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(375)  ايــــــــــةرالد 

 

 ملخص البحث
طارت شهرة عينية عيل بن جبلة يف اآلفاا،  تىاإ  ا افهاينها  

أوردها كاملة  وامىدح جودهتا وكثرة نادرهتا  وأشار  ىل أا البحرتي قاد 

 تلقينها  وأخذ معانيها  وسلخها يف قصيدتني له.

وتطمع هذه الدراسة  ىل  كامل هذا اجلانب من شعر ابن جبلاة يف 

  بااربراا اويااوف الين راااة والنينلااية واليننيااة اتى اااب ة الىاا  تلااا العينيااة

هاغت تراكيبه  وجعلت منها  اقاعا خاهاا بال ااعر اميامه مان غا ه  

 وكأا شعره غدا موسيقإ خالصة  أداهتا الرتاكيب.

وقد كثرت افساليب اإلن ائية يف تلا العينية  وخاهة أساليب 

الاذي ورد  لوب افماراليهاا أسا -الاذي ورد سابع ماراتاالسىينهام 

وهذا  الذي أورده ال اعر ثالث مرات أاضا ثم القلمثالث مرات 

ايشاا بحالااة القلااط واال ااطراب  والىااوتر وافسااإ وال اادة الىااإ أتاات 

 بال اعر.

ثاام  ا ءاا ش ال اااعر بأساااليب االسااىينهام فيااه نااو  ماان هدهاادة 

 ر بحلااب الهاااهالىااوتر واالنينعاااله فنااه يف افهااج اىطلااب جوابااا 

وهااذا اااإدي  ىل نااو  ماان الىنينااي  والىخينيااحل ماان  ااائقة ا ااما الىاا  

 سيطرت عىل ال اعر  ومت نت منه.
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 -يف تلا العينية ت ارارا الفىاا-عىل أا ت رار ال اعر السم محيد 

ا    ىل أنه شاداد الىعلاط ااذا الرجاج  وأا هاورته مااالات  ماثلاة   

 .وجدانه مرتلمة   خياله  ال تغيب عن خاطره

الاذي أكثار ال ااعر مان اساىخدامهواصور أسلوب الطباا، 

 الرجااش الياأ  ات اعر اتىناقضة الى  متور اا نين  ال اعر: افماج

 اإلتباف.

وخالهة البحث أا ابن جبلة أخضع شعره لين اره دوا أا لاج 

بقيمىه اليننية  وقد جتلت ثامر ف اره   وتادة قصايدته  ووتادة  اقاعهاا 

يم بأهالىه ال عراة اتعىمادة عاىل تاراث أمىاه  مىخاذا مان ونغمها  كام مت

 هذا الرتاث وسيلة فنية لبنية تراكيبه  ومجال  اقاعه.



 

(377)  ايــــــــــةرالد 

 

Ali Ebn jabla was so well-known poet 
throughout the world that  Al-asfahany reported his 
poem fully and praised its quality and uniqueness. 
Al-asfahany also pointed out that Al-bohtory had 
taken its meanings and manipulated it in two of his 

poems  . 

The study aspires to complete this aspect of 
Ibn Jabala's poetry in this sample by highlighting 
the intricate intellectual, psychological and artistic 
threads that have shaped its structure, and made it a 
special rhythm for the poet which distinguishes him 
from others as if his poetry became pure music  and 

its tools is the structure . 

There are many methods of diction in that 
sample especially the interrogative style which was 
mentioned seven times followed by the command 
which mentioned three times. Then the swear style 
which has been repeated three times as well. This 
reflects the anxiety, turmoil, tension, grief, and 

distress state of the poet . 

The poet also used interrogative style with a 
kind of moving emotions and stress because it 
originally and apparently requires an answer so it  
leads to a kind of venting and relieving of the stress 

that dominated the poet . 

However, the repetition of the name Hamid in 
this sample of study refers to the state of attachment 
to this man and that his image is still present in his 

mind, imagination and dominated him . 
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The style of antithesis which is a commonly 
used device by the poet depicts the opposite feelings 
that control the poet such as hope, despair, wish 

and frustration. 

To sum up, the study concludes that ibn 
Jabala has submitted his poetry to his imagination 
without sacrificing at the level of his artistic value. 
The fruits of his thought have been manifested in 
the unity of his poem, rhythm and tone as well as 
his poetic originality depending on the his nation's 
heritage. He used his heritage as an artistic tool to 
build his structures and beauty of the melody. 



 

(379)  ايــــــــــةرالد 

 

 مقدمة:

رشف اترسالني سايدنا ا مد هلل رب العاتني  والصالة واللالم عىل أ

 حممد وعىل آله وهحبه أمجعني  وبعد..

فمن اتعلوم أا العرص العباسإ اعد من أاهإ عصاور ال اعر العرباإ 

من تيث اجلودة وال م والىنو   وكاا لىناو  البيااات وتعادد الثقافاات 

بااالا افثاار يف تينىااط مواهااب ال ااعراش  وبااروا كثاا  ماانهم عااىل اللاااتة 

 .افدبية برواا الفىا

أتد شعراش العرص العباا   اتلقب بالع وك  وكاا عىل بن جبلة 

 ىل  الااذي امثااج افهااالة ال ااعراة وااللىاامام بااالقيم واتباااد   وكاااا 

شااعرا فصايحا مطبوعاا  عامب افلينااي  غماار ال االم   جانب ذلاا

مىم ناا مان اللغاة العربيااة  وعاتاا باأعار هااناعىه ال اعراة  تىاإ غاادا 

لين ره  وف ره منلابا يف شعره بيرس وو وح  دوا ت لحل  شعره مطواعا

 أو افىعال.

 ال أناه أذكاإ موهبىااه  عاىل افرجا   وقاد ولاد ابان جبلاة  اارا 

ال عراة باسىامعه  ىل ماا ااا ه العلاامش   ءاال  العلام وافدب  وماا 

ادور بينهم فيها من حماورات ومناظرات   اتاذاهب ال المياة واتلاائج 

ة  فرذا هو اينقه أعار العربية  واينظ غ  قليج من شاعر الينحاول العقلي

 الذان سبقوه.

وقد أثر ذلا كله يف ت ا يج شاعره  فارتك أثارا يف تعب اتاه وهاوره  

وبنية قصيدته  وموسيقإ شعره الى  جاوات تدوده الهااهرة يف الاواا 

موجاات والقافية  ىل موسيقإ داخلية نينلية  ممثلة يف أسلوبه اتىناغم ماع 
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ال عور  وتعبا ه اتالئام  ركاة الانين  اتمىلااة عان اإلتلاا  با يااة 

اجلدادة يف العرص العبا   مع رغبة شدادة يف اتحافهة عىل القيم افدبية 

 القدامة.

ومع شهرة ال اعر يف عرصه  فرا شعره مل ادر  دراسة فنية تربا أثار 

 اتوقحل يف هياغىه.

وا عن تناول اجلانب الينن  يف شاعره ومن الغراب أا الدارسني أعر 

مع أا بنية الرتاكيب يف شعره أنموذج كاماج المىاماج الين ار باالينن  ماع 

  اقا  موسيق  بالا الىأث .

ووا   أا هذا كله اقىيض دراساة بنياة الرتاكياب واإلاقاا  يف شاعره 

جلالش أعارها البالغية  وبياا داللىها عاىل روح ال ااعر وروح عرصاه  

 من خالل موقينه الين ري والينن . كام تبدو

وقد وقع اخىياري عاىل العينياة الىا  رثاإ ااا محيادا الطاو   وت ااد 

ت وا تلا العينية ها  اترثياة الوتيادة الىا  وهالت  ليناا مان هاحي  

وقااد طااارت شااهرة تلااا القصاايدة يف  الااذي  ااا  كثاا  منااه  شااعره

ا وكثاارة اآلفااا،  تىااإ  ا افهااينها  أوردهااا كاملااة  وامىاادح جودهتاا

نادرهتا  وأشار  ىل أا البحرتي قاد تلقينهاا  وأخاذ معانيهاا  وسالخها يف 

 قصيدتني له.

وتطمع هذه الدراسة  ىل  كامل هذا اجلانب من شعر ابن جبلة يف تلاا 

العينية  بربراا اويوف الين راة والنينلية واليننياة اتى ااب ة الىا  هااغت 

اميامه مان غا ه  وكاأا تراكيبه  وجعلات منهاا  اقاعاا خاهاا بال ااعر 

 شعره غدا موسيقإ خالصة  أداهتا الرتاكيب.



 

(381)  ايــــــــــةرالد 

 

وقد جاش هذا البحث يف مقدمة  ومدخج للدراسة  وفصلني  وخامتة  

 وفهر  فهم اتصادر واتراجع.

اتقدمااة: ثاادثت فيهااا عاان أويااة اتو ااو   وأسااباب اخىيااار  لااه  

 واوطة الى  عت عليها  واتنهج اتىبع يف الدراسة.

لينصج افول: بنية الرتاكيب يف عينية عايل بان جبلاة  وجااش يف سابعة ا

 حماور:

 اتحور افول: أساليب الىوكيد.

 اتحور الثا : أساليب القرص.

 اتحور الثالث: موا ع الينصج والوهج.

 اتحور الربع: أساليب الرشف.

 اتحور اوام : أسلوب االسىينهام.

 اتحور اللاد : أسلوب افمر.

 اللابع: خروج ال الم عن مقىىض الهاهر. اتحور

 الينصج الثا : اإلاقا    عينية عيل بن جبلة  وجاش يف سىة حماور:

 اتحور افول: الطبا،.

 اتحور الثا : اجلنا .

 اتحور الثالث: الىرصاع.

 اتحور الرابع: جر  ال لامت.

 اتحور اوام : م اكلة اللينظ للمعنإ.

 ل عري.اتحور اللاد : الواا ا

 اوامتة: ثدثت فيها عن أهم النىائج الى  توهج البحث  ليها.
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ثم ذالت البحث بينهر  فهم اتصادر واتراجع الى  اعىمدت عليها 

 يف هذه الدراسة.

واعىمدت يف دراسة هذه العينية عاىل دااواا ال ااعر اتطباو  بىحقياط 

 لقاهرة.الدكىور تلني عطواا  يف طبعىه الثالثة عن دار اتعارف با

عىل أنن  آثرت اتبا  اتنهج الىحلييل اتى امج فناه اىعاماج ماع الان  

ال ااعر  ذاتااه  دوا أا اينصااج عالقىااه باانين  قائلااه  وال تااأثره ببياىااه 

وعرصه  وفنه اأخذا أاضاا من اتناهج النقدااة افخار  اجتاههاا العاام  

 من غ  الىقيد بحدودها ومعاتها.

ا مادخال  ورااا ماوجما عان تيااة  وقد قادمت ا باني ااد  البحاث

ال اعر  وأهام العواماج اتاإثرة فيهاا  وهاالته باالواراش والقاادة وكباار 

رجال الدولة  والسيام محياد الطاو  الاذي رثااه بىلاا العينياة البداعاة  

وم انااة تلااا العينيااة ماان شااعره ا أاضااا  واهلل أسااأل أا الهمنااا الرشاااد 

 والصواب.
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 مدخل إىل الدراسة:
شاعرنا هو أبو ا لن عيل بن جبلة بن عبداهلل بان ملالم  عار  

بالوالش  فالقادماش اصاينونه بأناه مان اتاوان  وأناه أساود أبار   ولقباه 

 .1الع وك  ومعناه: القص  اللمني  وبه اشىهر

ولد  ارا ا عىل افرجا  ا بحا  ا ربياة يف اجلاناب الغار  مان 

أهاغر  خوتاه  مماا جعاج والاده    وكااا2بغداد سنة سىني ومائة للهجارة

 اإثره ا من دوهنم ا بمحبىه ورعااىه.

تردد عىل ءال  العلم وافدب  انهاج مان معينهاا واغارتف مان 

علامئها  تىإ تينىحت موهبىه ال عراة  ومت ن مان اساىنباف أد، اتعاا  

 ورسم أطراف الصور.

                                                           

  ثقياط الادكىور/ ب اار 13/280راجع: تاراخ بغداد للخطيب البغدادي: - 1

م  2002ه ا1422عواد معروف  دار الغرب اإلسالم  ا ب وت  الطبعة افوىل 

  ثقياط:  تلااا 3/250ووفيات افعيااا وأنبااش أبنااش الممااا البان خل ااا:

غاا  ف  الينارج عبا   دار هادرا ب وت  الطبعاة افوىل دد.ت،  وكىااب اف

  ثقيط: عىل النجدي ناهحل  اهلياة اترصاة العامة لل ىاب 20/14افهينها :

  دار 351م  والعرص العباسإ افول للدكىور/شوقإ  يحل:2010ا القاهرة  

اتعارف ا القاهرة  الطبعة الثانية دد.ت،  وشعر عىل بن جبلة اتلقاب باالع وك  

ني نصاار  دار اتعاارف ا القااهرة  الطبعاة مجعه وتققه وقادم لاه: الادكىور تلا

 الثالثة دد.ت،.

 وتو  سنة ثالث عرشة ومائىني. - 2
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وكاا اتدح أهم مو و  اسىينرغ عىل بن جبلة شعره فيه  وقصد 

تااه الااواراش والااوالة والقااادة  لعلااه اينااوا بااا هوة عناادهم  وانااال بمد

 جوائمهم.

وقد انعقدت بينه وبني كبار رجال الدولة هالت طيبة وماودات 

  وقد خصه بأكثر 1هادقة  وال سيام محيد بن عبد ا ميد الطو  الطائ 

مدائحه  وهو انوه فيها مجيعها بجوده الينياض  وأهله العرااط  وتمماه 

ىه  وشدة ثباته  وترهه عاىل شااوا رعيىاه  وقاد هااغ ذلاا يف ورصام

أرشط عبارة وأهينإ أسلوب  مع ابى ااره للمعناإ الطرااحل  والصاورة 

 .2النادرة

وثا  مو وعات شعره الرثاش  وهو اىينو، فيه تينوقا بعيادا  ويف 

شعره مرثية واتدة ا وه  العينية حمج الدارسة ا ارثا  ااا محيادا  واإبناه 

را  عاادد فيهااا كااج شااامئله ماان  غاثااة للملهااوف  وأخااذ بيااد تأبينااا تااا

                                                           

هو أبو غانم  محيد بن عبد ا ميد الطو  الطائ   ممدوح الع وك  مات اوم  - 1

سنة عرش ومائىني للهجرة  وهو من كبار قاواد اتاأموا  كااا جباارا   عيد الينطر

اندباه للمهاامت. راجاع: كىااب الاوايف بالوفياات  فيه قوة بطا،  وكااا اتاأموا

ومابعاادها  دار  تياااش الاارتاث العربااإ ا  13/119لصااالح الاادان الصاايند : 

  دار 2/283م  وافعاالم وا  الادان الامركىل: 2000ب وت  الطبعاة افوىل 

 م.1999العلم للمالاني ا ب وت  الطبعة الرابعة عرشة 

 .13راجع: شعر عيل بن جبلة:  - 2



 

(385)  ايــــــــــةرالد 

 

الضعيحل  ومحااة لألعراض  وقياادة لل ىائاب  وانىصاار عاىل افعاداش  

 وهمود  ااش أشد اتحن.

وأورد أبو الينرج افهينها  هاذه اترثياة كاملاة  ثام علاط عليهاا 

د  نام ذكرت هذه القصيدة عىل طوهلا جلودهتا وكثرة نادرهتا  وق"بقوله: 

أخذ البحرتي معانيها فللخها وجعلها   قصايدتيه اللىاني رثاإ ااام أباا 

سعيد الثغر .. وقد أخذ الطائإ ا أاضا ا بعا  معانيهاا  ولاوال كراهاة 

 .1"اإلطالة لرشتت اتوا ع اتأخوذة  و ذا تأمج ذلا منىقد بص  عرفه

كام ذكرها أبو الينارج -وها نحن نذكرها يف مدخج هذه الدراسة 

لي اوا القاار ش عاىل وعاا   -اباه  وكاام تقىضايها منهجياة البحاثيف كى

 وبص ة باتادة اتدروسة.

  اقول ابن جبلة:

ااااااَم    -1 َهِر جَتَ َهِر َتَب ااااا  َأَم َعااااااىَل الاااااد   َألِلاااااد 
 

ااااااااااع   *** يَنج  اااااااااااِم  ال  م   َوَمااااااااااا َهاااااااااااِتب  افا 
 

َلَت َعنََا افََسإ َكاا ِ  افََسإ -2 بِيااااااااااااِب َوَمَقنَااااااااااااع   َعااااااااااااماش   *** َوَلَو َسه  َعاااااااااااامو لِل   م 
 

ااااااااا -3 َك  هن  َاااااااااَت َغااااااااَ َ  َتَعاااااااام  بااااااااام َعم 
  

ااااااااااع   *** ق   ِسااااااااااهام  اتََنااااااااااااا  رائحااااااااااات  َوو 
 

ااااااااه  -4  أ ِهااااااااَبنا بَِيااااااااَوما يف مَحَياااااااادا َلااااااااَو ان 
 

ااااات َتَضَعَضاااااع   *** َهر ظل  وظ الاااااد  ااااار   َأَهااااااب ع 
  

َب الن ااااااااااَ  َقَبَلنَااااااااا -5 َبنَاااااااااا َماااااااااا َأد   ا َوَأد 
 

ااااااااااارَبِ َمَوِ اااااااااااع   ***  َول ِن اااااااااااه مَلَ َاَباااااااااااَط لِلص 
 

اااااااااَمَت  -6 ااااااااااِم َكَياااااااااحَل َترَص   َأمَلَ َتاااااااااَر لأَِلَا 
 

اااااااااَدَفع   *** اااااااااَذاد َوت   باااااااااِه   َوبِاااااااااِه كاَناااااااااَت ت 
 

 َوَكَيااااحَل َاَلَىَقااااإ َمَثااااْو  ِمااااَن افََرِض َ ااااي ط   -7
  

َنَاااااااع   ***  َعاااااااىَل َجَباااااااجا كاَناااااااَت بِاااااااِه افََرض  مت 
  

اااااااَل  -8 ااااااه َاَنَقىَضاااااا الع  ام   َوتَ ااااااا َاَنَقَضااااااَت َأا 
 

 َوَأَ اااااَحإ باااااِه أَناااااحل الن اااااَد  َوَهاااااَو َأَجاااااَد    ***
  

                                                           

 .20/29افغا : - 1
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اِن َجاااااااَذالََا َانََىِجااااااا  -9  َوَراَح َعااااااادون الاااااااد 
  

 َأَمااااااااااااِ  َكاَناااااااااااَت يف َتَ ااااااااااااه َتَقط اااااااااااع   ***
  

 َوَكااااااااا مَحَياااااااد  َمَعِقااااااااْل َرَكَعاااااااَت بِاااااااِه  -10
 

اااااَيِم َتَرَكاااااع  َقواِعاااااد  ماااااا ك ***  انااااات َعاااااىَل الض 
 

َاااااااااااااااا راَئى هااااااااااااا  -11 نَاااااااااااات َأَراه َكالر   َوك 
 

ااااااااااااااع   ***  َومَلَ َأَدِر َأا  اَوَلااااااااااااااَط َتَب ِيِااااااااااااااه َأمَجَ
 

ااااااااا م َرَمااااااااا ه ِمااااااااَن َمَواِ ااااااااع َأَمنِااااااااِه  -12  مِحَ
 

يَنااااااَد    ***  مِحااااااام  َكااااااَذاك اَوَطااااااب باَوَطااااااب ا 
 

ِصااااااااايَب  -13  َمنِي اااااااااة   َوَلاااااااااَيَ  بَِغاااااااااَروا َأَا ت 
  

ااااااااااإ أ َخىِهااااااااااا َأَو َأَا َاااااااااااِذل  ات َمن ااااااااااع   ***  مِحَ
  

 َلَقاااااااَد َأَدَرَكاااااااَت فيناااااااا اتَنَاَااااااااا بَِثَأِرهاااااااا  -14
 

َرَقاااااااع   *** اااااااَت بَِخَطااااااابا َوَهي اااااااه  َلاااااااَيَ  ا   َوَتل 
 

ااااااااااَاا  َذا َغاااااااااَدَت  -15  َنَعااااااااااِش مَحَياااااااااْدا لِلرس 
 

ااااااااااوَا    *** ماااااااااااِح َوت  ااااااااااَذاد  بااااااااااَأَطَراِف الر    ت 
 

َرَهااااااِط ات ااااااروِب َ اااااااَقَت بااااااَأَمرِه  -16  َولَِلم 
 

 َفَلاااااااَم َااااااااَدِر يف َتَوَماهِتاااااااا َكَياااااااحَل َاَصااااااانَع   ***
  

َىَهاااااااا البعاااااااول َومَل َااااااااَدَ   -17  َولَِلبِااااااايِ  َخل 
 

ااااااااباِح اتيَناااااااام     *** ه َداعاااااااا  الص   هلااااااااا َغااااااااَ َ
 

ااااااَد َجااااااَيَ، َعَلااااااَ را  -18  َكااااااَأا  مَحَيااااااْدا مَلَ َاق 
 

ااااااااااااااَرو      ىَل  *** ه  ال ت   َعَلااااااااااااااَ را َأَشااااااااااااااياع 
  

اااااااَحإ -19  َومَلَ َاَبَعاااااااِث اَوَياااااااَج ات ِغااااااا َة بالضن
  

ااااااااع   *** ل  ااااااااا ِوَهااااااااَ  ظ   ِمراْتااااااااا َومَلَ َاَرِجااااااااَع ِاَ
  

ااااااانَ  -20 ِمَلاااااااَن الن هااااااااَب َومَلَ َت    َرَواِجاااااااع  َاَ
  

 َكَىائِب ااااااااااه  اِل  َعااااااااااىَل الن َهااااااااااِب َتَرِجااااااااااع   ***
 

َنيِا اتَنِيااااااع وَغَيث هاالاااااااَهااااااَو  َجَباااااا -21  ج  الاااااادن
 

 ااااااااااَمراع  َوتاِميهااااااااااا الَ ِمااااااااا ن اتَ ااااااااااي ع   ***
 

اااااااااه   -22 حَم   َوَساااااااااَيحل  َأِماااااااااِ  اتاااااااااَإِمننَي َور 
 

 وِميَنىااااااح  بااااااِب اَوَطاااااِب واَوَطاااااب  َأَفَهاااااع   ***
 

ل ِااااااااااِه وِرَباِعااااااااااِه  -23  َفَأَقنََعااااااااااه  ِمااااااااااَن م 
 

 َبَلَقااااااااااع  وَنائِلِااااااااااه َقيَناااااااااار  مااااااااااَن افََرِض  ***
 

 َعاااااىَل َأي  َشاااااَجوا َتَ اااااى   الااااان يَن   َبَعاااااَده -24
  

َمَع َمااااااااَدَمع   *** ر الااااااااد    ىل َشااااااااَجِوِه َأَو اااااااااَذخ 
 

اااااااَمَ  َتاااااااال ِ اااااااَيا  َها -25  َأمَلَ َتاااااااَر َأا  ال  
  

اااااااا َوَهاااااااَو َأَسااااااايَنع   ***  َعَلَياااااااِه وَأَ اااااااَحإ َلَوهن 
 

هااااااااا -26 نيا وَأَوَد  َاا    اَوَأَوَتَ اااااااااِت الااااااااادن
  

َمااااااِر    ***  وَأَجااااااَدَب َمَرَعاهااااااا ال ااااااذي كاااااااَا ا 
  

َنَيا بِاااااااِه مَطَماِن اااااااْة  -27  َوَقاااااااد َكَاناااااااِت الااااااادن
 

اااااااااااع   ***  َفَقاااااااااااَد َجَعَلاااااااااااَت َأَوَتادهاااااااااااا َتَىَقل 
 

 َبَ ااااااإ َفَقااااااَده  روح  ا ياااااااِة كااااااام َبَ ااااااإ  -28
 

ع   *** ااااااابِيِج ات اااااااَدف   َناااااااَداه الن اااااااَد  واَبااااااان  الل 
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َبااااااِرَاَت َوَفارَقاااااا -29 اااااادوَر وأ   ِت الِبااااااي   او 
 

اااااااااا  َبَعااااااااااَده الَ َتَقن ااااااااااع   ***  َعواطِااااااااااَج َترَسَ
 

 وَأَاَقااااااَظ َأَجيَنانااااااْا وكاااااااا هلااااااا الَ ااااااَر   -30
 

َجاااااااع   *** اااااااَن َقَباااااااج هَتَ  وَنَاماااااااَت عياااااااوا  مَلَ ت  
 

 ول ن ااااااااه ِمَقااااااااَدار  َاااااااااَوما َثااااااااَو  بِااااااااِه  -31
 

اااااااا    *** ااااااااج  اَمااااااااِر ا ِمنَااااااااه هِنااااااااال  وَمرَشَ   لِ  
 

اااااااااااادا  -32 َحم   َوَقااااااااااااَد َرَأَب اهلل  اتَااااااااااااال بم 
  

ااااااااااه  اتَىيَناااااااااار     ***  وبافََهااااااااااج َانََمااااااااااإ َفَرع 
 

 َأَغااااااااارن َعاااااااااىَل َأَساااااااااَيافِِه وِرَماااااااااااااِتهِ  -33
  

َمااااااااااع   *** َ اااااااااام َأَنيَنااااااااااال  اَوِمااااااااااي  وجت  َقل   ت 
 

 َتاااااَو  َعاااااَن َأبِياااااِه َباااااَذَل َراَتىاااااِه الن اااااَد   -34
 

اااااااااااااىَل  *** اِعبِي اااااااااااااة  رش     َوَطَعاااااااااااااَن ال     والم 
  

 

وسوف اىبني لنا مان خاالل دراساىنا لىلاا العينياة أا ابان جبلاة 

كاا شاعرا فصيحا مطبوعا  عذب افليناي  غماار ال االم  مىم ناا مان 

اللغة  وعاتا بأعار هناعىه ال عراة  تىإ غادا شاعره مطواعاا لين اره  

 افىعال.وف ره منلابا   شعره بيرس وو وح  دوا ت لحل أو 

عىل أا ال اعر قد عرض   قصيدته ش واه من الدهر  ووهحل 

ما آل  ليه تاله بلبب فقد هذا اترث   وخو ه جتارب مرارة ومصاائب 

عدادة أتت به   ال أنه ظج يف وهينه وبث ش واه    طار من الو اوح  

 ومل جين   ىل الغموض والىعقيد  كام هنع أبو متام.

لين اره دوا أا لاج بقيمىاه اليننياة  فابن جبلة قاد أخضاع شاعره 

وقد جتلت ثامر ف ره يف وتدة قصايدته  ووتادة  اقاعهاا ونغمهاا  وقاد 

متيم بأهالىه ال عراة اتعىمدة عاىل تاراث أمىاه  مىخاذا مان هاذا الارتاث 

 وسيلة فنية لبنية تراكيبه وتصواره ال عر .
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 على سبعة حماور:بنية الرتاكيب يف عينية علي بن جبلة، ويشتمل 

 احملور األول: أساليب التوكيد.
 احملور الثاني: أساليب القصر.

 احملور الثالث: مواضع الفصل والوصل.
 احملور الرابع: أساليب الشرط.

 احملور اخلامس: أسلوب االستفهام.
 احملور السادس: أسلوب األمر.

 احملور السابع: خروج الكالم عن مقتضى الظاهر.
 د:أساليب التوكي

أمجج العالماة المرشرشا  فوائاد الىوكياد والغارض مناه يف كىاباه 

وجدو  الىأكيد أنا  ذا كررت فقد قررت اتإكد  "اتينصجه  ذ اقول: 

وما علط به يف نين  اللامع وم نىه يف قلبه  وأمطت شبهة رباام خاجلىاه  

أو توواات غينلااة أو ذهابااا عااام أناات بصاادده فأالىااه  وكااذلا  ذا جااات 

ني  فرا لهاا أا اهن تني قلت: فعج ااد  أا  سناد الينعج بالنين  والع

 لياااه جتاااوا  أو ساااهو  أو نلاااياا. وكاااج وأمجعاااوا جيااادااا ال ااامول 

 1"واإلتاطة

                                                           

ومابعاادها  دار اجليااج ا باا وت   111اتينصااج يف علاام العربيااة للمرشرشااي:  - 1

الطبعاااة الثانياااة  وراجاااع: بصاااائر ذوي الىمييااام يف لطاااائحل ال ىااااب العماااام 

  ثقيط افسىاذ/ عبدالعليم الطحاوي  اتجل  افعىل 5/264للين واآباد : 

 م.2007ها ا1428لل اوا اإلسالمية ا مرص  
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والىوكياد لاه طار، وهاور  فقاد ا اوا بأدواتاه ات اهورة  وقااد 

ا وا من خالل أسلوب القرص. وسنىناول كج مو و  عاىل تادة مان 

الىوكيد  ىل بن جبلةه تىإ تلىبني هورةخالل الىحليج البالغ  لعينية ع

 فيه عىل النحو اآليت:

 أدوات الىوكيد:

اللينااإ أا أساااليب الىوكيااد ا كافساااليب افخاار  ا   ضااع 

للمقااام الااذي الااا، فيااه اتعنااإ اتااراد تقراااره  وذلااا وفااط أتااوال 

 اتخاطبني.

