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 ملخص البحث

 قسَّمت البحث، تبًعا للعناصر اليت برزت فيها شعرية النثر األندلسي إىل األقساـ اآلتية:

 .: شعرية العنوانأولً 

 .: شعرية تداخل األجناسثانياً 

 .: شعرية التناصثالثاً 

 .: شعرية النزياحرابعاً 

 .: شعرية اإليقاعخامسا

ثم خاتمة، وضحت فيها أىم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وجاءت على النحو 
 التالي:

يزخر األدب العريب وخصوصا األندلسي بنصوص نثرية ؽبا من التأثَتات اعبمالية ما يقرهبا  -ٔ
 من طبيعة الشعر.

مس اؽبجري منزلة عالية من الصنعة واإلتقاف حىت بلغت الرسائل األندلسية يف القرف اػبا -ٕ
 بدت كأهنا شعر.

يعد العنواف مدخل العمل األديب وأوؿ عتبة من عتباتو ومن الرسائل اليت اقًتنت  -ٖ
 موضوعاهتا بالعناوين طوؽ اغبمامة يف األلفة واألالؼ والتوابع والزوابع.

ناس فقد عبأ أصحاهبا إىل سبيزت الرسائل األندلسية ؿبل الدراسة بشعرية تداخل األج -ٗ
 إدخاؿ الشعر والسرد واغبوار ومالمح السَتة الذاتية يف بناء الرسائل.

عبأ بعض كتاب ىذه الرسائل إىل شعرية التناص، كالتناص الديٍت والتارخيي واألديب  -٘
 والقصصي الشعيب.

 عبأ بعض كتاب ىذه الرسائل إىل شعرية االنزياح كاالنزياح الًتكييب والداليل. -ٙ



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                       والعشرون                           الثامن العدد 
 

415  

 

 أ بعض كتاب ىذه الرسائل إىل شعرية اإليقاع كالسجع واعبناس واؼبقابلة والبباؽ.عب -ٚ

  

Research Summary 

The research was divided according to the elements in 
which the poetry of Andalusian prose emerged into the 
following sections: 

First: the title lattice. 

Second: the lattice of overlapping races. 

Third: the poetry of harmony. 

Fourth: the poetry of displacement. 

Fifth: Lattice of rhythm. 

And then the conclusion, and clarified the most 
important findings of the study, and came as follows: 

 

1- The Arabic literature, especially the Andalusian, is 
rich in prose texts of aesthetic influences, which are 
close to the nature of poetry. 



 الجزء الثانى                                 رسائل القرن الخامس الهجري نموذجاً  النثر األندلسي يةشعر 

416  

 
 

2 - Andalusian letters in the fifth century AH high 
status of workmanship and mastery until it looked like 
hair. 

3- The title is the entrance to the literary work and the 
first threshold of its thresholds and from the letters 
whose subjects were accompanied by the titles of the 
pigeon collar in the intimacy and thousands, 

4 - Andalusian letters were characterized by the study 
of the poetry of overlapping races, the owners resorted 
to the introduction of poetry and narration and 
dialogue and profiles CV in the construction of 
messages. 

5 - Some of the authors of these letters resorted to the 
poetry of harmony, such as religious, historical, literary 
and folktales. 

6 - Some of the authors of these letters resorted to the 
poetry of displacement as structural and semantic 
displacement. 

7 - Some of the writers of these letters resorted to 
poetic rhythm such as grazing, genetics, interview and 
seduction. 
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 : مقدمة

يزخر األدب العريب بنصوص نثرية ؽبا من التأثَتات اعبمالية ما يقرهبا من طبيعة الشعر  
يف خصائصو الفنية ولغتو العليا،و من ىذه النصوص النثرية رسائل األندلسيُت يف القرف اػبامس 

 اؽبجري، من ىنا نبعت فكرة ىذا البحث وىي دراسة شعرية النثر األندلسي .

ربمل معٌت األدبية ومقوماىا ؛ وفَنية العمل، وتُعرؼ بأهنا تلك اػبصائص اليت والشعرية  
ذبعل من الرسالة اللغوية عماًل أدبيًا مؤثراَ، كما أهنا تسعى إىل اقًتاح القواعد والتصورات اليت يُراد 

من منها دفع عملية اإلبداع إىل األماـ، وتتسم دبسايرة كل تبور وتغيَت من أجل ربقيق اؼبزيد 
 التأثَت والفاعلية يف اػببابات األدبية .

ومن مث فهي هتتم بتحليل ما أقبز من النصوص األدبية للوقوؼ على ىويتها اعبمالية.  
 واستخالص قواعد عامة تنظم ما سوؼ ينجز من األعماؿ اللغوية أمالً يف تبويرىا واالرتقاء هبا.

ياره والدراسات السابقة ومنهج وقد تناولت يف ىذه اػببة أمهية اؼبوضوع وسبب اخت 
. كما ربدثت بصورة ـبتصرة عن الشعرية وشعرية العنواف لبحث ومشكالتو وتساؤالتو وفرضيتوا

وشعرية تداخل األجناس وشعرية التناص وشعرية االنزياح وشعرية اإليقاع، وأتبعت كل موضوع من 
 . ت بنماذج من الرسائل اؼبستهدفةعاىذه اؼبوضو 

 : عأىمية الموضو 

عة يف القرف اػبامس اؽبجري تبورت رسائل األندلسيُت وبلغت منزلة عالية من الصن 
أف يرتقوا بأساليب تعبَتىم، وأف يفتنوا فيها حىت لتبدو بعض واإلتقاف، إذ استباع الكتاب "

 .(ٔ)رسائلهم وكأهنا شعر منثور ال ينقصو غَت الوزف والقافية "

ىػ( كاف لو حظ من النثر " غريب ٖٙٗأف ابن زيدوف ) ت وقد أكد ابن يساـ ذلك حُت ذكر 
ىل شرؽ األندلس قد قيل عنها ا إ، وأف كتاباتو اليت كاف يرسله(ٕ)اؼبباين، شعري األلفاظ واؼبعاين "

 .(ٖ)ىي باؼبنظـو أشبو منها باؼبنثور " "
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ة ىػ( النثرية قد ارتقت إىل درجة رفيعٙ٘ٗكما أف عددا من نصوص ابن حـز )ت:      
من اعبودة والتأثَت، ويؤيد ذلك قوؿ إحساف عباس : " من الواضح ؼبن يقرأ البوؽ أف نثر ابن 

 .(ٗ)حـز فيو يقف موقف اؼبفارقة من شعره، فهو أكثر شاعرية، وأحفل باغبيوية . " 

 : منهج البحث

يتجو البحث إىل دراسة الرسائل األندلسية يف القرف اػبامس اؽبجري، مستخدما    
ج األسلويب الذي يهتم بالبحث يف العالقات داخل نسيج النص وتفسَت الشحنات اؼبنبعثة اؼبنه

منو ؛ من أجل رصد مواطن التأثَت وجهات اإلبداع، واليت منها ديكن للشعرية استخالص قوانُت 
 عامة لإلبداع األديب .

دييزه من والتحليل األسلويب عمل إجرائي مهمتو ربليل كل نص دبفرده للوقوؼ على ما   
خصائص وتأثَتات، وبعد ربليل ؾبموعة من النصوص اؼبستهدفة يأيت دور الشعرية وىو استنباط 

أدبية ؽبا فاعلية أكثر ووقع  قواعد عامة تنظم عملية اإلبداع وتسهم يف إمكانيةإنتاج خبابات
  .أشد

 : تساؤلت البحث

 ؟لشعرية اقًتاح بديل لنظرية األدبىل ا -

 ؟جزة أـ ديتد إىل األعماؿ اؼبمكنةالشعرية على األعماؿ اؼبنأيتوقف ؾباؿ  -

 ماذا ديكن أف تضيفو الشعرية إىل عملية اإلبداع األديب ؟  -

 وىل تتبور الشعرية بتبوراألعماؿ ؟  -

 ما عالقة الشعرية بالبالغة واألسلوبية ؟ -

 ما مظاىر الشعرية يف رسائل األندلسيُت ؟ -

 األدبية اليت استعاف هبا الكاتب األندلسي يف إبداعو ؟ما التقنيات والوسائل  -

 ىل ديكن استخالص قواعد عامة لإلبداع تناسب صبيع اللغات ؟ -
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 :الشعرية

كاف لياكبسوف أكرب األثر يف لفت االنتباه لقضية الشعرية، وذلك حُت حدد       
" . وجاء (٘)ة أثرًا فنيًا ؟ موضوعها يف " اإلجابة عن السؤاؿ التايل : ما الذي جيعل لرسالة لفظي

ـ " ليس موضوع العلم األديب ىو األدب ٜٜٔٔتودوروؼ ليؤكد مقولة ياكبسوف الشهَتة سنة 
وإمنا األدبية، أي ما جيعل من عمل معُت عمال أدبيا " فبا ىداه إىل ربديد جوىر الشعرية وىو 

    .(ٙ)ـ األدب بذاتو اؼبظاىر األشد أدبية يف األدب . وأف استقالؿ الشعرية مرتبط بقيا

لة ما الذي جيعل الرسا؟ " إىل "ما األدبؾباؿ النقد األديب من "على ذلك أف ربوؿ السؤاؿ يف 
. وتغَت اىتماـ النقد من البحث عن اؼبؤثرات اػبارجية اليت جعلت من اللغوية عمال أدبيا مؤثرا ؟ "
 اللغة العادية أثرا فنيا فبيزا .

السياقات اػبارجية إىل األنساؽ الداخلية اؼبكونة للعمل األديب أشبر وىذا االنتقاؿ من    
ظهور قضية الشعرية اليت هتتم برصد قوانُت اإلبداع األديب من داخل النص، وسبييز كل ما ىو أديب 

 عما سواه .

وإذا كانت الشعرية قد استأثرت باىتماـ النقد اغبديث وتعمق فيها البحث خالؿ    
فإهنا موغلة يف القدـ . فهي قضية قددية وحديثة يف ذات الوقت، إذ يعد أرسبو  العقود األخَتة،

. لشعريتوت احملاكاة أساسًا نظريا وفيو كان –أو الشعرية  –أوؿ من تناوؽبا يف كتابو فن الشعر 
وكاف من أبرز النقاد العرب القدماء الذين اقًتبوا من مفهومها عبد القادر اعبرجاين وحاـز 

 .لتتمثل عند اآلخر يف عنصر التخيي، فهي تعٍت عند األوؿ نظرية النظم، و القرطاجٍت

ومن النقاد الغربيُت الذين اعتنوا بالتنظَت والتأصيل للشعرية تودوروؼ، وبسبب كثرة  
شيوعها يف مؤلفاتو اقًتف اظبها باظبو . وىي عنده تعٍت " تلك اػبصائص اجملردة اليت تصنع فرادة 

. ومن مث فإهنا تسعى إىل " معرفة القوانُت العامة اليت تنظم والدة   (ٚ)األدبية "اغبدث األديب أي 
 .(ٛ)كل عمل ... داخل األدب ذاتو . الشعرية إذف مقاربة لألدب ؾبردة وباطنية يف اآلف نفسو " 

ويرى أف الغاية من دراستها " اقًتاح نظرية اػبباب األديب واشتغالو، نظرية تقدـ جدوال  
" . وقصد باػبباب األديب " ؾبموع البنايات اللفظية اليت تعمل يف كل  (ٜ)ت األدبية لإلمكانا

 " (ٓٔ)عمل أديب . 
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وأكد أهنا تتعلق " باألدب كلو سواء أكاف منظوما أـ ال، بل قد تكاد تكوف متعلقة   
ية " . فكلما اقًتب النثر الفٍت من الشعر يف تأثَتاتو اعبمال(ٔٔ)على اػبصوص بأعماؿ نثرية 

