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بسػػـ او لالحمػػد و لصػػمي او لسػػمـ عمػػو رسػػلؿ او لعمػػو  لػػو لصػػحبو 
 لمف اىتدى بيداه .

 لبعد :
مػف العػعرام مػف لػـ ي تػذ  -عمػو اتػت ؼ عصػلره  -فإف في تاريخ  أدبنػا 

حظو مف العيرة أل ينؿ نتاجو مف الدراسة لالبحث ما يسػتحؽ . نػدرؾ ىػذه الظػاىرة 
تلقفنػػا عنػػد عػػاعر مػػف العػػعرام الم مػػيف أصػػحاب  فػػي تػػاريخ أدبنػػا لبتاصػػة   إذ

 ال صيدة اللاحدة أل ال صائد المعدلدة .
ىماؿ ىذه الطائفة مف الععرام ربما يف د األدب العربي نتاجًا قد يكػلف أرػرًا  لا 
لو قيمتو الفنية في عالـ الن د لاإلبػداع  لمػف ىنػا كػاف تلجينػا صػلب ىػذه الدراسػة 

الطائفة  لىل "ابف زريؽ" صاحب العينيػة المعرلفػة التي تتلقؼ عند عاعر مف ىذه 
 بيف المؤرتيف  لأصحاب التراجـ باليتيمة .

لال صيدة تعد مف عيلف الععر العربي في ميداف الغربة لالحنيف مػف ناحيػة 
 -لالغزؿ العفيؼ المعبر عف المعػاعر مػف ناحيػة أتػرى . لالحػؽ إف ىػذه ال صػيدة 

ف ُكتبت عنيػا بعػض الم ػافت فػي ا  -لحلليػات أل عمػو ملاقػل العػبكة العنكبلتيػة لا 
فإنيا لـ تنؿ مف الدراسة العممية األكاديمية ما يجمي جلانبيا المتتمفة ليبرز قيمتيا 

 الفنية   ليضعيا في مكانيا ال ئؽ بيا في تاريخ أدبنا العربي .
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 لكف الباحث يرى لزامًا عميو ذكر بعض الدراسات الساب ة لمنيا :
 فغتراب لاللىـ بيف ص ح نيازي لابف زريؽ لربيل العبيدي .ة اػجدلي  – 
 ابف زريؽ البغدادي عاعر الحزف لالندـ لمحمد ىيرـ زعرلر .  – 
 الحنيف في قصيدة ابف زريؽ البغدادي تير او سعيد . -

 ابف زريؽ لال صيدة الفراقية ألحمد أميف عمي . -
 حث لالذي سيكلف عنلانو :لف ىذه ال صيدة ميدانًا ليذا البػلقد رأينا أف تك

 " عىاصر اإلبذاع انفىً يف عٍىٍت ابه زرٌق "

لقػػد اقتضػػت طبيعػػة الدراسػػة أف تكػػلف تطتيػػا فػػي م دمػػة لتمييػػد لتمسػػة 
فصػػلؿ تع بيػػا تاتمػػة لفيػػرس بالمصػػادر لالمراجػػل   ف مػػا الم دمػػة فتتضػػمف أىميػػة 

 البحث لتطتو لمنيجو   لأما التمييد ف د حلى ن اطًا ر رًا :
 : حياة ابف زريؽ . ذلاأو

 : نص ال صيدة ملضلع الدراسة . وثاوٍها
 : عرح ملجز لم صيدة . وثانثها

 : لعنلانو : ) التجربة الععرية في ال صيدة    فاقيا لرلافدىا ( . انفصم األول
 : البنام المغلي لاألسملبي في عينية ابف زريؽ .انفصم انثاوً 
  صيدة .: اللحدة الفنية في ال انفصم انثانث
 : التصلير الفني في عينية ابف زريؽ . انفصم انرابع

 : التعكيؿ الملسي ي في عينية ابف زريؽ . انفصم اخلامس
 : لتتضمف بعض النتائج لالتلصيات التي انتيت إلييا الدراسة . اخلامتت
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لقػػػد اعتمػػػد الباحػػػث فػػػي بحرػػػو عمػػػو مػػػنيج التحميػػػؿ الن ػػػدي فػػػي معالجػػػة 
غفػؿ المنػاىج األتػرى كػالمنيج النفسػي أل التػاريتي متػو ملضلعات الدراسػة  للػـ ي

 دعت إلو ذلؾ ال ضية المعرلضة أل الملضلع المعالج .

لأتيػػرًا : فػػإني اتلجػػو بتػػالص العػػكر إلػػو كػػؿ مػػف أعػػانني عمػػو إتمػػاـ ىػػذه 
 الدراسة  لأسيـ في ترلجيا عمو ىذا النحل . 

ليو أنيب . لصمو ا و عمػو سػيدنا محمػد لما تلفي ي إف باو عميو تلكمت لا 
 لعمو  لو لصحبو لسمـ .
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 متهٍذ
قبؿ أف نمج إلو ملضلع بحرنا يجدر بنا أف ن دـ ليذه الدراسػة بمػدتؿ يفػت  
الطريؽ أماـ ال ارئ لفيـ النص لاللقلؼ عمػو بلاعرػو لمعطياتػو  لمػف رػـ فػإف ىػذا 

 التمييد ي ؼ عند ن اط ر ث:

 ا بالنص  " ملضلع البحث " .: حياة العاعر لع قتيأوذلا
: ذكر نص ال صيدة معتمديف في ذلؾ عمو إحػدى رلاياتيػا لالتػي جػامت فػي ثاوٍها

 كتاب " اللافي باللفيات "  لص ح الديف الصفدي .
: عػػرض مػػلجز لمضػػملف ال صػػيدة لعػػرح متتصػػر ألبياتيػػا   لىػػل مػػا قػػد وثانثهااا

ضامتيا .  يساعد في بياف جلانب النص لا 
 ه  زرٌق حٍاته وإبذاعه :أوالً ا  اب

 

حيف نتعرض لحياة " ابػف زريػؽ " لنحػالؿ الللػلج إلػو عالمػو التػاص   قػد 
نستغرب ما أحاط بحياة ىذا العاعر لما اكتنفيا مف غمػلض   فعمػو الػرغـ مػف أنػو 
كاتب لعاعر   يبدل مف ت ؿ قصيدتو أنو  صاحب ملىبػة فريػدة   لحاسػة عػعرية 

إف أف كتػب التػراجـ لالتػاريخ لػـ تتلسػل فػي عػرض  ممتازة   لعػعلر مرىػؼ رقيػؽ  
حياتػػو   للػػـ تػػذكر الكريػػر مػػف تفاصػػيميا   لسػػلؼ نحػػالؿ جمػػل عػػتات مػػا ألردتػػو 
المصادر عنو لما جام في بطلف الكتب مف إعارات إلو حياتو التاصػة فػابف زريػؽ 
عاعر عاش فػي بغػداد فػي العصػر العباسػي الرػاني   ليبػدل أنػو قػد امػتيف الكتابػة  
للعمو عمؿ فػي أحػد دلاليػف الدللػة  نػذاؾ  يبػدل ذلػؾ مػف تػ ؿ مػا ألرده صػاحب " 
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لغيػره فػي التعريػؼ بػو حػيف قػاؿ عنػو : " إنػو أبػل الحسػف عمػو بػف  (ٔ)نف  األزىار"
ف ػي بػػ  في لؿ عنو : " إنو ىػل عمػ(ٕ)زريؽ البغدادي" لأما صاحب " معجـ المؤلفيف"

 ىجر لطنو   لتلفو باألندلس " .زريؽ البغدادي )أبل الحسف( عاعر كاتب 
 

ليمكف ال لؿ إف ابف  زريؽ قد عاش فػي ألاتػر ال ػرف الرابػل لألائػؿ ال ػرف 
  (ٖ)ـٜٕٓٔىػػ/ٕٓٗالتامس اليجري  ف د ذكرت أكرر المصػادر أنػو قػد تػلفو سػنة:

ر أننػػا نسػػتطيل ػغيػػر أنيػػا لػػـ تتعػػرض لتػػاريخ مللػػده أل لتفاصػػيؿ حياتػػو التاصػػة غيػػ
عمػو أف أحػد المصػادر  (ٗ) داً ػفػي بغػداد لفػي ناحيػة الكػرخ تحديػ ال لؿ ب نو قد عاش

يػػذكر عػػػيئًا غريبػػًا فيجعػػػؿ ملطنػػػو العػػاـ  فصػػػاحب " اإلكمػػػاؿ" ي ػػلؿ عنػػػو: " لأمػػػا 
  (٘)الزري ػػي بت ػػديـ الػػزاي لضػػميا لفػػت  الػػرام فيػػل عػػاعر عػػامي  يعػػرؼ بػػالزري ي"

اربتػو ىػل نفسػو مػف لىذا يتالؼ ما أربتتو المصػادر مػف أنػو بغػدادي المػلطف  لمػا 

                                           

( عاكر بف مغامس بف محفلظ بف صال  ع ير البتملني : نف  األزىار في منتتبات افععار ٔ)
 ـ . ٙٛٛٔبيرلت الطبعة الرالرة   المطبعة األدبية   إبراىيـ اليازجي  تح يؽ    ٘ص

  دار إحيام التراث العربي   مكتبة المرني  ٜ٘ص ٚ( عمر رضا كحالة : معجـ المؤلفيف   جػٕ)
 بيرلت . 

  إبراىيـ الحمد لالعمر : ابف زريؽ  ٜ٘ص ٚانظر : عمر رضا كحالة : معجـ المؤلفيف جػ(ٖ)
 بيف انياب 

 ىػ . ٖ٘ٗٔ  ـ ٕٗٔٓيلنيل  ٙٙص ٗٚٗمنار اإلس ـ   العدد  –الغربة    

الكرخ : ىل الجانب الغربي مف بغداد بني قبؿ الجانب العرقي ) الرصافة ( انظر : ياقلت ( ٗ)
 ـ .ٜٚ٘ٔ  دار صادر بيرلت  ٛٗٗص ٗلبمداف   جػالحملي : معجـ ا

عمي بف ىبة او بف جعفر بف ماكلف : اإلكماؿ في رفل افرتياب عف المؤتمؼ لالمتتمؼ في ( ٘)
  الطبعة األللو    دار الكتب العممية بيرلت ٔ٘ٔص ٗاألسمام لالكنو لاألنساب   جػ

  ـ ٜٜٜٔىػ ٔٔٗٔ
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أنو كانت لو حبيبة ببغداد  لأف لو منزًف بإحدى نلاحييػا المعػيلرة  لىػي الكػرخ كمػا 
 سنرى .

 

ليمكػػف تعميػػؿ مػػا ذىػػػب إليػػو صػػاحب " اإلكمػػاؿ " بػػػ ف العػػاعر كػػاف كريػػػر 
الترحػػاؿ طمبػػًا لمػػرزؽ  فمعمػػو مػػر بالعػػاـ أل ذىػػب يمػػدح بعػػض أمرائيػػا فاسػػت ر فييػػا  

 عؿ بعضيـ ينسبو إلو العاـ .مدة مف الزمف  ما ج
 

ذا كانػػػت المصػػػادر قػػػد أغفمػػػت تفاصػػػيؿ الحيػػػاة  التاصػػػة  بالعػػػاعر فػػػإف  لا 
ال صيدة التي نحف بصدد دراستيا قد تكعؼ عف بعض ىذه التفاصػيؿ   لمػف تػ ؿ 
دراستيا يمكف ال لؿ : إف العاعر قد عاش حياة ليست رتية   فيػل كمػا يبػدل قميػؿ 

تػػرى اتصػػؼ بيػػا " ابػػف زريػػؽ " فيػػل كريػػر الترحػػاؿ   الػػرزؽ   لىنػػا تتبػػدي صػػفة أ
 لالتن ؿ بيف البمداف   لىل يعمف عف ذلؾ صراحة في قصيدتو  كما سنرى .

 

ليمكف ال لؿ ب ف "ابف زريؽ" كاف صاحب عتصية طملحة تصبل إلو حيػاة 
أرقو   لمعيعة أكرر رراًم   لبتاصػة إذا عممنػا أف لمعػاعر حبيبػة أراد أف يػلفر ليػا 

ف العيش ما يكفؿ ليما حياة سيمة رتية   لىنا تتبدي ن طة ميمة في حيػاة " للو م
ابف زريؽ " لىي أنو قد كاف لو في ملطنػو حبيبػة تػذكر المصػادر أنيػا ابنػة عمػو   
كمػػا تػػذكر بعضػػيا أنػػو تزلجيػػا   لىػػل مػػا نميػػؿ إليػػو   فحديرػػو عػػف المنػػزؿ الػػذي 

نو ف يؤكده   لف يبدل أف " ابف ضميما لعيد أياـ سعادتيما قد يلحي بذلؾ   غير أ
زريؽ " قد كاف لو ألفد إذ لل كاف األمر كذلؾ لذكرىـ في قصػيدتو التػي تناللػت  فـ 
الغربػػة لالحنػػيف إلػػو األىػػؿ لالػػلطف   فمػػف الصػػعب أف يلجػػد إنسػػاف فػػي مرػػؿ ىػػذا 

بو  الملقؼ   لبتاصة إذا كاف ىذا اإلنساف عاعرًا رقي ًا لف يذكر أكرر الناس اتصافً 
 لارتباطًا بحياتو . 
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ل"ابف زريؽ" عاعر م ؿ قؿ أف تذكر المصػادر لػو غيػر عينيتػو المعػيلرة   
ما دعا بعض مؤرتي األدب لالمترجميف لو أف يطمؽ عمييا اليتيمة بمعنو أنو لػيس 
لو غيرىا   لالحؽ أف ىذا ال لؿ يحتاج إلو مناقعة   فال صيدة بما بمغت مف نضػج 

مجاًف لمعؾ أف صاحبيا قد تجالز مراحؿ عديػدة حتػي بمػي فػي  فني تؤكد بما ف يدع
العػػعر ىػػذا المبمػػي   لفبػػد أنػػو فػػي تمػػؾ المراحػػؿ قػػد قػػاؿ الععػػرات بػػؿ المئػػات مػػف 
ال صائد حتو لصؿ إلو ىذه المرحمة مف النضج الػذي يعمػف عػف ملىبػة فطريػة مػف 

بػػ ف ىػػذه   ناحيػػة لدربػػة لتمػػرس بيػػذا الفػػف مػػف ناحيػػة أتػػرى   عمػػو أننػػا ف نسػػمـ
ال صػػيدة ىػػي المرليػػة اللحيػػدة فػػي المصػػادر األدبيػػة لالتاريتيػػة فصػػاحب " تػػاريخ 

يػػذكر لػػو قصػػيدة أتػػرى عمييػػا مسػػحة مػػف الفػػف لفييػػا درجػػة مػػف النضػػج  (ٔ)بغػػداد" 
ي لؿ عنو: " إنو صاحب ال صيدة المعيلرة التي رلاىا عنو أبل الييجػام محمػد بػف 

 عمراف بف عاىيف لمنيا :
 ي منػػػذ عػػػطت بػػػؾ النػػػلىلمػػػا سػػػر قمبػػػ

 

 رؼمتطػػػػػػػػػػأنيػػػػػػػػػػػس لف كػػػػػػػػػػاس لف  

 

 لمػػػػػػػا ذقػػػػػػت طعػػػػػػـ المػػػػػػام إف لجدتػػػػػػػو
 

 لأف ليس بالمام الذى كنت أعرؼ 
 

 للػػػػػػػػػػـ أعيػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػذات إف تكمفػػػػػػػػػػػاً 
 

 لأي سػػػػػػػػػػرلر ي تضيػػػػػػػػػو التكمػػػػػػػػػؼ 
 

 ليذكر الصفدي لو قصيدة أترى في ررام ديؾ  مطمعيا :
 تطػػػػػػػب طرقػػػػػػػت  بػػػػػػػو أمػػػػػػػر طػػػػػػػرلؽ

 

(ٕ)عمػػػػو غيػػػػر عػػػػفيؽفػػػػظ الحمػػػػلؿ  
 

 

 

                                           

  تح يؽ  ٗٗٔص ٕٔجػ –و : تاريخ بغداد لذيللغداديبكر أحمد بف عمو التطيب الببل ( أٔ)
 ىػ .ٚٔٗٔدار الكتب العممية بيرلت الطبعة األللو  –ال ادر عطا مصطفو عبد

أحمد األرناؤلط لتركي مصطفو     ٛٚص  ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٕ)
 ـ .  ٕٓٓٓ  ىػ ٕٓٗٔدار أحيام التراث بيرلت 
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فيذا  كمو يؤكد أننا أماـ عاعر لو قصائد قد سب ت  تمػؾ ال صػيدة   ليعػزز 
ىذا ما يذكره رلاتيا في  سبب رحمتو   أنو قد رحؿ إلو األنػدلس مادحػًا أحػد أمرائيػا 
فكيؼ يمدح ليرجل العطام إذا لـ يكف عاعرًا متممكًا زماـ ال ريض   لأما تفسير قمػة 

ععر فربما يكلف قد ف د مل ما ف د مف ترارنا العربي   لربما لـ يكف  ما رلي لو مف
لمعاعر عناية بتدليف  ععره في ظؿ تمؾ الحياة الصعبة التي أعرنا إلييا  نفًا   لأما 
تسمية أصحاب األدب ليذه ال صيدة باليتيمة ف  يعبر عف الكػـ أل عػف أحاديػة ىػذه 

دة فػػي بابيػػا متفلقػػة عمػػو أمراليػػا  لىنػػا ال صػػيدة   بػػؿ ربمػػا قصػػدلا إلػػو كلنيػػا فريػػ
يكلف م صػلد ىػؤفم ىػل الكيػؼ ف الكػـ   لال يمػة ف العػدد   يعػير إلػو ذلػؾ عنايػة 
ط ؽ عدد مف األسمام عمييا   فمنيا: "اليتيمة"   أصحاب األدب بيا لت ريظيـ ليا لا 

ف العيف ىل كما سبؽ   ل" الفراقية"   ألف ملضلعيا الغربة لالفراؽ   ل"العينية"   أل 
ف انتيػت بيػام  رلييا لالعملد الذي قامػت عميػو   ف افيتيػا ىػي العػيف المضػملمة لا 
مضملمة   لقد اعتاد العػرب إطػ ؽ اسػـ ال افيػة عمػو ال صػيدة   في للػلف : نلنيػة 

 ابف زيدلف   لبائية ابف تفاجة  لسينية البحتري  لغير ذلؾ .
عػث عمػو إبػداعيا   لقػد ذكػرت لقد قاللا: إف ليذه ال صيدة قصة كانت البا 

المصادر ىػذه ال صػة مػل اتت فػات يسػيرة  فصػاحب " نفػ  األزىػار"  يػذكر: أنػو قػد 
كانت لو ابنة عـ قد كمؼ بيا أعػد الكمػؼ   رػـ ارتحػؿ عنيػا مػف بغػداد لفاقػة عمتػو  
ف صد أبا التير عبد الرحمف األندلسي في األنػدلس لمدحػو ب صػيدة بميغػة  ف عطػاه 

نػا إليػو راجعػلف   سػمكت ال فػار لالبحػار  عطاًم قمي ً    ف ػاؿ ابػف زريػؽ : " إنػا و لا 
إلو ىذا الرجؿ ف عطاني ىذا العطام   رـ تذكر فراؽ ابنة  عمػو لمػا بينيمػا مػف بعػد 

ة لتحمؿ المعػ ة مػل ضػيؽ ذات يػده فاعتػؿ غمػًا لمػات " . قػاللا: لأراد عبػد ػالمساف
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أياـ س ؿ عنو فتف ػدله فػي التػاف الػذي كػاف الرحمف بذلؾ أف يتتبره   فمما كاف بعد 
 . (ٔ)سو رقعة مكتلب فييا ىذه ال صيدة "فيو فلجدله ميتًا   لعند رأ

لقد عني المؤرتلف لمف ترجملا " فبف زريؽ " بيذه ال صيدة فػ عملا قػدرىا 
حتو قاللا: " مف تتتـ بالع يؽ   لقرأ ألبػي عمػرل  لتف ػو لمعػافعي   لحفػظ قصػيدة 

 . (ٕ)استكمؿ الظرؼ "ف د  مف ابف زريؽ
لقد رليت ىذه ال صيدة برلايػات ف تتتمػؼ كريػرًا   لمػا رصػدناه مػف تػ ؼ 
بينيا ف يتعدى األلفاظ لاتت فيا   لمف رػـ  ررنػا افعتمػاد عمػو رلايػة الصػفدي فػي 
الػػلافي مػػل افسػػتعانة برلايػػات ال صػػيدة فػػي المصػػادر األتػػرى   متػػو كػػاف اتػػت ؼ 

اتت ؼ في المعنو  لىنا نتتار مف األلفاظ ما يعبػر عػف معػاعر ألفاظيا يؤدي إلو 
 "ابف زريؽ" ليتفؽ مل حالتو النفسية.

                                           

 .  ٘لبتملني : نف  األزىار في منتتبات افععار صعاكر بف  مغمس ا( ٔ)

 .  ٗٗٔص ٕٔتاريخ بغداد لذيللو جػ  أبل بكر أحمد بف عمي البغدادي ( ٕ)
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 ثاوًٍا ا انىص:
 (ٕ)يللعػػػػػػػو (ٔ)العػػػػػػذؿ فػػػػػػإف تعذليػػػػػػػو ف

 

 يسمعػػػػو لػػػيس للكػػػف ح ػػػا قمػػػت قػػػد 
 

 بػػػػػو المضػػػػر حػػػػد للمػػػػو فػػػػي جػػػػالزت
 

 ينفعػػػػػو المػػػػػـل أف قػػػػدرت حيػػػػث مػػػػف 
 

 بػػػػػدف وت نيبػػػػػ فػػػػػي الرفػػػػػؽ فاسػػػػػتعممي
 

 ملجعو ال مب(ٗ)مضني فيل(ٖ)عسفو مف 
 

 يحممػػػػػو بالتطػػػػػب مضػػػػػطمعا كػػػػػاف قػػػػػد
 

 أضػػمعو البػػيف (ٙ)بتطػػلب (٘)فضػػمعت 
 

 لػػػػػو أف (ٚ)التفنيػػػػػد رلعػػػػػة مػػػػػف يكفيػػػػػؾ
 

 يرلعػػػػو مػػػػا يػػػػـل كػػػػؿ (ٛ)النػػػػلى مػػػػف 
 

 لأزعجػػػػػػػػػو إف سػػػػػػػػػفر مػػػػػػػػػف  ب مػػػػػػػػػا
 

 يجمعػػػػػػػو بػػػػػػػالرغـ سػػػػػػػفر إلػػػػػػػو رأي 
 

                                           

ىػ ( : ال املس ٚٔٛالعذؿ : الم مة   الفيرلز  بادي ) مجد الديف محمد بف يع لب   ت  (ٔ)
  المحيط   مادة ) ع ذ ؿ ( .

لَتَمُل منتزعة   نفسو   مادة ) ل ؿ ع ( .المللل : المتنزع لالمتحرؾ م (ٕ) ََ ـُ   ف مكانو لرجؿ 

 العسؼ : التعب لالعدة لَعسَّفو تعسيفًا أتعبو   لتعسفو ظممو   نفسو مادة ) ع س ؼ ( . (ٖ)

لأتناه المرض : أر مو . لساف العرب   مضني : س يـ لالضنو الس يـ الذي قد طاؿ مرضو  (ٗ)
 مادة : ) ض ف ا (.

لتطلب : تحممت ر ميا لضمل كمنل لضمل بالديف ر ؿ عميو حتو ماؿ عف افستلام ضمعت با (٘)
   لُمْضمل ف ت لى أض عيا عمو الحمؿ   ال املس المحيط مادة ) ض ؿ ع ( .

التطلب : جمل تطب لىل األمر العظيـ   لالتطب الع ف لاألمر صغر أل عظـ   نفسو مادة  (ٙ)
 )خ ط ب( 

نكار الع ؿ لفنده تفنيدًا كذبو لعجزه لحطّ التفنيد : التكذيب ل  (ٚ) نكار الع ؿ لالفند الترؽ لا  رأيو  ا 
   نفسو مادة ) ؼ ف ( .

النلى : البعد لالنية لالنلى اللجو الذي ينليو المسافر مف قرب أل بعد أل المكاف الذي ي صد  (ٛ)
 انظر : لساف العرب   مادة ) ف ل ى ( . ي صد إليو .
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 (ٔ)تجعػػػػػػػػػمو أف إف المطالػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػ بو
 

 يلدعػػػػػو ممػػػػػف لكػػػػػـ كػػػػػدحا ؽلمػػػػػرز 
 ج

 لمرتحػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػل ك نمػػػػػػػػا
 

 (ٕ)يذرعػػػػػػػو األرض بفضػػػػػػػام ملكػػػػػػػؿ 
 جج

 إذا الزمػػػػػػػاف أراه فػػػػػػػي الرحيػػػػػػػؿ غنػػػػػػػو
 

 (ٖ)للػػل إلػػو السػػند أضػػحو لىػػل مربعػػو 
 
 

 لمػػػػػػػػػا مجاىػػػػػػػػػدة اإلنسػػػػػػػػػاف لاصػػػػػػػػػمة
 

 رزقػػػػػػا لف دعػػػػػػة اإلنسػػػػػػاف ت طعػػػػػػو 
 

 قػػػػػػػػد لزع او بػػػػػػػػيف النػػػػػػػػاس رزقيػػػػػػػػـ
 

 ولػػػػػـ يتمػػػػػؽ او مػػػػػف تمػػػػػؽ يضػػػػػيع 
 

 لكػػػػػػػنيـ كمفػػػػػػػلا رزقػػػػػػػا فمسػػػػػػػت تػػػػػػػرى
 

 مسػػػػػترزقًا لسػػػػػلى الغايػػػػػات ت نعػػػػػو 
 

 لالحػػػرص فػػػي الػػػرزؽ لاألرزاؽ قػػػد قسػػػمت
 

 بغػػػػػػي أف إف بغػػػػػػي المػػػػػػرم يصػػػػػػرعو 
 

 لالػػدىر يعطػػي الفتػػو مػػف حيػػث يمنعػػو
 

)أربػػػػا   ليمنعػػػػو مػػػػف حيػػػػث يطمعػػػػو(ًَٗ
 

 أسػػػػػػتلدع او فػػػػػػي بغػػػػػػداد لػػػػػػي قمػػػػػػرا
 

 مطمعػػػػو (٘)بػػػػالكرخ مػػػػف فمػػػػؾ األزرار 
 

 عتػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػلدي أف يػػػػػػػػػػػػػػلدعنيلد 
 

 صفػػػػػػػػل الحيػػػػػػػاة لأنػػػػػػػي ف ألدعػػػػػػػػو 
 

 لكػػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػػفل فػػػػػػػػػػي أف ف أفارقػػػػػػػػػػو
 

 للمضػػػػػػػػػػػػرلرة حػػػػػػػػػػػػاؿ ف تعفعػػػػػػػػػػػػػو 
 

                                           

ألمر : تكمفو عمو مع و   لالجعـ محركة الر ؿ   نفسػو مػادة ) ج تجعمو : تكمفػو : جعـ ا (ٔ)
 ش ـ ( . 

 يذرعو ي طعو في سرعة لالذريل السريل لذرع سار ليً  أل نيارًا   نفسو مادة )ذ ر ع( .  (ٕ)

مربعو : الدار أل المنزؿ   لالربل الدار بعينيا   لجمعيا رباع لرُبلع لأْربل   لالمربل   ( ٖ)
 تبعلف فيو في الربيل . نفسو   مادة ) ر ب ع ( .الملضل ير 

 األرب : الحاجة   لالمآرب الغاية . نفسو مادة ) أ ر ب ( .(ٗ)

لنجـل   لالمباس لقد عبو العاعر األزرار با  : ىي التي تلضل في ال ميص فتربتوألزرار( ا٘)
: لساف العرب    انظرفمكيا الذي تدلر فيو   فيي مف قبيؿ افستعارة . المحيط بيا ك نو 

 ر( مادة ) زر 
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 لكػػػـ تعػػػبث فػػػي تػػػلؼ الفػػػراؽ ضػػػحو
 

 لأدمعػػػػػػػػػػػي مستيػػػػػػػػػػػػ ت لأدمعػػػػػػػػػػػػو 
 

 ف أكػػػػػػػذب او رػػػػػػػلب العػػػػػػػذر منتػػػػػػػرؽ
 

 عنػػػػػػػػػػي بفػػػػػػػػػػػرقتو لكػػػػػػػػػػف أرقعػػػػػػػػػػػػو 
 

 إنػػػػػػػي ألسػػػػػػػل عػػػػػػػذري فػػػػػػػي جنايتػػػػػػػو
 

 ف يلسػػػػػػعو بػػػػػػالبيف عنػػػػػػي لجرمػػػػػػي 
 

 رزقػػػػػػت ممكػػػػػػا فمػػػػػػـ أحسػػػػػػف سياسػػػػػػتو
 

 لكػػػؿ مػػػف ف يسػػػلس الممػػػؾ يتمعػػػو 
 

 لمػػػػػف غػػػػػدا فبسػػػػػا رػػػػػلب النعػػػػػيـ بػػػػػ 
 

 عػػػػػػػػػكر عميػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػإف او ينزعػػػػػػػػػو 
 

 اعتضػػػػت مػػػػف لجػػػػو تمػػػػي بعػػػػد فرقتػػػػو
 

 ك سػػػػػػا تجػػػػػػرع منيػػػػػػا مػػػػػػا أجرعػػػػػػو 
 

 كػػػػـ قائػػػػػؿ لػػػػػي ذقػػػػت البػػػػػيف قمػػػػػت لػػػػػو
 

 الػػػػػػذنب لاو ذنبػػػػػػػي لسػػػػػػػت أدفعػػػػػػػو 
 

 رعػػػػػػػػػد أجمعػػػػػػػػػوأف أقمػػػػػػػػػت لكػػػػػػػػػاف ال
 

 لػػػػل أننػػػػي يػػػػـل بػػػػاف الرعػػػػد أتبعػػػػو 
 

 إنػػػػػػػػػػػي ألقطػػػػػػػػػػػل أيػػػػػػػػػػػامي لأنفػػػػػػػػػػػدىا
 

 بحسػػػػػػرة منػػػػػػو فػػػػػػي قمبػػػػػػي ت طعػػػػػػو 
 

 النػػػػػػػلاـ بػػػػػػػت لػػػػػػػو (ٔ)بمػػػػػػػف إذا ىجػػػػػػػل
 

 بملعػػػػػة منػػػػػو ليمػػػػػي لسػػػػػت أىجعػػػػػو 
 

 ف يطمػػػػػػػػئف لجنبػػػػػػػػي مضػػػػػػػػجل لكػػػػػػػػذا
 

 ف يطمػػػػػئف لػػػػػو مػػػػػذ بنػػػػػت مضػػػػػجعو 
 

 مػػػا كنػػػت أحسػػػب ريػػػب الػػػدىر يفجعنػػػي
 

 تفجعػػػػػػػػوبػػػػػػػػو لف أف بػػػػػػػػي األيػػػػػػػػاـ  
 ج

 حتػػػػػو جػػػػػرى البػػػػػيف فيمػػػػػا بيننػػػػػا بيػػػػػد
 

 عسػػػػػػرام تمنعنػػػػػػي حظػػػػػػي لتمنعػػػػػػو 
 

 (ٕ)فكنػػػت مػػػف ريػػػب دىػػػري جازعػػػا فرقػػػا
 

 فمػػػػػـ ألؽ الػػػػػذي قػػػػػد كنػػػػػت أجزعػػػػػو 
 

   

   

                                           

 ىجل : اليجلع بالضـ   لالتياجل النـل ليً  . ال املس المحيط   مادة ) ىػ ج ع ( . ( ٔ)

   لرجؿ فرؽ عديد الفزع . نفسو  مادة ) ؼ ر ؽ ( . ( الفرؽ : التائؼ الفزعٕ)
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 الػػػذي درسػػػت(ٔ)بػػػاو يػػػا منػػػزؿ ال صػػػؼ
 

  رػػػػػػػاره لعفػػػػػػػت مػػػػػػػذ بنػػػػػػػت أربعػػػػػػػو 
 

 ىػػػػػػػػؿ الزمػػػػػػػػاف معيػػػػػػػػد فيػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػذتنا 
 

 أـ الميػػػػػػالي التػػػػػػي أمضػػػػػػتو ترجعػػػػػػو 
 

 ذمػػػػػة او مػػػػػػف أصػػػػػبحت منزلػػػػػػوفػػػػػي 
 

 (ٕ)لجػػػػاد غيرػػػػا عمػػػػو يمنػػػػاؾ يمرعػػػػو 
 

 مػػػػػػػف عنػػػػػػػده لػػػػػػػي عيػػػػػػػد ف يضػػػػػػػيعو
 

 كمػػػػػا لػػػػػو عيػػػػػد صػػػػػدؽ ف أضػػػػػيعو 
 

ذا  لمػػػػػػػػػػف يصػػػػػػػػػػدع قمبػػػػػػػػػػي ذكػػػػػػػػػػره لا 
 

 جػػػػػرى عمػػػػػو قمبػػػػػو ذكػػػػػري يصػػػػػدعو 
 

 ألصػػػػػػػػػػػػػػػبرف لػػػػػػػػػػػػػػػدىر ف يمتعنػػػػػػػػػػػػػػػي
 

 بػػػػػػػو لف بػػػػػػػي فػػػػػػػي حػػػػػػػاؿ يمتعػػػػػػػو 
 

 عممػػػػػا بػػػػػ ف اصػػػػػطباري مع ػػػػػب فرجػػػػػا
 

 رت ألسػػػػػعوف ضػػػػػيؽ األمػػػػػر إف فكػػػػػ 
 

 عسػػػػو الميػػػػالي التػػػػػي أضػػػػنت بفرقتنػػػػػا
 

 جسػػػػػمي سػػػػػتجمعنا يلمػػػػػا لتجمعػػػػػو 
 

ف تغػػػػػػػػػػؿ  أحػػػػػػػػػػدا منػػػػػػػػػػا منيتػػػػػػػػػػو (ٖ)لا 
 

 (ٗ)فمػػا الػػذي فػػي قضػػام او يصػػنعو 
 

 

                                           

لال صفة رقة  فغير عربي  ال صلؼ : اإلقامة في األكؿ لالعراب   لأما ال صؼ مف الميل  (ٔ)
   لمنزؿ ال صؼ مكاف الميل لالتمتل. نفسو مادة ) ؽ ص ؼ ( .األْرطي

 ) ـ ر ع ( .   لأرض أْمرلَعة بالضـ تصبة . ال املس المحيط مادة يمرعو : يتصبو( ٕ)

ادة ) غ ػػو مػػغالتو المنية : قضت عميو   لالغؿ أتذ بعض المحـ لالعحـ في السمخ . نفس(  ٖ)
 ؿ ( . 

   .  ٛٚ   ٚٚص  ٕٔصفدي : اللافي باللفيات   ج ال  (ٗ)
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 ثانثًا : انشرح وانتحهٍم:
 

يبدأ العاعر قصيدتو حيف يلجو الحديث إلو نفسو التي يجرد منيا عتصػًا  
فيكػػػلف افسػػػترجاع ىػػػل لسػػػيمة لػػػذلؾ   لفػػػي يتاطبػػػو   أل إلػػػو زلجػػػو أل حبيبتػػػو 

الحالتيف يطمب " ابف زريػؽ " مػف متاطبػو أف يملمػو لف يكرػر مػف للمػو   فػإف ذلػؾ 
المـل يحرؾ مكامف األلـ في نفسو   ليسبب لو اللجل في قمبو   لبتاصػة إذا جػالز 
ىذا المـل الحد بحيػث يؤلمػو فيكػلف سػببًا فػي ضػرره  ليحتػرس العػاعر حػيف يعػير 

نما جام منيا عمو تػ ؼ ظنيػا  لعمػو إل و أف الحبيبة ف ت صد إلو ىذا الضرر   لا 
 غير ما قدرت  فما أرادت إف نصحو لما ابتغت إف التير لو. 

 

لمف ىنا يعالج العػاعر الملقػؼ فػي رفػؽ حػيف يناعػدىا أف تسػتعمؿ الرفػؽ 
مبػو متعػب لاألسملب اليادئ في النصػ  بػديً  عػف العنػؼ  ليعمػؿ دعلتػو تمػؾ بػ ف ق

مرىػؽ ف يتحمػػؿ . لسػػلام كػػاف متاطػػب العػاعر ىػػل الػػنفس أل الزلجػػة فػػإف التيػػاؿ 
كاف لسيمتو لمتحميؽ في أجلام ترتفل عف اللاقل  لىل مػا يممػ  إلػو قػدرة فنيػة لػدى 
"ابػػػف زريػػػؽ" حػػػيف اسػػػتتدـ التجريػػػد فػػػي الحػػػديث إلػػػو نفسػػػو  أل افسػػػترجاع حػػػيف 

 لبعيد . استحضر الحبيبة مف الماضي أل المكاف ا
 

لىػػذه اللسػػائؿ قػػد مكنتػػو مػػف أف يبػػدأ قصػػيدتو بتػػط درامػػي متصػػاعد يعػػكؿ 
الحلار لبنتو األللػو  لينطمػؽ العػاعر مػف ىػذا الملقػؼ ليتحػدث عػف نفسػو بضػمير 
الغائػػب  في ػػلؿ : إنػػو قػػد كػػاف كريػػر التحمػػؿ لميمػػـل حتػػو كرػػرت لتعػػددت فمػػـ يعػػد 

و  ليبػيف العػاعر بعضػًا مػف يتحمميا  لمف رـ ضاؽ بيا صدره لضػاقت عنيػا أضػمع
ىذه التطلب التي لػـ يعػد يتحمميػا في ػلؿ: إف ترحالػو الػدائـ لفراقػو المسػتمر يكفػي 
إحداث حالة مف ال مؽ لالترليل بما يسببو لو مف للعة لألـ  فيل ما يكاد يرجل مػف 
سفر فيست ر بيف أىمو لأحبتو حتو يعف لو رأي يزعجو   لتتبدى لو أسػباب سػفر ف 
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م المتيا   لمف رـ يلجو عزمو إلو ذلؾ السفر مل إزعاجو لػو لضػي و بػو  يستطيل 
لىػػل فػػي سػػفره المسػػتمر ىػػذا لعػػلده منػػو ك نػػو عػػتص عيػػد إليػػو أف ي طػػل األرض 
طلًف لعرضًا  فإذا أظير الزمػاف لػو أف رزقػو فػي سػفره لغنػاه فػي ترحالػو عػـز عمػو 

ف بمي السند    لما أبعد تمؾ الػب د عػف ذلؾ السفر ميما بعد لطالت مسافاتو حتو لا 
العػػاعر   لالػػذي يػػدعله إلػػو ذلػػؾ ىػػل مطالػػب الحيػػاة  التػػي تػػ بو إف أف تكمفػػو تعبػػًا 
رىاقػػًا لألمػػًا لفػػراؽ أحبتػػو لىػػـ كريػػر فكػػـ ممػػف يلدعػػو   ىػػذا مػػل عممػػو أف سػػعي  لا 
اإلنسػػاف لجيػػده فػػي طمػػب الػػرزؽ ف يلصػػمو إليػػو حتمػػًا   لف قعػػلده ي طعػػو عنػػو 

يم و العاعر مجملعة مػف الحكػـ  تتصػؿ بػالملاقؼ السػاب ة  لىػل  بالضرلرة   لىنا
يعمـ تمامًا أف الرزؽ م سـل ملزع بيف الت ئؽ  ذلػؾ أف او قػد تمػؽ التمػؽ لكفػؿ 
ليػػـ الػػرزؽ للػػـ يتػػركيـ ليػػ ؾ أل ضػػياع لمػػل ذلػػؾ فالنػػاس حريصػػلف عمػػو طمػػب 

أل حصػمو فػػإف  الػرزؽ بطػبعيـ  ف نػت ف تػرى طالبػًا لمػرزؽ لقػد قنػل بمػا لصػؿ إليػو
 غايات اإلنساف ف تنتيي.

 

رـ ي لؿ طالما أف الرزؽ م سـل فالحرص عميو بغي  لالبغي قد يكلف سببًا 
في ى ؾ صاحبو  فعمو اإلنساف أف ي نل بما قسػـ او لػو  فالػدىر قػد يعطػي الفتػو 
مف حيث ف يتلقل العطام   لقد يكػلف امتنػاع الػرزؽ مػف حيػث يتلقػل لجػلده لىػذا 

عمػػو الِحكػػـ السػػاب ة لتكميػػؿ ليػػا   لطالمػػا أف الػػرزؽ م سػػـل لالسػػفر م ػػدر تع يػػب 
فإني س سافر لأستلدع او حبيبػًا فػي بغػداد يسػكف الكػرخ   لىػل فييػا بمرابػة ال مػر 
الػػذي يتبػػدى بػػيف النجػػـل   إننػػي ألدعػػو للػػـ أكػػف أتمنػػو ذلػػؾ  فػػإني ألد أف أب ػػو 

ف لدعني صفل الحياة   لكدَّرىا قم ة الػرزؽ   ألدع الحبيبػة لىػي تتعػفل بجانبو   لا 
عندي لترجلني في الب ام إلو جانبيا  لكف ىذه العفاعة ف يمكف ت بميا  فالضرلرة 

 ىي التي تحكـ ملقفي .
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لف تكتفي الحبيبة بالتعفل فيػي تمسػؾ ب ىدابػو لتتعمػؽ بػو حػيف الرحيػؿ    
ا   لاسػػتيمت لىػػل لقػػت الضػػحو   فممػػا لػػـ تجػػد إلػػو ب ائػػو سػػبيً  تسػػاقطت دملعيػػ

دملعو في ىذا الملقؼ المػؤرر الػذي يعػير إلػو حالػة التلحػد لالمعػاركة اللجدانيػة. 
ظيػار ال ػدرة عمػو التحمػؿ   ف حاللت التجمػد لا  لفي ىذا الملقؼ ف استطيل الصبر لا 
أحالؿ التماس العذر لتمؾ الجناية التي اقترفتيا فػي ح يػا   لىػذه األعػذار تزيػد مػف 

 جنايتي عمييا . 
 

