU قد فُ  سكٍ أو كمِ   

  بالعدS  أحمدَ  ى صفاتُ صَ حْ ليس تُ     

   

  بھا ا3وھامُ  طْ حِ ا لم تُ كمَ   

  ـفي ال ما و رٌ بح البحارَ  أنّ  لوَ  و    

   

  أق*مُ  نابتٍ  من كلS  ضأر  

ا3بيات نجد أّن تعّدد التدوير الذي مّثل أكثر من نصف الّنص،  في ھذه                  

  .أضفى إيقاعاً متواص*ً ينسجم مع المقطوعة ود/لتھا، )ا3رض(، )تأتي(، )مدح(، )الّسمع(

  .خفيفالكامل وال ات ا3وزان مثلمجزوءفي  دوير جاءأغلب التّ         

شاط، وتجعل الواقع مشاھدا ورة ويعطيھا حركة تبعث النّ دوير يقوم بتجسيد الصّ والتّ         

  .ابقةده الشاعر من خ*ل ا3بيات السّ يجسّ  وھذا ما حاول أنْ . تناقضاته بكلّ 

 عبيرغبة الجامحة في التّ صال الك*م والرّ /لة على اتّ دوير للدّ ري للتّ لجوء المّق         

ه يعيش حالة ر الذي يعتريه من أجل ذلك، 3نّ على التوتّ  ا يدلّ ممّ . الفكرة والمراد�يصال 

ة، فيعمد إلى ات ا�لھيّ ه يخاطب الذّ أنّ  تثنيه عن التقاط أنفاسه باعتبار ةوجدانية مستمرّ 

نقطاع أو ا/سترسال في الك*م ا الي يدخل في مرحلة ال*ّ ر، وبالتّ كر المباشل الذّ دَ ا�شارة بَ 

  .   ةالفرصة مواتيّ  أنّ  بما

ل مع طر ا3وّ ارتباط الشّ دوير في ا3بيات السابقة استكمال معانيھا وذلك بكما أفاد التّ         

  .طدة عن ھذا ا/رتباة المعنى فض* عن الموسيقى المتولّ اني برابططر الثّ الشّ 

ر أشكال أخرى، فإذا عبْ ما أيضا ا�يقاع / ينبع من التفعيلة أو القافية فقط، وإنّ  إنّ         

  : كأ على ا3شكال ا[تيةاتّ قد ري نجده عدنا إلى شعر المّق 

  : اســـ الجن 3
                                                                                                                                                         

  . ديار الشام: شامه  ∗∗∗∗
 .56 و   55، ص1نفح الطيب، ج : المقري أحمد )1(
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جئ ت جنيس ھو أنْ التّ «: فيقول فيه ابن المعتزّ فدا بالجناس، العلماء العرب جيّ  اھتمّ         

  . )1(»وفھابھھا في تأليف حرتشْ  ھا لھا أنْ وك*م، ومجانستُ جانس أخرى في بيت شعر الكلمة تُ 

ك / تستحسن جنيس فإنّ ا التّ أمّ «: جنيس فيوللقاھر الجرجاني عن التّ م عبد اويتكلّ        

ى الجامع مَ ھما من العقل موقعا حميدا، ولم يكن مرْ إذا كان موقع معنييْ  ن إ/ّ فظتيْ تجانس اللّ 

  .)2(»بينھما بعيدا

فظة اللّ  ،فظةبه اللّ تشْ  المجانسة أنْ « :، بقولهجنيسذكره في باب التّ فقد ابن رشيق ا أمّ         

فظ مختلفة من حدة أو متشابھة من حيث اللّ إيراد الكلم متّ «: ه، وقيل أنّ )3(»في تأليف حروفھا

 . )4(»ماثل ا�يقاعي للنصّ را مساحة من التّ نى موّف جھة المعْ 

  .)5(جانس و المجانسةجنيس و التّ طلق على الجناس أيضا التّ ويُ 

ق ور الموسيقي الذي يلعبه، سواء كان يتعلّ أخذ الجناس على محمل الدّ  ومن ھنا        

ري في شعره وأورده بأشكال فه المّق وقد وظّ . له دورا كبيرا فيھما ال أو المدلول 3نّ بالدّ 

 .مختلفة و3ھداف متباينة

  :وقد ورد حسب الصور التالية        

   :اماس التّ ـــالجن  1ـ  3 

من جھة  فق الكلمتان في لفظھما ووزنھما وحركتھما و/ تختلفان إ/ّ تتّ « ھو أنّ          

  .إحداث ا�يقاعإنشاء الّشعرّية و وقد قام في شعر المقّري بدور بارز في . »نىالمعْ 

  )السريع(:)1( وھو يتكلّم عن طلب الّّرزق قد ورد في قول المقّريو
  

  شَ اكِ لمBBBBBBBBBBBBBBBBBBرّ  سBBBBBBBBBBBBBBBBBBافِرْ : وقائBBBBBBBBBBBBBBBBBBلٍ 
   

  
  اارَ طBBBBBBBBBBBB أوْ  سِ فْ بھBBBBBBBBBBBBا للBBBBBBBBBBBBنّ  تقBBBBBBBBBBBBضِ 

    
  قBBBBBBBBBBتْ رِّ قBBBBBBBBBBد فُ  اOرزاقُ : لBBBBBBBBBBه فقلBBBBBBBBBBتُ 

   
  اطBBBBBBBBBBBBارَ  أوْ  مِ العBBBBBBBBBBBBزْ  طيBBBBBBBBBBBBرُ  لَ نBBBBBBBBBBBBزَ 

    
                                                 

  .25، ص1982بيروت، ، 2طإغناطيوس كراتشقوفسكي، دار المسّرة، : البديع، تحقيق: تزابن المع )1(
  .18ص ،1982في علم البيان، تعليق محمد رشيد رضا، دار العودة، بيروت،  أسرار الب*غة: )عبد القاھر( الجرجاني )2(
  .548، ص1، جالمرجع السابق: ابن رشبق )3(
 .100، ص2003، دار الوفاء للطباعة و النشر، ا�سكندرية، ديعالبديع في علم الب: يحي بن معطي )4(
  .ابن منظور، المرجع السابق، ص :ينظر )5(
 
 .ص، 1995رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، مخطوط،جامعة محمد الخامس، ديوان المقري، : صباح الخطابي  )1(
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) أو طار(فظة ا3ولى، فاللّ )طارا أو(و) طارا أو( يظھر في قولها، وجاء عموديّ فالجناس 

ن من جزء ين فھي تتكوّ ) أو طارا(انية والثّ  .)وطر(ھا جمع لـن من جزء واحد، كما أنّ تتكوّ 

  ).طار(من الفعل ) طيران(بمعنى ) اراط(حرف عطف و) أو(

بمعرفة  شك* إ/ّ  فريق بين أجزاء جناسه/ يستطيع التّ  ابقل في المثال السّ المتأمّ          

  .ناتوع من المحسّ اعر على توظيف ھذا النّ ، وھذا يبرز مقدرة الشّ معناه

   :اقصاس النّ ــالجن  2ـ  3

  .ورةة دون الصّ فظان في الھيئھو ما اختلف فيه اللّ         

  :)2(منھاري، وھو على أنواع، ة ا3سد في شعر المّق وقد نال حصّ 

   :ـ جناس المضارع

، وقد أورده في »في حرف واحد يجمع بين كلمتين / اخت*ف بينھما إ/ّ « ھو أنْ          

  )الرجز(:)3(مدح أھل دمشق

  هْ ھجومُ  ناظرٍ  بكلS  ىفدتُ     هْ وبھج اورونقً  نضارةً 

انية ، فا3ولى بمعنى الجمال، والثّ )مھجة(و )بھجة( اقص كان في لفظتيْ فالجناس النّ         

  . اخلي للبيتساعد في إظھار ا�يقاع الدّ ة ة معنويّ ا أعطى قوّ وح، ممّ عنى الرّ بم

  :ري، في أشكال وصور مختلفة، أھمھاوقد اعتمده المّق          

   :لفيقـ جناس التّ 

  .با من كلمتين فصاعداواحد منھما مركّ  ناه، وكان كلّ ھو ما تماثل رك        

كالحاتمي وابن رشيق  قونالمحّق  إ/ّ  )كبالمرّ (نف عن صنف د ھذا الصّ قليل من أفر و

  .وأمثالھما

  )       مجزوء الكامل(:)1( )ص(سول ومنه في مدح الرّ    

  رامهْ  ن أرِض مِ  أضاءَ  برقٌ 

   

  ى ضرامهْ ي أذكَ بجوانحِ   

  .             قعا، وأصعبه مسلكاھو من أحسن الجناس موْ و) ضرامه(و) رامه( كلمتيْ  قد جاء فيو    

  ه ا[خر، بإبدال حرف على صورة المبتدل منه في ما خلف أحد ركنيْ  :فـ جناس مصحّ 

                                                 
 .187، ص1990، المغرب، 1اب، طتحليل الخطاب الشعري، الدار العالمية للكت: محمد العمري  )2(
 .64، ص1نفح الطيب، ج : المقري أحمد  )3(
 .144و  143رحلة المقري، ص: المقري أحمد  )1(
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  )           مجزوء الرمل(:)2(قط فارق بينھما في تغايره ـ غالبا ـ ومثاله، ليكون النّ الخطّ 

  رورٍ ن سُ ا مِ رأينَ  كمْ 

   

  انأينَ  ذْ مُ  رورٍ شُ  و  

    
  . قط، فاختلفتا في النّ )شرور(و ) سرور( قد ورد في بين لفظتيْ  و

ه حرف بغيره، من غير مخرجه و / قريب منه، ھو ما أبدل من أحد ركنيْ  :ـ جناس �حق

  )الطويل(:)3(ريكقول المّق 

  اإذا رنَ  ن ظبي الف*ةِ مِ  وأرتاعُ 

   

 
  

  نوحُ سَ  وھو ذكارِ للتS  وأرتاحُ 

    
   .كل التباعد في المعنى، فن*حظ إلى جانب ا/خت*ف في الشّ )أرتاح(و ) أرتاع(قي  ويظھر

   . رتيبما تساوت حروفه في العدد و الوزن، وتخالف ركناه في التّ  :ـ جناس مقلوب

  )المتقارب(:)4 (ومما جاء فيه قول الشاعر

  العبيدِ  ا ثيابَ ن عبيدً سوْ كَ 

   

  اھا بليدً لدي ى لبيدٌ وأضحَ   

    
 رسل إليهبطريقة /فتة /نتباه المُ ) بليد ولبيد(ب في وضعيات الحروف بين الكلمة تقلّ  ھناك

  .الموسيقي غمدا في ھذا النّ ل جيّ بتأمّ  جعلهتل

ى أيضا ل، ويسمّ ھو ما زاد أحد ركنيه على ا[خر حرفا في طرفه ا3وّ  :ـ جناس مطرف

  ).الناقص(، أو )المردف(

  )الرجز(:)1(اعرقول الشّ  ومنه اخت*ف كبير،ته وفي تسميّ  

  بَمْحَضِر الَجْمِع الَغزيِر الوافرْ 

   

  مّمْن وجوهُ فضلِِھْم سوافرْ   

    
إذ يلحظ نقص في الكلمة ا3ولى  )سوافر(و )وافر( اخت*ف في عدد الحروف بين        

  ".ينالسّ "حرفن من خمسة بزيادة انية التي تتكوّ ن من أربعة حروف عكس الثّ التي تتكوّ 

                                                 
 .187، صالمرجع السابق: عبد الرحمن كظيمي )2(
 .27، ص1نفح الطيب، ج: المقري أحمد )3(
 .77، ص1، جالمصدر نفسه: المقري أحمد )4 (
 .431، ص2، جنفح الطيب: أحمد المقري )1(
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يل، كقول ه على ا[خر حرفا في أخره، وكان له كالذّ ما زاد أحد ركنيْ  :لـ جناس مذيّ 

  )    الوافر(:)2(ريالمّق 

  يf نِ ھم مَ لُ روا وأوU طِ بَ  مْ ِل فَ 

   

  ّيهْ نِ بوا وآخرھم مَ سِ إذا نُ   

 حيولى التي توفظة ا3يجمع بين اللّ  اعر أنْ إذ استطاع الشّ  )ةمنيّ (و ) منيّ (يظھر في           

   .ھايةانية التي توحي بالنّ ق والثّ ببداية الخلْ 

كل فارقا تماثل ركناه في الحروف وتخالف في الحركات، فيكون الشّ ما ھو  :فـ جناس محرّ 

  )الخفيف(:)3(بينھما، مثل

  القو ألسنةُ  فاقِ في النS  متْ ظُ عَ 

   

  الَعذابُ  الِعذابِ  وفي ا3لسنِ  مِ   

    
انية ھا بالكسر والثّ تين، فا3ولى جاءت عينُ رت مرّ التي تكرّ  )العذاب(لمة الجناس في ك        

  . ناقض الموجود بينھماح إلى التّ ري يلمّ المّق  ، وكأنّ بالفتحة

جربة وطبيعة المعنى تّ على أساس ال يتمّ  غة في أسلوب الجناس /التعامل مع اللّ  إنّ         

ة التي وتي، أو القيم الموسيقيّ لوين الصّ ة إلى التّ على أساس الحاج ه بقدر ما يتمّ المراد تقديم

  .يرغب المبدع في تحقيقھا لك*مه

ورة التي يصبو إلي تجسيدھا في ة ت*ئم الصّ ة وبطريقة ذكيّ اعر الجناس بقوّ ف الشّ وظّ         

 إ/ّ  جنيس من الفضيلة أمر لم يتمّ ما يعطي التّ  ره عليه، 3نّ رسل إليه عرفانا منه بأثّ ذھن المُ 

  . فظ وحده لما كان فيه مستحسنبنصرة المعنى، إذ لو كان باللّ 

فالجناس عند أبي العباس يقوم بدور صوتي مقترن بمعان ھادفة إلى تمريرھا، قصدھا 

  .بأسھل الطرق

ون من البديع في تجسيد صورة ق في توظيف ھذا اللّ ري قد وّف المّق  ويمكن القول أنّ         

  .عرا�يقاع في الشّ 

  :كرارلتD ا ـ 4

                                                 
 .118ص، 1ج، المصدر نفسه: المقري أحمد )2(
 .72ص، 1ج، المصدر نفسه: المقري أحمد )3(
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    Uقاد العرب قديماً وحديثاً، ون والنّ زة عالجھا الب*غيّ ة مميّ كرار ظاھرة أسلوبيّ الت

 Uنبيه وكيد أو لزيادة التّ ا للتّ كرار ھو إعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظھا ومعناھا إمّ وأسلوب الت

  .رذ بذكر المكرّ لذّ عظيم أو للتّ ھويل أو للتّ أو للتّ 

ا ل نغما موسيقيّ عبير، بحيث تشكّ اوب ا3لفاظ  وإعادتھا في سياق التّ تن«ه كما أنّ         

  . )1(»اظم في شعره أو نثرهده النّ يتقصّ 

ا�تيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من العمل «بـه فه مجدي وھبقد عرّ  و        

الحال كما كرار ھو أساس ا�يقاع بجميع صوره، فنجده في الموسيقى بطبيعة التU  و. يالفنّ 

  . )2(»عرة القافية في الشّ نجده أساساً لنظريّ 

كرار مواضع يحسن فيھا، ومواضع يقبح وللتU « :ا قاله فيه ابن رشيق القيروانيوممّ         

 Uفإذا كرار في ا3لفاظ دون المعاني، وھو في المعاني دون ا3لفاظ أقلّ فيھا، فأكثر ما يقع الت ،

على  ر اسما إ/ّ يكرّ  اعر أنْ ذلك الخذ/ن بعينه، و/ يجب للشّ ر اللفظ والمعنى جميعا فتكرّ 

  .)3(»ل أو نسيبق وا/ستعذاب إذا كان في تغزّ جھة التشوّ 

 كراراً واضحاً، فتَ ي في القصيدة دوراً تعبيريّ تؤدّ  غوية التي يمكن أنْ وھو من الوسائل اللّ         

إلحاحه على الفكرة، ف* يفتأ ينبثق ر ولفظة أو عبارة ما يوحي بسيطرة ھذا العنصر المكرّ 

  . اعرفي أفق رؤيا الشّ 

كرار لغايات مختلفة ومتنوعة، سنحاول معرفة أنماط التU  كرار،ري استھواه التU والمّق         

  :عنده

  :تكرارات الصوت المفرد  1 ـ 4  

         Uة، وقد يلجأ إليه نويّ لة المع/ھا أھمية في الدّ قلّ أكرار ويعد تكرار الحرف أبسط أنواع الت

   .عھا أفقياً ورة وتوسّ فصيل لتوكيد الصّ ة لتعزيز ا�يقاع  وزيادة في التّ اعر بدوافع شعوريّ الشّ 

                                                 
، 1980جرس ا3لفاظ ود/لتھا في البحث الب*غي والنقدي عند العرب، دار الرشيد للنشر، بغداد، : ماھر مھدي ھ*ل )1(

  .239ص
، 1984مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، في اللغة وا3دب،  معجم المصطلحات العربية: مجدي وھبة وكامل المھندس )2(

  .118 و 117ص

  .92، ص2، جالمرجع السابق: ابن رشيق )3(
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اخلي بلون موسيقي فتكرار صوت من ا3صوات في قصيدة بعينھا يثري ا�يقاع الدّ    

إيقاعات ة وأثرھا في تشكيل ية الكثافة الصوتيّ لذا سوف نلقي الضوء على أھمّ . خاصّ 

اقة الكامنة فيھا، اعر من الطّ موسيقية متناغمة من خ*ل بعض ا3صوات التي استفاد الشّ 

اعر حين يطرق المعنى العنيف تكون موسيقى ألفاظه متناسبة مع المعنى، فالشّ  محاو/ً أنْ 

      . قيقةفي المعاني الھادئة الرّ  تكون موسيقى ألفاظه غيرھا

عري دوراً أبعد من كونه صوتاً، فالصوت الشّ  إذ يلعب صوت الجرس في النصّ   

ده أو ليجعلنا نراه اعر يأتي به ليؤكّ الشّ  أنّ  حيث ھو مدرك سمعي عند الجميع إ/ّ ثابت من 

  .ةبطريقته الخاصّ 

  :  ورةـــوات المجھــــ ا'ص

صف عري ظ*/ من المعاني تتّ الشّ  ي النصّ فر انتشارھا ة، يوّف ھي وحدات صوتيّ         

. انتباه السامع، فيعي أسرارھا ة، تشدّ صف بحركة قويّ ا3صوات المجھورة تتّ  فخيم، 3نّ بالتّ 

ر وقد تتغيّ . )1(ن من أصوات مجھورةة تتكوّ غة العربيّ أربعة أخماس الك*م في اللّ  علما أنّ 

شكي*ت وسنحاول إبراز ھذه التّ . ياق//ت بحسب مواقع ا3صوات في الكلمات أو السّ الدّ 

  .اعر/لية التي جاءت بھا قريحة الشّ ة، وآثارھا الدّ وتيّ الصّ 

الباء، الجيم، الدال، الذال، الراء، الزاي، : والحروف المجھورة ث*ثة عشر حرفا        

 . الضاد، الظاء، العين، الغين، ال*م، الميم، والنون

أي ما  لھاطوي ة، قصيرھا والفتحة والكسرة والضمّ : الحركات الث*ث ويضاف إليھا        

  .المدّ  ياءو المدّ  واو و يعرف بألف المدّ 

  :ري، أكثر من غيرھاا3صوات المفردة التي استعملھا المّق  من أھمّ 

  )السريع(:)2(*طينمخاطبا أحد السّ صوره قوله ومن : )ونالنّ (ـ صوت 

                                                 
  .99خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني، دار ھومة، الجزائر، ص ،محمد كراكبي: ينظر )1(
  .155رحلة المقري، ص : أحمد المقري )2(

  ا3وانِ  فخرُ  لطانُ ھا السT أيT  يا

   

 
  

  مانِ ھذا الزU  ن حالِ مِ  رثْ كتَ / تَ 

  عاجلٌ  فرجٌ  قريبٍ  نفعَ     

   

 
 

  ا3مانِ  بنيلِ  فسُ حظى به النU تُ 

  تهسU في دُ  لكُ المُ  ستقرT ويَ     

   

 
  

  مانِ الجُ  سلوكِ  ظمَ ا نَ مً نظU مُ 
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ا3صوات تأثيرا في مجھور واسع ا/نفجار، فھو أكثر  )ونالنّ (صوت  بما أنّ         

ر عن الصميم وما يدور فيه من مشاعر ة كونه يعبّ فوس، ويدخل في المشاعر ا�نسانيّ النّ 

   .سيساوأح

  )      الطويل(:)1(ومن صورة: )العين(ـ صوت 

  اي سمَ الذّ  العلومِ  أنواعِ  رُ حرّ مُ 

   

 
  

 ُ   عاعِ شُ  ا عظيمَ لى بدرً العُ  فقِ بأ

ھذا الحرف حين  ا، ذلك أنّ ي ھذا البيت خلق نغما خاصّ ف )العين(تكرار حرف  إنّ             

خم م صداه ونتيجة التجاور بين ھذه الحروف ذات الجري الضّ ة يتضخّ يلفظ مع حروف العلّ 

كرار الحرفي المنتظم لحرف التّ  ھذا يعني أنّ . مةن لدينا حصيلة من ا�يقاعات المجسّ تتكوّ 

  . قويّ  جرس موسيقيّ  ھو الذي جعل ا3لفاظ التي تحتويه ذات )العين(

  )الكامل(:)2(قول الشاعر في وداع دمشقومثاله : )الراء(ـ صوت   

  قلبي عنك بارق سلوةٍ  ن شامَ إ

   

  رُ ويغدِ  يخونُ  نْ كنت كمَ  يا شامُ   

  ضرورةٍ  كم راحل عنھا لفرطِ     

   

  رُ بغيرھا / يقدِ  وعلى القرارِ   

  االحشَ  كلومُ مَ  فراتِ الزّ  تصاعدُ مُ     

   

  رُ ن أجفانه ينحدِ مع موالدّ   

    
ره بالحدث ة تأثّ على قوّ  اني لتدلّ في البيت الثّ  )الراء(أكثر الشاعر من تكرار حرف         

  .    اء ذلكل في الفراق والبعاد، ويكشف عن ا3لم الذي يعتصره جرّ الذي يتمثّ 

  )الوافر(:)3(ومنه قول الشاعر في مدح ابن الخطيب: )الباء(ـ صوت 

  جريتَ  اب وأنتَ بالشّ  وما زمنُ 

   

  يبِ وطِ  وٍ مع ا3حباب في لھْ   

  رٍ جْ بعد ھَ  من حبيبٍ  لٍ ووصْ     

   

  لى من ك*م ابن الخطيبِ بأحْ   

ري بك*م ابن ة إعجاب وانبھار المّق في ھذا المثال على قوّ  )الباء(تكرار حرف  يدلّ             

  .  عرية ح*وة وطراوةرت من خ*له عيون الشّ الخطيب وأدبه، فتفجّ 

  :ـ ا'صوات المھموسة    

                                                 
  .89، صنفسه المصدر: أحمد المقري )1(

  .224المرجع السابق، ص: محمد بن عبد الكريم )2(

  .76ص، 1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )3(

  نمِ  ري أحمدُ ھذا المقU  طU وخَ 

   

 
  

  مانِ وفي الضU  الغربِ  فاسِ  أھلِ 
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نسبة انتشار ا3صوات المھموسة  دت ا�حصاءات على أنّ وحدات صوتية، وقد أكّ         

 نصّ  ووجودھا في أيّ . )1(في الك*م / تزيد عن الخمس أي على عشرين من المائة فيه

  .ياقع المعاني والد//ت حسب مواقع ا3صوات في الكلمات أو في السّ ي إلى تنوّ يؤدّ 

ل، وتوقظ المرھف، ويوجب التأمّ  وت المھموس، صوت خافت، يعتمد الحسّ الصّ  و        

  .ه غالبا ما يكون في مقام الحزن وا�شفاقبيلة، 3نّ حركته الوجدان، والمشاعر النّ 

  . )2(»طق بهة حال النّ وت الذي / تتذبذب ا3وتار الصوتيّ الصّ «وھو أيضا         

، الشين، التاء، الثاء، الحاء، الخاء، السين: ھي اثنا عشر حرفاوا3صوات المھموسة     

  ).فحثه شخص سكت(قد جمعت في قولھم  و. ، الكاف، والھاءالصاد، الفاء

  :أكثر ھذه ا3صوات بروزا ولعلّ         

  )الكامل(:)3(، ونجد صورة استعماله في وصف دمشق)الھاء(ـ صوت 

  ھاصباحَ  ھارُ البَ  حكَ ي ضَ فھي التّ 

   

  رجسِ النّ  ھا عيونُ تَ عشيU  وبكتْ   

فسية التي ر ا3حوال وبا/ضطرابات النّ في البيت يوحي بتغيّ  )الھاء(د/لة حرف             

  . س عن نفسهى ينّف بيعة حتّ اعر والتي ألصقھا بالطّ يعاني منھا الشّ 

  )   الخفيف(:)4(، في قوله)الحاء( ـ صوت

  عليه تْ حلU  بيعِ كالرّ  منزلٌ 

   

  طاقِ النّ  قدَ عِ  حابِ السU  حالياتُ   

  سنٍ حُ  ن طرائقِ مِ  العينَ  متعُ يُ     

   

  ن ا�طراقِ ى بھا عَ تتجافَ   

    
ة، استعماله في ھذا صل بمعنى ا/رتياح والحيويّ ل متّ في البيت ا3وّ  )الحاء(تكرار         

  .    ة ولطفا، تطرب له ا3سماع وتستعذبه ا3ذواقالموقف يجعله أكثر رّق 

  )الطويل(:)5(في قوله) الطاء(ر حرف ومنه تكرا

  عند طيبِ  في طيبةَ  بْ تطِ  ذا لمْ إ

   

  فأين تطيبُ  طابتْ  به طيبةُ   

                                                     
  .99، صالمرجع السابق ،محمد كراكبي: ينظر )1(

  .87صت . دعلم اللغة العام، مكتبة الشباب القاھرة، : كمال بشر )2(
  .66، ص1نفح الطيب، ج : المقري أحمد )3(
  .81، ص1فح الطيب، ج ن: المقري أحمد )4(
  .45، ص1، ج المصدر نفسه: المقري أحمد )5(
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من الحروف المفخمة التي تقوم بدور بارز في تعزيز موسيقى البيت،  )الطاء(        

  .     ينيبة وإبراز دورھا الدّ وتوليد د//ت جديدة، ومن د/لته في ھذا البيت تفخيم مكانة طيْ 

اعر بانسجام تتعاقب في نصوص الشّ  حد وحروف الجھر و الھمس أصوات تتّ         

  . ل أخرىين والتأمّ نبيه تارة، وباللّ ة وا�ثارة والتّ لتبليغ الخطاب بالقوّ 

كرار المتداولة يعد تكرار ا3لفاظ والمفردات شك*ً آخر من أشكال التU  :تكرار الكلمة 2 ـ 4  

ن إلى  أكثر من ات ورودھا بين مرتيْ فظة من حيث عدد مرّ ري فتراوحت اللّ في شعر المّق 

  . ذلك، ونورد أمثلة عن ذلك

ة، ريّ كرار في الكلمة، في قصيدة واحدة، وھي القصيدة المّق من أمثلة التّ    

  )مجزوء الكامل(:)1(قوله

  ويصُ  نْ ومَ  ونُ صُ الحُ  نَ أيْ 

  

  هْ امَ طَ بھا من ا3عدا حُ  نُ   

  الموا و راكبُ الم نَ أيْ     

   

  هْ مامَ العِ  و العصائبُ  و كبُ   

  ساالدّ  و العساكرُ  نَ أيْ     

  

  هْ دامَ دامى في المُ والنّ  كرُ   

    
عظ منه، وقد اس تتّ النّ  التاريخ ويستنجد بالماضي لعلّ ر بعبق ويذكّ ل اعر يتغزّ الشّ         

ه إليھم سبة للذين وجّ نّ ة بالى يكون تأثيره أقوى فاعليّ ية الدامغة حتّ استحضر الحجج المادّ 

 .وھكذا تعانق الماضي مع الحاضر ليص* إلى تبليغ ھذه الرسالة. ھذا الخطاب

  )          السريع(:)2(سةوأيضا في وصف البقاع المقدّ 

  ىنَ السU  ذاتُ  وضةُ وھذه الرّ 

   

  روحُ الصU  ليT قوى العَ التU  ومسجدُ   

  رىالوَ  خيرِ  وھذه أنوارُ     

   

  ضوحِ الوُ  تُ ذا وھذه ا[ثارُ   

  ي لم تزلْ حي الذّ الوَ  ھبطُ ومَ     

   

  توحُ تأتي الفُ  ابِ ن الوھّ به مِ   

  ي بھاكان يمشِ  وتلك أرضٌ     

   

  فوحُ نَ  وقتٍ  ھا في كلS رفُ فعَ   

    
  :ةــرار الجملـــتك  3 ـ 4

  .ل على تكرار الجملة أو شبه الجملة أو العبارة أو المقطعمويشت        

                                                 
  .10، ص1، ج المصدر نفسه: المقري أحمد )1(
  .108رحلة المقري، ص: المقري أحمد )2(
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 Uمجزوء الكامل(:)1(في الجملة ، قولهكرار ومن أمثلة الت(  

  ـال ما أمسكَ  هُ فكأنّ 

   

  هْ سامَ و/ حُ  طاعَ المُ  مَ قَل   

  ـتْ مَ  يعلُ  مْ َل  هُ وكأنّ     

   

  هْ عامَ ى النU بارَ  مٍ طھU مُ  نَ   

  غا قَ رْ لم يَ  هُ وكأنّ     

   

  هْ امَ نَ /سَ  و زازِ ـــا/عت بَ رِ   

  ـجْ وَ  ه لم يجلُ وكأنّ     

   

  هْ تمامَ  رٍ شْ بِ  نْ مِ  ازَ ــا حھً   

  في الَ جَ  ما هُ وكأنّ     

   

  هْ سامَ وَ  يٍ ھْ و/ نَ  أمرٍ   

  نْ مِ  نالَ  ما هُ وكأنّ     

   

  هْ و/ احترامَ  ∗اهُ بَ حِ  كٍ ِل مَ   

  في قِ لْ لم يُ  هُ وكأنّ 

   

  هْ مامَ زِ  رٍ ــــيدبِ لتَ  هِ دِ ـيَ   

    
 ،)كأن(ھا تبدأ بـبيتا، مجموعة من) 103(ن مناعر أبياتا من قصيدة تتكوّ م لنا الشّ يقدّ         

. ر إلى آخرف عن نسق ليتطوّ فأعطى للقصيدة نوعا من ا�يقاع الموسيقي بما يشبه التوّق 

 Uسعى من ما وربّ . ل مركز دوران تدور حوله كلمات أبياتهتشكّ  )كأن(كرار المتواصل لـفالت

 Uستعادة ل واستراحة /ل وقفة تأمّ ز يمثّ خلق إيقاع موسيقي متميّ «كرار إلى خ*ل ھذا الت

  .)2(»شاطالنّ 

اعر فسية التي شابت الشّ ر عن الحالة النّ شبيه يعبّ التي تفيد التّ  )هكأنّ (تكرار لفظة  إنّ         

  .     ن سبقه من الراحلينر ماضي ا�نسان و حاضره وكيف / يأخذ العبرة ممّ وھو يتذكّ 

  )     الكامل(:)3(وقوله في وصف أحد الوزراء

  رُ دَ القَ  عدكَ سا زراءِ وصطفى اليا مُ 

   

  رِ فَ والظU  مكنِ بالتU  شرٌ بِ  عدُ فالسّ   

     Uعِ  في ط*ئعِ  أقبلَ  قدْ  صرُ والن Uةٍ ز  

   

  درِ فا ب* كَ ك الصU يمنحُ  *كَ لعُ   

  نعَ  خبرٌ ا مُ حيU المُ  بتسمُ مُ  ھرُ الدU و    

   

  الوطرِ  ى بإدراكِ ك ا3سمَ قدرِ   

  ستْ سS أُ  ي مآثرٌ العاِل  كَ و لمجدِ     

   

  ظرْ ن نَ مَ  بھرُ تُ  لكِ في المُ ھا أركانُ   

  قتْ حِ مُ  ةٌ أشعU  عيدِ السU  كَ طالعِ  و لنورِ     

   

  فرْ ن كَ و مَ  الحاسدينَ  ن ظ*مِ مِ   

                                                     
  .12و   11، ص1نفح الطيب، ج : المقري أحمد )1(

  .أعطاه: باهح ∗
  .76ص ، المرجع السابق: محمد الھادي الطرابلسي )2(

  .216رحلة المقري، ص: ريالمق أحمد )3(
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  ا3ف*كِ  بذلك شواھدُ  ھدتْ شَ 

   

  ن اعتبرْ لمَ  g فيھا حكمةٌ  إذْ   

  ھا معو بسطُ  الحروفِ  ضى طبعُ و قَ     

   

  وي ا3ثرِ ند ذَ عِ  لومِ ھا المَ فقِ وَ   

  جدولٍ  صورةَ  الحرفِ  رU سِ  انَ و أب    

   

  ن البشرِ مِ  واكَ سِ  ه أحدٌ ما ناَل   

  هأبياتُ  رتْ مّ عُ  ا3عظمِ  ن ا/سمِ مِ     

   

  ظھرْ  قدْ  كَ ه اسمُ في قلبِ  بخمسٍ   

  رتْ طّ سُ  المعادنِ  ختارِ مُ  في لوحٍ     

   

  صرِ و البَ  سامعِ المَ  لءَ ه مِ أعدادُ   

  جدولٍ  أشرفُ  وحِ ھذا اللU  و بظھرِ     

   

  ررِ الدT  زري بمكنونِ ه تُ أوفاقُ   

  ن أسرارهِ مِ  \ِ  بدي بفضلِ و يُ     

   

  الخبرُ  الخبرَ  قَ دU صَ  ا به قدْ عجبً   

  همضمونَ  نْ ا وصُ ظً حتفِ له مُ فاحمِ     

   

  فرِ و السU  في ا�قامةِ  المواھبَ  نلِ تَ   

  واعت*ءٍ  جاهٍ  بوتِ و ثُ  ةٍ ن عزU مِ     

   

  رِ عتبَ مُ  قصدٍ  و بلوغِ  مھابةٍ  و  

  ھاحديثُ  شيعَ أُ  تنٍ ن فِ مِ  صنُ لحِ و ا    

   

  فرِ في صَ  حذرُ ما ما كان يُ / سيَ   

  ذخيرةً  المصونُ  رT سS ال كَ ھنَ ليَ فَ     

   

  رَ بَ ن غَ مَ  ةَ نّ سُ  العدلِ  بفعلِ  كْ واسَل   

  تثلْ وامْ  صيحةِ ا بالنّ عايَ الرّ  ِحطِ و     

   

  رَ ھى و بما أمَ بما نَ  سولِ الرU  كمَ حُ   

  ھالكِ مُ  ھجةَ ب مصرَ ب نتَ أبَ  فلقدْ     

   

  رِ رَ ھا و كانت في غَ وزتَ حَ  ميتَ و حَ   

  رىالوَ  لطانَ سُ  فيھا أمرَ  متَ و أقَ     

   

  رِ بِ ا3 1عثمانَ  ا3رِض  لوكِ ولى مُ مَ   

  ه فيه و أدامَ جنودَ  ا�لهُ  نصرَ     

   

   Sيرِ ن الغَ مِ  يحمي الخافقينَ  لكِ المَ  ظل  

  وT لُ ه و عُ عندَ  ةِ زيU بالمَ  البشارةُ  و لكَ     

   

  درِ و في الصّ  في الورودِ  شأنٍ   

  نازعٍ دون مُ  ما ترجوهُ  لوغُ و بُ     

   

   Sعِ  في ظل dقد انتشرَ  في الب*دِ  ز  

  ادً يU ؤَ مُ  واءِ اللS  نصورَ مَ  /زلتَ     

   

  رُ دَ القَ  ساعدكَ   صطفى الوزراءِ يا مُ   

طر الشاعر بدأ قصيدته وختمھا بنفس الشّ  أنّ ابق السّ  ن*حظ من خ*ل النصّ             

  )الكامل:()1(بقوله

  ادً ؤيS مُ  واءِ اللّ  نصورَ مَ  / زلتَ 

   

 
  

  رُ دَ القَ  ساعدكَ  صطفى الوزراءِ يا مُ 

              Uوھذا  .وتدويرھا القصيدةلبداية الجملة في الّنھاية، قصد منه إغ*ق كرار وھذا الت

  .ا3مر يمّثل جمالّية من جمالّيات الّنص الّشعري

                                                 
  .216رحلة المقري، ص: المقريأحمد  )1(
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عبيري الواضح، و تكرار لفظة أو عبارة كرار من خ*ل دوره التّ التU ية تظھر أھمّ  و        

ا يجعله دائم اعر وانفعا/ته، ممّ ر، وإلحاحه على فكر الشّ يوحي بسيطرة ھذا العنصر المكرّ 

ر عن شيء في ذاتھا، دة / تعبّ الحروف المجرّ  فيه أنّ  ا / شكّ ممّ  و. ھنالحضور في الذّ 

  . والعبارةباقترانه مع الحروف ا3خرى ضمن الكلمة  اعية إ/ّ فالحرف / يكتسب قيمته ا�يق

ھو الذي يمنحھا  ليس ھناك معان جوھرية لYصوات ولكنْ «ه د مفتاح أنّ يرى محمّ         

  .)1(»ياق العام والخاصراكم وعلى السّ اھا بناًء على التّ إيّ 

طة احاً للفكرة المتسلّ مفت وكيد وا�فھام، ويعدّ كرار بشكل عام التّ الغرض من التU  و   

اقد يرى النّ  و. أم البغض اعر، ومجا/ً لتكثيف إحساسه سواء أكان إحساساً بالحبّ على الشّ 

كرار استعملت في النصوص الحديثة بحثاً عن نموذج جديد يخلق ظاھرة التU  ص*ح فضل أنّ 

  .)2(عدھشة ومفاجأة بد/ً من إشباع التوّق 

  قسيمسن التّ ـ حُ  5

يوجد  ركيب والوزن الموسيقي بشرط أ/ّ ول والتّ ة في الطّ تفاق الجمل المتتاليّ اھو         

  . عر عكس النثر، ويكون في الشّ فاق في الحرف ا3خيراتّ 

فبعضھم يرى أّنه : اختلف الّناس في الّتقسيم« :فه ابن رشيق بالقولوقد عرّ         

  .)2(»...ر جميع أقسام ما ابتدأ بهاعستقصاء الشّ ا

إحداث ي إلى توزيع العبارات توزيعا موسيقيا متناسقا، ويؤدّ : قسيمسن التّ حُ  جمال        

  .طرب ا3ذنتأثير موسيقي ھادىء يُ 

  )المجتث(:)3(اعر قولهومن أبرز أمثلته عند الشّ  

  ميعاسَ  /تُ وْ عَ دَ  دْ وقَ     اكريمً  /تُ وْ جَ رَ  دْ قَ فَ 

  .مة ومتناسقةة تصدر ا3نغام بطريقة منظّ قسيم في ھذا البيت أداة موسيقيّ جاء التّ         

  )الوافر(:)4(وفي قوله

                                                 
  .63، ص1990دينامية النص، المركز الثقافي العربي، : محمد مفتاح )1(
  .104ص ،1999بيروت، ، 1طدار ا[داب،  ص*ح فضل، شفرات النص،: ينظر )2(
 .30ص، 2ج، المرجع السابق: ابن رشيق )2(
 .75، ص1ج نفح الطيب، : المقري أحمد )3(
 .102، ص1، ج المصدر نفسه: المقري أحمد )4(
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  جوعِ ن الھُ مِ  /ى في العيونِ وأحَل     ،يمن ا3مانِ  /ھى في القلوبِ وأشْ 

  .عة توزيعا خاصاقسيم ھنا بنمط توزيع ا3لفاظ التي جاءت موزّ ارتبط التّ         

  )الكامل(:)5(وفي

 Uيصافِ  بقلبٍ  /ناھر قابَل والنّ     ر باسمٍ بثغْ  /اناحيّ  ھرُ والز  

  .فس، ارتاحت له النّ وتي والمعنوي بشكل جليّ وقعه الصّ ي في المتلّق ترك ھذا البيت         
  )مجزوء الكامل(:)1(وفي

  فُ اه تؤلّ وَ في سِ   تْ سَ     ـيْ َل   به أشياءُ  روضٌ 

  فُ طT قتَ  /القضيبِ  نَ ومِ     مٌ نT رَ تَ  /ارِ زَ الھَ  نَ فمِ 

  فُ تعطّ  /يرالغدِ  نَ ومِ     فٌ تلطّ  /سيمِ النّ  نَ ومِ 

  . اه إلى بيتينقسيم على بيت واحد كما سبق، بل تعدّ ري بتوزيع التّ المّق  لم يكتفِ          

عري م البيت الشّ وزيع الجميل لYلفاظ الذي قسّ من خ*ل ھذا البيت ن*حظ ذلك التّ         

ھا ختمت ، أضفت إيقاعا خاصا /سيما وأنّ ةة متساويّ تقسيما متوافقا إلى وحدات صوتيّ 

  .  على ا3ذن صوته الذي / يخفَ ) الفاء(بحرف 

  )تيْ بَ وْ الدU (:)2(في قوله وأيضا

  اسقَ أناروا الغَ  /بجمالھم نْ يا مَ 

  

 
  

  اقَ سبھم قد ب /الھدى غصنُ  نْ يا مَ 

    
نغماته في حسن دت وازن الصوتي الذي تردّ ابقة، التّ اعر في ا3بيات السّ خلق الشّ         

  .3صواتوتوازنت اوقد تساوت فيھا ا3جزاء . الجميل تقسيم الفواصل، وتوازنھا

، يمتلّق حظ من خ*ل ا3بيات السابقة موازنات صوتية لھا طعمھا الخاص عند النل        

  . ه ا3سماعفيھا نغم موسيقي عذب تطرب له ا3ذن وتستلذّ  بأنّ  فيحسّ 

  :درعجز على الصّ ال ـ ردّ  6
                                                 

 .8، ص1أزھار الرياض، ج: المقري أحمد )5(
 .15، ص1نفح الطيب، ج: المقري أحمد )1(
 .378فتح المتعال، ص: المقري أحمد )2(
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ية التي أحد المھارات الفنّ  كرار، ويعدّ صدير، وھو نوع من أنواع التU ى أيضا التّ ويسمّ         

  .غويةعراء للكشف عن قدرتھم اللّ يلتجئ إليھا الشّ 

كرار ى بالتU حيث يدخل فيما يسمّ  ،فظيةالموسيقى اللّ  ه من جھة، يزيد فيأنّ  يتهأھمّ  و        

فظ وتكراره، م من خ*ل إعادة اللّ الترنّ  لجرس والحرص علىة اي يراد به تقويّ غمي الذالنّ 

  . ة المعنىيشارك في تجليّ  ،ومن جھة أخرى

حقتين لْ رتين أو المتجانستين، أو المُ تكون إحدى الكلمتين المتكرّ  وصورته، أنْ         

صدر : بالجناس، في آخر البيت وا3خرى قبلھا في أحد المواضع الخمسة من البيت وھي

  .اني وحشوهل، وحشوه، وآخره، وصدر المصراع الثّ اع ا3وّ المصر

مولعا  عة، ومنه قولهري، وبصوره المتنوّ صدير عند المقّ دت مستويات التّ قد تعدّ  و        

  )                    الطويل:()1(بدمشق بوطنه عندما حلّ 

  يرةٌ جِ  بِ عْ وبالشS  ى أھلٌ مَ ي بالحِ ِل وَ 

   

  بُ حْ ى صَ نَ حَ نْ في المُ و لf خِ  وفي حاجرٍ   

  القلبُ  مُ سَ قْ باg ھل يُ  كمُ لتُ سأ    مْ ـــھــبين مُ يU تَ المُ  ذا القلبُ  مَ قسU تَ     

، ، فا3ولى وردت في الحشو من العجز)م القلبقسّ ت(رتان في تظھر الكلمتان المتكرّ         

  .وھي تدّل على سبب استعطاف الّشاعر غيره. انية في آخر البيتوالثّ 

  )                   الخفيف:()2(وجعكوى والتّ في الشّ  وقال

   خيرا دS الوُ  قِ ماذِ ن مَ م مِ رُ تَ  /
  

  رابُ الشU  رابِ السU  نَ مِ  فبعيدٌ 

   يعلو على الما ابِ بَ كالحَ  رونقٌ 
  

  بابُ اب الحُ بَ تحت الحَ  ء ولكنْ 

   القو فاق ألسنةُ في النS  تْ مَ ظُ عَ 
  

  ذابُ العَ  ذابِ العِ  نِ وفي ا3لسُ  مِ 

، فا3ولى وردت في آخر البيت، )الحباب(الكلمتان المتجانستان في ھذه ا3بيات         

  . لانية في حشو المصراع ا3وّ والثّ 

  )الوافر(:)3( دموقال في النّ 

                                                 
  .67، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
 .72، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )2(
 .119، ص1، ج المصدر نفسه: المقري أحمد )3(
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  قٍ رْ بَ  باب كلمحِ الشU  ى عصرُ ضَ مَ 

   

  ايبَ شِ  يب با3كدارالشّ  رُ صْ وعَ   

  ايبَ شِ  دانَ لْ يجعل الوِ  ومٍ ليَ     اقبل الموت زادً  وما أعددتُ     

في وردت  ، فا3ولى)شيبا(و )شيبا(و )يبالشّ ( رة، ھيمتكرّ  في ھذين البيتين كلمات        

ود//تھا . أفقّيا، أّما الّثالثة فجاءت عمودّيا انية في آخر البيتوالثّ  ،انيحشو المصراع الثّ 

  . ب في الّدنيا وا[خرةعلى أّن الّشيب مصدره الھموم والمصائالّتوكيد 

در على العجز قد ساھم في تحديد الصّ  ردّ  من الشواھد المذكورة نستنتج أنّ  و        

  .  ته في توليد العنصر ا�يقاعيعر إضافة إلى فاعليّ قوافي الشّ 

  : باقـ الطّ  7

في الك*م أو بيت  ك بين الضدّ جمعُ « :قول ابن رشيق باق على حدّ الطّ         

  .)1(»شعر

يا بالمعنى إذ يفيد باق يرتبط ارتباطا كلّ الطّ  نستنتج أنّ  عريف يمكن أنْ من ھذا التّ         

  .  صويرية التي يريدھا المبدعفي إحداث المفارقات التّ 

  )الطويل(:)2(ام شبابه في ب*دهرا أيّ متذكّ  هلقوومن أمثلته، 

  تيي أھلي بھا وأحبّ ب*دي التّ 

   

  اطرُ والمنى والخو وروحي وقلبي   

     Sھاادُ وھَ  ھا ورني أنجادُ تذك  

   

  رُ نواضِ  رٌ ضْ ا مضت لي وھي خُ عھودً   

  مساعدٌ  مانُ والزّ  صافٍ  ذا العيشُ إِ     

   

  جائرُ  ھرُ و/ الدّ  مملولٌ  ف* العيشُ   

  ض شبابناليالينا كغّ  بحيثُ     

   

  رُ جواھِ  ونحنُ  ا سلكٌ نَ امُ وأيّ   

  دولةٌ  بيبةِ للشّ  كانتْ  لياليَ     

   

  رُ وآمِ  ناهٍ  اتِ ذU اللّ  لكُ بھا مَ   

    
اني، في البيت الثّ ) آمر(و) ناه(ل، وفي البيت ا3وّ ) امناأيّ (و ) اليالين(ا3لفاظ  إنّ         

  . وافقھا ثنائيات انتظمت في سلك من ا/نسجام والتّ كلّ 

  )البسيط(:)3(وقال في مدح القاضي عياض

                                                                                                                                                         
  
 
 .12، ص2المرجع السابق، ج: ابن رشيق )1(
 .18و  17، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري )2(
 .12، ص1، جأزھار الرياض: أحمد المقري )3(
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  همآثرُ  ي سارتْ الذّ  فھو ا�مامُ 

   

 
  

 Uرَ والغرب سيْ رق في الش  Uمس والقمرِ الش  

  تْ قد اشتھرَ  وكم له من تآليفٍ     

   

 
  

 Sرِ بَ بيك عن خَ نْ تُ  لْ ر فسَ طْ قُ  بكل  

    
  .اخلية في البيتين/لية في كشف الع*قات الدّ تھا الدّ ز ھذه ا3ضداد بفاعليّ تتميّ        

  )الطويل(:)1( وقال في الحنين

  طبيبُ  قاءِ اللS  وليس له غيرَ     ىوَ به النU  رU أضَ  بd من صَ  لك \ُ 

  شوق حبيبُ لى قلبي المَ إ صباحٌ     ا نلتقي بمسائهِ صباحً  نU إو

عكست حالته التي ية ضادّ نائية التّ باق في البيتين على الثّ تقوم صورة الطّ         

بين اني أيضا ، وفي الثّ )قاءاللّ (و) وىالنّ (ل طباق إيجاب بين في البيت ا3وّ  ،فسيةالنّ 

  ).المساء(و) باحالصّ (

  )الخفيف(:)2(قوقال في الحنين إلى جلّ         

  راقٍ  قِ لU في جِ  بنھرٍ  ھنٌ ي رَ قلبِ 

   

  اسقمَ  ھا زادَ ن بعدِ رأى مِ مَ   

     Sا وقَ رءً ه بُ فامنحْ  يا رب Sبر  

   

  ىأنيَ  عاھدِ ن المَ ن عَ ممّ  عدَ البُ   

    
ھائية تترك أثرا ورة النّ ا جعل الصّ ممّ ة قامت على فكرة مضطربة، فالصور المتضادّ         

د بين تلك يوحّ  ري يحاول أنْ المّق  عور باليأس واضحة 3نّ ر والشّ حالة التوتّ  ي، إنّ في المتلّق 

الي في إطار المعنى العام ليسكب صورته بعدا متناميا، وبالتّ ) بعد(و ) قرب(ات المتضادّ 

  .    ورةة مثيرة تكشف وتضئ جوانب الصّ ف ھزّ يخلّ 

ري، وقد يرجع ذلك إلى مخزونه الھائل لب بنسبة قليلة في شعر المّق ورد طباق السّ         

ا أغناه عن أسلوب نته ممّ غوية التي راح ينظمھا وينثرھا في صفحات مدوّ من المفردات اللّ 

  .  كرار المحضلب الذي يقوم على بنية التU طباق السّ 

    )لالمرّف  املمجزوء الك:()3(ونلتقط له في ھذا الموضع، قوله

                                                 
 .30، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )1(
 .129رحلة المقري، ص: أحمد المقري )2(
 .11، ص1نفح الطيب، ج: لمقريأحمد ا )3(
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  وْ دَ  ھرِ الدّ  صروفُ  تْ راعَ 

   

  هْ مامَ وما راعت ذِ  هُ تَ َل   

    
، ه منفيّ ، فجاء اللفظ نفسه لكنّ )ما راعت(جاءت مقابلة للفظة ) راعت(فلفظة         

مط من الطباق ھو ميله إلى سبب إھماله لھذا النّ  رة، ولعلّ في دائرة ا3لفاظ المتكرّ  وظلّ 

  .     رةمطية المكرّ النّ ع، وخرقه لYطر التنوّ 

باق توافر على مساحة شاسعة ليست الطّ  من خ*ل الشواھد السابقة نجد أنّ         

ور في شعر ن فأضفى ألوانا جديدة على د/لة الصّ ع ومتلوّ بالقليلة، وظھر بشكل متنوّ 

ا احتاج به ا تحمله ا3شعار من مفارقات في المواقف وا3حداث ممّ ري، فض* عمّ المّق 

  .ضاد لم*ءمته لواقع الحاللى تضمين ا3شعار بالتّ إ

أنظار وعناية الكثير من  ة محطّ فظية والمعنويّ ناته اللّ الجناس ومحسّ  ويبقى فنّ         

القول، وما يؤديه تجانس ا3لفاظ وانسجام أصواتھا من  وتية وفنّ اق الب*غة الصّ عشّ 

  .اعهق إلى سمفس التي تتشوّ حسن ا/ستماع وأثره في النّ 

  :خGصةال         

العّباس حذا حذو الّشعراء القدامى سواء  أّن أبافي المستوى الموسيقي  نلحظ           

. كثر تواترا في أشعارا3مع من ينسجم مع موضوعاته أو اعتماده على طبيعة البحور 

ز ھذه البحور الّتي كان الكثير من تفعي*تھا عرضة لجوازات الّشعر تعبيرا عن تجاو

و تعبيرا عن رغبته في تنويع , الّشاعر للّنمطية المثالية المحّددة في التنظيم العروضي

  .ا�يقاع

أما القافية فقد انتقلھا من ا3حرف ا3كثر شيوعا في العرف الّشعري كروّي         

مّما , مردوفة تارة و مؤّسسة أخرى, فجعلھا مطلقة, للقصائد و أكثرھا تناغما و تنّوعا

  .للّدفقة الّشعورّية ا�حساس با�نسجام و الّراحةتاح أ

ب*غي جميل، وشيوعه في شعر  غة وفنّ ة في اللّ وتي حالة طبيعيّ التوازن الصّ        

ص على ونق الخاوتي الذي يضفي الرّ د عنايته بالموسيقى وا/نسجام الصّ ري يؤكّ المّق 

, تناسب و حالته النفسّيةبرزت مكّونات صوتّية كّيفھا المّقري بحسب ما ي وقد, شعره

  .  حيث وّظف الھمس و الجھر و كذى حروف المّد حسب ما يتطلّبه المقام
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إذ ُوّظفت فيھا المقاب*ت بشتى , الموسيقى الّداخلية للنصوص متلّونةكما جاءت        

كما تّم ا�ستعانة بالّتصريع �ثراء ا�يقاع ليضفي , أنواعھا و التجنيس بمختلف أوجھه

 .  لّنص جمالية لدى المتلقّيعلى ا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثـّالث

         ةمستوى الّصورة الفنّيّ 
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 :تمھيــد

ھناك  أنّ  قاد العرب القدماء، إ�ّ ة عند النّ عريّ ورة الشّ � يوجد تعريف شامل للصّ         

سيج، وجنس عر صناعة، وضرب من النّ ما الشّ إنّ «: محاو�ت لتحديدھا، كما ھو عند الجاحظ

اغة حاذقة صوير صياغة ا.لفاظ صيّ ه يقصد بالتّ ويبدو في تعريفه أنّ  .)1(»صويرمن التّ 

  .يا، وتشكيله على نحو تصويريتھدف إلى تقديم المعنى تقديما حسّ 

ة الموضوعة؛ للمادّ  حرفي8  نقلٌ « :ھاورة أنّ ثم جاء في تعريف قدامة بن جعفر للصّ         

ورة وسيلة وھكذا جعل الصّ . )2(»د براعة الصائغة تؤكّ ظھرھا جليّ ويُ نھا حسّ يُ  ،المعنى

  .ناعاتي ذلك شأن غيرھا من الصّ ة وصياغتھا، شأنھا فلتشكيل المادّ 

نى ه معْ عر على أنّ وخرج عبد القاھر الجرجاني على ھذه الفكرة، ولم ينظر إلى الشّ         

قولنا  واعلم أنّ «ورة نى، وھما ينتظمان في الصّ نى ومبْ ما نظر إليه معْ نى، وإنّ أضيف إليه مبْ 

   . )3(»الذي نراه بأبصارنامه بعقولنا على عَل لما ن ما ھو تمثيل قياسيّ ورة إنّ الصّ 

زوا ة وركّ عريّ ورة الشّ ية الصّ إلى أھمّ  )4(ون العرب القدماءقاد والبEغيّ ن النّ لقد تفطّ         

ي لك اGشارة الEّفتة التي ُتحدثھا ف�حظوا ت و. عراء العربعلى دراستھا عند فحول الشّ 

ي ة التي تجعل المتلّق يّ أو المتعة الفنّ  ةذّ ز من اللّ ي، وقرنوا ھذه اGشارة بنوع متميّ نفس المتلّق 

كما . ةعريّ اعر صورته الشّ نھا الشّ ا لتلك المشاعر أو ا.حاسيس التي ضمّ يستجيب عاطفيّ 

ورة الصّ  ھوا إلى أنّ عر، حيث تنبّ ورة والشّ قاد تلك الصلة التي تربط بين الصّ �حظ ھؤ�ء النّ 

  .ة ا.خرىة الفنون القوليّ زه عن بقيّ يّ ة التي تموعيّ عر النّ ة ھي إحدى خصائص الشّ عريّ الشّ 

جميل، ولم يحصروا  تعبير شعريّ  ورة في كلّ عن الصّ  )1(قادبحث ھؤ�ء النّ  و        

ة الشائعة؛ من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز مرسل، ولكن دراستھم لھا في ا.نماط البيانيّ 

كان  وإنْ . اس وطباق وتورّية وما إلى ذلكوھا إلى ألوان البديع المختلفة؛ من جنتعدّ 

                                                 
  .132، ص1969، بيروت، 1عبد السEم محمد ھارون، مصطفى البابي الحلبي، ط: تحقيق ،3الحيوان، ج: الجاحظ )1(
  .65، صالمرجع السابق: قدامة بن جعفر )2(
  .365، صالمرجع السابق: )عبد القاھر( الجرجاني )3(
، دار الثقافة للطباعة والنشر، عند العرب جابر أحمد عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبEغي: ينظر )4(

  . 8، ص1974القاھرة، 
، دار )دراسة في أصولھا وتطورھا(علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الھجري : ينظر  )1(

 .15ص، 1981بيروت، ، 2طا.ندلس، 
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اعر شاعرا، إذا كان قادرا ون الشّ ھم يعدّ ذلك يعود إلى أنّ  ولعلّ . التشبيه اھتمامھم أكثر بفنّ 

لف بين ا.شياء المتباعدة، مع بصرا ويؤْ ب السّ قيق الذي يقلّ ي الدّ شبيه الحسّ على اGتيان بالتّ 

 ھا نفسه على حدّ ه به يصبح مشبّ المشبّ  ى لكأنّ ا حتّ شبيه ويقارب بينھمالتّ  ويطابق بين طرفيْ 

  .تعبيرھم

رجة رجة ا.ولى، وا�ستعارة في الدّ شبيه بالدّ ھذا ا�ھتمام بالتّ  وا كلّ لم يكونوا ليھتمّ  و        

  .مثير سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا لما فيھما من خيال شعريّ  انية إ�ّ الثّ 

فھي وسيلة نقل . عرقاد، ھي جوھر وصميم الشّ في نظر النّ  ة،عريّ ورة الشّ الصّ  إنّ         

ور بر الصّ عَ  إ�ّ  قل � يتمّ ھذا النّ  وفي الحقيقة إنّ . ةعريّ ؤى الشّ المشاعر وا.حاسيس والرّ 

 . رسل إليهفھا المُ اعر ويرسلھا ألفاظا وعبارات ليتلّق ة التي ينسجھا الشّ يّ وا.خيلة الفنّ 

ى المفھوم البEغي القديم ه يتعدّ ، فإنّ )2(حديثا ةعريّ ورة الشّ الصّ  سبة لمفھوما بالنّ أمّ         

فرغھا من محتواھا الوجداني اعر ويُ ورة عن ذات الشّ فصل الصّ يَ  الذي فصل أو كاد أنْ 

قاد المحدثين بين مفھوم النّ  ما كان ھذا الفصل ھو الفارق الجوھريّ وربّ . ةعريّ وقيمتھا الشّ 

ة عريفات الحديثة لماھيّ غم من كثرة التّ ه على الرّ وأنّ . ا.قدمين لھا قادة، والنّ عريّ ورة الشّ للصّ 

ة تلتقي حولھا ھذه التعريفات جميعا، وھي ھناك نقطة أساسيّ  ة وتعددھا فإنّ عريّ ورة الشّ الصّ 

اعر، وعنصر سبة للشّ بالنّ  وحتميّ  ي، وھي شيء ضروريّ ورة تمتاز بطابعھا الحسّ الصّ  أنّ 

  .ةعريّ ة الشّ في العمليّ  جوھريّ 

          

ة عنده، مركزين يّ عرية والفنّ ور الشّ الصّ  جليَ نُ  ري أنْ وسنحاول في دراستنا لشعر المّق         

وا�ستعارّية، والكنائّية، وعلى كّل فھي التي طغت شبيھية، ور التّ الصّ : ھا، وھيعلى أھمّ 

  .شعره على

                                                 
 ،3طدار الفكر العربي، ، )ھره الفنية والمعنويةقضاياه وظوا(ي المعاصر بالشعر العر ،سماعيلالدين إ عز: ينظر  )2(

 .91و  90ت ص . دبيروت،  
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 يوھ. فةى فيه الصّ وَ عEقة قائمة على اGتيان بمثل، تقْ  ھي :ّيةالّتشبيھالّصورة ـ  1

يجمع بين حقيقتين  « وغالبا ما. )1(»نىفي المعْ  .مرٍ  �لة على مشاركة أمرٍ الدّ « أيــــضا

  .)2(»يتين في الغالبحسّ 

. فةالصّ  ورة وشبيه أيضا في الھيئة أو المعنى، أو يقع بالصّ يكون التّ  يمكن أنْ  و        

أو العقل، تكون العEقة بين الطرفين عEقة  والمشابھة بين الطرفين سواء على أساس الحسّ 

  .حاد و تفاعلمقارنة أساسا، � عEقة إتّ 

فس من ا.نس به فيحصل للنّ « ياعور تصويرا حسّ ولذا فھو يقوم بتصوير الشّ         

بإخراجھا ما لم تألفه إلى  ما يحصل به من ا.نس ...الواضح إلى الجليّ  بإخراجه من الخفيّ 

  .)3(» ھي به آلف ما

ي الذي ھو أقرب شبيه له القدرة على تصوير المعنوي في صورة الحسّ عليه فالتّ  و        

 .  فس وأعلق بالفھمإلى النّ 

عند ين العرب القدامى، وشأنه كان عظيما البEغيّ  قاد وشبيه بعناية النّ وحظي التّ         

ه ى لو قال قائل أنّ شبيه جار كثيرا في كEم العرب، حتّ التّ «المبّرد إلى أّن و ذھب . الّشعراء

  .)4(»أكثر كEمھم لم يبعد

ه أداة من أدوات شبيه عندھم كانت لتقريب المعنى وإيضاحه، وليس على أنّ كثرة التّ  و       

فعناصر الواقع . شبيه أعظم منزلة من ا�ستعارةالتّ  « ن أنّ ھم يروْ ة، و.نّ عريّ ورة الشّ الصّ 

الخارجي تبقى متمايزة غير مندمجة مع بعضھا في كيان واحد، كما ھو الحال في ا�ستعارة 

  .)1(»شبيهم فيھا الحدود بين أبعاد التّ التي تتداخل فيھا الماھيات، وتتحطّ 

ة اعر أثناء عمليّ يعانيه الشّ شبيه تصوير يرسم حقيقة الموقف الجمالي الذي التّ  إنّ         

شبيه، وذلك ليس بھدف التّ  د أبعاد ذلك الموقف عن طريق المقارنة بين طرفيْ اGبداع، ويجسّ 

                                                 
، )ت. د(عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب العربي، بيروت، : التلخيص في علوم البEغة، ضبطه وشرحه: القزويني )1(

   .20ص
  .18المرجع السابق، ص: البطل علي )2(
 .254المرجع السابق، ص: القزويني )3(
 .69صت . دمكتبة النھضة، مصر، ، 1جالكامل في اللغة وا.دب، : المبرد )4(
 .42، دار عدنان، بيروت، ص)رؤية نقدية لبEغتنا العربية(التصوير الشعري : عدنان حسين قاسم  )1(
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عورية التي امتلكت بط بينھما في حالة، أو وضع، أو صيغة، لنقل الحالة الشّ التفضيل بل للرّ 

  .اعرذات الشّ 

لة ا.شياء، وعوامل الصّ  هِ نْ عليه إدراك كُ  شبيه كان لزامااعر التّ ولكي يستعمل الشّ         

نه من رؤية جواھر ة، التي تمكّ عوريّ بينھا ببصيرة نافدة ويساعده على ذلك تجربته الشّ 

  .واھر المتباعدةا.شياء مجاوزا سطوحھا، فيربط بين الظّ 

يات ھين ماة قصد إقامة وشائج جديدة غير معھودة بشبيھيّ ورة التّ ري الصّ اعتمد المّق         

شبيه ھي التي يرد فيھا طرفا التّ و, ةالصــّورة الّتشبيھيـّة البسيطــ المتمثلة فيا.شياء 

ور حضوره وع من الصّ به منتزعا من مفرد، وقد كان لھذا النّ مفردين، فيكون وجه الشّ 

  )    لالمرّف  مجزوء الكامل:()2(قوله ري، ومن أمثلته، في شعر المّق  القويّ 

  أو يفِ الضّ  مثلُ  مرُ والعُ 

   

 
  

  له إقامهْ  ليسَ  يفِ كالطّ 

    
ه واحد ا.دوات، زيادة على استعماله مشبّ  فرت فيه كلّ اوھو تشبيه مرسل تو        

بأداتين مختلفتين ھما مرة ) الطيف(، والثاني )الضيف(ل ھين به ا.وّ ، ومشبّ )العمر(وھو

  .شبيه تشبيه مرسلى ھذا التّ ويسمّ ). اGقامة(، ووجه شبه )الكاف(والثانية ) مثل(

  )المرفل مجزوء الكامل:()3(شبيه، أيضاوقوله في التّ 

  ينيا التّ الدU  ةٌ جنّ  ھيَ 

   

  هْ قامَ المُ  دارَ  تْ كرَ قد أذْ       

  ـال ةٌ ناطَ رْ ما غَ �سيّ     

   

  هْ امَ سَ الوَ  رائقةُ  اءُ رّ ـــغ      

  ـشْ مَ دِ  تْ عيَ ي دُ وھي التّ     

   

  هْ خامَ ذا فَ ھا ھَ سبُ وحَ  قَ       

    
ري ا.ندلس ه المّق تان بسيطتان بليغتان حيث شبّ ففي ھذه ا.بيات صورتان تشبيھيّ         

شبيه، وحذف وجه ه غرناطة بدمشق، وقد أضمر في تشبيھه ھذين أداة التّ نيا، وشبّ ة الدّ بجنّ 

شبيه، شبيه، وتلك ھي أعلى درجات التّ التّ  ق قدرا كبيرا من التEحم بين طرفيْ ا حقّ به ممّ الشّ 

  .ون تشبيھا بليغالذلك أسماه البEغيّ 

                                                 
 .12، ص 1نفح الطيب، ج : المقري أحمد  )2(
 .10، ص 1، ج المصدر نفسه: المقري أحمد  )3(
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ي، و يصبح ة، لتبليغ صورته للمتلّق طاقاته اGبداعيّ  شبيه البليغ بكلّ اعر التّ ف الشّ وظّ          

ه به، � حدود بينھما و� فاصل، والذي قصد من ورائه مقاصد ه لصيقا بالمشبّ المشبّ 

        )                   الطويل:()1(عة، منھا المبالغة في الوصف مثل قولهمتنوّ 

  وعاطرُ  وراحٌ  وكافورٌ  يرٌ ـعب    ىوَ والهَ  والماءُ  ربُ با والتّ الص  بحيثُ 

 ةُ وما جن  هُ تُ نيا سوى ما وصفْ الد     رُ وحاجِ  نجدٌ  سنَ منه الحُ  وما ضم  

با بالعبير، ه الصّ يقابلھا، فشبّ ة بما ھو تشبيه لطيف إذ قام بتشبيه أربعة أشياء متتاليّ  و        

وق ة الذّ على قمّ  ى بالعاطر، وھو تشبيه بليغ يدلّ اح، والھوَ رب بالكافور، والماء بالرّ والتّ 

  . ريالبEغي عند المّق 

  )مجزوء الكامل: ()2(في وصف دمشق وقال

WWWWWWWWWWWWWWWWWمَ ا دِ أّمWWWWWWWWWWWWWWWWWرةٌ  قُ ْشWWWWWWWWWWWWWWWWWفخض  

   

  الخEئWWWWWWWWWWWWWقْ   بألبWWWWWWWWWWWWWابِ  تْ َبWWWWWWWWWWWWWلعِ    

    WWWWWWWWWWWWةُ  يَ ِھWWWWWWWWWWWWبھج  UدWWWWWWWWWWWWيالWWWWWWWWWWWWنيا الت  

   

  فWWWWWWWWWائقْ   الحسWWWWWWWWWنِ  ھWWWWWWWWWا بWWWWWWWWWديعُ نْ مِ    

مّرة بالخضرة وأخرى ببھجة الّدنيا، جميلة، مزدوجة في صورة دمشق اعر ه الشّ شبّ            

من جھة والخضرة والبھجة  دمشقشبيه، وھما التّ  ، إذ أظھر طرفيْ مؤّكد مفّصلوھو تشبيه 

  . الذي ھو اللعب با.لباب والحسن الفائق بهالشّ وجه  وتركوحذف ا.داة ، من جھة أخرى

شبيه في التّ من ھدف شبيھية الور التّ ق من خEل ھذه الصّ يحقّ  اعر أنْ استطاع الشّ         

ة، لما يتركه من ة الجماليّ توضيح أفكاره، والخروج من دائرة الغموض إلى اGشارة الخفيّ 

اعر ى تعبيره عن موقف الشّ ي، ومدَ بالمتلّق أثير ركيب، ومن جھة التّ أثر د�لي من جھة التّ 

شبيه، والتقائھما دون التّ  من ذاته، ومن العالم الذي يعيش فيه من خEل ا�ھتمام بعنصريْ 

  .ة من المعنى المنتجا.داة في تحقيق اGشارة الجماليّ 

عض عھا، إذ اعتمد في بل تنوّ ري سرعان ما يسجّ ل في تشبيھات المّق المتأمّ  لعلّ  و        

  )البسيط:()1(اعرا ورد منه قول الشّ مني، وممّ شبيه الضّ صوره على التّ 

                                                 
 .17، ص 1نفح الطيب، ج : المقري أحمد  )1(
 .60و   59، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري   )2(
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  فيةٍ خا ثلي غيرُ مِ  درةَ قُ  لكنْ 

   

   Zمَ ي حَ ر الذّ دْ ر في القَ عذَ مل يُ والن َE  

    
ه ذكر و� شبيه المألوفة، فE المشبّ ورة عناصر التّ � يلمس المخاطب في ھذه الصّ         

شبيه ليفسح المجال لھذا زوع إلى ا�بتكار، فأخفي التّ به النّ ه به، وھو إجراء قصد المشبّ 

  .     ى يلمحه بنفسهالمخاطب حتّ 

  )      الطويل:()2(و

  بالجمرِ  سعرُ يُ  الجمرَ  ا، فإنّ وًّ لُ سُ     اطالبً  وقِ بالشZ  وقِ الشZ  نارَ  طفِ فE تُ 

عري ة قراءة البيت الشّ نمطيّ عه الشاعر في مني في ما يوزّ شبيه الضّ ة التّ تكمن جماليّ         

تھا كما يشاء القارئ حركيّ  ورة، وية تصوير الصّ فكير، وحرّ زا من التّ فيضفي عليه حيّ 

ورة، وا.لفاظ المبثوثة، فھي وحسب ثقافته، كما يلمح بالمفاجأة التي ينتظرھا من وراء الصّ 

