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Levels of Creativity in Memia 

Ibn Al-Fardh 
  

 

A B S T R A C T    

      Sufi poetry is of great importance among the different 

types of poetry. It is characterized by purity, purity and 

spirituality, and the poets of Sufism did not enjoy the 

study of their poems by many scholars because of the 

unjust attack on Sufism and mysticism by some, which 

led to distortion of the image of Sufism among many 

commoners. The scholar, and the world, realizes the truth 

of Sufism, based on the correct legal evidence. It was my 

share that I have the honor to study Sufi poetry in the 

Abbasid era, and when I was contemplated in the 

mystical poets of this age - and most of them - drew my 

poet of divine adoration, Ibn al-Fadr (may God have 

mercy on him), attracted me to his own color in poetry, 

and clear eloquence in his poems, Around him and his 

power only around God and his strength. The researcher 

showed the frequent use of the poet for the actual 

sentences in the poem, which indicate the movement and 

turmoil, and instability, and reflect the psychological son 

of the exposed and troubled and troubled, and this is the 

case of lovers. We also notice that the poet used the 

actual sentences in the form of the past and the present. 

He did not use the verb, and it can be said that he wanted 

to remain humble and humble in front of his beloved. 

Frequent use of the poet letter (Lu) is a letter of 

abstinence refrain, and employed to express his desires 

and emotions. 
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 مستويات اإلبداع في ميمية ابن الفارض 
 

  

للشعر الصوفي أهمية كبيرة بين أنواع الشعر المختلفة، فهو يتميز باللطافة        
والنقاء والسمو الروحي، ولم يحظ شعراء التصوف بدراسة قصائدهم من قبل الباحثين 
كثيرا؛ بسبب الهجمة الظالمة على التصوف والصوفية من قبل البعض، مما أدى إلى 

لكن الباحث المدقق، والعالم باألمور،  تشويه صورة الصوفية عند كثير من العوام،
يدرك حقيقة التصوف، مستندا على األدلة الشرعية الصحيحة. وكان نصيبي أن 
أتشرف بدراسة الشعر الصوفي في العصر العباسي، ولما جال نظري في الشعراء 

لفت نظري شاعر العشق اإللهي، ابن  –وما أكثرهم  –المتصوفة في هذا العصر 
، شدني إليه لونه الخاص به في الشعر، والبالغة الواضحة في الفارض رحمه هللا

قصائده، وتجرده من حوله وقوته إال حول هللا وقوته. وقد تبين للباحث كثرة استخدام 
الشاعر للجمل الفعلية في القصيدة، التي تدل على الحركة واالضطراب، وعدم الثبات، 

والمضطربة، وهذا حال المحبين.  وهي تعكس نفسية ابن الفارض المتشوفة والقلقة
كذلك نلحظ استعمال الشاعر للجمل الفعلية بصيغة الماضي والمضارع، ولم يستخدم 
فعل األمر، ويمكن القول بأنه أراد أن يبقى متواضعا ضعيفا ذليال أمام محبوبه، فلم 
يستخدم فعل األمر الدال على االستعالء. كثرة استعمال الشاعر الحرف )لو( وهو 

 ف شرط امتناع المتناع، ووظفها للتعبير عن خلجات نفسه وعواطفه.حر 
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 المقدمة
الحمد هلل، والصالالالالة والسالالالالم على سالالاليدنا محمد رسالالالول هللا، وعلى نله وصالالالحبه ومن وااله         
 . وبعد

فإن التحليل األدبي لقصالالالالالالالائد الشالالالالالالالعراء له إيجابيات كثيرة، لما تتبناه القصالالالالالالالائد من أفكار، 
وبخاصالالالة إذا كانت قصالالاليدة مشالالالهورة بسالالالالمة منطقها وصالالالفاء عقيدتها وحسالالالن صالالالياغتها وتركيبها، 

ح ذو حدين، إذا اسالالالتعمل في الخير نفو، و ذا اسالالالتعمل في الشالالالر ضالالالر ونقو، ومعلوم فالشالالالعر سالالالال
أن هذه التأثيرات تسالالالالالتبين أماراتها من خالل التحليالت األدبية لتلك القصالالالالالائد، ليرتسالالالالالم المعنى في 

 القلوب، مثل النقوش على الصخور.
باللطافة والنقاء وللشالالالالالالالالالالعر الصالالالالالالالالالالوفي أهمية كبيرة بين أنواع الشالالالالالالالالالالعر المختلفة، فهو يتميز 

والسالالالالالمو الروحي، ولم يحظ شالالالالالعراء التصالالالالالوف بدراسالالالالالة قصالالالالالائدهم من قبل الباحثين كثيرا؛ بسالالالالالبب 
الهجمة الظالمة على التصالالالوف والصالالالوفية من قبل البعض، مما أدى إلى تشالالالويه صالالالورة الصالالالوفية 

ا على عند كثير من العوام، لكن الباحث المدقق، والعالم باألمور، يدرك حقيقة التصالالالالالوف، مسالالالالالتند
 األدلة الشرعية الصحيحة.

وكان نصالاليبي أن أتشالالرف بدراسالالة الشالالعر الصالالوفي في العصالالر العباسالالي، ولما جال نظري 
لفت نظري شالالالالاعر العشالالالالق اإللهي، ابن  –وما أكثرهم  –في الشالالالالعراء المتصالالالالوفة في هذا العصالالالالر 

ائده، الفارض رحمه هللا، شالالالالالالالالدني إليه لونه الخاص به في الشالالالالالالالالعر، والبالغة الواضالالالالالالالالحة في قصالالالالالالالال
 وتجرده من حوله وقوته إال حول هللا وقوته.

فتوكلت على هللا تعالى، واخترت قصالالالالاليدة مشالالالالالهورة له، وشالالالالالمرت عن سالالالالالاعد الجد، وقمت 
بدراستها دراسة تحليلية، وكّلي أمل أن أكون وفقت في هذه الدراسة، فما أنا إال طالب علم صغير، 

 يرتجي طلب العلم النافو من أساتذة كبار كرام.
 نت خطة بحثي على النحو اآلتي:فكا

 تمهيد في التعريف بابن الفارض.
o المطلب األول: البنية الصوتية للقصيدة 
o  المطلب الثاني: البنية التركيبية 
o المطلب الثالث: البنية الداللية 

ثم تلي هذا الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصالالالالالالالالالالالالالل إليها الباحث، ثم قائمة بالمصالالالالالالالالالالالالالادر 
 تم اعتمادها خالل الكتابة، يليها ملحق بالنص الكامل للقصيدة.والمراجو التي 

 وأسأله تعالى أن ينفعني بما علمت، ويرزقني العلم النافو، والحمد هلل رب العالمين. 
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 الباحث
 تمهيد في التعريف بالشاعر العباسي 

 ابن الفارض رحمه هللا
اإلسالمّية ازدهارًا في العلم واألدب والثقافة، ُيعّد العصر العباسي من أكثر عصور الدولة 

وهو عصٌر زاخٌر باألحداث والتغّيرات، التي أثرت في الحركة الشعرّية واألدبية، ورافقته الكثير من 
التقّلبات السياسّية والتغيرات االجتماعّية، وربما يعود هذا ألّن العصر العباسي من أطول العصور 

ة، الذي امتد إلى حوالي خمسالالالالالالالالالالالة قرون، وقد كانت ذروة االزدهار في في تاريخ الدولة اإلسالالالالالالالالالالالالميّ 
نصالالالالق القرن الثالث، حيث ُيطلق على ذلك العصالالالالر الذي كان في فترة حكم هارون الرشالالالاليد وابنه 
المأمون اسم العصر الذهبّي، وفيه ازدهرت الحركة الثقافّية واألدبية، وحركة النثر والشعر، وظهر 

 (i)األدباء، الذين بقيت شهرتهم إلى يومنا هذا.فيه الكثير من الشعراء و 
وتميز العصر العباسي بعدد من الشعراء الذين اشتهروا بالتصوف، وكتبوا قصائد صوفية 
انتشالالالرت في اآلفاو، وفيما يلي قائمة بأشالالالهر الشالالالعراء المتصالالالوفة في العصالالالر العباسالالالي، ولنعد إلى 

ي بن مرشالالد الحموي، وهو شالالاعٌر من التعريف بالشالالاعر، فهو أبو حفص شالالرف الدين عمر بن عل
شالالالالالعراء التصالالالالالّوف، وينصالالالالالب معظم شالالالالالعره حول العشالالالالالق اإللهي، حتى ُأطلق عليه لقب  سالالالالاللطان 

 (ii)العاشقين ، وقد ولد في مصر، في عام خمسمئٍة وستٍة وسبعين للهجرة.
وقد اختار الباحث قصالالالاليدة واحدة من قصالالالالائد الشالالالالعراء الصالالالالوفيين من العصالالالالر العباسالالالالالي 

وذلك لضالالالالالاليق الوقت والمكان، فال يمكن اإلحاطة بالشالالالالالالعر الصالالالالالالوفي لشالالالالالالاعر واحد، محال لبحثه؛ 
 –لشالالالالالالالالهرته  –فضالالالالالالالالال عن مجموعة من الشالالالالالالالالعراء، وقد وقو االختيار على ابن الفارض رحمه هللا 