  وقااد وردت يف عينيااة عاايل باان 1وأدوات الىوكيااد كثاا ة مىنوعااة

 اهلا اتخىلينااةه  ال أا أكثرهااا باارواا وت اارارا: القلاام  والم جبلااة بأشاا

  االبىداش  واسمية اجلملة  وقد

  ما جاش يف قول ابن جبلة: "القلم وقد"ومن الىوكيد با 

 لقاااااد أدرَكاااااَت فيناااااا اتناااااااا بَثَأِرهاااااا

 

رَقاااااع   *** ااااات بَخَطاااااب وهي اااااه لاااااي  ا   وَتل 

 

ىأكياد  دراك اتاوت افىىحت هذه اجلملة با دالم ، القلم ودقد ، ل

هلم و هابىه  ااهم ونيله منهم  فرما أا ا وا الىأكياد تجارد االهاىامم باام 

تضاامنه اواارب ماان ذكاار مااا فعلىااه اتنااااا ااام  و مااا أا ابنااإ عااىل تنماااج 

                                                           

 1/45ذكر الدكىور بدوي طبانة كث ا منها. راجع: معجم افدوات العربية:  - 1

هاا 1408ومابعدها  دار اتنارة ا جادة  دار الرفااع  ا الراااض  الطبعاة الثالثاة  

 م.1988ا
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اتخاطبني منملاة مان ان اروا أا ت اوا اتناااا تىعقاب ال ااعر وأتبااشه 

 لىىخطينهم وتثأر منهم.

رتاا مجلة جواب القلم با د قد ، فا القلم وقد كثر   ال الم اق

هييئ نين  اللامع لىوقع خرب مهم  فيإتإ با دقد ، فهنا تدل عاىل ثقياط 

  والىوقااع قااد ا ااوا توقعااا 1أماار مىوقااع  كااام أثبىااه اوليااج والمرشرشاا 

 للمخرب له  وقد ا وا توقعا للخرب  كام هو ا ال هنا.

لذ  اراد ال ااعر أا وكلمة دأدركت، جاشت معربة عن اتعنإ ا

ابني عنه واصدح به ومصورة له أبلا تصواره فا أهج هذه ال لمة هاو 

الدال والراش وال ااف "اللحا، والوهول  ىل اليشش . اقول ابن فار : 

أهج واتد  وهو  و، اليشاش باليشاش ووهاوله  لياه  اقاال: أدركات 

 .2"اليشش أ دركه  دراكْا... وتدارك القوم:  ط آخرهم أوهلم

فهذه ال لمة تإذا بأا اتناااا دنات مانهم تادرجييا  تىاإ  قاىهم 

وانىهإ س ها عندهم  وأهاام منها ما أهاام مان فقاد هاذا اتاراوش  

ووقوفهم م ىويف افادي  أمام بط، اتوت وعنينوانه  فال امل اوا رده 

 وال الىطيعوا دفعه.

                                                           

 .316راجع : اتينصج يف علم العربية للعالمة المرشرشي:  - 1

  ثقياط: عبداللاالم حمماد 269/ 2معجم مقااي  اللغة فمحد بان فاار :  - 2

 م.1979 -ها 1399ب وت  الطبعة افوىل  هاروا  دار الين ر 
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ه مان فقد انقضت ا ياة باتوت اتينروض تىام  وماا ارتتاب عليا

 مخود وس وا  ومن ثم اأيت الىعب  اللغوي هد  هلذا افمر.

عىل أا تقدام اجلاار واتجارور دفيناا، عاىل اليناعاج دلياج عاىل أا 

اتقدم هو الغرض اتعىمد بالاذكر  وأا ال االم  ناام سايط فجلاه  وكاأا 

اتنااا كانت تلعإ وراشهم لىدركهم  وتقى  منهم باانىما  هاذا اترثا  

 من بينهم.

اإكد عىل أا اتنااا ال هم هلاا وال ءش ا اغلها  –هنا  –فالىقدام 

سو  الهينر اذا الرجج والنيج منه  وفيه من الدقة واإلتلاا  باأخينإ 

 ما   الليا، ما تر .

واللينإ أا يف قوله دبثأرها، اسىعارة م نية  تياث هاور اتناااا 

ام بعاد بصورة طالاب لثاأره تارا  علياه  الاعإ وراشه وال انلااه  مها

المماا وطال افمد  واتدة الىإ البث فيها اإلنلاا يف هذه الدنيا ه  اتدة 

 الى  ا وا فيها مطلوبا عىل وشا الينىا به يف أاة  هة.

واتىأمج يف هذه الصورة االساىعاراة جياد أا ال ااعر اىعاماج ماع 

اتنااا عىل أهنا ت  قادر الىطيع أا اىعقب من اراد وادركاه واثاأر مناه  

وه ذا اعبث خيال ال عراش بافشاياش وللقهاا خلقاا جداادا  فيعيادوا 

ت  يج ما تولنا  فنراه وقد ألقيات علياه غاللاة مان اوياال  فصا ته   

 .1تالة غ  ما ألينىه النينو  واعىادته العقول
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وأي ثأر بني اتنااا وبني هإالش القوم جعج اتنااا تلحقهم وتقى  

   ال شاا أا االساىعارة تيشا ا مان طارف منهم وتنىم  منهم هاذا اترثا

خينا  ا ب اجاعة اترثا  وشادة بأساهه تىاإ جعلات للمناااا ثاأرا تطلباه 

 وهدفا ثققه.

 ىل  "لقاد أدركات فيناا اتناااا بثأرهاا"ولعج ال اعر ا   بقولاه 

اتجد الماخر واتاا  العاامر هلاذا اترثاإه فقاد كااا خاواض غمارات  

النرصا تلييناه والانج  رفيقاه  و ذ هاد، البأ   م يع القلاب  وكااا 

 با ال تىغ  وتصيب منه اتنااا وتثأر.

  ومن الىوكيد با رف ا أاضا ا ماجاش يف قول ابن جبلة:

 وقاااد كانااات الااادنيا باااه مَطَماِناااةْ 
 

اااااع   ***  فقااااد جعَلااااَت أوتاَدهااااا َتَىقل 
 

فالناظر   هذا البيت جيد أنه قد ت رر الىوكياد بحارف الىحقياط 

  والىوكيد ا هنا ا ا عر بمد  أسحل ال اعر وعهايم تمناه مرتني "قد"

 عىل فقد محيده  ذ كاا ار  فيه اسىقرارا للحياة واطمانانا هلا.

كام الحظ ا أاضا ا  اثار الىعب  باالسم الهاهر ا وهو ليناظ الدنيااا 

  وكاا مقىىض الهااهر أا اعارب "وقد كانت الدنيا به مطمانة "  مجلة: 

لىقدم مرجعه يف البيت  "وقد كانت به مطمانة"فيقال: بالضم  اتلىرت 

 .1اللابط مبارشة

                                                           

 وذلا   قول ابن جبلة: - 1

 ت ت الدنيا وأود  اا ها        وأجدب مرعاها الذ  كاا امر وأو               
 



 

(393)  ايــــــــــةرالد 

 

فال اااعر آثاار الىعباا  باالساام الهاااهر لماااادة مت ينااه   افنيناا   

وتقراره وتثبيىاه   افذهاااه  ذ الىعبا  باالسام الهااهر أقاو  وأبلاا يف 

  براا اتعنإ واسىقراره يف النين  من الىعب  بالضم .

قاد أفااد مان  –يف هذا الرتكيب مرة أخر  –لدنيا، فرعادة لينظ دا

الىوكيد وجالش اتعنإ وتثبيىه   النين    ما مل اينده الضم  لو قيج: دوقد 

 كانت به مطمانة،.

  اقال: اطمأا 1"الل وا بعد االنمعاج"والطمأنينة واالطماناا 

 باله  واطمأا قلبه.

انااا مان الا نها اطم  -هناا  –عىل أا اتراد با داطماناا الادنيا، 

 واعي، فيها  عىل سبيج اتجاا اترسج الذي عالقىه اتحلية.

فهذا اتجاا ايش  ىل أا هإالش النا  قد س نوا الدنيا س وا من 

ال براح لاه منهاا  آمناني مان اعارتاش اتمعجاات  غا  رشطاران ببااهلم ماا 

الو هم بلبب وجود محيد بيانهم  وال ليناإ ماا   الصاورة مان  يياج 

 تيث  ا وجود محيد اسىقرار واطماناا للدنيا كلها. –أاضا  –بالغة وم

وال لينإ أا اطماناا ا ياة به كنااة عن تياته وبقائه  واساىمرار 

اتنبااة عان –جوده وكرمه ورغدها أاضا  و اثار دالباش، عىل كلماة د ىل، 

                                                           

دطماان،  ثقيااط:  524اتينااردات يف غراااب القاارآا للراغااب افهااينهانإ:  - 1

با وت  الطبعاة  دم ط  والدار ال امية  هينواا عدناا الداودي  دار القلم 

 ها.1412افوىل 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (394)

وذلاا   قولاه دباه،ه لاااذاا باىامم اتالبلاة  –ءرد الوهول واالنىهااش 

 ودوام اتصاتبة واتإانلة.

وال اااعر قااد جعااج ماان الاادنيا خيمااة ثابىااة افوتاااد  ملااىقرة 

افركاا  وجعاج وجاود هاذا اترثا  وبقااشه   الادنيا ثباتاا هلاذه افوتااد 

و امنا هلا  وتا مات الينقياد وقىضا نحباه هاارت تىقلاع تلاا افوتااد  

 وذلا عىل سبيج االسىعارة ات نية.

 الىطيع أا اعطينا تقيقة شعوره بينقاد هاذا ال –هنا-فابن جبلة 

الرجج  ومارارة افمل الذ  اعىرص قلبه ا و ا أجهد نينله يف كاج طرااط ا 

كام أعطاه اذا الوهحل الرساع واتوجم  تني أشار  ىل أا الدنيا تقعلات 

 أوتادها وانق ع اطماناهنا عقب وفاة هذا اترث .

ا عن فقاده وفقاد  تلاانه   عىل أا اقىال  افوتاد فيه كنااة ا أاضا

وما كاا اقوم به من أعاامل عهيماة  قاد انىهات بانىهااش تياتاه وانقضااش 

 أاامه.

وموقع دترف اليناش، ا يف دقد، افخر  ا موقع بداع  وله غرض 

تعن  اتواالة وععاة  –  هذا الرتكيب  –أاضاه  ذ اليناش  –بالغ  دقيط 

  اقبج نقاشا وال مراش.الىعقيبه وكأا افمر ال اىمج تأخ ا  وال

فهذا ا ارف ا ا   ىل ععاة خاراب الادنيا  وعادم اساىقرارها  

وتبدل تاهلا عقب وفاة هذا الرججه وكأا افمر مل الاىغر، وقىاا طاواال 

 وال امنا مدادا  و نام تدث ذلا له بعد قب  محيد مبارشة.



 

(395)  ايــــــــــةرالد 

 

عىل أا قلاب ال ااعر قاد أفعام باافتماا وافوجاا  وتراكمات 

لغمااوم عااىل نينلااه  وقااد تبااد  ذلااا جليااا يف اخىياااره للينااظ اهلمااوم وا

انىما  اليشش من أهله  قلعه اقلعاه "دتىقلع، يف هذا الرتكيبه  ذ القلع 

 .1"قلعا وقلعه واقىلعه وانقلع واقىلع وتقلع

 أساليب القصر:
القرص من افساليب اتوجمة اتإكدة الىا  ثقاط مطابقاة ال االم 

عندما ارااد أا اينارغ شاعوره العمياط بيشاش  تقىىض ا ال: تال اتى لم

ما  فينم   ىل الىعب  عنه ب  ج مإكد  وبالقرص خاهةه فنه مان أقاو  

أو تال اتخاطب عندما اراد  قناعه بين رة ما  فافنلب  وسائج الىأكيد 

 أا ا وا خطابه بذلا افسلوب اتميم يف تأكيده ويف قدرته عىل اإلقنا .

عاىل أداة مان افدوات اتعروفاة  ول ان  وتأكيد القرص ال اعىماد

مجلاة   قاوة مجلىاني:  -غالباا–تأكيده نابع من ذاتاه وطراقاة بنائاهه فناه 

 تداوا رصاة  وافخر  مىضمنةه وهلذا كااا وجاود القرصا   كاالم 

 دليال عىل قوته وغنإ داللىه.

وقد تنوعت أساليب القرص يف عينية عيل بن جبلة  ما بني القرص 

واالسااىثناش  والقرصاا بطراااط الىقاادام  ويف هااذا اتحااور نحاااول بااالنين  

الوقوف عىل أساليب القرص الىإ جاشت يف هذه العينية  واساى ناه ءش 

                                                           

ب وت  ،  دار هادر دقلع 80/290للاا العرب جلامل الدان بن منهور:  - 1

 ها.1414الطبعة الثالثة 
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 من أعار بالغىها  والىعرف عىل أثرها يف تصوار اتقام  وقد جااش ذلاا

   عدة موا ع.

 اتو ع افول جاش يف قوله: 

 َفجَُّعَوَما َصاِحُب األيَّاِم إلَّا ُم
ملااو، لاارد اعىقاااد ماان اعىقااد انىيناااش  –هنااا  –أساالوب القرصاا 

الىينجع والىوجع ل ج  نلاا اعي، يف تلاا ا يااة  وتىىاابع علياه افااام 

 بن باهتا ورااااها.

وهذا االعىقاد و ا مل ا ن تاهال فتد من اتخاطبنيه  ال أنه تا 

و الب ااش وها –هدر عان ال ااعر ماا مان شاأنه أا ا اوا هاذا االعىقااد 

كاا تراا بأا انمل منملة من اعىقاد  –والنحيب واجلم  بينقد هذا اترث  

 انىيناش الىينجع ل ج من اىعاقب عليه ا دثاا واىغ  عليه المماا.

فالقرص عىل هذا الوجه قرص قلب  وهو قلب اعىقاده لواام  د 

الصينة اتقصور عليها   وه  الىينجع والىوجع من أتداث دهار مىقلاب 

ال ااارتك ماان اصاااتبه ولطااب وده  وتلااا اللااواام هااإ الب اااش  عنيااد 

 والنحيب واجلم .

ولذلا ذكر البالغيوا أا القرص بالنين  واالسىثناش ال ااأيت  ال   

وأما اورب "اتعنإ الذي اىاج  ىل فضج تقرار وتوكيد اقول عبدالقاهر: 

لألمار  بالنين  واإلثبات نحو: ما هاذا  ال كاذا  و ا هاو  ال كاذا  في اوا

ان ره اتخاطب وا ا فيه  فرذا قلت: ماا هاو  ال مصايب أو ماا هاو  ال 

رشطئ  قلىه تن ادفع أا ا وا افمر عىل ما قلىه  و ذا رأات شخصا مان 



 

(397)  ايــــــــــةرالد 

 

بعيد فقلت: ما هو  ال ااد  مل تقله  ال وهاتبا اىوهم أناه لاي  بمااد  

 .1"وأنه  نلاا آخر  وجيد يف اإلن ار أا ا وا كذلا

جعااة أساالوب القرصاا فيااه معنااإ آخاار  وهااو حماولااة ثاام  ا مرا

الىخينيحل عن اتراوش شياا من هول اتصااب وشادة الابالش  وتاث عاىل 

الىامسا والىج م والربط عىل قلبه  ف ج  نلاا مصاب بن بات مينجعة 

وملامت مدهلمة  طاتا جتدد عليه ا دثاا وتعاقب عليه المماا  وال لينإ 

واللاالو والىنينااي  ل اااعرنا عااام جيااي، يف مااا يف هااذا افماار ماان الىعماااة 

 م نوا هدره وخلجات فإاده.

وهذه الواو الىإ هدر ااا أسالوب القرصا هاإ واو االساىانافه 

ان ار باه ماا قبلاه مان  فنه الىأنحل اا معنإ ال اعطحل عىل ما قبله  و ناام

الب اش واجلم  عىل دهر مىللط  وهذا أدل عىل وثاو، ال ااعر يف معنااه  

اللم به مان لاطباه  وهاذه ها  قيماة أسالوب القرصاه فناه وأنه معنإ 

 اوشا أا ا وا  ردا لب ائه وجمعه الذ  اراه شيناش له.

عىل أا اتقصور عليه ايش بصورة كنائية بداعة  فقوله دهااتب 

نلأ لاه يف  افاام، كنااة عن موهوف  وهو اإلنلاا الذي اطول عمره وا 

ذه ال ناااة ت ا   ىل تلاا العالقاة أجله بمرور افاام وامىداد المماا  وه
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الوطيدة  والوشيجة القواة  وافلينة اتىبادلة بني افااام وباني مان اعاي، 

 فيها واياها.

ويف الىعب  بال نااة ملما  آخار وهاو أا بيانهام تالاماا ملاىمرا  

وعالقة دائمة  ال انينا عنها وال تنيناا عناه  ويف هاذا ماا اإكاد عاىل أا 

 جع عىل هذا الينقيد اىجدد بىجدد افاام وتعاقبها.البالش ملىمر  والىين

وء ش اتقصور عىل هيغة اسم اتينعول دمينجع، اينياد شادة ولاه 

ال اعر  وبالا جمعاه عاىل هاذا اترثا   فىينجعاه علياه ثابات ال اىقهقار  

 ودائم ال اىوقحل  فاتصاب عهيم  واوطب جلج.

ة النينلاية كام أا ء ش هذه ال لمة يف موقع اتقصور ناسب ا الا

الى  اعي اها ال ااعر وهاورها أبلاا تصاوار  وال ام ان أا ثاج حملهاا 

 كلمة أخر  أو تقوم مقامها   هذا اتقام.

فهذه ال لمة قواة الداللةه فهنا ت    ىل أا اتصيبة مإتة والرااة 

الينجيعاة: "موجعة. اقول هاتب الللاا عن أهج مادة تلا ال لماة: 

م  فجعاه اينجعاه فجعاا  فهاو مينجاو  وفجياع..  الرااة اتوجعة بام ا ر

وفجعىه اتصايبة أي: أوجعىاه  والينواجاع: اتصاائب اتإتاة الىا  تينجاع 

اإلنلاا بام اعام علياه مان ماال أو محايم  الواتادة: فاجعاة..  والىينجاع: 

 .1"الىوجع والىضور للرااة 
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(399)  ايــــــــــةرالد 

 

أا هوت اجليم االنينجاري اتضعحل  -أاضا –واضاف  ىل ذلا 

ربااام ااانين  عليااه شااياا ماان افاارات نينلااه   -ال لمااة  يف وسااط هااذه –

 ات لومة  ولينحل عنه من تدة تمنه ووهله.

  ومن القرص بطراط الىقدام ما جاش يف قول ال اعر:

 وَكَياااحل الىقاااإ َمثاااوْ  مااان افرض  ااايط  
 

نَااااع    *** عااااىل َجَبااااجا كاناااات بااااه افرض  مت 
 

لعامج فقوله دبه افرض متنع، قرص تقيق  ادعائ   تيث قرص ا

 اتإخر عىل معموله.

فهذا افسلوب أفاد قرص اتناع والامود وا امااة عاىل هاذا اترثا  

دوا غ ه من النا   وكأنه ال اوجد بني افنام غ ه ليمد هلم اد العاوا  

 وادفع عنهم افذ  والرشور.

ت دمو  ال ااعر عاىل  واتراد با داجلبج، هو ذلا اترث  الذي ف ض 

ت كبد ه عىل فراقه  فقد اسىعار اجلبج له اساىعارة ترصااية  فقده  ور   

 تيث رصح فيها بلينظ ات به به كام تر .

ت    ىل علاو شاأنه  وعهام م انىاه  ورفعاة  –هنا –واالسىعارة 

قدره  فهذا الرجج يف ثباته ورسوه وعدم تيدته كاجلبج افشام الاذي ال 

 اىأثر وال اىمتمح.

 –هنا –قام واناد  عليه  فاجلبج وتن   هذه ال لمة اىالشم مع ات

جبج عهيم اناسب تلن فعال هذا الرجج  وكرام خصاله الى  ذاعات 

 وشاعت  تىإ عرفها القايص والدا .



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (400)

كام أا هذه الصورة االسىعاراة تىناغم مع أسلوب القرصا الاذي 

أعقبها  فرذا كااا هاذا الرجاج اادفع عان الناا  واامود عان تيا اهم  

ىن ره فنه كاجلبج افشم  والطود العهيم  ال فلي  ذلا بغراب وال مل

 اىمتمح عن موافقه وال اىقهقر.

عااىل أا اتااراد ماان قولااه دافرض، ماان فيهااا ماان النااا  الااذان 

ال نوهنا واعي وا فيها  فهذه ال لمة فيها ءاا مرسج عالقىاه اتحلياة  

 تيث أطلط اتحج وأراد ا ال به.

شارة  ىل ذاو  خا ه وعماوم ويف العدول عن ا قيقة  ىل اتجاا  

 نينعه  وأنه غ  رشى  بيناة دوا أخر   و نام عم فضله افرض كلها.

وال لينإ ما يف هذا اتجاا من مبالغة وخياال امىاع الانين  واثا  

الذهنه لىقع اتعا  يف النينو  موقعهاا  وباذلا اىحقاط الغارض اتاراد 

 من افسلوب.

، كناااة عان عامة هاذا وال لينإ أا مجلة دكانات باه افرض متناع

 الرجج و بائه ومنعىه  وسمو قدره  ورفعة شأنه.

والم  يف الىعب  بالينعج اتا  دكاا، معنإ الىحرسا والىينجاعه 

 ذ أهب  هذا افمر كالقصة الى  ترو  وا  ااة اتا ية الى  تق   ويف 

هذا ما ان أ جراح ال اعر وجيدد أساه  فخصال اترث  ومناقبه قد مضت 

 ت وال ارجإ أوبىها واالنىينا  منها.وانقض

 ومن القرص بطراط الىقدام ما جاش يف قول ال اعر:



 

(401)  ايــــــــــةرالد 

 

 لَقااَد أدرَكااَت فينااا اَتنااااا بَِثَأِرهااا
 

رَقع   ***  وتل اات بخَطبا وهي ه لَي  ا 

فقوله دوهيه لي  ارقع، فيه تقدام للملند  ليه عىل خربه الينعيل  

ر ام ن رقعه  ال هاذا اوار، فأفادت اجلملة القرص  وكأا كج خر، آخ

 ل دته واتلاعه وعهمه.

اإكد عىل أا اتنااا قد أتدثت ام شقا ال تلاد  –هنا  –والقرص 

ثلمىاه  وال جيارب وهناه  فقاد اساىنهر الينىاط وتينااقم الصاد   وال ام ان 

 ان عابه وال ارتىاقه.

وقد ب ن  عجم البيت عىل عدة اسىعارات رائعة  تلط اا ال ااعر 

يالااه  ورساامها لنااا بأليناااي دقيقااة  حم مااة الصااياغة  قواااة يف آفااا، خ

 الىصوار.

ثاام  ا هااذه االسااىعارات تبعااث هااورا ملىحلاانة يف الىعباا   

 وتعط  الرتكيب عمقا وخصوبة يف مدلوله.

وتلاات "وجاااش أول تلااا الصااور االسااىعاراة البداعااة   قولااه 

سابيج  إلهاابة اتناااا هلام عاىل 1  تيث اسىعار ا لول بات ااا"بخطب

 االسىعارة الىبعية.

                                                           

الْ: نامل باه  كاتىلاه  وتاج باه فهاو تج بات اا  وبه اج وااج تااْل وتلاو - 1

 دتلج،. 11/163تال. راجع:  للاا العرب: 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (402)

فاتنااا أهابت القوم ونملت ام وتلت بأر اهم  وكأهناا عادو 

غاشم انمل بلاتىهم  والىحج أر هم  واقيم اا  فحلاول اتناااا اام 

 تلول ءاا ه فنه لي  يف تقيقىه تلوال  و نام ه  مصائب وأتداث.

تينياااد مت ااان اتناااااا مااانهم والهينااار اااام  –هناااا  –واالساااىعارة 

واسىقرارها فيام نملت به  وعدم تمتمتها عنهم  فاتنااا مل تبط عىل ءش 

تىإ أدركت ثأرها  وتققت هدفها  ونالت بغيىها  ويف ذلا تصوار ما 

 فعلىه اتنااا بنينوسهم  وربام ال نجد هذا   كلمة دأهاب، أو غ ها.

وتا كاا افمر جلال وا دث مدهلام جاش ال اعر ب لمة دخطاب، 

عهم اتصاب وبالا افسإه  ذ اوطب هو ال أا اتهم مان تالاة  ليصور

أو تادثااة  وقيااج: ساام  خطبااا فنااه اقىيضاا أا لاطااب اتاارش هاااتبه 

طباة  و ناام  –أي لطاب فياه  –باللإال عناه  وقياج: هاو ماأخوذ مان او 

طبة يف أمر عهيم  فأهله مصدر بمعناإ اتينعاوله أي رشطاوب  ت وا او 

 .1فيه

اتعنااإ و ااوتا وجااالش يف ذهاان اللااامع تن اا  وممااا اماااد هااذا 

ال اعر لىلاا ال لماة  فاوطاب الاذي نامل اام وأهااام لاي  خطباا 

 عاداا  و نام هو تدث عهيم وأمر جلج  ال ام ن تداركه أو  هالته.

وال لينإ أا تن   ال اعر هلذه ال لمة م ن له من وهينها بىلاا 

 ة تمنه.اجلملة الىإ أعقبىها  وأبرات بالا أساه وشد

                                                           

 دخطب،. 1/360راجع: للاا العرب:  - 1



 

(403)  ايــــــــــةرالد 

 

وتأيت االسىعارة الىالية يف قوله دوهيه لاي  ارقاع،  تياث جعاج 

ملىعار فثر ذلا اور، وشدة تاأث ه   –هنا  –للخطب خرقا  واور، 

 ثم رش  االسىعارة بأا جعج اور، ال ام ن رقعه ورأبه.

وهنالا فر، بني أا ا وا مركم الداللة كلمة مينردة  وأا ا وا 

مان ت اااب ها هااورة بيناة اتالماا  وافبعاااد  خيوطاا مى اااب ة  تولاادت 

 .1انلاب اتعنإ من أعطافها وأجمائها ومطاوهيا

كناااة عان هاينة   –أاضاا  -وام ن أا الما  مان هاذه العباارة 

وه  شدة تمنه  وبالا أساه  وقوة تينجعه عاىل ماا تادث هلاذا اتلحاود 

ه مارة الذي أود  الرم   وغطاه الثر   وال أمج   أوبىه والىمىع بر اىا

 أخر .

 الفصل والوصل: 
شااغلت البالغااة العربيااة بىحليااج أساااليب العطااحل    طااار ماان 

قضية عطحل اجلمج  وانرصافت باذلا مهىدااة ومىأساية بمانهج اإلماام 

 –الذي سيطر عىل الىين   البالغا  تىاإ العرصا ا اداث  –عبدالقاهر 

 . 2عن عطحل اتينردات

                                                           

 .247راجع: الىصوار البيا :  - 1

ومااا  222و ا شااات االسااىمادة يف هااذه القضااية فراجااع: دالئااج اإلعجاااا :  - 2

م اتعاانإ للادكىور/ بعدها   وقارا ذلا بام كىبه اتحادثوا يف ذلاا فماثال: علا

م  والبالغاااة 1974بااا وت    دار النهضاااة العربياااة 174عبااادالعمام عىياااط: 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (404)

فاة عليهاا مان تياث وقد وقينوا يف ذلا عند عالقة اجلملة اتعطو

 –متام الصلة أو انقطاعها أو توسطها يف ذلا  فقالوا:  ا  سقاف العطحل 

ا ااوا يف مو ااعني مىناقضااني  وااا: كااامل  –أي الينصااج بااني اجلملىااني 

 االنينصال  وكامل االتصال  أو ما ا به ذلا.

أما الوهج فرنه اىعني يف مقام الىوسط بني تالى  كامل االنينصال 

باني اجلملىاني اتعطاوفىني  كاام هاو مقارر ومعاروف يف وكاامل االتصاال 

 .1كىب البالغة

تلا خالهة نهراة العطحل  كام قدمها اإلماام عبادالقاهر  وكاام 

عاشاات ماان بعااده يف كىااب البالغااة العربيااة  وسنرشاا  يف الصااينحات 

                                                                                                                                          

القااهرة  وعلام    دار اتعاارف 227الوا حة لعايل اجلاارم ومصاطينإ أماني: 

القااهرة  دد.ت،     دار هنضاة مرصا 187اتعانإ للدكىور/ دروا، اجلند : 

القااهرة     م ىبة وهباة 267 ودالالت الرتاكيب للدكىور/ حممد أبوموسإ: 

عاىل تينااوت ماا بينهاا  م  ومجيع هذه ال ىب 2004 -ها 1425الطبعة الثالثة  

تدور   مو و  الينصاج والوهاج تاول كاالم  من تيث افهالة والىجداد 

 اإلمام عبدالقاهر.

راجااع: اإلاضاااح للخطيااب القمواناا  واام ااه: بغيااة اإلاضاااح لل اايخ/  - 1

القااهرة  الطبعاة الثانياة عرشاة    م ىباة اآلداب 2/55دي: عبداتىعال الصاعي

  ثقياط الادكىور/ 434م  واتطول للعد الدان الىينىااا : 2000 -ها  1421

 -هاا  1422با وت  الطبعاة افوىل  عبدا ميد هنداوي  دار ال ىب العلمية 

 . 3/2م  ورشوح الىلخي : 2001



 

(405)  ايــــــــــةرالد 

 

اسىقصاش موا اع الينصاج والوهاج يف تلاا العينياة  وفاط هاذا  القادمة

 ليات افساليب وأعارها البالغية.اتنهج  حماولني  براا مجا

 أوال: موا ع الينصج يف عينية عيل بن جبلة:

 كامل االتصال:  -1

أا تىحاااد   –اتاااراد ب اااامل  االتصاااال عناااد البالغياااني               

نمل الثانية من افوىل منملة نينلها  .1اجلملىاا اثاد تاما  بحيث ت 

بن جبلة  ما ومن موا ع الينصج ل امل االتصال يف عينية عيل 

  جاش يف قوله:

ااااام  رماااااه ماااان موا ااااِع أَمنااااه  مِحَ
 

ينَد    ***  مِحَام  كذاك اوَطب  باوطِب ا 

فاتىامج يف هذا البيت جيد أا مجلة دكذاك اوطب باوطب ايند ، 

قد فصلت عن اجلملة الى  سبقىها  وه  قولاه دمحاام رمااه مان موا اع 

                                                           

ساورة  "  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ": بأا ت وا مإكدة هلاا  مثاج قولاه تعااىل - 1

      ڳ  ڳ"،  أو مو ااحة ومبينااة هلااا  مثااج قولااه تعاااىل: 17الطااار، د

ساااورة  "ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ

  ڳ   ڳ  ڳ  ڳگ  گ  "،  أو بادال منهاا  مثاج قولاه تعااىل: 120طه د

سااورة اتإمنااوا  "  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ج هاذا افمار يف كىااب:  اإلاضااح ماع البغياة: ،. راجع تينصي82  81اآلاىاا: د

 وما بعدها. 2/62



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (406)

ثانية بمنملة الىوكياد اللينها  مان أمنه محام، ل امل االتصال بينهامه فا ال

 افوىل.

