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امللخ�ص
 .1تنبع امهية البحث يف التأصيل حلقبة زمنية عاشتها االندلس بأفراحها واحزاهنا من خالل دراسة شعر ايب البقاء

وما تضمن من توثيق تارخيي يف هذا املجال .

 .2وثق البحث مرحلة مهمة من املراحل التي مرت هبا االندلس وابرزها سقوط املدن االندلسية وال سيام

غرناطة ،التي بكاها الشاهر يف نونيته املشهورة بكا ًء مر ًا .

 .3جاء البحث مقس ًام عىل متهيد تضمن نبذة من حيات الشاعر ومبحثني تضمن االول ابرز االغراض الشعرية

التي وظفا الشاعر يف شعره ،اما الثاين فتضمن الدراسة الفنية لشعره ،والذي برز يف لغته الشعرية والصورة الفنية

وموسيقاه العذبة اجلميلة .

 .4كان الشاعر صادق ًا يف شعره ليس متكسب ًا ،وال سيام يف شعره الذي رثى به االندلس وصور حال مدهنا كيف
ذل بعد عزِّ ومنعة ،فكان يف نونيته ُ
أصبحت يف ٍّ
كاألم الثكىل التي فقدت ابنائها امام عينيها .
رس من ارسار نجاحه
 .5نجح الشاعر يف ايصال افكاره وصوره بلغة سهلة وواضحة خالية من التعقيد ،وهذا ٌّ

وخلود شعره .

 .6أبدع الشاعر يف جتسيد صوره الشعرية من خالل التشبيه واالستعارة والكناية ،فكان رائع ًا بحق يف ايصال

صورته وان كانت مؤملة احيان ًا اىل ُقرائه ومستمعيه .

 .7وجدنا ان الشاعر مال يف تشكيل موسيقاه اخلارجية اىل االوزان الطويلة وال سيام البحر الطويل والبحر

البسيط ،وبام ينسجم مع موقف وجاللة احلدث الذي تطلب االتيان بمثل هذه البحور التي ختدم نفسية الشاعر آنذاك .
واحلمد هلل رب العاملني
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Abu Al-Baqaa Al-Rundy – life and his poetry
Instructor , Dr. Ziyad Tariq
University of Diyala College of Basic Education
Abstract
1. The important of the research stems in the form documentation of a period of time
experienced by Andalusia , its sorrow and grief through the study of the poetry of Abu AlBaqaa , and what is consist of ahistorical documentation in this area .
2. The research documented an important stage experienced by Andalusian cities , especially Granada , which was crying by the poet in his famous tones severely .
3. The research was divided on a preface that included a summary of the poet life , and
two section , the first one included the main poetic purposes which employed by the poet
in his poetry , while the second section included the technical study of his poetry which is
featured in his poetic language , artistic image , and a beautiful fresh music .
4. The poet was honest in his poetry that he was not living by it , especially in his poetry
which was lamentation by Andalusia and pictures of cities who it become in humiliation
after richness and powerful , that he was in his tones like a bereaved mother who lost her
son in front of her eyes .
5. The poet succeeded in conveying his ideas and images in easy and simple language
without complexity, and this is one a success secrets and immortality of his poet .
6. The poet created the embodiment of his image through similarity, metaphor, and
semantics .he was wonderful in conveying his image , although sometimes it was painful
to his readers and listener .
7. We found that the poet tended in the formation of his external music to the long
weights , especially the long sea and simple sea , in a harmony with the position and majesty of the event , which require getting such seas that serve the psyche of the poet at that
time .
Praise to Allah , lord of the worlds

330

م.د .زياد طارق لفتة

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل من

رفعت به البالغة لواءها وشدت به الفصاحة نصاهبا،
وعىل اله اهلادين ،وصحبه الذين شادوا الدين وسلم
وبارك وبعد .

فإن الشعر االندليس يمثل تراث ًا ادبي ًا رائق ًا جتىل يف

عطاء شعراء تلك احلقبة الزمنية التي جسدت مرحلة

تارخيية مهمة من مراحل ادبنا العريب العريق .

وتكمن امهية املوضوع يف انه يتناول بالتحليل

والدرس شاعر ًا كبري ًا من شعراء االندلس بصورة عامة
وقد كان اهلدف من دراسة هذا املوضوع هو تقديم شعر

حقبة مثلت آالم االندلسيني مثلام مثلت افراحهم لذا

فمن االمهية بمكان دراسة هذا الشاعر العمالق الذي
ترجم ومثل شعراء االندلسيني خري متثيل .

أما عن سبب اختياري هلذا الشاعر فهو اعجايب

الكبري بمدى انسيابيته يف شعره ،وما تركه من نتاج

اديب مهم ،اذ كلام قرأت قصائده شدين اىل شعره صدق

العاطفة وبراعة االحساس وطول النفس الذي جيعله

يميل اىل االوزان الطويلة ذات املقاطع والرتنيامت

الشجية .

وقد اعتمدت يف بحثي عىل مجلة من املصادر

واملراجع االندلسية ومنها االحاطة يف اخبار غرناطة

لسان الدين بن اخلطيب (ت776هـ) ونفح الطيب

من غصن االندلس الرطيب ،للمقري التلمساين
(ت 1041هـ) واما املراجع احلديثة فمنها ابو البقاء

الرندي (شاعر رثاء االندلس) ،للدكتور حممد

رضوان الداية ،وقراءات يف الشعر االندليس ،للدكتور
صالح جرار.

وبعد ان قرأت شعر الشاعر وما حيمله من قيمة

واصالة ارتأيت تقسيم بحثي عىل النحو االيت :

 -التمهيد :تضمن نبذة من حياة الشاعر أيب البقاء

الرندي .

 -املبحث االول :تضمن االغراض الشعرية

للشاعر أيب البقاء الرندي ونامذج من شعره .

 -املبحث الثاين :تضمن الدراسة الفنية ويشمل

ثالثة حماور :

او ً
ال :اللغة الشعرية .

ثاني ًا :الصورة الشعرية .

ثالث ًا :املوسيقى الشعرية .

 اخلامتة :تضمنت اهم نتائج البحث . -واخري ًا قائمة املصادر واملراجع .

ومن اهلل التوفيق

التمهيد
نبذة من حياة ال�شاعر
الرندي
�أبي البقاء ُّ

اسمه وكنيته :

هو صالح بن ايب احلسن بن يزيد بن صالح بن

موسى بن ايب القاسم بن عيل بن رشيف النغزي من
اهل رندة ،ويكنى أبا الطيب .

()1

((( ينظر :نفح الطيب يف غصن االندلس الرطيب ،للمقري
التلمساين ( . )486/4وينظر :شعراء العرب املغرب واالندلس،
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وأبو البقاء وهو مشهور يف الرشق وخصوصا يف

هذا العرص بأيب البقاء وهو اديب وشاعر وناقد قىض

معظم ايامه يف مدينة رندة ( ،)1وقد اختلفت املصادر يف
كنيته فهو تارة (ابو الطيب) واخرى (ابو حممد) وكناه
املغريب بايب البقاء(( ،وان شيوع كنية ايب البقاء( )2يف
املرشق واملغرب جاءت بعد املقري الذي ذكر تلك
الكنية مرة واحدة يف كتابه ويرجح ان ابا الطيب كان

االشهر يف زمانه)) (.)3
نسبته :

اشبيلية ومالقة (.)6

مولده ووفاته :

ولد يف حمرم سنة احدى وست مئة وتويف عام

اربعة وثامنني وست مئة

()7

واملولود يف مدينة رندة

بجنوب االندلس سنة 601هـ واملتويف سنة 684هـ

()8

ويبدو ان شاعرنا قد عاش يف القرن السابع اهلجري
وقد تفردت املخطوطة التونسية بذكر تاريخ والدته

ووفاته حيث جاء انه (ولد يف حمرم سنة احدى
وستامئة وانه تويف سنة اربع وثامنني وستامئة( )9ولد

ينتسب الرندي اىل قبيلة نفزة ،وهي من قبائل

سنة (603هـ 1204م) هو من اهل رندة الواقعة يف

كتابه املعطار اىل اهنا ((من مدن ُ
تاكرنا وهي مدينة

عدة مرات واقام فرتة من الزمن يف مالقة وتويف سنة

الرببر وينتمي اىل مدينة رندة وأشار احلمريي يف
قديمة هبا آثار كثرية ،وهي عىل هنر ينسب اليها))

()4

وكذلك نقل ابن سعيد يف (املغرب) متحدث عن
رندة اهنا احد معاقل االندلس املمتنعة ،وقاعدها
املرتفعة ،وقد كانت ايام الدولة املروانية يف منطقة ثورة

عمر بن حفصون ،وبقيت رندة يف مجلة دولة غرناطة

االسالمية الباقية اىل اواخر ايامها( )5وجاء اهنا معقل

حصني وهبا زرع واسع ورضب سابغ واهنا حصن بني

يوسف عطا الطريقي ،ص . 202

اجلزيرة اخلرضاء بني مالقه ورشيش وتردد عىل قرطبة

(684هـ 1285-م).