  (iii)وعلى قصيدته الشهيرة التي هي من البحر الطويل، حيث قال فيها:

 شالالالالالالالالالالالالالالربنالالالالالالالا على ذكر  الحبيالالالالالالالب  مالالالالالالالدامالالالالالالالًة 
 لهالالالالا البالالالالدُر كالالالالأٌ  وهيا شالالالالالالالالالالالالالالمٌس يالالالالديرهالالالالا
 ولوال شالالالالالالالالالالالالالالالالالالذاهالالالالالا مالالالالالا اهتالالالالالديالالالالالُت لحالالالالالانهالالالالالا
ٍة  نهالالا الالالُدْهُر غيرا ُحشالالالالالالالالالالالالالالالاشالالالالالالالالالالالالالالالا  ولم ُيْبق  م 
 فالالالالالالالإْن ذكرْت في الحيّ  أصالالالالالالالالالالالالالالب ا أهلالالالالالالالهُ 
نالالان  تصالالالالالالالالالالالالالالالاعالالدْت   ومْن بين  أحشالالالالالالالالالالالالالالالاء  الالالدّ 
ر  امر ٍ   ْت ياومالالالالالالالًا على خالالالالالالالاط  را طا  و ْن خا

را ا ظالالالالا هالالالالالالالاولالالالالو نالالالالا ما إنالالالالالالالائالالالال  دمالالالالالالالاُن خالالالالتالالالالْ  لالالالالنالالالالالالالَ
يالالالالالالالٍت  ْبر  ما نهالالالالالالالا ثارى قا حوا م   ولو ناضالالالالالالالالالالالالالالا
 ولالالو طالالرحالالوا فالالي فالاليء حالالالالالالالائالال   كالالرمالالهالالالالالالالا
 ولْو قُربوا مْن حلهالالالالالالالا مقعالالالالالالالدًا مشالالالالالالالالالالالالالالى
رو  أنفالالالالاُ  طيبهالالالالا  ولْو عبقالالالالْت في الشالالالالالالالالالالالالالالُ

ك ْرنالالالالالا بهالالالالالا، من قبالالالالالل  أن ُيخلق الكارمُ    سالالالالالالالالالالالالالالا
جالالالالالمُ  ْت نالالالالالا ز جالالالالالالالا الٌل، وكالالالالالم يالالالالالبالالالالالالالدو إذا مالالالالالُ  هالالالالال 

 ُورهالالالالالالالا الوهمُ ولوال سالالالالالالالالالالالالالالنالالالالالالالاهالالالالالالالا مالالالالالالالا تصالالالالالالالالالالالالالال
ْتمُ  دور  الَنهى كا فالالالالالاهالالالالالا، في صالالالالالالالالالالالالالالالالالالُ  كالالالالالأُن خا
 نشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاوى وال عالالالالالالالاٌر عالالالالاللالالالالاليالالالالالهالالالالالْم وال إثالالالالالمُ 
، إاّل اسالالالالالالالالالالالالالالمُ  ة   قيقالالالالالا ْنهالالالالالا، في الحا  ولم ياْبقا م 
مُ  راُح، وارتالالالالالحالالالالالالاللا الالالالالالهالالالالالا ْت بالالالالالالاله  األفالالالالالْ  أقالالالالالالالامالالالالالالالا
 ألسالالالالالالالالالالالالالالالالالكالالالرهالالالْم مالالالْن دونالالالهالالالالالالالا ذلالالالالالالالكا الالالالخالالالتالالالمُ 
مُ  ْنتالاعالا ا الجسالالالالالالالالالالالالالالالْ ليالالالالالالاله  الَروُح، وا ْت إ  لعالالالالالالالادا

قالالمُ عالاللالاليالالاًل وقالالالالالالالْد أشالالالالالالالالالالالالالالالفالال  ى لالالفالالالالالالالارقالالالالالالالُه السالالالالالالالالالالالالالالالَ
 وتالالالالنالالالالطالالالالُق مالالالالْن ذكالالالالرى مالالالالالالالذاقالالالالتالالالالهالالالالالالالا الالالالالبالالالالكالالالالمُ 
مَ   وفالالي الالالغالالالرب  مالالزكالالوٌم لالالعالالالالالالالادا لالالالالالالالُه الشالالالالالالالالالالالالالالالالُ
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 ولْو خضالالالالالالالالالالالالالالبْت مْن كأسالالالالالالالالالالالالالالها كَف المسٍ 
 ولْو جليالالالالالالالْت سالالالالالالالالالالالالالالُرًا على أكمالالالالالالاله  غالالالالالالالدا

وا تالالْربا أرْ  مالالا مالالّ بالالالالالالالًا يالالا هالالالالالالالاولالالو أّن ركالالْ  ضالالالالالالالالالالالالالالال 
 ولْو رسالالالالالالالالالالالالالالما الُرقي حروفا اسالالالالالالالالالالالالالالمها على
هالالالالالالالا ما اسالالالالالالالالالالالالالالالمالالُ واء الالالجالاليالال   لالالو ُرقالال   وفالالووا لالال 
دي تالالالالالالالا هالالالْ دامالالالى، فالالاليالالالا ّذُب أخالالالالوا الالالالنالالالالالالالّ هالالالالالالالا  تالالالُ
هُ  فالالالالالالالَ عالالالالر ف  الالالالالجالالالالودا كالالالالا ْن لالالالالم يالالالالا ُرُم مالالالالا كالالالالْ  ويالالالالا
هالالالالالالالا دامالالالال  ما فالالالالالالال  ثالالالالْ ْوم  لالالالالا ْدُم الالالالالقالالالالا  ولالالالالو نالالالالالالالالا فالالالالالالالا
 يقولونا لي صالالالالالالالالالالالالالالفهالالالا فالالالأنالالالتا بوصالالالالالالالالالالالالالالفهالالالا
واً  ٌق، والهالالالا طالالالْ  صالالالالالالالالالالالالالالالالفالالالالالالالاٌء، وال مالالالالالالالاٌء، ولالالالُ
 تالالالالالقالالالالالالالُدما كالالالالالالالُل الالالالالالكالالالالالالالائالالالالالنالالالالالالالات  حالالالالالالالديالالالالالثالالالالالهالالالالالالالا
ةٍ  ْكمالالالالالا يالالالالالاُء، ثاّم، لح  ْت ب هالالالالالا األشالالالالالالالالالالالالالالْ  وقالالالالالامالالالالالا
 وهالالالالامالالالالْت بهالالالالا روحي بحيالالالالث تمالالالالازجالالالالا اتال
هالالالالالالالالا ُأمَ  ٌر، ولالالالالالالالالي ُأمالالالالالالالالَ مالالالالالالالالْ ْرٌم وال خالالالالالالالالا  وكالالالالالالالالا
، تالالالالالالالاب وٌ  ة   قيقالالالالالالالا  وُلْطُق األواني، في الحا
دٌ  َل واحالالالالالالال  فالالالالالريالالالالالُق، والالالالالالكالالالالالالالُ وا الالالالالالتالالالالالُ  وقالالالالالالالْد وقالالالالالا
 وال قالالالالبالالالاللالالالالهالالالالالالالا قالالالالبالالالالالالالٌل وال بالالالالعالالالالالالالدا بالالالالعالالالالالالالدهالالالالالالالا

رهاوعاصالالالالالالالالالالالالْ   ُر المادى مْن قاْبل ه  كان عصالالالالالالالالالالالالْ
ف هالالا صالالالالالالالالالالالالالالْ حين  ل وا دي المالالاد  ُن، تاهالالْ  محالالاسالالالالالالالالالالالالالال 
كر هالالالالالالالا در هالالالالالالالا، عنالالالالالالالدا ذ   وياطراُب مان لم يالالالالالالالا
مالالالالالالالا  وقالالالالالالالالالالالالوا شالالالالالالالالالالالالالالالالالربالالالالالالالتا اإلثالالالالما كالالالالاُل و نالالالالُ
 هنيئالالالالالالًا ألهالالالالالالل  الالالالالالالدير  كْم سالالالالالالالالالالالالالالكروا بهالالالالالالا
 وعنالالالالديا منهالالالالا نشالالالالالالالالالالالالالالوة ٌ قبالالالاللا نشالالالالالالالالالالالالالالالالالأتي
 عليالالكا بهالالا صالالالالالالالالالالالالالالرفالالًا و ْن شالالالالالالالالالالالالالالئالالتا مزجهالالا

تاجل هالالالالالا بالالالالاله  فالالالالالدوناكاهالالالالالا في الحالالالالال ، واسالالالالالالالالالالالالالالْ  ان 
وٍ  ّم، يومالالالالًا، ب ماوضالالالالالالالالالالالالالال  ْت والها نالالالالا كا  فمالالالالا سالالالالالالالالالالالالالالا
 وفي سالالالالالالالالالالالالالالكرةٍ  منهالالالا ولو عمرا سالالالالالالالالالالالالالالالالاعالالالةٍ 
 فال عي ا في الَدنيا لمْن عاشا صالالالالالالالالالالالالالالاحياً 
 على نفسالالالالالالالالالالالالالالالاله  فليبالالالك  مْن ضالالالالالالالالالالالالالالالالاعا عمرُه 