 اللغة الشعرية، وابتعد عن اللغة العادية . –ىذا النثر  –وطاقاتو اإلحيائية، برزت يف 

فالشعرية ىي اػبصائص والتأثَتات اليت ذبعل من الرسالة اللغوية خبابا أدبيا متميزا،  
يلفت االنتباه ويؤثر يف النفوس. ومن جانب آخر ترمي إىل الكشف عن البٌت األدبية والقواعد 

 لية اليت تشكل اػبباب األديب وترسم مالؿبو وتتحكم فيو .اعبما

يقوؿ جَتار جينت : "ليس النص ىو موضوع الشعرية، بل جامع النص، أي ؾبموع  
: . ونذكر من بُت ىذه األنواعاليت ينتمي إليها كل نص على حدة اػبصائص العامة أو اؼبتعالية

 ."(ٕٔ)ة  أصناؼ اػببابات، وصيغ لتعبَت، واألجناس األدبي

وإذا كاف اعبانب األديب يعد رسالة أدبية من مرسل إىل مستقبل، فإف شعرية ىذه  
الرسالة تشَت إىل مدى اإلجادة والكفاءة اليت بلغها اؼبرسل، كما تؤكد دور اؼبستقبل يف عملية 

لفيات التلقي والتأويل، إذ يتوقف مستوى التفاعل واالستجابة لديو على مدى اػبربات اؼبعرفية واػب
 .اوتة ومتأرجحة وليست ثابتة جامدةالثقافية . وىذا يبُت أف شعرية العمل متف

وبينما تسعى الشعرية إىل القضاء على ثنائية الشعر والنثر، تتجو إىل إقرار ثنائية اػبباب  
 .ليومي يف لغتو اؼبألوفة اؼبباشرةاألديب يف لغتو الفنية العليا، واػبباب ا

عرية يريدوف ؽبا التحرر من سيبرة االنبباعات الذاتية واألحكاـ إف اؼبنظَرين للش 
. ومن مث فهي عندىم مية، وإضفاء ظبة اؼبوضوعية عليهااؼبسبقة، ويسعوف إىل صبغتها بالصبغة العل

ؿباولة لبسط الصرامة العلمية يف اغبقل األديب، من خالؿ البحث عن قوانُت للخباب األديب أو "
مهو الوحيد إجياد إصباع صبايل أو لقاءات فبكنة بُت اؼبفاصل اعبمالية اليت الشعري . إهنا حقل 
على عملية التفاعل والتكامل وانتظاـ العالقة بُت البٌت  " . إهنا تركز (ٖٔ)تشكل جسد النص 

 الداخلية والعناصر اؼبؤثرة يف تشكيل النص .

ع الفٍت، فإف اىتمامها وإذا كاف النص األديب ىو وسيلتها إىل استخالص قوانُت اإلبدا  
يتجو إىل اػبباب احملتمل . فمجاؽبا إذف ال يتوقف عند ربليل النص احملقق . بل يتبلع إىل 

 اػبباب اؼبمكن، وإىل إخراج العمل األديب والنسق الفٍت يف اؽبيئة اليت ينبغي أف يكوف عليها .
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يت تراعي روح العصر الشعرية إذف نظرية منفتحة مرنة، تساير تبور األعماؿ األدبية ال 
. بل في بدراسة ما ىو موجود من النصوص. فهي ال تكتاجملتمع وما يؤثر يف نفوس البشر وأذواؽ

ديتد اىتمامها إىل تقدًن قوانُت تنظم ما ىو قادـ وفبكن من األعماؿ األدبية، من أجل إجياد 
اليت جيب أف تكوف خبابات تتسم بقوة التأثَت وشدة الوقع، وبذلك تصل أو تقًتب من الصورة 

 . وعلى ذلك فهي اقًتاح بديل لنظرية األدب، وؿباولة لوضع اػببوط العريضة لإلبداع .عليها

وبسبب كثرة الدراسات النظرية حوؿ الشعرية يف النصف الثاين من القرف اؼباضي اذبو  
يرد عليها، تودوروؼ يف دراسة الشعرية إىل الًتكيز على اعبانب النظري؛ لينتقد تلك الدراسات و 

وأكد أف الشعرية ما زالت يف بدايتها، وأف آراءه وتصوراتو ما ىي إال خبوات أوىل يف تأسيس 
. وعلى ذلك فالشعرية مهيأة لقبوؿ أي تصور من شأنو أف يقوي شأهنا ويعزز دورىا،  (ٗٔ)الشعرية 

 .ربتاج إىل تفعيل اعبانب التببيقيكما أهنا 

التو يف ة تصورا توصل إليو من خالؿ قراءاتو وتأموإذا كاف تودوروؼ فقد وضع للشعري 
. فعلينا أف قبتهد يف إضافة ما يسهم يف إسباـ بناء الشعرية من خالؿ اآلداب واؼبناىج الغربية

 .ن أدبنا العريب ولغتنا اجمليدةاستخالص تصورات سديدة نابعة م

 :    أوًل: شعرية العنوان

عتبة من عتباتو . ولو دور كبَت يف إرشاد اؼبتلقي العنواف ىو مدخل العمل األديب وأوؿ    
. وقد اعتٌت النقد اغبديث بدراستو وربليلو حيملو النص من اؼبعاين والدالالتإىل إدراؾ وتفسَت ما 

إف العنواف يقدـ لنا معرفة  ات صبالية ووظائف داللية ورمزية. يقوؿ ؿبمد مفتاح: "ؼبا لو من تأثَت 
م ما غمض فيو، إذ ىو احملور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج كربى لضبط انسجاـ النص، وفه

 .(٘ٔ)نفسو "

والعنواف مصدر العمل األديب وأوؿ عتبة من عتباتو، ولو دور كبَت يف إرشاد اؼبتلقي إىل  
إدراؾ وتفسَت ما حيملو النص من اؼبعاين والدالالت، وقد اعتٌت النقد اغبديث بدراستو وربليلو ؼبا 

إف العنواف يقدـ لنا معرفة  اللية ومركزية . يقوؿ ؿبمد مفتاح: "ات صبالية و وظائف دلو من تأثَت 
د ويتنامى ويعيد إنتاج كربى لضبط انسجاـ النص، وفهم ما غمض فيو، إذ ىو احملور الذي يتوال

 نفسو . "
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ومن الرسائل اليت اقًتنت موضوعاهتا بالعناوين، طوؽ اغبمامة يف األلفة واألاَلؼ البن  
 .ـ، والتوابع والزوابع البد ُشهيدز ح

يف سر تسميتها طوؽ اغبمامة يف األلفة واألاَلؼ " اختلف النقاد ويف رسالة ابن حـز " 
: إنو يشَت إىل الزينة ناية عن الدواـ واالستمرار، وقيل: إف طوؽ اغبمامة كهبذا االسم. فقيل

. كما عمد ابن حـز إىل ذكر "يف لباعةيرمز إىل اغبسن والتميز وا : إنواؿ يف اغبمامة، وقيلواعبم
األلفة واألاَلؼ " يف عنواف رسالتو ؛ ليبُت أنو ذباوز موضوع اغبب إىل ما ىو أعم منو وىو األلفة 

 .ىنية وفكرية. وىذا يؤكد ما حيملو العنواف من وظائف داللية ورمزية، وما يسببو من إثارات ذ(ٙٔ)

 :ثانياً: شعرية تداخل األجناس

ل األجناس األدبية ظاىرة بارزة يف أدبنا العريب منذ القدـ، إذ يقًتض أحد قضية تداخ 
األجناس األدبية من اعبنس اآلخر بعضا من عناصره هبدؼ اكتساب روح اعبدة واغبيوية، واػبرج 

فنجد الشاعر يستعُت يف قصيدتو بالسرد  د.من النمبية والتقليد، والبعد عما ىو مألوؼ ومعتا
عبأ  –ؿبل الدراسة  –. ويف رسائل األندلسيُت ، أو باغبوار وىو أساس اؼبسرحيةةوىو أساس الرواي

 .َتة الذاتية يف بناء بعض الرسائلأصحاهبا إىل إدخاؿ الشعر والسرد واغبوار ومالمح الس

 :استعانة الكاتب بأبياتو الشعرية -ٔ

نشأ يف دولتك،  والسعيد منىػ( ، يقوؿ فيها: "ٗٚٗصغَت )ت: من ذلك رسالة البن عبد الرب ال
وظهر يف صُبلتك، واستضاء بُغرَتك . لقد فاز بالسبق من غِبظْتو عيوُف رعايتك، وكًنفو ِحرُز 
ضبايتك، فأنت الذي أِمَنت بعدلو نوائُب األياـ، وقويت بفضلو دعائم اإلسالـ، زبتاؿ بك اؼبعايل 

ر من البدر، وفبنة أنو  اختياؿ العروس، وزبضع عباللتك أعزة النفوس، بسابقة أشهَر من الفجر،
 } البويل{: ومهة أبعَد من الدىر

 ديػػػػػُد إىل تأميػػػػػل ِعػػػػػػزُكم يدا  لقد فاز َمن أضحى بك ُمتمًسكا

  وغيػػػػػػُرَؾ ال يأتيػػػػػو إال ذبلػػػػدا  سلػكَت سبيَل الفضل خلقا مركبا

 "(ٚٔ)البػػػػالد وأقبػػػػدا  أغار لعمري يف   ليهػػػػنكم ؾبػػػػُد تلػػػػػيُد بنيػػػُتمُ 
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 : وظيفة السرد -ٕ

خر السرد يف أبسط مفاىيمو ىو اغبكي الذي يتبلب أمرين : األوؿ قصة تضم أحداثاً معينة، واآل
 .طريقة مناسبة رُبكى هبا القصة

 : عناصر السرد

. واؼبسرد الذي يصدر عن الراوي د يف: السارد الذي يروي األحداثتتمثل عناصر السر        
: وىو إما يكوف من الزماف واؼبكاف، واؼبسرود لو يتضمن أحداثا تقًتف بأشخاص تدور يف إطارو 

 .البنية السردية أو شخصية متخيلة اظبا معينا ضمن

ىػ( . وىي قصة خيالية ٕٙٗوقد برز عنصر السرد يف رسالة التوابع والزوابع البن شهيد )ت:      
. ولعلو استقى فكرة الرسالة من اػبرافات  عا م اعبند عن رحلة قاـ هبا إىلحيكي فيها ابن شهي

واألساطَت اليت شاعت بُت العرب القدماء، إذ كانوا يزعموف أف الشياطُت تتنزؿ على الشعراء، وأف 
األعشى " كاف لو شيباف ينفث يف روعو الشعر يسمى مسحال، وأف شاعرا كاف يهاجيو يسمى 

ها ُجُهَناـ، وظل بعض الشعراء يف اإلسالـ يزعم أف لو عمرو بن قبن كانت لو تابعة من اعبن اظب
 .(ٛٔ)تابعا من اعبن "

زبيل ابن شهيد أنو أحب جنيا اظبو زىَت بن منَت، فبار بو إىل عا م اعبن، إىل أف    
صاحب أيب سباـ . فحاور صاحب امرئ القيس وصاحب طرفة و ابع والزوابعوصل إىل أرض التو 
ب اعباحظ وغَتمها من كبار صاحب عبد اغبميد الكاتب وصاح. مث اتصل بوغَتىم من الشعراء

غية، أقروا لو بالتفوؽ . وعرض عليهم آراءه النقدية والبالالكتاب. وبعد أف ناقشهم ناقشوه
 .ومو وحساده وإبراز مقدرتو الفنية. وكاف ىدفو من الرسالة األدبية االنتصار على خصواإلجادة