  .اعري يھدف إليه الشّ ى المعنى، الذل ھيكE بديعا وجميE يسمّ ة متماسكة تشكّ متكاملة ممتدّ 

شبيه بصورته البسيطة، من أجل خدمة المعنى اعر في توظيف التّ وقد نجح الشّ         

ة، ة الجماليّ وضيح واGشارة البيانيّ ه اعتمد في تشبيھه على اGيجاز والتّ ي، .نّ وإيصاله للمتلّق 

افته الدينية التي أعانته منطلقاته وثق ة، مستنطقا البيئة وفسيّ ص حالته النّ يشخّ  نْ بل استطاع أ

  .شبيهك صورة التّ على حبْ 

شبيه أو أحدھما، بحيث طرفا التّ فيھا د التي يتعدّ  ةالصــّورة الّتشبيھيــّة المرّكبــو         

ب ھو ما يعرف عند شبيه المركّ د وبعبارة أخرى التّ به منتزعا من متعدّ يكون وجه الشّ 

يقوم على الجمع بين مشھدين يتفقان في وجوه كثيرة، تلتقي مثيلي الذي شبيه التّ ين بالتّ البEغيّ 

شبيه وجه من تلك الوجوه المفردة � قيمة له إ� من حيث يخدم التّ  ل وجھا واحدا، وكلّ لتشكّ 

في وصف كتاب .حد  ريومثاله قول المّق  ،)1(يكون حلقة من حلقاته الكبير بأنْ 

  )الوافر(:)2(أصدقائه

                                                                                                                                                         
 .15، ص1أزھار الرياض، ج: المقري أحمد  )1(
 .30، ص1نفح الطيب، ج : المقري أحمد  )2(
 .25، ص1992بيروت، ، 1ط، المركز الثقافي العربي، )نحو رؤية جديدة(دروس في البEغة العربية : ا.زھر الزناد  )1(
 .100، ص 1نفح الطيب، ج : المقري أحمد  )2(
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  ودُ بْ يَ  كالجواھر حينَ  كEمٌ 

   

  وحُ ذ يفُ إبر نْ المعَ  د[ وكالنّ   

  له في ظاھر ا.لفاظ جسمٌ     

   

  وحُ المعاني فيه رُ  ولكنّ   

    
ا عناصر شبيه، فأمّ التّ  دة في طرفيْ ورة من عناصر متعدّ ري الصّ ب المّق لقد ركّ         

عناصر كه إلى الذي فكّ ) الكEم(ل كانت في بداية ا.مر مجملة و أعني بذلك رف ا.وّ الطّ 

شبيه ة جزئية تخدم التّ منھما بصورة تشبيھيّ  كEّ  حيث خصّ ) اللفظ والمعنى: (ة ھيجزئيّ 

الجوھر (ـدة ھي أيضا، منھا ما ھو متخالف كاني فمتعدّ رف الثّ ا عناصر الطّ الكبير، أمّ 

شبيه الكبير أو ھا في نھاية ا.مر تخدم التّ ، ومنھا ما ھو متآلف كالجسم والروح، لكنّ )دّ والنّ 

  . ورة في مدلولھا العامالصّ 

ته كصورة صوير يتجاوز ماھيّ ورة التي جعلت الكEم المستھدف بالتّ ھذه الصّ         

 ع صوره إبرازا لقيمته وثرائه، فھياعر إلى تنويعمد الشّ  مسموعة أو مقروءة، بعد أنْ 

تبدو لمن ية صورة شمّ  الّنظر فيھا أّنھا جواھر تلمع، وھي ة تبدو لمن يمعنصورة مرئيّ 

 ي، أو قل مخلوقا آدميا، ظاھرُ ه كائن حسّ را، وا.كثر من ذلك أنّ عنبَ با مُ يستنشق أريجھا طيّ 

  . م، والمعاني فيه روحألفاظه جسْ 

 في  )الكاف(ـشبيه، كاعر على أنواع كثيرة من أدواة التّ اعتماد الشّ حظ كما نل        

 

  )مجزوء الكامل: ()1(عن ابن الخطيب هـقول

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWقَ  مْ َلWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWرُ  �ّ إ يبWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWهُ ذك  

   

  هْ الكماَمWWWWWWWWWWWWWWWWW رZ َتWWWWWWWWWWWWWWWWWفْ مُ  رِ كWWWWWWWWWWWWWWWWWالزھْ    

  )المتقارب: ()2(في قوله عمودّيا) الكاف(وتكرار    

  ىَحWWWWWWتَ انْ  ي اGمWWWWWامِ نWWWWWاجِ  ابWWWWWنُ  و شWWWWWيخُ 

   

  اَشWWWWWطى عليھWWWWWا مَ ْسWWWWWق وُ مWWWWWن الطWWWWWرُ    

  نفا � كَمWWWWWWWWWWWWWلWWWWWWWWWWWWWه شWWWWWWWWWWWWWرَ  بWWWWWWWWWWWWWأنّ     

   

    َEWWWWWWWWه بيْ  خWWWWWWWWه منWWWWWWWWذْ نWWWWWWWWاأوْ  ُمWWWWWWWWحش  

  اَمWWWWWWWWWWWWWWWWتَ نْ اِ و � كالWWWWWWWWWWWWWWWWذي .بيWWWWWWWWWWWWWWWWه     

   

  اَشWWWWWWWWWWوَ  حَ �َ  غWWWWWWWWWWمِ إليWWWWWWWWWWه علWWWWWWWWWWى رُ    

  )الوافر(:)3(وتكراره أفقّيا    

                                                 
  .8و  7، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )1(
 .104، ص رحلة المقري: أحمد المقري   )2(
 .100، ص 1نفح الطيب، ج : المقري أحمد   )3(
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  ودُ بْ يَ  كالجواھر حينَ  كEمٌ 

   

  وحُ ذ يفُ إبر نْ المعَ  د[ وكالنّ   

  له في ظاھر ا.لفاظ جسمٌ     

   

  وحُ المعاني فيه رُ  ولكنّ   

  )                 الطويل:()4(في قوله) كأنّ (استعماله ا.داة و    

  ھان كأنّ يْ ضَ مَ  قدْ  وصالٍ ي لياِل 

   

  واعبِ الكَ  حورِ في نُ  قودٍ ي عُ `ِل   

  ) مجزوء الكامل: ()5(مّرتين ھابتكراروقوله     

  هُ نسWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWيمَ  كWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWأنّ  رٌ ْطWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWقُ 

   

  كِ ْسWWWWWWWWWWWWWWومِ  كWWWWWWWWWWWWWWافورٍ  نفحWWWWWWWWWWWWWWاتُ    

  هِ رياِضWWWWWWWWWWWWWWWWWW رَ ْھWWWWWWWWWWWWWWWWWWزَ  وكWWWWWWWWWWWWWWWWWWأنّ     

   

  كِ لْ ِسWWWWWWWWWW مِ نْظWWWWWWWWWW نْ ى ِمWWWWWWWWWWوَ َھWWWWWWWWWW ر8 دُ    

  )الخفيف(: )6(ثEث مّرات) كأنّ (وقوله بتكرار    

  منھWWWWWWا غصWWWWWWونٌ  تختWWWWWWالُ  ريWWWWWWاٍض  و

   

WWWWWWي ُبWWWWWWا وعُ  رودٍ فWWWWWWن زھرھWWWWWWودِ مWWWWWWق  

    WWWWWWWWWWWWا.دواحَ  نّ أفك WWWWWWWWWWWWا َغWWWWWWWWWWWWانٍ وَ فيھ  

   

  ودِ ا بحسWWWWWWWWن القWWWWWWWWدُ وً ْھWWWWWWWWتتبWWWWWWWWارى زَ 

  يWWWWWWWWWWانٌ فيھWWWWWWWWWWا قِ  ا.طيWWWWWWWWWWارَ  وكWWWWWWWWWWأنّ     

   

WWWWWWWWودتتغّنWWWWWWWWود بعWWWWWWWWل عWWWWWWWWي كWWWWWWWWى ف  

  مWWWWWة الWWWWWرووْ فWWWWWي حَ  ا.زھWWWWWارَ  وكWWWWWأنّ     

   

  ودُنWWWWWWWWتحWWWWWWWWت بُ  لU َسWWWWWWWWتُ  سWWWWWWWWيوفٌ  ِض 

     

  )المرفل مجزوء الكامل:()1(عّدة مّرات) كأنّ (بتكرار وقوله

  ـأسWWWWWWWWWWWWW الWWWWWWWWWWWWWدينِ  ھWWWWWWWWWWWWWذا لسWWWWWWWWWWWWWانُ 

   

   WWWWWWWWWWWWWWWWWWكَتWWWWWWWWWWWWWWWWWWرِ  هُ نَ كَ ه  وأْسWWWWWWWWWWWWWWWWWWهْ جاَم  

  نْ َمWWWWWWWWWWWWWWWWWWWفَ  هُ بارَتWWWWWWWWWWWWWWWWWWWومحWWWWWWWWWWWWWWWWWWWا عِ     

   

  هْ Eمَ د َسWWWWWWWWWWWWWWدُ رْ لWWWWWWWWWWWWWWم َيWWWWWWWWWWWWWW اهُ ّيWWWWWWWWWWWWWWحَ    

    WWWWWWWWWWWWWWهُ فكأّن WWWWWWWWWWWWWWكَ َمWWWWWWWWWWWWWWا أمس WWWWWWWWWWWWWWـال  

   

   WWWWWWWWWWWWWWWWاعَ  مَ قَلWWWWWWWWWWWWWWWWامَ و� حُ  المطWWWWWWWWWWWWWWWWهْ س  

    WWWWWWWWWWWWWWWهُ وكأّن WWWWWWWWWWWWWWWلُ  مْ َلWWWWWWWWWWWWWWWمَ  يعWWWWWWWWWWWWWWWـْت  

   

WWWWWWWWWWWWWWWWمُ  نَ     Zارَ  مٍ طھWWWWWWWWWWWWWWWWب Zى النWWWWWWWWWWWWWWWWهْ عاَم  

    WWWWWWWWWWWWWWWمْ  هُ وكأّنWWWWWWWWWWWWWWWل WWWWWWWWWWWWWWWا قَ رْ َيWWWWWWWWWWWWWWWغ  

   

  هْ امَ نَ �َسWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW و ا�عتWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWزازِ  بَ رِ    

    WWWWWWWWWWWWWWمْ وكأّنWWWWWWWWWWWWWWلُ  ه لWWWWWWWWWWWWWWوَ  يجWWWWWWWWWWWWWWـْج  

   

   WWWWWWWWWازَ ًھWWWWWWWWWا  ح WWWWWWWWWبِ  نْ ِمWWWWWWWWWرٍ ْش WWWWWWWWWهْ تماَم  

    WWWWWWWWWWWWWWا هُ وكأّنWWWWWWWWWWWWWWWم WWWWWWWWWWWWWWي الَ َجWWWWWWWWWWWWWWWف  

   

  هْ سWWWWWWWWWWWWWWWWWWامَ وَ  يٍ ْھWWWWWWWWWWWWWWWWWWو� نَ  أمWWWWWWWWWWWWWWWWWWرٍ    

    WWWWWWWWWWWWWWWا هُ وكأّنWWWWWWWWWWWWWWWالَ  مWWWWWWWWWWWWWWWن WWWWWWWWWWWWWWWنْ ِم  

   

  هْ و� احتراَمWWWWWWWWWWWWWWW ∗اهُ َبWWWWWWWWWWWWWWWحِ  كٍ ِلWWWWWWWWWWWWWWWمَ    

                                                 
 .32فتح المتعال، ص: المقري أحمد   )4(
 .14، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري   )5(
 .19، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )6(
 .10، ص 1، ج المصدر نفسه: المقري أحمد  )1(
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WWWWWWWWWWWWWWWم يُ  هُ وكأّنWWWWWWWWWWWWWWWلWWWWWWWWWWWWWWWي  قِ ْلWWWWWWWWWWWWWWWف  

   

   WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWهِ دِ َي WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWزِ  يرٍ دبِ لَتWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWهْ ماَم  

  )ويلالطّ : ()2()حكى(باستعمال الفعل لولع والطّ ا.ربُ وصف وقال في     

WWWWWWاھا الحَ قَ َسWWWWWWاَي WWWWWWن أرُبWWWWWWوطُ  عٍ مWWWWWWُولِ ل  

   

  حWWWWWWوليفWWWWWي مWWWWWWن بعWWWWWدھم ونُ نَ دَ  تْ َكWWWWWحَ  

  قريحWWWWWWةٍ  عWWWWWWينٍ  لھWWWWWWا أجفWWWWWWانَ  تُ ضWWWWWWمنْ     

   

  ZدWWWWWن الWWWWWعِ مْ م WWWWWؤونِ  ارِ رَ دْ ِمWWWWWولِ ھَ  الشWWWWWم  

 )الوافر: ()3()مثل(مستعمE  وقال في الحنين إلى الوطن    

  سEWWWWWWWٌم مثWWWWWWWُل مWWWWWWWا فاحWWWWWWWْت ريWWWWWWWاضٌ 

  

  مWWWWWWWّرْت بھWWWWWWWا ريWWWWWWWُح الّشWWWWWWWمالِ  وقWWWWWWWدْ 

   WWWWWى دْھWWWWWعلWWWWWه عْيWWWWWا فيWWWWWى مWWWWWبٌ ٍر مَض  

  

  ُيعWWWWWWاُب بWWWWWWه ِسWWWWWWوى ِقَصWWWWWWُر اللّيWWWWWWالِي

   
  )الوافر: ()4(في قولهعمودّيا  )مثل(وتكرار

  ايًبWWWWWWسWWWWWWك طِ ف المِ رْ َعWWWWWW مثWWWWWWلُ  سEWWWWWWمٌ 

   

  يWWWWWWWاِض الرّ  أزھWWWWWWWارِ  نا مثWWWWWWWلَ ْسWWWWWWWوحُ   

  عWWWWWWWWWاليEلWWWWWWWWWة والمَ الجَ  ظِ ْفWWWWWWWWWعلWWWWWWWWWى َل     

   

  يWWWWWWWWWاضنيا عِ ين والWWWWWWWWWدّ مWWWWWWWWWام الWWWWWWWWWد[ إ  

  ارًّ مWWWWWWWWWWاء ُطWWWWWWWWWWَل بالعُ  يسَ ذا مWWWWWWWWWWا ِقWWWWWWWWWWإ    

   

  يWWWWWWاضوا كالحِ حَ ْضWWWWWWا وأَ رً ْحWWWWWWغWWWWWWدا بَ   

  )مجزوء الكامل( :)1(أفقّياتكراره و    

WWWWWWWWWWWWWWWلُ  اسُ والّنWWWWWWWWWWWWWWWانِ  مثWWWWWWWWWWWWWWWھمزم  

   

 UدWWWWWWWWWWذاءَ قWWWWWWWWWWوا الح WWWWWWWWWWى مثاِلWWWWWWWWWWهْ عل  

  ـدْھWWWWWWWWW مثWWWWWWWWWلُ  ركَ دْھWWWWWWWWW ورجWWWWWWWWWالُ     

   

WWWWWWWWWWWركَ ـ  Uي تقلWWWWWWWWWWWفWWWWWWWWWWWه وحاِلWWWWWWWWWWWهْ ب  

    WWWWWWWWWWWWWWWWذا إذا فَسWWWWWWWWWWWWWWWWاالزّ  دَ ولWWWWWWWWWWWWWWWWم  

   

  هْ علWWWWWWWى رجاِلWWWWWWW ى الفسWWWWWWWادَ رَ َجWWWWWWW نُ 

    
  )ويلالطّ : ()2(يه العادي والبليغبشجمع بين التّ  أحبابٍ  عَ بْ رُ في قصيدة يصف فيھا  وقال

  ض شWWWWWWWWWWWبابناليالينWWWWWWWWWWWا كّغWWWWWWWWWWW بحيWWWWWWWWWWWثُ 

   

  رُ جWWWWWWWWWWواھِ  ونحWWWWWWWWWWنُ  ا سWWWWWWWWWWلكٌ َنWWWWWWWWWWوأيامُ   

  دولWWWWWWWWWWWWةٌ  للشWWWWWWWWWWWWبيبةِ  كانWWWWWWWWWWWWتْ  ليWWWWWWWWWWWاليَ     

   

  رُ وآِمWWWWWWWWW نWWWWWWWWWاهٍ  اتِ ذZ اللWWWWWWWWWّ بھWWWWWWWWWا ملWWWWWWWWWكُ   

  ھWWWWWWWWافانّ  علWWWWWWWWى تلWWWWWWWWك العھWWWWWWWWودِ  سEWWWWWWWWمٌ     

   

  تلتھWWWWWWWWWWا مصWWWWWWWWWWادرُ  أفWWWWWWWWWWراحٍ  مWWWWWWWWWWواردُ   

    

                                                                                                                                                         
  .أعطاه: حباه ∗
 .29، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري )2(
 .31صفتح المتعال،  : أحمد المقري )3(
 .18ص، 1جأزھار الرياض، : أحمد المقري )4(
 .85المرجع السابق، ص: حفيف حجو بلعيد   )1(
 .18و  17،  ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري   )2(
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  : ةـّــورة ا�ستعاريــّـالصـ  2

، وأصلھا ا�ستعارة مجاز لغويّ  إلى أنّ  )3(ون العرب القدماء والمحدثونذھب البEغيّ         

ولھذا فھي تقوم على ا�لتحام والتوحيد بين . بهتشبيه حذف أحد طرفيه وأداته ووجه الشّ 

  .الماھيات د الموجودات وحي الحدود وتتوحّ ھا، حتى تمّ طرفيْ 

ھا ھبة � .نّ « :عر كما يقول أرسطو في عبارته المشھورةھي أقوى ما في لغة الشّ  و        

  .)4(»نتقل من إنسان `خرتعلم أو تُ تُ  أنْ  يمكن

ة ووضوح ر بھا بدّق يعبّ  اعر أنْ ھا الوسيلة التي يستطيع الشّ عر .نّ لغة الشّ « بل ھي        

  .)5(»ينسيق المنطقي الذي يعتمــد على ا.سلوب الفنّ يلجأ إلى التّ  ا يمكن أنْ أكثر ممّ 

 :يتھا ومزاياھاثا عن أھمّ خاصا، فقال متحدّ  وقد أو�ھا عبد القاھر الجرجاني اھتماما        

ك ة تزيد قدره نبE و توجب له بعد الفضل فضE وإنّ ھا تبرز البيان أبدا في صورة مستجدّ إنّ «

ھا تعطيك الكثير من المعاني ومن خصائصھا أنّ . الواحدة قد اكتسب فيھا فوائد فظةتجد اللّ َل 

ا ناطقا، وا.عجم فصيحا وا.جسام الخرس مبينة فظ وتريك الجماد حيّ باليسر من اللّ 

ھا طيفة التي ھي من خبايا العقل كأنّ ة، وإذا شئت أرتك المعاني اللّ ة جليّ ة باديّ والمعاني الخفيّ 

ة ة حتى تعود روحانيّ فت ا.وصاف الجسمانيّ شئت لطّ  مت حتى رأتھا العيون، وإنْ وقد جسّ 

  .)1(»نون� تنالھا إ� الظّ 

عر سواء في ة ا�ستعارة بالشّ ر عن فعاليّ عبد القاھر الجرجاني بھذا الموقف يعبّ  إنّ         

ة اGنسان فظ الموحي أو في تشخيص المواد الجامدة وإكسابھا إنسانيّ المعنى بوجيز اللّ 

  .يةية الحسّ وأفعاله أو في تجسيد المعنى ونقله من نطاق المفاھيم إلى المادّ 

بة من وھي مركّ  ريق المضادّ الطّ « :Harbert Read ھربرت ريد وا�ستعارة كما يقول        

بة � بطريق ر عن فكرة مركّ ھا تعبّ اذة، بمعنى أنّ ف صورة أخّ وحدات من المEحظة تؤلّ 

  .)2(»ة بين ا.شياءجريد، بل بطريق اGحساس المباشر بالعEقات الموضوعيّ حليل أو التّ التّ 

                                                 
   .122عدنان حسين قاسم، المرجع السابق، ص: ينظر   )3(
 .179المرجع السابق، ص: عز الدين إسماعيل  )4(
 .55، ص1982الصورة في الشعر السوداني، الھيئة المصرية العامة للكتاب، : حسن عباس صبحي   )5(
 .33المرجع السابق، ص) : عبد القاھر(الجرجاني   )1(
 .107، ص1980المجاز وأثره في الدرس اللغوي، دار النھضة العربية، بيروت، : محمد بدري عبد الجليل  )2(
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ة من أدوات الخيال، يستطيع بفضلھا كسر وأداة ھامّ ة وا�ستعارة وسيلة تعبيريّ         

عيد خلق ما لكي يُ ى في نظامھا، وإنّ الحواجز والحدود بين ا.شياء � لكي يحدث الفوضَ 

ظام من جديد بين ھذه ا.شياء نفسھا من جھة، وبينه وبينھا من جھة أخرى، لكي يعيش النّ 

لة اGنسان وحيد في مخيّ اعية إلى التّ اء السّ وحية بين ا.شيلة الرّ الصّ « اھا في وئام، .نّ وإيّ 

ظام في العالم الخارجي وبناء استعارة تعبير عن رغبة عميقة لعقل اGنسان في اكتشاف النّ 

ظام على ما ع العقل إلى إشباع النّ جيدة ـ كما يقول دي لويس ـ يعني إشباع جزء من تطلّ 

  .)3(»أثير فيهحوله والتّ 

ـرسل ھا أكثر استثارة لخيال المـُ عر .نّ ية في الشّ ھذه ا.ھمّ  ا�ستعارة كلّ وقد اكتسبت         

  . )4(»اعر عنھانقل إليه انطباع الشّ من اGحساس با.شياء، وتَ «نه إليه، وذلك حين تمكّ 

ية قديما وحديثا لو لم تكن ھي لغة ھذه ا.ھمّ  ة لتكسب كلّ ورة ا�ستعاريّ ولم تكن الصّ         

بيعة، واعتقد اGنسان البدائي يومئذ د بين اGنسان والطّ ل الذي وحّ ا.وّ  انيّ الخيال اGنس

ماء ي، والشمس تبتسم، والسّ ما في الكون ذو حياة؛  فأشجاره تغنّ  كلّ  أنّ « ااعتقادا يقينيّ 

  .)1(»س وغيرھا من المعانيبح يتنّف تبكي، والصّ 

نته نته ولوّ ري زيّ ھا في شعر المّق ة، فإنّ ور ا�ستعاريّ ة للصّ ؤية الجماليّ انطEقا من الرّ         

ا.لوان وجھا  خذ من كلّ لت في صور جزئية بديعة كالفسيفساء التي تتّ ة، وتشكّ يّ بلمساتھا الفنّ 

اعر في قصائده على ا.خذ بيد القارئ ة، حيث يحرص الشّ ل وترسم لوحة كبرى عامّ لتشكّ 

ة مبھجة، أفكاره على ھيئة صور استعاريّ ل به بين ھذه الجزيئيات الساحرة، فيظھر ليتجوّ 

ه من ة، وما تقع عليه حواسّ ور من الحياة العامّ لصّ آخذا ا .ورا كاملةة وصيّ ل لوحة فنّ تشكّ 

  . ة خصبة للمبدعل مادّ بيعة الواسعة، بمختلف مظاھرھا التي تشكّ الطّ 

وبه في ري وظھر أسلونسوق بعض الصور ا�ستعارية التي ازدان بھا شعر المّق         

ة التي أثارت انتباھنا ور ا�ستعاريّ رحلتنا في شعره جعلتنا نستجلي بعض الصّ . أبھى حلله

                                                 
)3(  a 156الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، مصر، ص: محمد حسن عبد. 
 .368المرجع السابق، ص: جابر أحمد عصفور  )4(
، 1982ا.ردن، ، 2طالصورة الفنية في الشعر الجاھلي في ضوء النقد الحديث، مكتبة ا.قصى، : نصرت عبد الرحمان )1(

 .16ص 
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، ومنھا قول بما فيھا من تشخيص، ساھم في توضيح المعاني وإجEء ا.فكار

  )                  المرفل مجزوء الكامل:()2(اعرالشّ 

  هفي أزرارِ  مسُ فالشّ 

   

 
  

  هْ Eمَ ه قُ في يدِ  والبدرُ   

    
حيث  ،لمعنى من الحقيقة إلى المجازونقل لغة المعتادة، ففي ھذا البيت عدول عن اللّ         

   .مس والبدر أدوات يتEعب بھا الممدوحمن الشّ  كEّ الّشاعر جعل 

  )الوافر:()3(و

  ناياالثّ  احُ ضZ وَ  وضُ الرّ  بحيثُ 

   

  ا.ديمِ  ولُ ُق صْ مَ  الحسنِ  يقُ أنِ   

    
بيعة فأصبحت اعر ألوان الطّ ص الشّ إذ شخّ  ،ةصورة مجازيّ  ركيب ا�ستعاريّ ففي التّ         

  . انأشخاصا لھا قوامھا وھيأتھا الجميلة ومنظرھا الفتّ 

  )الكامل(:)1(بيعة بدمشقوقال في وصف جمال الطّ 

  ةلّ بحُ  العيونَ  قد راقَ  وضُ والرّ 

   

  آذارُ  حابهِ ھا بسَ حاكَ  دْ قَ   

  Eئلٍ غَ  رُ ضْ خُ  حِ وْ الدZ  وعلى غصونِ     

   

  ه أزرارُ امِ مَ في أكْ  رُ ھْ والزّ   

    
ص بھما ما إبداع في ھذين البيتين، وھو يرسم صورتين شخّ ري وأبدع أيّ لقد برع المّق         

عين على تشخيصھا وإعمال الخيال يثير ما بين عناصرھا من عEئق، تُ  بيعة، وحاول أنْ الطّ 

أبھر العيون وراقھا، حين بدا أمامھا في  آدميّ وض صورة كائن فيھا، لذلك تراه قد رسم للرّ 

وض فقد ارتدت بطائن خضر، فكان ا أفنان الرّ أمّ . ة، كان قد حاكھا له آذار بسحابهأبھى حلّ 

  .ھر .كمامھا أزرارالزّ 

  )      الكامل:()2(و

  ھاصباحَ  ھارُ البَ  كَ ي ضحِ فھي التّ 

   

  رجسِ النّ  عيونُ  ھاتَ عشيZ  وبكتْ   

    

                                                 
 .10، ص1نفح الطيب، ج : المقري أحمد )2(
 .58، ص1المصدر نفسه، ج : المقري أحمد )3(
 .59، ص1المصدر نفسه، ج: أحمد المقري  )1(
 .66، ص1نفح الطيب، ج : المقري أحمد  )2(
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صھا، فمن جھة بيعة وتشخّ ستلھم من مظاھر الطّ ة التي تُ ضاديّ ة التّ نائيّ أبلغ ھذه الثّ ما         

اعر ة الشّ ن أھليّ ، وھو تناغم راق يبيّ باح، ومن جھة أخرى البكاء في العشيّ حك في الصّ الضّ 

  .  صوير اGبداعيع من التّ لھذا النوّ 

  )الطويل:()3(و

  ماكلZ  ا.حاديثَ  ني البرقُ طارحُ يُ 

   

 
  

  نه رسولُ مِ  رقَ بَ ال كأنZ  أضاءَ 

    
الحياة في ا.شياء الجامدة في  شخيص وبثّ ة على التّ ة ھنا، المبنيّ عريّ ورة الشّ الصّ  إنّ         

لھا إلى الجماد ھي في جسيد الذي ينزع الحياة من ا.حياء ويحوّ نتاج الخيال اGيحائي، أو التّ 

        .ى الّتشخيص تكون أكثر عمقا ود�لةا�ستعارة القائمة عل رة، .نّ ذاته أسطورة مصغّ  حدّ 

  )  الرمل:()4(قولهفي ھذا ا.مر،  دةومن صوره الجيّ 

  قدْ  رفَ الطّ  تروقُ  أنھارٍ  ذاتُ 

   

  رودَ نھا الزU با مِ ي الص[ أيدِ  قنتْ أتْ   

  ىنً سَ  الوصفَ  فاقتِ  وبطاحٌ     

   

 
  

 Zزتْ طر  Uرودَ ا فيھا البُ الحيَ  كف  

    
ھو انحراف الكEم عن نسقه المألوف، ويظھر ذلك وا�نزياح  ففي ھذا البيت انزياح،        

ه من غير المعقول ، .نّ )االحيَ  زت كفّ طرّ ( ، وفي)باأيدي الصّ  أيقنتْ ( اعرا في قول الشّ جليّ 

  .    يكون للحيا كفّ  ، وكذا أنّ با أيدٍ يكون للصّ  أنْ 

  )الكامل:()1(، قولهكذلك ةور ا�ستعاريّ ومن الصّ 

   خبرٌ ا مُ حيZ المُ  بتسمُ مُ  ھرُ دّ وال

   

  طرِ الوَ  ى بإدراكِ ك ا.سمَ رِ قدْ َعن      

    
اعر من ا تختلج به نفس الشّ وضيح عمّ ورة اGفصاح والتّ القصد من وراء ھذه الصّ         

مقام ھذا  ا ابتھاجا لعلوّ ھر مبتسم المحيّ ن الدّ وتعظيم للممدوح، ويظھر ذلك من خEل كوْ  حبّ 

  .الممدوح

  )   مخلع البسيط:()2(ومن استعاراته الجميلة

                                                 
  .27، ص1المصدر نفسه، ج : المقري أحمد )3(
 .147رحلة المقري، ص: المقري أحمد )4(
 .216رحلة المقري، ص: المقري أحمد  )1(
 .92، ص1نفح الطيب، ج: المقري أحمد  )2(
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  برْ فاصْ  الوداعَ  إذا رأيتَ 

   

 
  

  دُ اعالبِ  كَ نZ مّ ھُ يَ  و�

    
ل اعر تجاوز المعنى الحقيقي إلى معنى آخر في المصراع ا.وّ الشّ  حيث نجد أنّ         

  . للبيت، وذلك من خEل تشخيص الوداع بجعله كائنا يرى ويشاھد، وھو معنى مجازي

  )الخفيف:()3(و

  ى إليهِ تسعَ  ا`مالُ  هُ تْ وأتَ 

   

  ه كالعبيدِ عصرِ  ا أھلُ وغدَ   

    
غة المتعارف عليھا من خEل اعر للّ عبير انتھاك الشّ نEحظ من خEل ھذا التّ         

في ھيئة شخص  ، إذ جعل ا`مال وھي شئ معنويّ )أتته ا`مال( قولهة في ا�ستعارة المكنيّ 

  .  يغدو ويروح

  .إضافة إلى استعماله صورة تشبيھّية إذ شّبه أھل العصر بالعبيد        

  )الوافر:()1(قوله و

  ؤونٌ خَ  ا زمنٌ ننَ بيْ  قَ رّ ففَ 

   

 
  

  عِ يالجم بتفريقِ  غفٌ له شَ 

    
ر غربته، فجعل اعر وھو يصوّ ورة، أحسسنا بمعاناة الشّ الصّ ظر في ھذه ا النّ إذا أمعنّ         

  .  واشتاق ن أحبّ ا يبعده عمّ من خصما له وعدوّ من الزّ 

الموضوعات، ومن أمثلة ذلك قوله في  ة في جلّ ورة ا�ستعاريّ ري الصّ ف المّق وظّ         

  )المرفل مجزوء الكامل(:)2(ھدالزّ 

  ـنيZ نيا الدّ في الدU  فالعيشُ 

   

  هْ دامَ اG وZ مرجُ  غيرُ  ةِ ـ  

  ھايZ دِ ثُ  هُ تْ ضعَ رْ أَ  نْ مَ     

   

  هْ امَ طَ فِ  اتبد ةٍ عَ رْ في سُ   

  ھابِ  هُ جانبُ  زZ عَ  نْ مَ     

   

  هْ تضامَ ر اھْ وْ لى الفَ نوي عَ تَ   

  نْ مَ  نَ ظرت فأيْ ذا نَ إو    

   

  هْ امَ رَ مَ  تْ حَ نَ و مَ أه تْ عَ نَ مَ   

  ـصْ ته وَ بَ ھَ ي وَ الذّ  نِ ومَ     

   

     ً�  Zهْ انصرامَ  شَ خْ لم يَ  ثم  

  هُ َل  تْ دّ ي مَ الذّ  نِ مَ وَ     

   

  هْ صامَ انفِ  فِ يخَ  مْ َل فَ  Eً بْ حَ     

                                                     
 .177رحلة المقري، ص: المقري أحمد  )3(
 .14، ص1نفح الطيب، ج: المقري أحمد )1(
 .8، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري )2(
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  ذْ إه تْ رZ غَ  كم واحدٍ 

   

  هْ مامَ الدZ  ةَ ه مخفيَ تْ رZ سَ     

  لم من حيثُ  بهِ  تْ دَ عَ قَ     

   

  هْ قيامَ  كْ فلم يمِل  مْ َل عْ يَ     

    
ري ية، حيث استعار المّق ة صورة كلّ ريّ تبدو ھذه ا.بيات المأخوذة من القصيدة المّق         

ھا كائن آدمي، ففي رھا على أنّ ية المحسوسة، فصوّ ة مجموعة من الصفات المادّ نيا الدنيّ للدّ 

الحنون الحريصة على رعاية وليدھا، الذي  نيا بمظھر ا.مّ الوقت الذي تظھر فيه ھذه الدّ 

ى عن واجبھا فتفطمه مع أنه تتخلّ تأخذه إلى حضنھا فتغدق عليه من لبنھا، تراھا سرعان ما 

نة أيضا صورة اGنسان التي رسم لھا صاحب المدوّ  ھا قسوة ھذه المنّيةإنّ . � يزال رضيعا

 يسلب من اGنسان كلّ  ويحرص على تكدير صفو ا`خرين، بل يسعى إلى أنّ  الذي تراه يكدّ 

  .  شيء جميل

راء ة والثّ ور الفعاليّ الذي يزرع في الصّ  جسيمة بالتّ ري ا�ستعاريّ ز صور المقّ وتتميّ        

بيعية، وا�رتقاء بھا إلى والحركة التي تنبع من ثقافته وما تقع عليه عينه من المناظر الطّ 

  .ةعريّ مستوى الشّ 

لت ظاھرة في لEنتباه، شكّ  وّظف ا�ستعارات المكنّية بشكل �فتري المّق  كما أنّ         

 .  فيھا ة التي �شكّ عريّ قة وتجربته الشّ مشاعره المتدّف  أسلوبه البEغي، عكست عن خبايا

  : ةــّ ورة الكنائيــّ الصـ  3

وھي وجه . )1(ھي اسم جامع أطلق، وأريد به �زم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى        

ي يلجأ إليھا ا.دباء، لcفصاح عما عبير الفنّ من أوجه البيان، وطريق جميل من طرق التّ 

  .بخلدھم من المعاني، ويجيش في نفوسھم من الخواطريدور 

عري، ة من وسائل ا.داء الشّ يّ ة باعتبارھا وسيلة فنّ ور البEغيّ الصّ  والكناية من أھمّ         

ي، وا.داء عبير الفنّ عور إلى مستوى التّ تسمو بالمعنى، وترتفع بالشّ  وھي تستطيع أنْ 

فيصدمه  ھن عن طريق الحسّ فحسب بل ينفذ إلى الذّ لة اف الذي � يثير المخيّ اGيحائي الشّف 

ي التي ھي صورة غير مقصودة، ثم يفاجئه بعد ذلك بما يخفيه عطى الحسّ � بصورة المُ أوّ 

محة ريعة، واللّ ة السّ ة، وذلك بواسطة اGيماءة وفكريّ من د��ت نفسيّ  عطى الحيّ ھذا المُ 

  .ة المفاجأةجة ا�كتشاف ومسرّ فھا العقل والشعور مبھورين ببھالخاطفة التي يتلّق 
                                                 

 .337القزويني، المرجع السابق، ص: ينظر  )1(
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ھا ج كلّ ھا أنواع مختلفة تتدرّ اة الكناية، يرى ابن رشيق أنّ ة المسمّ يّ ورة الفنّ ھذه الصّ  و        

عد على ب عر وملحه، وبEغة عجيبة تدلّ من غرائب الشّ «  تحت باب اGشارة التي ھي

عرف ة واختصار وتلويح، يُ نوع من الكEم لمحة دالّ  وھي في كلّ ...ى، وفرط المقدرةالمرمَ 

 .)2(»مجمE، ومعناه بعيد من ظاھر لفظه

ة العذبة، سنحاول عريّ شويق، ونسج الشّ في إحداث عنصر التّ  الّشاعروقد ساھمت الكناية عند 

  )       المرفّل مجزوء الكامل(:)3(ا في قولهأن نستقرئ ما أمكن منھا، وھي تظھر جليّ 

 Zى تَ حت Zظِ  صَ قل Uمُ وأراھُ    ھمل  Zرامهْ اختِ  ھرُ الد  

، وفي عجزه )ھمص ظلّ تقلّ ( عف في قولهقوط والضّ في صدر البيت، كناية عن السّ         

 .كناية عن الويEت التي تصيب الظالمين في حكمھم

  )ويلالطّ ( :)1(مدح الوقال في     

  مWWWWWWن الجWWWWWWود سWWWWWWاكبُ  ه غيWWWWWWثٌ وفWWWWWWي كّفWWWWWW  زاخWWWWWWWرٌ  مWWWWWWWن العلWWWWWWWمِ  ره بحWWWWWWWرٌ ففWWWWWWWي صWWWWWWWدْ 

WWWWWWWWWورَ فَمWWWWWWWWWن ي WWWWWWWWWصْ دً زْنWWWWWWWWWةً  ا أو يغWWWWWWWWWزجاج  WWWWWWWا قدُحWWWWWWWابٍ فمWWWWWWWدحُ  ه حWWWWWWWبُ  و� القWWWWWWWحائ  

في صدر البيت ا.ّول كناية عن المكانة العلمّية الكبيرة للممدوح، وفي عجزه كناية         

وقد جاءت ھذه الكناية في صورة جمالّية إيقاعا ومعنى وذلك . عن قّمة كرمه وبذله وعطائه

  .يرخبأسلوب الّتقديم والّتأر عباستعانة الّشا

  )                    ويلالطّ : ()2(بدمشق وطنه عندما حلّ وقال متشّوقا إلى             

WWWWWWW ى أھWWWWWWWلٌ مَ ي بWWWWWWWالحِ ِلWWWWWWWوَ    بُ حْ ى َصWWَنWWحَ نْ فWWي المُ و ل8 ِخWW وفWWي حWWاجرٍ   يWWWWWWWرةٌ جِ  بِ عْ وبالش[

WWWWWWWWWتَ  Zبُ  مَ قسWWWWWWWWWالمُ  ذا القلWWWWWWWWWَت Zـھــبين مُ يWWWWWWWWWألتُ   ْمْ◌◌ْ ــWWWWWWل يُ  كمُ سWWWWWWھ eاWWWWWWقْ بWWWWWWُب◌ُ  مُ َسWWWWWWالقل  

                                                 
 .212المرجع السابق، ص: ابن رشيق  )2(
 .8، ص1نفح الطيب، ج : المقري أحمد  )3(
 .578 و 577ص، 1997فتح المتعال،: أحمد المقري  )1(
 .67، ص1المصدر نفسه، ج: أحمد المقري )2(
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ا.ولى تتمّثل في البيت الثاني استعارة وكناية في آن واحد، فبداية شطر في              

، والّثانّية كناية عن توّزع الّشوق بين )تقّسم ذا القلب(ن يقّسم ماّدي يمكن أ تشبيه القلب بشيء

على ما تعانيه نفسّيته من  حّب الّشاعر لدمشق من جھة ووطنه من جھة أخرى، ليدلّ 

  .اضطراب

  )ريعالسّ : ()3(:با.راضي المقّدسةعندما حّل  قالو 

  ىالWWWWWWWWWWWWورَ  خيWWWWWWWWWWWWرِ  و ھWWWWWWWWWWWWذه أنWWWWWWWWWWWWوارُ 

   

  ضWWWWWWWWWWWWWWوحالوُ  ذاتُ  و ھWWWWWWWWWWWWWWذه ا`ثWWWWWWWWWWWWWWارُ  

  ي الWWWWWWWWذي لWWWWWWWWم تWWWWWWWWزلْ الWWWWWWWWوحْ  طُ و مھWWWWWWWWبَ     

   

 WWWWWWWWWه ِمWWWWWWWWWبWWWWWWWWWأتي الفُ ن الوّھWWWWWWWWWوحاب تWWWWWWWWWت  

  شWWWWWWWWWWي بھWWWWWWWWWWاكWWWWWWWWWWان يمْ  و تلWWWWWWWWWWك أرضٌ     

   

  نفWWWWWWWWWوحت وْقWWWWWWWWW ھWWWWWWWWWا فWWWWWWWWWي كWWWWWWWWWلّ رفُ فعَ  

    
ضّمت ھذه ا.بيات مجموعة من الكنايات أضفت على الّنص جما�، ففي البيت ا.ّول       

وفي الثاني كناية عن المكان . من منزلة مازالت تذّكر به) ص(كناية عن ما تركه الّرسول 

 إشارة إلى المكان الّطاھر الذي، وفي البيت ا.خير وھو مّكة المكّرمة الذي نزل فيه الوحي

   .كان يمشي فيه

  )الخفيف: ()1(قراءة البخاريوقال عندما فرغ  مع  زمEئه من      

  يخWWWWWWWارِ البُ  دِ را بسWWWWWWWرْ منWWWWWWWا دْھWWWWWWWنعِ  قWWWWWWWدْ 

   

  يالبWWWWWارِ  حِ فWWWWWتْ  ِض ن فWWWWWيْ نا ِمWWWWWبْ وشWWWWWرَ 

  يھWWWWWWWانِ  عWWWWWWWيشٍ  نWWWWWWWا فWWWWWWWي سWWWWWWWلكِ وانتظمْ     

   

  ن ديWWWWWWارِ بھWWWWWWا ِمWWWWWW أكWWWWWWرمْ  فWWWWWWي ديWWWWWWارِ 

  احّيWWWWWWWالمُ  قُ مWWWWWWWان طْلWWWWWWWالزّ  وجWWWWWWWهُ  حيWWWWWWWثُ     

   

  خضWWWWWWWرارِ اِ  ذاتُ  ا`مWWWWWWWالِ  وغصWWWWWWWونُ 

    
، الكناياتھذه  شّكلتھابمجموعة من الّصور  لتوضيح معانيه عند المتلّقي استعان المّقري     

حيث (، )انتظمنا في شكل عيش(، وقوله )شربنا من فيض فتح الباري(المتمّثلة في قوله 

انّية عن ا.ّيام الّسعيدة ، فا.ولى كناية عن ما جمعه من علوم، والثّ )وجه الّزمان طلق المحّيا

وكّل ھذه الّصفات تدّل على أّن الّشاعر . الحياة البھيجةالتي قّضاھا في تعلّمه، وا.خيرة عن 

    .يصف أحلى أّيامه الّدراسّية

                                                 
 .109و  108رحلة المقري، ص : المقري أحمد )3(
 . 70، ص رحلة المقري: أحمد المقري  )1(
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  )الكامل( :)2(راقالفِ الشكوى من وقال    

  ىالھWWWWWWWWوَ  امَ أّيWWWWWWWW فWWWWWWWWراقِ  بعWWWWWWWWدَ  فرجعWWWWWWWWتُ 

   

  عِ وَلWWWWWWWالمُ  للمحWWWWWWWب[  بابةَ الّصWWWWWWW أصWWWWWWWفُ 

    WWWWWWWWونَ داِمWWWWWWWWةُ  ي الجفWWWWWWWWغرّ  إذا الحمامWWWWWWWWهدْت  

   

WWWWWوقِ ِمWWWWWوطِ  ن فWWWWWةِ  خWWWWWالبان WWWWWعِ رِ المترْع  

    WWWWWWWWديّ قِ أْسWWWWWWWWدْ   ارَ ي الWWWWWWWWدَ  وقWWWWWWWWاأھلُ  تباعWWWWWWWWھ  

   

WWWWWWWا  َعWWWWWWWدّ زَ عنھWWWWWWWي الWWWWWWWالھُ  موعَ ا لWWWWWWWعِ ّم  

  نWWWWWWWWWWيلWWWWWWWWWWيس يجيبُ  ا.طEWWWWWWWWWWلِ  ونواعWWWWWWWWWWبُ     

   

WWWWWWا بْيWWWWWWنھنّ م WWWWWWوَ ِسWWWWWWدَ ى الّصWWWWWWعِ ى بترّج  

  نWWWWWWWWWييجيبُ  الغصWWWWWWWWWونِ  فWWWWWWWWWوقَ  وھواتWWWWWWWWWفٌ     

   

  عِ السWWWWWWWWWWجZ  الحمWWWWWWWWWامِ  تغريWWWWWWWWWدُ  مWWWWWWWWWنھنّ 

    
لّشاعر ويّتضح ذلك من خEل ھذه ا.بيات التي اتغلّبت على البعاد   آ�م يبدو أّن         

، وھي كناية عن كثرة دموعه، و )أسقي الدّيار( قوله تنّوعت فيھا الكنايات المتمّثلة في

فلمتأّمل في ھذه الّصور يكشف عن . ، كناية عن ھجرة ا.حباب لدّيارھم)ونواعب ا.طEل(

مدى الغربة التي يعيشھا الّشاعر، كما يكشف عن توظيف ا.لفاظ القديمة كا.طEل 

  . واعبوالنّ 

  )الطويل:()1(في قولهو

  وطالما ا،فً رْ صِ  ا البينِ يZ مَ حُ  شربتُ 

   

  سيمُ وَ  وَ وھْ  ا الوصلِ يZ حَ مُ  جلوتُ   

  حمامةٌ  عي أن تنوحَ مْ دَ  فميعادُ     

   

  سيمُ نَ  شوقي أن يھبZ  ميقاتُ  و  

ة ل، وشدّ ما سمع نواح الحمام في المصراع ا.وّ ة ا.لم كلّ كما نEحظ، كناية عن شدّ             

  .انياني من البيت الثّ الثّ سيم، في المصراع بھبوب النّ  ما أحسّ وق كلّ الشّ 

  )مخلع البسيط:()2(أيضاو

  بقٍ سَ  صلَ خَ  ي حازَ فھو الذّ 

   

  ةٌ آي مانِ في ذا الزّ  وصارَ   

    

                                                 
  .78، ص1989، جامعة تلمسان، )مخطوط( ماجستيررسالة المقري شاعرا، : بلعيد حجو حفيف  )2(
 
 .27، ص1نفح الطيب، ج : المقري أحمد  )1(
أبو القاسم سعد a، : منشور الھداية في كشف حال من ادعى العلم والو�ية، تقديم وتحقيق وتعليق: عبد الكريم الفكون  )2(

 .231، ص1987لبنان، ، 1طدار الغرب اGسEمي، 



   مستوى الّصورة الفنيّة                                                                                    لثاالفصل الثّ 
 

243 
 

 اعر جعل كلّ الشّ  لت في أنّ ھناك مبالغة في وصف الممدوح في ھذا البيت، تمثّ         

  .الكائنات تشھد بمكانة ھدا الممدوح، وھي كناية عن بلوغ الممدوح أسمى المعالي

  )        ملالر:()3(أيضا و

  اأبً  للفضلِ  ا صارَ يا وحيدً 

   

  ىم فأبَ واكُ سِ  القلبُ  لفَ كَ   

  . كلف القلب سواكم فأبى، كناية عن قمة اGخEص والوفاء والمحبة: في قول الشاعر            

  )السريع:()1(كذلك فيو

  ي بھاكان يمشِ  أرضٌ  وتلكَ 

   

  فوحُ نَ  وقتٍ  ھا في كل[ رفُ فعَ   

    
ل في ذكر قيمة الممدوح عن طريق إبراز توجد كناية في ھذا البيت، تتمثّ          

 .براء الطيّ مكانته التي تضاھي في شھرتھا انتشار رائحة الثّ 

  )الوافرمجزوء :()2(فيو

  والعملِ  القولِ  بحارِ     في غريقٍ  ديْ بيَ  فخذْ 

ا، ، والمعنى ھنا ليس حقيقيّ )فخذ بيدي غريق(اعر انزياح المعنى ظاھر في قول الشّ         

cنسان الذي فاعة لل ذلك في طلب المساعدة والشّ ما انزاح من الحقيقة إلى المجاز، وتمثّ وإنّ 

  .كثرت أخطاؤه وز�ته

  )السريع:()3(منھا أيضاو

  ھانِ جتَ واسْ  وبةِ إلى التّ  بادرْ 

   

  جناهْ  بما قدْ  مأخوذٌ  فالمرءُ   

    
  .            الجزاء من جنس العمل ل من البيت، فيه كناية على أنّ المصراع ا.وّ         

  )الخفيف:()4(ومن كناياته أيضا، قوله

                                                 
 .180رحلة المقري، ص: المقري أحمد  )3(
 .108المصدر نفسه، ص: المقري أحمد  )1(
 .47، ص1نفح الطيب، ج: المقري أحمد  )2(
 .74المرجع السابق، ص: محمد الصغير اGفراني   )3(
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  نونُ فُ  نھامِ  عليZ  تْ وتواَل     نھممِ  رU الغُ  كارمُ المَ  ينِ غمرتْ 

  .مكان ھا سيول تغمره من كلّ كأنّ د مكارم أھل دمشق، عطاء و تعدّ ر لنا اعر يصوّ الشّ        

  

  

  )البسيط:()1(أيضاو

 Zحظُ يُ  اشٌ ّف خُ  مسَ الشّ  رىيَ  ىأنEھا   
  

  فافيشِ الخَ  أبصارُ  بھرُ تَ  مسُ والشّ 

صوير الذي في التّ وعلّو كعبه ري على قدرة المّق  ة التي تدلّ ور الكنائيّ من بدائع الصّ         

عرفون جمال محاسن الّشام، إذ شّبھھم إلى القارئ بإيجاز، وھي كناية عن الذين � يم يقدّ 

  .وررؤية النّ  بالخفافيش التي � تستطيع

  )البسيط:()2(فيو

  نفيسِ تَ  بعضَ  يضنِ مُ  جوَ شَ  ستْ فنفZ     احرً سِ  حاجرِ  نمِ  نسمةٌ  تْ سرَ  وقدْ 

ة بعد احة واستعادة العافيّ وھي كناية عن الرّ اني من ھذا البيت، طر الثّ فالكناية في الشّ         

  . مرض طويل

ل في ھذه الصور يجدھا صورا ري فالمتأمّ ھذه بعض لطائف الكنايات عند المّق         

ور لتجسيد المعنى وتقريبه ف ھذه الصّ وقد وظّ . ةصة، تمتاز بالبساطة والجزئيّ ة مشخّ وصفيّ 

  .ي، حتى يستوعب ويعي الصورة كاملةللمتلّق 

ع ا.داء �لة وتنوّ ري أتاحت آفاقا رحبة في ثراء الدّ الكناية في شعر المّق  أنّ  �شكّ         

عبير عن غرضه المقصود بطريقة أبلغ إقناعا وأعظم تأثيرا من ى إلى نجاحه في التّ ا أدّ ممّ 

  .صريحي المباشر الذي قد يقف عاجزا عن الوفاء بذلك في كثير من ا.حيانالخطاب التّ 

  :الخ�صة

بيعة الطّ  ري يEحظ أنّ ة عند المّق عريّ ورة الشّ ع للصّ المتتبّ  فإنّ من خEل ما سبق           

فھا أحسن صوير لديه، إذ وظّ ة � بأس بھا في مجال التّ لت مادّ ة شكّ بنوعيھا الصامتة والحيّ 

                                                                                                                                                         
 .63، ص1المصدر السابق، ج: المقري أحمد )4(
 .68، ص1، جنفح الطيب :المقري أحمد   )1(
 .67و  66رحلة المقري، ص: المقري أحمد  )2(
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توظيف، في إبراز المعنى الذي كان يرمي إليه، وعلى العموم فھي صادرة من مشاھداته 

  . ومEحظاته لبيئته

كما �حظنا، غرضه الّتأثير في المخاطب بمختلف أنواعه إّنا اھتمام الّشاعر بالّتشبيه         

  .عن طريق إخراج المعاني المجّردة إلى أشياء ملموسة من وحي خياله

اGيجاز وا�قتصاد  سعى من خEل ا�ستعانة بالّصورة ا�ستعارّية إلى تحقيقكما        

  .اللغوي، إضافة إلى البحث عن القيمة الجمالّية

أّما الكناية فاكتشفنا سّر حEوتھا وسحرھا من خEل ا�نصراف عن الّتعبير با.صل         

ّن حسنھا يتأّتى عن طريق المبالغة في س، .فوإلى ما ھو أملح في القلوب وأعذب في النّ 

  .الوصف
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 سيرة الّشاعرـ  1
 

م ش�اھق م�ن أع�مھ�ا القديم، وعَل� ح شامخ من صروح ا�دب الجزائريّ صرْ  المّقري        

َرْفَرَف في سماء المج�د . ارة، وعظمة ھائلة، وِعْلم وافرام بنفس جبّ وركن وطيد، صارَع ا�يّ 

  .  والعبقرّية، فكان خالدا في نثره، مطبوعا في شعره

يمك��ن أْن نس��تقرئ بع��ض ص��فاته، إذ يب��دو ُحل��و الّص��داقة، م��ّر الع��داوة، م��ن مؤلّفات��ه          

ى وح، اش�تھر بش�ّدة ال�ّذكاء، وق�ّوة الحافظ�ة، وس�رعة البديھ�ة، حّت�دمث ا�خ��ق، خفي�ف ال�رّ 

نظيره في ج�ودة القريح�ة وص�فاء ال�ّذھن  حافظ المغرب، وُحّجة المشرق، لم ُيرَ «أُطلق عليه 

  .)1( » ...وقّوة البديھة

  :هــده ونشأتــــمولـ  1

حمن ب�ن أب�ي د بن أحمد بن يحيى ب�ن عب�د ال�رّ أحمد بن محمّ  اس، واسمهكنيته أبو العبّ         

   .)2(ريالمّق ، المعروف بينشھاب الدّ  هلقبو ،العيش

د أب��و حام��د محّم�� هن��عيّ إذ  لمّق��ري، ف��ي ت��اريخ وFدت��ه؛اختل��ف معظ��م ال��ذين ترجم��وا ل        

" م�رآة المحاس�ن"م�ن كت�اب في رأين�ا �ّن�ه ورد ف�ي ن�صّ  ھو ا�صحّ ، وھـ 986م العربي بعا

فه سيدي العربي الفاسي، وھو معاصر للمقّري، وفيه أّن المقّري أخبره أّن ت�اريخ مول�ده لمؤلّ 

ه وض�ع ع�م�ة ھ�ـ و لكّن�992ع�ام  "ا�ع��م"كتاب�ه ي ف�ي ركلّ�الزّ  جعل�ه و   .ھـ986ھو سنة

   .)3(خارياستفھام حول ھذا التّ 

   .)4(ھـ1000 بعام) م1956م ـ levi provencal )1894ليفي بروفنسال ه دحدّ و  

وف�ي م، حي�ث نش�أ وق�رأ وتعلّ� ،تلمس�ان غير أّنه تّم اFّتفاق على مكان وFدته الذي ھو        

  .)5(»...بھا ونشأتُ  ، وقرأتُ يجدّ  وجدّ  يوجدّ  وأبي أنا دتُ ِل بھا وُ و «: ذلك يقول

فت��ي تلمس��ان، وم��ن جمل��ة م��ا ق��رأ علي��ه الق��رآن ري مُ ه س��عيد المّق��تتلم��ذ عل��ى ي��د عّم��        

نيس��ي، ع��ن كت��ب الس��ّتة بس��نده ع��ن أب��ي عب��د S التّ ى عن��ه الك��ريم، وص��حيح البخ��اري، وروَ 

                                                 
، وزارة الشؤون الدينية وا�وقاف،  )رسالة المسجد(، مجلة )اTمام أحمد المقري(رمن أع�م الجزائ: العمري ب�عدة  )1(

 .59، ص2008، ماي 06، السنة05الجزائر، عدد
 .302ص، المرجع السابق ،المحّبي: ينظر  )2(
 .237، ص1980بيروت، ، 5طالعلم للم�يين،  دار، 1ا�ع�م، ج ،الزركلّي: ينظر  )3(
 .28ص، المرجع السابق ،عيدبل حفيف حجو: ينظر  )4(
 .136ص، 7ج، نفح الطيب: ريالمقّ  أحمد )5(
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نيس��ي، ع��ن أب��ي عب��د S ب��ن م��رزوق، ع��ن أب��ي ح��افظ العص��ر محم��د ب��ن عب��د S التّ  ،وال��ده

بيع، عن القاضي عياض بأسانيده المذكورة ف�ي بير، عن أبي الرّ ان، عن أبي جعفر بن الزّ حيّ 

، كم�ا درس علي�ه أيض�ا "نن ا�ربع�ةحيحان والّس�الّص�"، و"ص�طفىالّشفا في حق�وق المُ "كتاب

  .)1(ا�دب والفقه المالكي

  :هـــأصولـ  2

 م��دينتيْ  ب��ين اVن مدين��ة توج��د وھ��ي "ةرَ ّق��مَ "إل��ى  نس��بأص��ول تُ  ري م��نالمّق�� ينح��در        

 الق�اف وتش�ديد الم�يم بف�تح  )ةرَ ّق�مَ (و .ا بالمس�يلةلح�ق إدارّي�وإْن كان�ت تُ  ،المس�يلة وبريك�ة

 ي�اقوت قال ا�ولى، أشھرھما لغتان القاف، وسكون الميم بفتح وقيل  مفتوحة، وراء المفتوحة

 م�ن قريب�ة البرب�ر رّ َب� ف�ي بالمغرب مدينة...اءالرّ  وتخفيف السكون ثم بالفتح ةرَ قْ مَ « :الحموي

  ھ�اجرت و ق�د .إفريقي�ة زاب ىرَ قُ� رة م�نمّق� إنّ  فيق�ول ريالمّق�  اأّم� .)2(»داحّم� بن�ي قلع�ة

ري رفق�ة ش�يخه حمن المّق�الخ�امس للعائل�ة وھ�و عب�د ال�رّ  الج�دّ   بانتق�ال  تلمسان  إلى  أسرته

  .)3(عيبين شُ أبي مدْ 

  : معارفه ـ 3 

الق�ئ��ل،  ،هأّمت��الفك��ر ف��ي ري جھب��ذ م��ن جھاب��ذة عص��ره، وأس��طون م��ن أس��اطين المّق��        

ة ى من عّدة ينابيع، مّما أّدى إلى تنّوع مصادر ثقافته ب�ين دينّي�، واستقَ ة معارفتشّرب من عدّ 

  . ةة، وأدبيّ و تاريخيّ 

  :ةالدينيّ  معارفال ـ أ 

الواس��عة ف��ي عل��وم الق��رآن ه فات��م��ن خ���ل مؤلّ ة للمّق��ري، الدينّي�� يب��دو زاد المع��ارف        

دلي�ل عل�ى درايت�ه  ف�ي نث�ره وش�عرهاFقتب�اس القرآن�ي  م�ن هارإكثو .وأصوله والحديث والفقه

  .وحيدوقد درس علم الحديث والتّ  ،وعلومه وجلّ  بكتاب S عزّ 

                                                 
 .60و  59المرجع السابق، ص ،العمري ب�عدة: ينظر  )1(
 .175ص، 1984، دار صادر، بيروت، 5ج، معجم البلدان: الحموي  )2(
  .205، ص5نفح الطيب، ج ،المّقري أحمد: ينظر  )3(
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وكان شغوفا بمطالعة كتب التص�ّوف، معجب�ا با�ولي�اء الّص�الحين، مص�ّدقا لكرام�اتھم         

 سير والح�ديث، ومعِج�زا ب�اھرام والّتفكان آية باھرة في علم الك� «: وقد وصفه المحّبي بأّنه

«)1( .  

        Vين بمكان�ة المّق�ري ا�دبّي�ة والفكرّي�ة خ�رو شھادة المحّبي ھذه، دلي�ل عل�ى اعت�راف ا

 .والّثقافي���ة المتنّوع���ة الت���ي حب���اه S بھ���ا، إض���افة إل���ى م���ا اكتس���به بنفس���ه م���ن عل���وم ش���تى

ه عن قيام�ه بت�دريس الح�ديث حديثخ�ل   ، منفي علم الحديثالمّقري  معارفتظھر         

 :، إذ يق�ول)ص(ب�يالنّ  مقربة من قب�ر لمدينة المنّورة علىل زياراتهريف في إحدى بوي الشّ النّ 

، ونل�ُت ب�ذلك وغي�ره ـ �م ومس�مع�ة والّس�ى من�ه علي�ه الّص�بم�رأَ  ب�ويّ حديث النّ ال وأمليتُ  «

 .)2(» ...وS المن���������ة ـ م���������ا ل���������م يك���������ن ل���������ي في���������ه مطَم���������ح وF مطَم���������ع

 :قول������هم������ن خ�������ل ، فنس������تنتجھا وحي������د والعقائ������دعل������م التّ ه ف������ي ا معارف������وأّم������        

أي��دي تش��ير إلي��ه با�نام��ل  وكام��لٍ  وقاص��رٍ  وخام��لٍ  وظ��اھرٍ  وب��ادٍ  قّس��م العب��اد إل��ى حاض��رٍ «

ن أدواتھ�م وأغراض�ھم، وتغ�اير ألس�نتھم وتب�ايُ  ى في اخت�ف ذواتھم وأعراضھم، وأبدَ ىالُكبر

ت��يح ن أُ نيا لَم��ومناص��بھم ومناس��بھم ِعَب��را، وجع��ل ال��دّ  م وأك��وانھموأمكن��تھم وأزمن��تھم وأل��وانھ

إل�ى جس�راً نب�را، مِ  أو صعدَ  إلى ا�رض برا، وأخلدَ وليس منھم مسوحا أو حِ  برا،غراً أو كِ صِ 

، وحَكم ـ وھو الفاعل المختارـ على الجميع ب�الموت فك�ان لمبت�ِدِئھم خي�را، في�ا ومْعبرا خرةVا

   .)3(»معالج أو راقٍ له من داٍء أعَيا كّل 

   ةـّـاريخيف التّ رامعال ب ـ

ته القديم والحديث، ودرايته الواسعة بأخباره إّط�ع المّقري الواسع على تاريخ أمّ          

 نفح" كتابه، و"روضة اVس"ى قصصه، تظھر من خ�ل ما سّجله في مؤلفاته كـوحتّ 

 حضارتھاذّكر با�ندلس و تاريخا لة أّرخ فيھة تاريخيّ موسوعة أدبيّ ُيعّد  الذي "الّطيب

بن اين لسان الدّ  وترجم فيه ل]ديب والسياسيّ  ،في مختلف اVداب والعلوم والفنوناTس�مية 

  .الذي انبھر به المّقريبذي الوزارتْين، و  ،الملّقبالخطيب

                                                 
 .302، صالمرجع السابق: المحّبي  )1(
 .57، ص1، جنفح الطيب: ريالمق أحمد  )2(
 .2، ص1، جنفسه صدرالم: المقري أحمد  )3(
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من أجل أخذ الموعظة والعْبرة من الّسابقين، وقصيدته  اريخالتّ  استلھم الّشاعر        

وأمر «: خير دليل على ذلك، ويظھر ذلك أيضا من خ�ل قوله" ةريّ القصيدة المّق "المسّماة 

ى، أحوال الذين زال أمرھم وانقضَ  ظر في عواقبى والنّ ن مضَ َجّل اسُمه بالتدّبر في أنباء مَ 

 .)1(»وأظلم َدَجا قلبه باTعراض عن ذلك نْ من صنوف ا�مم، ووّبخ مَ 

ف�ّن ن جمع بيْ  بأّنه ، أقرّ )ياضأزھار الرّ (كما في بقية كتبه كـ )الّطيبنفح (و في كتابه         

م�ا  وإنش�اءٍ  مٍ في�ه م�ن نْظ� وأوردتُ «: و معرفت�ه بحي�اة و أخب�ار الّن�اس اريخالّت�وق�ائع ا�دب و

أس�اء، م�ا  ن أحس�ن أوشاء، ومن أخبار مل�وك ورؤس�اء، وطبق�ات َم� يكتفي المقتصر عليه إنْ 

 )2(»المتجّم������ل اكرّذك������ار للراح������ل المتحّم������ل، وزين������ة لل������ذّ في������ه اعتب������ار للمتأّم������ل، وا

  وم�ن ، )روض�ة اVس(بتأريخه لرح�ت�ه ف�ي المغ�رب والمش�رق ف�ي كتاب�ه  كما اھتمّ         

 حنينه إلى المغرباشتياقه و والذي ذكر فيه العربي ذلك حديثه عن سنة رحيله إلى المشرق 

   :حتى أّنه قالا�قصى 

ا ش�اءه الذي ليس لعبده ف�ي أحكام�ه تعّق�ب أو رّد، وF محي�د عّم� كى المِل ا قضَ ه لمّ إنّ «  

ط�ر رّد، برحلتي م�ن ب��دي، ونقلت�ي ع�ن مح�ّل ط�ارفي وت��دي، بقُ  سواء كره ذلك المرء أو

لوF أّن سماسرة الِفتن سامت بضائع أْمنه نقصا، وطم�ا  محاسنه الذي تّمت ،المغرب ا�قصى

ح��اف إض��مارا وقطع��ا ث ف��ي ك��ّل، لرونق��ه م��ن الزّ ب��ه بح��ر ا�ھ��وال فاس��تعملت ش��عراء العي��

        ) مجزوء الكامل(:)3( وقال في وصف المغرب اFقصى .ووقصا

  ك�������������������أن[ نِس�������������������يَمهُ  رٌ ْط�������������������قُ 

   

 
  

  ْس��������������كِ ك��������������افوٍر ومِ  نفح��������������اتُ 

  هاِض�����������������وك�����������������أن[ َزْھ�����������������َر ريّ     

   

 
  

  ن نْظ���������م ِس���������ْلكِ ُد̂ر َھ���������َوى ِم���������

 المنصب وا�ھل والوطن و ، تاركاً وذلك أواخر رمضان من عام سبعة وعشرين بعد ا�لف    

  .)4(»اTلف

  

                                                 
  .3، ص1جنفح الطيب، ، : أحمد المقري  )1(
  .118، ص1، جنفسه صدرالم: أحمد المقري  )2(
 .14، ص1، جنفسه صدرالم: أحمد المقري  )3(
  .14 و 13، ص1، جنفسه صدرالم: المّقري أحمد  )4(
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يمكن القول أّن المّقري يعّد من ا�دباء والعلماء الذين وضعوا بصماتھم في  وھكذا  

ميدان أدب الّرحلة، ويكفي ذلك أّنه حاول أْن يصف كل ما رآه في المدن التي حّل فيھا 

  .وارتحل، مقّدما صورة مصّغرة  في ھذا المجال

         :ةــّ غوية والّل ا$دبيّ  فرامعالج ـ 

ا لغوّي��ع��ّد يُ تمّك��ن المّق��ري م��ن ناص��ية اللّغ��ة العربّي��ة، وال��تحّكم ف��ي ثروتھ��ا، أّھل��ه �ْن         

ُيضّمن ك�م�ه أو  أنه  ومن ممّيزات أسلوبه  بامتياز في نظر الّنقاد والباحثين،وشاعراً  كاتباو

 .م�ه أو نث�رهئه قلم�ه م�ن نظْ ا ينِش�مّم� ،راجمالتّ ثنايا ا�خبار والحوادث و في يبثّ «ك�م غيره 

 ا يثير إعجابه ويس�تدعي قريحت�ه فيح�اكيقصيدة أو نحو ذلك ممّ  دُ رِ ض حادثة أو تَ رُ عْ فحين تُ 

  . )1(»ة برسالة من إنشائهثريّ سالة النّ القصيدة بقصيدة من نظمه، ويضاھي الرّ 

  )الطويل(:)2(يقول ،المنّورةنة لمديلذلك في وصفه  يتجلّى و        

  ف�������أين تطي�������بُ  طاب�������تْ  ب�������ةٌ ب�������ه طيْ     عن���د طي���بِ  ب���ةَ ف���ي طيْ  بْ تِط��� ذا ل���مْ إ
  عاء يجي����������بُ لل����������د_  أرٍض  فف����������ي أي̀     عان��ا ال��د_ ھا رب_ ف��ي أرِض�� بْ ِج��ن ل�م يُ إو
 ل�������ى القل�������ب م�������ن أج�������ل الحبي�������بِ إ    ك�����مل_ طيب�����ة كُ  ي�����ا س�����اكني أكن�����افَ أ
ز ب�ه ا تمّي�الع�رب، وذل�ك نظ�راً لَم� بكثرة حفظه �شعار فرِ عُ  هإنّ ، حَسنات المّقريومن      

أو تضمين اقتباس ب نةستعامّما أّدى به إلى اF  .)3(البديھة ھن وقوّ وصفاء الذّ  ،اكرةة الذّ من قوّ 

س�واء ف�ي نث�ره أو  عراء الكب�اربع�ض الكلم�ات أو العب�ارات م�ن قص�ائد بع�ض الّش�أو ت�ذييل 

 . مهنظْ 

ف�ي  ھ�امَ  وش�اعرٌ «: ر بفطاحلة الّشعراء العرب القداَمى، حّتى أّنه ق�اليكفي أّنه تأثّ  و           

 راب،لَس� ُخ�دع َر الخ�راب، وَعَم� اد، وجاھلٌ ما لم يفعل فكان للغاوين من الروّ  ، وقالوادٍ  كلّ 

ر م�ن غ�راب، ن ك�ان أح�ذَ ر ممّ ي البصَ مِ ر عَ ه إذا جاء القدَ أنّ  ق علمٍ راب، ومحّق الشّ  عن أعذب

  (1)»راب ترابالذي فوق التّ  وكلّ  غير S فانٍ  أنّ  نق تيّق ّف ومو
                                                 

 .15، ص1، جنفح الطيب: قريأحمد الم  )1(
 .45، صنفسه صدرالم :أحمد المقري  )2(
عبد الوھاب بن منصور، المطبعة : اTع�م بمن حل مراكش وأغمات من ا�ع�م، مراجعة ،السم�لي العباس: ينظر )3(

  .308، ص1993، الرباط، 2، ط2الملكية، ج
  

  
  .6، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  (1)
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ال����ذي يق����ول ة عريّ ي الّش����أح����د أبي����ات المتنّب����ھن����ا ض����ّمن نّص����ه الّنث����ري ب المّقريف����

  )الطويل:()2(فيه

  َھ������̀ينٌ  م������الُ ِمْن������َك ال������ُوّد فال نل������تُ  إذا

   

������راِب ُت������َرابُ    َوُك������ل_ ال������ِذي َف������ْوَق الت_

ى حّت�� ة القديم��ةا�مث��ال العربّي��ي إل��ى حيل��ون المتل��ّق◌ّ م��ن ا�دب��اء ال��ذين يُ المق[��ري  و            

زمان ومكان، لَم�ا فيھ�ا م�ن ق�يم  يستفيد منھا وھي تتدفّق حيوّية، وتنبض بالحياة، وتصلح لكلّ 

  .، يس��������تفيد منھ��������ا الع��������اّم والخ��������اصّ ومقّوم��������ات ف��������ي مختل��������ف المج��������اFت