()10

ارسته:

ال نجد يف كتب الرتاجم حديث ًا عن ارسته واوالده

وال نعرف من اشتهر من اهله بعده غري اننا نعرف ان

له ابن ًا يدعى ابا بكر قد توىف صغري ًا (ابن  8سنوات)
وقد رثاه بأكثر من قصيدة يف كتابه الوايف وقال الرندي

يف مقدمة قصيدة انشدها يف املغرب (بر العدوة) انه
يتشوق اىل االهل والوطن ولكنه مل يفصل ذكر اهله.

وله قصيدة يف رثاء والده ذكرها يف الوايف )11(.ويبدو

((( ينظر :يف االدب االندليس ،حممد رضوان الداية ،ص. 357

((( ينظر :معجم البلدان ،ياقوت احلموي. 7/3 ،

((( ابو البقاء الرندي ،شاعر رثاء االندلس ،حممد رضوان الداية،

((( ينظر :قراءات يف الشعر االندليس ،د.صالح جرار ،ص.117

((( الروض املعطار (صفة جزيرة االندلس) ،للحمريي ،ص.79

( ((1ينظر :شعراء العرب املغرب واالندلس ،ص. 202

((( ينظر :موسوعة شعراء االندلس ،حممد العريس ،ص . 53
ص . 35

((( ينظر :املغرب يف حىل املغرب ،البن سعيد. 334/1 ،
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((( ابو البقاء الرندي ،ص. 37

((( موسوعة شعراء العرص االندليس ،ص. 53
( ((1ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص . 38

م.د .زياد طارق لفتة
ان للرندي اكثر من اخ فقد ذكر لنا لسان الدين بن
اخلطيب (ت776هـ) عند ترمجته للشاعر اخ ًا اسمه

(خالد) .

()1

مشيخته:

يف كتبه صورة واضحة تقريب ًا ألخالقه ودينه يف عرصه

وعالقاته بمعارصيه واجتاهاته ،وكانت االوصاف
التي اسبغها عليه ابن الزبري وابن عبد امللك املراكيش

وابن اخلطيب كافية إلعطائه صورة األديب الفقيه

قال ابن عبد امللك (روى عن اباء احلسن :ابيه،

الشاعر ذي املكانة املرموقة يف عرصه ،ففي ترمجة

وايب القاسم بن اجلد التونيس) وكان صاحب

وذوي الفضل والدين وقد كان الرندي ممن يستطيع

والدباج ،الفخار الرييش ،وايب احلسني بن قطرال،

الذيل والتكملة (ابن عبد امللك) ومعارص ًا للرندي
فاستجاره قال (وكتب ايل باجازة ما رواه والفه وانشأه

نظ ًام ونثر ًا).

()2

اما شيوخ الرندي فهم من اعالم العرص يف

فنون خمتلفة فأبو احلسن الدباج كان من اهل الفضل
والصالح مقرن ًا وحدث ًا متقدم ًا يف العربية واالداب
ويقرض قطع ًا من الشعر جييد فيها وهو تويف سنة

646هـ وابن الفخار الرشييش كان عارف ًا باحلديث
حافظ ًا للفقه واالداب وهو استقىض برندة واجلزيرة

اخلرضاء وتويف سنة 642هـ وبقية شيوخه ممن حتدثت

كتب الرتاجم عنهم بالعلم والفضل والتقدم ويبدو ان
الرندي تلقى علومه واستكمل ثقافته يف مدينة رندة

حتى عرف له معارصوه فضله ومكانته .

()3

شخصيته :

جتتمع لدى الدارس من اخبار الرندي ومما جيده

ابن الزبري له انه كان باجلملة معدود ًا يف أهل اخلري

ان حيسن الصلة بينه وبني هل الفكر واصحاب الدولة

من االمراء واحلكام والوزراء املتنفذين ومن كان يف

ساحتهم وساعده علمه وشاعريته عىل تقريبهم له
واستنشادهم من شعره وهو مجع اىل هذه الصفات

اخللقية والطيبة ورع ًا وتدين ًا ومراقبة تشهد هبا ترامجه.

( )4ومن شعره يف غرض التوحيد قوله :

ِ
ب��األذه��ـ��ـ��ان
ن��ف��ـ��ـ��ر
م��اب��ال��ن��ا
ُّ

ِ
ِ
ه���ـ���ان
ون���غ���ره���ا
ب��م��ط��ال��ب ال�ُب�رُ
َّ
ِ
ِ
اإلن���س���ان
ت���ص���و ُر
���ح���ال
وم����ن ا ُمل
َ
ُّ
ِ
اإلن���س���ان
م��ا
ُ
م��ن��ع��ت��ه ق���و ُة ع���املِ

وكان حافظ ًا للحديث وفقيه ًا ومشارك ًا يف

احلساب ،ثم كان بارع ًا يف منظوم الكالم ومنثوره
جُميد ًا يف املدح والغزل خاصة والزهد والوصف.

()6

مؤلفاته :

بقيت اىل أيامنا هذه جمموعة من آثار

((( ينظر :االحاطة يف اخبار غرناطة ،لسان الدين بن اخلطيب،

((( ينظر :املصدر نفسه ،ص. 43-42

((( ابو البقاء الرندي ،ص. 38

 ،ص. 62

. 375/3

((( ينظر :املصدر نفسه ،ص. 39

()5

((( ينظر :ديوان ايب البقاء الرندي االندليس ،رفعت برهام حسن
((( ينظر :تاريخ االدب العريب ،تأليف عمر فروخ. 286/6 ،
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الرندي بينام نقف عىل اسامء مؤلفات وآثار اخرى ال
ندري أيف الضائع هي مما ال رجعة له ،أم أهنا يف بطون
اخلزائن  .ومن كتبه التي نعرفها او نعرف هلا اس ًام هي:

 .1الوايف يف نظم القوايف  .وهو كتاب نقدي جامع
منه نسخ يف القاهرة والرباط وليدن وغريها (يصدر

يف سلسلة دراسات اندلسية) .
 .2روضة ُ
األنس ونزهة النفس .وهو كتاب ثقافة جامع

شبيه بكتب املعارف العامة كعيون األخبار والعقد
وأشباهها ومنه نسخة ناقصة يف مكتبة خاصة باملغرب.

فيه كانت مجع اخلصائص املشهورة من كتب النقد
املختلفة .

()2

املبحث االول
االغرا�ض ال�شعرية

كانت احلركة الشعرية يف القرن السابع اهلجري

استمرارا ملا كان يف القرن السابق عليه من النشاط
وغزارة االنتاج ووفرة الشعراء وعلو الطبقة واتسم
الشعر بالنَّفس القوي ُ
واألفق املرشف ،فهو مل ينحدر
انحدار ًا مماث ً
ال لضعف االحوال العامة يف البالد وكان

 .3ديوان شعر وهو مفقود منه نقول مبثوثة يف كتبه

ما يزال يف االندلس يف أول القرن وبعد استقرار

الزبري ان كالمه نثر ًا ونظ ًام مدون .