و نام اقىىض اتعنإ هذا الىوكيد فا اجلملة اللابقة فيهاا ناو  مان 

الغرابة تث  الده ة والىعجب  ومعلوم أا من مقامات توكيد ال الم أا 

 جي ش يف افمور اتلىغربة لىأن  اا النين  وتل ن  ليها.

 –ى  تقىيض توكيد ال االم وقد ذكر اإلمام عبدالقاهر اتقامات ال

تياث اقاول يف  –عند تداثه عان تقادام اتلاند  لياه عاىل اوارب الينعايل 

وا هد تا قلنا مان أا تقادام اتحادث عناه اقىيضا تأكياد اوارب "ذلا: 

وثقيقه له  أنا  ذا تأملنا وجادنا هاذا ال اب مان ال االم جيا ش يف كاج 

 .1"افمر.. ءش كاا خربا عىل خالف العادة  وعام الىغرب من

قد وافقات اجلملاة افوىل وأكادهتاه ولاذا  –هنا  –فاجلملة الثانية 

هارت الصلة قواة بني اجلملىني فال ثىاج  ىل ربط باالواوه فا الىوكياد 

واتإكد كاليشش الواتد  ومن ثم ترك العطحل لعدم هحة عطحل اليشش 

 عىل نينله.

 كامل االنقطا  بال  هيام: -2

ني تبااان تاام وانقطاا  كاماج  وارجاع وهو أا ا وا بني اجلملىا

ذلااا  ىل اخااىالفهام  ن اااش وخااربا لينهااا ومعنااإ  أو معنااإ فقااط  أو  ىل 

 .2فقداا اتناسبة بينهام

                                                           

 وما بعدها بىرصف. 133دالئج اإلعجاا:  - 1

  ورشوح الىلخااي : 439  واتطااول: 2/60راجااع: اإلاضاااح مااع البغيااة:  - 2

3/25. 



 

(407)  ايــــــــــةرالد 

 

عىل أا الينصج ل امل االنقطا  كاا ملمحا باراا وغر ا وا حا 

تياث بلغات  –الى  نىناوهلا بالدراسة والىحليج  –يف عينية عيل بن جبلة 

 سىة موا ع. –هلذا الغرض  –ا موا ع الينصج فيه

ولعج تلا ال ثرة ترجع  ىل تالاة ا اما وال اجإ الىا  انىابات 

ال اعر وامىل ىه وسيطرت علياه  وجعلىاه اىنقاج باني اجلماج اإلن اائية 

 تارة واجلمج اورباة تارة أخر .

  وجاش اتو ع افول للينصج ل امل االنقطا  يف قول ال اعر:

وماا قبلهاا ل اامل  "تعم بام عمات غا ك .."فقد فصج بني مجلة 

ولااو سااهلت عنااا " وهاا  قولااه –االنقطااا  بااني اجلملىااني فاارا افوىل 

خرباااة يف اللينااظ واتعنااإ  والثانيااة  ن ااائية يف اللينااظ واتعنااإ   "افسااإ

 والينصج بينهام ال اوهم خالف اتقصوده ولذا وجب الينصج بينهام.

فيااه ناو  ماان حماولاة  ظهااار الصارب واجلَلااد يف  –هناا  –فالينصاج 

  .مواجهة ال دائد واتحن الى  أهابىه وأتت به بعد فقد هذا اترث

كام أا هذا الينصج فيه نو  مان تثبيات الانين   وهدهادة م ااعر 

 الىوتر واالنينعال الى  سيطرت عىل ال اعر  ومت نت منه لينقده محيدا.

 وأمااا اتو ع الثا  فقد ورد يف قول ال اعر:
ااااااات غاااااا ك  هنااااااا  تعاااااام  بااااااام عم 

 

قااع ***  ِسااهام  اتنااااا رائحااات  َوو 

 

َلَت َعنَاااَا  -2  افََساااإ َكااااا ِ  افََساااإ َوَلاااَو َساااه 
 

بِيااااااااااااِب َوَمَقنَااااااااااااع   *** َعاااااااااااامو لِل   َعااااااااااااماش  م 
 

ااااااااا -3 َك  هن  َاااااااااَت َغااااااااَ َ  َتَعاااااااام  بااااااااام َعم 
  

ااااااااااع   *** ق   ِسااااااااااهام  اتََنااااااااااااا  رائحااااااااااات  َوو 
 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (408)

اااااا يااااااد لااااااو ان   هأ هاااااابنا بيااااااوما يف مح 
 

اات تَضَعَضااع ***  أهاااب عااروَظ الاادهِر ظل 
 

وها   –ل امل االنقطا  بني اجلملىني  فاافوىل  –هنا  –فالينصج 

وها   – ن ائية لينها ومعنإ  والثانياة  – "تعم بام عمات غ ك.."قوله 

 خرباة لينها ومعنإ. – "أهبنا بيوم يف محيد.."قوله 

الطلاب دتعام، وع الينصج هو اإلاامش باذلا  ىل هاعوبة ثقياط 

لعهم اتصيبة وهوهلا  فثمت بوا شاسع  وهوة كب ة بني اتصاب وباني 

 اتطلوب دطلب العماش والىجلد،.

اتصيبة يف هذا الياوم  بنااش  ومما اإكد هعوبة ذلا اتوقحل وهول

 الينعج للمينعول وتن   داوم، يف هذا اتقام.

ينو  فا دث جلج  واوطب عهيم  واتصيبة هوهلا شداد  والن

غ  مىطلعة تعرفة اليناعج  فاالعقول مذهولاة بلابب فقاد محياد  كاام أا 

 كام ذكرنا. –ذكر اليناعج ال اىعلط به غرضه ولذا بن  الينعج للمينعول 

وتن   داوم، يف هذا اتقام انادي عىل شدة ذلا اليوم وهعوبىه  

فهو اوم لاي  كاأي ااوم  وقاد اماج الىن ا  عاىل الىهوااج  أو لاااام 

تا أهاام فيه من تدث  –أاضا -هب النين  يف تصوره كج مذهب لىذ

 مدهلم ورااة عهيمة.

 -من موا ع الينصج ل امل االنقطاا  فقاد-وأما اتو ع الثالث 

 ورد يف قول ال اعر:
 ولااااااَي  بغااااااَروا أا ت صاااااايب منيااااااة  

 

 مِحااااااإ أ َخىِهاااااااا أو أا اااااااذل ات َمن اااااااع ***
 

 لقاااااد أدرَكاااااَت فيناااااا اتناااااااا بثأرهاااااا
 

رقااااع  *** اااات بخَطاااابا وهي ااااه لااااَي  ا   وتل 
 



 

(409)  ايــــــــــةرالد 

 

فاتىأمااج يف هااذان البيىااني جيااد أا مجلااة دلقااد ادركاات فينااا اتنااااا 

بثأرها، جاشت مينصولة عام سبقىها ل امل االنقطا ه فافوىل خرباة لينها 

والثانياة  ن اائية  –وه  قوله دولي  بغرو أا تصيب منياة..،  -ومعنإ 

 لينها ومعنإ فهنا قلم.

علوم أا عالقاات اتعاانإ باني اجلماج مل تىاأثر باأا هاذه ومن ات    

 .1خرب  وتلا  ن اش  و نام وا سواش من ناتية أنلاب اتعا 

فيه نو  من هدهادة الىاوتر وحماولاة اللايطرة  –هنا  –فالينصج    

عااىل م اااعر االنينعااال وا ااما  باادليج أا ال اااعر قااد هاادر اجلملااة 

وكاذا  –افمر اتهم وال أا العهيم  الذي ال اأيت  ال يف –بأسلوب القلم

 والينعج اتايض. "قد"بحرف الىحقيط  –أاضا  –تأكيد اجلملة 

الىاا  ااااول اااا أا -ومااع ءاا ش ال اااعر اااذه اتإكاادات كلهااا  

  ال أنه ععاا ما اىينلت -اليطر عيل م اعره اتىأججة وعاطينىه اتلىهبة

والىاوتر واالسىلاالم الممام من اده مرة أخار   فيعاود  ىل تالاة القلاط 

باني مجلاة  -أاضاا  -ت اعر ا ما واليأ   ولعاج هاذا هاو ع الينصاج 

دنعاش محيدا..، ومجلة دلقد أدركات فيناا اتناااا بثأرهاا..، ماع اتينااقهام يف 

 اإلن ائية لينها ومعنإ.

  وجاش اتو ع الرابع يف قول ال اعر:

ااااَد جااااَي، علاااا را  َياااادا مل َاق  َ  كااااأا  مح 
 

 

اااااااااارو      ن علاااااااااا را  *** ه الت   أَشااااااااااياع 
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 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (410)

فقد فصج ال اعر بني هدر هذا البيت وبني قوله دنعاش محيادا..، 

فااافوىل  ن ااائية لينهااا ومعنااإ  -قبلهاااه ل ااامل االنقطااا  بااني اجلملىااني 

وفا الينصااج بياانهام ال اااوهم خااالف  -والثانيااة خرباااة لينهااا ومعنااإ 

 أاضا. -اتقصود 

اإلن اائ  اادل عاىل أا عيل أا الارتاوح باني افسالوب اواربي و

مااالت مليطرة عىل  -بلبب فقد هذا اترث   -م اعر الىوتر واالنينعال 

ات اااعره و ا كاااا افساالوب اوااربي أهاادأ نااربة وأخااحل جلجلااة ماان 

 افسلوب اإلن ائ .

 واأيت اتو ع اوام  يف قول ال اعر :
ل ااااااه وِرباعااااااه  فأقنعااااااه ماااااان م 

 

 ونائلِاااااه قينااااار مااااان افرض بَلَقاااااع   ***
 

 عيل أي شجوا ت ى   النين   بَعاَده   
 

  ىل َشَجوه أو ااذخر الدَماَع َماَادَماااع   ***
 

 -فالينصج وا   بني اجلملىني ل امل االنقطا  بينهام  فاافوىل    

وها   _خرباة لينهاا ومعناإ  والثانياة  _وه  قوله دفأقنعه من مل ه..، 

  ن ائية لينها ومعنإ. _قوله دعيل أي شجو..، 

ىقااال بااني افساالوب اوااربي واإلن ااائ  فيااه داللااة عااىل أا واالن

ال اعر اصور م اعر الىوجع والىينجع اتليطرة عليه واتىم نة منه  فهو 

كاترأة الث ىل الى  تنوح عىل فقيدها وفلذة كبدها  وقاد أهاااا اهلاذااا 

 وأعياها اهلم من شدة ا ما والوله.



 

(411)  ايــــــــــةرالد 

 

وات اااعر ملىهبااة فالعاطينااة يف تلااا القصاايدة قواااة وهااادقة  

ومىأججة  وقداام قيج فعرا : ما بال الرثاش أجود أشعاركم  قاال: فناا 

 نقول وأكبادنا ثرت،.

فاتىأمج يف تلا افساليب جيد أهنا كانت مرآة هادقة  وانع اسا 

ملموسا تا أهاب ال اعر وانىابه من فقد هذا اترث  الذي كااا ساندا لاه 

 وظه ا.

يف قاول  -مان موا اع كاامل االنقطاا   - وجاش اتو اع افخا 

 ال اعر:

فقد فصج باني اجلملىاني الخاىالفهام يف اوربااة واإلن اائية لينهاا 

وهاااا  قولااااه دأمل تاااار أا ال اااام  تااااال -ومعنااااإ  فاجلملااااة افوىل 

وه  قوله دب إ فقده روح  - ن ائية لينها ومعن   والثانية  _ها..، يا 

 خرباة لينها ومعن . -ا ياة ..،

هو انقطا  افمج  وفقداا اهلدف يف ا يااة  -هنا  -وع الينصج 

بعد موت هذا الرجج  فقاد أوت ات الادنيا  وأودي اا هاا  وأجادب 

 مرعاها الذي كاا امر .

الىاا  تنااب  تمنااا  _ارات ولعااج اخىيااار ال اااعر لىلااا العباا

دليج هاد، وبرهاا جيل عىل ماوهج  _وشجإ  وتيني  ترقة وجو 

 َبَ إ َفَقَده  روح  ا ياِة كام َبَ إ  -28
 

ع   *** ابِيِج ات اَدف   َنَداه الن اَد  واَبان  الل 
  



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (412)

 ليه تاله  وما آلت  ليه نينله مان ااأ  وأساإ وهام وغام  فقاد انقطاع 

 افمج وذهب الرجاش بينقد هذا اترث  الذي كاا ملجأ له ومعاذا.

و ا أردت دلاايال قاطعااا عااىل ذلااا فراجااع تلااا العبااارات ماارة 

لها تأمال دقيقاا: دأوت ات الادنيا.. أود  اا هاا.. أجادب أخر  وتأم

مرعاها.. جعلت أوتادها تىقلع.. ب اإ فقاده روح ا يااة.. ب ااه الناد  

 وابن اللبيج اتدفع...،.

 شبه كامل االتصال : -3

باالسىاناف البيا   وهو أا ت وا اجلملة افوىل  -أاضا-والمإ

 .1مىضمنة للإال تقع اجلملة الثانية جوابا له

وجاش الينصج ل به كامل االتصال يف ثالثة موا ع يف تلا 

  العينية  وكاا أول هذه اتوا ع ما جاش يف قول ال اعر:

مان فقد فصج بني مجلة د  هنا سهام اتنااا..، والى  قبلها تا بيانهام 

 شبه كامل االتصال.

فاتىأمج يف هذا البيت جيد أا اجلملة افون فيها نو  مان الغراباة  

 اتىمثلة يف طلب ال اعر من نينله أا اصرب وأا اىجلد عىل هذا اتصاب.

كام أا هذه اجلملة الينهاا قادر مان الغماوض الرقياط تىطلاع معاه 

جلملاة الثانياة النين   ىل معرفة هذا ا  م ودوافع هذا الطلب  فجاشت ا

                                                           

 .3/52الىلخي :   ورشوح 2/68راجع: اإلاضاح مع البغية:  - 1

اااا -3 َك  هن  َااااَت َغاااَ َ  َتَعااام  باااام َعم 
  

اااع   *** ق   ِساااهام  اتََناااااا  رائحاااات  َوو 
 



 

(413)  ايــــــــــةرالد 

 

ادر  د هنا سهام اتناااا، مينصاولة غا  معطوفاة لىجياب عان هاذا الاذي ق 

 وقوعه يف نين  اللامع.

هاو االساىاناف   -عندئاذ–وقد ذكر البالغيوا أا سبب الينصاج 

البيا ه أي شبه كاامل االتصاال  ولاي  ل اامل االتصاال الاذي ماره فا 

منهاا وهاو اللاإال  اجلواب لي  بيانا للجملة افوىل  باج ليشاش انبعاث

 الذي أثارته واقىضىه.

وهاو غا   -قاد سام  اساىانافا بيانياا  -هناا–عىل أا االسىاناف 

فنااه  -االسااىاناف بااالواو أو اليناااش أو االسااىاناف باجلملااة  أي: القطااع 

 اسىاناف او   وابني جواب اللإال اتثار اتنبعث من اجلملة افوىل.

وىل يف الواقاع  ومنقطعاة فاجلملة الثانياة ليلات منينصالة عان اف

عنهااا  بااج مبينااة ومو ااحة ليشااش فيهاااه ولااذا سااميت الثانيااة ملااىأنينة 

 .1اسىانافا بيانيا

-فجملة د هنا سهام اتنااا ..، قد ت اوا تاذايال للجملاة الطلبياة 

تنمل منملة الىعليجه فلذلا فصالت  واتاراد: فا  -الى  هدر اا البيت

طئ هدفها  فعليا أا تىجمج وتىجلاد سهام اتنااا تصيب اجلميع وال  

 وتر  بقضاش اهلل وت مه فيام أهاب هذا اتلحود.
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 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (414)

وتأمج ما وراش الىعب  باالسم اتوهول دماااا، يف هاذا افسالوب 

دتعم بام عمات غ ك،  وما فيه من  اام وعموم  فال اعر اىلم  لنينله 

له باذلا فع أي سبيج للىعماة  وابحث عن أي ءش ام ن أا اىعلط به 

 هيد  من لوعاة نينله وترقىها الى  أهابىها بلبب فقد هذا اترث .

وأما اتو ع الثا  من موا ع شبه كامل االتصال فقد ورد يف 

  قول ال اعر:

ام رماه من موا ع أمناه محاام، جياد فالناظر اتىينح  يف مجلة دمح

أهنا قد جاشت مينصولة عن اجلملة الى  سبقىها تاا بيانهام مان شابه كاامل 

 االتصال.

وه  قوله دد وكنت أراه كالرااااا رائىهاا ..،،  _فاجلملة افون 

فيها نو  من الغموض واإلاام اث  يف نين  اتىلق  ساإاال عان سابب  _

من موا اع أمناه ..، لىجياب عان اتقادر  ذلا  فجاشت مجلة دمحام رماه

 وقوعه يف نين  اللامع.

 -هنااا  -عاايل أنااه قااد تبااني لنااا ورسااخ يف أذهاننااا أا االسااىاناف 

كاام ا اعر  -اسىاناف جاواب   ولاي  ابىاداش كاالم منقطاع عان ساابقه 

 بذلا لينظ االسىاناف.

 _واسىاناف اجلواب هذا اىم به ال الم اتنبثط من اجلملة اللابقة 

ولااذلا تراهااا ال تلااىقج و ا طالاات   _  هاا  كااافم هلااذه اجلملااة الىاا

ااا م َرَمااا ه ِمااَن َمَواِ ااع َأَمنِااِه  -12  مِحَ
 

يَنَد    ***  مِحام  َكَذاك اَوَطب باَوَطب ا 
 



 

(415)  ايــــــــــةرالد 

 

وت اااثرت فروعهااا وامىاادت  فااال ت ااوا حمااورا  وأهااال يف ال ااالم  أو 

 .1جذرا من جذور معانيه  انبن  عليه غ ه

وجاش اتو ع الثالث من موا ع شبه كامل االتصال يف قول 

  ال اعر:

فقد فصج بني البيىني للقطع واالسىاناف تا بينهام مان شابه كاامل 

 االتصال.

رجااع اااا وهاا  ظلااع، تركاات اللااامع فاجلملااة افوىل: دومل ا

وأثارت يف ذهنه سإاال: بأي شئ ارجعوا؟ أو: كيحل ارجعاوا؟ فقاال: 

 هن رواجع املن النهاب..

وال لينااإ أا القطااع واالسااىاناف ال اااأيت  ال يف اتعااا  اجلليلااة 

وافخبااار اتهمااة ذات الباااله تىااإ جيااذب اللااامع واليناات انىباهااه  ىل 

من اتوا ع الى  اطارد "ذكر عبدالقاهر أنه  الغرض اتطلوبه ولذا فقد

ابدأوا بذكر الرجج  واقادموا  3فيها تذف اتبىدأ دالقطع واالسىاناف،
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 مراتا: ن يطة قواة . ظ لع: من ظلع  أي: عرج  النهاب: افسالب والغنائم. - 2

ع واالسىقراش الذ  دأب ال يخ علياه  وقاد اساىنبط مناه هذا اإكد منهج الىىب - 3

يف هذا الباب أا تذف اتبىدأ اطرد وادوم عند ذكر الداار واتناال  ومع القطاع 

واالسااىاناف. راجااع: رشح دالئااج اإلعجاااا للاادكىور/ حممااد  بااراهيم شااادي: 

َحإَومَلَ َاَبَعِث اَوَيَج ات ِغ َة ب -19  الضن
  

ااع   *** ل  ااا ِوَهااَ  ظ   ِمراْتااا َومَلَ َاَرِجااَع ِاَ
  

انَ  -20 ِمَلَن الن هااَب َومَلَ َت    َرَواِجع  َاَ
  

ب ااه  اِل  َعااىَل الن َهااِب َتَرِجااع   ***
 2َكَىائِ

 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (416)

  و ذا 1بع  أماره  ثام اادعوا ال االم افول  والاىأنينوا كالماااا آخار

 .2"فعلوا ذلا أتوا يف أكثر ال الم بخرب من غ  مبىدأ

 ة.ثانيا: موا ع الوهج يف عينية عيل بن جبل

 الىوسط بني ال املني:

واتراد بال املني: كاامل االتصاال وكاامل االنقطاا   وقاد عرفاوه  

 .3بقوهلم: أا تىينط اجلملىاا خربا أو  ن ااش لينها ومعنإ  أو معنإ فقط

ومن الىوسط بني ال املني يف عينية عيل بن جبلة ما جاش يف 

  هدرها:

فقااد وهاالت ال ااطرة الثانيااة بااافوىل لوجااود اتناساابة بياانهام  

 واتيناقهام يف اورباة معنإ دوا اللينظ.

                                                                                                                                          

 -هااا 1434اتنصااورة  الطبعااة الثانيااة  –  دار اليقااني للنرشاا والىوااااع 225

 م.2013

اقصد معنإ جدادا  وعادة ما ت وا بينه وبني الذ  قبلاه هالة معنوااة  وقاد  - 1

ه فا ال االم اتلاىأنحل كااجلواب عان "شابه كاامل االتصاال"سامها اتىأخروا 

 سإال اث ه ال الم قبله.

 بىرصف. 147دالئج االعجاا:  - 2

 راجااع: عاارو  اففااراح يف رشح تلخااي  اتينىاااح د اامن كىاااب رشوح -  3

 وما بعدها. 69الىلخي  ،: 

َهِر  -1 َهِر َتَب   َأَم َعىَل الد  َم   َألِلد   جَتَ
 

اااع   *** يَنج  ااااِم  ال  م   َوَماااا َهااااِتب  افا 
 



 

(417)  ايــــــــــةرالد 

 

فاجلملااة افوىل دأللاادهر تب اا ..،  ن ااائية يف اللينااظ خرباااة يف 

وهاو  -ن النينا  اتعنإه  ذ االسىينهام فيهاا لان اار الاذي ااإول معنااه  

مع وجود ناو  مان الىناساب باني اتلاندان يف اجلملىانيه  -معنإ خربي

فرهنام ادوراا تول الب اش واجلم  والينجيعة  وه  معاا من تقاج دالن 

 واتد.

  -كاام ال ليناإ -عىل أنه قد ا وا اتلند  ليه يف اجلملىني واتدْا 

  "جتام   -ب   ت "هو الضم  يف الينعج  "هاتب افاام"فاتقصود با 

 بدليج قوله يف البيت الثا  : ولو سهلت عنا اف  ..

ومن الوهج بني اجلماج للىوساط باني ال املاني ماا جااش يف قاول 

 ال اعر:

 اجلملااة الىاا  فجملااة دولااو سااهلت عنااا اف ، عطيناات عاايل

قبلها  وه  قوله دوما هاتب افاام  ال مينجع،ه تا بيانهام مان الىوساط 

 بني ال املني.

فقد اتينقت اجلملىاا يف اورباة لينهاا ومعناإ  ووجادت اتناسابة 

كاام  -اتلوغة للعطحل  ومل امنع مان العطاحل ماانعه ولاذا وهاج بيانهام 

 تر .

َلَت َعنََا افََسإ َكاا ِ  افََسإ -2 بِياااااااِب َوَمَقنَاااااااع   *** َوَلَو َسه  َعااااااامو لِل   َعاااااااماش  م 
 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (418)

ودامومىاه   اناادي عاىل اتصاال تاما ال ااعر -هناا –والعطاحل 

 ىل أا ا اما  -أاضاا–ومت نه منه  وسيطرته عليه  كام أا العطحل ا ا  

 مالام لل اعر وال انينا عنه.

قد ا وا لىعدد مهاهر ا ما واشرتاكها   -هنا–عيل أا العطحل 

 ودوراهنا تول موهوف واتد.

مااا جاااش يف قااول  -أاضااا–وماان الوهااج للىوسااط بااني ال املااني 

 ال اعر:

فقد وهج بني مجلة دوأدبنا ما أداب النا  قبلنا ..، واجلملة الى  

للىوساط باني ال املانيه  -وه  قولاه دأهابنا بياوم يف محياد ..،-سبقىها 

ناساابة اتلااوغة ف ااال اجلملىااني خرباااة يف اللينااظ واتعنااإ  ووجاادت ات

 للعطحله ولذا وهج بينهام.

ا    ىل تىابع افتاداث وتالتقهاا  واساىمرار  -هنا–والوهج 

 ا ما واجلم  عىل فقد هذا اترث .

 أساليب الشرط : 

ذكر العلامش أا الرشف قرا أمر بآخر مع وجود أداة رشف  بحيث 

باط ال اىحقط الثا   ال بىحقط افول  ودخول ترف الرشاف سابب يف ر

فعج الرشف بجمائه  بحيث اصبحاا كاجلملة الواتدة يف الوفاش باتعنإ  

 فال اىم اتعنإ  ال اام.

َبنَاا -5 َب الن اااَ  َقَبَلنَااا َوَأد   ا َمااا َأد 
 

اااارَبِ َمَوِ ااااع   ***  َول ِن ااااه مَلَ َاَبااااَط لِلص 
 



 

(419)  ايــــــــــةرالد 

 

وتأيت أوية أسلوب الرشف تا ادل عليه مان تربياة الينائادة  ذلاا 

فا ا  م كلام ااد  صيصا ااد غراباة  وكلاام ااد غراباة ااد فائادة  كاام 

 .1ذكر سعد الدان الىينىاا 

لوب لطائحل دقيقة  وأعار جليلة  جعلت البالغيني فلهذا افس

 ابحثوا عن ثليج دالالته و ااشاته.

واتلحوي أا دلو، ه  أكثر أدوات الرشف اسىعامال يف عينية عيل 

بن جبلة  وربام اعود سبب ذلا  ىل تالة افسإ وال جإ الىا  أهاابت 

 ها.ال اعر ومت نت منه  وجعلىه اىمنإ وقو  أشياش مل اثبت ثقق

 الرشف بلو :

  ومن الىعب  بأداة الرشف دلو، ما جاش يف قول ال اعر:

فاعىامدا عيل الرهيد اتعريف فبعاد الىجربة وات ااعر اتثاارةه ااىم 

ثم اعىماد ال ااعر عاىل أسالوب الرشاف هوغ ال أا العام اتطرده ومن 

 الذي تطرد فيه النىيجة باطرد اتقدمة.

وقد أجاد ال اعر يف اإلتياا اذا افسالوب يف هادر البياته فا 

أهج دلو، أا ت وا للرشف يف اتايض  مع القطع بانىيناش الرشف وانىينااش 
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َلَت َعنََا افََسإ َكاا ِ  افََسإ -2 بِياااااِب َوَمَقنَاااااع   *** َوَلَو َسه  َعااااامو لِل   َعاااااماش  م 
 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (420)

شائ اجلماش  فه  مو وعة للداللة عىل امىنا  اجلماش  وعىل أا امىناعه نا

 عن امىنا  الرشف.

فالرشف با دلو، هنا فيه حماولة للىخينيحل من تما ال اعر ووهله  

 فقد ساشه ما تدث هلذا الرجج وأمضه  وآمل قلبه.

فهذا افسلوب ايش بأا افسإ ال جيدي  وأا ا ما لن ارد هاذا 

 الينقيد  وما عليه  ال الىثبت والىجلد والر ا بقضاش اهلل.

عايل الىجرااد  وا اوا الغارض مان  -اهن–وام ن محج ال الم 

ذلا مإاارة نينله وحماولة االت اش عيل شخ  آخار  لعلاه ليناحل شاياا 

 من ترقىه ولوعىه عيل هذا الينقيد.

وال لينإ أا اتعناإ عاىل الىجرااد هاو أا ال ااعر لاطاب نينلاه 

قائال: ال تأ  عيل هذا اتلحود وال ثما لينقده  وال تندم عيل فراقه  وال 

آل  ليه أمره  فرا هذه سنة اهلل يف العباد  وتاال مان سابط مان  تعجب مما

 اآلباش وافجداد  وكج هائر  ن تىينه واتعاد.

عااىل أا نيناا  ال اااعر نيناا  مينعمااة باااهلموم  م لومااة باارتاكم 

افتماا والغماومه ولاذا فقاد كااا ال ااعر دقيقاا يف هاياغىه فسالوب 

 الرشف  مبينا عن خين  تله وم نوا فإاده.



 

(421)  ايــــــــــةرالد 

 

مج داللة كلمة دافسإ، عيل ا الة النينلية الى  تبد   أثرها ولنىأ

 تباا   الينائاِت  -كام اقول الراغب -جليا عىل ال اعر  فحقيقة دافسإ، 

 .1بالغم   اقال: أسيت عليه أسْإ  وأسيت له

وتأمااج مااا وراش تقاادام اجلااااار واتجااارور دعنااا، عااىل الينااااعج 

فمر  وال الم مىوجه  ليه  فاتصااب دافسإ،  فال اعر هو اتنوف اذا ا

مصابه  وال جو شجوه  فينقاد هاذا الرجاج قاد تاط  مان واة ال ااعر  

 وعاىل من هربه  وأ م قلبه  وفت يف عضده.