ق ع��د الخ��رْ البُ  س��ع م��ناتّ وق��د  وأت��وقُ «: المق[��ري وّظفھ��اة الت��ي العربّي��ال وم��ن ا�مث��        

  (3)»اختيار وھاق، إلى ديار F يعدُ برَ  ضَ ا صادح أو ومَ خصوصا إذا شدَ 

، و ُيض�رب )5(»عق عل�ى الّراِق�ع الخ�رْ اّتَس�«: لالمَث� بھ�ذا (4)استعان في ھذا الق�ول فقد        

اس ب���ن م���رداس العّب��� س���تطاع تدارك���ه لتفاقم���ه، وق��ال أب���و ع���امر، ج���دّ ف��ي ا�م���ر ال���ذي F يُ 

             )مجزوء الرجز:(لميلسّ ا

  ةوF خلّ������������� الي�������������ومَ  بَ F نَس�������������

   

  عِ اِق��������عل��������ى الرّ  قُ ع الخ��������رْ َس��������اتّ 

ھ�ذا  لوف�ي مْث�« ى عل�ى كتابات�هالذي طغَ  الّسجعاستعماله  ،ب المق[رياليومن أمثلة أس        

المش�ھور  قاق، كما قال حائز الّسْبق باFس�تحقاق، ا�دي�ب ا�ندلس�يتذوب القلوب الرّ  طنالموْ 

 .، ال������ذي F ش������ّك أّن المّق������ري ق������د استحض������ره لمكانت������ه الّش������عرّية(6)»اقق[������ب������ابن الز_ 

 غ��ويق��افي اللّ ئ��اً عل��ى مخزون��ه الثّ كِ المق[��ري ھ��ذه العب��ارة المس��جوعة متّ  فھن��ا وّظ��ف        

  .، نتيج����ة ثقافت����ه وتمّكن����ه م����ن ناص����ية اللّغ����ة العربّي����ةال����ذي َمعين����ه F ينض����با�ص����يل، و

 هإش��ارات بع��ض وتظھ��ر ،ق��د ا�دب��يالنّ أحك��ام اھتم��ام  بري فللمّق�� فحس��ب، ھ��ذا ل��يسو        

ن ب�ن إذ لس�ان ال�ديّ «: ائ�  ف�ي ھ�ذا ا�دي�ب الف�ذّ ق� ،بن الخطي)بلسان الّدين ل مدحه في ةقديّ النّ 

ھ�ا ج م�ن بح�ار الب�غ�ة در_ نون، المس�تخرِ ي اVمال الظّ ق لذوِ الفنون، المحّق  الخطيب إمام ھذه

                                                 
 .481ص، ديوانلا: المتنبي  )2(

 .17، ص1السابق، ج صدرالم: أحمد المقري  (3)
 .اVجر: مرآة لثقافة مؤلفه الموسوعية، موقع" نفح الطيب"مقدمة كتاب  ،عبد الواحد عبد الس�م شعيب: ينظر  (4)

 .15، ص 2002، ، اليمن1، طالشائع من أمثال يافع، دار جامعة عدن للطباعة والنشر: علي صالح الخ�قي  )5(
 .16، ص1السابق، ج صدرالم :المقري أحمد  (6)
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ائق�ة الت�ي ت��زيح ى ف�ي العل��وم عل�ى اخ�ت�ف أجناس�ھا، وا�لف�اظ الرّ وَل الي�د الُط� ول�هالمكن�ون، 

  .)1(»بإيناسھا وحشة ا�نفس

  .، والسياسّية والعلمّيةةا�دبيّ ابن الخطيب  ةمكان زوھذه اTشارات تتمثل في إبِرا

  :هــــــــــ رح�ت 4  

   : المغرب ا$قصى فيري المقّ ـ  1 

م��ن تلمس��ان إل��ى ف��اس ب��المغرب كان��ت ري لمّق��إل��ى الخ��ارج ف��ي حي��اة ا ةل س��فريّ أوّ         

ر ال��ذين وF ذَك�� ،فات��همؤلّ  ل��م ي��ذكر ف��يري إْن ك��ان المّق��و«.ھ��ـ1009ف��ي س��نةوذل��ك ا�قص��ى 

  . )2(»بب الذي دعاه إلى ترك ب�ده و اFنتقال إلى فاسترجموا له، السّ 

ي عرفتھ��ا الجزائ��ر ف��ي بداي��ة العھ��د إFّ أّن طل��ب العل��م، إض��افة إل��ى بع��ض الف��تن الت��        

ى وبق�ي بھ�ا حّت� ،ذاعت شھرته ،يتها لنباھته وجدّ و نظرً  .بب في ھذه الھجرةالعثماني ھي السّ 

أحم)د المنص)ور   عديالّس�  لطانالّس�  ق�ادة  أح�د ،ي)سا0بن محم)د   إبراھيمالفقيه  فيھا  نزلَ 

ُ  ،ھبيال)ذّ  ال��ذي ُس��ّر ب��ه لطان م��ه إل�ى الّس��قدّ ف اكش،ري واص��طحبه مع�ه إل��ى م��رّ ب ب��المّق عِج��فأ

   . كثيرا

كت��اب    ص��احب مبكت))يالتّ  أحم))د باب))او اب))ن القاض))يعل��ى  ريالمّق)) فتع��رّ اكش وبم��رّ         

  إل�ى  حل�ةالرّ  و م�ن ھ�ذه. و أدبائھ�ا  اكشمن علماء مرّ  آخر اعدد ى، كما التقَ )ل اFبتھاجنيْ (

م�ن  مي ذك�ر م�ن لقي�تھا�نف�اس ف� ةاVس العاطر ةروض( فكرة تأليف كتاب  استلھم  اكشمرّ 

    .)فاساكش ومرّ الحضرتين أع�م 

إل��ى تلمس��ان ذھ�ب منھ��ا و ف��اس عائ��دا إل�ىاكش م�رّ  ريالمّق))غ��ادر ھ�ـ 1010 ف�ي س��نة        

   .)اVسروضة (كتاب  حيث أتمّ 

 

وFي�ة   إلي�ه  س�ندتأُ  إذ كبي�رة  ةعلميّ   مكانة  أتبوّ   وفيھا ،فاسھـ استقّر ب1013و في        

  .)1(، وأقام بھا نحو خمسة عشر عاماينالخطابة في جامع القرويّ وى و اTمامة لفتوَ ا

                                                 
 .109ص، 1ج، نفح الطيب :أحمد المقري  )1(
 ).ن(ص، المرجع السابق: الحفناوي محمد  )2(
، 1995، دار الغرب اTس�مي، بيروت، 2أع�م الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ج ،يحي بوعزيز: ينظر )1(

  .168ص
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بع��ض س���طين « ھ��ذه المكان��ة إل��ى أنّ  ريالمّق))أ تب��وّ   د 6س))عْ  أب))و القاس))م ع رِج��و يُ         

ق بسياس�تھم تتعلّ�  ةسياسيّ   تلمسان، �سباب خصوصا مون علماء الجزائر،المغرب كانوا يقدّ 

  .)2( »ةة عموما، و الجزائر بصفة خاصّ العثمانيّ  ولةمن الدّ 

  :المشرق العربي في ـ المّقري 2

ة، ف�ي إلى الشرق، ولھذا عزم على تحقي�ق ھ�ذه ا�منّي� فرى دائما السّ يتمنّ  ريالمقّ كان         

بع�د أن اس��تأذن  جھ�ا إل�ى المش�رقمتّ  "ف��اس"مدين�ة  غ�ادرف م،1617/ھ�ـ1027ش�ھر رمض�ان 

يخ الم�أمون، ف�أذن د الّش�بن عبد S الغالب باc ب�ن محّم� دأبو محمّ  وھوملك المغرب آنذاك، 

  . له

 الحبي)بجمع فبينما يُ  ،من اFخت�فإلى المشرق بنوع  سفرهسبب  خونالمؤرّ  ذكرو ي        

لقبائ��ل  بمواFت��ه  ھ��مات_   باعتب��اره ةسياس��يّ   ض��غوط  تح��ت  خروج��ه ك��ان عل��ى أنّ  الجنح))اني

 يخللّش��� المعادي���ةو المغ���رب رقي م���نالج���زء الّش��� ف���يا م���ن تلمس���ان، الت���ي أص���لھ راقةالّش���

ف ھ�و المؤلّ� بأنّ يرى  )ريرحلة المّق (محقّق كتاب  رمعمّ  بن دمحمّ  فإنّ . )3(عديالسّ  المأمون

 cماح ف�ي الّس� عب)د 6 ب)ن الم)أمونالذي استأذن ملك المغرب صاحب فاس و ھو الغالب با

  .)4(حيلله بالرّ 

ن من أمر، فقد غادر أحمد المغرب تاركا أھله وابنته وخزان�ة كتب�ه، ورك�ب ومھما يك        

و م�ن ھن�اك إل�ى مص�ر  .وسوس�ة ت�ونس إل�ى إلى مدينة الجزائ�ر، ومنھ�ا" تطوان"البحر من 

ى م�ة و أدّ ة المكرّ مّك� إل�ى ىمضَ  ثم طوي� يمكث بھا ولم. )5(ھـ1028 التي وصلھا في رجب

رة لزي�ارة ه إلى المدين�ة المن�وّ ، وبعد أداء الفريضة توجّ العمرة وبقي ھناك ينتظر موسم الحجّ 

  . ملّ ى S عليه وسسول صلّ قبر الرّ 

ج ت�زوّ ف ن إلى مصرن الشريفيْ ري من الحرميْ ھـ، عاد المّق 1029وفي شھر محرم من         

   . نة زار بيت المقدسوفي ربيع نفس السّ  .)1(" ةالوفائيّ "مصرّية من سّيدات ا�سرة دة سيّ بھا 

                                                 
)2( S 223، صالمرجع السابق: أبو القاسم سعد. 
 .42، صالمرجع السابق ،الحبيب الجنحاني: ينظر )3(
 .10صرحلة المقري،  ،أحمد المقري: ينظر )4(
 .169المرجع السابق، ص ،يحي بوعزيز: ينظر  )5(
 .60، ص1نفح الطيب، ج ،أحمد المقري: ينظر  )1(
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م ي دروس�ا ف�ي الح�رَ مِل�يُ  ك�انف .بين مصر و الحجاز  رح�تهو  ريالمّق  أسفار دتتعدّ        

ي دروس ُيلِق�� اتب��ة الت��ي زارھ��ا س��بع م��رّ طيْ  و ف��ي  .اتد علي��ه خم��س م��رّ ي ال��ذي ت��ردّ المّك��

  .)2(ريفدريس في ا�زھر الشّ و يشتغل بالتّ  بوّية،ا�حاديث النّ 

رّبما نتيج�ة نقم�ة ، )3(شكو نوعا من الّظلم، ومنافسة علمائھا لهومّما قاله وھو بمصر ي        

               )الوافر(:)4(يقولين عليه، المصريّ 

  يي ف�������ي ب��������دِ ع�������زّ  رس�������ومَ  ترك�������تُ 

   

  س�������ومِ الرّ  منس�������ي_  بمص�������رَ  رتُ و ِص�������  

  فيھ������������ا لّ ھ������������ا بال������������ذُ س������������ي عفتُ ونفْ     

   

  يومِ ي������اء ُص������العلْ  نِ لھ������ا ع������ و قل������تُ   

وث�ورة  نزوات�ه، ن�زوة م�نابق كان أثناء السّ المّقري ك�م  أنّ  سعد 6ى و في ھذا ير              

كبات التي أصابته بموت والدت�ه أو للنّ . ته العاليةو ھمّ  ،و طموحه الواسع ،فسيةالنّ من ثوراته 

  .)5(ةدة الوفائيّ و ابنته من السيّ 

ش�رين يوم�ا، ھـ، رحل إلى بيت المقدس فأقام به خمسة وع1037وفي رجب من سنة         

ھ��ـ، وق��د أرس��ل إلي��ه أح��د أدبائھ��ا 1037ث��م غ��ادر إل��ى دمش��ق الفيح��اء ف��دخلھا أواخ��ر ش��عبان 

وبقي المقّري في دمشق ع�ّدة أس�ابيع ". مفتاح المدرسةّ الجْقَمْقّية أحمد بن شاھينالمشھورين 

َل�ى وأمْ «:ويصف المحّبي ذلك، بقوله. اكتشفه فيھا جمھور العلماء وأقبلوا يستفيدون من علمه

وتكلّ��م بك���م ف��ي العقائ��د  ،ص��حيح البخ��اري بالج��امع تح��ت قّب��ة الّنس��ر بع��د ص���ة الّص��بح

     )1(»والحديث

   :ىـق ا$علـفيبالرّ  هالتحاقـ  5

نوات ا�خيرة من عمره، وظروفه اFجتماعية، في السّ ري للمّق ية وء ا�حوال الصحّ سُ         

حي�ل إل�ى دمش�ق ى الرّ وَ بع�د أن َن� ةالوفائيّ زوجته  بعد رجوعه من دمشق، في تطليق ساھمتْ 

                                                 
 .47محمد الحفناوي، المرجع السابق، ص: ينظر  )2(
، دار 1، ط1محمد حجي و أحمد الشرقاوي إقبال، ج: المحاضرات في ا�دب واللغة، تحقيق ،سن اليوسيالح: ينظر )3(

  . 476، ص1982الغرب اTس�مي، بيروت، 
   .79، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )4(
 .227القاسم سعد S، المرجع السابق، ص أبو: ينظر  )5(
 .305، ص1المرجع السابق، ج: المحبي  )1(
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اھرة ف��ي جم��ادى الثاني��ة س��نة ّط��ي��د المن��ون قبض��ت عل��ى روح��ه ال ا، لك��نّ لdقام��ة بھ��ا نھائّي��

  .  )2(فن في مصر بمقبرة المجاورينو دُ  .ھـ1041

  : هارـــآثـ  6

، فإّنھ�ا )3(رد ب�ن معّم�ما ذك�ر محّم� حدّ ا�ربعين على  قاربتقد ري المّق آثار  ذا كانتإ        

            )الرجز(:)4(اعر بلغْت ثمانية وعشرين تأليفا، ذكرھا في قولهعند الشّ 

  عل�������ى العش�������رينا ي ت�������آليفُ وِل�������

   

 
  

  اتعنيَن������������ ثماني������������ا ح������������وتْ  زادتْ 

  ش�������ا ب������� اس�������تثناء ھ������ا إنْ يروِ فلْ     

   

 
  

 ُSيل قص���������د ن���������ائِ و نْي���������أرُج��������� و  

 ابوالكّت� ا�دب�اء كبار حّتى ُعّد من طينة داعه،ى غزارة إنتاجه، وتنّوع إبعل تدلّ فھي             

م�ن و ،)5(حمن الجي�ل�يعراء المطب�وعين، ف�ي رأي عب�د ال�رّ كما ُعّد من فحول الّش�، في الّنثر

   :ھذه اVثار

ا$نف))اس ف))ي ذك))ر م))ن لقيت))ه م))ن أع))�م الحض))رتين م))راكش و  ا0س الع))اطرةُ  روض))ةُ  - 1

عل�ى أربع�ة وث�ث�ين  ؛انيمة وث�ثة أبواب، والثّ على مقدّ  ؛لا�وّ : ويشتمل على قسمين: فاس

 . اكش وفاسثناء وجوده بمرّ المّقري أوا�دباء الذين لقيھم  اسما من أسماء العلماء

  .   ھـ1013ھـ و1011وتاريخ تأليفه مابين . عديلطان المنصور السّ وجعل قطب دائرته السّ 

وق�د . ف�ي ثماني�ة أب�واب زھ�ارمه إل�ى روض�ات أوقّس�: عياض اض في أخبارالريّ  أزھارُ  - 2

ومن�ه . ف ب�بعض علم�اء عص�رهف فيه بالعالم المغربي الجليل القاضي عياض، كم�ا ع�رّ عرّ 

 -3 . ھ�ـ1027ھ�ـ و1013وتاريخ تأليفه ما ب�ين . نسخ مخطوطة ومطبوعة في مكتبات العالم

))ب ،ىرَ ْغ))المُ الُمْغ))رم  إتح))افُ  Bليف��ه س��نة وت��اريخ تأ .وموض��وعه العقائ��د: ىرَ غْ تكمي))ل ش))رح الص

  .ةسكندريّ اT ھـ بثغر1028

من�ه نس�خة  ث�ر والش�عر،ألوان�ا م�ن النّ  وق�د ض�مّ : ةف)ي نع)ل خي)ر البرّي) ةُ العنبرّي) فحاتُ النّ  - 4

ھ�ـ 1030ى كتابت�ه س�نة َھ�نْ أو. ةة واTس��ميّ ول العربّي�وفي بع�ض ال�دّ  مخطوطة في المغرب،

 .بالقاھرة

                                                 
 .251، صالمرجع السابق محمد بن عبد الكريم،: ينظر  )2(
 .8، صرحلة المقري ،أحمد المقري: ينظر  )3(
 .289المرجع السابق، ص: محمد بن عبد الكريم  )4(
 .151، ص1955الجزائر، ،  المطبعة العربية، 2جي�لي، تاريخ الجزائر العام، الرحمن الج عبد: ينظر  )5(
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س�ول ق  بموض�وع نع�ال الرّ ص�احبه بك�ل م�ا تعلّ�أحاط فيه : عالالمتعال في مدح النّ  حُ تَ فَ  - 5

ع���ال، وبي���ان �وض���اعھا م���ن ح���ديث ولغ���ة، وش���عر، وس���يرة، وت���اريخ، ووص���ف للنّ ) ص(

. ھ��ـ بالق��اھرة1033أص��ل الكت��اب ب��دأه وأنھ��اه ف��ي س��نة . وأش��كالھا عن��د المش��ارقة والمغارب��ة

  .فاس  والمغربالقاھرة للكتاب نسخ مخطوطة ومطبوعة منتشرة في ب�د المشرق 

) ص(س�ولذك�ر في�ه ألبس�ة الرّ  دب نبويّ أوموضوعه : ةماممامة في أخبار العِ الكِ  أزھارُ  - 6

  .ھـ1033رة سنة تأليفه في المدينة المنوّ  أتمّ . ما عمامتهFسيّ 

ة، يوج�د من�ه نس�خ م لكت�اب العقائ�د الس�لفيّ وھو نْظ�: ةجنة في اعتقاد أھل السنّ الدّ  إضاءةُ  - 7

ة شرحه من ط�رف ع�دّ  وتمّ . ةة و الغربيّ من العواصم اTس�ميّ  مخطوطة في القاھرة وغيرھا

 - 8   .ھ�ـ بالق�اھرة1036غ من كتابت�ه س�نة فرَ . ابلسيقيطي وعبد الغني النّ الشنْ  اءعلماء كالدّ 

ھ��و : ين ب))ن الخطي))بوزيرھ))ا لس))ان ال))دّ  رْك))طي))ب، وذِ ي))ب م))ن غص))ن ا$ن))دلس الرّ الطّ  نف))حُ  

ى جوانبھ���ا ة م���ن ش���تّ ب�د ا�ن���دلس وحض���ارتھا اTس����ميّ ة أّرخ فيھ���ا ل���ة تاريخّي���موس���وعة أدبّي���

ة منھ��ا، خ���ل فت��رة ة ا�دبّي��ة، وخاّص��ة والثقافّي��ة والعمرانّي��ة واFجتماعّي��ة  واFقتص��اديّ السياس��يّ 

ھ��ـ  1038  رمض��ان  27ن��ه ي��وم ا�ح��د ودوّ . قوطى الّس��من��ذ الف��تح حّت�� ،الوج��ود اTس���مي بھ��ا

  . ھـ1039ام أيّ  بالقاھرة، ثم ختمه في آخر

عري�ف ف�ي التّ  ؛انيو الّث�. ق با�ن�دلس، و في�ه ثماني�ة أب�وابيتعلّ� ؛لا�وّ : قس�مين  مه إل�ىو قسّ 

  .بلسان الدين بن الخطيب، و فيه أيضا ثمانية أبواب

د اب)ن ع)ة ا$جن)اس، ال)واردة م)ن س)يدي محّم)ھن و الفكر في المس)ائل المتنوّ الذّ  إعمالُ  - 9

يخ وموضوعه عقائد وفقه، وھي أجوب�ة ع�ن أس�ئلة الّش�: اسة النّ لزمان وبقيّ لبركة ، بي بكرأ

. ري مقيم��ا بالق��اھرةك��ان المّق�� ام أنْ ة أّي��Fئّي��اوي��ة الدّ ھھ��ا إلي��ه م��ن الزّ Fئي الت��ي وجّ محم��د ال��دّ 

  .ھـ بالقاھرة1041وتاريخ تأليفه 

ة ّي�بولوك م�ن خ��ل ا�حادي�ث النّ موض�وعه أدب الّس�: ىنَ ن جَ نا في العفو عمّ الثّ  سنُ حُ  - 10

    .ع بالھندبِ منه نسخة مخطوطة في القاھرة، وطُ  ،ةواVيات القرآنيّ 

 م��ل والرّ  موض��وعھا خ��طّ  ،ةم��منظو وھ��و: طس الخ))الي الوَس))ط ع))ن المخّم))الغَل)) عُ رْف)) - 11

  .منه نسخة مخطوطة في القاھرة. �سمجوم والطّ الزايرجة وعلم النّ 
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 ،زرَج��� بي���تَ  313ن يتض���مّ : طس الخ)))الي الوس)))الم)))رام المغت)))بط لطال)))ب المخّم))) ني)))لُ ـ���  12

من�ه . طس�ة خالي�ة الوَس�ة المخمّ س�مات ذوات الحق�ول الخماس�يّ ع�ات الطلْ موضوعھا إعداد مربّ 

Tسكندريةنسخة مخطوطة ببرلين وا.  

 .موضوعه العقائد :نوسيالبراھين للسّ  على شرح أمّ  حاشيةُ  - 13

محمود أفندي مع مزدوج�ات يخ عھا الشّ ل، جمَ وھي قصيدة طويلة في الغزَ : دوجةُ المزْ  – 14

  .ھـ1299ة سنة ة الحجريّ طبعھا بالمطبعة ا�زھريّ  وقد تمّ . أخرى

   .م1788رجم إلى اللغة الفرنسية سنة تُ : مانأخبار الزّ  مختصرفي  انُ مَ الجُ  - 15

وقد قّدمته حفي�دة المستش�رق ج�ورج ديلف�ان، ھدّي�ة إل�ى : الرحلة إلى المغرب والمشرقـ  16

   .م1993بالجزائر العاصمة، سنة  المكتبة الوطنّية

  :ومنھا ،ھا مفقودةأنّ  إFّ  ھا بعض المصادرفات أخرى ذكرتْ وله مؤلّ 

 .اTمامة  أرجوزةُ  - 1      

  .مينو الثّ  مين و الرثّ و السّ  الغث_  ـ 2      

  .)لم يكتمل( نيسان في أنباء تلمسان  أنواءُ  - 3 

  .المختار في نوادر ا�خبار الدر_  - 4

  ).ظمكتاب في ا�دب و النّ ( و النشأة  البدأةُ  - 5

  وھو مجموعة �حداث الّسنوات : قواعد السرّية في حّل مشك�ت الّشجرة الّنعمانّية – 6

  .مط ا�كمل في ذكر المستقبلالنّ  - 7

أو اّتف��ق ختل�ف االت�ي والمطبوع��ة وغي�ر المطبوع�ة،  ،ف�ات الكثي�رةغيرھ�ا م�ن المؤلّ  و        

  .والمؤرخون حولھا ا�دباء
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  المدّونةـ  2
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        المدّونةالمدّونةالمدّونةالمدّونة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  قافية الھمزة

  

  )ريعالسّ : ()1(قال في مدح أنصار بداية اTس�م

 ِc  ًىدَ وا الُھ�������������أب�������������انُ  أنص�������������ار  

   

  ج��������������اءَ أرْ  ا ب��������������الحقّ وْ دَ وَص��������������

  ىال������ورَ  خي������رِ  وا تص������ديقَ وب������ادرُ     

   

  ا ف�������ي ذل�������ك إرج�������اءَ ول�������م ي�������روْ 

  ىا أَت������لّم������ بيانُ ا الّص������ش������دَ  ىحّت������    

   

  ج����������اءَ  ق����������دْ  Sِ  ھ����������ذا رس����������ولُ 

  )                                               خفيفال: ()2(لى الوطنإقال في الحنين و    

 ِبِ◌هِ  يِل���������������� ابَ َط���������������� دٌ َل◌َ َب◌َ 

  ايًن���������������������������������حِ  سُ ْن���������������������������������ا�ُ 

  اءُ دَ ْب◌َ ي��������ه و اTفِ  دُ وْ ا الَع��������فَ َص��������وَ 

    
                                                 

 ).الشطر الثاني من البيت فيه كسر عروضي(. 179، صالمقري رحلة: أحمد المقري  )1(
 .14ص، 1جنفح الطيب، : المقري أحمد  )2(
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◌َ  ھ��������ادُ ه العِ ھ��������دَ عَ  س��������قتْ فَ    تْ ورو[

   

��������� من���������ه تل���������كَ    ا�ن���������داءُ  واديَ الن[

      

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  لباءقافية ا

  

  )ويلالطّ ( :)1(مدح الوقال في 

  غ�������اربُ المعت�������دين مَ  دورِ لھ�������ا ف�������ي ُص�������  مٍ أنُج�������������� مط��������������العُ  معالي��������������هِ  دورُ ُص��������������

  بُ ن�������مقا دا وبھ�������ا يغ�������زو الِع������� جي�������وشً   ة كث����������رةً ب المج����������رّ عل����������ى ش����������ھُ  تزي����������دُ 

  ل ج������������ل حازھ�����������ا ومناق�����������بُ خ������������  ه م���������ن مقال���������بم���������ا ق���������د ق���������ادَ  وأكث���������رُ 

  ا�ش������اھبُ  جى وب ال������د_ إل�����ى مثلھ������ا ش������ھْ   م�������ا ارتق�������تْ  والع�������زّ  م�������ن العلي�������ا م�������راقٍ 

ً مغنّي����������� ن�����������داهُ  أف�����������اضَ    وF ذل طال���������بُ  مطل���������وبُ  ع���������زّ  فم���������ا  ع�����������ن س�����������واله ا

  فل������م ت������دج م������ن لي������ل الض�������ل غياھ������بُ   ض����������لة ك���������لّ  ل���������ي�َ  ى ھ���������داهُ ج���������َل◌َ  و

                                                 
 .578 و 577ص، فتح المتعال: أحمد المقري  )1(
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  النج���������وم غ���������واربُ  وأن���������وارُ  غ���������روبٌ   ھ�������النورِ جى م������ا ل�������و ال������د_ ى تجْ دً ُھ������ نج������ومُ 

  حاب نواض���������بُ الّس��������� واهِ نض���������وب أْم���������  ى تش��������فى الص��������داما لمائھ��������ادَ ب َن��������وس��������حْ 

  تھا ا�م���������الي الك���������واذبُ أض���������لّ  نف���������وسٌ   وىع�������ن ھدي�������ه ِس������� ا�ع�������داءُ  وم�������ا باع�������دَ 

  المجان��������بُ  الع��������دوّ  بم��������ا خ��������ابَ  فف��������ازَ   ب من��������������ه المھت��������������دين ھ��������������داھموق��������������رّ 

  و ض��������اربُ فيھم��������ا وْھ�������� ق��������دحٍ  ب��������أنجحِ   دىوارَت������ والق������ولِ  ورى قدح������ه ف������ي الفع������ل

  م������ن الج������ود س������اكبُ  ه غي������ثٌ وف������ي كّف������  زاخ�������رٌ  م�������ن العل�������مِ  ره بح�������رٌ فف�������ي ص�������دْ 

  حائ�������بُ  وF الق�������دحُ  ه ح�������ابٍ فم�������ا قدُح�������  زجاج���������ةً  ا أو يغ���������صْ دً زْن��������� ن ي���������ورَ فَم���������

  )ملالرّ : ()2(يقي المالكيوق إلى أبي الفضل الصدّ وقال في الشّ 

  ىبَ ف����������أَ  مْ واكُ ِس���������� القل����������بُ  فَ كَل����������     اأًب��������� لِ للفْض��������� ا ص���������ارَ ا وحي���������دً َي���������

  اَب��������نَ اي��������ا بِ البرَ  ن ج��������اءَ َم�������� خي��������رَ      ص�����طفىالمُ  س�����ولِ الرّ  ص�����ديقِ  ي�����ا اب�����نَ 

  اَب������������ا عجَ رَ أْم������������ ھ������������ذا العب������������دِ      قل���������بَ  تْ م حلّ���������إل���������يكُ  ا�ش���������واقَ  إنّ 

  ابَ بَ َس������������������ ق������������������اءِ وا للّ تم������������������دّ فلْ      مبُك��������� لن���������ا إFّ  شٌ ع���������يْ  بْ ِط���������يَ  ل���������مْ 

  اَب�������جَ وَ  ھم ق�������دْ كرُ ُش������� نح�������و ق�������ومٍ      ىَل����������العُ  ل أق����������دامَ وا بالفْض����������وانقلُ����������

  اَب���������ا�َ  أس��������اءَ  نْ حوا عّم��������واص��������فَ      ىَن����������ي والمُ ع����������اِل المَ  جَ دوا أوْ واص����������عَ 

 

  )المجتثّ :()1(�قن راجعه حول موضوع الطّ وقال في مَ 

  اا وطاَب������������������ذاقً َم������������������ �َ َح������������������  و عل����������������مٍ ا ص����������������فْ ا واردً َي����������������
  ام باَب��������������������للفْھ�������������������� أب��������������������انَ   مٍ نْظ����������������� ي�����������������رَ ا خاعًث�����������������بَ  و

  ىي�����������أبَ  ن ع�����������ن الح�����������قّ وَم�����������  مأش������������رتُ  م������������ا ق������������دْ  فھم������������تُ 
  اكتس����������������ابَ ا ق����������������ل̀ ھ����������������د المُ جَ   يج�����������������وابِ  أع�����������������دتُ  وق�����������������دْ 

  فھ���������������ومٍ  ءَ  فْ ُك��������������� F زل���������������تَ 

   

  اعنھ�������������������ا نقاَب������������������� تح�������������������ط_ 

  )ملالرّ ( :)2(اس المنصوروقال مخاطبا أبا العبّ     

��������ْج��������العُ  ا ملي��������كَ ي��������     مْ كُ ن ن�������ورِ ِم������� سْ ون�������ا نقت�������بِ نظرُ أُ    بْ رَ ا و الَع��������رًّ م ط_
   بْ ي ا�رَ يقِض������ لى لك������يْ الم������وْ  خاط������بَ   ل وق������دْ ل������م ين������زِ  ريّ ك المّق������عب������دُ 

                                                 
   .180، ص رحلة المقري: أحمد المقري  )2(
 .95رحلة المقري، ص: أحمد المقري  )1(
 .128، ص1ج، ديوان المقري: صباح الخطابي  )2(
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  ربْ القُ������ م������ن خي������رِ  المنص������ورِ  ؤي������ةُ رُ      :كمم�������تُ أمّ  وق�������دْ  ل�������ي الع�������م_  ق�������الَ 

  ربْ أو َغ���������� مٌ نْج���������� م، م����������ا Fحَ لكُك����������مُ   انيا مًع��������������ين وال��������������دّ لل��������������دّ  دامَ 

  )                   الخفيف: ()3(عوى والتوجّ كوقال في الشّ 

F خي�������را د̀ ال�������وَ  ِق◌ِ م�������اذِ ن مَ ِم������� مْ رُ َت�������  

   

��������� نَ ِم��������� فبعي���������دٌ  ��������� رابِ الس[   رابُ الش[

  اب يعل�������و عل�������ى الم�������اَب�������كالحَ  رون�������قٌ     

   

  ب��������ابُ اب الحُ َب��������تح��������ت الحَ  ولك��������نْ  ءِ 

  الق��������وْ  ف��������اق ألس��������نةُ ف��������ي الن̀  تْ َم��������ظُ عَ     

   

  ذابُ الَع������ ذابِ الِع������ ِن◌ِ وف������ي ا�لُس������ مِ 

  )مجزوء الكامل: ()4(نهوقال في تديّ     

  إذا انتَس���������������بْ  ∗∗ِ◌المق[���������������ري_  ∗ر  أحم�������������ُد ذو القص�������������و فيق�������������ولُ 

  ك��������تَسَ◌بْ م��������ا ا ءَ س��������ي̀  َق��������اهووَ   هعَ دْ َص�������������� ھ��������������يمنُ المُ  رَ َجَب��������������

  واحتس������������بْ  العب������������ادةَ  ضَ َح������������مَ   م�������������ؤمنٍ  ةَ منح������������� ∗∗∗حب�������������اه و

  

  

 ، رام أن يرجع إلى)صالح(ي شاھد اسمه ف فاعةشد المُنوِفي طالبا منه إلى محمّ  تكتب: قالو

  )مجزوء الكامل: ()1(:الّشھادة بين يديه في القسمة وقد كان عزل عنھا

  هْ احتس���������������ابِ  بأذي���������������الِ ه خ���������������رُ   مف������������ا رفل������������تْ  ا ك������������ام�ً َي������������
  هْ بانتس�������������ابِ  من�������������وفٌ  ش�������������رفتْ   ال�����������ذي ھرِ ال�����������دّ  ا أوح�����������دَ َي�����������

  لص������������������������الحٍ  م������������������������نكم أرومُ 

   

  هْ Fكتس�������������ابِ  دةِ االش�������������ھ ع�������������ودَ 

  .اكر أحمد، انتھىالعود أحمد، وكتب الفقير الشّ  ، فإنّ F تجعل مكان العود الردّ  مة الودّ وبحر    

  )ويلالطّ : ()2(رةوقال في وصف المدينة المنوّ 

  تطي���������بُ  ف���������أينَ  طاب���������تْ  ب���������ةٌ ب���������ه طيْ   عن�����د طي�����بِ   ∗ب�����ةَ طيْ  يف����� بْ تِط����� ذا ل�����مْ إ

  عاء يجي�������������بُ لل�������������د_  أرٍض  فف�������������ي أي̀   عان����ا ال����د_ ھا رب_ ف����ي أرِض���� بْ ِج����ل����م يُ  نْ إو

                                                 
 .72، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )3(
 .3، صأزھار الرياض :المقري أحمد  )4(
  .العجز: القصور ∗

  .ھكذا جاء بتشديد القاف وفتح الميم: المّقري ∗∗
  .أعطاه: حباه ∗∗∗

 .148رحلة المقري، ص: أحمد المقري  )1(
 .45، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  )2(
  .المدينة المنورة: طيبه  ∗
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  ك��������مل_ ب��������ة كُ طيْ  ي أكن��������افَ ا س��������اكنِ َي��������أ

   

  حبي�����بُ  الحبي�����بِ  م�����ن أج�����لِ  ل�����ى القل�����بِ إ

  )ويلالطّ : ()3(وقال في الحنين    

�����ر[ أَض����� بg ن َص�����ِم����� Sُ  ل�����كَ    ىوَ به الن[

   

  طبي�������بُ  ق�������اءِ الل`  ول�������يس ل�������ه غي�������رَ 

  ي بمس������������ائهِ ا نلتِق������������ص������������باحً  ن[ إ و    

   

  حبي�����بُ  ش�����وقِ ل�����ى قلب�����ي المَ إ ص�����باحٌ 

  )          ويلالطّ : ()4(قال في وصف دمشقو    

  ش�����اربِ مو الْل�����بحُ  الت�����ي راق�����تْ  دمش�����قُ    �وةً م��������ان ُط��������الز[  عل��������ى م��������ر̀  تزي��������دُ 

  غ���������اربِ ھ���������ا ع���������ن مَ أقمارُ  ةٌ َھ���������ز[ نَ مُ     ش���������ارقٌ مَ  ال���������ب�دِ  ق���������اليمِ ألھ���������ا ف���������ي 

             )   الطويل: ()5(ا حل به من الخطوب والمصائب في المغرب ا�قصىمّ وقال شاكيا م

������لْ مَ حَ    هام م������ا F نطيقُ������ن������ا م������ن ا�ي[

   

  ∗∗اص�����ائبَ العَ  الكس�����يرُ  مُ ْظ�����العَ  لَ َم�����كم�����ا حَ 

    

  نح�����ةٍ مِ  ب�����داءَ إن�����ا من�����ه وْ رجَ  ص�����رٌ وعَ 

   

  ∗مص����������ائبا و حن����������ةً مِ  ى ولك����������نْ دَ فأْب����������

  )ويلالطّ : ()1(وقال مقارنا بين الوصال والھجر

  ن كأّنھ������امض������يْ  لي������الي وَص������اٍل ق������دْ 

   

  الكواع�����بِ  رِ Vل�����ي عق�����وٍد ف�����ي نح�����و

  ھ����������ا كأّنھ����������ار أعقبتْ ھْج���������� وأّي����������امُ     

   

  بي�����اُض مش�����يٍب ف�����ي س�����واد ال�����ّذوائبِ 

  )الوافر: ()2(دموقال في النّ     

������ رُ ى عْص�����َض�����مَ    قٍ رْ َب������ باب كلم�����حِ الش[

   

  ايبَ ِش��������� يب با�ك���������دارالّش��������� رُ ْص���������وعَ 

  ازادً  الم���������وتِ  قب���������لَ  وم���������ا أع���������ددتُ     

   

  ايبَ ِش������������ دانَ ْل������������ع������������ل الوِ يجْ  ومٍ لَي������������

  )الكامل: ()3(وقالشّ  وقال في       

  فهح������يط بوْص������يُ  أنْ  أعظ������مُ  وقُ والّش������

   

  ى علي���������ه كت���������ابُ وَ ْط���������يُ  وأنْ م ٌَل���������قَ 

  ك�����ان ل�����ي نْ إ فٌ نِص�����أن�����ا مُ  م�����ا Sِ  و    

   

��������ي غُ وجيرِت�������� يطي��������بُ  شٌ يْ َع��������   ابُ ي[

                                                     
  . 30ص، 1ج، نفسهالمصدر : أحمد المقري  )3(
 .58، ص1، جنفسه المصدر: أحمد المقري  )4(
 .13ص، 1جأزھار الرياض، : أحمد المقري  )5(

 . ج عصابة، وھي ما يلف حول الجبيرة و نحوھا: العصائبا ∗∗
  .ج مصيبة وھو ما يلحق اTنسان من أضرار: المصائب ∗
 .32فتح المتعال، ص: المقري احمد  )1(
 .119، ص1نفح الطيب، ج : المقري أحمد  )2(
 .27ص، 1ج، المصدر نفسه: أحمد المقري  )3(
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  ) ويلالطّ : ()4(قال في الحنين إلى الوطن

د ھ����������������عَ و يّ ف���������������� F[ أُ  رات����������������عٌ مَ   ھ���������ان[ إ عاھ���������دِ لمَ عل���������ى تل���������ك ا  مٌ �سَ 

 م����������اءَ  عل����������ى مث����������واكِ  كبتُ َس����������  اي فلطالَم������عِم������نْ أَ  حة الح������ي̀ رْ وي������ا َس������

  )ويلالطّ : ()5(�م�ة والسّ وقال في مدحه عليه الصّ 

  بِ المراِك������ لِ خْي������ المع������الي غي������رُ  لُ وخْي������  جم�������واالف�������اخرون وأحْ  عن�������كَ  تعاص�������رَ 

  بِ الكواِك����� بع�����ضُ  مسَ الش����� ف�����إنّ  افخ�����ارً   م���������نھم كَ أّن��������� ا�ق���������وامُ  زع���������مَ  ف���������إنْ 

  )الوافر: ()6(وقال في مدح ابن الخطيب

  ج������ريتَ  باب وأن�����تَ الّش������ وم�����ا زم�����نُ 

   

  ي������بِ وطِ  وٍ ف������ي لْھ������ م������ع ا�حب������ابِ    

  رٍ ْج�������بع�������د ھَ  م�������ن حبي�������بٍ  لٍ ووْص�������    

   

  الخطي�����بِ  اب�����نِ  لى م�����ن ك������مِ ب�����أحْ    

      

  )مجزوء الخفيف: ()1(اصر سلطان المغربوقال في مدح النّ 

  ه المطال��������������������������بُ س��������������������������اعدتْ   كُ مالٍ����������������� ينِ ال�����������������دّ  ناص�����������������رُ 

  ∗غال����������������بُ  ي����������������دانِ زد ْھ����������������جَ   لك������������������هِ مُ  ت������������������اريخُ  ج������������������اءَ 

  )الكامل(: )2(ةا�حبّ وقال في الشوق إلى 

  ويطي�������بُ  رھمْ ب�������ذكْ  الح�������ديثُ  ط�������ابَ   ت������يأحبّ  ني ح�����ديثَ رُ ن ي�����ذكّ ا َم�����َي�����

  حبي�������بُ  الحبي�������بِ  ع�������نِ  الح�������ديثَ  إنّ   هنباِت�����م�����ن جَ  عل�����يّ  الح�����ديثَ  دِ أِع�����

  ) الوافر(: )3(اوقال مقرظ

  طي������بِ الرّ  ا الغ������ض̀ بَ ن ال̀ص������ِم������ أل������ذ_   الخطي������بِ  اب������نِ  ال������وزيرِ  تص������انيفُ 

  طي��������������بِ  أي̀  ه أمْ َب��������������وازي كتْ ُت��������������   شٍ ع���������يْ  ، ونع���������يمِ راح���������ةٍ  ةُ فأّي��������� 

  )                    ويلالطّ : ()4(بدمشق وطنه عندما حلّ وقال متشّوقا إلى             

                                                 
 .6، ص1أزھار الرياض، ج:  أحمد المقري  )4(
 .580فتح المتعال، ص: أحمد المقري  )5(
 .76، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )6(
 . 57رحلة المقري، ص: أحمد المقري  )1(
  ،4=، د10=، ي7، زذ4=، د5=، ھـ3=ج: ف بحساب الجمل على طريق حروف المغاربةھنا تأريخ من المؤل  ∗
   ). جھد زيدان غالب(ھـ 1017: ، المجموع2=، ب30=، ل1=، أ900=، غ50=، ن1=أ  
 .5، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري  )2(
 . 97، ص7نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )3(
  .67ص، 1المصدر نفسه، ج: أحمد المقري  )4(
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  بُ حْ ى َص��َن��حَ نْ ف��ي المُ و ل̂ ِخ�� وف��ي ح��اجرٍ   ي�������رةٌ جِ  بِ عْ ل̀ش�������وبا ى أھ�������لٌ مَ ي ب�������الحِ ِل�������وَ 

���������تَ    القل�����ُب◌ُ  مُ َس�����قْ ب�����اc ھ�����ل يُ  كمُ س�����أ ل�����تُ   ْمْ◌◌ْ ــ���������ـھــبين مُ ي[ َت���������المُ  ذا القل���������بُ  مَ قس[

  )ويلالطّ : ()5(وقال بعد دخوله دمشق

  غري�����بِ  ك�����ل[  ي ع�����ن ا�وط�����انِ ِل ْس�����ويُ     ةً رّ قُ������ نَ الع������يْ  بھ������ا م������ا يم������]ُ  دتُ وَج������

 )الوافر(: )F)6ئيا جاء في رسالة إلى شيخه الدّ وممّ 

  دس��������عْ  قلي��������لَ  ب_ ِح��������إذا ك��������ان المُ 

   

  ذن��������������وبُ  ه إFّ فم��������������ا حس��������������ناتُ 

      

  

                                                

                                              

  اءقافية التّ 

  

        )ع البسيطمخلّ (: )1(ونقال في مدح عبد الكريم الفكّ 

  هْ Fي��������الوَ  و دِ ْھ�������والزّ  مِ ف�������ي العْل�������  ادً ف�������������رْ  ∗الك�������������ريمِ  عب�������������دُ  ودامَ 

  هْ آَي�������� م��������انِ ف��������ي ذا الزّ  وص��������ارَ   قس������بْ  لَ خْص������ و ال������ذي ح������ازَ فْھ������

 ُSيبْ  و gهْ راَي�������������الدّ  و لِ الفْض������������� دَ مخل[�������������  قي�������������������������ه ذا س�������������������������مو  

��������������َم��������������  ىرّج��������ى المُ ال��������ورَ  خي��������رِ  بج��������اهِ    هْ بالعناَي�������������� ه Sُ ن خص[

  هْ وف����������ي نھاَي���������� ى ابت����������داءٍ ل����������دَ   ىرَ تْت�������� ك��������ى الص���������ةِ علي��������ه أزْ 

  )الخفيف: ()2(مى S عليه وسلّ فاعة منه صلّ طالبا الشّ متوّس� ووقال 

  هْ َب�����يْ خَ  عن�����دكَ  ج�����اءُ ى الرّ َش�����خْ كي�����ف يَ    رج������ائي أن������تَ  ص������اةِ العُ  ش������فيعَ  اَي������

  هْ َب�����بغي ليس�����تْ  م عن�����كَ الجْس����� غيب�����ُة◌ُ    ا بف������������ؤاديحاض������������رً  ذا كن������������تَ إو

  هْ َب������يْ طَ م������ا يك������ون بِ  شِ الع������ي بُ أطَي������  ف����������ي ال����������ب�دِ  ل����������يس ب����������العيِش◌ِ 

                                                 
 .58، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )5(
  .188رسالة عاشق الجوار، ص : عبد الرحمان كظيمي  )6(
    .231ص السابق،  المرجع: عبد الكريم الفكون  )1(
. ھـ، من أشھر رفاقه من العلماء أحمد المقري الذي كان يراسله رسائل من نوع اFخوانيات988ولد في قسنطينة سنة  ∗

 ).ص(من آثاره ديوان في مدح الرسول . ھـ، وربطته الع�قة ذاتھا مع تاج العارفين العثماني والعياشي1073ة توفي سن
 .54، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )2(
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  )ويلالطّ : ()3(ر ا�حوالتغيّ قال شاكيا من 

  تِ ل������ى س������بْ إ علي������كَ  تٍ بْ ان م������ن َس������رّ يُك������    وليل���������ةٌ  ي���������ومٌ  رَ ھْ ھ���������ذا ال���������دّ  نّ إ Fَ أَ 

  ∗∗تّ م�����ن ش����� Fب�����دّ  ملِ Fجتم�����اع الّش����� وق�����لْ    ىًل�����م�����ن بِ  F ب�����دّ  لجدي�����د الع�����يشِ  فق�����لْ 

  )الكامل:  ()4(وقوقال في الشّ  

  هُ ى كاس���������اتُ َب���������على الر_ ا ت���������دورُ َي���������حَ بِ     ىَم�����ب�����ت م�����ن ذاك الحِ النّ  ى رض�����يعَ قَ َس�����فَ 

  ∗∗∗هتاُت�����م�����ن الفت�����اة فُ  ض�����اعَ  س�����كِ كالمِ     ىع�����ي ف�����ي ث�����رً مْ علي�����ه دَ  تُ حْ فَ َس����� حٌ فْ َس�����
                           

               

  اءلثّ قافية ا

       

  ) الخفيف: ()1(يقي الوارثيّ وقال في رثاء ابن الفضل الصدّ  

  ∗ال���������وارثْ  عب���������دِ  م���������ن آلِ  نج���������لٍ  دُ فْق���������  م�������ان ح�������وادثْ وي وللزّ ش�������جْ  ھ�������اجَ 

  المناي�����������ا الحثائ�����������ثْ  نح�����������وهُ  وانب�����������رتْ   م مص������يبٍ ى بس������ھْ دَ ال������رّ  ق������د رم������اهُ 

  ثْ ي باِح������������ى ل������������دمعِ م ھ������������وَ نْج������������ أي_   دمْج���������� ى بدوح����������ةِ ن ذوَ غْص���������� أي_ 

  ل���������يس بحان���������ثْ  الخلي���������لِ  وارِ ج���������ف���������ي   نع����������دْ  اتِ س����������رعا لجّن���������ا مُ فغ���������دَ 

  ج�������وم المواك�������ثْ ل�������ى م�������ن الن_ ر أعْ الق�������دَ   ا ف����������إنّ ه ص����������غيرً ن س����������ن_ يُك���������� إنْ 

  ف عن��������ه ل��������يس بناك��������ثْ ب��������الخَل  الوع��������دَ   ف������إنّ  قفي������ه قص������د ح������انَ  أو يك������نْ 

  ثْ رثاِئ�������������������� Fَ  وثيق��������������������ةً  حب��������������������اFً   للمج����دِ  ن أب����رمَ ض����ي����ا م ا الفض����لُ أَي����

  ر والخبائ������ثْ ى م������ن الق������ذَ ت المص������ف[ البْي������  ذو ف�����ي الغ�����ارِ  س�����ولِ الرّ  ث�����انِ  واب�����نُ 

  وب الك����������وارثْ ط����������متم م����������ن الخُ وس����������َل   ص���������ابم م���������ن بع���������ده بمُ ع���������تُ F فجِ 

  وثال����������ثْ  ث����������انٍ  يھم م����������ن ف����������وقِ وبِن����������  يكما م�������ن بِن�������ى ت�������روْ م حّت�������وبقي�������تُ 

                                                 
 .9، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري  )3(

 .تفرق: شتّ  ∗∗
 .17، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )4(

  .ءالقليل من الشي: فتاته  ∗∗∗
 .29رحلة المقري، ص : أحمد المقري  )1(
آل عبد الوارث بيت علم شھير في مصر وأفراده كثر، وفي ھذا الكتاب مراس�ت وإجازات بين المؤلف والبعض منھم،   ∗

 .ونسبھم إلى أبي بكر الصديق متفق عليه ومشھور في مصر
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  ثْ ثاِل�������������ودھ�������������ا ومُ ف�������������ي عُ  بمث�������������انٍ   ص������دوحُ  طي������رٌ  ب������العودِ  تْ م������ا تغّن������

  )ويلالطّ : ()2(وقال في مدح ابن مسعود

  ثُ ر ناِف����������حْ بالّس���������� راقِ  مُ نْظ���������� لق����������د رق[   ھ������������ا المباح������������ثُ نتجتْ أ ا وعل������������ومٍ أَم������������

  اس رائ�����ثُ ي�����اء وف�����ي الّن�����ا إل�����ى العلْ س�����ريعً   ان غ�������دَ َم������� ر أحم�������دُ ل العْص�������م أْھ�������لع�������اِل 

  ه الك�����������وارثُ ْت�����������F غرّ  رش�����������يدٍ  بثغ�����������رٍ   ھداي��������ةٍ  س��������راجَ  مس��������عودٍ  اب��������نَ  عني��������تُ 

  ل ح�����ارثُ أخ�����و الھ�����زْ  ھم�����امٌ  ى نج�����لٌ حَك�����  F كم�����ا ك�����ى المقام�����اتِ ى أزْ ل�����ه ف�����ي الھ�����دَ 

  نو إليھ�����������ا المباح�����������ثُ F ي�����������دْ  أس�����������انيدَ   ىف�����ي ال�����ورَ  ل�����كَ  ك�����مْ  د العلي�����اءْ في�����ا س�����نَ 

  ن ھ�������و عاب�������ثُ كَم������� ول�������يس أخ�������و ج�������دg   كمجي���������زا لم���������ثِل ى مثل���������ي مُ ى ي���������رَ ف���������أنّ 

  الح��������وادثُ  كثي��������را م��������ا تع��������وقُ  نّ ولك��������  ىًل������ك ع������ن قِ خيري جواَب������ت������أْ  وم������ا ك������انَ 

���������قَ يُ   داف�������رَ ة مُ ا ف�������ي الب�َغ�������ف�������ذّ  تَ ْل�������ف�������� زِ    وثال���������ثُ  ث���������انٍ  ع���������ن علي���������اكَ  دُ ص[

  قافية الجيم

  

  ) الوافر: ()1(وضيح في أفعال القلوبقال في نظم ما في شرح التّ 

����������حُ  ك ع����������ز_ ح����������ان قولُ����������جْ و للرّ   بغي��������������ر ش��������������كg  لليق��������������ينِ  ∗دواتٌ    هْ ج[

  هْ ج��������ھْ نَ  سٌ عْك�������� خْ َح��������ل��������ى ظَ ب��������ه أوْ   يق������ين لك������نْ  ∗∗عْ ھين رَ و ف������ي ال������وجْ     

  ف��������ي يق��������ينٍ  لھم��������ا و يغل��������بُ  عْ رَ وَ     

   

  ج�������هْ نھْ  ذاك س�������لوكَ  سَ ْك�������عَ  خَ ْح�������و ظَ 

  )ويلالطّ (: )F)2ئيوقال في رسالة بعث بھا إلى شيخه الدّ     

  ف������ي ذھن������ي أم������ورا كثي������رةً  رُ أق������دّ 

   

  ف����ي الخ����ارجْ  س����ي ف����تعكسُ لي بھ����ا نفْ أْس����

  ملج������أً  كَ باِب������ ي������رَ م������الي غ في������ا رب_     

   

  ن ف�����ارجْ ك ِم�����غي�����رَ  الھ�����م̀  ول�����يس لب�����ابِ 

  )ملالرّ : ()3(دمشقوقال في وصف     

                                                 
 .69و  68 ص المصدر نفسه،: المقري أحمد  )2(
 .    82رحلة المقري، ص: المقري أحمد  )1(
درى، وجد، ألفى، تعلم، وھي من أفعال القلوب، كما كتب تحت كلمة عز حجه الواردة في آخر الشطر : كتب تحتھا  ∗

 .وھي من أفعال القلوب أيضا. علم، زعم، حجا، جعل، ھب: الثاني
. ظن، حسب، خال: ة في الشطر الثانيكما كتب تحت كلمة ظحخ الوارد. وھي من أفعال القلوب. رءا، علم: كتب فوقھا   ∗∗

 .وھي من أفعال القلوب أيضا
 .187المرجع السابق، ص : عبد الرحمان كظيمي  )2(
 .306ص، المرجع السابق: المحبي  )3(
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  جِ ن خ�����������رَ ل�����������يس بھ�����������ا ِم����������� قول�����������ةً   وى ع�����ن وط�����نٍ الّن����� ن رامَ لَم����� ق�����لْ 

  جِ الف�������������رَ  ب�������������ابَ  قٍ ف�������������ي جلّ������������� إنّ   قٍ نى جلّ����������بس����������كْ  ھ����������م[ ج اللّ ف����������ر̀ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  قافية الحاء

  

ات من دخولي �ة و الس�م، سادس المرّ على ساكنھا الصّ  ،فةبة المشرّ ا حللت طيْ و لمّ : قال

، قلت أكثر ھذه القصيدة عند رؤية ا�ع�م ـھ1034م سنة لھا، وذلك يوم ا�حد سابع المحرّ 

ث�ثة أبيات  م، إFّ ى S عليه و سلّ خول، و قرأتھا بحضرته صلّ أتممتھا بعد الدّ  ة، ثمّ بويّ النّ 

  )ريعالسّ : ()1(زدتھا بعد

  ص����������دوحْ  طي����������رٌ  ي بالب����������انِ ِن����������رَ كَ ذْ أ

   

��������� لَ ع قْب���������ي ب���������الجزَ معاھ���������دِ      زوحْ الن_

  ى نس�����������������مةٌ َم�����������������قتني للحِ و ش�����������������وّ     

   

  يب�����������ا تف�����������وحطِ  ا�نف�����������اسِ  ع�����������اطرةُ  

�������� داةَ اني ُح��������ْش��������جأ و ھاج��������تْ        رىالس_

   

  م����������وحالط_  ش����������ديدُ  للقل����������بِ  و القل����������بُ  

  ىَض����������������زمان����������������ا مَ  ى Sُ فيرَع����������������    

   

  ع�������ي لف�������وحدمْ  ح م�������ن ذك�������راهُ فْ بالّس������� 

  هس ف���������ي ح̀ب���������فْ ب���������النّ  دْ أُج��������� ل���������مْ  إنْ     

   

�������م الھ�������وَ ف�������ي حْك������� فلس�������تُ     موحى بالس[

  من��������������ا ب��������������هنعِ  شٌ ذا ع��������������يْ و حّب��������������    

   

  وحُس������ ف������ي خي������رِ  ب������ه اVم������الُ  س������حتْ  

  ن�������ى حس�������رةٌ عري و المُ ِش������� ي�������ا لي�������تَ     

   

  بوحالّص����� د ذاكَ و بْع����� ھ�����ل ل�����ي غب�����وقٌ  

  ن�������ى و ق�������دالمُ  ذي�������ولَ  رتْ ج�������رّ  امٌ أّي�������    

   

  م�������وحجَ ي الج�������رْ  ى ب�������ي الح�������ب_ ج�������رَ  

    
                                                 

 .109و  108 رحلة المقري، ص: مقريال أحمد  )1(
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  دي اتئ����در عْھ����ي ل����ه ف����ي ذْك����ي����ا ع����اذرِ 

   

  ن������وحن جَ م������ا ل������ه ِم������ بg بَص������ قْ وارَف������ 

  وى م����������اوم����������ة ب����������النّ ه مكلُ أض�����������عُ     

   

  ج�����������روح و لك�����������نْ  أض������������عٌ  ھ�����������نّ  

  معو ال������دّ  رق������ةٌ ف������ي باطن������ه حُ  فالجس������مُ     

   

  طوحمن���������������ه الّس��������������� ق���������������د أفع���������������مَ  

  ف������������األّ  في�����������ه ق�����������دْ  و ن�����������ارٌ  م�����������اءٌ     

   

  روحالّش���������� يَ أْع���������� و ذل����������ك الت����������أليفُ  

  ىالج���������وَ  س���������انُ ف���������ى اللّ و طالم���������ا أخْ     

   

  يب��������������وح بس��������������رg  فم��������������ا Tنس��������������انٍ  

  هر[ ك����������ا ِس����������فش����������ي بالبُ يُ  فُ رْ و الّط����������    

   

  تن�������وح ف�������ي إل�������ى ك�������مْ ب�������اc ي�������ا طرْ  

  ص�������ا م�������نم مخِل ت�������دُ  ي أنْ و ي�������ا ف�������ؤادِ     

   

  ي�������������روح مٌ و وْھ�������������ن يغ�������������دُ ش�������������جَ  

  ب��������ةف��������ي طيْ  دِ القْص�������� ح��������لَ رِ  فح��������طّ     

   

  ه تل����������������وحَط���������������� ةُ ّب����������������فھ����������������ذه قُ  

�������������� ذاتُ  وض��������������ةُ و ھ��������������ذه الرّ        نىالس[

   

  روحالّص�������� ي_ ق��������وى العِل��������الت[  دُ و مس��������جِ  

  ىال������������ورَ  خي������������رِ  و ھ������������ذه أن������������وارُ     

   

  ض��������������وحالوُ  ذاتُ  و ھ��������������ذه اVث��������������ارُ  

  ي ال��������ذي ل��������م ت��������زلْ ال��������وحْ  طُ و مھ��������بَ     

   

  ت���������وحاب ت���������أتي الفُ ن الوّھ���������ب���������ه ِم��������� 

  ش����������ي بھ����������اك����������ان يمْ  و تل����������ك أرضٌ     

   

  ت نف���������وحوْق��������� ھ���������ا ف���������ي ك���������لّ رفُ فعَ  

  ىجتَب�������ي�������ا مُ  حمنِ ى ال�������رّ ي�������ا مص�������طفَ     

   

  و روح مٍ ن جْس���������������م���������������ا ب���������������يْ  و آدمُ  

  ىَل�����ن ل�����ه عُ ي�����ا َم����� اFرس�����الِ  دَ ي�����ا س�����يّ     

   

  الرج�����������وح لُ فْض����������� قِ الخْل����������� جمي�����������عَ  

  ادَع�������� ا إذْ ما نَج��������دْ ن ب��������ه ِق��������ي��������ا َم��������    

   

  ا و ن�������������وححّقً������������� أب�������������وه إب�������������راھيمُ  

  دىن أنبي�����������اء الُھ�����������ھم ِم�����������و غي�����������رُ     

   

  س��������وحل��������ى و المَ الحُ  أرب��������ابِ  س��������اداتُ  

  هھم ن����������ورُ أن����������وارَ  ن ع�����������َ ي����������ا َم����������    

   

  ي�������وح خف�������ى عن�������د إش�������راقٍ يُ  رُ و الب�������دْ  

  ى إل�������ى علي�������اكَ واَف������� ري_ ك المّق�������عب�������دُ     

   

  فوحالّص����������������� الك�����������������ريمُ  أن�����������������تَ  إذْ  

  اى راجًي��������ص��������ى أَت��������أقْ  غ��������ربٍ ن مَ ِم��������    

   

  م���������وحالطّ  ذاتِ  ي البي���������داءِ ل���������ي فْل���������فْ يَ  

  ى عل��������ى غي��������ره و ق��������دْ َب��������ه أرْ ُب��������و ذنْ     

   

  ص����������وحالنّ  ب ق����������ولَ نْ ى بال����������ذّ َص����������عَ  

  ل��������بن مطْ ن بم��������ا يرج��������وه ِم��������نُ ف��������امْ     

   

  بوحالّس���������� ج����������اةِ النّ  فُ ه ط����������رَ يركُب���������� 

  غ��������دتْ  ن زم��������انٍ ِم�������� نٌ أِم�������� ل��������كٌ و فُ     

   

  ف��������وحب��������ه ف��������ي طَ  ا�ھ��������والِ  أم��������واجُ  

  ورق������اءُ  دتْ م������ا غ������رّ  Sُ  ى علي������كَ ص������لّ     

   

  ن م�������������روحْص�������������ف�������������وق غُ  كٍ أي������������� 

  ق�����������ىالتّ  أھ�����������لُ  و ا�ص�����������حابُ  و اVلُ     

   

  ا للمن�����������وحم ح�����������ائزً ن ت�ُھ�����������و َم����������� 

    



  الم�حــق
 

- 277  - 
 

ا F أستجيده وا�عمال ليات نظمي وممّ كر، وھي من أوّ ى ما ذُ وَ ولم يحضرني منھا سِ 

  .اتيات وS يبلغ القصود وا�منيّ بالنّ 

  )الكامل: ()1(ن ابن عيسىفتي الحرميْ مُ و قال في مدح 

  افي���������ه م���������ديحً  جي���������دُ أُ  روسِ الّط��������� أي_ 

   

  اتيَح������������ى و أُ َن������������ي المُ ّب������������حُ  ،لمق������������امٍ 

  هلخط�������������اِب◌ِ  تق�������������يأنْ  ظٍ لف������������� أي_  أمْ     

   

  اص�����حيحَ  �هُ ي ع�����ن ُع�����وِ ي�����رْ  و الفض�����لُ 

  ھ�������اعينِ  نيا و ن�������اظرُ ال�������دّ  مُ و ع�������اِل ُھ�������    

   

  اص���������ريحَ  الكم���������الِ  أرب���������ابِ  و لب���������ابُ 

  م�������االبين و طاَل الّط������� لِ رْح������� و مح�������ط_     

   

  االمھام������������ه فيَح������������ قي������������اهُ كوا للُ س������������َل 

  ھ����������او إمامُ  ةَ بمّك���������� ي ا�ن����������امِ فِت����������مُ     

   

  افص�������يحَ  ى المق�������الَ عَط�������ھ�������ا المُ و خطيبُ 

  حمنال��������رّ  ى عاب��������دُ عيَس�������� ذاك اب��������نُ     

   

  ازيَح�������ه و أُ ا بوج�������ودِ َت�������ى العَ َف�������ن نَ َم�������

  ال�����������ذي دُ الف�����������رْ  م�����������ةُ الع�ّ  مُ الع�����������اِل     

   

  ابيحَ َص������� العل�������ومِ  حى ب�������ه وج�������هُ أْض�������

  عناي������������ةٍ  ا بع������������ينِ ًس������������محرو F زالَ     

   

  اس����������يحَ ن فَ ه ف����������ي الخ����������افقيْ و مجالُ����������

  )ويلالطّ : ()1(وطنهالحنين إلى وقال في     

 ِcدٌ عْھ�������� و ��������   دْ ُع��������يَ  نْ إى ف��������ق��������د تقض[

   

  حُ و وأص�������فَ فُ�������ام أعْ ي ع�������ن ا�ّي�������نّ إف������� 

  يِض�����س ينقَ يْ م�����ا َل����� ن ذك�����راهُ ِم����� بقلب�����يَ     

   

  حُ م����ا ل����يس يب����رَ  وقُ الّش���� هُ ح����ارْ ن بُ وِم���� 

  ارً موع تس��������ت_ ي ال��������دّ كّف�������� تْ حَ َس��������ذا مَ إ    

   

  حُ تق�������دَ  ن الج�������وانحِ ب�������يْ  زف�������رةٌ  تْ دَ َب������� 

  ربھمي������الي بقُ������لي اللّ مْ َش������ تْ َع������مَ جَ  نْ إف������    

   

  ∗حُ دَ يْ وَص��������� وم���������ي̂  غ���������ي�نٌ  عَ ّم���������تج 

  ھ��������ااحُ زَ مُ  د̂ ِج�������� امُ ھ��������ا ا�ّي��������نّ عل��������ى أَ 

   

  م������زحُ و يَ ف������ي ا�ذى وْھ������ دٍ مج������ ب[ ورُ  

، توضيح ابن مالك على صحيح 2∗∗يوفِ نُ د المَ ولما أھداني موFنا ا�فندي محمّ : وقال    

  )الكامل: ()2(تھا لبعض أكابر المغاربة، قلت بديھةسخة التي وھبْ البخاري، وھي النّ 

  هباس�����مِ  من�����وفٌ   ا نال�����تْ ي�����ا قاض�����يً 

   

  رجيحِ ق والّت��������بْ ى بالّس��������فا قَض��������ش��������رَ 

                                                     
 .150، صرحلة المقري: المقري أحمد  )1(
 .98، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )1(
 .أسماء معروفة عند العرب ∗

محمد بن أحمد المنوفي المصري الشافعي نزيل مكة، أحد الفض�ء ا�عيان، كان فاض� أديبا وصاحب ثروة، وكان له    ∗∗
رحل إلى . إيثار وبسطة يد، ورد دمشق وعقد حلقة تدريس في جامعھا ا�موي، أخذ عنه فيھا خلق كبير صحيح مسلم

، 3ھـ المحبي، خ�صة ا�ثر، ج1044لى دمشق فأصيب بمرض ا�معاء الذي كان سبب موته سنة ناحية الروم ثم عاد إ
 .361ـ  359ص ص 

 .96رحلة المقري، ص : أحمد المقري  )2(
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ى الھ������������دَ  لَ ُب������������م ُس◌َ أوض������������حتُ 

  لِ ف]ْج����������������������������������������������������������������������������

  وض������يحِ ران بالتّ م عل������ى الحْي������دتُ ذا ُج������

     ُcمي ق��������دركَ س��������مِ م ويُ ق��������يكُ يبْ  ف��������ا  

   

  ص�������حيحِ التّ  دائ�������مِ  لٍ ع ش�������مْ ف�������ي جْم�������

  )ويلالطّ : ()3(وقال في الغزل    

  ين�������وحُ  ف�������ي ا�راكِ  م�������امٍ حَ  وك�������ل_     ب�����ارقٍ  ك�����ل̀  ∗∗∗انَ ني َس�����ص�����يبُ ي ليُ ̀ن�����إِ و

  ن������اذا رَ إ ي الف�������ةِ ْب������ظم������ن  وأرت������اعُ     

   

  وحُ نُ وھ��������و َس�������� للت��������ذكارِ  وأرت��������احُ   

  هذاُت����� من حي�����ثُ ذاك ا�م�����رُ  ول�����م ي�����كُ     

   

  ل�����وحُ ى ف�����ي الحبي�����ب يَ لمعًن����� ولك�����ن[   

  )ريعالسّ : ()1(قال في  الوعظو    

 ِc  _واع�������������ظٍ  نِم������������� الش�������������يبِ  در  

   

  حُ واِض������������� هُ منھاُج������������� وناص�������������حٍ 

  ه ش�����������أنهيعجُب����������� ئٍ رِ اْم����������� ك�����������ل_     

   

  حُ وح����������ادث ال����������دھر ل����������ه فاِض����������

  )الخفيف: ()2(وقال في وصف رسالة ابن شاھين    

  ـْع������م������ن البُ  ف������ي لي������الٍ  ب[ َص������ال زارتِ 

   

 ������   حْ َم������لْ بح يَ رأى الّص������ ا دن������تْ د فلم[

  حْ َم����طْ مَ  م����ن بع����دُ ح تْ ل����يس في����ه للَف����   د بي�����������انٍ َي�����������جِ  ∗ي�����������انِ قْ بالعِ  دتْ قلّ�����������    

  )الوافر: ()3(وقال في نفس الرسالة    

  ودُ ْب���������يَ  ك���������الجواھر ح���������ينَ  ك����������مٌ 

   

  وحُ يفُ������������� ذْ إب�������������ر نْ المعَ  د̀ وكالّن�������������

  ل�������ه ف�������ي ظ�������اھر ا�لف�������اظ جس�������مٌ     

   

  وحُ المع�������������اني في�������������ه رُ  ولك�������������نّ 

   )ريعالسّ (: )F∗∗ )4ئيوقال في رسالة بعث بھا إلى شيخه الدّ     

  ين��������أنّ  وھ��������بْ  الب��������ابَ  F أب��������رحُ 

   

  الب����������راحُ  نَ أْي���������� حَ رَ أْب���������� أنْ  أردتُ 

  )الخفيف(: )5(أنوقال في نفس الشّ     

  يالمع���������اِل  ذا تك��������ونُ ذا ھَك���������ھَك��������

   

  زاحِ الُم���� قِ رْ ُط���� غي����رُ  د̀ الِج���� قُ رُ ُط����

                                                     
 .27، ص1نفح الطيب، ج: المقري أحمد  )3(

  .ضوء: سنا ∗∗∗
  .118، ص1، جأحمد المقري، نفح الطيب  )1(
 .100، ص1ج، أحمد المقري، المصدر نفسه  )2(
  .الذھب الخالص: العقيان ∗
 .100ص، 1ج، المصدر نفسه: أحمد المقري  )3(

 .ھـ1046عالم مغربي من الزاوية الدFئية، كان المقري يحضر دروسه، توفي سنة   ∗∗
 .185المرجع السابق، ص : عبد الرحمان كظيمي  )4(
 .186المرجع السايق، ص : عبد الرحمان كظيمي  )5(



  الم�حــق
 

- 279  - 
 

ا أنت حوا، أمّ رت المعاھد قال لي أناس، بتحسين القبيح تنصّ ا تذكّ ولمّ : ناوقال مضمّ         

  )ويلالطّ : ()6(بيتال، فأنشدتھم في مصر عزيز مبجّ 

  رب�������ةٌ وغُ  راقٌ نيا ِف�������إذا ك�������ان ف�������ي ال�������دّ  

   

  واض������حُ  ع������ن ا�وط������ان ف������ا�مرُ  ع������دٌ وبُ   

                            

                                      

                                  

  القافية الدّ 

  

م، و قد ى S عليه و سلّ صلّ متھا في مدحه الحمد c تحرير القصيدة التي كنت نظَ : وقال

  )ملالرّ : ()1(دة و ھيكتبتھا قبل ھذا مسوّ 

  عودْ غن�������ي الّس�������ي�������ا مُ  مي_ ْس�������ك الوَ ج�������ادَ 

   

  ع���������ودْ الوُ  إنج���������ازَ  رُ ھْ اك ال���������دّ و حَب���������  

  الخ�������������د̀  وَ ھ�������������ا ص�������������فْ أوردتُ  مْ َك�������������فَل     