 

 لمالالالالالالالا ضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُل في ليالالالالالالالٍل وفي يالالالالالالالده  الُنجمُ 
مَ   بصالالالالالالالالالالالالالاليرًا ومْن راو وقهالالا تسالالالالالالالالالالالالالالمُو الصالالالالالالالالالالالالالالَ
 وفي الُركالالب  ملسالالالالالالالالالالالالالالوٌع لمالالا ضالالالالالالالالالالالالالالُرُه السالالالالالالالالالالالالالالمَ 
 جالالالبالالاليالالالن  مصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاٍب جالالالُن أبالالالرأُه الالالالُرسالالالالالالالالالالالالالالالالمُ 

لالالوا ذلالالالالالالالكا    الالالُرقالالمُ ألسالالالالالالالالالالالالالالالكالالرا مالالْن تالالحالالالالالالالتا الالالّ 
 بالالالالهالالالالالالالا لالالالالطالالالالريالالالالق  الالالالالعالالالالزم  مالالالالْن ال لالالالالالالالُه عالالالالزمُ 
مُ  لالالْ ُه حالال  ن ال لالالالالالالالا ، مالالا نالالالالالالالدا الالالحالاليالالظ  ُم، عالال  حالاللالالُ  ويالالا
مُ  ثالالْ هالالالالالالالا الالاللالالّ لالال  مالالالالالالالائالال  عالالنالالى شالالالالالالالالالالالالالالالا ُه مالالا بالالالالالالالا كسالالالالالالالالالالالالالالالا  ألا
ْلمُ  نالالالالالدي بالالالالالأوصالالالالالالالالالالالالالالالالالالاف هالالالالالا ع  ْلد ع  بيٌر، أجالالالالالا  خا
 ونالالالالالالالالالالوٌر وال نالالالالالالالالالالاٌر وروٌح وال جسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالمُ 
مُ  سالالالالالالالالالالالالالالْ ، وال را كالالالالالٌل هنالالالالالاكا  قالالالالالديمالالالالالًا، وال شالالالالالالالالالالالالالالا

 لالالالالالالُه فهمُ  بهالالالالالالا احتجبالالالالالالْت عْن كالالالالالاللّ  مْن ال
لالالالالالالالالالُه جالالالالالالالالالرمُ   حالالالالالالالالالادًا وال جالالالالالالالالالرٌم تالالالالالالالالالخالالالالالالالالاللالالالالالالالالالُ

 هالالالالالالالالالالا أمَ ّ   وكالالالالالالالالالالرٌم وال خالالالالالالالالالالمالالالالالالالالالالٌر وفالالالالالالالالالالي أم
 لالاللالالطالالق  الالالمالالعالالالالالالالانالالي والالالمالالعالالالالالالالانالالي بالالهالالالالالالالا تالالنالالمالالو
 فالالالالالالالأرواحالالالالنالالالالالالالا خالالالالمالالالالٌر وأشالالالالالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالاحالالالالنالالالالالالالا كالالالالرمُ 
ة ُ األبالالالالعالالالالالالالاد  فالالالالهالالالاليا لالالالالهالالالالالالالا حالالالالتالالالالمُ   وقالالالالبالالالاللالالالاليالالالالالالالُ
 وعالالالالهالالالالالالالُد أبالالالاليالالالالنالالالالالالالا بالالالالعالالالالالالالدهالالالالالالالا ولالالالالهالالالالالالالا الالالالاليالالالالتالالالالمُ 
ظالالمُ  ثالالُر والالالنالالّ نالالهالالُم الالالنالالُ ُن فالاليالالهالالالالالالالا مالال  حسالالالالالالالالالالالالالالالُ يالالا  فالالا

ٍم، كالالاللالالالّ  عالالالْ تالالالالالالالاو  نالالالُ مُ كالالالُمشالالالالالالالالالالالالالالالالْ عالالالْ ْت نالالالُ را  مالالالالالالالا ُذكالالال 
بالالالالالُت التي، في تاْرك هالالالالالا، عنالالالالالدي اإلثمُ  ر   شالالالالالالالالالالالالالالا
وا هالالالالْم هالالالالمالالالالَ  ومالالالالالالالا شالالالالالالالالالالالالالالالالالربالالالالوا مالالالالنالالالالهالالالالالالالا ولالالالالكالالالالنالالالالُ
 مالالالالعالالالالي أبالالالالالالالدًا تالالالالبالالالالقالالالالى و ْن بالالالاللالالالاليا الالالالالعالالالالظالالالالمُ 
لالالمُ   فالالعالالالالالالالدلالالالالالالالكا عالالْن ظالاللالالم  الالالحالالبالاليالالالالالالالب  هالالوا الالالظالالَ
 عالالاللالالالى نالالالغالالالم  األلالالالحالالالالالالالان  فالالالهالالاليا بالالالهالالالالالالالا غالالالنالالالمُ 
مَ  م ، الالالغالالا غالالْ ْن، مالالوا الالالنالالّ كا لالالم ياسالالالالالالالالالالالالالالالكالالُ  كالالالالالالالذلالالالالالالال 

بالالالالالالدًا طالالالالالالا كا الُحْكمُ تارى الالالالالالالُدْهرا عا  ئ عالالالالالالًا، ولالالالالالالا
 ومْن لْم يمالالالالالالْت سالالالالالالالالالالالالالالكرًا بهالالالالالالا فالالالالالالاتالالالالالالُه الحزمُ 
 وليسا لالالالالالالالُه فيهالالالالالالالا نصالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالٌب وال سالالالالالالالالالالالالالالهمُ 
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 المطلب األول
 البنية الصوتية

يسالالتطيو الدار  لقصالاليدة ابن الفارض التي تتضالالمن واحدا وأربعين بيتا، والتي تتسالالم بتتابو 
أن يلمس السيطرة  –الروي والقافية  األبيات، والتراوح بين نظام الشطرين )الصدر والعجز( ووحدة

الواضالالحة في ثقة الشالالاعر بنفسالاله في حالة العشالالق التي يعيشالالها، وجو اللوعة التي يقاسالاليها، وليس 
غريبا على رجل مثله )وهو الملقب بسالاللطان العاشالالقين اإللهيين( أمضالالى سالالنوات طويلة هائما على 

ليكون لسالالالانا صالالالادقا يعبر عن العشالالالق  وجهه، يكابد الشالالالوو، ويكتوي بنار الحنين إلى لقاء حبيبه،
 اإللهي وحالة الصفاء المطلق.

و ن كالالالانالالالت النزعالالالة الغراميالالالة قالالالد خيمالالالت بظاللهالالالا على القصالالالالالالالالالالالالالاليالالالدة، فال عجالالالب أن ت دي 
 األصوات دورا بارزا في إضفاء معاني الهيام والتعبير عن المشاعر الممتدة واألحاسيس العميقة.

بناء الموسيقى الخارجية، أو الموسيقى الداخلية في وسواء كانت هذه األصوات نابعة من 
 القصيدة، فهي تصب في الدالالت التعبيرية الهادفة إلى تحقيق غرض الشاعر.

فالموسالالالالالالالالاليقى الخارجية التي انبنت عليها القصالالالالالالالالاليدة، تتكون من وحدات صالالالالالالالالالوتية ومقاطو 
 جاءت على وزن البحر الطويل:

  (iv))فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن(

مكررة مرتين في كل بيت شالالالالعري، وقد اسالالالالتثمر الشالالالالاعر بعض تنويعات تفعيلة )مفاعلن( 
 (vi)، وتعد من األسالالالالالالاسالالالالالاليات في طريقة تركيب القصالالالالالالائد،(v)بزحافاتها وعللها، وذلك نقصالالالالالالانا وزيادة

وتبرهن على االنفعاالت النفسالالالالية لدى الشالالالالاعر، وتعمل على زيادة نبضالالالالات القلب، وتسالالالاليطر على 
ن تتميز القافية بكونها موصولة، رويها الميم، وقد تبين أن الشاعر نثر هذا الوزن العاطفة، في حي

 الشعري للتعبير عما يخالج الذات من أمور روحية، من الشوو والحنين وحالة الهيام بمحبوبه.
واختار شالالالالالاعرنا البحر الطويل وزنا لقصالالالالاليدته، ومن المعروف أن البحر الطويل من دائرة 

م ثالثة أبحر مسالالالالالتعملة وهي: الطويل والمديد والبسالالالالالي ، وبحرين مهملين هما المختلق، التي تضالالالالال
المسالالالالتطيل أو الوسالالالالي  والممتد أو الوسالالالاليم، وسالالالالميت هذه الدائرة بهذا االسالالالالم الختالف أجزائها بين 
خماسالالية فعولن وفاعلن، وسالالباعية مفاعيلن ومسالالتفعلن، وال يسالالتعمل البحر الطويل إال تاما وجوبا، 