د الرب الصغَت اليت يشرح فيها سبب قتل اؼبعتضد عباد بن عباد ومن مناذجو رسالة ابن عب          
لغبُت، من اؼبهد، وؼبا وثب ىذا اللعُت اإظباعيل، يقوؿ على لساف اؼبعتضد: " البنو (ٜٔ)اللخمي 

... وأثرى من زينة الدنيا، أَشَره ذلك وأببره، وأطغاه وأكفره، وطلب االزدياد، إىل سرير اجملد
.... وزينوا لو العقوؽ والفرار، لينفرد قُيض لو قرناء سوء أعدوه وأرَدوهداد، و وأحب االنفراد واالستب

وينفردوا معو بالبلد،وال تكوف على أيديهم فيو يد أحد، فخرج ليال بأىلو وولده خروجا شنيعا فَػَتق 
فيو قصري، وخرؽ بو صاحب حجاب سًتي، يَـؤ اعبزيرة اػبضراء وما يليها، ليمتلكها ويعيث 
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. وخرؽ اللعُت سور اؼبدينة فاراً بنفسو، وأخرجُت اػبيل يف أثره، فلحق غََت بعيد، وسيق فيها ...
إىل يف حاؿ األسَت اؼبصفود، وكذلك سائر اعبناة، وباقي العصاة .... وحصل يف قبضيت صبيع 
الصبياف من العبيد اؼبذكورين، وأقمت حدود اهلل تعاىل على اعبميع منهم، وأنفذت حكمو العدؿ 

 "(ٕٓ)، واغبمد هلل كثَتا . فيهم

ىػ( رسائل ذبري ؾبرى القصص، ومنها رسالة تصف يوما من ٓٛٗوالبن الدباغ )ت: 
وزمانك كلو مقّسم يف اشغاؿ، ومرتب على أحواؿ، تناـ رجل من األثرياء، يقوؿ فيها: " أياـ

قظك بالضحى مثقاًل من السكر، وتتململ على فراشك إىل الظهر، حىت يتكرر رسوؿ فالف فيو 
من اؼبناـ، وحيركك إىل القياـ، مث تركب وذبد اؼبائدة موضوعة، واأليدي إلببائك مرفوعة، فتدنو 
من البعاـ بكسل، وأنت شاؾ من بقايا طُبار أو شبل . وزبدش من اػببز بظفرؾ، وتأكل شيئا 
 لبيفا على قدرؾ، مث تستلقي وتتمدد، وتتثاءب وتتوسد، وتستحضر َجنّاتك فتسألو عن اعبنة

 ".(ٕٔ)مىت سقاىا ؟ 

 : الستعانة بالحوار -ٖ

اث ويتصاعد يتمثل اغبوار يف الكالـ اؼبتبادؿ بُت الشخصيات، ومن خاللو تتبور األحد     
: خارجي يدور بُت شخصيتُت أو أكثر، وداخلي فيو الشخصية ربدث الصراع واغبوار نوعاف

ة اليت ترسم ؾبرى األحداث نفسها، وللحوار وظائف تتلخص يف الوظيفة التفسَتية اإلخباري
وتعرض عناصر اغببكة، والوظيفة الدرامية اليت تسهم يف ربريك األحداث وتصاعد الصراع، 

 .يف التعبَت عن مواقفها وأحساسيهاوالوظيفة اليت تعكس ظبات الشخصية النفسية وطريقها 

ا ىػ( إىل ابن جهور، يصف فيهٓ٘ٗومن أمثلة ذلك رسالة ابن بُرد األصغر ) ت:  
لى ألسنة . وقد بنيت الرسالة على حوار جرى عد عليهمؾبلسا لألشجار وقد أقروا بتفضيل الور 

 "(ٕٕ). والبنفسج والبهار واػبَتي النماـ: النرجس األصفر األزىار ورؤساء األنوار

ؼبفاخرة بُت القلم والسيف، ومنها: "فقاؿ ) القلم ( ىا، اهلل ورسالتو اليت تدور حوؿ ا   
. خَت ، وبديهة سبأل ظبعك، وتضّيق ذرعكاؼبسائل بدأ بعقل لسانك، وحيَّت جنانك ! أيهاأكرب
. مقسمًا بو ل من فضلو اهلل عز وجل يف تنزيلو. واألفضقواؿ اغبق، وأضبد السجايا الصدؽاأل



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                       والعشرون                           الثامن العدد 
 

425  

 

ي َعلََّم لَّذِ ( اٖاقْ َرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم ){: ، وقاؿ(ٖٕ)}ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُرونَ {: لرسولو، فقاؿ
 ....، فجل من ُمقسم، وعز من قسم(ٕٗ)}(ٗبِاْلَقَلِم )

: عدنا من ذكر الببيعة إىل ذكر الشريعة، ومن وصف اػبصلة إىل فقاؿ السيف    
. وإف ولكن أعلن، قيمة كل امرئ ما حيسن. إف عاتقًا ضبل قبادي لسعيدوصف اؼبلة، ال أُسر 

 .(ٕ٘)يلو ؼبهدّي، وإف امرءاً صَتين وسيلة ؼبفدّي "عضداً بات وسادي لسديد، وإف فىت ازبذين دل

: " فأدركٍت ما يدرؾ جاء يف رسالة البن ُشهيد، ومنها ومن أمثلة اغبوار الداخلي ما    
: الصرب أوىل، واإلنصاؼ نفسو، وأزمعت على اؼبقاطعة، فقلتمن طاب غرسو، وكرمت عليو 

.... . وزبشع من أوىد ؼبن أصعد سداد...توىف الرجاؿ مقاديرىا يف أزمتها أحجى، ال بد أف
فتقلقلت واضبربت، وذبمعت يل وانقبضت، مث جاشت كما يعيش البحر، لو مههمة وزخر، 
فقالت : ثكلت اؼبكاـر يا ابن األكاـر ! ألست من أشجع يف العال ومن ُشهيد يف الذرى .... 

فارسا، إنك لغَُت بعيد منو قلت ؽبا فأين اليأس ؟ قالت : ىو يف القلب والرأس، لئن أصابو غَتؾ 
راجال . فقلت : لقد أدركت عجرفية، واستولت عليك أعرابية، ال بد من قصدي أبا اعبيش، 
قالت : ليهنك العيش، يف أبرد من ظل اػبيش ! وقصدتك من جهيت، فال أشك و م أقر، و م 

 .(ٕٙ)أعرؼ و م أنكر وانصرفت بُت اغبالتُت " 

 :يةالستعانة بعناصر السيرة الذات -ٗ

يف رسالة طوؽ اغبمامة البن حـز قبد فيها بعض مالمح الًتصبة الذاتية وىي التجربة      
واؼبشاىدة والصراحة واالعًتاؼ واستبباف الذات، ويؤيد ذلك ما ذىب إليو إحساف عباس وىو 
أف ابن حـز كاف " فذا يف تلك النتف االعًتافية اليت ضمنها كتابو طوؽ اغبمامة .... و م يكتب 

( يف موضوع اغبب كتابة قائمة على التجربة واؼبشاىدة، واالعًتاؼ وبعد التعمق )من القدماءأحد 
 .(ٕٚ)النفسي، مثلما فعل ابن حـز األندلسي " 

وذكر أيضاً أف ىذه الرسالة من بعض نواحيها " ترصبة ذاتية تصور شجاعة صاحبها يف   
من االستبباف النفسي، ومن دراسة اغبديث عن نفسو وعن ؾبتمعو، كما تدؿ على نوع دقيق 

 .(ٕٛ)عارضة لنفسيات اآلخرين" 
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 :ثالثاً: شعرية التناص

تعانق ُت . وقد عرفو ؿبمد مفتاح بأنو "التناص تقنية أدبية عبأ إليها كثَت من اؼببدع 
. وبذلك اتسعت دائرة التناص، وصار قضية كلية "(ٜٕ)نصوص مع نص حدث بكيفيات ـبتلفة 

 اىر فرعية كاالقتباس والتضمُت والتلميح واستلهاـ األفكار واستيحاء اؼبعاين.تضم يف طياهتا ظو 

فالتناص ىو استعانة األديب يف تشكيل نصو أو أفكار أخرى ببرؽ ـبتلفة، فتندمج  
. وعلى ذلك فهو يعرب عما حيدث لي لتصَت نصا جديدا تاما متكامالالنصوص مع النص األص

 دماج، بأي طريقة كانت .بُت النصوص من تداخل وتفاعل وان

والتناص يكوف ظاىرا أو باطنا، فالظاىر حيدث بوعي اؼببدع وقصده . ويضم االقتباس  
والتضمُت . أما الباطن فهو تناص ال شعوري خفي يقع دوف وعي اؼببدع ومن غَت قصده . كأف 

صارت جزءا  يتأثر األديب يف إبداعو اعبديد دبا يسكن يف ذاكرتو وعقلو الباطن من نصوص جيده
 : تناص ديٍت وأديب وتارخيي وشعيب.قسم التناص وفق نوعية النصوص إىلمن ثقافتو . وي

 : التناص الديني -ٔ

ىػ( يف رسالة  ٜٜٗمن أمثلة التناص مع القرآف الكرًن واغبديث الشريف قوؿ الِبزِْللياين )ت:     
لفرقة ؼبواجهة اػببر ونبذ ايدعومها فيها إىل التوحد  –كتبها عن أحد األمراء إىل صاحيب ... 

و م خيف عليكما ما يف صالح ذات البُت، من الفوز خبَت الدارين، وأمن العباد، الصلييب: "
وخصب البالد، وإعزاز الدين، وإذالؿ القاسبُت، .... وسًت العورات، وحفظ اغبرمات، واالنتهاء 

ره، فإنو يقوؿ عّز من قائل إىل حدود اهلل، واالزدجار بزجره، والتأدب بأدبو، واالئتمار بأم
َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل {، وقاؿ (ٖٓ)}َوَأْصِلُحوا َذاَت بَ ْيِنُكْم َوَأِطيُعوا اللََّو َوَرُسوَلُو ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ {

الَ رَباسُدوا، َوال تناجُشوا، َوال " (ٕٖ)... اآلية، وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم(ٖٔ)}اللَِّو َجِميًعا
 .(ٖٖ)"  ال َتدابُروا، وُكونُوا ِعباَد اللَّو ِإْخوانًاتَباَغُضوا، وَ 

 :التناص األدبي -ٕ

ىػ( يرد فيها ٚٓ٘-٘ٔٗمن أمثلة التناص مع شعر اؼبتنيب ما جاء يف رسالة البن طاىر )       
على الرسالة اليت وصلتو من حساـ الدولة أيب مرواف بن رزين الذي كاف يسعى إىل اكتساب وداده 
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األياـ من ذميم أوصافها،  –أيده اهلل  –وأما ما وَصَف بو ، يقوؿ ابن طاىر: "ة فؤادهواستمال
وتقلبها واعتسافها . فما جهلتو ..... وعلمت أهنا الدنيا قليل بقاؤىا، وشيك فناؤىا، ويف ذلك 

 :(ٖٗ)أنشدوا 

 وما حيصلوف على طائل  تفاىن الرجاؿ على حبها 

 . (ٖ٘)"ومع ذلك ما عدمت من اهلل سًتا كثيفا، ...

 : التناص التاريخي -ٖ

حشد ابن زيدوف يف رسالتو اؽبزلية اليت قاؽبا على لساف والدة إىل ابن عبدوس كثَتا من 
الشخصيات واألحداث التارخيية . يقوؿ : " والشك يف أهنا قَػَلتلك إذ  م تضن بك، وملّتك إذ  م 

ك ؛ زاعمة أف اؼبروءة لفّظ تَػَغر عليك، فإهنا أعذرت يف السفارة لك، وما قصرت يف النيابة عن
أنت معناه، واإلنسانية اسّم أنت جسُمو؛ قاطعة أنك انفردت باعبماؿ، واستأثرت بالكماؿ، 
واستعليت يف مراتب اعبالؿ، واستوليت على ؿباسن اػبالؿ، حىت ِخلت أف يوسف عليو السالـ 

عض ما كنزت، حاسنك فغضضت منو، وأف امرأة العزيز رأتك فسلت عنو ؛ وأف قاروف أصاب ب
يف طاعتك "   (ٖٚ)، وقيصر رعي ماشيتك؛ واإلسكندر قتل دارا (ٖٙ)....؛ وكسرى ضبل غاشيتك 

(ٖٛ). 