عليه ويشجع اصحابه ،وبعد ان استقرت االمور يف

ويف كتب الرتاجم وتأريخ االدب االندليس وأشار ابن

االمور البن االمحر يف غرناطه من يقدر الشعر ويثيب

 .4وله (مقاالت) نعرف اسمها فقط وهي من املفقود.

غرناطه وما حازوه يف االندلس يف نطاقها اختذوا

بن حممد القريش البسطي الشهري بالقلصادي .

واحلجاب والوزراء  )3(.وال جتد بني ايدينا من باقي

 .5كتاب الفرائض وقد رشحه الشيخ ابو احلسن عيل
 .6جزء عىل حديث جربيل .
 .7تأليف يف العروض .

 .8وله قصائد زُ هدية وتصانيف ادبية .

()1

ألنفسهم رسوم امللك واهبة السلطان واختذوا الكتاب

شعره ما يدل عىل اتصاله يف مرحلة شبابه االوىل ببعض
االمراء من املوحدين ومدعي اخلالفة ومنتحليها او
ببعض الثوار واملنتزين يف أرجاء األندلس عامة او يف

وقد ألف يف الفرائض (تقسيم اإلرث) نظ ًام ونثر ًا

رندة خاصة ،ويربز الرندي يف ظالل بني االمحر شاعر

االنس ونزهة النفس خمترص يف الفرائض ،والوايف يف

املحبني للشعر املتطلعني اىل قصائدهم فيهم واشعاره

وله ايض ًا مقامات بديعة  .ومن كتبه أيض ًا روضة
نظم القوايف (يف البالغة والنقد) وطبقات الشعراء
وعمل الشعر ويف فنون الشعر وخصائصها املستحبة .

ولكن يبدو أن الكتاب قليل االبتكار وأن غاية الرندي
((( ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص. 48-47
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بالط مداح ًا ذا صلة وثيقة بالدولة الفتية وامرائها
التي ينظمها يف االغراض االخرى  .وهو شاعر مكثر
غزير االنتاج سهل العطاء حارض البدهية وقد كان
((( تاريخ االدب العريب ،ص ،286وينظر :شعراء العرب
املغرب واالندلس ،ص. 202

((( ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص. 52-51

م.د .زياد طارق لفتة
شعره مدونا (جمموع ًا يف ديوان) ولكننا ال نعرف اىل
االن يف املكتبات املشهورة ديوان شعر له وجوانب

شعره متعددة .

()1

ومن ابرز اغراضه الشعرية :

او ً
ال – املدح .

ثاني ًا – الغزل .

ثالث ًا – الوصف .
رابع ًا – الرثاء .

خامس ًا – اغراض اخرى (احلكمة واهلجاء

والتوحيد والشوق اىل ابنائه) .
او ً
ال – املدح :

ي��ا ي���وم س��ع��د ك���أن ال��ـ��ع��ي��دَ ع���اد به

ه��ر يف َج��ـ��دَ ِل
وال��ن��اس يف َم َ
���ر ٍح وال��دَّ ُ

ش��ه��دت��ه ف��رأي��ن��ا األرض ق��د هب��رت
ُ

والشمس قد َس�َت�رَ ْت وجه ًا من اخلجلِ
ُ
وي��ت��ج�لى ُغ����ر ًة ب��ال��بِ ِ
�شر ُم��ش��ـ��ر َق�� ًة

الشمس يف احل��م��لِ
��ت إي��ا ُه
كام تجَ َ َّ��ل ْ
ُ
فهو يصف املشهد وصف ًا تفصيلي ًا بني كيف

()3

احتفلت الدولة (رسمي ًا) بتولية االمري والية العهد

بني اصوات الطبول املجلجلة وخفق الرايات يف أيدي
حامليها يف عرض بديع .

وكان الشاعر جيتهد دائ ًام يف أن تكون

يربز غرض املديح يف شعره أوفره انتاجه فيه

شخصيته الشعرية ظاهرة من خالل حسن صياغة

باالمري االول حممد بن يوسف (ت )671وببنه حممد

الصور املبتكرة ،فاملعاين املدحية مما ال يستغربه القارئ

وارتباطه مدة طويلة بالبالط النرصي فهو اتصل

الفقيه (ت )701فمدحها وتردد عىل غرناطة طويال

يف عهدمها ويتناول شعر املديح عنده القيام بمهمة

شاعر البالط الذي ال يغادر مناسبة دون ان يقول فيها
شعرا مالئ ًام .

العبارة جدة تناول املعاين والقدرة عىل الغوص وراء
او يستجده دائ ًام ،ولكن االنتباه يلتفت اىل الصياغة
اجليدة والصورة اجلديدة التي تعود بنا اىل مدرسة

الشاعر ابن خفاجة التصويرية والتعبريية( )4وجتد
الشاعر مقتدر ًا عىل الوصول اىل النفس وبلوغ ما

واتصل غرض املديح بام دعاه يف الوايف التهاين

يريد تبليغه من فكرة او رأي او طلب وهو عىل كل
حال يلحق بشعراء املديح الذين يقبلون ُ
األعطيات

امري املسلمني ايده اهلل واقرتن بذلك مولد ابنه االمري

بأن األمر يعدو هذا إىل أهداف ُأخرى كتثبيت املكانة

حني افرد له باب ًا مستق ً
ال وقد أنشد الرندي قصيدته

ملا بويع باحلرضة النرصية بوالية العهد االمري املعظم
املعظم اسعده اهلل وقدم هلا بمطلع غزيل رائق ( ،)2ومن

املدح فيها قوله :

((( ينظر :املصدر نفسه ،ص. 55-53
((( ابو البقاء الرندي ،ص. 56-55

واهلدايا ،وعىل الرغم من الروح التكسبية فأننا نحس

عندهم واالحتفاظ بالوجاهة وإبراز الشاعرية وتشيع

يف قصيدته املدحية معاين املديح املألوفة يف الشعر
((( الديوان ،ص. 41

((( ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص. 58-57
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البحوث املحكمة

العريب باالضافة اىل اجلوانب واالضافات اخلاصة

التي تلوهنا بلون اندليس غرناطي احيان ًا .

()1

وتظهر لنا القصيدة املدحية عند ابن الرندي

اعجاب املمدوحني بشاعرهم وثقتهم به يقرتحون

عليه معارضة شعراء يعينوهنم وقصائد خيتاروهنا من

الشعراء الفحول والقصائد املشهورة ،وهي تظهر يف

الوقت نفسه مقام الشاعر عند نفسه فكثري ًا ما كان
خيتم قصائده بذكر شاعريته واتقان صنعته  .وقد ظل
غرض املدح يف اغراض الشعراء االندلسيني ومنهم

شاعرنا متقدم ًا يف القرن السابع وما بعده وال تقل
مقدرة وامهية .

()2

وقد كثر االنتاج الشعري والنثري يف وصف قرص

احلمراء خاصة ما انتجته قرحية شاعرنا عىل غرار شعراء

مثل ابن اخلطيب ونجد كثري ًا من هذه االشعار منقوشة
عىل جدران القرص ،كام نجد شعار مملكة غرناطة (ال

غالب إال اهلل) منقوش ًا ايض ًا عىل جدرانه .
َ

()3

ثاني ًا – الغزل :

وتتعانق يف العبارة الشيقة االنيقة مع املعاين اللطبفة
الرقيقة وجتتمع له حرارة شعراء البداوة الشفافة
الساذجة اىل اناقة شعراء احلضارة الباذجة املرتفة .