السالالالالالالم ألنه طال بتمام أجزائه، فهو ال يسالالالالالالتعمل مجزوًء وال مشالالالالالالطورا وال منهوكا، وقد سالالالالالالمي بهذا ا
وقيل: ألن عدد حروفه يبلغ ثمانية وأربعين حرفا في حالة التصالالالالالالالالريو، أي في حالة كون العروض 

 (vii)والضرب من الوزن والقافية نفسها، وليس من البحور األخرى واحد على هذا النم .
في جميو األعالالاريض وجالالد الكالم الواقو فيهالالا تختلق أنمالالاطالاله  ومن تتبو كالم الشالالالالالالالالالالالالالالعراء 

بحسالالالالالالالب اختالف مجاريها من األوزان. ووجد االفتنان في بعضالالالالالالالها أعم من بعض. فأعالها درجة 
 (viii)في ذلك الطويل والبسي . ويتلوهما الوافر والكامل .
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ناؤها أما الموسالالالالالالالالالاليقى الداخلية فتقوم على أشالالالالالالالالالالياء عديدة يتكون منها  يكل القصالالالالالالالالالاليدة، وب
وجر  حروفهالالا وكلمالالاتهالالا، فهي في الحقيقالالة أنغالالام وشالالالالالالالالالالالالالالعور وارتبالالاطالالات وظروف ومواقق حيالالاة، 
وتعتبر رموزا للمعاني، وال يمكن اإلحاطة بجميو ذلك في مثل هذه العجالة، ولكن سالالأكتفي بدراسالالة 

 بعض الظواهر الصوتية التي اشتملت عليها القصيدة.
ربته الشالالالالالالعرية، بتوظيف األصالالالالالالوات الدالة على فقد أبرز الشالالالالالالاعر قدرة في التعبير عن تج

المعنى الذي يريده في قصالالالالالالالالاليدته، ومن النماذ  على ذلك اسالالالالالالالالالتعماله صالالالالالالالالالوت الميم المضالالالالالالالالالمومة 
المشالالالالالالالالالبعة، التي ظهرت بشالالالالالالالالالكل واضالالالالالالالالال ، وأخذت موسالالالالالالالالاليقاها عن طريق الروي؛ ألن تردد بعض 

ي  له اآلذان وتقبل الحروف أو الكلمات في أبيات القصالالالالاليدة قد يكسالالالالالبها لونا من الموسالالالالاليقى تسالالالالالتر 
 عليه، وهو ما يالحظ في القصيدة كلها، من ألفها إلى يائها، يقول في مطلو القصيدة:

 شالالالالالالالالالالالالالالربنالالالالالالالا على ذكر  الحبيالالالالالالالب  مالالالالالالالدامالالالالالالالًة 
 لهالالالالا البالالالالدُر كالالالالأٌ  وهيا شالالالالالالالالالالالالالالمٌس يالالالالديرهالالالالا
 ولوال شالالالالالالالالالالالالالالالالالالذاهالالالالالا مالالالالالا اهتالالالالالديالالالالالُت لحالالالالالانهالالالالالا
ٍة  نهالالا الالالُدْهُر غيرا ُحشالالالالالالالالالالالالالالالاشالالالالالالالالالالالالالالالا  ولم ُيْبق  م 

 ب ا أهلالالالالالالالهُ فالالالالالالالإْن ذكرْت في الحيّ  أصالالالالالالالالالالالالالال
نالالان  تصالالالالالالالالالالالالالالالاعالالدْت   ومْن بين  أحشالالالالالالالالالالالالالالالاء  الالالدّ 

 

ك ْرنالالالالالا بهالالالالالا، من قبالالالالالل  أن ُيخلق الكارمُ    سالالالالالالالالالالالالالالا
جالالالالالمُ  ْت نالالالالالا ز جالالالالالالالا الٌل، وكالالالالالم يالالالالالبالالالالالالالدو إذا مالالالالالُ  هالالالالال 
 ولوال سالالالالالالالالالالالالالالنالالالالالالالاهالالالالالالالا مالالالالالالالا تصالالالالالالالالالالالالالالُورهالالالالالالالا الوهمُ 
ْتمُ  دور  الَنهى كا فالالالالالاهالالالالالا، في صالالالالالالالالالالالالالالالالالالُ  كالالالالالأُن خا
 نشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاوى وال عالالالالالالالاٌر عالالالالاللالالالالاليالالالالالهالالالالالْم وال إثالالالالالمُ 

ة    قيقالالالالالا ْنهالالالالالا، في الحا  ، إاّل اسالالالالالالالالالالالالالالمُ ولم ياْبقا م 
 

وقد أخذت ميم )الروي( حركة الضالالالالالالالالالالالمة المشالالالالالالالالالالالبعة، وأحيانا في بعض األبيات الواو التي 
 تسبقها الميم المضمومة.

فالميم  صالالالوت مجهور، ال هو بالشالالالديد وال الرخو، بل مما يسالالالمى باألصالالالوات المتوسالالالطة، 
الصالالالالالالوتيان، فإذا وصالالالالالالل في ويتكون هذا الصالالالالالالوت بأن يمر الهواء بالحنجرة أوال، فيتذبذب الوتران 

مجراه إلى الفم  ب  أقصالالالالالالالالالالالى الحنك، فسالالالالالالالالالالالد مجرى الفم، فيتخذ الهواء مجراه في التجويف األنفي، 
محدثا في مروره نوعا من الحفيف ال يكاد يسالالالالالالالمو، وفي أثناء تسالالالالالالالرب الهواء من التجويف األنفي 

درجة وسالالالالالالالالطى بين تنطبق الشالالالالالالالالفتان تمام االنطباو، ولقلة ما يسالالالالالالالالمو للميم من حفيف اعترت في 
الشدة والرخاوة، ألن خاصية األصوات الشديدة هي االنفجار حين النطق بها، وخاصية األصوات 
الرخوة هي نسالالالبة الحفيف الذي قد يصالالالل في بعض األصالالالوات الرخوة إلى صالالالفير، كما في السالالالين 

  (ix)والزاي... .
وظفها الشاعر وقد أسند الروي بحرف صائت وهو الواو، حيث جعل الميم موصولة بها، و 
 للتعبير عن حالة من نكران الذات، ونسيان النفس، والهيام عند ذكره من يحب.

كما أن الشالالالالاعر ركز في القطعة السالالالالابقة وصالالالالق ما غيب عقله وهي المدامة، وأكثر من 
عود الضالالالمير عليها )الهاء واأللق( في مثل )بها، لها، يديرها، شالالالذاها، لحانها، سالالالناها، تصالالالورها، 
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ا، منها... إلخ( ووظفها الشالالالالالالالالالالاعر للتعبير عن حالة من الشالالالالالالالالالالوو، ليدلل على أثر هذه منها، خفاه
 (x)الحالة في نفسه، والتي تنسجم مو طول األلق لكونها أوسو الصوائت على اإلطالو.

ثم عمد الشالالالالالاعر إلى صالالالالاليغة الشالالالالالرط، فوظفها في قصالالالالاليدته، وكررها قرابة عشالالالالالر مرات، 
 وستأتي في المطلب اآلتي.

تلك المعاني لديه من خالل البنية الصالالالوتية المختلفة من صالالالوائت وصالالالوامت  وقد تظافرت
 وتنحيم، لترسم لوحة فنية رائعة توحي بالصمود والشموخ والرفعة والعلو.

وزاد من قيمة هذه اللوحة الفنية البناء التركيبي والداللي في القصالالالالالالالالالاليدة، مما وفر إيقاعاٍت 
أ إليه الشالالالالاعر في أداة الشالالالالرط غير الجازمة في األبيات موسالالالاليقيًة عديدة، السالالالاليما التكرار الذي لج

السالالالالالابقة، لخلق إيقاع موسالالالالاليقي بتكرار )ولو( فيعكس المبالغة في وصالالالالالق ما يريد وصالالالالالفه، وكذلك 
تراكم الصالالالالالالور والتشالالالالالالبيهات واالسالالالالالالتعارات والكنايات التي اسالالالالالالتهلت بها القصالالالالالاليدة وبقيت معها إلى 

 ة التركيبية إن شاء هللا تعالى.نهايتها، وسيتض  ذلك أكثر في موضوع البني
 

 المطلب الثاني
 البنية التركيبية

قصالاليدة ابن الفارض هذه و ن كانت بنيت على الشالالعر العمودي ووحدة القافية على طريقة 
البحور الخليلية، غير أنها نبذت التقليد كتعدد الموضالالالالوعات داخل القصالالالاليدة، واسالالالالتهالل القصالالالاليدة 
باألطالل، وجنحت إلى الطريقة )الرومانسالالالالالالالالالالية( المعتمدة على الوحدة الموضالالالالالالالالالالوعية، والدخول في 

ول بيت، واالسالالالالتمرار في تأكيد المعنى في صالالالالور شالالالالعرية رائعة إلى ختام القصالالالاليدة، الغرض من أ
عبر أبنية التراكيب النحوية والصالالالالالالور البيانية، وهو ما يدخل في الجانب الشالالالالالالكلي للقصالالالالالاليدة، التي 
احتوت على لغة شالالالالالعرية في سالالالالالياو التعبير عن جميو أنواع الصالالالالالور البيانية، من تشالالالالالبيه بمختلق 

السالالتعارة، والكناية، لتضالالفي على النص األدبي أجمل الصالالور الشالالعرية التي تثيرها ألوانه، وكذلك ا
 الخيال، وتقويها العاطفة واالنفعاالت النفسية. 