واأيت اإلظهار يف مو ع اإل اامر للىلاجيج عايل ماا وهاج  لياه 

تاله  والىعجيب مما آل  ليه أسااه  كاام أناه حماولاة للىخينياحل عان نينا  

وقلب اعىرصه اهلم وا ما  فمان علام أا كاج تا  مينقاود ال  م لومة 

 .2حمالة مل اىيناقم جمعه عند فقدهه فنه وطن نينله عيل ذلا

قبااج ءاا ش اتعطااوف -عاايل أا تقاادام اجلااار واتجاارور دلبيااب، 

فياه  شاارة  ىل أا افتعا  الينطان علياه أا ااىعظ واقناع  واار   -عليه

 ه  واىيناقم امىعا ه.بقضاش اهلل وت مه  وأا ال ا ىد تمن
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 ومن هذا اتعنإ قول كث : - 2

ط نت هلا النين   ذل ت  ****  ذا و 
 فقلت  هلا اا عمن كجن مصيبةا

باا وت  –د/  تلاااا عبااا   دار الثقافااة    مجعااه ورشتااه97داااواا كثاا  عاامة: 

 ها. 1391الطبعة افوىل 
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وال لينإ أا هذا افسلوب ال اىناا  ماع أهاج ا اما  فهاو مان 

افعراض البرشاة الى  ال اللم منها أتد يف الدنيا  و نام ا وا اتإمناوا 

الصااا وا أهاارب النااا  وأر اااهم بلاانن اهلل  اعىقااادا وعلااام بأنااه  ذا 

ما فرنام اربيهم بذلا لى ميج نين وساهم  ومتحيصاها ابىالهم بيشش مما ا 

 ببذل النين  يف سبيله الذي امداد به أجرهم.

ماجاش يف قول  -أاضا–ومن الىعب  بأسلوب الرشف بدلو،

  ال اعر:

دثاة  ا    ىل شادة اليناجعاة  وهاول ا ا -هنا–أسلوب الرشف 

-وقوة اتصيبة الى  أهابىهم  وأا هذا اليوم لاو أهااب عاروظ الادهر 

فهاااا الضاعحل والاوه   -الى  ها  رمام للثباات والرساول والرساو

 واوضو  من هول هذا اليوم  وشدة مصابه.

 -دوا غ هااا ماان افدوات افخاار -عاايل أا الرشااف بااا دلااو، 

جعله قرابا من افذهااا أ ينإ عىل افسلوب نوعا من اتبالغة اتقبولة  و

 مىم نا يف النينو .

وال اااعر كاااا مرهااحل ا اا   قااوي العاطينااة  دقيااط الىصااوار  

 "ف جعنا  "دوا غ ه كا -وتبد  ذلا جليا يف اخىياره للينعج دأهاب، 

ليصور بأا خرب موت محيد كاا شداد الوقع  بالا الىاأث   وكأناه  -مثال

 طعنة برم  أو  بة بليحل.

ااه  -4  أ ِهااَبنا بَِيااَوما يف مَحَياادا َلااَو ان 
 

َهر ظل ات َتَضَعَضاع   *** وظ الاد  ر   َأَهاب ع 
  



 

(423)  ايــــــــــةرالد 

 

ذا الىوجياه ايشا بصاورة اساىعاراة رائعاة  تياث فاتعنإ عيل ها 

اسىع  داإلهابة، لا دالينجيعة، بجامع شدة الىأث  وقوته ودقىاه يف كاجا  

 ثم اشىط منه دأهبنا، بمعنإ دفجعنا، عيل سبيج االسىعارة الىبعية.

وهااذه االسااىعارة ت اا   ن عهاام اتصاااب  وشاادة الاابالش  ودقااة 

 اهلدف  كام ال لينإ.

وا يف قولااه دعااروظ الاادهر، ءاااا عقاايل بعالقااة وام اان أا ا اا

الممانيااة  والنلاابة   ااافية  فالصااورة فيهااا خيااال لطيااحل اضااين  عااىل 

 افسلوب نوعا من ا لن واتالتة. 

فحني نىأماج هاذا اتجااا نجاد أناه اثا  يف الانين  خيااال طرايناا  

فللدهر عروظ اى إش عليها وثميه  وهاذا امىعناا بطارف مان اوياال  

 ا نجد افسلوب معه أعذب لينها  وأتلن موقعا  وأمأل بالينائدة.كام أنن

وقد نوه عبد القاهر ببالغة هذا اتجاا   وتلن موقعاه   وأويىاه 

وهاذا ال اب مان اتجااا "يف اتلا  فنوا القول  تيث اقول يف ذلا: 

عىل تدته كنم من كنوا البالغة  ومادة ال اعر اتينلط وال اتب البلياا يف 

إلتلاااا  واالتلااا  يف طراااط البياااا  وأا جياا ش بااال الم اإلباادا  وا

 .1"مطبوعا مصنوعا  وأا اضعه بعيد اترام  قرابا من اففهام

وال لينإ أا اجلمع يف كلمة دعروظ، اىنااغم ماع شادة اإلهاابة 

وهول اتوقحل  وقوة فجيعة هذا اليوم الذي أهيبوا به يف محيد  وأا تلا 
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و أهاااا ماا أهااام ماا اتىملات هاذا لا -مع كثرهتا وثباهتا-العروظ 

 افمر  ولضعينت وهوت.

لىقراب ا ادث   -يف خىام البيت-واأيت قوله دظلت تضعضع، 

وبياا شدة أثره  فهذه العبارة توت  بصورة كنائية بداعة  تيث كنإ اا 

 عن قوة ا دث الذي أمل ام يف هذا اليوم  و براا عهيم أثره.

ا الاة النينلاية لل ااعر وماا آل عيل أا كلمة دتضعضع، تناسب 

 ليااه ماان  ااعحل وتااماه  ذا الضعضااعة هاا  اوضااو  والىااذلج  وقااد 

 عضااعه افماار فىضعضااع  والضعضااا : الضااعيحل ماان كااج ءش  

 .1وتضعضع الرجج:  عحل وخحل جلمه من مرض أو تما

ثم أعد النهر يف قوله دظلت تضعضع، مرة أخر ه جتد أا داللاة 

وة اتىميمة يف اتايض. والقوة اتىميمة تاني هذا الينعج خاهة تلينت  ىل الق

تضعحل تر اللنني تإول  ىل تلا ا ال من الىضعضاع  ول ان قاوة هاذا 

ط اوب اوطاوب-اليوم  مىجاددة  -وما أهاام فيه من تادث مادهلم وق 

دوما  باقية أبدا.. مىجددة بىعاقاب افجياال  باقياة باام ارثاه اولاحل عان 

 ملاعيه. الللحل من س ة هذا الرجج ون ج 
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(425)  ايــــــــــةرالد 

 

هيغة هذا الينعج  وما فياه مان  -أاضا–والينىنا يف هذا افسلوب 

  فقد أكلب داللىه معنإ جدادا  وهو جتلايد اإلتلاا  1ت رار اتقطع

بحركة ذلاا افمل اتما   وا اما الاذي ال اىماج  فضاال عان  ساهام 

 اإلاقا  الناتج عن هذه الصيغة يف دعم هذه الدالالت.

اد يف بنية هذا الينعاج وت اراره مااوراشه ووراش اخىيار هوت الض

يف هذا اتقام  فالضاد أثقج ا روف نطقا وأهعبها رشرجاه وكأا اخىياار 

ال اعر هلذا ا رف ايش برتاكم اهلموم وثقاج افتاماا عاىل قلاب مينعام 

 بافوجا  وافنواش  وأا هربه وجتلده أمر فو، طاقىه.

 الرشف با دتا ، :

  ف بادتا، ما جاش يف قول ال اعر:ومن الىعب  بأسلوب الرش

  وفيهاا 2ها  تاا ا ينياة -الى  دخلت عليهاا الاواو-ف لمة دتا، 

معناإ الرشااف  اعناا : وقات أا انقضاات أاامااه  واتقصاود هااو اجلااواب 

                                                           

باااب    ملااا  "عقااد العالمااة اباان جناا  بابااا يف خصائصااه وساامه بقولااه: - 1

  ثقيط: حممد عيل النجاار  2/154. راجع: اوصائ : "افليناي أشباه اتعا 

 م.1952 -ها 1371القاهرة   –ة مصورة عن طبعة دار ال ىب اترصاة نلخ

وبعضااهم  اطلااط عليهااا دتااا ، الىوقيىيااة أو الىعليقيااة  وهاا  تاارف وجااوب  2

لوجوب  وبعضهم اقول: ترف وجود لوجود  واتعنإ قراب  و ذا وليها فعج 

اَل  -8 ه َاَنَقىَض الع  ام   َوتَ ا َاَنَقَضَت َأا 
 

 َوَأَ َحإ بِه أَنحل الن َد  َوَهاَو َأَجاَد    ***
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قىض العال، وافهاج يف جاواب دتاا، أا ا اوا مجلاة فعلياة  كاام هاو دان

 ا ال هنا.

وأساالوب الرشااف ا اا   ن أا اتجااد والعااال قااد ترصاام وانىهااإ 

بموت محيد  وكأا كج رفعة ومنة قد انيننت واالت  وال قيمة هلا بعد أا 

 قىض هذا الرجج نحبه واسىو  أكله.

بعدم وجود -يف هذا اتقام -ا عيل أا الرشف با دتا، الىوقيىية اإذ

وقت اذكر بني وفاة هذا الرجج وبني انقضاش العال  فاام  ا القااه محاماه  

وأجنه  ااه  انيننات الرفعاة والرشاف وانرصامت بموتاه  وأهابحت 

 جمشا من اتايض  وال أمج يف أوبىها وعودهتا.

د وال لينإ أا الىعب  بادانقضاش افاام، فيه كنااة عن موته  وأنه ق

 اسىو  أكله وترصم أجله.

والىعب  اذا افسلوب ال نائ  اصاور ماا اا  باه ال ااعر وماا 

ادور يف خلجات نينلاه مان  ايط وأساإ  وهام وشاجإ  فماع أا هاذا 

اترث  قد عمر طواال   ال أا ال اعر جعج مدة  قامىه وطول لبثه يف تلا 

 ا ياة أااما قد انقضت  وامانا ال ا قد وىل وذهب.

                                                                                                                                          

ماضا لينها ومعناإ فها  ظارف بمعناإ د ذ،  فياه معناإ الرشاف. راجاع: اجلناإ 

 وما بعدها. 594لدا  يف تروف اتعا  للمرادي: ا



 

(427)  ايــــــــــةرالد 

 

 ن أا ال اعر مل انعم بطول  -أاضا–الصورة ال نائية ت   وهذه 

لىه ب ثرة بقاش معه  و نام مار الممااا وتعاقبات  لقاش مع محيد  ومل ا حل غ 

 اللنوا  وكاهنا أاام قليلة ونذر ال .

ثم اذكر ال اعر شياا غرابا  وخياال بداعا اىاج  ن  معااا نهار  

  افنحل بماوت هاذا اترثا   ودقة ف ر  وهو أا الند  قد أ حإ ءدو

م  بوفاة هذا الرجج.  فالعطاش واللخاش قد انقطع وج 

فقوله دأنحل الند ، اسىعارة م نية  تيث هور دالند ، برنلاا 

ذي أنينة وعمة  ثم تناسإ الى بيه وادعإ أا ات به فرد من أفراد ات به به  

 قصدا  ىل اتبالغة. -وهو افنحل-ثم أثبت الام ات به به 

نجاد أهناا ترشاي  لالساىعارة  -بعد ذلا-بىأمج قوله دأجد ، و

اقااو  اااا الىخييااج  وت ىمااج بااه هااورة شخوهااها يف هااذا اإلنلاااا.. 

 وا   ماوراش هذه الصور من ترقة ولوعة بلبب فقد هذا الرجج.

وه ذا نر  طبيعة اويال يف هذا اتجاا  ىلحل عن طبيعة اوياال 

أشااياش تضاااف  ىل أشااياش  -هنااا– يف الصااور االسااىعاراة افخاار   ناار 

وكأهنا لواتط أ قهاا ااا خياال ال اعراش  فالناد  لاه أناحل ول ان هاذا 

 افنحل ءدو  بلبب موت هذا اترث .

مل اطاااو افشاااياش وراش أشاااياش أخاااري  -هناااا–عااايل أا ال ااااعر 

فىىوار   و نام أبرا افشياش بعد ما أعطاها هاينات وأفارغ عليهاا معاا  
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ول نه يف هاورة  نلاانية اىحارك بحا   -هنا–ر جدادة  فالند  مذكو

 وشعور  له أنحل ل نه مقطو  ومعطج عن العمج فال قيمة له  ذا.

أنطط افشياش وأفرغ عليها معا   نلانيةه لىص   -هنا–وال اعر 

 تلاساها ماان تولاه  تلاسااا  نلااانيا واعياا  فىنىقااج مان دائاارة اتعااا  

ة الواعيااة  والىاا  جيااول فيهااا العقليااة الرصاافة  ىل تلااا الاادئرة ال ااعورا

 اإلنلاا بوعيه ونوااعه.

جاش موافقا تا ا  به ال اعر مان أمل قلبا    -هنا–وبناش العبارة 

مىه الغموم. بىه اهلموم وتقل   و يط ذر  بوفاة هذا الرجج  فقد ت ع 

وقد تبد   ذلاا جلياا يف ءيااه ب لماة دأجاد ، دوا غ هاا مان 

وكااذا بناااش اجلملااة عااىل  -ا اتعناا  نينلااهالىاا  قااد اااإدي ااا-ال لااامت  

 االسمية.

القطاع الباائن يف افناحل وافذا وال اينة "فل مة دأجد ، تعنا  

 .1"ونحوها  اقال: جدعه جيدعه جدعا  فهو جاد 

انقطاا  اوا  وانىهااشه بعاد  -يف هذا اتقاام-فهذه ال لمة تصور 

ا قاورا برفاد هذا اترث   وأا كج رَ خ ووَت  القيمة له وال واا   ذا ما

 هذا الرجج وعطاااه.
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(429)  ايــــــــــةرالد 

 

وج ش بخرب دأ حإ، مجلة اسمية دوهاو أجاد ، لاداللىها عايل 

الثبوت والدوامه أي أا او  الندي والعطاش اللخ  قد انقطاع انقطاعاا 

مواا تاما بوفاة هذا اترث . م  ج   بائنا  وج 

 الرشف با د ذ،:

لقصيدة  وأما الرشف با د ذا، فقد جاش يف مو ع واتد يف تلا ا

  وهو قول ال اعر:

وتا كاا أداة الرشف د ذا، ال تأيت  ال يف الرشف اتجاموم بوقوعاه  

بلينظ اتايض لاشعار بىحقياط  -هنا–اتقطو  بىحققه  جاش الينعج معها 

 عدم ءياه.الوقو  عيل 

فخروج الرساااا للقىاال أمار مقطاو  باه حمقاط الوقاو   وهاو ماا 

ل ة ال اعر  واقط غر ه ومبىغاه يف  عالم تلا الرسااا بنبر وفاة  ا ين  غ 

 هذا اترث   وذكر تصاله هلمه ل حذ وىهم وتقواة عمامىهم.

فياه تقراار ل اجاعة هاإالش اجلناد  -دوا د ا،-فالىعب  باا د ذا، 

 امهم  وأهنم دائمو اوروج يف ا روب والقىال.وقوة  قد

ومما الحظ يف هذا افسلوب أا جواب الرشف قاد تاذف  جياااا 

والىقادار:  -أاضاا-واخىصارا تراعاة اتقام  ولداللة هدر البيات علياه 

 ذا غدت الرسااا فانِع محيدا نعيا شدادا  تذوب علياه اففاادة  وت لا ب 

 أا تين  بحقه من ا ما عليه.من أجله العربات  وال تلىطيع 

ااَاا  َذا َغاَدَت  -15  َنَعاِش مَحَيْدا لِلرس 
 

اااوَا    *** مااااِح َوت  اااَذاد  باااَأَطَراِف الر   ت 
 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (430)

 ااثهم عااىل القىااال  -دوا غ هااا-و نااام خاا  نعيااه للرسااااا 

وتينمهم عىل بذل أنينلاهم  فحمياد كااا قائادا شاجاعا وبطاال مقاداما 

 ارمإ به يف ا روب  وهو أهج فا ا وا قدوة هلم وأسوة.

عاايل أا ال اااعر كاااا ذا علاام ودرااااة بااا روب وأتواهلااا  ومااا  

قات اوروج للقاش العدو  وقد تبد  ذلا جليا يف اخىياره ا ىنينها من أو

فا الغاادو هااو وقاات اوااروج  -دوا سااائر افوقااات-لوقاات الغاادو

 للحرب والقىال.

وقااد وهااحل ال اااعر تلااا الرسااااا بأهنااا مدججااة بالعىاااد الااذي 

اميهم واللالح الذي ااذب عانهم عناد اللقااش  اادل عايل ذلاا  ساناد 

 .1الرماح ا اماة واتنع  ن أطراف

وال لينإ أا قوله دأطراف الرمااح، كناااة عان أسانىها ورأساها  

و صيصها بالذكر فيه داللة عيل شادة الباأ  وقاوة النياج مان هاينوف 

 افعداش.

  ف امج افمار والنها ه 1وأهج كلمة دالوا ، ال حل عام الااراد

نَهاَوا فينىهاوا  اقاال: وَاَعىاه عان كاذا:  اإمروا فياأمتروا وا  أي: فهم ا 

 ينينىه عنه.ك

                                                           

الذود: اللو، والطرد والدفع. تقاول: ذدتاه عان كاذا  وذاده عان ال ائ ذودا  - 1

اد. للاااا  و  د وذ  و  ااا   ماان قااوم ذ  وذاااادا  ورجااج ذائااد  أي: تااام  ا قيقااة دف 

 دذود،. 3/167العرب: 



 

(431)  ايــــــــــةرالد 

 

فهااذه ال لمااة ت اا   ن تااب  أوهلاام عاايل آخاارهم  أي: توقااحل 

تىااإ تلحقهاام الىااوان  في ونااوا  -وهاام مىقاادموهم-سااالف العلاا ر 

 ءىمعني ال اىخلحل منهم أتد  وذلا لل ثرة العهيمة.

واضاف  ىل ذلا أا تلا ال لماة فيهاا كناااة عان كثارة عاددهم 

وأعوا عىل النرصة  وأقرب  وتباعد أطرافهم  في وا ذلا أجدر باهليبة 

  ىل اللالمة.

كام أا اخىيار ال اعر لىلا ال لمة فيه دقة بيااا وروعاة تصاواره 

مل ا ونوا مهملني  -مع كثرهتم وتيناوهتم-فهنا ت    ىل أا هإالش اجلند 

هتم  بج كاانوا ملوساني  ومبعدان  كام ا وا اجلي، ال ث  اتىأذي بمعر 

 ومنهمني ومىآلينني.

لرسااا يف جي، عرمرم الاىلمم كثارة عادد اجلناد  وكثارة ف ثرة ا

العدد تلىلمم االخىالف وتاداخج بعضاهم يف بعا   فاال غناإ هلام عان 

الوا  لىصينيينهم ورد بعضهم عان بعا   والاوا : كاحل بعضاهم عان 

 بع  ومنعهم من الينو .

ومن أجج تثبيت هذه الصورة يف القلب ومت ينها يف النين  ج ش 

ىحضار الصورة  تىإ كأا القار  واللامع ااراهم بالينعج اتضار  الس

 وهم اب  أوهلم عىل آخرهم يف دقة وترتيب  وانىهام وتآلحل. 
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 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (432)

و نام بنيت اففعال للمينعول لاشارة  ىل قاوة عادد تلاا الرساااا 

وكثرة عىادهم  وأهنم ال وا  ىل الوغإ بنهام معاني  وترتياب ماألوف 

 فاعج معني ادفعهم وامنعهم.قد اعىادوه وانىهجوه  وكأنه لي  هناك 

 االستفهام:
تنوعاات أدوات االسااىينهام ومعانيهااا يف عينيااة عاايل باان جبلااة    

فهناك داهلممة، وه  افداة الوتيدة الى  الأل اا عن مينرد وعان نلابة  

ودكيااحل، لللااإال عاان ا ااال  ودأي، الىاا  الااأل اااا عااام امياام أتااد 

 اتى اركني يف أمر اعمهام.

افغااراض البالغيااة لالسااىينهام عناادما انىقااج وغالبااا مااا توجااد 

االسىينهام من االسىعامل ا قيق   ن اتجااي  وا د اليناهج بني هذان 

االسىعاملني هو علم اللائج أو جهله  فرذا كاا اللائج جااهال باام الاأل 

عنه فاالسىينهام تقيق   و ذا كاا عاتا بام الأل عنه فاالسىينهام ءاااي  

 ما كالىقرار أو اإلن ار أو الىعجب أو الى  ا..وتيناذ ا وا لغرض 

واىحدد الغرض البالغ  لالسىينهام من داللة االسىعامل   

 والليا،  والقرئن الدالة.

  ومن هاااذه افغااراض يف عينية عيل بن جبلة ما جاش يف قوله: 

ان ر ال اعر عىل نينله أا اب   وأا جيم   واىعجب مماا آل  لياه 

تالااه  ال فا اتصاااب ال اقىيضاا الب اااش واجلاام   ول اان فا الن بااات 

َم    -1 َهِر جَتَ َهِر َتَب   َأَم َعىَل الد   َألِلد 
 

اااع  َوَماااا َهااااِتب  اف *** يَنج  ااااِم  ال  م   ا 
 



 

(433)  ايــــــــــةرالد 

 

واتلامت من أتداث دهر عنيد مما ال انبغ  لعاقج أا اب   فجله وال أا 

كااا جيادر بال ااعر جيم  عليه   ذا ه  تدث دائم من أتداث الدهر  و

 أا اىلقإ هذه الن بات كام اىلقإ افشياش اتألوفة.

فيه عىاب رفيط بالنين   ولينت ناعم  ن ماه   -هنا–االسىينهام 

فيه من خطأ تني تب   للدهر وجتام  علياهه فا الىينجاع والىوجاع أمار 

دائاام ومىجاادد ل ااج ماان اعااي، يف هااذه ا ياااة  وتاادور عليااه افاااام  

 لمماا  وما فيه من ن بات وملذات.واىعاقب عليه ا

نو  من الىصرب و ظهار الىجلاد لنوائاب  -أاضا–ويف االسىينهام 

 الدهر الى  أهابىه ومتل ىه وسيطرت عليه.

وفضج اإلن ار بأداة االسىينهام عىل اإلن ار بأداة النين  هو أنه مع 

االسااىينهام اطلااب ماان القااار ش أا اعااود  ىل نينلااه  وأا اراجااع هااذه 

الى  دخج عليها االسىينهام  وهو ال حمالاة سايقول: لاي  علياا ا قيقة 

أا تب   للدهر وال أا جتم  عليه  وهذا أدل عيل وثو، ال اعر يف معناه  

–وأنه معنإ اللم به مان لاطباه  وهاذه ها  قيماة أسالوب االساىينهام 

 فنه اوشا أا ا وا ردا لب ائه وجمعه الذي اراه شيناش له. -هنا

ن معنإ االسىينهامه ولذلا فاسىعامله فايهام مان فاإلن ار مىولد م

 رادة الام اللينظ  وكأا اتن ر اراد أا اقطع معذرة اتخاطب  فيههر لاه 

فيبطاج اإلن اار والعجاب   -باام اههار اللابب-أنه اىطلب منه اجلواب 

 تىإ  ذا مل ابد ذلا كاا تقيقا باللوم والىأنيب.



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (434)

ي الىعجب  باادرة متارد  ا افىىاح القصيدة اذا االسىينهام اإلن ار

عىل مواهلة الب اش واجلم  والىينجع مع عجلة ا ياة الىا  ال ت احل عان 

الىوقااحله ابىغاااش اتراجعااة وتأمااج تصاااد ال لااب واولااارة  ونلاابة 

 اإلنجاا تا كاا اإمج  نجااه عرب رتلة ا ياة.

دوا -وقد وفاط ال ااعر يف اساىهالل قصايدته امامة االساىينهام 

دوا -فنااه كااام متياامت واامة االسااىينهام  -افخاار  غ هااا ماان افدوات

ب ثاارة االسااىعامله متياامت كااذلا ب ثاارة افساااليب وكثاارة  -أخواهتااا

اتعا   وربام كاا سبب ذلاا كلاه أا اهلمامة جااشت عاىل تارف واتاد 

فخينت عىل الللااا وخينات يف اآلذاا  وأهناا تصال  فا الاأل ااا عان 

ج عااىل افسااامش واففعااال مضااموا اجلملااة وعاان مينرداهتااا  وأهنااا تاادخ

كام يف هاذه -وا روف وأدوات الرشف  والأل اا عن مىعلقات الينعج 

ومل اىاأت هاذا كلاه فداة اساىينهام  -افسلوب الذي نحاول سرب أغاواره

 أخر  غ  اهلممة.

فخينة اهلممة عىل الللاا وخينىها يف اآلذاا جعلت اللامع ارقاب 

واىطلع  ىل معرفىه  فافمر جلاج  ما اأيت بعدها مى وقا والرتع  انىباهه

واوطب مدهلم  ذلاا الاذي جعاج ال ااعر الاىينى  قصايدته بأسالوب 

 االسىينهام باهلممة دوا غ ه من افساليب.

وال اااعر كاااا دقيقااا يف هااياغىه فساالوب االسااىينهام مبينااا عاان 

الى  ثمج اجلمش افهم -خين  تله وف رته  فقد أدخج ومة االسىينهام 



 

(435)  ايــــــــــةرالد 

 

عاىل مىعلاط الب ااش واجلام   ومل اادخلها عايل الينعاج  -من معنإ البيات

نينله  فلم اقج: دأتب   للدهر أم جتم  عليه،ه فا هذا معنإ ال اقصاده 

 فا حمط اإلن ار ومصبه لي  هو الب اش واجلم .

فللمرش أا اب ا  وأا جيام  مان افشاياش والن باات الىا  ت اوا 

 ذا كااا ذا ت ماة -بينعله أو بينعج غا ه مان الناا   ول ان ال الياط باه 

أا اب اا  للاادهر واىينجااع عليااه  وهاام اقولااوا:  ا  -ووعاا  بافتياااش

  وهااذا أهااج عهاايم ماان أهااول 1اتقصااود بمعنااإ اهلماامة هااو مااا اليهااا

الصياغة ابني لنا أا ال اعر ال اقصد  ن ار الب اش  و نام اقصد أا ا اوا 

 هلذا الدهر الذي أهابه منه ما أهاب.

ينعاااج اتضاااار  يف هاااذا افسااالوب عاااىل أا ءااا ش ال ااااعر بال

االسىينهام  وت راره اوت  بىجدد هذا الب اش واسىمرار اجلم  عىل هذا 

الدهر العنيد بلبب فقد هذا الرجج  فحمنه مىجادد وب اا ه ملاىمر  ال 

  حل تدته  وال تقج وطأته مع مرور افاام وتعاقب افاماا.

ية للحال قاد فصيغة اتضار  الدالة عيل الىجدد واليناعلية الوظيين

أ ااينت تيواااة ملحوظااة عااىل مالماا  ذلااا ات ااهد اتقاارتا باللحهااة 

 الراهنة  ومردودها يف ذهن ال اعر وأتاسيله.
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 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (436)

اىعاقباا  واىقاارب معناواا  وهايغة  -هنا–الينعالا اتضارعاا 

اتضار  دوما مقرونة بالداللة عىل امن ا ال واالسىقباله ومن ثم ت اد 

 ذا لباو هاوته بب ااش خافات  ثام ترتيناع ناربة هورة ال اعر تىمثج لناه 

 مترده باجلم  واالنرصاف عن هذا الدهر ونوائبه.

واجلم  أبلا من ا ما يف هذا اتقام  فرا ا ما عام  واجلام  هاو 

وأهج اجلام : قطاع "تما ارصف اإلنلاا عام هو بصدده واقطعه عنه 

ناه قياج: ا بج من نصينه  اقاال: جمعىاه فاانجم   ولىصاور االنقطاا  م

جم  الوادي تنقطعه  والنقطا  اللوا بىغ ه قيج للخرا اتىلوا: َجَم    

 .1"ومنه اسىع  قوهلم   م ءم   ذا كاا ذا لونني

ف لمة داجلم ، هورت ا الة النينلية الى  أتات بال ااعر أبلاا  

تصوار  وال ام ان أا ثاج حملهاا أو تقاوم مقامهاا كلماة أخار   فهاذه 

ىل أا فقاد هاذا اترثا  قاد رصف ال ااعر عان كاج ماا هاو ال لمة ت    

بصاادده وقطعااه عنااه  وأنااه مل اعااد ا ااغله ءش سااو  الىين اا  يف هااذا 

 اتصاب الذي أمل به.