وال خيفى ما يف شعره من ملسات انسانية عميقة

وقدرة مكينه عىل التغلغل اىل االعامق ويلحق بذلك

ما تشهده من قدرته عىل تصوير املواقف سواء أطال
يف التعبري أم اخترص ( )4فمن شعره الغزيل قوله:

َّ
���ع ق��ل��ب��ي ب����ص����دِّ ِه قطعــا
ق���ط َ

ض���ـ���ر وم�����ا ان��ت��ف��ع��ـ��ـ��ا
وإن���م��ا
َّ

ش���ك���ـ���وت ل��ه
وم������ر ع���ن���ي مل����ا
ُ
َّ

ك���أن���ه م���ا رأى وم���ـ���ا سمــعا

ل��ه
ل��ي��ت ق��ل��ب��ي ال����ذي
ي��ا
َ
ُ
وه��ب��ت ُ

���ع يل ال��ي��وم ك��ي��ف�ما رج��ع��ا
َي َ
���رج ُ

()5

والشعر الغزيل الذي بني ايدينا من تراثه يوحي

بأنه غزل يمكن ان يوصف بأنه (عام) ذلك اننا ال نجد
فيه امرأة بعينها او اسام مقصود ًا ولكن هذا ال يغيب
االحساس بصدق التجربة واصالة الشاعرية وال نكاد

يشغل الغزل حيز ًا واسع ًا يف شعره فهو افرد

نجد للشاعر قصيدة غزلية خيلص فيها احلديث للغزل

االغراض االخرى وبخاصة منها املدح ،ونالحظ يف

موضوعات جانبية اخرى ولكن شعرنا بأن القصد

له القصائد واملقطوعات وجعله استهال ً
ال لبعض
شعره الغزيل انه شاعر مقتدر عىل تناول املوضوع خبري

باملعاين الغزلية مستحرض لاللفاظ املناسبة املالئمة
وشعره يعطيك صدة املحب واملجرب العارف

((( ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص. 59

((( ينظر :املصدر نفسه ،ص. 64-63

((( ينظر :اندلسيات د.عبد الرمحن عيل احلجي ،ص.176
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وحده فأنه رسعان ما خيرج عن املوضوع االصيل اىل
الغزيل يف القصيدة مشوب بتطريزات جانبية تلطف
من حرارته وتظلل نصاعته ومن هذه املوضوعات

هي من نوع مشاكل كالوصف بعامته او وصف
اخلمرة بخاصة واملدح فهو يمزج يف الغزل بني وصف
((( ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص. 65-64
((( الديوان :ص. 33

م.د .زياد طارق لفتة
املحبوبة وذكر االشواق اليها ويستطر يف حديثها اىل ان
يصل اىل املقصود الرئييس يف الدخول اىل املمدوح اما
العبارة فتشيع فيها الرقة واالناقة وال يغيب عن االذن

املوسيقى التي تلفت القصيدة وتعطيها طابعا مميز ًا(،)1

فمن قصائده الغزلية قوله :

َ
ت���ل���ك ال��ل��ي��ـ��ايل
َع��ل��اين ب���ذك��� ِر

وع����ه����ود ع���ه���دتهُ���ا ك��ـ��ال�لآيل
ٌ

س���ل��ام ع��ل��ي��ه��ا
ي����ا ل���ي���ايل م���ن���ي
ٌ

ت���ع���ود ت��ل��ك ال���ل���ي���ايل
أت���راه���ا
ُ

()2

يصنف حمبوبته بالروض الذي حفل بااللوان .

()4

ٍ
ٌ
روض�����ة
وج����ن����ة وك����أهن����ا
ذو

وال���ب���ه���ار
ال�����ورد هب���ا
هي���ر
ق���د
ُ
ُ
ُّ

()5

وللمقطوعات الشعرية الغزلية (موقف) خاص

فهو يعرب فيها عن موقف نفيس تبلور يف حيفه خمرتة

ولعل املقطوعة عنده اكثر قدرة عىل التعبري عن حقيقة
مشاعره وخلجانه من مقدمات القصائد املطولة( )6كام

يف قوله من مقطوعة :

ِ
القلب مني عندما َرمقـا
س��ال��ب
ي��ا
َ

فبعد ان ذكر الشاعر لياليه املاضية واسرتجع ايامه

ح��ب َ
ِ
��ك يل ص�ب�ر ًا وال رم��ق�� ًا
��ب��ق
مل ُي
ُّ
ِ
ال��ي��وم ع�َّم�اَّ
ك��اب��دت َكبـِدي
ت��س��أل
ال
ْ
َ

السالمة والتناسق بني الشكل واملضمون فان استطاع

احل���ب ثانيــ ًة
ق���ت
م��ا ب��اخ��ت��ي��اري ُذ ُ
َّ
ِ
األق���ـ���دار فاتفقـا
ج��ـ��ارت
وإن�م�ا
ُ

اخلوايل استطرد اىل جملس ضمه مع احلبيب والتفت
اىل الطبيعة حوله يف االرض والسامء وعىل الرغم من

الشاعر لعدد من رضوب التنميق البالغي والتحسني

اللفظي مالحظ واضح وقد تغلب الصنعة عىل بعض

النصوص فتؤثر عىل حرارة العاطفة ولكن هذا يف

شعره الغزيل قليل( )3ولقد اثرت طبيعة االندلس يف
قرائح الشعراء واجرت عىل السنتهم لغة خاصة هبم

كأندلسيني وابناء هلذه البيئة فنشأ واعىل اجلامل واحلسن
وكل ما حييط هبم خالب بديع فاختلطت مظاهر هذا

اجلامل وذلك احلسن بغزهلم فوهبوا املحبوبة مالمح

َ
احل��ب م��ا ُخلقا
ول��ي��ت
ال��ف��راق
ليت
َ
َ
َّ

وك��ن��ت يف كلفي ال��داع��ي اىل تلفي
ُ

َ
ِ
ال��ن��ار فاحرتقا
أح���ب
ال��ف��راش
م��ث��ل
َ
َّ

����ن جت��َّل�ىَّ اىل رسي ف��ص�َّي�رَّ ين
ي���ا َم ْ

ّ
وه���ز ُف����ؤادي عندما ُص ِعقـا
دك��� ًا
َّ

تلفت
ال��ن��ف��ـ��س ق��د
ان��ظ��ر إ َّيل ف���إن
ْ
َ
()7
رف��ق�� ًا ع َّ
�لي َّ
ال����روح ق��د ره��ق��ا
إن
َ

الطبيعة وجعلوا مجاهلا من مجال املحبوب فهذا الرندي
((( قصيدة الغزل يف عرص املوحدين ،الدكتورة ايامن اجلمل
،ص. 162

((( ينظر :ابو البقاء الرندي ص. 67-66

((( الديوان ،ص. 21

((( ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص. 69-68

((( الديوان :ص. 37

((( الديوان :ص.44

((( ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص. 70-69
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وال خيفى ما يف االبيات من املوقف العاطفي

ٍ
ن��ب��ه��ـ��ت أج��ف��ان��ـ��ه��ا
ول��ي��ل��ـ��ة
ْ

املفرطة وان مل يبتعد عن االناقة واالختيار ،اضافة

ال��ظ��ل��م��ـ��اء م��ظ��ل��وم��ـ�� ًة
ك���أنهَّ���ا
ُ

العميق والتعبري اجلميل الذي ابتعد عن الصنعة
اىل ذلك مايض تلوين اسلوب اخلطاب من تاثري يف
النفس وقدرة عىل االقناع باملوقف ويبقى الغزل من

اهم االغراض الدالة عىل شاعرية الرندي وشعره يف

روحه وأساليبه وابداعه الفني .
ثالث ًا – الوصف :

ال��ن��ه��ار
هن���ر
���ر
وال�� َف
��ج��ر ق��د َف َّ
ْ
َ
���ج َ
ُ
َّ
ف��ج��ـ��ار
ال��ف��ج��ر ع��ل��ي��ه��ا
حت���ك���م
ْ
ُ

�����ت
ال���ش���م���س وق����د ارش َق
ك���أن�م�ا
ْ
ُ

اس���ت���ن���ار
وج���ه أيب ع��ب��د اإلل����ه
ْ

()3

وتكثر االوصاف يف شعره لتناول صغري االشياء

وكبريها يف تلفت الشاعر املدقق الذي ينظر فيام

يشيع موضوع الوصف يف شعر الرندي فهو يلون

حوله مصور مرتددا بني وصف االمور التي سبق اىل

بمقطعات غري مطولة ايض ًا ولقد اهتم شاعرنا هبذا

يتقلب يف وصف اجليش اجلرار والسفينة اىل وصف

قصائده املطوالت ويستقل بقصائد خاصة وينفرد
املوضوع واحله منزلة مهمة يف القصيدة فهو يف اثناء
القصيدة يقدم اوصاف ًا مالئمة جارية مع نسقها او

مستطردة بينام نجده يف املقطعات اكثر حرية يف تناول
املوضوع الذي حيب وان يكون الوصف الشياء تتصل

بامور احلياة وما هو يف متناول الشاعر القريب( )1اما

وصف الطبيعة االندلسية والغرناطية بخاصة فامر يشيع
يف شعره كله يف املطوالت ويف املقطعات ويتبع ذلك ما

كان من وصف االزهار والثامر واخلمرة والسفن والليل
ويالحظ قارئ كتابه (الوايف) ان اختيارات شاعرنا من

وصفها وحماولة الوقوع عىل اشياء مل يسبق اليها  .فهو
الطبيعة سواء يف رسم املناظر العامة ام يف االكباب
عىل االهتامات الصغرية املركزة كالنرجس والتفاح

وغريها .