وقد برزت االسالالالالالتعارة بصالالالالالورة واضالالالالالحة في كثير من أبيات القصالالالالاليدة، التحمت فيها أجزاء 
 التشبيه، كقوله في مطلو القصيدة: 

ك ْرنا بها، من قبل  أن ُيخلق الكارمُ   شربنا على ذكر  الحبيب  مدامةً   سا

فقد شالالالالبه ذكره للحبيب بشالالالالرب المدامة أي الخمر، كما شالالالالبه اللذة عند ذكر الحبيب بحالة 
السكر التي تأتي بعد شرب الخمر، ومن يطلو على القصيدة هذه، يجد عددا كبيرا من االستعارات 

، وقد وظق (xi)بأنواعها، واالسالالتعارة في الحقيقة تشالالبيه، حذف أحد طرفيه، مو أخذ الزم من لوازمه
 الشاعر االستعارة توظيفا رائعا في القصيدة، وجعلها تخر  بهذا الصورة الجميلة.

 
 استعمل الشاعر التشبيه في قصيدته في أكثر من موضو، منها قوله:وكذلك 
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ٍة  نها الُدْهُر غيرا ُحشاشا ْتمُ   ولم ُيْبق  م  فاها، في ُصدور  الَنهى كا  كأُن خا

 وقوله:

كر ها ْت ُنْعمُ   وياطراُب مان لم يادر ها، عندا ذ   كُمْشتاو  ُنْعٍم، كّلما ُذك را

داة )كأن( وفي الثانية حرف التشالالالالالالالالبيه الكاف، ألنه يبحث فاسالالالالالالالالتعمل في الجملة األولى األ
عن غايات إنسالالالالالالالالالالالالالالانية عالية، تطم  إلى السالالالالالالالالالالالالالالمو لتحقيق ذلك، وي كد ذاتيته الطموحة، في بناء 

 تشبيهات أخرى، أسق  منها أدوات التشبيه، ليتداخل طرفا التشبيه، ويزداد التركيب قوة.
يها القصيدة، اعتمدت على تراكيب جزئية فهذه التشبيهات والصور البالغية التي بنيت عل

تمن  القوة والجزالة والداللة واإليحاءات، كما هو الحال في الجمل الفعلية، فقد أكثر الشالالالالالالالالالالاعر من 
ليدلل على التجدد والحدوث، ومعنى الحركة، وفي  –ماضالالالالالالاليها ومضالالالالالالالارعها  –اسالالالالالالالتعمال األفعال 

نضالالالالالالالال ، خطر، نظر، طرح، أشالالالالالالالالفى،  بعض األحيان التحول، مثل قوله: )ارتحل، نظر، أسالالالالالالالالكر،
قّرب، عاد، ضالالالل، يمم... مزجت، ذكرت، تصالالالاعدت، خطرت، أقامت، عادت، عبقت، خضالالالبت، 

 جليت...(.
فاسالالالتعماله للجمل الفعلية على هذا النحو، يظهر تطلعات الشالالالاعر وروحه التواقة إلى لقاء 

من خمسالالالالالالالالالين جملة حبيبه، كما يبرز انتقاله من حال إلى حال... وقد تضالالالالالالالالالمنت القصالالالالالالالالاليدة أكثر 
فعلية، يغلب عليها الفعل الماضالالالي، ثم بعده المضالالالارع الدال على الحال واالسالالالتقبال، ولم تتضالالالمن 

 فعل األمر.
في قصالالالاليدته، وأغلب هذه  –متصالالالاللها ومنفصالالالاللها  –وقد صالالالالرح الشالالالالاعر بأنواع الضالالالالمائر 

ا، سالالالالالالالالالالالالناها، الضالالالالالالالالالالالالمائر كانت عائدة على المدامة، منها قوله: )بها، لها، يديرها، شالالالالالالالالالالالالذاها، لحانه
 تصورها، منها، خفاها، منها... إلخ(.

وجميو هذه الضالالالالالمائر تشالالالالالير إلى حضالالالالالور المدامة في قصالالالالاليدته داخل السالالالالالياو الشالالالالالعري، 
وكانت لهذه الضالالالالالالالمائر وغيرها دالالت عميقة تبرز غرض الشالالالالالالالاعر وما يرمي إليه من الوصالالالالالالالق 

 يعها.المبالغ فيه أحيانا في بيان ما ية هذه المدامة في أبيات قصيدته جم
هو تثبيت الشالالالالالالاليء في النفس وتقوية والبد من اإلشالالالالالالالارة هاهنا إلى اسالالالالالالاللوب التوكيد، الذي 

، وجدوى التوكيد انك إذا كُررت فقد قررت الم كد وما علق به في نفس السالالالالالامو ومُكنه في (xii)أمره
جئت قلبه، وامطت شالالالالالالبهة ربما خالجته، أو توهمت غفلة، أو ذهابا عما انت بصالالالالالالدده، وكذلك إذا 

بالنفس والعين فان أحدا ليظن أنك حين قلت: فعل زيٌد، ان اسالالالالالالناد الفعل إليه تجَوز أو سالالالالالالهو، أو 
  .(xiii)نسيان، وكل واجمعون يجديان الشمول واالحاطة

على سالالبيل المثال  –وقد تطرو إليه الشالالاعر قليال في قصالاليدته لكن أشالالكال مختلفة، منها 
 ضمير الفصل في قوله:  -

( الَظلمُ   و ْن شئتا مزجها عليكا بها صرفاً   فعدلكا عْن ظلم  الحبيب  )هوا
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 واستعمل التكرار أيضا بصيغة )وال( أكثر من خمس عشرة مرة، منها قوله:

 نشاوى وال عاٌر عليهْم وال إثمُ   فإْن ذكرْت في الحيّ  أصب ا أهلهُ 

 وكذلك قوله:

 وال جسمُ  ونوٌر وال ناٌر وروحٌ   صفاٌء، وال ماٌء، وُلْطٌق، والهاواً 

كما نّوع الشاعر في إيراد أسلوب النفي، الذي هو أسلوب نقض و نكار، ويستعمل لوضو 
، ونرى شالالاعرنا تارة يسالالتعمل حرف الجزم والقلب والنفي )لم(، مثل (xiv)ما يتردد في ذهن المخاطب

 قوله: 

ةٍ  نها الُدْهُر غيرا ُحشاشا فاها، في ُصدور  الَنهى كا   ولم ُيْبق  م   ْتمُ كأُن خا

 وأحيانا أخرى يستعمل )كال( صراحة، مثل قوله:

ر بُت التي، في تاْرك ها، عندي اإلثمُ    وقالوا شربتا اإلثما كاُل و ُنما  شا

ومما ال يخفى أن مميزات هذه القصيدة الرائعة، كثرة أسلوب الشرط فيها، والشرط كما هو 
معلوم: تعليق شيء بشيء، بحيث إذا وجد األول وجد الثاني، وقيل: الشرط ما يتوقق عليه وجود 

، والشرط اذن )تعليق حصول مضمون الجملة، (xv)الشيء، وقيل: هو ما يتوقق ثبوت الحكم عليه
 (xvi)جملة جواب الشرط كال )ان جاء زيد أكرمته(، و)لو جاء الشيخ لتمثلت بين يديه(.هي 

توظيفا جميال، وقام  –الجازمة وغير الجازمة منها  –وقد وظق الشالالالالالالالاعر أدوات الشالالالالالالالرط 
بتكرارها في القصالالالالالالالاليدة أكثر من خمس عشالالالالالالالالرة مرة، مثل قوله: )ولوال شالالالالالالالالذاها، ولوال سالالالالالالالالناها، و ن 

حوا، ولو طرحوا، ولْو قُربوا، ولْو عبقْت، خطرت، فإْن ذكرْت، و نْ  ، ولو ناضالالالالالالالالالالالالالالا طاراْت، ولو ناظارا  خا
 ولْو خضبْت، ولْو جليْت... إلخ( كما في قوله: 

هالالالالالالالا ما إنالالالالالالالائالالالال  دمالالالالالالالاُن خالالالالتالالالالْ را الالالالالنالالالالالالالَ ظالالالالا  ولالالالالو نالالالالا
يالالالالالالالٍت  ْبر  ما نهالالالالالالالا ثارى قا حوا م   ولو ناضالالالالالالالالالالالالالالا
 ولالالو طالالرحالالوا فالالي فالاليء حالالالالالالالائالال   كالالرمالالهالالالالالالالا
 ولْو قُربوا مْن حلهالالالالالالالا مقعالالالالالالالدًا مشالالالالالالالالالالالالالالى