يعلد العاعر إلو نفسو  في لؿ: ل د كنت أعيش نعيمػًا ك نػو الممػؾ لكنػي  رـ
لـ أحافظ عمو ذلؾ الممؾ  لطبيعي أف يضيل ذلؾ كمو ألف مف يممؾ ممكػًا لف يحسػف 
سياستو فبد مف ضياعو لعرلده مف بيف يديو  كذا مف كاف محاطًا بػالنعيـ مغمػلرًا 

فبػػد لأف ينتزعػػو منػػو   ليعػػلد العػػاعر  بالسػػعادة  لف يعػػكر او عمػػو ذلػػؾ  فػػإف او
مػػف الماضػػي إلػػو الحاضػػر فيػػل  فيػػو يحػػالؿ تعػػليض فػػراؽ الحبيبػػة بتجػػرع كػػؤلس 
الصبر لىي مػرة تجػرع منيػا الكريػر   لليسػت ىػذه المػرارة ىػي لحػدىا التػي تػؤلمني 

يرير بلاعث األلـ في نفسي حيف ي لللف لػي :  ف  -لىـ كريرلف -فمػـل الناس لي 
قفت عػف ترحالػؾ ففػي ذلػؾ رعػدؾ لسػعادتؾ  فػ جيبيـ إف الػذنب ذنبػي لف أقمت لتل 

استطيل الدفاع عف نفسي  فإني متحمؿ تبعات ما أفعؿ  للسػت أعػاني الصػبر عمػو 
الفػػراؽ للػػـل ال ئمػػيف لحسػػب   فػػإني أقطػػل أيػػامي لأنفػػذىا فػػي حسػػرة ت طػػل قمبػػي 

التػػي فارقتيػػا فمػػـ لتحػػرؾ بلاعػػث األلػػـ فػػي لجػػداني   ىػػذه الحسػػرة بسػػبب الحبيبػػة 
استطل النـل حيف يناـ الناس لما ينتابني مف قمؽ لمػا يتسػرب إلػو مػف للعػة لألػـ  
أحالؿ النـل لأقاـل األلـ لكني قمػؽ ف يطمػئف لػي مضػطجل لف أسػتري  فػي فراعػي  
لأنا أعمـ أف الحبيبة تبادلني ىذا الععلر فتعيش تمؾ الحالػة  لمػف رػـ فيػي قم ػة ف 

لف تستري  في فراش قم ًا عمو لللعػة لفراقػي  للػـ أكػف أتلقػل  يطمئف ليا مضطجل
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ذلػؾ كمػو   فمػا كنػت أحسػػب أف الػدىر يسػبب لػي كػؿ ذلػؾ األلػـ   ليفجعنػي بفراقػػي 
 أف األياـ ستفجعيا بفراقي . -أيضًا -ليذه الحبيبة   لما كنػت أتلقل 

 

و حػدث ل د كنا ن مؿ في حياة لداعة  منة مطمئنة   لكف ذلؾ لـ يتح ؽ حت
مف الدىر ما لـ نكػف نتلقعػو   ف فسػد مػا بيننػا بيػذا الفػراؽ الػذي قضػت بػو تطػلب 
الدىر   لمف رـ ان طل أممنا لضاع حظنا في تمؾ الحياة السػعيدة التػي كنػا ن مميػا   
ل د كنت أتاؼ ِغَيَر الدىر لمفاجآتو لأحذرىا  لك ني كنت أستعػعر مػا سػي ل منػو   

 ا كنت أحذره.لمل ذلؾ فمـ أنج  في تلقي م
 

ذا كاف العػاعر قػد ارتػد إلػو الماضػي فػي مفتػت  ال صػيدة فإنػو ىنػا يرتػد   لا 
إلو أماكف بعيدة يعلد إلييا بذكرياتو حيف يستحضر صلرة منزلو الػذي مضػت أيامػو 
لدرست  راره منذ تركو   يستحضره فيس لو ما إذا كاف الزماف سػيعيد إلينػا تمػؾ المػذة 

تي كنا نعيعيا   لىؿ تسػتطيل الميػالي أف تعػلد بػذلؾ كمػو   التي ف دناىا لالسعادة ال
ليبدل أنو لـ يجد ذلؾ ممكنًا   ف  يممؾ إف أف يتلجو ليذا المنزؿ بالدعام يستلدعو 
فػي ذمػػة او ىػػل لمػػف يعػيش فيػػو  يػػدعل لػػو بالسػ يا لبغيػػث يتسػػاقط عميػػو  فيممػػؤه 

 بيجة لحياة بعد ضياع  رار لاتتفام معالـ .
 

لبيف حبيبي عيد صدؽ ف أضيعو   كمػا أنػو ف يضػيل ذلػؾ العيػد  إف بيني  
ذ ذكػػرت  إنيػػا حالػػة عػػعلرية متبادلػػة   فػػإذا ذكػػر أمػػامي أل تذكرتػػو تصػػدع قمبػػي   لا 
أمامو أل تػذكرني تصػدع قمبػو   لأمػاـ ىػذا التصػدع لذلػؾ األلػـ ف يممػؾ العػاعر إف 

و ىػذا الػدىر لتطلبػو  الم المة لالصبر عمو ما كتب عميو  فيعمف أنػو سيصػبر عمػ
ىذا الدىر الذي ف يمتعني بػال رب مػف الحبيبػة   كمػا ف يمتعيػا ب ربػي منيػا   لمػل 
ذلؾ فإني أعمـ أف صبري ىذا سيع بو الفرج  فمف يت مؿ كؿ ضيؽ يجد لرامه متسعًا 

. 
 



 

  

 

 
        عناصر اإلبداع الفني في عينية ابف زريؽ               د/ عبدالرحمف عبدالحكيـ عبدالرحمف سيد                                       

 

ٖٖٚٚ 

لمف ىنا فإني أرجل أف يتسل أمري لتصالحني الميالي التي أرى تني لأضنت 
مل مف أحب لتجمعو بػي   فيتح ػؽ أممػي لأبمػي مػرادي   لىػذا جسمي ب ف تجمعني 

مبمي جيػدي فػإف كػاف األمػر يتعمػؽ ب ضػام او   لكانػت المنيػة ىػي قػدر أحػدنا فػ  
نسػػتطيل أمػػاـ ىػػذا ال ضػػام إف التسػػميـ بػػو لالتضػػلع لػػو   للاضػػ  أف العػػاعر قػػد 

 لقضائو مصػحلبًا استنفذ جيده لحالؿ الم المة إف أنو في النياية قد ترؾ األمر و
 باألمؿ لالرجام .
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 انفصم األول
 انتجربت انشعرٌت يف انقصٍذة "آفاقها وروافذها"

 

تعد التجربة عنصرًا مػف أىػـ عناصػر العمػؿ األدبػي  ذلػؾ أنيػا المبنػة األللػو 
التي ينطمؽ منيا األديب في بنام عممو الفني ىذا مف ناحية لمػف ناحيػة أتػرى فػإف 

ربة تػرتبط ارتباطػًا لري ػًا بػالنص لمبدعػو   فمػا مػف عػؾ أف لكػؿ عػاعر تجاربػو التج
التي تعػد المحػؾ الػذي يغربػؿ لاقعػو بتيػره لعػره عمػو مسػتلى المعايعػة لالمتػزلف 
الر افي أل الرصيد افجتماعي   لىي بدلرىا تحمؿ فػي طياتيػا ىػذا الكػـ الػذي يمرػؿ 

تطػره المنبعػث مػف دلره الػذي يؤديػو  عناصرىا الفعمية   لمف رػـ كػاف ليػذا العنصػر
ذًا فمػا مفيػـل ىػذا العنصػر لمػا  في العمؿ الفني عملمًا لاإلبداع األدبي تصلصػًا  لا 
عرلطو لما عناصػره التػي تلاضػل عمييػا الن ػادن للسػنا ن صػد إلػو بسػط ال ػلؿ فػي 
ىػػذه ال لاعػػد العامػػة المتعػػارؼ عمييػػا  للكنيػػا إعػػارات سػػريعة م تضػػبة ربمػػا تعػػكؿ 

  لما نحف بصدده مف دراسة ىذا العنصر في عينية " ابف زريؽ البغدادي " .مدت ً 
 

فالتجربػة كمػػا يراىػا أحػػد الن ػػاد ىػي : " الصػػلرة الكاممػة النفسػػية أل الكلنيػػة 
التي يصلرىا العاعر حيف يفكر في أمر مػف األمػلر تفكيػرًا  يػنـ عػف عميػؽ عػعلره 

حساسو "  .(ٔ)لا 
 

ربة التػي أفػرزت قصػيدة " ابػف زريػؽ " إذ ىػي ليت مـ ىذا التعريؼ مل التج
مجملعة مف الصلر النفسية التي تللدت عنيػا صػلر كلنيػة تعػالرت نفػس العػاعر 
فعالجيػػا بطري ػػة تاصػػة   لمػػف رػػـ كانػػت التجربػػة فػػي ىػػذه ال صػػيدة تجربػػة ذاتيػػة 

                                           

ة نيضة مصر لمطباعة ػطبع   ٖٕٙص –الن د األدبي الحديث  –محمد غنيمي ى ؿ ( ٔ)
 ـ .ٜٜٙٔ
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ذا تلقفنػا عنػد نسانية في لقت لاحد   حيث جامت الرانية نتاجًا طبيعيًا لألللو   لا   لا 
ي ػػلؿ عنيػػا : " إنيػػا تعنػػي  (ٔ)تعريػػؼ  تػػر لمتجربػػة نجػػد الػػدكتلر عبػػد الحميػػد ىػػ ؿ

لقػػلع العػػاعر تحػػت سػػيطرة فكػػرة أل ملضػػلع أل معػػيد مػػف الحيػػاة   فيتػػ رر بػػذلؾ 
لجدانػػو   لينفعػػؿ بػػو لتجػػيش بػػو نفسػػو   ليسػػتغرؽ فيػػو اسػػتغراقًا كػػامً    لتتحػػرؾ 

ئذ يكلف العاعر قػد عبػر عػف تجربػة تلاطره   فيعبر عنيا في صلرة م ئمة   لحين
 ععرية ". 

 

ليتصؿ ىذا التعريػؼ اتصػاًف لري ػًا بتجربػة " ابػف زريػؽ " فػي قصػيدتو  ف ػد 
سػػيطرت عمػػو العػػاعر حالػػة لجدانيػػة مبعريػػا الحنػػيف المتللػػد عػػف الغربػػة لالرغبػػة 
العارمػػػة فػػػي ل ػػػام المحبلبػػػة الناتجػػػة عػػػف استحضػػػاره لمعػػػاىد معينػػػة مػػػف الحيػػػاة 

لمف رػـ تػ رر بػذلؾ لجدانػو لانفعػؿ بػو لجاعػت بػو نفسػو   فعبػر عنػو فػي  الساب ة 
صػػلرة م ئمػػة ظيػػر مػػف ت ليػػا أرػػر التجربػػة فػػي إبػػداع العػػاعر  كمػػا تجمػػت ىػػذه 

 التجربة مف ت ؿ ذلؾ اإلبداع . 
 

لقػػارئ ىػػذه ال صػػيدة يػػدرؾ فػػي سػػيللة ليسػػر لضػػلح الصػػلرة النفسػػية فػػي 
يعػػبيا غمػػلض أل إبيػػاـ   فحالػػة ال مػػؽ ذىػػف صػػاحبيا لضػػلحًا كػػامً  بحيػػث لػػـ 

لالتػػلؼ مػػف المجيػػلؿ الناتجػػاف عػػف الغربػػة   لالحنػػيف لالملعػػة الناتجػػاف عػػف فػػراؽ 
المحبلبة ىي حافت تمرميا العاعر تمرً  جيدًا   لمف رـ جػامت ال صػيدة فػي عػكؿ 
 مجملعة مف الصلر لاألفكػار المترتبػة ترتيبػًا حسػنًا   لىنػا يكػلف قػد تػلافر لمتجربػة
عنػػد العػػاعر ذلػػؾ العػػرط الػػذي لضػػعو بعػػض الن ػػاد لىػػل  أنيػػا فبػػد أف تكػػلف تمػػؾ 
الصلر أل التجربة مرتبة في ذىف العاعر ترتيبػًا دقي ػًا قبػؿ أف يعػرع فػي صػياغتيا 

                                           

 ـ . ٕٜٛٔ  ىػ ٕٓٗٔمطبعة األمانة    ٛٗفي الن د األدبي الحديث مذاىب لقضايا ص( ٔ)



 

  

 

 
        عناصر اإلبداع الفني في عينية ابف زريؽ               د/ عبدالرحمف عبدالحكيـ عبدالرحمف سيد                                       

 

ٖٖٛٓ 

 . (ٔ)في الصلرة الععرية
 

عمػو أف أصػحاب الن ػد قػد اعػترطلا لنجػاح التجربػة عػرطًا  تػر بعػد اتضػػاح 
رتيب أجزائيا ترتيبًا منط يًا قبؿ صياغتيا   لىػذا العػرط الصلرة في ذىف صاحبيا لت

ىل: الصدؽ الفني ال ـز ليا لالمرتبط بيا  لنعني بو ذلؾ الععلر لافنفعػاؿ المتللػد 
في نفس العاعر جرام صراع داتمي أل تارجي   لىذا ما يبػدل لاضػحًا فػي عينيػة " 

العػػاعر جػػرام  ابػػف زريػػؽ " فػػالنص ىػػل عبػػارة عػػف صػػراع داتمػػي يمػػلج فػػي نفػػس
معاناتػػو الغربػػة لفػػراؽ الحبيبػػة   ىػػذا الصػػراع الػػذي يبػػدل أكرػػر لضػػلحًا فػػي مطمػػل 
ذا  ال صيدة حيف نرى حديرو مل نفسو التي تملمو عمو السفر لتدعله إلو الب ام   لا 
تصلرنا أف ىذا الحديث الذي بدأ بو العاعر ىل حلار بينو لبيف زلجو  لفيػو تلجػو 

متكػررًا لللمػًا قليػػًا ملجعػًا أدركنػا صػػراعًا تارجيػًا مسػتعرًا أرىػػؽ الزلجػة عتابػًا عػػديدًا 
صاحبو لصراعًا داتميًا ف ي ؿ ضرالة عنو  لمف رـ يبدل ىذا الععلر لافنفعاؿ الذي 
تللد في نفس العاعر لبدا لاضحًا في قصيدتو  لمػف رػـ يمكػف ال ػلؿ: إف ال صػيدة 

جػػاح ليضػػمف ليػػا الب ػػام عبػػر قػػد تػػلفر ليػػا مػػف عػػرلط التجربػػة مػػا يكفػػؿ ليػػا الن
 األزماف.

 

لنطالل قصيدة " ابف زريؽ " فن حظ التجربة لقد تكاممت ليا عناصرىا التي 
تلاضل عمييا الن اد مف لجداف لفكر لتياؿ لصلرة تعبيرية   للعؿ اللجداف ىل ألؿ 
ما يم انا مف تمؾ العناصر  بؿ ىل أظيرىا في ال صيدة لي صد باللجداف : المعػاعر 

ألحاسػػيس لافنفعػػافت التػػي تسػػيطر عمػػو العػػاعر لتممػػؾ عميػػو كيانػػو   لىػػل مػػا لا
أعػػرنا إليػػو سػػاب ًا مػػف أف " ابػػف زريػػؽ " قػػد سػػيطرت عميػػو  حالػػة لجدانيػػة قلاميػػا 
معػػاعر متضػػاربة لمتداتمػػة تػػرى عنػػده ذلػػؾ الحنػػيف الطػػاغي لىػػذا الحػػب العػػديد 

                                           

 .   ٛٗمذاىب لقضايا   ص انظر : عبد الحميد ى ؿ : في الن د األدبي الحديث( ٔ)
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مجيػػلؿ لالنػػدـ المصػػحلب لمحبلبتػو لللطنػػو  كمػػا تػرى للعػػة الفػػراؽ لالتػػلؼ مػف ال
بػاأللـ كػػؿ ىػػذا يجعمنػػا ن ػلؿ : إف ىػػذا العنصػػر ىػػل العنصػر المسػػيطر عمػػو التجربػػة 
لالمالؾ لزماميا   لمف رـ كانت معالجة عاطفػة العػاعر لدراسػتيا مػف تػ ؿ الػنص 
أمرًا فزمًا   إذ ىػي تتصػؿ اتصػاًف لري ػًا باللجػداف فيػي قلامػو لاألسػاس الػذي ي ػـل 

عند عاطفة " ابف زريؽ " في ال صيدة فنرى أنو ألؿ ما يمفت النظر  عميو   لنتلقؼ
عند الحديث عػف عاطفػة العػاعر ىػل مػا يعتػري تمػؾ العاطفػة مػف تػداتؿ لتعػابؾ   
فنػػرى فػػي قصػػيدتو ذلػػؾ الحنػػيف الممتػػزج بالملعػػة لالحسػػرة المعػػحلف بػػاأللـ لعػػذاب 

ف لتغعػاىا حالػة مػف الفراؽ   لمف رـ فإف ال صيدة بلجو عاـ يمفيػا رػلب مػف الحػز
األلػػـ الػػذي تريػػره تيػػافت تتػػرامى لمعػػاعر   لمعػػاىدات يستحضػػرىا فتريػػر لػػلاعج 
العػػلؽ   لتػػذكي نػػار األلػػـ المنبعرػػة مػػف ذلػػؾ الفػػراؽ الػػذي طالمػػا سػػبب لػػو ىػػذه 
المعاعر   للعؿ أىـ مظير مف مظػاىر الجمػاؿ الػذي تػرامى لمعػاعر فػ رر فػي ىػذه 

حبيبة الذي ترامى لو في لضلح عندما لقفػت أمامػو العاطفة ال لية ىل جماؿ تمؾ ال
تلجو لو للمًا عػديدًا عمػو تركػو ليػا لسػفره بعيػدًا عنيػا  للاضػ  أف المػـل قػد تكػرر 
منيا فبدا الضيؽ لاضحًا عمو " ابف زريؽ "   لمف رـ من  العاطفة قدرًا مف ال ػلة   

 لعكؿ الضيؽ رافدًا مف رلافد ألـ العاعر  انظر إليو ي لؿ :
 العػػػػػػػػػػذؿ يللعػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػإف تعذليػػػػػػػػػػػو ف

 

 يسمعػػػػو لػػػيس للكػػػف ح ػػػا قمػػػت قػػػد 
 

 بػػػػػو المضػػػػر حػػػػد للمػػػػو فػػػػي جػػػػالزت
 

 ينفعػػػػػو المػػػػػـل أف قػػػػدرت حيػػػػث مػػػػف 
 

 بػػػػػدف ت نيبػػػػػو فػػػػػي الرفػػػػػؽ فاسػػػػػتعممي
 

 (ٔ)ملجعو مضني ال مب عسفو فيل مف 
 

                                           

 .  ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)
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إف األسملب اليادي لالمغة الرقي ة التي تاطب بيا زلجو لتتفو لرامىا قدرًا 
كبيرًا مف الضيؽ يمرمو أسملب النيي في قللو " ف تعذليو " لأسملب األمػر فػي قللػو 
" استعممي الرفؽ " ىػذا باإلضػافة إلػو كممػات تػلحي بػاأللـ العػديد لاللجػل المضػنو 

 مف مرؿ " يللعو   اضربو   ت نيبو   مضني ال مب ملجعو ".
 

تو بحػلار مػل زلجػو  ىذا إذا نظرنا إلو رأي مف قاؿ إف العاعر قد بػدأ قصػيد
لف يتتمػػؼ األمػػر كريػػرًا إذا أتػػذنا بػػالرأي ال ائػػؿ إف مطمػػل ال صػػيدة ىػػل حػػلار بػػيف 
العػػاعر لنفسػػو فػػي أسػػملب ي تػػرب مػػف المناجػػاة أل المنللػػلج الػػداتمي   لفػػي كمتػػا 
الحالتيف يمؼ المطمل جٌل مف الحزف لاأللـ ينطمؽ منو العاعر في تيػار متػدفؽ مػف 

لػػـ الػػذي ف ي طعػػو أل يتفػػؼ مػػف لط تػػو إف تػػرلج العػػاعر مػػف الحػػزف لالملعػػة لاأل 
تجربتو األصمية ل التاصة  مف مرؿ حديرو عف سبب سفره لطمبو لمرزؽ لما يتفرع 
عف ذلؾ مف تجارب إنسانية ت تي في صلرة حكـ لملاعظ تبطػيم مػف تيػار العاطفػة 

 المتدفؽ   انظر إليو ي لؿ بعد أف تحدث عف ألمو لألجاعو:
 ىػػػػػػػػػدة اإلنسػػػػػػػػػاف لاصػػػػػػػػػمةلمػػػػػػػػػا مجا

 

 رزقػػػػػػا لف دعػػػػػػة اإلنسػػػػػػاف ت طعػػػػػػو 
 

 قػػػػػػػػد لزع او بػػػػػػػػيف النػػػػػػػػاس رزقيػػػػػػػػـ
 

 لػػػػػـ يتمػػػػػؽ او مػػػػػف تمػػػػػؽ يضػػػػػيعو 
 

 لكػػػػػػػنيـ كمفػػػػػػػلا رزقػػػػػػػا فمسػػػػػػػت تػػػػػػػرى
 

 مسػػػػػترزقًا لسػػػػػلى الغايػػػػػات ت نعػػػػػو 
 

 لالحػػػرص فػػػي الػػػرزؽ لاألرزاؽ قػػػد قسػػػمت
 

 بغػػػػػػي أف إف بغػػػػػػي المػػػػػػرم يصػػػػػػرعو 
 

 نعػػولالػػدىر يعطػػي الفتػػو مػػف حيػػث يم
 

 ليمنعػػػػػو مػػػػػف حيػػػػػث يطمعػػػػػو أربػػػػػا 
 

دل ػد تبػػػلالحػػؽ  إف العػػاعر بيػػذه الحكػػـ المتلاصػػمة لتمػػؾ المػػلاعظ التػػي قػػ
ر ػبطلليا لكررتيا مممة قد أضعؼ تيار العاطفة اليػادر لالمسػيطر عمػو الػنص   غيػ
ادت ػأف العػػاعر مػػا لبػػث أف عػػاد إلػػو حزنػػو لألمػػو لللعتػػو الناعػػئة عػػف الفػػراؽ   فعػػ

لرة الحبيبػة ػقلتيا لبدا صدقيا في أجؿ صلرة لذلػؾ حػيف استحضػر صػ العاطفة إلي



 

  

 

 
        عناصر اإلبداع الفني في عينية ابف زريؽ               د/ عبدالرحمف عبدالحكيـ عبدالرحمف سيد                                       

 

ٖٖٖٛ 

لل امه بيا عند اللداع لما صدر عنيا مف أفعاؿ لما بدر منيا مف كممات   لمف رـ 
يسػػيـ الصػػدؽ العػػاطفي فػػي تكػػليف للحػػة فنيػػة قلاميػػا الكممػػات لالحركػػة لاألفعػػاؿ 

نػو يػلدع قمػرًا فػي بغػداد   لالصلر الجزئيػة التػي تعػي بالحالػة النفسػية لمحبيبػيف  إ
يلدعو لىل يتمنو أف يفارقو صفل الحيػاة فػي م ابػؿ ب ائػو مػل حبيبػو  ىػذا الحبيػب 

ث بػػو  ػالػػذي يتعػػفل لديػػو ليرجػػله أف يب ػػو معػػو  لىػػل ف يكتفػػي بػػذلؾ بػػؿ ىػػل يتعبػػ
ا ػو فبكيػػلأدمعو قد تساقطت  لمف رـ كاف انفعالػو بملقفػو لرقتػو لػو فتسػاقطت أدمعػ

 ف التلحيد لالمعاركة اللجدانية ي لؿ :ػة مػي حالػمعًا ف
 أسػػػػػػتلدع او فػػػػػػي بغػػػػػػداد لػػػػػػي قمػػػػػػرا

 

 بػػػػػػالكرخ مػػػػػػف فمػػػػػػؾ األزرار مطمعػػػػػػو 
 

 لدعتػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػلدي أف يػػػػػػػػػػػػػػلدعني 
 

 صفػػػػػػػػل الحيػػػػػػػاة لأنػػػػػػػي ف ألدعػػػػػػػػو 
 

 لكػػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػػفل فػػػػػػػػػػي أف ف أفارقػػػػػػػػػػو
 

 للمضػػػػػػػػػػػػرلرة حػػػػػػػػػػػػاؿ ف تعفعػػػػػػػػػػػػػو 
 

 لكػػػـ تعػػػبث فػػػي تػػػلؼ الفػػػراؽ ضػػػحو
 

 (ٔ)معػػػػػػػػػولأدمعػػػػػػػػي مستيػػػػػػػػػ ت لأد 
 

 

ا إف ػلتستمر العاطفة في قلتيا لاألحاسػيس الممتيبػة فػي تلىجيػا ف ي طعيػ
تطرات سريعة تنبعث مػف نفػس العػاعر جػرام معاناتػو لندمػو عمػو فػراؽ محبلبتػو   

 ـ يعكر او عمييا.ػة لػو نعمػف د حظي بممؾ لـ يحسف سياستو لألت
 

ف أبطئت تدفؽ العاطفة  لمف رـ تللدت مف ىذه الذاتية رؤية إنسانية لىي لا 
إف أنيػػا لػػـ تع يػػا أل تلقفيػػا  ذلػػؾ أف العػػاعر لػػـ يطػػؿ فػػي عرضػػيا فبػػدت لك نيػػا 

 تلضي  لتكميؿ لتجربتو الذاتية.
 رزقػػػػػػت ممكػػػػػػا فمػػػػػػـ أحسػػػػػػف سياسػػػػػػتو

 

 لكػػػؿ مػػػف ف يسػػػلس الممػػػؾ يتمعػػػو 
 

                                           

 . ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)
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 لمػػػػػف غػػػػػدا فبسػػػػػا رػػػػػلب النعػػػػػيـ بػػػػػ 
 

 (ٔ)عػػػػػػػكر عميػػػػػػػو فػػػػػػػإف او ينزعػػػػػػػو 
 

   
ر إلػػو تصػػلير معاناتػػو لألمػػو فػػي صػػدؽ عػػاطفي تجميػػو معػػاني يعػػلد العػػاع

مبتكرة لألفاظ مؤررة للغة معبرة   فيل يتجرع ك س الفراؽ ليم ي بالمـل عمو نفسو   
إنو ي طل نياره حزنًا عمو محبلبو ليسير ليمو يفكر فيػو   إنػو أرؽ لفػراؽ حبيبػو ف 

يبيف   لقد أبدع العاعر فػي يستري  لو جنب   لىنا ي تي التلاصؿ لالتلحد بيف الحب
تصليره مف ت ؿ العاطفػة ال ليػة لالصػادقة   فػإذا كػاف العػاعر مضػطربًا ف يسػت ر 
عمو حاؿ لف يغمض لو جفف لىل بعيد في األندلس فإف حبيبو الذي يبعد عنو كريػرًا 
يتجالب معو لينفعؿ بانفعالو  فيل ف يستطيل النـل لف يستري  لو جسػد   رػـ يعػلد 

فسو لي لؿ : إنني لـ أتلقػل  ىػذا الفػراؽ الملجػل حتػو جػرى الػدىر بيننػا بيػذه إلي ن
اليد العسرام ف صابني بتمؾ البملى   لىذا الحدث الجمؿ الذي زلزؿ نفسو لحطـ قمبػو 

 لتركو مييضًا ملجعًا . 
لقد قمنا: إف عاطفة العاعر تزداد تلىجًا حيف يستحضر صلرًا مػف الماضػي 

لرة منزلو ببغداد لأيامو التػي عاعػيا فيػو  فيػدعل بالسػ يا   فيا ىل ذا يستحضر ص
 لو للمف يسكنو مف بعده.
 الػػػذي درسػػػت بػػػاو يػػػا منػػػزؿ ال صػػػؼ

 

  رػػػػػػػاره لعفػػػػػػػت مػػػػػػػذ بنػػػػػػػت أربعػػػػػػػو 

 

 ىػػػػػػػػؿ الزمػػػػػػػػاف معيػػػػػػػػد فيػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػذتنا 
 

 أـ الميػػػػػػالي التػػػػػػي أمضػػػػػػتو ترجعػػػػػػو 
 

 فػػػػػي ذمػػػػػة او مػػػػػػف أصػػػػػبحت منزلػػػػػػو
 

 (ٕ)لجػػػػاد غيرػػػػا عمػػػػو يمنػػػػاؾ يمرعػػػػو 
 

                                           

 .   ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 .   ٛٚص  نفسو ( ٕ)
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ذا تبدت حسرة العاعر عمو منزلػو لحزنػو عمػو مػا أمضػو فيػو مػف أيػاـ  لىك
إف إنو مل ذلؾ ما زاؿ يحبو فيدعل لو للصاحبو بالرتام لالنمام   لما يمبث العاعر 
أف يعلد إلو الحديث عػف مػا بينػو لبػيف محبلبػو مػف لعػد لعيػد   لىنػا تبػدل حالػة 

ف   فػػإف بينيمػػا عيػػدًا ك ىمػػا أتػػرى مػػف التلحػػد لالمعػػاركة اللجدانيػػة بػػيف الحبيبػػي
ذا مػػر ذكػػر أحػػد الحبيبػػيف عنػػد اصتػػر أل استحضػػر صػػلرتو  يحفظػػو لف يضػػيعو   لا 

 تصدع قمبو لىاجت للاعج العلؽ في صدره .
لمل ذلؾ فػإني س صػبر معت ػدًا أف الصػبر سػيع بو الفػرج فمعػؿ الميػالي التػي 

نيتػو فػإف حػدث ذلػؾ فمػيس فرقتنا تكلف سببًا في اجتماعنا   ىذا إذا لـ يمؽ أحػدنا م
 مف قضام او ميرب .

لىكذا بدت العاطفػة قليػة متدف ػو متداتمػة يبػدل فييػا الحػزف لالحيػرة لاأللػـ 
لالمجالدة حينا لالضعؼ حينًا  تر  لىي مل ذلؾ مستمرة فػي قلتيػا مػف ألؿ الػنص 
ه إلو  تره   ف ي طعيا إف رؤى إنسانية متللػدة مػف التجربػة التاصػة   غيػر أف ىػذ

الرؤى قد تجن  إلي الحكمة لالملعظة فت مؿ مػف تػدفؽ التيػار العػاطفي العػاـ   لمػل 
ذلػػؾ فيػػي ف تلقفػػو لف تػػؤرر عميػػو تػػ ريرًا كبيػػرًا   إذ ىػػي ناتجػػة عػػف تجربػػة العػػاعر 

 الذاتية متصمة بعلاطفو التاصة .
 

لأما الصدؽ العاطفي فػي ىػذا الػنص  فػإف مػف أىػـ دففتػو لألضػ  أماراتػو 
فحظناه في ىذا الععر مف أصػالة لتمػلد كفػؿ لػو الػذيلع لالب ػام عبػر أزمنػة ىل ما 

متعاقبػػة    لذلػػؾ بمػػا لفػػر لػػو المبػػدع مػػف م ػػاييس كػػاف أبرزىػػا بعػػده عػػف اففتعػػاؿ 
لالتكمؼ لالت ميد   لصدلره عف ععلر حػي نػابض بصػدؽ التجربػة لالعاطفػة الذاتيػة 

 للاقعية. التي تذكييا حرارة التجربة لترفدىا المعاناة ا
 

لمػف رػػـ يمكػف الحكػػـ عمػو ىػػذا الػنص بػػ ف صػاحبو كػػاف يصػدر عػػف صػػدؽ 
عاطفي للاقعي في  ف  ف ما صدقو العاطفي ف د بدا في تمؾ المعاعر العاطفية نحل 
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الحبيبة مف ناحية لاللطف بمعالمو لربلعو مػف ناحيػة أتػرى   لىػي معػاعر تتفجػر 
 ؿ معاىد عرضنا ليا كػاف أبرزىػا أسي لحنينا لتنض  باأللـ لالملعة   لذلؾ مف ت

حلاره مل زلجو للداعيما عند الرحيؿ   رـ كاف حديرو عف المنزؿ الػذي عػاش فيػو 
ذا كػاف الصػدؽ العػاطفي ف ي تضػي بالضػرلرة مطاب ػة  أسعد أيامو لأجمؿ لياليػو   لا 
اللاقػػل فإننػػا مػػل ذلػػؾ نػػدرؾ الصػػدؽ الػػلاقعي مػػف تػػ ؿ إعػػارات يبعريػػا العػػاعر إلػػي 

  للعؿ أبرزىا ىل تمؾ الرحمة التي قاـ بيػا العػاعر مػف بغػداد إلػو األنػدلس  المتم ي
طمبػػًا لمػػرزؽ لسػػعيًا إلػػو الحيػػاة الكريمػػة   لىػػي رحمػػة أربتيػػا كػػؿ مػػف تػػرجـ لمعػػاعر 

 لتحدث عف قصيدتو .
 

ىذا باإلضافة إلػو العػعلر بالغربػة لالػذي يممسػو ال ػارئ ليػذه ال صػيدة فػي 
ف الرحمة التي كانت عماد ال صػيدة رحمػة صػلرية أل ج م للضلح   لمف رـ فمـ تك

لىميػػة أل ضػػربًا مػػف تيػػاؿ أبدعتػػو نفػػس عػػاعر محم ػػو فػػي أجػػلام حالمػػة   للعػػؿ 
معاعر الحنيف لالغربػة لالحػزف عمػو فػراؽ المحبلبػة لمفارقػة الػلطف لالتػي أبرزتيػا 
معاىد لصلر أعرنا إلييا ىي أكبر دليؿ عمو ما صاحب الصػدؽ العػاطفي فػي ىػذه 

 ال صيدة مف صدؽ لاقعي يؤازره ليذكيو ليععؿ جذلتو .
 

لي تي العنصر الرػاني لىػل الفكػر فػي مرتبػة تاليػة لملجػداف لكنػو عنصػر لػو 
أىميتػػو لقيمتػػو فػػي العمػػؿ الفنػػي   فػػإذا كانػػت العلاطػػؼ متتمفػػة لالمعػػاعر متداتمػػة 

يؤلػؼ  لاألحاسيس مضطربة فإف لمع ؿ أل الفكػر دلرًا يؤديػو حيػاؿ ذلػؾ   فيػل الػذي
بيف عتيت العلاطؼ   لمتتمؼ المعاعر ليجمػل متناررىػا ليكػلف بنامىػا   لىػل مػا 
رأيناه عند " ابف زريؽ " الذي لػـ يتتػؼ عنصػر الفكػر عنػده عمػو الػرغـ مػف طغيػاف 
اللجداف لتلىج العلاطؼ   ف د رأينا العاعر ينت ػؿ مػف حالػة األلػـ الناتجػة عػف لػـل 

ر لالغربػة لتػرؾ األىػؿ لاأللطػاف إلػي حالػة مػف النفس أل لـل الزلجػة لػو عمػو السػف
معالجػػة أسػػباب ذلػػؾ األلػػـ مػػف تػػ ؿ رؤى إنسػػانية تللػػدت مػػف تجربتػػو الذاتيػػة   رػػـ 
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يعلد إلي استحضار معاىد مف حياتو الماضية تذكي نار األلـ فػي قمبػو   رػـ يتػرج 
ًا فنيػًا منيا إلو حالة مف التسميـ لالرضو ب ضام او   لىػل فػي ذلػؾ كمػو ي ػيـ بنػام

 متكامً  ف نظف أف فكر العاعر كاف بعيدًا عنو .
 

للمتياؿ دلره فػي تعػكيؿ تجربػة العػاعر   لىػل دلر ف ي ػؿ تطػرًا عػف دلر 
اللجداف لالفكر   فبلاسطتو تمكف " ابػف زريػؽ " مػف ن منػا مػف عالمنػا الح ي ػي إلػو 

ة الدالػة عمػو عالمو النفسي   لىػل عػالـ يصػعب الللػلج إليػو عػف طريػؽ ألفػاظ المغػ
الح ي ػػة  لمػػف رػػـ كانػػت اسػػتعانة العػػاعر بعنصػػر التيػػاؿ ليتػػرج بلاسػػطتو مػػف تمػػؾ 
المعكمة   عمو أف العاعر قػد اسػتطاع المػزج بػيف العناصػر الػر ث: لىػي اللجػداف 
لالفكػػر لالتيػػاؿ  لمػػف رػػـ جػػام دلر العنصػػر الرابػػل المػػتمـ لمتجربػػة لالػػذي ف يتح ػػؽ 

العنصػر ىػل الصػلرة التعبيريػة بمػا تتضػمنو مػف ألفػاظ لجلدىا المادي بدلنو  لذلؾ 
ح ي ية ملحية لتعبيرات مجازية ب عكاؿ متتمفة  لملسي و داتميػة لأتػرى تارجيػة  
لمػػف تػػ ؿ ىػػذه الصػػلر التعبيريػػة اسػػتطاع العػػاعر تجسػػيد الحالػػة النفسػػية التػػي 

 سيطرت عميو عاطفيًا لع ميًا .
 

ذ قد ت كد لػدينا تمػاـ عناصػر التجربػة  لاكتمػاؿ عػرلطيا فػي قصػيدة " ابػف لا 
زريؽ " كاف فبد مف البحث عف مصدر ىذه التجربة لرافدىا الذي تستمد قلتيا منو 
  إذ فبػػد لكػػؿ تجربػػة يمػػر بيػػا عػػاعر مػػف مصػػدر يعػػكؿ األسػػاس الػػذي تبنػػو عميػػو  

 لال اعدة التي ينطمؽ منيا العاعر حيف ينت ؿ مف عالـ اللاقل إلو عالمو التاص.
 

صػػادر التجربػػة لتتنػػلع رلافػػدىا فمنيػػا المعػػاعر التاصػػة لمنيػػا لتتعػػدد م
الع يػػدة لمنيػػا الزمػػاف ) التػػاريخ ( لمنيػػا المكػػاف ) البيئػػة ( لغيرىػػا   لعػػاعرنا فػػي 
ىذه ال صيدة يعيش تجربة ذاتية لمف رـ كاف رافدىا لمصدرىا ىل المعاعر التاصة 

عيش حالة مف ال مؽ الدائـ حساس الداتمي المتصؿ بالعاعر   فػ " ابف زريؽ " يإللا
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لافضػطراب المسػػتمر   فيػػل ف يكػػاد يرجػػل مػف سػػفره ليسػػت ر بػػيف أىمػػو لأحبائػػو إف 
لتحرؾ في تاطره ىاجس يزعجو   لىل إرادة السػفر لمػا ىػذه اإلرادة إف نتػاج ضػيؽ 
العػيش لقمػة الػرزؽ الػػذي يسػبب لػو ضػػي ًا عػديدًا  فيػا ىػػل ذا ي ػلؿ متاطبػًا زلجػػو 

 عاتبو :التي تملمو لت
 لػػػػػػو أف التفنيػػػػػػد رلعػػػػػػة مػػػػػػف يكفيػػػػػػؾ

 

 يرلعػػػػػو مػػػػػا يػػػػػـل كػػػػػؿ النػػػػػلى مػػػػػف 
 

 لأزعجػػػػػػػػػو إف سػػػػػػػػػفر مػػػػػػػػػف  ب مػػػػػػػػػا
 

 يجمعػػػػػػػو بػػػػػػػالرغـ سػػػػػػػفر إلػػػػػػػو رأي 
 

 تجعػػػػػػػػػػػمو أف إف المطالػػػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػػػ بو
 

 يلدعػػػػػو ممػػػػػف لكػػػػػـ كػػػػػدحا لمػػػػػرزؽ 
 ج

 لمرتحػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػل ك نمػػػػػػػػا
 

 يذرعػػػػػػػػػو األرض بفضػػػػػػػػػام ملكػػػػػػػػػؿ 
 جج

 إذا الزمػػػػػػػاف أراه فػػػػػػػي الرحيػػػػػػػؿ غنػػػػػػػو
 

 (ٔ)وللػػل إلػػو السػػند أضػػحو لىػػل مربعػػ 
 
 

  
إنيػػا حالػػة مػػف التػػلؼ لال مػػؽ لالترليػػل يعيعػػيا العػػاعر جػػرام ىػػذه الفرقػػة 
لالغربة التي ترلعػو كػؿ يػـل   فيػل دائػـ السػفر ف ي ػر لػو قػرار  لمػا ذلػؾ إف لطمػب 
الرزؽ الػذي يكمفػو الكريػر مػف الكػد لالجيػد للداع األحبػة لاألىػؿ   إنػو دائػـ السػفر 
ك نػػو ملكػػؿ بػػاألرض ي طعيػػا ليطػػ  كػػؿ جلانبيػػا   فمػػا إف يعػػرؼ مكانػػًا فيػػو رزقػػو إف 
سعو لو حتو للل كاف فػي  تػر الػدنيا   لىنػا يبػرز العػعلر بالغربػة بلصػفو نتيجػة 
مترتبػػة عمػػو ال مػػؽ لالتػػلؼ مػػف حالػػة السػػفر الػػدائـ   لىػػل عػػعلر يزيػػد فػػي ألمػػو 

يستحضػر العػاعر معػيد الػلداع  ليضاعؼ للعتػو   ليعػتد العػعلر بالغربػة عنػدما
 بينو لبيف الحبيبة التي تتعفل عنده   بؿ لتتعبث بو ف تريد فراقو .

                                           

 . ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)
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يتذكر ذلؾ كمو فتؤلمو الغربة  ليحالؿ ع ج ىذه الحالة عػف طريػؽ كػؤلس 
 الصبر التي يتجرعيا   للكنيا ف تجدي.

 

 اعتضػػت مػػف لجػػو تمػػي بعػػد فرقتػػػو
 

 (ٔ)ك سػػػػا تجػػػػرع منيػػػػا مػػػػا أجرعػػػػو 
 

 

ـ مف فئـ فمو عمو ىذا الفراؽ لربما عمت فيػو حػيف قػاؿ لػو ىػا ىػل ذا لك
 الفراؽ لقد ذقت ألمو   ف  يممؾ العاعر إف لـؤ نفسو

 

 كػػػـ قائػػػؿ لػػػي ذقػػػت البػػػيف قمػػػت لػػػو
 

 (ٕ)الػػػذنب لاو ذنبػػػي لسػػػت أدفعػػػو 
 

 

ليحالؿ العاعر الفكاؾ مف ىػذا العػعلر بالغربػة فػ  يجػد لسػيمة ي طػل بيػا 
 لحسرة لالندـ عمو ما تركو مف أحبة للطف ف يكاد يتركو حتو يحف إليو.أيامو إف ا

 إنػػػػػػػػػي ألقطػػػػػػػػػل أيػػػػػػػػػامي لأنفػػػػػػػػػدىا
 

 (ٖ)بحسػػػرة منػػػو فػػػي قمبػػػي ت طعػػػو 
 

 

ذا كانت حالة ال مؽ لالتلؼ قد أنتجت ععلرًا مؤلمػًا بالغربػة   فػإف الغربػة  لا 
 قد للدت ععلر بالحنيف لالرغبة في العلدة إلو اللطف لالحبيبة.