قال يف وصف السفن يف البحر :

��ـ��ج ٍ
��ة
س���ف���ائ���ن َت
ُ
ُ
��س��ـ��ب��ح يف ل��ـ ُ َّ

ُ
���ل���ع���ب
������ف������وان َت
ك����أهن����ا َص
ُ
خ��ل��ف ِ
ِ
��ه م��ل��ح ً
�ما
إذا َج�����رى م���ن
����ن����س����ب
ف�ل�اح���ق ل��ع��ت��ق��ه ُي
ُ

()4

والوصف من االغراض التي تظهر فيها العملية

اشعار معارصيه يف وصف الطبيعة كثرية ومنها املدرسة

الشعرية عند الرندي وهو يعتمد عىل (التشبيه)

التصوير والتعبري )2(.فمن شعر الوصفي قوله يصف

ارساف ًا العتامده عىل االستعارة بانواعها ونجد يف

اخلفاجية يف وصف الطبيعة ومن انتشار طريقته يف

الليل ومجلة امور مناسبة :

((( ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص. 70
((( ينظر :املصدر نفسه ،ص. 71
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اعتامد ًا كبري ًا وخييل الينا انه يرسف يف التشبيهات

تطلبه للمعنى الغريب وتصديه للصورة املبتكرة ويف
((( الديوان :ص. 22

((( املصدر نفسه ،ص. 12

م.د .زياد طارق لفتة
اعادة تكوينه لبعض الصور القديمة مشاهبة كثرية

ِ
ِ
ك��ال��زورق
ك��ال��ق��وس أو
ك��ال��ت��اج أو
ِ

وغرض الوص خاصة  )1(.فهو يأخذ من املعاين

ِ
أزرق
زج���ـ���اج
�ت�رج���م ع��ل��ي��ه
ُم
ٍ
ُ

تقربه اىل مدرسة ابن خفاجة يف املذهب الفني عامة
القديمة والصور التي سبق اليها الشعراء يف حماولة

جتديد مستمرة او يعتمد منهج بعض الوصافني احيانا
وال يغيب عن ذهن القارئ أن شيئ ًا من طريقة ابن
املعتز قد ترسبت اىل عدد من مقطوعات شاعرنا التي

زخرت فيها التشبيهات بألوان احلضارة وااللفاظ
املتعلقة بالرتف واجلواهر وال يظهر يف عرض شاعرنا

(الوصف) أثر العمل والصنعة وعنرص املنافسة يف

االجادة وحماولة التفوق )2(.فقال يف وصف االقحوان:
ل��وص��ف ُ
ِ
ِ
ق��ح��وان ْ
فقل
األ
أردت
إذا
َ

دي��ن��ـ��ـ��ار
ث���غ���ر ف��ي��ـ��ه
ك���أن�م�ا ه���و
ُ
ٌ
ِ
ٌ
ٌ
ف��ت��ي��ت ال��ُب�رُ ِّ محُ
كمــة
وم��ق��ل��ة م��ن
ِ
ِ
أش��ف��ار
ال��ب��ي��ض��اء
ال��ف��ض��ة
هل��ا م��ن
ُ

()3

وقال يف التفاح :

ِ
ٌ
ٌ
ت��ف��اح��ـ��ـ��ـ��ة
ك��امل��س��ـ��ك
ت��ف��اح��ة

ِ
ٍ
َّ
ٍ
ذه��ـ��ب
ب���م���داد
ن�����ون
�����ط
أو َخ

()5

رابع ًا -الرثاء :

((رثى فالن فالنا يرثيه رثيا ومثية اذا بكاه بعد

موته قال فأن مدحه بعد موته قيل رثاه يرثيه ترثيه
ورثيت امليت رثيا ورثاء ومرثاه ومرثيه مدحته بعد

املوت وبكيته وكذلك اذا نظمت فيه شعرا))(،)6
وشعر الرثاء عند الرندي يقسم عىل قسمني :القسم

االول منه خاص ارسي رثى فيه من اتصل به من
املتوفني من االقارب ابه وزوجته والقسم الثاين يتعلق

برثاء املدن الزائلة وتتخذ قصيدة الرثاء عنده منهج ًا
متقاربا فهو يضمنها يف العادة اربعة امور احدمها:

معان حكيمة عامة يف الدنيا واحلياة واملوت والفناء
واخللود وان كل يشء هالك اال اهلل سبحانه وتعاىل

والثاين ذكر مآثر املتويف وصور من حياته والثالث

التوجع والتفجع واثر املصاب يف نفس الشاعر

ُ
وال��ن��اش��ـ��ق
ال���ن���اظ���ور
ي��ص��ب��و هل���ا
ُ

والرابع التصرب والتعزي وما يلحق بذلك()7وختتلف

()4

االقارب حرارة اللوعة وذوب النفس ونضج العبارة

ٍ
���ف���رة
ج�����رت هب���ا احل���م���ر ُة يف ُص
ْ

ُ
ُ
وال��ع��اش��ق
امل��ع��ش��وق
ك�ما ال��ت��ق��ى

وقال يف وصف اهلالل :

ه��ل�ال ِ
ِ
اآلف ِ
����ق
ح��س��ن
أ َم����ا ت���رى
َ
((( ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص. 73-72
((( ينظر :املصدر نفسه ،ص. 75-74
((( الديوان :ص. 27

((( املصدر نفسه ،ص. 32

املواقف النفسية بحسب اختالف املرثي فنجده يف رثاء
عن مكونات الشاعر ومشاعره ونحس يف رثائه لألمري
حممد بارتفاع صوت الباكي دون ان نحس بانسكاب
الدمعة وينتقل الشاعر يف القصيدة الرثائية من حارضه

((( املصدر نفسه ،ص. 38

((( لسان العرب البن منظور ،مادة (رثى). 100/5 ،
((( ابو البقاء الرندي ص. 75-74
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اىل ماض سابق كانت فيه للمرثي مآثر ومفاخر وهو

يطيل الوقوف عند مستنجد ًا به الرثاء احلديث عند
احلارض  )1(.فمن شعره الرثائي قوله من قصيدة يرثي

هبا زوجته :

ٌ
أمـل
ي��ا ب��ـُ��ره�� ًة ك��ان فيهـا للمنـى

ما كان من اثر عند الناس لوفاته .