 أشار يف ىذه الرسالة إىل كثَت من الشخصيات التارخيية،منها كسرى وقيصر واإلسكندر ودارا .

يل، يقوؿ ظباعومن ذلك رسالة البن عبد الرب الصغَت يبُت فيها عذر عّباد يف قتل ابنو إ 
: " ولست يبدع فبن ظلم فانتصر، وخولف ما اصبرب، وال بنكَت فبن أرضى فيها على لساف عباد

باريو، بإسخاط أىليو .... وكاف لبعض بٍت العباس، وىم أئمة الناس، يف ابنو العاّؽ ما قد درس 
. ما فيو مقنعه األشنع، خربه، وطمس أثره، ولوال أف اإلطالة، تفضي إىل اؼباللة، ألوردت من خرب 

وأحدثهم عهدا يف ىذه العصور، عبد اهلل األمَت وأبو عامر اؼبنصور، وحسبك بو جزائو وحزامو يف 
 ."(ٜٖ)األمور، فقد فعل بابنو عبد اهلل ما فعل ؼبّا عصى، وشق العصا 

صور بولده تشَت ىذه الرسالة إىل ما وقع بُت عبد اهلل األمَت وابنو، وما فعلو أبو عامر اؼبن 
 .عصى أمره حُت
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 :لتناص مع األخبار والقصص الشعبيةا -ٗ

إىل ما نسب إىل  (ٓٗ)ىػ( يف رسالتو الشعوبية ٚٗٗأشار ابن غرسية )ت:  -٘
( ليس قوموفعلهم ): "ب من مواقف ومزاعم، ومن ذلك قولوالعر 

بالسفساؼ كفعل نائلة وإساؼ ؛ أصغر بشأنكم إذ بزّؽ طبر باع الكعبة 
اغببشة إىل حـر اهلل  لكم قاد فيلأبو غباشنكم، وإذ أبو رغا

 " .(ٔٗ)الستئصالكم

تشَت الرسالة إىل قصة نائلة وإساؼ، وحادثة أيب غبشاف، وخرب أيب رغاؿ . أما عن  
نائلة وإساؼ فقد قيل : إف إسافا رجل كاف يتعشق نائلة " يف أرض اليمن، فأقبلوا حجاجاً، 

ت، ففجر هبا يف البيت، فمسخا، فأصبحوا فدخال الكعبة، فوجدا غفلة من الناس وخلوة يف البي
 " .(ٕٗ)فوجدومها مسخُت، فأخرجومها فوضعومها موضعهما فعبدهتما خزاعة وقريش 

وأما أبو غشياف فقيل : إنو اجتمع " مع قصي يف شرب بالبائف، فخدعو قصي عن  
تيح إىل ابنو عبد مفاتيح الكعبة، بأف اسكره مث اشًتى اؼبفاتيح منو بزّؽ طبر وأشهد عليو ودفع اؼبفا

 ".(ٖٗ)الدار بن قصي 

 .(ٗٗ)وأما أبو رغاؿ فقد ذكروا أنو عمل دليال ألبرىة عندما أراد غزو مكة وىدـ الكعبة  

 : رابعاً: شعرية النزياح

 –مفردات وتراكيب وصور –استعماؿ اؼببدع للغة عرؼ أضبد ويس االنزياح بأنو " 
ث يؤدي ما ينبغي لو أف يتصف بو من تفرد وإبداع استعمال خيرج هبا عما ىو معتاد ومألوؼ، حبي

 ".(٘ٗ)وقوة جذب وأسر 

تقدًن والتأخَت، اغبذؼ، : أوؽبما االنزياح الًتكييب، ويشمل الوينقسم االنزياح قسمُت 
 .العقلي واجملاز اللغوي والكناية : االنزياح الداليل، ويضم اجملازااللتفات. وثانيهما
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 :النزياح التركيبي -ٔ

ة اؼبعٌت ؛ إذ بالًتكيب تتحقق سالمة التعبَت يف تأديكيب عنصر أصيل يف بناء النصالًت  
. ولكل مبدع منهج فٍت يؤثره، وأسلوب صبايل دييل إليو، وطريقة خاصة يف اؼبراد وفق مقتضى اغباؿ

التعامل مع مفردات اللغة؛ ليصل هبا إىل أقصى ما ديكن من درجات اإلحياء ومستويات الداللة 
 .لى خصوصية الًتكيب وتفرد األسلوبات التأثَت وعوامل اإلعجاب وىو يف ذلك يعتمد عوطاق

 :التقديم والتأخير

كاف العرب يقدموف يف كالمهم ما ىو أشد أمهية لديهم، وأكثر تعلقاً بنفوسهم، إىل      
صاص، أحدمها االخت. فالتقدًن يفيد أمرين "التناسق اللفظي والتوازف الصويت جانب حرصهم على

واآلخر مراعاة نظم الكالـ، وذاؾ أف يكوف نظمو ال حيسن إال بالتقدًن، وإذا أخر اؼبقدـ ذىب 
 ."(ٙٗ)ذلك اغبسن، وىذا الوجو أبلغ و أوكد من االختصاص 

فًتتيب الكلمات يف العبارة يبابق ترتيب اؼبعاين واػبواطر واألحاسيس يف النفس، وىذا           
أصلو نظم ؼبا يشكلو الفكر وتثمره اؼبشاعر، وأف بناء العبارة يف حقيقتو " يعٍت أف نظم اللساف يف 

بناء خواطر ومشاعر ومعاف ومقاصد قبل أف يكوف ىندسة ألفاظ وتصميم قوالب، وإذا كاف 
 ".(ٚٗ)السياؽ فياضا وحافال أبدت ىذه اؼبشاعر الزحزحات اػبفية للكلمات غٌت وفيضا 

: بعد أف قرأ كتابا يف نفسو اغبزف ؼببتدأ ما جاء يف قوؿ ابن طاىرومن مناذج تقدًن اػبرب على ا    
 ."(ٛٗ)" فإنو للقلوب مؤذ، وللعيوف مقذ، وللظهور قاصم، ولعرى اغبـز فاصم 

فإف زىر النعمة إذا تفتح بوابل : "و على الفاعل قوؿ ابن برد األصغرومن أمثلة تقدًن اؼبفعوؿ ب    
و )قرهتا، . تقدـ اؼبفعوؿ ب"(ٜٗ)ذت منو حاجتها النفس الشكر رأت فيو قربهتا العُت، وأخ

 .حاجتها( على الفاعل )العُت، النفس(

هلل تعاىل يف عباده قحط: "وكذلك قوؿ القاسم ؿبمد بن عبد اهلل بن اعبد يف صفة مبر بعد     
ثناء أسرار ال تدركها األفكار، وأحكاـ ال تناؽبا األوىاـ ....، ويف منحها مداوس العقوؿ، ويف أ

فوائدىا  حدائق اإلنعاـ رائقة، وبُت أرجاء شدائدىا بوارؽ اإلنذار واألعذار خافقة، .... وؼبا 
ساءت بتثبط الغيث الظنوُف، وانقبض بتبسط الشك اليقٌُت ...أرسل اهلل تعاىل بُت يدي رضبتو 
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. ... سريعة اإللقاح، فنظمت عقود السحاب، نظم السحاب .، ...(ٓ٘)رحيًا بليلة النجاح 
 ."(ٔ٘)فاغبمد هلل على ذلك ما انسكب قبر، وانصدع فجر

وقع تقدًن اػبرب على اؼببتدأ يف قولو : هلل أسرار ال تدركها األفكار، ففي منحها نفائس  
بُت أرجاء شدائدىا اؼبأموؿ، ويف منحها مداوس العقوؿ، ويف أثناء فوائدىا حدائق اإلنعاـ رائقة، و 

 .بوارؽ اإلنذار

الظنوف، : وؼبا ساءت بتثبط الغيث ار واجملرور على الفاعل يف قولووكذلك تقدـ اعب 
 .وانقبض بتسط الشك اليقُت

 : النزياح الدللي -ٕ

از أساس االنزياح الداليل اػبياؿ، وىو يشمل اجملاز العقلي والتشبيو و اجملاز اللغوي واجمل 
 .اؼبرسل واالستعارة و الكناية

ر ما يف نفسو من اؼبشاعر القوية واالنفعاالت الشديدة، واػبياؿ ىو وسيلة اؼببدع لتصوي 
 .ي، للتأثَت فيو وسبكينها يف نفسوونقلها للمتلق

 : التشبيو-أ

التشبيو يقـو على مشاركة طرفُت مستقلُت يف أمر ما، وجيب أف يكوف األمر الذي ديثل وجو       
 .د لو الواقعأو يقره العرؼ أو يشهالشبو بينهما معٌت صحيحا، جييزه العقل 

وؼبا لو من أثر عقلي وتأثَت نفسي يلجأ إليو اؼببدعوف، فهو يزيد اؼبعٌت وضوحا ويكسبو       
. إضافة إىل أنو يفيد (ٕ٘)تأكيداً، وؽبذا  م يستغن عنو أحّد من صبيع اؼبتكلمُت من العرب والعجم 

إثبات اػبياؿ يف النفس بصورة اؼبشبو بو أو دبعناه، وذلك أوكد يف طريف الًتغيب فيو أو التنفَت "
 ".(ٖ٘)عنو 

يف مواطنو ؛   –أعزؾ اهلل  –: " اغبسب برز فيها التشبيو قوؿ البزلياين ومن الرسائل اليت       
واجملد يف أىلو، كالفرع يف   األصداؼ،كالذىب يف معادنو، والشف يف األشراؼ، كالدر يف
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.... وكاف الكـر فيو كالفرند يف القواضب، والضياء يف الكواكب، والصاؼء يف اؼباء، الروح أصلو
 ".(ٗ٘)يف األحياء 

ورد كتابك الكرًن، لفضلو العميم، يتبلج تبلج الربؽ، : "وقوؿ ابن شهيد يف جواب علي     
 ."(٘٘)ؼبشية، جاليا لليل الشك واؼبرية ويتحلب ربلب الودؽ، متكسرا يف ا

 .ج تبلج الربؽ، ويتحلب ربلب الودؽ: يتبلوقع التشبيو يف قولو    

وأيضا ورد التشبيو يف رسالة ابن عبد الرب الصغَت اليت يوضح فيها ؿباولة خروج إظباعيل علي     
فأؽببو، كاده فأباده، إال   وما كاف ذا اللعُت، يف ما جناه فاجتناه، وشبو: "دأبيو اؼبعتضد بن عبا

 ."(ٚ٘)تبلب حتفا جبناحيها  (ٙ٘)كالبقرة تبحث عن مديتها بقرنيها، وكالنملة 

 ها، والنملة اليت تستعجل ىالكها شبو إظباعيل بالبقرة اليت تبحث عن أداة ذحب

 : الستعارة - ب

تفيد أمورا تتجاوز  االستعارة ؾباز لغوي عالقتو اؼبتشاهبة، فهي مبنية يف أصلها على التشبيو، لكنها
 ؾبرد التشبيو والتمثيل، إذ تفيد إثبات الشبو على وجو الوجوب والقبع.