 حضر صلرة منزلو فيتذكر أيامو فيو ليدعل لو بالس ي   ي لؿ :يست
 الػػذي درسػػت بػػاو يػػا منػػزؿ ال صػػؼ

 

  رػػػػػػاره لعفػػػػػػت مػػػػػػذ بنػػػػػػت أربعػػػػػػو 
 

 ىػػػػػػػؿ الزمػػػػػػػاف معيػػػػػػػد فيػػػػػػػؾ لػػػػػػػذتنا 
 

 أـ الميػػػػالي التػػػػي أمضػػػػتو ترجعػػػػو 
 

   

                                           

 .  ٛٚص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات  ص( ٔ)

 .   نفسو( ٕ)

  .نفسو ( ٖ)
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 فػػػػي ذمػػػػة او مػػػػف أصػػػػبحت منزلػػػػو
 

 (ٔ)لجػػاد غيرػػا عمػػو يمنػػاؾ يمرعػػو 
 

 نيف إلو ل ام الحبيبة  في لؿ :لينتابو ععلرًا بالح
 

ذا  لمػػػػػػػػػف يصػػػػػػػػػدع قمبػػػػػػػػػي ذكػػػػػػػػػره لا 
 

 جػػػرى عمػػػػو قمبػػػػو ذكػػػػري يصػػػػدعو 
 

 ألصػػػػػػػػػػػػػػبرف لػػػػػػػػػػػػػػدىر ف يمتعنػػػػػػػػػػػػػػي
 

 بػػػػػػو لف بػػػػػػي فػػػػػػي حػػػػػػاؿ يمتعػػػػػػو 
 جج

 عممػػػػػا بػػػػػ ف اصػػػػػطباري مع ػػػػػب فرجػػػػػا
 

 (ٕ)ف ضػػيؽ األمػػر إف فكػػرت ألسػػعو 
 

 

ي إنيا معاعر متصػمة أفػرزت تجربػة متكاممػة كػاف مصػدرىا اإلحسػاس الػذات
لالعاطفػػة التاصػػة   عمػػو أف مصػػدرًا  تػػر لتجربػػة العػػاعر كػػاف لػػو دلره فػػي تمػػاـ 
براز معاناة العاعر لاإلع ف عف فكره لرؤيتو لمكلف لالحياة   لىل رافد  التجربة   لا 
الع يدة ىذا الرافد الػذي أسػيـ فػي إنتػاج تجربػة إنسػانية تللػدت مػف التجربػة الذاتيػة 

ا للػػدت عنػػده  رام فػػي الكػػلف لالنػػاس لالحيػػاة  لقػػد لمعػػاعر   فمعاناتػػو التػػي عاعػػي
 انطمؽ في ىذه الرؤى مف ع يدة تربو عمييا   للقرت في قمبو لاتصمت بفكره .

 

ف عػػئت ف ػػؿ: ىرلبػػًا مػػف الف ػػر لعػػظؼ  إنػػو دائػػـ السػػفر طمبػػًا لمػػرزؽ   لا 
العيش   لكنو عمو الرغـ مف ذلؾ يعمػـ عمػـ الي ػيف أف الػرزؽ مكتػلب للػيس بلسػل 

 أف يزيد فيو أل ين ص ميما جد لسعو . العبد
 

 لمػػػػػػػػا مجاىػػػػػػػػدة اإلنسػػػػػػػػاف لاصػػػػػػػػمة
 

 رزقػػػػػا لف دعػػػػػة اإلنسػػػػػاف ت طعػػػػػو 
 

   

                                           

 . ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ(  ٔ)

 ( نفسوٕ)
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 قػػػػػػػد لزع او بػػػػػػػيف النػػػػػػػاس رزقيػػػػػػػـ
 

 (ٔ)لػػـ يتمػػؽ او مػػف تمػػؽ يضػػيعو 
 

 

لمػػل أف الػػرزؽ م سػػـل إف أف الحػػرص لالصػػراع مػػف أجمػػو ف يكػػاد ينتيػػي   
 ص عميو.لقد يكلف ذلؾ سببًا في مصرع مف يحر 

 

 لالحػػػرص فػػػي الػػػرزؽ لاألرزاؽ قػػػد قسػػػمت
 

 (ٕ)بغػػي أف إف بغػػي المػػرم يصػػرعو 
 جج

 

 ليلاصؿ العاعر بث أفكاره لرؤاه في لؿ :
 

 لالدىر يعطي الفتو مػف حيػث يمنعػو
 

 (ٖ)ليمنعػػو مػػف حيػػث يطمعػػوًَ أربػػا 
 

 

عمو أننا ن تذ عمو العاعر نسبتو المنػل لاإلعطػام لمػدىر  لربمػا جػام ذلػؾ 
 و سبيؿ المجاز . منو عم

ليمكػػف ال ػػلؿ : إف رافػػدًا رالرػػًا ىػػل تجػػارب العػػاعر لتبراتػػو قػػد كػػاف مصػػدرًا 
لمتجربة في ىذه ال صيدة  لىل ما رأيناه في البيت السابؽ . لالعاعر مؤمف ب ضػام 
او مسمـ بحكمو  لىػل مػا يجعمنػا ن ػلؿ: إف " ابػف زريػؽ " قػد انطمػؽ فػي فكػره مػف 

ذا لـ ي ل ذلؾ األمؿ لىذا  ع يدة رابتة   إنو ي مؿ في العلدة ليرجل ل ام الحبيبة   لا 
 الرجام فإف ذلؾ ىل حكـ او لف حيمة لنا أماـ ىذا ال ضام . ي لؿ :

 

 عسػػػػو الميػػػػالي التػػػػي أضػػػػنت بفرقتنػػػػا
 

 جسػػػػمي سػػػػتجمعنا يلمػػػػا لتجمعػػػػو 
 

ف تغػػػػػػػػػػػػؿ  أحػػػػػػػػػػػدا منػػػػػػػػػػػا منيتػػػػػػػػػػػػو لا 
 

 (ٗ)فما الذي فػي قضػام او يصػنعو 
 

 

                                           

 .   ٚٚص   ص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات( ٔ)

 . ٚٚص ( نفسو ٕ)

 نفسو . ( ٖ)

   نفسو . (ٗ)
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المعػاعر التاصػػة لالع يػػدة رافػديف لتجربػػة العػاعر   لىػػل مػػا لىكػذا عػػكمت 
كاف بدلره سببًا في أتذ التجربة عكميف متتمفيف في ال صػيدة   حيػث بػدت التجربػة 
الذاتيػػة طاغيػػة عمػػو أنيػػا لػػـ تتػػؼ تمامػػًا التجربػػة اإلنسػػانية   لىػػل مػػا يؤكػػد دلر 

ة الععرية تتنلع ما بيف الرافديف في تعكيؿ ىذه التجربة  ليب و أف ن لؿ: إف التجرب
نسػػانية لتاريتيػػة لتياليػػة لغيرىػػا   فػػإلي أي ىػػذه األنػػلاع تنتمػػي تجربػػة  ذاتيػػة لا 

 العاعر . 
لبناًم عمو ما سػبؽ يمكػف ال ػلؿ : إف التجربػة فػي  ىػذه ال صػيدة ىػي مػف 

حساس داتمي يتصؿ بالمبدع .  التجارب الذاتية التي تنبل مف معاعر تاصة لا 
التجػػارب فػػي إطػػار مػػا يسػػميو بعػػض الن ػػاد بالتجربػػة  ليػػ تي ىػػذا النػػلع مػػف

العتصػػية   ذلػػؾ أنيػػا تتصػػؿ اتصػػاًف مباعػػرًا بػػذات األديػػب أل عتصػػيتو مػػف ناحيػػة 
لاألحداث المرتبطة بيذا األديب مف ناحية أترى   فالتجربة العتصية "ىي تمؾ التي 

اث مػؤررة فػي عمو أف تكلف ىذه األحػد (ٔ)تسلقيا لألديب أل العاعر أحداث الحياة "
 األديب بحيث تنتج عنده ععلرًا تاصًا أل إحساسًا داتميًا متميزًا .

لىذا مػا رأينػاه عنػد "ابػف زريػؽ" فالحػدث الميػـ فػي حياتػو ىػل ذلػؾ السػفر  
الدائـ لالترحاؿ المستمر  لما يرتبط بذلؾ مف ملاقؼ الػلداع لألىػؿ عملمػًا لالحبيبػة 

الػلطف لمرابػل الصػبا لمنػازؿ العػيش كػؿ  تصلصًا   لمف ذكريات تريرىا الغربة عف
حساسًا داتميًا لدى " ابف زريؽ " أبػرز مظػاىره ىػل الحنػيف  ذلؾ أنتج ععلرًا تاصًا لا 
لالعلؽ لللعة الفػراؽ لألػـ الغربػة لالنػدـ عمػو ضػياع الفرصػة لالضػيؽ بػاليـ لر ػؿ 

 التطلب   ي لؿ :
 يحممػػػػػو بالتطػػػػػب مضػػػػػطمعا كػػػػػاف قػػػػػد

 

 (ٕ)أضػػػمعو البػػػيف بتطػػػلب فضػػػمعت 
 

                                           

 مكتبة النيضة مصر لمطباعة لالنعر لالتلزيل .   ٕىبو صمحمد مندلر : األدب لمذا( ٔ)

 . ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٕ)
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 لأما ألـ الغربة لقمة الصبر عمو الفراؽ فيبدل لاضحًا في قللو :
 

 ف أكػػػػػػذب او رػػػػػػلب العػػػػػػذر منتػػػػػػرؽ
 

 (ٔ)عنػػػػػػػي بفرقتػػػػػػػو لكػػػػػػػف أرقعػػػػػػػو 
 

 

 لأما الحنيف إلي مرابل الصبا لمراتل الحب لأماكف الم ام فتبدل في قللو:
 

 الػػذي درسػػت بػػاو يػػا منػػزؿ ال صػػؼ
 

  رػػػػػػاره لعفػػػػػػت مػػػػػػذ بنػػػػػػت أربعػػػػػػو 
 

 الزمػػػػػػػاف معيػػػػػػػد فيػػػػػػػؾ لػػػػػػػذتنا ىػػػػػػػؿ 
 

 (ٕ)أـ الميػػػالي التػػػي أمضػػػتو ترجعػػػو 
 

 

 لأما الندـ لالحسرة فتبدلاف في للمو لنفسو حيف ي لؿ :
 

 كػػػـ قائػػػؿ لػػػي ذقػػػت البػػػيف قمػػػت لػػػو
 

 (ٖ)الػػػذنب لاو ذنبػػػي لسػػػت أدفعػػػو 
 

 

عمو أف ىػذه المعػاعر لتمػؾ األحاسػيس لػـ تكػف العامػؿ اللحيػد الػذي عػكؿ 
ف د كاف لمع يػدة لتجػارب الحيػاة لتبػرات الػزمف أرػر فػي ظيػلر  تجربة " ابف زريؽ "

عػدد مػف الػرؤى لاألفكػار التػي تتصػؿ بػػالكلف لالنػاس لالحيػاة   لىػل مػا كػاف بػػدلره 
سػػببًا فػػي ظيػػلر مػػا يعػػرؼ بالتجربػػة اإلنسػػانية فػػي ال صػػيدة   ففييػػا تتسػػل رؤيػػة 

ش قضػػايا إنسػػانية العػػاعر فتتعػػدى حػػدلد الػػذات لترتػػاد  فاقػػًا أرحػػب   لمػػف رػػـ ينػػاق
تكلنت رؤيتو ليا مف ت ؿ تبرات لتجارب اكتسػبيا فػي حياتػو   فيػا ىػل ذا ينػاقش 
قضية الرزؽ مف حيث طرؽ الحصلؿ عميو  فيل في رأيو م سـل لم در فميما فعؿ 
اإلنساف فمف يستطيل الحصلؿ عمو غير ما كتب لو   للػدى العػاعر ع يػدة راسػتة 

                                           

 .ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 .    ٛٚنفسو ص (ٕ)

 نفسو .( ٖ)
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ف او لـ يضيل تم و فمكػؿ إنسػاف رزقػو الم ػدر لػو ب ف الرزؽ ملزع بيف الناس   لأ
  لذلؾ ف يجب عمو اإلنساف أف يصارع مف أجؿ الرزؽ أل يحرص عميو حرصًا ربما 

 يكلف سببًا في ى كو .
 

لو جانب قضية الرزؽ يناقش أحلاؿ الدىر لع قتو باإلنساف كما يناقش   لا 
ربما تكلف مفيدة لمف في مرؿ  الصبر عمو الغربة لفراؽ األحبة  فيبدي في ذلؾ  رام

 ملقفو.
 

 ألصػػػػػػػػػػػػػػبرف لػػػػػػػػػػػػػػدىر ف يمتعنػػػػػػػػػػػػػػي
 

 بػػػػػػو لف بػػػػػػي فػػػػػػي حػػػػػػاؿ يمتعػػػػػػو 
 

 عممػػػػػا بػػػػػ ف اصػػػػػطباري مع ػػػػػب فرجػػػػػا
 

 (ٔ)ف ضػػيؽ األمػػر إف فكػػرت ألسػػعو 
 

 

لبناًم عمو ما سبؽ يمكف ال لؿ : إف التجربة في ىػذه ال صػيدة ىػي تجربػة 
اف لممعػاعر التاصػة لالع يػػدة عتصػية ذاتيػة تللػدت عنيػا تجربػة إنسػػانية   لقػد كػ
 لتجارب الحياة لتبرات الزمف أكبر األرر في تعكيميا .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .     ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)
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 انفصم انثاوً
 انبىاء انهغىي يف عٍىٍت ابه زرٌق

 

يعتمد المبدع عمو المغة في ن ؿ تجربتو إلو المتم ي   لمف رػـ يمنحيػا جػؿ 
تػػو لتلصػػيميا إلػػو عنايتػػو لمزيػػد اىتمامػػو   إذ بلاسػػطتيا يمكنػػو التعبيػػر عػػف تجرب

اصتريف   ذلؾ أف اللظيفة الرئيسة لمغة ىي السػماح لكػؿ إنسػاف أف يلصػؿ لنظػائره 
  ىذا فيمػا يتصػؿ بالبعػر بعامػة   لأمػا المبػدع أل األديػب فػإف (ٔ)تجربتو العتصية 

ذًا فالعػاعر  المغة تمرؿ لو تطلة في سبيؿ الكعؼ عف النفس لعف الكلف أيضػًا   لا 
المغػػة لكفػػامة اإلبػػداع يمكنػػو تلصػػيؿ مػػا يعػػام مػػف معػػاٍف إلػػو الػػذي يمتمػػؾ ناصػػية 

 . (ٕ)المتم ي
 

فالمغػػة ىػػي اللعػػام الناقػػؿ لمتجربػػة لاللسػػيمة لحمميػػا مػػف داتػػؿ المبػػدع إلػػو 
متم يو فالتجربة "تب و في مرحمتيا الععلرية   ف  تعد عمً  أدبيًا لػو لجػلد تػارجي 

 ؿ ىػذا العػػكؿ يتسػػنو لمتػػذلقي إف حػيف ت تػػذ عػػكميا الصػلري ) المفظػػي ( لمػػف تػػ
التجربة أف يدركلىا   لتتيي  أذىانيـ فست باليا   ليتعاطفلا معيا   ليسترارلا إلييػا 
لو أمراليا . فالمغة ىي اللسيمة إلػو إبػراز المعػاني ال ائمػة فػي نفػس العػاعر مػف  لا 

 . (ٖ)ناحية لأداة الت رير لافسترارة مف ناحية  تري"

                                           

المجمس األعمو لمر افة   / أحمد درليش ترجمة د ٖٚف كليف   المغة العميا  صانظر : جل (ٔ)
 ـ.ٜٜ٘ٔ

  الييئة العامة  ٗٛٔعناصر اإلبداع الفني في ععر ابف زيدلف   ص  فلزي تضر  :انظر( ٕ)
 ( .  ٚٗٔكتابات ن دية عدد )   ـ ٕٗٓٓل صلر الر افة 

  ٕ  دار الطباعة المحمدية  طٖٜديث ص( د/محمد السعدي فرىلد: قضايا الن د األدبي الحٖ)
 ـ .  ٜٜٚٔىػ  ٜٜٖٔ
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زريؽ " فنرى التفاعؿ بيف المغػة لالتجربػة حيػث عػكمت لنطالل قصيدة " ابف 
المغة لعاًم ن ؿ مف ت لو العاعر تجربتو   لأمكنو بلاسطتيا حمؿ تمؾ التجربػة بمػا 
تتضمنو مف معاعر لأحاسيس إلو متم يػو   لبعػث تمػؾ المعػاعر لىػذه األحاسػيس 

ذا كاف لمغة دلرىا فػي ن ػؿ التجربػة   فػإف صػ دؽ العػاعر في نفس ذلؾ المتم ي   لا 
فػػي تجربتػػو قػػد كػػاف لػػو دلر فػػي اتتيػػار لغػػة تاصػػة لأسػػاليب معينػػة تناسػػب تمػػؾ 

 التجربة .
 

لن ػػرأ عػػف سػػبب ال صػػيدة لباعػػث العػػاعر عمػػو إبػػداعيا فػػي كتػػب التػػاريخ 
لاألدب  فنراىا تكاد تجمل عمو أنيا كانت نتيجػة سػفر طليػؿ لطمػب رزؽ لػـ يحصػؿ 

مو لمغربة   للرلد الػذكريات عمػو متيمتػو عميو    لمف رـ كانت حسرة العاعر لت ل
  لىل ما يعير إلو معاناة العاعر لصدؽ تجربتو تاصة إذا عممنا أف المصػادر قػد 

 أجمعت عمو أف ال صيدة قد قيمت قبيؿ لفاتو للجدت تحت لسادتو .
لبناًم عمو ىذا: ف د كانت التجربة عمً  عػعلريًا كامنػًا فػي نفػس العػاعر   

مػػؿ إف حػػيف لػبس رػػلب المغػة   لمػػف رػػـ أمكننػا إدراكيػػا لاللقػػلؼ للػـ يظيػػر ذلػؾ الع
عمػػو صػػدقيا   فكػػاف تعاطفنػػا مػػل العػػاعر لتفاعمنػػا معػػو لانفعالنػػا بتجربتػػو . لن ػػرأ 
قصيدة " ابف زريؽ " فنجػد العػاعر قػد تػلافرت لػو الملىبػة لال ػدرة عمػو جعػؿ ألفػاظ 

فػػة تاصػػة ت سػػر معينػػة فػػي تراكيػػب بعينيػػا بحيػػث تػػلحي بمعػػاني تكعػػؼ عػػف عاط
المتم ي   لمف رـ يكلف تجالبو مػل تمػؾ العاطفػة لتػ رره بيػا . انظػر إليػو ي ػلؿ فػي 

 ملقؼ اللداع لمحبيبة : 
 

 لكػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػفل فػػػػػػػػي أف ف أفارقػػػػػػػػو
 

 للمضػػػػػػػػػػرلرة حػػػػػػػػػػاؿ ف تعػػػػػػػػػػفعو 
 

 لكػػـ تعػػبث فػػي تػػلؼ الفػػراؽ ضػػحو
 

 (ٔ)لأدمعػػػػػػػي مسػػػػػػػتي ت لأدمعػػػػػػػو 
 

                                           

 .  ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)
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لالعاطفػػة ميتاجػػة   فكيػػؼ صػػلر إف الملقػػؼ حػػزيف بػػاٍؾ لالمعػػاعر ممتيبػػة 
ذلػػؾ الملقػػؼ عػػف طريػػؽ المغػػة   إف ألؿ مػػا يم انػػا مػػف لغػػة العػػاعر المصػػلرة ىػػل 
اسػػتتدامو لمفظػػة " كػػـ " التػػي تفيػػد التكريػػر لتكػػرار الفعػػؿ " لكػػـ تعػػفل فػػي "  " لكػػـ 
تعبث " لك ف الحبيبة تعفعت لديو مرة بعد مرة لتعػبرت لتمسػكت بػو مػرات متعػددة 

 تيا عميو لحرصيا العديد عمو ب ائو .مما يفيد ليف
رـ انظر إلو المفظيف " تعفل " ل" تعبرت " لصياغتيما الصػرفية فيما عمػو 

الػذي يفيػد التكػرار لال يػاـ بالفعػؿ فػي عػدة لقػلة  -بتضػعيؼ العػيف-لزف   " تفعؿ" 
ليزداد التصلير رلعة حيف يستتدـ العاعر تركيبًا يلحي ف بتفاعؿ الحبيبيف لحسب 

بالتلاصػػؿ بػػيف أدمعيمػػا لذلػػؾ حػػيف ي ػػلؿ : "لأدمعػػي مسػػتي ت لأدمعػػو" لكػػ ف    بػؿ
تساقط الدملع قد كاف في لقت لاحد لبدرجة لاحدة   ما يعير إلو عدة اللصػؿ بػيف 
الحبيبػػيف رػػـ إف الػػدملع مسػػتي ت مػػا يعػػير إلػػو تفجرىػػا سػػاعة الػػلداع فػػي سػػيللة 

 لكررة .
 

الملقػؼ العػعري لمػف رػـ يعبػر  لفي قصيدة " ابػف زريػؽ " يمت ػي المفػظ مػل
عف الحالة النفسػية لمعػاعر   لىنػا يتح ػؽ الػربط بػيف المفػظ لالمضػملف أل المعنػو 
المراد تلصيمو   لتمؾ ىي الميمة األللو المنلطة بالمغة   لىي التعبير عف التجربة 
لصياغتيا في عػكؿ فنػي مناسػب ففػي معػرض الحنػيف إلػو الػلطف لالحبيبػة  يتػذكر 

لػو الػذي عػاش فيػو  لتمتػل بالحيػاة فػي ربلعػو لف سػػبيؿ أمامػو لمرجػلع العاعر منز 
 إليو  لمف رـ ف يممؾ إف الدعام لو  للمف يسكنو بالس يا.

 الػػػذي درسػػػت بػػػاو يػػػا منػػػزؿ ال صػػػؼ
 

  رػػػػػػاره لعفػػػػػػت مػػػػػػذ بنػػػػػػت أربعػػػػػػو 
 

 ىػػػػػػػػؿ الزمػػػػػػػػاف معيػػػػػػػػد فيػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػذتنا 
 

 أـ الميػػػػػالي التػػػػػي أمضػػػػػتو ترجعػػػػػو 
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ٖٖٜٛ 

 منزلػػػػػوفػػػػػي ذمػػػػػة او مػػػػػف أصػػػػػبحت 
 

 (ٔ)لجػػػاد غيرػػػا عمػػػو يمنػػػاؾ يمرعػػػو 
 

 

يستتدـ العاعر ال سـ لالندام في مطمل حديرو عف المنزؿ لك نػو يسػتنط و 
بػػؿ يسػػتعطفو  ليتمنػػو لػػل أف المنػػزؿ يجيبػػو بػػ ف الزمػػاف سػػيعيد إليػػو لذتػػو لعيعػػو 
السعيد فيو   لأنو لو ذلؾ  لىل ما يعير إلو حالة مف العػلؽ لالحنػيف تبرزىػا تمػؾ 

 فاظ " باو "   " يا منزؿ العيش "   " درست "   " عفت " لغيرىا . األل
 

رػػـ إف اسػػتتدامو لمفػػظ " درسػػت "   ل " عفػػت " يعػػير إلػػو بعػػد ذلػػؾ األمػػؿ 
لعدـ تح  و  إذ ىي ألفاظ تفيد لقلع الفعػؿ لعػدـ األمػؿ فػي رجلعػو   رػـ انظػر إلػو 

و لعػكو فػي لقػلع ذلػؾ افستفياـ فػي قللػو " ىػؿ الزمػاف " لىػل مػا يعػير إلػو حيرتػ
الفعؿ  لتصلصًا أنو ف يعمـ أف الزماف ىل الػذي سػيعيد ىػذه المػذة أـ الميػالي   إنػو 
ف كػاف بعيػدًا   غيػر أف إيمانػو  تردد مفاده عدـ لقلع الفعؿ لىل مل ذلؾ لديو أمػؿ لا 
ببعػػد ىػػذا األمػػؿ ف ينفػػي حبػػو ليػػذا المكػػاف  لػػذلؾ يجعمػػو فػػي ذمػػة او   لىػػل تعبيػػر 

و بعػػد العػػ ة لعظػػـ الفػػراؽ لبعػػد األمػػؿ فػػي الرجػػلع إليػػو   رػػـ انظػػر إلػػو يعػػير إلػػ
اسػػتتدامو لمفػػظ " مغنػػاؾ " لىػػي األرض التػػي تنبػػت   للفػػظ " يمرعػػو " مػػا يفيػػد أف 

 العاعر يحب ليذا المكاف أف يكلف دائمًا اإلنبات لالنمل لافتضرار .
 

بػة لتعبػر ليعيش العاعر حالػة ال مػؽ لافضػطراب  فيفصػ  لفظػو عػف التجر 
لغتػػو عػػف الحالػػة المسػػيطرة عمػػو نفسػػو   فيػػا ىػػل ذا ي ػػلؿ معبػػرًا عػػف قم ػػو لعػػدـ 

 است راره :
 

 يحممػػػػػو بالتطػػػػػب مضػػػػػطمعاً  كػػػػػاف قػػػػػد
 

 أضػػػػػػمعو البػػػػػػيف بتطػػػػػػلب فضػػػػػػمعت 
 

 لػػػػػػو أف التفنيػػػػػػد رلعػػػػػػة مػػػػػػف يكفيػػػػػػؾ
 

 يرلعػػػػػو مػػػػػا يػػػػػـل كػػػػػؿ النػػػػػلى مػػػػػف 
 

                                           

 .  ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)
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 لأزعجػػػػػػػػػو إف سػػػػػػػػػفر مػػػػػػػػػف  ب مػػػػػػػػػا
 

 يجمعػػػػػػػو بػػػػػػػالرغـ سػػػػػػػفر إلػػػػػػػو رأي 
 

 تجعػػػػػػػػػػػمو أف إف المطالػػػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػػػ بو
 

 يلدعػػػػو ممػػػػف لكػػػػـ كػػػػدحا لمػػػػرزؽ 
 

 لمرتحػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػل ك نمػػػػػػػػا
 

 يذرعػػػػػػػػػو األرض بفضػػػػػػػػػام ملكػػػػػػػػػؿ 
 

 إذا الزمػػػػػػاف أراه فػػػػػػػي الرحيػػػػػػؿ غنػػػػػػػوً 
 

 للػػل إلػػو السػػند أضػػحو لىػػل مربعػػو 
 

 

إف الملقؼ ملقؼ قمؽ لتلؼ لعػدـ اسػت رار  لمػف رػـ جػامت لغػة العػاعر 
لاكبو مل تمؾ الحالة لمعبرة عػف الجػل المحػيط بالعػاعر  متطاب ة مل ىذا الملقؼ مت

لىل ما ندركو مف تػ ؿ ألفػاظ مرػؿ " ضػمعت   تطػلب   النػلى   أزعجػو   فػي حػؿ 
لمرتحؿ   يذرعو " لكميا كممات لتراكيب تعبر عف حالة ال مؽ لالتػلؼ   لأي تعبيػر 

انظػر إلػو أصدؽ مف قللو " أزعجو " الػذي تعػعر معػو بحالػة التػلؼ المتصػؿ   رػـ 
التركيب في قللو " ضمعت بتطلب البيف أضمعو " تراه يعير إلػو حالػة الضػيؽ حػيف 
استتدـ الفعؿ مبنيًا لممجيلؿ   رـ استتدـ لفظة " تطلب " بالجمل تعبيػرًا عػف عػدـ 

 الربات لافست رار لافرتحاؿ الدائـ   ف  تجد تعبيرًا أصدؽ مف قللو : 
 

 لمرتحػػػػػػػؿ حػػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ىػػػػػػػل ك نمػػػػػػػا
 

 يذرعػػػػػػػػػػػو األرض بفضػػػػػػػػػػػام ملكػػػػػػػػػػػؿ 
 

 

فيل في حالو سير متلاصؿ لارتحاٍؿ دائـٍ   لك ف ىػذا قػد كتػب عميػو للكػؿ  
بػػو  لىػػل يػػذرع األرض  أي: ي طعيػػا عػػرقًا لغربػػًا   أف تػػرى أف ىػػذه األلفػػاظ لتمػػؾ 

 ر لطاب ت الحالة لالملقؼ المسيطر عمو ذىنو ن ػالتراكيب قد عبرت عف مراد العاع
 

قد استعمؿ الجممػة الفعميػة فػي أكرػر أبيػات ال صػيدة بػؿ لن حظ أف العاعر 
 إنو قد استيؿ بيا ىذا النص إذ قاؿ في مفتتحو :
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 (ٔ)يسمعػػػػو لػػػيس للكػػػف ح ػػػا قمػػػت قػػػد    يللعػػػػػػػو   العػػػػػػذؿ فػػػػػػإف تعذليػػػػػػػو ف
 

 

لتتلالو األبيات مفتتحًة ب فعاؿ في أزمنٍة متتمفٍة   لىذا يعير إلػو معايعػتو 
فعػػؿ حركػػة فػػي الزمػػاف الماضػػي أل الحاضػػر أل المسػػت بؿ   لمحركػػة لالزمػػاف حيػػث ال

لىل ما يمكف إدراكػو فػي لضػلح   فالزمػاف لػو دلره المػؤرر فػي حيػاة " ابػف زريػؽ " 
لقد تحدث عنو كريرًا معبرًا عنو ب لفاظ متتمفة   فرأينا لفظة " الزماف  األياـ   الدىر 

كيؿ النص المبدع . عمو أننا "  لكميا أدلات مؤررة في صنل أفعاؿ ليا دلرىا في تع
ن حظ أف العاعر يستتدـ الفعؿ في الزمف الماضي لفي المست بؿ بنسب مت اربػة   
فيل حيف تتلارد عميو الذكريات ليعلد بفكػره إلػو الػلرام يسػتعمؿ األفعػاؿ الماضػية   
للعمػػو بػػذلؾ يػػرى أف الػػزمف المحبػػب إليػػو ىػػل مػػا فػػات للػػيس مػػا سػػيجي    رػػـ ىػػل 

عػػاؿ المضػػارعة غالبػػًا عنػػدما تتػػلفر لديػػو ال ػػدرة عمػػو الم المػػة   فتػػرى يسػػتتدـ األف
عنػػده أفعػػاؿ مػػػف مرػػؿ " ألقطػػل أيػػػامي لأنفػػدىا   ألصػػبرف لػػػدىر   سػػتجمعنا يلمػػػًا 
لتجمعو ... " عمو أف األفعاؿ التي استتدميا " ابػف زريػؽ "  جػامت مبنيػًة لممعمػـل 

بػػؿ ف يكػػاد يتعػػدى أصػػابل اليػػد  فمػػـ نػػر الفعػػؿ المبنػػي لممجيػػلؿ فػػي الػػنص إف نػػادراً 
اللاحدة   لىذا ما يعير إلي عممو ب سباب معاناتػو لمعرفتػو ببلاعػث قم ػو لتلفػو   
رػػـ  إف الفعػػؿ بصػػيغة الطمػػب لػػـ نػػر لػػو ظػػ ًف فػػي تمػػؾ ال صػػيدة ممػػا يؤكػػد قناعػػة 
العاعر لرضاه بما قسـ لو   لر تو ب ضام ربو   لليس أدؿ عمو ذلؾ مف قللو فػي 

 صيدة :نياية ال 
ف تغػػػػػػػػػؿ أحػػػػػػػػػدًا منػػػػػػػػػا منيتػػػػػػػػػو (ٕ)فمػػا الػػذي فػػي قضػػام او يصػػنعو ن    لا 
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 انبىاء األسهىبً:
 

لكؿ كاتب تصائصو األسملبية التي تميػزه عػف غيػره  لىػذه التصػائص ىػي 
التي تجعؿ مف إبداعو إبػداعًا متتمفػًا عػف إبػداع غيػره مػف الكتػاب  ف ػدرة الكاتػب أل 

لب الذي يستتدمو في نتاجو األدبػي  لىنػا يكمػف دلر األديب تبدل في اتتياره لألسم
دارس ىذا النتاج المتمرؿ في محاللة اللقلؼ عمو سر اتتيار األديب لذلؾ األسملب 

 دلف غيره   لالتعرؼ عمو طبيعتو للظيفتو .
 

لنطالل قصيدة " ابف زريؽ " فن ؼ عمو عدد مف التصائص األسملبية التي 
دعو  للعػؿ ألؿ مػا يم انػا مػف ىػذه التصػائص ىػل تميز ىذا النص لتبرز ملىبة مب

 اتتياره لمضمائر. 
فن حظ أف العاعر: قد اتتار ضمير الغيبػة لمتعبيػر عػف نفسػو  كمػا ن حػظ 
أف اتتياره ليذا الضمير قد جام في معرض حلاره مل زلجتو لللميػا لػو عمػو سػفره 

مير فػي ىػذا الملقػؼ لمحاللتو تبرير ىذا السفر الدائـ  للعؿ سبب اتتياره ليذا الض
يكمػف فػي أف ال ضػػية التػي يعالجيػا فػػي مطمػل ال صػيدة ىػػي قضػية غربػة لغيػػاب   
فكاف مف المناسب في التعبير عف ذاتو استتداـ ىذا الضمير  لربمػا يكػلف العػاعر 
قد قصد استعطاؼ الزلجة لاستمالتيا نحله بلصػفو غريبػًا غائبػًا دائػـ الترحػاؿ  لقػد 

مير سبب رالث: يكمف في من  العاعر قدرًا مف الحرية فػي يكلف فستعماؿ ىذا الض
الحديث عف نفسو لاإلفصاح عف ذاتو دلف المجلم إلو الملاجية لالػدتلؿ فػي حالػة 
مف التحدي مل المتاطب   يؤيد ذلؾ أف استتدامو ليذا الضمير قد  جام في مطمػل 

: " ف تعذليػو    ال صيدة لفي ملقؼ الحديث مل الزلجة كما أسمفنا فنراه ي ػلؿ مػر ً 
 يللعو   يسمعو   ينفعو   ت نيبو   ملجعو ... الخ " .
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ٖٕٗٓ 

أما حيف يتحدث عف نفسو للنفسو فنراه يستتدـ ضمير المتكمـ في لؿ : في 
 تر ال صيدة مرً   "ألصػبرف لػدىر   يمتعنػي   اصػطباري ... الػخ"   لاتتيػاره ليػذا 

النفس فيػل بػذلؾ لديػو قػدر مػف  الضمير إنما جام ألنو كاف في ملقؼ اإلفضام إلو
 الحرية في التعبير عف الذات   لىل ما يناسبو ىذا الضمير .

 

ط بذلؾ استتدامو ألسملب التذكير فػي التعبيػر عػف المؤنػث فيػل يعبػر ػليرتب
 ة بتمؾ الطري ة لذلؾ األسملب   انظر إليو ي لؿ في ملقؼ الفراؽ :ػعف الحبيب

 أسػػػػػتلدع او فػػػػػي بغػػػػػداد لػػػػػي قمػػػػػرا
 

 الكرخ مػػػػػػف فمػػػػػػؾ األزرار مطمعػػػػػػوبػػػػػػ 
 

 لدعتػػػػػػػػػػػو لبػػػػػػػػػػػلدي أف يػػػػػػػػػػػلدعني
 

 (ٔ)صػػػػػػفل الحيػػػػػػاة لأنػػػػػػي ف ألدعػػػػػػو 
 

 

لتراه بعد ذلؾ يعبر عف تعفل الحبيبة لو لتعبريا بو " لكـ تعفل في   لكـ 
تعبث في " للعؿ استتدامو ليذا األسملب  إنما كاف غيرة عمو المحبلب لرغبتو في 

إلييا   لربما كاف ذلؾ صلنًا لتمؾ المحبلبة لرغبة  عدـ التصري  باسميا أل افعارة
بعادىا عف ألسنة الناس .  في السمل بيا لا 

 

لمػػف التصػػائص التػػي امتػػاز بيػػا "ابػػف زريػػؽ" لميػػزت قصػػيدتو ىػػي اتتيػػار 
المفظ لمناسبتو لممعنػو لملاممتػو لمملقػؼ  لىػي تاصػية تميػز عػاعرًا عػف عػاعٍر  

ع   لىذه التاصية األسملبية تبدل لاضحة فػي لتبرز قدرة األديب عمو التمؽ لاإلبدا
ال صػػيدة التػػي نحػػف بصػػدد دراسػػتيا  للسػػنا نبغػػي اللقػػلؼ عنػػد كػػؿ لفظػػٍة  لدراسػػة 
مطاب تيػػا لممعنػػو   فيػػذا يحتػػاج إلػػو صػػفحاٍت طػػلاؿ  للعػػؿ فيمػػا نتتػػاره مػػف نمػػاذج 

 يصم  برىانًا عمو تمؾ الظاىرة   لمف ن تذ مرً  :
 

                                           

 .   ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)
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ٖٖٗٓ 

 لػػػػػو أف التفنيػػػػد رلعػػػػة مػػػػف يكفيػػػػؾ
 

 (ٔ)يرلعػػػػو مػػػػا يػػػػـل كػػػػؿ النػػػػلى مػػػػف 
 

إف لو مف الحزف ما يكفيو فيل ف يحتاج إلو الت نيب إف ألـ الفرقة لالتعتت 
ف يكػػاد يفارقػػو   فمػػا إف يسػػت ر حتػػو يرحػػؿ  لػػذلؾ ىػػل تػػائؼ مرتػػاع   لىنػػا يتتػػار 
العاعر كممات مف مرػؿ: " التفنيػد   النػلى   يرلعػو " فػانظر إلػو دقػة تمػؾ الكممػات 

يػػا تحمػػؿ مػػف العػػدة لال ػػلة التػػي تنتابػػو  لفػػي معػػرض التعبيػػر عػػف حالػػة العػػؾ إن
لالتلجس لالفزع  تراه يسػػتتدـ كممػات مػف مرػؿ: " ريػب   جازعػًا   فرقػًا " لذلػؾ فػي 

 قللو :
 

 فكنػػػت مػػػف ريػػػب دىػػػري جازعػػػًا فرقػػػاً 
 

 (ٕ)فمػػػػـ ألؽ الػػػػذي قػػػػد كنػػػػت أجزعػػػػو 
        

المتصػؿ   لكممػة " جازعػًا " تعػير إلػو فػ " الريب " تعبير عف العػؾ الػدائـ ل 
حالة الفزع لالتلؼ لالرغبة في التملص مف ذلػؾ الملقػؼ   رػـ تػ تي كممػة " فرقػًا " 
لتعطيػػؾ صػػلرًة صػػادقًة لانسػػاف ال مػػؽ المتمممػػؿ الػػذي ف يربػػت عمػػو حػػاؿ   لبػػذلؾ 

 تكلف تمؾ الكممات قد تعالنت عمو تصلير ىذا الملقؼ أتـ تصلير .
 

لث يبرز قدرة العاعر عمو اتتيار المفظ نراه في  تر ال صيدة لرـ أنملذج را
   لذلؾ حيف ي لؿ :

ف تغػػػػػػػػػػؿ  أحػػػػػػػػػػدًا منػػػػػػػػػػا منيتػػػػػػػػػػو لا 
 

 (ٖ)فمػػػا الػػػذي فػػػي قضػػػام او يصػػػنعو 
 

 

إنو يتعػي المػلت المفػاج  الػذي قػد ي تػذه دلف رأفػٍة بػو أل عػف ٍة عميػو   
التعبيػػر عػػف تمػػؾ لػػذلؾ رأى المنيػػة غػػلًف يػػن ض عميػػو ليمتيمػػو   للػػيس أصػػدؽ فػػي 

                                           

 . ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 . ٛٚنفسو  ص( ٕ)

 . ٛٚص( نفسو ٖ)
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ٖٗٓٗ 

الحالة مف قللو " تغؿ أحػدًا منػا منيتػو "   لىػل بػذلؾ يصػلر عػدة المػلت لالمفاجػ ة 
 لعدـ ال درة عمو الفكاؾ منو .

ليسػػترعي النظػػر فػػي تمػػؾ ال صػػيدة سػػيللة التعبيػػر   لىػػي مػػف التصػػائص 
 األسملبية التي تميز بيا " ابف زريؽ "   فيا ىل ذا ي لؿ مرً  :

 

 نسػػػػػػػاف لاصػػػػػػػمةً لمػػػػػػػا مجاىػػػػػػػدة اإل 
 

 رزقػػػػػػػًا لف دعػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػاف ت طعػػػػػػػو 
 

 قػػػػػػد لزع او بػػػػػػيف النػػػػػػاس رزقيػػػػػػـ
 

 (ٔ)لػػػػـ يتمػػػػؽ او مػػػػف تمػػػػؽ يضػػػػيعو 
 

 

فانظر إلو قللو: " مجاىدة اإلنساف لاصمًة رزقًا " لقللو : " قد لزع او بيف 
لغة الناس رزقيـ " لقللو: " لـ يتمؽ او مف تمؽ يضيعو " ترى ك مًا عاديًا سيً  ل 

متداللة في حياتنػا اليلميػة قػديميا لحػديريا  لىػي مػل ذلػؾ ذات صػبغة فنيػة تجعػؿ 
متذلؽ األدب يطرب ليا لييش لسماعيا   لمػا ذلػؾ إف ألف صػاحبيا ذل قػدرة عمػو 
لضعيا في تركيب مرير معجب لصياغة فنية  ررة مبعريا رنييف ملسي ي  تاذ للغة 

كػاد تتمػل مػف التصػلير الفنػي لالب غػة   سيمة معبرة   لذلؾ عمو الػرغـ مػف أنيػا ت
عمو أف الصدؽ لالتم ائية لعدـ التكمػؼ فػي لغػة ىػذه ال صػيدة يمفػت النظػر" ليجعػؿ 

يمج إلو ال ملب بيسر   لييػز العلاطػؼ ىػزًا عنيفػًا  –الذي ي صده العاعر  –المعنو 
 . (ٕ)  تجعؿ المتم ي يتعاطؼ مل العاعر بكؿ كيانو"

 

ا يػؤرر ال مػلب ل يجػذب النفػلس إلػو جانػب العػاعر  لىذه المغة السيمة  مم
 لمف رـ نتفاعؿ معو فنعيش قضيتو لنعاركو معاناتو .