()4

واما القسم الثاين من الرثاء فهو :

رثاء املدن الزائلة :فقد خلق شاعرنا الرندي نونية

فاقت يف الشهرة قفا نبك ،ومل يعهد الناس مرثية بلغت
ما بلغته من إثارة احلفائظ وارهاق العواطف ،فض ً
ال

ٌ
وال��س��م��ع وال�� َب�َصَ
ون��زه��ة ل��ل��ه��وى
ِ

عن إبداع النظم واحسان السبك ،حتى اهنا فاقت

وم��ن ي��ق��وم م��ق��ام الشمس والقم ِر

وكانت رندة قد سقطت ،اذ قال فيها :

َّ
م�ضي الصبا عنى وال عوض
مضت
ْ
ف��أن تكن زه��رة م��ن روض��ه��ا قطفـت

ب���ال���ز َه��� ِر
ف��ق��ل�ما مت��ت��ـ��ع االي���ـ���ام
َّ

()2

وقوله يف رثاء ابنه بكر بحرارة اللوعة فهو يكرر

اسم ابنه (حممد) وكنيته (ابو بكر) مما يزيد يف اثر

القصيدة وبعمقه كقوله :

ب��ن��ي أب����ا ب��ك�� ٍر ب��ن��ـ��ي أب����ا ب��ك��ـ�� ِر

مرثية لألديب ايب جعفر بن خامتة اثناء سقوط غرناطة
ج���و رن����د َة ن��وره��ا
أح��ق�� ًا خ��ب��ا م��ن
ِّ

ب��دوره��ا
وق��دْ ُكس َفت بعد الشموس
ُ

وت��زل��زل��ت
اظ��ل��م��ت ارج��اؤه��ا
وق��د
ْ
ْ

وق��ص��وره��ـ��ا
م��ن��ازهل��ا ذات ال��ع��ـ�لا
ُ

ٍ
ح��س��ن��اء فيها مصون ًة
ط��ف��ل��ة
وك���م
ُ
ْ
()5
َ
سفورها
العقول
اسفرت يسبى
إذا
ْ
ُ

وم���اذا عسى ُيغني ال َّت ُ
ْ
بالذك ِر
قلل

وحني اسس بنو االمحر دولتهم يف غرناطة

���و أس��ف��ي أال ل��ق��ا َء اىل احل��شْ ��ـ�� ِر
َف َ
��ج ً
ْ
��ه
وإن ُك
َ
�ما زاغ منه ُأف��و ُل ُ
��ن��ت َن ْ
ِ ()3
ال��ز ْه��ر
فام لك ال تبدو مع األنجم ُّ

االمحر استقرت احلياة الفكرية من جديد فاخرج

الشديد هبذه املدن ورثوها وبكوها بكاء الثكىل حني

دائ ًام يف قصائده الرثائية فأنه مرتبط بشخصية الشاعر

والفكرية فيها وانتهى كل يشء .

ذه���اب ال��ص ِ
��ك��ره�� ًا
��ت
ذه��ب َ
َ
�بر ع��ن ُم َ
ْ

وعنرص التسليم بقضاء اهلل واالذعان ملشيئته بارز

اىل رثائه ،أما معاين الرثاء فتدور حول شخصية وحول

أرسعت معظم االرس االندلسية اليها ،ويف ظل بني
الشعراء واالدباء ما ختزن هبا قرحيتهم ،وأبدوا تعلقهم
انطفأت شمس االندلس وانطفأت احلياة االدبية
()6

ويف رثاء االندلس بقول شاعرنا قصيدة يستنرص

((( ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص. 79-78

((( ينظر :املصدر نفسه ص. 76

((( ينظر القصيدة كاملة يف :احللل السندسية يف االخبار واالثار

((( الديوان :ص. 26

((( التجديد يف االدب االندليس ،الدكتور باقر سامكة ،ص. 32

((( الديوان :ص. 25
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م.د .زياد طارق لفتة
اهل العدوة االفريقية من بني مرين ملا جعل ابن االمحر

(حممد الغالب بن يوسف) اول سالطني غرناطة
يتنازل لألسبان عن عدد من املدن اسرتضاء هلم وأمال

يف أن يبقي له عىل حكمه املقلل عىل غرناطة:

()1

ٍ
ُ
نقصـان
يشء اذا م��ا ت��ـ��م
ل��ك��ل

ُ
ف�لا ُي َ
ِ
ان��س��ان
العيــش
��ر
بطيب َ
��غ ُّ
ه��ي االم����ور ك�ما ش��اه��دت��ـ��ه��ا ٌ
دول

خامس ًا – اغراض أخرى :

شارك فيها مشاركة جانبية مل تكن من اصل

اهتامماته كاحلكمة واهلجاء اما احلكمة فقد كانت
ترد يف شعره يف اثناء االغراض االخرى يف مناسبات
الفواجع وقصائد الرثاء كرثائه لبالده الضائعة ورثائه

زوجته فان اهم مايلتفت اليه شعره احلكمي يتعلق

باحلياة واملوت وتفاهة الدنيا وحتمية الرجوع اىل اهلل

ُ
أزم����ان
زم��ـ��ـ��ن س��اءت��ه
م��ن رس ُه
ٌ
ٍ
اح��ـ��د
وه����ذه ال����دار ال ت��ب��ق��ي ع�لى

ِ
ل��ل��م��رء ط��ال��ب�� ًا
أم����ر اهلل
اذا ك���ان
ُ

ِ
ٍ
يمن
التيجان م��ن
اي��ن امل��ل��وك ذوو

ٌ
خ���ي���ال وأه��ل��ه��ا
أال إن�م�ا ال��دن��ي��ا

ٍ
ُ
ش��ـ��ـ��أن
ح����ال هل��ا
وال ي����دوم ع�لى
ُ
وتيجــان
واي����ن منهم أك��ال��ي��ـ��ل
َ

ِّ
م��ـ��رد له
أم����ر ال
ال��ك��ل
ات���ى ع�لى
َّ
ٌ

حتى قضوا فكان ال��ق��وم م��ا ك��ان��وا

ورسيان حكم املوت عىل كل حي .

طالب
���ز
ف��ق��دْ ه���ا َد
مطلوب وق��د َع َّ
ٌ
ُ

هب��ا ع��رض وال��ده��ر بالكل ِ
���ب
الع ُ

()4

وحكمته دائام مستخلصة من عرب احلياة واكثرها

()2

يصدر عنه يف جمال املوت والفناء واخلراب وتتضح

الشاعر ،الذي اتى بكل ما ازدمحت به نفسه من تقلبات

معان فلسفية غريبة  .اما اهلجاء فله ابيات قليلة اوردها

فأنت ترى براعة االستهالل وجودة السبك لدى

عن نفس مؤمنة بالقناعة الدينية وهو بعيد جد ًا عن اية

الزمن وفناء االمم السابقة ،ليوظف ذلك كله من اجل

يف معرض حديثه عن غرض اهلجاء ال جتعله من اهل

رثاء االندلس وطنه العزيز ،الذي وجده يتقلب يف

النعيم يوم ًا ،ثم وجده هيوي يف مهب الريح اياما اخرى،

بعد ان عصفت به الفتن واكلت اخرضه ويابسه ،وقد
قرر بعض الدارسني ان ايراد شعراء ملثل هذه االحداث

يف قصائدهم بانام هو من اهل التخفيف من وقع
املصيبة ،والتعزي بموت السابقني وفنائهم .

()3

((( ينظر :تاريخ االدب العريب ،ص. 287
((( الديوان :ص. 57

((( ينظر :قراءات يف الشعر االندليس ،ص. 119-118

هذا الباب وانام هي املناسبة العارضة او املشاركة يف

الدعابة العابثة ومل نعرف يف ترمجته واخباره ما يدل

عىل خصومات او عداوات بل غلب عىل صورته

لدينا الفضل واالناة ورجاحة العقل  )5(.ومن هجائه

اورده لنفسه قوله :

ُ
االرض زل��زاهل��ـ��ـ��ا
ت���زل���زل���ت
ْ

ف���ق���ل���ت ل���س���ك���اهن���ا م����ا هل����ا ؟
ُ

((( الديوان :ص. 15

((( ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص. 82-81
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ف��ق��ال��وا أت��ان��ـ��ـ��ا أب����و ع��ام��ـ��ـ�� ٍر

ُ
األرض اث���ق���اهل���ا
ف��أخ��رج��ت

()1

اما يف التوحيد فقوله :

امجع النقاد بأن اللغة هي اداة الشاعر فمن خالهلا

ِ
َ
ال��وج��ـ��ود
مج���ي���ع
ال���ي���ك
أش�����ار
َ
ُ

ع���ـ���دم
ب���أن���ك اوج����دت����ه م����ن
ْ

وق������ام ب����أم����رك م����ن غ��ي�ر يشء

ي���ق���م
ول������والك ي���ا س���ي���دي مل
ْ

()2

واما يف الشوق اىل ابنائه ،فقوله :