 : قيمة الستعارة

ة، ديكن تلخيصها يف أمرين، يلجأ الشاعر إىل االستعارة ؼبا ؽبا من فوائد جليلة ومزايا كثَت       
 .وات اؼبعٌت واغبكم بو للمستعار ل: أف االستعارة تفيد قوة إثباألوؿ

: أف االستعارة سبتع العقل وتؤنس النفس، وتربز اؼبعٌت يف صورة مستجدة، وذبعل اؼبعاين والثاين
اػبفية بادية جلية، وهبا تكتسب اللفظة الفوائد اعبليلة والدالالت الشريفة، وتعبي الكثَت من 

وزبرج اؼبعاين باليسَت من اللفظ، وتفيد التشخيص والتجسيد حيث تريك اعبماد حيا ناطقا، 
اؼبعاين اللبيفة اليت ىي من خبايا العقل يف صور ؾبسمة وىيئات ؾبسدة تراىا العيوف، وذبعل ما 

 . (ٛ٘)ىو ؿبسوس يف صورة وىيئة ما ىو معقوؿ 
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ىػ( يصور صباؿ الببيعة األندلسية وقت الربيع : ٖٛٗقاؿ أبو اؼبغَتة بن حـز )ت:       
بست جلباهبا، وتقلدت سخاهبا، وبرز الورد من  "فاألرض قد نشرت مالءىا، وسحبت رداءىا، ول

 ".شجار قد نشرت شعورىا وىزت رؤوسهاكمامو، واىتز الروض لتغريد ضبامو واأل

: نشرت مالءىا وسحبت رداءىا، ولبست جلباهبا، وتقلدت سخاهبا، وقعت االستعارة يف      
 ".(ٜ٘)واألشجار قد نشرت شعورىا وىزت رؤوسها 

من ريبَّ النعمة يف حجر الشكر، وأرضعها ثدي ها قوؿ ابن برد األصغر: "ألمثلة عليومن ا      
، وأمن عليها ا النماء، وتعرؼ من عمرىا البقاءاغبمد، وكفلها بأداء اغبق، رأي يف شخصه

 ."(ٓٙ)التحوؿ وااللتواء 

كر فاالستعارة من الوسائل التصويرية اليت سبكن اؼببدع من إخراج اؼبعاين العقلية والف        
احملتجبة واؼبشاعر اؽبائجة واالنفعاالت القوية يف ىيئات تثَت النفس وتعجبها ؛ ؼبا يف تلك اؽبيئات 

ن طريق اإللف أو من أمور ربس وترى ومن أشياء يسهل على النفس إدراكها لورودىا عليها م
 .الببع أو العادة

 الرمز - ج

يستًت يف النفس . وقد أشار ؿبمد فتوح  الرمز يعٍت التلميح والتعبَت ببريقة غَت مباشرة عما      
إىل أف الرمزية  م تعرؼ دبفهومها الفٍت الضيق إال يف النصف الثاين من القرف التاسع عشر، أما 
الرمزية االدب العريب القدًن فإهنا " ال تعٍت اإلحياء النفسي الرحب غَت اؼبقيد أو احملدود، بل تعٍت 

 " (ٔٙ)اإلشارة أو التعبَت غَت اؼبباشر .

ورغم ذلك فإف أسلوب بناء العبارات وطريقة األداء التصويري قد تؤدي من اؼبعاين  
الرمزية واإلشارات النفسية ما ال تؤديو اللفظة اؼبفردة ؛ خاصة أف األعماؿ األدبية تراعي روح 

حيملو العصر وثقافة اجملتمع، وىذا ما أكده ؿبمد فتوح بقولو : إف " الرمز ال ربملو الكلمة قدر ما 
التصويرية  األسلوب، وإحياؤه ال يتحقق عرب الداللة الواضحة اؼبفردة، قدر ما حيقق العالقة

 " (ٕٙ).اؼبركبة
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والرمز يف الرسائل األندلسية وّظف وفق معناه القدًن يف األدب العريب والذي يقًتب من  
إىل ابن ىود يشكو  (ٖٙ)داللتو اللغوية ومن ذلك رسالة كتبها أبو عمر الباجي على لساف البهار

فيها الورد حينما تعدى عليو واغتصب منو الرئاسة : " أطاؿ اهلل بقاء اؼبقتدر باهلل، موالي 
وسيدي،  ومعلي حايل، وأعادين من خيبة العناء، وعصمٍت معو من إخفاؽ الرجاء، وال أمشت يب 

قع إماريت، وغٌت بلبيف عدوا من الرياض يناصبٍت، وحاسداً من النواوير يراقبٍت، وقد علم الورد مو 
ر، حقيق بأف حيسن إىل إديائي عن عباريت ... وأنا عبد مبيع مسخر، وفبلوؾ يتصرؼ مدب

... فهل ؼبوالي أف حيسن إىل صنيعا، ويكـر حلة النوار، وأوؿ طالئع األزىار ... ألين سابقفأدين،
 .(ٗٙ)النور صبيعا، ويديٍت فأرقى إىل أخيت الثريا سريعاً "

لة ربمل اذباىا رمزيا، إذ ازبذ الكاتب من البهار والورد وسيلة ليعرب عن حالة وىذه الرسا 
التنافس واغبسد اليت وجدت بُت الكتاب يف بالطات األمراء، إذ كاف كل كاتب يريد التميز على 

 سعيا إىل اكتساب ود أصحاب السلبة.أقرانو، وتوضيح فضلو على غَته 

 : خامسا: شعرية اإليقاع

تلك التأثَتات الصوتية واؼبعنوية اؼبنبعثة من صباؿ التغيَت األديب، وىو نوعاف  اإليقاع ىو 
اؼبوحية، والثاين البديع  صويت ومعنوي أما اإليقاع الصويت فمصدره شيئاف، األوؿ العبارة اؼبوسيقية

 .فيًتكز يف وسائل البديع اؼبعنوي . وأما اإليقاع اؼبعنوياللفظي

 :عانياإليقاع الصوتي وتمثيل الم  -ٔ

 صوتيا للكلمة معنياف نفسي وصويت، فبجانب معناىا النفسي العاطفي تؤدي معٌت 
؛ إذ لكل كلمة صوت، وكل صوت يبعث فينا إحساسا وشعورا يتمم الغرض وينقل الشعور

خاصا، ولذلك يعٍت األدباء بأساليبهم عناية فائقة، فلكل أديب طريقتو يف انتقاء اللفظ األفضل، 
 .(٘ٙ)األنسب واختيار األسلوب

وقد أشار ابن جٍت إىل ظاىرة التمثيل الصويت للمعاين، حيث يرى أف العرب كانوا "   
 .(ٙٙ)كثَتا ما جيعلوف أصوات اغبروؼ على ظبت األحداث اؼبعرب عنها "
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 :السجع ( أ

كاف السجع أكثر احملسنات البديعية شيوعا وانتشارا يف الرسائل، وقد أجاد األندلسيوف يف توظيفو 
 .للتنغيم اؼبوسيقى والتآلف الصويتمصدرا  ليكوف

: " أبقاؾ اهلل أيب علّي بن ربيب القروي، ومنها من مناذجو رسالة أيب اؼبغَتة بن حـز إىل 
؛ واألدب ما بُت أىلو وسائل وذَمم من ضبيِم صريح الود، أىدى ربية على البعد، فإف الفهم رحم،

قراف، وال تنائي الديار واؼبنازؿ، بقادح يف األذّمة وليس عدـ الًتائي والعياف، بقاطع لألسباب واأل
ا زلت أتنّسم ذكرؾ، والوسائل؛ فالكتاب عوض عن الكالـ، والتواصل بالنفوس ال باألجساـ، وم

. وأظبع َخربؾ فأرى ُخربؾ، حىت أرادت األياـ كشف السر، ورفع السًت، فوقفت فأترّسم قدرؾ
، و  ، ووشى ؿبوؾ. وذىب مسبوؾباطنها لؤلعلى الصحيفة اليت ظاىرىا ديباج مرقـو ؛ ؤ منظـو

 .(ٚٙ)فرأيت صور األدب باىرة اؼبرأى والعياف، شاىدة لك بأذلق لساف، وأصدؽ بياف" 

ومن النماذج اليت اقًتف فيها السجع باالزدواج رسالة أيب القاسم بن اعبد، وقد عارض         
ا اغبسُت ضرائب األياـ، وتشوفت فيها رسالة أيب اغبسُت بن سراج: " حسنت لك يا سيدي أب

كبوؾ غرائب الكالـ، واىتزت ؼبكاتبك أعباؼ األقالـ، وجادت على ؿبلك ألباؼ الغماـ، 
 . (ٛٙ)وأشادت بفضلك ونبلك أصناؼ األناـ "

إف اإليقاع اؼبوسيقي النابع من صبل اؼبسجوعة تصاحبو يقظة نفسية وانفعاؿ وجداين، ؼبا         
بالسمو والفخار والقوة، وبذلك يصبح األثر شامال، ليس فس وإحساس "يبعثو من نشاط يف الن

 .(ٜٙ)" ذف، بل قوة حافزة تنفذ إىل النفسنابعا من األ

 : ب(الجناس

شرط اعبناس اعبيد حسن اإلفادة وموافقة الببع والسجية، وشدة ارتباطو باؼبعٌت وعدـ استغناء 
كوف اؼبعٌت ىو الذي طلبو واستدعاه وساؽ اؼبعٌت عنو، حيث ال ذبد ذبنيسا مقبوال " حىت ال ي

كبوه، وحىت ذبده ال تبغى بو بدال وال ذبد عنو حوال، ومن ىنا كاف أحلى ذبنيس تسمعو وأعاله 
 .(ٓٚ)وأحقو باغبس وأواله ما وقع من غَت قصد من اؼبتكلم إىل اجتالبو وتأىب لبلبو "



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                       والعشرون                           الثامن العدد 
 

435  

 

استخراجها وأعمل العقل وإذا كانت اؼبعاين تنتسب إىل مبدعها الذي بذؿ اعبهد يف  
والفكر يف نظمها فإنو إذا أرسلها على سجيتها، وتركها على طبيعتها، فإهنا لن تكتسي من 

 ، ولن تتخَت إال صبيل النغم وحسن اعبرس .(ٔٚ)األلفاظ إال ما يليق هبا، ولن تلبس إال ما يزينها 

قلما تسمح حبربة،  وما ظنك بدنياجاء يف قوؿ ابن عبد الرب الصغَت: " ومن مناذجو ما 
 .(ٕٚ)إال أتبعتها بغربة، وال ذبود دبنحة، إال كدرهتا دبحنة " 

اىا إف فوقت، وال زببئها إف واألناـ أغراض، لسهاـ األعراض، قلما تتخبوقولو: " 
 .(ٖٚ)... وأي أماف، من زماف، يدب دبيب العقرباف، ويثب وثوب األفعواف " رشقت

ماف وزماف، بدي حة وؿبنة، أغراض وأعراض، أ: حربة وغربة، منوقع اعبناس بُت 
 .ودبيب، ويثب وثوب

إذا اتفق للمرء ويفِّ يصادقو، وسري يوافقو، وأديب جياذبو أىداب اآلداب، أريب يضا: "وقولو أ
يناىبة لباب األلباب، فقد ظفر باألخ األسٌت، وأفاض بالقدح اؼبعّلى، ... وفّوؽ يف أىداؼ اؼبٌت 

 .(ٗٚ)سهما مصيباً " 

 : أىداب وآداب، أديب وأريب، لباب وألباب، خصيبا ومصيبا .وقع اعبناس بُت 

 :اإليقاع المعنوي -ٕ

من وسائل اإليقاع اؼبعنوي البباؽ واؼبقابلة واؼببالغة والتورية والعكس والتبديل واعبمع  
 والتفريق والتقسيم .