   

  ال�����������ورودْ  ب_ نى َغ�����������ن�����������ا ب�����������المُ فانثنيْ   

  ىوَ ا و الل̀����������َي����������قِ ا بِ باًب����������قِ  ى Sُ و رَع����������    

   

  رودف��������������ي زُ  م��������������ع وادٍ  و الج��������������زعِ   

  قىب�������������الت_  ع�������������زg  ى دول�������������ةِ َم�������������و حِ     

   

  ن��������ودق��������ا منھ��������ا الجُ نا ف��������ي الل` س��������اعدتْ   

  ن���������������اص���������������ى أماَل قْ أن���������������ا فبھ���������������ا نلْ     

   

  رودن آمانين����������ا الّش����������نا ِم����������واقتنْص����������  

  عل����������ى لِ الوْص���������� ن����������ا فرص����������ةَ وانتھزْ     

   

  أو حق�������ود ن رقي�������بٍ ف ِم�������ْن�������أَ  مِ ْغ�������رُ   

  ي�������������انعٍ  شٍ ع�������������يْ  ن�������������ا زھ�������������رَ واقتطفْ     

   

  رودالُب���������� ه الع���������ذبَ نا ثغ���������رَ وارتش���������فْ   

  ىَض�������������ن�������������ا بالرّ قابلتْ  ف�������������ي لي�������������الٍ     

   

  ق������������ودف�����������ي عُ  ئَ اVِل ن�����������ا َك�����������فانتظمْ   

  ىس����������نً  فَ الط����������رْ  راق����������تِ  و ري����������اٍض     

   

  ل����������ودالخُ  اتِ جّن���������� نَ ْس����������ن����������ا حُ أذكرتْ   

  ج����������������رتْ  رg عل����������������ى دُ  أنھ����������������ارٍ  ذاتُ     

   

  رودا منھ������ا ال������زّ بَ ي الّص������أي������دِ  أحكم������تْ   

  ھ�������������اأطيارُ  دتْ أو أنش������������� ش������������دتْ  إْن◌ْ     

   

  ددوثن���������ي منھ���������ا القُ���������تنْ  ف���������وق أي���������كٍ   

  زتْ ر[ َط��������� يتْ ِش��������� وُ  كب���������رودِ  و بط���������احٍ     

   

  رودالُب������������� ا تل�������������كَ َي�������������ي الحَ أي�������������دِ   

  وىِس����������� بٌ ا عْي�����������فَ الّص����������� تِ با�وق�����������ا    

   

  ي الحس�������ودرِض�������ا تُ د الجَف�������ھ�������ا بْع�������إنّ   

    
                                                 

 .129رحلة المقري، ص : مقريأحمد ال  )6(
 .57و  56 ، صرحلة المقري: المقري أحمد  )1(
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  عري و اVم����������اني حس����������رةٌ ت ِش����������لْي����������

   

  يع�������ود ي س�������ريعا ھ�������لْ نا الماِض�������َس�������انَ   

  ىوَ الّن����������� أعب�����������اءَ  بُ الق�����������رْ  حُ زيو ي�����������    

   

  م��������ن تل��������ك القي��������ود القل��������بَ  و ي��������ريحُ   

  ىجَ ح ال��������دّ ف��������ي ج��������نَ  البي��������دَ  يعِس��������فون     

   

  ھ��������ودأو وُ  م��������ا عل��������يھم م��������ن جب��������الٍ   

���������� الع����������يسِ  داةَ ي����������ا ُح����������       وا جي����������رةً حي_

   

  العھ�����������ود ظُ ْف�����������ھم حِ ى ش�����������أنُ مَ ب�����������الحِ   

  ى م������������ن أض������������لعٍ نحنَ م������������وا ب������������المُ خيّ     

   

  الوق��������ود ى ذاتُ َض��������الغَ  ھا ن��������ارُ حش��������وُ   

  عمْ ال�������������دّ  ألوا م�������������ن عقي�������������قِ واْس�������������    

   

  دي الجم�����ودْب�����ح عل�����ى مُ فْ بالّس����� م[ م�����ا َن�����  

  اا نازًح������������ا غريًب������������بًّ روا َص������������واذُك������������    

   

  ج����������ودوھُ  و واش����������تياقٍ ش����������جْ  نَ دْ ِخ����������  

  غي�����رَ  ل�����ٍص خْ موه م�����ن م�����ا ل�����ه ف�����ي ش�����جْ     

   

  الوج����������ود ى زي����������نَ المص����������طفَ  حِ م����������دْ   

  نف���������ي العلي���������اء ِم��������� المخت���������ارُ  أحم���������دُ     

   

  مى ج��������دودن أْس��������وِم�������� ر آب��������اءٍ خْي��������  

  ىدَ الُھ���������� ن ج����������اء بتبي����������ينِ َم���������� خي���������رُ     

   

  ق بتعي����������ين الح����������دودى الخْل����������أو أَت����������  

  نو َم������� قٍ ف�������ي خلُ������� ق�������ديمُ ن ل�������ه التّ ْم�������    

   

  ودوُج���� لٍ ق ف����ي فْض����بْ الّس���� لَ خْص���� ح����ازَ  

  ىَل���������رى للعُ أْس��������� حمنُ ن ب���������ه ال���������رّ َم���������    

   

  ھوددس الّش������رة القُ������ا ف������ي حْض������زً ح������ائ  

  ج������ودو النّ  تْ رَ َس������ ن ب������ه ا�غ������وارُ َم������    ∗فتْ ا ش���������رّ رّ ُط��������� ن ب���������ه ا�ك���������وانُ َم���������    

  ن جاءن�����ا عن������هض�����ا مَي����� Sِ  ا رس�����ولَ َي�����    

   

  ف������������وا ب������������العقودأوْ  نزي������������لِ ف������������ي التّ   

  ي�������������ومَ  ريّ المّق������������� للفقي�������������رِ  ش�������������فعْ اِ     

   

  ح��������ودن اللّ ن بْط��������ِم�������� اسِ ع الّن��������جْم��������  

  ك������������ادَ  ن ق������������دْ د َم������������ف������������ع كْي������������وادْ     

   

  ف��������ي الي��������وم الكئ��������ود نَ ه ا�ْم��������ْل��������و أنِ   

  ني ِم��������رتِج��������يَ  ب لك��������نْ ْن��������و ذو ذفْھ��������    

   

  ف�������������وده عن�������������د الوُ فض�������������لُ  ك�������������ريمٍ   

  كَ ى و عل����������ى آِل����������ص����������ل[  Sُ  و علي����������كَ     

   

����������������اقين ف����������������ي أوْ ال����������������رّ      عودج الص_

  تِ م�����ا غّن����� و ا�تب�����اعُ  و ك�����ذا ا�ص�����حابُ     

   

  ودبُع���������������� ٍض ف����������������ي روْ  رق����������������اءُ الوُ   

  ب�������������ةم طيْ بع�������������زْ  بٌ ى رْك�������������وَ أو َن�������������    

   

  ش�������ودوى الحُ رى م�������أْ قُ�������ال ى أم_◌َ أو أَت�������  

  نس�����������نى لَم�����������م بالحُ الخ�����������تْ  ت�����������يحَ أو أُ     

   

  ������������   المقص������������ود ل������������ه ك������������ل[  ل Sُ كم[

  )البسيط: ()1(وقال يمدح محسن بن الحسين    

��������   يالغ��������ادِ  ائحِ ي ال��������رّ ھ��������انِ التّ  ا غم��������امَ حي[

   

   ال����������وادِ  و بالبطح����������اءِ  دِ عْ الّس���������� يُ انِ َغ����������مَ 
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  ص������فا ى بس������وجِ ش������رَ البُ  مةُ نْس������ ب������اكرتْ  و

   

  قي��������������ادِ  ك��������������ل[  تْ الي فھ��������������زّ المَع��������������

  طرب����������ةً مُ  ال����������نصّ  س����������اجعاتُ  دتْ وغ����������رّ     

   

  يادِ الّش��������� ادرِ ي بالّش���������درِ ھ���������ا ت���������زْ بعودِ 

  ن وابتس�������متا�ْم������� غص�������ونِ  ظ�������ل_  وامت�������د[     

   

  أنج�����������ادِ  و ب�����������أغوارِ  لٍ ع�����������دْ  زھ�����������ورُ 

  ىًن�������بمِ  ى م�������ع جي�������رةٍ َن�������المُ  وج�������اء عي�������دُ     

   

  عى بأعي�������������ادِ دْ ھم للھن�������������ا ُت�������������أوق�������������اتُ 

  لن��������ا ج��������ادَ  ھرُ ھم وال��������دّ عھ��������دَ  ل��������م أن��������سَ     

   

  أنك�������ادِ  و ن غي�������ر أش�������جانٍ ِم�������ب رْ ب�������القُ 

  رور وFالّس����������� أذي�����������الَ  رتْ ج�����������رّ  امٌ أّي�����������    

   

  بمرص�����������ادِ  ش�����������ى وF واشٍ خْ يُ  حس�����������ودً 

     ُS ك�����������رواب إذ ذُ ن ع�����������رَ ِم����������� رع�����������اھم  

   

  ادِ الّص�������� ةَ في غلّ��������ْش��������وتَ  ف��������ي الغم��������ومَ نْ تَ 

  ي بھ����������مِغ����������س F أبْ فْ ى ال����������نّ َن����������م مُ فُھ����������    

   

  ايق��������ادِ  ي ذاتُ ھي��������امِ  ي ون��������ارُ إّن�������� Fً ب��������دَ 

  زاحِف���������نْ مُ  انِ ع���������ا�ظ س���������ائقَ  اب���������اc َي���������    

   

  ا ح��������ادِ عي َي��������ھم س��������مْ بأخب��������ارِ  فْ أش��������نِ 

  ھايعس���������فُ  ا عل���������ى البي���������داءِ ا دؤوًب���������وَي���������    

   

  ا بأس�����������ئادِ تأويًب����������� رَ يْ الّس����������� وواص�����������لَ 

  د ح�������ل̀ ن بْع�������ى ِم�������رَ د ُس�������حْم������� تَ ش�������ئْ  إنْ     

   

  ل بأجي������ادِ لُ������ى واحْ رَ القُ������ م_ أُ  ى ف������أم[◌َ رَ ُع������

  بٍ ن تَع�������وِم������� دg ن َك�������ِم������� بَ القْل������� ِص وخل̀�������    

   

  يادِ ن��������وا الّن��������زيّ  ح��������يg  رفَ اْش�������� وح��������ي̀ 

  ي ق������دْ واقي وإّن������أْش������ لھ������م ط������ولَ  فْ وِص������    

   

  ر إف�������رادِ ْص�������قلب�������ي عل�������يھم قَ  تُ رْ قَص�������

  نْس�������ن حُ ِم������� رافِ ْش�������ا� ر مملك�������ةِ كقْص�������    

   

  ن دون أن�������دادِ ن ِم�������ى محِس�������َل�������ى عَ َل�������عَ 

  هلبيعِت���������� تْ ال����������ذي س����������رَ  ذاك الش����������ريفُ     

   

  ع وآح���������ادِ ن جْم���������ِم��������� ا�ق���������اليمِ  أھ���������لُ 

  عاء ل����������������هبال����������������دّ  وق����������������اٍص  دانٍ  ودانَ     

   

  ق��������ا لمعت��������ادٍ ى خرْ ي��������رَ  رٍ ْم��������عُ  بط��������ولِ 

  باس������������تحقاقه وبم������������ا كَ المْل������������ الح������������ائزُ     

   

  وأج�����������دادِ  آب�����������اءٍ  ى ل�����������ه خي�����������رُ بَن�����������

  ع����������ن لِ الفْض���������� ص����������حيحِ  ي ح����������ديثَ راوِ     

   

  إس�����نادِ  وھ�����ذا خي�����رُ  نٍ وع�����ن حس�����يْ  نٍ َس�����حَ 

  ھائب����������ةٌ  وا�بط����������الُ  الح����������ربَ  الخ����������ائضُ     

   

  إرش���������ادِ  نھ���������جُ ∗(....)يبِ الّس��������� الف���������ائضُ 

  الي بع������دما اندرس������تْ المَع������ ي������ي رس������ومَ حْ مُ 

   

  ن ع����ادِ وِم���� ن ب����اغٍ ين ِم����ى ال����دّ َم����ي حِ ح����امِ 

  ص��������در الغطارف��������ة الغ��������ر ال��������ذين س��������موا    

   

  أن��������افوا ف��������وق أط��������واد م��������ن ھاش��������م و

  اTل���������ه عل���������ى ى ظ���������ل_ رتَض���������المُ  دُ يّ الّس���������    

   

  أم����������دادِ  رِ بْح���������� خي����������رَ  ن����������زُ ه كَ عب����������ادِ 

  ةً مع���������ذر والعلي���������اءِ  رِ الفْخ��������� ي���������ا ج���������امعَ     

   

  ه ب���������ادِ ي ع���������ذرُ ص���������ور فمثِل���������ع���������ن القُ 
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  بھ��������ا ص��������تَ صّ خُ  بأوص��������افٍ  أوفِ  مْ َل�������� نْ إ

   

  ص��������ى بتع��������دادِ حْ ماء تُ الّس������� فم�������ا نج��������ومُ 

  م���������ةٍ بتقدِ  محْ يْس��������� ل���������مْ  الح���������الَ  وأري���������كَ     

   

  س������عادِ أ ى بع������ضَ أب������دَ  يّ ذو الَع������ طقُ ف������النّ 

  د غالب���������ةً عْ بالّس��������� ف���������ي دول���������ةٍ  تَ ْل���������F زِ     

   

  يك الھ����������ادِ ه ج����������د_ ة َط����������أّم���������� تح����������طّ 

  هم���������ع ص���������حابِ  ك���������ى ص����������ةٍ علي���������ه أزْ     

   

  آي������������ادِ  ا وق������������ال ط������������ولَ رّ ُط������������ واVلِ 

  ب إل�����ى خي�����ر البق�����اع وم�����ارْك����� م�����ا س�����ارَ     

   

  ت����������ردادِ  إليھ����������ا ط����������ولَ  المش����������وقُ  رامَ 

  إل�������ى ض�������يفَ ق�������د أُ  ابت�������داءٍ  نَ ْس�������حُ  فن�������الَ     

   

  وإي�����������رادِ  بإص�����������دارٍ  ن الخت�����������امِ ْس�����������حُ 

      

  )الخفيف: ()1(وقال يمدح وزيرا

  جدي���������دٍ  ف���������ي ھن���������اءٍ  دُ عْ الّس���������ب���������ل أقْ 

   

  دي�������دِ مَ  زg ِع������� ف�������ي ظ�������ل̀  و س�������رورٍ 

  م�������ن جم�������ال ةً لّ�������حُ  ھرُ ى ال�������دّ تَس�������واكْ     

   

  ري�����������دِ فَ  دٍ عْق����������� ى بك�����������لّ ل[�����������حَ و تُ 

  ر وزي������������رٍ ح������������ا بق������������دوم خْي������������فرَ     

   

  مي�����دِ حَ  قٍ خلُ����� لَ فْض����� اسً الّن����� فَ ع�����رَ 

����������� الھم�����������امُ  Sِ  فض�����������لُ  ذاكَ        ىالمرج[

   

  ص������يدِ القَ  تُ بْي������ م������اتِ كرُ المَ  ص������احبُ 

  نٍ ْم����������يُ  ب����������ه ك����������ل_  ىَج����������ترتُ  نٌ ْم����������يُ     

   

  مزي����������دِ  رٍ ي����������خ لُ و نْي���������� و أم����������انً 

  من�����ه عٍ ص�����نْ  ي ك�����ل[ تقتِض����� ص�����نعاءَ  إنّ     

   

  ش�����������ديدِ  ش����������ورٍ  ض����������ي ب�����������دفعٍ يقْ 

  م��������ع بع��������هٍ  أش��������رقتْ  رُ ْص�������ھ�������ذه مِ     

   

  ∗زبي�������������دِ  ضُ فكي�������������ف أرْ  ح��������������هُ 

  رُ ظِھ������مُ  نبي������هٌ  و جي������هٌ  كام������لٌ  فاض������لٌ 

   

  المش��������������يدِ  ل ذو البن�������������اءِ الفْض�������������

���������� أش����������ربتْ        جميع����������ا ه القل����������وبُ حب[

   

  جي�����������دِ  ى ب�����������ذكره ك�����������ل[ و تحل[�����������

  يعِل�������������تُ  اTل�������������هِ  ھك�������������ذا ع�������������ادةُ     

   

  ديدِ الّس������� إل�������ى الطري�������قِ  داعٍ  ب[ ُح�������

  لِ و الفْض������ ي������ة الخي������رِ لْ ى بحِ حل[������تَ  نْ َم������    

   

  ف�����������وق المزي�����������دِ  اTل�����������هُ  حب�����������اهُ 

  عى إلي������������هتْس������������ ه اVم������������الُ و أتْت������������    

   

  ره كالعبي���������دِ عْص��������� ا أھ���������لُ و غ���������دَ 

  غري�������������بٍ  لعب�������������دٍ  ھ�������������ذه خدم�������������ةٌ     

   

  المجي��������دِ  ن��������اءِ و الثّ  د̀ ال��������وُ  ِص ِل��������خمُ 

  ب��������وFً ى و قَ ًض��������ھ��������ا رِ رَ مھْ  ف��������اجعلنْ     

   

  جدي������دِ  ف������ي س������رورٍ  Fزل������تَ  من������كَ 
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  عزي�������زا تَ ْم�������دُ  م�������انِ الزّ  ي�������ا وحي�������دَ 

   

  باقي��������ا ف��������ي أمث��������ال ھ��������ذا العي��������دِ 

  م����������ورٍ ن أُ ه ِم����������بالغ����������ا م����������ا تري����������دُ     

   

  س��������عيدِ  زg ِع�������� راقي��������ا ف��������ي س��������ماءِ 

  رببْح������������ تَ م������������ا س������������لكْ ن������������ا حيثُ آمِ     

   

  أيي���������دِ ر و التّ ْص���������ف���������ي النّ  رg و بب���������

  )الكامل: ()2(ين ابن الخطيبوقال مادحا لسان الدّ     

  حِ دَ ْم��������مُ  أغ��������رg  دٍ رْ ن َف��������ِم�������� ناھي��������كَ 

   

�����الك������م  مُ  ر̀ ا ُح�����رَ ال�����ذ[  بِ ْح�����رَ    دِ حس[

  وسياس����������ةً  رياس����������ةً  ا�ن����������امَ  رَ بَھ����������    

   

  دِ دَ ْع�������م�������ى و القُ ف�������ي المنتَ  وج�ل�������ةً 

  ف��������ي نوعھ��������ا ةبديع�������� وأت��������ى بك��������لّ     

   

  دِ َھ������عْ ل������م  تُ  وغريب������ةٍ  عْ خت������رَ ل������م تُ 

����� أرق[  م�����ن ش�����عرٍ  ماش�����ئتَ        بام�����ن الص[

   

  يدِ الّن����� أزھ�����ى م�����ن الزھ�����ر وكتاب�����ةٍ 

���������� وب����������ديع قرط����������اسٍ        هُن����������تْ ح مَ توش[

   

���������� م����������هِ قْ م����������ن رَ  مٍ نَ ْم����������نَ بمُ    دِ ومنج[

  هُ يَم��������أدِ  الحس��������ن ح��������ل[  نّ ج ك��������أَ ھ��������ب    

   

  دِ َي�������الش�������باب ا�غْ  ع�������انَ يْ فكس�������اه رَ 

  أو هِ لْي���������عَ  ارُ ذَ م���������ا س���������ال الِع���������وكأنّ     

   

  ثم��������دِ إأي��������دي الغاني��������ات  ب هُ ْت��������طّ خَ 

���������ب���������ين مُ  لُ يخت���������ا     ���������ومُ  لٍ وص[   لفص[

   

������������دِ  و زط������������ر[ ومُ  م وُمَنض[   ُم������������َنظ[

  لك ف������يوالّس������ ف������ي توش������يعه  دِ رْ ك������البُ     

   

  دِ لَي�������با قَ ̀م�������نُ  يِ ْش�������والوَ  ص�������يعهترْ 

�������ق�������د قَ        م�������ن فك�������ارَ وا�َ  ا�بص�������ارَ  دَ ي[

   

���������������قَ ومُ   فٍ بمثّق��������������� هِ ألفاِظ���������������   دِ ي[

  ـV وفي�������إ عٍ بَ ْص�������إ رزُ ْغ�������مَ  في�������هِ  ام�������    

   

ٍع وُمَول[�����������دٍ  ةٌ ه نتيَج�����������ـ����������   لمف�����������ر[

  لح����������ةٌ ة أو مُ ج����������زء حكَم���������� لّ ولُك����������    

   

  دِ ̀ص������������قَ ل و مُ لمر̀س������������ ع������������ةٌ أو بدْ 

  فهْص������ا ع������ن وَ ل������يس مثل������ي قاص������رً أوَ     

   

  للمھت�������دي واض�������حٌ  ن�������ورٌ  والح�������ق_ 

  )الخفيف: ()1(ينين المعاصر�ق، أتاه من بعض المصريّ وقال مجيبا على سؤال حول الطّ     

  ادَ يْن����������� حَ جَ ت�����������أرْ  رٍ ى زْھ�����������َھ�����������أزْ  إنّ 

   

  ادَ وال وأْس������ب������النّ  ن[ َم������ نْ َم������ دُ حْم������

  معھ�����������ا س������������مٌ  �ةِ الّص����������� وص������������ةُ     

   

  ادَ مْج�������� الخ�ئ��������قَ  ف��������اقَ  لرس��������ولٍ 

  ف��������ي بٍ وص�������حْ  ى Vلٍ َض�������ي الر̀ وVِل�������    

   

  ادَ م ع������ْق◌ْ نظ̀ ُت������ ا�عم������الِ  ص������دورِ 

  دي�����������نٍ  عاء �ع������������مِ ال�����������دّ  ومزي�����������دُ     

   

  ادَ ْش����رُ  مِ العْل���� ن مع����المِ ِم����حوا أوَض����

  نا إذا ج��������ادوا ف��������يعص��������رِ  و�ش��������ياخِ     

   

  ادَ رْ ا وِ ءً ب�����������دْ  ا�بح�����������اثِ  انتق�����������اءِ 

    
                                                 

 .110ص، 1ج، نفح الطيب: المقريأحمد   )2(
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  ان��������احيّ  ى بمص��������رَ وخصوص��������ا ج��������رَ 

   

  ادَ ب���������رْ  ا المحاس���������نَ كَس��������� بنظ���������امٍ 

  دٍ بعْق��������� �قَ الّط��������� قَ ى عل[���������ع���������ن فًت���������    

   

  ادَ دْع����� أو خ�����ص[  س�����اءَ في�����ه النّ  م[ َع�����

  رإْث������� ط��������قٍ  ابي عن�������ه وق�������وعُ وج�������وَ     

   

  ىدَ عْ بن�������ي وُس�������لُ  ص[ َخ������� إنْ  دٍ عْق�������

  ن أو كك������������لg َم������������ لُ ْث������������مِ  م[ وإذا َع������������    

   

  ىدَ ْب��������عن��������ه تُ  �قِ الّط�������� فس��������قوطُ 

  ف�������ي العم�������وم دون خص�������وٍص  جٌ رَ ح�������    

   

  ىدَ تْص����� ف�����ى عل�����ى فقي�����هٍ خْ ل�����يس يَ 

  لوه أن��������تَ أّص�������� طٌ ولھ��������م في��������ه ض��������اب    

   

  ادَ ف���������رْ  م���������تَ ي ب���������ه دُ ى مّن���������أدرَ 

  ع������������اءٍ دُ  خي�����������رَ  ريّ المّق����������� م�����������نحِ او    

   

  ادَ قْص��������� تَ بلْغ�������� الم���������رامِ  وغِ ببل��������

      

  )زجَ الرّ : ((1)ةكوى من فراق ا�وطان وا�حبّ وقال في الشّ 

  دِ ْج�������نَ  نس�������يمُ  ب[ َھ������� ك�������م  ذا الك�������رى  دِ ْن��������������ات الر[ بَ ذَ َع�������������� اي َي��������������ِھ��������������ب[ نَ تَ 

  أو ص�����������د̀  رق�����������ةٍ ق�����������ة م�����������ن فُ رْ وحُ   قٍ رَ أَ  وْ ى أَ ل���������ي ف���������ي ج���������وً ثْ مِ  تِ ْس���������فَل 

  ديْج����وَ  وا لف����رطِ ُث����رْ ف����ي الغ����رب ل����م يَ   ي م������ن جي������رةٍ ِب������ ا ح������ل[ مّم������ عوفي������تِ 

  ق��������د̀  نْ َع�������� نٌ ْص��������غُ  وھ��������ل ين��������وبُ   بب��������������ان رام��������������ةٍ  بَ ْل��������������القَ  لُ أعلّ��������������

  الرض���������ا بعھ���������دِ  ن���������ى، وF عھ���������دغْ مَ   ع�������دھمن�������ى الس�������رور بَ غْ وا ف�������� مَ نب�������ا

  ھي للبع�������������دِ ت�������������أوّ  هُ جُ ْش�������������يَ  مْ َل�������������  هِ رِ دْ ل��������م َي�������� نْ وَم�������� ا م��������ن البع��������دِ آًھ��������

  )البسيط: ((2)ده Sيّ وقال مادحا سلطان الحجاز أ

  بم������ردودةٍ  ى ليس������تْ ھ������ا ف������ي ال������ورَ أحكامُ   م������ودودةٌ  بالع������دلِ  ن ل������ه دول������ةٌ َم������ اَي������

  مم��������دودةٍ  ن عل��������ى اVف��������اقِ أْم�������� ظ���������لُ   ب��������ه ج��������ازِ الحِ  ا بأقط��������ارِ ا مليًك��������وَي��������

  مع�������دودةٍ  ا غي�������رَ حس�������نا ذا عطاَي�������ي�������ا مُ   نْس����ن حُ ِم���� ا�ش����رافِ  لك����ةِ ممْ  ي����ا زي����نَ 

  مح������������دودةٍ  للخي������������رِ  ةً نّ ي ُس������������وتقتِف������������  تْ ى درَس������َل�����وما للعُ س�����ي�����ي رُ حْ تُ  تَ بقْي�����

  أمل�����ودةٍ  ِض وْ ف�����ي ال�����رّ  مةٌ نْس����� ك�����تْ م�����ا حرّ   س�������اميةً  قعس�������اءَ  ةٍ زّ ف�������ي ِع������� م�������تَ ودُ 

  )الخفيف: ((3)ةبيعة الدمشقيّ وقال في جمال الطّ 

  منھ������ا غص������ونٌ  تخت������الُ  ري������اٍض  و

   

  ق������ودِ م������ن زھرھ������ا وعُ  رودٍ ف������ي ُب������

    
                                                 

 .، صرحلة المقري: المقريأحمد   (1)
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  انٍ وَ فيھ������������ا َغ������������ ا�دواحَ  نّ أفك������������

   

  ودِ ا بحس��������ن الق��������دُ وً ْھ��������تتب��������ارى زَ 

  ي����������انٌ فيھ����������ا قِ  ا�طي����������ارَ  وك����������أنّ     

   

  ى ف��������ي ك��������ل ع��������ود بع��������ودتتغّن��������

  م�����ة ال�����رووْ ف�����ي حَ  ا�زھ�����ارَ  وك�����أنّ     

   

  ودُن��������تح��������ت بُ  ل_ َس��������تُ  س��������يوفٌ  ِض 

  )               الكامل: ()4(وصف الطبيعةوقال في     

  ب�������ا�عوادِ  نَ فْ زَ َع������� نِ ي�������االقِ  وَ دْ َش�������     حم��������ائمٌ  الري��������اِض  و بعي��������دانِ دُ ْش��������تَ 

  ا�جي����������ادِ  و ا�عط����������افِ  ةَ ت����������زّ ھْ مُ      تْ ھا فتمايَل���������بِ ْض���������بقُ  النس���������يمُ  ادَ َم���������

  بع�������ادِ  كِ ْش�������منھ�������ا بوَ  تْ َن�������ق�������د آ ذَ      لت�������يا ع تل�������ك تودي�������عَ ھ�������ذي ت�������ود̀ 

������� ھ�������ا ع�������ينُ لفراقِ  تْ رَ واس�������تعبَ    ادِ ّي�������ا المَ َھ������فِ طْ عِ  مئ������زرُ  ل[ َت������بْ  ف������ا     ىدَ ا لن[

  )ملمجزوء الرّ (: )1(خاطريق حروف المغاربة مؤرّ  وقال على

  دْ ى وس�����������������يّ ًل م�����������������وْ  ىَل�����������������بعُ   )ف�������������اسٍ ( أرج�������������اءُ  أش�������������رقتْ 

  دْ ي متقّي�����������������������������بالمع�����������������������������اِل   ف�������������������ردّ  ب�������������������اcِ  غال�������������������بَ 

  دْ د جّي������������������يّ للّس������������������ عٌ ط������������������اِل   م������������اهُ ا حَ ًك������������لْ ى مُ ح������������وَ  ذْ ُم�����������

  ∗دم������������������دد الغال������������������ب أ̀ي������������������  فلھ�������������������������������ذا أرخ�������������������������������وه
  )مجتثّ ال: ()2(وقال في وصف دمشق الفيحاء

  بَح����������������د̀  س����������������امَ تُ  ن أنْ ع����������������      ىَل�����������������جْ ام أالّش����������������� نُ حاِس�����������������مَ 

  يِ تع�����������د̀  م�����������ا في�����������ه بع�����������ضَ        قل��������������������تُ  بُ الت��������������������أد_  Fَ ل��������������������وْ 

  مقرون�������������������������ٌة بالّتح�������������������������̀دي      عج�������������������������������زاتٌ ا مُ َھ�������������������������������كأنّ 

  )الخفيف: ()3(في الشكوىوقال 

  ن�������اديق�������اء ف�������ي ال�������دياجي تُ ورْ  ب[ رُ 

   

  هْ ادَ المّي�������� ھ��������ا ف��������ي غص��������ونھافَ لْ إِ    

  عجي����������بٍ  الھ����������وى بلح����������نٍ  فتثي����������رُ     

   

  ادهْ أنھ���������ا ع���������وّ  الس���������معُ  يش���������ھدُ    

                                                     
 .15ص، 1ج، المصدر نفسه: المقري أحمد  )4(
  .152رحلة المقري، ص : أحمد المقري  )1(
، 40=�ن الميم. ھـ1027بحساب الجمل على طريق حروف المغاربة، فغن الشطر الثاني من البيت يعني سنة    ∗

، 1=، وا�لف2=، والباء30=، وال�م1=، وا�لف900=، والعين30=، وال�م1=، وا�لف4=، والدال4=والدال
والغالب ھو أبو محمد عبد S الغالب باc بن محمد الشيخ المأمون، من . 1027: والمجموع ھو. 4=، والدال10=والياء
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  احزًن��������� ع���������تُ توجّ  تْ َع���������م���������ا رجَ كلّ 

   

  هْ ادَ َب�����������تَ دنا نَ ْج�����������ا ف�����������ي وَ فكأّن�����������   

  )مجزوء الكامل: ()4(وقال معتذرا بديھة    

��������������قب��������������ل ف��������������ديتُ أ   ـك م��������������ا تيس[

   

  دادَ ى ال������������وِ راَع������������ ن  أخٍ ِم������������َر    

  اَخ����������اT اوِ ف����������ي َش���������� رِ ل����������م يْج����������    

   

  دادِ الّس���������� ا عل����������ى غي����������رِ ًم����������يو   

  كمأن�������������������اَل  اس�������������������تطاعَ  فل�������������������وِ     

   

  رادِ للُم������������� لُ م�������������ا في�������������ه نْي�������������   

      

  )الكامل: ()1(وقال في الحجّ 

  ھداي��������ةٍ  خي��������رَ  ال��������رحمنُ  هِ دِ ْھ��������يَ  نْ َم��������

   

  ات������اح المقص������دَ ة ك������ي يُ بمّك������ لْ لُ������حْ يَ   

  انثن�����ى الف�����رضَ  هِ ̀ج�����ذا قض�����ى م�����ن حَ إو    

   

������يش������في برؤي������ة طيب������ة دَ      ىدَ اء الص[

  )ع البسيط مخلّ : ()2(اصرفي مدح السلطان النّ  وقال    

�������������رَ المُ  اص�������������رُ نا النّ لطانُ ُس�������������   ىج[

   

  ىادَ ح����������ين َن���������� عدُ أجاب����������ه الّس����������   

  ادَ ِك َج���������االمل���������و خي���������رُ  زي���������دانُ      اه ب������������������ديعً تاريُخ������������������ اءَ فَج������������������    
  .ھـ1027أرخه بسنة 

  )الخفيف: ()3(امإليه من الشّ  قال في كتب ورد تْ 

  بٌ ْت�����كُ  امم�����ن الّش����� ا واف�����تْ ّم�����َل  قل�����تُ 

   

  ادَ ْع��������ا وبُ ًب��������رْ قُ  ت��������يحُ ي��������الي تُ و اللّ    

  وس���������ھْ�ً  �ً ا وأْھ���������رحًب���������ا مَ ًب���������رحَ مَ     

   

  ىدعْ ُس��������� نَ محاِس��������� رأ تْ  بعي���������ونٍ    

  )ع البسيطمخلّ : ()4(وF على Sو قال في حكمة معّ     

  رْ فاص��������������بِ  ال��������������وداعَ  ذا رأي��������������تَ إ

   

������������������������ھُ وF يَ    ◌ّ م[   ع������������������������ادُ البِ  كَ ن[

  ع����������ن قري����������بٍ  دَ الع����������وْ  رْ وانتِظ����������    

   

  واع�����������ادُ  ال����������وداعِ  قل����������بَ  نّ إف����������  

  )ويلالطّ : ()5(وقلت من رسالة لم تحضرني اVن مخاطبا لمفتي الحرمين ابن رشد: و قال    

  ىتَغ����ل م����ا ابْ ف����ي الفْض���� ن����الَ  إم����امٍ  أج����ل_ 

   

و  شٍ نْ ُم������������ عل������������ى أوص������������اِف◌ِ  و زادَ 

                                                   دِ ِش�����������������������������������������������������������������������������������������������نْ مُ 
 .193رحلة المقري، ص: أحمد المقري  )4(
 .42، ص1نفح للطيب، ج: أحمد المقري  )1(
  .57رحلة المقري، ص: أحمد المقري  )2(
 .102، ص1أحمد المقري، نفح الطيب،ج  )3(
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  ذو ھداي�����������ةٍ  مرش�����������دٌ  بلي�����������غٌ  خطي�����������بٌ 

   

  دِ ِش�����رْ مُ  و اب����نُ ف����ي ذل�����ك فْھ���� بَ و F عَج����

  )الوافر: ()6(ا على بعض ا�عوانوقال ردّ     

  دg لك�������م ب�������وُ  كتب�������تُ  ا ل�������ي إنْ وَم�������

   

  يدِ ْع�������بُ  �ج�������لِ  ف�������ه الض�������ميرُ حر_ يُ 

  ريمن������ه يْج������ م ھ������ذا وأكث������رُ نَع������    

   

  دِ س��������عْ  قلي��������لَ  ح��������ب_ إذا ك��������ان المُ 

      

  )ويلالطّ (: )F)1ئيوقال في رسالة بعث بھا إلى شيخه الدّ 

  ب�������هقت������دى يُ  واح������دٌ  زم������انٍ  لك������ل̀ 

   

  هْ واح�����دُ  Fش�����كّ  أن�����تَ  وھ�����ذا زم�����انٌ 

  )المتقارب: ()2(ابن الخطيب كلماتِ  وقال في مدح ب�غةِ     

  العبي����������دِ  ا ثي����������ابَ ي����������دً بِ ن عَ س����������وْ كَ 

   

  الي���������دَ ل���������ديھا بَ  وأض���������حى لبي���������دٌ    

  )ويلالطّ : ()3()يبنفح الطّ  (وقال في كتابه     

  يم�ا عن�دِ  ق�درِ  دي علىجْ ن وُ مِ  وأنفقتُ     ب������ه جھ������دي ب������ذلتُ  بي أنْ فحْس������ Fّ إ و
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .131، ص المصدر نفسه: أحمد المقري  )6(
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  اءلرّ قافية ا                                       

  

: )1(ن�ىن�ى والمعْ أيضا في ذلك المغْ  ته، وقلتُ ونسي على ھديّ يخ تاج العارفين التّ قال يشكر الشّ 

  )مجزوء الكامل(

  وامرْ ل الّض��������زْ الُب�������� يَ ا ح��������ادِ َي��������

   

  ع�������������امرْ  ى أم̀ و ب�������������ذكرَ دُ يْش�������������

���������������� فَ قا أِل����������������ش����������������و̀ تمُ        اھَ الس_

   

  س���������امر ى غي���������رَ َف���������س يلْ فل���������يْ  دَ 

  الف������������������� ي[ دا َط������������������متع�����������������و̀     

   

  وآم����������������ر ه ن����������������اهٍ وش����������������وقُ ة 

  دهِ را ف�����������������ي قْص�����������������متح̀ي�����������������    

   

  أو يخ������������امر يغل�����������بُ  وقُ والّش�����������

  لت���������������ونسَ  تَ ْص���������������خلُ  �[ َھ���������������    

   

  ا�ك���������ابر نِ ى ع���������يْ َم���������ى حِ لت���������رَ 

  ىَض�������������الر̀  رَ ص�������������دْ  اص�������������حُ النّ     

   

������������ خُ ش������������يْ    رك������������ابِ وF مُ  يوخِ الش_

  االس��������������يّ  ثَ و ال��������������ذي ورَ فْھ��������������    

   

  ك���������ابر ى ع���������ن ك���������ل̀ َل���������والعُ دة 

  ل�����������������هنعْ  م م�����������������واطئَ ثِ ْل�����������������ف    

   

  ه المح�����������اجربمواطِن����������� لْ ِح�����������واكْ 

  ذاكَ  عائ��������������������ه إذْ ا بدُ ًك��������������������متبر̀     

   

  ي البص�����������������������ائرذوِ  نَ ش�����������������������أْ 

  ال�����������ذي منِ ال�����������ز[  ي�����������ا واح�����������دَ     

   

  رو آِخ����������وْھ���������� ا�وائ����������لُ  لَ ب����������ذَ 

     ِc  َنٍ نَ ن ِم����������ِم���������� م����������ا أس����������ديت  

   

  واج���������������رالزّ  مث���������������لَ  تْ طَم���������������

����������������� أم����������������سِ  وبعث����������������تَ        ةً ھدي[

   

  ش���������اكر عنھ���������ا خي���������رَ  ج���������ازاكَ 

  تھ�����������������ازْ عزّ  ق�����������������دْ  والي����������������ومَ     

   

  ذاك��������������ر دُ ھ��������������ا والعْب��������������بنظيرِ 

  وF يق�����������������������ومُ  F يس�����������������������تطيعُ     

   

  و خ���������������ائرُھ��������������� ھا إذْ بش���������������كرِ 

  م�������اه كيْ ع�������ن أوطاِن������� ب�������انَ  ق�������دْ     

   

  عا وح����������������اجرَل ى ِس����������������ي����������������رَ 
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  م���������انُ عري والزّ ِش��������� تَ ي���������ا لْي���������

   

  رغ���������������اد برُ والّص��������������� لٌ تنق_���������������

  ٍض ي ف��������������ي روْ تِق��������������نلْ  ھ��������������لْ     

   

  ا�زاھ��������������ر ي̀ ِل��������������بحُ  ةٍ موش��������������يّ 

  أينع������������������تْ  ھ������������������ا ق������������������دْ أفنانُ     

   

  ط�������������ائر والقل�������������بُ  وتمايل�������������تْ 

  ـالعارفي���������������� ت����������������اجُ  وإلي����������������كَ     

   

  رماُض������������ي تَ تحِك������������ قص�����������يدةً ن 

  مس���������وحَ  س���������تْ لبِ  ق���������دْ  خنس���������اءُ     

   

  ظ��������������اھر ش��������������بيهُ والتّ  ي̀ الَع��������������

  الف���������ؤادَ  ي عل���������ى ص���������خرِ ِك���������تبْ     

   

���������َس���������قَ  وق���������دْ    قاص���������ر يُ عْ ا والس[

  وةً وھ���������������������������ا دْع���������������������������تمنحُ فلْ     

   

 َFخاس��������������ر يٍ بس��������������عْ  أْ تب��������������وّ  أ  

������������������ دَ ش������������������اھِ ى تُ حّت������������������       ةَ مك[

   

  المش���������اعر ف���������ي تل���������كَ  ن���������يخَ وتَ 

  حي��������ثُ  ب��������ةَ طيْ  ى مع��������الِم◌َ رَ وَت��������    

   

  واظرى الّن��������������َش��������������غْ ى يدَ الُھ��������������

  دٍ محّم����������������� ب�����������������ي_ النّ  حي�����������������ثُ     

   

  وا�واخ�������������ر ا�وائ�������������لِ  خي�������������رُ 

  م�����������������ا ى علي�����������������ه Sُ ص�����������������ل[     

   

  الب������������واھره خوارقُ������������ رتْ ِك������������ذُ 

  وا�تب��������������اعِ  وا�ص��������������حابِ  واVلِ     

   

  رائرالّس����������������� لِ ن أْھ�����������������ِم�����������������

  ق����������������تْ حّق  �ةٍ ى َص����������������َك����������������أزْ     

   

  والمص�����������ادر الم�����������واردِ  نَ ْس�����������حُ 

اس، يخاطب صاحب مصر ريفة، على لسان بعض النّ و قلت في بعض الموالد الشّ : وقال    

  )الخفيف: ()1(ھـ1029سنة 

   ا المني����������رِ بالمحّي���������� دُ عْ ب����������ل الّس����������أقْ 

   

  و بش�������يرِ  ةٍ رن نْظ�������ه ِم�������نُ م�������ا لحس�������  

  نِم������������� ذي�������������وFً  رّ َج������������� الھن�������������اءُ     

   

  بعبي������������رِ  ختْ مّ ُض����������� ق������������دْ  نس�����������يمٍ   

  نبلْح�������� تْ غّن�������� رورِ الّس�������� وطي��������ورُ     

   

  عھا و الھ������������ديرِ بس������������جْ  مطرب������������اتٌ   

  إليھ������ا أص������غتْ  ا�ف������راحِ  وغص������ونُ     

   

  نض���������يرِ  دg َق��������� ن ك���������ل̀ ِم��������� تْ فتثّن���������  

  ھ��������ازتْ طرّ  ذْ ُم�������� ا�زھ��������ارِ  وبط��������احُ     

   

  ى ب�������الحريرِ زدرَ اِ  ق�������دْ  بٍ س�������حُ  ف_ َك�������  

  اس�������رورً  أب�������دتْ  ا�ك�������وانِ  وجمي�������عُ     

   

  ھيرِ الّش��������� ھورِ الّش��������� خي���������رِ  بربي���������عٍ   

  هف�������ي الش�������ھور بَط������� لُ فل�������ه الفْض�������    

   

  ذيرِ الّن��������� البش���������يرِ  ا�نبي���������اءِ  خ���������اتمِ   

  مب و عْج�������ع�������رَ  الع�������المينَ  لُ أفَض�������    

   

  نا المس�����������تطيرِ ذو الّس����������� Sِ  ةُ ّج�����������حُ   
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  ج�������������ارٍ دون مُ  المرس�������������لينَ  دُ س������������يّ 

   

  المس����������تجيرِ  م����������دةُ عُ  الك����������ل̀  ةُ ع����������دّ   

  بان����������تْ  ن بم����������ي�ده خ����������وارقُ َم����������    

   

  كبي������������رِ  رٍ ل������������ه بق������������دْ  ش������������اھداتٌ   

  رىْس������كِ  إي������وانُ  اTي������وانِ  كارتج������اجِ     

   

  عيرِ الّس���������� ذاتُ  ي����������رانِ النّ  و خم����������ودِ   

  رْط�����قُ  ف�����ي ك�����لّ  ا�ص�����نامِ  وانتك�����اسِ     

   

  دميرِ بالّت������������� يطانِ الّش������������� ورج�������������وعِ   

  ِض رْ ن أِم����������� القص�����������ورِ  وظھ�����������ورِ     

   

  بش�����يرِ بالتّ  ف للج�����ن̀ رى م�����ع ھْت�����ْص�����بَ   

  ت�قٍ ْئ������������اِ  ذاتُ  ا�ن������������وارِ  رِ وب������������دو    

   

  ن ق�����������ديرِ ِم����������� عناي�����������ةٌ  ب�����������اھراتٌ   

  ظ�������امٍ عِ  ن أم�������ورٍ وى ذل�������ك ِم�������وِس�������    

   

  ع�����������ن تق�����������ديرِ  تج�����������ل_  و ش�����������ؤونٌ   

  ىامَ ا و تَس��������دا ذَك��������موِل�������� ي��������ا ل��������هُ     

   

  وزي�����������رِ  خي�����������رُ  لِ ْع�����������الفِ  ل�����������صُ أخْ   

  رَ ْص�������م أق�������اليمُ  ن ب�������ه أش�������رقتْ َم�������    

   

  دبيرِ بالّت���������������� ى القي����������������امَ إذ ت����������������ول[   

  اباَش������ عادةِ الّس������ ى ص������احبُ ص������طفَ مُ     

   

  ك كبي����������رِ ْل����������و مُ  ةٍ زّ ف����������ي ِع���������� دامَ   

  عثم������انُ  الس�������طينِ  ى أوح������دِ َض������رِ بِ     

   

  ريرِ الّس����������� زي�����������نُ  ا�ن�����������امِ  إم�����������امُ   

  او س����������������������موًّ  فع����������������������ةً رِ  ه Sُ زادَ     

   

  كس���������يرِ ن التّ ه ِم���������ى جمَع���������َم���������و حَ   

  ب�����������وFً ن�����������ه قَ م ال�����������وزيرَ  وأن�����������الَ     

   

  تك������������ديرِ  ا ب�������������َ ا ص������������افيً وافًي������������  

  ج���������زاءٍ  خي���������رَ  حمنُ ال���������رّ  وج���������زاهُ     

   

  غزي������رِ  لٍ و فْض������ ج������مg  عط������اءٍ  ع������نْ   

  رس����������������ولٍ  ل����������������دِ بموْ  واعتن����������������اءٍ     

   

  ھيرِ ى الّض������دَ ل الّن������ص�����ا ف������ي ب������ذْ خِل مُ   

  ص�����������ةٌ  ا�ن����������امِ  وعل����������ى خي����������رةِ     

   

  ع�����������ن تعبي�����������رِ  ل_ ِج�����������تَ  و س������������مٌ   

  ارًّ ُط����������� و الص�����������حابةِ  ك�����������ذا اVلِ  و    

   

  عمي�������������رِ التّ  ةِ بم�������������دّ  م�������������ع ت�������������الٍ   

  )الكامل: ()1(او قال على لسان بعض ا�صحاب يخاطب وزيرا مصريّ     

  رْ دَ القَ  ساعدكَ  زراءِ وصطفى اليا مُ 

   

  رْ فَ والظ[  مكنِ بالت[  شرٌ بِ  عدُ فالسّ   

  ةٍ ز[ عِ  في ط�ئعِ  أقبلَ  قدْ  صرُ والن[     

   

  ردَ ب� كَ  ءُ فاك الص[ يمنحُ  �كَ لعُ   

   خبرٌ ا مُ حي[ المُ  بتسمُ مُ  ھرُ الد[ و    

   

  رالوطَ  ى بإدراكِ ك ا�سمَ قدرِ عن   

  ستْ س̀ أُ  ي مآثرٌ العاِل  كَ و لمجدِ     

   

  ظرن نَ مَ  بھرُ تُ  لكِ ھا في المُ أركانُ   

  قتْ حِ مُ  ةٌ أشع[  عيدِ الس[  كَ طالعِ  و لنورِ     

   

  فرن كَ و مَ  الحاسدينَ  ن ظ�مِ مِ   
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  كِ ا�ف� بذلك شواھدُ  ھدتْ شَ 

   

  ن اعتبرلمَ  c فيھا حكمةٌ  إذْ   

  ھا معو بسطُ  الحروفِ  ضى طبعُ و قَ     

   

  وي ا�ثرند ذَ عِ  لومِ ھا المَ فقِ وَ   

  جدولٍ  صورةَ  الحرفِ  ر[ سِ  و أبانَ     

   

  ن البشرمِ  واكَ سِ  ه أحدٌ ما ناَل   

  هأبياتُ  رتْ مّ عُ  ا�عظمِ  ن اFسمِ مِ     

   

  ظھر قدْ  كَ ه اسمُ في قلبِ  بخمسٍ   

  رتْ طّ سُ  المعادنِ  ختارِ مُ  في لوحٍ     

   

  صرو البَ  سامعِ المَ  لءَ ه مِ أعدادُ   

  جدولٍ  أشرفُ  وحِ ھذا الل[  و بظھرِ     

   

  ررالد_  زري بمكنونِ ه تُ أوفاقُ   

  ن أسرارهِ مِ  Sِ  بدي بفضلِ و يُ     

   

  الخبر الخبرَ  قَ د[ صَ  ا به قدْ عجبً   

  همضمونَ  نْ ا وصُ ظً حتفِ له مُ فاحمِ     

   

  فرو الس[  في اTقامةِ  المواھبَ  نلِ تَ   

  واعت�ءٍ  جاهٍ  بوتِ و ثُ  ةٍ ن عز[ مِ     

   

  رعتبَ مُ  قصدٍ  و بلوغِ  مھابةٍ  و  

  ھاحديثُ  شيعَ أُ  تنٍ ن فِ مِ  صنُ و الحِ     

   

  فرفي صَ  حذرُ ما ما كان يُ F سيَ   

  ذخيرةً  المصونُ  ر_ س̀ ال كَ ھنَ ليَ فَ     

   

  ربَ ن غَ مَ  ةَ نّ سُ  العدلِ  بفعلِ  كْ واسَل   

  تثلْ وامْ  صيحةِ ا بالنّ عايَ الرّ  ِحطِ و     

   

  رھى و بما أمَ بما نَ  سولِ الر[  كمَ حُ   

  ھالكِ مُ  ھجةَ ب مصرَ ب نتَ أبَ  فلقدْ     

   

  ررَ ھا و كانت في غَ وزتَ حَ  ميتَ و حَ   

  رىالوَ  لطانَ سُ  فيھا أمرَ  متَ و أقَ     

   

  ربِ ا� عثمانَ  ا�رِض  لوكِ ولى مُ مَ   

  ه فيامَ ه و أدجنودَ  اTلهُ  نصرَ     

   

  يرن الغَ مِ  يحمي الخافقينَ  لكِ المَ  ظل̀   

  و_ لُ ه و عُ عندَ  ةِ زي[ بالمَ  البشارةُ  و لكَ     

   

  درو في الصّ  في الورودِ  شأنٍ   

  نازعٍ دون مُ  ما ترجوهُ  لوغُ و بُ     

   

  قد انتشر في الب�دِ  زg عِ  في ظل̀   

  ادً ي[ ؤَ مُ  واءِ الل`  نصورَ مَ  Fزلتَ     

   

  ردَ القَ  ساعدكَ   زراءِ صطفى الويا مُ   

ريف بمص�ر المحروس�ة س�نة الّش� نا قراءة البخاري وعزمنا على الحجّ قلُت عندما فرغ: وقال    

  )الخفيف: ()1(ھـ 1029

  يخ�������ارِ البُ  دِ را بس�������رْ من�������ا دْھ�������نعِ  ق�������دْ 

   

  يالب�����ارِ  حِ ف�����تْ  ِض ن ف�����يْ نا ِم�����بْ وش�����رَ 

  يھ�������انِ  ع�������يشٍ  ن�������ا ف�������ي س�������لكِ وانتظمْ     

   

  ارِ ن دي������بھ������ا ِم������ أك������رمْ  ف������ي دي������ارِ 

  احّي�������المُ  قُ م�������ان طْل�������الزّ  وج�������هُ  حي�������ثُ     

   

  خض�������رارِ اِ  ذاتُ  اVم�������الِ  وغص�������ونُ 
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  ي فحال���������تْ م���������ادِ ن���������ا عل���������ى التّ وعزمْ 

   

  ا�ق����������دارِ  ا س����������وابقُ ناَن����������مُ  ع����������نْ 

  بح�����������الٍ  ت�����������دومُ  س�����������تْ ي ليْ ي�����������اِل واللّ     

   

  انتث���������ارِ  ذاتُ  اعاتِ الّس��������� وس���������لوكُ 

  تْ م�����������ا أع�����������ارَ ومھْ  تْ ردّ  أنال�����������تْ  إنْ     

   

  يالع���������وارِ  ب���������رد̀  س���������رعةً  أذن���������تْ 

  ك������������رامٍ  مٍ ق������������وْ  عھ������������دَ  ى Sُ يرَع������������    

   

  أخي����������������ارِ  ةٍ أئّم���������������� وص����������������دورُ 

  يالمع����������اِل  وا س����������ماءَ زاُن���������� ونج����������ومٌ     

   

  افتخ����������ارِ  بھ����������م أج����������ل_  رَ ْص����������مِ فِل 

  �Fً ى وَم�������������ًل�������������ھم قِ أف�������������ارقْ  مْ َل�������������    

   

  ارِ القّھ�������������� المھ�������������يمنِ  F وح�������������ق_ 

  يكتِن���������حرّ  ق���������دْ  ا�ش���������واقَ  أنّ  غي���������رَ     

   

  ارِ ختي��������اِ  رِ ى بغْي��������َم��������ي الحِ لمغ��������انِ 

  ا ومس��������������ي�ً ح��������������اجزً  رتُ ت��������������ذكّ  إنْ     

   

  ∗(....)ع���������������������������ي دمْ  ھ���������������������������امَ 

  اع���������������ودً وُ  بالحج���������������ازِ  Sُ  أنج���������������زَ 

   

  ي اFنتش�����������ارِ ت ذِ ا للبْي�����������ووف�����������ودً 

  يِ ال����������وحْ  ب����������ة مھ����������بطُ ا بطيْ وعھ����������ودً     

   

  وارِ ِج���������� ي فيھ����������ا بخي����������رِ نِ وس����������كَ 

  االبراَي������ فَ كْھ������ س������ولِ الرّ  �لِ ظ������ف������ي     

   

  خت�������������ارُ المُ  أحم�������������دُ  Sِ  وةُ ص�������������فْ 

  ب̂ َص��������  ن[ م��������ا َح�������� �ةُ الّص�������� ي��������هِ فعل    

   

  عط����������ارِ المِ  لروض����������ةِ  و اش����������تياقٍ ذُ 

  تم ب��������������������دعاءٍ ْي��������������������وا ھنَ تم��������������������د_ فلْ     

   

  وا�وط������������ارِ  ا�وط������������انِ  ببل������������وغِ 

  خت����������امٍ  نُ ْس����������ى وحُ َن����������المُ  وحص����������ولُ     

   

  واTص�����������دارِ  اTي�����������رادِ  وص������������حُ 

بي بن أ ين عليّ ا وقفت على كتاب الوزير القاضي جمال الدّ ولمّ : قال في وصف كتابو    

ه أحسن منه ، على في كتب ا�دب في فنّ  ى ببدائع البداية ، ولم أرَ ، المسمّ ∗∗المنصور ظافر

ريقة كثرة ما رأيت في المغرب والمشرق من ذلك ، قلت في وصفه وأكثره بديھة على الطّ 

  )جزالرّ : ()1(التي سلكھا صاحب الكتاب المذكور فيه

  غ���������ورِ الثّ  باس���������مةُ  م���������ا روض���������ةٌ 

   

  ھ�����������ورِ والزّ  ص�����������انِ ا�غْ  ناعم�����������ةُ 

  ورلّ ك��������������البِ  ا�نھ��������������ارِ  ص�������������افيةُ     

   

  ورِ ر أو ب��������������النّ وْ ب��������������النّ  حالي��������������ةٌ 

  ةٌ جّن������������������� قَ ى دمش�������������������ل�������������������دَ     

   

���������������ِم��������������� ھ���������������ا Sُ أمنَ    رورِ ن الش_

    
                                                 

  .ما بين القوسين كلمتان لم نھتد لقراءتھما ∗
من الشعراء ا�دباء المؤرخين، مولده ووفاته في القاھرة، تولى وزارة الملك ا�شرف  )613ـ  567(مصري وزير  ∗∗

ول المنقطعة، وذيل المناقب النورية، وشفاء بدائع البداية المذكور، والد: له عدة مؤلفات منھا. مدة، ثم اعتزل ا�عمال
  .51، ص2اكر الكتبي، فوات الوفيات، جابن ش. الغليل، وأساس السياسة، وأخبار الشجعان، وغيرھا
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  س�����������ك والك�����������افورِ ھ�����������ا كالمِ رفُ وعَ 

   

  ف��������ي البك��������ورِ  س��������يمُ ھ��������ا النّ زارَ  إذْ 

  حرورِ رق�������ا م�������ع الّش�������الوُ  تِ وغّن�������    

   

  رورِ الّس��������� جال���������بٍ  نٍ فيھ���������ا بلْح���������

  ذورِ لك ذي الّش��������ل��������ى الّس��������وم��������ا إ    

   

  ورِ الُح����� س�����نا ف�����ي نح�����ورِ حُ  ت�����روقُ 

  الخ����������دورِ  داةِ ُغ���������� وم����������ا بھ����������اءُ     

   

������������ ل������������ةُ جِ خْ مُ    دورِ والُب������������ موسِ الش_

  والخص�������������ورِ  ه وا�ردافِ بالوْج�������������    

   

  ذو قص������ورِ  ھا المطي������لِ فِ ف������ي وْص������

������� طّ ا ُخ�������مّم������� أبھ�������جُ        طورِ ف�������ي الس_

   

  المعم�������ورِ  الج�������امعِ  ن الكت�������ابِ ِم�������

  المش��������������ھورِ  ةِ البداي�������������� ب��������������دائعُ     

   

  ھورِ ف��������ي ال��������دّ  فَ ل̀��������م��������ا أُ  أب��������دعُ 

  ث���������ورِ ظ���������وم والمنْ ب المنْ ف���������ي ا�دَ     

   

  ص�������ورِ ف�������ي العُ  للحس�������انِ  تِ ْع�������والنّ 

  كورِ ن ال����������ذّ وِم���������� ن اTن����������اثِ ِم����������    

   

  ب����������ورِ س أو الحُ ْن����������ا�ُ  مجل����������سِ  و

  ن أم��������ورٍ ى ذل�������ك ِم�������وَ وم�������ا ِس�������    

   

  مھ���������ورِ ص���������وص والجُ بالخُ  تلي���������قُ 

  أب������ي المنص������ورِ  ب������نِ  عل������ي̀  عُ جْم������    

   

  ا الغف����������ورِ ِن����������ن الھِ ي ِم����������ف����������وزِ 

  ص��������������ورِ القُ  العالي��������������ةِ  ةِ بالجّن��������������    

   

  دورِ والّص������ ف������ي ال������ورودِ  والف������وزُ 

  )ويلالطّ : ()1(أحبابٍ  عَ بْ رُ وقال في قصيدة يصف فيھا     

  ھ���������اتُ ذا م���������ا ذكرْ إ أحب���������ابٍ  عِ ُب���������رْ أَ  و

   

  رُ ذاِك����� تَ م�����ا أْن����� كي�����كَ بْ ، وق�����د يُ تُ بكْي�����  

  ھانُ ْس������������ك حُ يروقُ������������ وأدواحٌ  بط������������احٌ     

   

  رُ ا�زاِھ����������� هُ نمْت�����������نمْ  خل�����������يجٍ  بك�����������لّ   

  دٍ ُج��������ف��������ي زبرْ  ةٌ فّض�������� Fّ إ ا ھ��������وَ َم��������فَ     

   

  رُ تن�����������اثِ المُ  اللؤل�����������ؤُ  ي�����������هِ فِ  تس�����������اقطَ   

��� بحي���ثُ        ىوَ والَھ��� والم���اءُ  ربُ با والّت���الص[

   

  وع������������اطرُ  وراحٌ  وك������������افورٌ  عبي������������رٌ   

    �����   هُ تُ نيا س�����وى م�����ا وص�����فْ ال�����د_  ةُ وم�����ا جن[

   

  رُ جِ وح�����ا نج�����دٌ  من�����ه الحس�����نَ  وم�����ا ض�����م[   

  ت�������يب��������دي الت�������ي أھل�������ي بھ�������ا وأحبّ     

   

  ى والخ�������واطرُ َن�������والمُ  يوروِح������� يوقلِب������� 

  ھ��������������اادُ وھَ  ھ��������������ا ورني أنجادُ ت��������������ذك̀     

   

  رُ نواِض�� رٌ ْض��ا مض��ت ل��ي وھ��ي خُ عھ��ودً   

  مس������اعدٌ  م������انُ والزّ  ص������افٍ  ذا الع������يشُ إِ     

   

  ج�����ائرُ  وF ال�����دھرُ  ممل�����ولٌ  ف������ الع�����يشُ   

  ض ش�����������بابناليالين�����������ا كّغ����������� بحي�����������ثُ     

   

  رُ ج����������واھِ  ونح����������نُ  ا س����������لكٌ َن����������يامُ وأ  

  دول������������ةٌ  للش������������بيبةِ  كان������������تْ  لي�����������اليَ     

   

  رُ وآِم��������� ن���������اهٍ  اتِ ذ[ اللّ��������� بھ���������ا مل���������كُ   
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  ھ��������افانّ  عل��������ى تل��������ك العھ��������ودِ  س���������مٌ 

   

  تلتھ����������ا مص����������ادرُ  أف����������راحٍ  م����������واردُ   

  )المجتثّ : ()2(ابع والخامسنا الرّ وقال في وصف دمشق مضمّ     

  ارهْ َض�������������������������غَ  و وبھج�������������������������ةً   اءً وَ رُ  راق������������������������تْ  دمش������������������������قُ 

  بش����������������اره فواف����������������تْ  ص����������������حّ   لي�������������������لٌ عَ  فيھ�������������������ا نس�������������������يمٌ 

  هارَ َش��������������� ھ���������������ى بأعج���������������بِ زْ تُ   كع�������������������������روسٍ  ةٌ وَط�������������������������غُ  و

  )ار نض��������������ارهَض��������������مث��������������ل النّ   س����������نھا م����������ن ري�����������اٍض ي����������ا حُ (

  )هارَ َب���������������عِ  العبي���������������رِ  فُ رْ َع���������������  ا وعنھ��������������ازھ��������������رً  ك��������������الزھرِ (

  ارهَن������������������مَ  هُ ل������������������ى اTَل������������������أعْ   منھ����������������ا الف����������������ردُ  والج����������������امعُ 

  هاختص�����������������������ارَ  ن أرادَ لَم�����������������������  يھ����������������االق����������������ول فِ  وحاص����������������لُ 

  بي إش���������������ارهْس���������������ا وحَ نً دْ َع���������������  ھا م�����������������ن رآھ�����������������ات�����������������ذكيرُ 

  ن��������������������������������ارهإ و ةً اَل�������������������������������إنَ   س����������������واھا تف����������������وقُ  دام����������������تْ 

   )ويلالطّ (: )F)1ئيمة رسالة بعث بھا إلى شيخه الدّ وقال في مقدّ 

  ريْك������ى ذِ وج������رَ  Fَ ال������دّ  جئ������تَ  إنْ  خليل������ي[ 

   

  رِ ْك����ي بَ أِب���� ا ب����نِ َض����الر̀  خِ يْ الّش���� رةِ ى حْض����ل����دَ 

  دٍ محّم�������������� ا�ولي��������������اءِ  ر̀ ِس�������������� نتيج��������������ةُ     

   

  رِ ْك����������ب����������� ذِ  لٌ فْض���������� ي����������اتٍ كلّ  فِ مع����������رّ 

  هع���������ن وادِ  لْ ي ل���������م أِح���������ه أّن���������ف���������أخبرْ     

   

  يرِ كْ ى ُش�������وَ قُ������� المل�������م_  نُ الب�������يْ  ول�������م ي�������وھنْ 

  غوائ���������لٍ  ق���������اءِ ي ف���������ي اتّ وF م���������ا أقاِس���������    

   

  رِ ْك��������ن والمَ غْ و الّض��������وُ م��������ا ذَ لْ بھ��������ا ظُ  يكي��������دُ 

  هَك���������وفتْ  نِ م���������االزّ  ا ح���������د[ ناس���������ا نس���������وْ أُ     

   

  رِ كْ ف�������ي ُس������� الغواي�������ةِ  ن راحِ ِم������� ن راحَ بَم�������

  لح�������ائرٍ  الخ��������ِص  نَ ْس�������دي حُ س�������يّ  لْ فَس�������    

   

  يرِ ني�������ر ب�������ه فْك�������يُ  يْ نى َك�������ْس�������م�������ا بحُ وختْ 

  )الكامل: ()2(اس المنصورـ لب منه أن ينشد أبياتا في مدح أبي العبّ وقال ـ عندما طُ     

  المنص��������ورِ  بدول��������ةِ  م��������انُ د الز[ عَ َس��������

   

  وس�����رورِ  بط�����ةٍ ف�����ي غِ  ىرَ وغ�����دا ال�����وَ 

  ؤاب������ة ھاش������مِ م������ن ذُ  فِ الخ�ئ������ رُ فْخ������    

   

  فخ�����ورِ  فحس�����ب ك�����لّ  س�����ولِ س�����بط الر[ 

  ؤاب�������ة ھاش�������ِم◌ٍ م�������ن ذُ  وأتق�������نَ  أأنش�������    

   

 عن���������������ه أي_  م���������������رينُ  قص���������������رتْ 

  ص����������������������������������������������������������������������������ورِ ُق◌ُ 

                                                 
 .60ص، 1ج ،المصدر نفسه: أحمد المقري  )2(
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  ش��������ادھا م��������آثرَ  ىأب��������دَ  مْ ھ��������ذا وَك��������

   

  ف�����ي المعم�����ورِ  بھ�����ا ا�مث�����الُ  ربتْ ُض�����

  هيميِن���������� ط����������وعَ  امُ ا�ّي���������� Fزال����������تِ     

   

  ھ���������ورِ دُ  ر[ َم���������ه مَ ُم���������يخدُ  ص���������رُ والنّ 

      

  

  

  )المجتثّ : ()1(وقال في الحكمة

  م��������������الٍ  سَ ى رأْ َق��������������تُ  جع��������������لْ اِ 

   

  يرِ تْج������������ حَ ْب������������ب������������ه رِ  لْ تَن������������

  رٍ فْك������������������� لراك�������������������دِ  وق�������������������لْ     

   

  يرِ تْج����������������������� المق�����������������������اديرَ  عِ دَ 

  قل����������������������������تَ  تَ ئْ ِش���������������������������� وإنْ     

   

  رِ ْك�������������������فِ  لجام�������������������دِ  وق�������������������لْ 

  )الكامل: ()2(وقال في شكوى الفراق    

  س������لوةٍ  قلب������ي عن������ك ب������ارق ن ش������امَ إ

   

  رُ ويغ����دِ  يخ����ونُ  نْ كن����ت كَم���� ي����ا ش����امُ   

  ض������رورةٍ  ك������م راح������ل عنھ������ا لف������رطِ     

   

  رُ بغيرھ�������ا F يق�������دِ  وعل�������ى الق�������رارِ   

  االحَش������ كل������ومُ مَ  ف������راتِ الزّ  تص������اعدُ مُ     

   

  رُ ح����������دِ تمع م����������ن أجفان����������ه يوال����������دّ   

  )الخفيف: ()3(دمشقوصف  وقال في    

  غزي��������رُ  غي��������ثٌ  اكِ ا حّي��������قً ْش��������مَ ا دِ َي��������

   

  يرُ ِض�����������ا يَ مّم����������� هُ َل�����������اT ووق�����������اكِ   

  عٌ ْم����������جَ  والب����������دائعُ  دُ رْ ك الَف����������نُ ْس����������حُ     

   

  النظي�������������رُ  فع�������������ز[  في�������������هِ  متن�������������اهٍ   

  ـوالشْم������������ كِ ن������������ا بظل̀������������امُ ن أيَ أْي������������    

   

  نض������يرُ  غ������ض̂  ، والع������يشُ جمي������عٌ  لُ ـ������ 

  )البسيط( :)4(الثئا للثّ وق والحنين إلى أرض الوطن، موطّ وقال في الشّ     

  مجتم������عٌ  نا والش������ملُ دَ َھ������عْ مَ  ل�����م أن������سَ 

   

  ا�ن�س معط�ارُ  وروضُ  ض̂ َغ� والعيشُ   

  عن�����ه ف�����ي قل�����ق ع�����دٍ ع�����د بُ ا أن�����ا بَ َھ�����فَ      

   

  وأقط������ارُ  أرج������اءٌ  ت ب������يَ َب������وق������د نَ   

  ةٌ دَ د[ َج������تمض������ي اللي������الي وأش������واقي مُ (    

   

  )أوط�ارُ  ل�ي م�ن ا�حب�ابِ  تْ وما انقَض�  

  )ملمجزوء الرّ (: (5)قلت بديھة وقد سنح لي ا�مر :وقال    

                                                 
 .36رحلة المقري، ص: أحمد المقري  )1(
 .224، صالمرجع السابق: محمد بن عبد الكريم  )2(
 .94، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )3(
 .26، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )4(
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  ع���������������يدمْ  رارِ با�ْس��������������� احَ َب���������������

   

  يوارِ أُ  مْ وني َك����������������������وش����������������������جُ 

  ن أوارِ ي ِم����������ا ِب����������َم����������ِل  ي����������قِ الرّ   عل�����������������ى الم�����������������اءَ  بُ أش�����������������رَ     
 

 

  )ويلالطّ : ()1(وقال في الحنين إلى الوطن

  ارَ عل�����ى ا�حش�����اء منھ�����ا التفّط����� يخ�����ا فُ     كآب���������ة س���������تھامِ المُ  وعِ لُ ُض��������� وتح���������تَ 

  ارَ طُ ا وأْس�������������ًب�������������تْ كُ  ا�رضُ  ن[ ئَ لتمتِل�������������    تْ وَ بم������ا َح������� وحُ تُب������ أحش������اءً  أنّ  ول������وْ 

  )الكامل:()2( في الحنين إلى الوطنأيضا وقال 

  هواؤُ َھ������� و ،ىَن�������المُ  قُ ْب�������ه طِ واؤُ ض�������أ

   

  ارِ حَ ف��������ي ا�ْس�������� انُ َھ��������لْ ه الوَ يش��������تاقُ 

   هم�������ا ش�������ئتَ  لْ قُ�������فَ  معت�������دلٌ  عُ والطْب�������    

   

  ھ�������ارِ وا�نْ  وا�زھ�������ارِ  ل̀ الّظ�������ف�������ي  

  )الكامل: ()3(بيعة بدمشقوقال في وصف جمال الطّ     

  ةٍ لّ���������بحُ  العي���������ونَ  ق���������د راقَ  ضُ وْ وال���������رّ 

   

  آذارُ  حابهِ ھ������������ا بَس������������حاكَ  دْ َق������������   

  ه أزرارُ اِم���������مَ ف���������ي أكْ  رُ والزْھ���������    رُ ْض���������خُ  حِ وْ ال���������د[  وعل���������ى غص���������وِن◌ِ     