يقوم بتشكيل معجمه اخلاص مرتبط ًا بتجاربه ورؤيته

للحياة ،وبذلك تربز لنا طاقات اللغة وتتوسع دالالهتا
ومفاهيمها وكام قيل بان اللغة كنز الشاعر ومصدر

شاعريته ووحيه وابو البقاء الرندي يف معجمه اللغوي
الشعري خيتار االلفاظ السهلة السرية ذات الداللة

وخ��ل��ف��ت خ��ل��ف��ي ِص����غ����ار ًا هلـم
ُ

املفهومة وعند البحث يف معجمع وجدت انه استخدم

ال����و َج ْ
����ل
هب���ـ���ن
ق���ل���وب ي��ط�ير
َّ
َ

الفاظ ًا شاعت يف شعره ومنها (الفاظ احلزن والفاظ

ْ
���ق���ل
واء ا ُمل
ظ��م�اء ال���ق���ل���وب ُر ُ

للتعبري عن شاعريته يف مجيع االغراض الشعرية

َ
���ب���ون اإلي���ـ���اب
ك����أين هب���م ي���ر ُق

أن ق�ض�ى اهلل ْ
وي����ا ب�ش�راه���م ْ
أن

َ
ْ
وص�����ل
�ير أب���وك���م
ي���ق���ول ال��ب��ش ُ

()3

ومن بديع نظمه التي تدل عل خفة روحه وذكائه

أبيات تقرأ طو ً
ال كام تقرأ عرض ًا :

الطبيعة) وهذه االلفاظ التي استخدمها الشاعر

قد كونت صورة بالغية فنية رائعة يف شعر الشاعر

تستحق الدراسة والبحث والتأمل الن الصورة
الشعرية البالغية والفنية هي من ادوات الشاعر املعربة

عن املشاعر واالفكار فهي اجلوهر الثابت والدائم يف

ت��������������������راه مل��������ـ��������اذا

الشعر واملوسيقية الشعرية يستعني هبا الشاعر ألهنا

ت�������ول�������ـ�������ى ت��������������را ُه

جتعله اكثر تأثري ًا يف النفس والتصاق ًا بالذهن وهي

ب��������������را ُه

عن االحاسيس واحببت ان اسلط الضوء عىل لغة

ت�����������������وىل ف�����������������ؤادي
اىل

ان

ت�������������������راه س��������ـ��������واه

ب�������������راه ه����������ـ����������وا ُه

()4

((( الديوان :ص. 31

((( املصدر نفسه ،ص. 46
((( املصدر نفسه ،ص. 50
((( الديوان ،ص. 54
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الدرا�سة الفنية

عنرص مهم يف الشعر فيها يستطيع الشاعر ان يعرب
الشاعر والصورة الشعرية واملوسيقى الشعرية بنوعيه

الداخلية وتشمل الوزن والقافية واخلارجية وتشمل
التكرار والطباق واجلناس ورد العجز عىل الصدر .
ً
اوال :اللغة الشعرية

هي اداة الشاعر يف التعبري عن معانيه خمتلفة عام

م.د .زياد طارق لفتة
هو موجود يف الفنون االخرى وعليها يتوقف نجاح

وهذا يرتبط بال شك بثقافة الشاعر اللغوية وقدرته

واللغة

واملوقف النفيس الذي هو عليه ولغة الرندي جيتمع يف

الشاعر او تفوقه عىل غريه من الشعراء وعليه ان خيتار

فيتحرى اجلميل املناسب واالنيق احلسن

()1

الشعرية هي ليست اللغة املبارشة التي يتداوهلا الناس
فيام بينهم انام هي لون جديد يعمل الشاعر عىل نسجه

من خالل رؤيته الذاتية وادائه العايل يف تشكيله لكوهنا
اوىل مكونات االسلوب لدى الشاعر فكلام كان
الشاعر ذا لغة عالية كان عمله االديب اكثر ثراء وتنوع ًا

فعن طريقتها تتفجر طاقات الشعر وامكاناته الداللية
ومن هنا جاء ارتباط الشعراء بلغتهم ارتباط ًا قوي ًا ملا

تتضمنه هذه اللغة من احياءات ودالالت وما حتمله
من خيال ورؤى فنية مجالية تفصح لنا من خالهلا عن

ذاته وطرائق تعبريهم ونظرهتم للوجود وملا كانت

القصيدة بناء لفظي ًا يبارشه الشاعر من جهتي املعنى
والرتكيب وجب ان يكون حاذق ًا يف تعامله مع اللفظ

مما يؤدي اىل استقالل كل دالالته واللفظ يشكل املادة
االساسية يف بناء القصيدة فهو الذي يرفد القصيدة

بالصورة الشعرية املتعددة وكذلك يمنحها االيقاع
واحلركة .

()2

وان اختيار هذا اللفظ او ذاك ليس باالمر السهل

وانام تأيت دوافع التجربة الشعورية عن الشاعر

فالشاعر بمقدوره ان جيعل لغته عالية رصينة معرب
بصدق عام جيول يف خاطره من مشاهد وجتارب او

جيعلها لغة ركيكة ال تريض احلد االدنى من املتلقني
((( ينظر :لغة الشعر بني جيلني د .ابراهيم السامرائي ،ص. 8
((( ينظر :لغة الشعر بني جيلني ،ص. 10

عىل تطويع االلفاظ تطويعا يناسب الغرض واملناسبة
طياهتا الرقة والعذوبة وسالسة الطبع ،وهذا ناتج عن

تأثري بيئة االندلس بظالهلا الوارفة ومجال طبيعتها مما

طبعه كغريه من الشعراء عىل اللني والرقة يف الفاظهم
كام يف لغة الغزل واحلنني اىل الديار اذ حياول فيها بث
عواطفه اجلياشة وما خيتلج يف نفسه من احاسيس
ويلجأ اىل حماورة قلوب عشاقه وخماطبة سلطان الغرام

مما جيعله ينجح نحو تزويق الفاظه وتنميق ًا للسيطرة
عىل هذه القلوب( )3ويقول فيها :

ِ
وت��ي��ه��ه
ب��ع��ي��ن��ي ش���ك���واي ال���غ���را ِم

��ه فانثنى عطفا
اىل أن تثني ع��ط�� َف ُ

ه��ـ��وى
وق��ب��ل��ت��ه
ُ��ه ش��وق�� ًا
ُ
ف��ع��ان��ق��ت ُ
ً

ٌ
ل��وع��ة تُطفا
قبلته تكـفي وال
وال
ُ

()4

ونالحظ ان شاعرنا يميل اىل اجلزالة والرصانة

واالستعانة باملفردات املعجمية لكي يعطي االلفاظ
القوة ويكسبها رونق ًا ومجا ً
ال من ذلك قوله يمدح
احد االمراء :

ُ
َ
وم����لء ال��ع ِ
ج��ل�ال م��ول
م��ن��ك
�ين
ُ

وس���ـ���ام
ُ���ه
��ـ��ه
ك���ف���رت ُ
ص��ن��ائ��ع��ـ ُ ُ
ُ
َ
ِ
َ
غ��م��ـ��ـ��ام
ي���ـ���ده
ق��ي��ل يف
إذا م���ا
ٌ
��س��ت وق���د ُخ ِ
ف��ق��دْ ِ
ال��غ�مام
ب��خ
����دعَ
ْ
ُ

((( ينظر :ابو البقاء الرندي ،ص. 93
((( الديوان :ص. 36
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ال������درع أروعُ غ��ال��ب��ي
وح���ش���و
ِ
ُ
()1
ِ
ُ
��ه��ام
اجل��ي��ش ال�� ُّل
ب���ذك���ره
ُي�����راعُ
ُ

بمختلف مصادره اخليالية والواقعية والعقلية لذا جلا

متتاز باجلزالة والقوة وهي تدل داللة واضحة عىل

ودقة وهناك عنارص لصورة الشعرية جيب ان تتوفر

فااللفاظ (غرته وغامم وحشو الدرع) كلها الفاظ

كرم املمدوح وشجاعته وسطوته ويستخدم الشاعر
قس ًام من الفاظ احلزن يف شعره هبدف اثارة عواطف
املسلمني النقاذ ما يمكن انقاذه من ديار االهل

واالحبة وهذا ما يظهر حرصه وحبه لوطنه يقول يف

رثاء االندلس :

ٌ
ٍ
م��ن أهـــلِ
أندلـس
ن��ب��أ
أع��ن��دك��م
ْ

متثل وسيلة االديب يف التعبري عن عامله اخليايل

اليها الشعراء ليعربوا هبا عن جتارهبم الشعورية بأمانه
فيها لتحظى بقبول املتلقي واستحسانه مثل التخييل
والعاطفة وغريها من العنارص االخرى( )3واستخدم

شاعرنا كثري ًا من االساليب البالغية يف شعره وقد اخذ
نامذج منها وهي (التشبيه – االستعارة – الكناية) .