 : الطباق

: "من أصابو من نوائب الدىر واسيو فيمامن مناذجو ابن عبد الرب الصغَت إىل بعض إخوانو ي
: من صحة وسقم، ووجود كامو، وتصرؼ بُت أقسامووقع يف أح –أعزؾ اهلل  –صحب الدىر 

، .... على أف الذي أصابك أثقل عبثا، وأعظم وبعاد واقًتاب، وانتزاح واغًتاب وعدـ، وفناء وىـر
 .(٘ٚ)رزءا، واهلل يعظم أجرؾ، وجيزؿ ذخرؾ " 

، وبعاد واقًتاب: ة وسقم، ووجود صحوقع البباؽ يف قولو: "   وعدـ، وفناء وىـر
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أعزؾ اهلل  –وكذلك رسالتو اليت صبع فيها بُت التهنئة والتعزية " أحواؿ الدنيا   
مبنية على التداوؿ والتعاقب، ومسائاهتا ومسراهتا جارية ؾبرى التبادؿ والتقارب، فمن ِعربة  –

نة تفًُت عن منحة، ... وهلل تعاىل يف صبيع تفضي إىل عربة، ومن مساءة تُعقب دبسرة، ومن ؿب
 .(ٙٚ)األحواؿ اؼبختلفة، واألقدار اؼبنصرفة، حقوؽ من الصرب على السراء والضراء " 

ومن ذلك أيضا قولو على ألسنة أىل البلد من بالد األندلس يصفوف أحواؽبم بعد  
؛ كي  لبالد األخرىتعرضهم العتداء غَت اؼبسلمُت، ويستنهضوف مهم إخواهنم اؼبسلمُت يف ا

غَت أنا دنونا وبعدمت، وشقينا، وسعدمت، وليس اػبرب كالعياف، وال يساندوىم ويتحدوا معهم: "
ويستيقظ النوماف، ويشجع اعبباف الظن كالعرفاف، ولقد آف أف يبصر األعمى وينشط الكسالف، 

"(ٚٚ). 

 : المقابلة ( ب

 –د زاره فلم يوفو حقو : " كلف اؼبروءة ومن أمثلتها ما ورد يف رسالة إىل أيب جعفر بن عباس، وق
نا صعبة إال على الكراـ، وطرؽ اعبفاء رحبة لسلوؾ اللثاـ . واألضبق يرى الرب خسرا –أبقاؾ اهلل 

. فيمنح الكثَت من عرضو، ودينع اليسَت من غرضو ... وما يتكرب ويعتقد إكراـ الوافدين نقصانا
؛ واؼبتكرب يف النفوس صغَت، واؼبتواضع يف لوجهلو، وعجب اؼبرء أحد حساد عق متكرب إال من

 .كبَت "  الصدور

... واؼبتكرب يف  من عرضو، ودينع اليسَت من غرضو: فيمنح الكثَتوقعت اؼبقابلة يف قولو 
 .(ٛٚ)النفوس صغَت، واؼبتواضع يف الصدور كبَت 

 :الغلو المقبول ( د

، (ٜٚ)خرج ـبرج اؽبزؿ واػبالعة الغلو اؼبقبوؿ ىو الذي تضمن نوعا حسنا من التخييل، أو أ      
أو غبق بو ما يقربو من اغبق، كقد لالحتماؿ، ولو ولوال لالمتناع، وكاد للمقاربة، وأداة التشبيو، 

 .(ٓٛ)وآلة التشكيك، أو شابو ذلك من القرائن اللفظية " 

لو ؼبس البدور لعادت زيوفا، أو تناوؿ ذلك قوؿ ابن شهيد يف أحد معاصريو: "ومن  
 . (ٔٛ)غشاىا كسوفاً "الشموس ل
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... ظت منو فجر البياف، وشجر اإلحسافورد كتابك فلح: "وقوؿ ابن عبد الرب الصغَت 
أو ماء لكاف  روضا لكاف حزنا،فأشهد لو كاف خلقا لكاف إنسانا،أو نورا لكاف مشسا، أو 

 ".(ٕٛ)نامز 
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 اػباسبة

القرف اػبامس اؽبجري تبُت يل ما بعد ىذه اعبولة اؼبتأنية يف الرسائل األندلسية وخصوصا رسائل 
 يلي:

يزخر األدب العريب وخصوصا األندلسي بنصوص نثرية ؽبا من التأثَتات اعبمالية ما يقرهبا  -ٛ
 من طبيعة الشعر.

بلغت الرسائل األندلسية يف القرف اػبامس اؽبجري منزلة عالية من الصنعة واإلتقاف حىت  -ٜ
 بدت كأهنا شعر.

ديب وأوؿ عتبة من عتباتو ومن الرسائل اليت اقًتنت يعد العنواف مدخل العمل األ -ٓٔ
 موضوعاهتا بالعناوين طوؽ اغبمامة يف األلفة واألالؼ والتوابع والزوابع.

سبيزت الرسائل األندلسية ؿبل الدراسة بشعرية تداخل األجناس فقد عبأ أصحاهبا إىل  -ٔٔ
 ئل.إدخاؿ الشعر والسرد واغبوار ومالمح السَتة الذاتية يف بناء الرسا

عبأ بعض كتاب ىذه الرسائل إىل شعرية التناص، كالتناص الديٍت والتارخيي واألديب  -ٕٔ
 والقصصي الشعيب.

 عبأ بعض كتاب ىذه الرسائل إىل شعرية االنزياح كاالنزياح الًتكييب والداليل. -ٖٔ

عبأ بعض كتاب ىذه الرسائل إىل شعرية اإليقاع كالسجع واعبناس واؼبقابلة والبباؽ...  -ٗٔ
 إخل.
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 هوامشال

                                                           
. مس الهجري، دار البشير، األردنفي القرن الخا –، أدب الرسائل في األندلس فايز عبد النبي القييسٔ

 ٛٗٔم . ص ٜٜٛٔ، ٔط 
، مٜٜٚٔ ،: بيروتالثقافة، دار ، تحقيق إحسان عباسٔ، م ٔق –، الذخيرة ى (ٕٗ٘م )ت:ابن بسإ

 ٖٖٙص 
 ٖٖٚالسابق، صٖ
م ٜٚٛٔ، ٕالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  ط، رسائل ابن حزم، تحقيق إحسان عباسٗ
(ٔ/ٛٔ) 

م ٜٛٛٔ، المغرب ، اوبفال للنشر، دار ، ترجمة محمد  الولي ومبارك حنون، قضايا الشعريةياكبسون٘
 ٕٗ:ص

، ٕ، ط، المغرب، دار توبفال للنشرسالمةورجاء  : شكري المبخوت، رجمةعرية، الش: تودوروفانظرٙ
 ٗٛ:ص ٜٜٓٔ

  ٖٕ:: الشعريةتودوروفٚ
 : نفس الصفحةالسابقٛ
 ٖٕ: ص : الشعريةتودوروفٜ

 ٙٔ: ص السابقٓٔ
 ٕٗ، ص السابقٔٔ
 ٘، ص ، بغدادثقافية، دار الشئون ال، ترجمة عبد الرحمن أيوب، مدخل لجامع النصجيررارجينيتٕٔ
امعة الحاج ، ج، رسالة ماجيستيرحازم القرطاجني: الشعرية بين أرسطو طاليس و الرحموني بو منقاشٖٔ

 ، وىي منشورة على شبكة التواصل الجتماعيٕم ، ص ٜٕٓٓ، لخضر باتنة ، الجزائر
 ٖٕ: الشعرية ص انظر، تودوروفٗٔ
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 ٕٚ، ص مٜٜٓٔ، ٕفي العري. طمحمد مفتاح: دينامية النص: المركز الثقا٘ٔ
 (ٖٚ/ٔ: رسائل ابن حزم . )انظرٙٔ
 ٜٙٔ-ٕٛٙ، ص ٖق –ابن بسام. الذخيرة ٚٔ
 ٜٚٔ، صٖٕٓٓ، ٕٗالعصر الجاىلي، دار المعارف، ط –يخ األدب العربي ، تار شوقي ضيفٛٔ
، أبو عمرو ،مد بن إسماعيل، ابن عباد اللخمي، ىو عباد بن محى (ٔٙٗ-ٗٓٗالمعتضد بن عباد )ٜٔ

ل بني ، صاحب إشبيلية في عهد ملوك الطوائف كان في أيام أبيو يقود جيشو لقتااهللقب بالمعتضد بالمل
وىو خليفتو وولي ... واكتشف أن ابنو إسماعيل )ى (ٖٖٗاألفطس وغيرىم وولى األمر بعد وفاتو )سنة 

، فأحضره واعتقال ، فرفع إليو ماض في ==تدبير المؤامرة عليو من مكانعهده( يأتمر بو، فحبسو في قصره
، دار ٘ٔرين". الزركلي: األعالم: ط( وقتل الوزير الذي تواطأ معو على ذلك وآخٜٗٗوقتلو بيده )سنة

 (ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٖم )ٕٕٓٓالعلم للماليين ، بيروت . 
 ٔٗٔ-ٜٖٔ، ص ٔم ٖق –، الذخيرة ابن بسامٕٓ
 ٖٛٓ، ص ٔم  ٖق –، الذخيرة ابن بسامٕٔ
الرباط،  )المطبعة القتصادية(، الوليد الحميري،نشره ىنري بيريس،البديع في وصف الربيع،أبو  :انظرٕٕ

 ٚ٘-٘٘م،ص:ٜٓٗٔ
 ٔ: سورة القلمٖٕ
 ٗوٖ: سورة العلقٕٗ
 ٕٗ٘، ص ٔ، مٔق –، الذخيرة ابن بسامٕ٘
 ٖٕٓ، ص ٔ،م ٔق –، الذخيرة ابن بسامٕٙ
 ٖٔٔ-ٕٔٔ، ص مٜٜٙٔ، ٔ، ط، األردن، عمان، دار الشروق، فن السيرةإحسان عباسٕٚ
، ص مٜٔٛٔ، ٙ، ط، بيروت، دار الثقافةقرطبةعصر سيادة  -األدب العباسي ، تاريخ إحسان عباسٕٛ

ٖٗٔ 
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، ٔافي العربي، الدار البيضاء، ط، تحليل الخطاب الشعري، استراتيجيةالتناص، المركز الثقمحمد مفتاحٜٕ

 ٕٔٔ، صمٜ٘ٛٔ
 ٔ: سورة األنفالٖٓ
 ٖٓٔ: سورة آل عمرانٖٔ
عادل مرشد ، وآخرون ،  –وط : تحقيق شعيب األرنؤ م( ، المسندٕٔٗلمتوفي :حنبل )ا أحمد بنٕٖ

 (٘ٚٛٚم ، رقم )ٕٔٓٓ، ٔ، طد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة: عبد اهلل بن عبإشراف
 ٖٛٙ، ص  ٕ، م ٔق –، الذخيرة ابن بسامٖٖ
 (ٖٙٔ/ٖ. )مٜٙٛٔان، ، لبنتبك، دار الالمتنبي: ديوانو ، شرح: عبد الرحمن البرقوقيٖٗ
 ٛٗ، ص  ٔ، م ٖق –: الذخيرة ابن بسامٖ٘
 : غطائك أو قميصكغاشيتكٖٙ
، األصغر بن دارا األكبر بن أرشدير، وإما دارا فهو دارا اإلسكندر بن فيليب من ولد يونان اإلسكندر ىوٖٚ

ملك . فلما ى دارا، وكان والد اإلسكندر يؤدي إتاوة كل سنة إلحد ملوك الفرس العظماء المشهورينأ
، فغضب دارا وكتب إليو يهدده ويتوعده ، ثم دار بينهما قتال لكن اإلسكندر در ّأخر إرسال اإلتاوةاإلسكن