كام أا هذه ال لمة مناسبة تج ش ترف اجلر دعىل، الاذي ااومئ 

 ىل النينور وعادم الر اا باام تادث مان هاذا الادهر  وماا أهاابه باه مان 

 هيم.خطب جلج ومصاب ع
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(437)  ايــــــــــةرالد 

 

وتأمج ذلا الرتق  ونربة العلو واالرتينا  يف اساىخدامه لأللينااي 

الاذي -ات ونة لذلا افسلوب  فقد بدأ ال اعر بالب اش ثم ثنإ بااجلم  

ثام خاىم ال ااعر البيات  -هو أقو  من الب اش  وأشد  االما عيل النين 

ب لمااة شاادادة اجلاار   قواااة الداللااة  مصااورة مااا آل  ليااه تالااه أبلااا 

 دمينجع،.تصوار

وبىأمج بناش العبارة مرة أخر  نىأكد أا ال اعر أدخج فياه هانعة 

وتدقيقا وجتواداه ليدل عىل رسول اتعناإ عناده   وأول ماا نالتهاه هاو 

هذا االسىينهام الذي قدمنا اتراد به  ثم تقدام اجلار واتجرور عىل عاملاه 

م  يف اتو ااعني دتب اا ، و دجتاام ،ه فا الب اااش للاادهر خصوهااا واجلاا

 عليه هاو حمج اإلن ار  ثم ءياه با دأم، اتىصلة.

واااأيت بعااد ذلااا مقابلىااه بااني تااريف اجلاار الااداخلني عااىل كلمااة 

دالدهر،  وحماولىاه  ظهاار الينار، باني ا االىني  ثام اإلظهاار يف مو اع 

اإل امر يف كلمة دالدهر،ه فهنا ثمج اجلمش افهم من معنإ البيت  كاام 

ه  ثم ءياه ب لماة أخار  مقاباة ل لماة دالب ااش، أهنا حمط اإلن ار ومصب

ل نها أقو  منها داللاة وجرسااه علهاا  يناحل شاياا مان تاما كاامن يف 

 نين  م لومة  كج هذه أتوال لغواة توخاها ال اعر  وهو اا عليم.

  ومن الىعب  بأسلوب االسىينهام ما جاش يف قول ال اعر:

اا -6 اااِم َكَيااحَل َترَص   َمَت َأمَلَ َتااَر لأَِلَا 
 

اااَدَفع   *** اااَذاد َوت   باااِه   َوبِاااِه كاَناااَت ت 
 

 َوَكَيحَل َاَلَىَقإ َمَثْو  ِمَن افََرِض َ اي ط   -7
َنَاع   ***    َعىَل َجَباجا كاَناَت بِاِه افََرض  مت 

  



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (438)

فقااد تمامحاات أساااليب االسااىينهام يف هااذان البيىااني  وتنوعاات 

اهلماوم  وألاواا  هياغىها  لعلها  ينحل عن نين  م لومة مينعمة باأنوا 

 افشجاا.

ت ااأة  ىل ذكاار سللاالة ماان  -هنااا–وال اااعر اىخااذ الىلااا ل 

افوهاف الى  كاا اىمىع اا هذا اترث   افمر الذي اردناا  ىل ماا أرشناا 

 ليه من قبج  وهو أا ذلا قد ا وا دافعا  ىل نو  من اهلروب مان واقاع 

 أليم بينقد هذا الرجج.

يف قولااه دأمل تاار لألاااام..،   وكاااا أول تلااا افساااليب مااا جاااش

واالسىينهام لان ار والىقرار  بمعنإ الىحقيط والىثبيت  أي: قد رأات  

 فهو  ن اش يف اللينظ خرب يف اتعنإ.  

واوطاااب يف هااذا افساالوب اوجااه  ىل كااج ماان بلغااه وساامعه  

تيث ن مل اتخاطاب منملاة مان مل اعلام فاأن ر علياه عادم العلام  وااراد 

علام رهينا مىامخاا للم ااهدة والعيااا  باساىام  افخباار  معنإ: أمل تعلم

 اتىواترة  ومعاانة اآلثار الهاهرة؟!

بمعنإ دالعلم،  وومة االسىينهام دخلت عىل  -هنا–فالر اة 

الينعج اتضار  اتنين  با دمل،  فأتالت النين   ثباتا  أي: قد تر   وهذا 

  اعلم.أسلوب جر  ءر  اتثج  لاطب به من مل ار ومن مل

-فمعنإ االساىينهام هاو الىقراار بمان سامع بقصاة هاذا الرجاج 

وتعجاب مماا وهاج  -الذي طارت شهرته يف اآلفا،  وعم خ ه الاور 



 

(439)  ايــــــــــةرالد 

 

 ليه تالاه مان ترصام افااام باه  وتناسايها ماا كااا بيانهام مان ود ونيناع  

 وآرصة قواة.

ومحااج االسااىينهام عاايل معنااإ الىقرااار ا ااوا هااا ا لطبقااات 

افج الأل عن غينلىه ليقر ااا ثراضاا عايل النهار  ومان اللامعني: من غ

 جاتد ان ر عليه  واله النهر  ومن موفط اث عيل ااادة النهر.

وجيااوا أا لاطااب بافساالوب ماان مل ااار وماان مل الاامع في ااوا 

ال الم عايل سابيج الىجرااد  لعلاه جياد مان ااإااره يف مصاابه واواسايه  

 ولينحل عنه شياا من آالمه وأتمانه.

 ش اجلار واتجرور دلألاام، مقدما عىل اتينعول دكياحل، ااربا وء

ما فعلىه افاام اذا الرجج من قطيعة بائنة  وتغافج عام  -من أول افمر-

كاا بينهام  فر اة ما فعلىه افاام هو مناف اإلن اار واتحاور الاذي اادور 

 عليه ال الم.

حل، واأيت افسالوب الىاان يف قولاه دكياحل ترصامت باه،  ودكيا

اسم اسىينهام الأل به عن ا ال   ذا قلت: كيحل ااد؟ فجوابه: هحي   

 أو سقيم  أوم غول  أوفارغ  ه ذا قالوا.

الىعجب واإلن ار بقرانة قوله: دوبه كانت تماد  -هنا–واتراد اا 

شأنه أا ا اوا منىينياا  ال  -مع تلا ا الة-وتدفع،  أي أا ترصم افاام 

وهاو افتاوال - وا لوجود ماا ارصاف عناه تركن  ليه  وال انبغ  أا ا

 ف اا من شأنه أا ال ان ر. -اتذكورة بعد



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (440)

فقد بلا تال اترث  من العجب مبلغا ال انبغ  تثله أا جيهجه  ذا 

هو رجج بلا تدا ال لينإ من ال جاعة والمود والذب عان افااام  وماا 

النهر  فيها من مصائب ون بات  فهذا افمر اتدرك بالعقج كأنه مدرك ب

 ل ونه بني الصد، تن علمه.

ومعنإ اإلن ار مىولد عىل الىعجب  ولذلا فاسىعامله فايهام مان 

 رادة الام اللينظ  وكأا اتن ر اراد أا اقطع معذرة اتخاطب  فيههر لاه 

فيبطاج اإلن اار والعجاب    -بام اههار اللابب-أنه اىطلب منه اجلواب 

 لوعيد.تىإ  ذا مل ابد ذلا كاا تقيقا باللوم وا

فأسلوب االسىينهام فيه  اقاي للاذهن ليرتقاب ماا اارد بعاد هاذا 

 ال الم  كام أا فيه ت واقا تعرفة هذا افمر  وما فعلىه افاام اذا الرجج.

وتعليط الر اة ب يينية ترصم افاام به  ال بافاام نينلها بأا اقاال: 

بوقوعهاا عايل دأمل َتَر ما ترصمت به افاام..،ه لىهوااج ا ادثاة واإلااذاا 

كيينية غرابة وهياة عجيبة  دالة عىل عهم اتصيبة وبالا افساإ مماا فعلىاه 

 افاام اذا الرجج .

 -دوا غا ه مان أساامش االساىينهام أو اتوهاول-فراثار دكياحل، 

فلم اقج: أمل تر ما ترصمىه افاام  أو الذي ترصامىه افااامه للىأكياد عايل 

 من اعلم تينصيج القصة.تلا ا الة العجيبة الى  الىح ها 



 

(441)  ايــــــــــةرالد 

 

ثم  ا داللة كلمة دالرصام، يف هاذا اتقاام تناساب ماا تادث مان 

  كام أهنا تىناغم مع معناإ االساىينهام 1قطيعة دائمة وتصوره أبلا تصوار

  فقد هجارت افااام 2الذي هدر به البيته  ذ دالرصم هو القطع البائن،

 ىل ماا كاناا ذلا الرجج  وقطعت كج سبيج للعودة وكج أمج يف افوباة 

 عليه قبج ذلا.

ثم راجع داللة هذه ال لماة مارة أخار  وماا فيهاا مان  شاارة  ن 

ال ثرة  و اثارها عاىل غ هاا نحاو: دانرصامت، أو درصمات، وه اذا  

تلحاظ فيهاا العامم  -بام فيها من تضعيحل ترفها افوساط-فهذه ال لمة 

وتيادا  واتيض قدما بدوا تردد  فقاد مضات افااام يف أمورهاا  وتركىاه

 فرادا غ  عاباة بام تدث له  مع ماكاا بينهام من وشيجة وآرصة.

عيل أا ذود هاذا الرجاج ومنعاه عان افااام قاد بلاا مبلغاا عهايام 

ووهااج  ن درجااة كباا ة  ااادل عااىل ذلااا تااذف اتينعااول يف الينعلااني: 

دتماد، و دمتنع،  وما فيه من عموم وشمول لىذهب النين  يف تقداره كج 

 مذهب.
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 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (442)

 افسلوب الىان يف قوله دوكيحل الىقإ مثو  مان افرض ثم اأيت

الىعجب من مضموا هذا افمار  وهاو  -هنا– يط،  واتراد با دكيحل، 

كيحل اىأتإ  -كنااة عن هغرة و عحل شأنه-أا هذا اتثو  من افرض 

 له أا الىق  اذا اجلبج افشم الذي كانت فيه افرض يف محااة ومنوعة.

ىينهام معنإ الىحرس والىوجع عىل ما وهج كام نلم  يف هذا االس

 ليه هذا الينقيد  وما آل  ليه تاله بعد أا كاا مالذا قواا  وتصنا منيعاا  

 اأوي  ليه القايص والدا .

وهذه الواو الداخلة عىل دكيحل، تضين  قادرا مان الىعجاب عايل 

الذي هو تالة افاام وما جر  فيها من أمور عجيباة -افسلوب اللابط 

وكأهناا تاربط تعجباا بىعجاب  وكاأا ال ااعر ااا  -مت باهوكيحل ترصا

 اثا عىل النهر والىدبر يف عجائب ماجي ش به من أتوال هذا الرجج.

تعن  الىادرج  وأا الىعجاب مان أمار هاذا اللحاد  -هنا–ثم  هنا 

 أخطر وأبني. -الذي أو   ليه-الضيط 

ه واخىيار ال اعر افليناي ات ونة فسلوب االسىينهام اإكد تمنا

ال داد عيل هذا الرجج  فقد ذهاب دوا عاودة وال أوباة  وأناه سايطول 

م ثه واساىقراره يف مقاماه اجلدااد  بحياث ال باراح لاه مان هاذا القارار  

 فرقامىه يف هذا ات اا  قامة أبداة.



 

(443)  ايــــــــــةرالد 

 

ومما ادل عيل ذلا واإكده  اثاره ل لمة دمثو ،  دوا غ هاا يف 

 .2أثوات به: أطلت اإلقامة بهه  ذ الثواش: طول اتقام  و1هذا افسلوب

كام أا تن   هذه ال لمة وءياها منونة ايناد به معنإ الاىم ن مان 

القرار يف هذا اتقام اجلداد الذي تج به  أي: مثو  قوي له  فاال أماج يف 

 أوبىه  وال رجاش يف عودته مرة أخري.

عىل أا هذا القيد دمن افرض، قاد جااش مىم ناا يف مو اعه مان 

مت ن  فاتثو   ذا كاا من افرض  نام ابدد كج أمج  واماج  الليا، أشد

 كج وهم قد اعلط بافذهاا يف عودة هذا الرجج مرة أخر .

واىباع ال ااعر اجلاار واتجاارور بقياد آخار اإكااد فياه عاىل معنااإ 

االسىينهام الىعجب  الذي هدر به البيته  ذ كياحل هلاذا ات ااا اتحادود 

نيااحل الااذي ذا  هاايىه  واشااىهرت الضاايط أا اضاام مثااج هااذا اجلبااج ات

حمامااده يف كااج م اااا  وأنااه ال اىناسااب مااع عهاام م انىااه  وعلااو وىااه  

 ورفعة شأنه الى  اشىهر اا  وعرفها القايص والدا .

فهذا القيد ا ا   ىل أا هاذا اتاأو  الاذي أود  فياه هاذا الرجاج 

ك  اد اىنا  مع م انىه اللامية  ومنملىه الرفيعاة  فهاذا جباج أشام  وذا

  يط ف يحل الىقياا؟!
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 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (444)

وبااالنهر يف تلااا القيااود ماارة أخاار  نلحااظ الوشاايجة القواااة  

 -الذي هدر به البيت-واالرتباف ال داد بينها وبني أسلوب االسىينهام 

وهو أنه كيحل ايط هذا اللحد الضيط بذاك اجلبج اجلباج ال اامخ الاذي 

 كلها. ذا  هيىه وشهرته  وشاعت مناقبه وحمامده يف أرجاش الدنيا

كام نلحط يف تعدد تلا القيود وتنوعها ملمحا آخار  وهاو شادة 

جاام  ال اااعر وعهاام مصاايبىه يف هااذا اتااراوش  وأنااه ابحااث عاان ساابيج 

تواساة نينله و مخاد تمنه وجمعه فيام أمل به  فال جيد شياا واعاود خااوي 

 الوفاض بادي اإلنيناض.

  ماجاش يف قول ال اعر: -أاضا–ومن الىعب  بأسلوب االسىينهام 

اواهج ال اعر يف هذا البيت الىأكيد عىل تالة ا ما الى  انىابىاه 

فيقول  نه ال الاىحط ا امَا  ال هاذا وأتت به  و براا عاطينىه اتىأججة  

اتينقود  فال جيدر للنين  أا ت ى   تمنا بعد فراقاه فا كاج تاما بعاد 

فقده ال  هني  وال انبغ  الب اش الغمار  ال عىل هاذا الينقياد  فاال نب ا  

 بعده عيل فرا، أتد غ ه.

فياه لينات وتنبياه وهتيااة للم ااعر  وت اواط  -هنا–واالسىينهام 

   م الذي اأيت عقبه  وبعث لالهىامم به.للنينو   ن ا

 َعىَل َأي  َشَجوا َتَ ى   الن يَن   َبَعَده -24
  

َمَع َماااَدَمع   *** ر الاااد    ىل َشاااَجِوِه َأَو ااااَذخ 
 



 

(445)  ايــــــــــةرالد 

 

واتعنااإ الااذي الماا  ماان افساالوب هااو اإلن ااار  واالسااىينهام 

ب لمة دأي، الى  اإتإ اا للىمييم بني افشاياش اتى اااة  كاام تقاول: أي 

 هذه  ىار  وأي اآلراش تري..

ايش بنين  أا ا وا هنااك ماا  -هنا–عيل أا االسىينهام اإلن اري 

 اعر  وهييج أتمانه بعد فقد هذا الرجج  ف ج تاما عاىل اث  غضب ال

 غ ه لي  تمنا  وأي ب اش بعده ال قيمة له  وال عاطينة فيه.

الذي  -أاضا–وام ن أا الم  يف هذا افسلوب معنإ الىعجب 

ايني  ترسة وأتا عىل فقد هذا الرجج الذي قىض نحباه  ووري الثار   

 فبلا ا ما مداه ووهج اهلمن غااىه.

كااام هااو افهااج يف -مل اااذكر اجلااواب عاان هااذا االسااىينهام و

تياث اوكاج اجلاواب فياه  ىل نيناو  اتخااطبنيه  -1االسىينهام اتجااي

تى  ا وا للخياال دور مهام يف تصاور اإلجاباة وتصاوارها  ولىاذهب 

 النين  يف تصوره كج مذهب أاضا.

فيااه  -دوا غ هااا ماان افدوات افخاار -واالسااىينهام بااا دأي، 

قة وملم  لطيحله ذلا أا تلا افداة أ تبعت ببياا اتلإول عنه ن ىة دقي

 .2وتعيينه  ويف هذا من معنإ اإلاضاح بعد اإلاام ما فيه
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ذلا فا دأي، اسم اسىينهام اطلب به متييم ءش عن م اركه فيام اضاف  ليه  - 2

 هذا االسىينهام.



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (446)

وقد أجاد ال ااعر تيانام جعاج الانين  ت اى   ا اما ال الينقاد  

وكأنه ل دة ا ما بالنين   ومتل ه هلا هارت ت ى   منه  وكاأا ا اما 

 عدو هلا اإذهيا واينلد ودها.

ويف الىعب  بال جو عن الينقد ءاا مرسج عالقىه اتلببية  تياث 

–ذكر اتلبب دال اجو، وأراد اللابب دالينقاد،  وت مان بالغاة اتجااا 

يف قاوة اللاببية باني دالينقاد، و دال اجو،  وفيهاا  شاارة وتنبياه  ن  -هنا

الوشيجة ال امنة واالرتباف الدائم بني افماران  فالينقاد مقدماة للحاما 

 عليه وأمارة له.وباعث 

ثم اأيت قوله د ىل شجوه..، ليإكد عايل أا الانين  ال تلاىطيع أا 

باالنهر  ىل ا ااما -ت اى   تمناا بعاد فراقاهه فا كااج تاما عايل غا ه 

لي  تمنا وال أثر له  فا ما عليه وهج تدا ال اوهحل ودرجاة  -عليه

 بالغة من افسإ.

ا ت ارار فهناك سللالة مان تاراكامت افتاماا واهلماوم  جيلاده

كلمة دال جو، الىا  ت ااد أهاواهتا متثلاه ماادة حملوساة  ثقيلاة القاوام  

فال ااجو: اهلاام وا ااما.. وشااجا  تااذكر  ليناا   أي: "كرهيااة اتاارأ   

 .1"طربن  وهيجن .. وأشجاه ا جيه  شجاش:  ذا أغصه

واماد ذلا اتوقحل جتليدا اخىيار الينعج دت ى  ، وما اعنيه مان 

مىىابعة تى  ليغطا  هااتبه مان كاج اجلهاات   ووم مرتاكمة  وأتماا
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(447)  ايــــــــــةرالد 

 

واضااغط عليااه  فينااوش ثىااه ولاارج داش نينلااه. اقااول أمحااد باان فااار : 

ال ااني وال اااف وا اارف اتعىااج: أهااج واتااد ااادل عاايل توجااع ماان "

 .1"ءش

فهذه افليناي الى  بن  عليها أسلوب االسىينهام تصور عمط هذا 

الانين   وتأهاله فيهاا  ا ما  وعهم هذا اتصااب يف أغاوار بعيادة مان 

 وامىداده آمادا بعيدة.

عااىل أا قولااه دأو اااذخر الاادمع ماادمع، تأكيااد للمعنااإ افول  

فالعني قد بلغت تدا من الب اش عىل الينقيد ال اوهحل  تياث أجه ات 

بالب اش واهنمر منها الدمو   فأي تما عيل غا ه  وأي ب ااش عايل ساواه 

ىل هااذا الينقيااد  وذخاار لاان ابلااا ا ااد الااذي وهااج  ليااه ماان الب اااش عاا

 عليه بالدمو .2اتدامع

وأهج كلماة دذخار، اادل عاىل اإلبقااش واتناع واالدخاار. اقاول 

ر  -كمنعه–ذخره "هاتب القامو :  واذخاره: اخىااره  -بالضم–ذخ 

 .3"أو ا ذه  والذخ ة: ماا ادخر.. واتذاخر: افجواف وافمعاش

                                                           

 دش و،. 3/207مقااي  اللغة البن فار :  - 1

دامع  ومادامع عينا . اتدمع: ءىمع الدمع يف نوات  العني  اقال: فا ت ما - 2

دباب العاني والادال،  ثقياط: د/  2/63راجع: كىاب العني للخليج بن أمحد: 

القاااهرة   –مهااد  اتخموماا   ود / ابااراهيم اللااامرائ   دار وم ىبااة اهلااالل 

 دد.ت،.

 دذخر،. 395القامو  اتحيط:  - 3



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (448)

لوقت ا اجاة  وكاأا  أنه خب أه -يف هذا اتقام-فهذه ال لمة تينيد 

اتدامع كانت تدخر هذا الدمع الغمار لىجود به يف آنه عىل مان الاىحقه  

وتاا وقىه بموت الينقيد  فلن تينقد العني أعم من هذا اترثا   وال أغاىل 

منه تىإ تدخر له هذا الدمعه ولاذا فقاد اساىينرغت العاني كاج دموعهاا 

 عىل الينقيد ومل اعد لدهيا ما تذخر به لغ ه.

  جد أسلوب االسىينهام الىان يف قول ال اعر:ون

فقوله دأمل تر..، للىقرار والىعجيب  وقد جاش االساىعامل يف مثلاه 

إلقاارار أا ا ااوا االسااىينهام داخااال عاايل نيناا  الينعااج  واتااراد تصااول ا

بالينعج لي وا الىقرار عىل نينيه حمر ا للمخاطب عىل االعرتاف به  بناش 

 عىل أنه ال ار  أا ا وا ممن جيهله.

تقرار تان سامع بقصاة هاذا الرجاج  وكياحل  -هنا–فاالسىينهام 

كاا تال ال م  اوم وفاته  وتعجيب من شاأهنا الباداع  فارا ساامعهم 

أو ل ج أتد له تظ من اوطاب   -ةالنهراة أو العلمي-هلا بمنملة الر اة 

 اذانا بأا قصة هذا افمر من ال هرة وال يو   بحيث اط ل ج أتاد أا 

امج عىل اإلقرار بر اىها وسام  قصىها واعجب ااا  و ا مل ا ان رآهاا 

 .1أو سمع بقصىها

                                                           

رشااح لااا أمل ن"كثاار ءاا ش االسااىينهام الىقرااار  مااع اففعااال اتنينيااة  مثااج:  - 1

ساورة  "أمل تعلام أا اهلل عاىل كاج ءش قادار"،  و 1ساورة الرشاح د "هادرك

َمَ  َتال ِ اَيا  َها -25  َأمَلَ َتَر َأا  ال  
  

اا َوَهاَو َأَسايَنع   ***  َعَلَيِه وَأَ اَحإ َلَوهن 
 



 

(449)  ايــــــــــةرالد 

 

فهذا ال الم قد جر  ءر  اتثج يف مقاام الىعجيابه تاا أناه شابه 

يب بحال الرئ  له  بناش عىل ادعاش ظهور أمره تال غ  الرائ  ليشش عج

وجالئه  بحيث الىوي يف  داراكه ال اهد والغائب  ثام أجار  ال االم 

معااه كااام جياار  مااع الرائاا ه قصاادا  ىل اتبالغااة يف شااهرته وعراقىااه يف 

 الىعجب.

فاهلممة للىعجيب من تالاة ال ام  واإلااذاا بأهناا مان الغراباة 

، باني دأمل تار، و  بحيث جيب أا تر  واقىض منهاا العجاب  ومان فاااار 

ذكار باأا  -بعد بياا اشرتاكهام يف االسىعامل لقصاد الىعجاب-دأرأات، 

افول اعّلط بنين  اتىعجب منه  فيقال: أمل تر  ىل الذي هنع كذا  بمعن  

 أنه من الغرابة بحيث ال ار  له مثج  فقد تينظ شياا وغابت عنه أشياش.

سىينهام يف هدر البيات فياه  اقااي وال لينإ أا ء ش أسلوب اال

للذهن ليرتقب ما ارد بعاد هاذا ال االم  والارتع  انىباهاه فيقباج علياه 

 واقر به.

                                                                                                                                          

،  و نام كثار االساىينهام الىقراار  يف اففعاال اتنينياة لقصاد ثقياط 106البقرة د

 –الذ  اطلب مناه اإلقارار باه-هد، اتقر بعد  قراره فا مقرره أورد له الينعج 

 ا شااات أا تقااول: مل –ن ااار مااورد النيناا   كأنااه اقااول: أفلاا  لااا اتجااال لا

فرذا أقر بالينعج بعد ذلا مل ابط له عذر بادعاش أنه م ره فيام أقر به: راجع  –أفعج

تينصااااايج هاااااذا افمااااار يف: عااااارو  اففاااااراح يف رشح تلخاااااي  اتينىااااااح 

  ثقياااط د/ عباااد ا مياااد هناااداوي  والىينلااا  البالغااا  1/460لللاااب  :

 .1/92يم اتطعن :لالسىينهام يف القرآا ال رام   د/ عبدالعه



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (450)

كام أا أسلوب االساىينهام ايشا بمعناإ آخار باداع  وهاو أناه  ذا 

كانت الهواهر ال ونية والعواماج الطبيعياة قاد أبادت تمهناا لينقاد هاذا 

ب ال ااعر وانىاباه كاج هاذا الرجج  واخىج عملها  فلي  بدعا أا اصي

 اهلم والغم.

االسىينهام فيه نو  من الىعا د والىاآار والىعمااة  فال ام  قاد 

 تال  و ها وتغ  لوهنا  وشاركت افتياش مصاام بينقد هذا اترث .

وتوكيد اورب با د ا واسمية اجلملاة، يف قولاه دأا ال ام  تاال 

عليه من عالمات اإلن ار    يا ها، لىنماج اتخاطب منملة اتن ره تا بدا

تيث طاظ لبله وكاد اذهب عقله بلبب فقد هاذا الرجاج  ومل الاىطع 

أا ار  تلا ا قائط الثابىة والرباهني الصادقة  ولي  ذلا  ال من شدة 

 ا ما وقوة الىينجع عيل هذا الرجج.

والم  من توكيد اورب أمر آخر وهو الداللة عىل ثقط هذا افمر 

ث ال انام   لياه رااب وال اداخلاه شاا  كاام أا الىوكياد يف الواقع  بحي

ماا يف النيناو  مان ده اة واساىغراب  تياث تغا  لاوا  -أاضاا–اماج 

 ال م   وتوار   يا ها تمنا وكمدا عىل هذا اتلحود.

واأيت القياد دعلياه، يف هاذا افسالوب ليإكاد أا تغيا  ال ام  

ا مع كج أتاد  ف اج لوهنا  وتبدل تاهلا لي  أمرا معىادا  وال تينعج ذل

 تلا افتوال  نام كاا بلبب تمهنا ال داد عيل هذا اتقبور.



 

(451)  ايــــــــــةرالد 

 

كام أا افليناي الىا  كونات أسالوب االساىينهام تعارب عان تالاة 

ال اعر النينلية أبلا تعب   فرذا كاا هذا الرجج قد أ ود  اللحاد  ووري 

 1الثر   وتال اتوت بينه وبني أتبائاهه فارا ال ام  قاد تاال  ايا ها

مصدر خ ها  ومنعىه افتياش لى ارك افناام أتاماهنم وآالمهام بينقاد و

 هذا الرجج.

عىل أا مجلاة دوهاو أساينع، تاال مان الضام  يف قولاه دلوهناا،  

وج ش بىلا اجلملة اسمية لداللىها عيل الثبوت والادوام  فال ام  قاد 

بصااينة دائمااة وتالااة  2تغاا  لوهنااا  وشااحب وجههااا  وخيناات  ااو ها

 ملىمرة. 

ر كيحل خلع ال اعر عىل ال وا من تولاه هاينات افتيااش  أمل ت

وجعج ظواهره ت عر بام ا عر به  بج وت اركه أتمانه وآالمه  فال م  

يف م اهدة ما هتمهم م ااهدته  باام باه قاوام -الى  انىينع النا  بضيائها 

قاااد تغاا  وتباادل بلاابب فقااد هااذا  -أعااامل تياااهتم يف أوقااات أشااغاهلم

 الرجج.

                                                           

تااال لونااه: تغاا  واسااود  وبابااه قااال  ومنااه ا ااداث: هنااإ عاان أا الااىنج   - 1

الرجج بعهم تائج. راجع: تاج العرو  من جواهر القامو  ترتىض المبيدي: 

   دار اهلدااة  دد.ت،.28/373

يَنع: اللواد وال حوب  وقياج: ناو  مان اللاواد لاي  باال ث    - 2 يَنعة والل  اللن

ج اللواد مع لوا آخر  وقيج اللاااواد اترشاب محارة  الاذكر أساينع وافنثاإ وقي

 دسينع،. 8/156سينعاش. راجع: للاا العرب: 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (452)

 : أسلوب األمر
اهىم علامش البالغة بدراسة أسلوب افمار دراساة تىنااول تعرايناه 

وهيغهه توهال  ن الغاااة البالغياة  وها  الىعارف عايل افتاوال الىا  

لرج فيها افمر عن تقيقىه  فرهنا هادف البحاث البالغا ه تاا فيهاا مان 

 عدول عن أهج االسىعامل لغرض من افغراض.

ب فعاج غا  كاحل عاىل جهاة وعرف البالغياوا افمار بااأنه طلا 

  وهاذا قياد مهام يف الىعرااحل فناه اضاع ا اد اليناهاج باني 1االسىعالش

اسىعامل افمر عىل تقيقىه واسىعامله عاىل غا  تقيقىاه  فارذا كااا افمار 

عىل جهة االسىعالش فهو عىل ا قيقة  و ذا كاا عىل غ  جهة االساىعالش 

 فاتقصود به غرض ما  ادده الليا،.

أسلوب افمر يف عينية عايل بان جبلاة بصايغىني اثنىاني  وقد ورد 

 .2ووا فعج افمر  واسم فعج افمر

عايل أا افغااراض البالغيااة لألماار غاا  ا قيقاا  هاا  كااج معنااإ 

 اسىنبط من الليا، الذي اسىعمج افمر فيه.

  ومن هذه افغراض أو اتعا  ما جاش يف قول ابن جبلة:

                                                           

  واتطااول: 2/269  واإلاضاااح مااع البغيااة: 428راجااع: مينىاااح العلااوم:  - 1

424. 