 

                                           

 .  ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 .  ٓٔٔص  لف د فلزي تضر : عناصر افبداع الفني في ععر ابف زيد( ٕ)
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ٖٗٓ٘ 

لمف التصائص التي تميز أسملب "ابف زريػؽ" اسػتتدامو لألسػملب التبػري 
 ألغراض متعددة . 

 

لمعمػـل أف التبػر ىػل الػذي يحتمػػؿ الصػدؽ لالكػذب للػو غرضػاف رئيسػػاف : 
لحكـ أل ما يسميو أصػحاب الب غػة بالفائػدة   لالرػاني : ىػل مػا فاأللؿ : ىل إفادة ا

يطمؽ عميػو فـز الفائػدة  لفػي إطػاره تتعػدد األغػراض التػي يرمػي إلييػا العػاعر مػف 
ت ؿ أساليبو التبرية التي يسلقيا  لمف تمؾ األساليب ما جام في قللو:  " جالزت 

ع ـ السامل بمعاناتو .  في للمو حد المضر بو "   لىل تبر غرضو إفادة الحكـ  لا 
 

لفي قللو: " فيل مضني ال مب ملجعو " لىل أسملب تبري غرضو إبػراز مػا 
يعتري قمب  العاعر مف ألػـ لألجػاع . لفػي قللػو : " مػا  ب مػف سػفر إف لأزعجػو " 

 أسملب يعبر عف ال مؽ لعدـ افست رار .
 

مػا يكػلف إلػو لفي قللو : " ف ضيؽ األمر إف فكرت ألسعو " أسػملب أقػرب  
الحكمػػة  لمفػػاده: بعػػث األمػػؿ فػػي الػػنفس لترقػػب الفػػرج   ليسػػتتدـ العػػاعر " كػػـ " 
التبرية التي تفيد التكرير لتكرار الفعؿ   لذلؾ ألغراض متعددة لكنيا تػدلر فػي فمػؾ 
معنػػو لاحػػد  لىػػل التعبيػػر عػػف الضػػيؽ لالتػػلؼ لال مػػؽ   فيػػا ىػػل ذا ي ػػلؿ:  " لكػػـ 

لؿ : " لكػػـ تعػػبث فػػي تػػلؼ الفػػراؽ " لىػػل أسػػملب يفيػػد تعػػفل فػػي أف أفارقػػو " لي ػػ
صػرارىا عمػو ب ائػو  تكرار التعػفل لالتعػبث مػف الحبيبػة إع نػًا عػف ضػي يا لسػفره لا 

 معيا. 
 

 كػػػـ قائػػػؿ لػػػي ذقػػػت البػػػيف قمػػػت لػػػو
 

 (ٔ)الػػػذنب لاو ذنبػػػي لسػػػت أدفعػػػو 
 

 

                                           

 . ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)



 

  

 

 
        عناصر اإلبداع الفني في عينية ابف زريؽ               د/ عبدالرحمف عبدالحكيـ عبدالرحمف سيد                                       

 

ٖٗٓٙ 

 يريػػد أف يعبػػر عػػف تعػػدد فئميػػو عمػػو سػػفره الػػدائـ لترحالػػو المسػػتمر  لىػػل
 و لنفسو . لفي ملضل  تر ي لؿ :ػأسملب يعبر مف ت لو عف ندمو لحسرتو لللم

 

 تجعػػػػػػػػػمو أف إف المطالػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػ بو
 

 (ٔ)يلدعػػػػو ممػػػػف لكػػػػـ كػػػػدحا لمػػػػرزؽ 
 

 

يعبر عف كررة سفره لىل ما يستمـز كررة فراقو لمحبيو   لربمػا يصػم  تعبيػرًا 
 عف كررة محبيو لحسرتو لفراقيـ .
ية في قصيدة " ابف زريؽ " لتتنلع صلرىا لتتتمػؼ لتتعدد األساليب اإلنعائ

أغراضيا ما يجعميا تعكؿ تاصية أسملبية في إبداع الرجؿ. لاألسملب اإلنعائي ىل 
  لىػػل ين سػػـ قسػػميف : إنعػػام طمبػػي لىػػل مػػا  (ٕ)الػػذي ف يحتمػػؿ الصػػدؽ لالكػػذب

 . يستدعي مطملبًا غير حاصؿ لقت الطمب   لغير طمبي لىل ماف يستدعي مطملباً 
رػػارًة   ذلػػؾ أنػػو يسػػيـ  فػػي جػػذب  فاإلنعػػام الطمبػػي يمػػن  العػػعر حيليػػًة لا 
المتم ػػي بتعػػدد صػػلره لتنػػلع أغراضػػو التػػي تتتمػػؼ مػػا بػػيف النيػػي لاألمػػر لال سػػـ 

 لافستفياـ لالندام لالدعام لالرجام لغيرىا .
إف ألؿ ما يم انا مف صلر اإلنعػام الطمبػي فػي قصػيدة " ابػف زريػؽ "  ىػل 

ىػل أسػملب يسػتتدمو صػاحبو عنػدما يضػيؽ بػ مر معػيف   لمػف رػـ يعمػف النيي : ل 
عف رفضو لو لرغبتو في عدـ حصللو   لىل ما فعمو العاعر في اإلع ف عف ألمو 

 بسبب لـل الحبيبة لو   لمف رـ تلجو إلييا بيذا النيي ف اؿ :
 

 يللعػػػػػػػػو العػػػػػػذؿ فػػػػػػػإف تعذليػػػػػػػو ف
 

 (ٖ)يسمعػػػػو لػػػيس للكػػػف ح ػػػا قمػػػت قػػػد 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .  ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

  ٖط ٖٔ٘بسيلني عبد الفتاح فيلد : عمـ المعاني دراسة ب غية لن دية لمسائؿ المعاني ص( ٕ)
 مؤسسة المتتار لمنعر .    ـ ٕٔٔٓ  ىػ ٕٖٗٔ

 . ٚٚص   ٕٔلديف الصفدي : اللافي باللفيات جػص ح ا( ٖ)



 

  

 

 
        عناصر اإلبداع الفني في عينية ابف زريؽ               د/ عبدالرحمف عبدالحكيـ عبدالرحمف سيد                                       

 

ٖٗٓٚ 

إنو يتفيـ للميا لو لمل ىذا فإنو يضيؽ بيذا المـل   لما ذلؾ إف ألنو يريػر 
في نفسو ألما لألجاعًا   للعؿ أىـ ما يؤكػد ضػيؽ الرجػؿ بيػذا المػـل ىػل أنػو قػد بػدأ 
قصيدتو بيذا األسملب  لىل ما يععرنا ب ف نفػس العػاعر قػد تحممػت كريػرًا مػف ىػذا 

مة في أسػملب النيػي   ليبػدل أف العػاعر لػـ المـل حتو انفجرت بيذه الصلرة المتمر
يجد استجابة مف الزلجة لذا تفؼ مف طمبو فاسػتعمؿ أسػملب األمػر بلصػفو صػلرة 

 أترى مف صلر الطمب ف اؿ 
 

 فاسػػتعممي الرفػػؽ فػػي ت نيبػػو بػػدف
 

 (ٔ)مف عسػفو فيػل مضػني ال مػب ملجعػو 
 

 

عػف ة يبػرر ك نو ي لؿ : إذا لـ يمكنؾ ترؾ لػلمي فػافعمي   للكػف فػي رفػؽ ل 
ذلػؾ بػ ف ىػذا العػزؿ يسػبب لػو ألمػا يصػعب عميػو حممػو   ليسػتنطؽ العػاعر منزلػػو 
ال ديـ الذي كـ عاش فيو لسػعد بم ػام حبيبتػو فػي أكنافػو   فيسػ ؿ ذلػؾ المنػزؿ ىػؿ 
تعلد تمؾ األياـ لىؿ يسعدني الزماف بمحظات لذه لمتعة كتمػؾ التػي ععػتيا ن يرغػب 

أنػو يعمػـ أف ذلػؾ مػف قبيػؿ المسػتحيؿ   بػدا ذلػؾ  في إجابة المنزؿ في سـ عميػو مػل 
 في استتداـ حرؼ الندام " يا " المعار بو لمبعيد ي لؿ :

 

 الػػذي درسػػت بػػاو يػػا منػػزؿ ال صػػؼ
 

  رػػػػػػػاره لعفػػػػػػػت مػػػػػػػذ بنػػػػػػػت أربعػػػػػػػو 
 

 ىػػػػػػػؿ الزمػػػػػػػاف معيػػػػػػػد فيػػػػػػػؾ لػػػػػػػذتنا 
 

 (ٕ)أـ الميػػػػػالي التػػػػػي أمضػػػػػتو ترجعػػػػػو 
 

 

ياـ يتػػػرج مػػػف الح ي ػػػة إلػػػو لىنػػػا ي تػػػرف افسػػػتفياـ بال سػػػـ   لىػػػل اسػػػتف
المجاز   ف نت تععر في قللو : " ىؿ الزماف معيد فيػؾ لػذتنا " بػالتمني لالرغبػة فػي 
حصػػلؿ ىػػذا األمػػر المسػػتبعد  لبػػذلؾ يكػػلف العػػاعر قػػد اسػػتعمؿ ىػػذه الصػػلرة مػػف 

                                           

 .  ٚٚص  نفسو( ٔ)

 . ٛٚص ( نفسو  ٕ)
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اإلنعام الطمبي في غير ح ي تيا   لذلؾ لغرض أراده لأمر تمناه   للتكتمػؿ الصػلرة 
فس العاعر لما يعتمؿ  فييا يستتدـ الندام معضدًا لم سػـ لافسػتفياـ المعبرة عف ن

  أف تراه ينادي المنزؿ في لؿ " باو يا منزؿ ال صؼ " إف الندام مرادؼ لحالة الف د 
لالضياع   لمػف رػـ فيػل يحػالؿ استحضػار ىػذا المفت ػد)المنزؿ( لػذلؾ تػراه يسػتتدـ 

بعيػدًا ف ي مػؿ فػي حصػللو   ليػ تي الػدعام  حرؼ الندام " يا " تعبيرًا عف أنػو ينػادي
بلصفو صلرة مف صلر الطمب يستتدمو العاعر تعبيرًا عف حبو لمكاف عيعو الذي 
تركػػو   لفػػي ىػػذا الػػدعام تعػػعر بػػ ف " ابػػف زريػػؽ "  يحػػالؿ التتفيػػؼ عػػف نفسػػو 
لاإلعػ ـ عػف ن ػام سػريرتو لحبػو لمنػاس جميعػػًا حتػو مػف سيسػكف ىػذا المنػزؿ مػػف 

 :بعده ي لؿ 
 

 فػػػػي ذمػػػػة او مػػػػف أصػػػػبحت منزلػػػػو
 

 (ٔ)لجػػػػاد غيرػػػػًا عمػػػػو يمنػػػػاؾ يمرعػػػػو 
 

 

إف علدتو مف سفره لل ائو بمحبلبو ىل أمػر لػيس مسػتبعدًا  لػذلؾ اسػتتداـ 
أسملب الرجام أمػا حػيف تمنػو أمػرًا يسػتحيؿ حدلرػو لىػل رجػلع الزمػاف ف ػد اسػتتدـ 

ر حػيف أتػو ب سػملب أسملب التمنػي الػلارد فػي صػلرة افسػتفياـ  لقػد أحسػف العػاع
الرجام قرب نياية ال صيدة  لك نو ي لؿ : إنو عمو الرغـ مما مر بي فإنني مػا زلػت 

 متمسكًا بحبي مرتبطًا بعاطفتي التي ف تفتر ميما مر بي مف أحداث .
 

مما ت دـ يمكف ال لؿ : إف لغة العاعر فصػيحٌة   تتمػل مػف التطػ  النحػلي 
لسػػيطٌة ف يبػػدل عمػػو صػاحبيا تكمػػؼ أل ت عػػر فػػ  إف فػي ال ميػػؿ النػػادر   لىػػي لغػٌة 

يعػػلد بيػػا إلػػو لغػػة العػػرب ال ػػدمام لف ييػػبط بيػػا إلػػو مسػػتلى لغػػة العامػػة لالسػػلقة 
بحيث تصب  ركيكة مبتذلة   لبذلؾ يمكف ال لؿ : إف " ابف زريؽ "  قد من  عنايتػو 

                                           

 . ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)
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تػرى  فينفػذ لمَّفظ للقؼ عنده طػليً  يػؤرر لفظػًة عمػو لفظػٍة   ليفضػؿ عبػارًة عمػو أ
 مف ت ؿ ذلؾ إلو تجربتو ليصلر الملقؼ كما أراد لو أف يكلف .
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 انفصم انثانث
 انىحذة انفىٍت يف انقصٍذة

 

مف عدة أجزام يتصؿ بعضػيا  –التي نحف بصدد دراستيا  –تتكلف ال صيدة 
ببعض فيي مت حمة متماسػكة يسػمـ كػؿ جػزم منيػا إلػو اصتػر   لىػي بػذلؾ تح ػؽ 

 كما يراىا بعض المحدريف  إذ ي لللف :اللحدة الفنية 
" لحدة الملضلع   للحدة المعاعر التي يريرىا الملضلع   لما يستمـز ذلؾ 
فػػي ترتيػػب الصػػلر لاففكػػار ترتيبػػًا بػػو تت ػػدـ ال صػػيدة عػػيئًا فعػػيئًا حتػػو تنتيػػي إلػػي 
تاتمة يستمزميا ترتيب األفكار لالصلر عمو أف تكلف أجزام ال صػيدة كالبنيػة الحيػة 
  لكؿ جزم لظيفتو فييا  ليؤدي بعضيا إلو بعض عف طريػؽ التسمسػؿ فػي التفكيػر 

 . (ٔ)لالمعاعر "
 

لن ؼ مل ال صيدة فنراىا تدلر حػلؿ ملضػلع لاحػد لىػل الغربػة لمػا يترتػب 
عمييا مف  رار في نفس العاعر  لالتي تتمرؿ في عدد مف الذكريات تريرىا الرحمة   

ف المعاعر قلاميا الندـ لالحسرة لالتلؼ لال مؽ لمف رـ تتللد في نفسو مجملعة م
لالتلجس   يعبر العاعر عف كؿ إحساس منيا في جزم معيف مف ال صيدة غير أنو 
يػػربط بػػيف ىػػذه األجػػزام فتبػػدل ال صػػيدة لك نيػػا لحػػدة لاحػػدة أل كػػؿ متكامػػؿ يفضػػي 
بعضػػو إلػػو بعػػض   لقػػد اسػػتطاع العػػاعر ترتيػػب صػػلره لأفكػػاره ترتيبػػًا ت ػػدمت بػػو 

 ل صيدة عيئًا فعيئًا حتو انتيت إلو تاتمة استمزميا ترتيب األفكار لالصلر .ا
 

                                           

يضة مصر لمطباعة لالنعر لالتلزيل  ن  ٖٖٚ( محمد غنيمي ى ؿ: الن د األدبي الحديث صٔ)
 ـ.ٜٜٙٔ
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يبدأ العاعر قصيدتو بحديث إلو زلجو التي تملمو عمػو سػفره فيطمػب منيػا 
أف تملمو أل عمو األقؿ أف تتفؼ مف ذلؾ المـل  مبينًا أنػو يعمػـ أنيػا ت ػلؿ الح ي ػة 

الحد في ذلؾ المـل دلف أف تػدري  ليعمػؿ  للكنو ف يمكنو افستماع إلييا ف د جالزت
ضي و بيذا العتاب ب نو مضني ال مب ملجعو  لأنو قد تحمؿ مف اليمـل أر ميا حتػو 
كررت لجالزت الحد  ف صبحت تضيؽ بيا نفسو رـ إف سفره الدائـ يسبب لو التلؼ 

ار ي طػل لال مؽ لفرقتو أحبابو  لىذا فيو الكفاية عف الت نيب إنو رحالة ف ي ر لػو  قػر 
األرض طلًف لعرضًا لك نػو ملكػؿ برعايتيػا   لمػف رػـ ف يكػاد يسػمل عػف مكػاف فيػو 
رفده   حتو يرحؿ إليو ميما كاف بعده أل طلؿ السفر إليو  لىنا ينتيي الجػزم األلؿ 
لأنػػت تػػراه متماسػػكًا متصػػً  ت تػػذ  أبياتػػو بعضػػيا بعنػػاؽ بعػػض فػػي تسمسػػؿ منط ػػي 

 مة بالمعملؿ.يرتبط فيو السبب بالمسبب لالع
لينت ؿ العاعر إلو الجزم الراني في ال صيدة   لىل عبارة عف مجملعة مف 
الحكـ قد تبدل غريبة بيف الجزم السابؽ عمييا لالجزم الذي يمييا   غير أف المتمعف 
في ىذه األبيات التي تمرؿ الجزم الراني لالتي جامت في عكؿ حكـ متناررة يجد أنيػا 

بػػدا فػػي الجػػزم األلؿ مػػف تبػػرات لتجػػارب اكتسػػبيا " ابػػف  جػػامت نتيجػػة طبيعيػػة لمػػا
ذا نظرنا إلو ال صػيدة بلصػفيا مجملعػة مػف الػذكريات لكػاف  زريؽ " مف أسفاره   لا 
الجزم األلؿ ىل بعض ىذه الذكريات أمكف ال لؿ : إف ما جام في الجػزم الرػاني يعػد 

ية لػو تسػالي مػا ندمًا لتحسرًا عمو ما ف ده العاعر  رػـ إنػو لػـ يحصػؿ نتيجػة مرضػ
ف ده مف أحبة لما تركو مف منازؿ لما عاعو مف قمؽ لتلؼ لتلجس  ك نو ي ػلؿ: 
قد كنت في سفر دائـ لترحاؿ مستمر أف دني كؿ عيم مل إننػي اصف أصػبحت أدرؾ 
أف الرزؽ ليس يحصؿ بكررة السعي لف ي ؿ بتركو   ذلؾ أف الػرزؽ  مػلزع لمكتػلب 

يكتػب لػو رزقػًا فيضػيل لييمػؾ   للػذلؾ فػإف الحػرص  مف او الذي لـ يتمؽ تم ػًا لػـ
عمو جمل الماؿ يعد بغيًا لىذا البغي قد يكلف فيػو مصػرع اإلنسػاف   لػذلؾ عميػو أف 
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يتلكؿ عمو او ليعتمػد عميػو فػي كػؿ عػيم فربمػا ي تيػو رزقػو مػف مكػاف ف يتصػلر 
 مجيؤه منو  لربما يسعو إليو في مكاف يتلقعو فيو رـ ف يجده.

 

لو ى نا ينتيي الجزم الراني مف ال صيدة ليعػلد العػاعر إلػو ذكرياتػو حيػث لا 
لدع الحبيبػػة التػػي تعػػفعت لديػػو فػػي أف يسػػافر لتعػػبرت بػػو لقػػت الرحيػػؿ  ممػػة فػػي 
ب ائػػو معيػػا   فممػػا يئسػػت تسػػاقطت دملعيػػا فػػي حػػيف تسػػاقط دمػػل العػػاعر انفعػػاًف 

الؿ كتمػاف معػاعره التػي بالملقؼ لتفاعً  مل المعاعر المتدف ة الميتاجة   إنو يح
ف يمكنو كتمانيا   إنو يعترؼ بجنايتو عمييا حيف فارقيا غير أف الجـر الذي ارتكبػو 
في ح يا ف ينفل معو عذر أل تبرير   لىنا ينتيي الجزم الرالث مػف ال صػيدة ليبػدل 
أف العػاعر كممػػا تػذكر ملقفػػًا أع بػو بمجملعػػة مػف الحكػػـ تتللػد مػػف ىػذا الملقػػؼ   

 رر ذلؾ الملقؼ في نفس العاعر .لتمتص أ
 

لمف رـ ت تي ىذه الحكـ غير قم ة في مكانيا أل نابية عف سياقيا   إذ ىػي 
مجرد تع يب عمو الملقؼ أل الذكرى الساب ة عمييا   لفييا تممػس معػاعر العػاعر 
لاضحة قلية مل أنيا ت تي في عػكؿ حكػـ لمػلاعظ . للسػنا ن ػلؿ : بػالترابط الكامػؿ 

ما يتمله   غير أننا نجد مف الرلابط ما يجعميا عمو حاؿ مف التلاصػؿ بيف كؿ جزم ل 
لالت حـ   لعمو كؿ حاؿ سرد العاعر ذكريات لداعو لممحبلبة لأرر ذلؾ عميػو   رػـ 
انطمؽ إلو الجزم الرابل   لفيو يستفيؽ العاعر مف تيافتو ليعػلد مػف ذكرياتػو إلػو 

و السعيدة معيا  لمف رػـ يبػدي ندمػو ح ي ة صادمة مفادىا ف د الحبيبة لضياع أيام
لحسرتو عمو ذلػؾ كمػو فيمػـل نفسػو   إنػو لػـ يحػافظ عمػو ذلػؾ الممػؾ الػذي لػـ يكػف 
سلى حػب عاعػو لمػاٍض سػعيد قضػاه   ل ػد كػاف فػي نعػيـ ت مػب فيػو لػـ يعػكر او 

 عميو   لمف رـ كاف انتزاعو منو:
 

 رزقػػػت ممكػػػا فمػػػـ أحسػػػف سياسػػػتو
 

 عػػػػولكػػػػؿ مػػػػف ف يسػػػػلس الممػػػػؾ يتم 
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 لمػػػف غػػػدا فبسػػػا رػػػلب النعػػػيـ بػػػ 
 

 (ٔ)عػػػػػػػػكر عميػػػػػػػػو فػػػػػػػػإف او ينزعػػػػػػػػو 
 

 

غيػػر أف العػػاعر لػػـ يستسػػمـ أللمػػو فيحػػالؿ الم المػػة التػػي تبػػدل عنػػده فػػي 
أعكاؿ متتمفة  لىنا ي تي الجزم التامس مػف الػنص   لفػي مطمعػو تتمرػؿ الم المػة 

 في كؤلس الصبر التي يتجرعيا محالًف تعليض ما ف ده ي لؿ:
 

 اعتضػت مػػف لجػػو تمػي بعػػد فرقتػػو
 

 (ٕ)ك سػػػػػػًا تجػػػػػػرع منيػػػػػػا مػػػػػػا أجرعػػػػػػو 
 

 

رػػـ ىػػل بعػػد ذلػػؾ يم ػػو المػػـل عمػػو نفسػػو   فالػػذنب ذنبػػو ذلػػؾ أنػػو لػػـ ي بػػؿ 
 . النصيحة
 

 كػػـ قائػػؿ لػػي ذقػػت البػػيف قمػػت لػػو
 

 (ٖ)الػػػػػذنب لاو ذنبػػػػػي لسػػػػػت أدفعػػػػػػو 
 

 

رض حالػو للاض  أف الصبر لـ يكف ع جػًا ناجعػًا لػو  لمػف رػـ عػاد إلػو عػ
لما يعتريو مف ألـ فيل ي ضي أيامو في حسرة   لأما لياليو فإنو يمضييا قم ػًا غيػر 
مطمئف لف مستري   لكذلؾ حاؿ الحبيبة التي تععر بو لتتفاعؿ معػو   ل ػد فاجػ ني 

 . الدىر لأتذني عمو حيف غرة  فما كنت أتلقل منو ذلؾ حتو لقل منو ما لقل
 

 إنػػػػػػػػػي ألقطػػػػػػػػػل أيػػػػػػػػػامي لأنفػػػػػػػػػدىا
 

 حسػػػػػػرة منػػػػػػو فػػػػػػي قمبػػػػػػي ت طعػػػػػػوب 
 

 بمػػػػػػف إذا ىجػػػػػػل النػػػػػػلاـ بػػػػػػت لػػػػػػو
 

 بملعػػػػػػة منػػػػػػو ليمػػػػػػي لسػػػػػػت أىجعػػػػػػو 
 

 

 ف يطمػػػػئف لجنبػػػػي مضػػػػجل لكػػػػذا
 

 ف يطمػػػػػئف لػػػػػو مػػػػػذ بنػػػػػت مضػػػػػجعو 
 

                                           

 .  ٛٚص   ٕٔت جػص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيا( ٔ)

 . ٛٚص  نفسو( ٕ)

 . ٛٚص  نفسو( ٖ)
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 ما كنت أحسب ريب الدىر يفجعني
 

 بػػػػػػػػػو لف أف بػػػػػػػػػي األيػػػػػػػػػاـ تفجعػػػػػػػػػو 
 

 حتػػػو جػػػرى البػػػيف فيمػػػا بيننػػػا بيػػػد
 

 (ٔ)عسػػػػػرام تمنعنػػػػػي حظػػػػػي لتمنعػػػػػو 
 ج

 

يضػػيؽ العػػاعر بػػاأللـ فيحػػالؿ التتفػػؼ منػػو عػػف طريػػؽ التمنػػي لالرجػػام ل 
 لالدعام لمنزؿ العيش الذي عاش في كنفو لنعـ فيو بم ام الحبيبة

 

 الػذي درسػت باو يا منزؿ ال صػؼ
 

  رػػػػػػػاره لعفػػػػػػػت مػػػػػػػذ بنػػػػػػػت أربعػػػػػػػو 
 

 ىػػػػػؿ الزمػػػػػاف معيػػػػػد فيػػػػػؾ لػػػػػػذتنا 
 

 (ٕ)أـ الميػػػػػالي التػػػػػي أمضػػػػػتو ترجعػػػػػو 
 

 

ي إلو الحؿ الناجل في رأيو   إنو الصػبر فربمػا يكػلف فيػو لكف العاعر ييتد
ف فمػيس أمامنػا إف التسػميـ  الفرج لربما ت تي الميالي بما نتمنو فيكلف اجتماعنا   لا 

 . ب ضام او
 

 ألصػػػػػػػػػػبرف لػػػػػػػػػػدىر ف يمتعنػػػػػػػػػػي
 

 بػػػػػػػػو لف بػػػػػػػػي فػػػػػػػػي حػػػػػػػػاؿ يمتعػػػػػػػػو 
 جج

 عممػػا بػػ ف اصػػطباري مع ػػب فرجػػا
 

 ف ضػػػػػػيؽ األمػػػػػػر إف فكػػػػػػرت ألسػػػػػػعو 
 

 عسػػو الميػػالي التػػي أضػػنت بفرقتنػػا
 

 جسػػػػػػمي سػػػػػػتجمعنا يلمػػػػػػا لتجمعػػػػػػو 
 

ف تغػػػػػػػػػؿ  أحػػػػػػػػدا منػػػػػػػػا منيتػػػػػػػػػػو لا 
 

 (ٖ)فمػػػا الػػػذي فػػػي قضػػػام او يصػػػنعو 
 

   
 

ذًا فال صػػيدة تحكػػي حالػػة غريػػب ف ػػد حبيبػػو   فيػػل يسػػترجل ذكرياتػػو معػػو  لا 
تػر لما يترتب عمػو ىػذه الػذكريات مػف ألػـ عػديد حػالؿ م المتػو حتػو ينتيػي فػي  

                                           

  . ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 .ٛٚص  ( نفسوٕ)

 . ٛٚص نفسو ( ٖ)
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المطاؼ إلو حؿ يمرؿ التاتمػة الطبيعيػة ل صػيدة اتصػمت أجزاؤىػا بتػيط رفيػل يتمرػؿ 
فػػي معػػاعر أليمػػة لأحاسػػيس ممضػػة جػػرام الغربػػة لف ػػد المحبلبػػة   لرػػـ تػػيط  تػػر 
يبػػدل فػػي ال صػػيدة لىػػل ذلػػؾ التفاعػػؿ لالمعػػاركة اللجدانيػػة بػػيف العػػاعر لحبيبتػػو 

 عاعرهفرأيناىا ت مؽ ل م و لتت لـ أللمو لتععر بم
 

مما ت دـ يمكف ال لؿ : إف ال صيدة قد تح  ت ليا اللحدة الفنية كمػا تح ػؽ 
ليا عكؿ مف أعكاؿ اللحدة العضلية كما فيميا المعتػدللف مػف الػدعاة إلييػا   لأمػا 
اللحػػدة العضػػلية بعػػكميا الػػذي دعػػو إليػػو بعػػض الن ػػاد فػػي مطمػػل ال ػػرف الععػػريف 

فػي مرػؿ ىػذا الػنص   فيػـ يػرلف أف اللحػدة  لمنيـ " الع اد " ف  سبيؿ إلو تح  يا
العضلية ىي أف تكلف ال صيدة " عمً  فنيًا تامًا يكمؿ فيو تصلير تػاطر أل تػلاطر 
متجانسة كما يكمػؿ التمرػاؿ ب عضػائو لالصػلر ب جزائيػا لالمحػف الملسػي ي ب نغامػو   

. بحيػػث إذا اتتمػػؼ اللضػػل أل تغيػػرت النسػػبة أتػػؿ ذلػػؾ بلحػػدة الصػػنعة  لأفسػػدىا 
فال صيدة الععرية كالجسـ الحي ي ػـل كػؿ قسػـ منيػا م ػاـ جيػاز مػف أجيزتػو   لف 
يغنػػي عنػػو غيػػره فػػي ملضػػعو ... أل ىػػي كالبيػػت الم سػػـ لكػػؿ حجػػرة منػػو مكانيػػا 

  (ٔ)لفائدتيا لىندستيا لف قلاـ لفف بغير ذلؾ " 
لف نظػػف أف عػػاعرًا يطمػػؽ لنفسػػو العنػػاف فػػي التعبيػػر عػػف معػػاعر تؤرقػػة 

س ممتيبػػة ترى ػػو يتلقػػؼ ليصػػنل نظامػػًا ىندسػػيًا ل صػػيدة  يعبػػر فييػػا عػػف لأحاسػػي
نفسو  ليتتمص مف ت ليا مف ىـ ر يؿ أقض مضجعو لأليب معاعره  لىػذا ديػدف 

 الععر الغنائي بعامة لالععر العربي بتاصة.
 

                                           

   ٘ٛٔعباس محملد الع اد : إبراىيـ عبد ال ادر المازني : الديلاف في األدب لالن د    ص( ٔ)
 ـ .  ٕٓٓٓألسرة   الييئة العامة لمكتاب   مكتبة ا ٙٛٔ
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للاضػػ  أف دعػػاة ىػػذا العػػكؿ مػػف اللحػػدة قػػد تػػ ررلا بمػػا قػػرأله عنػػد أرسػػطل 
لعضلية في الععر   غير أف كريرًا مف الن ػاد يػرلف أف أرسػطل لدعلتو إلو اللحدة ا

لـ ييدؼ في كتابو إلو أف تكلف اللحدة العضلية مما يجب أف يحرص عميو العػعر 
الغنائي فيل يتحدث  في كتابو " الععر " عف األنلاع التي تعتمد عمو المحاكاة لىي 

ف الن اد لمنيـ الدكتلر ) عبد   للذلؾ فإف كريرًا م (ٔ): الم حـ   لالمآسي لالم ىي
الػػرحمف عرمػػاف ( يػػرلف أف:  " طبيعػػة العػػعر الغنػػائي فػػي كػػؿ جػػنس ألربيػػًا كػػاف أـ 
عربيًا ف يت يد في بنام ال صيدة باللحػدة العضػلية  ألنػو تػارج عػف نطػاؽ المحاكػاة 
التػػي تلجػػب اللحػػدة بػػيف األجػػزام التػػي يػػػت لؼ منيػػا الكػػؿ لىػػل الحػػدث أل الحكايػػة 

ة   ليتح ؽ بيذا الرباط ال لي مػا يػراد بػو مػف الغػرض الممحمػي أل التمريمػي. لالتراف
لأما الغرض مف ال صيدة الغنائيػة فيػل الترجمػة عمػا يحػس بػو العػاعر فػي أعمػاؽ 
نفسو مف ع قات ععلرية تصمو باصتريف أل إعػراب عػف رضػا أل سػتط بمػا يحػيط 

مػف ع قػة نفسػو بالطبيعػة بو سلام أكاف مصػدر ىػذيف ىػل المجتمػل أـ كػاف ناعػئًا 
 .(ٕ)لالحياة "
 

للـ تكػف ال صػيدة التػي نحػف بصػدد دراسػتيا إف ترجمػة لمعػاعر لأحاسػيس 
أحس بيا صاحبيا في أعماؽ نفسو ف عمف عنيا فػي ىػذا العػكؿ الفنػي الػذي يصػمو 
بالمتم ي   لمل أف ال صيدة قد صلرت تاطرًا أل تػلاطر متجانسػة فمػـ يكػف عػاعرنا 

نل عػكً  ىندسػيًا أل بنػاًم عضػليًا تتػرابط أجػزاؤه فػي إحكػاـ لتماسػؾ   معنيًا ب ف يص
للكنو كاف معنيًا ب ف يعمد إلػو مجملعػة متعػابية مػف المعػاعر لاألحاسػيس تنػتظـ 
معنو لاحدًا أل معاني مت اربة   لمف رـ نظميا في قصيدة لاحػدة   لفييػا ألػؼ مػف 

                                           

ـ ٜ٘ٚٔىػ ٜٖ٘ٔ  الطبعة األللو ٓٙٔضاياه ص/ عبد الرحمف عرماف : مذاىب الن د لق( دٔ)
   مطابل عركة افع نات العرقية .

 .  ٕٙٔ   ٔٙٔنفسو : ص( ٕ)
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ية عمً  فنيًا يعد بعضو إلػي بعػض جزئيات المعنو الكمي اللاحد أل المعاني المتعاب
منطػػؽ نفسػػي عػػعلري نػػابل مػػف إحسػػاس العػػاعر لمعبػػر عػػف عػػعلر غمػػر نفسػػو 

 . (ٔ)لسيطر عمو تاطره
 

لقد ألضػحنا فيمػا سػبؽ أف قصػيدة " ابػف زريػؽ " قػد كانػت صػدى لمعػاعر 
لأحاسيس عكمت جزئيات لمعنو كمي ىل الغربة لما ترتب عمييا مف ف د لألحبة لما 

حساس بالتلؼ المستمر   لقد استطاع العػاعر  يتبل ذلؾ مف ألـ لندـ لقمؽ دائـ لا 
 بطرؽ أعرنا إلييا ساب ًا . –التي قد تبدل متتمفة  -ربط ىذه المعاني أل الجزئيات 

فػػإذا نظرنػػا إلػػي تجربػػة العػػاعر فػػي ىػػذه ال صػػيدة رأينػػا أجزامىػػا لقػػد جػػامت 
لتضػػافرت عمػي إبػػراز مػػراده   غيػر متنػػافرة تعالنػػت فػي التعبيػػر عػػف معانػاة العػػاعر 

لبذلؾ ت دمت ال صيدة في التصلير عيئًا فعيئًا في حركة نامية متصاعدة لتلاصمت 
أجزاؤىا بحيث تن ؿ العاعر مػف فكػرة إلػو فكػرة  لمػف صػلرة إلػو صػلرة فػي سػيللة 
ليسػر   لمػف رػـ تعػكؿ مػف ىػذه المعػاني أل تمػؾ األفكػار كػؿ متماسػؾ قلامػو لحػدة 

 ععلر المترتب عميو.الملضلع للحدة ال
 
 
 
 
 

 انفصم انرابع
 انتصىٌر انفىً يف عٍىٍت ابه زرٌق

                                           

 .  ٕٙٔص ضاياه/ عبد الرحمف عرماف : مذاىب الن د لق( دٔ)



 

  

 

 
        عناصر اإلبداع الفني في عينية ابف زريؽ               د/ عبدالرحمف عبدالحكيـ عبدالرحمف سيد                                       

 

ٖٗٔٛ 

 

داع األدبي بعامػة لالعػعري بتاصػة   ػتمرؿ الصلرة ركنًا ميمًا مف أركاف اإلب
ذلػػؾ أنيػػا تممػػؾ ال ػػدرة عمػػو أف تبعػػث فػػي نفػػس المتم ػػي مػػف اإليحػػام الػػذي يمكػػف 

 ي فػي أجػلام تمرػؿ العػالـ الفنػي المبدع مػف ن ػؿ رؤاه لحمػؿ أفكػاره لالتحميػؽ بػالمتم
ة ىػػي المنبػػل الػػرئيس لمعػػعر   ػالتػػاص بػػذلؾ المبػػدع   للمػػا كانػػت الملىبػػة الفطريػػ

لىي كػذلؾ بالنسػبة لمصػلرة   كانػت تمػؾ الصػلرة بمرابػة الػرلح مػف الجسػد بالنسػبة 
لمععر   لذلؾ ىل سػر قػدرتيا عمػو ن ػؿ تجربػة العػاعر محاطػة بغ لػة مػف الجمػاؿ 

ير في  ف عمو أف قدرة الصلرة عمو الت رير في المتم ي مف ناحية لن ؿ الفني لالتعب
تجربة صاحبيا مف ناحية أترى رىف بع قتيا اللري ة بالعاطفة لمدى صدؽ التجربة 
لػػدى المبػػدع غيػػر أف العػػاعر الملىػػلب يمكنػػو أف يصػػنل مػػف الصػػلرة لسػػيمة مػػف 

ي لىػػذا مػػا يعػػير إليػػو لسػػائمو فػػي تح يػػؽ اللحػػدة الفنيػػة أل العضػػلية لنصػػو العػػعر 
كللردج في قللػو : " إف التيػاؿ ىػل ال ػلة التػي بلاسػطتيا تسػتطيل صػلرة معينػة أل 
إحساس لاحد أف يييمف عمو عدة صلر أل أحاسيس في ال صيدة   فيح ؽ اللحػدة 

 . (ٔ)فيما بينيما بطري ة أعبو بالصير" 
 

حسػاس أل ؼ " كللردج " يستتدـ الصلرة الععرية بلصػفيا مفضػيًة إلػو اإل
العاطفة   لمف رـ تعكؿ في رأيو أساسًا لملحدة العضػلية فػي العمػؿ األدبػي    لىػل 
نمػػا تصػػب  الصػػلر معيػػارًا لمعب ريػػة األصػػمية حينمػػا تعػػكميا  مػػا يؤكػػده قللػػو :    " لا 
عاطفة  سائدة أل مجملعة مف اففكار لالصلر المترابطة أرارتيا عاطفة سائدة   أل 

                                           

   ٕٜتيا الفنية لطاقاتيا اإلبداعية صالسعيد اللرقي : لغة الععر العربي الحديث م لما( ٔ)
 الطبعة الرانية دار المعارؼ . 
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رة إلػػو اللحػػدة لالتتػػالي إلػػو لحظػػة لاحػػدة   أل أتيػػرًا حينمػػا حينمػػا تتحػػلؿ فييػػا الكرػػ
 .(ٔ)يضفي عمييا العاعر مف رلحو حياة إنسانية لفكرية "

 

مما سػبؽ يمكػف ال ػلؿ : إف قيمػة ىػذا العنصػر للظيفتػو فػي العمػؿ األدبػي 
تكمف فػي  إسػيامو فػي ن ػؿ تجربػة المبػدع لمعػاركتو فػي تح يػؽ عػكؿ مػف أعػكاؿ 

نتاجو الععري   ىذا باإلضػافة إلػو مػا يضػفيو عمػو العمػؿ األدبػي  اللحدة الفنية في
 مف قيمة جمالية لتعبيرية تجذب المتم ي لتجعمو معاركًا لممبدع في تجربتو .

 

ذ قد عرفنا قيمة ىذا العنصر للقفنا عمو أرره في العمؿ األدبي فيجػدر بنػا  لا 
إف ىػػػؤفم الن ػػػاد  أف نتعػػػرؼ عمػػػو ح ي تػػػو لمفيلمػػػو كمػػػا ر ه ن ػػػاد األدب   لالحػػػؽ

متتمفلف في تعريفيـ لمصلرة كػً  بحسػب رؤيتػو لتلجيػو   لنطػالل ىػذه التعريفػات 
 –دائمػًا  –لتمؾ المفاىيـ فنػرى أحػدىـ ي ػلؿ فػي تعريفيػا إنيػا " األداة التػي تتلسػط 

 . (ٕ)بيف الرلح لالمعرفة أل بيف الدتؿ لالتارج " 
 

لماىيتيا دلف أف يعير إلػو غير أف ىذا التعريؼ يركز عمو ح ي ة الصلرة 
لظائفيػػا لأىػػدافيا   لىػػذه اللظػػائؼ لتمػػؾ األىػػداؼ نممحيػػا فػػي مفيػػـل الػػدكتلر " 
صػ ح رزؽ " لمصػػلرة فيػػل ي ػػلؿ : " إف الصػػلرة تعنػي برسػػـ المعػػاىد التػػي تصػػؼ 

 . (ٖ)حالة أل تجسد حركة أل تعير إلو دفلة " 
 

لىػذه الكرػرة لذلػؾ التنػلع لالحؽ إف تعريفات الن اد لمصلرة كريرة لمتنلعة   
يعير إلو عظـ تطرىػا لقيمػة دلرىػا فػي العمػؿ األدبػي  غيػر أننػا نػؤرر اإليجػاز فػي 

                                           

 .  ٖٜالسعيد اللرقي : لغة الععر العربي الحديث م لماتيا الفنية لطاقاتيا اإلبداعية: ص( ٔ)

دار العمـل    ٓ٘ٔص  عبد ال ادر الرباعي : الصلرة الفنية في ععر زىير بف أبو سممو ( ٕ)
 ـ .ٜٗٛٔالرياض 

 ـ . ٕٜٛٔال اىرة    ٙٙٔف النص األدبي عصر صدر اإلس ـ لبني أمية صم( ٖ)
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ٖٕٗٓ 

ىذا الم ػاـ لافقتصػار عمػو مػا ألردنػاه مػف تعريفػات يمكننػا مػف ت ليػا لمػف تػ ؿ 
غيرىا اللقلؼ عمػو لظػائؼ الصػلرة لمػا تؤديػو مػف دلر فػي اإلبػداع األدبػي  لىػذه 

ؼ يمكػػػف إجماليػػػا فيمػػػا يمػػػي: العػػػرح   التلضػػػي    المبالغػػػة   اللظػػػائؼ لاألىػػػدا
 التحسيف   الت بي    اللصؼ   المحاكاة .