 في وصف جمال دمشقأيضا وقال 
  )الخفيف(  :)4(

  رْ ف�������اعتنق الّس������� الري�������احُ  ھاتْ حَ ص�������افَ 

   

  ص��������ارِ ه للقِ والُ��������طِ  تْ ا َل��������وَم�������� وُ    

     َFكق�����������ومٍ  ب�����������بعٍض  هُ بعُض����������� ذٌ ِئ�����������  

   

  واعت��������ذارِ  رٍ ر[ َك��������مُ  ف��������ي عت��������ابٍ    

      

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         
 .156رحلة المقري، ص: أحمد المقري  (5)
 
 .73، ص1أحمد المقري، نفح الطيب، ج  )1(
 .14، ص1المصدر نفسه، ج: أحمد المقري  )2(
 .14، ص1المصدر نفسه، ج: أحمد المقري  )3(
 .66،  ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )4(



  الم�حــق
 

- 297  - 
 

  

  

 

 

  )مجزوء الكامل: ()1(منت الزّ تقلّباالشكوى من وقال في 

  ـالجاھلي���������������� رُ دْھ���������������� رُ وال����������������دھْ 

   

  ف������اترْ  مِ العْل������ ِل◌ِ أْھ������ وأم������رُ  نَ ـ������  

    F وال�����������دفاترْ  المح�����������ابرِ  وِق◌ِ ُس�����������    نفي�����������ه ِم����������� دُ أكَس����������� وقَ ُس�����������  

  )البسيط: ()2(مدح ابن  شاھين وقال في

  بن������يرِ طْ عن������ه يُ  ه أو ح������ديثٌ ُث◌ُ ح�����دي

   

  ارَ َض������ذا حَ إأو ھ������ذا  ذا غ������ابَ إھ������ذا  

  ارَ َظ������النّ  م������ا م������ا واف������قَ أح�ھُ  لك������ن[    ب�������ه ر_ َس�������عن�������دي أُ  نٌ َس�������م�������ا حَ ك�ھُ     

  )الكامل( :)3(في مدح عّمه سعيد وقال
  ىَض�����الر̀  الف�����ذ[  مَ الع�����اِل  الكت�����ابُ  لُ يِص�����

  
  العبق�����������ري[  ي[ ودعِ اللّ����������� ي[ وا�لمِع�����������

    
  ناش���������يوخِ  خُ وش���������يْ  فت���������ي تلمس���������انَ مُ 
   

  ري_ المّق���������� موFن����������ا س����������عيدُ  الع����������م_    
   

  )البسيط: ()4(المنازلوصف وقال في 

  واحلُ���اص���طباري عن���دما رَ  وا عق���ودَ لّ���حَ 

   

  ارِ َط�������مْ أَ  وا مث�������لَ لّ�������حَ  ائ�������لِ مَ وف�������ي الخَ   

  ذإ هَ من��������ازِ  ق��������د كان��������تْ  المن��������ازلَ  نّ إ    

   

  يط������ارِ أوْ  ي أوط������اني ووْھ������وا بھ������ا ب������اتُ   

  )ويلالطّ : ()5(وقال في الحكمة    

  راح������ةٌ  برِ ف������ي الّص������ ي �دري أن[ ّن������إو

   

  يرِ ْم��ن عُ ر ِم��بنف��اقي عل��ى الّص��إ ولك��ن[   

  اطالًب���� وقِ الّش����بِ  وقِ الّش���� ن����ارَ  فِ ْط����ف����� تُ     

   

  رِ ب�����الجمْ  رُ عَ ْس�����الجم�����ر يُ  نّ إا، ف�����وْ َل َس�����  

  )الخفيف: ()6(قصيدة لم تحضرني اVن في قلتُ : صعوبة العيشوقال شاكيا من     

  ح��������������ارُ بو دلُ ني غرْن��������������بتْ ش��������������يّ 

   

  ارُ َح���������يُ  بي���������بُ فيھ���������ا اللّ  وبح���������ارٌ 

                                                     
 .73،  ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  )1(
 .102، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )2(
 .165ص، 1جالمرجع السابق، : صباح الخطابي  )3(
 .16، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  )4(
 .30، ص1أحمد المقري، المصدر نفسه، ج  )5(
   .43رحلة المقري، ص : أحمد المقري  )6(
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  لھ������ا أس�������حارُ  ليس������تْ  ف������ي لي������الٍ   بg ر َخ�����ْك�����ن مَ ر ِم�����ب�����الفكْ  ∗ق�����ائيواتّ 

      

  )ويلالطّ : ()1(وقال في وصف تلمسان        

  كرُ ذْ ء ُي��������يبالّش�������� وا�ش��������ياءُ  رتُ ت��������ذكّ 

   

  كرُ ْش�����تُ  مس�����انَ ف�����ي تل أض�����حتْ  مقاص�����دٌ 

  ةٍ ن�����������ى أحّب�����������ومغْ  جي�����������رانٍ  معاھ�����������دُ     

   

�������� ش��������بابٍ  وعھ��������دُ    ك��������رُ نْ ه ل��������يس يُ حب_

  )ريعالسّ ( :)2(وقال    
  شَ اكِ لم�������������رّ  رْ س�������������افِ : وقائ�������������لٍ 

   
  اارَ َط���������س أوْ فْ بھ���������ا لل���������نّ  ِض تْق���������

    
  ق�������تْ ر̀ فُ  ق�������دْ  ا�رزاقُ : ل�������ه فقل�������تُ 

   
  اارَ َط�������� أوْ  مِ الع��������زْ  طي��������رُ  لَ ن��������زَ 

    
  )ويلالطّ : ()3(نار الوجدوق ووقال في الوطن ذاكرا الشّ 

  �ق�����ةٍ و بھ�����ا ع�����ن عَ حُ F أْص����� ارُ ي ال�����دّ ِھ�����

   

  رِ مَ ْض������مُ  وانحِ ن الَج������لن������ا ب������يْ  �م������رٍ 

  ھ��������اإنّ  ثُ ھ��������ا الغْي��������عل��������ى أرجائِ  فج��������ادَ     

   

  ش������رِ معْ  و راٍم◌ٍ ِك������ جي������رانٍ  من������ازلُ 

  )البسيط: ()4(وقال في مدح القاضي عياض    

  هم�������آثرُ  تْ ال�������ذي س�������ارَ  و اTم�������امُ فْھ�������

  

����� ����� رَ س�����يْ  غ�����ربِ رق و الف�����ي الش[   رِ مس والقَم�����الش[

  تْ اش������تھرَ  ق�����دْ  ن ت������آليفٍ ل������ه ِم����� وك�����مْ     

   

  رِ َب����������ع����������ن خَ  بي����������كَ نْ تُ  لْ فَس���������� رٍ ْط����������قُ  بك����������ل̀ 

  )    الكامل(: )5(ھرالدّ حال في حكمة وقال     

  ھاF ت���������زال س���������ھامُ  ھر ق���������وسٌ لل���������د[ 

   

  اأك�������ابرَ  ا وأص�������اغرً  مي ا�ن�������امَ ْص�������تُ 

  ول�����م يك�����نْ  ر القب�����يحَ ھَج����� نْ ى لَم�����وبَ ُط�����    

   

 ّFارَ ث����������ابِ مُ  عل����������ى فع����������ل الجمي����������لِ  إ  

  )ويلالطّ : ()6(محاسن مغاني دمشقوقال في وصف     

  ث�ث������ًة◌ً  ق������امَ ي المَ وِ ْن������ن������ا بھ������ا نَ نزلْ 

   

  ارَ ھ�����ا ش�����ھْ ن�����ا بِ ى أقمْ لن�����ا حّت����� فطاب�����تْ    

  )البسيط: ()7(الوطن وقال في الحنين إلى أبناء    

                                                 
 .احتراسي: كتب فوقھا  ∗
 .208، صرحلة المقري: أحمد المقري  )1(
 .260ص، 2جق، المرجع الساب: صباح الخطابي  )2(
 .11، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري  )3(
 .12، ص1المصدر نفسه، ج: أحمد المقري  )4(
 .15، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )5(
 .58، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  )6(
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  نيا بق���������ربھمُ ن ال���������دّ ِم��������� تُ رْ ذا ظِف���������إ

   

  ف�����ورُ مغْ  ھرُ ل�����دّ ا جن�����اهُ  بٍ ذْن����� فك�����ل_    

    )البسيط: ()1(قال في حنينه إلى الوطن    

  هوس���������اكنِ  عم���������انٍ نَ  أحادي���������ثَ  ي���������هٍ إ

   

  ارُ مَ أْس������� ع�������ن ا�حب�������ابِ  الح�������ديثَ  نّ إ  

  )الخفيف: ()2(وقال في رسالة Fبن شاھين    

  ھ����������ا ا�زظ، وألفاةٌ َض����������وْ ھ����������ا رَ ط_ خَ 

   

  م������ارُ ، والمع������اني ثِ نَ كْ حَ ْض������يَ  ھ������ارُ   

  )الكامل: ()3()ياضر الرّ أزھا(وقال في كتابه     

  نھ���������ارٍ  ض���������ياءُ  أمْ  يٍ دْ َھ��������� أض���������ياءُ 

   

  ھ�������ارِ ا ا�زْ ش�������ذَ  أمْ  ا المحام�������دِ ذَ وَش�������

  )البسيط: ()4(وقال في مدح أھل دمشق    

  مُ ھُ ذك�����رُ  ادُ ردَ عي َت�����مَ ْس�����ف�����ي مَ  ادُ زدَ َي�����

   

  هُ رُ ر[ َك������ف������ي عين������ي مُ  نُ ا ويحُس������طيًب������

  )ويلالطّ : ()5( راقالفِ الشكوى من وقال في     

  اعةٌ َس������� نِ يْ للَب������� ِض ْم�������ا تَ ّم�������أھ�������ذا ول

   

  ورُ ھُ علي�������ه ُش������� تْ ر[ ذا َم�������إكي�������ف فَ    

  )الكامل: ()6(تهعراء دون تسميّ � على قول أحد الشّ � و مكمّ وقال مذيّ     

  مقاص�������دِ  ك�������لّ  ب�������ه ال�������رحمنَ  واس�������ألْ 

   

  ى أس�����������رارُ بتَغ�����������المُ  في�����������ه لني�����������لِ 

  فه ال������ذيعل������ى مش������ر̀  الص�������ةَ  وص������ل̀     

   

  رُ ا�وط�������ا و ب�������ه الحاج�������اتُ  ض�������يتْ قُ 

  �َ َت������� نْ وَم������ الك�������رامُ  حبُ والّص������ واVلُ (    

   

  )البھ�������يم نھ�������ارُ  ي�������لُ اللّ  م�������ا عاق�������بَ 

ا�بيات  لمي، ونصّ من نظم عبد الملك ابن حبيب السّ والبيتين  ،الث� البيت الثّ وقال مكمّ     

  )البسيط( :)7(يلي �ثة ماالثّ 

F  ْست��������ن- F  َرْ واذُك�����    وراعاش��������-ال��������رحمنُ  كَ َس��������نْ يF ام������ذكورَ  اريخِ ف�����ي الّت������ زل������تَ ه  

������� و نا علي�������ه الح�������ق[ وج�������دْ  ق�������وFً     -هش������������ملُ تَ S  �ةُ َص����������� -ب������������ي_ ق�����������ال النّ    اورَ الن_

  )اميس���������ورَ  الع���������امُ  ب���������ذاكَ  F ي���������زالُ  أنْ     هس���������مِ وْ ع ف���������ي انف���������اق مَ يو̀س��������� نْ ف���������يمَ (

  
                                                                                                                                                         

 .32، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )7(
 .6، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري  )1(
 .77، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  )2(
  .16، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري  )3(
 .65، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  )4(
 .12، ص1المصدر نفسه، ج: أحمد المقري )5(
 .295فتح المتعال، ص: المقريأحمد  )6(
 .441المرجع السابق، ص: بن عبد الكريم محمد )7(
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  ايقافية الزّ 

  

  )ريعالسّ : ()1(ه عبد العزيزقال مادحا أحد اTخوان واسمُ 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .135المقري، ص  رحلة: أحمد المقري  )1(

  و العزي�����زْ ُھ����� دُ المْج����� ن لمص�����رَ ي�����ا َم�����

   

  الحري�����زْ  يالمع�����اِل  نَ ْص�����وفاتح�����ا حُ 

  ىدَ الّن����������� بش�����������أوِ  قِ بْ الّس����������� وح�����������ائزُ     

   

  جي��������زا�م��������اني يُ  ن بغاي��������اتِ وَم��������

  ىَھ���������الن_  �ھ���������لِ  إرش���������ادٍ  زَ ْن���������ي���������ا كَ     

   

  ن يمي��������زمّم�������� سِ ا�نفُ�������� ومطم��������حُ 

  ال�������وجيز قَ د تف�������و_ عْ الّس������� ولَ ُط�������مَ   ىدَ و ف������ي مراق������ي الُھ������مُ تْس������ تَ ْل������F زِ     
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  ينلسّ قافية  ا

  

  )البسيط: ()1(ة إدريس بن الحسن وابن أخيه محسن وقال في مدح شريف مكّ 

  ح الحن���������اديسِ ف���������ي ج���������نْ  قُ رْ الَب��������� قَ ت���������ألّ 

   

  ي بتأس������������������يسِ انِ ن فحّي������������������ريقيْ ب������������������ا�بْ 

  ارً م������ن ح������اجر س������حْ  نس������مةٌ  س������رتْ  وق������دْ     

   

  تنف�������يسِ  ى بع�������ضَ مض�������نِ و ش�������جْ  س�������تْ فنّف 

  هوس��������������اكنِ  بنعم��������������انَ  يھ��������������يمُ  ب̂ َص��������������    

   

  وتع��������ريسِ  ى ب��������ين ترح��������الٍ َل��������ى الفَ ط��������وِ يَ 

  ج����������جٌ ه لُ ا رمالُ����������بح����������رً  ي����������دَ البِ  لَ تخّي����������    

   

  القن����������اعيسِ  لِ زْ ى الُب����������وَ ِس���������� وF س����������فينَ 

     ِc  ٌھمس����������اعدَ  عدُ ا والّس����������س����������روْ  رك����������ب  

   

  ا بتتع����������يسِ يوًم���������� ھم ل����������م يش����������بْ فج����������د_ 

  ھ������ميحملُ  قُ وْ والّش������ ىَم������ى الحِ غَن������وا لمَ س������ارُ     

   

  الع�������������يسِ  ا س�������������ائقَ وْ دَ َش������������� مَ إذا ت�������������رنّ 

  بٍ ن ط�����رَ ِم����� ى عل�����ى ا�ك�����وارِ وا نش�����اوَ م�����الُ     

   

  ف الخ�����������داريسِ رْ وا ِص�����������م�����������ا ش�����������ربُ كأنّ 

  احف���������زً منْ  للبطح���������اءِ  الق���������ومِ  ي���������ا رائ���������دَ     

   

  ر تلب�������يسِ ن غْي�������ص�������ا ِم�������ِل ره مخْ ف�������ي س�������يْ 

  حْ ى وأزِ دَ الُھ��������� ق���������اتَ يُ  تَ إذا جْئ��������� مْ أح���������رِ     

   

  ي بت�������دنيسِ أو يقِض������� ث�������مُ ي اTم�������ا يقتِض�������

  مٍ S ف��������ي ح��������رَ  فَ ض��������يْ  ةَ بمّك�������� لْ وان��������زِ     

   

  ب������يسِ تحْ  دَ فيھ������ا عْق������ بِ عل������ى القْل������ ت������بْ واكْ 

��������ثُ  الميم��������ونَ  رَ الحَج�������� لِ وق̀ب��������       فْ ُط�������� تَ م[

   

  الف�����������راديسِ  عن�����������وانُ  تُ ت فالبْي�����������بالبْي�����������

  عَ واْس������������� Sِ  يم�������������ينَ  لْ وق̀ب������������� وارك�������������عْ     

   

  يسِ لمق������اي دَ رْ ى َط������ًن������ف������ي مِ  �ً م������ؤم̀  رْ وِس������

  ظھ�����������رتْ  رحم�����������ةً  عرف�����������اتَ  لْ أاس����������� و    

   

  إبل�������������يسِ  نَ زْ ُح������������� ھ�������������ا فأث�������������ارتْ آثارُ 

  عادُ ِب�������� فْ دِل��������وازْ  عٍ بجْم�������� عْ وج̀م�������� رْ وانِف��������    

   

  ى بتغل����������يسِ َك����������ا�زْ  عرِ ْش����������ف����������ي المِ  cِ  ءٍ 

�������ثُ  ى ف�������ي العي�������دِ ًن�������ى بمِ َن�������المُ  قَ واْل�������       تَ م[

   

  ر تنك�����يسِ ن غْي�����ِم����� ِض أْف����� ت ث�����م_◌َ للبْي����� ع�����دْ 

  بارك������������������ةٍ مُ  امٍ بأّي������������������ م������������������ارَ الجِ  مِ وارْ     

   

  تفل�������يسِ  فَ خ�������وْ  نْ ر ت�������أمَ كْ بال�������ذ̀  نْ واس�������تعِ 

  ص������������������ةً خِل مُ  Sِ  دع������������������وةَ  عْ وF ت������������������دَ     

   

  ذا تق����������ديسِ  دام����������تْ  ي ا�م����������اكنِ ف����������ي ذِ 

  هلي����������ا فقابَل����������ب العُ َط����������ن خُ ِم���������� رٍ بنْص����������    

   

  F بتعب������������يسِ  رٍ ببْش������������ م������������انِ الزّ  هُ وْج������������

��������� فُ كْھ���������     ُ المْج��������� نُ ْك���������رُ  ةِ البري[   هُ د ملج���������أ

   

  ∗إدري������سِ  م الم������أمونِ لح������رَ ى اَم������ي حِ ح������امِ 
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�������� ي��������لُ نِ مُ  س��������ولِ الرّ  طُ س��������بْ    رُ ظِھ��������مُ  ولِ الس_

  

  الب��������يسِ  ولِم◌ِ الُم�������� ي��������لُ زِ مُ  البت��������ولِ  أبن��������اءِ 

  هو لھيبِت���������ال���������ذي يعُن��������� ل���������وكِ ى المُ َل وْ َم���������    

   

  ف�������ي الخ�������يسِ  رغامُ ه ال̀ض�������س�������لطانُ  ز[ وَع�������

  هم�����������آثرُ  تْ م�����������ا جل[�����������ا عَل دً ا مف�����������رَ َي�����������    

   

  ن������������يسِ وتجْ  يطٍ مبتس������������ د[ َع������������تُ  أنْ  ع������������نْ 

  هُت�������اھَ ي فھَ دِ ْھ�������المَ  القاص�������رِ  حا ع�������نِ فْ َص�������    

   

  لق����������يسِ بَ  حَ رْ َص���������� بن����������اءٍ  ل_ فل����������يس ُك����������

  �ً رھا خَج��������دْ ن ِخ��������ِم�������� ب��������رزتْ  غريب��������ةٌ     

   

  ذات تعن����������يسِ  ص����������ور وكان����������تْ ن القُ ِم����������

  ي���������دَ ي البِ ط���������وِ ب تَ ن الغ���������رْ ِم��������� واف���������تْ     

   

  ن البح������ار وأص������حاب الن������واقيسِ ِم������ ش������فقةً مُ 

  مل������تْ ر ال������ذي حذر ف������ي الق������دْ ْع������يُ  م������لُ والنّ     

   

  واويسِ الّط��������� ث���������لَ ا مِ َط���������ل���������يس القَ  ق���������واهُ 

  مركُ ب���������ذكْ  ب مش���������غولٌ الغ���������رْ  وص���������احبُ     

   

  حا بت���������دريسِ ْص���������نُ  يش���������بْ  ك���������م ل���������مْ ورد_ 

�������������� دِ العْب�������������� لُ وحْم��������������       الق������������راطيسِ  ي_ ھا َط������������ر_ ِس������������ رس������������الةٌ   كممج��������������دَ  ا أم[ لم[
  ب الك�������راديسِ ف�������ي ح�������رْ  ا ج�������الَ طالَم������� إذْ   دٍ َي���������� طِ وبْس���������� بتمك����������ينٍ  ع����������اءً و دُ يرُج����������

  الن�������������واميسِ  ه م�������������ع تع�������������دادِ رعوَن�������������يَ   ح�����������مٌ ه رَ ي أحكاِم�����������ن ذوِ ك ب�����������يْ ْل�����������والمُ 

  نْس���������ن حُ ِم��������� اءِ الغ���������ر̀  س���������بةِ فكي���������ف بالن̀ 

   

�������� لُ والفْض��������   تأس��������يسِ  رَ فيھ��������ا خْي�������� سَ أس[

  دg رَ ف������ي َم������� اTس�������مِ  ا بھج�������ةَ َي������ تَ ْل������F زِ     

   

  ب�������رجيسِ  أض�������واءُ  ر م�������ا أش�������رقتْ ْص�������للن[ 

  )الكامل: ()1(قال في وصف دمشق    

������ ھا عي������ونُ تَ عش������ي[  تْ َك������وبَ     ھاص�����باحَ  البھ�����ارُ  كَ حِ الت�����ي َض����� فھ�����يَ    سِ جِ رْ الن[

ن ه ِم����������وغم����������دُ  ل_◌ُ َس����������يُ  يفٌ َس����������    هُ ھ��������ا فكأّن��������نھرِ  جان��������بُ  ر[ خَض�������� او

  )البسيط: ()2(قا إلى أحد علماء تونسوقال متشوّ 

  هْ محسوس��������� Sِ  ي لعم���������رَ ه ِب���������أث���������ارُ     غ�����دتْ  الع�����ارفينَ  ت�����اجِ  اجِ ي إل�����ى الّت�����قِ وْ َش�����

 ِc هْ ف�����ي سوس����� والجثم�����انُ  بت�����ونسَ  قل�����بٍ     قِ رْ ن ُح���������ِم��������� كو ال���������ذي ألق���������اهُ أْش���������  

 

  

  )ويلالطّ : ()1(ا�حوالالشكوى من وقال في 
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  ن أم�����سِ ِم����� ش�����اه أبع�����دَ خْ م�����ا يَ  وF زالَ     م�����ن غ�����دٍ  وه أق�����ربَ ُج�����رْ م�����ا يَ  وF انف�����كّ 
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  )المتقارب: ()1( ريّ في مسألة فأجابه المّق  ∗خ محمد بن باديس القسنطينييوسأله الشّ 

  اَش�������ا قَ خي�������رً  تَ ْل�������ى نِ َل�������العُ  ك�������نَ أرُ 

   

  ىَش�������تَ خْ م�������ا يُ  ن ك�������ل̀ ِم������� ي�������تَ قِ وُ وَ    

  اض�������فَ  ع�������زg  ف�������ي ظ�������ل̀  تَ ْل�������و F زِ     

   

  اَش�������ه عرَ ى دوُح�������ھت�������دَ اِ  ٍض ب�������روْ    

��������� خص أنّ ع���������ن الّش��������� س���������ألتَ        هأم[

   

  اَش����������ه أدھَ فا ن����������ورُ ش����������رَ  ح����������وتْ    

  بعي���������دٌ  ه وال���������دٌ ه وَل���������ي َل���������رِ ْس���������يُ أ    

   

  اَش���������ي الحَ ر ط���������اوِ دْ ع���������ن الّص���������   

  نبم��������ا في��������ه ِم�������� جي��������بٌ ي مُ و إّن��������    

   

  اَش���������ب نَ غ���������رْ  بأقط���������ارِ  �فٍ ِخ���������   

  فوا وانتق�����وا دل�����ي�ً بم�����ا ص�����نّ  عٌ و جْم�����    

   

  اَش�����������و الغَ ن يجلُ�����������ع�����������ن الع�����������يْ    

  ديبت�����وا وْج�����ق�����د أثْ  تلمس�����انَ  و أھ�����لُ     

   

  اَش���������������فَ  ل���������������ه في���������������ه ق���������������ولٌ    

  ي بعل�����مِ المعتِن����� م�����رزوقٍ  ك�����ذاك اب�����نُ     

   

  اَش���������������الرّ  ى F يلح���������������ظُ دَ الُھ���������������   

  ل������������ه انتق������������ادٌ  العق������������ابِ  وFب������������نِ     

   

  اَش���������������شو[  ه ھ���������������و إذْ ى رد[ أَب���������������   

  ىن نَف������������مّم������������ بجاي������������ةَ  و أھ������������لُ     

   

  اَش��������رَ  ل��������ى بغي��������ر اعت��������راٍض و أدْ    

  اى ب�����������دَ ليل بعيَس�����������ال�����������دّ  عُ و مْن�����������    

   

  اَش���������ى انتَ عن���������ه عيَس��������� د أبٍ لفْق���������   

  و ف���������ى وطٍ لُ���������لِ  فُ و عْط��������� أق���������ولُ     

   

  اَش�����������خدَ يُ  أنْ  ا ح�����������قّ لّم����������� دٍ رْ ُب�����������   

  لل�����������ذي بج�����������رg  ي�����������ةٍ وا بذرّ فليُس�����������    

   

  اَش������������ي انتَ رّب������������ ةَ لّ������������خِ  الُ يس������������   

  ىَح������تَ انْ  ي اTم�����امِ ن�����اجِ  اب�����نُ  و ش�����يخُ     

   

  اَش�����طى عليھ�����ا مَ ْس�����ق وُ م�����ن الط�����رُ    

  نفا F كَم�������������ل�������������ه ش�������������رَ  ب�������������أنّ     

   

  ش��������احأوْ  ُم��������ذْ ن��������ه من��������ه بيْ  خ���������َ    

  اَم����������������تَ نْ اِ و F كال����������������ذي �بي����������������ه     

   

  اَش����������وَ  حَ Fَ  غ����������مِ إلي����������ه عل����������ى رُ    

  هن���������������ا أّن���������������مختارِ  و تلخ���������������يصُ     

   

  اَش������ن يَ ا َم������َب������ي حَ و رّب������ ش������ريفٌ    

  أحم����������������دُ  ري_ ه المّق����������������و كاتُب����������������    

   

  اَش�����������حَ ا أفْ َم�����������ا لِ وً ل عْف�����������ؤ̀م�����������يُ    

  نه و َم����������ر َط����������ثَ با بك����������وْ رْ ُش���������� وَ     

   

  اعطَش�������يُ  ا من�������ه ل�������نُ وَ ال�������رّ  ت�������يحَ أُ    

  هك�����������ذا ص�����������حبِ  علي�����������ه ص������������ةٌ     

   

  اأجھَش������ ف ق������دْ ن الخ������وْ ِم������ و ت������الَ    

  )الخفيف: ()1(وقال من جملة رسالة على لسان أحدھم لبعض الوزراء    
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  �هُ ا بُع�������ن غ�������دَ َم������� رِ ھْ ال�������دّ  دُ َح�������أوْ 

   

  ىت�َش�����يى ب ع�����ن ال�����ورَ خْط����� ك�����ل[ 

  وزي������رٍ  خي������رُ  الي العظ������امِ و المَع������ذُ     

   

  اباَش��������� أحم���������دُ  حمنِ ال���������رّ  Tم���������امِ 

  )ويلطّ ال( : )F)2ئيوقال في رسالة بعث بھا إلى شيخه الدّ     

  كمقل������وبُ  ج������الِ الرّ  ةِ حّب������وا ع������ن مَ لُ َس������

   

  اَش����الر[  تقب����لُ  ل����م تك����نْ  ش����ھودٌ  فتل����كَ 

  )البسيط: ()3(امن يجھل محاسن الشّ مَ ذّم  قال في    

  ھ�����اظُ ي������ حِ  اشٌ ّف�����خُ  سَ مْ ى الّش�����ى ي�����رَ أّن�����

   

  شِ يف������افِ الخَ  أبص������ارَ  رُ َھ������بْ تَ  والش������مسُ   

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  ادلصّ قافية ا                                                     
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  )الوافر: ()1(قال في وصف دمشق

  واھاا ِس����������َھ����������بِ  اسُ َق����������يُ  F قُ ْش����������مَ دِ 

   

  ِص وُص��������النّ  م��������عَ  القي��������اسُ  عُ ِن��������تَ مْ ويَ   

  انً ْس��������حُ  ا�بص��������ارَ  ا راق��������تِ �َھ��������حُ     

   

  وِص ص������أو الخُ  العم������ومِ  مِ ل������ى حْك������عُ   

  هْي�����������َل عَ  تْ رَ ِث�����������نُ  دٍ زم�����������رّ  طُ س�����������ابِ     

   

  وِص ُص��������الفُ  أل��������وانُ  ن الي��������اقوتِ ِم��������  
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  )مجزوء الكامل: ()1(وفي مدح القاضي عياض )ياضأزھار الرّ (وقال في وصف كتابه 

  داك ف�������������ي الَح�������������فوَن�������������جُ  حْ ر̀ َس������������

   

  ِض ي����������اھ����������ار الرّ أزْ  ئ����������ق و اج����������نِ 

  قاأو َش����������������� رَ َم�����������������حْ اُ  دٍ رْ ن وَ ِم�����������������    

   

  ي�����������������اضذي بَ  ھ�����������������ارٍ أو بَ  ئ�����������������قَ 

  ق�����������������االر[  بكاس�����������������اتِ  ش�����������������ربْ واُ     

   

  ي������������اضي������������ون أو حِ م������������ن عُ  ئ������������قِ 

  ر مناق����������������ب ذي الحق����������������اوانُظ����������������    

   

  ي�������������اضم ال�������������دنيا عِ ع�������������اِل  ئ�������������قِ 

  )الكامل: ()2(را على فراق دمشق وأھلھاقال تحسّ     

  وا حس���������رةً قُ��������وا وأبْ ب��������انُ  ي��������ا جي��������رةً 

   

  اَض�����القَ  قَ تج�����ري دم�����وعي بع�����دھم وْف�����  

  F وا�ن���������سُ  مْ ھُ ع���������تُ ذ ود[ إ ك���������م قل���������تُ     

   

  اَض������فَ رْ ھ������م ل������ن يُ ودادِ  دُ ْھ������ي وعَ ِس������نْ يُ   

  م���������دامعي نّ إالتودي���������ع  فَ ِق���������وْ ي���������ا مَ     

   

  اف����ي ث����رى ذاك الفَض���� تْ وفاَض���� تْ ّض����فُ   

  )الوافر: ()3(وقال مادحا القاضي عياض    

  ايًب������س������ك طِ ف المِ رْ َع������ مث������لُ  س�������مٌ 

   

  ي�������اِض الرّ  أزھ�������ارِ  نا مث�������لَ ْس�������وحُ   

  ع���������الي�ل���������ة والمَ الجَ  ظِ ْف���������عل���������ى َل     

   

  ي���������اضنيا عِ ين وال���������دّ م���������ام ال���������د̀ إ  

  ارًّ م����������اء ُط����������َل بالعُ  يسَ ذا م����������ا ِق����������إ    

   

  ي������اضوا كالحِ حَ ْض������ا وأَ رً ْح������غ������دا بَ   

                    

                              

                    

  

  

  

  

  

  لعينقافية ا
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  )ريعالسّ (: )1(درعند ضيق الصّ شاكيا وقال     

  ى والول��������وعْ ى ھ��������ذا الج��������وَ َت��������إل��������ى مَ 

   

���������كامًن��������� يأوارِ  وك���������مْ    لوعْ ا ف���������ي الض_

  همض����������������مونُ  يظھ����������������رَ  أنْ  F ب����������������دّ     

   

  م����������وعھُ  نٌ جْف���������� ي ا�س����������رارَ فِش����������ويُ 

     F َو ال��������ذي أض��������اعَ ن فْھ��������الب��������يْ  ر_ دَ ر[ د  

   

  ب�������������������وعن الر_ ب�������������������يْ  معِ ال�������������������دّ  ر[ دَ 

  ىنَ ن����������ى الّض����������مثْ  ب[ ر الَص����������و ص����������ي[     

   

  م�������وعن جُ ل�������ه ِم�������دا غريب�������ا م�������ا ف�������رْ 

     ِc إل���������ى غي���������ره س���������بحانُ أْش��������� F هكو  

   

  موعال�������������������د_  وا أف�������������������اضَ ش�������������������جْ 

  ه يكفي���������كَ إّن��������� ولي F تل���������مْ في���������ا ع���������ذُ     

   

  دوعن ُص��������ب��������ي ِم�������� ح��������ل[  م��������ا ق��������دْ 

  ى منط�������وٍ َض�������الغَ  رِ عل�������ى جْم������� حٌ كْش�������    

   

  م�����������روع قرح�����������ا و فك�����������رٌ  و مقل�����������ةٌ 

  ىَم�������ى الحِ َن�������غْ ا بمَ ا عھ�������دً ى الحَي�������س�������قَ     

   

  م�����ن ن�����زوعك�����ره ل�����ي ع�����ن ذِ  يل�����فَ  ل�����مْ 

  ىَن��������العَ  زاحُ ُي�������� عري ھ��������لْ ِش�������� تَ فلْي��������    

   

  ا م���������ن رج���������وعالھَن��������� امِ �ّي��������� و ھ���������لْ 

  ق������������دْ  س������������رةً عُ  فك������������مْ  Sَ  اس������������تغفرُ     

   

  الوق������������وع رَ إْث������������ س������������رِ باليُ  لتْ ب������������دِ أُ 

  نِم�������� ي��������ا قل�������بُ  ا�لط�������افَ  فاستنش�������قِ     

   

  الھل������وع س������بيلَ  ى وات������ركْ َض������الرّ  روحِ 

  االفَض�������� S رح��������بَ  نعُ فُص�������� رْ واص��������بِ     

   

  روعق������ى ال������دّ أوْ  س������ليمِ ن التّ ِم������ و أل������بسْ 

  ه واقن�������عْ ن ش�������اءَ لَم������� ا�م�������رَ  ِض و ف�������وّ     

   

  القن������������������وع إFّ  ا المغب������������������وطُ فَم������������������

  ىدَ دي الّن���������������ْس���������������مُ  Sِ  ب���������������ابَ  م[ و أَ     

   

  خش�����������وع لعب�����������دٍ  كَ مْن����������� و F يك�����������نْ 

  عٍ ز ع�������ن نْف�������ك ف�������ي العْج�������ه مثلُ�������فإّن�������    

   

  الخض������������وع فف������������يمَ  و ع������������ن دف������������عٍ 

  ىه أزوَ ن ن��������ورُ ح لَم��������الم��������دْ  واخل��������ِص     

   

  ل������������وععن������������د الطّ  قِ ا�ْف������������ بش������������مسِ 

  نَم������ بھمْ رْ ف������ي ُك������ قِ الخْل������ و م�������ذُ فْھ������    

   

  طوعالّس������������� ذاتُ  باVي�������������اتِ  ج�������������اءتْ 

  يٌ ه و ْح������ن رّب������ِم������ ه ال������ذي واف������اهُ َط������    

   

  ب��������������������روع ثٍ و نْف�������������������� بتكل��������������������يمٍ 

  ىالھ������������دَ  زُ ْن������������كَ  المخت������������ارُ  دٌ محّم������������    

   

  الف���������روع ك���������ي_ الزّ  لِ ا�ْص��������� بُ الطّي���������

  و ق��������دْ  بص��������اعٍ  ا�ل��������فَ  ن أش��������بعَ َم��������    

   

  وج����������وع ض����������ر̂  دى بھ����������م ل����������وFهُ أوْ 

  هف���������ي كّف��������� باءَ ح الحْص���������ن س���������ب[ َم���������    

   

◌َ و َح��������   الج��������ذوع ا في��������ه خي��������رُ حًب�������� ن[

  رهن���������ي عل���������ى ق���������دْ ثْ ى أُ ا عَس���������و َم���������    

   

  وعيُ ي الّش�������ر ب�������ادِ كْ ه ف�������ي ال�������ذّ و مدُح�������
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  هرا �مداِح������������م حْص������������ن ي������������رُ فَم������������

   

  روعقص��������ير بع�������د الّش��������إل�������ى التّ  يع�������دْ 

  ةٍ م����������ع����������ن أزْ  ھف����������انِ اللّ  ج����������أَ لْ ا مَ َي����������    

   

  منھ�������ا الف�������روع الھ�������م_  لُ رِس�������بُ  ج�������رتْ 

  ف������ي تف������ريجِ  يرج������وكَ  العب������دُ  ري_ المّق������    

   

  الھج�������������وع أط�������������ارَ  ق�������������دْ  بٍ خْط�������������

  ىال�����������ورَ  ثَ غ�����������وْ  دُ ك الس�����������يّ و إّن�����������    

   

  الج����������زوع عيفُ الّض��������� ه العب���������دُ و إّن���������

  رةٍ ْت������������م������������ع عِ  Sُ  ى علي������������كَ ص������������لّ     

   

  ك��������وعالرّ  أھ��������لُ  ك ا�خي��������ارُ و ص��������حبُ 

  نس������������مةٌ  رتْ و ت������������ابعيھم م������������ا َس������������    

   

  تض��������وع ك خت��������امٍ ْس��������ن مِ ر ِم��������بالبَش��������

  )ويلالطّ : ()1(وقال في مدح أحد العلماء    

  راعٍ َي������������ ب������������أي̀  أمْ  لس������������انٍ  ب������������أي̀ 

   

  يراِع����������أ ا والمق����������امُ ي حقوًق����������̀ف����������وَ أُ 

  نَم������� لم�������دحِ  أرتض�������يهِ  خط�������ابٍ  وأي_     

   

  ن����������اعِ قِ  ك����������ل[  ع����������ن اTش����������كالِ  أزاحَ 

  مح���������رر أن���������واع العل���������وم أي س���������ما    

   

  عاعب�������أفق العل�������ى ب�������درا عظ�������يم ش�������

  وحي���������د المع���������الي ق���������دھا وإمامھ���������ا    

   

  خطي������ب ال������ورى المفت������ي بخي������ر بق������اع

  هوإن ل��������م أص��������رح  باس��������مه لج�ل��������    

   

  فأوص����������افه ليس����������ت ب����������ذات ن����������زاع

  ف��������زال والنج�������ل العزي�������ز وص�������نوه    

   

  حلي����������ف اعت����������زاز ظ����������اھر وم����������ذاع

  بدول���������ة مس���������د للمواھ���������ب محس���������ن    

   

  مجم�������ع ش�������مل الع�������دل بع�������د ض�������ياع

  هأدام اTل���������������ه العلم���������������ين س���������������موّ     

   

  ولب�����������ى ب�����������ه التأيي�����������د دع�����������وة داع

  دوأح�������ي ب�������ه ش�������رع النب�������ي محّم�������    

   

  م������������ذ البراي�����������ا خي�����������رة ورع�����������اع

  ةٍ ك�����ى تحّي�����أزْ  علي�����ه م�����ع ا�ص�����حابِ     

   

  ياعِ ِش������ ر ك������ل[ ا�ْج������ ب������ولِ لھ������ا ف������ي قَ 

  )الكامل( :)2(راقالفِ الشكوى من وقال     

  ىالھ��������وَ  امَ أّي�������� ف��������راقِ  بع��������دَ  فرجع��������تُ 

   

  عِ وَل�������المُ  للمح�������ب̀  بابةَ الّص������� أص�������فُ 

  هدْت��������غرّ  إذا الحمام��������ةُ  ي الجف��������ونَ داِم��������    

   

  عِ رِ المترْع����� البان�����ةِ  خ�����وطِ  ن ف�����وقِ ِم�����

  ھ��������اأھلُ  تباع��������دَ  وق��������دْ   ارَ ي ال��������ديّ قِ أْس��������    

   

  عِ ّم�������الھُ  موعَ ا ل�������ي ال�������دّ زَ عنھ�������ا  َع�������

  ن����������يل����������يس يجيبُ  ا�ط�����������لِ  ونواع����������بُ     

   

  عِ ى بترّج������دَ ى الّص������وَ ِس������ نھنّ م������ا بْي������

  ن���������ييجيبُ  الغص���������ونِ  ف���������وقَ  وھوات���������فٌ     

   

  عِ الس����������ج[  الحم���������امِ  تغري���������دُ  نھنّ م���������
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  ھ�������اوإلفُ  الف�������روعِ  بِ عل�������ى ع�������ذْ  ناح�������تْ 

   

  عِ مَ مْس���������ھ���������ا وبِ ى فوقَ منھ���������ا بم���������رأَ 

  هف����������ا كم����������ا فارقُت����������إلْ  م����������ا فارق����������تْ     

   

  يِع�������أدمُ  بَ س�������واكِ  تْ أج�������رَ  وFَ  ك��������ّ 

ھر بسھامه، وفيه لزوم ماF ي، لبعض من قصده الدّ وفِ نا قول القاضي محمد المنُ وقال مضمّ     

          )ويلالطّ (: )1(يلزم

  ىجً ا َش�����������ك ذَ ي رأيُت�����������م�����������اِل  وقائل�����������ةٍ 

   

  عُ َم�����طْ و مَ جْ للّش����� ما في�����كَ دْ ِق����� ي�����كُ  ول�����مْ 

  هھر عيُن�������ن ال�������دّ ني ِم�������أص�������ابتْ  فقل�������تُ     

   

  عُ مَ أْس������ ل������ه كن������تُ  حٍ ْص������ذا نُ  وخالف������تُ 

  حْ تس������ترِ  ا�م������رَ  مِ وأك������تُ  رْ تص������بّ  فقال������تْ     

   

  عُ َم������أجْ  ف������ي ذاكَ  ف������الخيرُ  وF تس������أمنّ 

  ن ل�����يس ج�����اھ�ً َم����� تِ أرش�����دْ لھ�����ا  فقل�����تُ     

   

  وامُع��������أزْ  يرِ للّس�������� ي_ ھا والَح��������وأنش��������دتُ 

  بع������د س������اعةٍ  ري س������اعةً ص������بْ  وأخفي�����تُ (    

   

  )عُ مَ دْ َت������ ن������ي ف������ي ا�ح������ايينِ عيْ  ولك������نّ 

  )الخفيف: ()2(شّوقاوقال مت    

  سٍ ْن����������أُ  امَ أّي���������� رق����������اءُ ن����������ي الوُ رتْ ذكّ 

   

  اموعَ ري ال����������دّ ذْ أُ  فب����������ت_  س����������الفاتٍ    

  يا لحّب��������قً ش��������وْ  ھادَ الّس�������� تُ لْ َص��������وَ وَ     

   

  اوَع������جُ الھُ  ھج������رتُ  ا وق������دْ وغراًم������   

  اكر يوًم����ن ال����ذّ و قلب����ي ِم����كي����ف يخلُ����    

   

  الوعَ الّض������� تُ ْي�������ھم حنَ بّ ل�������ى ُح�������وعَ    

  ب�����������يعتْ بَ  الع�����������ذولُ  عَ وَل�����������م�����������ا أُ كلّ     

   

  اوَع������لُ ي وَ قلِب����� ي������زدادُ  مْ ف�����ي ھ�����واھُ    

  )الوافر( :)3(قال في الحنين إلى الوطن    

�������غَ  نُ دْ ا لل[������� بابُ الّش������� ك�������انَ  هِ ِب�������   اّضً

   

  بي���������عِ الر[  نُ َم���������ه زَ لّ���������ري كُ ْھ���������ودَ    

  ونٌ خ�����������ؤُ  بينن�����������ا زم�����������نٌ  قَ ر[ َف�����������فَ     

   

  الجمي���������عِ  ي���������قِ رِ بتفْ  فٌ غَ َش��������� ل���������هُ    

  )الوافر: ()4(ر ا�حبابوق وتذكّ وقال في الشّ     

  اقً وْ َش������������� ف�������������أذوبُ  مْ ھُ ى آث�������������ارَ أرَ 

   

  م������وعيرھم دُ ت������ذك_  نْ ِم������ بُ كُ وأْس������   

  ي̀ب������حُ  ى بف������راقِ َض������قَ  نْ َم������ وأس������ألُ     

   

  جوعِ م���������نھم ب���������الرّ  عل���������ي[  ن_ ُم���������يَ    

  )الوافر(  :)1(الحنينوقال في     

  ل����������ى زم����������انٍ إ ذا خل����������وتُ إ ن_ ِح����������أَ 

   

���������قَ تَ       ب���������وعِ الرّ  ةِ ى ل���������ي بأفنّي���������ض[

                                                     
 .51، صالمرجع السابق: محمد الحفناوي  )1(
 .28، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  )2(
 .14، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )3(
 .15، ص1ج ،المصدر نقسه: أحمد المقري  )4(
 .17، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  )1(
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  ل�����������تْ تو[  امٍ أّي����������� طي�����������بَ  وأذك�����������رُ 

   

  يدم�����وعِ  ن أس�����فٍ ِم����� لن�����ا فتف�����يضُ    

  )المجتثّ : ()2(ھدوقال في الزّ     

  يومِ ُم�����������������ھُ  سْ ن̀ف����������������� ي�����������������ا رب̀ 

   

  اي جميَع�������������وِب�������������رُ كُ  فْ ِش�������������واكْ    

  اكريًم������������������� تُ وْ َج�������������������رَ  دْ َق�������������������فَ     

   

  اميعَ َس����������������� تُ وْ َع�����������������دَ  دْ وَق�����������������   

  )ويلالطّ : ()3(وقال في الحنين إلى ا�حباب    

  ھماليم�������ين وبعُض������� ھم ذاتَ ى بعُض�������رَ َج�������

   

  عُ ت��������وز̀ ماF وقلب��������ي بي��������نھم مُ ِش��������

     ِSري بلي��������ل و ق��������د مض��������تْ م��������ا أدْ  ف��������و  

   

  ؟ب�����������عُ ن أتْ الف����������ريقيْ  ھم أي[ م����������ولُ حُ 

  )الكامل: ()4(في الحنين إلى ا�ھل والوطن وقال    

  شَ اكِ رّ ى ُم������������ي ل������������دَ واف������������انِ  العي������������دُ 

   

  هْ عَ شاِس������� ةِ ل�������ي وا�حّب�������أھْ  وب��������دُ 

  ھمبع��������دَ  إل��������ى س��������رورٍ  بيلُ الّس�������� كي��������فَ     

   

  هْ عَ قلب������ي Fِس������ جانِ ا�ْش������ وعق������اربُ 

  )الوافر: ()5(ب�غة إحدى رسائل ابن شاھينمدح وقال في     

  ين ا�م�����انِ ِم����� ف�����ي القل�����وبِ ى ھَ وأْش�����

   

  ج�����وعِ ن الھُ ِم����� ى ف�����ي العي�����ونِ َل�����وأحْ   

      

  

  

  

  

    

  لغينقافية ا                                 

  

  )البسيط: ()1(قال بعد اFنتھاء من الحجّ 

 العتي�������ِق◌ِ  ل������ى البي�������تِ إ ى الحج�������يجُ اَف������وَ 

  وق����������������������������������������������������������������������������������������������������دْ 

  اَغ�����زَ ا ب�����ه بَ جى ف�����رأوا ن�����ورً ا ال�����د_ جَ َس�����  

                                                     
 .75، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )2(
 .11، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري  )3(
 .185ص، 1جالمرجع السابق، ، صباح الخطابي  )4(
 .102، ص1ج ،نفح الطيب: أحمد المقري  )5(
 .40، ص1، جنفح الطيب: مد المقريأح  )1(
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  ال S أكب�����������رُ ا وق�����������ب�����������وا عجيًج�����������عجّ 

   

 ق���������دْ  ا ب���������النورِ ًق���������مؤتِل  م���������ا للج���������وّ   

  مْ كُ وا بش�����������ارتَ أF ھ�����������اتُ  ق�����������ال ال�����������دليلُ   اغَ ِب◌َ َص������������������������������������������������������������������������������������

   

  اَغ�����َل بَ  حمن ق�����دْ ال�����رّ  ب�����ةَ عْ ن�����وى كَ  نْ فَم�����  

  با�ش�����������واق وا عل�����������ى الع�����������يسِ ن�����������ادُ     

   

  اغَ َص���ھ���ا وَ نحوَ  ف���ؤادٍ  ك���ل_  ن[ وا وَح���وانتحُب���  

  ةً محم���������دَ  الَ َن��������� �ً ْع���������فِ  ن ذمّ َم��������� وك���������ل_     

   

  ىَغ����بَ ى وَ َن����جَ  دْ ح����ا م����ا َق����ة ومَ ف����ي مّك����  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لفاءقافية ا

  

  )الكامل: ()1(يوفِ نُ وقال مادحا محّمد المَ 

  ص���������نوفِ  ل���������� ذواتُ ى بھ���������ا حُ فوَش���������    ارھ��������ا الحَي��������باكَ  اءٌ غّن�������� م��������ا روض��������ةٌ 

                                                 
 .148، صرحلة المقري: أحمد المقري  )1(
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  فھ���������ا الموص���������وفِ طْ لُ لِ  منھ���������ا الق���������دودُ     دتْ فت���������أوّ  غ�ئ����������ً  ا الغص���������ونَ وكَس���������

  ن����������������تْ ھ����������������ا وتزيّ أرداتُ  ب����������������تْ وتطيّ 

   

  رھ������������ا بش������������نوفِ ن زھْ ھ������������ا ِم������������آذامُ   

  ھا الم���������ألوفِ وِ ى بش���������دْ جَ ي الّش���������تس���������ل`     رب������تْ طا لّم������ كالقي������انِ  تص������دحُ  ي������رُ والطّ     

������� وي�������دُ    ط ح��������روفِ وف��������ي الغم��������ام لھ��������ا ب��������نقْ     راأس�������طُ  بنھ�������رٍ  تْ با خَط�������الص[

  ا باس���������مٍ حّي���������ع���������ن مُ  أس���������فرَ  والج���������و_ 

   

  وفِ ص���������ر نِ وأْم��������� ض���������ي بم���������أمولٍ يقْ   

  من�����وفِ  رَ فْخ����� دَ ى والمْج�����َل�����ن ح�����از العُ َم�����    ن وص������فٍ ا ِم������ى س������نً َھ������أو أبْ  ي������ا أج������ل[     

  لوفِ ى ب���������أَ ن ال���������ورَ ِم��������� ع���������دّ دا يُ ف���������رْ     راف�����������ً  ادةِ الس����������يّ  لِ َل����������ف���������ي حُ  F زالَ 

  )المجتثّ ( :)2(حمد بن شاھينوقال معتذرا �

  فوفِ ا الّش�����������������ل�����������������ه مزاَي�����������������  اا ف������������ي البراَي������������ا ماج������������دً َي������������

  ف��������������وفِ ي الزّ ج��������������رْ  يف��������������وتُ   قاس���������������بْ  يتِ الّص��������������� وط���������������ائرَ 

  ي القف����������وفِ م ب����������ادِ ظْ ف����������ي ال����������نّ   راع�����������������ييَ  را ف�����������������إنّ ع�����������������ذْ 

  فوفِ ن الّص��������������ب��������������يْ  الح��������������ربِ   ف������������ي اتٌ َب������������ثَ  ا للجب������������انِ َم������������

  كم ف����������������ي خف����������������وفِ �م����������������رِ   ىعَ ْس��������������أ ا جئ��������������تُ َن��������������أا وَه◌َ 

  )المنسرح: ()3(في وصف روضةوقال 

  ف�����������ةٍ وّ فَ مُ  ةٍ َض�����������وْ ف�����������ي رَ  نُ ونْح����������

   

  فِ ُك��������الوُ  بالغم��������ائمِ  تْ يَ ّش��������وُ  ق��������دْ    

  ن���������ارھ���������ا فيوقظُ ھْ ف���������ي عل���������ى زَ غْ نُ     

   

  فِ ُت��������الھُ  الحم��������ائمِ  ا ھ��������ديرُ ًن��������ھْ وَ    

  حٍ ُش��������ف��������ي وُ  ن ن��������داهُ ھ��������ا ِم��������حُ ودوْ     

   

  فِ نُ ف�����ي ُش����� زھ�����ارِ ا�َ  يَ ن Vِل�����وِم�����   

  مامت���������هن فوق���������ه حَ ِم��������� نُ ْص���������والغُ     

   

  فِ ِل���������عل���������ى أ ةٌ َز◌َ ْم���������ھ���������ا ھَ كأنّ    

      

  )مجزوء الكامل: ()1(وقال في وصف الروض

  ـْي�����������������َل   ب�����������������ه أش�����������������ياءُ  روضٌ 

   

  فُ تؤلّ���������� اهِ وَ ف����������ي ِس����������  تْ َس����������    

  مٌ ن_ رَ َت�������������������� ارِ زَ الَھ�������������������� نْ فِم��������������������    

   

��������������قتَ  ض��������������يبِ القَ  نْ وِم��������������       فُ ط_

  فٌ تلّط����������������� س�����������������يِم◌ِ النّ  نَ وِم�����������������    

   

  فُ تعّط��������������� يرِ الغ���������������دِ  نَ وِم���������������    

    
                                                 

 .40و   39المصدر نفسه، ص: أحمد المقري  )2(
 .82و   81، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  )3(
 .15، ص1ج ،نفح الطيب: أحمد المقري  )1(
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زوء مج: ()2(وقال في مدح مفتي الجزائر للحنفية وخطيبھا محمود بن حسين بن قزمان

  )الكامل

  اَن����������������أب����������������و الث[  ذاك اTم����������������امُ 

   

  هْ نيَف�����������المُ  بِ َت�����������والر_  دِ ذو المْج�����������

  وال��������������ذي ريعةِ الّش�������������� رُ ص��������������دْ     

   

  هْ نيَف����������ي حَ أِب���������� عل����������ومَ  ىأحَي����������

   هُ جناَب����������������� اTل�����������������هُ  سَ ح�����������������رَ     

   

  هْ نيَف���������العَ  رِ ھال���������دّ  وةِ س���������طْ ِم���������ن 

  )الكامل: ()3(قال في وصف الطبيعة    

  باس�����������مٍ  رٍ ا بثْغ����������اَن����������حيّ  رُ ْھ����������والز[ 

   

  يافِ َص������ بٍ ن������ا بقْل������قابَل◌َ  ھ������رُ والنّ     

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لقافقافية ا

  

  )مجزوء الكامل: ()1(ة بمحضر ا�صحابوھو بالصالحيّ  ،اما�يّ من  في الشكوىقال   

  هْ ي الخليَق�����������ن ب����������ارِ ِم���������� ج����������اءَ  ك����������مْ 

   

  يقهْ د ِض����������بْع���������� قري����������بٌ  جٌ ف����������رَ 

                                                     
 .74رحلة المقري، ص : المقري أحمد  )2(
 .8، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري  )3(
 .36 و  35 رحلة المقري، ص: أحمد المقري  )1(
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  فك��������������������مْ  وF تي��������������������أسْ  رْ فاص��������������������بِ 

   

 ِc  ٌدقيق���������������������������هْ  ألط���������������������������اف  

  نُ فص��������������������حْ  لُ نتِق��������������������مُ  والح��������������������الُ     

   

���������������المُ  م���������������اءِ    ريق���������������هْ تُ  ا أنْ حي[

  سْ واحت������������������رِ  كَ ع������������������دو[  رْ واح������������������ذَ     

   

  ص���������ديقهْ  رْ ده واح���������ذَ ْي���������ن كَ ِم���������

  عْ فاخَض����������������� بغرب�����������������ةٍ  لي�����������������تَ وإذا بُ     

   

  طيق��������������������هْ تُ  ن ل��������������������نْ ب��������������������يْ ِل 

  يثِل���������������مِ  ا بمتن���������������يمٍ س���������������طَ  فلك���������������مْ     

   

  هْ ه ريَق��������������������بلْع��������������������يَ  فل��������������������مْ 

  ةٍ بع����������������������زّ  كن����������������������تُ  ب����������������������ا�مسِ     

   

  ھ���������������ا طليق���������������هْ تُ رّ غُ  فمس���������������اءً 

  رى ك���������������دِ َن���������������المُ  F م���������������اءُ  امٌ أّي���������������    

   

  ي س������������������������حيقهْ ِض������������������������وF أرْ 

  ي����������������������دعوني الجلي����������������������لُ  امٌ أّي����������������������    

   

���������������ا التّ أَب���������������   هْ أو ش���������������قيقُ  لِ وس_

  م�������������������انُ ي الزّ رنِ ص�������������������يّ  والي�������������������ومَ     

   

  هْ و رفيقُ������������������������� ذلg  ي�������������������������فَ أِل 

  ن ناس������������������خٍ ا ل������������������ه ِم������������������دً ْع������������������بُ     

   

  عريق���������������هْ  أنس���������������ابٍ  أحك���������������امُ 

  نَ ع��������������يْ  أنّ  بُ أحِس�������������� م��������������ا كن��������������تُ     

   

  هْ م مفيق����������ن ن����������وْ ِم���������� الوص����������لِ 

  ف���������������ي ھرُ ي ال���������������دّ ى رم���������������انِ حّت���������������    

   

  يق�����������������هْ مع أس�����������������فارٍ  أب�����������������ارِ 

  ج�����������������ازى الحِ َم�����������������حِ  را أرومُ ط�����������������وْ     

   

  ي عقيق����������������هْ أن����������������وِ  وت����������������ارةً 

  ةً رُك���������������������������������� رَ ص����������������������������������ى بموأرَ     

   

  يق�������������هْ ري عِن�������������عي عيْ وب�������������أدمُ 

    ����������������������   قٍ لجل̀���������������������� ص����������������������تُ ى خَل حت[

   

  ى ص������������فيقهْ عَم������������الن_  وم�ب������������سُ 

  ض����������������������رةً منھ����������������������ا خُ  فرأي����������������������تُ     

   

  ھا ا�نيق�������������هْ محاس�������������نُ  راق�������������تْ 

  وأز وأنھ�������������������������������������ارٌ  ظ������������������������������������ل̂     

   

  وريق��������������هْ  وأغص��������������انٌ  ھ��������������ارٌ 

  قا ر عاِش������������������������ت������������������������ذك̀  دنٌ َل������������������������    

   

  ش�����������يقهْ رّ ال الھي�����������فِ بمع�����������اطِف 

   ع������������������������اطرٍ  ج������������������������وg  ونس������������������������يمُ     

   

  ي فتيق�����������هْ دِ يْھ����������� طٍ مْس�����������م�����������ن 

  ھ������������������������ا ل أطي������������������������ارٌ  و قي������������������������انٌ     

   

  رتيق����������������ة ألح����������������انٌ ب����������������العود 

  ـل�����������������ه ا�ري����������������� يمي�����������������لُ  دٌ بَل�����������������    

   

  ق الس���������������ليقةْ ْف���������������ه وِ �ّن���������������ُب 

  ب������������������������ه اإعجاًب������������������������ و يھ������������������������يمُ     

   

  هْ لو فريَق����������������ه يْس����������������ّب����������������و بح

     ِc  ُـالحّي����������������������������������ي الصّ ِن����������������������������������عْ م  

   

  هْ ريَق���������الطّ  أرب���������ابُ  حي���������ثُ ة ـ���������

  س����������������قٍ ن جوْ م بھ����������������ا ِم����������������فلَك����������������    

   

  هْ حديَق�������� و ك��������مْ  ف��������وسِ النّ  ش��������اقَ 

  و الج�������������������امع الحس�������������������ن ال�������������������ذي    

   

  عظم��������������ت مباني��������������ه الوثيق��������������ه
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  هحديِث��������������������� ص���������������������حيحَ  لْ فانقُ���������������������

   

 ُ   هْ ه عميَق��������������ندِ ْس��������������مُ  ص��������������ولُ فأ

  ماءي الّس��������������ف�������������� لع��������������الٍ  بْ وانُس��������������    

   

  هْ ى بتحس���������������ين خليَق���������������ًل���������������حُ 

  هص��������������������حنِ  ح���������������������وةَ  مْ واطِع��������������������    

   

  هْ ه رحيَق������������ثرِ بك������������وْ  فْ وارُش������������

  ش����������������������رابُ  ركاب����������������������كَ  خْ و أِن����������������������    

   

  هْ ي الخليَق�������ن ب�������ارِ ج�������اء ِم�������ك�������م 

  )ويلالطّ : ()1(�حدھموقال معتذرا     

  روقُ ُب����������� الوف�����������اءِ  بآف�����������اقِ  وFح�����������تْ      بالجف������اء ط������روقُ  فٌ طْي������ كَ ى مْن������رَ َس������

  للمنعم�����������ين حق�����������وقُ  وم�����������ا كف�����������رتْ      مٍ ت��������وھ_  بُ ش��������وْ  د̀ و ال��������وُ ر ص��������فْ وك��������د[ 

  ق�������وقُ عُ  ريحُ الّص������� الب�������ر_   وم�������ا خ�������الطَ      ىَل������قِ  ي للكتاب������ة ع������نْ ترِك������ وم������ا ك������انَ 

��������يح��������دُ  ومِ ال��������رّ      م إل��������ىرك��������ابكَ  أنّ  خب��������رتُ ن��������ي أُ لكنّ  و   ى و يس��������وقُ رَ وھا الس[

  ه لص�������������دوقُ إّن������������� ن�������������اسأُ  وق�������������الَ      هح نقلُ��������حّ ُص�������� ھ��������ذا ا�م��������رِ  ناق��������لُ  و

������� ر̀ عل�������ى الِس������� فخف�������تُ    س���������وقُ  كس���������دَ ويُ  ىفَش���������يُ  لغي���������رك أنْ      هال�������ذي F أبث_

  �ء ي����������روقُ للُع���������� س����������ن انتس����������ابٍ بحُ      هحديُث������ د ق������ديمٍ ع������ن عْھ������ تْ وم������ا حلّ������ 

  ق������������اء خف������������وقُ ي للّ وھ������������ذا ف������������ؤادِ      بالجف������اءل َي ذل������ك الفْض������ي أج������ازِ وإّن������

  تف��������وقُ  رم��������اتُ كْ ه فالمُ ه ومف��������ردُ وزيُن��������     م������������انالزّ  ي������������ا ص������������درَ  قل������������تُ  وإنْ 

  روقُ فف��������ي س��������ائر البل��������دان من��������ه ُش��������     ∗رج���������اء م���������رعشٍ أب يطل���������عَ  أنْ  كُ وأدرِ 

  مش��������وقُ  ي إلي��������كَ ي إ̀ن��������م̀ن�������� ح��������ابٌ رِ      ى وم������ا ح������وتْ َل������الحُ  م[ ا بم������ا َض������يميًن������

  وقُ ُت������تَ  الماج������دينَ  إليھ������ا نف������وسُ  س������عادةٍ      جَ أوْ  قَ وارْ  مْ َل واْس�������������� قَ واْب�������������� مْ ف��������������دُ 

  )مجزوء الكامل: ()1(وقال في وصف دمشق موطئا للبيت الثامن

  الخ�ئ�������������قْ   بألب�������������ابِ  تْ َب�������������لعِ      فخض������������������رةٌ  قُ ْش������������������مَ ا دِ أّم������������������

  ف���������ائقْ   الحس���������نِ  ھ���������ا ب���������ديعُ نْ مِ      نيا الت�������������يال�������������د_  بھج�������������ةُ  يَ ِھ�������������

  ب�������ذوي  الحق�������ائقْ   تْ رَ ف�������اخَ  ةُ ـ�������     ـھ�����������������������������ا الصالحّي�����������������������������نْ c مِ 

  ْت ب�������������الورود وبالش�������������قائقْ ـ�������������     ـّي�����������������حَ  اءالغّن����������������� ط�����������������ةُ وَ الغُ  و

  س������������ائقْ  ل]ش������������واقِ   نُ دْ اللّ������������ مُ      ـوالنسي���������������� ص����������������افٍ  والنھ����������������رُ 

                                                 
 .128، صرحلة المقري: أحمد المقري  )1(
أبو  مدينة تقع جنوب تركيا، كانت من ثغور أرمينية، بينھا وبين زبطرة تسعة فراسخ، فتحھا خالد بن الوليد، وجھه إليھا  ∗

  .541الحميري، الروض المعطار، ص. جراحعبيدة بن ال
 .60و   59، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  )1(
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  ى الطرائ�������قْ ف�������ي الغن�������ا أحَل������� دتْ      ـأب���������������  بالعي���������������دانِ ◌ُ  ري���������������والط

  رائ������قْ  ُغْص������ٍن فھ������و ْت ِجي������دَ ـ������     ـلّ������������������حَ  وVل������������������ئ ا�زھ������������������ارِ 

  الح���������دائق ح���������دقُ بھ���������ا  تْ َل���������حِ كُ      ق�����������������د ا�مط�����������������ارِ  دُ اوِ رَ َم�����������������وَ 

  البوائ������������قْ  ا ك������������لّ ًن������������ا آمِ ًن������������     مغناھ������������������������ا مص������������������������و Fزا لَ 

  )مجزوء الكامل: ()2(وقال في وصف الصالحية

�������������������������الص[  تُ دْ رَ ا وَ ّم�������������������������َل    ف�����������اقِ الر̀  عُ َم����������تَ جْ مُ  حي�����������ثُ  ةَ ـ����������     ـالحي[

  اقِ رَ الِع��������������� ف���������������اسِ أنْ  نس���������������يمَ  مِ      آالّش�������������� ن أرِض ِم�������������� تُ وش��������������ممْ 

  ف�����������اقِ واتّ  لٍ ش�����������مْ  عِ ْم�����������بجَ  ب_ ـ�����������     ـِح������������ن أُ ل������������ي ولَم������������ تُ ْن������������يقَ  أ

  راقِ الِف���������� نَ ِم���������� تُ كم����������ا بكْي���������� ءِ      ق����������اح الل` رَ َف���������� نْ ِم���������� كتُ وض����������حِ 

  فر الب����������واقين الّس����������أزُم���������� مُ ش_ ـ���������     ـتج�������������� Fّ إِ ل��������������ي  قَ ْب��������������يَ  مْ َل��������������

  ق�����������يا   ن�كّن����������� اَم����������� بص�����������فاتِ      نايثُ ح������������������دِ  ط������������������ولَ ى يَ حّت������������������

  )الخفيف: ()3(زلغوقال في ال

  يِ �ق�����التّ  لذي�����ذِ  نْ ِم����� وكَ ا لُ�����م�����ا أَن�����     اھنيًئ��������� وقُ ُش���������المَ  مُ غ���������رَ مُ ھ���������ا الأيّ 

  قِ الف��������را ي��������ومَ  كَ ادا أس��������عَ طالَم��������     ارورً �ن ُس���������ِم���������ھْ تَ  كَ نْي���������لعيْ  ق���������لْ 

  اقوَ وا�ْش��������� جانِ ا�ْش��������� وجمي���������عَ     والس������������رورَ  الوج������������دَ  جم������������ِع◌َ أو

  اقرَ َھ������������ھا المُ عِ ب������������دمْ  اليوَ وُت������������     انھم�������اFً  تف�������يضَ  أنْ  نَ الع�������يْ  رِ وأُم�������

  Vم������اقف������ي ا موعِ ال������دّ  م������ا بق������ا ءُ      ب̂ ِح�����������مُ  تَ وأْن����������� مْ ه دارُھ�����������ھ�����������ذِ 

ھـ، ومر بنا 1025لما قرأنا صحيح البخاري بمحضر القاضي وا�عيان برمضان سنة : قال

مجزوء : ()1(المجلس والحال اسقنا كأسا دھاقا، وھو متزن، قلت بديھا أصفُ : قول البخاري

  )ملالرّ 

  اواَق������������������رَ  للبح������������������ثِ  م������������������د[      معْل������������������� نا مجل�������������������سُ م[ َض�������������������

  ااَق������������م رَ ھ������������م ف������������ي الفْھ������������كل_      ص�������������������دورٍ  في�������������������ه أع��������������������مُ 

  اذاقَ و َم����������م����������ا يحلُ���������� ح����������ديثِ التّ      ھ������������������������������لِ نْ ن مَ وا ِم������������������������������دُ رَ وَ 

  اتباَق������������������������ا واغْ اص������������������������طباحً      يخ��������������ارِ ا ف��������������ي البُ وخصوًص��������������

                                                 
 .67، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )2(
 .45، ص1ج ،المصدر نقسه: أحمد المقري  )3(
 .196رحلة المقري، ص : أحمد المقري  )1(
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  اَق������������������ھاا دِ نا كأًس������������������اس������������������قِ      اربً ُش�������������� الق��������������ومِ  ي��������������ا مني��������������لَ 

  )الكامل: ()2(ما يجمع بينه وبين الُوْرقالحنين وفي وقال في 

  رةٍ حْ ن�������������اح بُس�������������الجَ  ذاتُ  م�������������تْ وترنّ 

   

  أش��������������واقي ج��������������تْ يّ ن فھيْ ب��������������الواديَ    

  نْ ِم�������� ك��������ا والب��������ث[ البُ  م��������تِ ق��������ا تعلّ ورْ     

   

  س���������حاقإ نْ ِم��������� لح���������انَ وا� يعق���������وبَ    

  ى وص����������بابةً وً ض����������اھيني َھ����������تُ  ىأّن����������    

   

  قيآم������ض يْ ف������ى ووً َج������ رطَ َف������ى وأًس������   

  ي الھ����وى م����ن خ����اطريمِل����وأن����ا ال����ذي أُ     

   

  ا�وراق نَ ي ِم���������ِل���������مْ وھ���������ي الت���������ي تُ    

  )الكامل: ()3(وقال في الحنين الى الوطن    

  واس����������مٌ ن����������ا بھاتي����������ك ال����������ديار مَ وَل 

   

  واقُ ق��������ام لطيبھ��������ا ا�ْس��������تُ  تْ كاَن��������   

  بس���������رعةٍ  نھ���������ا الزم���������انُ ا عَ َن���������فأبانَ     

   

  بھ��������ا ا�ش��������واقُ  لن��������اعل` تُ  تْ دَ وَغ��������   

  )الخفيف: ()4(وقال في كتب وردت إليه    

  قْ يت����������أل[  مْ ھُ ء ن����������ورُ م����������ن أج�����������[      بٌ ْت������م������ن الش������ام كُ  تْ ا أَت������لّم������ قل������تُ 

  ل�����������قْ جِ  نَ رأت محاِس����������� ي�����������ونٍ بعُ      وس���������ھ�ً  ا وأھ����������ً ًب���������حَ رْ ا مَ ًب���������حَ رْ مَ 

  )الخفيف: ()5(جمال المنازلوصف وقال في 

  ط������اقالنّ  دَ ْق������عِ  حابِ الّس������ حالي������اتُ      علي���������ه تْ يع حلّ���������بِ ك���������الر[  لٌ زِ ْن���������مَ 

  ط��������راقاT ى بھ��������ا ع��������نِ تتج��������افَ      س������نٍ حُ  قِ ن طراِئ������ِم������ الع������ينَ  عُ مِت������يُ 
  )الوافر: ()1(وقال شاكيا ويائسا من الحياة نتيجة حسد الحاسدين

  يريِق����������ي  بَ جينِ ي ويْش����������نِ يس����������المُ      ھ�������افل�������م أردْ  ن الحي�������اةِ ِم������� س�������ئمتُ 

  يديقِ ذل�����ك ف�����ي َص����� مث�����لَ  لُ ويفع�����     ف�������������ي أذايَ  ص�������������رُ قْ ي F يَ ع�������������دوّ 

)                                                                الكامل: ()2(وقال في  الشكوى والحنين إلى الشام

  قُ َل�������عْ وأھلھ�������ا F يَ  قَ ْش�������مَ ى دِ وَ ِس�������بِ      هُ َب�����لْ قَ  بُ َس�����أحْ  د كن�����تُ ق�����ا  ي�����ا غائًب�����

  قُ ا�زرَ  و_ ا الع������دُ و لَن������فْھ������ روَ F َغ������     ع�����نھمُ  رَ ْص�����مِ  ك ني�����لَ د_ َص����� ك�����انَ  نْ إ

  )ويلالطّ : ()3(وقال في وصف ھبوب الريح

                                                 
 .9، ص1، جأزھار الرياض: أحمد المقري  )2(
 .14، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )3(
 .102، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )4(
 .81، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )5(
 .229المرجع السابق، ص: محمد بن عبد الكريم  )1(
 .97، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )2(
 .8، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري  )3(
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  قُ رْ ھ���������ا زُ أحرفَ  أنّ  Fّ إھ���������ر عل���������ى النّ     اأس������طرً  يح تكت������بُ ال������رّ  فّ أُك������ ك������أنّ 

  قُ رْ ال�����وُ  قِ رَ ال�����وَ  نَ ِم�����را لتقرأھ�����ا جْھ�����    ھادودَ قُ������ الغص������ونُ  ي عل������يھنّ فتحِن������

  )الكامل: ( )4(وقال في مدح العلماء
  قھم جل̀��������ح��������وتْ  ما ب��������أع�مٍ قَس��������

   
  قْ ت��������أل` ھم مُ ن��������ورُ  مٍ عْل�������� وب��������دورُ 

    
  تس�����يق المحاس�����نِ  ي إل�����ى تل�����كَ إّن�����

   
  قْ تخل̀�������ا مُ فَ الّص������� إخ�������وانِ  وبفھ�������مِ 

    
  )البسيط: ()5(وقال بديھة في الشكوى

  وق�����د الف�����راقِ  ا ي�����ومَ ش�����كوْ  ن فري�����قٍ ِم����� ك�����مْ 

   

  ھمْ ف�������ارقُ مُ  تودي�������عٍ  موق�������فَ  أش�������ابَ  

     َ   ھمن ح�����������������اَل الب�����������������يْ  ذا أذل[ وا إنش�����������������دُ فأ

   

  ھمْ ف������ارقُ نُ  علين������ا أنْ  ز_ ِع������ن يَ ي������ا َم������ 

  )ملالرّ : ()6(متبّركاوقال     

  عل������ى كان������تْ  ن كس������وةِ ن������ي ِم������إنّ 

   

  ىنتَق���������المُ  س���������ولُ ة فيھ���������ا الرّ ّب���������قُ 

  يح���������امِل  رأسِ  ني ف���������وقَ يض���������عْ فلْ     

   

  ىتَق������دا وارْ س������عْ  ن������الَ  نْ مّم������ كُ َي������

  )البسيط: ()7(وقال في الع�قات    

  ھ�������امُ َل ل������يس يع دٍ وْج������ ق������ةُ ي ع�وِب������

   

  قٍ عَل����� نْ ِم����� نس�����انَ اT قَ ال�����ذي خَل����� Fّ إ   

  لكافقافية ا                                            

  

لدت وُ  ∗تأه ھذا ا�خير ببنْ عندما ھنّ  ،الشاميّ  لفقيه أبي الحسن عليّ معتذرا لقال 

  )ريعالسّ (:)1(له

  ھمْ ا مج�������دُ مَ َس������� أنص�������ارٍ  عَ ي�������ا ف�������رْ 

  

�������ال ف�������وقَ       ل�������كْ ن أوّ ِم������� ي�������تَ ك̀ ا زُ مَ س[

  ھاالت���������ي س���������عدُ  المقام���������اتِ  أھ���������لُ     

   

  كْ ِل������المَ  مُ ْك������حُ  فيم������ا اعت������اضَ  يحك������مُ    

  ارً ه قاِص����������������رُت����������������م أخّ ج����������������وابكُ     

   

  كْ ِل������وَ قْ ن مَ ِم������ رَ حْ ي ال̀س������ب������ارِ ن يُ وَم������   

                                                     
 .122رحلة المقري، ص : يأحمد المقر  )4(
 .36، ص المصدر نفسه: المقريأحمد   )5(
 .152، صالمصدر نفسه: أحمد المقري  )6(
 .82، ص1ج ،نفح الطيب: المقري أحمد  )7(
وكان شديد الحنان عليھا، كثير . وھي البنت التي تركھا في مدينة فاس حين رحل إلى المشرق ومت دون أن يلتقي بھا  ∗

وقد بعث رسالة من القاھرة إلى شيخه محمد بن أبي بكر الدFئي بالمغرب . ھا وھو ما تثبته أشعاره الكثيرةالشوق إلى رؤيت
 . ھـ يطلب منه اTشراف على تزويجھا، �نه تعذر عليه الرحيل إلى المغرب وتولى ذلك بنفسه1041سنة 
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  ا� راقًي���������ج الُع���������ف���������ي أوْ  تَ ْل���������F زِ 

   

  كْ جمِل�����������ن مُ ِم���������� مُ عَل�����������ه يُ تفص����������يلُ    

أنا : ووصلنا إلى تمثيله في باب القصر بقوله ،نا تلخيص المفتاح بالمغربا قرألمّ : وقال    

فأشار إلي بالتوطية له، فقلت  ،زن من المجتثّ ھذا متّ  :اميّ الشّ  دي عليّ قلت لسيّ  ك،كفيت مھمّ 

  )المجتثّ ( :)2(بديھة

  كْ َم����������������������������كْ حُ  ذَ ق����������������������������أن Sُ   ارّ ُط����������� قِ الخْل����������� لَ ا أفَض�����������َي�����������

������������������ ي�ً ا ذل������������������عب������������������دً   ذن�����������������وبَ  تَ أھْم����������������� وق�����������������دْ    كْ فأم[

������������������ھَ مَ  ا كفي������������������تُ أَن������������������  يف�����������������ي ج�����������������وابِ  نَ ف�����������������وقعْ    كْ م[

  )مجزوء الكامل( :)3(ھرالدّ الّشكوى من وقال في 

  ھمْ ك ف��������������الْق◌ِ رِ دْھ�������������� أبن��������������اءُ 

   

  اكَ ا بس�����������������حِ دَ الِع���������������� لُ مْث����������������

���������������������������� رْ ت����������������������������رِ F تغْ        مٍ بتبس_

   

  اكَ ض��������������احِ  يقت��������������لُ  يفُ فالّس��������������

  ) مجزوء الكامل: ()4(وقال في وصف المغرب ا�قصى    

  هُ نس��������������������يمَ  ك��������������������أنّ  رٌ ْط��������������������قُ 

   

  كِ ْس��������������ومِ  ك��������������افورٍ  نفح��������������اتُ    

  هِ رياِض������������������ رَ ْھ������������������زَ  وك������������������أنّ     

   

  كِ لْ ِس���������� مِ نْظ���������� نْ ى ِم����������وَ َھ���������� ر̂ دُ    

  مل�ّ قافية ا    

  

  )مجزوء الوافر: ()1(دحا� وماسول شاكيا ومتوسّ ا وصل قبر الرّ وقال لمّ 

  ل��������������يَل م��������������ن زَ  ر_ أِف�������������� لي��������������كَ إ

   

  لِ ِج��������������الخَ  الخ��������������ائفِ  ارَ رَ ِف��������������   

  ـبال������������ ركَ قْب������������ م������������زارُ  وك������������انَ     

   

  يى أمِل������������َھ������������تَ نْ مُ  ين������������ةِ  دِ مَ ـ������������   

  تْ َح�����������������مَ م�����������������ا طَ  ى Sُ ف�����������������وف[     

   

  لِ خَل������������� ي ب��������������َ ِس�������������ل�������������ه نفْ    

  يِف������������  غري������������قٍ  يْ  دَ بَي������������ ذْ ُخ������������فَ     

   

  والعم����������������لِ  لِ الق����������������وْ  بح����������������ارِ    

  ةً َف������������عارِ  ل������������ي من������������كَ  بْ َھ������������وَ     

   

  ل������������ي رَ ّك������������نَ م������������ا تَ  فُ رّ َع������������تُ    

  ديَش�����������������ل�����������������ى رَ إھ�����������������ديني وتَ     

   

  ل����������������لِ الز[  نَ ي ِم����������������ن����������������وتمنعُ    
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  نٍ نَ وتحملن������������������ي عل������������������ى َس������������������

   

  لِ َج������������ن الوَ نن������������ي ِم������������ي������������ؤ مّ    

  تْ َي����������مِ عَ  نْ َم��������� ف���������أ ن���������ت دلي����������لُ     

   

���������������� علي����������������ه مس����������������الكُ       لِ بُ الس_

  ر̂ َب���������������������� ش����������������������افعٌ  كَ ّن����������������������إو    

   

  لِ َھ����������������ن الوَ ئلن����������������ا ِم����������������وْ مَ وَ    

  ثٍ َع�������������������تَ بْ مُ  خي�������������������رُ  كَ ّن�������������������إو    

   

  س�����������������لِ الر_  مُ ك خ�����������������اتَ ّن�����������������إو   

  افً ى ش������������رْ ك������������ى ال������������ورَ ا أزْ فَي������������    

   

  لِ َل����������������العِ  نَ وش����������������افيھم ِم����������������   

  اي��������������دً  ى ا�ن��������������امِ أن��������������دَ  اوَي��������������    

   

  ل���������������يووَ  ناص���������������رٍ  مَ وأك���������������رَ    

  لٍ وِج������������������� رٍ مق̀ص������������������� ن�������������������داءَ     

   

  مش����������������تملِ  الفق����������������رِ  بث����������������وبِ    

  معتم����������������دي اكَ وَ دْ عل����������������ى َج����������������    

   

  لِ خَ فأنق����������������ذني م����������������ن ال����������������د[    

  اتٍ وألحقن�������������������������������ي بجّن�������������������������������    

   

  لِ وَ ھ�����������������������ا ا�ُ ى درجاتِ ل�����������������������دَ    

  وف������������������������������اروقٍ  يقٍ بص������������������������������دّ     

   

  عل������������يي وَ َض������������الرّ  عثم������������انَ و   

  مٍ معتِص������������������ �ذُ َم������������������ فأن������������������تَ     

   

  ك�����������������لِ متّ  م�����������������ادُ عِ  وأن�����������������تَ    

  ـك َج�������������رّب������������� ص��������������ةُ  علي�������������كَ     

   

  لِ ُص��������وا�ُ   اتِ دوَ ف��������ي الَغ�������� ل[ ـ��������   

      

  

  

  )ويلالطّ : ()1(ع الحبّ بْ رُ وصف وقال في 

  راح�����لُ  ب_ والِح����� ب̀ الِح����� عِ ْب�����رُ وقفن�����ا بِ 

   

  ح����������اولُ لن����������ا ويُ  اهُ َع����������جْ رُ  نح����������اولُ    

  ائ�ً في������ه مَس������ الع������ينِ  دم������وعُ  ق������تْ وأل    

   

  رام دFئ�������لُ الَغ������� ب�������اراتِ لھ�������ا ع�������ن عِ    

  ھ������ابانِ لِ   تُ يْ قَ ك������م َس������ ح منھ������افْ وبالّس������    

   

  مائ�����������لُ  للب�����������انِ  ه والس�����������فحُ ُت�����������لْ فميّ    

������� ا�حب�������ابِ  ةُ مَ ْس�������ذا نَ إ       تْ مَ منھ�������ا تنس[

   

  وا�ص��������ائلُ  ناحارُ بھ��������ا أْس�������� تطي��������بُ    

  غص������ونھا ش������جوني س������اجعاتُ  تثي������رُ     

   

  ب�ب�����لُ  تْ ن ھاَج�����ھ�����ا عل�����ى الح�����اليْ نْ مِ ف   

  تيع ل����������ذ[ ف����������ي مراِت���������� Fّ أ مراب����������عُ     

   

  أقم���������اري بھ���������ا والمن���������ازلُ  مط���������العُ    

  )ويلالطّ : ()2(في الّدعاء، مضّمنا الوق    
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  ف�����ي مواض�����عٍ  عْ دَ  عل�����ى المخت�����ارِ  ص������ةٌ 
  

  ھامولُ ُش������ ىتب������د[  ألف������اظٍ  لھ������ا رم������زُ   
  

  عل�������ى ال�������ذي �ةِ الّص������� بإكث�������ارِ  علي�������كَ 
  

  ھامولُ ُش��������� ب���������ادٍ  فِ للخْل���������ه رس���������التُ   
  

  ھاع������د̀  ف������ي رم������زِ  قل������تَ  رٍ ھ������ا بعْش������ودعْ 
  

  ھ�������امن�������ه ھمولُ  ي زادَ ا عي�������ونِ ك�ًم�������  
    

  ج�������وارحٍ  بَ ذْن������� ي حمل�������تُ عل�������ى ع�������اتقِ (
  

  )ھ������ان������ي حمولُ أثقلتْ  بھ������ا ق������دْ  ب������تُ تعِ   
    

  )مجزوء الكامل( :)3(منب الزّ الّشكوى من تقلّ وقال في 

  ھمزم���������������انِ  مث���������������لُ  اسُ والّن���������������

   

  هْ عل����������ى مثاِل���������� وا الح����������ذاءَ ق����������د_ 

  ـدْھ��������� مث���������لُ  ركَ دْھ��������� ورج���������الُ     

   

  هْ ب�����������ه وحاِل�����������ف�����������ي تقل_  ركَ ـ�����������

  م����������������االزّ  دَ ول����������������ذا إذا فَس����������������    

   

  هْ عل�������ى رجاِل������� ى الفس�������ادَ رَ َج������� نُ 

  )ملالرّ : ()4(خمينوق والتّ وقد غلب عليه الشّ وقال خاطره     

  واُع�������دّ وا م�������ذ وَ ُع�������دَ ن أوْ ب�������أبي َم�������

   

  مي��������لُ ذَ  وللع��������يسِ  قَ وْ الّش�������� قلب��������يَ    

  ةٌ ي������������رَ خِ  رامٌ ِك������������ ر̂ ُغ������������ ةٌ ي������������رجِ     

   

  مي�������لُ يب�������دو جَ  ش�������ئ م�������نھمُ  ك�������ل_    

  ھمل������ي غي������رُ  ل������ة م������امْ وعل������ى الجُ (    

   

  واوا أو يميلُ���������يملّ��������� أرادوا أنْ  ل���������وْ    

      

  )مجزوء الكامل: ()1(وصف الّطبيعةوقال في 

  ـّي��������������ن ا�ن��������������داء طَ ا ِم��������������ّي��������������رَ 

   

  ي�����������لُ لالجَ  رُ دْ ا الَق�����������لَھ�����������  ب�����������ةً    

  جاؤھ�������������������اا أرْ ي لَن�������������������دِ ْھ�������������������تُ     

   

  ھ����������ر البلي����������لِ ن الز[ ا ِم����������ًج����������أرَ    

  تْ َل���������������ون تمايَ ُص���������������ھ���������������ا الغُ بِ  و    

   

  لِ عل���������ى الخلي��������� الخلي���������لِ  لَ ْي���������مَ    

  )ويلالطّ : ()2(وقال في الغرام    

  ل�����ي فل�����يسَ  ن_ ِج�����ا أُ ألوا عّم�����تْس����� F و

   

  ق�������ولُ يَ  ا الغ�������رامُ ي َم�������ي�������ؤدّ  لس�������انٌ    

  م������اكلّ  ا�حادي������ثَ  ط������ارحني الب������رقُ يُ     

   

  س������ولُ ن������ه رَ م قَ الب������رْ  ك������أنّ  أض������اءَ    

  ميلن�������ييُ  النس�������يمِ  اقِ ّف�������خَ  ا ب�������الُ وَم�������    

   

  ولُ مُ َش������ مالُ والّش������ راحٌ  ال������ريحُ  ھ������لِ    
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ورية في التّ  )د بن جابرمحمّ (عراء في معارضة قصيدة وقال في إيراده قصيدة �حد الشّ 

 ھا وأكملھا بث�ثة أبيات منب عليعّق   )اسسورة النّ (ة من ا وجدھا خاليّ إذ لمّ , بسور القرآن

ا�بيات من ھذه ولم أقف على غير ھذه (:عقيبا�بيات مسبوقة بالتّ  وھذا نصّ  نظمه،

: )3( -� على نظمه مكمّ  - فقلتُ  ،)اسسورة النّ (وقد سقط منھا كما رأيت  القصيدة،

  )ويلالطّ (

  �َ الجْھ����� و عب�����دكَ  عم�����دَ  ف�����اغفرْ  بعف�����وكَ    ي Fئ���������ذٌ ّن���������إ اسِ ا للّن���������ا مالًك���������وَي���������

  �َ ل���م نك���ن أْھ��� نْ إى وحَم���الرّ  و الج���ودِ  نَ ِم���   هأھلُ������� ا أن�������تَ عاملن�������ا بم������� ا ربّ وَي�������

  �َ ھْ الّس������� و الح�������زنَ  تم�������]ُ  ص��������ةٍ  أت�������مّ    دٍ محّم������ الخت������امِ  س������كِ عل������ى مَ  لّ وَص������

  )الكامل: ()4(وقال في وصف دمشق

  نيا ف����������َ ال���������د_  محاس���������نَ  تَ ذا وص���������فْ إو

   

  Fَ يھ��������ا أوّ فِ  ي��������ر دمش��������قَ غَ دأ بِ تْب��������   

  نح�����������وه كَ َف�����������رْ طَ  ذا أرس�����������لتَ إ بل����������دٌ     

   

  وFدْ أو َج��������� ةً ّن���������جَ  Fّ إ ل���������م تل���������قَ    

ي ه وْھ��������ص��������فاتِ  بع��������ِض◌ِ  ذا وص��������فُ     

  الت�����������������������������������������������������������������������������������������������ي

  Fوط������و[  أج������ادَ  نْ إو عي������ي البلي������غَ تُ    

      

: )1()دمشق(ة دون مقابل نزوF عند رغبة أھلالذي كتبه ھديّ  )يبنفح الطّ (وقال في كتاب 

  )ريعالسّ (

  ت�����������يمّ ع�����������ن ھِ  تي تقص�����������رُ يّ دِ َھ�����������

   

  يَ اِل ن َم����������ِم���������� رُ َث����������أكْ  ت����������يمّ وھِ    

  خ��������ااT ومح��������ضَ  دّ ال��������وُ  وخ��������الصُ     

   

  يَ ي�����������ه أمث�����������اِل دِ ھْ م�����������ا يُ  أكث�����������رُ    

  )الخفيف: ()2(ةا�حبّ  ا�ھل ووقال في الحنين إلى     

  ى ع����ن ب�����ديوَ ا ط����ال الّن����لّم���� قل����تُ 

   

  وي�������لُ ى وعَ وً ى َج�������وَ الّن������� و�ھ�������لِ    

  دٍ عْھ��������� رَ آِخ��������� ى للف���������راقِ أرَ  لْ َھ���������    

   

 رٌ ْم������������عُ  راِق◌ِ الف������������ رَ ْم������������عُ   ن[ إِ    

  )الخفيف: ()3(وقال في وصف الجنان  طوي������������������������������������������������������������������������������������لُ 

  تْ ّن�����������غَ  ينَ ھ�����������ا ِح�����������تُ فْ ِل أَ  ن�����������انٍ وجِ 

   

  وأص�������ي�َ  ك�������رةً بُ  قُ رْ حولھ�������ا ال�������وُ    

                                                     
 .192و  191، ص10، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )3(
 .61، ص1ج ،المصدر نفسه: أحمد المقري  )4(
 .118، ص1ج ،نفح الطيب: أحمد المقري  )1(
 .30، ص1، جصدر نفسهالم: أحمد المقري  )2(
 .20، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )3(
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��������نھرھ��������ا مس��������رعً    تْ ا ج��������رى وتمش[

   

������ف������ي رُ       قل������ي�َ  ي�ً ِل������با قَ باھ������ا الص[

  )المجتثّ : ()4(وقال في  الحنين إلى الوطن    

  يھا الغ������������������������وادِ س������������������������قتْ  أرضٌ 

   

  يس������������������يلُ   نٍ م������������������زْ  بك������������������لّ    

  َم������������������������������واِطِني وب�������������������������������ِدي    

   

  لي���������������لُ ي الظّ عيِش��������������� وظ���������������لّ    

  ) مجزوء الكامل: ()5(وھو في المغرب ا�قصى ،دوا لهن كاا ممّ وقال مشتكيّ     

  ـِن���������������ن يَ ف���������������يمَ  ي حيل���������������ةٌ ِل���������������

   

  يل���������هْ حِ   ا بِ ذ[ ول���������يس للَك��������� م_ ـ���������   

  ل����������ق م����������ا يق����������وخْ ك����������ان يَ  نْ َم����������    

   

  فحيلت����������������ي في����������������ه قليل����������������هْ  لُ    

  ) البسيط: ()6(وقال في الحنين إلى الوطن    

  ولُ لُ���������حْ مَ  نِ الب���������يْ  دُ ْق���������وعِ  ا ن���������رومُ عّم���������     ةٌ َل��������افِ غَ  رِ ھْ ادي ال��������دّ وَ ي وَع��������فنلتِق��������

  طل��������ولُ مَ  وضُ وال��������رّ  ص��������ادحةٌ  ي��������رُ والطّ      عٌ مجتِم�������� ملُ والّش�������� آنس��������ةٌ  ارُ وال��������دّ 

  

  

  )ويلالطّ :  ()1(وقال في مدح قصائد ابن الخطيب

  منھم�����������ا مُ ظ_ نَ َت����������� وألف�����������اظٌ  ع�����������انٍ مَ 

   

  الش���������مائلِ  ورِ ُح���������ف���������ي نُ  Vلٍ  عق���������ودُ   

  هجُ ْس���������كالح���������دائق نَ  ك����������مٍ  رُ وزْھ���������    

   

  الخمائ�����ل رِ ْھ�����ن زَ ْس�����ين�����ا ب�����ه ع�����ن حُ نِ غَ   

 )ويلالطّ : ()2()فاس(وقال في  جمال     

  ھ�������اربُ وتُ  ر̂ دُ  بھ�������ا الحص�������باءُ  ب��������دٌ 
  

   ش���������مولُ  ي���������احِ الرّ  وأنف���������اسُ  عبي���������رٌ 
   

  قٌ طَل�����و مُ ھ�����ا وْھ�����منھ�����ا ماؤُ  س�����لَ تسلْ 
  

  و علي�����لُ وْھ����� وِض ال�����رّ  نس�����يمُ  وص�����ح[ 
   

  )الّرمل: ()3(بعضھممدح وقال في 

  ءِ اَف����������وه بالجَ ا ع����������املُ ورً ي����������ا ب����������دُ 

   

  ي جمي������لُ م عن������دِ م�����نكُ  ش������يءٍ  ك�����ل_ 

    

                                                 
  .176المرجع السابق، ص: محمد بن عبد الكريم  )4(
 .14، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري  )5(
 .32، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )6(
 .77، ص1ج ،نفح الطيب: أحمد المقري  )1(
  .4، ص1ج أزھار الرياض،: أحمد المقري  )2(
 .131رحلة المقري، ص : أحمد المقري  )3(



  الم�حــق
 

- 325  - 
 

  م إنْ م�����ا ل�����ي غي�����ركُ  مل�����ةِ وعل�����ى الجُ 

   

  واتميلُ����������� وا أوتملُ����������� م أنْ أردُت�����������

ان وقصد ة أبي حيّ ير إلى قضيّ ك ترى، يشحرّ : ا قال بعض أھل مصر بحضرتيولمّ : وقال    

  )ع البسيطلّ مخ: ()4(ورية بالعذرة، قلتالتّ 

  لمغرب����������ي̀  كْ ح����������ر̀  ن ق����������الَ َم����������

   

  يل[��������������قص ذا تحَ ب��������������الن_  ي��������������راهُ 

  ش�����������افعي̂  كg ش����������� ب������������َ  ف�����������ذاكَ     

   

  ل̀ ف���������ي المَح��������� ه البح���������ثُ عجُب���������يُ 

 )الوافر: ()5(وقال في الحنين إلى الوطن    

  س��������ٌم مث�������ُل م�������ا فاح�������ْت ري�������اضٌ 

  

  ْت بھ�������ا ري�������ُح الّش�������مالِ م�������رّ  وق�������دْ 

  بٌ في�����ه عْي����� مَض�����ى م�����ا رٍ عل�����ى دْھ�����   

  

  ُيع������اُب ب������ه ِس������وى ِقَص������ُر اللّي������الِي

  )ويلالطّ : ()6(لولع والطّ ا�ربُ وصف وقال في      

  ولِ لُ������وطُ  عٍ م������ن أرُب������ اَي������اھا الحَ قَ َس������

   

  ح������وليف�����ي م������ن بع�����دھم ونُ نَ دَ  تْ َك�����حَ  

  قريح������ةٍ  ع������ينٍ  لھ������ا أجف������انَ  تُ ض������منْ     

   

  م�����ولِ ھَ  الش�����ؤونِ  ارِ رَ دْ ِم����� عِ مْ م�����ن ال�����د[  

      

  )البسيط: ()1(وقال معتذرا

  خافي��������ةٍ  ثل�������ي غي�������رُ مِ  ق�������درةَ  لك�������نْ 

   

  �َ َم����ر ال����ذي حَ دْ ر ف����ي الَق����ع����ذَ م����ل يُ والن[ 

  )الكامل: ()2(ّشوقوقال في ال    

  ھا مختوم��������ةٌ د̀ َش��������بِ  ھ��������ودُ العُ  كَ ْل��������تِ 

   

  لِ َل�����حْ ھا ل�����م يُ دُ ْق�����ن�����دي كم�����ا ھ�����ي عَ عِ 

  )البسيط: ()3(اموقال في مدح أھل الشّ     

  تْ ذھَب����� ري س�����اعةً ْم�����بعُ  تُ يْ رَ َش����� فل�����وْ 

   

  يبالغ����اِل  م م����ا ك����انَ ن عيش����تي معُھ����ِم����

  )الطويل: ()4(أھل دمشقوقال مادحا     

  مْ ھُ م وجم�������يلُ ب�������ي إحس�������انھُ  وم�������ازالَ 

   

  يأھِل�������� مُ ھُ ى حس��������بتُ حّت�������� مُ ھُ ر_ وِب��������  

      
                                                 

 .122المصدر نفسه، ص: أحمد المقري  )4(
  .31صفتح المتعال،  : أحمد المقري  )5(
 .29، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )6(
 .15، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري  )1(
 .15، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )2(
 .65، ص1ج ،صدر نفسهالم: أحمد المقري  )3(
  .63، ص1ج ،المصدر نفسه: أحمد المقري  )4(
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  قافية الميم

  

  )الكامل مجزوء: ()1(الفراق رن أسْ جاة مِ ا النّ ة التي طلب فيھريّ قال في القصيدة المّق   

  الحظ�����������و مَ َس�����������قَ  نْ َم����������� بحانَ ُس�����������

   

  هْ �َم���������������وF مَ  ف���������������� عت���������������ابَ  ظَ    

  ذو ى ث�����������������م[ َش�����������������م�����������������ى وأعْ عْ أ    

   

  ∗هْ ماَم����������������اليَ  وزرق����������������اءُ  رٍ َص����������������بَ    

  ائرٌ أو َج������������������������������� دٌ د[ َس�������������������������������ومُ 

   

  هْ �َم�����������������ش�����������������كو ظَ يَ  أو ح�����������������ائرٌ    

  ھ�������������دا نْ َم������������� ةُ F اس�������������تقامَ وْ َل�������������    

   

  هْ �َم������������������العَ  تِ تبيَن������������������ا ه لَم������������������   

  ـالمخي���������������� رِ رَ الَغ���������������� ومج����������������اورُ     

   

  هْ بالس����������������م ةُ ش���������������ارَ البِ  هُ َل��������������� فِ    

  ∗∗∗هْ ماَم��������������حِ  بٌ ِق��������������تَ رْ مُ  ف��������������اسِ أنْ      ـاْل������� رف�������ي س�������ائِ  ∗∗ىَج�������وأخ�������و الحِ     

                                                 
  .8و  7، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  )1(
ابصر من زرقاء : (امرأة عاشت في الجاھلية، يضرب بھا المثل في حدة البصر وصدق الخبر، حتى قيل: زرقاء اليمامة  ∗

  ).اليمامة
 .ج أحجاء وھو العقل والفطنة : ىجَ الحِ   ∗∗

 .الحمام ھو الموت: مامهحِ  ∗∗∗
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  ل�������������هُ بْ قَ  نْ ى َم�������������َض�������������ا مَ وكَم�������������

   

  هْ التزاَم���������� يمض����������ي ول����������م يق����������ِض    

  نْ َم����������������� المغت�����������������ر_  والجاھ�����������������لُ     

   

  هْ اَم�����������نَ تِ اغْ التق�����������وى  ل�����������م يجع�����������لِ    

  نْ َم��������������� العص���������������يانَ  فلي���������������رفِض     

   

  هْ تقاَم�����������������انْ  Sِ  نَ ى ِم�����������������يخَش�����������������   

  نْ َم������������������� بس�������������������واهُ  رْ وليعتب�������������������    

   

  هْ تماَم��������������اھْ  فَ رَ َص�������������� هِ لص���������������حِ    

������������ف������������ي ال�����������د_  ف�����������العيشُ        ـنيا الدني[

   

  هْ داَم������������اT و[ مرُج������������ غي������������رُ  ةِ ـ������������   

  ھاي[ دِ ُث������������������� هُ تْ ض�������������������عَ رْ أَ  نْ َم�������������������    

   

  هْ اَم�������������طَ فِ  اتب�������������د ةٍ عَ رْ ف�������������ي ُس�������������   

  ھ���������������ابِ  هُ جانُب�������������� ز[ َع��������������� نْ َم��������������    

   

  هْ تض����������امَ ر اھْ وْ ل���������ى الَف���������ن���������وي عَ تَ    

  نْ َم����������������� نَ ظ�����������������رت ف�����������������أيْ ذا نَ إو    

   

  هْ اَم����������������رَ مَ  تْ َح����������������نَ و مَ أه ْت����������������عَ نَ مَ    

  ـْص�����������ت�����������ه وَ بَ ھَ ال�����������ذي وَ  نِ وَم�����������    

   

    ًF  ]هْ انص�����������رامَ  شَ ْخ�����������ل�����������م يَ  ث�����������م  

  هُ َل�������������� تْ دّ ال��������������ذي َم�������������� نِ َم��������������وَ     

   

  هْ ص�����������امَ انفِ  فِ يَخ����������� مْ َل�����������فَ  �ً بْ َح�����������   

  ذْ إه ْت�������������������ر[ غَ  ك�������������������م واح�������������������دٍ     

   

  هْ ماَم������������������الد[  ةَ ه مخفَي�����������������تْ ر[ َس�����������������   

  ل����������م م����������ن حي����������ثُ  ب����������هِ  تْ دَ َع����������قَ     

   

  هْ قياَم�������������� كْ فل��������������م يمِل�������������� مْ َل��������������عْ يَ    

  مْ ھُ أي��������������������ن ال��������������������ذين قل��������������������وبُ     

   

  ∗هْ اس��������������تھامَ  بھ��������������ا ذاتَ   تْ كاَن��������������   

ُ فّي���������������������أي���������������������ن ال���������������������ذين تَ    واأ

   

  هْ اَم����������������عَ الس����������������يادة والز[  ظ����������������ل[    

  الري����������������االمل����������������وك ذوو  نَ أْي����������������    

   

  هْ رامَ والّص�������������� ياس�������������ةِ والسّ   س�������������ةِ    

  ـّم������������جَ  ح������������ينَ  ةَ ّي◌ّ َم������������وبن������������و أُ     

   

  هْ ئاَم������������فِ  لھ������������مُ  مْ ھُ عص������������رُ   عَ ـ������������   

  ن يح�������������������ان�������������������وا مّم�������������������كّ مَ وتَ     

   

  هْ م��������ا ش��������اء وا  انبراَم�������� ضَ ْق��������ول نَ    

  ادَ ا َب���������������������قوا لّم���������������������ّش���������������������عَ وتَ     

   

  ∗∗هْ ا ا�رض ش�������������امَ ّي�������������حَ لھ�������������م مُ    

  ـي������������������سِ البَ  هَ ْج������������������لوا وَ وت������������������أمّ 

   

  ∗∗∗هْ امَ ا يھ���������وون َش���������وْ نَ ف���������انثَ  ط���������ةِ    

  ھ�������������������مظل_  صَ لّ�������������������قَ ى تَ حّت�������������������

   

  هْ اختراَم���������������� ال����������������دھرُ  مُ وأراُھ����������������   

  ـن���������ي ال���������بَ  نْ ِم�������� الخ�ئ���������فً  نَ أْي��������    

   

  هْ س�����������������امَ القَ  اس والب�����������������ر̀ عبّ ـ�����������������   

  هوأھلُ������������������� الرش�������������������يدُ  نَ أْي�������������������    

   

  هْ ھامَ الّش��������������� وه أص���������������حابُ ُن���������������وبَ    

    
                                                                                                                                                         

  
  .بمعنى ھام أي شغف: استھامه  ∗

   . أي أنھم عشقوا وجه ا�رض لما تبدى لھم شامه جذابة: شامه  ∗∗
  . ديار الشام: شامه  ∗∗∗
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  ـْع�����������������يحي�����������������ى وجَ  هُ ووزي�����������������رُ 

   

  هْ ش�����������امَ تِ ابن�����������ه ال�����������راوي احْ  رٌ َف�����������   

  يق������������و نْ ني َم������������دْ ُم������������ والفض������������لُ     

   

�������� نْ لَم�������� لُ       هْ دى َم��������يل��������وم عل��������ى الن[

  جاالّش������������������ ةُ رَ َت������������������نْ عَ  نَ أْي������������������ أمْ     

   

  ∗∗∗∗هْ ب������ن ماَم������ بُ ْع������وذو الج������دا كَ  عُ    

  مْ ِھ��������������������������ِل ھْ ون بجَ ُم��������������������������اعِ والزّ 

   

  هْ ى وھاَم���������������دً ور َص���������������القُب��������������� أنّ    

  المج����������������و نَ رون ِم����������������والمكَث����������������    

   

  هْ تماَم��������������اغْ  كا الفك��������������رُ ذا َش��������������إ نِ    

  دٌ َب�����������������عْ ومَ  الغ�����������������ريضُ  نَ أْي�����������������    

   

  هْ Fَم�����������������دُ  وأب�����������������و أو أش�����������������عبٌ    

  ـْع������������سُ وا بِ ل������������ى ھ������������امُ ا�ُ  نَ أْي������������    

   

  هْ اَم�������������������������مَ أو أُ  ى أو بثين�������������������������ةَ دَ    

  مُ ج������������������واھُ  ا لف������������������رطِ وْ َك������������������بَ وَ     

   

  هْ �َم������������خ������������ى ظَ أرْ  دْ َق������������ لُ ْي������������واللّ    

  نْ َم�������������������� ارَ َث��������������������آوا ُع��������������������بّ تَ وتَ     

   

  هْ ھاَم���������������أو تِ  دٍ ْج���������������نَ وا   بِ قُ ِش���������������عَ    

  ـيغل���������������� وقُ ل����������������وا، والّش����������������وتعلّ     

   

  هْ ش������������������������امَ والبَ  ةِ اَك������������������������رَ ، با�َ بُ    

  ا فق������������اوى قيًس������������أض������������نى الّن������������    

   

  هْ راَم����������رى غَ ا أْغ����������ًج����������ى Fعِ َس����������   

  ذْ ُم����������� �نَ يْ وغ�����������وى ھ�����������وى َغ�����������    

   

�����������������أْب�����������������      هْ اَم������������������يَ ھُ  هِ ِت◌ِ دى بمي[

  والقي������������������ا رُ ا�كاِس������������������ نَ أْي������������������    

   

  ∗هْ ماَم���������������ون الغَ لّ���������������جَ المُ  ةُ رَ ِص���������������   

  نْ ِم������������ الھرم������������انِ  ال������������ذى نَ أْي������������

   

  هْ الح����������������اكي اعتزاَم���������������� هِ نياِن����������������بُ    

  هْ اَم��������������أمَ  هِ ِب�������������� والوف��������������ودُ   ∗∗∗فٌ      ـوسي���������������� ∗∗انٌ دَ ْم����������������غُ  نَ أْي���������������� أمْ     

  ∗∗∗∗∗هْ اَم�������وَ ى بھم�������ا أُ فَ َش������� نْ وَم�������  رُ      ـي�������������دِ والسّ  ∗∗∗∗قُ َن�������������رْ وَ الخَ  نَ أْي�������������

  ـل�����������������ا س�����������������كندرِ اF دائنُ وَم�����������������

   

   F ِهْ اَم�������������عَ ت�������������ي لھ�������������ا أعل�������������ى د  

  ويُص���������� نْ وَم���������� ونُ ُص����������الحُ  نَ أْي����������    

   

  هْ اَم�����������طَ بھ�����������ا م�����������ن ا�ع�����������دا حُ  نُ    

  والم�����������������وا المراك�����������������بُ  نَ أْي�����������������    

   

  هْ ماَم�������������والعِ  العص�������������ائبُ  و ك�������������بُ    

  والدس�����������������ا العس�����������������اكرُ  نَ أْي�����������������    

   

  هْ داَم�����������دامى ف�����������ي المُ والّن����������� ك�����������رُ    

    
                                                 

 .من قبيلة اياد، وھو مضرب ا�مثال في اTيثار، �نه آثر صاحبه النمري بالماء ومات ھو عطشا: كعب بن مامه ∗∗∗∗
 
 .الكاشفون الغماء أي الكربات: المجلون الغمامة  ∗

  . قصر باليمن: غمدان  ∗∗
  .ھو سيف بن ذي يزن: سيف ∗∗∗

  .    موضع في العراق قرب النجف، سكنه بني إياد، بنى فيه النعمان اللخمي قصرا أشاد به الشعراء: الخورنق ∗∗∗∗
  .العطش: ا�وام  ∗∗∗∗∗
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  ب����������������������������و�عِ تَ ھا المُ قاتُ ُس����������������������������وَ 

   

  هْ جاَم����������� هُ وْ َط�����������أعْ  نْ َم����������� بّ بلُ����������� نَ    

  يي������������زدر أھي������������فَ  م������������ن ك������������لّ     

   

  هْ اَم����������وَ قَ  زْ زُ ْھ����������يَ  نْ إِ  ص����������نِ ب����������ا لغُ    

  �Fؤھ�����������������������������ا ةٍ رّ ذي ُغ�����������������������������    

   

  هْ �َم�����������الن�����������ادي ظَ  نِ و َع�����������تمُح�����������   

  زرارهأمس ف�������������������������ي فالّش�������������������������    

   

  هْ �َم�������������ف�������������ي ي�������������ده قُ  والب�������������درُ    

  ذا رم��������������ىإ مي القل��������������وبَ ْص��������������يُ     

   

  هْ ھامَ حاجب�����������ه ِس����������� ق�����������وسِ  نْ َع�����������   

  اَن�����������������ن رَ إا س�����������������نً حُ  وي�����������������روقُ     

   

  هْ راَم�������������������ا بِ راًم�������������������آَ  ويف�������������������وقُ    

  ح���������������� ى لھ���������������ا ثغ���������������رٌ أّن���������������    

   

  هْ ثاَم�����������������لتِ ا ا لم�����������������ن رامَ ذوًق�����������������   

  ب_ ُش��������������يَ  هٌ ى لھ��������������ا وْج��������������أّن��������������    

   

  هْ امَ رَ بص����������������ره ِض����������������مُ  بقل����������������بِ    

  ـللْغ������������������������������� Sَ  رُ فِ غْ تَ ْس�������������������������������أ    

   

  هْ ياَم��������������تِ اعْ  ي��������������رى الش��������������رعُ  F وٍ    

  العل�������������و أرب�������������ابُ  نَ أْي������������� لْ َب�������������    

   

  هْ ماَم��������������واT رِ التص��������������د_  ول��������������وأُ  مِ    

  حج�����������������������اوذوو ال�����������������������وزارة وال    

   

  هْ والع�َم������������������ والكتاب������������������ةِ  ب������������������ةِ    

  ـأْن��������������������نوا بِ كَ َس�������������������� ةٍ كأئّم��������������������    

   

  هْ يش�������������كو س�������������آمَ  مْ فَل������������� ل�������������سٍ د   

  نيا الت��������������يال��������������د_  ةٌ جّن�������������� ھ��������������يَ     

   

  هْ قاَم����������������المُ  دارَ  تْ ك����������������رَ ق����������������د أذْ    

  ـال������������������ ةٌ ناَط������������������رْ ما غَ Fس������������������يّ     

   

  هْ امَ َس�����������������الوَ  رائق�����������������ةُ   اءُ غرّ ـ�����������������   

  ـْش�����������مَ دِ  تْ عَي�����������وھ�����������ي الت�����������ي دُ     

   

  هْ خاَم����������������ذا فَ َھ����������������ھا س����������������بُ وحَ  قَ    

  أھليھ��������������������ا بھ��������������������ا زولِ لِن��������������������    

   

  هْ انھزاَم��������������� الكف���������������رُ  رَ َھ���������������ذ أظْ إ   

  الش�����������أم م�����������ن جي�����������وشُ  تْ وأَت�����������    

   

  هْ انبھاَم������������ تحُ َف������������ف������������ى النَ  ب������������ابٍ    

  قٍ لّ��������������جِ  نْ ھ��������������ا َع��������������ا بِ وْ َل َس��������������فَ     

   

���������������إ      هْ خامَ ذ أش���������������بھتھا ف���������������ي الض[

  ىَن�������������المُ  ا لھ�������������م وج�������������هُ دَ وَب�������������    

   

  هْ ابتس�����������������امَ  رُ ْغ�����������������الثّ  مٌ وأراُھ�����������������   

  رةً ْض����������������������������وھ����������������������������ا حَ أُ تبوّ  و    

   

  هْ امَ قَ ري م����������ن المض����������نى َس����������ْب����������تُ    

  ھ�������������������������������اھ�������������������������������ا وبمائِ ائَ وَ برُ     

   

  هْ اَم���������������خَ افي الوَ ھ���������������ا الّن���������������ائِ وَ ھَ وَ    

  ـال���������������� ةِ زّ ت����������������ـھا المھياِض����������������ورِ     

   

  هْ ماَم���������الحَ  وِ  دْ م���������ن  َش��������� عط���������افِ أَ    

  ال����������������ذي رِ ْض����������������ھ���������������ا النّ جِ رْ وبمَ     

   

  هْ ارتس������������������امَ  Sُ  نَ ّي������������������زَ  دْ َق������������������   

  الت���������������ي ھ���������������رِ ھا الز_ وقص���������������ورِ     

   

  هْ س�����������امَ قِ انْ  ي�����������أبى بھ�����������ا الحس�����������نُ    

  ي���������ا لي���������ت ش���������عري أي���������ن م���������ن    

   

  هْ مض����������ى بھ����������ا المل����������ك احتكاَم����������أ   
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  ھ������������������ارائِ مْ م������������������ن حَ  ت������������������يحَ أُ وَ 

   

  هْ س������������������امَ اتّ  زانَ  هِ ِب������������������ اً زّ ِع������������������   

  ـاب�����������ن الخطي����������� ال�����������وزيرُ  نَ أْي�����������    

   

  هْ م�����������ا أحل�����������ى ك�َم�����������ب  بھ�����������ا فَ    

  ف��������������ي الع�������������دلَ  أب�������������انَ  مْ َك�������������َل فَ     

   

  هْ وبھ�������������������ا أقاَم������������������� أرجائھ�������������������ا   

  مْ وَك������������� داً ِع������������� أج�������������ار مْ َك�������������َل وَ     

   

  هْ ال����������ى انس����������جامَ ى وَ دً أج����������رى َن����������   

  وْ دَ  ال�������������دھرِ  ص�������������روفُ  تْ راَع�������������    

   

  هْ ماَم�������������وم�������������ا راع�������������ت ذِ  هُ َت�������������َل    

������������ال ث������������رَ إى وَ حت������������ى َث������������       هْ نظاَم������������ تْ رَ َث������������نَ  ةٍ رَ ْف������������ف������������ي حُ      ∗ىوَ ت[

  ف�����������ا زارھ�����������ا ف�����������ي أرِض  نْ َم�����������    

   

  هْ ناَم��������������مَ  واً جْ أذھب��������������ت َش�������������� ∗∗سِ    

  ـْم��������������������شَ  لك��������������������لّ  هُ ْت��������������������ھَ بّ ذ نَ إ

   

  هْ التئاَم��������������� الم���������������وتُ  تَ ش���������������تّ   لٍ    

  ـأس������������� ال�������������دينِ  نُ ھ�������������ذا لس�������������ا    

   

  هْ جاَم������������������رِ  هُ نَ كَ ه  وأْس������������������كَت������������������   

  نْ َم�������������������فَ  هُ بارَت�������������������ومح�������������������ا عِ     

   

  هْ �مَ د َس��������������دُ رْ ل��������������م َي�������������� اهُ ّي��������������حَ    

  ـال�������������� ا أمس��������������كَ َم�������������� هُ فكأّن��������������    

   

  هْ س����������������امَ وF حُ  المط����������������اعَ  مَ قَل����������������   

  ـْت���������������مَ  يع���������������لُ  مْ َل��������������� هُ وكأّن���������������    

   

����������������مُ  نَ       هْ عاَم����������������ى الن[ ب����������������ارَ  مٍ طھ[

  غ���������������ا قَ رْ َي��������������� ل���������������مْ  هُ وكأّن���������������    

   

  هْ امَ نَ Fَس��������������������� و اFعت���������������������زازِ  بَ رِ    

  ـْج��������������وَ  يج��������������لُ  ه ل��������������مْ وكأّن��������������    

   

  هْ تماَم��������� رٍ ْش���������بِ  نْ ِم��������� ا  ح���������ازَ ًھ���������   

  ف���������������ي الَ َج�������������� م���������������ا هُ وكأّن��������������    

   

  هْ س������������������امَ وَ  يٍ ْھ������������������وF نَ  أم������������������رٍ    

  نْ ِم��������������� ن���������������الَ  م���������������ا هُ وكأّن���������������    

   

  هْ وF احتراَم��������������� ∗اهُ َب���������������حِ  كٍ ِل���������������مَ    

  ف���������������ي  قِ ْل���������������ل���������������م يُ  هُ وكأّن���������������

   

  هْ ماَم��������������������زِ  يرٍ دبِ لَت�������������������� هِ دِ َي��������������������   

  ـَق��������������نيا وَ ال��������������د_  ف��������������ارقَ  ذْ ُم��������������    

   

  هْ ياَم�����������نازلھ�����������ا خِ مَ  نْ ض َع�����������وّ ـ�����������   

  امف�������������������ردً  ى بقب�������������������رٍ َس�������������������أمْ     

   

   ����������   هْ ظاَم����������عِ  تْ َع����������مَ ق����������د جَ  ربُ والت_

  ال��������������وزا تثني��������������ةِ  بع��������������دِ  نْ ِم��������������    

   

  هْ ماَم�������������الغَ  بُ وْ ج�������������اده َص������������� ∗∗ةِ رَ    

  هُ ذك���������������������رُ  Fّ إ يب���������������������قَ  مْ َل���������������������

   

  هْ الكماَم����������������� ر[ َت�����������������فْ مُ  رِ ك�����������������الزھْ    

  أو الض���������������يفِ  مث���������������لُ  والعم���������������رُ     

   

  هْ قاَم������������إ هُ يس َل������������َل������������ يفِ ك������������الط[    

                                                     
 .ھلك: ثوى ∗

  .ينة فاس عند باب المحروق منھاقبر لسان الدين بمد  ∗∗
 
  .أعطاه: حباه ∗

  .ذو الوزارتين وھو لقب لسان الدين ابن الخطيب: الوزارة تثنية  ∗∗
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  ـث��������������م بع�������������� مٌ تْ َح�������������� والم��������������وتُ 

   

  هْ ياَم����������������القِ  لُ أھ����������������وا وتِ د الَم����������������   

  ون ع����������������نمجزّي���������������� والن����������������اسُ     

   

  هْ قامَ تِ واْس����������������� لٍ ْي�����������������مَ  أعم�����������������الِ    

  يض����������������حكو دةِ عاالّس��������������� ف���������������ذوو    

   

  هْ اَم����������������دَ وغي����������������رھم يبك����������������ي نَ  نَ    

  ـھمُ ي�������������������������������فِ  لُ َع�������������������������������فْ وS يَ     

   

    ًّFهْ أو كراَم����������������� م����������������ا  ش�����������������اء ذ  

  ـفي������������������� المخت�������������������ارَ  عُ ّف َش�������������������ويُ     

   

  هْ ه مقاَم������������ُث◌ُ ع������������بْ يَ  ِھ������������ْم ِح������������ينَ    

  ص�������������������تهِ  ي������������������رُ خَ  وعلي������������������هِ     

   

  هْ �مَ تتل������������و َس������������ هِ بِ حْ َص������������ عَ َم������������   

  داَب������������������� نْ ين وَم�������������������والت�������������������ابعِ     

   

  هْ امَ َش�������������فَ  هُ َل������������� ش�������������ادِ الر قُ رْ َب�������������   

  ـْب������������وان عَ ْض������������بالرّ  ازَ م������������ا َف������������    

   

  هْ اَم�����������تَ س�����������نى خِ الحُ  تِ كاَن�����������  دٌ ـ�����������   

      

  

الحمد c، ھ�ذه قص�يدة نظم�ت بعض�ھا ب�المغرب وأكملتھ�ا : ريفةق إلى المشاھد الشّ وقال يتشوّ 

ه إّن� ا نقرأ في شفاء عياض، حيث قال في ك��م الض�بّ نا كنّ بالمشرق، وسبب أصل نظمھا، أنّ 

 إنّ : ل]ص�حاب ، فقل�تُ "يا زين من واف�ى القيام�ة : " م بقولهى S عليه وسلّ صلّ  بيّ خاطب النّ 

وعرضتھا عل�يھم، ف�نظم بع�د  نظمتُ  ، ثمّ نعمْ : زن فلو نظم على قافيته ووطئ له، فقالواھذا متّ 

ل، ، وأخ��ذ كثي��را م��ن قص��يدتي حس��بما يظھ��ر بالتأّم��الش��اميّ  ذل��ك ص��احبنا أب��و الحس��ن عل��يّ 

القص�يدة  وھ�ذا ن�صّ . 3∗عى كثير وضعه وبعض ض�عفه وS أعل�مالمذكور ادّ  الضبّ  وحديث

حص�ل الوص�ول إليھ�ا وc  ريفة ثمّ وق إلى المشاھد الشّ حين نظمتھا كثير الشّ  المذكورة وكنتُ 

  )مجزوء الكامل: ()1(الحمد

  هْ راَم������� ن أرِض ِم������� ءأض�������ا قٌ رْ َب�������

   

  هْ امَ رَ ى َض������������َك������������ي أذْ بج������������وانحِ 

  ىرَج��������� ج���������دٍ م ھ���������رُ نَ  وأف���������اضَ     

   

  رام����������هْ ي غَ ن قلِب����������ِم���������� وأث����������ارَ 

  ريص���������������ب_ تَ  ش���������������ملَ  وأب���������������ادَ     

   

  هْ اكتتاَم��������� يِ رْ ن َس���������ِم��������� وأب���������انَ 

    
                                                 

حديث الضب الذي خاطب النبي صلى S عليه وآله وسلم، أخرجه الطبراني في ا�وسط والصغير، وابن عدي والحاكم   ∗
كما روي من طرق أخرى عن عائشة وأبي . الخطاب رضي S عنه في المعجزات، والبيھقي وابن عساكر عن عمر بن
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  ي ل�����������مي الّت�����������امِ قا �ّي�����������ش�����������وْ 

   

  هْ �َم�����������ن مَ فيھ�����������ا ِم����������� أخ�����������شَ 

  دي م���������������ع جي���������������رةٍ ومعاِھ���������������    

   

  هْ َم����������اربھ����������م مَ  زي����������لُ النّ  ن����������الَ 

  رينى دْھ����������ب����������المُ  أم����������رٍ  امُ أّي����������    

   

  هْ ل����������������ي ابتس����������������امَ  رُ ظِھ����������������يُ فَ 

  ض���������������ىتَ ن���������������ي م���������������ا ارْ لُ نيويُ     

   

  هْ ى مداَم�������������ش�������������رَ بالبُ  ديرُ وُي�������������

  اطائًع��������������� س���������������المٌ  بُ رْ والقُ���������������    

   

  هْ س����������امَ حُ  لْ ِل ْس����������ل����������م يُ  دُ ْع����������والبُ 

  قْ ف���������و̀ يُ  ل���������مْ  ا لھ���������ا ل���������وْ فيً َس���������    

   

  هْ ھامَ ِس����������������� نٌ ھ�����������������ا ب�����������������يْ وَ نحْ 

  دةٍ ن ع������������وْ رى لھ������������ا ِم������������أَت������������    

   

  هْ قامَ ض��������ني ِس��������ن المُ ى ِم��������ب��������رَ تَ 

  دٍ س��������عَ ن مَ ِم�������� ھ��������لْ  ي��������ا س��������عدُ     

   

  هْ ياَم�����������������و ھِ ش�����������������كُ يَ  مٍ ت�����������������ي[ مُ ِل 

������������������تَ  ب_ َص������������������       هم أم������������������رُ قس[

   

��������������ن الت[ ب��������������يْ    ةل واTقاَم��������������رج_

  ىَم�������������الحِ  ك�������������رَ ذُ  إنْ  رانُ ْي�������������حَ     

   

  هْ ماَم��������قض��������ي حِ ى يَ وَ ك��������اد الَج��������

  إنْ  ه ا�ش�����������������������واقُ ز_ ُھ�����������������������وتَ     

   

  هْ ماَم��������حَ  ننِ ي َف��������عّن�������� حتْ دَ َص��������

  ـالعقي�������������� ك��������������رُ ى ذِ رَ وإذا َج��������������    

   

  هْ ى اھتماَم�������������دَ أْب������������� رٌ ح�������������اجِ ِق 

  ىدا ح������������ادي الس������������روإذا ش������������    

   

  مترنم��������������ا ق��������������وى اعتزام��������������هْ 

�������� لِ زْ الُب�������� رَ ي��������ا زاِخ��������       رِ وامِ الض[

   

  هْ ا أماَم����������������دَ ْي����������������البَ  فُ عِس����������������يَ 

  ابرً َص������ طعْ س������تَ ن ل������م يَ َم������ا بِ َق������فْ رِ     

   

  هْ ماَم�����������������زَ  كْ مِس�����������������ول�����������������م يَ 

  ىعدَ ُس�������لِ  بg ن ُح�������ِم������� م�������ا ھ�������امَ     

   

  هْ أو أماَم������������������������� ى̀ ب�������������������������أو للن[ 

  ةَب������������������يْ طَ بِ  ھ������������������يمُ يَ  لك������������������نْ     

   

  هْ بالغماَم������������� لِ ِل�������������المظْ  يُ غِن�������������مُ 

  سٍ إْن��������� رِ عَش���������ن مَ ى ِم���������َق���������نتَ المُ     

   

  هْ ماَم����������� ب�����������نِ  بَ ْع�����������ى كَ دَ وأْن�����������

  ا�نبي������������������اءِ  إم������������������امُ  هَ َط������������������    

   

  هْ ماَم����������ذِ  ىَف����������ن وَ َم���������� ز_ وأَع����������

  ع����������الَ النّ  سَ بِ ن َل����������َم���������� ل[ وأَج����������    

   

  هْ العماَم������������� ن Fثَ َم������������� رَ ْي�������������وخَ 

  رىال���������������وَ  إذا جم���������������عَ  ول���������������هُ     

   

  هْ اTماَم�������� الحش��������رِ  ف��������ي موق��������فِ 

  والوس�������������يلةُ  فاعةُ لّش�������������ا ول�������������هُ     

   

  والكرام�����������������������هْ  والفض�����������������������يلةُ 

  حم�����������دُ يَ  الحم�����������دِ  مق�����������امُ  ول�����������هُ     

   

  هْ قاَم�����������ى مَ مَ ن أْس�����������في�����������ه َم�����������

  لْ وقُ���������� هِ ِط����������عْ تُ  لْ َس���������� فيق����������ولُ     

   

  ترام�������������هْ ولي�������������ه احْ ويُ  فيس�������������معُ 

  م������������ا ن اVي������������اتِ ِم������������ ول������������هُ     

   

  هْ �َم�������عَ  قِ دْ ى عل�������ى َص�������حَ أْض�������
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  هِل������������������جْ  ق[ َش����������������� درُ فالَب�����������������

   

  �م��������������هْ ه كَ عُ مَ أْس�������������� ذعُ والِج��������������

    ��������������   ق��������������ائ�ً  حَ َص��������������أفْ  ب_ والض[

   

  يام��������هْ ى القِ اَف��������ن وَ َم�������� ي��������نَ ي�������ا زِ 

  يِي�������عْ يُ  ن خ�������ارقٍ ل�������ه ِم������� مْ َك�������وَل     

   

  ظام�����������������هْ ي نِ بِغ�����������������ي يَ ال�����������������ذّ 

  دع����������وةَ  Sِ  خل����������قِ  ي����������ا خي����������رَ     

   

  دام����������������هْ ي النّ ادِ ب���������������� م����������������ذنبٍ 

  ى إلي����������كَ واَف���������� ن مغ����������ربٍ ِم����������    

   

  يام����������هْ تِ اعْ  فَ َق����������ق����������د وَ  علي����������كَ 

  بروض�������������ةِ  ح�������������اقَ رج�������������و الل` يَ     

   

  بھ���������ا خيام���������هْ  الكم���������الُ  بَ َص���������نَ 

  ف�����������ي اءَ الغ�����������رّ  ب�����������ةَ ف�����������ي طيْ     

   

  �مهْ والّس������������� عادةِ الّس������������� فُ َن�������������كَ 

  ي وا�م�������������انُ ا�م�������������انِ  حي�������������ثُ     

   

  ئامهْ وF َس����������������������� وF م������������������������لَ 

  س�������������الةُ والر̀  ةُ وءَ ُب�������������الن_  حي�������������ثُ     

   

  س��������������������������تدامهْ مُ  داي��������������������������ةُ والھِ 

  لظ����������امٍ  عري ھ����������لْ ِش���������� تَ يالْي���������    

   

  هْ ش�����������������في أواَم�����������������يَ  دٌ رِ وْ َم�����������������

  يروَ ي فَي��������روِ َي�������� س��������لٍ لْ ن سَ ِم��������    

   

  جامهْ ِس���������������ه انْ ِل لَس���������������سَ ن مُ ِم���������������

  F رق��������������اءِ ھ��������������ا الزّ نِ ع��������������ن عيْ     

   

  هْ ماَم���������اليَ  زرق���������اءِ  نِ ع���������ن ع���������يْ 

  يدحِ َم������� حمنِ ص�������طفى ال�������رّ ي�������ا مُ     

   

  هْ Fَم���������� تُ عْل�����������ك جَ ف����������ي ُع����������

  ى وم��������اخَش��������م��������ا يَ  ن ك��������ل̀ ِم��������    

   

  هْ وس������������امَ  ع������������ادَ  هُ ك������������ادَ  ق������������دْ 

  أحم���������������دُ  دُ العْب��������������� ري_ والمّق���������������    

   

  هْ تقامَ اْس����������������� كَ س�����������������ألُ ھ�����������������و يَ 

  هْ راَم������������ ه م������������ا ق������������دْ ْح������������نَ فامْ     

   

  هْ تقاَم����������انْ  ه م����������ا خ����������افَ ْع����������نَ وامْ 

  أج��������������ل_  ن رب̀ ِم�������������� كَ وعلْي��������������    

   

  هْ �مَ و َس����������������لُ����������������تْ ه تَ ص�����������������تِ 

  الك�����������������رامِ  حبِ والّص����������������� اVلِ  و    

   

  هْ تناَم���������������رج���������������و اغْ يَ  عِ وت���������������ابِ 

  قٌ رْ ھ��������ا وُ كِ ف��������ي أيْ  دتْ م��������ا غ��������ر[     

   

  هْ ماَم����������������كُ  ح����������������تْ تَ فَ وم����������������ا انْ 

  لٌ ؤ̀م�����������������مُ  أو م�����������������ا أت�����������������اكَ     

   

 ُ   هْ تاَم��������������س��������������نى خِ بالحُ  تيحَ ف��������������أ

  )مجزوء الكامل: ()1(بما مثاله ھھا إليّ عات وجّ ة قصائد ومقطّ بعد عدّ ) ؟(إليه  وقال كتبتّ     

  ييمِ دِ ك ي����������ا َن����������يثَ دِ َح���������� رْ ر̀ َك����������

   

  يمِ نا الق��������دِ دِ َھ��������عْ مَ  ∗دِ عْ َس�������� ِن◌ِ َع��������

  انَ ِس�����������������نْ أُ  يَ اِل َي�����������������َل  رْ ذُك����������������واْ 

   

  ع����������يمِ الن[  ف����������ي ظ����������ل̀  بِ رْ ب����������الغَ 

                                                     
 . 43و    42 ، صلة المقريرح: المقريأحمد   )1(
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  الت���������������ي رِ ْم���������������العُ  مُ واِس���������������مَ وَ 

   

  يمِ ِس�������������ا الوَ اَھ�������������ءَ بمرْ  تْ راَق�������������

��������������� تِ زَ َج���������������انْ  امٌ أّي���������������       عودَ الس_

   

  ظ�������������يمِ عَ  وٍب◌ٍ مطلُ������������� دُ وع�������������وُ 

  ف��������������ي ابِ َب��������������حْ ا�َ  لُ ووس��������������ائِ     

   

���������������� ءٌ رْ ا ُب����������������َھ����������������انِ وَ نْ عُ    قيمِ الس[

  اَھ�����������ق̀ حَ  بَ اِج�����������وَ  ِض ل�����������م أْق�����������    

   

  يمِ ِس��������������ا المَ َھ��������������عَ بِ رْ مَ بِ  �ً ْھ��������������جَ 

     َF  َك������������������������مْ  نِ يْ الَب������������������������ ر_ دَ  ر[ د  

   

  يمِ ِخ����������ى وَ َع����������مرْ  م����������نَ  نِ يْ للَب����������

  امِ رَ ي الَغ����������ِن����������عْ ي����������ا مُ  اكَ قَ وَس����������    

   

  يمِ ِم����������العَ  ثِ يِ◌ْ الَغ���������� فُ اعَ َض����������مُ 

  ھ��������ا م��������ني الت��������ي غادرتُ ِض��������أرْ     

   

  والحط���������������يمِ  مَ زَ ْم���������������زَ  لِ أْج���������������

  ع���������ن ةٍ وَ ْف���������جَ  نْ F ِم��������� تُ ونأْي���������    

   

  ميمِ ال����������������ذّ  غي����������������رَ ∗∗ھ����������������اعِ بْ رَ 

  لھ������������ا ةٍ َع�����������ع������������ن دِ  تْ وأدل[�����������

   

  س��������������يمِ ا ورَ دَ وَخ�������������� تٌ حرك��������������ا

  ف���������ي الخلي���������لِ  ت���������ذكارٍ  آث���������ارُ و     

   

  يمِ ِل����������الكَ  بُ ى القْل����������وَ بھ����������ا َج����������

  ىوَ الَج���������� كُ ْش����������F تَ  ي����������ا قل����������بُ     

   

 ّFكَ لم������������������������وَ  إF  ّحيمِ ال������������������������ر  

  اءِ َض��������القَ  مِ ْك��������عل��������ى حُ  رْ بِ واْص��������    

   

  حك���������������يمِ  نْ ِم��������������� أم���������������رٌ  وذاكَ 

  سْ وِق��������������� لٌ منتِق��������������� والح���������������الُ     

   

  عل��������ى الفط��������يمِ  ض��������يعِ الرّ  ح��������الَ 

  وك����������������مْ  أل����������������وانٌ  ھرُ وال����������������دّ     

   

  ى بالمس�������������تديمِ دَ الَم������������� رَ ُص�������������قَ 

  هش������������������ملُ  قُ ز[ َم�����������������ا يُ دَ َغ�����������������فَ     

   

  ا�دي�������������������مِ  ه ق�������������������د_ ويق�������������������د_ 

  م������������ن �ً غ������������افِ  هُ ̀ب������������نَ يُ  رٌ دْھ������������    

   

  المن�����������������يمِ  ز[ الِع����������������� ةِ َع�����������������جْ ھَ 

�������������� ويص��������������يرُ        الك��������������ريمُ  بُ دَ الن[

   

  اللئ������������������يمِ  ب������������������ابَ  �ً م̀ ؤَ ُم������������������

  النھ����������������ارِ  أن����������������وارَ  وي����������������ديلُ     

   

  ھ�����������������يمِ الب لِ ْي�����������������اللّ  ةِ َم�����������������لْ بظُ 

  هدْت�������������أقعَ  اءٍ َن�������������لِ  نْ ي�������������ا َم�������������    

   

  المق��������������يمِ  وِق◌ِ الّش�������������� غ�������������رائمُ 

����������������َف����������������حاَل  حي���������������رانٌ        ھاه الس_

   

  الس�����������������ئيمِ  ه لي�����������������لٌ فليلُ�����������������ُد 

������������ دُ وَي������������       ب������������ه تْ عَب������������ى َل وَ الن[

   

  ب��������������الغريمِ  لِ كاُس��������������التّ  بَ ِع��������������َل 

  اجَ َش��������� نْ ِم��������� صَ ا ال���������تخل_ َج���������ورَ     

   

  ميمِ ال�������������رّ  العظ�������������مِ  ثٍ اِع�������������بَ بِ هُ 

����������������ا الر_ دَ فَح����������������       قٍ لجل̀���������������� ابُ ك[

   

  ھ���������������ا الق���������������ويمِ جِ ھَ نْ مَ لِ  �ً يْ َم���������������
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  هعْن������������ لم������������اتُ الظّ  فانزاح������������تْ 

   

  ل��������������يِم◌ِ الظّ  مث��������������لُ  تْ واجفَل��������������

  نٌ ض���������������امِ  سَ التق���������������د_  حي��������������ثُ     

   

  ك م���������ن زع���������يمِ بُ ا وحْس���������ًح���������جْ نَ 

  ةُ ي[ ِس������������دُ نْ الس_  ي������������اضُ الرّ  حي������������ثُ     

   

  يمِ ِل�����������������ى الحَ َھ�����������������نُ  ز_ فِ تَ ْس�����������������تَ 

  ا ف��������ينَھ��������حْ َل  بُ رِ ْط��������يُ  قُ رْ وال��������وُ     

   

������������ كِ ْن������������الجِ    خيمِ ال������������رّ  تِ وْ بالص[

  ف���������ي يسُ ِم���������تَ  احِ َط���������ى البِ َب���������رُ وَ     

   

  قيمِ ال����������رّ  يِ ْش����������الوَ  نَ ِم���������� لٍ َل����������حُ 

��������������� هُ دَ قلّ��������������� حُ وْ ال���������������دّ  و       ىدَ الن[

   

  ظ���������������يمِ النّ  ر̀ بال���������������د_  ھ���������������رُ والز[ 

  هفُ�������������������������عرْ  ذاكَ  و_ والَج�������������������������    

   

  الجس�������������يمِ  رِ دْ ذي الَق������������� اءِ َن�������������ثَ كَ 

  ي ف��������������يِق��������������تَ رْ المُ  يُ ِك��������������جَ نْ المُ     

   

  ميمِ الّص�������������������� الحس��������������������ب̀  ةِ وَ رْ ذِ 

  ا�مي����������رِ  نُ ْب���������� و ا�مي����������رُ فْھ����������    

   

  الك���������������ريمِ  نُ ْب��������������� أو الك���������������ريمُ 

  الُ الكَم����������� اءَ كم�����������ا َش����������� قَ ِل�����������خُ     

   

  س������������������يمِ النّ  ة مث������������������لُ ق_������������������رِ وَ 

  ارال����������������دّ  ي غري����������������بَ ِس����������������نْ يُ     

   

  حم�������يمِ  لg ِخ������� وع�������نْ  لٍ أْھ������� ع�������نْ 

  نْ عل���������ى َم��������� هُ دُ دَ ؤْ ُس��������� ني���������فُ ويُ     

   

  خ������������������يمِ  يg ِك������������������زَ ي ِل ِم�����������������تَ نْ يَ 

  م����������ن رٌ ̀ص����������قَ مُ  العمي����������دِ  ابنُ َف����������    

   

  الع����������������ديمِ  ه واب����������������نُ ءِ وأْ َش����������������

  ي�����������هF يجارِ  أب�����������و ف�����������راِس◌ٍ  و    

   

  يمِ ِس������������������������������أو قَ  تٍ ْي������������������������������بَ بِ 

  تْ َب�������الت�������ي أرْ  مِ ِل�������الكَ  مَ اظِ ي�������ا َن�������    

   

  اليت�������������������يمِ  ر̀ عل�������������������ى ال�������������������د_ 

  ي̀ رِ اجِ ام الَح��������������َس��������������لحِ لِ  نْ َم��������������    

   

  أو تم�������������يمِ  كَ ِم�������������ظْ نَ  ث�������������لِ مِ ِب◌ِ 

  يدِ ْب��������������تُ  ھ��������������ا ع��������������ذراءُ كَ إليْ  و    

   

  ب�����������ريمِ  مِ ْس�����������ع�����������ن وَ  رَ ذْ الُع�����������

  اَھ����������قَ طِ نْ مَ  اTب����������داعُ  جِ تِ ْن����������ل����������م يُ     

   

������������������ نَ ِم������������������   العق������������������يمِ  لِ كْ الش[

  اًي������������������������ر̀ حَ تَ مُ  مْ دُ وَ  مْ َل فاْس������������������������    

   

  المس�����������تقيمِ  اطِ رَ ال̀ص����������� بَ وْ َص�����������

  )الخفيف: ()1(وقال يمدح قاضي القضاة عبد الكريم بن سنان    

  س����������يمِ النّ  راتُ عّط����������مُ  م����������ا ري����������اضٌ 

   

�����������بالمُ  فَ رْ الّط����������� راق�����������تِ    ا الوس�����������يمِ حي[

  اس����������نً ا وحُ ا ب����������ديعً نًق����������روْ  تْ وح����������وَ     

   

����������   ق����������ديمِ  سٍ أْن���������� عھ����������دَ  ب̀ ي����������ذكر الص[

  و ري���������فٍ  و ظ���������لg  ج���������ارٍ  نھ���������رٍ  ذاتُ     

   

  ش�������������ميمِ  و زھ�������������رٍ  نٍ دُ َل������������� و ھ�������������واءُ 
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  تْ ّن��������ثَ تَ  ص��������ونِ ن الغُ ِم�������� م��������ا ق��������دودٌ 

   

  و نع������������يمِ  نض������������رةٍ  ث������������وبَ  واكتس������������تْ 

  خض�������رٍ  ف�������ي غ�ئ�������لِ  العق�������لَ  بھ�������رُ تَ     

   

  نغ�����������������������������يمِ للتّ  با�كم�����������������������������امِ  رتْ زرّ 

�����������ِم����������� تْ و تجلّ�����������       م�����������انٍ دى بجُ ن الن[

   

  نظ����������������يمِ  رٌ دْ ھ����������������ا َك����������������ف����������������وق لباتِ 

  تْ تغّن��������� ي���������ورِ ن الطّ ِم��������� م���������ا قي���������انٌ     

   

  رخ������������يمِ  ص������������وتٍ  بلح������������نِ  س������������اجعاتٌ 

  ھ���������اكِ ف���������وق أيْ  بس���������حرةٍ  ص���������ادحاتٌ     

   