اسم الينعج ال المإ أمرا عند النحااة  ول ان الامإ أمارا عناد أهاج اتعاا .  - 2

 .2/311 من رشوح الىلخي :  –اففراح لللب    راجع: عرو 



 

(453)  ايــــــــــةرالد 

 

فقوله دتعم، أمر لنينله و رشااد هلاا باأا تأخاذ تهاا موفاورا مان 

اعاود  ىل رشاده  واااول أا جياباه الواقاع  -هنا–الىعماة  وكأا ال اعر 

وارتضايه  مواجهااا هااذا اتوقاحل القااا ه فاارا هااتبه قااد أ ود  اللحااد 

بيج  ىل الىمىع بلقائه مرة أخر   وما عليه  ال الصرب وغطاه الثر   وال س

 والر ا بقضاش اهلل.

 ا هيغة افمر اتىخ ة تيشا بماد  ماا الاه ال ااعر مان تاما 

و يط وكآبةه ومان ثام انصا  باهلادوش والصارب واالتاماا النين اه فا 

 اتوت أمر حمىوم ال مينر منه وال راب يف وقوعه.

عر نينله عيل سابيج الىجرااد يف هاذا ثم أعد النهر يف رشاطبة ال ا

افسلوب دتعم،  وهذا اعنا  أا أمارا أهام هاذه الانين  وغلاب عليهاا  

وأخرجها عن مألوف تاهلا  فاجته  ليها ال اعر ااذا النصا  واإلرشااد  

 وهو فعج افمر دتعم،. 

وال لينإ أا الغارض مان الىجرااد هاو اتبالغاة يف  ظهاار الصارب 

 ة الى  أتت به.والىجلد أمام هذه اتصيب

عيل أا ال اعر مل اقج هلاا دال ثام ، أو دال جتمعا ،ه فا تمهناا 

عىل محيد ال جيوا  ن اره عليها  و نام اطلب منها أا تىعم وأا تصرب عاىل 

 ما قضاه اهلل وقدره.

َااااَت َغاااَ َ  -3 ااااَتَعااام  باااام َعم   َك  هن 
  

اااع   *** ق   ِساااهام  اتََناااااا  رائحاااات  َوو 
 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (454)

ومثااج هااذا افماار ال ا ااوا ماان ال اااعر  ال فنااه رأ  نينلااه قااد 

عان اتاألوف  وأناه جياب أا أفرطت يف ا ما واجلام   فراطاا خارج ااا 

اعااود اااا  ىل ا الااة اففضااج  وهاا  ا ااما ات ااوب بالصاارب والىجمااج 

والىحمج  وهذا شأا النين  الى  ه  أقو  وأثبات يف مالقااة ال ادائد  

 وهذا  ب من اهلاج  جر  يف نين  ال اعر ال ام ن  غيناله.

تطلط وبناش افمر عىل العموم يف قوله دتعم، وأمره لنينله بالصرب ا

لاه تاظ مان ا لان ال ليناإه فناه ااإول  ن أناه ااأمر نينلاه باأا تصاارب 

 ثم ما البث بأا ل  هذا الصرب. -ه ذا اذا العموم-وتىجلد 

فالىعب  باتوهول يف قوله دبام عماات غا ك، اادل عاىل أناه أمار 

معلوم للمخاطب  ولوال ذلا تاا ها  أا ت اوا مان طرااط الىعرااحل  

م وأا نينلااه تعلاام كيااحل ت ااوا الىعماااة والىجلااد وهااذا معناااه أنااه اعلاا

والىحمج  فقد سبط وأا واسإ غ ه وشد من أارهه فا سهام اتاوت ال 

تىوقحل وال ترتك أتدا  فالغلباة هلاا والنرصا تليينهاا ال  طائ مان رمىاه 

 وقصدته.

 ما جاش يف قول ال اعر: -أاضا–ومن الىعب  بأسلوب افمر 

اواهج ال اعر يف هذا البيت رسم الصاورة ا ماناة هلاذا اترثا   

فحميد سيد شاجا  وبطاج مقادام  وهاو أهاج فا اماج أعبااش افماور 

الصعبة الثقيلة الى  ال انه  ااا  ال افشاداشه ولاذلا فارا نعياه وذكار 

ا -15  اَاا  َذا َغاَدَت َنَعاِش مَحَيْدا لِلرس 
 

اااوَا    *** مااااِح َوت  اااَذاد  باااَأَطَراِف الر   ت 
 



 

(455)  ايــــــــــةرالد 

 

أا ا وا لىلا اجلنود اتحاربةه ليىخذوه قدوة ودافعاا عاىل  س ته انبغ 

 مواهلة القىال وثقيط النرص.

والنعاا  رفااع الصااوت بااذكر اتااوت  وعاان افهاامع : كاناات 

العرب  ذا مات من له قدر ركب راكب  وجعج الا  يف الناا  اقاول: 

نعاش فالنا  أي: انعاه وأظهار خارب وفاتاه  وها  مبنياة عايل ال رسا مثاج: 

وناامال  وتناااعإ بنااو فااالا:  ذا نعااوا قااىالهم ليحاارض بعضااهم  دراك

 . 1بعضا

وأساالوب افماار يف قولااه دنعاااش، وراشه رغبااة هااارخة يف  ذاعااة 

موت هذا الرجج واإلخبار بهه ل ا  جواه وا ين  تار قلباه  وال ليناإ 

عايل القىاال  وتاث هلاإالش  -أاضاا–ما يف هاذا افسالوب مان ثارا  

 أمام عدوهم.اجلنود عيل بذل أنينلهم 

ودنعاش، أبلا يف الداللة عيل طلب النع  و ظهار خرب الوفااة مان 

قولنا دانع،  فال اعر مل اأت بصيغة اسم الينعج  ال يف تالة تأكياد ثقياط 

وقو  النع  ممن اطلباه مناه  وأناه مماا ال تارخ  يف ثقيقاه أو تراخاإ يف 

 االسىجابة له.

                                                           

دنعا ،   6/2512انهر: الصحاح تاج اللغاة وهاحاح العربياة للجاوهر :  - 1

   دنع ،.2/287وأسا  البالغة للمرشرشي: 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (456)

بالينعاج اتبالغاة يف معنااه ومن اتعهود يف لغة العرب أناه  ذا أرااد 

أخرج عن معهود لينهه  في وا يف العدول اللينها   عاراب عان اتبالغاة 

 .1يف اتعنإ

واضاف  ىل ذلا أا اسم الينعج  نام هو رمم جامع تعاا  كلاامت 

كث ة  فيقوم بىصوار ما اقوم به اسم الينعج وتده  فقول ال ااعر دنعااش 

لاواش  فينياه داللاة عايل القارب محيدا، لي  معنااه: داناع محيادا، ساواش ب

والىم ن وطلب النع   فمقاام داناع، غا  مقاام دنعااش،  ف ااا يف اسام 

الينعج اخىصار آخر ارم  به  ىل االمىثال قبج أا تىباعد عنه تلا الرسااا  

 وال اىحقط مراده ومبىغاه.

كام أا كلمة دنعاش، ألصط باتقام وأوقع يف ثقيط الغارض اتاراد  

مة أخر  عن كلمة دانع، جعلىهاا مصاورة  الاة ال ااعر فقد متيمت بمي

 النينلية ومبينة عن خين  تله وم نوا فإاده.

 -يف وسااط هااذا ال لمااة- ا امىااداد الصااوت بحاارف افلااحل 

جعلت ال اعر اينرغ قدرا من توتره مع هذا االمىداد  ولينحل عن نينلاه 

  فلعاج شياا من افرات نينله ات لومة وما اعىرص فإاده من افمل وافنني

 ذلا ا ين  غلىه  واينرج غمىه.

                                                           

  وهور افمر والنهإ يف الذكر ا  ايم 3/37راجع: اوصائ  البن جن :  - 1
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(457)  ايــــــــــةرالد 

 

كام أا امىداد هوت افلحل م ن لل اعر أا اصج رجاه ومبىغااه 

 ىل أكاارب عاادد مم اان  فهااذه ال لمااة مناساابة للقيااد الااذي اااأيت بعاادها 

دللرسااا،  فرفع الصوت بذكر وفاة هذا الرجج اأمج به ال اعر أا اصج 

م  ىل بااذل أنينلااهم عنااد  ن اجلنااود اتحاربااة  ااثهم عاايل القىااال ودفعهاا

 مواجهة عدوهم.

عيل أا ال اعر اراد أا للد ذكار هاذا اترثا  وابقا  أثارهه ولاذا 

ماع أناه قاد سابط ذكاره باالسام -فقد أعاد ذكره باسمه رصااا دمحيادا، 

وتىإ ال ا وا يف ط  النلياا  وتىوار  أءاده بمارور افااام   -الهاهر

ذكور يف العقاول دائاام ورشلاد يف فهو و ا كاا طوي من ا ياةه  ال أناه ما

 افذهاا أبدا.

كااام أا يف ذكاار هااذا االساام وترداااد ال اااعر لااه مااا لينااحل آالمااه 

 واداوي جراته.

وتا كاا ذلا اترث  ثبت اجلناا  جريش الصدر  راباط اجلاأظ   

دوا غ هاه لي وا  1فقد خ  ال اعر نعيه وتعداد مآثره ومناقبه للرسااا

اقىد  هلإالش اجلناود عناد لقااش عادوهم  والاذب  مثاال اىذ   ونرباسا

 عن أر هم.

                                                           

الرسااا: مجاع عااة  وهاإ طائيناة مان اجلاي، ابلاا أقصااها أربعامئاة  ساموا  - 1

بذلا فهنام ا وناوا خالهاة العلا ر وخياارهم  مان اليشاش الرساي. للااا 

 دعي،. 14/383العرب: 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (458)

كام أا هذا القياد ا ا   ىل أا رصاماة باأ  محياد ورباطاة جأشاه 

كانت أبرا هيناته اولقية وأو حها  فقد كاا ملاعر تارب وخاواض 

غمراته ولذا فقد تط للرسااا أا ثذو تذوه  وتقينو أثاره تىا  ت اوا 

 الدائرة هلم والنرص تليينهم.

  و ناام خا  1"سا  أول النهاار  نقاي  الارواح "غدو هاو وال

 ال اعر ذلا الوقت فنه وقت الغارة عيل افعداش.

والىعب  بأداة الرشف د ذا، يف تلاا اجلملاة  شاارة  ن ت ارار أمار 

خروج الرساااا للقىاال  وأناه أمار معىااد ومىجادد  وال ليناإ أا يف هاذا 

 قبه.افمر ت رارا لنعيه وذكرا تحامده ومنا

 خروج الكالم عن مقتضى الظاهر:
ماان اتقاارر والثاباات عنااد العلااامش أا ال ااالم ااارد عااىل مقىضاايات 

افتوال  وبحلب ماا اقىضايه اتقاام  وعايل ذلاا جياري نهام ال االم  

وا وا ظاهر ا ال هو الذي ا م اتى لم واوجهه  و ابط ذلاا كلاه 

 هو قانوا النحو العر  وقواعده.

 :اإلظهار واإل امر

افهج يف ملألة اإل امر واإلظهاار هاو و اع كاج مان اتضامر 

واتههر يف م انه الالئط به  وعىل وفط قواعاد النحاو اتعروفاة  بحلاب 

مقىىض القيا  الو ع  الذي عليه سانن العارب يف كالمهاا  واواروج 

                                                           

 دغدو،. 15/118اللابط نينله: - 1



 

(459)  ايــــــــــةرالد 

 

عن ذلا خروج عن اتقىىض الهاهر الذي هو القيا  الو ع  يف كاالم 

 العرب.

 امر يف ال الم  ذا خرج عن مقىىض اتهاهر  فارنام واإلظهار واإل

لرج لن ىة بالغية  ولغرض يف سيا، ال الم اراد اتى لم ااادة تقرااره  

أو تعميمه  أو تعهيمه  أو االعىناش به  أو العنااة بام أسند  ليه  أو لغرض 

آخر الهم يف ثداده سيا، ا داث  وقرائن افتوال  وادرك ذلا مان 

 من البرص بأساليب البياا  وكاا ذا ت  بالغ  مرهحل. أويت تها

 ومن و ع اتههر مو ع اتضمر ما جاش يف قول ال اعر:

هر جَتم  هر تَب   أم عىل الد   أللد 

فرنه من الوا   أنه لو قيج: دأم عليه جتم ، ل اا الضم  عائادا 

عااىل دالاادهر، ومإااادا معناااه  ماان تيااث الداللااة النحواااة أو الداللااة 

نطقية  ول ن ابقإ ل لمة دالدهر، من القدرة عىل  ثارة قادر كبا  مان ات

 اوواطر ال انه  الضم  بيشش منها.

فاإلظهااار يف مو ااع اإل ااامر جاااش لىأكيااد الىااوبيخ وت ااداد 

اإلن ار  واإلاذاا بأنه ال انبغ  أا ا وا هناك ب ااش وال جام  عاىل هاذا 

ه و خالهاه لل ااعر  و ناام الدهر العنيد الذي مل ا ن هادقا يف تبه وود

كرش عن أنيااه وقلب له ظهر اتجن  وتركاه وتيادا فراادا جياباه أهاوال 

 تلا الن بة اتينجعة  والرااة اتوجعة بينقد هذا اترث .



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (460)

واتقابلة بني تريف اجلر الداخلني عيل كلمة دالدهر، تاوت  ااذا 

 -1ياجباام تقياده مان معناإ اال خىصاا  والىعل-افمر وتإكاده  فاالالم 

تصور تداثا رقيقا  وب اش خافىا دار بني ال اعر وبني هذا الدهر  ا  و 

 ال اعر فيه آالمه وأتمانه الى  أتت به وأفجعىهه بلبب فقد هذا الرجج.

عىل أا اتقابلة بني هذان ا رفني قابلهام تر،ا يف مىعلط كج منهامه 

نلاا عاام فاجلم  أشد من الب اش وأقو  منهه فا اجلم  تما ارصف اإل

 .2هو بصدده واقطعه عنه

فهذه ال لمة توت  بعدم الر ا بالواقع وعدم االسىلالم له  بج 

وثدا له أاضا  وحماولة الينرار منه  وعادم اوناو  هلاذا الادهر واوضاو  

 لرغباته.

وقد ا وا الغرض من و ع اتههر مو ع اتضمر هنا هاو دفاع 

 ، لااربام تبااادر  ىل الااوهم أا تااوهم غاا  اتااراده  ذ لااو قااال دأم عليااه جتاام

الضاام  ارجااع  ىل اترثاا  ولااي   ىل الاادهر  فأعاااد ذكااره ماارة أخاار  

 اترتااا عن هذا الوهم.

 

                                                           

اجلنإ الدا  يف تاروف اتعاا   راجع هذا اتعنإ بيشش من الىينصيج يف كىاب: - 1
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(461)  ايــــــــــةرالد 

 

  م  ال أا:

ومن هور خروج ال الم عن مقىىض الهااهر يف تلاا العينياة ماا 

جاش يف قول ال اعر: د هناا ساهام اتناااا رائحاات ووقاع،  فهاذه مجلاة ال 

إلجيااها ال داد  وكلامهتا اللهلة  وتصوارها البار    ت بع منها النين 

 وثراش معناها ثراش ال تدود له.

والضم  يف قوله د هنا سهام اتناااا،  ام  ال اأا والقصاةه فا 

اجلملة بعده ذات معناإ لاه شاأا وخطار  أي: فارا ال اأا والقصاة هااو 

 قع.مضموا اجلملة بعد الضم   واتراد: سهام اتنااا رائحات وو

وموقع د ّا، يف هذا اتقاام اينياد معناإ الىعلياج للجملاة اللاابقة  

وموقع  م  ال أا معهاا أفااد االهاىامم ااذا اوارب اهاىامم ثقياطه لىقاع 

 يف نين  اللامع موقع الرسول. _الواقعة تينل ا له_اجلملة 

والرس يف تصدار اجلملة بضم  ال أا الىنبيه مان أول افمار عاىل 

 _مع ماا فياه مان اااادة ثقياط وتقراار_وجاللة تيمها  فخامة مضموهنا

فرا الضم  ال اينهم منه مان أول افمار  ال شاأا مابهم لاه خطار جلياج  

فيبقإ الذهن مرتقبا تا اينرس به واماج  ااماه  فياىم ن عناد وروده علياه 

فضج مت نه فا للبياا بعد اإلاام والىينصيج بعد اإلمجال أثارا تلانا يف 

 مجيال.النين  ووقعا 

عىل أننا لو و عنا االسم الهاهر مو اع الضام  يف افسالوب  

فقلنا: د ا ال أا أو القصة سهام اتنااا..، فرنناا نجاد الينخاماة قاد ولات 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (462)

والروعة قد االته فنه مل اىقدم عندئذ ما انبه واثا  الانين   ىل الىينىاي، 

لىعمج والىنقيب عن مينرس تا أامه ولذا نجد  م  ال أا والقصة ال ا

  ال يف افمور اتهمة  وافخبار ذات البال  واتعا  اجلليلة.

تثا  يف -وتا كانت اجلملة اللاابقة مىضامنة  شاارات و ااامشات 

أسعينىها اجلملة الثانياة باام امااج الارتدد  وجيياب  -النين  اتىلقية تلا ال

 عن هذا اهلم   فأدخج الىوكيد يف العبارة ليواجه هذا الرتدد.

د هنا سهام اتناااا..، جااش مإكادا فناه تعلياج هلاذا النصا  فقوله 

كام سابط -واإلرشاد  وكأنه تني نص  نينله وتثها عىل الصرب والثبات 

تطلعات الانين  اتىلقياة  ىل  -وأا عم  غا ه وواسااه يف ن بىاه ومصاابه

 معرفة سبب ذلا  وهارت كأهنا مرتددة  فأسعينها اذه اجلملة اتإكدة.

لاو قاال: دفلاهام اتناااا رائحاات ووقاع، ه ااذا عايل أا ال ااعر 

مل ت ان الصاياغة أشابه باالينطرة الواعياة "كالما مرسال مان غا  توكياد 

فعار الاانين   عبااارة ال اااعر أفضاات  ىل اخىالجااة الاانين  اتىلقيااة  

 .1"واسى ينت تاجىها  ن الىوكيد  وجاشت عيل مذهب ال الم افول

بيهية البارعاة يف قولاه تلاا الصاورة الى ا -بعد ذلاا-واطالعنا 

دسهام اتنااا، لرتسم ماا جياي، يف خلجاات نينا  ال ااعر  وم نوناات 

 فإاده من هم وأسإ  و يط وشجإ.

                                                           

 .85خصائ  الرتاكيب  د/ حممد أبوموسإ:  - 1



 

(463)  ايــــــــــةرالد 

 

فقوله دسهام اتنااا، من   افة ات به به للم به  فالنا  يف الدنيا 

أغراض تىنصج فيها سهام اتنااا  كأا مان غااب مل ا اهد  ومان ماات مل 

 اولد.

فط ال ا عر يف اخىيار ات به به يف هذا اتقام  ل نه ربام اادور وقد و 

يف خلد القار  حماولة البحث والىينىي، عن وجه ال به بني طريف الى بيه 

يف تلا الصورة البداعة  فأي وشيجة وهلة  وعالقاة وآرصة باني اتناااا 

 واللهام؟!

ال سايام  ذا -اللهام فيها قوة فىا  وشدة بط،  ودقاة تصاواب 

وال ام ان ردهاا ودفعهاا  وكاذلا  -م  قادارا جادارا مىم نااكاا الرا

اتنااا  فرذا جاش افجج فال مينر منه وال راد له  فل ج  نلاا أجاج معلاوم 

انىه   ليه بقا ه يف الدنيا  فرذا انقضت مدته  وتاا وقىه  ال اإخر ساعة 

 وال اقدم ساعة.

ىعمااة فاخىيار هذه الصاورة الى ابيهية فيهاا ناو  مان الىلالية وال

لل اعره فنه  ذا كانت اتنية ه  اتص  اتحىاوم  والنهاااة افكيادة ل اج 

 ت ه فلي  عليه  ال أا اصرب واىجلد  وار  بام قدره اهلل وأنينذه.

واتوت اأيت كج حمىجاب وال الاىأذا  فاال جيماج بااترش أا اغارت 

لذلا بالبقاش واطمان  ىل هذه الدنيا  فالنا  وفد البىل وس اا الثر ه و

 جاش خىام البيت بقوله: درائحات ووقع،.



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (464)

فهناك ترابط حم م  وتىاابع باداع للمعاا  الىا  ارااد ال ااعر أا 

اصد  اا رشاطبا العقاول واففاادة  وااىجىل ذلاا يف اخىيااره لل لاامت 

الى  اعرب اا عام اله وا غله  فلام كاا أمر اتنية نافذا ووقوعهاا حمققاا  

 حات، لىإكد هذا اتعنإ وتصوره أبلا تصوار.جاش ال اعر ب لمة درائ

 _هناا_وأهج كلمة دالرا ، ثرك اهلاواش ومتوجاه  واساىع ت 

للغلبااة  ولعااج الوجااه اجلااامع يف هااذه االسااىعارة هااو أا الاارا  ال اامنااع 

جرهيااا وال عملهااا ءش  ف اابه اااا الغلبااة وا  اام  ومااان ذلااا قااول 

 :1ال اعر

  ال عبيد  قعااود  بنَي أذوادِ         اا هاتب  أال ال تّ  بالوادي    

واا فرّا الراَ  للعاِدي  هج تنهراا قلياْل َرااَث غينلىهم       أو تَعد 

                                                           

مناسبة افبيات أنه مار ماع هااتبيه بجاوف ماراد واد هو سليا بن سل ة  و - 1

باليمن  فوجدوا  بال قد مألته  فقال هلام: أنىهارا  هناا تىاإ آيت الادعاش فاأعلم 

فرذا هم –خرب ا إ أقراب أم بعيد  فلم امل االطينهم تىإ أخربوه بم اا ا   

  فأتااه فقاال هلام: أال أغناي م؟ قاالوا: باىل  فىغناإ باأعىل هاوته باالبيىني –بعيد

 هاتباه فاسىاقوا اإلبج.

والاامود ماان اإلبااج: ماان ثالثااة  ىل عرشااة  وأتنهااراا: ماان أنهرتااه  ذا أخرتااه      

والراث: الىأخر والىوا  = وتعدواا: مان العادو وهاو ععاة اللا   واساىعار 

الرا  للدولة وافمر النافذ  بجاامع النيناوذ مان كاج. راجاع: هاام، ال  ااف: 

وهححه: حممد عبداللالم شاهني  دار ال ىب العلمياة   رتبه و بطه 2/219

 م.    2006 -ها  1427ب وت  الطبعة الرابعة  –



 

(465)  ايــــــــــةرالد 

 

والىعب  باالسم اإكد عىل ماهدر به البيات مان أسالوب افمار  

دتعام، ماان معااا  الصاارب واللاالو والىجلااد  فاتنااااا رهااد للينىااإ تيااث 

 سااالا  وكج سيلا،  ىل ما هو ال،.

بااالمهد يف الادنيا   -من طرف خين -كام أا الىعب  باالسم ايش 

وادعو  ىل اإلعاراض عنهاا  وقلاة افساحل عليهاا  فاا   اادفن اتيات  

واآلخر اميش عيل هام افوائج  فال نخلو من فقد ودفن ثم ال نعىرب بمن 

 ندفن  بج ندو  عليهم غ  معىربان ام.

قع، تصور تلاا ا الاة النينلاي ة الىا  اعي اها ال ااعر وكلمة دو 

بلبب فقد هاذا الرجاج  وماا ا ىنيناه مان  ايط وشاجإ  فهاذا ال لماة 

  وأكثر ما جاش يف القرآا مان ليناظ 1غالبا ما تأيت يف سيا، ال دة وات روه

 .2دَوَقع، كاا يف العذاب وال دائد

 

                                                           

ومن ذلا: اتواقعة   ا رب  واإلاقاا  اقاال   اإلساقاف  و  شان ا ارب  - 1

بالوقعة  ووقع ا داد: هوته.. وكج سقوف شداد اعرب عناه باذلا  وأوقاع باه 

الوقيعاة يف اإلنلااا  وا اافر الوقاع: ال اداد  ماا الاوشه كاذلا  وعناه اساىع 

 دوقع،. 8/403  وللاا العرب:  880افثر. راجع اتينردات للراغب:

سااورة  " ذا وقعاات الواقعااة. لااي  لوقعىهااا كاذبااة"ماان ذلااا قولااه تعاااىل:  - 2

ساورة اتعاارج اآلااة  "سأل سائج بعاذاب واقاع"،  وقوله تعاىل: 2 1الواقعة د

،  وقولاه 15سااورة ا اقة اآلاة د "فيوماذ وقعت الواقعة "،  وقوله تعاىل: 1د

 ،.85سورة النمج اآلاة د "ووقع القول عليهم بام ظلموا  "تعاىل: 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (466)

 الىجراد:

ثمت ظااهرة تىباد  مالحمهاا يف مطلاع تلاا القصايدة  ها  أنناا 

ت افوىل درجاة وا احة مان الى ثياحل والرتكيامه الاذي نلم  يف افبيا

ادل عىل نو  من هد، االنينعال  وتوتر العاطينة الى  تبدو م احونة باام 

 اعىمج يف وجداا ال اعر.

و ا شااات برهانااا هااادقا ودلاايال وا ااحا عاايل ذلاااه فىأمااج مااا 

اسىهج به ال اعر أبياته  تيث اقول رشاطبا نينله: دأللدهر تب   أم عاىل 

 جتم ،. الدهر

فقد جرد ال اعر من نينله شخصا آخر لاطبه واب ث  ليه ووماه 

 وأنينه  فلعله بذلا لينحل عنه شياا من أتمانه وآالمه.

ايشا  ن  -الذي اسىهج باه ال ااعر قصايدته-فأسلوب الىجراد 

 -أاضاا–أنه اىاج  ىل م جع أو مىعاطحل مقدر  امسىه  كام أناه اطماع 

وسال باالت اش عيل اوياوف اإلنلاانية ات ارتكة يف االئىنا  واتإاارة  مى

الى  جتعج اإلنلاا اعا  أامة واتدة  واواجه قو  واتادة عارب الممااا 

 وات اا.. وهذا ما اواهج الن  تأكيده ومماد  اضاته.

-مغالباة باني نينلاه اجلاادة  -أاضاا–والم  يف أسلوب الىجراد 

واقااع ألاايم اعي ااه وبااني  -الىاا  تن ااد الىجلااد والصااالبة وقااوة الىحمااج

ال اااعر وا ابااد فيااه افهااوال وافتااماا بينقااد هااذا الرجااج الااذي أ ود  

اللحد البلقع  ول ن هذه اتغالباة مل مت اث طاوااْل باج ععااا ماا ساقط 



 

(467)  ايــــــــــةرالد 

 

ال اااعر واسىلاالم فتمانااه وأوجاعااه  وهااو لااي  باادعا يف هااذا افماار  

اة  وال فاتصائب والن بات والراااا تصيب كج  نلاا اعي، يف هذه ا ي

 انجو أتد من براثنها دوما هاتب افاام  ال مينجع،.

 

 

 

 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (468)

 الفصل الثاني:
 اإليقاع فى عينية علي بن جبلة، وجاء يف ستة حماور:

 احملور األول: الطباق.
 احملور الثاني: اجلناس.

 احملور الثالث: التصريع.
 احملور الرابع: جرس الكلمات.

 احملور اخلامس: مشاكلة اللفظ للمعنى.
 احملور السادس: الوزن الشعري

لااقااا  أدواتااه اتخىلينااة الىاا  اى اائ عليهااا ال اااعر عاان طراااط 

–توظيحل  م اناات اللغاة الصاوتية واساىثامرها  ن أبعاد تاد  وقدرتاه 

 عىل خلط  اقا  مىميم  مىعدد الدالالت. -أاضا

وقد ذكر العلامش أا اإلاقا  جتان  هويت من خالل اخىيار دقياط 

دي  ىل جتليد اتعنإ مبطنا بالوقع اتارا  يف افذا  مماا اولاد لألليناي  اإ

 تلاسا بالر ا  فيىخلط الىجاوب  فاتعنإ اتوقاع ألصاط باالنين  مان 

 .1اتعن  اتعر  من الىوقيع  ومن ثم ا وا اجلامل

كام أا أدوات اإلاقا  مىعددة ومىنوعة  ولعج من أبراها: الطبا، 

لبحاار ال ااعري وعالقىااه باإلاقااا   اتوقااع  واجلنااا   والىرصاااع  وا

 والغرض الذي فجله أن أ ال اعر قصيدته.

                                                           

اجلملااة واوصااائ   د/ مناا   –راجااع: اإلاقااا  يف شااعر شااوق  الغنااائ   - 1

 م.2004  النارش: من أة اتعارف باإلس ندراة  الطبعة افوىل 217سلطاا: 



 

(469)  ايــــــــــةرالد 

 

ال اىعمد الىعب  ااذه افدوات  -هنا–عىل أا ابن جبلة يف عينيىه 

يف عملااه سااعيا  ن المرك ااة الينارغااة  أو الىحلااني اتينىعااج  ل نااه اقاايم 

ة عمله بناش عىل أهول معامراة  وهندسة فنية منضابطة  ت ا ج يف النهااا

قصيدته الىا  بادأها مان اتطلاع  فاال اىرساب  ليهاا اولاج أو الاوهن أو 

 الينصام الينن .

الطباق:
الطبا، هو  اراد كلمة مع ماا اضاادها يف اتعناإ  وهاو لاوا مان  

 .1الىلوان البيا   وأداة لىجميج ال الم  ونمط من أنامف الصنعة

الاعإ  يف عينية عايل بان جبلاة -بم وناته اتخىلينة-وفن الطبا، 

 ىل ثقيط الىوااا  أو ثقيط ال مول  أو اإلجياا  أو جتليد ا ركة  كاج 

 منها عىل تدة  أو مضافا بعضها  ن اآلخر. 