 

ىذا باإلضافة إلو ما أعرنا إليو سمفًا مف أنيا قد تسيـ في تح يؽ عكؿ مف 
أعػػكاؿ اللحػػدة الفنيػػة فػػي ال صػػيدة العػػعرية   لذلػػؾ مػػف تػػ ؿ عمميػػا عمػػو تنميػػة 

رػـ ىػي بعػد ذلػؾ تيػدؼ إلػو اإلقنػاع لالتػ رير فػي المتم ػي الحدث الععري لتطليره   
لجذبػػو إلػػو العمػػؿ األدبػػي   لبعػػد ىػػذه الم دمػػة المػػلجزة نتلقػػؼ مػػل " ابػػف زريػػؽ " 
متنالليف عنصر التصلير في قصيدتو   لفي دراستنا ليذا العنصر نتناللو مػف زلايػا 

بدراسػػة أعػػكاؿ رػػ ث فنبػػدأ بدراسػػة منػػابل الصػػلرة لرافػػدىا عنػػد العػػاعر رػػـ نرنػػي 
الصلرة لأنلاعيا عند " ابف زريػؽ " لأتيػرًا تػ تي اللسػائؿ التػي اسػتعاف بيػا العػاعر 

 في تعكيؿ صلرتو لمف رـ أداؤىا لملظائؼ لاألىداؼ المنلطة بيا.
 

 مىابع انصىرة وروافذها يف عٍىٍت "ابه زرٌق " : –أ 
 

تعػػكيميا لكػػؿ صػػلرة فنيػػة مكتممػػة ينػػابيل لرلافػػد أل قػػؿ مػػؤررات تسػػيـ فػػي 
لتعمؿ عمو تكلينيا   لىذه الينابيل لتمػؾ الرلافػد قػد تكػلف تارجيػة مصػدرىا البيئػة 
مػا داتميػة  لحينئػذ   بما تحليو مف زماف لمكاف لعػادات لأعػراؼ لت اليػد لغيرىػا   لا 
يكػلف مصػدرىا ذات  األديػب  لأداتيػا حسػو لمعػاعره لملىبتػو . لفػي عينيػة " ابػػف 

قػد عممػت عمميػا فحركػت ممكػة اإلبػداع عنػد العػاعر   زريؽ " نػرى ىػذه المػؤررات ل 
لمف رـ  رأينا في قصيدتو تمػؾ الصػلرة الفنيػة المسػتكممة لمم لمػات لالعناصػر التػي 
يتطمبيا الملقؼ العػعري   لبيػذا اسػتطاع " ابػف زريػؽ " إقامػة ع قػات جديػدة بػيف 

ًا مػػف التيػػاؿ األعػػيام الممملسػػة لالمعػػاعر المتدف ػػة   لمػػف رػػـ قػػدـ لنػػا عالمػػًا رحبػػ
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ٖٕٗٔ 

لالتصػػلير الفنػػي الممتػػل   لفػػي دراسػػتنا لمنػػابل الصػػلرة لرافػػدىا فػػي قصػػيدة " ابػػف 
زريؽ " يمفت نظرنا ليرير انتباىنا أف المعاعر التاصة لاألحاسيس الذاتية ت تي في 
طميعة ىذه الينابيل التي استمد منيا العػاعر صػلره لاسػتعاف بيػا فػي تلضػي  فكػره 

 لملقفو .
د ضػػاقت نفسػػو لنػػ ت بحمػػؿ التطػػلب ف صػػب  ف ي ػػلى عمػػو فيػػا ىػػل ذا قػػ

حمميا   لمف رـ تتفجر معاعره فتسفر عػف صػلرة تعبػر عػف ذلػؾ كمػو   انظػر إليػو 
 . ي لؿ عف نفسو

 

 يحممػػػػو بالتطػػػب مضػػػطمعا كػػػاف قػػػد
 

 (ٔ)أضػػػػػػمعو البػػػػػيف بتطػػػػػػلب فضػػػػػمعت 
 

إف المعاعر لاألحاسيس تمرؿ المصدر الرئيس الذي انطمؽ منو العاعر في 
تصػػلير مػػا يمػػلج فػػي نفسػػو لمػػا يعتمػػؿ فػػي تػػاطره   لالصػػلرة باعتمادىػػا عمػػو ىػػذا 
المصػػػدر حممػػػت قػػػدرًا كبيػػػرًا مػػػف التلفيػػػؽ ذلػػػؾ أنيػػػا اعتمػػػدت عمػػػو عػػػعلر صػػػادؽ 

حساس متميز.  لا 
 

لفي ملقؼ  تر يعمف العاعر عف ألمو لحزنو لضي و بما يلجو لو مف لـل 
 في لؿ متاطبًا زلجو أل نفسو.

 

 ؽ فػػػػي ت نيبػػػػو بػػػػدففاسػػػػتعممي الرفػػػػ
 

 (ٕ)مف عسػفو فيػل مضػني ال مػب ملجعػو 
 

 

إف قمبو ىزيؿ ضعيؼ أرى و المرض لمػف رػـ بػدا مرى ػًا كمػيً  ف ي ػلى عمػو 
و " مضػني ػي قللػػلر العاعر ذلؾ كمو مف ت ؿ كناية لطيفة رأيناىػا فػػالمجاىدة  ص

                                           

 .   ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 . نفسو  (ٕ)
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ٖٕٕٗ 

رة إف إحسػػاس ال مػػب ملجعػػو " للسػػنا نػػرى مصػػدرًا  تػػر ليػػذه الصػػلرة الرائ ػػة المعبػػ
 العاعر لرقتو لمعاعره المت ججة لالميتاجة .

لفي ملقؼ  تر ف يستطيل العاعر تحمؿ ألـ الفراؽ لالبعد عف األحبة لمف 
 رـ ينفذ صبره لتضيؽ نفسو فيعبر عف ذلؾ ب للو:

 

 ف أكػػػػػذب او رػػػػػلب العػػػػػذر منتػػػػػرؽ
 

 (ٔ)عنػػػػػػػػػػي بفرقتػػػػػػػػػػو لكػػػػػػػػػػف أرقعػػػػػػػػػػو 
 

 

لعيم المع لؿ في صلرة رلب قد تترؽ لفي ىذا الملقؼ يبدل العذر لىل ا
 لت طل فيل ف ي ي صاحبو لف ينتفل بو فبسو .

 

ل ػػد ن ػػؿ المع ػػلؿ غيػػر المػػدرؾ إلػػو صػػلرة المحسػػلس لىػػي طري ػػة ت سػػر 
المتم ي لتجذب انتباىو لترير معاعره   لما ذلؾ إف ألف العاعر قد نفذ إلو صلرتو 

نا ف نبغي عرض كػؿ صػلرة كػاف تمؾ مف ت ؿ ععلر قلي لتجربة صادقة   عمو أن
حساسو .  مصدرىا أل منبعيا ععلر العاعر لا 

 

يكمف تمؼ كؿ صلرة فنية متكاممػة   لمػف رػـ  –فيما نظف  –فيذا المصدر 
فإف الرلافد األترى التي سنعرض ليا تػ تي بمرابػة المعػيف لالمسػاعد عمػو اسػتكماؿ 

 الصلرة لم لماتيا لأدام دلرىا  .
 

ررات التارجيػػة التػػي أعػػرنا إلييػػا سػػمفًا لالتػػي يػػ تي فػػي لىنػػا يػػ تي دلر المػػؤ 
طميعتيا الزماف  لىل عنصر يستعيف بو العاعر فيمرؿ بالنسبة لو منبعػًا رػرًا يسػت ي 
منو بعض صلره فتكتسب ىذه الصلر قدرًا مف الحيلية لذلؾ بمػا لػو مػف قػدرة عمػو 

الحيػػاة فػػي  التحػػرؾ فػػي الماضػػي لالحاضػػر لالمسػػت بؿ ممػػا يمكػػف العػػاعر مػػف بعػػث
صلره لبث الرلح في ألصاليا  ل" ابػف زريػؽ " حػيف يسػتتدـ الػزمف مصػدرًا لتيالػو 

                                           

 .  ٚٚ  ص  ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ (ٔ)
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ٖٕٖٗ 

لمنبعًا لتصليره يستتدمو بمفظو الصري  " الزمػاف " كمػا يسػتتدمو مػف تػ ؿ ألفػاظ 
تعبر عنو لتؤدي مؤداه لذلؾ مف مرؿ األياـ لالميالي لالدىر لغيرىا . فإذا جئنػا إلػو 

يعبر بيا عف الزماف  بمفظو الصػري  رأينػا الػزمف عنػده عتصػًا الطري ة األللي التي 
 . يدفعو إلو السفر لالترحاؿ لفراؽ األحبة   لمف رـ يكلف ألـ العاعر لحزنو العديد

 

 إذا الزمػػػػػاف أراه فػػػػػي الرحيػػػػػؿ غنػػػػػو
 

 (ٔ)للل إلػو السػند أضػحو لىػل مربعػو 
 

 

ف يممػػؾ  إف الزمػػاف ىنػػا ىػػل المحػػرؾ بػػؿ المػػتحكـ فػػي مصػػير العػػاعر الػػذي
سلى افستجابة لو   لىنا تظير براعة العػاعر لقدرتػو عمػو التعػتيص حينػا صػنل 
مف الزماف إنسانًا يؤرر ليت رر  ذلؾ أف الزمف يػرتبط ارتباطػًا لري ػًا باإلنسػاف لحياتػو 
كما يرتبط بمعاعره لأحاسيسو فيؤرر فييػا سػمبًا أل إيجابػًا   ليبػدل تحكػـ الػزمف فػي 

كبيػػرًا مػػا دعػػاه إلػػو أف يسػػمـ لػػو نفسػػو   لمػػف رػػـ ف يممػػؾ اف مصػػير " ابػػف زريػػؽ " 
رجامه لالطمػب منػو فػي ضػعؼ قػد يصػؿ إلػو حػد التػذلؿ لالتزلػؼ  لىػذا مػا نػراه فػي 
حديرػػو لمنزلػػو لسػػؤالو لػػو مػػا إذا كػػاف الزمػػاف سػػيعيد إليػػو مػػا ف ػػده  لمػػا إذا كانػػت 

 الميالي سترجل لو ما مضي
 

 الػػذي درسػػت بػػاو يػػا منػػزؿ ال صػػؼ
 

  رػػػػػػػاره لعفػػػػػػػت مػػػػػػػذ بنػػػػػػػت أربعػػػػػػػو 
 

 ىػػػػػػػؿ الزمػػػػػػػاف معيػػػػػػػد فيػػػػػػػؾ لػػػػػػػذتنا 
 

 (ٕ)أـ الميػػػػػالي التػػػػػي أمضػػػػػتو ترجعػػػػػو 
 

لقػػد رأينػػا كيػػؼ عبػػر العػػاعر عػػف الزمػػاف بمفػػظ يػػدؿ عميػػو لىػػل الميػػالي   
للاض  أف ليا ما لمزماف مف قدرة عمو التحكـ في مصير العاعر بؿ لأف تفعػؿ فيػو 

 لىي التي تممؾ جمعو بحبيبتو متي أرادت ذلؾ ما تعام   إنيا أضنت جسمو بالفراؽ

                                           

 . ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 . ٛٚص ( نفسو  ٕ)
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ٖٕٗٗ 

. 

 

لف ي ؿ دلر األياـ تطرًا في حياة العاعر فيي عميو ر يمة ف تكاد تتحرؾ  
 . لليس ذلؾ لحسب بؿ إف ما تدفعو إلو العاعر مف حسرة ت طل قمبو

 

 

لفػػي ظنػػي أف العػػاعر قػػد أجػػاد حػػيف ن ػػؿ الزمػػاف إلػػو المكػػاف فجعػػؿ األيػػاـ 
أرضًا طليمة يحالؿ العاعر قطعيا لالتغمب عمو مسافاتيا   لىل تصػلير يحمػؿ مػف 
 الجدة قدرًا كبيرًا   لع قة العاعر بالزمف ممرمة في أيامو ف تبدل طيبة   فيي دائمػاً 
ما تحمؿ لو ما يسلؤه ليرى و ف د أر مت عميو لحممت لو الحسرة لاأللـ  كمػا حممتػو 

 إلو محبلبتو لىل ما يسبب ألمًا لمعاعر نفسو   إنيا تمرؿ لو 
 عنصر التيانة لالمفاج ة غير السارة.

 

 
 

 –إذ ىما ينتمياف إلو عنصػر لاحػد ىػل الزمػاف  –اـ ليتحالؼ الدىر مل األي
 عمو صنل أزمة العاعر فكما فجعت األياـ حبيبو كاف الدىر سببًا في فجعتو ىل .

 

ىذا الزمف الذي أتاه مف حيث ف يتلقل لىنا تكمف ملىبة العاعر الذي جعؿ 
عطػي " مف الدىر إنسانًا يتمتل بعدد مف الصفات البعرية لالتصػائص اإلنسػانية. لي

                                           

 . ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 نفسو .  ( ٕ)

 نفسو .    ( ٖ)

 عسػػػو الميػػػالي التػػػي أضػػػنت بفرقتنػػػا
 

 (ٔ)جسػػػػمي سػػػػتجمعنا يلمػػػػا لتجمعػػػػو 
 

 أنفػػػػػػػػػدىاإنػػػػػػػػػي ألقطػػػػػػػػػل أيػػػػػػػػػامي ل 
 

 (ٕ)بحسػػػػػرة منػػػػػو فػػػػػي قمبػػػػػي ت طعػػػػػو 
 

 ما كنػت أحسػب ريػب الػدىر يفجعنػي
 

 (ٖ)بػػػػػػػو لف أف بػػػػػػػي األيػػػػػػػاـ تفجعػػػػػػػو 
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ٖٕٗ٘ 

ابف زريؽ " لمزمف قدرات أكبر لتصائص تجعمو  أعد ت ريرًا في الحياة بعامة لالبعر 
بتاصة   فيل الذي يعطي ليمنل ليؤلـ ليفرح للػيس ذلػؾ لحسػب فمديػو مػف ال ػدرة 
 عمو المفاج ة لتداع اإلنساف ما يجعمو متحكمًا فيو مرتبطًا بو   انظر إليو ي لؿ :

 

لىػذا الػدىر يممػؾ مػف ال ػدرة عمػو إرىػاؽ العػاعر لالتضػييؽ عميػو ل ػد كػػاف 
 قليًا متماسكًا للكف قلاه تارت أماـ الدىر بتطلبو لصرلفو.

 

ذي بدأ في صلرة إنسػاف مػتحكـ لػو لفي ظؿ ىذا العجز الكامؿ أماـ الدىر ال
 قدرات غير عادية ف يممؾ العاعر سلى الصبر عمو ىذا التصـ العديد

 

لىكذا عكؿ الزمف ب لفاظو المتتمفػة عنصػرًا ميمػًا فػي الصػلرة العػعرية فػي 
ية متكاممة تعرح فكرتو لتلضػ  قصيدة ابف زريؽ استغمو العاعر في بنام صلرة فن

 ملقفو لتبرز معاعره.
 

ليظيػػر  المكػػاف فػػي قصػػيدة " ابػػف زريػػؽ  " بلصػػؼ رافػػدًا رالرػػًا مػػف رلافػػد 
نمػا يػذكر  لمػا  الصلرة عند العاعر   لالمكاف في قصيدة ابف زريؽ ف يػذكر لذاتػو لا 

كػاف فػي ارتبط بو مف معاعر مبعريا تاريخ لع قات مل اصتريف   لربمػا يظيػر الم
 ىذه ال صيدة فرتباطو ب حداث لملاقؼ أررت في العاعر سمبًا أل إيجابًا .

 

                                           

 .  ٚٚص  ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 نفسو  .  (ٕ)

 . ٛٚنفسو : ص (ٖ)

 يمنعػػو لالػػدىر يعطػػي الفتػػو مػػف حيػػث
 

 (ٔ)ليمنعػػػو مػػػف حيػػػث يطمعػػػو أربػػػا 
 

 يحممػػػػو بالتطػػػػب مضػػػػطمعا كػػػػاف قػػػػد
 

 (ٕ)أضػػػمعو البػػػيف بتطػػػلب فضػػػمعت 
 

 ألصػػػػػػػػػػػػبرف لػػػػػػػػػػػػدىر ف يمتعنػػػػػػػػػػػػي
 

 (ٖ)بػػػػػو لف بػػػػػي فػػػػػي حػػػػػاؿ يمتعػػػػػو 
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ٖٕٗٙ 

عمو أف المكاف لـ ي تذ مف عناية العاعر ما يتناسب مػل ملضػلع قصػيدتو 
الػػذي ىػػل الغربػػة أل أرػػر الرحمػػة لالسػػفر عميػػو   ليمكػػف أف ي ػػاؿ ردًا عمػػو ىػػذا بػػ ف 

كانت سببًا في إبداعػو تمػؾ ال صػيدة  العاعر قد انطمؽ مف ىذه الرحمة التاصة التي
إلو إبراز أرر السفر عملمًا لالغربة في مجمميا عمػو نفسػو   بمعنػو أف العػاعر قػد 
انطمؽ مف حالة تاصة إلو حالة عامػة  لمػف رػـ لػـ تكػف األمػاكف التػي ارتادىػا فػي 

 رحمتو األتيرة ىي محط عنايتو . 
 
 

رًا عػف المسػاحة التػي أتػذىا لمف ىنا رأينا المكاف لقد أتػذ مسػاحة ت ػؿ كريػ
الزمف  لن ؼ مل المكاف في عينية " ابف زريؽ " فنراه قد جام عمو نمطيف متتمفيف 
: فالنمط األلؿ ىل الذي يعػكؿ فيػو عمػاد الصػلرة لركنيػا الػرئيس   لىػذا مػا رأينػاه 
في حديرو مل المنزؿ  إذ جرد منو إنسانًا يتاطبو بؿ يس لو لك نػو يسػتنط و  ليبػدل 

 لـ يجد عنده مف اإلجابة ما يرلي غمتو فينطمؽ مف سؤالو أنو 
 إلو الدعام لو  فيا ىل ذا يتاطب منزؿ العيش ال ديـ في لؿ :

 

 
للسنا نعؾ في أف المكاف " المنزؿ " ىنا يرتبط ب حداث لملاقؼ ساب ة ت رر 
يجابػًا حػيف تػذكر لذتػو فييػا لاسػتمتاعو بيػا   كػذلؾ  بيا العاعر سمبًا حيف فارقيػا لا 

                                           

 .   ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 الػػذي درسػػت بػػاو يػػا منػػزؿ ال صػػؼ
 

  رػػػػػػػاره لعفػػػػػػػت مػػػػػػػذ بنػػػػػػػت أربعػػػػػػػو 
 

 ىػػػػػػؿ الزمػػػػػػاف معيػػػػػػد فيػػػػػػؾ لػػػػػػذتنا 
 

 أـ الميػػػػػػالي التػػػػػػي أمضػػػػػػتو ترجعػػػػػػو 
 

 فػػػػي ذمػػػػة او مػػػػف أصػػػػبحت منزلػػػػو
 

 (ٔ)لجػػػاد غيرػػػػا عمػػػو يمنػػػػاؾ يمرعػػػػو 
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ٖٕٗٚ 

يرتبط المكاف ىنا بمعػاعر لأحاسػيس كػاف مبعريػا ع قتػو مػل اصتػريف   لمػف ىػذا 
الػرئيس ىػي تمػؾ الصػلرة التػي رسػميا  مؾ الصلرة التي عكؿ المكاف عمادىػاالنمط ت

العػػاعر ل م ػػو لعػػدـ اسػػت راره إف مضػػجعو ف يطمػػئف لجنبػػو  لكػػ ف المكػػاف يضػػطرب 
ليتحػػرؾ كممػػا حػػالؿ العػػاعر النػػـل   عمػػو أف المكػػاف الػػذي يضػػـ حبيبػػو ىػػل أيضػػًا 
مضطرب قمؽ غير مست ر  لكػ ف المكػاف قػد أصػب  عنػد "ابػف زريػؽ" لقػد دبػت فيػو 

حػػداريا لتصػػيبو نكباتيػػا   فمػػـ يكػػف ذلػػؾ مػػف المضػػجل إف بعػػد لقػػلع الحيػػاة يتػػ رر ب 
 الفراؽ انظر إليو ي لؿ :

 

لأما النمط الراني : فإف المكاف يظيػر فيػو بلصػفو عػامً  مسػاعدًا فػي رسػـ 
ىا الرئيس   لىل مػا نػراه فػي الصلرة بحيث ف يمرؿ ذلؾ المكاف جسـ الصلرة لعماد

نمػا قمػرًا مضػيئًا    رسمو لصلرة الحبيبة عند لداعيا   فيل ف يراىا عتصًا عاديػًا لا 
غيػػر أف العػػاعر يحتػػاج إلػػو تحديػػد الصػػلرة لرسػػميا فػػي دقػػة تمكنػػو مػػف تلصػػيؿ 
معاعره لأحاسيسو إلو المتم ػي   فيحػدد مكػاف ذلػؾ ال مػر بػؿ لملقعػو بػيف األفػ ؾ 

 ي لؿ :

 

إف حبيبو في " بغداد " بؿ ىل في حي مف أحيائيا ىل الكػرخ للمػا كػاف ىػذا 
الحبيػػب لػػيس عتصػػًا بػػؿ ىػػل قمػػر كػػاف مطمعػػو مػػف فمػػؾ األزرار   لفػػي ظنػػي أف 

يناسػػب العػاعر قػػد أجػاد فػػي رسػـ الصػػلرة بػذلؾ الترعػػي  ل سػتعارة حيػػث لضػل مػػا 

                                           

 .   ( نفسؤ)

 . ٚٚص    ٕٔاللافي باللفيات جػص ح الديف الصفدي : ( ٕ)

 ف يطمػػػػػػئف لجنبػػػػػػي مضػػػػػػجل لكػػػػػػذا
 

 (ٔ)ف يطمػػػػئف لػػػػو مػػػػذ بنػػػػت مضػػػػجعو 
 

 لدع او فػػػػي بغػػػػداد لػػػػي قمػػػػراأسػػػػت
 

 (ٕ)بػػػػالكرخ مػػػػف فمػػػػؾ األزرار مطمعػػػػو 
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ٖٕٗٛ 

المستعار منو لىل ال مر فجعؿ مطمعو فمػؾ األزرار   لمػا يناسػب المسػتعار لػو لىػل 
 الحبيبة فجعؿ مكانيا الكرخ تصلصًا لبغداد عملمًا .

 الطبيعة :

لليس لمطبيعة حضلر لاض  فػي قصػيدة " ابػف زريػؽ " عمػو الػرغـ مػف أف 
الص ل أف يتجالزه  مكاف الرحمة ىل األندلس   لليس مف اليسير عمو مف يرتاد ىذا

دلف أف يػػؤرر فيػػو ال يتػػ رر بػػو   غيػػر أف " ابػػف زريػػؽ " لكمػػا يبػػدل كػػاف معػػتغً  
ب ضيتو التاصة منكفئًا عمو معاعره الداتمية   لمف رـ لـ يمتفت إلو ما في طبيعة 
لو الطبيعة بعامة   فمـ نراىػا عنػده إف ب ػدر مػا تظيػر مػا يعانيػو  األندلس بتاصة لا 

 ابده مف مع ة .مف تعب لما يك
 

لىنػػا تبػػػرز الطبيعػػػة طرفػػػًا مػػػف أطػػػراؼ الصػػػلرة ممرمػػػة فػػػي األرض بطلليػػػا 
 لعرضيا  إنو في حمو لترحالو يعبو مف عيد إليو ب طل األرض طلًف لعرضًا .

 
 

ؽ " غير أنيا قػد لىكذا تعددت رلافد الصلرة لتنلعت منابعيا عند " ابف زري
اتتمفت مف رافد إلو رافد لمف منبػل إلػو منبػل   بحسػب المسػاحة لال يمػة لاألىميػة 
التي تتمرؿ في كؿ لاحػد منيػا   لىػذا بػدلره يتلقػؼ عمػو معػاعر العػاعر لال ضػية 

 التي كاف يعالجيا في ىذه ال صيدة .
 أمناط انصىرة يف عٍىٍت ابه زرٌق : –ب 

 

                                           

 .( نفسو ٔ)

 لمرتحػػػػػػؿ حػػػػػػػؿ مػػػػػػف ىػػػػػػل ك نمػػػػػػا
 

 (ٔ)يذرعػػػػػػػػو األرض بفضػػػػػػػػام ملكػػػػػػػػؿ 
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ٖٕٜٗ 

ركاف المستلفية لمم لمات ف تتمل مف نمط ينتظميا الصلرة الفنية التامة األ 
أل عكؿ فني يحتلييا   عمو أف صنل ىذا النمط أل ذلؾ العيم يتلقؼ عمو الحالػة 

 الععلرية لممبدع لقدرتو عمو التمؽ لاإلبداع .
 

لفي عينية " ابف زريؽ " نرى لمصلرة أعكاًف متتمفة لأنماطًا متعددة   لىػل 
تػػو لصػػدؽ تجربتػػو لتػػ جج معػػاعره لسػػعة تيالػػو   ىػػذا مػػا يعػػير إلػػو قػػلة عاطف

باإلضافة إلو ملىبة فطرية تميػز بيػا العػاعر لقػدرة عمػو التػ رير قممػا تتػلافر لغيػره  
للاض  أف " ابف زريؽ " كاف يؤرر في قصػيدتو أنماطػًا صػلرية بعينيػا لأعػكاًف مػف 

اممػة لبصػدؽ يريػر الصلرة ف يكاد يتجالزىا   لىل يبغي مف لرام ذلؾ ن ؿ تجربتو ك
اإلعجاب   لما ذلؾ إف ألف الصلرة ىي اللسيمة الفنيػة المرمػو لن ػؿ تجربػة العػاعر 
لحمػػؿ معػػاعره لأحاسيسػػو إلػػو المتم ػػي فػػي سػػيللة ليسػػر .ىػػذا باإلضػػافة إلػػو مػػا 

 تضيفو عمو التجربة مف صدؽ يجعؿ المتم ي ينفعؿ بيا ليتفاعؿ معيا .
 

فييػػا أنماطػػًا متتمفػػة لمصػػلرة   فيػػي لنطػػالل قصػػيدة " ابػػف زريػػؽ "  فنػػرى 
عنده إما تعتيصية أل تجسيدية أل سمعية أل بصرية أل تذلقية لغيرىا مما سن ؼ 
عميػػو فػػي دراسػػتنا لمصػػلرة فػػي ال صػػيدة   للعػػؿ أبػػرز ىػػذه افنمػػاط لأظيرىػػا فػػي 

 ال صيدة ىل أسملب التعتيص.
 

 انصىرة انتشخٍصٍت : – 1
 

فػي م دمػة األنمػاط الصػلرية عنػد " ابػف قمنا: إف الصلرة التعتيصية تػ تي 
زريػؽ " لىػػل مػػا يعػػير إلػػو ملىبػػة العػاعر لتمكنػػو فػػي فنػػو   ذلػػؾ أف التعػػتيص " 
ضػػػرب مػػػف التعبيػػػر يمجػػػ  اإلنسػػػاف إليػػػو تمبيػػػة لنػػػدام الفطػػػرة الكػػػامف فػػػي أعماقػػػو   
فاإلنسػػاف بفطرتػػو معػػتص  إذا تمرػػؿ قػػلة تفيػػة تستعصػػي عمػػو اإلدراؾ لافمترػػاؿ 

تو لأماراتػػو مػػا يػػدتميا فػػي حيػػز إدراؾ حاسػػة أل أكرػػر مػػف حلاسػػو   لىبيػػا مػػف سػػما
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ٖٖٗٓ 

لر ػل عمييا مف أقنعتو لريابو ما يجعميػا مارمػة لمػذىف قابمػة ل ستحضػار لالتصػػلتم
"(ٔ) . 

 

فالتعتيص ىل اللسيمة لمربط بيف المبدع لالمتم ػي يسػتتدميا العػاعر فػي 
ذلػػؾ إف ألف " ىػػذه ن ػػؿ معػػاعره لبعػػث أحاسيسػػو حيػػة فػػي نفػػس مسػػتمعو   لمػػا 

اللسيمة ت ـل عمو أساس تعتيص المعػاني المجػردة لمظػاىر الطبيعػة الجامػدة فػي 
 . (ٕ)صلرة كائنات حية تحس لتتحرؾ لتنبض بالحياة " 

 

فالتعتيص باتتصار ىل ن ػؿ المعنػو الع مػي المجػرد أل تحليػؿ الجامػد فػي 
حيػاة   لمػف ت لػو الطبيعة لجعمو في صػلرة الكػائف الحػي الػذي يتحػرؾ لينػبض بال

يتمكف العاعر مف ن ؿ المعنػو إلػو المتم ػي أل الترجمػة إلحسػاس تالجػو أل عػعلر 
 غعيو   لربما أراد منو ت رير ملقؼ أل عرح فكرة دلف إسياب أل تطليؿ . 

 

لفػػي قصػػيدة " ابػػف زريػػؽ " عػػدد مػػف الصػػلر التعتيصػػية التػػي يحػػلؿ فييػػا 
لين ػؿ فييػا الجامػد مػف الطبيعػة إلػو  العاعر المعنو المجرد إلو المحسلس الحػي  

الحي المتحرؾ   للعؿ ألؿ ما يم انا مف ىذه الصلر ىل مػا نػراه فػي حػديث العػاعر 
إلو نفسو في مطمل ال صيدة   إذ صنل منيػا إنسػانًا يتاطبػو ليطمػب إليػو أف يملمػو 

اب أل يعذلو عمو كررة سفره فإف ذلؾ يؤلمو  ىذا إذا أتذنا برأي الذي ي لؿ : إف تط
 العاعر ىنا لنفسو ف إلو زلجو   ي لؿ محلًف المعنو المجرد " النفس " 

 إلو المحسلس الحي " العتصي " .
 

                                           

  ىػ ٚٔٗٔاكتلس لمترجمة لالنعر  ٛٛايمف ميداف : الصلرة الفنية في الععر الغرناطي ص( ٔ)
 ـ .ٜٜٚٔ

مكتبة دار العملـ    ٓٛ   ٜٛصبنام ال صيدة العربية الحديرة   عمي ععري زايد : عف( ٕ)
 ـ . ٜٛٚٔال اىرة 
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ٖٖٗٔ 

 لالنلى: لىل البعد أل الفراؽ عنده إنساف يحمؿ مف العر ما يتيؼ 
 العاعر  لييدده  ليكرر مف ت نيبو   ي لؿ :

 

مصػػيره أحيانػػًا   فػػإذا  لالزمػػاف عنػػده رجػػؿ قػػلي يعػػير عميػػو بػػؿ ليػػتحكـ فػػي
العػػاعر إف أف يطيعػػو  أعػػار عميػػو بػػ ف فػػي رحيمػػو فائػػدة لفػػي سػػفره نفػػل فػػ  يممػػؾ

 ليستجيب لو . 
 

للمزمف دلر  تر فػي حيػاة العػاعر حتػو ليتػلىـ أنػو يممػؾ إسػعاده لعػ امه 
 ليو الزمف أيامًا مضت للذة ف دىا   في لؿ :لمف رـ نراه يعيد إ

 

ات ػػػػلف يػػزاؿ العػػاعر يمػػ  عمػػو أف يجعػػؿ مػػف الػػزمف كائنػػًا يضػػفي عميػػو صف
إنسانية تبعث فيو مف الحيلية ما يجعمو قادرًا عمو التحكـ في مصير العاعر   لىل 

                                           

 .   ٚٚص   ٕٔلافي باللفيات جػص ح الديف الصفدي : ال( ٔ)

 نفسو  .( ٕ)

 نفسو  .( ٖ)

 . ٛٚص ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٗ)

 يللعػػػػػػػػو   العػػػػػػػذؿ فػػػػػػػإف تعذليػػػػػػػػو ف
 يسمعػػػػػو لػػػػيس للكػػػػف ح ػػػػاً  قمػػػػت قػػػػد        ج

 

   بػػػػو   المضػػػر حػػػد للمػػػو فػػػي جػػػالزت
 جج

 وينفعػػػػػ المػػػػػـل أف قػػػػدرت حيػػػػث مػػػػف 
 

  نيبػػػو بػػػدفً فاسػػػتعممي الرفػػػؽ فػػػي ت
 

 (ٔ)مف عسفو فيػل مضػني ال مػب ملجعػو 
 

 لػػػػو أف التفنيػػػػد رلعػػػػة مػػػػف يكفيػػػػؾ
 ج

 (ٕ)يرلعػػػػو مػػػػا يػػػػـل كػػػػؿ النػػػػلى مػػػػف 

 

 إذا الزمػػػػػاف أراه فػػػػػي الرحيػػػػػؿ غنػػػػػو
 

 (ٖ)للل إلو السػند أضػحو لىػل مربعػو 
 

 ىػػػػػػػػؿ الزمػػػػػػػػاف معيػػػػػػػػد فيػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػذتنا 
 

 (ٗ)أـ الميػػػػػالي التػػػػػي أمضػػػػػتو ترجعػػػػػو 
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ٖٖٕٗ 

ب ػػػؾ لحسػػػإلو المبالغة   فالدىر " الزمف " يعطػي ليمنػل   للػيس ذل تحكـ قد يصؿ
ام لذلػؾ المنػل قػائـ عمػو التػداع لالمفاجػ ة   لىػي صػفات إنسػانية ػػػذا العطػػػإف ىػػف

 . ف " الدىر "ػػا العاعر إلو الزمػػجديدة أضافي

 

 

ع الدىر لو مستمر فيل دائمًا ما يفاجئو في تيو مف حيػث ف يتلقػل   إف تدا

 . فيل يصيبو ليفجعو حيف كاف يظف أنو في م مف منو
 

للاض  أف العػاعر لػـ يعػد قػادرًا عمػو الصػملد أمػاـ تػداع الػدىر لصػرلفو 
ه مستسممًا ضعيفًا ف يممؾ حياؿ أفعاؿ ىذا الكائف المتحكـ سلى لتحكمو فيو   فرأينا

 الصبر لالتحمؿ  ي لؿ:

                                           

 . ٚٚنفسو : ص( ٔ)

 ٛٚص ( نفسو :ٕ)

 ىػػػػػػػػؿ الزمػػػػػػػػاف معيػػػػػػػػد فيػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػذتنا 
 

 (ٔ)أـ الميػػػػػالي التػػػػػي أمضػػػػػتو ترجعػػػػػو 
 

 مػػػا كنػػػت أحسػػػب ريػػػب الػػػدىر يفجعنػػػي
 

 (ٕ)بػػػػػػػو لف أف بػػػػػػػي األيػػػػػػػاـ تفجعػػػػػػػو 
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ٖٖٖٗ 

 
 

 

يبدل أف العاعر قد ف د األمؿ في أف يعيد إليو الزماف مػا ف ػده مػف لػذة لمػا 

عطيػو مػف المتعػة لالمػذة كمػا كاف يممؾ مف سعادة   لمف رـ أي ف أف ىذا الػدىر ف ي

لـ يعط حبيبو الذي ف ده  أرايت كيؼ استطاع العاعر أف يصنل مػف المعنػو المجػرد 

كائنًا حيًا يحس ليتحرؾ ليتصرؼ كمػا يتصػرؼ اإلنسػاف بػؿ ربمػا تفػلؽ عميػو لكػاف 

أكرر قدرة عمو العاعر لتحكمًا فيون ليبدل أف العاعر مغـر بتحليػؿ المعنػو المجػرد 

 ي   فػ " البغي "  عنده إنساف قلي يصرع صاحبو لربما ألدى بحياتو .إلو كائف ح

  

للمعػػاعر قػػدرة عمػػو افبتكػػار لاصػػطناع المعػػاني الجديػػدة فػػػ " الرعػػد " عنػػده 

 العاعر إذا ظير لو ىذا  كائف يتحرؾ فيظير ليتتفي ليمضي ليعلد   لمف رـ فإف

 . الرعد في مكاف ما تبعو لسار إليو

                                           

 . ٛٚص ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

  . ٛٚص  نفسو( ٕ)

 ألصػػػػػػػػػػػػػػبرف لػػػػػػػػػػػػػػدىر ف يمتعنػػػػػػػػػػػػػػي
 

 (ٔ)بػػػػػػو لف بػػػػػػي فػػػػػػي حػػػػػػاؿ يمتعػػػػػػو 
 

 لالحػػػرص فػػػي الػػػرزؽ لاألرزاؽ قػػػد قسػػػمت       
 

 (ٕ)بغػػػػي أف إف بغػػػػي المػػػػرم يصػػػػرعو 
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ٖٖٗٗ 

 

ما أرلع جعمو الملت في صلرة الغلؿ حيف صنل منو لحعًا مفترسػًا يػن ض 
ف كانػػت ىػػذه الصػػلرة ليسػػت جديػػدة إف أف  عمػػو العػػاعر أل حبيبػػو فػػي عراسػػة    لا 

 بعث الحياة في المع لؿ لتعتيصو باإلضافة  إلو ىذا الرلب ال عيب مف 
 :المغة لالصلرة قد جعؿ منيا صلرة تحمؿ كريرًا مف األرار لالتعليؽ ي لؿ 

 

ليمكػػػػف ال ػػػػلؿ إف العػػػػاعر قػػػػد اسػػػػتطاع مػػػػف تػػػػ ؿ التعػػػػتيص الترجمػػػػة 
اسيس تالجتو  لاإلبانة عػف معػاعر تممكتػو   رػـ ىػل فػلؽ ذلػؾ تمكػف مػف ن ػؿ ألح

براز صدؽ صاحبيا.  تجربتو إلو المتم ي لا 
 انصىرة انتجسٍذٌت : – 2

 

إذا كانت الصلرة التعتيصية تعني جعؿ الفكرة أل المعنو المجرد فػي صػلرة 
دية تعنػي كائنات حيػة تحػس لتعػعر لتنػبض بالحيػاة لالحركػة  فػإف الصػلرة التجسػي

فيما تعني " إعطام المعاني المجردة صفات مادية   لتحليميا مف أصػميا إلػو لضػل 
 . (ٖ)حسي ممملس في صلر ععرية مع للة   لقد تكلف متالفة لملاقل " 

 

ذًا فالتجسيد أل التجسيـ ىل:عبارة عف لضل فكرة أل معني مجرد في قالب  لا 
يػث تكػلف قريبػة إلػو المتم ػو مادي محسلس لذلؾ ب صػد تلضػيحيا أل اظيارىػا بح

بحيث يتمكف مف إدراكيا لاستيعابيا  ذلؾ أف العػيم المحسػلس بطبيعتػو ىػل أقػرب 
                                           

 .ٛٚص ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 . ٛٚص( نفسو ٕ)

 ـ . ٜٔٚٔال اىرة   دار المعارؼ  ٕٖٖد / احمد ىيكؿ تطلر األدب الحديث في مصر ص( ٖ)

 أف أقمػػػػػػػػػت لكػػػػػػػػػاف الرعػػػػػػػػػد أجمعػػػػػػػػػو
 
 

 (ٔ)لػػػل أننػػػػي يػػػػـل بػػػػاف الرعػػػػد أتبعػػػػو 
 ج

ف تغػػػػػػػػػػػػؿ  أحػػػػػػػػػػػػدا منػػػػػػػػػػػػا منيتػػػػػػػػػػػػو لا 
 ج

 (ٕ)فمػػػا الػػػذي فػػػي قضػػػام او يصػػػنعو 
 

 ج
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ٖٖٗ٘ 

إلو الفيـ مػف العػيم المجػرد أل الػذىني أل المع ػلؿ   ليبػدل أف " ابػف زريػؽ " قػد 
أدرؾ ىذا المعنو فتلتو تح يؽ التلاصؿ بينو لبيف سامعو مف ت ؿ تجسيـ المعنػو 

سػػيده   عمػػو أف الصػػلرة التجسػػيدية فػػي قصػػيدة " ابػػف زريػػؽ " أقػػؿ المجػػرد أل تج
حضػػلرًا مػػف سػػاب تيا حيػػث اسػػتللو التعػػتيص عمػػو جػػؿ عنايػػة العػػاعر ألسػػباب 
عرضنا ليا   لكف ىذا ف يعني ضعؼ ىذا النلع مف الصلرة في ال صيدة فكررتيػا أل 

ا أىػػدافًا كػػاف قمتيػػا ف تعػػد م ياسػػًا لجلدتيػػا إذا عنػػي بيػػا العػػاعر لح ػػؽ مػػف ت ليػػ
 ي صدىا .
 

ليمكف ال لؿ إف الصلرة التجسيدية عند " ابف زريؽ " ت تذ أعكاًف متعػددة  
لذلػؾ بحسػب الحاسػة التػػي ين ػؿ إلييػا العػػاعر ذلػؾ المعنػو المجػػرد   لمػف رػـ نػػرى 
عنده الصلرة البصرية لالسمعية لالتذلقية لغيرىا  فمف الصلر البصرية أعني التػي 

 ىل ما نراه في قللو : تدرؾ بحاسة البصر

 

ف د جعؿ مف التطب جسمًا ر يً  يحمؿ حينًا لتضيؽ بػو الضػملع حينػًا  تػر 
 لالتطب معنو مجرد تحلؿ إلو جسـ يدرؾ بحاسة البصر .

 

رؽ   ليتحلؿ الصبر عند العاعر إلو رلب يحػيط بػو غيػر أنػو قػد بمػي لتتػ
  لؿ الصبر لىل معنو مجرد إلو عيم محسلس يدرؾ بحاسة البصر لىلػل د ح

 الرلب .