حابو فطعناه من خلفو فوقع . انظر: ، فوثب عليو رجالن من أصع أن يبث الخالف بيد دارا ورجالواستطا 
ار الفكر العربي، ضل، د: محمد أبو الفن زيدون، ت، سرح العيون في شرح رسالة ابابن نباتو المصري

 ٘ٙ-ٗٙ. ص ٜٗٙٔالقاىرة، 
 ٖ، ص ح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، سر ابن نباتو المصريٖٛ
 .ٓٙٔ-ٜ٘ٔص: ٔ،م ٖق –، الذخيرة ابن بسامٜٖ
 . ٕٔٚ، ص  ٕ، م ٖق –الشابق ٓٗ
،  لعروس، تاج اهم فضال على غيرىم"، الزبيدي: فرقة ل تفضل العرب على العجم ، ول ترى لالشعوبية ٔٗ

 .(ٗٗٔ/ٖم .)ٜ٘ٙٔط وزارة اإلرشاد بالكويت، 
 .ٜم ص :ٜٜ٘ٔ،  ٖ، طابن الكلبي، األصنام ، ت: أحمد زكي باشا، دار الكتب المصريةٕٗ
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، ٔالميداني، مجمع األمثال، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة السنة المحمدية، طٖٗ

 ( .ٕٙٔ/ٔم )ٜ٘٘ٔ
، ٔقيق: فريد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، لبنان، طانظر، ياقوت الحموي، معجم البلدان، تحٗٗ

 (.ٔٙ/ٖم )ٜٜٓٔ

م . ٕٕٓٓ، ، اتحاد الكتاب العرب، دمشقٔنزياح في التراث النقدي والبالغي، ط، الأحمد ويس٘ٗ 
 .٘ص:

ر نهضة مصر للطبع والنشر، ، داق أحمد الحوفى وبدوي طبانة، تحقيابن األثير، المثل السائرٙٗ
(ٕ/ٕٔٔ) 

 .ٖٛٓ:م ، صٕٛٓٓ ، ٗيب، مكتبة وىبة، ط: دللت التراكمحمد محمد أبو موسىٚٗ
 . ٙٛ، ص :ٔ، مٖق –ابن بسام، الذخيرة ٛٗ
 .ٜٗٗ:، صٔ، مٔق –السابق ٜٗ
 : الريح فيها نّدى .البليلةٓ٘
 .ٜٕٔ-ٜٕٛ، صٔ،مٕق –لذخيرة ، اابن بسامٔ٘
ومحمد أبو الفضل، دار الفكر العربي،  ، الصناعتين، تحقيق: علي البجاويأبو الهالل  العسكري: انظرٕ٘
 .ٜٕٗ، ص مٜٔٚٔ،ٕط

 (ٖٕٔ/ٕ، )ابن األثير، المثل السائرٖ٘
 .ٔٗٙ، ص :ٕ، مٔق–ابن بسان، الذخيرة ٗ٘
 .ٖٕٓ، ص :ٔ، مٔق–السابق ٘٘
م ينبت لو جناحان وذلك عند ىلكتو". الحيوان، ، ثأن النمل يبقى "دىرا ل جناح لوذكر الجاحظ ٙ٘

 ( .ٕٓٓ٘/ٖم )ٜ٘ٙٔ، شركة مصطفى البابي الحلبي ، ٕارون، طتحقيق: عبد السالم ى
 .ٜ٘ٔ، ص:ٔم ،ٖق –الذخير  ،ابن بسامٚ٘
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 . ٖٗ، ٕٗ، ص القاىر الجرجاني، أسرار البالغة: عبد انظرٛ٘
 ، من وعائو، سخابها: قالدتها. من كماموٗ٘ٔ، ص: ٔ،مٔق –ابن بسام، الذخيرة ٜ٘
 .ٜ٘ٗ، ص ٔ، مٔق –السابق ٓٙ
 .ٛ، ص:مٜٜٚٔر المعاصر ، دار المعارف، مز والرمزية في الشعمحمد فتوح ، الر ٔٙ
 . ٕٔٔ، ص :ٖٜٛٔقراءة أخرى ، دار المعارف ، –محمد فتوح، شعر المتنبي ٕٙ
: " نبت طيب الريح ... البهار العرار الذي يقال لو عين البقر ، وىو بهار البر وىو نبت جعد لو البهارٖٙ

، دار العرارة :". ابن منظور ، لسان العرب، ت: عامر أحمد حيدر أيام الربيع يقال لو فقاحة صفراء ينبت
 .م، مادة: بهرٖٕٓٓ،  ٔتب العلمية ، لبنان، طالك

 .، أودي: اعوجاجي، يهتبل بي: أي يحتفى بيٜ٘ٔ،ٜٗٔ، صٔم ،ٕق –ة ، الذخير ابن بسامٗٙ
 .٘ٚم ، ص:ٕٗٓٓ، ٜالنقد األدبي، دار المعارف، ط، في انظر: شوقي ضيف٘ٙ
 ( .ٚ٘ٔ/ٕم ، )ٕٙٓٓ، ، الخصائص، ت: محمد علي النجار، الهيئة العامة لقصور الثقافةابن جنيٙٙ
 . ٖٙٔ، ص:ٔ، مٔق-ابن بسام، الذخيرةٚٙ
 .ٖٛٗص: ،ٔ،مٕق–ابن بسام، الذخيرة ٛٙ
 .ٕٚ-ٕٙ، الصورة األدبية في القرآن الكريم ، صصالح الدين عبد التوابٜٙ
 .ٔٔ، ص:، أسرار البالغةعبد القاىرالجرجانيٓٚ
 .ٗٔص: ،انظر السابقٔٚ
 ٗ٘ٔ، ص:ٔ،مٖق –، الذخيرة ابن بسامٕٚ
 .السابق نفس الصفحةٖٚ
 .ٕ٘ٓص: ،ٔ،م ٖق –، الذخير ابن بسامٗٚ
 .ٜٕٔ-ٕٛٔ، ص:ٔ،م ٖق–السابق ٘ٚ
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 ٕٙٔ، ص:ٔ،م ٖق –السابق ٙٚ
 .ٜٚٔ، ص:ٔ، م ٖق–ابن بسام، الذخيرة ٚٚ
 .ٖٗٙ-ٖٖٙ: ٕ، مٔق -السابقٛٚ
 .ٖٚٚ-ٖٙٚ، صانظر: القزويني، اإليضاحٜٚ
م. ص ٜٜ٘ٔ، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ، ابن أبي اإلصبع، تحرير التحبير، ت: حنفي شرفٓٛ

ٖٕٖ. 
 .ٕٕٔ، ص:ٔ،م ٔق –ابن بسام، الذخيرة ٔٛ
 .ٕٚٓ-ٕٙٓ، ص: ٔ، مٖق –السابق ٕٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                       والعشرون                           الثامن العدد 
 

445  

 

                                                                                                                                        

 المصادر والمراجع:

 :: اؼبصادرأوالً 

 القرآف الكرًن -ٔ

ىػ( : ربرير التحبَت، ت : حنفي شرؼ، ٗ٘ٙ: لواحد، تعبد العظيم بن اإلصبع )ابن أيب ا -ٕ
 ـ.ٜٜ٘ٔاجمللس األعلى للشئوف اإلسالمية، 

ىػ( : اؼبثل السائر، ربقيق : أضبد اغبويف وبدوي طبانة، ٖٚٙابن األثَت ) ضياء الدين، ت :  -3
 ـ.ٜٜ٘ٔدار هنضة مصر، 

الذخَتة يف ؿباسن أىل ىػ( : ٕٗ٘ابن بساـ ) أبو اغبسن على ابن بساـ الشنًتيٍت، ت : -4
 ـ.ٜٜٚٔاعبزيرة، ربقيق إحساف عباس، دار الثقافة، بَتوت،  

 ىػ( :ٖٕٔأبو سباـ ) حبيب بن أوس البائي، ت :  -٘

ىػ( : اغبيواف، ربقيق : عبد السالـ ىاروف،  ٕ٘٘اعباحظ ) أبو عثماف عمرو بن حبر، ت :  -ٙ
 ـ .ٜ٘ٙٔ، شركة مصبفى البايب اغبليب،  ٕط

 ىػ( : ٗٚٗأو  ٔٚٗعبد القاىر بن عبد الرضبن، ت :  )اعبرجاين -ٚ

 ـ .ٜٜٔٔ، ٔ: ؿبمود شاكر، دار اؼبدين جبدة، طأسرار البالغة، تعليق -

 ـ.ٕٗٓٓ، ٘: ؿبمود شاكر، مكتبة اػباقبي بالقاىرة، طدالئل اإلعجاز، تعليق -

: ؿبمد قىػ(: اػبصائص، ربقي ٕٜٖالفتاح عثماف بن جٍت اؼبوصلي، ت:  أبوابن جٍت ) -ٛ
 ـ.ٕٙٓٓعلي النجار، اؽبيئة العامة لقصور الثقافة، 
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 : ىػ(ٙ٘ٗأضبد بن سعيد بن حـز األندلسي ت:  ابو ؿبمد علي بنابن حـز األندلسي ) -ٜ

، ت -     ، ٕلدراسات والنشر،بَتوت، ط: إحساف عباس،اؼبؤسسة العربية لرسائل ابن حـز
 .ـٜٚٛٔ

: فريد عبد ىػ(: معجم البلداف، ربقيقٕٙٙت:  اغبموي )ياقوت بن عبد اهلل الرومي، -ٓٔ
 ـ.ٜٜٓٔ ،ٔطالعزيز، دار الكتب العلمية، لبناف، 

ببعة االقتصادية، : البديع يف وصف الربيع، نشره ىنري بَتيس، اؼباغبمَتي )أبو الوليد( -ٔٔ
 .ـٜٓٗٔالرباط، 

اؼبسند، ربقيق : ىػ(ٕٔٗؿبمد بن حنبل الشيباين، ت: أبو عبد اهلل أضبد بن ابن حنبل ) -ٕٔ
لًتكي، مؤسسة عادؿ مرشد، وآخروف، إشراؼ : د . عبد اهلل بن عبد احملسن ا –شعيب األرؤوط 

 .ـٕٔٓٓ، ٔالرسالة، ط

 :ىػ(ٜٕ٘مد عبيد اهلل القيسي اإلشبيلي، ت: أبو نصر الفتح بن ؿبابن خاقاف ) -ٖٔ

، ٜٜٛٔ، األردف، طمكتبة اؼبنار: حسُت يوسف خريوش، قالئد العقياف وؿباسن األعياف، ت -
 .ٔـ

، ٔط: ؿبمد على شوابكة،األندلس، ربقيقمبمح األنفس ومسرح التأنس يف ملح أىل  -
 .ـٖٜٛٔمؤسسة الرسالة،سوريا، 

 :ىػ( ٔٛٙت: ’ باس أضبد بن ؿبمد بن إبراىيم أبو العابن خلكاف ) -ٗٔ

بناف، : يوسف علي طويل ومرًن قاسم طويل، دار الكتب العلمية، لوفيات األعياف، ت
 . ٔ، ـٜٜٛٔط
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العمدة يف ؿباسن الشعر  ىػ(: ٖٙٗأو  ٙ٘ٗواين، ت: ابن رشيق ) اغبسن بن رشيق القَت  -٘ٔ
 ـ.ٜٔٛٔ، ٘وآدابو، ربقيق: ؿبمد ؿبي الدين،دار اعبيل، ط

 .ـٜ٘ٙٔط وزارة اإلرشاد بالكويت،  تاج العروس، ىػ(: ٕ٘ٓٔالزبيدي )مرتضى، ت:  -ٙٔ

 .ـٜٜٗٔ، ٕوسف فرحات، دار الكتاب العريب، بَتوت، ط: ديوانو، شرح يابن زيدوف -ٚٔ

ىػ(: ديوانو، حققو: يعقوب ٕٙٗأضبد بن أيب مرواف عبد اؼبلك، ت:  أبو عامرابن شهيد ) -ٛٔ
: ببرس اىرة .رسالة التوابع والزوابع، ت: ؿبمود علي مكي، دار الكتاب العريب، القزكي، راجعو