وجتااىل ذلااا ماان خااالل الرتاكيااب بااام فيهااا ماان هااور و اقااا . 

واإلاقا  يف الطبا، اضيحل  ليه قوة يف اجلذب  ولصوقا بافذا  وتعميقا 

 للين رة.

                                                           

  308ع تعراااحل الطبااا، يف: كىاااب الصااناعىني ف  هااالل العلاا ر : راجاا - 1

 –ثقياط: عاايل حممااد البجاااوي  وحممااد أباو الينضااج  بااراهيم  ات ىبااة العرصاااة 

وما بعدها  وعرو  اففراح  4/572ها  واإلاضاح مع البغية: 1419ب وت  

 ومااا بعاادها  ثقيااط: 2/225  رشح تلخااي  اتينىاااح لبهاااش الاادان اللااب  : 

ها  1423ب وت  الطبعة افوىل–الدكىور عبدا ميد هنداوي  ات ىبة العرصاة 

 م.2003 -



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (470)

باا، ماا جااش يف هادر تلاا العينياة  تياث وكاا أول هاور الط

 اقول ابن جبلة: 

َهر جَتم    َهر تَب   أَم عىل الد   أِللد 

فقد طابط ال اعر بني ا رفني دالالم، و دعاىل، ماع أا مادخوهلام 

 واتد دكلمة الدهر،.

اصاور تالاة الاذهول   -هناا–وال لينإ أا الطبا، باني ا ارفني 

 ال اعر بينقد هذا اترث .واال طراب النين  الذي وهج  ليه 

تلااااوي القاااو  اتىضاااادة يف افثااار  -هناااا–وأقصاااد باااالىوااا 

والنىيجة  فمع تنافر تلاا القاوتني  ال أهناام تققاا قاوة واتادة  جعلاىهام 

 قطب  رتإ ثابىة  ال ه   ىل اليمني تنجذب  وال  ن اليلار تىجه.

 فالطبا، بني ا رفني قد سو  باني وقاع الب ااش للادهر ماع وقاع

اجلم  له نين  ال اعر  أو يف نهره  فخرج الرتكيب  ن معنا  االساىياش  

أو الىحرس  أو الذهول  أو غ ها من معاا مى اب ة  تلى حل من الن  

 وتىبدي منه.

وأما عن ثقيط الطبا، لل مول واإلجياا وجتليد ا ركة  فىأمج 

  ما ورد منه يف قول ال اعر:

 َكَعاَت بِاِه َوَكاا مَحَيد  َمَعِقااْل رَ  -10
 

َيِم َتَرَكع   ***  َقواِعد  ما كانت َعىَل الض 
 



 

(471)  ايــــــــــةرالد 

 

وقع بني: دركعت، و دماا كنات.. تركاع،  وهناا  1فطبا، الللب

اىطااابط ا اادثاا  أو اىقابااج اإلطاااراا  واىحقااط الطبااا،  طبااا، ااابن 

 أتداث ال بني أفعال.

اربا قوة محيد وشجاعىه  وشدة بأسه عاىل  -هنا–عيل أا الطبا، 

عداش  وكيحل اقىحم عليهم معاقلهم ا صينة  ومواقعهم اتنيعة الىا  اف

 كانت تىأبإ عىل أسالفه.

ااايط بآمااال هااإالش افعااداش  واباادد شااملهم   -هنااا–فاإلاقااا  

وايناار، وتاادهتم  والينعااج دركااع، فيااه مااا فيااه ماان الىلاالط والقهاار  

آماااال  -هلااإالش افعااادي-واللاايطرة والااىم ن  وال اااد  ماان اآلمااال 

 لموا اا  وال من اتآل شياا اص وا  ليه.ا

وبذا ا وا محيد قد قدم بطوالت وتضحيات مل اينعلهاا ساابقوه  

ومل اىم نوا منها أهاله ولذا نر  ال اعر اقدم اجلار واتجرور دبه، عاىل 

 اليناعج دقواعد،  واص  دالركو ،  مة افسلوب.

                                                           

هو ما كاا أتد طريف الطبا، مثبىا واآلخر منينيا  أو أتدوا أمرا واآلخر هنيا   - 1

وهااذا اعناا  أا اتعنااإ ا ااوا واتاادا والااىعمج ماارة مثبىااا وآخاار منينيااا  أو ماارة 

كااالم واتااد.. راجااع: اإلاضاااح مااع البغيااة مااأمورا بااه وأخاار  منهيااا عنااه   

 .146  وعلم البداع للدكىور/ بليونإ فيود: 4/574



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (472)

وه  ذات كام أنه تص  كلامت دمعقج وقواعد والضيم، سداها  

 اقا  عال اغط  أجماش وتينصيالت عدة  وال لينإ أا مجال الرتكيب قد 

 أاضا.-برا مع الطبا، يف  جياا اتعن  

  يف عينية عيل بن جبلة ما جاش يف قوله: 1ومن طبا، اإلجياب

–فقد طابط ال اعر بني قوله دأاقظ، و دنامت،  ووظيينة الطبا، 

ال تقحل عند هذا المخرف وتلاا الماناة ال ا لية  باج تىعاداها  ىل  -هنا

 غااات أسمإ  و ال كاا هذا اجلمع عبثا و با من اهلذااا.

فالطبااا، يف هااذه البياات هااو العمااود الينقااري الااذي اعىمااد عليااه 

كااا اساىدعاش  -هناا–أا طباا، اإلجيااب اعىامدا عضواا  وال اعن  هاذا 

لغواا سهال ل لمة دأاقظ، ونقيضها  بج سنلحظ أا ابن جبلة قد وظحل 

 هذا الىضاد لصال  افسلوب الذي اذكره  واتعنإ الذي اراد أا اقرره.

اقرر أا فقد هذا اترثا  قاد أتعاب أناساا وأوهام  -هنا–ال اعر 

لرجج  وماا آل  لياه تااهلم وأغمهم  وظلوا اقهني اين روا يف فقد هذا ا

من  يا  ركن ركني كانوا الجأوا  ليه  وجيأروا لاه  واعىمادوا علياه 

 يف جج أمورهم وشاوا تياهتم.

                                                           

أو منينياني  –كام   هاذا البيات –وهو ما كاا اتعنياا اتىضاداا فيه مثبىني معا  - 1

 ،.13افعىل د "ثم ال اموت فيها وال ا "معا  كام   قوله تعاىل: 

 وَأَاَقَظ َأَجيَنانْا وكاا هلاا الَ اَر   -30
 

اَن َقَباج هَتََجاع   ***  وَنَامَت عياوا  مَلَ ت  
 



 

(473)  ايــــــــــةرالد 

 

ويف اتقابج كاا هناك أنا  آخروا قاد فرتاوا واغىبطاوا بماوت 

هااذا الرجااج  ومااالوا  ىل الدعااة  وخلاادوا  ىل الراتااة  بعااد أا كااانوا ال 

وال ااذوقوها تاال تيااة هاذا الرجاج وقباج الاىطيعوا أا انعماوا ااا  

 مماته.

 ىل شاجاعة هاذا الرجاج  -بطرااط خينا -فأسلوب الطبا، ايش 

ورصامىه وشدة بأسه  وأهد، دليج عىل ذلاا مااخىم باه ال ااعر بيىاه  

 تني قال: دمل ت ن قبج هتجع،.

فأعداش محيد مل اعرفوا للراتة طعام  ومل الاىطع الناوم أا ااداعب 

 .1"النوم ليال"هه  ذا اهلجو  هو عيوهنم تال تيات

الاذان -عيل أنه يف مجلة الطبا، ما ا    ن قلة أتباب هذا اترث  

وكثاارة أعدائااه الااذان فرتااوا بموتااه  -اغىمااوا بموتااه و خلاادوا ذكااراه

واطمأنوا به  وذهبوا يف سبات عميط  قد ترموا مناه أمادا بعيادا  وامناا 

 طواال.

تيااا بجماع القلاة دأجينااا، يف فهذا اتعنإ قاد بارا وجتاىل مان اإل

هاادر البياات  ثاام قابااج هااذا اتعنااإ بجمااع ال ثاارة دعيااوا، مااع هااإالش 

 افعداش.

                                                           

 دهجع،. 774القامو  اتحيط:  - 1



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (474)

بعيدا عن اتعنإ اتبارش   -هنا–كام أنه ام ن أا ننهر  ن اإلاقا  

وعن اجلمج اورباة  وقد تر  ال اعر أا جيعلها مجاال فعلياة ما اواة 

 يوا،.نامت ع -كاا هلا ال ر -دأاقظ أجينانا 

فهااذه اجلمااج تااىالشم مااع طبيعااة ا اادث واتقااام والغاارض العااام 

أاضا  كاام أهناا تصاور ماا جياي، يف هادر ال ااعر مان تاما _للقصيدة

كااامن  وم اااعر مىأججااة عاايل رجااج قااد مىضاا امانااه وانقىضاا عهااده  

 وانقطعت اآلمال واللبج يف لقائه واالئىنا  به.

ن اليننوا الى  تىعاماج م -كام رأانا يف هذا البيت وغ ه-فالطبا، 

مع اتعنإ وتقىضيه  وال ار  ال اعر عيل اإلاقا   ال  ذا جاش عينوا باال 

تعااارض مااع الوفاااش باااتعنإ  ومل الىيناات افقاادموا  ن دور الطبااا، يف 

الليا،  وال  ىل أثر الليا، يف الطبا،ه فا شاغلهم افكرب كاا اهاطياد 

 .1يبواهالطبا، اللغوي الذي أو حه هلم اوليج وس

ومن موا ع الطبا، اللطيحل الذي وراشه مغم  دقيط  ما جاش 

يف قول ابن جبلة اصحل خيج محيد  الى  كانت تغ  عيل افعداش  وتعود 

  بافسالب والغنائم:

                                                           

  ثقياط: 124راجع تينصيج هذا افمر يف كىااب: الباداع لعباداهلل بان اتعىام:  - 1

 م.1990 -ها 1410ب وت  الطبعة افوىل  –كرات  وفل    دار اجليج

َحإ -19  َومَلَ َاَبَعِث اَوَيَج ات ِغ َة بالضن
  

ااع   *** ل  ااا ِوَهااَ  ظ   ِمراْتااا َومَلَ َاَرِجااَع ِاَ
  



 

(475)  ايــــــــــةرالد 

 

بيت قد اشىمج عاىل مو اعني للطباا، اللطياحل  اكىلاإ فهذا ال

ال الم اام مجااال  وااد اااش ورونقاا  مماا انع ا  عاىل اتعناإ والغارض 

 اتراد.

وجاااش أول هذان اتو عني بني قولاه دمل ابعاث، و دمل ارجاع،   

 وهو من طبا، اإلجيابه تيث  ا اتعنيني اتىضادان منينياا معا.

 _1و من الطبا، اتعنوي أو الطبا، اوين وه_وأما اتو ع اآلخر 

اقابلاه  _2وهاو القاوة والن ااف_فجااش باني دماراح، ودظّلاع،ه  ذ اتاراح 

 الضعحل وال لج واومول.

عىل أا ال اعر قاد مجاع باني داتاراح، وماا اىعلاط بمقابلاه  وهاو 

ناشائ عان  اعحل و عيااش بلابب  _وهاو العارج _دالهلع،ه  ذا الهلاع 

لغنااائم الىاا  ترجااع اااا اويااج ماان اإلغااارات كثاارة افسااالب  وعهاام ا

 واتعارك.

                                                           

معهم البالغيني جعلوه ملحقا بالطبا، نهرا وينااش الىضااد فياه  وقاد عرفاوه  - 1

ضاااح مااع البغيااة: . راجااع: اإلا"اجلمااع بااني أماار ومااا اىعلااط بمقابلااه "بأنااه 

ومماا اماج   وماا بعادها 114  وعلم البداع للدكىور/ بليونإ فياود: 4/579

  "رائحاات ووقاع"عىل هذا النو  من الطبا،   تلا العينية  قول ابان جبلاة: 

  وقوله يف خىاام تلاا العينياة: "تقلم وجتمع"  وقوله: "تذاد وتوا "وقوله: 

الرشح والىحليج رشافاة الوقاو  يف بمثال واتد ب  . وقد اكىينيت "تو  وبذل"

 اتلج واللآمة والى رار واتذموم.

 دمرح،. 2/591للاا العرب:  - 2
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وهذا الطبا، مل ا ن اانة بداعة  تلانت اتعناإ  و ناام هاو جامش 

أهيج من تين   ال اعر وتعبا ه  ولاواله ماا كااا قاادرا عاىل الباوح باام 

ارقااه أو ا واااه ماان فقااد هااذا اترثاا   الااذي فقااد بلااببه معنااإ ا ياااة 

 وأسبااا.

أاضااا  _رب عااام ايشاا يف نينلااه  بااج هااو رائااع  ا هااذا البياات معاا

وروعىه جاشت من مصادر شىإ  مان مجلىهاا قادرة ال ااعر عاىل تلان 

 اتقابلة بني اتىضادات..

اربا ماوقينني مىبااانني وتاالني مىغااارانه لبيااا  _هنا_فالطبا، 

شجاعة محيد وقوته  وكثرة  غاراتاه عاىل افعاداش  وأناه مل اباط هلام ءش 

ويج اتحاربة ال ترجع من اتعارك  ال وه  حمملة بالغنائم انىينعوا به  فا

 ومثقلة بافسالب.

كااام تبااني لنااا وعاا ااناه يف تلااا _وال غاارو يف ذلااا  فالطبااا، 

أسا  من أس  الىين   والىعب  اإلنلا   ولاي  اخرفاا مان  _العينية

 القول  أو اانة ام ن االسىغناش عنها..

خيوطاا مىضاافرة  تىعااوا فايام  -يف أكثر من مو ع  -فقد رأانا 

بينهااا لىاانهم هااورة طباقيااة  أبااداعها اباان جبلااة وأتلاان توظيينهااا يف 

 ال  حل عن م نوا نينله.

وفن الطبا، أو   مإرش عىل ما أذهب  ليه   نه اىاج  ن عماط 

ف اار  وسااعة ثقافااة  وثليااط يف الىجراااد الينللااين   وجاارأة يف تناااول 



 

(477)  ايــــــــــةرالد 

 

جالش يف تلا العينية الى  رثإ اا ابان مينردات اللغةه افمر الذي تلناه ب

 جبلة محيدا الطو .

ويف خىااام تااداثنا عاان الطبااا، نلحااظ أا اباان جبلااة اعىمااد عاايل 

الطبااا، كثاا ا يف تلااا العينيااة يف تلااوان موساايقاه ال ااعراةه  ذ  ا  اقااا  

واتخاليناة يف افشاياش واتعاا   وهاذا مياداا  1الطباا، اقاوم عايل الىضااد

 ارنات الىعب اة والىصواراة واإلاقاعية يف شعره.رتب إلجراش اتق

عيل أا ابن جبلاة مل لارج يف اساىخدام الطباا، عان  طاار الثقافاة 

العربية اتألوفة  ومل انىقج به  ىل اإلطار الينللين  اتعقد الذي نراه عند أ  

مثال  م ىينيا باجلمع بني اليشش و ده يف تعب ه أو تصواره ب  ج _متام 

ط فيه  وكأنه ال هيدف من  ااراده يف شاعره ساو  اإلدراك سطح  ال عم

 ا   ال اإلدراك العقيل الذي اىطلب  عامل الذهن  وثراا اويال.

 اجلناس:
وهو نمط من أنامف الصنعة  وقد ته  لد  افقدمني من علاامش 

البالغة بىعاراحل شىإ  لعج من أقدمها تعراحل قداماة بان جعينار يف نقاد 

اشاارتاك اتعااا  يف أليناااي مىجانلااة عااىل جهااة "ه ال ااعر تااني تااده بأناا

أا جتا ش ال لماة "  وهو أتم من تعراحل ابن اتعىم لاه بأناه 2"االشىقا،

 .3"ءانلة أخىها

                                                           

دار ال ىاب  –  ثقياط: نعايم اراور 423راجع: مينىااح العلاوم لللا اك :  - 1

 م.1987 -ها  1407ب وت  الطبعة الثانية   –العلمية 

قلاطنطينية  الطبعاة  –ب   مطبعاة اجلوائا61نقد ال اعر لقداماة بان جعينار:  - 2

 ها. 1302افوىل 

 .55البداع البن اتعىم:  - 3
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و ذا كاا ابن جبلة قاد أكثار مان الطباا، يف عينيىاه  فرناه قاد أتاإ 

أاضااا  م ااررا هااذه الهااواهر الصااوتية - 1باجلنااا  بأنواعااه اتخىلينااة

يف قصايدته  فهاو اناو  باني كلامتاه اتىجانلاة  ولىاار بدرجات مىيناوتة 

افهوات افوىل منها أو افخ ة أو الوساطإ  أو أناه اعىماد عاىل تغيا  

 مواقعها  فيوردها يف أول البيت أو وسطه أو آخره.

مل  -أاضاا–فال اعر تاول أا اينىن يف اسىخدام اجلنا    ول ناه 

 ا يف اسىخدامه للطبا،.لرج به  ن الىعقيد أو الغموض  كام قلن

وا ط أا الصوت الصادر من ال لاامت اتىجانلاة الاىمد قيمىاه 

من موقعه  ومما ادثه من أثر يف الىوااا الصويت للقصيدة  -أاضا–اليننية 

عموماه  ذا اجلامل الصويت ا من يف  بط تركة افهوات الصادرة مان 

معااااا   ااامن  -كاااام ونوعاااا ومقااادارا-ال لاااامت وافوااا والقاااوايف 

 الىناسب والى امج واالنلجام يف البنية اإلاقاعية للقصيدة.

  ومن اجلنا  الىام ما جاش يف قول ال اعر:

فين  هذا البيت جيان  بني دمحام، ودمحاام،ه  ذ افوىل اقصاد ااا 

ا اترث   والثانية اقصد اا اتوت  والذي اىبادر  ىل الذهن سإال عان هذ

عالقة اتعنإ باجلنا   أهيام قاد اآلخر؟ هج قاد اتعناإ اخىياار ابان جبلاة 

                                                           

أقصااد بااذلا: اجلنااا  الىااام  والناااق   والالتااط. راجااع تعراااحل هااذه  - 1

 .429اتصطلحات بيشش من الىينصيج   كىاب: مينىاح العلوم: 

ااا م َرَمااا ه ِمااَن َمَواِ ااع َأَمنِااِه  -12  مِحَ
 

يَنَد    ***  مِحام  َكَذاك اَوَطب باَوَطب ا 
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لألليناي اتىجانلاة؟ أم كااا اقاط اجلناا  واىماوج معاه اتعناإ تلابام 

 اتينط  طاتا أنه يف الغرض العام للرثاش؟

صحي   فغمارة افلينااي لاد  ابان جبلاة أعىقد أا الع   هو ال

أعانىااه عاايل سااهولة االخىيااار الصااائب بااني اترتادفااات  واالشااىقا، 

 الصحي  بني افليناي.

والاادليج عاايل ذلااا أننااا مل نحاا  نبااوا يف اتعنااإ  أو افىعاااال يف 

الىصوار  فهو لاطب نينله واىعجاب مماا آل  لياه تاال اترثا  مان  اد 

أا كاا اذل افعداش ولضعهم  وجيعلهم  يط وعجم يف الىرصف  بعد 

 ادانوا له راغمني هاغران.

فحميااد قااد أهااابه اتااوت ونااال منااه  ولااي  ذلااا بغراااب وال 

ملىن ره فا اوطب العهيم  وافمر اجللج  ال ا ينه واردعه  ال خطاب 

 عهيم مثله.

لذا أقول:  ا اجلنا  كاا جمشا مان الرتكيباة النينلاية للموقاحل  

مان روح ا اما والينقاد الىا  أتلاها ال ااعر  -أاضاا-ي وبام يف افليناا

 وعرب عنها.

ومن اتلحط باجلنا  يف تلاا العينياة  ماا جااش يف قاول عايل ابان 

 جبلة:
َاااااا راَئى هااا  -11 نَاات َأَراه َكالر   َوك 

 

ااااع   ***  َومَلَ َأَدِر َأا  اَوَلااااَط َتَب ِيِااااه َأمَجَ
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ااا، و درائىهاا، جناا  فين  هذا البيت جيان  ال اعر بني دالراا

  ويف هذا اجلنا  فرهة لى وان اتعنإ  وتعميقه والىحرك معاه 1اشىقا،

افمار الاذي  -مما اىناسب مع طبيعة ابن جبلة الذهن -يف ءاالت أوسع 

 ال اىحقط مع اجلنا  الىام بالدرجة نينلها.

عيل أنه لي  معنإ ذلا أا أتد نوع  اجلنا  أبلاا مان اآلخار  

–ة يف هذا افمر  ناام ها  للىوظياحل اليننا   وماا اجلناا  فال لمة افخ 

  ال أداة هامش. -بنوعيه

واجلنااا  فاان اإلاقااا  بطبيعااة ت وانااهه فنااه عبااارة عاان كلمىااني 

ومن خالل الى رار  -مىينقىني يف ا روف أو رشىلينىني يف اتعنإ-مىىاليىني

 اىحقط النغم  أو اإلاقا .

  تقع باني هااتني ال لمىاني اىح م يف اتلافة الى -هنا–وال اعر 

عاىل ماا اار  يف نهماه للبيات   -بيناهج أو اثناني أو أكثار-اتىجانلىني 

 وتني ت وا ال لمىاا اتىجانلىاا بال فاهج ثققاا  اقاعا عاليا.

رائىهاا، مارة  _فأنت تينام تعيد النهر يف هاتني ال لمىني دالراااا

اصااور  تلااا  أخاار ه ال ت ااعر معاا  أا اجلنااا  جاااش مينااىعاله فنااه 

 ال اعر بمحنىه ومصيبىه الى  أتت به.

                                                           

إ أ قه البالغيوا باجلنا   واتراد به: أا جيمع بني اللينهاني االشاقا،  بمعنا - 1

أا ارجااع اللينهاااا اتىجانلاااا  ىل أهااج واتااد   اللغااة. راجااع: علاام البااداع 

 .282للدكىور/ بليونإ فيود: 
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فوفاة محيد كاا وقعها أليم عىل ال اعر  وكااا اهان أهناا مصايبة 

كاتصائب افخر  الى  بيل اا وجراا واعىادهاه  ال أنه فوجئ أنه لي  

وتده الذي أتا  ااذا اتصااب  وأا الناا  كلهام اب اوا لينقاد هاذا 

 فراقه. اترث   تمنا عليه وأسْإ عىل

وال اعر قاد ذكار االسام أوال دالرااااا،  ثام جااش بالينعاج بعاده 

مرتينااع  وكأننااا كررنااا نغمااة  -هنااا-باادوا فاهااج  فاإلاقااا  -مبااارشة  

 ال لمة مرتني ومل نقصد  ىل اخىالف اتعنإ.

لى رار ال لمىني -فاإلاقا  مع اجلنا  جيمع بني االرتينا  

خىالف ال لمىني اتىجانلىني ال-وبني الىنو   -اتىجانلىني بال فاهج

  مثلام نر  يف قول ابن جبلة: -يف العدد والرتتيب واهلياة

ف لمة ددمع،  ذا أ ينت  ليها ترف اتيم هاارت دمادمع،  ويف 

لىميج افذا  وتاوت  باتهاارة اللغوااة  والصانعة ذلا قدرة موسيقية ت

اليننية البيانياةه وباذا ا اوا ال ااعر قاد وظيناه إلاقاعاه الصاويت وفدائاه 

 اتعنوي.

فاجلنا  اعد ش ال مجيال  اربط بني كلمىاني تووااا أهناام كلماة 

واتدة  ول نهام بداالا ل لمىني أخراني رشىلينىاني يف ال ا ج ورشىلينىاني 

ا جيمج النليج ال  يل للقصيدة  واوطد العالقاة بااتعنإ يف اتضموا  مم

 العام هلا.

 َعااىَل َأي  َشااَجوا َتَ ااى   الاان يَن   َبَعااَده -24
  

َمَع َماااااَدَمع   *** ر الاااااد    ىل َشاااااَجِوِه َأَو ااااااَذخ 
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 التصريع:
وهو لوا من ألواا الصنعة اليننية يف افسلوب   ذ ال اعر اقلام 

البيت  ىل أقلام  تىينط مقاطع افقلام يف ا رف افخ  والاواا تقراباا  

قاع وهو قراب ال به باللجع غ  أنه لى  بال عر  أماا اللاجع فقاد ا

 فيهام.

فالىرصاع نو  من الىاوااا الصاويت   تياث اقلام البيات افول 

من القصيدة  ن شطران مىعادلني  تىجاوب فيه العروض مع ال ب يف 

 البيت افول.

وقد غدا الىرصاع نمطا موسايقيا ثابىاا يف ال اعر العار  القادام  

ر قاد كالىصيد بالقافية اتوتدة  عيل الرغم مان أا بعا  ال اعراش ال باا

 .1عمفوا عنه  ومل الىمموه يف قصائدهم  كام اقول ابن رشيط

وموقع الىرصاع ادث توااناا هاوتيا ترهايعيا مىلاقا يف مطلاع 

القصيدة  تى   ا بع  ال عراش مل ا ىينوا بوقوعه يف البيات افول  باج 

جتاواوه  ن افبيات افخر  يف وسط القصيدةه رغبة من ال اعر يف رفع 

 علو اإلاقا  يف قصيدته.نربة الصوت  و

الى  -وقد الىمم ابن جبلة بالىرصاع يف مطلع قصيدته العينية 

  تيث اقول: -نحن بصدد دراسىها وتناول ءش من أعارها

                                                           

  ثقيااط ال اايخ: حممااد حماا  الاادان 1/176العماادة الباان رشاايط القاا وا : - 1

 ب وت. –عبدا ميد  دار اجليج 
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وهااو اعطاا  جرسااا موساايقيا   فالىرصاااع بااني دجتاام  ومينجااع،

 وجتاوبا نغميا جيوب البيت.

عاايل الىرصاااع يف  -يف افغلااب-عااىل أا اباان جبلااة كاااا اعىمااد 

قصائده ومقطوعاته  وأبياته ال عراةه فناه كااا امياج  ىل ذو، القادماش 

من ناتية  واميج  ىل الناتياة اللامعية أو الصاوتية يف شاعره مان ناتياة 

 أخر .

يقية ليلت ءرد أهوات هادتة  و ناام ها  فهذه الهواهر اتوس

مرتبطاة بحركاة الانين  اتبدعاة ماان ناتياة  وباإلاقاا  اليننا  مان ناتيااة 

أخر ه  ذ  ا اتوسيقإ ال اعراة ها  م اوا مان م وناات اإلاقاا   وال 

ام ن أا تينصج عن اإلاقا  أو اللغة  أو البناش الينن  لل عر عموماا دوا 

 أا ثدث ت وهيا أو خلال.

طبيعة البحث قد اقىضت رشح الهاهرة اتوسيقية يف قصيدته عىل أا 

وتينصاايلها وعاارض عنارصهااا افساسااية الىاا  ام اان أا تنضااوي ثاات 

العالقة العضاواة باني عناارص العماج اليننا  الاذي عارب عناد عبادالقاهر 

 . "النهم الذي تىحد أجماش ال الم فيه"اجلرجا  با

أا ااد، النهار   واعلام أا مماا هاو أهاج يف"اقول عبد القااهر: 

واغم  اتللا يف توخ  اتعا  الى  عرفت  أا تىحاد أجاماش ال االم  

وادخج بعضها يف بع   وا اىد ارتبااف ثااا منهاا باأول  وأا ثىااج يف 

َم    -1 َهِر جَتَ َهِر َتَب   َأَم َعىَل الد   َألِلد 
 

اااع   *** يَنج  ااااِم  ال  م   َوَماااا َهااااِتب  افا 
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اجلملة أا تضعها يف النين  و عا واتدا  وأا ا اوا تالاا فيهاا تاال 

 .1"البا   اضع بيمينه ههنا يف تال ما اضع بيلاره هناك

الهواهر الصوتية يف القصايدة ها  أنغاام موسايقية مىوااناة فهذه 

ومنلااجمة  ت اا ج يف ءموعهااا اإلاقااا  العااام الااذي الاايطر عاايل جااو 

القصايدة  واىناساب ومو اوعها أو ال اعور اللااائد فيهاا  فاال باد ماان 

النهر  ليها من خالل القصيدة والليا، الوارد فيه  لندرك ما تقوم به من 

 ر.تصوار ال عور أو الين 

وقااد نجاا  اباان جبلااة يف اسااىخدامها كااأدوات فنيااة أو وسااائج 

للىعب  عن شعوره وف ره  ومل تىحول عنده  ىل غااة مقصودة لذاهتا عيل 

تلااب معانيااه فىينقااد فصاااتىها ومجاهلااا  وتثقااج بالىااان عااىل افسااام  

 والنينو .