                                           

 .  ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ (ٔ)

 يحممػػػػػو بالتطػػػػػب مضػػػػػطمعا كػػػػػاف قػػػػػد
 

 (ٔ)أضػػػػػمعو البػػػػػيف بتطػػػػػلب فضػػػػػمعت 
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ٖٖٗٙ 

 

 
 

لكذلؾ النعيـ تحلؿ رلبًا لبسػو العػاعر غيػر أنػو لػـ يعػكر او عميػو   لمػف  
 رـ  ف ده لانتمل عنو فيا ىل ذا ي لؿ :

 

لتتحلؿ األياـ عنده لىي معنو مجرد إلو صلرة األرض المحسلسػة بحاسػة 
 . البصر   لىذه األرض ي طعيا العاعر في حسرة لألـ

 

الػػذكر عنػػده إلػػو عػػيم ذي  ليمجػػ  العػػاعر إلػػو حاسػػة السػػمل حػػيف يتحػػلؿ
 صلت يصدع ال مب لييتز لو الفؤاد انظر إليو ي لؿ :

 

ليتحلؿ المعنو المجرد عند " ابف زريؽ " إلو محسلس يدرؾ بحاسة الذلؽ 
نػده عػيم فيكلف التجسيد لسيمة لن ؿ تجربتػو لحمػؿ معػاعره إف البػيف أل الفػراؽ ع

 . مرٌّ يتجرعو العاعر ليتحمؿ ألمو

                                           

 . ٙععار صلني : نف  افزىار في منتتبات األعاكر البتم( ٔ)

 .   ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٕ)

 . ٛٚص ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٖ)

 نفسو .( ٗ)

 ف أكػػػػػػذب او رػػػػػػلب الصػػػػػػبر منتػػػػػػرؽ
 

 (ٔ)عنػػػػػػػػػي بفرقتػػػػػػػػػو لكػػػػػػػػػف أرقعػػػػػػػػػو 
 

 بسػػػػػا رػػػػػلب النعػػػػػيـ بػػػػػ لمػػػػػف غػػػػػدا ف
 

 (ٕ)عػػػػػػػكر عميػػػػػػػو فػػػػػػػإف او ينزعػػػػػػػو 
 

 إنػػػػػػػػػػػي ألقطػػػػػػػػػػػل أيػػػػػػػػػػػامي لأنفػػػػػػػػػػػدىا
 جج

 (ٖ)بحسػػػػػرة منػػػػػو فػػػػػي قمبػػػػػي ت طعػػػػػو 
 

ذا  لمػػػػػػػػػف يصػػػػػػػػػػدع قمبػػػػػػػػػي ذكػػػػػػػػػػره لا 
 

 (ٗ)جػػػػرى عمػػػػو قمبػػػػو ذكػػػػري يصػػػػدعو 
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ٖٖٗٚ 

 

 
 

لف يتتمػػؼ الصػػبر كريػػرًا عػػف ىػػذا عنػػد العػػاعر فيػػل يتجرعػػو فػػي مػػرارة لألػػـ  
 لذلؾ حيف يصبر عمو فراؽ حبيبو  ليحالؿ تعليض ىذا الفراؽ بك س مف الصبر 

 يجرعو ي لؿ :يجرع منيا ما 
 
 

 
ذا كػاف العػاعر قػد ن ػػؿ المعػاني المجػردة إلػػو محسلسػات تػدرؾ بػػالحلاس  لا 
المتتمفػػة فػػإف حاسػػة البصػػر أل التجسػػيد البصػػري قػػد أتػػذ المسػػاحة األلسػػل  فػػي 

 أقؿ اتساعًا . ال صيدة   رـ كاف التجسيد السمعي لالتذلقي في مساحة 
عمػػو أننػػا ن حػػظ أف العػػاعر لػػـ ييػػتـ بػػ ف تكػػلف الحػػلاس التمسػػة جميعيػػا 
لسػػيمة لػػو فػػي التجسػػيـ أل التجسػػيد   حيػػث لػػـ نػػر لحاسػػتي الممػػس لالعػػـ  ظيػػلرًا 
ف كنػػا نػػرى ظػػ ًف لمصػػلرة  الممسػػية فيمػػا عرضػػنا لػػو مػػف  لاضػػحًا فػػي ال صػػيدة   لا 

لب لاأليػاـ إلػو أرض لغيرىػا   فينػا قػد صلر بصرية   لذلؾ حيف حلؿ العذر إلو ر
 يعترؾ المدرؾ بالبصر مل المدرؾ بحاسة الممس.

 

                                           

 . ٛٚص ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 . ٛٚنفسو  ص( ٕ)

 كػػػػـ قائػػػػؿ لػػػػي ذقػػػػت البػػػػيف قمػػػػت لػػػػو
 

 (ٔ)الػػػػػذنب لاو ذنبػػػػػي لسػػػػػت أدفعػػػػػو 
 

 اعتضػػػػت مػػػػف لجػػػػو تمػػػػي بعػػػػد فرقتػػػػو
 

 (ٕ)ك سػػػػػا تجػػػػػرع منيػػػػػا مػػػػػا أجرعػػػػػو 
 



 

  

 

 
        عناصر اإلبداع الفني في عينية ابف زريؽ               د/ عبدالرحمف عبدالحكيـ عبدالرحمف سيد                                       

 

ٖٖٗٛ 

 انصىرة انىفسٍت : – 3
 

ين منا العاعر بلاسطة ىذا الملف مف التصػلير إلػو داتمػو لذلػؾ عػف طريػؽ 
رسـ للحة متكاممة لما تملر بو نفسو ليعتمج في تػاطره   لفػي ىػذه الملحػة يتبػدى 

مػل اللاقػل لمػا تمػلج بػو نفػس األديػب مػف تناقضػات   يضػاؼ إلػو لنا صراع الذات 
ذلؾ ما يممكو ىذا الملف مف قدرة عمو ن ؿ المعػاعر لاألحاسػيس ن ػً  صػادقًا يجعػؿ 
المتم ي يعيش ذلؾ الجل النفسػي لتمػؾ الحالػة التػي تنتػاب األديػب  ذلػؾ أف الصػلرة 

تعبيػػر عػػف ال مػػؽ أل النفسػية تعبػػر " عػػف حالػػة مػػف حػػافت الصػػراع مػػل الػػذات لىػػي 
 .(ٔ)التلؼ أل الصراع الداتمي حػلؿ فكرة أل مػلقؼ أل حػدث أل ظاىرة تم  عميو " 

 

لتبػػدل أىميػػة البعػػد النفسػػي فػػي الصػػلرة فػػي أنػػو  معيػػار أل م يػػاس لصػػدؽ 
التجربة  لاإلبانة عف معاعر المبدع لحالتو النفسية  لعينية " ابػف زريػؽ " يسػيطر 

بػػدايتيا لحتػػي نيايتيػػا  لمػػف تػػ ؿ قرامتيػػا نػػرى حالػػة عمييػػا جػػل نفسػػي لاحػػد مػػف 
داتمية لجلًا نفسيًا مفاده التلؼ لال مؽ لالتلجس   يتبػل ذلػؾ كمػو حالػة  مػف األلػـ  
لالندـ ل " ابف زريؽ " قد استطاع ن ؿ ذلؾ كمو مف ت ؿ صلر نفسػية معبػرة  لفػي 

مػؾ الحالػة   الحؽ إف صلره فػي مجملعيػا عمػو اتػت ؼ أعػكاليا تسػيـ  فػي ن ػؿ ت
غير أف مف الصلر ما يمكف أف نطمؽ عميو الصلرة النفسية   ذلؾ أنيػا قػد تمصػت 
لتصلير الحالة الداتمية لالجل النفسي المسيطر عمو العاعر  لمف ىذه الصػلر مػا 
بدا فػي مطمػل ال صػيدة مػف ألػـ لضػيؽ جػرام المػـل أل العتػاب الملجػو إليػو   رػـ إف 

مو تحمؿ النكبات  لتبدل براعة العاعر حػيف يرسػـ  العاعر ضائؽ النفس ف ي لى ع
للحة فنية تصلر حالتو النفسية لععلره المسيطر  لمف تػ ؿ ىػذه الملحػة نغػلص 

                                           

  ٓٚمجمة البياف عدد   مف انماط الصلرة في الععر العراقي الحديث :  الجنابي ( قيس كاظـٔ)
 ـ الكليت .  ٜٛٛٔديسمبر  ٖٕٚص



 

  

 

 
        عناصر اإلبداع الفني في عينية ابف زريؽ               د/ عبدالرحمف عبدالحكيـ عبدالرحمف سيد                                       

 

ٖٖٜٗ 

فػػي أعمػػاؽ العػػاعر   لذلػػؾ مػػف تػػ ؿ صػػلر  سػػرة   لعبػػارات أتػػاذة   إنػػو يمضػػي  
للعػة أيامو في حيرة لحسرة تنيش قمبو   لمف رـ  فإنو ف يناـ ليمو لمػا ينتابػو مػف 

الفراؽ لألـ البيف إف مضجعو قمؽ غير مطمئف   لما ذلػؾ إف ل مػؽ العػاعر لألمػو   
لىي  صػلرة فنيػة معبػرة لجيػدة فػي اللقػت نفسػو  لفػي ىػذه الملحػة نػدرؾ جػلًا مػف 

 األلـ لالتلؼ لال مؽ لالملعة كؿ ذلؾ ندركو 
 لل قللو :حيف تطا

 

  إف " ابف  زريؽ " ليعيش حياة قم ة فيل دائـ التلؼ لالتلجس مف 
 صرلؼ الدىر فيل ف ي منو   لىذا ما نمحظو في قللو :

 
للاض  أف العاعر قد كػاف فػي حػرص دائػـٍ لت ىػب لمػدفاع عػف نفسػو أمػاـ 
ىذا الدىر   لمل ذلؾ فإنو لـ يستطل أف يدفل عف نفسػو مػا كػاف يتافػو أل يحػرص 

 عمو النجاة منو .

                                           

 . ٛٚص   ٕٔيف الصفدي : اللافي باللفيات جػص ح الد( ٔ)

 . ٛٚص ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٕ)

 إنػػػػػػػػػػػي ألقطػػػػػػػػػػػل أيػػػػػػػػػػػامي لأنفػػػػػػػػػػػدىا
 

 طعػػػػػػوبحسػػػػػػرة منػػػػػػو فػػػػػػي قمبػػػػػػي ت  
 

 بمػػػػػػػػف إذا ىجػػػػػػػػل النػػػػػػػػلاـ بػػػػػػػػت لػػػػػػػػو
 

 بملعػػػػػة منػػػػػو ليمػػػػػي لسػػػػػت أىجعػػػػػو 
 

 ف يطمػػػػػػػػئف لجنبػػػػػػػػي مضػػػػػػػػجل لكػػػػػػػػذا
 

 (ٔ)ف يطمػػػػئف لػػػػو مػػػػذ بنػػػػت مضػػػػجعو 
 

 فكنػػػػت مػػػػف ريػػػػب دىػػػػري جازعػػػػا فرقػػػػا
 

 (ٕ)فمػػػػـ ألؽ الػػػػذي قػػػػد كنػػػػت أجزعػػػػو 
 ج
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ٖٗٗٓ 

مما سبؽ يمكػف ال ػلؿ:  إف " ابػف زريػؽ " قػد تمكػف مػف ن منػا إلػو عالمػو ل 
أل ن ؿ ذلؾ العالـ إلينا عف طريؽ صلر معبرة كاف البعد النفسي ىػل العمػاد التاص 

 الذي ارتكزت عميو .
 

 انصىرة احلركٍت : – 4
 

الصػػلرة الحركيػػة مػػف أصػػعب أنمػػاط الصػػلرة لفييػػا تبػػدل قػػدرة العػػاعر عمػػو 
إبداع الصلرة لتعكيميا فنيًا لبعث الحياة فييا   ففػي ىػذا النػلع مػف التصػلير تبػرز 

ة العػػعر لالتػػي تكمػػف فػػي إبػػراز الفاعميػػة لالنعػػاط الحركػػي الػػذي ينسػػاب عمػػو عب ريػػ
سمسمة مف لحظات متعاقبة   لتكمف صػعلبة ىػذه الصػلرة فػي أف " تمريميػا يتلقػؼ 

 . (ٔ)عمو ممكة الناظر لف يتلقؼ عمو ما يراه بعينو ليدركو بظاىر حسو " 
 

ا ذلػؾ النػلع مػف ليمكف ال لؿ في تعريؼ ىذه الصلرة للضل حػد ليػا : إنيػ
التصلير الػذي يعنػي العػاعر فػي تعػكيمو لػو بالحركػة فيمنحيػا جػؿ اىتمامػو بيػدؼ 
إضفام نلع مف الفاعمية لالتلتر عمو النسيج الععري   لنطالل قصػيدة " ابػف زريػؽ 
" ف  نجػد ليػذا النػلع مػف التصػلير حضػلرًا كبيػرًا ذلػؾ أنػو يعتمػد فػي األسػاس عمػو 

يا العاعر في بعث للف مف الحركػة لالنعػاط فػي صػلرتو مفردات الطبيعة يستعيف ب
الععرية   لقد قمنػا قبػؿ ذلػؾ إف " ابػف زريػؽ " لػـ يكػف معػغلًف بالطبيعػة لمفرداتيػا 
حساسو الداتمي لععلره التاص   لمل ذلؾ فإننػا نجػد  ب در ما كاف معغلًف بذاتو لا 

ال صػيدة ىػل مػا رأينػاه ليذا النلع لجلدًا بعكؿ مف األعكاؿ   للعؿ أبػرز أمرمتػو فػي 
 في قللو معبيًا نفسو بمف عيد إليو ب طل فضام او طلًف لعرضًا : 

 

                                           

  ـ. ٜٜٙٔ  دار الي ؿ ال اىرة  ٖٜٕعباس محملد الع اد : ابف الرلمي حياتو مف ععره ص( ٔ)

 لمرتحػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػل ك نمػػػػػػػػا
 

 (ٔ)يذرعػػػػػػػػو األرض بفضػػػػػػػػام ملكػػػػػػػػؿ 
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ٖٗٗٔ 

في ىذه الصػلرة نعػاىد العػاعر فػي حالػة حمػو لترحالػو يتحػرؾ فػي األرض 
يابػًا فػي حركػات متصػمة متلاليػة   للكػي تبػدل ىػذه ا لحالػة فػي لضػلح عػبو ذىابػًا لا 

نفسو لىل عمو تمؾ الحالة برجؿ ي طل األرض طلًف لعرضًا   لليس ذلػؾ رغبػة منػو 
بؿ ىل ملكؿ بو ف يستطيل منو فكاكًا   لقد اسػتعاف العػاعر فػي رسػـ ىػذه الصػلرة 
بمفردة مف مفردات الطبيعة لىػٍي الفضػام عمػو أنيػا مفػردة عامػة عػاممة تسػيـ فػي 

 لده .إبراز غرض العاعر لم ص
 

لفي ملقؼ  تر نرى للنًا مف الحركة يرير المتم ي بمػا يضػمو ذلػؾ المعػيد 
مف حركة متبادلة بيف العاعر لزلجو أل حبيبتػو  إنػو ييػـ بالسػفر يلدعيػا رػـ ييػـ 
بالرحيؿ لفي ىذه المحظة ترى الحبيبة لقد تمسكت بو لتكاد تراىػا لىػي تجػذب رلبػو 

و السفر ففػي الملقػؼ عػد لجػذب تػراه مػف راغبة في ب ائو   للكف العاعر عاـز عم
 ت ؿ قللو:

 

 

لليضفي العاعر عمو الملقؼ قػدرًا مػف المصػداقية يسػتعيف ب عػيام منيػا : 
تحديػػد الػػزمف   فيػػل يػػـل الرحيػػؿ للقػػت الضػػحو   كمػػا يسػػتعيف بحركػػة ف عػػعلرية 

فعمية الساب ة   لىي أف الدملع قد تساقطت دلف ما قصػد منػو تضاؼ إلو الحركة ال
لىػل مػا دعػػا عيػلف الحبيبػة لتػػذرؼ دمعيػا دلف قصػد أيضػػًا   أف تػرى ىػذه الصػػلرة 
المفعمة بالحركة التي تعي بالمعاعر الممتيبة لاألحاسيس المت ججة ن لفػي ملقػؼ 

ر الناصػػحلف حيػػث  تػػر يبػػدل العػػاعر تائيػػًا متحيػػرًا ف يػػدري مػػا يفعػػؿ   لىنػػا يظيػػ

                                                                                                           

 . ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 . ٙزىار في منتتبات افععار صعاكر البتملني : نف  اف ( ٕ)

 لكػػػـ تعػػػبث فػػػي تػػػلؼ الفػػػراؽ ضػػػحو
 

 (ٕ)لأدمعػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػتي ت لأدمعػػػػػػػػػػو 
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ٖٕٗٗ 

ي للػػلف : إف الرعػػد فػػي ب ائػػؾ بػػيف أىمػػؾ لالصػػ ح فػػي عػػدـ سػػفرؾ  لىنػػا يبػػدي 
 العاعر ندمو عمو أنو لـ يتبل ىذا الرعد للـ يسر إليو حيث كاف  فيا ىل ذا ي لؿ:

 

يظير ليتتفي ليتحرؾ مف مكاف إلو  لفي ىذا الملقؼ يبدل الرعد كائنًا حياً 
ياباً    .مكاف   ليبدل العاعر تمفو متحركًا يطمبو ليريد إدراكو فيل يتبعو ذىابًا لا 

 

ممػػا سػػبؽ يتبػػيف لنػػا قػػدرة " ابػػف زريػػؽ " عمػػو رصػػد الحركػػة لتلظيفيػػا فػػي 
تدمػػة الملقػػؼ المػػراد تصػػليره   لربمػػا ف يعػػلؿ العػػاعر عمػػو المجػػاز فػػي تصػػلير 

المعاعر لحمؿ التجربة فيستعيف بالح ي ة ليستعمؿ المفظ فيمػا لضػل  الملقؼ لن ؿ
لو ليؤدي اللظيفة نفسيا التي يؤدييا المجاز  لبراعػة العػاعر تبػدل فػي أف صػلرتو 
التي تعتمد عمو الح ي ة ف ت ؿ جلدة عػف تمػؾ الصػلرة التػي تعتمػد عمػو التيػاؿ أل 

إذ الصػلرة " ف تمتػـز ضػرلرة أف المجاز   بؿ ربما كانت أصػدؽ تجربػة لأعمػو فنػًا   
تكلف افلفاظ أل العبارات مجازية ف د تكػلف العبػارات ح ي يػة افسػتعماؿ لتكػلف مػل 

 .  (ٕ)ذلؾ دقي ة التصلير دالة عمو تياؿ تصب لععلر صادؽ " 
لن ؼ مل " ابف زريؽ " فنراه يتك  عمو الح ي ة في عرض معاعره   لذلؾ 

و إلػػو زلجػػو  أل نفسػػو نتعػػرؼ عمػػو معػػاعره فػػي مطمػػل ال صػػيدة لمػػف تػػ ؿ حديرػػ
 لأحاسيسو   إف المـل يؤلمو لاأللـ قد تجالز حده في حيف أنيا ف تدرؾ ذلؾ ي لؿ :

 

                                           

 . ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 .  ٕٖٗمحمد غنيمي ى ؿ : الن د األدبي الحديث ص( ٕ)

 أف أقمػػػػػػػػػت لكػػػػػػػػػاف الرعػػػػػػػػػد أجمعػػػػػػػػػو
 

 (ٔ)لػػػل أننػػػػي يػػػػـل بػػػػاف الرعػػػػد أتبعػػػػو 
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ٖٖٗٗ 

ملقؼ  تػر مفعػـ بالحركػة نػرى الحبيبػة لقػد تمسػكت ب ىػداب العػاعر  لفي 
 لتعم ت بو في حيف أنو يرغب في الرحيؿ ي لؿ :

 

 

فػي الملقػؼ المصػلر ل د استطاع العػاعر صػنل ىػذه الحركػة لبعػث الحيػاة 
ذًا فنحف أماـ ملقؼ تتعػفل فيػو  مف ت ؿ ألفاظ ح ي ية ف يبدل لمتياؿ دلر فييا  لا 
الحبيبة إلو العاعر  لكنػو مػل حبػو ليػا ف يمكنػو تح يػؽ مرادىػا إذ الضػرلرة تدفعػو 
إلو غير ذلؾ   فمما لـ تجِد العفاعة تعبرت بو محاللػة صػده عػف الرحيػؿ   للكنيػا 

يضًا   إنػو ملقػؼ متكامػؿ لصػلرة فنيػة  سػرة كػاف عمادىػا الح ي ػة فعمت في ذلؾ أ
 لقلاميا المفظ المرير لالجمؿ المتناس ة التي ي تذ بعضيا بعناؽ بعض .

 

للسنا نرى حضلرًا كبيرًا لمصلرة الكمية التي تعكؿ للحػة فنيػة تصػلر ملقفػًا 
دع العاعر فيو قمره متكامً  بكؿ أبعاده لمعطياتو   ىذا إذ استرنينا الملقؼ الذي يل 

الذي يسكف بغداد لفي أحد أحيائيا لىل " الكرخ " تحديدًا   ىذا ال مر الذي نراه لىل 
يتعفل لديو أف يفارقو رـ يتعبث بو ممسكًا ب طرافو راجيػًا إيػاه أف يرحػؿ   لفػي ىػذه 
الحالة تتساقط أدمعو متزامنة مل تساقط دملع العاعر   إف ىذا كمػو كػاف فػي بغػداد 

 ي الكرخ تحديدًا ليـل الرحيؿ لقت الضحو .لف

                                           

 . ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 . ٙص  ععار لني : نف  األزىار في منتتبات األعاكر البتم( ٕ)

 يللعػػػػػػػػػػو  العػػػػػػػػػذؿ فػػػػػػػػػإف تعذليػػػػػػػػػػو ف
 يسمعػػػػػو لػػػػيس للكػػػػف ح ػػػػا قمػػػػت قػػػػد         جج

 

   بػػػػػو   المضػػػػر حػػػػد للمػػػػو فػػػػي جػػػػالزت
 

  (ٔ)ينفعػػػػو المػػػػـل أف قػػػدرت حيػػػث مػػػف 
 

 لكػػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػػفل فػػػػػػػػػػي أف ف أفارقػػػػػػػػػػو
 

 للمضػػػػػػػػػػػػػرلرة حػػػػػػػػػػػػػاؿ ف تعػػػػػػػػػػػػػفعو 
 

 لكػػػـ تعػػػبث فػػػي تػػػلؼ الفػػػراؽ ضػػػحو
 

 (ٕ)لأدمعػػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػػتي ت لأدمعػػػػػػػػػػو 
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ٖٗٗٗ 

إنيا صلرة حية لملقؼ عاعو العاعر لععناه معو لحظة بمحظة مػف تػ ؿ 
تمؾ الملحة التي تعالف عمو رسميا تصلير بياني عماده افستعارة رـ ألفػاظ ح ي يػة 
معبػػرة   ىػػذا إلػػو جانػػب التحديػػد المكػػاني لالزمػػاني الػػذي أكسػػب الملقػػؼ مصػػداقية 

ميو قدرًا مػف اإلرػارة لالتعػليؽ   للعػؿ ىػذا الحضػلر ال ميػؿ لمصػلرة الكميػة لأضفو ع
لالػذي لػـ نػػره فػي ملقػؼ لاحػػد سػببو أف العػػاعر كػاف منيكػًا ضػػعيفًا لف ي ػلى عمػػو 
تصلير ملقؼ يحتاج إلو طلؿ نفس في تصليره   كما كاف يحتاج إلػو إعمػاؿ ع ػؿ 

عػاعره التاصػة   كمػا أف رسػـ لذىف في ترتيبو في حيف أنػو كػاف معػغلًف بذاتػو لم
مرؿ ىذه الملحات يحتاج إلو تفاعؿ بيف المبدع لالطبيعة لىذا ما لػـ يحػدث ألسػباب 

 أعرنا ليا قبؿ ذلؾ .
 

 انصىرة انتجرٌذٌت : – 5
 

فيمػػا سػػبؽ مػػف عرضػػنا ألنػػلاع مػػف الصػػلرة رأينػػا براعػػة العػػاعر فػػي تعػػبيو 
لليـ الفكرية   إذ ىـ يميملف المع لؿ بالمحسلس لىذا يتلافؽ مل طبيعة العرب لمي

إلو التعػبيو بالمحسلسػات رغبػة فػي ت ريػب الفكػرة لتلضػي  الملقػؼ   لأمػا تعػبيو 
المحسػػلس بػػالمع لؿ أل المع ػػلؿ بػػالمع لؿ بمعنػػو تعػػبيو فكػػرة ذىنيػػة بفكػػرة ذىنيػػة 

فيػذا أمػر لػيس عػائعًا فػي العػعر  –لىل ما يطمؽ عميو الصػلرة التجريديػة  –أترى 
لـ نره في قصيدة " ابف زريؽ " التي نحف بصدد دراستيا   فيػذا النػلع العربي   كما 

مػػف التصػػلير يتطمػػب درجػػة مػػف الفمسػػفة لالت مػػؿ ربمػػا ف تتفػػؽ تتفػػؽ مػػل الطبيعػػة 
العربيػػة البسػػيطة السػػيمة لف تتناسػػب مػػل الملقػػؼ الػػذي عاعػػو " ابػػف زريػػؽ " لأراد 

لأحاسيس ممتيبػة   فمػـ يكػف  ن مو إلينا   فالرجؿ يريد تصلير معاعر داتمية مع دة
ذا كاف ىػذا النػلع مػف  بلسعو فمسفة األمر لالبحث عف أسباب لتعمي ت لبراىيف . لا 
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ٖٗٗ٘ 

 (ٔ)الصػػلرة لػػيس متلاجػػدًا فػػي ال صػػيدة فػػإف مػػا يطمػػؽ عميػػو الن ػػاد مصػػطم  التجريػػد
متلاجد في ال صيدة في أكرر مف ملقؼ   ففي مطمعيا يجرد العاعر مف نفسو لىي 

ذا اعتبرنػا أف المتاطػب عيم مع لؿ إن سانًا يتاطبو لذلػؾ حػيف قػاؿ " ف تعذليػو " لا 
ىنػػا الزلجػػة للػػيس نفػػس العػػاعر فإنػػو حينئػػذ لػػـ يتػػرج عػػف نطػػاؽ التجريػػد   إذ 

 استحضر غائبًا ليس ملجلدًا  فتحدث إليو لأبدى إليو ما أراد .
 لفي ملقؼ  تر يجعؿ العاعر مف منزلو ال ديـ إنسػانًا يتحػدث إليػو فيسػ لو

 حيف ي لؿ:

 

 

                                           

: لغة إزالة العيم عف غيره   لاصط حًا أف ينتزع المتكمـ مف أمر ذي صفة أمرًا لالتجريد ( ٔ)
 نو قد صار منيا بحيث ك تر مرمو في تمؾ الصفة مبالغة في كماليا المنتزع منيا حتو 

 ٔانظر : محمد التنجي المعجـ المفصؿ في األدب جػ .يمكف أف ينتزع منو ملصلؼ  تر بيا 
لمف صلره في عمـ  ـ .ٖٜٜٔ  ىػ ٖٔٗٔ   ٔبيرلت ط –مية دار الكتب العم   ٕٕ٘ص  

 البديل أف ينتزع اإلنساف مف نفسو عتصًا يتاطبو .
  ٛٛمعجـ المصطمحات العربية في المغة لاألدب ص  انظر : مجدي لىبة لكامؿ الميندس  

 مكتبة لبناف .   ـ ٜٗٛٔ   ٕط
 . ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٕ)

 الػػػذي درسػػػت بػػػاو يػػػا منػػػزؿ ال صػػػؼ
 

  رػػػػػػػاره لعفػػػػػػػت مػػػػػػػذ بنػػػػػػػت أربعػػػػػػػو 
 

 ىػػػػػػػػؿ الزمػػػػػػػػاف معيػػػػػػػػد فيػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػذتنا 
 

 (ٕ)أـ الميػػػػػالي التػػػػػي أمضػػػػػتو ترجعػػػػػو 
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ٖٗٗٙ 

 انصىرة انربهاوٍت : – 6
 

ذا كانػػػت الصػػػلرة التجريديػػػة ليسػػػت ملجػػػلدة فػػػي قصػػػيدة " ابػػػف زريػػػؽ "  لا 
نيػة ف تكػاد تظيػر فػي ىػذه ال صػيدة أيضػًا لألسباب التي ذكرناىػا فػإف الصػلرة البرىا

جػػاد  لذلػػؾ ألسػػباب لعػػؿ أظيرىػػا أف العػػاعر لػػـ يكػػف معػػغلًف بالفمسػػفة لالمنطػػؽ   لا 
 البراىيف لالدفئؿ ب در ما كاف معغلًف بعرح معاعره لأحاسيسو لعرض ذكرياتو . 

للكػػي نحكػػـ عمػػو الصػػلرة البرىانيػػة فػػي قصػػيدة " ابػػف زريػػؽ " مػػف حيػػث 
عدمػػو نجػػد لزامػػًا عمينػػا أف نتعػػرؼ عمػػو ماىيػػة ىػػذا النػػلع مػػف التصػػلير لجلدىػػا أل 

فالصلرة البرىانية كمػا يراىػا بعػض الن ػاد ىػي التػي " تنطػلي عمػو تعميػؿ طريػؼ أل 
تبرير منط ي يتتذ منو العاعر دليً  عمو فكرتو فتبدل الصلرة بػػذلؾ لك نيػا تعػبيو 

 . (ٔ) قػائـ عمو ال ياس "
نكػاد نػراه فػي ال صػيدة إف عمػو اسػتحيام   ليمكػف أف لىي بيذا العػكؿ ف  

نمتمس ليا مراًف في ذلػؾ الملقػؼ الػذي يطمػب فيػو العػاعر مػف نفسػو أل زلجػو أف 

تترؾ ت نيبػو لتسػتعمؿ الرفػؽ بػدًف لػو   لىنػا يػ تي تعميمػو ليػذا الطمػب ف مبػو ضػعيؼ 

 لاىف ف يتحمؿ ي لؿ:

                                           

رسالة ماجستير دار    ٕٖٚص  ميدي الجلاىري لتصائص فنو   د / عبد العزيز ملافو ( ٔ)
 ـ . ٕٜٛٔالعملـ جامعة ال اىرة 
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ٖٗٗٚ 

 

لقللو مضني ال مب ملجعو كناية عف ألمو لضعفو لعدـ تحممو لىػل تبريػر 
 أل تعميؿ لما سبؽ مف طمب .

لىكذا استلعبت ال صيدة معظـ أعكاؿ الصلرة لمف ت ليا استطاع العاعر 
 ن ؿ معاعره لأحاسيسو إلينا  لن منا إلو عالمو التاص .

 يف عٍىٍت " ابه زرٌق " : وسائم تشكٍم  انصىرة –ج 
تتعػػدد اللسػػائؿ الفنيػػة لاألدلات التػػي اسػػتعمميا " ابػػف زريػػؽ " فػػي تعػػكيؿ 
صلرتو لىذه اللسائؿ تمرؿ األساس الذي يبني عميو األديب صلرتو لليػذه اللسػائؿ  
قيمتيا في تمػؽ ع قػات لغليػة تاصػة تمػبس األلفػاظ أرلابػًا جديػدة   لمػف رػـ يػ تي 

لرة   ذلػػؾ أف الصػػلرة ىػػي فػػي ح ي تيػػا ف تعػػدل أف تكػػلف " دلرىػػا فػػي تعػػكيؿ الصػػ
تمػػؽ ع قػػات لغليػػة تاصػػة تكسػػب الكممػػات بكػػارة جديػػدة   لتترجيػػا مػػف دففتيػػا 

لتمػؽ تمػؾ العبػارات المغليػة التاصػة ىػل مػا يميػز  (ٕ) المباعرة إلو دففت مجازية "
قػات لممبػدع إف مػف عاعرًا عف عاعر أل أديبًا عػف أديػب   لف يتػ تو تمػؽ تمػؾ الع 

ت ؿ لسائؿ لأدلات كاف أبرزىا في قصيدة " ابف زريؽ " افستعارة لالتعبيو لالكناية 
 ... لغيرىا .

                                           

 . ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

الدار العربية    ٖٔٔمدحت سعد الجيار : الصلرة الععرية عند أبي ال اسـ العابي ص( ٕ)
 . ـ ٜٗٛٔلمكتاب 

 فاسػػػتعممي الرفػػػؽ فػػػي ت نيبػػػو بػػػػدف
 

 (ٔ)فيل مضني ال مب ملجعو مف عسفو 
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ٖٗٗٛ 

 االستعارة : – ٔ
 

ت تي افستعارة في م دمة اللسائؿ التي استعاف بيا " ابػف زريػؽ " فػي بنػام 
رة دلرىا الحيلي صلرتو لمف ىنا تنلعت أعكاليا لتعددت أنماطيا   ذلؾ أف ل ستعا

لالتطير في تعكيؿ الصلرة لمف رـ كانت عنايػة الن ػاد لاىتمػاميـ بيػا حتػي جعميػا 
بعضػػيـ أساسػػًا يبنػػي عميػػو العػػعر فػػي جممتػػو   فيػػرى أحػػدىـ أنػػو يكػػاد يسػػتحيؿ أف 

 . (ٔ)يكلف الععر ععرًا بغيرىا
لمػػا ذلػػؾ إف ألف افسػػتعارة تعػػد لسػػيمة ذات قيمػػة فػػي تنميػػة المغػػة لتلسػػيل 

جافتيا فضً  عف أنيا ىي ال ادرة عمو تتطي الع قات الحرفيػة بػيف أجػزام اللاقػل م
عادة تعكيمو مف جديد .  لا 

ىذا باإلضافة إلو أنيا تمرؿ حً  لمعكمة المغة التي ت ػؼ عائ ػًا أحيانػًا أمػاـ 
 . (ٕ)تدفؽ العاعر  لالتعبير عف معاعره لأحاسيسو في إطار تجربة صادقة

 

األمػػر فنطيػػؿ الكػػ ـ فػػي تعريػػؼ ال ػػدمام لالمحػػدريف  للسػػنا فػػي سػػعة مػػف
ل ستعارة فما ييمنا ىل إيجػاد تصػلر متتصػر لتمػؾ اللسػيمة   لىػذا التصػلر يمكػف 
إيجازه في تعريػؼ نستتمصػو مػف قرامتنػا صرام ال ػدمام فػي تعريفيػا فيػي عنػدىـ ف 

فالتعػابو    (ٖ)تعدل أف تكلف استعماؿ المفظ في غيػر مػا لضػل لػو لع قػة المعػابية
بيف المسػتعارلو لالمسػتعار منػو ىػل األسػاس الػذي ت ػـل عميػو افسػتعارة   لمػف رػـ 

                                           

ترجمة د / زكي نجيب محملد لجنة الت ليؼ لالترجمة    ٜٗانظر : تعارلتف : فنلف األدب ص( ٔ)
 ـ .ٜٓ٘ٔال اىرة    ٕلالنعر ط

 . ٖٖٔانظر : مدحت الجيار : الصلرة الععرية عند أبي ال اسـ العابي ص( ٕ)

دار  حمد عاكر حملد مقرامة لتعميؽ م   ٖٓسرار الب غة صأ: (انظر : عبد ال اىر الجرجانيٖ)
تح يؽ    ٔٗانظر : أسامة ابف من ذ : البديل في ن د الععر ص ـ .ٜٜٔٔالمدني بجدة 

 ـ . ٜٓٙٔ  ىػ ٖٓٛٔمصر   مطبعة الحمبي  أحمد بدلي   د / حامد عبد المجيد 
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ٖٜٗٗ 

يكلف قربيا مف الذىف للللجيا إلو الع ؿ في سيللة ليسر   لنطالل قصػيدة " ابػف 
 زريؽ " فتم انا افستعارة في صلرىا المتتمفة   للعؿ أبرز ىذه افستعارات ما 

 نراىا في قللو:
 

 

فالتطب جسـ ر يؿ يحممو العاعر   لىذا الجسػـ قػد تراقػؿ حتػو ضػاقت بػو 
أضمعو فافستعارة مكنية حذؼ المعبو بو فييا حتو صار المعبو مف جنسو أل جزم 
 منػػو   لافسػػتعارة مػػل أنيػػا ليسػػت مبتكػػرة إف أف صػػياغة العػػاعر لجػػلدة أسػػملبو قػػد

 جعؿ منيا صلرة متميزة ل سرة في اللقت نفسو   لالفراؽ عنده 
 . إنساف يزعجو ليرلعو للذلؾ فيل ف يحتاج إلو ما يرلعو أل يتيفو

 
 

لكلف النلى إنسانًا يحمػؿ تمػؾ الصػفات ىػي فكػرة جديػدة ت تػذ بمػب متم ييػا 
تباىو لتفكيره   ليتصلر اإلنساف بصفاتو المتتمفة في أكرر مف صلرة عنػد لترير ان

العػػاعر  فبعػػد أف كػػاف ممػػرً  فػػي الفػػراؽ أل النػػلى فإنػػو فػػي ملضػػل  تػػر ي تيػػو فػػي 

 صلرة الزمف الذي يعير إليو دائمًا بالرحيؿ لىل أسيره ف يممؾ إف افستجابة لو .
 

                                           

 . ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 . ٚٚنفسو : ص( ٕ)

 يحممػػػػػو بالتطػػػػػب طمعامضػػػػػ كػػػػػاف قػػػػػد
 

 (ٔ)أضػػػػػمعو البػػػػػيف بتطػػػػػلب فضػػػػػمعت 
 

 لػػػػػػو أف التفنيػػػػػػد رلعػػػػػػة مػػػػػػف يكفيػػػػػػؾ
 

 (ٕ)يرلعػػػػو مػػػػا يػػػػـل كػػػػؿ النػػػػلى مػػػػف 
 

 إذا الزمػػػػػاف أراه فػػػػػي الرحيػػػػػؿ غنػػػػػو
 

 (ٔ)و السػػػند أضػػػحو لىػػػل مربعػػػوللػػػل إلػػػ 
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ٖٗ٘ٓ 

فافستعارة ىنا مكنية حذؼ فييا المعبو بو لأب و عمو عيم مف صفاتو أل 
للازمو لىي اإلعارة أل الرؤيا ليصب  الػزمف " المعػبو " فػردًا مػف أفػراد المعػبو بػو " 
اإلنسػػاف " لافسػػتعارة جيػػدة بمػػا حممػػت مػػف فكػػرة جديػػدة للفػػظ مػػلٍح لأسػػملب قػػلي   

ظر العاعر كائف قلي ف ي لى اإلنساف عمو مجاىدتو فيل يصرعو متو لالبغي في ن
 . لقل بينيما الصراع

 

فتعبيو الحرص عمو الرزؽ بالبغي لتحليؿ البغػي إلػو كػائف قػلي ىػي فكػرة 
  لمػف ىنػا ف ػد اكتسػبت صػلرتو قػدرًا مػف مبتكرة ف نظف أف العاعر قد سػبؽ إلييػا 

الحيليػػة لاألرػػارة   أمػػا تعػػبيو الػػدىر باإلنسػػاف فػػي عطائػػو لمنعػػو فيػػي فكػػرة مكػػررة 
لغير جديدة   لمل ذلؾ فالصلرة ليست ضعيفة لذلؾ بفضؿ ما في التعبير مف تفػة 

 لفي المفظ مف جرس ملسي ي لفي األسملب مف حسف صياغة   فيا ىل ذا 
 ي لؿ :

 
 

ليعبو صفل الحياة بإنساف يلدعو  لذلؾ فػي اسػتعارة مكنيػة حػذؼ المعػبو 
 بو فييا ليب و عيم مف صفاتو لىل اللداع   ليصب  المعبو " صفل الحياة " فردًا 

 مف أفراد المعبو بو " اإلنساف " .
 

                                                                                                           

 . ٚٚص   ٕٔلافي باللفيات جػص ح الديف الصفدي : ال( ٔ)

 نفسو .( ٕ)

 . نفسو( ٖ)

 (ٕ)بغػػػػي أف إف بغػػػػي المػػػػرم يصػػػػرعو  لالحرص في الرزؽ لاألرزاؽ قد قسمت       
 

 ىر يعطػػي الفتػػو مػػف حيػػث يمنعػػولالػػد
 

 (ٖ)ليمنعػػػػو مػػػػف حيػػػػث يطمعػػػػػو أربػػػػا 
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ٖٗ٘ٔ 

 لافستعارة جديدة جيدة   يعد العاعر مبدعيا .
 

لقد أجاد العاعر حيف حلؿ الفراؽ إلو طعاـ مػر مذاقػو   فجعػؿ مػف الفػراؽ 
معبيًا   لمف الطعاـ معبيًا بػو   مػدعيًا أف الفػراؽ فػرد مػف جػنس المػذلقات  عمػو 

 قت " لتصب  افستعارة مكنية تعير أنو رمز إلو المعبو بو المحذلؼ ب للو: " ذ
 إلو المعنو في تممي  دلف تصري    لذلؾ في قللو:

 
 
 

 للعؿ أرلع استعاراتو لأجمميا مل أنيا ليست مبتكرة ىل جعمو المنية 
 غلًف يفترس اإلنساف لذلؾ في قللو :

 
 

 

ل د عبو المنية لىي العيم المعنلي المجرد بالغلؿ لىل العيم المحسلس 
المعتص   في استعارة مكنية تحمؿ مػف اإلرػارة لالتعػليؽ مػا يجعػؿ الصػلرة قريبػًة 

ا بما حفمت بو مف إلو الذىف لري ة الصمة بالمتم ي   لمل أنيا ليست مبتكرة إف إني
لفظ ملسي ي مؤرر لنسؽ تعبيري متناسؽ باإلضافة إلػو اتصػاليا بالسػياؽ لتعبيرىػا 
عف األفكار الساب ة عمييا كانت في ملضعيا جيدة بؿ لمريرة لم ػارئ ففتػة فنتباىػو 
 سرة لع مو لقمبو   ليمكف ال لؿ : إف افستعارة المكنية ىي األكرر حضلرًا في ىػذه 

                                           

 . ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 . ٛٚنفسو : ص( ٕ)

 . ٛٚص  نفسو ( ٖ)

 لدعتػػػػػػػػػػػػػو لبػػػػػػػػػػػػػلدي أف يػػػػػػػػػػػػػلدعني
 ج

 (ٔ)صػػػػػػفل الحيػػػػػػاة لأنػػػػػػي ف ألدعػػػػػػو 
 

 كػػػػػـ قائػػػػػٍؿ لػػػػػي ذقػػػػػت البػػػػػيف قمػػػػػت لػػػػػو 
 ج

 (ٕ) الػػػػػذنب لاو ذنبػػػػػي لسػػػػػت أدفعػػػػػو 
 

ف تغػػػػػػػػػػػ   ؿ أحػػػػػػػػػػػدًا منػػػػػػػػػػػا منيتػػػػػػػػػػػو لا 
 

 (ٖ)  فمػػا الػػذي فػػي قضػػام او يصػػنعو 
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ٖٕٗ٘ 

لعػػؿ فتحػػاد لانػػدماج المعػػبو فػػي المعػػبو بػػو المحػػذلؼ أرػػرًا فػػي ت ليػػة ال صػػيدة   ل 
الصلرة لجعميا أكرر ت ريرًا لأعد نفػاذًا إلػو ذىػف المتم ػي   لمػل ذلػؾ فػإف ل سػتعارة 
التصريحية حضلرًا ندركو حيف يصلر العاعر ملقؼ اللداع لزلجو فيجعؿ منيا قمرًا 

ر لحػذؼ المعػبو ليب ػو المعػبو بػو   مضيئًا يسكف بغػداد   ف ػد عػبو الحبيبػة بػال م
لفي ظني أف استتداـ افستعارة التصػريحية ىنػا كػاف أكرػر تلفي ػًا لمناسػبة لمسػياؽ 
لالملقػػؼ المصػػلر  ففػػي حػػذؼ المعػػبو " الزلجػػة " لب ػػام المعػػبو بػػو " ال مػػر " مػػا 
دراؾ صفاتيا أكرر يسػرًا عميػو   كمػا  يجعؿ الصلرة أكرر حضلرًا في ذىف السامل   لا 

يا تح ؽ المبالغة التي يطمبيا العاعر لحبيبتو  لك نػو ي ػلؿ : إنيػا ليسػت عػبيية أن
 . ال مر بؿ إنيا ىي ال مر ذاتو أل إف ال مر قد تمرؿ فييا

 
تاليػة التػػي لقػد ازدادت الصػلرة جمػاًف بتحديػد المكػاف لالزمػاف فػي األبيػات ال

تكمؿ الملقؼ لىل ما تعالف في رسـ صلرة كميػة جيػدة كانػت افسػتعارة التصػريحية 
عمادىا لركنيا الػركيف   عمػو أف فػي ال صػيدة عػددًا مػف افسػتعارات التػي ف تحمػؿ 

 –أقطػل أيػامي  –رػلب النعػيـ  –قدرًا مف الجدة لافبتكار لمنيا قللو: " رلب الصػبر 
. لغيرىا " لمل ذلؾ فإف تمؾ افستعارات قػد أسػيمت فػي ف يطمئف لجنبي مضجل ..