رو  أنفالالالالاُ  طيبهالالالالاولوْ    عبقالالالالْت في الشالالالالالالالالالالالالالالُ
 ولْو خضالالالالالالالالالالالالالالبْت مْن كأسالالالالالالالالالالالالالالها كَف المسٍ 
 ولْو جليالالالالالالالْت سالالالالالالالالالالالالالالُرًا على أكمالالالالالالاله  غالالالالالالالدا
هالالالالالالالا وا تالالْربا أْرضالالالالالالالالالالالالالالال  مالالا مالالّ بالالالالالالالًا يالالا  ولالالو أّن ركالالْ
 ولْو رسالالالالالالالالالالالالالالما الُرقي حروفا اسالالالالالالالالالالالالالالمها على

 ألسالالالالالالالالالالالالالالالالالكالالالرهالالالْم مالالالْن دونالالالهالالالالالالالا ذلالالالالالالالكا الالالالخالالالتالالالالمُ  
ْت إلاليالالالالالالاله  الالرَ  مُ لالعالالالالالالالادا تالاعالا ا الالجسالالالالالالالالالالالالالالالْ  وُح، وانالْ

قالالمُ   عالاللالاليالالاًل وقالالالالالالالْد أشالالالالالالالالالالالالالالالفالالى لالالفالالالالالالالارقالالالالالالالُه السالالالالالالالالالالالالالالالَ
 وتالالالالنالالالالطالالالالُق مالالالالْن ذكالالالالرى مالالالالالالالذاقالالالالتالالالالهالالالالالالالا الالالالالبالالالالكالالالالمُ 
مَ   وفالالالي الالالالغالالالرب  مالالالزكالالالوٌم لالالالعالالالالالالالادا لالالالالالالالُه الشالالالالالالالالالالالالالالالالُ
 لمالالالالالالالا ضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالُل في ليالالالالالالالٍل وفي يالالالالالالالده  الُنجمُ 
مَ   بصالالالالالالالالالالالالالاليرًا ومْن راو وقهالالا تسالالالالالالالالالالالالالالمُو الصالالالالالالالالالالالالالالَ
 وفي الُركالالب  ملسالالالالالالالالالالالالالالوٌع لمالالا ضالالالالالالالالالالالالالالُرُه السالالالالالالالالالالالالالالمَ 

 رأُه الالالالُرسالالالالالالالالالالالالالالالالمُ جالالالبالالاليالالالن  مصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاٍب جالالالُن أبالالال
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هالالالالالالالا ما اسالالالالالالالالالالالالالالالمالالُ واء الالالجالاليالال   لالالو ُرقالال   وفالالووا لالال 
 

لالالوا ذلالالالالالالالكا الالالُرقالالمُ   ألسالالالالالالالالالالالالالالالكالالرا مالالْن تالالحالالالالالالالتا الالالّ 
 

فالشالالالالاعر يسالالالالترسالالالالل بمدح ممدوحها ويسالالالالتخدم لو الشالالالالرطية، التي تحتا  إلى فعل الشالالالالرط 
وجوابه، وبالغ في مدحها مبالغة شديدة، ووصفها بأجمل األوصاف والنعوت، وقدرتها على التأثير 

 تأكيد على تحليها بهذه األوصاف.في النا ، ونعتقد أنه استخدم أسلوب الشرط لل
 

 المطلب الثالث
 البنية الداللية

قبل البدء، البد من اإلشالالالالالالارة إلى أن علم الداللة يتناول المعنى بالشالالالالالالرح والتفسالالالالالالير، ويهتم 
ْعناى، سالالالالالالالالالواء أكان الرمز لغويا ام غير  بمسالالالالالالالالالائل الداللة وقضالالالالالالالالالاياها، ويدخل فيه كل رمز ي دي ما
ُية، و  غير لغوي، مثل: الحركات، واإلشالالالالارات، والهيئات، والصالالالالور، واأللوان، واألصالالالالوات غير الَلغاو 

 . (xvii)ذال كا من الرموز اُلت ي ت دي داللة بالتواصل االجتماعي
ة جميعهالالا،  ولمالالا كالالان علم الالالداللالالة يبحالالث ف ي المعنى؛ لالالذا فهو يشالالالالالالالالالالالالالالرك مسالالالالالالالالالالالالالالتويالالات الَلغالالا

 . (xviii)والصوت، وبنية الكلمة، والتركيب النحوي ف ي خلق داللة النص األدبي
ونعود إلى شالالالالالالاعرنا، وقصالالالالالاليدته، حيث يحمل هذا النص األدبي مقاصالالالالالالد مباشالالالالالالرة تقدمت 

راء المعاني، نستكشق أبعادها، فتلك الصور البيانية سابقا، ومقاصد أخرى غير مباشرة، نتلمسها و 
والتراكيب النحوية والموسالالالالاليقى الشالالالالالعرية التي بنيت عليها القصالالالالاليدة، توحي بدالالت عديدة، تجتمو 
في تحقيق الغرض الرئيس من القصيدة، يمثله القلب الصافي، والشعور المرهق، واللوعة الحارقة، 

النتائج التي هدفت إليه، وتتجلى هذه الدالالت في ثنايا وهذا هو المقام الذي تأسالالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالالت عليه، و 
 القصيدة، وكلماتها، وسياقات جملها، ومن ذلك الترادف، والتضاد.

فأما الترادف فهو ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها ف ي أي سالالالالالالالالالالالالالياو، والترادف 
ما تظهر بالتدر  فروو معنوية نادر الوقوع إلاى درجة كبيرة... وسالالالالالالالالالرعان  -رغم اسالالالالالالالالالتحالته–التام 

دقيقة بين األالفااظ المترادفة بحيث يصالالالالالالالالب  كل لفظ منها مناسالالالالالالالالبا ومالئما للتعبير عن جانب واحد 
ان ي الهجري من أهالالل (xix)فق  من الجوانالالب المختلفالالة للمالالدلول الواحالالد ، وقالالد ذهالالب علمالالاء القرن الثالالُ

ب ُية دالة عا  ُتى انهم كانوا يجمعون الَلغاة: ان الترادف سمة من سمات العارا لاى اتساعها ف ي الكالم، حا
ْعناى واحد لاى ما األالفااظ المتسعة الدالة عا
(xx) . 

وأمالالا ف ي القرنين الثالالالالالث والرابو الهجريين ومالالا تالهمالالا فنجالالد من العلمالالاء من أثبتالاله، ومنهم 
 . (xxi)من أنكره

 شر مرادفا، منها:وقد أورد الشاعر كثيرا من المرادفات في قصيدته، زادت عن خمسة ع
 (xxii)الكْرم: مرادف العنب. .1
 (xxiii)السنا: مرادف النور. .2
 (xxiv)النهى: مرادف العقل. .3
 (xxv)الخفاء: مرادف الكتم. .4
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 (xxvi)الحشاشة: مرادف الصدر. .5
 (xxvii)النشوان: مرادف السكران. .6
 (xxviii)الهم: مرادف الحزن، والغم. .7
 (xxix)األكمه: مرادف األعمى. .8
م: مرادف الجود. .9  (xxx)الكرا

 (xxxi)مرادف السهم.النصيب:  .10

وأما التضالالالاد، فهو ظاهرة من الظواهر التي أطلقها اللغويون العرب على االلفاظ التي يدل 
، وهذا المفهوم قريب من مفهوم المشالالالالالالالالالترك اللفظي الذي (xxxii)الواحد منها على معنيين متضالالالالالالالالالادين

اير، بل على يدل اللفظ فيه على معاٍن مختلفة، إال ان االختالف في االضالالالالالالداد ال ينبني على التغ
التضالالالالالالالاد والتناقض، وعالقة اختالف المعاني فيهما دفعت اللغويين إلى جعل األضالالالالالالالداد نوعًا )من 

 .(xxxiii)أنواع المشترك اللفظي(
والفعل الماضالالالالالي هو الغالب على النص، داللة التفاعل بين الحاضالالالالالر والماضالالالالالي، ولذلك 

مون القصالالالالالالاليدة ومحورها اسالالالالالالالتهل القصالالالالالالاليدة بفعل ماض مقترن بتاء التأنيث، التي تدلل على مضالالالالالالال
 الرئيس.