  ن��������������ديمِ  ك��������������ل[  ب��������������العودِ  طرب��������������اتٌ مُ 

  ھ��������ازتْ ق��������د طر[  البط��������احِ  م��������ا ب��������رودُ     

   

  رق����������يمِ  ن����������ورٍ  يِ بوْش���������� بٍ حُ ُس���������� ف_ َك����������

  ياVم��������انِ  لِ ى بنْي��������واَف�������� يرٌ م��������ا بش��������    

   

  قيمِ الّس����������� رءِ ى و ُب�����������َض�����������و بل�����������وغ الر̀ 

  انً ى َس��������َھ��������ابْ  باحِ الّص�������� م��������ا ض��������ياءُ     

   

 الك�����ريم عب�����دِ  ض�����اةِ ي القُ قاِض����� ن م�����دحِ ِم����� 

∗∗   يالم������واِل  ص������درُ  اTس�������مِ  فھ������و ش������يخُ 

   

  ميمِ الّص����������� ذو الفخ�����������ارِ  ھرِ ال�����������د[  ةُ ر[ ُغ�����������

������������دونھ������������ا الثّ  ةٌ ّم������������ھِ        و مج������������دٌ ا ري[

   

  بالمح�������������ل العظ��������������يمِ  ل̂ َح�������������� سَ َع�������������أقْ 

  ع������ن تْ ھ������ا ق������د أزاَح������أنوارُ  و عل������ومٌ     

   

  بھ��������������يمِ  ك��������������ل[  وه اTش��������������كالِ و ُج��������������

  ف������ي أم������انٍ  شْ ِع������ م������انِ الز[  ي������ا وحي������دَ     

   

  ذم�����������يمِ  أم�����������رٍ  ن ك�����������ل̀ ِم����������� و نج�����������اةٍ 

  ب�������ينِ رى يش�������رع مُ ا ف�������ي ال�������وَ ًم�������حاكِ     

   

  المس��������������تقيمِ  ي��������������هِ دْ ھَ  جَ ا نْھ��������������س��������������الكً 

  اتش��������ريفً  كَ ّط��������خ ل بوض��������عِ فّض��������و تَ     

   

  ق����������������يمِ مُ  عل����������������ى ال����������������ودادِ  لعب����������������دٍ 

  ىأض��������حَ  و ل��������وFكَ  اذاك��������رً  اش��������اكرً     

   

  الھش������������يمِ  مث������������لُ  ا�ش������������جانِ  لري������������احِ 

  و غ������ربٍ  ن ش������رقٍ ب������يْ  القل������بِ  ح������ائرَ     

   

  ن حم���������يمِ م���������ا ل���������ه ِم��������� ارِ ال���������دّ  ن���������ازحَ 

  خ�����������ٍص  س����������نِ ا لحُ ا راجًي����������خائًف����������    

   

���������دى الخْل���������ن ُھ���������ِم���������   الق���������ويمِ  بيلِ ق للس[

  ارًّ ل ُط����������ْس����������و الر_  ا�نبي����������اءِ  خ����������اتمُ     

   

  ي الع������������ديمِ غِن������������مُ  ا�ص������������فياءِ  عم������������دةُ 

  و ن��������وحٍ  ھ��������ودٍ  رُ فْخ�������� الك��������ل̀  ش��������افعُ     

   

  وس���������ى الكل���������يمِ ى و مُ َض���������الر̀  و الخلي���������لُ 

  ال����������رحيمِ  ؤوفِ الھ����������ادي ال����������رّ  لجن����������ابِ   ن مع�������الٍ ِم�������∗(....) م و ك�������مْ واھُ و ِس�������    

  رس���������ولٍ  م���������دحَ  رى F تطي���������قُ ف���������الوَ     

   

  الحك���������يمِ  ه ج���������اء ف���������ي الكت���������ابِ مدُح���������
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  تس�����������امتْ  ك����������ى ص�����������ةٍ فعلي����������ه أزْ 

   

  ي الك��������������ريمِ ن الغّن��������������ِم�������������� و س���������������مٌ 

  م���������ع به و ا�تب���������اعِ و عل���������ى ص���������حْ     

   

���������ن ق���������د أَت���������َم���������   س���������ليمِ  ه بقل���������بٍ ى رب[

  خت��������امٍ  س��������نِ اعي بحُ ل ال��������دّ َي��������م��������ا أنْ     

   

  عم����������يمِ  ل����������ه بخي����������رٍ  ف����������وزٍ  و قب����������ولِ 

حمن يخ عب�د ال�رّ الّش� وخطيبه موFنا يّ ه في صدر رسالة إلى مفتي الحرم المكّ وما كتبتُ : وقال    

  )مجزوء الكامل: ()1(رحمه S ∗∗المرشدي الحنفي

������������ ةٌ م������������ا روض������������   ح������������ا اءُ غن[

   

  مْ ائِ َم��������ي الغَ دِ ا أْي��������َھ��������زَ رْ طَ  تْ َك��������

  ھ��������ا م��������نعِ Fَ ِت◌ِ  رؤوسَ  تْ ول��������وَ     

   

  مْ ائِ َم���������������ى العَ َھ���������������ھا أبْ جِ نْس���������������

  بُ راِئ������������منھ������������ا التّ  مختْ وتّض������������    

   

  مْ ائِ ن اللَط����������������ِم���������������� يرِ بِ ب����������������العَ 

  بھ�����������ا إل�����������ى عُ بي�����������ى الرّ اَف�����������وَ     

   

  مْ ين����������ادِ  أنْ  لُ أََ◌◌َ ْس����������عم����������ان يَ النّ 

  م������اءِ  ع������نْ  عم������انُ وى ل������ه النّ رَ َف������    

   

  مْ ك������������اتِ  وَ م������������ا ُھ������������ اءِ مَ الّس������������

  ممط��������������������������ورةٌ  ةٌ يَق��������������������������دِ وحَ     

   

  ن���������������واعمْ  ھ���������������ا غي���������������رُ أدواحُ 

  لَ غ�ِئ����������������� ب�����������������ديعَ  تْ َس����������������لبِ     

   

  مْ الكم�����������������ائِ  وا�زرارُ  رٌ ْض�����������������خُ 

  ھاونِ غُص��������������� ق���������������دودُ  ال���������������تْ مَ     

   

  مْ الحم��������������ائِ  ا لتغري��������������دِ ًب��������������رَ طَ 

  هقلُب���������������� ص����������������افٍ  رُ ْھ����������������والنّ     

   

  مْ باِس��������� رُ ْغ���������من���������ه التّ  رُ ْھ���������والزّ 

  يمُ ِس�������������والن[  افٍ َض������������� ل_ والِظ�������������    

   

  مْ ق�����������������ادِ  رِ ْش�����������������بالبِ  رٌ ̀ش�����������������بَ مُ 

  افً رْ ى ِص�������نَ ب������المُ  فَ َح������أتْ  رُ ھْ وال������دّ     

   

�������������� فُ رْ وَط��������������   مْ ن��������������ائِ  فِ رْ الص[

  ى م���������ننً ى َس���������َھ���������أو أبْ  ل̀ بأَج���������    

   

  مْ ع������������اِل  رِ ف������������ي خْي����������� ةٍ َح�����������دْ مَ 

  ومِ لُ��������������العُ  ح��������������ةِ نِ جْ �َ  تْ َش��������������بَ رَ     

   

  ي والق���������������وادمْ افِ وَ ب���������������ه الَخ���������������

  عاب����������������دُ  المش����������������ائخِ  ش����������������يخُ     

   

  مْ الم�ِئ����������� قِ و الخلُ����������ذُ  حمنِ ال����������رّ 

  ر_ ِق������تُ  نْ ى َم������يَس������عِ  نَ ي اْب������ِن������عْ أَ◌َ     

   

  مْ ائِ َج���������������العَ  بُ ل���������������ه ا�ع���������������ارِ 

  والمش����������اعرُ  ص����������فتي ا�ب����������اطحُ     

   

  مْ م����������������ع التھ����������������ائِ  ج����������������ودُ والنّ 
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  يارِ َج������������وF مُ  و الوجي������������هُ فْھ������������

   

  مْ وF مص����������������������ادِ  والج����������������������وادُ 

  هنُ محاِس���������� تْ دَ َب���������� ي����������ا ك����������ام�ً     

   

  مْ ي والمق�������������������������اوِ اوِ َق�������������������������المُ 

  اًئ�����������������بِ نْ ك مُ ى كتاُب�����������������اَف�����������������وَ     

   

  مْ ادِ َخ��������������لِ  مخ��������������دومِ  بخط��������������ابِ 

  يَ ْح����������أَ  نٍ ِس����������حْ مُ  نْ ِم���������� وھدي����������ةٌ     

   

  مْ ي والمع��������������������������اِل المع��������������������������اِل 

  المج������������������دِ  دِ ْن������������������زَ  احُ ق������������������دّ     

   

  مْ إل��������ى المك��������ارِ  المل��������وكِ  اقُ بّ َس��������

  راخِ والمَف��������������������� رِ الم���������������������آثِ  ب_ رَ     

   

  مْ أع��������������اظِ  افِ أش��������������رَ  رُ دْ َص��������������

  ينَ مِ اَل الَع���������������� خي����������������رِ  اءُ َب����������������أنْ     

   

  مْ اِش����������ھَ  لِ ْس����������ى م����������ن نَ َق����������تَ نْ المُ 

  يامِ ه َس���������كُ مْ ُس��������� عظ���������يمٌ  تٌ ْي���������بَ     

   

  مْ ال������������������دعائِ  تُ ْب������������������ا ثَ َن������������������البِ 

     َF  َنٍ ال ف����������������������������ي أْم����������������������������ز  

   

  مْ م���������������زِ  وتمك��������������ينٍ  وتأيي��������������دٍ 

  ةَ َب�����������������يْ طَ  بٌ ْك�����������������رَ  م�����������������ا أم[     

   

���������������������مَ  أوْ    مْ المواِس��������������������� ذاتُ  ةَ ك[

    )ريعالسّ ( :)1(في الحكمة وقال    

  ـو ال���������ذيوْھ��������� أف�ط���������ونُ  أرس���������لَ  

    

   هْ اس بالحكم�����ا ف�����ي الّن�����ا س�����مَ مً دْ ِق�����

  أنْ  ب�����������لِ ن قَ ِم����������� ق�����������راطَ بُ  لش�����������يخهِ     

   

������� يك�������ونَ    هْ لَم�������ى عِ ح�������وَ  ق�������دْ  نمم[

  ي عل����������ىج����������وابِ  ق����������تَ حّق  أن����������تَ  إنْ     

   

  هْ ك الخدم�������������تُ ْض�������������حَ مَ  ث�ث�������������ةٍ 

  اا بَم�������������رًّ ِق�������������مُ ا تلمي�������������ذً  وكن�������������تَ     

   

  ْرم������هْ ن حُ م وِم������ن عْل������ِم������ س������ديهِ تُ 

  أكِش������������فْ  نھ������������ا فق������������الَ بي̀  :فق������������الَ      

  

��������   حم��������ةِ بالرّ  اسِ الّن�������� ن أح��������ق_ عم[

ى مَت������ أوض������حْ  اسِ الّن������ م������ورِ أُ  وع������نْ     

  مت��������������������������������������������������������������������������������������������ى

  عم�������������هْ واس�������������تقبالنا النّ  تض�������������يعُ 

  ا ال���������ذيه َم���������ن���������ا س���������بحانَ ن رب̀ ِم���������    

   

  القس����������مهْ  أش����������رحِ ى فلَق����������ب����������ه تُ 

  ىال�����������ورَ  ق_ ق�����������راط أح�����������بُ  :فق�����������الَ     

   

  هْ ّم����������ى الذّ وفِ ا ُم����������َي���������� برحم����������ةٍ 

 F ذي الجھ�������لِ  ف�������ي ت�������دبيرِ  و العق�������لِ ذُ     

F FF  

  هّم������ف������ي غُ  ھرِ ال������دّ  ط������ولَ  يب������رحُ 

  نَم�������� ى بس��������لطانِ أض��������حَ  أنْ  ر_ والِب��������    

   

  قم����������هى نِ ال����������ورَ  ه ع����������م[ فج����������ورُ 

  ىأو م��������ا ي��������رَ  ه م��������ا يس��������معُ حزُن��������يُ     

   

  لم������������هذو ظُ  مَ ْل������������الظ_  من������������ه �نّ 

  ذو حاج�����������ةٍ  سِ فْ نّ ال����������� ك�����������ذا ك�����������ريمُ     

   

   هالھّم����������� س�����������اقطَ  إل�����������ى لئ�����������يمٍ 

  اا خاش����������عً خاض����������عً  و ذل����������ي�ً يغ����������دُ     

   

  مهْص�����������ب�����������ذا وَ  ل�����������ه وناھي�����������كَ 
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  هس����������بحانُ  حمنِ ن ال����������رّ ِم���������� ألْ فاْس����������

   

  العص������مه و الحف������ظُ  �ثِ ال������ثّ  ع������نِ 

  ىف�������ي ال�������ورَ  تك�������نْ  إنْ  ذي ث��������ثٍ  و    

   

  هف����ي مھّم����� اسِ الّن���� أم����ورُ  ض����اعتْ 

  ممس��������كٍ  م��������رئٍ اِ  ف��������ي ك��������ف̀  الم��������الُ     

   

   ه ثلم������������هنفاقُ������������ى اِ ل������������ه ي������������رَ 

  ان أب�������وْ ى َم�������ل�������دَ  ك�������انَ  إنْ  ال�������رأيُ  و    

   

   حزم����������ه اوأب����������وْ  ب����������وFً من����������ه قَ 

  س��������������تعم�ً ل��������������يس مُ  ذو س���������������حٍ  و    

   

  ب��������ه حش��������مه بْ يكِس�������� ل��������ه ول��������مْ 

   ھ������������ا أوض������������حتْ غيرُ  وذي ث�������������ثٍ     

   

  عم�����������هالنّ  لُ س�����������تقبَ ا ب�����������ه تُ َم�����������حِ 

  ىَق���������الت_  ي ول���������زومُ المعاِص��������� ت���������ركُ     

    

�������� ث��������رةُ كُ  و   م��������هظْ نَ  نْ فُص�������� رِ كالش_

      

  

  

  )الخفيف: ()1(وقال في مدح ابن الخطيب

  يفِ وُت������� العب�������اراتِ  عري أي_ ِش������� تَ ْي�������َل 

   

  ومُ رُ ا أَ الخطي�����ب مّم����� اب�����نِ  واج�����بَ    

  منھ�������ا ال�������بعِض  نِ َع������� وأن�������ا ع�������اجزٌ     

   

��������وري وم��������ا العَ ُص��������لقُ       ل��������ومُ ي مَ ي_

  ـدي�������ن وناھي������� ي لس�������انَ عَ دْ ُي������� وَ ْھ�������وَ     

   

  س��������ومُ الر_  م_ تِ ا ب��������ه َت��������ك افتخ��������ارً    

  � م��������ني ُع��������ل̀��������حَ ى أُ ِل��������الحُ  فب��������أيّ     

   

  ومُ ورُ  بٌ رْ ُع������ هُ ْت������روَ  فض�������ً  ن������الَ    

  ـنتح����ي من����أم����ا ال����ذي  وعل����ى الف����رِض     

   

  م��ومُ أن يخ��ص العُ  فِ ْص��ل��دى الوَ  هُ ـ��   

  ع��������ينٍ وى م��������ن مَ َت��������ق��������د ارْ  ظٍ ْف��������حِ أِل     

   

  يح���������ومُ  علي���������ه ك���������ل̂  لص���������وابٍ    

  اًص��������وْ غَ  ج ال��������دريس��������تخرِ  أم لفھ��������مٍ     

   

  ومُ ى بھ����ا م����ن يُع����يخَش���� م����ن بح����ارٍ    

  ف�����������ي فن�����������ون فٍ مؤل[����������� أم لفك�����������رٍ     

   

  ومُ لُ�������داوى الكُ م�������ا ب�������ه ُت������� ةٍ د[ ِع�������   

  ـْل����������ا لسّ  رُ ھَ وْ ه َج����������كأّن���������� أم ل����������نظمٍ     

   

  عل�����ى م�����ن يس�����ومُ  هُ رُ دْ � َق�����ك َغ�����   

    ����������� �����������ِل حُ  دورُ تتب�����������اھى ب�����������ه الص_   اّيً

   

  نج��������ومُ من��������ه  العي��������ونَ  وت��������روقُ    

  بي�����������انٍ  رِ حْ واف�����������ى بِس����������� أم لنث�����������رٍ     

   

  س������ومُ والمع������اني جُ  وحِ ك������الر_  فھ������وِ    

  ماءَس������������������ ه للب������������������ديعِ وأظلْت������������������    

   

  ل��������ومُ ھ��������ا العُ يْ بَ ت��������ت]�  ف��������ي جانِ    
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  اش��������ادً رَ  من��������ه النف��������وسُ  تْ فاس��������تزادَ 

   

  ل����ومُ الحُ  ھ����ى ومن����ه الن_  تْ اس����تزانَ  و   

  انً ْس����������حُ  ف����������ا قَ  مٍ نَ ْم����������نَ مُ  خ����������طg أم ِل     

   

  ومُ ق������الر_  هُ ْن������مِ  تل������وحُ  يٍ ْش������وَ  مث������لَ    

  اءوَ ج������������ة ورُ ھْ ر ف������������ي بَ ْھ������������أو كزَ     

   

  م����������ومُ الغُ  زاحُ وأري����������ج ب����������ه ُت����������   

  وضٌ رَ  سُ الط����رْ  ، ووالغص����ون ا�ق�����مُ     

   

  ومُ جُ ث َس������ْي������غَ  دادُ ، والِم������رٌ ناِض������   

  ين̀ إِ في ف������ْص������وَ  نَ زْ َج������أعْ  ت̂ تل������ك ِس������    

   

  ومُ أ قُ���������� ا يج����������لّ اھا مّم����������وَ بِس����������   

  )الخفيف( :)2(وقال مادحا المصطفى    

  ـم�������ه السّ ب�������ُل◌ُ يقْ  الق�������ريِض  ل�������يس ك�������ل_ 

   

  ه ا�فھ��������امُ غي ل��������ذكرِ ْص��������وتُ  عُ ـ��������   

  ن الق����������ريض  ھ����������راءٌ ِم���������� ابعًض���������� نّ إ    

   

  ه أحك��������امُ ا، وبعُض��������ل��������يس ش��������يئً    

  ف��������ي م��������دْ  م��������ا ك��������انَ  الك���������مِ  وأج��������ل_     

   

�������ال�������ورَ  ش�������فيعِ  حِ       �مُ ى علي�������ه الس[

  Fت���������أ رِ كْ ال���������ذ̀  دائ���������مَ  فِ رْ الَع��������� بَ ّي���������طَ     

   

����������ي����������الي علي����������ه وا�ت����������ي اللّ       امُ ي[

  عن��������ه كم��������امٌ  ق[ ُش�������� ق��������دْ  رٍ ْھ��������زَ  مث��������لُ     

   

  ت�����امُ عن�����ه خِ  ض[ فُ����� ق�����دْ  س�����كٍ أو كمِ    

  بالع�������د̀  أحم�������دَ  ى ص�������فاتُ َص�������حْ ل�������يس تُ     

   

  بھ�������ا ا�وھ�������امُ  طْ ِح�������ا ل�������م تُ كَم�������   

  ـوم��������افي ال�������� رٌ ب��������ح البح��������ارَ  أنّ  ول��������وَ     

   

  أق���������مُ  ناب��������تٍ  ن ك��������ل̀ ِم�������� ضأر   

  الم�������������ديح في�������������ه قص�������������يرٌ  فطوي�������������لُ     

   

  ھ���������امُ لدي���������ه كُ  م���������اٍض  امٌ َس���������وحُ    

  م�������������ينْ يُ  البلي�������������غ للع�������������يّ  نُ ولس�������������ا    

   

  ھ��������امُ الفص��������يح جَ  بُ ي̀ وك��������ذا َص��������   

  ـى علي�����ه ال�����م�����وًل  ص�����ى م�����ديحُ حْ كي�����ف يُ     

   

  س����������تدامُ ه مُ ى وذك����������رُ َن����������أثْ  هُ لّ����������   

  تب���������������دو يُ واV ول���������������ه المعج���������������زاتُ     

   

  لث�������������امُ  نّ ھُ ي وج�������������وھَ ّط�������������غFيُ    

  ل�����������ي�ً  س�����������ارَ  أنْ  ن المعج�����������زاتِ فِم�����������    

   

  في�����������ه ني�����������امُ  اVن�����������امِ  وجمي�����������عُ    

  ى أت���������ى الق���������دحّت��������� اقِ ا للب���������رَ را كًب���������    

   

  ل��������ه الك��������رامُ Tا لُ ْس��������وفي�������ه رُ  سَ    

  وق���������الوا ه ص���������فوفاا خلَف���������وْ وَ تَ ف��������ا ْس���������    

   

  م�������امُ فأن�������ت اT ي�������ا أحم�������دُ  ل̀ َص�������   

  ه ص��������������لواتٌ ر̀ب�������������� نْ فعلي��������������ه ِم��������������    

   

  ه وس���������مُ بِ م��������ع ص��������حْ  اتٌ زاكّي��������   
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  ك ا�حك����������امُ باعت�ِئ���������� قض����������تْ  ق����������دْ 

   

  رامُ ا ب���������ه بْھ���������مَ ا َس���������ا رئيًس���������َي���������

  ف��������ي ثي��������ابٍ  راف���������ً  عدُ ى الّس��������وأَت��������    

   

  واTب����������رامُ  ن����������و ا�م����������رُ يعْ  ل����������كَ 

  من����������ه د الوف����������قُ تع����������دّ  ق����������دْ  خ����������اتمٌ     

   

  امُ ه بّس�����������كم في�����������ه ثغ�����������رُ س�����������مُ واِ 

  تْ دلّ��������� ن المع���������ادنِ ِم��������� في���������ه س���������بعٌ     

   

  م����������امُ الھُ  ا�ع����������ز_  ف����������ردُ المُ  كَ إّن����������

  ه و تس��������������امتْ أس��������������رارُ  و توال��������������تْ     

   

  الم�����������رامُ  ن�����������الُ بھ�����������ا يُ  بس�����������عودٍ 

  اا س���������عيدٌ في���������ه و قًت��������� ي���������تَ تحرّ  ق���������دْ     

   

  بھ��������ا ا�ع���������مُ  ج��������اءتْ  بش��������روطٍ 

  وارتق�����������اءٌ  و ھيب�����������ةٌ  ز_ و ِع�����������و ْھ�����������    

   

  س����������������تدامُ تُ  و دول���������������ةٌ  و بق���������������اءٌ 

  ص�������������ونٍ مَ  س�������������رg  ا بني�������������لِ فھنيًئ�������������    

   

  و احت���������رامُ  وص���������ولةٌ  نٌ في���������ه أْم���������

  و س���������������رورٌ  و حظ���������������وةٌ  و عل���������������و̂     

   

  رامُ ھ���������ا ِك���������نمتْ  ى دول���������ةٍ رَ ف���������ي ذُ 

  فيھ��������������ا ل��������������كَ  نةٌ محّس�������������� دول��������������ةٌ     

   

  نامُ و َس������������� ذروةٌ  ن مزاي�������������اهُ ِم�������������

  دٍ قْص��������� غ���������ا ك���������ل[ فيھ���������ا مبل`  تَ دْم���������    

   

������   البش������امُ  ي و ف������احَ الح������ادِ  ىم������ا تغن[

  و F للحج������������ازِ  ك������������بُ ى الرّ و س������������رَ     

   

  ه و الغ��������رامُ إل��������ى أش��������واقِ  يَ ھ��������ادِ 

  أرٍض  ف��������ي خي��������رِ  كب��������انُ الر_  و أن��������اخَ     

   

  اTم������امُ  س������ولُ الرّ  ىص������طفَ ھ������ا المُ حل[ 

  آل���������هِ  م���������عَ  ك���������ى ص����������ةٍ ه أزْ فعلْي���������    

   

  و س������مُ  ةٌ تحّي����� هِ ن آل�����ِم����� و ص�����حابٍ 

  ) البسيط: ()1(دمشقوقال في شكواه من فراق     

  اكم�������دً   بْ ذُ َي������� ل�������مْ  نْ َم������� هُ َت�������ب[ � أحِ َس�������

   

  اَم�����د موعَ أج�����رى ال�����د_  ال�����وداع وإنْ  ي�����ومَ  

  ھمقَ ف��������ارِ علين��������ا أن نُ  ز_ يِع�������� نْ ا َم��������َي��������    

   

����� نُ ْك�����رُ  د[ م ُھ�����كُ دِ ْع�����بُ  نْ ِم�����    ابر وانھ�����دمَ الص[

َ َن����� نْ إو       ن�����ازلكمھ�����ا ع�����ن مَ كرْ  ى الجس�����مُ أ

   

  امَ دَ ب الَق������يص������حَ  مْ بھ������ا َل������ ث������اوٍ  فالقل������بُ  

  تْ َم�������رُ ى كَ ا للھ�������وَ ھ�������ودً نا عُ س�������يْ ا نَ وَم�������    

   

  امَ دَ ا َن���������نً نَ ن���������ا عليھ���������ا ِس���������رعْ قَ  مْ َع���������نَ  

  انَ دِ مقِص�������� ى أرج��������اءُ وَ ب��������الن[  وأظلم��������تْ     

   

  امَ دَ كم َع������غي������رَ  فٍ ْل������إ دانُ ْج������وِ  وص������ارَ  

  )ويلالطّ : ()2(الّشوقوقال في     

 الِحم�����ى مل ف�����ي ذل�����كالّش����� جم�����عُ  ع�����ادَ  ل�����ئنْ 

  الحم��������������������������������������������������������������������������������������������������������ى

  امَ تق�����دّ  ذن�����بٍ  ي ك�����لّ رِ ل�����دھ غف�����رتُ    

  بع����������ودةٍ  ينفِس���������� تُ منّي���������� يع����������دْ  ل����������مْ  نْ إو    

   

  اَم���ي وقلّ ج���دي ا�م���انِ ى تُ وم���اذا عَس���   
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  ص��������������بابةً  ي��������������ذوبَ  ي أنْ لقلِب�������������� يح��������������قّ 

   

  اَم�����ھا دَ ي م�����دامعُ تج�����رِ  أنْ  وللع�����ينِ    

  هقطعُت�������� بھ��������م ق��������دْ  م��������اٍض  عل��������ى زم��������نٍ     

   

  اَم�����معَل  ةِ المس�����رّ  ب�����ه ث�����وبَ  لبس�����تُ    

  )ويلالطّ : ()3(شق زائرا القاھرةدموقال في شوقه ل    

  بھ�������ا تْ رَ َس������� دي�������اًرا للغ�������رامن�������ا حللْ 

   

  نس������يمِ  بطي������بِ  ا نج������دٍ بَ لين������ا َص������إ   

������ جانِ ى ا�ْش������ردَ  وب������انَ        تْ َب������ا تجاذَ لم[

   

  نع��������يمِ  اءَ دَ ن��������ى فيھ��������ا رِ المُ  ف_ ُك��������أَ    

  بن������ا ذفتْ ن َق������أ نش������بتنا الع������يسُ أ فم������ا    

   

  ق������ديمِ  غي������رُ  والعھ������دُ  ةٍ َق������رْ ل������ى فُ إ   

  ھ�������اوأھَل  يارَ ن�������ا ال�������دّ عْ د[ وَ  كُ َن������� نْ إف�������    

   

  يمِ مِ عن�������دنا ب�������ذَ  نج�������دٍ  فم�������ا عھ�������دُ    

      

  ة، سألني بعض ا�صحاب من أھل مصر، إنشاء كتاب على لسانه، لشريف مكّ : وقال

  )ويلالطّ : ()1(عليه وأنا مستوفز ما صورته فأمليتُ 

  ھ�����الكِ مُ  ي�����نَ ا زِ نيا وَي�����ال�����دّ  نَ حِس�����ا مُ أَي�����

   

  هْ َم�������معاِل  اTل�������هُ ا ن ب�������ه أحَي�������ا َم�������وَي�������  

  هس���������مائِ  ب��������درُ  ك أن���������تَ ْل��������ك مُ ھَن��������ليَ     

   

  مهْ ين س��������اِل ن ال̀ش��������ِم�������� قب��������الٍ إ ودول��������ةُ   

  ي ق�����دْ ى فْھ�����َض�����فيم�����ا مَ  تَ جمْح����� نْ ل�����ئِ     

   

  م�����هْ ي راغِ وْھ����� منق�����ادةٌ  رٍ عل�����ى ق�����دَ  أت�����تْ   

  ةٍ زّ ِع������ ھر ف������ي ظ������ل̀ ال������د[  بق������اءَ  بقي������تَ     

   

  هْ م�����������دائِ  وعلي�����������اءٍ  اتٍ مس�����������رّ  وني�����������لِ   

  )الوافر: ()2(إلى اFغتراب في مصر عن نفسه عندما صاروھو يتكلّم مضّمنا وقال     

  ترك�����ُت رس�����وَم ِع�����̀زي ف�����ي ب������دي

   

س������ومِ  وِص������ْرُت بِمْص������رَ    منِس������ي[ الر_

  ھاــ���������ـفي بال���������ذل̀  تھ���������اعفي ونفِس���������    

    

  وقل�����ُت لھ�����ا ع�����ن الَعلي�����اء ص�����وِمي

�����يِف م�����اٍض (       ول�����ي ع�����زٌم كح�����̀د الس[

    

  )يولك�������ن[ الل[ي�������الي ِم�������ْن خص�������ومِ 

  )ويلالطّ : ()3(الغزلوقال في     

�����نَ تَ    نْ ن دي�����ارمَ ِم����� تْ رَ ا َس�����أرواًح����� تُ مْ س[

   

���� عُ ْم����بھ����م ك����ان جَ      ح����المِ  لمح����ةَ  ملِ الش[

  ى عل���ى ذاك  ج���اھ�ً َح���لْ يَ  نْ َم��� تُ ْب���وجاوَ      

   

  ع����������المِ  بالعواق����������بِ  بق����������ول لبي����������بٍ   

  ھ������������ا�ن[  Fّ إ ا�رواحَ  قُ َش������������ا أنْ وَم������������     

   

  مِ ى والمع������اِل َب������الر_  عل������ى تل������كَ  تم������ر_   
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: )4(في المغرب الشاميّ  وقال وھو يقرأ تلخيص كتاب في المعاني والبيان للقزويني، مع عليّ 

  )البسيط(

  نش�������أتْ  ق�������دْ  والبي�������انِ  الب�غ�������ةِ  بُ حُ ُس�������

   

،َل�����عَ  رٍ فْك����� ن بح�����رِ ِم�����   س�����امِ  ماج�����دٍ  ي[

  يھ�������دْ  ه للح�������ائزينَ ا برقُ�������نَ ى َس�������أض�������حَ     

   

  ھ���������امِ  ي ھ���������امعٍ ه بالمع���������اِل ُث���������وغي

  معتك��������رٌ  لِ الجْھ�������� ولي��������لُ  ح��������ائرينَ  اَي��������    

   

  يامِ ق�����ه الّش�����وا برْ يمُ فِش����� ھ�����ذا العم�����ادُ 

  )ريعالسّ : ()5(قال مادحاو     

  ىَل������العُ  باقِ ِس������ لَ ا خْص������ي������ا ح������ائزً 

   

  م تتم����������������يمُ كم للعْل����������������فھ����������������ومُ 

  ىنَ كم ف�����ي ال�����د_ ي ش�����أوَ ن ذا يب�����ارِ َم�����    

   

  وتس���������������ليمُ  إذع���������������انٌ  يكفي���������������هِ 

     ُSالن����������������ا س����������������المً  يبقي����������������كَ  و  

   

  وتعظ��������������يمُ  ي��������������لٌ تبج رداكَ ُب��������������

  )ريعالسّ : ()1()ص(سول معجزات الرّ بعض وقال في     

  فيھ���������ا خب���������تْ  الم���������ي�دِ  وليل���������ةُ 
  

 فُ ھ������ا أْل������دِ ن وْق◌ْ ى ِم������مَض������ ن������ارٌ 
  ع��������������������������������������������������������������������������������������امْ 

    
   ي�����هع�����ن جرْ  أمس�����كَ  ق�����دْ  رُ ْھ�����والنّ 
  

  فيھ�������������ا انھ�������������دامْ  لdي�������������وانِ  وآنَ 
     

  ىج������رَ  ه ق������دْ عِ ن إص������بَ ِم������ والم������اءُ 
  

  امْ ظ����� ع�����ن ك�����ل̀  ةَ ل[�����ى الغُ َف�����ا، نَ ع�����ذبً 
    

  )ريعالسّ : ()2()ص(مدح الّرسولو قال في 
  ا�ن�������امْ  خي�������رِ  رةَ ْج�������ا حُ َي������� اكِ حّي�������

   
  م�����امْ الغَ  بُ ظ�����يم ص�����وْ عْ التّ  بِ حُ ن ُس�����ِم�����
    

  ى نس�����������مةٌ َم����������الحِ  ذاكَ  رتْ وعّط����������
   

  منھ������ا انتس�������امْ  ط������ابَ  ق������دْ  ةٌ س������يّ دْ ُق◌ُ 
    

  بٌ ھ��������ا طّي��������رفُ عَ  ى ص���������ةٍ َك��������أزْ  
   

  ت������امْ الخِ  نُ ْس������ى وحُ لَف������ى بھ������ا الز_ َط������عْ تُ 
    

  )الخفيف: ()3(قال في الحنين إلى جلّ وق

  ق ف��������ي جل̀�������� بنھ��������رٍ  ي رھ��������نٌ قلِب��������

   

  امَ س�������قْ  دھا زادَ ْع�������ن بُ ى ِم�������أَ م�������رْ راِق 
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  ال������ـ بِ ا وق������ر̀ رءً ه ُب������فامنْح������ ي������ا رب̀ 

   

��������بُ ـ��������   ىَم��������ينْ  ن ع��������ن المعاھ��������دِ عد مم[

  )ملالرّ : ()4(أيضا )ص(سول كا بكسوة الرّ وقال تبرّ     

  ىص�����طفَ المُ  قب�����رِ  س�����وةِ ن كِ ا ِم�����أَن�����

   

  ن ھاش������مِ ى ِم������دَ ا بالُھ������ن أتاَن������َم������

  ىلل�������������ورَ  ي ظ�������������اھرةٌ ك�������������اتِ برَ     

   

  ى منھ����������ا ش�����������مِ َن�����������المُ  قِ ب����������رْ فِل 

  )المجتثّ : ()5(له اكشيّ ا على مدح  العفيف المرّ وقال ردّ     

  ي وول�������������������ي̀ دِ ا س�������������������يّ َي�������������������

   

  ىَم����������������ينْ  ن لش����������������اھينَ وَم����������������

  ي وس���������������������������مي̀ وعم���������������������������دتِ     

   

  اَم����������������غنْ  تم����������������نحُ  F زل����������������تَ 

  )الخفيف: ()1(بعر ابن الخطيشِ وقال في مدح     

  ذا م������اإ وَ وْھ������ ي������اِض الرّ  زھ������رُ  أي������نَ 

   

  ايمَ ھِش����� ث ع�����ادَ ْي�����ا بالغَ دً ْھ�����عَ  ط�����الَ   

  ـْھ������الز_  ھ������ا ا�نج������مُ كأنّ  افٍ ق������وَ  نْ ِم������    

   

  اھيَم����������البَ  �مَ الّظ���������� انَ اھا زَ س����������نَ  رُ   

  )ويلالطّ : ()2(ابن شاھين )رسالة( كتابمدح  وقال في     

  هُ يُ ْش�������وَ  جَ ا ت�������دب[ ًض�������وْ ن�������ا ب�������ه رَ رأيْ 

   

  م������ائمُ ي غَ ن تل������ك ا�ي������ادِ ِم������ ذا ج������ادَ إ  

  �َ َع������� وق�������دْ  كالغص�������ونِ  ف�������اتٌ ب�������ه أِل     

   

  م������ائمُ حَ  المط������لّ  زِ ْم������ن الھَ ھ������ا ِم������يْ َل عَ   

  )الكامل: ()3(أحدھم ياوقال محيّ     

  ةٌ تحّي������� ي ھ�������واهُ فِ ْص�������ن مُ ه ِم�������فعلْي�������

   

  ت������امُ خَ  عن������هُ  ض[ ا فُ������لّم������ كِ ْس������كالمِ    

  تْ َع������م������ا دَ  ةِ ى بس������احته الس������نيّ رَ ْت������تَ     

   

   م�������امُ حَ  ن[ ون ھ�������ديلھُ ُص�������ف�������وق الغُ    

  )الخفيف: ()4(وقال في وصف دمشق    

  رٌ ْب����حَ  امِ ف����ي الّش���� ق����ال ل����ي م����ا تق����ولُ 

   

  هْ ش�����امَ  ش�����ام م�����ن ب�����ارق العل�����ى م�����اِ    

  ط�����رٍ قُ  فِ ْص�����م�����اذا أق�����ول ف�����ي وَ  قل�����تُ     

   

  هْ ش������امَ  المحاس������نِ  ةِ َن������جْ ف������ي وَ  وَ ُھ������   

، بكتاب، قال لم يحضرني الحنفيّ  العماديّ  حمنيخ عبد الرّ وقال مخاطبا شيخ اTس�م الشّ     

  )ريعالسّ : ()5(له،  وھمامنه اVن غير بيتين في أوّ 
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  الخي�����������امْ  تحي�����������اتي لتل�����������كَ  غْ بل̀�����������     امِ الّش�������� نح��������وَ  انِ َع�������ا�ظْ  يَ ادِ ي�������ا َح��������

  الھن�������ا ف�������ي التئ�������امْ  لُ ش�������مْ  ب�������هِ  دامَ      ىَض��������الر̀  ي̀ م��������ادِ تيھ��������ا العِ فْ دأ بمُ واْب��������

  )الوافر: ()6(الخطيبوقال في مدح ابن 

  عل��������مٍ  رِ ْح��������ببَ  يغ��������وصُ  نٌ ْھ��������ذِ  ل��������هُ 

   

  ظ����������يمِ النّ  رّ بال����������د_  ي من����������هُ في����������أتِ    

  ھ���������ذا ، �ج���������لِ ي���������اضُ عاني���������ه الرّ مَ     

   

  س���������يمِ النّ  مث���������لَ  هُ ألفاُظ��������� رتْ َس���������   

      

  )الوافر: ()1(رورام السّ أيّ وصف وقال في 

�������� هِ وِن��������عيُ  وم��������اءُ      ديمٌ لن�����������ا َن����������� رورُ الّس����������� ا وَن�����������تْ وبِ    امُ دَ افي ُم��������الص[

  م�������������امُ قيه الغَ ْس�������������ويَ  حمائم�������������هُ      تْ ذا تغّن���������������إ س���������������يمُ س���������������ايره النّ يُ 

  )ويلالطّ : ()2(ّشوقوقال في ال

  هُ ض����لوعي تض����م_  تْ باَت���� نْ ل����ى ذك����ر َم����إ   فش����������اقني ريمِ بالّص���������� ح����������ادٍ  مَ ن[ رَ َت����������

������أذُ  رتُ ِص������ ب������ه م������ن حي������ثُ  تُ كلْف������   ا فربم������افس ش������جوً وس������اء ال������نّ  ر[ فَس������   هُ م_

  )الخفيف: ()3(صف دمشق أيضاوقال في و

  ى رئ����يسٌ ًل وْ َم���� دمش����قَ  فْ ِص���� :ل����ي ق����الَ 

   

�������������جَ       هْ واحتش�������������امَ  هُ َق�������������لْ S خَ  لَ م[

  قط�����رٍ  ف�����ي وص�����فِ  اللس�����انُ  ك�����ل[  :قل�����تُ     

   

  هْ ش�������امَ  ف�������ي وجن�������ة البس�������يطةِ  وَ ُھ�������   

  )ويلالطّ (: (4)وقال في وصف مصر    

  فاعت���ّدتْ  ى المحاس���نِ ش���تّ  ح���وتْ  ب����دٌ 

   

  ھاوس�������مِ  تزَھ�������ى وِر المعم�������وھ�������ا بأزھارِ   

  ھافض��َل  ي��دفعُ  ي ع��ن مص��رَ ذا ال��ذّ  نْ َم��و    

   

  ھاباس�������������مِ  هَ ن�������������وّ  Sِ  وھ�������������ذا كت�������������ابُ   

  )ويلالطّ : ()5(ّشوقوقال في ال    

������مَ حُ  بتُ ش������رَ  ������حَ مُ  جل�����وتُ     وطالم������ا ا،فً رْ ِص������ نِ ا الب������يْ ي[   س������يمُ وَ  وَ وْھ������ ا الوص������لِ ي[
  س��������يمُ نَ  يھ��������ب[  قي أنْ ش��������و وميق��������اتُ     حمام����������ةٌ  تن����������وحَ  ي أنْ ِع����������مْ دَ  فميع����������ادُ 

                                                                                                                                                         
 . 447، ص2، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )5(
 .76، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )6(
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  )الوافر: ()6(وقال في وصف دمشق

�����������وَ  ال�����������روضُ  بحي�����������ثُ    الثناي�����������ا احُ ض[

   

  ا�دي������������مِ  ولُ قُ ْص������������مَ  الحس������������نِ  ي������������قُ أنِ 

      

  

  

  

  )ويلالطّ : ()1(وقال في وصف دمشق أيضا

  ىأح����ب_ الِحم����ى م����ن أج����ل َم����ْن س����كن الِحَم����

   

  َوى وَق������ديمُ َح������ديٌث ح������ديٌث ف������ي الَھ������

  )البسيط: ()2(بن الخطيبرسائل امدح  وقال في    

  ھابَ ي̀ َص������������� أنّ  Fّ إ ةُ الحديَق������������� يَ ِھ�������������

   

  مِ ِل�����ناھ�����ا زھ�����رة الكَ ھ�����ى وجَ الن_  بُ وْ َص�����

                           )ويلالطّ : ()3(وقال    
���������   هض���������د_  و فخي���������رٌ  أعم���������الٌ  اسِ وللن[

   

  الخ�����واتمِ  رُ غْي����� ا�عم�����الَ  نُ ِس�����حْ وم�����ا يُ 
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  ونلنّ قافية ا

  

�م، �ة والّس�فة عل�ى س�اكنھا الّص�بة المش�رّ ا حللت طيْ ولمّ : اسبة ختم صحيح البخاريّ قال بمن

�ث�اء ريفة ف�ي ش�عبان ورمض�ان، وفرقن�ا ي�وم الثّ وض�ة الّش�بالرّ  وقرأت بھ�ا ص�حيح البخ�اريّ 

ھـ، قل�ت ب�ذلك الم�] وق�د اس�تعنت ب�بعض  1033م سنة اسع والعشرين من رمضان المعظّ التّ 

  )الخفيف: ()1(مةقصيدتي المتقدّ 

  يانِ المَغ��������� و لعھ���������دِ ھفُ���������ي يَ م���������ا لقلِب���������

   

  يم��������انِ  قٍ ب��������رْ  ءَ ض��������وْ  متُ م��������ا ِش��������كلّ 

  راهُ عن���������ه َك��������� زاحُ ن���������ي يَ م���������ا لطرِف���������    

   

  والب����������انِ  ح����������اجرِ  رى ذك����������رُ َج���������� إنْ 

  ازارً موع َغ�������ذري ال�������دّ ن�������ي َت�������لعيْ م�������ا     

   

  يرانِ ب�����������������النّ  ي يش�����������������ب_ ؤادِ وفُ�����������������

  اهُ من���������ه ع���������رَ  ح���������لّ بري تَ م���������ا لَص���������    

   

  آنِ  ف���������ي ك���������ل̀  ح���������الِ الر̀  د̀ عن���������د َش���������

  اھ����������������ودً عُ  للغ����������������رامِ  رع����������������ى Sُ يَ     

   

  وافتن���������������انِ  ھج���������������ةٍ وبَ  س���������������نٍ حُ  ذاتَ 

  خي��������الٍ  كطي��������فِ  تْ م��������رّ  ف��������ي لي��������الٍ     

   

�������������������������� باس��������������������������ماتٍ    ا�ردانِ  ةِ ذكي[

  نوا الب���������يْ مُع���������أزْ  ي���������رةً جِ  ى Sُ َم���������وحَ     

   

����������� �����������وأم_   رى م�����������ع ا�ظع�����������انِ وا الس[

  ا بص���������ب̀ فًق���������رِ  المط���������ي̀  داةَ ي���������ا ُح���������    

   

��������� رَ حاِض��������� ��������� حَ ازِ ن��������� وقِ الش[   لوانِ الس[

  وغ�������ربٍ  ن ش�������رقٍ ب�������يْ  القل�������بِ  ح�������ائرَ     

   

  لتقي�����������������انيَ  كي�����������������فَ  ك Sُ م�����������������رُ عُ 

  ن��������امَ  قُ وْ والّش�������� وايَ ْج��������نَ  ليل��������ي[ ي��������ا خَ     

   

  ي�ِن����������������ھم عل` �ن����������������ي ب����������������ذكرِ ل` عَ 

  ى ع����������نلوم����������ا وكَف����������ي F تَ ذوِل وُع����������  ◌َ   

   

  يع�����������انِ �م�����������ي دَ ن مَ ت�����������ابي وِم�����������عِ 

   َ◌  
                                                 

 ).22فيه تكرار البيت ( .87و 86 رحلة المقري، ص: أحمد المقري  )1(
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  نْ يمَ �م����������ة ِف�����������المَ  دِ ِج����������تَ  ش����������يءٍ  أي_ 

   

���������ثنِ يُ ل���������يس    ث���������انِ  بابةِ ي���������ه ف���������ي الص[

  دٍ بدْع�������������� ھ�������������يمُ ي أُ ن�������������ا أّن��������������ظ_ F تَ     

   

  وانِ م���������ا ل���������ي وم���������ا للَغ��������� أو بھن���������دٍ 

  ص����������ونٍ غُ  ذاتُ  ي����������اِض الر̀  نِ ْس����������أو بحُ     

   

���������ِم��������� تْ حلّ���������تَ  ق���������دْ    م���������انِ دى بجُ ن الن[

  بھ���������رُ تُ  روسٍ ھ���������ا كَع���������ت أدواحُ جلّ���������وتَ     

   

�����������   س�����������انِ الحِ  ف�����������ي ثي�����������ابِ  رفَ الط[

���������������وتَ        تٍ عاھ���������������ا س���������������اجِ أطيارُ  تْ غن[

   

  ي�����������انِ القِ  وِ ي بش�����������ذْ زرِ ُي����������� بھ�����������ديرٍ 

  والج��������������اهُ  ي المناص��������������بُ نِ أو أم�������������التْ     

   

��������������� حبةِ را بُص���������������ارِت���������������غْ ا   لطانِ الس_

  نف������سٍ  ي������بِ طِ ن ِم������ الجمي������عَ  تُ ذْ َب������نَ  ق������دْ     

   

  ف��������انِ  منِ وى المھ��������يْ ِس�������� ش��������يءٍ  ك��������ل_ 

  يرِك���������عنھ���������ا بتَ  ا�طم���������اعَ  تُ طْم���������وفَ     

   

  وانِ َت����������� ى بغي�����������رِ َل�����������الفَ  تُ تطْي�����������وامْ 

  م��������ولٍ خَ  أھ��������لِ  م��������ارِ غِ ف��������ي  �َ داِخ��������    

   

  ي ببن�������انِ ربِت�������ل�������ي ف�������ي غُ  رْ َش�������ل�������م يُ 

  كئي����������بٍ  ن غري����������بٍ ِم���������� Sُ  يَ س����������بِ حَ     

   

  ع��������������انِ  أس��������������يرِ  ھ��������������ائمٍ  ن��������������ازحٍ 

  وغ�������ربٍ  ن ش�������رقٍ ب�������يْ  القل�������بِ  ح�������ائرُ     

   

  لتقي�����������������انِ ف يَ كْي����������������� Sُ  كَ م�����������������رُ عُ 

  ھ����������ي ه وبغ����������ربٍ أوط����������ارُ  ش����������رقٍ فبِ     

   

  ص������������������ى مك������������������انِ ه بأقْ طاُن������������������أوْ 

  كئي����������بٍ  ن غري����������بٍ ِم���������� Sُ  س����������بيَ حَ     

   

  حي�������������������رانُ  هٌ ى مول[�������������������عَن�������������������ومَ 

��������� F أن���������يسَ        م���������ا ب���������ي ه بع���������ضَ أبث_

   

F  َم���������انِ الزّ  ح���������الَ وه أش���������كُ  رئ���������يس  

  �ص����������يخَ  س����������نِ ي لحُ تِج����������م����������ا أرْ إنّ     

   

  يوكف������������انِ  لج������������أً مَ  لِ ْس������������الر_  دَ ي̀ َس������������

  �ذيي����������اثي َم����������تي غِ م����������دَ تي عُ د[ ُع����������    

   

  ھف����������انِ الل[  لج����������أَ مَ  ربِ الَك���������� بُ ذھِ ُم����������

  مداھُ ُھ����������� ش�����������مسُ  ا�نبي�����������اءِ  مُ خ�����������اتِ     

   

  ودانِ  ق��������������اٍص  الع��������������المينَ  ش��������������افعُ 

�������المُ  المس�������جدِ  ص�������احبُ        ىقوَ ب�������الت[  سِ ؤس[

   

  ني��������������������انِ البُ  ب��������������������ذلكَ  مْ ظَ ف��������������������أعْ 

  ي ج������اء فيھ������االّت������ وض������ةِ الر[  ص������احبُ     

   

  ن��������انِ الجِ  ل��������دِ خُ  ن ري��������اِض ھ��������ا ِم��������أنّ 

  م����������تْ عَ ي أفْ ج����������رة الّت����������الحَ  ص����������احبُ     

   

  مع��������������انِ والل[  ياءِ ھ��������������ا بال̀ض��������������أرجاؤُ 

  ىواَف�������� كَ دُ عْب�������� ج��������اءِ ر[ ال ح��������ط[ ي��������ا مَ     

   

�����������زائ�����������رً    فق�����������انِ ف�����������ي خَ  لوعُ ا والض_

  ىَض�������ن أغْ َم������� أعظ�������مُ  وأن�������تَ  أْ ج�������ر[ وتَ     

   

  ف����������ي رمض����������انَ  الح����������ديثِ  ب����������درسِ 

  خ��������اري ذيالبُ  ب��������رِ الحِ  ف��������ي ص��������حيحِ     

   

  واTتق������انِ  ى ف������ي الحف������ظِ المعَل������ حُ دْ الَق������

  رأىبَم��������� مل���������ي الح���������ديثَ ثل���������ي يُ أو مِ     

   

  يس��������انِ كَ  ه ق��������دْ ثوُب�������� والجھ��������لُ  من��������كَ 
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  أك�����������رمُ  اص�����������فح فأن�����������تَ  حْ فَ فاْص�����������

   

  واTحس�������انِ  ى بالفض�������لِ حل[�������تَ  مبع�������وثٍ 

  ه لري�����������اءٍ مِل�����������ي ل�����������م أُ م�����������ع أّن�����������    

   

  يانُ من ال�����������������دّ ھ�����������������يْ المُ  ق[ F وَح�����������������

  رَ F غْي����������� كُ ب�����������ر_ ي الت[ م�����������ا قص�����������دِ إنّ     

   

  ض������������������وانِ بالر̀  ي أف������������������وزُ عل̀������������������َل 

  راديُم�������������� ي والحاض��������������رينَ نِ لْ ف��������������أنِ     

   

  وانِ الَھ���������� وجب����������اتِ ن مُ رن����������ا ِم����������وأجِ 

��������� جي���������بُ النّ  ينِ ال���������دّ  ني���������فُ وحَ        ىالمرج[

   

  المي����������دانِ  س س����������ابقَ رْ ال����������دّ  ارئَ َق����������

  افت�������ي البراَي�������مُ  اTس��������مِ  ش�������يخِ  اب�������نُ     

   

  حمنِ ال�����������رّ  عاب�����������دُ  ع�����������الم العص�����������رِ 

  ك��������ل̂  دامَ  رش��������دٍ مُ  عيس��������ى اب��������نُ  اب��������نُ     

   

  ش���������انِ  ى ورفع���������ةَ ًل���������م���������ا ف���������ي عُ منھُ 

  نل������ه ِم������� ح[ ي بم������ا َص������ع̀ن������ ثْ ح������د̀ يُ فلْ     

   

  أوانِ  ولَ ُط�������� تُ وْي��������م��������ا ق��������د رَ  ك��������ل̀ 

  رتْ رّ ُح������ ه بش������روطٍ فتُ ا م������ا ص������نّ وك������ذَ     

   

  ي����������������������انِ ببَ  ف����������������������ي إج����������������������ازةٍ 

  ربٍ قُ������������ لَ ي نْي�����������تِج������������أرْ  ن Sِ وِم�����������    

   

   ن��������ي ع��������دنانِ ص��������طفى بَ ن��������ك ي��������ا مُ مِ 

  يي ف�������أمرِ ف�������ي ارتح�������اِل  ذرُ الُع������� ول�������كَ     

   

  جن��������انِ  خف��������ى وم��������ا ح��������واهُ ل��������يس يَ 

  ص����������يg قَ  م����������وطني بغ����������ربٍ  يك���������نْ  إنْ     

   

  رام�����������������ي بھ�����������������ذه ا�وط�����������������انِ فمَ 

  لg َس��������ي تَ مّن��������عري وف��������ي التّ ِش�������� لي��������تَ     

   

  يدانِ ل�������ي بالّت������� م�������انُ الزّ  ج�������ودُ ھ�������ل يَ 

  اءَ الغ������ر[  ب������ةَ واري ف������ي طيْ الَج������ وأح������وزُ     

   

  يا�م�����������انِ  لِ ى بنْي�����������حَظ�����������م�����������ا أُ يْ كَ 

  انظيًم����������� ملي الكثي�����������رِ رى َش�����������وَي�����������    

   

  مك��������انِ  ن��������ا بخي��������رِ الھَ  لوكِ ف��������ي ُس��������   

  ى ص����������ةٍ َك���������وأزْ  �ةُ الّص��������� كَ وعلْي���������    

   

  ة أعي�����������انِ ر[ وُغ����������� م�����������ع ص�����������حابٍ    

  ت��������امٍ خِ  س��������نَ ون حُ اُج��������الرّ  ت��������يحَ م��������ا أُ     

   

  والغف�������������رانِ  ض�������������ى والقب�������������ولِ بالر̀    

  )الخفيف: ()1(محسن بن حسين مدحوقال في     

  ل��������ى نعم��������انَ ى إِ رَ ا َس��������يمً ِس��������ا نَ َي��������

   

  ا�ردانِ  رَ اطِ َع����������� رِ ْش�����������النّ  بَ طّي�����������

  يقِ ش��������وْ  ى وج��������دتُ َم��������ي للحِ نِ تَ قْ ُش��������    

   

  نِ م�������ن زم�������ا تْ يَ ِض�������ق�������د قُ  لعھ�������ودٍ 

  اعً جْ َس����� يص�����دحُ  الھن�����اءِ  طي�����رُ  حي�����ثُ     

   

  دو القي����������انِ ْش����������ي بِ رِ زْ ُي���������� بغن����������اءٍ 

  اقً س��������بْ  حُ رَ ْم��������تَ  رورِ الّس�������� وخي��������ولُ     

   

  ن عي�������انِ َس�������حُ  ا�بص�������ارَ  فت�������روقُ 

  ت�����������ثنg  ذاتُ  ي�����������اِض الرّ  ونُ ص�����������وغ    

   

  افتت����������انِ  ذاتُ  ا�زھ����������ارِ  بط����������احُ  و
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  ايُ وْش������� بِ ي الس�������حائِ زتھ�������ا أي�������دِ طرّ 

   

  ي��������������انِ ه Fزدھا ب��������������رودُ وكس��������������تْ 

  دتھاق�����������د س�����������رّ  ا�نھ�����������ارِ  زرودُ  و    

   

  اFتق�������انِ  ف�������ي غاي�������ةِ  ري�������حٍ  ك�������ف_ 

  بعبي���������رٍ  تْ خَ ى ق���������د تض���������مّ َب��������الر_  و    

   

  انِ َم���������جُ  يمَ ى نِظ���������دَ الّن��������� طُ يْ قَ ُس��������� و

  ايوًم������ ى تل������ك المعاھ������دَ َس������أنْ  لس������تُ     

   

  نيِ المغ�����ا تل�����كَ  نَ ْس�����ى S حُ َع�����م�����ا رَ 

  اقً وْ َش�������� للغ��������ربِ  ا ل��������ي أزدادُ عجًب��������    

   

  يم������انِ  ب������رقٍ  ءَ وْ َض������ تُ مْ م������ا ِش������كلّ 

  يل������ي عن������هى رحِ ًل������قِ  ع������نْ  ل������م يك������نْ     

   

  أو س�������لوانِ  أو م��������ل ف�������ي الح�������ب̀ 

  م������ن صَ و الخ�������َ ُج������ي أرْ غي������ر أّن������    

   

  ال�������رحمنِ  ي لكعب�������ةِ بقص�������دِ  بِ نْ ال�������ذ[ 

  أرٍض  ى وأولُ رَ القُ���������������� أم_  حي����������������ثُ     

   

  انِ َس�����باھ�����ا الحِ ف�����ي رُ  يُ ال�����وحْ  ن�����زلَ 

  عظ������������يمٌ  تٌ ْي������������وبَ  نٌ ِم������������آَ  مٌ رَ َح������������    

   

  ق�نِ ي ل����������ه ال����������ث̀ وَ ْھ����������تَ  نٌ ومك����������ا

  ومق���������������امٌ  مُ وزم���������������زَ  حط���������������يمٌ  و    

   

  البرھ�������انِ  واض�������حُ  لِ ْض�������الفَ  تُ ثاِب�������

  اوْ مَ َس�����������������������وَ  ةً َع�����������������������S رفْ  هُ زادَ     

   

  القم���������رانِ  قَ رَ ا م���������ا أْش���������ودً عُ وُس���������

  افي�������������ه ملوًك������������� ا�ش�������������رافُ  وأدامَ     

   

  عل�������ى ا�وط�������انِ  ھم مش�������رقٌ ن�������ورُ 

  االمزاَي������ لي عظ������يمِ وْ َح������ نْ ا ِم������َب������وحَ     

   

  انِ َس������������و اTحْ  امِ اTنَع������������ بمزي������������دٍ 

  حس������ينٍ  ب������نُ  نُ حِس������مُ  ھرِ ال������دّ  بھج������ةُ     

   

  المي��������دانِ  س��������ابقُ  لِ ْص��������الخَ  ح��������ائزُ 

  وددوُج���������� ع����������ن أبٍ  المج����������دِ  وارثُ     

   

  ث�������انِ  دِ ع�������ن المْج������� مْ يھِ ِن�������يثْ  ل�������يسُ    

  تْ لّ���������جُ  ا ل���������ه م���������آثرَ ي���������ا عمي���������دً     

   

  انِ َي�����������بَ  ع�����������نْ  ةٌ غنّي����������� ومع�����������الٍ 

  كم بم���������������ديحٍ مج���������������دَ  أم[  مَ عب��������������دكُ     

   

  ا م������ن مع������انِ دَ لوا من������ه م������ا َب������قبَ ف������اْ 

  نْ ِم��������� أعظ���������مُ  ريفُ الّش��������� امُ المَق���������فَ     

   

  الم�������ادحون في������ه المب�������انيِ  نَ قِ تْ ُي������ نْ أَ 

  وهأُب������� نْ يمَ ال ِف�������َق�������يُ  ى أنْ َس�������م�������ا عَ     

   

  ي ع�������دنانِ ِن�������بَ  نْ ِم������� قِ ْل�������الخَ  دُ س�������يّ 

  طفى علي�������ه الص��������ةُ المْص������� أحم�������دُ     

   

  اVم���������انِ  لِ ْي���������نَ ي بِ ِض���������يقْ  وس����������مٌ 

  عب���������دٌ  ةَ ومّك��������� ى طيب���������ةَ م���������ا أَت���������    

   

  يانِ ْص�������������بال�������������ذنوب والعِ  لٌ مثّق������������

  امِ َت����������خِ  نِ ْس����������ا بحُ زٌ ى ف����������ائِ نَ ثَ ف����������انْ     

   

  انِ وَ ْض�����������والر̀  انِ رَ ْف�����������الغُ  بمزي�����������دِ 

  )البسيط: ()1(الجزائرأحد علماء ا قاله في مدح وممّ     
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  ِك أح�������زانُ ْق◌ْ تط�������ر الغ�������رِب F جزائ�������رَ 

   

  ھِر طاب�����ْت من�����ِك أزم�����انُ ال�����دّ  ي�����ا بھج�����َة◌َ   

     ُS ً  وزادِك�ي������������ا أرَض الجھ������������اِد ُع������������  

   

  في����������ِك إس�����������ٌم وإيم����������انُ  َع�����������َ  فك����������مْ   

  َدى وغ�������َداِد الِع�������ِك Sُ ِم�������ْن كْي�������وص�������انَ     

   

  ف��������ي مغن��������اِك إدم��������انُ  ز̀ للّنص��������ِر والِع��������  

  ِك Sُ بالّش����������يِخ ال����������ّذي بھ����������رتْ وزاَن����������    

   

  لَي������������ا س������������ليمانُ العُ  علوُم������������ه أوح������������دَ   

  ني�������تْ ن بُ ي َم�������ا�ورارِ  رِ العْص������� ع�م�������ةُ     

   

  أرك��������������انُ  مِ ي العْل�������������ه لمغ��������������انِ بفِھ�������������  

  اھرهون ج�������ا ِم�������حباَن������� عل�������مٍ  ي�������ا بح�������رَ     

   

  أثم���������انُ  م���������نھنّ  تْ ا ق���������د تحلّ���������فرائ���������دً   

  ىًل������قِ  الج������وابِ  ي ت������أخيرَ مّن������ م������ا ك������انَ     

   

  Fر إمك������������انُ ا�ْم������������ طُ وش������������رْ  ازدراءُ  و  

  ع��������نْ  ي العب��������ارةُ مّن�������� رتْ ن��������ي قُص��������لكنّ     

   

  ھم������������انُ  دُ �ھ������������ا المْج������������بحُ  محاس������������نٍ   

  اخَف������ فس������ير ن������وعٌ ف������ي التّ  نَ م������ا ك������اوربّ     

   

  آنُ  ى ا�ق�������������وامُ مت�������������رَ اِ  ق�������������الُ يُ  ك�������������مْ   

  ىال������ورَ  بمعالي������كَ  أقس������متْ  ا ق������دْ دَ ا َن������َي������    

   

  ايق�������انُ  ك بالعلي�������اءِ م عل�������ى انف�������رادِ فلُھ�������  

  هتعض��������دُ  ءِ الم��������رْ  خلي��������لُ  ع��������مَ نِ  وأن��������تَ     

   

  وإخ�����������������وانُ  نٌ خ������������������ّ  إذا تق�����������������اعسَ   

�������ا قص�������يَر الب�������اِع مُ ْر ُمحِ ذَ فاْع�������       ًب�������اغترِ ّبً

   

  ب�����اُنوا ِس وا�حب�����اِب ق�����دْ ْن�����ع�����ْن معھ�����ِد ا�ُ   

  اا َم�������ًم�������َل عا ف�������ردً ي مُ للمع�������اِل  مْ ودُ  ن�������اْ واھْ     

   

  والب��������انُ  دِ ْن��������الرّ  الغري��������بِ  قُ ش��������وْ  ھ��������اجَ   

  )ملالرّ : ()1()الّطيب نفح( وقال في زھده عند فراغه من كتابه    

  ىدً وَن���������� واFً و َن����������ن يرُج����������َم���������� نّ إ

   

  ب�����ينْ غَ  ظg ن بن�����ي ال�����دنيا ل�����ذو َح�����ِم�����   

  دىي��������ر الُھ��������عل��������ى غَ  ك��������انَ  دْ فلَق��������    

   

  الع��������المينْ  ھم ب��������ربّ ويّ َس��������يُ  نْ َم��������   

  فھ����������ل قَ ال����������رزَ  ي م����������نھمُ ّج����������رَ ويُ     

   

  نينأو َض�������� فقي��������رٌ  خ��������الق الك��������ل̀    

  مال���������������كٍ  د ربg ْص���������������أنخل���������������ي قَ     

   

  قاص�������دين �ً ْھ�������جَ  ى للخل�������قِ رَ وُن�������   

  هِ ن��������أتي ِب�������� ٍص َل��������خْ مالن��������ا م��������ن مَ     

   

  نغي��ر ج��اه المص��طفى الھ��ادي ا�م��ي   

  ىَج���������الخل���������ق العم���������اد المرتَ  دِ ي̀ َس���������    

   

  يع الم�������������ذنبينفِ ات َش�������������ّم�������������ِل للمُ    

  تنتح����������������ي ص����������������لواتٌ  هِ ْي����������������َل عَ فَ     

   

  بھ�����ا ف�����ي ك�����ل ح�����ين ح�����لّ  ةً رَ حْض�����   

  ع������ن أربع������ةٍ  دُ ْع������الرض������ى م������ن بَ  و    

   

    gأم���������راء الم���������ؤمنين ھ���������م بح���������ق  

  واھمُ ْھ�����������������م�����������������ن يَ  نّ إا فيميًن�����������������    

   

  اليم�������ين أص�������حابِ  نَ ِم������� ليك�������وننّ    
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  ي������������ه بھ������������اتحيّ  اتٍ جّن������������ طَ ْس������������وَ 

   

  ينِع����� رفِ الّط����� قاص�����راتُ  آنس�����اتٌ    

  هبُ رْ ُش����������������� ينٍ َج�����������������ارير لُ وَ بَق�����������������    

   

  ينِع��������م��������ن مَ  وك��������أسٍ  وأب��������اريقَ    

  اَن����������������حُ نَ مْ فھم يَ ر[ وال����������������ذي َش����������������    

   

  معھ�������م أجمع�������ين م والك�������ونَ ھُ ب[ ُح�������   

  )ويلالطّ : ()2(غرىاة العقيدة الصّ المسمّ  نوسيّ و قال في مدح عقيدة السّ     

  لس������انٍ  ك������ل[  ن ف������اهَ ا َم������َي������ الحم������دُ  ل������كَ 

   

  بث���������������انِ  ق���������������اسُ F يُ  ه إذْ بتوحي���������������دِ    

  ھاشموِس���������� ني����������راتُ  ك����������ى ص�����������ةٍ وأزْ     

   

  أم��������انِ  لَ نْي�������� Sُ  ن حب��������اهُ عل��������ى َم��������   

  ھمرِ بأْس���������� لمينَ اك����������ى الع����������أزْ  دٌ محّم����������    

   

  دانِ دون ُم������������� Sِ  قِ خْل������������� لُ وأفَض�������������   

  ىقتَن���������مُ  سُ َف���������م أنْ العْل��������� ف���������إنّ  دُ ْع���������وبَ     

   

  انِ َش������� فع�������ةِ برِ  مخص�������وٍص  فُ وأش�������ر   

  ال���������ذي ل���������ه الك����������مِ  مُ ما عْل���������وF س���������يّ     

   

  مب���������انِ  وثي���������قُ  لٌ ه فْض���������بموض���������وعِ    

  ه� وغي��������رُ أْص������� رعِ الّش�������� ا لعل�������ومِ غ�������دَ     

   

  ∗(.........) كف������������������������������������������������������������رعٍ    

  ث��������روافي��������ه  وأكْ  ا�ع���������مُ  فَ ألّ�������� وق��������دْ 

   

  ببي����������انِ  طن����������بٍ أو مُ  زٍ وجِ ن ُم����������فِم����������   

  غ�����دتْ  إذْ  ي_ نوس�����ى السّ م�����ا أب�����دَ  لُ وF مْث�����    

   

  ھ����������انِ رِ  ص����������الَ ي خِ ه تح����������وِ عقائ����������دُ    

  و حاض����������رٍ  لب����������ادٍ  عٌ بھ����������ا نْف���������� وع����������م[     

   

  و مع������������انِ  تٍ س������������مْ  ه ألف������������اظُ فَل������������   

  دٍ محّم������� ى الش�������ريفَ َل م الم�������وْ نَظ������� وق�������دْ     

   

���������عقيدُت���������      م���������انِ جُ  مَ ى نْظ���������غرَ ه الص_

  ن����������انبي̀  س����������ليلُ  ط حج����������ازٍ ا س����������بْ فَي����������    

   

  مك�����انِ  خي�����رُ  رِ ن ل����ه ف�����ي الفْخ����ا َم�����وَي����   

  هجزاِئ������� حمن خي�������رَ ن ال�������رّ ِم������� زي�������تَ جُ     

   

  أم����������انِ  و ك����������ل̀  خي����������راتٍ  ولي����������تَ وأُ    

  )الخفيف: ()1(ھـ1029المحروسة سنة  )ةغزّ (وقال في وصف جمال طبيعة     

  ھ�����انيالتّ  ف�����ي جي�����وشِ  عدُ الّس����� أقب�����لَ 

   

  يا�م��������انِ  رى وني��������لُ ْش��������البّ  بل��������واءِ 

  م فيھ�������ا حي�������ثُ وخ�������ي[  ةَ ى غ�������زّ وأَت�������    

   

  يالمب���������انِ  قَ ى وثي���������دَ ي الّن���������غِن���������مُ 

  قب��������ابٍ  يضُ ِب�������� ي��������اِض ز الرّ ل��������وْ لِ  إذْ     

   

  ذو أل������������وانِ  ا�زھ������������ارِ  وبس������������اطُ 

  م�����������راحِ  رور ذاتُ الّس����������� وخي�����������ولُ     

   

  دانِ ب���������ة المْي���������ف���������ي حلْ  واس���������تباقٌ 

  دتھ�����������ازرّ  ق�����������دْ  ا�نھ�����������ارِ  ودروعُ     

   

  اTتق�������انِ  ف�������ي غاي�������ةِ  ري�������حٍ  ك�������ف_ 

    
                                                 

 .72، ص رحلة المقري: مقريأحمد ال  )2(
 .ما بقي من شطر البيت غير واضح في النص ∗
 .139، ص رحلة المقري: أحمد المقري  )1(



  الم�حــق
 

- 353  - 
 

  ھ���������امتْ عمّ  ق���������دْ  الھض���������ابِ  ورؤوسُ 

   

  ن��������انِ ھا ذو افتفحس��������نُ  بٍ س��������حُ  ي��������دُ 

  عٍ بس���������جْ  تْ غّن�������� ا�طي��������ارِ  وقي��������انُ     

   

  ن اص�����بھانِ ِم����� اقِ العّش����� قُ ش�����وْ  ھ�����اجَ 

  ت�����������ثن̀  ذاتُ  ؤي الغص�����������ونوغ�����������وانِ     

   

  يالغ��������وانِ  ي_ َل��������حُ  ا�ن��������داءِ  يَ وVِل��������

  ابتس������������امٍ  ذاتُ  ا�ق������������احِ  وثغ������������ورُ     

   

  زم����������انِ  خي����������رُ  بي����������عِ الرّ  لق����������دومِ 

  بٍ غ��������رْ  ھ��������ا أرضَ ن��������ي عھودُ أذكرتْ     

   