اإلبانػػة عػػف عػػعلر العػػاعر لكلنػػت صػػلرة عػػف حالتػػو الداتميػػة   لذلػػؾ مػػف تػػ ؿ 
إسػػياميا فػػي تعػػكيؿ صػػلرة فنيػػة كانػػت متناسػػبة مػػل السػػياؽ لمعبػػرة عػػف الملقػػؼ 

 الععري .
 

 واخلالصت :
                                           

  ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ (ٔ)

 أسػػػػػػتلدع او فػػػػػػي بغػػػػػػداد لػػػػػػي قمػػػػػػراً 
 
 

 (ٔ)بػػػػالكرخ مػػػػف فمػػػػؾ األزرار مطمعػػػػو 
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ٖٖٗ٘ 

 

يػػو بػػالمراد لقػػد إف افسػػتعارة فػػي ال صػػيدة قػػد جػػامت فػػي معظميػػا جيػػدة لاف
كانػػت فػػي بعضػػيا صػػدًى ألفكػػار عػػعرام سػػاب يف   لفػػي بعضػػيا اصتػػر كانػػت نتػػاج 
فكرالعػػاعر لملىبتػػو لتجربتػػو مرتبطػػًة بحالتػػو النفسػػية لعػػعلره الػػداتمي ممػػا يؤكػػد 

 ملىبة " ابف زريؽ " لقدرتو عمو ن ؿ معاعره لأحاسيسو في صدؽ دلف تكمؼ .
 

 ا انتشبٍه :2

لرة فػي عينيػة " ابػف زريػؽ " يتبػيف لنػا أف الرجػؿ قػد مف ت ؿ دراستنا لمصػ
أللو عنايتو ل ستعارة عمو اتت ؼ أعػكاليا لصػلرىا   لمػف ىنػا كػاف التعػبيو أقػؿ 
حضػػلرًا منيػػا بحيػػث ف يعػػكؿ ظػػاىرة فػػي الػػنص بعامػػة لالصػػلرة العػػعرية بتاصػػة   

يامو فػي لكنو ملجلد بصلرة ما للو دلره الذي يؤديو في ن ؿ التجربة مف تػ ؿ إسػ
ذا أردنا التعرؼ عمػو ىػذا  تعكيؿ صلرة أل صلر معينة يتطمبيا الملقؼ الععري   لا 

 العكؿ الب غي رأينا أصحاب الب غة يت ارب مفيلميـ ليذا افسملب الفني .
لليس رمة ت ؼ كبير بينيـ فػي تصػلره فيػل عنػد بعضػيـ اإلتبػار بالعػبو 

لعب جميل الصفات لىل مػا يلضػحو لىل اعتراؾ العيئيف في صفة أل أكرر لف يست
قػػلؿ " ابػػف رعػػيؽ " : " إف التعػػبيو ىػػل صػػفة العػػيم بمػػا قاربػػو لعػػاكمو مػػف جيػػة 
لاحدة أل جيات كريرة ف مف جميل جياتو   ألنو لل ناسبو مناسبة كمية لكػاف إيػاه " 

للمتعبيو تعريفات كريػرة لسػنا بصػدد حصػرىا فػالمراد : ىػل اللقػلؼ عمػو تصػلر  (ٔ)
ملب لفيـ معنػاه لمدلللػو  ليمكػف ال ػلؿ : إف ىػذا األسػملب يعنػي الدفلػة ليذا األس

ذا كاف لمتعػبيو دلره التطيػر فػي  عمو معاركة أمر ألمر في معني بالكاؼ لنحله  لا 
ف لـ يمنحػو عنايتػو لاىتمامػو  بنام الصلرة فإف  " ابف زريؽ " لـ يغفؿ ذلؾ الدلر لا 

                                           

تح يؽ    ٕٙٛص   ٔالعمدة في محاسف الععر ل دابو لن ده جػ  عمو الحسف بف سيؼ  لأب( ٔ)
 ـ . ٖٜٙٔ  ىػٖٖٛٔط   : محمد محيي الديف عبد الحميد مطبعة السعادة 
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ٖٗ٘ٗ 

عينػة فػ دى التعػبيو دلره المنػلط بػو   لكنو عمو كؿ حاؿ قد اسػتتدمو فػي ملاقػؼ م
في رسـ صلرة ىذا الملقؼ فيا ىل " ابف زريؽ " يعاني قم ػًا لتعبػًا مػف كرػرة السػفر 
لك نو يضيؽ بترحالو ليتمنو لل أنو قد قر لو قرار   لمف ىنػا يعمػف فػي نبػرة عاليػة 

 . أنو في  حمو لترحالو يعبو رجً  عيد إليو ب طل األرض طلًف لعرضاً 

 

 

فالعاعر يعبو أمرًا حسيًا م يدًا ب مر حسي  تر م يدًا أيضًا يجمعيما التن ؿ 
الدائـ لعػدـ افسػت رار   غيػر أف المعػبو بػو أمػر بعيػد الحصػلؿ ممػا يمػن  المعػبو 

 .صفة المبالغة في عدـ افست رار لىل ما ي صد العاعر إلو تصليره 
 

لفػػي ملقػػؼ  تػػر يػػذـ العػػاعر الحػػرص عمػػو المػػاؿ فيتصػػلره بغيػػًا يصػػرع 
 . صاحبو

                                           

 .   ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ (ٔ)

 لمرتحػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف ىػػػػػػػػل اك نمػػػػػػػػ
 

 (ٔ)يذرعػػػػػػػػو األرض بفضػػػػػػػػام ملكػػػػػػػػؿ 
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ٖٗ٘٘ 

 

 

فالتعبيو في  البيت غريب في بابػو فػالحرص يتتمػؼ كريػرًا عػف البغػي غيػر 
ل ػدرة فػي البغػي عمػو إىػ ؾ أف العاعر قد دتؿ إليو مف بػاب  تػر فػاقتنص صػفة ا

صاحبو لىي الصفة التي قد تكلف فػي الحػرص عمػو الػرزؽ  لمػف رػـ جمػل بينيمػا 
 في تعبيو يجسد تمؾ الصفة في المعبو.

لعمو كػؿ حػاؿ فالعػاعر قػد عػبو معنػو أل فكػرة مجػردة بفكػرة مجػردة أتػرى  
عمػو قػدرة لىل ما يسمو عند الب غييف بتعبيو المع لؿ بالمع لؿ   لىػل مػا يبػرىف 

العاعر عمو التعبير عف الفكرة لاتتيار ما يناسػبيا مػف األسػاليب   للسػنا نجػد فػي 
غير ىذيف المػلقفيف حضػلرًا لمتعػبيو   ىػذا إذا اسػترنينا التعػبييات غيػر الصػريحة 
مرؿ : قللو " رلب العذر " ل" رلب النعيـ " ناظريف إلو مف عدىا مف قبيؿ افستعارة 

تياره بلصفو أسػملبًا يبػيف عػف معػاعر " ابػف زريػؽ " لأفكػاره . لمل ىذا ف د كاف ات
 اتتيارًا مناسبًا لمؤررًا في تعكيؿ الصلرة لالتعبير عنيا .

 

 انكىاٌت : – 3
إحدى لسائؿ بنام الصلرة يستعمميا العاعر في اإلبانػة عػف معػاف مسػتكنة 

  لفػي في تاطره فيمم  إلييا دلف التصري   بيا لغػرض ي صػده لىػدؼ يرمػي إليػو 
تعريفيػػا ي ػػلؿ العػػيخ عبػػد ال ػػاىر : إف الكنايػػة تتح ػػؽ عنػػدما " يريػػد المػػتكمـ إربػػات 

                                           

 .   ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 (ٔ)بغػػػػي أف إف بغػػػػي المػػػػرم يصػػػػرعو  لالحرص في الرزؽ لاألرزاؽ قد قسمت       
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ٖٗ٘ٙ 

معنو مف المعاني ف  يذكره بالمفظ الملضلع لو فػي المغػة   للكػف يجػيم إلػو معنػو 
 . (ٔ)ىل تاليو لردفو في اللجلد فيلميم بو إليو ليجعمو دليً  عميو " 

 

ذا كانت الكناية أسملبًا ي      عبر عف المعنو بػالتممي  ف بالتصػري    فيػي أنسػب لا 
لمعػػعر   إذ ىػػل بطبيعتػػو يعتمػػد عمػػو اإليحػػام لىػػي اللظيفػػة نفسػػيا التػػي ت ػػـل بيػػا 
الكناية   ىذا باإلضافة إلو ما تبعرػو فػي المتم ػي مػف إرػارة لتعػليؽ مبعريػا التطمػل 

ىػذا األسػملب  إلو العيم لمعرفة كنيو لح ي تو  غير أف " ابف زريؽ " لـ يكرر مف
ذلؾ أف افستعارة قد كانت ىي األسملب الطاغي لالمسيطر عمو الصلرة في قصيدتو 
  لمف رـ ف د كانت محدلدة ف تتجالز أصػابل اليػد اللاحػدة فػي قصػيدتو  للعػؿ ألؿ 

 ما يم انا مف كناياتو المعبرة عف مكنلف نفسو لما تنطلي عميو معاعره  قللو :
ر بو ( فمجالزة الحػد فػي المػـل ىػي كنايػة عػف ) جالزت في للمو حد المض

 زيادتو زيادة مفرطة   لمف رـ كاف ضيؽ العاعر بيا لتبرمو منيا .
 

ذًا فالكناية ىنا قػد أعمنػت عػف حالػة نفسػيو مػر بيػا العػاعر   لىػي حالػة  لا 
الضيؽ لالتبـر لاأللـ بسبب زيادة لـل الحبيبة لكرػرة عتابيػا   ليتصػؿ بيػذا الملقػؼ 

يطمب فيو العاعر أف تستبدؿ الحبيبػة للميػا لػو بعػيم مػف الرفػؽ ذلػؾ ملقؼ  تر 
أنػػو " مضػػني ال مػػب ملجعػػو " ف للػػو : مضػػني ال مػػب كنايػػة عػػف ألمػػو لضػػعفو لقمػػة 
تحممو  لف أظػف أف قللػو : " مضػني ال مػب " عمػو ح ي تػو بػؿ إنػو أراد أف ي ػلؿ إف 

 التي  قمبو متيالؾ ضعيؼ ف ي لى عمو الصبر  لفي ميداف الحكمة
 تبرز فمسفة العاعر لرؤيتو لمكلف لالناس ي تي قللو :

 

                                           

مكتبة   ة لمكتاب تعميؽ : محمد عاكر الييئة العام   ٙٙدفئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ص( ٔ)
 ـ . ٕٓٓٓاألسرة ال رامة لمجميل 
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ٖٗ٘ٚ 

قللو " كمفلا حرصًا " كناية عف م زمة الحرص عمو الػرزؽ لانسػاف فمػيس 
مف الممكف أف يكلف ىػذا الحػرص قػد فػرض فرضػًا عميػو أل كمػؼ بػو   فيػي ليسػت 

نمػػا أراد العػػاعر أف يبػػرر لنفسػػو ذلػػؾ الترحػػاؿ صػػف ًة م زمػػًة لػػو عمػػو الح ي ػػة   لا 
الدائـ الذي كاف سػببًا فػي تمػؾ الحالػة التػي لصػؿ إلييػا   لربمػا أراد أف ي نػل نفسػو 
قناعيػا  ب سباب ف يراىا ح ي ية للكنو يتلىميا رغبة في اللصلؿ إلو رضػو نفسػو لا 

 بو ال ديـ فيكنو عنو بالممؾ لذلؾ . ليتذكر العاعر سعادتو الغابرة لح
 إبرازًا ل يمة ما ف ده لأرر في حياتو ي لؿ :

 

 
 

 

فالممؾ كناية عف الحياة الماضية بكؿ ما فييا مف سعادة لىنػام لقػد أحسػف 
فيػػلحي أف الػرزؽ لػيس فػػي العػاعر حػيف عبػػر ب للػو " رزقػت " للػػـ ي ػؿ " ألتيػت " 

الماؿ لحسب قد يكلف في سعادة أل حب لنحلىػا   لفػي ذلػؾ زيػادة فػي النػدـ عمػو 
ما بدر منو مف ترؾ تمػؾ الحيػاة   لكػاف العػاعر أكرػر إحسػانًا حػيف عبػر ب للػو " ف 
يسلس الممؾ " لىل ي صد الحفاظ لالحرص عمو ما مضو مف سعادة لما ضاع مف 

سبة لمممؾ لىل المفػظ المسػتعمؿ فػي الكنايػة فيػي معػاكمة حب إذ السياسة أكرر منا
 تعمؽ رؤية العاعر لتؤكد فكرتو .

 

لىكذا استتدـ " ابف زريؽ " الكنايػة فػي ملاقػؼ بعينيػا ف فػاد منيػا للظفيػا 
 في تصلير تمؾ الملاقؼ بما يتدـ مراده ليؤيد فكرتو .

 

                                           

 . ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 .   ٛٚنفسو : ص( ٕ)

 لكػػػػػػػنيـ كمفػػػػػػػلا رزقػػػػػػػًا فمسػػػػػػػت تػػػػػػػرى
 ج

 (ٔ)مسػػػػترزقًا لسػػػػػلى الغايػػػػػات ت نعػػػػػو 
 

 رزقػػػػػػت ممكػػػػػػًا فمػػػػػػـ أحسػػػػػػف سياسػػػػػػتو
 

 (ٕ)لكػػؿ مػػف ف يسػػلس الممػػؾ يتمعػػػو 
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ٖٗ٘ٛ 

التكػػرار ليسػػتتدـ " ابػػف زريػػؽ " لسػػائؿ مسػػاعدة فػػي تعػػكيؿ الصػػلرة مرػػؿ 
ف كانت ىذه اللسائؿ أقػؿ تطػرًا مػف سػاب تيا فػي صػناعة الصػلرة  لالتضاد لغيرىا لا 
ذلؾ أنيا تركز عمو دعـ الفكرة لتلكيدىا في أغمب األحلاؿ . فمف التكرار الذي يبػيف 
عف إحساس العاعر بالضيؽ ما نراه في قللو " ف تعذليو فإف العػذؿ يللعػو " فتكػرار 

رة المػػػـل لػػػو لضػػػيؽ العػػػاعر بػػػو لتكػػػرار كممػػػة التطػػػب كممػػػة  عػػػزؿ يعػػػير إلػػػو كرػػػ
لالتطلب في قللو " قػد كػاف مضػطمعًا بالتطػب " رػـ قللػو " فضػي ت بتطػلب الػدىر 
أضمعو " لىل ما يؤكد كررة التطلب لر ميا عمػو العػاعر لأمػا تكػرار كممػة سػفر فػي 

 قللو " ما  ب مف سفر " فيلحي بكررة ترحالو لتن مو طمبًا لمرزؽ  . 
ال صػػيدة أمرمػػة كريػػرة لمتكػػرار يحسػػف معالجتيػػا فػػي دراسػػتنا لمتعػػكيؿ لفػػي 

ف كانػت  الملسي ي فييا   ذلؾ أف ىذه الظاىرة ألصؽ بالمفظ لأقرب إلو الملسػي و لا 
ف تنفصػؿ تمامػػًا عػف ظػػاىرة التضػػاد التػي تتصػػؿ بالتعػػكيؿ الملسػي ي للكنيػػا تسػػيـ 

الظاىرة ما جام فػي قللػو "  بعكؿ ما في معالجة الفكرة لصناعة الصلرة   لمف ىذه
يعطي ليمنل " مسندًا ذلؾ إلو الػدىر فػإلو جانػب افسػتعارة التػي أعػرنا إلييػا سػاب ًا 
يمن  التضاد فكرة العاعر قدرًا مف الت كيد مفاده تحكـ الدىر فيو لتصرفو فػي أقػداره 

 ىذا إلو جانب تطلير الصلرة لاإلسياـ في تعكيميا   لفي قللو:

 

 

فالم ابمة بػيف " مجاىػدة " ل" لاصػمة"  مػف ناحيػة ل" دعػة " ل" ت طعػو" مػف 
ناحيػػة أتػػرى تعػػير إلػػو عػػدة اقتنػػاع العػػاعر بفكرتػػو لرغبتػػو فػػي بعريػػا فػػي نفػػلس 

 متم يو .
 

                                           

 .   ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 نسػػػػػػػػػاف لاصػػػػػػػػػمةً لمػػػػػػػػػا مجاىػػػػػػػػػدة اإل 
 

 (ٔ)رزقػػػػػًا لف دعػػػػػة اإلنسػػػػػاف ت طعػػػػػو 
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ٖٜٗ٘ 

لفػػي حديرػػو عػػف عػػذره الػػذي يعػػبو الرػػلب المنتػػرؽ لالػػذى يحػػالؿ ترقيعػػو  
يضػػيؼ التضػػاد بػػيف منتػػرؽ لأرقعػػو إلػػو الصػػلرة قػػدرًا مػػف اإلرػػارة لملسػػي و المفػػظ 

 لت كيد المعنو   ما يجعؿ الملقؼ المصلر أكرر دقًة لأعد ت ريرًا .
 

لعمػػػو كػػػؿ حػػػاؿ فػػػإف ىػػػذه الظػػػاىرة أيضػػػًا تتصػػػؿ بالتعػػػكيؿ الملسػػػي ي فػػػي 
تنالليػا بصػلرة ال صيدة اتصاًف كبيرًا  لمػف رػـ فإننػا سػلؼ نحػالؿ اللقػلؼ عنػدىا ل 

 أكرر اتساعًا في دراستنا لملسي و النص .
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ٖٗٙٓ 

 انفصم اخلامس
 مىسٍقى انىص  وأثرها يف انرؤٌت وانتجربت

 
يػػػرتبط العػػػعر ارتباطػػػًا لري ػػػًا بالملسػػػي و لاإلي ػػػاع   لذلػػػؾ بحكػػػـ طبيعتػػػو 

زىػا للظيفتو لأداتو التعبيرية   ذلؾ أف المغة قػد حممػت منػذ بػداياتيا سػمات كػاف أبر 
اإلي ػػاع الصػػلتي لالملسػػي ي . لمػػف رػػـ يمكػػف ال ػػلؿ :" إف ملسػػي و العػػعر ليسػػت 
دتيمة عميو لف مستعارة مػف فػف  تػر ألنيػا نابعػة مػػف أداة التعػػبير العػعري نفسػيا 

 . (ٔ)لىي المغة " 
 

ذا كانت الملسي و تعكؿ جزمًا أصيً  مف أدلات التعبير لدى العاعر فإنيا  لا 
بػراز تجربتػو    تسيـ –لف عؾ   - إسيامًا لاضحًا في اإلع ف عف رؤيػة العػاعر لا 

لمػػف رػػـ يػػتمكف المتم ػػي مػػف الللػػلج إلػػو نفػػس العػػاعر لاكتعػػاؼ مػػا تنطػػلي عميػػو 
ذا كاف لمملسي و دلرىا في إتراج تجربة العاعر إلو  نفسو لما تملج بو معاعره  لا 

ملسػي و لم صػيدة   حيز اللجلد فإف لمعاعر المبدع لأحاسيسو أررىػا فػي تعػكيؿ ال
فاإلحساس الباكي الحزيف يطبل النسؽ الملسػي ي بطابعػو   لالعػعلر الفػرح السػعيد 

 يم ي بظ لو عمو ىذا النسؽ .
 

لىنا يمكف ال لؿ : إف الع قة بػيف الملسػي و لرؤيػة العػاعر لتجربتػو ىػي 
 رر ع قة تػ رر لتػ رير  لن ػرأ قصػيدة " ابػف زريػؽ " فنػرى التعػكيؿ الملسػي ي لقػد تػ

برؤية العاعر لتجربتو  لذلؾ عمو مستلى العكؿ التارجي لالداتمي لمملسي و فػي 
 ىذه ال صيدة .

 

                                           

   نيضة مصر   لمطباعة لالنعر .   ٕٚ( محمد مندلر : األدب لفنلنو صٔ)
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ٖٗٙٔ 

بػػػراز  كػػػذلؾ نػػػرى أرػػػر ىػػػذه الملسػػػي و فػػػي تجميػػػة معػػػاعر " ابػػػف زريػػػؽ " لا 
ذا اعتمدنا ما قاؿ بو بعض  أحاسيسو لاإلع ف عف رؤيتو لنفسو لظرلؼ حياتو   لا 

عاعر لالتعكيؿ الملسي ي في ال صيدة أمكف ال ػلؿ مف الربط بيف عاطفة ال (ٔ)الن اد
إف عاطفة " ابف زريػؽ " فػي ىػذا الػنص قػد غمػب عمييػا طػابل الحػزف لاأللػـ النػاتج 
عف الغربة لالفراؽ   لمف رـ ف د حالؿ أف يلائـ بينيا لبيف الملسي و ملاممة تؤكػد 

سػي و حرصو عمو أف تعمػف الملسػي و عػف معػاعره لتبػيف عػف رؤيتػو   فتيػر المل 
كما ي لؿ سبنسر " ما تتماعو مل اففكار لتتسالؽ مل المعاني  لتتجػالب نغماتيػا  

 . (ٕ)لنبراتيا مل حافت النفس " 
لل ػػد كانػػت الملسػػي و بعػػكمييا التػػارجي لالػػداتمي فػػي ال صػػيدة التػػي نحػػف 
بصدد  دراستيا متفاعمة مل ععلر العػاعر متجالبػة مػل الحالػة النفسػية لػو   لىػل 

  ؼ عنده في دراستنا لمملسي و في ال صيدة .ما سلؼ ن
 ادلىسٍقى اخلارجٍت : – 1

فػػي دراسػػتنا لمملسػػي و التارجيػػة ن ػػؼ عنػػد ظػػاىرتيف ىمػػا عمػػاد ال صػػيدة 
 العربية لىما اللزف لال افية .

 أوالً ا انىزن :
تػػ تي قصػػيدة " ابػػف زريػػؽ " فػػي بحػػر البسػػيط لىػػل بحػػر كريػػر الػػلرلد فػػي  

ي أف ن ػػلؿ فػػي الدفلػػة عمػػو كرػػرة لرلده أف معم تػػيف مػػف . ليكفػػ (ٖ)أعػػعار العػػرب
                                           

  الطبعة األللو  ٖٚ   ٖٙالبحرالي : ملسي و الععر عند ععرام ابللمل ص( انظر : سيد ٔ)
 ـ   دار المعارؼ . ٜٙٛٔ

  الطبعة األللو    ٕٖ( د / محمد عبد المنعـ تفاجي د / محمد نايؿ : بيف األدب لالن د صٕ)
 مكتبة الكميات األزىرية   مطبعة الفجالة الجديدة . 

  الطبعة السادسة مكتبة   افنجمل المصرية  ٔٚلععر ( انظر : إبراىيـ أنيس ملسي و اٖ)
  ـ .ٜٛٛٔ
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المعم ػػات الجاىميػػات قػػد لردتػػا عمػػو ىػػذا الػػلزف لىمػػا معم ػػة " النابغػػة الػػذبياني " 
 –لمعم ة " األععو " . لىل مف البحلر ذلات التفعيمة  المتتمفة فلزنو ) مستفعمف 

 فاعمف( في كؿ عطر. –مستفعمف  –فاعمف 
" ليػػػذه التفعػػػي ت المتتمفػػة إنمػػػا يعبػػر عػػػف عػػػدـ  لاسػػتتداـ " ابػػػف زريػػؽ 

است راره لاتت ؼ ظرلفو لأحلالو   فيل في ترحاؿ مستمر لسفر طليؿ   لفي إطػار 
ىذه الحالة تغعاه ألقات قميمة مف الدعة لالراحة   لقػد جػام اسػتتداـ العػاعر ليػذا 

بػػرًا عػف العاطفػػة البحػر ملف ػًا أيمػػا تلفيػؽ   إذ كػػاف مناسػبًا لمحالػة التػػي يحياىػا لمع
التي تتغعاه   فإذا كاف العاعر في حالة سفر دائـ لترحاؿ طليؿ ناسب أف يسػتتدـ 
اللزف مستفعؿ الكرير الم اطل لالمتعدد الحرلؼ تعبيرًا عف ىذا السفر الطليؿ لاأللـ 
المستمر مف ناحية   لمحاللة لمم المة لمجابية ىذا األلـ مػف ناحيػة أتػرى   فػإذا 

عػػف حػػافت الراحػػة ال ميمػػة لاإلقامػػة ال صػػيرة بػػيف أىمػػو لمحبيػػو جػػام  اراد أف يعبػػر
اللزف فػاعمف قصػير الم ػاطل قميػؿ الحػرلؼ   لفيػو دفلػو عمػو عجػزه عػف م المػة 
ذلؾ األلـ المستمر لان طاع نفسو في مجاىدة ىذا التعػب العػديد لالسػفر الػدائـ ىػذا 

و دفلػػة عمػػو الفتػػرات مػػف ناحيػػة  لمػػف ناحيػػة أتػػرى فػػإف ىػػذا الػػلزف ل مػػة م اطعػػ
السعيدة لال ميمة التي يحياىا بيف أىمو لمحبيو . لفي حذؼ الراني الساكف مف ىػذه 
التفعيمة لىل ما يسمو عند أصحاب العرلض بالتبف لالػذي تتحػلؿ فيػو فػاعمف إلػو 
فعمف لىذا التغيػر فـز لمتفعيمػة األتيػرة فػي ضػرب البيػت لأمػا فػي عرلضػو للسػطو 

 يكلف فزمًا   غير أنو في حالة لزلمػو أل عػدـ لزلمػو إنمػا يعبػر فإف ىذا التغيير ف
عف حالة العاعر ال م ة ال ىرة التي تحالؿ الم المػة  غيػر أنيػا سػرعاف مػا تسػ ط 
عاجزة عنيا   لك ف ابف زريؽ الػذى حػالؿ إبػراز قدرتػو عمػو الم المػة بطػلؿ نفسػو 

لعجػزه عػف الم المػة  حيف يسػتتدـ الػلزف مسػتفعمف يعبػر عػف ان طػاع ذلػؾ الػنفس
حينما يعلد إلػو فػاعمف لربمػا كػاف فػي اسػتتدامو لمػلزف فػاعمف الػذي يحػذؼ رانيػو 
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الساكف دفلة عمو عيم مف الراحة أل اليدنة التػي ي تػذىا العػاعر حتػو يعػلد إلػو 
 المجاىدة   لمف رـ يرتد إلو اللزف الطليؿ مستفعمف .

 

ذا كانػػت عاطفػػة العػػاعر حزينػػة باكيػػة قم ػػة غيػػ ر مسػػت رة كػػاف اسػػتتدامو لا 
ليػػذا البحػػر ملف ػػًا لم ئمػػًا ليػػذا النػػلع مػػف العلاطػػؼ   فالعػػاعر " فػػي حالػػة اليػػ س 
لالجزع يتتير عادة لزنًا طليً  كرير الم اطل يصب فيو أعجانو ما ينفس عف حزنػو 

لىػػػل مػػػا يجعمنػػػا ن ػػػلؿ إف اتتيػػػار العػػػاعر ليػػػذا الػػػلزف كػػػاف مناسػػػبًا  (ٔ)لجزعػػػو " 
 لملف ًا.

 

 ًٍا ا انقافٍت :ثاو
 

تمرػػػؿ ال افيػػػة جػػػزمًا أساسػػػًا فػػػي ملسػػػي و العػػػعر عملمػػػًا لالعػػػعر العربػػػي 
تصلصػػػًا   فتكػػػرار ال افيػػػة فػػػي ألاتػػػر األعػػػطر أل األبيػػػات يعػػػد " بمرابػػػة الفلاصػػػؿ 
الملسي ية يتلقل السامل ترددىا  ليستمتل بمرؿ ىػذا التػردد الػذى يطػرؽ اصذاف فػي 

 د معػيف مػف م ػاطل ذات نظػاـ تػاص يسػمو الػلزفة   لبعد عدػفترات زمنية منتظم

("ٕ) . 
 

للسػػنا نريػػد الغػػلص فػػي تعريفػػات ال افيػػة لالبحػػث المسػػتفيض فػػي أعػػكاليا 
لحرلفيا   فيذا مما يبعد بنا عف ميداف الدراسة التي نحف بصددىا  غير أف ما نراه 

نػو عميػو جديرًا بالعناية ىل اللقلؼ عند رلي ىذه ال صيدة   إذ ىػل العمػلد الػذي تب
حتو تنسب إليو ال صيدة أحيانًا في اؿ:  نلنية ف ف لبائيػة فػ ف لىػل مػا يم انػا فػي 

                                           

 .   ٚٚٔص  ملسي و الععر   د / إبراىيـ أنيس ( ٔ)

 .   ٕٙٗنفسو : ص (ٕ)
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ىػػذه ال صػػيدة إذ يطمػػؽ عمييػػا المؤرتػػلف لالن ػػاد عينيػػة " ابػػف زريػػؽ " لىػػل رلييػػا 
 الذي بنيت عميو .

 

ليمكف أف ي اؿ فػي تعريػؼ الػرلي إنػو ىػل الػذي " يجػب أف يعػترؾ فػي كػؿ 
  لالصلت الذي بنو عميو  (ٔ)الصلت الذي تبنو عميو األبيات " قلافي ال صيدة ذلؾ 

" ابف زريػؽ " قصػيدتو ىػل " العػيف " لىػل صػلت مػف األصػلات التػي تسػتعمؿ بكرػرة 
رليًا في أععار العرب ع نيا في ذلؾ ع ف أصلات الرام لالػ ـ لالنػلف لالمػيـ لالبػام 

 . (ٕ)لغيرىا
 

ليػػذا الصػػلت رليػػًا لذلػػؾ بمػػا لتتجمػػو عاطفػػة العػػاعر مػػف تػػ ؿ اسػػتعمالو 
يحمؿ مف صػفات تجمػي كػؿ صػفة منيػا جانبػًا مػف جلانػب عاطفػة العػاعر   فػالعيف 
صػػلت بعيػػد المتػػرج بعػػد المسػػافات التػػي ي طعيػػا العػػاعر فػػي أسػػفاره   فيػػل حػػرؼ 
حم ػي لمػف ىنػا يعػد صػلتًا عمي ػًا عمػػؽ معػاعر " ابػف زريػؽ " التػي تنطػلي عمييػػا 

ل إلو جانب ذلؾ صلت متسل اتساع جرح العاعر عػديد ذاتو لتغمي بيا نفسو   لى
عػػدة حياتػػو لمػػا يغعػػاىا مػػف ف ػػر لعػػظؼ عػػيش يدفعػػو إلػػو الترحػػاؿ المسػػتمر   
لليعمؽ العاعر إحساسنا بو يستعيف بحرؼ اليام رديفًا لمرلي " العيف " لىل صلت 
ي ترب مف العيف في مترجو لفي صفاتو   لمف رـ يتػآزر الػرلى لرديفػو فػي تجميػة 

براز علاطفو .  معاعر " ابف زريؽ " لا 
 

لبناًم عمو ذلؾ يمكف ال لؿ إف التػزاـ العػاعر حػرؼ العػيف رليػًا قػد اكتسػب 
قلة بإردافو صلت اليام   ىػذا إلػو جانػب مػا يتح ػؽ مػف اتصػاؿ الػرلي برديفػو مػف 

                                           

 .   ٕٚٗملسي و الععر : ص  د / إبراىيـ أنيس ( ٔ)

 .   ٕٛٗنفسو : ص (ٕ)
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رػػارة تجعمػػو ينجػػذب إلػػو ال صػػيدة لمػػف رػػـ  انسػػجاـ ملسػػي و يح ػػؽ لمسػػامل متعػػة لا 
 بإحساس مبدعيا .يتصؿ إحساسو 

 ادلىسٍقى انذاخهٍت : – 2
في دراستنا لمملسي و الداتمية في قصيدة " ابف زريػؽ " يسػتلقفنا عػدد مػف 

 لغيرىا . –التضاد  –الظلاىر لعؿ أبرزىا التصريل ػ التكرار 
لقػػد جعمنػػا ىػػذه األعػػكاؿ مػػف الملسػػي و الداتميػػة ألنيػػا تتصػػؿ بػػالمعنو مػػف 

لسامل مف ناحية أترى   متبعيف في ذلػؾ الػرأي الػذي ناحية   لتسيـ في ن مو إلو ا
 يحصر الملسي ي التارجية في اللزف لال افية .

 

 أوالً ا انتصرٌع :
 

ي حظ ال ارئ ل صيدة " ابػف زريػؽ " مممحػًا ملسػي يًا لػو أرػره فػي إبػراز قػدرة 
رارة انتباىو مف ناحيػة أتػرى    العاعر لملىبتو مف ناحية لأرره في جذب المتم ي لا 
لتمؾ ىي ظاىرة التصريل لالتي يعرفيا عممام العرلض ب لليـ : " إف معنػاه ىػل أف 
يغيػػػر صػػػيغة العػػػرلض فيجعميػػػا مرػػػؿ صػػػيغة الضػػػرب   ليستصػػػحب المػػػلاـز فػػػي 

 . (ٔ" )الملضعيف 
 

ليذكر مح ؽ كتاب ال لافي رأيًا فبف ال طاع ي لؿ فيو إف التصريل ىػل " مػا 
 . (ٕ" )تن ص بن صانو لتزيد بزيادتو كانت عرلض البيت فيو تابعة لضربو 

 

                                           

الطبعة الرانية    تح يؽ علني عبد الرؤلؼ   ٙٚكتاب ال لافي ص:أبي يعمو التنلتي ( ٔ)
 مكتبة التانجي بمصر .  ـ ٜٛٚٔ

 .  ٙٚنفسو : ص( ٕ)
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ليرى أحد المحدريف أف التصريل " ىػل أف يجعػؿ العػاعر العػرلض لالضػرب 
متعابييف في اللزف لالرلى في البيػت المصػرع عمػو أف تكػلف عػرلض البيػت فيػو 

 . (ٔ" )تابعة لضربو تن ص بن صو لتزيد بزيادتو 
تصػػب فػػي مجػػرى لاحػػد للسػػنا نػػرى كبيػػر تػػ ؼ بػػيف ىػػذه التعريفػػات فكميػػا 

لمفادىا ذلؾ التعابو بيف العرلض لالضرب مف حيػث الػلزف لالػرلي الػذى ي ػل فػي 
ال صيدة لالذى غالبًا ما يكلف فػي مفتتحيػا لىػل مػا فعمػو " ابػف زريػؽ " ف ػد تعػابو 

 العرلض لالضرب في بداية ال صيدة لذلؾ حيف قاؿ:
 ف تعذليػػػػػػػو  فػػػػػػػإف العػػػػػػػذؿ يللعػػػػػػػو

 

 (ٕ)يسػػػػمعو قػػػػد قمػػػػت ح ػػػػًا للكػػػػف لػػػػيس 
 

ف د تكرر حرؼ العيف في العرلض لالضرب لكاف لزف كمييما " فعمػف " مػل 
أف العػرلض فػػي بعػػض أبيػػات ال صػيدة قػػد يػػ تي عمػػو " فػاعمف " لكنػػو فػػي مفتتحيػػا 
 لفي بعض األبيات المصرعة في ال صيدة قد تبل الضرب في حذؼ رانيو الساكف .

 

فيصرع " ابف زريؽ " أكرػر مػف لتمتد تمؾ الظاىرة إلو بعض أبيات ال صيدة 
بيت فييا   ليرى بعض الن اد أف التصريل في غير البيت األلؿ كريػر   للػيس عيبػًا 

 . (ٖ)  بؿ ىل دليؿ عمو الب غة لافقتدار عمو الصنعة
 

لىػػـ يػػرلف أف اسػػتتداـ التصػػريل داتػػؿ ال صػػيدة إنمػػا يكػػلف عنػػد انت ػػاؿ  
لػة   لىػل يػرلف أف افتتػاح العػاعر العاعر مف قصة إلو قصة أل مف حالة إلػو حا

ل صػػيدتو بيػػذا التصػػريل إنمػػا يكػػلف ألف البيػػت األلؿ بمنزلػػة بػػاب ال صػػيدة لال صػػة 

                                           

   ٖٜٔأميؿ بديل يع لب : المعجـ المفصؿ في عمـ العرلض لال افية لفنلف الععر ص( ٔ)
 ـ . ٜٜٔٔ  ىػ ٔٔٗٔالطبعة األللو   دار الكتب العممية بيرلت    ٜٗٔ

 .    ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٕ)

 .  ٛٚال لافي ص  انظر : أبي عمو التنلتي ( ٖ)
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الذي يستفت  بو لما ذلؾ إف ألف التصريل م تلذ مف مصراعي الباب    لاألصؿ في 
  (ٔ)ذلؾ صرعا النيار لىما الغداة لالععي

ك نػػو يمفػػت انتبػػاه ال ػػارئ إلػػو لابػػف " زريػػؽ " حػػيف يبػػدأ قصػػيدتو بالتصػػريل 
أىمية ما ي لؿ أل ك نو يصطحبو في رحمة إلو معاعره لأحاسيسو التي يبغي تعرؼ 
قارئػػو عمييػػا    فمػػا التصػػريل إف بػػاب لم صػػيدة لمػػدتٌؿ ليػػا   لالعػػاعر حػػيف يفتػػت  
قصيدتو بيذا الملف إنما يح ؽ تناغمػًا ملسػي يًا ي تػذ بع ػؿ قارئػو ليجػذب إليػو قمبػو 

  لربما يكلف افتتاح العاعر ل صيدتو بالتصريل سببو المبادرة لم افية ليعمـ  لسمعو
 . (ٕ)مف ألؿ لىمو أنو أتذ في ك ـ ملزلف غير منرلر

لف ي ؼ " ابف زريؽ " في تعاممو مل ىذه الظاىرة عند افتتاحو لم صػيدة بػؿ 
ي األربعػة إنو يصرع في داتميػا للكنػو ف يكرػر مػف ذلػؾ   ف بياتػو المصػرعة ف تتعػد

تيانػػو  أبيػػات فػػي مجمػػؿ ال صػػيدة   لفػػي ىػػذا دفلػػة عمػػو عػػدـ التكمػػؼ أل التصػػنل لا 
بيذه التصريعات عمو ىذا النحػل يػدؿ عمػو قػلة طبعػو لسػ مة ذلقػو لتلقػد ملىبتػو 

 لررام لغتو .
 

ذا كاف تصريل العاعر داتؿ ال صػيدة إنمػا يكػلف عنػد افنت ػاؿ مػف قصػة  لا 
فإننػا  (ٖ)مف حالة إلو حالة كما يػرى بعػض الن ػادإلو قصة لمف لصؼ إلو لصؼ ل 

نرى ظ ًف لذلؾ في تصريعات " ابف زريؽ " داتؿ ال صيدة   فإذا استعرضػنا األبيػات 
المصرعة رأيناىا تتصؿ بما قبميا لربما تكلف تمامًا ليا لتكممة لفكرة ساب ة عمييا   

 فيا ىل ذا يصرع في بيت ي لؿ فيو:

                                           

 .   ٛٚال لافي ص  نظر : أبي عمو التنلتي ( ٔ)

محمد : تح يؽ    ٗٚٔص ٔلن ده جػ بف رعيؽ العمدة في محاسف الععر ل دابوانظر : ا( ٕ)
 ـ . ٜٔٛٔ ىػ ٔٓٗٔالتامسة   بعةطال  دار الجيؿ   محيي الديف عبد الحميد 

 .   ٗٚٔدابو لن ده صلععر ل في محاسف ا: رعيؽ العمدة انظر : ابف ( ٖ)
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 .(ٔ)إربا ليمنعو مف حيث يطمعو يث يمنعولالدىر يعطي الفتو مف ح
ف ػػد جػػام ىػػذا البيػػت بعػػد حػػديث عػػف قسػػمة الػػرزؽ لحػػرص النػػاس عميػػو 
تمامػًا ليػا   لىػذا  لصراعيـ مف أجمو   فك ف البيت المذكلر قػد جػام إكمػاًف لمفكػرة لا 

 ما ينطبؽ عمو التصريل اصتر الذي جام في قللو :
 أف أقمػػػػػػت لكػػػػػػاف الرعػػػػػػد أجمعػػػػػػو

 

 (ٕ)يػػػػػـل بػػػػػاف الرعػػػػػد اتبعػػػػػولػػػػػل أننػػػػػي  
 

فالبيت جام تكممة لحلار بيف العاعر لأحد ناصحيو الػذي فمػو عمػو السػفر 
لنصحو بالب ػام بػيف أىمػو   ففػي ذلػؾ رعػاده .انظػر إلػو البيػت السػابؽ عميػو الػذي 

 . ي لؿ فيو
 كػػـ قائػػؿ لػػي ذقػػت البػػيف  قمػػت لػػو

 

 (ٖ)الػػػػػػػذنب لاو ذنبػػػػػػػي لسػػػػػػػت أدفعػػػػػػػو 
 

لاؿ ال ػػدمام عػػف الحالػػة التػػي يصػػرع فييػػا العػػاعر لربمػػا لجػػدنا صػػدى ألقػػ
داتؿ ال صيدة في ىذا البيت الذى يتحػدث فيػو " ابػف زريػؽ " عػف العيػد بينػو لبػيف 

نو ف يمكف ن ضو لالذي ي لؿ فيو  : حبيبو لا 
 مػػػػػف عنػػػػػده لػػػػػي عيػػػػػد ف يضػػػػػيعو

 

 (ٗ)كمػػػػػا لػػػػػو عيػػػػػد صػػػػػدؽ ف أضػػػػػيعو  
 

المحبلبػة لدعائػو لػو لىػذا ف د جام ىذا بعد نياية حديث العاعر مل منػزؿ 
كمو ف يعني أف ال اعدة التي لضعيا بعض الن اد لمتصريل داتؿ ال صيدة ممتزمة أل 
تعكؿ ضرلرة يجب عمو العػاعر اتباعيػا لبتاصػة إذا كػاف العػاعر ملىلبػًا متمكنػًا 
مف فنو لصنعتو   لىنا يطمؽ العناف لنفسػو فتتػرج الفكػرة فػي بيػت مصػرع أل غيػر 

عض الن اد قلاعد تحكـ ع قة مصراعي البيت لفييا يتحدرلف عػف مصرع . ليضل ب

                                           

 ٚٚ: ص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 .   ٛٚنفسو : ص( ٕ)

 .  ٛٚصنفسو  ( ٖ)

 .  ٛٚص ( نفسو ٗ)
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الرباط الذي يربط المصرع األلؿ بالراني   لىنا ذكر " ابف األرير " لذلؾ مراتب سبعة 
 تدلر في فمؾ است  ؿ أحد المصرعيف عف اصتر أل عدـ است  لو عنو .