وال يكاد يخلو بيت من أبيات القصيدة من مضادات أو متناقضات، فقد أبدع ابن الفارض 
فهو يبدع في توظيفها،  –كما هو الحال عنده في معظم قصالالالالالالالالائده  –في اسالالالالالالالالتعمالها، وأكثر منها 

لموت والروح، المقعد منها: )السالالالالالالالكر والصالالالالالالالحو، الشالالالالالالالمس والهالل، االهتداء والوهم، الفرح والهم، ا
والماشي، النطق والبكم، األكمه والبصير، األصم والسميو، الحلم والحيظ، الحديث والقديم، الشكل 
والرسالالالالالالالالم، التوحيد والتفريق، األرواح واألشالالالالالالالالباح، قبل وبعد، النثر والنظم، الصالالالالالالالالرف والمز ، العدل 

 والظلم، العبد والحاكم، والعي  والموت(،
والحديث عن دالالت القصالالالالالالاليدة وبنائها وغير ذلك مما تقدم معنا، هو شالالالالالالاليء يسالالالالالالالير مما 
تحتويه هذه القصالاليدة التي تعد من عيون الشالالعر الصالالوفي، كونها ذات بصالالمة إبداعية سالالارت على 
قالب نم  شالالالعر ابن الفارض المعهود في شالالالكله، منطوية على مضالالالامين المذهب الرومانسالالالي من 

دقيقة ودالالت عميقة، أشالالالالالالالالالالالالالالار إليها البحث في ثنايا التحليل. وبهذه  توظيف الكلمات في معان
  اللفتة، ينسدل ستار البحث...  
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 الخاتمة
تلك األسالالالالالالالالالالالالالالطر التي تعمقت في تحليل القصالالالالالالالالالالالالالاليدة، وغارت في بحور معانيها ودالالتها، 

إجمالها وجرت وراء ألفاظها وتراكيبها، تكشالالالالالق النقاب عن ثمرات توصالالالالالل إليها هذا البحث، يمكن 
 فيما يلي:
. إن الشالالالالالالاعر الصالالالالالالادو العاطفة، يترك أثرا عميقا في نفو  األجيال، ويجعل صالالالالالالاحبه 1

كبيرا، فابن الفارض رحمه هللا، ما زالت قصالالالالالالالالالالالالالالائده تعي  مو السالالالالالالالالالالالالالالنين واأليام، لما فيها من روح 
 اإلخالص، ونقاء الحب، ولوعة الشوو، وجوهر الكالم.

جاه عشالالالالالالالالالالالالق أدى إلى  يام ال محدودد من دالالت . أثبت البحث أن القصالالالالالالالالالالالاليدة ذات ات2
 المعاني وظاللها وجرسها وحروف أصواتها، ورومانسي من بنائها واختيار كلماتها.

. ابن الفارض غني عن التعريف في قوة قصالالالالالائده، وكثرة اسالالالالالتعماله لكل فنون البالغة، 3
 فهو مكثر من األضداد والمرادفات، وكافة المحسنات البديعية.

الباحث أن الشالالالالالالالالالالالالالالاعر قد اسالالالالالالالالالالالالالالتعمل البحر الطويل في نظم قصالالالالالالالالالالالالالاليدته؛ لكون  . الحظ4
 تفصيالته لها مساحة كبيرة يستطيو الشاعر أن يبث من خاللها شكواه وشوقه وشجونه.

. تبين للباحث كثرة استخدام الشاعر للجمل الفعلية في القصيدة، التي تدل على الحركة 5
ابن الفارض المتشالالالالوفة والقلقة والمضالالالالطربة، وهذا  واالضالالالالطراب، وعدم الثبات، وهي تعكس نفسالالالالية

 حال المحبين.

. كذلك نلحظ استعمال الشاعر للجمل الفعلية بصيغة الماضي والمضارع، ولم يستخدم 6
فعل األمر، ويمكن القول بأنه أراد أن يبقى متواضالالعا ضالالعيفا ذليال أمام محبوبه، فلم يسالالتخدم فعل 

 األمر الدال على االستعالء.

ة اسالالالتعمال الشالالالاعر الحرف )لو( وهو حرف شالالالرط امتناع المتناع، ووظفها للتعبير . كثر 7
 عن خلجات نفسه وعواطفه. 
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 الهوامش

(i :ينظر: ديوان ابن الفارض )19. 
(ii :ينظر: وفيات األعيان )ولسان الميزان:  153 - 149 /5، وشذرات الذهب:  266 /2، وميزان االعتدال:  383 /1 ،
 .56 /5لزركلي: ، واألعالم ل 317 /4
(iii :ينظر: ديوانه )245 /2. 
(iv :لتفاصيل أكثر عن البحر الطويل يراجو: علم العروض والقافية )17. 
(v.ينظر: قصيدة نشيد الجبار في ضوء المقاربة القرائنية، مقال لجميل حمداوي ) 
(vi :ينظر: أصوات اللغة العربية لعبد الغفار هالل )210. 
(vii  ينظر: منها ) :85البلغاء وسرا  األدباء. 
(viii :منها  البلغاء وسرا  األدباء )86. 
(ix :األصوات اللغوية )48. 
(x :ينظر: داللة األصوات )77. 
(xi :ينظر: جواهر البالغة )258 /1. 
(xii :ُينظر: في الُنْحو العربي نقد وتوجيه )234. 
(xiii :ُينظر: الُمفاُصل في علم العربية )112 -111. 
(xiv ُيْنظا ) :246ر: في النحو العربي نقد وتوجيه. 
(xv :ب  .73؛ والتعريفات: 2/45( ُيْنظار: الُمْقتاضا
(xvi :شرح الحدود في الُنْحو )275. 
(xvii ::ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة )9. 
(xviii :ينظر: علم الداللة )8. 
(xix :دور الكلمة في اللغة )310 -309 . 
(xx ينظر: االلفاظ المترادفة ) :11المتقاربة المعنى. 
(xxi :ينظر: المصدر نفسه )12 -11. 
(xxii :الكرم في اللغة شجر العنب. ينظر: جمهرة اللغة )798 /2. 
(xxiii :السنا في اللغة ضوء البرو. ينظر: شمس العلوم )3219 /5. 
(xxiv :النهية: العقل، وجمعه النهى. ينظر: التقفية في اللغة )698. 
(xxv :الكتم في اللغة ) :157 /5إخفاء في ستر. ينظر: مقاييس اللغة. 
(xxvi :الحشاشة في اللغة: روح القلب. ينظر: العين )11 /3. 
(xxvii :النشوة في اللغة: السكر. ينظر: األلفاظ البن السكيت )274. 
(xxviii :الهم في اللغة: الحزن. ينظر: العين )357 /3. 
(xxix :األكمه في اللغة: األعمى. ينظر: الجيم )150 /3. 
(xxx)  :134 /10الكرم في اللغة: الجود. ينظر: تهذيب اللغة. 
(xxxi :السهم في اللغة: النصيب. ينظر: العين )11 /4. 
(xxxii :ص ،)99( ينظر: االضداد في اللغة )محمد حسين نل ياسين. 
(xxxiii ،)148( ينظر: فقه اللغة )علي عبدالواحد وافي. 
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Refrences and Resources  
1- al'ashbah walnazayir , jalal aldiyn alsayutii , mutbaeat mustafaa albabi alhalabii 1356 h 

2- aswat allughat alearabiat , lieabd alghafaar hilal , dar alkitab alhadith , alqahrt , t 1 , 2009 

m. 

3-  al'aswat allughawiat , liduktur 'iibrahim 'unis , maktabatan nahdatan misr wamutbaeatuha , 

misr (d.t.) 

4- al'addad fi allughat: muhamad husayn al yasin , mutabaeat almearf- baghdad , t / 1 , 1394 

 .m 1974 -ھ

5- al'aelam , khayr aldiyn bin mahmud bin muhamad bin eali bin faris , alzarkuliu aldimashqii 

(almutawafaa: 1396 h) dar aleilm lilmalayin , t 15 - 'ayar / mayu 2002 m 

6- al'alfaz almutaradifat almutaqaribat almaenaa: 'abu alhasan eali bin eisaa alramani (t: 384 

h) , thqyq: d. fatah allah salih eali almisri , dar alwafa' liltabaeat walnashr waltawzie , t / 1 , 

1407 h- 1987 m. 

7- al'alfaz , abn alsskit , 'abu yusif yaequb bin 'iishaq (almutawafaa: 244 h) tahqiq: d. fakhara 

aldiyn qubawat , maktabat lubnan nashirun , t 1 , 1998 m 

8- tarikh al'adab alearabii - 'adab aleasr aleabasiu al'awal , shawqi dayf , t 1 , munsha'at 

almaearif , al'iiskandariat , 1989 m 

9- altahlil allaghawiu fi daw' eilm aldalalt: mahmud eakkashat , dar alnashr liljamieat 

almisriat , 2005 m 

10- altaerifat / alsyd alsharif 'abu alhasan eali bin muhamad bin alhusaynii aljarajanii alhinfii 

816 h , wade hawashih wafaharisuh muhamad basil euyun alsuwd , dar alkutub aleilmiat. 