 جرس الكلمات:
وهذه خاهية يف قصيدة ابن جبلة جعلات أسالوبه أكثار سالساة 

ذوبة و اقاعا  وتبدأ هذه اتوسيقإ يف ال لامت من موسايقإ تروفهاا وع

أوال  تيااث اااىم الىااآلحل بااني تااروف ال لمااة رشرجااا وهااينة وترتيبااا 

وتركة  ومن ءمو  هذه الصاينات الصاوتية للحاروف تى ا ج نغاامت 

موسيقية مإثرة وموتية  تىضافر مع بناش ال لماة واناا واشاىقاقا ونوعاا 

 موسيقية منلجمة من ا روف وال لامت معا.وتركة يف ثقيط وتدة 
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(485)  ايــــــــــةرالد 

 

وقد عن  ال عراش العباسيوا باخىيار افليناي وترتيبها وجتوادها 

أكثر من غ هم  وجعلوهاا دلياج الينصااتة والبالغاة  تىا  بلاا افمار 

باجلاتظ أا كاا اويص افدباش باخىيار أليناظهم الدالة عيل معانيهم دوا 

فارذا كااا اتعناإ رشايناا  والليناظ "ت لحل أو اسى راه. اقاول اجلااتظ: 

بليغا  وكاا هحي  الطبع  بعيدا عن االسى راه  ومنمها عن االخىالل  

 .1"مصونا عن الى لحل  هنع يف القلب هنيع الغيث يف الرتبة ال رامة 

عيل أا ابن جبلة قد بر  يف اخىيار أليناظه  وثب ها ونقدها نقادا 

 ع عىل افذا.شدادا تىإ تبدو عذبة النطط  سهلة الوق

اقول ابن جبلة حماوال تللية نينله  والربط عىل قلبه بالصرب عىل 

  فقد هذا اترث :

فالقيم اتوسيقية الداخلية اتنبعثة من ال لامت  متثج اتعنإ وتإداه 

و جياشاتااهه  ذ  ا كاااااال ماان ألينااااي: دتعاام، ودعمااات، ملااىوفية ظاللااه 

م اهدا تياا للىامساا والارتابط   _بجرسها اتوسيق   _ودوقع، ترسم 

وحماولة هدهدة النين   واللاع  إلقناعهاا بمجاااة الواقاع والر اا باه 

 واالسىلالم له.

                                                           

فاواي عطاوي  الرشاكة اللبنانياة   ثقياط: 1/59البياا والىبياني للجااتظ:  - 1

 م.1968ب وت  الطبعة افوىل  -لل ىاب 

اااا -3 َك  هن  َااااَت َغاااَ َ  َتَعااام  باااام َعم 
  

اااع   *** ق   ِساااهام  اتََناااااا  رائحاااات  َوو 
 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (486)

تعرب بجرسها عن معانيها ال ادادة  ف لماة  -هاانا- ا ال لامت 

تصور اتنااا بعدو مىغلب أو بطامة  -اتوسيق  ال داد بجرسها-دوقع، 

كرب   تلت بم اا واسىقرت به  وال سابيج  ىل اتمتىهاا والاىخل  

 منها.

مثاج -وقااد أسهمت موسيقإ ا ااروف اجلهرااة لىلا ال لامت 

 يف اشىداد الصوت وعلوه.-دالعني، ودالماي، ودالقاف، 

لن اخىيارها وداللىها وهذا ادل عىل أا مجال اللينهة ا من يف ت

وجرسااها أوال  فاارذا أ اايننا  ىل هااذا اجلااامل الصااويت موقعهااا اللااياق   

أاضاا  أدركناا القيماة اليننياة اتوسايقية يف -وتيناعلها مع داللىه الصاوتية 

 قصيدته.

وهناك ظاهرة هوتية باراة  ال ام ان  غيناهلاا أو جتاهلهاا  وها  

  هذا البيت.ت رار هوت افلحل هنا  تيث ت رر سبع مرات يف

 ا امىداد النين  بصوت افلحل اوت  باتعاناة ال دادة  واتأساة 

العهمية الى  الها ال اعر واعي هاه بلبب فقد هاذا الرجاج  وامىاداد 

رباام ليناحل عان نينلاه شاياا مان افارات نينلاه  -اذا الصاوت-النين  

 ات لومة  وما ا نه هدره من ترقة وجو  وأمل وأسإ.

اوال اتجد وانقضائه بوفااة هاذا اترثا   وأا يف  -أاضا–واقول 

 اتجد أهب  مقطو  افنحل  ال عم له وال قيمة يف وجوده: 



 

(487)  ايــــــــــةرالد 

 

اال     وأَ اَحإ باه أَناحل  الن اد   اه  اَنقَضاااإ الع  ام  وت ا انَقاَضااَت أا 

 .وَهاو أَجَد  

فااال لامت دانقضاات، ودانقىضاا، ودالعااال، ودأجااد ، اخىاا ت 

نلط بداعه لىإدي وظيينىها اللغواة واليننياةه  ذ  ا بعنااة ودقة  ورتبت بى

برتكيبها الصاويت تاوت  بصاوت االنقطاا  واالنقضااش  _كلمة دأجد ،

والموال  وذلاا مان خاالل تقلايمها  ىل مقطعاني هاوتيني مىلااواني  

 وهذا اإكد هوت ال لمة وتيناعله مع داللىه.

فااة فاخىياار هااذه ال لمااة ااادل عاىل ثقافااة ال اااعر اللغواااة  ورها

تله يف  دراك أعارها  فو عها يف موقعها اللياق  يف البيات ليلاىنيند 

 ما فيها من طاقات تعب اة وتصواراة و اقاعية.

واتىأمج يف تلا القصيدة جيد أا ال اعر قد وفط يف اخىيار أليناي 

تىناغم بجرسها وهاد  هاوهتا ماع جاو افساإ وال اجإ وا اماه  ذ 

 .1القصيدة يف الرثاش أساسا

ه افليناي ه  الى  تىناسب مع الغرض العام  كام أهنا تصور وهذ

 تلا ات اعر اجلياشة الى  غلبت عيل ال اعر ومت نت منه.

                                                           

 –تعام  –معام  –عاماش –افساإ  –مينجاع  –جتام  –وذلا مثج أليناي: تب    - 1

مثاو  مان  –ترصامت  –الصارب  –تضعضاع  –أهابنا  –ساهام اتناااا  –عماات 

 –ه رماا –محاام  –رائىهاا  –الراااا  –تقطع  –أجد   –انقضت  –افرض  يط 

 اصد .–اوطب 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (488)

فابن جبلة ظج وا حا يف موسيقاه ال عراة  معىمدا عىل اتواشمة 

كاام تقادم -بني أليناظه ومعانيه  والىوافقات الصوتية يف تروفاه وكلامتاه 

 الصورة اتوسيقية اللمعية ليإثر يف قرائه كاام معناه وكأنه كاا اركم عىل

 اراد.

 مشاكلة اللفظ للمعنى:
امىلا عىل بن جبلة قدرة عىل الىعب   جعلىاه اىرصاف يف كلامتاه 

بام الىويف شعوره أو ف اره  كاام أناه قاد وهاب مقادرة شاعراة أذلات لاه 

 وتيش ال الم  وم نىه من نوايص ال عر  والقافية الرشود.

اا  اعىمد عىل قوة  ااش ال لمة   الىعب  عن فابن جبلة ك

  يف هدر عينيىه تني اقول: –مثال  –  كام جتىل ذلا 1شعوره ومعانيه

 اااعر ف لمااة دمينجااع، ناساابت ا الااة النينلااية الىاا  اعي ااها ال

وهورهتا أبلاا تصاوار  وال ام ان أا ثاج حملهاا كلماة أخار  يف هاذا 

اتقااامه فهنااا ت اا   ىل أا اتصاايبة مإتااة والرااااة موجعااة  وأا فقااد هااذا 

 الرجج أمر فو، طاقة ال اعر  وال تقو  نينله عىل اتىامله.

                                                           

و ا أردت االسىمادة من هذا افمر  فراجع تلاا ال لاامت يف ثناااا الىحلياج:  - 1

مت  –نعاش  –تقط ع " يناد    –تىقلاع  –مينام    –ترص  ساىجد  شاارات وافياة  "ا 

 وتحات دقيقة علها ت ين  غلىا وثقط بغيىا.

َم    -1 َهِر جَتَ َهِر َتَب   َأَم َعىَل الد   َألِلد 
 

اااع   *** يَنج  ااااِم  ال  م   َوَماااا َهااااِتب  افا 
 



 

(489)  ايــــــــــةرالد 

 

أا هوت اجليم االنينجاري اتضاعحل  -أاضا–واضاف  ىل ذلا 

ربام انين  عنه شياا من افرات نينلاه ات لوماة   –يف وسط هذه ال لمة–

 ولينحل من تدة تمنه ووهله.

ف أا الغااة من  اراد ال لمة يف الليا، اتناسب هو االسىينادة من 

مااذخورها الاادالن والنين اا يف  ااااشات ال ااعور با ااب والر ااا  أو 

 النقمة وال راهية.

غنياة كايام وقد اسىثمر ابن جبلة ما يف اللغاة مان طاقاات تعب ااة 

االئاام بااني لينهااه ومعناااه  معىماادا عااىل الىوليااد اللغااوي أو االشااىقا،  

 واترتادفات  وأنوا  الصيا وافوااا واجلمو .

عاايل أا ال اااعر اىخااذ يف هااذه القصاايدة افليناااي القواااة اجلملااة 

وساايلة فنيااة لىصااوار مو ااوعه  ملااىعمال الصاايا وافوااا اتناساابة 

 بة بني اللينظ واتعنإ.لىحقيط هذه اتالشمة اتطلو

اقول يف وهحل هول اليوم الذي فقادوا فياه محيادا  وأا عاروظ 

 الدهر لو أهااا ما أهاام ورت وهوت:

  ا هيغة الينعج اتضار  دتضعضاع، قاد أكلاب داللىاه معناإ   

جدادا  وهو جتليد اإلتلا  بحركاة الى ارار والىجادد الىا  اينر اها 

ماان ت اارار اتقطااع -افمل ال ااداد  فضااال عاان  سااهام اإلاقااا  الناااتج 

 يف دعم هذه الداللة. -الواتد

ااه  -4  أ ِهااَبنا بَِيااَوما يف مَحَياادا َلااَو ان 
 

َهر ظل ات َتَضَعَضاع   *** وظ الاد  ر   َأَهاب ع 
  



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (490)

وت راره وراشه مغام   -يف هذه الينعج-واخىيار هوت الضاد     

اه دقياط وغاارض لطياحل  فالضاااد أثقاج ا ااروف نطقاا وأهااعبها رشرجاا

وكأا اخىيار ال اعر هلذا ا رف ايش برتاكم اهلموم وثقج افتاماا عايل 

عااىل فاارا، هااذا -قلااب مينعاام بافوجااا  وافنااواش  وأا هااربه وجتلااده 

أمار فاو، طاقىاه  فالصاايغة كانات مالئماة للمعناإ مان ناتيااة   -اترثا 

 ومىناسقة مع اإلاقا  من ناتية أخر .

هااذه افليناااي اتالئمااة وال ام اان للماارش أا اىصااور أا ورود    

تعانيه كاا مصادفة دوا قصد منهه  ذ اىعذر أا نر  كلمة قاد وقعات يف 

غ  مو عها  أو أنه ام ان أا ثاج حملهاا كلماة أخار  تاإدي معناهاا  

 ف أا أليناظه عىل قدر معانيه داللة و اقاعا.

فقااد كاااا اباان جبلااة اعاارف أعار العربيااة  ماادركا افليناااي    

ارهاينها  -أاضاا–ه  كام كاا ماهرا يف اتالشماة باني أليناظاه اتالئمة تعاني

كحلية هوتية مىلقة يف أنغامها ودالالهتا  وقد ساعدته مل اتاه اوصابة 

أا الم بمعاا دقيقة وهور طراينة مع ساهولة افلينااي ورهاانىها  وماع 

 مجال اجلر  وافداش.

 

باطهاا بمعاا  ال اعر  تىميم فاعلية الواا يف ال عر العار  بارت   

وقدرة هذه افوااا عايل اإلاااش بالداللاة الىا  أرادهاا ال ااعر  فعالقاة 

 الواا ال عري واتعنإ عالقة اتىواش يف أغلب افتياا.



 

(491)  ايــــــــــةرالد 

 

وقاد أدرك النقاااد العارب قااداام  اااش اتوساايقإ بااتعنإ  بااام ال    

لينىور عن الىطيع القول أا او حه لينها  وأثر اتوسيق  يف دفع اتلج وا

واعمات الينالساينة أا الانغم فضاج "النينو . اقول أمحد بن عبد رباه: 

بق  مان اتنطاط مل اقادر الللااا عاىل اساىخراجه  فاساىخرجىه الطبيعاة 

باف اا عيل الرتجيع ال عيل الىقطيع  فلام ظهر ع قىه النين   وتن  ليه 

عضاها الروحه ولذا قال أفالطوا: ال انبغ  أا نمنع النين  من معاشقة ب

بعضا  أال تر  أا أهج الصاناعات كلهاا  ذا خاافوا اتاللاة والينىاور عاىل 

 .1"أبداهنم ترنموا باف اا

وهذا اعن  أا اتوسيقإ ال عراة مرتبطة بأتوال نين  ال اعر     

 الذي كاا ارتنم بىوقيعات شعره عيل  اقاعات نينله.

 وتعااود هااذه الين اارة  ىل اوليااج باان أمحااد الينراهياادي الااذي   

اكى احل عالقاة افوااا با الاة النينلااية  ورباام توهاج  ىل هاذه الين اارة 

نىيجة اسىقرائه لل عر العر   كام اقول الدكىور عم الدان  سامعيج عناه 

أا ال عراش تني اعربوا عن تاالت ا ما  نام اعربوا عنها "بأنه وجد 

يف افوااا الطوالة  وأهنم تني اعاربوا عان تااالت الرساور والبهجاة 

 .2"لىاروا لذلا افوااا القص ة

                                                           

ب وت  الطبعة  –علمية   دار ال ىب ال 7/5العقد الينراد فمحد بن عبد ربه:  - 1

 ها.1404افوىل 

 –  دار العااودة  80الىينلاا  النين اا لااألدب للاادكىور/ عاام الاادان  سااامعيج: - 2

 م.1988ب وت 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (492)

ويف النقد ا داث أهبحت ا ركة اإلاقاعية الى  تلود الان     

ه  بمثابة جتاذب وتعانط بني افوااا  ودالالهتا اتعنواة  عيل وفط كياا 

 اقاااع  دالن موتااد  اااإدي نمطااا ماان االنصااهار بااني الااواا وساايا، 

إلاقا   ا ع فياه روناط فاتعن  ال عري مىوتد مع ا"اوطاب ال عري 

خاا  يف وتادهتام العضااواة  في اوا اتعنااإ  اقاعاا كااام ا اوا اإلاقااا  

 .1"معنواا

فال اعر املاا قادرة كبا ة عايل   ايناش جتربىاه اواهاة عايل     

البحر العرويض  فيلونه بأهاباغ نينلاه وأتوالاه اواهاة  فيغادو مالئاام 

تو او  ال ترجاع  ن أا تو وعه أو جتربىه  وهذه اتالشمة بني الواا وا

ل ج مو و  وانا عرو يا  و نام  ىل مهاارة ال ااعر يف   ايناش الصابغة 

الىاا  اراااد  ماان خااالل مااصااب فيااه ماان كلااامت وهااور تطبعااه بطااابع 

 خا .

يف تصااوار عاطينىااه  -هنااا–واباان جبلااة اخىااار البحاار الطواااج     

كاا درعاا اجلياشة  وأتوال نينله اتىطامنة بعد فقد محيد الطو   الذي 

 واقيا وتصنا تصينا  الىجإش  ليه واىم  به.

                                                           

دراساة هاوتية داللياة  -ثوالت اإلاقا  يف ال اعر العرباإ القادام وا اداث - 1

  رسااالة دكىااوراه ب ليااة اآلداب 11للاادكىور/ أمحااد ناااهم جهاااد اتوسااوي: 

 م.2004لىنرصاة  بات



 

(493)  ايــــــــــةرالد 

 

وكأا تينعيالت الطواج اتمىدة تىلع لىصوار موجات نينله وماا 

اضااطرم فيهااا ماان رصا  وتااوتر  ف ثاارة تينعاايالت هااذا البحاار وطوهلااا 

ناسبت مقام ا ما وافسإ الذي أهاب ال اعر ومتل ه  كام أهنا نينلت 

 عنه شياا من وومه وأشجانه.

مااع عد افتااداث   -يف هااذه العينيااة-بحر الطواااج اااىالئم فااال

وتصااوار العواطااحل اجلياشااة  وافتااوال النينلااية اتمىاادة  والىااأمالت 

 وا  م والىجارب.

 -ماان خااالل البحااور ال ااعراة-والااىطيع الاادار  أا الحااظ 

أتوال نين  ال اعر وتقلباهتا  أو بمعنإ آخر: الصلة الوثيقة باني الاواا 

 الواا ومو و  القصيدة. وشعوره  أو بني

عيل أا هذه الصلة بيانهام ال جتاري عايل قاعادة عاماة ال تىخلاحل  

و نام ه  ءرد  شارات الاىأن  ااا يف دراساة ال اعر الاذي هاو هاورة 

 لنين  ال اعر وتياته.
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 اخلامتة
الىاإ رثاإ ااا –وبعد هذه اجلولة الطوالة مع عينية عىل بن جبلاة 

بعاا  اتالتهااات  –سااجج يف هااذه اوامتااةأود أا أ –محياادا الطوسااإ 

 والنىائج الىإ توهلت  ليها.

أوال: برا اسىخدام ال اعر للينعج اتايض عموما   معهم أبيات 

وهذا اىناسب مع  –وفعج ال وا اتايض عىل وجه اوصو   –القصيدة

مقام الرثاشه فنه عبارة عن تعداد مآثر ومناقب هارت   عداد اتايض  

 بىها  وال رجاش   عودهتا.ال أمج   أو

عىل أا هذه الينضائج  –أاضا–عىل أا ال وا اتايض فيه داللة    

 واتناقب كانت  اربة بجذورها فيه  راسخة يف خصاله وأخالقه. 

–ثانيا: كثرة افساليب اإلن ائية  وخاهة أساليب االسىينهام 

–الذي ورد ثالث مرات  –اليها أسلوب افمر -الذي ورد سبع مرات

وهذا ايش بحالة  –الذي أورده ال اعر ثالث مرات أاضا –ثم القلم

 القلط واال طراب  والىوتر وافسإ وال دة الىإ أتت بال اعر.

كام أا ء ش ال اعر بأساليب االسىينهام فيه نو  من هدهدة      

 –بحلب الهاهر –الىوتر واالنينعاله فنه يف افهج اىطلب جوابا 

الىنيني  والىخينيحل من  ائقة ا ما الى   وهذا اإدي  ىل نو  من

 سيطرت عىل ال اعر  ومت نت منه.
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ثالثا: ورود أسلوب النين  يف كث  من افبيات  وهذا اصور 

 الوله والذهول  وأا اتصيبة جاشت من تيث ال اىوقع.

رابعا: ت رار ال اعر السم محيد يف تلا العينية ت رارا الفىا  

علط اذا الرجج  وأا هورته مااالت  ماثلة وهذا ا    ىل أنه شداد الى

   وجدانه مرتلمة   خياله  ال تغيب عن خاطره.

 –الذي أكثر ال اعر من اسىخدامه–خاملا: أسلوب الطبا، 

 –اليأ  –اصور ات اعر اتىناقضة الى  متور اا نين  ال اعر: افمج

 اإلتباف. –الرجاش

قصيدة  وهذا سادسا: انى ار هوت العني   معهم أبيات ال

اناسب افنني والىينجع  فهذا ا رف أقدر عىل تصوار م اعر الىينجع 

والىوجع  فا ما قد بلا مداه ووهج  ىل منىهاه  بحيث ما عاد ام نه 

 الليطرة عىل كىامنه وال  مخاده.

وخالهة البحث أا ابن جبلة أخضع شعره لين ره دوا أا لج 

وتدة قصيدته  ووتدة  اقاعها بقيمىه اليننية  وقد جتلت ثامر ف ره   

ونغمها  كام متيم بأهالىه ال عراة اتعىمدة عىل تراث أمىه مىخذا من هذا 

 الرتاث وسيلة فنية لبنية تراكيبه  ومجال  اقاعه.

 وا مد هلل أوال وآخرا

 

 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (496)

 املصادر واملراجع
افعالم و  الدان المركيل  دار العلم للمالاني  الطبعاة الرابعاة  ،1

 م.1999عرشة 

أسا  البالغاة للعالماة المرشرشا   ثقياط: حمماد باساج عياوا  ،2

 -هاا 1419ب وت  الطبعاة افوىل –اللود  دار ال ىب العلمية 

 م.1998

اإلاضاح للخطيب القموان   واام اه بغياة اإلاضااح لل ايخ/  ،3

القااهرة  الطبعاة اللاابعة  –عبداتىعال الصعيدي  م ىبة اآلداب 

 م. 2005 -ها 1426عرشة  

اجلملة واوصاائ  للادكىور/  –إلاقا  يف شعر شوق  الغنائ  ا ،4

منااا  سااالطاا  من اااأة اتعاااارف باإلسااا ندراة  الطبعاااة افوىل 

 م.2004

بصااائر ذوي الىميياام يف لطااائحل ال ىاااب العمااام للين واآبااادي   ،5

ثقيط افسىاذ/ عبدالعهيم الطحاوي  اتجلا  افعاىل لل ااوا 

 م.2007 -ها 1428اإلسالمية بمرص  

البياا والىبيني للجاتظ  ثقيط: فواي عطوي  الرشكة اللبنانياة  ،6

 م.1968ب وت  الطبعة افوىل  –لل ىاب

تاج العرو  من جواهر القامو  ترتىض المبياد   دار اهلداااة   ،7

 دد.ت،.
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تاراخ بغداد للخطيب البغادادي  ثقياط الادكىور/ ب اار عاواد  ،8

باااااا وت  الطبعااااااة  –معااااااروف  دار الغاااااارب اإلسااااااالمإ 

 م.2002 -ها 1422فوىلا

دراسااة  –ثااوالت اإلاقااا  يف ال ااعر العاار  القاادام وا ااداث ،9

هااوتية دالليااة للاادكىور/ أمحااد ناااهم جهاااد اتوسااوي  رسااالة 

 م.2004دكىوراه ب لية اآلداب باتلىنرصاة 

دراسة ثليلياة تلاائج البيااا للادكىور/ حمماد  –الىصوار البيا   ،10

 -هاا1427  الطبعاة اللادساة القاهرة –أبو موسإ  م ىبة وهبة 

 م.2006

الىينلااا  البالغااا  لالساااىينهام يف القااارآا ا  ااايم للااادكىور/  ،11

القاااهرة  الطبعااة الثانيااة  –عباادالعهيم اتطعناا   م ىبااة وهبااة 

 م.2007 -ها 1428

الىينل  النين  لألدب للدكىور/ عم الدان  سامعيج  دار العودة  ،12

 م.1988ب وت  –

  للمارداي  ثقياط الادكىور/ فخار اجلنإ الدا  يف تروف اتعا ،13

 –الدان قباوة  وافسىاذ/ حممد ندام فا ج  دار ال ىب العلمية 

 م.1992 -ها 1413ب وت  الطبعة افوىل 



 

 ء محيد الطوسيعينية علي بن جبلة يف رثا (498)

اوصائ  ف  الينى  عثاما بن جن   ثقيط: حممد عايل النجاار   ،14

 _ها1371القاهرة  _نلخة مصورة عن طبعة دار ال ىب اترصاة

 م.1952

دراساااة ثليلياااة تلاااائج علااام اتعاااا   _كياااب خصاااائ  الرتا ،15

القاااهرة  الطبعااة  _للاادكىور/ حممااد أبااو موسااإ م ىبااة وهبااة

 م.2006_ها1427اللابعة 

دالئج اإلعجاا لامام عبدالقاهر اجلرجا   ثقيط: حممود حمماد  ،16

شااكر  مطبعاة اتاد  بالقاااهرة  دار اتاد  بجادة  الطبعاة الثالثااة 

 م.1992 _ها 1413

دراسة بالغية للدكىور/ حممد أباو موساإ   _لرتاكيب دالالت ا ،17

 م.2004 _ها 1425القاهرة  الطبعة الثالثة  _م ىبة وهبة 

داواا كث  عامة  مجعاه ورشتاه الادكىور/  تلااا عباا   دار  ،18

 م.1971 _ها 1391ب وت  الطبعة افوىل  _الثقافة 

رشح دالئج اإلعجاا للدكىور/ حممد  براهيم شادي  دار اليقني  ،19

 م. 2013 _ها 1434اتنصورة  الطبعة الثانية  _للنرش والىوااع 

 ب وت  دد.ت،. _رشوح الىلخي   دار اإلرشاد اإلسالم   ،20

شااعر عاايل باان جبلااة اتلقااب بااالع وك  مجعااه وتققااه وقاادم لااه:  ،21

القااهرة  الطبعاة الثالثاة  _الدكىور/ تلاني نصاار  دار اتعاارف

 دد.ت،.
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للجاوهري  ثقياط: أمحاد  الصحاح تاج اللغاة وهاحاح العربياة ،22

ب وت  الطبعاة الرابعاة  _عبدالغينور عطار  دار العلم للمالاني 

 م.1987 _ها1407

هور افمار والنها  يف الاذكر ا  ايم للادكىور/ حمماود توفياط  ،23

هااا 1413القاااهرة  الطبعااة افوىل  _حممااد سااعد  مطبعااة افمانااة

 م.1992_

قياااط عااارو  اففاااراح يف رشح تلخاااي  اتينىااااح لللاااب    ث ،24

باا وت   _الاادكىور/ عبدا ميااد هنااداوي  ات ىبااة العرصاااة

 م.2003 _ها 1423الطبعة افوىل 

 _العرص العبا  افول للادكىور/ شاوق   ايحل  دار اتعاارف ،25

 القاهرة  الطبعة الثامنة دد.ت،.

 _العقد الينراد فمحد بن عبد ربه افندل ا  دار ال ىاب العلمياة ،26

 ها.1404ب وت  الطبعة افوىل 

دراساة تارلياة وفنياة فهاول الباداع للادكىور/  _علم الباداع  ،27

هاا 1434القاهرة  الطبعاة الثالثاة _بليو  فيود  مإسلة اتخىار

 م.2013 _

القااهرة   _علم اتعا  للدكىور/ بليو  فياود  مإسلاة اتخىاار ،28

 م.1998 _ها 1419الطبعة الثانية 
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 _مرصاا  علاام اتعااا  للاادكىور/  دروااا، اجلناادي  دار هنضااة ،29

 القاهرة  دد.ت،.

 _علم اتعاا  للادكىور/ عبادالعمام عىياط  دار النهضاة العربياة  ،30

 م.1974ب وت  

العمااادة البااان رشااايط القااا وا   ثقياااط: حمماااد حمااا  الااادان  ،31

 ب وت  دد.ت،. _عبدا ميد  دار اجلبج 

كىاااب افغااا  ف  اليناارج افهااينها   ثقيااط: عاايل النجاادي  ،32

 م.2010القاهرة  _العامة لل ىابناهحل  اهلياة اترصاة 

كىاااب البااداع لعبااداهلل باان اتعىاام  ثقيااط: كرات  وفلاا    دار  ،33

 م.1990 _ها 1410ب وت  الطبعة افوىل  _اجليج

كىاااب الصااناعىني ف  هااالل العلاا ري  ثقيااط: عاايل حممااد  ،34

ب وت   _البجاوي  وحممد أبو الينضج  براهيم  ات ىبة العرصاة

 ها.1419

للخلياااج بااان أمحاااد  ثقياااط الااادكىور/ مهااادي  كىااااب العاااني ،35

 _اتخموم   والدكىور/  براهيم اللامرائ   دار وم ىبة اهلاالل 

 القاهرة  دد.ت،.

كىاااب الااوايف بالوفيااات لصااالح الاادان الصاايندي  دار  تياااش  ،36

 م.2000ب وت  الطبعة افوىل  _الرتاث العر 
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ال  اااف للعالمااة المرشرشااي  رتبااه و اابطه وهااححه/ حممااد  ،37

بااا وت  الطبعاااة  _داللاااالم شااااهني  دار ال ىاااب العلمياااةعب

 م.2006 _ها 1427الرابعة 

بااا وت  الطبعاااة  _للااااا العااارب البااان منهاااور  دار هاااادر ،38

 ها.1414الثالثة 

رشىرصاااا اللااااعد ومعااااه تاشااااية البنااااا   مطبعااااة اللااااعادة  ،39

 ها.1330بمرص

اتطااول للااعد الاادان الىينىااااا   ثقيااط الاادكىور/ عبدا ميااد  ،40

هاا 1422با وت  الطبعاة افون  _دار ال ىب العلميةهنداوي  

 م.2001 _

 _معجاام افدوات العربيااة للاادكىور/ باادوي طبانااة  دار اتنااارة ،41

 م.1988ها 1408الرااض  الطبعة الثالثة  _جدة  دار الرفاع 

معجم مقااي  اللغة فمحد بن فار   ثقياط: عبداللاالم حمماد  ،42

 م. 1988 _ها 1408الثة ب وت  الطبعة الث _هاروا  دار الين ر

مينىااااح العلاااوم لللااا اك   ثقياااط: نعااايم اراور  دار ال ىاااب  ،43

 م.1987 _ها 1407ب وت  الطبعة الثانية  _العلمية

اتينردات يف غراب القرآا للراغب افهاينها   ثقياط: هاينواا  ،44

با وت   _دم اط  والادار ال اامية _عدناا الداودي  دار القلام

 ها.1412الطبعة افوىل 
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با وت   _صج يف علم العربية للعالمة المرشرشي  دار اجلياجاتين ،45

 الطبعة الثانية  دد.ت،.

قلااطنطينية   _نقااد ال ااعر لقدامااة باان جعيناار  مطبعااة اجلوائااب ،46

 ها.1302الطبعة افوىل 

وفيات افعياا وأنباش أبناش المماا البن خل اا  ثقيط:  تلاا عبا   

  ب وت  الطبعة افوىل دد.ت،. _دار هادر

 
 
 

 