 ـ .ٜٓٛٔالبستاين، دار صادر، بَتوت، 

البياف اؼبغرب يف  :ىػ( ٕٔٚ، اؼبتويف بعد سنة أبو العباس أضبد بن ؿبمدابن عذارى ) -ٜٔ
، دار الغرب ٔ: بشار عواد وؿبمود بشار عواد، طأخبار اؼبلوؾ األندلس واؼبغرب، تاختصار 

 ـ.ٖٕٔٓاإلسالمي، تونس، 

 :ىػ( ٜٖ٘العسكري )أبو ىالؿ اغبسن بن عبد اهلل، ت:  -ٕٓ

 ـ .ٜٔٚٔ، ٕعلي البجاوي و ؿبمد أبو الفضل، دار الفكر العريب، ط: الصناعُت، ربقيق -

 ـ.ٜٛٛٔ،ٔت:أضبد عبد السالـ وؿبمد سعيد زغلوؿ،دار الكتب العلمية، ط صبهرة األمثاؿ، -

 :ىػ(ٜٚ٘ي الدين عبد اهلل ؿبمد بن ضبد، ت: أبو ؿبمد صفالعماد  األصفهاين ) -ٕٔ

 - -اؼبغرب واألندلس، ربقيق آذرتاشوآذرتوش، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم الشعراء  -
 ـ.ٜٙٛٔ، ٕتنقيح ؿبمد اؼبرزوقي وآخروف، الدار التونسية، ط

: أضبد ؿبمد ىػ(: الشعر والشعراء، ربقيقٖٖٚ)أبو ؿبمد عبد اهلل بن مسلم، ت:  ابن قتيبة -ٕٕ
 ـ.ٕٜٛٔشاكر، دار اؼبعارؼ، 
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: ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي، لشعر، ربقيقىػ(: نقد اٖٖٚ: ) أبوالفرج، ت: قدامة بن جعفر -ٖٕ
 ـ.ٖٜٙٔمكتبة الكليات األزىرية، 

 . ٕ،ـٜٔٛٔاإلسالمي، بَتوت، ط ٕٗ

دار ( :اإليضاح، ىػ ٜٖٚالؿ الدين ؿبمد بن عبد الرضبن، ت: ج –اػببيب القزويٍت ) -ٕ٘
 .الكتب العلمية، بَتوت، لبناف

: أضبد زكي األصناـ، ت( :ىػٕٗٓ: منذر ىشاـ بن ؿبمد بن السائب، ت أبوابن الكليب ) -ٕٙ
 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٖباشا، دار الكتب اؼبصرية، ط

: عبد الرضبن الربقوقي، ىػ( :الديواف، شرحٖٗ٘اؼبتنيب )أبو البيب أضبد بن اغبسُت، ت:  -ٕٚ
 ـ.ٜٙٛٔدار الكتاب العريب، لبناف، 

ضبن، دار : عائشة عبد الر ىػ(: رسالة الغفراف، ربقيق ٜٗٗاؼبعري )أبو العالء، ت:  -ٕٛ
 ـ.ٜٚٚٔ، ٙاؼبعارؼ، ط

، ت:  -ٜٕ : إحساف عباي، ىػ(: نفح البيب، ربقيق ٔٔٚاؼبقريزي )أضبد بن ؿبمد بن مكـر
 ـ.ٜٛٙٔدار صادر، بَتوت، 

: عامر أضبد ىػ(: لساف العرب، ربقيق ٔٔٚلدين ؿبمد بن مكـر و ت: صباؿ اابن منظور ) -ٖٓ
 ـ.ٖٕٓٓ، ٔحيدر، دار الكتب العلمية، لبناف، ط

ىػ(: ؾبمع  ٛٔ٘ن أضبد بن إبراىيم النيسابوري، ت: أبو الفضل أضبد بن ؿبمد باؼبيداين ) -ٖٔ
 ـ.ٜ٘٘ٔ، ٔ: ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد، مكتبة السنة احملمدية، طاألمثاؿ، ت
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لة : سرح العيوف يف شرح رساىػ( ٛٙٚابن نباتة اؼبصري )صباؿ الدين ؿبمد بن ؿبمد، ت:  -ٕٖ
 ـ.ٜٗٙٔمد أبو الفضل، دار الفكر العريب، القاىرة، : ؿبابن زيدوف، ت

 :ثانياً: اؼبراجع

 ـ.ٜ٘٘ٔاألسس اعبمالية يف النقد العريب، مببعة االعتماد، مصر،  :إظباعيل )عز الدين( -ٔ

 ـ .ٕٜٚٔ، ٗ: موسيقى الشعر، األقبلو اؼبصرية، طأنيس )إبراىيم( -ٕ

 ـ.ٜٜٙٔ، ٔللًتصبة والنشر، ط : اإليقاع يف شعر السياب، نوارةحبراوي )سيد( -ٖ

، ٕ: شكري اؼببخوت ورجاء سالمة، دار تويقاؿ للنشر، اؼبغرب، طتودوروؼ: الشعرية، ترصبة -ٗ
 ـ.ٜٜٓٔ

يوب، دار الشئوف الثقافية، : مدخل عبامع النص، ترصبة عبد الوىاب أجينيت )جَتار( -٘
 .بغداد

 .عارؼ، مصر، دار اؼبٖحو الوايف، ط: النىػ(ٜٖٛٔ: عباس، تحسن ) -ٙ

طوؽ اغبمامة أمنوذجا، رسالة ماجيستَت،  –: شعرية النثر ضبودة )دانا عبد اللبيف سليم( -ٚ
 .شورة على شبكة التواصل االجتماعيـ، وىي منٕٕٔٓجامعة الشرؽ األوسط، 

، ٔعناصر اإلبداع الفٍت يف شعر ابن خفاجة، مؤسسة اإلخالص للبباعة، ط :خاطر )حيي( -ٛ
 ـ .ٜٜٜٔ

دراسة يف النظرية والتببيق، رسالة  –(: الشعرية يف النقد العريب اغبديث اشدة )حامد سا مالرو  -ٜ
 .شورة على شبكة التواصل االجتماعيـ . وىي منٕٙٓٓدكتوراه، جامعة مؤتة، األردف، 
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 ـ . ٜٜٚٔ: استدعاء الشخصية الًتاثية، دار الفكر العريب، القاىرة، زايد )علي عشري( -ٓٔ

 ـ.ٜٛٛٔ، ٔ: البالغة الصوتية يف القرىن الكرًن، الرسالة، طد إبراىيم(شادي )ؿبم -ٔٔ

 ـ.ٜٜٗٔ، مكتبة النهضة اؼبصرية، ٓٔ: أصوؿ النقد األديب، طالشايب )أضبد( -ٕٔ

موضوعاتو وفنونو، دار العلم للماليُت، بَتوت،  –: األدب األندلسي الشكعة )مصبفى( -ٖٔ
 ـ.ٖٜٛٔ

 :ضيف )شوقي( -ٗٔ

  -ـ.ٖٕٓٓ، ٕٗالعصر اعباىلي، دار اؼبعارؼ، ط –العريب تاريخ األدب  -

 الفن ومذاىبو يف النثر العريب، دار اؼبعارؼ . -

 ـ.ٕٗٓٓ، ٜيف النقد األديب، دار اؼبعارؼ، ط -

 :عباس )إحساف( -٘ٔ

 -ـ.ٕٜٜٔ، دار الثقافة، بَتوت، ٗتاريخ النقد األديب، ط -

 ـ.ٜٜٚٔ، ٔ(، دار الشروؽ، عماف، طُتتاريخ األدب األندلسي )عصر البوائف واؼبرابب -

فن  -ـ.ٜٔٛٔ، ٙعصر سيادة قرطبة، دار الثقافة، بَتوت، ط –تاريخ األدب العباسي  -
 ـ.ٜٜٙٔ، ٔالسَتة، دار الشروؽ، عماف، األردف، ط

: الصورة األدبية يف القرآف الكرًن، الشركة اؼبصرية العالية عبد التواب )صالح الدين( -ٙٔ
 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٔلوقبماف، ط

 ـ.ٜٜٛٔ: موسيقى الشعر العريب، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، عبد اعبليل )حسٍت( -
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 ـ.ٜٙٚٔ، ٕ: األدب العريب يف األندلس، دار النهضة العربية، بَتوت، طعتيق: )عبد العزيز( -

 ـ.ٕٜٚٔ، دار النهضة العربية، بَتوت، ٕيف النقد األديب، ط -

 ـ.ٕٕٓٓى، دار اؼبعرفة اعبامعية ، : النثر األندلسي، فوزي عيسعيسى )فوزي( -

 :الغباري )عوض( -ٚٔ

 ـ.ٕٙٓٓشعر الببيعة يف األدب اؼبصري، اؽبيئة العامة اؼبصرية للكتاب،  -

 ـ.ٜٜٙٔنقد الشعر يف مصر اإلسالمية، دار غريب،  -

 : )ؿبمد( فتوح -ٛٔ

 ـ.ٜٜٚٔالرمز والرمزية يف الشعر اؼبعاصر، دار اؼبعارؼ،  -

 ـ.ٖٜٛٔرى، دار اؼبعارؼ، قراءة أخ –شعر اؼبتنيب  -

 ـ.ٜٜٓٔ، ٔ: شفرات النص، دار الفكر، طفضل )صالح( -ٜٔ

يف القرف اػبامس اؽبجري،  –: أدب الرسائل يف األندلس القيسي )فايز عبد النيب( -ٕٓ      
 ـ.ٜٜٛٔ، ٔدار البشَت، األردف،ط

 : ربليل اػبباب الشعري:مفتاح )ؿبمد( -ٕٔ          

 ـ.ٜ٘ٛٔ،ٔاؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط اسًتاتيجة التناص، -

 ـ.ٜٜٓٔ، ٕدينامية النص، اؼبركز الثقايف العريب،ط -

 : بو منقاش )الرضبوين( -ٕٕ
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 ----- -الشعرية بُت أرسبو طاليس وحاـز القرطاجٍت، رسالة ماجستَت، جامعة اغباج ػبضر  -
 االجتماعي .ـ، وىي منشورة على شبكة التواصل ٜٕٓٓباتنة، اعبزائر، 

 :(أبو موسى )ؿبمد ؿبمد  -ٖٕ

 ـ.ٕٙٓٓ، ٙالتصوير البياين، مكتبة وىبة، ط -

 ـ.ٕٙٓٓ، ٔتقريب منهاج البلغاء، مكتبة وىبة، ط -

 ـ.ٜٜٙٔ، ٗخصائص الًتاكيب، مكتبة وىبة، ط -

 ـ.ٕٛٓٓ، ٗدالالت الًتاكيب، مكتبة وىبة،ط -

 ـ.ٜٜٛٔ، ٔمدخل إىل كتايب عبد القاىر اعبرجاين، مكتبة وىبة، ط -

ابن برد األصغر منوذجا، دار الفكر للنشر،  –: صباليات النثر األندلسي ميداف )أدين( -ٕٗ
 ـ.ٕ٘ٔٓ

 ـ.ٜ٘ٛٔ: األدب األندلسي من الفتح إىل سقوط اػبالفة، دار اؼبعارؼ، ىيكل )أضبد( -ٕ٘

، ارباد الكتاب العرب، دمشق، ٔ: االنزياح يف الًتاث النقدي والبالغي، طويس )أضبد( -ٕٙ
 ـ. ٕٕٓٓ

 