11- altaqayud fi allght: 'abu bashar , alyaman bin 'abi alyaman albandnyjy , (almutawafaa: 284 

h) , tahqiq: d. khalil 'iibrahim aleatiat , aljumhuriat aleiraqiat - wizarat al'awqaf - 'iihya' 

alturath al'iislamii (14) - mutbaeat aleani - baghdad , 1976 m 

12- tahdhib allaghat: muhamad bin 'ahmad bin al'azhry alharawii , 'abu mansur (almutawafaa: 

370 h) tahqiq:an muhamad eiwad mareab , dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut , t 1 , 2001 m 

13- jamhrat allght: 'abu bakr muhamad bin alhasan bin darid al'azdii (almutawafaa: 321 h) 

thqyq: ramziun munir bieilbukiin , dar aleilm lilmalayin - bayrut , t 1 , 1987 m 

14- jawahir alballaghat fi almaeani walbayan walbdye: 'ahmad bin 'iibrahim bin mustafaa 

alhashimii (almutawafaa: 1362 h) dabt watadqiq watuthiq: d. yusif alsamilia , almaktabat 

aleasriat , bayrut 

15- aljim: 'abu eamrw 'iishaq bin mrrar alshiybanii bialwala' (almutawafaa: 206 h) thqyq: 

'iibrahim al'abyarii , rajieah: muhamad khalf 'ahmad , alhayyat aleamat lishuyuwn almatabie 

al'amiriat , alqahrt , 1394 h - 1974 m 

16- dawr alkalimat fi allughat: stifin 'uwlamir , trjmt: d. kamal muhamad bashar , maktabat 

alshabab , d. t. 

17- diwan abn alfarid , sharah alshaykh badr aldiyn alhasan bin muhamad alburini , 

walshaykh eabd alghaniu bin 'iismaeil alnabilsi , jameah alfadil rashid bin ghalib , dar alkutub 

aleilmiat , bayrut , lubnan , t 1 , 1424 h 2003 m. 

18- shadharat aldhahab fi 'akhbar min dhhb: eabd alhayi bin 'ahmad bin muhamad bin aleimad 

aleanab alkarim , 'abu alfalah (almutawafaa: 1089 h) haquh: mahmud al'arnawuwt , kharaj 

'ahadithuh: eabd alqadir al'arnawuwt , dar abn kthyr , dimashq - bayrut , t 1 , 1406 h - 1986 m 

19- sharah kitab alhudud fi alnahu: eabd allah bin 'ahmad alfakihi alnahwii almakia (899 - 972 

h) tahqiq: d. almutawaliy ramadan 'ahmad aldamiri , mudaris fi kuliyat allughat alearabiat 

bialmansurat - jamieat al'azhar , wal'ustadh almusaeid fi kuliyat altarbiat bialmadinat 

almunawarat , jamieat almalik eabd aleaziz , maktabatan wahibat - alqahrt , t 2 , 1414 h - 1993 

m 

20- shams aleulum wadiwa' kalam alearab min klwm: nashwan bin saeid alhumiraa alyamanii 

(almutawafaa: 573 h) tahqiq:an d husayn bin eabd allh aleumria - mathar bin eali al'iiryaniu - 

d yusif muhamad eabd allh , dar alfikr almueasir (byrwt - libnan) , dar alfikr (dmashaq - swry) 

t 1 , 1420 h - 1999 m 

21- alsahah taj allughat wasahah alerbyt: 'abu nasr 'iismaeil bin hammad aljawhari alfarabi 

(almutawafaa: 393 h) tahqiq: 'ahmad eabd alghafur eitar , dar aleilm lilmalayin - bayrut , t 4 , 

1407 h - 1987 m 

22- eilm aldalalat: f. bialmari , trjmt: majid eabd alhalim almashitat , aljamieat almustansiriat , 

1985 m. 

23- eilm aleurud walqafit: eabd aleaziz eatiq (almtawafaa: 1396 h) dar alnahdat alearabiat 

bayrut 



Lecturer.Dr. Saadoon Ismail Shafi / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (23-40) 

38  P a g e |  
 

                                                                                                                                                                          
24- aleayn: 'abu eabd alruhmin alkhalil bin 'ahmad bin eamrw bin tamim alfarahidii albasrii 

(almutawafaa: 170 h) tahqiq: d mahdi almakhzumi , d 'iibrahim alsamrayy , dar wamaktabat 

alhilal 

25- fiqih allughat , alduktur eali eabd alwahid wafy , nahdatan misr liltabaeat walnashr 

waltawzie , t 4/2005 m. 

26- alfahrasut: 'abu alfiraj muhamad bin 'iishaq bin muhamad alwiraq albaghdadia 

almuetazalii alshiyeia almaeruf biaibn alnadim (almutawafaa: 438 h) thqyq: 'iibrahim 

ramadan , dar almaerifat bayrut - lubnan , t 2 , 1417 h - 1997 m 

27- fi alnahw alearabii naqad watawjih , talyf: alduktur mahdi almakhzumi , dar alrrayid 

alearabii , bayrut , lubnan , t 2/1406  .m 1986-ھ  

28- alqamus almhyt: mjd aldiyn 'abu tahir muhamad bin yaequb alfyrwzabada (almutawafaa: 

817 h) thqyq: maktab tahqiq alturath fi muasasat alrisalat , bi'iishraf: muhamad naeim 

alerqsusy , muasasat alrisalat liltabaeat walnashr waltawzie , bayrut - lubnan , t 8 , 1426 h - 

2005 m 

29- qasidat nashid aljabbar fi daw' almuqamarat alquraniat , maqal lajmil hamadawiin , 

majalat almathaqaf , majalat thaqafiat , aleadad 2246 , althulatha' 16/10/2012 sidni - 'ustir. 

30- lisan alearab: muhamad bin mukrim bin ealaa  ،'abu alfadl , jamal aldiyn bin manzur 

al'ansarii alruwyfeaa al'iifriqaa (almutawafaa: 711 h) dar sadir - bayrut , t 3 , 1414 h 

31- lisan almizan: 'abu alfadl 'ahmad bin eali bin muhamad bin hajar aleasqalanii 

(almutawafaa: 852 h) thqyq: dayirat almaerif alnizamiat - alhind , muasasat al'aelamii 

lilmatbueat bayrut - lubnan , t 2 , 1390 h / 1971 m 

32- almisbah almunir fi ghurayb alsharah alkabir , liahmad bin muhamad bin eali alfiumi t 

770 h , almutbaeat aleuthmaniat 1/161. 

33- maeahid altansis ealaa shawahid altalkhis: eabd alrahim bin eabd alruhmin bin 'ahmad , 

'abu alfath aleabasi (almutawafaa: 963 h) tahqiq: muhamad muhyi aldiyn eabd alhamid , 

ealam alkutub - bayrut 

34- muejam maqayis allaghat: 'ahmad bin faris bin zakria' alqazuiniyi alrrazii , 'abu alhusayn 

(almutawafaa: 395 h) thqyq: eabd alsalam muhamad harun , dar alfikr , 1399 h - 1979 m. 

35- almufsil fi eilm allughat alearabiat , 'abu alqasim mahmud bin eumar alzamkhashari , 

mutbaeat altaqadum , misr , 1323 h. 

36- almuqtadib: muhamad bin yazid bin eabd al'akbar althamalaa al'azdiu , 'abu aleabbas , 

almaeruf bialmbrid (almtwafaa: 285 h) tahqiq: muhamad eabd alkhaliq aleazim , ealam 

alkutb. - bayrut 

37- mizan alaietidal fi naqd alrijal: shams aldiyn 'abu eabd allah bin 'ahmad bin euthman bin 

qaymaz aldhahabii (almutawafaa: 748 h) thqyq: eali muhamad albjawi , dar almaerifat 

liltabaeat walnashr , bayrut - lubnan , t 1 , 1382 h - 1963 m 

38- wafiat al'aeyan wa'anba' 'abna' alzaman: 'abu aleabbas shams aldiyn 'ahmad bin muhamad 

bin 'abiin bikr bin khulkan albarmakii al'iirbalii (almutawafaa: 681 h) thqyq: 'iihsan eabbas , 

dar sadir - bayrut 
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 المصادر والمراجع
 هال 1356األشباه والنظائر، جالل الدين السيوطي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي  -1
 م.2009،  1أصوات اللغة العربية، لعبد الغفار هالل، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط -2
 األصوات اللغوية، لدكتور إبرا يم أنيس، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، مصر )د.ت.( -3
اد، ط/ -د ف ي الَلغاة: محمد حسين نل ياسين، مطبعة المعارفاألضدا -4  م. 1974 -ھ1394، 1باْغدا
هالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال( دار العلم 1396األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فار ، الزركلي الدمشالالالالالالالالقي )المتوفى:  -5

 م  2002أيار / مايو  - 15للماليين، ط 
ھ(، تحقيق: د. فت  هللا صالالالالالالال   384حسالالالالالالن علي بن عيسالالالالالالى الرماني )ت: األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى: أبو ال -6

 م. 1987 -ھ1407، 1علي المصري، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيو، ط/
هالالالالالالالالالالالالالالالال( تحقيق: د. فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان 244األلفاظ، ابن السكيت، أبو يوسق يعقوب بن إسحاو )المتوفى:  -7

 م 1998،  1ناشرون، ط
 م 1989، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  1أدب العصر العباسي األول، شوقي ضيف، ط -تاريخ األدب العربي  -8
 م2005التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة: محمود عكاشة، دار النشر للجامعات المصرية،  -9

هالالالالالالالالالالالالالالالال، وضالو حواشاليه 816الحنفي التعريفات/ الساليد الشالريف أبو الحسالن علي بن محمد بن علي الحساليني الجرجاني  -10
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