  يا مع��������انِ فيھ�������� ب̀ للَص�������� يُ والمغ�������انِ 

  .  قوھي طويلة كما ذكر المحّق     

  

  )البسيط( :)1(وقال مدحا رج� اسمه عثمان

  يي وأحي������������انِ أزم������������انِ  ه ط������������ولُ لح̀ق������������     لنس�����������يانٍ  ىَس�����������أنْ  ك أنْ مج�����������دُ  أج�����������ل[ 

  يي��������������انِ ي و أحْ إنعاِش�������������� ه زادَ وذك��������������رُ      ىَل�����عُ  لِ خْص����� مام�����ا ح����ازَ س�����ى ھُ أنْ  وكي����فَ 

  يأعي������انِ  ك������انَ  رٍ فْك������ لُ م������ه ش������عْ ف������ي علْ      اكَم�����إلي�����ه  بٍ ع�����ن كُت����� ع�����اقَ  يك�����نْ  ف�����إنْ 

  يانِ زّي����������� طف واTس�����������عادِ ن ب�����������اللّ وَم�����������     نن ش�����جَ ِم����� ا كاب�����دتُ َم����� زالَ  ق�����دْ  ف�����اليومَ 

  ي بعقي������انِ زرِ ا ُي������َم������ ي������اكَ علْ  ف������ي م������ديحِ      ي القريح����������ةِ أي����������دِ  س����������بكتْ  تك����������نْ  وإنْ 

  يانِ ص������ير ِس������قْ التّ  ف������ي ركُ والّت������ كرُ وال������ذّ      هص�����������ى م�����������آثرُ حْ F تُ  المج�����������دُ  ف�����������ذلكَ 

  أعي�������انِ  ى أعي�������انُ رتَض�������المُ  كَ م�������ع نجِل�������     ىت������رَ  دم������تَ  عثم������انُ  واءِ الل̀������ ر[ ا ِس������فَي������

  أدي����������انِ  خي����������رَ  داهُ م ُھ����������أراُھ���������� وق����������دْ      فاى ش������رَ ال������ورَ  ه ال������ذي س������ادَ َط������ بج������اهِ 

  يانِ ى من������ه فحّي������َض������الر̀  روضُ  ھ������ب[ م������ا      ه م��������ع ص��������حابتِ  ك��������ى ص���������ةٍ أزْ  علي��������هِ 

  .مز في موانع الھبةو ير

  )ملالرّ : ()2(رقاءما يجمع بينه وبين الوُ الّشكوى ووقال في 

����������� ت�����������وفٍ ھَ  رق�����������اءَ وُ  ب[ رُ    حىبالض_

   

  نِن◌ِ ف������ي َف������ تْ ص������دحَ  وٍ ش������جْ  ذاتِ    

  ا ص����������الحاا ودھ����������رً لًف����������إت رَ َك����������ذَ     

   

  يِن�������زَ حَ  تْ ا فھاَج�������ش�������جوً  فبك�������تْ    

  ھ�������������������اقَ م�������������������ا أر[ ك�������������������ائي ربّ فبُ     

   

  يِن����������������قَ م����������������ا أر[ كاھ����������������ا ربّ وبُ    

  دھاعِ ني أْس������������������دؤُ ْب������������������ذا تَ إف������������������    

   

  يدنِ عِ ْس����������������������دؤھا تُ ْب����������������������ذا أَ إو   
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  ھ������������اي فم������������ا أفھمُ تبِك������������ ولق������������دْ 

   

  يِن����������ي فم����������ا تفھمُ أبِك���������� ولق����������دْ    

�����������أّن����������� غي�����������رَ        ھ�����������اا أعرفُ جَ ي بالش[

   

������� يَ وْھ�������      يِن�������ا تعرفُ جَ أيض�������ا بالش[

  )ملمجزوء الرّ : ()3(كاوقال أيضا تبرّ     

  ـْف�����������������تشرّ  بٌ ْي�����������������ن�����������������ي طَ إنّ 

   

  االعالميَن�������������������������� بخي��������������������������رِ ُت 

  هي لدْي������������������ِف������������������رْ ا عَ وذَك������������������    

   

  ابيَن�����������������ي مُ ِل ا فْض�����������������فغ�����������������دَ 

  هُ ه مْن�����������������الوْج����������������� وتج�����������������اهُ     

   

  اي في�����������ه حيَن�����������ِف�����������رْ عَ  ط�����������ابَ 

  ى لعب������������������دٍ ش������������������رَ ا بُ وأَن������������������    

   

  ايقيَن������������������ ع������������������لِ الفِ  نُ َس������������������حَ 

  م�����������عَ  ه ص������������ةٍ وعل�����������ى َط�����������    

   

  اأجمعيَن��������������������������� ص���������������������������حابٍ 

  و حج���������������ازٍ نْح��������������� رتْ ماَس���������������    

   

  اي حنيَن������������������ب������������������دِ تُ  رفق������������������ةٌ 

  )الوافر: ()1(وقشّ وقال في ال    

  ىوَ زْ مام����������ات بُح����������ع����������ن ثُ  س����������ائلُ نُ 

   

  ن���������ام���������ا عنيْ  م���������ل يعل���������مُ الر[  وب���������انُ 

  ب��������اليفم��������ا نُ  الغط��������اءُ  فَ ِش��������وق��������د كُ     

   

  ن���������������احنا ب���������������ذكرى أم كنيْ أص���������������ر[ 

  ليمىن���������ادي ي���������ا ُس���������ي أُ ول���������و أّن���������    

   

  ن����������ىبيْ س����������وى لُ  لق����������الوا م����������ا أردتَ 

     َFطي����������������فٌ  أ c  َيس����������������قِ ك����������������ان ي  

   

  ن�������������اورا وميْ رى زُ بكاس�������������ات الَك�������������

  ن�������������اا م�������������ا افترقْ فأمس�������������ينا كأّن�������������    

   

  ن������������اا م������������ا التقيْ وأص������������بحنا كأّن������������

  )الخفيف: ()2(ةبويّ مع وكسوته النّ كا على لسان حال الشّ متبرّ  قلتُ : وقال       

  فيھ������ا ح������ل[  حج������رةٍ  عِ ن ش������مْ ا ِم������أَن������

   

  ي ع������دنانِ ن بِن������ِم������ قِ الخْل������ دُ س������يّ 

  يق������امِ مُ  ك������انُ  س������ولِ ه الرّ وْج������ عن������دَ     

   

����ف����ي لي����اِل    ن رمض����انَ ِم���� عودِ ي الس_

  ي بالتث�������امٍ ̀ن�������مِ  كَ تب�������رّ  نْ ا لَم�������فھنيًئ�������    

   

  يى ا�م���������������انِ َص���������������أقْ  يني���������������لُ 

  حبُ والّص��������� واVلُ  �ةُ الّص��������� وعلي���������هِ     

   

  باTحس��������������انِ  ابعينَ الّت������������� م�������������عَ 

  )ريعالسّ : ()3(�طينوقال مخاطبا أحد السّ     
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  ا�وانْ  رُ فْخ�������� لطانُ ھ��������ا الّس��������ي��������ا أي_ 

   

  م��������انْ ھ��������ذا الزّ  ن ح��������الِ ِم�������� F تكت��������رثْ 

  عاج�����������لٌ  جٌ ف�����������رَ  قري�����������بٍ  نْ فَع�����������    

   

  ا�م���������انْ  بني���������لِ  سُ فْ ى ب���������ه ال���������نّ حَظ���������تُ 

  هتِ ّس�����������ف�����������ي دُ  كُ ْل�����������المُ  ويس�����������تقر_     

   

  م������������انْ الجُ  لوكِ ُس������������ مَ م������������ا نْظ������������نظّ مُ 

   أحم�����������دُ  ري_ ھ�����������ذا المّق���������� ط[ وَخ����������    

   

  مانْ وف�����ي الّض����� بِ الغ�����رْ  ف�����اسِ  لِ أْھ�����ن ِم�����

  )مجزوء الكامل( :)4(وقال في نفس الموضوع    

������������إّن������������   ـن حدي�������������ِم������������ كَ ي أبث_

   

  ل���������ه ش���������جونُ  يثُ دي والح���������ِث���������

  يق�������������دِ مرْ  موض�������������عَ  فارق�������������تُ     

   

��������������فف��������������ارقَ  ل��������������ي�ً    كونُ ني الس_

  ليل�������������ةٍ  لُ ي، ف�������������أوّ ِل������������� ق�������������لْ     

   

  ؟ى أك������ونُ رَ ُت������ ر كي������فَ ف������ي القْب������

  )الخفيف: ()1(وقمي في الشّ ات نظْ ليّ وقلت من قصيدة من أوّ : وقال    

  نيْ ب ا�ب���������رقَ ان���������ن جِم��������� قٌ ب���������رْ  Fحَ 

   

  نِ لت����������يْ قن المُ ع����������ي ِم����������أدمُ  فج����������رتْ    

    ����������   دٍ نْج���������� بأخب����������ارِ  يَ ى الح����������ادِ وتغن[

   

  نِ قمتيْ ب���������������الرّ  العھ���������������ودَ  رتُ ف���������������ذكَ    

  ي����������دَ البِ  فُ ِس����������يعْ  ك����������بُ ى الرّ رَ وَس����������    

   

  نِ تيْ وَ رْ ت والَم������ا للبْي������اش������تياقً  ف������ازددتُ    

  )الكامل( :)2(اتد̀ ِل وْ وقال في  المَ     
  ها ھيماُن������ف������ا ب������دَ دنَ  لْ ِص������ دُ ي������ا س������عْ 

   
  هُ باُن�������� و العقي��������قِ  دُ ه رْن��������ش��������اقَ  ذْ ُم��������

    
  ي ض�����وامرُ وْھ����� ا�ظع�����انِ  ي�����ا س�����ائقَ 

   
  هُ ى أظعاُن�����رَ الّس����� ط�����ولَ  ى ش�����كتْ حّت�����

    
  ىال�����ورَ  كم خي�����رَ ح�����د̀  بموس�����مِ  واھن�����أْ 

   
  هُ ھ���������م إحس���������انُ عم[  ا مالك���������ا ق���������دْ َي���������

    
  )ويلالطّ : ()3(وق والحنينقال في الشّ و

  قٍ عاھ�������د جلّ�������ي ع�������ن مَ اص�������طبارِ  نّ إو

   

  يوأجف������انِ  ى الف������راقَ ا أجَف������فَم������ غري������بٌ    

  ربھ������ابتُ  ظف������رتُ  ا ل������وْ ى S أرًض������س������قَ     

   

  يأجف�����انِ  وقِ الّش����� ةِ ن ش�����دّ بھ�����ا ِم����� كحل�����تُ    

  )البسيط: ()4(ةوقال في عدم نسيان ا�حبّ     
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  ھ�������������مْ ا تقل_ ي أقم�������������ارً ِن�������������وا لعيْ ب�������������انُ 

   

  واس�����وا ب�����انُ ا آنِ ّم�����َل الغص�����ون فَ  نُ دْ لُ�����  

  وق������د أنس������اھا، وكي������فَ  ھ������ودھم لس������تُ عُ     

   

  لب�����انُ ا و دُ ْن�����عنھ�����ا الر[  ث�����ى لبين�����يَ رَ   

  )ويلالطّ : ()5()يبالطّ  نفح(وقال في ختام كتابه     

  ىنَ ا�ْس������� الس�������ندِ  دَ ا الس�������يّ لبراَي�������ا ش�������فيعَ     دٍ محّم������������ بيّ ب������������النّ  لْ يتوّس������������ نْ وَم������������

  نىْس������بالحُ  مِ تْ خ������ال و دِ القْص������ ني������لُ  م������نحَ ويُ     هذنُب������������ رَ ف[������������كَ يُ  أنْ  ج������������ديرٌ  ف������������ذاكَ 

  

  )البسيط: ()1(ّشوقفي الوقال 

  هُ بارَق���� تُ مْ ا ِش����نًس����بالش����ام أُ  سَ أْن���� ل����مْ 

   

  نيس��������اِن◌َ  أن��������واءُ  هُ ج��������اد ت معاھ��������دَ    

  ينا ف�����ي مش�����اھدھاقَض����� ي لع�����يشٍ لھِف�����    

   

دنيا ن الّ����������ِم���������� نٍ ْس����������حُ  ينَ م����������ا َب����������   

  )البسيط: ()2(ريفالشّ ) المثال( جاة، فأشار إلىعاء طالبا النّ وقال في الدّ   حس����������������������������������������������������������������������������������اِن◌ِ إو

  نعل���يْ النّ  ص���احبُ ) هَ َط���(ـي ب���رّب��� س���ألتُ 

   

  ا�عل�ينَ  ه ف�ي ا�ص�فياءِ ا ق�درُ س�مَ  نْ ومَ   

  يناللّ������ س������يمِ ا بالنّ عليَن������ ن[ ُم������تَ  ف������ي أنْ     

   

  ي�ب ا�ص�لينَ نح�و الطّ  بنا البح�رُ  يسرعُ   

  )ويلالطّ (: )3(حنينكوى والوقال في الشّ     

  ةٍ س�����اع ف�����ي ك�����لّ  المش�����تاقِ  ةُ ل�����ه أّن�����

   

  نِ زْ م������ن الُح������ وم������ا للث������اك�تِ  تم������ر_    

  ا�س����ى دمع واقع����ةُ ال���� �تِ َس����رْ وم����ن مُ     

   

  نِ الّس����� قارع�����ةُ  الب�����ينِ  وم�����ن عادي�����اتِ    

  )الوافر: ()4(دمشقوقال في الّشوق إلى     

  لن��������ا لي��������الٍ  قَ ْش��������مَ ف��������ي دِ  تْ وكاَن��������

   

  م��������انِ ب الزّ ْي�������م�������ن رَ  ناھن[ قْ رَ َس�������   

  اللي���������������الي ت���������������اريخَ  جعلن���������������اھنّ     

   

  وا�م�����������اني ةِ المس�����������رّ  وانَ ْن�����������وعُ    

  )ريعالسّ (: )5(الوطنالحنين إلى وقال في     

Tفُ ل����������ا F  ِإ     ف����������هع����������ن  إلْ  رُ يص����������ب ّF نِ يْ ب��������������الع ط��������������رفُ ا يُ كَم��������������  

  نِ يْ ّب����������حَ المُ  ذا ش����������أنُ ا ھَك����������َم����������     ةً م������������دّ  ع������������نھمُ  رناص������������بَ  وق������������دْ 
                                                 

 .121، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )5(
 .91، ص1، جنفح الطيب: أحمد المقري  )1(
 .202المرجع السابق، ص: محمد بن عبد الكريم  )2(
 .73، ص1، جالمصدر السابق: أحمد المقري  )3(
 .98، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )4(
 .99، ص1، جفسهالمصدر ن: أحمد المقري  )5(
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  )الخفيف: ()6(اهحسن استقبالھم إيّ ل أھل دمشقمدح وقال في 

  م���������نھم الغ���������ر_  ن���������ي المك���������ارمُ غمرتْ 

   

  منھ�����������ا فن�����������ونُ  ي[ َل�����������عَ  وتوال�����������تْ    

  يعن���������دِ  قَ ھم تحّق���������إحس���������انِ  ش���������رطُ     

   

  يك�����ونُ  كي�����فَ  عري الج�����زاءُ ِش����� لي�����تَ    

      

  

  )ملمجزوء الرّ ( :)1(أيضافي الّشوق وقال 

  اَن������������������نأيْ  ذْ ُم������������������ رورٍ وُش������������������  رورٍ ن ُس������������ن������������ا ِم������������رأيْ  ك������������مْ 

�������������������   اَن�����������������ا رأْي◌ْ ا َم�����������������وكأّن�����������������  اعنَ ا س�������������������مِ ا َم�������������������فكأن[

  )ويلالطّ : ()2(وقال في الوعظ

  ي���������وانُ ي الحَ ى ِھ���������وا�خ���������رَ  رُ نفّك���������  اَن��������أنّ  وَ َل�������� م��������واتٌ  ن��������ا إFّ وم��������ا دارُ 

  وانُ ى وَھ�����������للفَت����������� ز_ ِع����������� انَ تّ وَش�����������  جھال�������ةً  ونٍ ا بُھ�������ا بھ�������ا ع�������زًّ رينَ َش�������

  )البسيط: ()3(وقال في الحنين

  و بالمص������ائب ف������ي أھل������ي وجيران������ي  ب�����هِ  راعُ ى م�����ا أُ ن حّت�����ب�����البيْ  تُ ْع�����و̀ رُ 

  رانْج��������������د أو بھِ ْق��������������بفَ رم��������������اه  إFّ  ن[ ق�����ا أَض�����لْ ھر ل�����ي عِ ال�����د[  ل�����م يت�����ركِ 

  )الكامل: ()4(مادحا أحدھم وقال

  يجتِن����������ي والمُ جتِل����������ھم للمُ وبن����������انُ   ھموج�����وھِ  ك�����رامٍ  ع�����نْ  دَ ى تف�����رّ وَل◌َ َم�����

ف����������ي  أثم����������دٌ  الحج����������ارةِ  نَ وِم����������  ھمجنِس����� نْ ِم����� عل�����ى وھ�����مٍ  وا ا�ن�����امَ ف�����اقُ 

  )الخفيف: ()5(في الّشوق وقال

  اف����������ورً  للح����������ي̀  اجع����������انِ ھ����������ا الرّ أيّ 

   

  رانِ ش��������������كُ يَ  أوْ  ا�خب��������������ارَ  نعت��������������انِ يَ    

  ن��������������اسٍ أُ  ما عھ��������������ودَ تناس��������������يتُ  إنْ     

   

  ذكرانِ ن َت������َم������ ن بع������ِض ف������اجع�ني ِم������   

  )  الكامل: ()6(في الّشكوىوقال     

                                                 
 .63، ص1، جالمصدر نفسه: د المقريأحم  )6(
 .187صالمرجع السابق، : عبد الرحمن كظيمي )1(
 .15، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري  )2(
 .11، ص1، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )3(
 .580فتح المتعال، ص: أحمد المقري  )4(
 .123رحلة المقري، ص : أحمد المقري  )5(
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  هوِل�������فلطُ  ھمْ ي بع�������دَ ليِل������� ط�������الَ  إنْ 
  

  ي م������نھمُ قاِس������م������ا أُ ، وذاك ِل ع������ذرٌ 
    

   ھ�������اه لكنّ في�������ه نجوُم������� رْ تِس������� ل�������مْ 
  

  ع�����نھمُ  ثُ ح�����دّ ا أُ َم����� تس�����معَ لِ  وقف�����تْ 
    

  

  

  )ع البسيطمخلّ : ()1(أحدھم مدحو قال في 

  م�������������انِ عل�������������ى الزّ  �ًّ ِظ������������� ودامَ 

   

  يم������انِ ا�ن ِم������ ا ش������اءَ َم������ و ن������الَ 

  ل����������ه رك����������ابٌ  تْ حلّ���������� و حي����������ثُ     

   

  ر و ا�م����������انِ ْص����������حب بالنّ ْص����������يُ 

  )الوافر: ()2(نينثقل السّ و قال في الّشكوى من     

  ونانُ ِس������� ن�������ا ومض�������تْ أعمارُ  مض�������تْ 
  

  ي��������دانِ  ي ثق��������ةٍ ب��������ذِ  ف��������رْ تظْ  ل��������مْ و    
    

  دناِف����������يُ  ول����������مْ  م����������انُ نا الزّ ر[ َس����������و 
   

  انِ م�����الزّ  لِ ن أْھ�����ِم����� خوي�����فُ ى التّ وَ ِس�����
  

  )المجتثّ : ()3(نا بديھةمضمّ في الّشكوى، وقال 

 َF  َس�������������������اقَ   ف��������������������راقٍ  ي��������������������ومُ  ك��������������������ان �������������������   اَن�������������������إليْ  جونَ الش_
  )اعليَن��������������� ز_ ِع���������������يَ  نْ ي���������������ا َم���������������(  افوًس���������������������������������نُ  أذل[  فك���������������������������������مْ 

  )البسيط: ()4(سانه لتلموقال في حبّ 

   :ھالس��������ائِل  اداتٍ زّي�������� ح��������روفُ  قال��������تْ 
  

  المس�������انَ ى تِ ؟ أھ������وَ ةٌ دبل������� تْ َي������وِ ھُ  ھ������لْ 
     

  )ويلالطّ : ()5(وقال مادحا أھل دمشق

  ش�رهُ نَ  ثن�ي عل�ى الغي�ثِ يُ  Fَ  ضَ وْ ال�ر[  بِ ھَ 

   

  ىنَ ْس��������ه الحُ ثرُ آتخف��������ى م�������� هُ بُ أتحِس��������

  )لمالرّ ( :)F)6ئيوقال في رسالة بعث بھا إلى شيخه الدّ     

  ع��������نْ  لُ أع��������دِ  قن��������ي ف���������َ وف̀  ب̀ رَ 

   

  ِن◌ْ نَ ُس����� ف�����ي خي�����رِ  اعينَ الّس����� نِ نَ ُس�����

                                                                                                                                                             
 .29، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )6(
 .76رحلة المقري، ص: أحمد المقري  )1(
 .14، ص1أزھار الرياض، ج: أحمد المقري  )2(
 .91، ص 1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )3(
 .455، ص3، جالمصدر نفسه: أحمد المقري  )4(
 .65، ص1، جدر نفسهالمص :أحمد المقري  )5(
 .181المرجع السابق، ص :عبد الرحمن الكظيمي  )6(
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ا ة، وكنّ ديّ ريق قرب المؤيّ ين، ونحن في الطّ يخ فتح S بعض القرمانيّ ا رأى الشّ ولمّ : وقال  

  : )7(اس إلى الجاھلين، أنشدني لغيرهنخوض في شأن انحطاط رتبة أھل العلم، وميل النّ 

  )ملمجزوء الرّ  (

�����������ِم����������� ليتن�����������ي كن�����������تُ (   رْ ن الت_

   

  )يم������������������������انِ رْ وF قِ جُھ������������������������ كِ 

    S ملمجزوء الرّ : ()1(وسألني التوطئة له فقلت وأستغفر(  

  يائِ َك�������������������������ي وذَ ِم�������������������������لْ عِ  إنّ 

   

  يم���������������انِ رْ ي حِ ن مراِم���������������ِم���������������

     ّFسترسال، وإFأنْ  وھذا على سبيل ا S يعدله شيء، نسأل F يجعل سعينا فيه لوجھه  فالعلم

     .الكريم

  )الوافر: ()2(عات ابن الخطيبل في مدح مقطّ وقا

  حكم��������������اتٌ مُ  المق��������������اطعِ  رقيق��������������اتُ 

   

  انَ Fرت����������ديْ  ل����������بسُ يُ ر عال̀ش���������� أنّ  ل����������وْ 

  )الّرمل: ()3(اصر سلطان المغربلطان النّ وقال في السّ     

  دانِ المْي������� س�������ابقِ  ف�������ي ت�������اريخِ  ج�������اءَ 

   

  دانَ زْي��������� س���������اعدتْ  ا�ق���������دارِ  لُ َم���������جُ 

أربعة أبيات من نظم أبي زكرياء يحي بن سعيد بن  ل ببيت خامس، عندما أوردوقد ذيّ     

  )ملمجزوء الرّ : ()4(الجميع فيما يلي ونصّ , مسعود القلينيّ 

  اS عّن��������������������������������� كَ عف���������������������������������وُ 

   

������������������ يءٍ ش������������������ خي�����������������رُ       ىنتمن[

  ن��������������������اا ق��������������������د جھلْ أّن�������������������� ربّ     

   

  اّن���������ي ق���������د ك���������ان مِ ف���������ي ال���������ذّ    

  ا وخطلن�������������������������������اَن������������������������������وخطيْ     

   

  اا ومجّن������������������������������َن������������������������������ولھوْ    

َ أس����������������������������أْ  ربّ  نك����������������������������نْ  نْ أ       نا

   

  اظّن�������������� ا ب��������������كَ م��������������ا أس��������������أنَ    

  ـس������������������بالحُ  ن������������������ا الخ������������������تمَ فأنلْ (    

   

  )اا ومّن�����������������نعاًم�����������������إنى وـ�����������������   

      

  

                                                 
 .107رحلة المقري، ص: أحمد المقري  )7(
 .107، ص حلة المقرير: أحمد المقري  )1(
 .77، ص1نفح الطيب، ج: أحمد المقري  )2(
 .57رحلة المقري، ص : أحمد المقري  )3(
 .349، ص 4جنفح الطيب، ، : أحمد المقري  )4(
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  لھاءقافية ا

  

  )جزمجزوء الرّ : ()1()ص(في مدح أنصار الّرسول  قال

  ياھِ َض���������������ا عل���������������ى المَ مَ َس���������������  ال������������ذي ھرِ ال�����������دّ  دَ ي�����������ا واِح�����������

  يتن������������������اھِ  ب�������������������َ  لٌ فْض������������������  ملُھ����������������� ارٍ أنَص����������������� ونج�����������������لُ 

  ياِھ�������������������������الزّ  ب�������������������������ي̀ النّ  دارَ   واءُ تب������������������وّ  وق������������������دْ  Fَ  مَ ِل������������������

  أش��������������������باهِ  دا ب���������������������َ ف��������������������رْ   ىأَت�������������� وا ح��������������ينَ ش��������������رُ واستبْ 

  � والج�����������������اهِ ي الُع�����������������ب�����������������ذِ   ح������������������اا فرَ وْ تحلّ������������������ وق������������������دْ 

  يب����������������������������اھِ بالتّ  ل����������������������������نَ قُ ء   واTم����������������ا س����������������اءِ ى النّ حّت����������������

  Sِ  نب��������������������������������ي_  ج��������������������������������اءَ   اللھَن����������������������������� راتٌ مك�����������������������������ر̀ 

  )مل مجزوء الرّ : ( )2(وقال تقريظا
  ي عي��������������اٍض القاِض�������������� ةُ َي��������������نْ غُ 
   

����������������� ةٌ َي�����������������نْ غُ    ااھَ وا ِس������������������عم[
    

  ب������������������لْ  موش������������������يةٌ  ةٌ َي������������������لْ حُ 
   

  اناَھ���������������جَ  ط���������������ابَ  روض���������������ةٌ 
    

  مٍ عْل����������������� أع������������������مَ  جمع�����������������تْ 
   

  ىاھَ َض��������������يُ  ا أنْ ھم َم��������������ق��������������درُ 
    

  مٍ ق�����������������وْ  أخب�����������������ارَ  وحك�����������������تْ 
   

  ااَھ����������������روَ  ھم الع����������������دلُ ع����������������نْ 
    

  دٍ ْش�����������������رُ  ا ب����������������ـابنِ وكفاَھ����������������
   

  اناھَ َس��������������������������� فا زادَ ش���������������������������رَ 
    

  معلوم�����������اتٍ ن بھ�����������ا ِم����������� ك�����������مْ 
   

  ان رآَھ����������������َم���������������� ج����������������اتٍ بھِ مُ 
    

  ھمه وعل������������������������������يْ فعلْي������������������������������
   

  ىF تتن��������������������������اھَ  رحم��������������������������ةٌ 
    

  
                                                 

  .179، صرحلة المقري: أحمد المقري  )1(
 .348ص، 4ج، أزھار الرياض: أحمد المقري  )2(
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ا قرأنا صحيح البخاري بالمغرب، وقد حضر القراءة أع�م أكابر، قال بعض ولمّ : وقال

دي ھذا موزون وقابله سيّ  إنّ : S، فقيل جاء نبيّ : أصحابنا عند بلوغنا لقول إماء ا�نصار

  )جزالرّ : ()1(بديھا ي أن أقول في ذلك فقلتُ ، واستطعم منّ زرجيّ الخ اميّ الشّ  عليّ 

  ھمعل���������ومُ  ھم���������تْ  أنص���������ارٍ  لَ ا نْج���������َي���������

   

  المي����������اهِ  ى بأع����������ذبِ َل����������عل����������ى العُ 

  موص�������������ولةٌ  ةٌ م خلّ�������������ف�������������يكُ  للعب�������������دِ     

   

  ر اش�����������تباهِ ن ك�����������دْ ِم����������� خالص�����������ةٌ 

  ىال�������ورَ  روا خي�������رَ نَص������� بھ�������م إذْ  مْ أك�������رِ     

   

  يھِ ه ب�����ال�ّ ع�����ن رّب����� يك�����نْ  ن ل�����مْ َم�����

  حٍ ن ف����������رَ ھم ِم����������ا إم����������اؤُ ش����������دَ  ىحّت����������    

   

  Sِ  ه ھ������������������ذا نب������������������ي_ بمج������������������دِ 

  )      ويلالطّ : ()2(الحكمةوقال في     

  ناي�������������ةا مال�������������ه م�������������ن جِ زماًن������������� مّ ذُ َن�������������

   

  كواهُ ي ع����ن الم����رء َش����غِن����ونش����كوه ل����و تُ 

  م���������������اإنّ  م���������������ان وب فين���������������ا للز[ ْن���������������وF ذَ     

   

  نين���������اهُ وقبن���������ا بم���������ا ق���������د جَ ين���������ا فعُ نَ جَ 

  ض�����او الر̀ ره ر الج�����اري عل�����ى الَك�����دَ ھ�����و الَق�����    

   

  ر Sُ ليما لم����������ا ق����������دّ ْس����������تَ  ا ورً فص����������بْ 

  )                  الوافر( : )3(حيلمرارة الرّ وقال في الّشكوى من     

  ن������������الْ ارتحَ  ث������������م[  ةً ن������������ا س������������اعفْ قَ وَ 

   

  ؟هْ س������اعَ  وق������وفُ  قَ ون������ي المش������غْ وم������ا يُ   

  ف�����ي اجتم�����اعٍ  ل�����م ي�����كُ  الش�����ملَ  ك�����أنّ     

   

◌َ ذا م���������ا َش���������إ     هْ اجتماَع��������� نُ يْ الَب��������� تَ ت[

  )الكامل: ( )4(د اVيسي وأخيه أبي إسحاق إبراھيموقال في مدح الفقيه أحمد بن محمّ     

  يِت��������أحبّ  ي وك��������ل̀ أھِل�������� بل��������غٍ ن مُ َم��������
   

����� ف�����وقَ  بمعش�����رٍ  ي نزل�����تُ أّن�����      اھَ الس_
    

   مٌ ح������اتِ  ماحةِ م عن������د الّس������فا، فُھ������ش������رَ 
   

ھ�������������ا أو كعبُ  ى الب�غ�������������ةِ ول�������������دَ    
����������������������������������������������������������������������������������   ھاَ◌ْ قس_

    
امي بفاس المحروسة، وھي  شرح البردة Fبن الشّ  من عليّ طلب كتب وقال مادحا أثناء  

  )مجزوء الكامل: ()5(هة بما نصّ قراطسيّ زري للشّ مرزوق أو ا�لبيري، وشرح التوّ 
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  وتاھ��������تْ  )ف��������اسُ (ب��������ه  رتْ فَخ��������  ال�����������ذي منِ ال�����������زّ  ح�����������دَ ي�����������ا أوْ 

  تْ باَھ��������� قِ الخلّ��������� خي���������رِ  بم��������ديحِ   ردةح ُب�����������������نن بش�����������������رْ أْم�����������������

  فاھ�����������������تْ  ب�����������������ه ا�ق������������������مُ   م�����������ان قيّ واع�����������ذرْ  ريّ وزَ بُت����������� و

  تناھ���������������تْ  م���������������ا أنْ  بم���������������آثرِ   ل���������ىالعُ  ب[ َص��������� زْ وُح��������� وأھن���������أْ 

                                        

  

                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         
 .97رحلة المقري، ص: أحمد المقري  )5(



  الم�حــق
 

- 363  - 
 

  

  

  قافية الواو

  

  )المتقارب: ()1(ابن شاھين) رسالة(قال في وصف كتاب 

  هِل���������قبْ  نْ ِم��������� ايَ عين��������� ت���������رَ  مْ وَل���������

   

  ىوَ َح���� م����ا ق����دْ  ى بع����ضَ وَ ا َح����كتاًب����  

  هُ ميماُت������������������ المباس������������������مَ  نّ ك������������������أ    

   

  ��������   ىوَ َت���������ا الْ ّم��������َل  غُ دْ وFمات��������ه الص_

  الحس����������������انِ  نِ وه بعي����������������وأعيُن���������������    

   

  ىوَ الَھ���������� ذك����������رِ  ن����������ا عن����������دَ تغازلُ   

  هِ ن�����������������ا بألفاِظ�����������������رْ كَ ذَ  كت�����������������ابٌ     

   

  ىوَ الل̀������ ى ومَ ب������الحِ  تْ ا زَك������ودً ُھ������عُ   

  )الخفيف: ( )2(دحفي الموقال     
  يِ ح���������ادِ  للمف���������اخرِ  قِ الخْل��������� م���������دةُ عُ 
   

  يوِ اَي���������� و ك����������ل̂  يل����������وذُ  بحم����������اهُ   
    

ي  اوِ و َن�������ي ال�������ذي ُھ�������ِف�������تَ المعْ  غُ بِل�������مُ 
   

  ياوِ رَ  أحم������دَ  ي ثن������اءَ عِص������يُ  كي������فَ   
    

  )الكامل( :)3(الجزائر وقال في حبّ 

  انواَھ�������� ا أم��������ر[ َم�������� رِ الجزائ�������� بل��������دُ 

   

  اھ��������ا وھواَھ��������بحبّ  الف��������ؤادُ  فَ ِل��������كَ    

  يع�����اذرِ  نْ ھ�����ا ُك�����ي ف�����ي حبّ ي�����ا ع�����اذِل     

   

  اھ��������ا وھواَھ��������ھ��������ا ماؤُ منْ  يكفي��������كَ    

  )ملالرّ ( :)4(انينا البيت الثّ مضمّ في الّشوق، وقال     

  ان�������أوْ  أحب�������ابِ  ي ف�������ي ذك�������رِ ِم�������Fئِ 

   

   Fواهُ قُ����� وقَ الّش����� أض�����عفَ  نْ َم����� مْ لُ�����ت  

  ي بھ���������مْ ا ش���������مِل ا جامًع���������يوًم��������� نّ إ(    

   

  )س�����واهُ  ي ل�����يس ل�����ي عي�����دٌ عي�����دِ  ذاكَ   
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  لياءقافية ا

  

  )ويلالطّ : ()1(ھدقال في الزّ 

  ا بع����اجزٍ نَي����دُ  ا ع����ن تحص����يلِ أَن���� اوَم����

   

���������ھا بالدّ ص���������يَل حْ ى تَ أرَ  نْ ولِك���������      ةِ ني[

  ةً ر[ َم������� الح�������الِ  ةَ ني رق[�������تْ ط�������اوعَ  نْ إو    

   

������أبِ  سٍ نْف������ ھ������ا أخ�������قُ فعلُ  تْ أَب������      ةِ ي[

  )الوافر: ()2(ھدفي الزّ أيضا وقال     

  مْ ھُ تْ رَ أبَط������������������������������������������ آدمَ  ى أوFدَ أرَ 

   

��������نِ نيا الدّ ن ال��������د_ ِم�������� مُ ھُ حظ��������وظُ       هْ ي[

  ي̂ ِن�����������لھ�����������م مَ وا وأوّ رُ ِط�����������بَ  مْ ِل�����������فَ     

   

  هْ ّي�������������نِ ھم مَ وا وآخ�������������رُ س�������������بُ ا نٌ ذَ إِ    

  )الوافر: ()3(في الحكمة و قال       

  يب��������اِل F تُ  ا�ك��������ابرِ  رَ ا ص��������دْ أَي��������

   

  ادي العطاَي�����ْس�����ن يُ َم����� لَ فْض����� لِ أ̀م����� و

  س�����رٍ عُ  ن بع�����دِ ِم�����ى أَت����� جٍ ف�����رَ  فك�����مْ     

   

  ان خباَي�������ا ِم�������واَي�������ن الزّ ب�������يْ  ك�������مْ  و

  )البسيط عمخلّ : ()4(البحر فر عبروقال في صعوبة السّ     

  ادًّ ِج���������� رامِ الَم���������� بُ عْ َص���������� رُ البْح����������

   

  هِ لْي���������������إي ح���������������اجتِ  تْ َل���������������عِ Fجُ    

  ينٌ ِط������������ ونح������������نُ  م������������اءً  أل������������يسَ     

   

  هِ ا علْي����������نَ ى ص����������برُ ا عَس����������فَم����������   

  )افرمجزوء الو: ()5(في الّدعاء و قال    

  وا ب������������الجُ َم������������ث������������ا ھَ ا غوْ أَي������������

   

����������������� عُ ث�����������������ا ن�����������������افِ غيْ  دِ    اقيَ الس_

  كمْ تُ ع��������������������������������������������������������زّ  Sُ  أدامَ     

   

�������������ويَ    اقَي�������������لُ  ي بك�������������مْ ِل������������� رَ س[

  )            ويلالطّ ( :)6(امالشّ في  احبّ وقال شوقا و    

��������� Sِ  وح���������ق̀  تُ دْ ِم���������حَ    ةً رحَل��������� امِ للش[

   

��������حَ مُ  اج��������ت�ءَ  ي[ لعيَن�������� أتاح��������تْ      اهُ ي[
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����� أرت�����احُ  تُ رْ ائي ِص�����َن�����الت[  دَ ْع�����وبَ    باللص[

   

������������ �نّ     ري بع������������اطرْس������������با تَ الص[

������������������������������������������������������������������������������������رَ ◌ِ    قٍ َل����������بجِ  ق����������د أت����������احَ  ه عھ����������دٌ فللّ����������  اهُ ي[

   

  اهُ ّي���������ل���������ه وحَ اھ���������ا اTا فحي[ س���������رورً 

  ) ريعالسّ : ()1(وبةالمبادرة إلى التّ وقال في     

  ھانْ اس���������تجِ  و ب���������ةِ وْ ل���������ى الت[ إْ رب���������ادِ 

   

  اهْ َن������جَ  ا ق������دْ بَم������ م������أخوذٌ  ءُ ف������المرْ    

  تھ���������اي وقْ ِف��������� رص���������َة◌َ الفُ  زِ وأنتِھ���������    

   

  اهْ َن����جَ  نْ ى َم����وَ م ِس����ب����الكرْ  م����ا ف����ازَ    
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  :ـ الجداول الموجودة في ا$طروحة 3

 
  

 محتوى الجدول رقم الجدول

 مجموع نصوص و أبيات ا�شعار المجموعة 01

 عدد الّنصوص البحور التامة من حيث 02

 البحور التامة من حيث عدد ا�بيات 03

 البحور المجزوءة من حيث عدد الّنصوص 04

 البحور المجزوءة من حيث عدد ا�بيات 05

 حروف الروي بالنسبة لعدد الّنصوص 06

 حروف الروي بالنسبة لعدد ا�بيات 07

 حركات الّروي 08
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  .ھـ1421بيروت، ،1طسالة، سة الرّ مؤسّ  برواية ورش عن نافع، :الكريمالقرآن ـ 

  المصادر: �أوّ 

  :ريـ أحمد المّق 

و إبراھيم ا مصطفى السّق : ضبط وتحقيق وتعليق، ياض في أخبار عياضأزھار الرّ  -1

، )ط. د( شر،رجمة والنّ أليف والتّ ا/بياري وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة لجنة التّ 

 .1939 القاھرة،

اء ب بالدّ د بن أحمد الملّق يخ محمّ الشّ : ة، شرحجنة في اعتقاد أھل السنّ إضاءة الدّ  -2

 .)ت.د(و ) ط.د(، وزيعشر والتّ باعة والنّ الشنقيطي، دار الفكر للطّ 

شاد ر، مكتبة الرّ د بن معمّ محمّ : ري إلى المغرب والمشرق، تحقيقرحلة المّق  -3

 . 2004زائر، الج، )ط.د(وزيع، شر والتّ باعة والنّ للطّ 

اكش ن مرّ روضة ا@س العاطرة ا/نفاس في ذكر من لقيتھم من أع>م الحضرتيْ  -4

باط، الرّ  ،2طة، المطبعة الملكيّ اب بن منصور، عبد الوھّ  :وفاس، تقديم وتصحيح

1983. 

اب و عبد المنعم فرج درويش، عبد الوھّ  عليّ : عال، تحقيقفتح المتعال في مدح النّ   -5

 .1997القاھرة،  ،1طوزيع، شر والتّ باعة والنّ طّ دار القاضي عياض لل

 .ھـ1322 ،)ط.د( ة،ة المصريّ المطبعة الحميديّ  المزدوجة، -6

: ين بن الخطيب، تحقيقطيب ووزيرھا لسان الدّ يب من غصن ا/ندلس الرّ نفح الطّ  -7

  .1968لبنان،  ،1طاس، دار صادر، إحسان عبّ 

  المراجع: ثانيا

 ةأ ـ الكتب العربيّ 

  : يسـ إبراھيم أن

 .1952 ، مصر،2ط ة،عر، مكتبة ا/نجلو المصريّ موسيقى الشّ  -8

  :إبراھيم خليل ـ

، أمانة عّمان )دراسات في الّشاعر العربي القديم والمعاصر(الّضفيرة واللھب  -9

 .2000، عّمان، 1الكبرى، ط



                                                                                                                                                 المصادر والمراجع 
 

- 371  - 
 

  :انيإبراھيم رمّ ـ 

الجزائر، ، 1ط، دار ھومة للّطباعة والّنشرلجزائري الحديث، عر االمدينة في الشّ  - 10

1999 .  

  :ـ أحمد أمين

  .2006 مصر، شر،باعة والنّ ة للطّ المكتبة العصريّ ، 1جحى اGس>م، ضُ  - 11

  : ـ أحمد أبو حاقة

  .1962روق الجديد، بيروت، عر العربي، دار الشّ ره في الشّ المديح وتطوّ  فنّ  - 12

  : ـ أحمد درويش

وزيع، شر والتّ لنّ باعة واراث، دار غريب للطّ دراسة ا/سلوب بين المعاصرة والتّ  - 13

  .1998القاھرة، 

  : ايبـ أحمد الشّ 

  .1996، مصر، 6طة، ھضة المصريّ ة، مكتبة النّ ة تحليليّ ا/سلوب دراسة ب>غيّ  - 14

  :ار الحواريـ أحمد عبد الستّ 

  .)ت.د( ،ف، بيروتاالث الھجري، دار الكشالثّ  عر في بغداد في القرنالشّ  - 15

   :ـ أحمد كشك

  .)ت.د(، مصر، 1ط ،ية العلوم، جامعة القاھرةكلّ عري، اGيقاع الشّ ج القافية تا - 16

  :ـ أحمد مجاھد

الھيئة  ةمطبع) دراسة في توظيف الشخصّيات الّتراثّية(عري، الشّ  أشكال التناصّ  - 17

  .1998ة للكتاب، مصر، العامّ 

  :ـ أحمد مصطفى المراغي

 .2002بيروت، وزيع، شر والتّ ة للنّ دار الكتب العلميّ  ،علوم الب>غة - 18

  :مي السّيدـ أحمد الھاش

، 1حسن عبد الجليل يوسف، ط: ميزان الّذھب في صناعة شعر العرب، تحقيق - 19

 . 1997مكتلة ا@داب، القاھرة، 

  :ـ ا/زھر الزناد
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، 1طقافي العربي، الثّ  ، المركز)نحو رؤية جديدة( ةالعربيّ دروس في الب>غة  - 20

 .1992بيروت، 

  :)رضي الّدين محّمد بن الحسن الّنحوي( باذياسترـ ا/

  .1995ة، بيروت، دار الكتب العلميّ ، 1جحو، ة في النّ شرح الكافيّ  - 21

  :ـ إلياس خوري

  .1979 بيروت،، 1طدار ابن رشد، عر، قد والشّ النّ  دراسات في - 22

  :)أبو القاسم الحسن بن بشر( ا@مديـ 

 ذخائر العرب،سلسلة دار المعارف، د صقر، السيّ  :ن، تحقيقالموازنة بين الطائييْ  - 23

 .1965مصر، 

  :أنسي الحاج ـ

 .1982، بيروت، 2، المؤسسة الجامعّية، ط)لن(مقّدمة ديوان  - 24

  :)أبو عبد N محّمد بن إسماعيل(ـ  البخاري 

 .1932، مصر، 1، المطبعة العثمانّية المصرّيّ◌ة، ط4صحيح البخاري، ج - 25

  :)محّمد بن عبد N الخطيب( بريزيالتّ  ـ

مكتبة الخانجي، ي حسن عبد N، الحسان: حقيقالكافي في العروض و القوافي، ت - 26

  . 1994القاھرة، ، 3ط

  : ـ جابر أحمد عصفور

باعة و قافة للطّ ، دار الثّ عند العرب الب>غيوقدي راث النّ ية في التّ ورة الفنّ الصّ  - 27

  .1974شر، القاھرة، النّ 

  :)أبو عثمان عمر بن بحر( ـ الجاحظ

، 7ط، مكتبة الخانجي، رونھاد محمّ >م عبد السّ : تحقيق، 2ج، بيينالبيان و التّ  - 28

  .1998مصر، 

، 2ط ،مصطفى البابي الحلبي، ھاروند محمّ >م عبد السّ : تحقيق، 3جالحيوان،  - 29

  .1965 ، القاھرة

  :)عبد القاھر أبو بكر عبد الّرحمن( الجرجاني ـ
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ة، يّ د الحميد ھنداوي، دار الكتب العلمعب: دPئل اGعجاز في علم المعاني، تحقيق - 30

  .)ت.د(، بيروت

محمد رشيد رضا، دار العودة، بيروت،  :أسرار الب>غة في علم البيان، تعليق - 31

1982.  

قافة وزارة الثّ حر المرجان، كاظم ب: تحقيق، 1جالمقتصد في شرح اGيضاح،  - 32

  .1982العراق،  ،1جواGع>م، 

  :)بن عبد العزيز عليّ القاضي ( الجرجاني ـ

البجاوي، مطبعة  راھيم وعليّ د إبمحمّ : ي وخصومه، تحقيقالوساطة بين المتنبّ  - 33

  .1966مصر، ، 4طعيسى البابا الحلبي، 

  :)أبو الفتح عثمان( يـ ابن جنّ 

جدي النّ  عليّ : تحقيق، 2ج، القراءات واGيضاح عنھا وهين وجالمحتسب في تبي - 34

 .1986ة، القاھرة، ئون اGس>ميّ ناصف وآخرون، المجلس ا/على للشّ 

دار الكتاب العربي، بيروت، ، ارجّ نّ ال محمد عليّ : تحقيق، 1جخصائص، ال - 35

1957. 

  :كابيـ جودت الرّ 

  .1970دمشق، ، 2طمكتبة أطلس، عر ا/ندلسي، بيعة في الشّ الطّ  - 36

  :ـ الحبيب الجنحاني

 .1955 تونس،، 1طرقية، دار الكتب الشّ يب، ري صاحب نفح الطّ المّق  - 37

  : المعتزلي ـ ابن أبي الحديد

ة، دار إحياء الكتب العربيّ الفضل إبراھيم،  محمد أبو: يقشرح  نھج الب>غة، تحق  - 38

 .1959 ، القاھرة،1ط عيسى البابي الحلبي وشركاه،

  :اس صبحيـ حسن عبّ 

  .1982 مصر، ة للكتابة،ة العامّ وداني، الھيئة المصريّ عر السّ ورة في الشّ الصّ  - 39

  :د عبد الغنيّ ـ حسن محمّ 

  .)ت.د( ،شر، مصرنّ باعة والة للطّ ار القوميّ يب، الدّ ري صاحب نفح الطّ المّق  - 40
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  :ـ حسن ناظم

، 1طقافي العربي، ، المركز الثّ )ابدراسة في أنشودة المطر للسيّ (ة نى ا/سلوبيّ البُ  - 41

  .2002المغرب، 

  :ـ الحسن اليوسي

، دار رقاويد الشّ ي و أحمد حجّ محمّ : تحقيق، 1ج غة،المحاضرات في وا/دب واللّ  - 42

 .1982لبنان، ، 1طالمغرب اGس>مي، 

ابـ  Tأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراھيم( يالخط:(   

، دار المعارف، 3غلول س>ّم، طمحمد خلف N وز: بيان إعجاز القرآن، تحقيق - 43

  .1968، مصر

  )المغربي حمنعبد الرّ ( بن خلدوناـ 

  .1991، الّدار الّتونسّية للّنشر، تونسجمعة شيخة، : ، تحقيق2ج مة،المقدّ  - 44

  :ـ رابح بوحوش

  . 1993ة، الجزائر، لبردة البوصيري، ديوان المطبوعات الجامعيّ  غويةنية اللّ البِ  - 45

  :ـ رجاء عيد

  .1993ة، البحث ا/سلوبي معاصرة وتراث، منشأة المعارف باPسكندريّ  - 46

  :)الحسن القيرواني أبو عليّ (ـ ابن رشيق 

ين عبد د محي الدّ محمّ : تحقيق، 1جوآدابه ونقده،  عرمدة في محاسن الشّ العُ  - 47

   .1981 بيروت، ،5ط باعة،وزيع و الطّ شر و التّ ل للنّ يالخلدار  الحميد،

  :)جار N محمود بن عمر بن أحمدأبو القاسم ( مخشريـ الزّ 

إحياء العلوم، دار عيدي، ين السّ الدّ  د عزّ محمّ : ، تعليقل في علم العربّيةالمفصّ  - 48

  .1990بيروت،  ،1ط

  :ـ سعد مصلوح

  .2003القاھرة،  ،3طالكتب، ، عالم )ةة إحصائيّ دراسة لغويّ (ا/سلوب  - 49

  :قيعيد الورـ السّ 

 .1984ھضة، بيروت، عر العربي الحديث، دار النّ لغة الشّ  - 50
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  :د البحراويـ سيّ 

  .1993 مصر،  ة للكتاب،ة العامّ عر العربي، الھيئة المصريّ العروض و إيقاع الشّ  - 51

  :ريف الرضيّ ـ الشّ 

  .1961، لبنان، ، دار صادر2جيوان، الدّ  - 52

  :ـ شوقي ضيف

، مصر ،9طدار المعارف، ، )لي ا/وّ اسالعصر العبّ (ريخ ا/دب العربي تا - 53

 .)ت.د(

  :الزھرة شوقي عليّ  ـ 

 وزيع،شر والتّ باعة والنّ ا/سلوب بين عبد القاھر وجون ميري، مكتبة ا@داب للطّ  - 54

  .1998 القاھرة،

  :ـ صالح بلعيد

  .2001ظم، دار ھومة، الجزائر، ة النّ نظريّ   - 55

  :وصيـ صفاء خلّ 

  . 1962بغداد،  ،5طى، مكتبة المثنّ ، 1جعري والقافية، قطيع الشّ التّ  فنّ  - 56

  :يين الحلّ الدّ  ـ صفيّ 

ة، نسيب نشاوي، ديوان المطبوعات الجامعيّ : ة، تحقيقشرح الكافية البديعيّ  - 57

  . )ت.د(الجزائر، 

  :ـ ص>ح فضل

 .1998 ، مصر،1ط روق،دار الشّ ، )مبادئه وإجراءاته(ا/سلوب علم  - 58

  .1999بيروت،  ،1طدار ا@داب، ، شفرات النص - 59

  :ـ طه أبو كريشة

  .1997بيروت،  ،1ططبيقي بين القديم و الحديث، مكتبة لبنان، قد العربي التّ النّ  - 60

  :م>لياس السّ ـ العبّ 

اب بن عبد الوھّ : مراجعة، 2جن ا/ع>م، اكش وأغمات مِ مرّ  ن حلّ اGع>م بمَ  - 61

 .1993باط، الرّ  ،2طة، منصور، المطبعة الملكيّ 
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  :إبراھيم حمنـ عبد الرّ 

 .1981قضايا الشعر في النقد ا/دبي، دار العودة، بيروت،  - 62

  :حمن تبرماسينـ عبد الرّ 

، القاھرة ،1طوزيع، شر والتّ دار الفجر للنّ عر العربي، العروض وإيقاع الشّ  - 63

2003.  

  :حمن الجي>ليـ عبد الرّ 

 .1955الجزائر،  ،ةالمطبعة العربيّ ، 2ج، تاريخ الجزائر العامّ  - 64

  :>م المسديـ عبد السّ 

  .1977ليبيا ـ تونس،  ،1طة للكتاب، ار العربيّ الدّ ة وا/سلوب، ا/سلوبيّ  - 65

  :ـ عبد العزيز عتيق

   .1974، بيروت، للّطباعة والّنشر ةربيّ ھضة الع، دار النّ علم المعاني - 66

  :اوينقعلّي ـ عبد العظيم 

  .1949مصر،  ،1طالحلبي،  البابية مصطفى مطبععر العربي، الوصف في الشّ  - 67

  : ونـ عبد الكريم الفكّ 

أبو : تعليقووتحقيق  عى العلم والوPية، تقديمادّ منشور الھداية في كشف حال من  - 68

 ،N س>ميالقاسم سعدG1987لبنان،  ،1ط ،دار الغرب ا.  

  :يبد N الطّ ـ عب

 ،دار جامعة الخرطوم للّنشر، 1جصناعتھا، رب و ار العرشد إلى فھم أشعالمُ  - 69

    .1992 الّسودان، ،2ط

  :د الغذاميـ عبد N محمّ 

 .1999ياض، سة اليمامة، الرّ وت القديم الجديد، مؤسّ الصّ  - 70

 :ـ عبد الملك مرتاض

  .2007ا/مثال الشعبية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 71

  :قيقاب الرّ ـ عبد الوھّ 

  .1998تونس،  ،1طالحامي،  مد عليّ رد، دار محّ في السّ  - 72
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  :ـ عدنان حسين قاسم

والّتوزيع،  شرة للنّ ار العربيّ عر العربي، الدّ جاه ا/سلوبي البنيوي في نقد الشّ اPتّ  - 73

  .  2001، مصر

  .)ت.د( ،، دار عدنان، بيروت)ةرؤية نقدية لب>غتنا العربيّ (عري صوير الشّ التّ  - 74

  :سماعيلين إالدّ  ـ عزّ 

  .1981 ،روتبي، 4طدار العودة،  فسي لWدب،فسير النّ التّ  - 75

دار الفكر العربي، ، )قضاياه وظواھره الفّنية والمعنوّية(عر العربي المعاصرالشّ  - 76

  .)ت.د( ،بيروت ،3ط

  :ـ ع>ء الحمزاوي

باعة ر للطّ يسي، دار التّ )عرموسيقى الشّ (فية محاضرات في العروض و القا - 77

  .2002المنيا، شر، والنّ 

  :البطل ـ عليّ 

 ،2ط دار ا/ندلس،اني الھجري، أواخر القرن الثّ ى عر العربي حتّ ورة في الشّ الصّ  - 78

  .1981 بيروت،

  :قجعفر الع>ّ  ـ عليّ 

  .2003 مصر، وزيع،شر والتّ روق للنّ عري، دار الشّ الشّ  في حداثة النصّ  - 79

  :اھرجواد الطّ  ـ عليّ 

مطبعة ، 1جلجوقي، عر العربي في العراق وب>د العجم في العصر السّ الشّ  - 80

  .1960بغداد،  ،يالعامّ 

  :يقصالح الخ>ّ  ليّ ـ ع

 .2002، اليمن ،1ط، شرباعة والنّ ائع من أمثال يافع، دار جامعة عدن للطّ الشّ  - 81

  :اقـ عمر الدّق 

  .1973بيروت،  ،1طروق، دار الشّ بة ا/ندلسية في المھجر، صْ شعراء العُ   - 82

  :)د بن أحمدأبو القاسم محمّ ( ـ الغرناطي

   .1925، ، القاھرةطبعة القاھرة ،1جي، شرح مقصورة حازم القرطاجنّ  - 83
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  :ايةـ فايز الدّ 

دار ، دار الفكر المعاصر، )ربية في ا/دب العيّ ورة الفنّ الصّ (ات ا/سلوب جماليّ  - 84

  .1996دمشق،  ،2طالفكر، 

N سليمان ـ فتح:  

  .2004، مكتبة ا@داب، القاھرة، )مدخل نظري، ودراسة أسلوبّية( ةا/سلوبيّ  - 85

  :ـ فرحان بدري الحربي

سة ، المؤسّ )دراسة في تحليل الخطاب(قد العربي الحديث النّ  ة فيا/سلوبيّ  - 86

  .2003بيروت،  ،1طوزيع، شر والتّ راسات والنّ ة للدّ الجامعيّ 

  :ـ فيصل شكري

  .)ت.د( ،بيروت، 1طة، دار العلم للم>يين، راسة ا/دبيّ مناھج الدّ  - 87

N ـ أبو القاسم سعد:  

  .1981الجزائر، ،وزيعشر والتّ للنّ ة ركة الوطنيّ الشّ ، 2ج قافي،تاريخ الجزائر الثّ  - 88

  :)د عبد Nأبو محمّ ( ـ ابن قتيبة

القاھرة،  ،2طراث، د أحمد صقر، دار التّ السيّ : تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره - 89

1973. 

        .1994دار إحياء العلوم، بيروت، ، 1جالشعر والّشعراء،  - 90

  :بن جعفرـ قدامة 

  .)ت.د( ،ة، بيروتخفاجي، دار الكتب العلميّ عبد المنعم محمد : تحقيق عر،نقد الشّ  - 91

  :)أبو الحسن حازم( يالقرطاجنّ ـ 

  .1966بن الخوجة، تونس، اد الحبيب محمّ : تحقيقج البلغاء وسراج ا/دباء، امنھ - 92

  :)ج>ل الّدين محّمد بن عبد الرحمن( القزويني ـ

لكتاب ن البرقوقي، دار احمعبد الرّ : لخيص في علوم الب>غة، ضبطه وشرحهالتّ  - 93

  .)ت.د( العربي، بيروت

  :ـ كمال بشر

  .)ت.د( ،باب، القاھرة، مكتبة الشّ غة العامّ علم اللّ  - 94
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  :ـ ماھر مھدي ھ>ل

شيد قدي عند العرب، دار الرّ س ا/لفاظ ودPلتھا في البحث الب>غي و النّ جر - 95

 .1980شر، بغداد، للنّ 

  :زكيّ  مباركـ 

، شر، القاھرةباعة و النّ اب العربي للطّ ة في ا/دب العربي، دار الكتبويّ المدائح النّ  - 96

  .)ت.د(

  :)أبو العّباس محّمد بن يزيد( دالمبرّ ـ 

  .)ت.د(، ھضة، مصرمكتبة النّ  ،1جغة وا/دب، الكامل في اللّ  - 97

  ).ت.د(عالم الكتب، بيروت، ق عضيمة، الخالعبد د محمّ : تحقيق ،1جالمقتضب،  - 98

  :)يب أحمد بن حسينأبو الطّ (يـ المتنبّ 

  .1983شر، بيروت، باعة والنّ دار بيروت للطّ  يوان،الدّ  - 99

  :)محّمد أمين بن فضل N( يالمحبّ  ـ

ة، مصر، ابيّ مطبعة الوھّ  ،1جفي أعيان القرن الحادي عشر،  خ>صة ا/ثر -100

  .ھـ1384

  :د بدري عبد الجليلـ محمّ 

  . 1980، ة، بيروتھضة العربيّ غوي، دار النّ رس اللّ المجاز وأثره في الدّ  -101

  :عبد N ند حسـ محمّ 

  .)ت.د( ،مصرعري، دار المعارف، ورة والبناء الشّ الصّ  -102

  :د الحفناويـ محمّ 

  .1906الجزائر، رقية، قونتانه الشّ لف، مطبعة بيير جال السّ رتعريف الخلف ب -103

  :طيفد حماسة عبد اللّ ـ محمّ 

   .  1988الكويت،  ،1طدار القلم، ، ةفي بناء الجملة العربيّ  -104

  :يند سراج الدّ ـ محمّ 

  .1981بيروت،  ،1طمكتبة الحياة،  ،عر العربيثاء في الشّ رّ ال -105

  :)أبو عبد N محمد بن إدريس( افعيد الشّ ـ محمّ 
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  .)ت.د( ،دار المعرفة، لبنان من المصطاوي،حعبد الرّ : يوان، اعتنى بهالدّ   -106

  :محّمد شكري عّياد ـ 

 .   1988 القاھرة، ،1طشر، بع والنّ دار انترناشيونال للطّ غة واGبداع، اللّ   -107

  .1973القاھرة،  ،1طدار المعرفة، ، )يمشروع علم( عر العربي،موسيقى الشّ   -108

  . 1998، 1مدخل إلى علم ا/سلوب، مكتبة زھراء الشرق، ط

  :غير اGفرانيد الصّ مّ ـ مح

عبد : يم وتحقيقصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، تقد -109

المغرب،  ،1طار البيضاء، الدّ ي المغربي، قافراث الثّ مركز التّ المجيد خيالي، 

2004.  

  :د بن عبد الكريمـ محمّ 

 .)ت.د( ،يب، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنانري وكتابه نفح الطّ المّق  -110

  :د عبد المطلبـ محمّ 

  .1994مصر،  ،1طباعة، بار للطّ وة، دار تالب>غة وا/سلوبيّ  -111

  :اجي وآخروند عبد المنعم خّف ـ محمّ 

  .1992القاھرة،  ،1طة، ار المصريّ دّ البيان العربي، الة وا/سلوبيّ  -112

  :د عزامـ محمّ 

  .1989دمشق،  ،1طورية، قافة السّ ا، وزارة الثّ ة منھجا نقديّ ا/سلوبيّ  -113

  :د العمريـ محمّ 

المغرب، الدار البيضاء،  ،1طة للكتاب، لميّ االدار الععري، تحليل الخطاب الشّ  -114

1990 .  

  :>لد غنيمي ھـ محمّ 

  .1973قافة، بيروت، دبي الحديث، دار الثّ قد ا/النّ  -115

  :د كراكبيـ محمّ 

ومة، عري في ديوان أبي فراس الحمداني، دار ھئص الخطاب الشّ خصا -116

  .)ت.د( ،الجزائر
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  :د مفتاحـ محمّ 

 .1990 لبنان، قافي العربي،، المركز الثّ ة النصّ ديناميّ  -117

، 3ي العربي، ط، المركز الّثقافاب الّشعري، استراتيجّية الّتناصتحليل الخط -118

  .1992الّدار البيضاء، المغرب، 

        

  :رابلسيد الھادي الطّ ـ محمّ 

 .1981، ونسية، تونسرات الجامعة التّ ات، منشووقيّ في الشّ  خصائص ا/سلوب -119

  :ـ مصطفى حركات

ة سة الوطنيّ ، المؤسّ )ة والواقعظريّ ة بين النّ القصيدة العربيّ (كتاب العروض  -120

 .1986ئر، ، الجزاةللفنون المطبعيّ 

  :ـ مصطفى حميدة
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ةص باللغة الفرنسيّ ملخّ ـ 1  
  
RESUME : 
 

Dans cette thèse  intitulé « la poésie d'Abou Abbas Ahmed ben Mohammed El-
Mokkari étude stylistique   ». Nous avons mis en évidence quelques caractéristiques de 
l’ancienne littérature algérienne dans  Lepoque Othomane    et ce en étudiant de prés le 
recueil d’Ahmed El-mokkari selon une méthode moderne. 
Nous nous sommes basés dans cette étude sur la méthode Stylistique, ou l’approche 
stylistique. 
 

Cependant, cette thèse est le fruit d’un travail pratique intimement lié aux concepts 
théoriques : 

 
� sur le plan théorique, nous avons mis en évidence : 

• Un extrait biographique sur la vie d’Ahmed El-mokkari.      
• La définition du Style et du Stylisme. 
• Des concepts fondamentaux expliqués au début de chaque chapitre. 

 
� sur le plan pratique, nous avons traité le recueil à partir de divers niveaux : 

La structure linguistique : par laquelle nous avons effleuré « le champ lexical » du 
poète et aussi « la morphosyntaxique » de la production poétique. Nous avons décelé à ce 
stade d’analyse que notre poète possédait une grande connaissance sur la langue arabe, une 
bonne maitrise des différents usages en ayant conscience de ses états « dynamiques » et 
« statiques ». 

 
Ces états engendrés grâce à la variété rhétorique utilisée : comparaison-métaphores… 

 
Cette structure a pu transporter le lecteur de « la réalité » vers « l’imaginaire », du 

beau au plus beau et du « partiel » au « tout ». Comme elle nous a informé sur la manière de 
son développement sous l’effet des sentiments, des événements et des positions. 

 
La Structure rythmique : cette structure a découvert la capacité, de notre poète, en la 

diversification de sa « métrie » et son bon usage en l’adaptant à son objectif. Elle a 
découvert aussi son génie de pouvoir adapter « le rythme » à la « sonorité » et à la rime 
d’une part, et des « signifiants » d’autre part. 

 
En fin, nous avons pu retenir que la poésie d’Ahmed El-mokkari appartient à la poésie 

Ancienne dans son ensemble. 
 
A noter aussi que cet art était pour lui une « fin » et non un « moyen ». En effet, toute 

sa poésie reflétait les plaisirs sans recours ni à l’éloge ni satire. 
 
Sa poésie s’est caractérisée par la Poésie Nationale à cause de sa vie loin de son Pays 

cherchons  Les sciences a travers le monde musulman. 
 
Nous remarquons enfin, après avoir étudié ce recueil par la méthode moderne de 

l’originalité de cette poésie que décrivait tous les domaines de la vie et qui peut s’adapter 
avec la vie des différentes époques ce qui motive à son exploration malgré les difficultés.  
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غة ا�نجليزيّةباللص ملخّ ـ 2  
 
SUMMARY: 
 

We have taken in this Thèsis tagged « Poetry Abu abbas Ahmed bin Mohammed El-
mokkari Stylistic study »  a part from the ancient algerian literature in Epoque Othoman, 
concerning the study of El-mokkari s record, a modern study through the application of the 
stylisme approach using the stylistic approach. Knowing that this study has combine   
between the theoretic side as well as the practical side. 

 
The theoretic side concerns the definition of style and the stylisme that of the poetic 

speech arriving at a short biography of El-mokkari without forgetting to explain some 
concepts in each beginning of any part of the agenda. 

 
From the practical side, I have treated the record with various levels. 

The most important levels are: 
 

� The level of Poètique  language in which the glossary of the poet is dealt with in 
addition to the structure and form. It has shown his knowledge of the secrets of Arabic 
language, the mastery of its styles  , science, and an aware inclusiveness of flexible 
attitudes and the obstinacy in them as well as a wide knowledge of this rich thinking. 

 
� The level of imagery which has been shown through the re minder of its forms 
and the divesity in similes, metaphors, metonymy and symbols. Ihave demonstrated 
most of these beautiful landmarks. 
These imageries are distinguished by moving the reader from reality to fiction, from 

the beautiful to the most beautiful and from the part to the whole. I have shown how it 
develops according to weak and strong emotions influenced by events and attitudes. 

 
� The level of rhyme has shown the writer’s ability in varying and in acting well 
when dealing with scansions according to the poetic objectives that he wanted to empty. 
He was able to adapt melody with sound and rhyme in one hand and meanings in 
another hand. 

 
We have arrived at saying that El-mokkari’s poems are ancien poems of stanzas due to 

either to the loss of the origin record or to his lack of professionalism. In addition to that this 
art is an aim and not a means for him... That’s why almost all his poems are for pleasure and 
entertainment and not for praising or satirizing. 

 
Most of this poems were marked by its National Poetry which shows his strong 

personality especially he used to live in outside his Nation. 
 
Thus, through my research and in which modern approaches are applied on the ancient 

Arabic poetry, we notice the authencity of this poetry and its ability in monitoring life 
imagery and its conformity with the different ages that calls for other attempts in different 
sides although this path is full of difficulties.  
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  فحةالصّ   المحتوى

    تقديرشكر و

    إھداء

  د_ أ   مةمقدّ 

  40_  06  في مفھوم مصطلحْي ا
سلوب وا
سلوبيّ             مدخل

    ري والّتجربة الّشعرّيةالمقّ : الباب ا�ّول

  64_  43  أنماط القصيدة المّقرّية: الفصل ا�ّول

  44  من حيث الّشكل :أّو#     

  44  ـ القصيدة العمودّية 1          

  47  ـ المزدوجات 2          

  48  ـ المرّبعات 3          

  49  ـ المخّمسات 4          

  51  ـ ا
راجيز 5          

  52  ـ القصيدة الحوارّية 6          

  53  من حيث عدد ا�بيات :ثانّيا     

  53  ـ البيت المفرد 1          

  55  ـ الّنتفة 2          

  56  ـ القطعة 3          

  58  ـ القصيدة 4          

  118_66  الموضوعات الّشعرّية: الفصل الّثاني

  66  الموضوعات الّتقليدّية :أّو#     

  66  ـ الحنين و الّشوق 1          

  69  ـ الّشكوى 2          

  71  ـ الوصف 3          
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  77  ـ الّرثاء 4          

  78  ـ المدح 5          

  86  ـ الغزل 6          

  90  ـ الحكمة 7          

  91  ـ الّزھد 8          

  93  الموضوعات الجديدة :اثانيّ      

  93  زـ اللغ 1          

  98  ةـ ا1جاز 2          

  102  ـ الّشعر الّتعليميّ  3          

  104  ـ أدب الّرح2ت 4          

  105  ـ ا1خوانيات 5          

    جمالّية الّتجربة الّشعرّية المّقرّية: الباب الّثاني

  172_121  مستويات الّلغة الّشعرّية: الفصل ا�ّول

  122  المستوى المعجمي :أّو#     

  124  ـ الحقل الّديني 1          

  125  ـ حقل ا
ع2م 2          

  131  ـ حقل ا
ماكن 3          

  134  ـ حقل الّزمان 4          

  136  ـ حقل الغربة والحنين 5          

  137  ـ حقل الّطبيعة 6          

  141  ـ حقل الحواس 7          

  142  المستوى الّتركيبي :ثانّيا     

  144  ـ ا
ساليب الخبرّية 1          

  144  الّتوكيد 1ـ  1               
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  148  الّنفي 2ـ  1               
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  151  ـ ا
ساليب ا1نشائّية 2          
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  161  ا1سنادّيةـ  الّتراكيب  3         

  161  الّتقديم والّتأخير  1ـ  3               

  163  الحذف  2ـ  3               

  164  ـ جمالّية الّتناص 4          

  166  الّتناص الّديني 1ـ  4               

  167  الّتناص ا
دبي       2ـ  4               

  223_174  المستوى ا.يقاعي: الّثانيالفصل 

  174  ا.يقاع الخارجي :أّو#     

  174  الوزن  ـ 1          

  185  القافية ـ 2          

  192  ـ الّروي 3          

  199  ا.يقاع الّداخلي :ثانيا     

  199  ـ الّتصريع 1          

  202  ـ الّتدوير 2          

  205  ـ الجناس 3          

  209  ـ الّتكرار 4          

  217  ـ حسن الّتقسيم 5          

  218  ـ رّد العجز على الصدر 6          

  220  ـ الّطباق 7          
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  246_225   مستوى الّصورة الفّنّية: الفصل الثالث

  227  الّصورة الّتشبيھّية :أّو#     

  234  الّصورة ا=ستعارّية :ثانيا     

  240  الّصورة الكنائّية :ثالثا     

  251_248  خاتمة

  368_253  الم1حق

  253  الّشاعرسيرة ـ  1     

  267  ـ المدّونة 2     

  368  ـ الجداول 3     

  387_370       المصادر والمراجع

  389_388       الملّخصات
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