ذا لقفنا مل األبيات المصرعة عند " ابف زريؽ " رأيناىا  فػي معظميػا تػ تي لا 
في المرتبػة الرانيػة التػي أعػار إلييػا ابػف األريػر ب للػو : " أف يكػلف المصػراع األلؿ 

 . (ٔ" )محتاج إلو الذي يميو فإذا جام الذي يميو كاف مرتبطًا بو  ػرغي ػوًا بنفسػمست 
 

لىذا ما ينطبؽ عمو بعض األبيات المصػرعة فػي عينيػة " ابػف زريػؽ " ففػي 
و أل لحبيبتو ف تملميني فإف المـل يسبب لي مف األلـ ما يجعمني  مطمعيا ي لؿ لنفس

لو ىنا فالمعنو مست ؿ غيػر أف المعنػو  أرقًا متلجعًا " ف تعذليو فإف العذؿ يللعو " لا 
ف لػػـ يحػػتج إليػػو المعنػػو األلؿ إف إنػػو يػػرتبط بػػو  الػػذي يػػ تي فػػي المصػػراع اصتػػر لا 

ملضعو غير أنني ف يمكنني افستماع ليضيؼ إليو   فيل ي لؿ : إف للمؾ ىذا في 
إليو   لىذا نفسػو مػا نػراه فػي البيػت المصػرَّع الػذي ي ػلؿ فيػو إف الػدىر يعطػي مػف 
حيث يمنل " لالدىر يعطي الفتو مف حيث يمنعو " فالمعنو في ىذا العطر مست ؿ   
 لي تي العطر اصتر فيضػيؼ معنػًي يػرتبط بػالمعنو األلؿ بػؿ يكػاد يكػلف تكػرارًا لػو  
لذلؾ مف باب تلكيد المعنو لتربيتو في الذىف   ي لؿ :إف الدىر يمنػل الفتػو التيػر 
مػػف حيػػث كػػاف يظنػػو ليعت ػػد لجػػلده   لف يتتمػػؼ األمػػر فػػي البيػػت لػػذي ينصػػ  فيػػو 
العاعر باإلقامة بيف أىمو " أف أقمت فكاف الرعد أجمعو "   رػـ يػ تي المعنػو الرػاني 

ف لـ يكف ذلػؾ ا أللؿ يحتػاج إليػو   ف للػو نادمػًا أنػو لػـ يتبػل الرعػد مرتبطًا باأللؿ لا 
حػػيف ظيػػر لػػو فكػػ ف المصػػراع الرػػاني جػػام تع يبػػًا عمػػو األلؿ لتعمي ػػًا عميػػو  ليػػ تي 
البيت المصرع األتير فػي ال صػيدة مػف المرتبػة التامسػة مػف مراتػب التصػريل التػي 

                                           

   ٜٕ٘ص  ال سـ األلؿ   المرؿ السائر في أدب الكاتب لالعاعر :ضيام الديف ابف األرير ( ٔ)
 الطبعة الرانية .    دار نيضة مصر   بدلي طبانة   أحمد الحلفي  :ت ديـ لتعميؽ 
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دة لسػطًا لقافيػة ذكرىا ابف األرير ب للو : " أف يكلف التصريل في البيػت بمفظػة لاحػ
 . (ٔ" )ليسمو التصريل المتكرر 

 

فحػػيف ي ػػلؿ " ابػػف زريػػؽ " إف بينػػي لبػػيف الحبيبػػة عيػػد ف يضػػيل لع ػػد ف 
 ينفؾ   نرى المصرع الراني ي تي تكرارًا لأللؿ ي لؿ :

 مػػػػػف عنػػػػػده لػػػػػي عيػػػػػد ف يضػػػػػيعو
 

 (ٕ)كمػػػػػا لػػػػػو عيػػػػػد صػػػػػدؽ ف أضػػػػػيعو  
 

لػػـ يسػػتتدـ التصػػريل بكرػػرة لعمػػو كػػؿ حػػاؿ ف ػػد أحسػػف " ابػػف زريػػؽ " حػػيف 
مفرطة فربما كاف ذلؾ دفلة عمو تكمؼ العاعر   للكنو في قصػيدتو قػد اقتصػد فيػو 
فجام سيً  غير مصنلع لف متكمؼ يدؿ عمو صػفام ذىػف المبػدع لقػلة طبعػو لرػرام 

 لغتو لعظـ ملىبتو .
 ثاوًٍا ا انتكرار:

 

داة ميمػػة إلحػػداث ل ػػد أللػػو " ابػػف زريػػؽ " التكػػرار عنايػػة تاصػػة ذلػػؾ أنػػو أ
عكؿ مف أعكاؿ الملسي و التي ترير المتم ي مف ناحية   لىل لسيمة لت لية المعنو 
لتلكيده لتنميتو لتطػليره مػف ناحيػة أتػرى   مػا يجعمػو أكرػر رابتػًا فػي الػذىف لأعػد 

 اتصاًف بالع ؿ لال مب .
 

ليبدل حرص " ابف زريػؽ " عمػو ىػذه الظػاىرة لاضػحًا حػيف نػدرؾ أف معظػـ 
يػػات قصػػيدتو تعػػتمؿ عمػػو تكػػرار لفػػظ أل أكرػػر   لقػػؿ أف نجػػد بيتػػًا يتمػػل مػػف تمػػؾ أب

الظاىرة   كما يبدل ذلؾ الحرص لاضحًا فػي بػدم العػاعر قصػيدتو ببيػت يحػلي ىػذه 
الظاىرة " ف تعذليو فإف العذؿ يللعو " فتكرار كممة عذؿ يعير إلو كررة للميا لو مػل 

كرار كممػة نصػ  فػي البيػت الػذي بعػده يؤكػد عظـ أرر ىذا المـل في نفسو   لكذلؾ ت
                                           

 .  ٕٔٙص  المرؿ السائر في أدب الكاتب لالعاعر ال سـ األلؿ   ضيام الديف ابف األرير ( ٔ)

 . ٛٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٕ)
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المعنػػو السػػابؽ لىػػل تكػػرار النصػػ  مػػف الحبيبػػة مػػل عػػدـ سػػماع العػػاعر لػػو   ىػػذا 
باإلضافة إلو ما أحدرو ذلؾ التكرار مف جرس ملسي ي ناتج عػف تفػة ىػذه الكممػات 

 لفصاحتيا لسيللتيا في اللقت نفسو . 
 

ميػػو التطػػلب   فنجػػده لنمضػػي مػػل العػػاعر لىملمػػو لألمػػو حيػػث تكػػاررت ع
يكرر ىذه الكممة مفردة ألًف لمجملعة رانيػًا لىػل بػذلؾ يعبػر عػف كررتيػا لاسػتمرارىا 

 ي لؿ :
 قػػػػد كػػػػاف مضػػػػمعًا بالتطػػػػب يحممػػػػو

 

(ٔ)فضػػػػػػمعت بتطػػػػػػلب البػػػػػػيف أضػػػػػػمعو 
 

 

 

إف الملسػػي و التػػي أحػػدريا التكػػرار فػػي ىػػذا البيػػت تريػػر المتم ػػي لتجعمػػو 
حساسو   لذلؾ مف تػ ؿ اسػتعماؿ التكػرار متصً  بععلر العاعر لصي ًا ب لجدانو لا 

بطري ة جيػدة بػدت فػي اسػتعماؿ الجمػل بعػد المفػرد ملحيػًا بتطػلر الحالػة العػعلرية 
لتصاعدىا بطري ة ففتػة   لىػل بػذلؾ يجػذب ذىػف المتم ػي إليػو فػ  يػدع لػو فرصػة 
 ألي عػػرلد   لمػػف رػػـ يجعمػػو فػػي حالػػة حضػػلر دائػػـ ي ػػظ نتيجػػة لاي ػػاع النغمػػي
الملسي ي الذي أحدرو ىػذا التكػرار . ل" ابػف زريػؽ " فػي حالػة سػفر مسػتمر متكػرر 
لمف رـ كاف طبيعيًا تكرار كممة السفر ما يترتب عمييا مف اللداع لغيره  فيػا ىػل ذا 

 يتحدث عف نفسو في لؿ :
 لدعتػػػػػػػػػػو لبػػػػػػػػػػلدي أف يػػػػػػػػػػلدعني

 

 (ٕ)صػػػػػػػػفل الحيػػػػػػػػاة لأنػػػػػػػػي ف ألدعػػػػػػػػو 
 

حظػػة عمػػو العػػاعر فيػػي ف تكػػاد تمضػػي لتكػػرار كممػػة لدع يػػلحي بر ػػؿ الم
فاللداع مستمر ف ينتيي لىل ما يعمؽ اإلحساس باأللـ لػدى العػاعر   فػإذا أضػفنا 

                                           

 .   ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ( ٔ)

 .  ٚٚص ( نفسوٕ)



 

  

 

 
        عناصر اإلبداع الفني في عينية ابف زريؽ               د/ عبدالرحمف عبدالحكيـ عبدالرحمف سيد                                       

 

ٖٕٗٚ 

إلو ذلؾ عذلبة الكممة لجماؿ م اطعيا أمكف ال لؿ إف العػاعر قػد نجػ  فػي تح يػؽ 
 ىدفو لتصلير معاعره لجذب سامعو .

الػدىر منػلع فػي أغمػب ليتحدث العاعر عف الدىر لمعاداتو لو في ػلؿ : إف 
 أحلالو لمف رـ تتكرر كممة المنل متصمة بو   ي لؿ :

 لالػدىر يعطػػي الفتػػو مػف حيػػث يمنعػػو
 

 .(ٔ)أربػػػػػًا ليمنعػػػػػو مػػػػػف حيػػػػػث يطمعػػػػػو 
 
 

لعمو ىذا النحل تتكرر كممة " أدمل " عند العاعر ملحيًا بكررتيا في ملقؼ 
ه العػاعر مػف نعػيـ لسػعادة اللداع  لكذلؾ تتكرر كممة " ممؾ " تعبيرًا عما كاف يحيػا

 في ظؿ أحبائو لأىمو .
ليبمي العاعر درجة مف الرلعة حيف يعبر عف ألـ الفراؽ ليصلره ك سًا مػف 
المر لالعم ـ يتجرعػو مػرة بعػد مػرة فػي عػدة لألػـ لىنػا يكػرر لفػظ التجػرع تعبيػرًا عػف 

 ت بمو ليذا العراب المر مل عدتو   ي لؿ :
 اعتضػػت مػػف لجػػو تمػػو بعػػد فرقتػػو

 

 (ٕ)ك سػػػػػػػًا تجػػػػػػػرع منيػػػػػػػا مػػػػػػػا أجرعػػػػػػػو 
 

إف كؤلس المػر التػي يتجرعيػا ليسػت محػدلدة للمسػامل أف يتصػلرىا كيفمػا 
أراد   فتكػػرار لفػػظ " التجػػرع " مػػل " مػػا " التػػي تفيػػد اإلبيػػاـ تجعػػؿ الم ػػدار المتجػػرع 

 مبيمًا للمع ؿ أف يذىب في تحديده كؿ مذىب .
 

اف دافعػػو ػػػػد " ابػػف زريػػؽ " كػػػػنو عػػػػي معظمػػػػلؿ : إف التكػػرار فػف ال ػػػليمكػػ
ي عفليػة دلف تصػنل أل تكمػؼ   ػر فػػاف العاعػػو لسػػػػرى عمػـ جػػػف رػا   لمػػععلري

رارات العػػاعر قػػد أممتيػػا عميػػو الملاقػػؼ لالسػػياقات ػض تكػػػلىػػذا ف يمنػػل مػػف أف بعػػ
ذا ف يعني تكمفيا بؿ قد ت تي ملاف ة لمملقػؼ لالسػياؽ فتصػب  ػػلاللضل المغلي   لى

                                           

 .   ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ(ٔ)

 . ٚٚص نفسو( ٕ)
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 –ىجػل ػ  أىجعػو  – ئمو لمناسػبة   لىػذا مػا نػراه فػي تكػرار ألفػاظ مرػؿ " الرعػد م
ر لػـ يركػز فػي قصػيدتو عمػو ألفػاظ ػػػظ أف العاعػػػا ن حػو أننػػرىا " عمػػعيد ... لغيػ

ا لمػا ذلػؾ إف ألف الرجػؿ صػاحب عػعلر قمػؽ غيػر ػػػبعينيا تتكرر في عدد مف أبياتي
ل أسػػػاليب لف يتعمػػػد إبػػػراز قػػػدرة عمػػػو   ػػػػػمسػػػت ر   لمػػػف رػػػـ فيػػػل ف يتػػػ نؽ فػػػي صن

 الصياغة .

 ثانثًا ا انتضاد :
يتصؿ التضاد بالملسي و اتصاًف غير مباعر ذلؾ أنو يتعمؽ بػالمفظ لالمعنػو 
معػػػًا   لالتضػػػاد ليطمػػػؽ عميػػػو الطبػػػاؽ ىػػػل الجمػػػل بػػػيف المتضػػػاديف أي المعنيػػػيف 

 . (ٔ)المت ابميف في الجممة

نجػػد ىػػذا العػػكؿ البػػديعي يػػ تي بػػو العػػاعر لنطػػالل قصػػيدة " ابػػف زريػػؽ " ف
ب صػػد تعميػػؽ المعنػػو لتلكيػػده   باإلضػػافة إلػػو إضػػفام مسػػحة مػػف الملسػػي و عمػػو 
ال صيدة   لىل مل ذلؾ ي تي بو في غيػر قصػد لف تكمػؼ . عمػو  أف " ابػف زريػؽ " 
لـ يكرر مف ىذا الملف ف ػد جػام بػو حيػث اقتضػاه الملقػؼ العػعلري أل الفكػرة التػي 

ا   ليمكػف ت سػيـ التضػػاد فػي ال صػيدة قسػميف: فػػاأللؿ ىػل طبػاؽ باإليجػػاب يعالجيػ
 لالراني ىل طابؽ بالسمب .

 

لن ؼ قميً  مػل أمرمػة ىػذا المػلف حتػو يت كػد لنػا مػا المحنػا إليػو مػف قلاعػد 
اعتمدىا العػاعر فػي قصػيدتو   فمػف النػلع األلؿ مػا رأينػاه فػي حديرػو عػف مجػالزة 

لمدى أرر ذلؾ عميو   ف ػد قػدرت أف النصػ  ينفعػو بينمػا  الحد في المـل مف الحبيبة
 يرى العاعر أف في ذلؾ ضررًا لو
                                           

تح يؽ : محمد    ٚ   ٙص   ٙاإليضاح في عمـل الب غة جػ  انظر : التطيب ال زليني ( ٔ)
 ـ . ٖٜٜٔالمكتبة األزىرية لمتراث الطبعة الرالرة   عبد المنعـ تفاجي 
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 جػػػالزت فػػػي للمػػػو حػػػد المضػػػر بػػػو
 

 (ٔ)مػػػػػف حيػػػػػث قػػػػػدرت أف المػػػػػـل ينفعػػػػػو 
 

 

فالتضػػاد بػػيف " أضػػر لينفػػل " قػػد أكػػد فكػػرة العػػاعر لأضػػاؼ إلػػو الملسػػي و 
انو مف أرر ليؤكد كررة سػفره جرسًا يمفت نظر سامعو ليرير انتباىو بما يتمفو في  ذ

لطلؿ ترحالو فيستعمؿ التضاد مربتػًا تمػؾ الفكػرة فيػل فػي حمػو لمرتحمػو ك نػو ملكػؿ 
 . (ٕ)بفضام األرض   يذرعو

للعؿ سامل ىذا البيت يدرؾ ما في كممتي حػؿ لمرتحػؿ مػف جػرس ملسػي ي 
 يطرب لو لمف رـ يحالؿ سبر المعنو الذي يرمي إليو العاعر .

 

العػػاعر التػػي مفادىػػا أف الػػرزؽ م سػػـل فػػ  يحصػػمو اإلنسػػاف  للت كيػػد فكػػرة
بجيػػد لف ين طػػل عنػػو ب عػػلد فيسػػتعمؿ الم ابمػػة بػػيف مجاىػػدة للاصػػمة لبػػيف دعػػة 

 لت طعو   ي لؿ :
 لمػػػػػػا مجاىػػػػػػدة اإلنسػػػػػػاف لاصػػػػػػمة

 

 (ٖ)رزقػػػػػػًا  لف دعػػػػػػة اإلنسػػػػػػاف ت طعػػػػػػو 
 

لحػاح للعمنا ب ػرامة ىػذا البيػت نػدرؾ مػا أحدرتػو الم ابمػة مػف ت كيػد  لمفكػرة لا 
رباتيػػا بمػػا ف يػػدع مجػػاًف لمعػػؾ  فييػػا   للاضػػ  مػػا فػػي ىػػذه الم ابمػػة مػػف  عمييػػا لا 
جػرس ملسػػي ي  ينسػاب فػػي البيػت مػػف تػػ ؿ تفػة الكممػػات ليسػرىا عمػػو السػػمل   
لمػػف رػػـ يػػ تي تفاعػػؿ السػػامل مػػل الفكػػرة لاقتناعػػو بيػػا . لفػػي حديرػػو عػػف تصػػاريؼ 

لدىر قد يعطي اإلنساف مف حيث ف يتلقل العطام الدىر لأفعالو مل الناس يؤكد أف ا
 ليمنعو مف حيث ف يتلقل المنل.

 لالػدىر يعطػػي الفتػػو مػف حيػػث يمنعػػو
 

  (ٔ)إربػػػػػًا  ليمنعػػػػػو مػػػػػف حيػػػػػث يطمعػػػػػو 
 

                                           

 .   ٚٚص   ٕٔاللافي باللفيات جػص ح الديف الصفدي : ( ٔ)

 . ٚٚص نفسو( ٕ)

 .ٚٚص نفسو( ٖ)
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لفػػي معػػرض الحػػديث عػػف صػػبره ل مالػػو فػػي ل ػػام محبلبػػة يم ػػو العػػاعر 
إذ مػا ت ممػت األمػر  بحكمة أل فكرة مفادىا أف بعد الصبر الفرج لأف في الضيؽ سعو

 جيدًا   ي لؿ :
 عممػػػػػًا بػػػػػ ف اصػػػػػطباري مع ػػػػػب فرجػػػػػاً 

 

 (ٕ)ف ضػػػػػيؽ األمػػػػػر إف فكػػػػػرت ألسػػػػػعو  
 

 

فالمطاب ة بيف " أضيؽ " ل " ألسػل " قػد أكػدت الفكػرة بمػا حػلت مػف جػرس 
ملسػػي ي يتسػػرب إلػػو أذف السػػامل لمػػف رػػـ إلػػو عػػعلره فيجعمػػو مييػػ  ل بػػلؿ الفكػػرة 

النحػػل جػػامت المطاب ػػة بػػيف قللػػو فبسػػًا لينزعػػو لقللػػو  لافقتنػػاع بيػػا   لعمػػو ىػػذا
 فرقتنا لتجمعنا لغيرىا .

 

ف لػـ  لأما النلع الراني : لىل الطباؽ بالسمب ف د رأيناه عند " ابف زريؽ " لا 
يكرػػر منػػو إف أنػػو جػػام ملاف ػػًا لمفكػػرة لالسػػياؽ الػػذي لرد فيػػو    لمنػػو مػػا جػػام فػػي 

اه يطػػابؽ بػػيف كممػػة لدعتػػو لبػػيف كممػػة ف حديرػػو عػػف ملقػػؼ لداعػػو لمحبيبػػة فرأينػػ
 ألدعو ي لؿ :

 لدعتػػػػػػػػػػو لبػػػػػػػػػػلدي لػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػلدعني
 

نػػػػػػػي ف ألدعػػػػػػػو   (ٖ)صػػػػػػػفل الحيػػػػػػػاة  لا 
 

 

لأنػػت تحػػس لتعػػعر بػػذلؾ الػػرنيف الملسػػي ي اصرػػر مػػف تػػ ؿ ذلػػؾ التضػػاد 
لتعالنو مل التكرار   باإلضافة إلو جمػاؿ المفػظ لسػيللة منط ػة . لفػي حديرػو عػف 

لبة ي لؿ إف الناس ييجعػلف مطمئنػيف فػي حػيف أب ػو سػاىرًا ليمػو أرقو لفراؽ المحب
 غير ىاجل لف مستري   انظر إليو ي لؿ :

 بمػػػػػػػف إذا ىجػػػػػػػل النػػػػػػػلاـ بػػػػػػػت لػػػػػػػو
 

 (ٔ)بملعػػػػة منػػػػو  ليمػػػػو لسػػػػت أىجعػػػػو  
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ليمكف ال لؿ إف الطباؽ بنلعيو قد أسيـ في تلصيؿ فكػر العػاعر لتصػلير 
سػػيللة ليسػػر فتغمػػؼ المعنػػو أل  إحساسػػو لعػػعلره مػػف تػػ ؿ ملسػػي و تنسػػاب فػػي

الفكرة بغ ؼ رقيؽ بحيث يت بمو السامل بعيم مف التطمل لالعػغؼ لربمػا اإلعجػاب 
. 

 رابعًا ا مىاسبت انهفظ نهمعىن :
لالعاعر في قصيدتو ت تي الفاظو مناسبة لمعانيو معبػرة عنيػا تمػاـ التعبيػر 

ًا   لمػف رػـ يمػج إلػو ف نت تسمل ألفاظًا في قصػيدتو فتتصػلر المعنػو تصػلرًا لاضػح
ذىنؾ لع مؾ دلف تعمؿ أل تكمؼ   فيل يعبر عف المـل مرً  بالعزؿ لىل لفظ يػلحي 
بمراد العاعر لىػل عػدة لقػل ىػذا المػـل عمػو قمبػو   لحػيف يعبػر عػف قم ػو يسػتتدـ 
العاعر كممة " أزعجو " لأي لفظ يعبػر عػف ال مػؽ  أكرػر مػف ىػذا المفػظ   فكػاف ىػذا 

ز العاعر في أعماقو لحرؾ مكامف األلـ في نفسو   أرأيػت تعبيػرًا الرأي المزعج قد ى
عف ال مؽ أقلى مف ىذا التعبيرن لحيف يتحدث عف جماؿ حبيبتػو يسػتتدـ لفػظ قمػر 
حتو يجمل الجماؿ مف جميل أطرافو ليكلف قد ن ػؿ إلػو المسػتمل صػلرة معبػرة عػف 

حيف يعبر عف منزلو تمؾ الحبيبة مف ناحية لتصلر العاعر ليا مف ناحية أترى   ل 
الذي كاف يعيش فيو قبؿ سفره يستتدـ ألفاظًا قد تكلف ملغمة في ال دـ لكنيا معبػرة 
عػػف ضػػياع تمػػؾ الحيػػاة لتسػػربيا مػػف بػػيف يديػػو   يعبػػر عػػف ذلػػؾ ب لفػػاظ مػػف قبيػػؿ " 
ف كانػػت قديمػػة إف أنيػػا معبػػرة عػػف عػػعلر  دارسػػة  عفػػت   أربعػػو " لكميػػا ألفػػاظ لا 

لسي ي جػاذب لأتػاذ لعمػو ىػذا النحػل جػامت معظػـ ألفاظػو صاحبيا محدرة لرنيف م
متناسبة مل معانيو   لمف رـ كانت تمؾ الملسي و الداتمية المتللدة مف ت ئـ المفظ 

 مل المعنو .
 

                                                                                                           

 .   ٚٚص   ٕٔص ح الديف الصفدي : اللافي باللفيات جػ (ٔ)



 

  

 

 
        عناصر اإلبداع الفني في عينية ابف زريؽ               د/ عبدالرحمف عبدالحكيـ عبدالرحمف سيد                                       

 

ٖٗٚٚ 

ممػا سػػبؽ يمكػػف ال ػػلؿ إف " ابػػف زريػػؽ " فػػي قصػػيدتو قػػد اسػػتعاف بمػػؤررات 
لالمفػظ الملسػي ي لالتكػرار ملسي ية متعددة أبرزىا اللزف لاإلي ػاع لاألسػملب المػنغـ 

لالتضاد لغيرىا. لمف رـ أمكنو أف يعكؿ مػف الجممػة العػعرية رنينػًا صػلتيًا مت ئمػًا 
مل صلت العاطفػة المتػردد فػي لجدانػو لىػل جعمنػا نػدرؾ أننػا أمػاـ تجربػة صػادقة   
لحالػػة عػػعلرية قػػد أرػػرت تػػ ريرًا مباعػػرًا فػػي التعبيػػر العػػعري لمػػف ىنػػا جػػام ت ررنػػا 

 ت العاعر لدرجة الصدؽ في عاطفتو .بانفعاف
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 اخلامتت
 الحمد و لالص ة لالس ـ عمو رسلؿ او لبعد .

ل ػػد عػػكمت عينيػػة " ابػػف زريػػؽ " ميػػدانًا ليػػذه الدراسػػة التػػي طلفػػت بنػػا فػػي 
جلانب ال صيدة المتتمفة للقفنا مف ت ليا عمو عناصر اإلبػداع الفنػي فييػا   لقػد 

ليػػذه الدراسػػة بتمييػػد عرضػػنا فيػػو لحيػػاة العػػاعر رػػـ ذكرنػػا ال صػػيدة  ررنػػا الت ػػديـ 
ملضػػلع الدراسػػة مػػل عػػرح مػػلجز ليػػا   رػػـ تلجيػػت الدراسػػة صػػلب ملضػػلع البحػػث 
فتعرضت لعنصر التجربة في ال صيدة لع قتيا بالعاطفػة مػف ناحيػة لب يػة العناصػر 

لج المغػة فػي الػنص الفنية مف ناحية أترى   لتنطمؽ الدراسة في فصميا الرػاني لتعػا
لتتنالؿ أسملب المبػدع فييػا متعرضػة لمسػتليات المغػة لع قتيػا بالتجربػة لتعبيرىػا 
عف ععلر المبدع   لتعرض الدراسػة لعنصػر اللحػدة فػي ال صػيدة فتتنػالؿ أعػكاليا 
لطري ة العاعر في تح ي يا   رـ كػاف الفصػؿ الرابػل ميػدانًا لقفنػا فيػو عنػد الصػلرة 

مػف حيػث منابعيػا لأعػكاليا للسػائميا   لجػام الفصػؿ التػامس  الفنية فػي ال صػيدة
دراسػػػة لمتعػػػكيؿ الملسػػػي ي لم صػػػيدة فتلقفنػػػا عنػػػد الملسػػػي و التارجيػػػة لالداتميػػػة 
مبينيف مدى التفاعؿ بينيا لبػيف عناصػر الػنص عملمػًا لتجربػة المبػدع تصلصػًا . 

 لقد انتيت ىذه الدراسة إلو نتائج أىميا :

دؽ عاطفي تبدى فيما بدا فييا مف أصالة لبعد عف التكمؼ تميزت ال صيدة بص – ٔ
لالت ميػػد باإلضػػافة إلػػو صػػدلرىا عػػف عػػعلر حػػي تذكيػػو حػػرارة التجربػػة لترفػػده 

 معاناة اللاقل .
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ٖٜٗٚ 

أظير البحث أف التجربة في ال صيدة تجربة عتصية ذاتية تللدت عنيا تجربة  – ٕ
حيػػاة األرػػر األكبػػر فػػي إنسػػانية لقػػد كػػاف لممعػػاعر التاصػػة لالع يػػدة لتجػػارب ال

 تعكيميا .

أربتت الدراسة دلر الزمف في حياة العاعر لذلػؾ حػيف تحػدث عنػو كريػرًا لعبػر  – ٖ
عنو ب لفاظ متتمفة لاسػتتدمو فػي الماضػي لالمسػت بؿ حسػب الحالػة المسػيطرة 

 عميو .

استتدـ " ابف زريؽ " الفعؿ مبنيًا لممعمـل بكرػرة للػـ يظيػر فػي قصػيدتو الفعػؿ  – ٗ
 مبني لممجيلؿ إف لمامًا ما يعير إلو عممو بسبب معاناتو  لبلاعث قم و .ال

لغة ال صيدة تكاد تتمل مف التط  النحلي لىي مل ذلؾ يسيرة سيمة قريبة مف  – ٘
 لغة الحياة المستعممة في عصره .

استطاع العاعر الجمل بيف معػاني لجزئيػات بػدت متنػافرة فػي ال صػيدة فح ػؽ  – ٙ
 أعكاؿ اللحدة الفنية . ليا عكً   مف

كاف لمصلرة دلرىا الكبير في بنام ال صػيدة ف سػيمت فػي ن ػؿ تجربػة صػاحبيا  – ٚ
قامة بنام فني متماسؾ في النص مف ناحية أترى .  مف ناحية لا 

تعددت منابل الصلرة لىل ما منحيا قدرة عمو ال ياـ بدلرىا فػي بنػام ال صػيدة  – ٛ
 في سيللة ليسر .لأتاح لممبدع التعبير عف معاعره 

أللػػو العػػاعر عنايتػػو ل سػػتعارة لبتاصػػة المكنيػػة منيػػا فعػػكمت عنػػده عمػػاد  – ٜ
 الصلرة لمف رـ تفلقت عمو الكناية لالتعبيو في قصيدتو .
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ح ؽ العاعر تفاعً  بيف الملسي و لالعاطفة فانعكس كؿ منيمػا عمػو اصتػر  – ٓٔ
 و .ما أسيـ في ن ؿ أحاسيس العاعر لمعاعره إلو متم ي

ذ كانػػت ىػػذه الدراسػػة قػػد أفضػػت إلػػو نتػػائج ذكرنػػا بعضػػيا لتركنػػا بعضػػيا  لا 
مبرلرًا في تضاعيؼ البحث فإف  صاحبيا يلصي إتلانو مػف البػاحريف بالتن يػب فػي 
بطلف الكتب عف عتصية " ابف زريػؽ " لمحاللػة البحػث عػف إبداعػو فربمػا أفضػو 

 الدراسة لالبحث .ذلؾ إلو اللقلؼ عمو نتاج ععري لأدبي يكلف جديرًا ب
 

 ىذا لباو التلفيؽ .
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 فهرس ادلصادر وادلراجع
 . (1)أوالً : ادلصادر

 
 

  ىػ( .ٖٚٙابف األرير : ) ضيام الديف نصر او  بف محمد ت 

" المرػػؿ السػػائر فػػي أدب الكاتػػب لالعػػاعر " ت ػػديـ لتعميػػؽ : أحمػػد الحػػلفي   -
 ة   الطبعة الرانية .بدلي طبانة   طبعة : نيضة مصر   ال اىر 

  ىػ( .ٖٗٔٔالبتملني ) عاكر بف مغامس بف محفلظ بف صال   ت 

" نف  األزىػار فػي منتتبػات األعػعار " تح يػؽ : إبػراىيـ اليػازجي   المطبعػة  -
 ـ .ٜٙٛٔاألدبية   بيرلت   الطبعة الرالرة 

 س . ػي ) أبل يعمو عبد الباقي عبد او ابف المحسف  ت ال رف التامػالتنلت
 ىػ ( .

" كتاب ال لافي " تح يػؽ : عػلني عبػد الػرؤلؼ   مكتبػة التػانجي   ال ػاىرة   -
 ـ .ٜٚٛٔالطبعة الرانية 

  ىػ( .ٖٙٗالتطيب البغدادي ) أبل بكر أحمد بف عمي  ت 

" تػػاريخ بغػػداد لذيللػػو " تح يػػؽ : مصػػطفو  عبػػد ال ػػادر عطػػا   طبعػػة  دار  -
 ػ .ىٚٔٗٔالكتب العممية   بيرلت   الطبعة األللو 

  التطيػػب ال زلينػػي ) محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػر أبػػل المعػػالي  جػػ ؿ
 ىػ (.ٜٖٚالديف ت 

" اإليضاح في عمـل الب غة " تح يؽ : محمد عبد المنعـ تفػاجي   المكتبػة  -
 ـ .ٖٜٜٔاألزىرية لمتراث   ال اىرة   الطبعة الرالرة 

                                           

" أؿ " التي   " ابف "   الكممات مرؿ : " أب " رتبت ىذه المصادر ترتيبًا ألؼ بائيًا مل إغفاؿ ( ٔ)
 لمتعريؼ .   
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ٖٕٗٛ 

  ىػ (.ٙ٘ٗابف رعيؽ ) أبي عمو الحسف ال يرلاني  األزدي ت 

" العمدة في محاسف الععر ل دابو لن ده " تح يؽ : محمد محيي الديف عبد  -
 ـ ٜٔٛٔىػ /ٔٓٗٔالطبعة التامسة  الحميد   طبعة : دار الجيؿ   بيرلت  

  ىػ (.ٗٙٚالصفدي ) ص ح الحيف تميؿ بف أيبؾ بف عبد او  ت 

ر اللافي باللفيات " تح يؽ : أحمػد األرنػاؤلط   تركػي مصػطفو   طبعػة : دا -
 ـ .ٕٓٓٓىػ   ٕٓٗٔإحيام التراث   بيرلت 

  ىػػ أل ٔٚٗعبد ال اىر الجرجاني )أبل بكػر عبػد ال ػاىر بػف عبػد الػرحمف ت
 ىػ (.ٗٚٗ

" أسرار الب غة " تعميؽ : محملد محمد عاكر   طبعػة : دار المػدني   جػده  -
 ـ .ٜٜٔٔ

 " دفئػػؿ اإلعجػػاز فػػي عمػػـ المعػػاني " تعميػػؽ : محمػػد عػػاكر   الييئػػة العامػػة -
 ـ .ٕٓٓٓلمكتاب مكتبة األسرة 

  ىػ( .ٚٔٛالفيرلز  بادي ) مجد الديف محمد بف يع لب العيرازي  ت 

 ـ .ٜٓٛٔىػ   ٓٓٗٔ_ " ال املس المحيط " الييئة العامة لمكتاب 
  ىػ ( ٘ٚٗابف ماكلف ) عمي بف ىبة او جعفر ت 

و " اإلكمػػاؿ فػػي رفػػل افرتيػػاب عػػف المؤتمػػؼ لالمتتمػػؼ فػػي األسػػمام لالكنػػ -
 ـ .ٜٜٜٔىػ   ٔٔٗٔلاألنساب " طبعة : دار الكتب العممية   بيرلت 

  ىػػ( ٔٔٚابف منظلر ) محمد بف مكـر بف عمي أبل الفضؿ جماؿ الػديف  ت
. 

 ىػ .ٗٔٗٔ" لساف العرب " دار صادر بيرلت   الطبعة الرالرة    -

  ىػ(.ٛٗ٘ابف من ذ ) أبل المظفر مجد الديف أسامة بف مرعد بف عمي ت 
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ٖٖٗٛ 

يل فػػي ن ػػد العػػعر " تح يػػؽ : أحمػػد بػػدلي ل حامػػد عبػػد الحميػػد  مطبعػػة _ "البػػد
 ـ .ٜٓٙٔىػ   ٖٓٛٔالحمبي   ال اىرة   

 ثاوًٍا ا ادلراجع انعربٍت وادلعربت :
 . إبراىيـ أنيس 

" ملسػػػي و العػػػعر " طبعػػػة : مكتبػػػة األنجمػػػل  ال ػػػاىرة  الطبػػػل السادسػػػة   -
 ـ .ٜٛٛٔ

 . أحمد ىيكؿ 

ـ ٜٚٔٔر " طبعة : دار المعارؼ   ال اىرة   " تطلر األدب الحديث في مص -
. 

 . السعيد اللرقي 

ة ػ" لغة الععر العربي الحديث   م ل ماتيا الفنيػة لطاقاتيػا اإلبداعيػة " طبعػ -
 : دار المعارؼ   ال اىرة   الطبعة الرانية   بدلف تاريخ .

 . إميؿ بديل يع لب 

" طبعػػة : دار " المعجػػـ المفصػػؿ فػػي عمػػـ العػػرلض لال افيػػة لفنػػلف العػػعر  -
 ـ .ٜٜٜٔٔىػ   ٔٔٗٔالكتب العممية   بيرلت   

 . أيمف ميداف 

" الصػػلرة الفنيػػة فػػي العػػعر الغرنػػاطي " طبعػػة  أكتػػلس لمترجمػػة لالنعػػر    -
 ـ .ٜٜٜٚٔىػ   ٚٔٗٔبيرلت 

 . بسيلني عبد الفتاح فيلد 

" عمػـ المعػاني   دراسػة ب غيػة لن ديػة لمسػائؿ المعػاني " طبعػة : مؤسسػة  -
 ـ .ٕٔٔٓىػ   ٕٖٗٔلمنعر   ال اىرة المتتار 
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 . تعارلتف 

" فنػػػلف األدب " ترجمػػػػة : زكػػػػي نجيػػػػب محمػػػلد   طبعػػػػة : لجنػػػػة التػػػػ ليؼ  -
 ـ .ٜٓ٘ٔلالترجمة لالنعر   ال اىرة   الطبعة الرانية 

 . جلف كليف 

" المغة العميا " ترجمة : أحمػد درليػش   طبعػة : المجمػس األعمػو لمر افػة    -
 ـ .ٜٜ٘ٔال اىرة 

 لبحرالي .سيد ا 

" ملسػػػي و العػػػعر عنػػػد عػػػعرام أبػػػل لمػػػل " طبعػػػة : دار المعػػػارؼ  ال ػػػاىرة  -
 ـ .ٜٙٛٔ

 . ص ح رزؽ 

 ـ. ٕٜٜٜٔـ لبني أمية " ال اىرة   " مف النص األدبي   عصر صدر اإلس  -

  عباس محملد الع اد. 

 .ـٜٜٙٔ" ابف الرلمي   حياتو مف  ععره "  طبعة : دار اليػ ؿ   ال ػاىرة  -
. 

 لد الع اد   إبراىيـ عبد ال ادر المازني .عباس محم 

" الديلاف في األدب لالن د " طبعة : الييئة المصرية العامػة لمكتػاب   مكتبػة  -
 ـ .ٕٓٓٓاألسرة   ال اىرة 

 . عبد الحميد ى ؿ 

" فػػي الن ػػػد األدبػػػي الحػػػديث   مػػػذاىب لقضػػػايا " مطبعػػػة األمانػػػة   ال ػػػاىرة  -
 ـ .ٕٜٛٔىػ  ٕٓٗٔ
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ٖٗٛ٘ 

  عبد الرحمف عرماف. 

" مػػػذاىب الن ػػػد لقضػػػاياه " عػػػركة اإلع نػػػات العػػػرقية   الطبعػػػة األللػػػو    -
 ـ .ٜ٘ٚٔـ   ٜٖ٘ٔال اىرة 

 . عبد ال ادر الرباعي 

" الصػػػلرة الفنيػػػة فػػػي عػػػعر زىيػػػر بػػػف أبػػػي سػػػممو " طبعػػػة : دار العمػػػـل    -
 ـ .ٜٗٛٔالرياض 

 . عمو ععري زايد 

 ـ. ٜٛٚٔـ   ال اىرة تبة دار العمل " عف بنام ال صيدة العربية الحديرة " مك -

 . عمر رضا كحالة 

معجـ المؤلفيف " طبعة : دار إحيام  التراث العربي   مكتبة المرني   بيرلت  -
   بدلف تاريخ .

 . فلزي تضر 

" عناصر اإلبداع الفني في ععر ابف زيدلف " طبعة : الييئة العامة ل صلر  -
 ـ .ٕٗٓٓىرة   ( ال ا ٚٗٔالر افة   سمسمة : " كتابات ن دية " عدد رقـ ) 

 . مجدي لىبو   كامؿ الميندس 

" معجػػػـ المصػػػطمحات العربيػػػة فػػػي المغػػػة لاألدب " طبعػػػة : مكتبػػػة لبنػػػاف    -
 ـ .ٜٗٛٔبيرلت   الطبعة الرانية   

 . محمد التنجي 

  /ىػػٖٔٗٔ   ٔبيػرلت ط –المعجـ المفصؿ فػي األدب   دار الكتػب العمميػة  -
 ـ .ٖٜٜٔ
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 . محمد السعدي فرىلد 

ن ػػد األدبػػي الحػػديث " طبعػػة : دار الطباعػػة المحمديػػة   ال ػػاىرة   " قضػػايا ال -
 ـ .ٜٜٚٔىػ   ٜٜٖٔالطبعة الرانية   

 . محمد عبد المنعـ تفاجي   محمد نايؿ 

 " بيف األدب لالن د " مكتبة الكميات األزىرية   ال اىرة   بدلف تاريخ . -

 . محمد غنيمي ى ؿ 

 ـ .ٜٜٙٔر   ال اىرة " الن د األدبي الحديث " مطبعة : نيضة مص -

 . محمد مندلر 

" األدب لمذاىبو " طبعة : نيضة مصر   لمطباعة النعػر   ال ػاىرة   بػدلف  -
 .تاريخ 

 . مدحت سعد الجيار 

" الصلرة الععرية عند أبي ال اسـ العابي " طبعة : الػدار العربيػة لمكتػاب    -
 ـ .ٜٗٛٔال اىرة 

 ثانثًا ا ادلقاالث وانرسائم انعهمٍت :
 عزيز ملافي .عبد ال 

" ميدي الجػلاىري لتصػائص فنػو " رسػالة ماجسػتير غيػر منعػلرة   بكميػة  -
 ـ .ٕٜٛٔدار العمـل   جامعة ال اىرة   أجيزت سنة 

 . قيس كاظـ الجنابي 

ػػػ " مػػف أنمػػاط الصػػلرة فػػي العػػعر العراقػػي الحػػديث " مجمػػة " البيػػاف "         
 ـ .ٜٛٛٔ( ديسمبر  ٓٚالكليتية   عدد     رقـ ) 