وقبل الدخول يف شعر الشاعر اعطي نبذة خمترصة

عن التشبيه وما يتصل به كفن من انواع الفنون االدبية

ِ
بحديـث ال��ق��و ِم ُر ُ
كـبان
فقد رسى

 .والتشبيه من اقدم صور البيان واعتمد عليه الشعر

()2

لكثرة استعامله يف الكالم .فقد عرف اخلطيب

تعد الصورة الشعرية من اهم ادوات الشاعر املعربة

مشاركة امر آلخر يف معنى))( )4اما املحدثون فقد

الشعر وهي ليست مفهوم ًا حديث ًا فقد عرفها النقاد

امرين او اكثر قصد اشرتاكهام يف صفة او اكثر بأداة

ُ
يستغيث بنو املستضعفني وهم
ك��م

ُ
أن���س���ان
هي��ت��ز
أرسى وق��ت�لى فــام
ُّ

ثاني ًا :الصورة الشعرية

عن املشاعر واالفكار فهي اجلوهر الثابت والدائم يف
العرب قدي ًام ومنهم اجلاحظ (ت255هـ) اذ اشار

بقوله ( :انام الشعر صناعة ورضب من النسيج وجنس
من التصوير) ويعرفها احد النقاد املحدثني بأهنا (رسم

قوامه الكلامت املشحونة باالحساس والعاطفة)
فالصورة عنرص مهم من عنارص بناء القصيدة ذات

الوظيفة الشعرية التي جتسد الشاعر واحاسيسه فهي
(الوسيلة الفنية واجلوهرية لنقل التجربة) واصبحت
((( الديوان ،ص. 53

((( املصدر نفسه ،ص. 59
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العريب قدي ًام وقد حظى باهتامم البالغيني القدامى
القزويني (ت739هـ) فقال :هو ((الداللة عىل

عرفه السيد امحد اهلاشمي بقوله (عقد مماثلة بني
لغرض يقصده املتكلم)( )5وقد حظى هذا الفن البياين

عند ايب البقاء الرندي بمكان الذروة يف بناء الصورة

الشعرية وارى ان ميل الشاعر اىل هذا الفن متأت من
املزايا املهمة التي حيملها هذا االسلوب ونالحظ ان

التشبيهات التي استخدمها شاعرنا جاءت بعد عرض

الصورة الواقعية ومنها قوله :

((( ينظر :كتاب احليوان ،للجاحظ. 132/3 ،

((( االيضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب القزويني ،ص. 233
((( جواهر البالغة ،السيد امحد اهلاشمي ،ص. 219

م.د .زياد طارق لفتة
ح��ي َ
ي��ا ُر َّب ٍّأم وط�� ْف��لِ
��ل بينــهام
ْ
ُ
وأب�����دان
أرواح
����ر ُق
ٌ
ك��ـ�ما َت���� َف َّ
ٍ
َ
ب��رزت
الشمس إذ
��ف��ل��ة م��ا رأهت��ا
وط
ْ
ُ

ُ
وم����رج����ان
ي���اق���وت
ك��أن�ما ه���ي
ٌ

جوتز ارادة املعنى االصيل لعدم وجود قرينة مانعة من

ارادته)(. )4

وتقف الكناية اىل جانب التشبيه واالستعارة يف

()1

كوهنا وسيلة من وسائل تشكيل الصورة الشعرية،

بعد عرض الصورة الواقعية لالم التي انتزع طفلها

العرب االوائل ملا هلا من مكانة يف القوة والتأثري وقد

فقد جاء التشبيه يف قوله (كام تفرق ارواح وابدان)

وهي من الفنون البيانية التي حظيت باهتامم النقاد

منها مع ان التشبيه تضمن معنى يفوق املعنى الوارد

عرفها ابو هالل العسكري (ت395هـ) وهو ان يكنى

يف الصورة احلقيقية ونرى ان اداة التشبيه وهي الكاف
واملشبه به ابدان وكذلك يف قوله (كأنام هي ياقوت

ومرجان) بعد ان عرض الصورة احلقيقية الواقعية

للفتاة ونرى ان اداة التشبيه (كأن) واملشبه (ياقوت)

واملشبه بيه (مرجان) .

()2

اما االستعارة فهي من وسائل البيان العريب

املعروفة وتقف مع التشبيه يف التصوير االديب مع اهنا
اكثر منها ختيال وهي من اهم وسائل تشكيل الصورة

الشعرية وقد اعتمدها الشعر العريب قدي ًام يف اضفاء

اجلودة والرصانة وقد حظيت بالرعاية واالهتامم
لذا عرفها النقاد العرب قدي ًام ومنهم ابن املعتز بقوله

(استعارة الكلمة ليشء مل يعرف هبا عن يشء عرف هبا)
اما االصالح احلديث (استعامل اللفظ يف غري ما وضع

له العالقة املشاهبة بني املعنى املنقول واملعنى املستعمل

عن اليشء ويعرض به وال يرصح .

()5

وهلذا الفن البياين اقسام منها:

احدمها :الكناية عن صفة وهي التي يطلب فيها

الشاعر اثبات صفة من الصفات للممدوح كالكرم

والغنى( )6ومنه قوله يف املدح :

ِ
َ
غ��م�ام
ي������ده
ق���ي���ل يف
إذا م����ا
ُ

ال��غ�مام
فقد
بخست وق��د ُخ���دعَ
ْ
ُ

()7

فقد كنى عطايا ممدوحه وكرمه (بالغامم) لكثرهتا

وقد جاء الشاعر هبذا اللفظ ليدل عىل كثرة هبات

املمدوح وسمو منزلته .

وثانيهام :الكناية عن موصوف وهي التي يطلب

هبا نفس املوصوف ورشطها ان تكون خمتصة باملكنى

عنه ال تتعداه وذلك ليحصل االنتقال ومنه ذلك قوله:

فيه مع (قرينة) صارفة عن ارادة املعنى االصيل( )3وعن
املحدثني (لفظ اريد به غري معناه الذي وضع له مع

((( الديوان :ص. 59

((( ينظر قراءات يف الشعر االندليس ،ص. 127
((( ينظر :جواهر البالغة ،ص. 258

((( املصدر نفسه ،ص. 316

((( ينظر :كتاب الصناعتني أليب هالل العسكري ،ص. 281
((( ينظر :علم اساليب البيان غازي يموت ،ص. 286
((( الديوان :ص. 53
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ِ
حميي الغريبني م��ن ِد ٍ
أدب
ي���ن وم��ن

ُ
ِ
اجل��ب��ن وال�� ُب��خ��لِ
وق��ات��ل القاتلني

ُ
عيدان
ترثي وهي

()4

()1

فقد كنى عن موصوفه بـ(حمي الغريبني) و (قاتل

القاتلني) الن هذا االمري كان مشمر ًا عن ساعده يف
نرش الدين االسالمي والثقافة االسالمية كام انه كان

مشجع ًا للعلامء والشعراء وجيزل هلم العطاء فهو كريم

خيافه البخل وشجاع هيابه اجلبن .

وقد جلأ شاعرنا كثري ًا اىل املحسنات البيانية

املختلفة التي تقوم عىل االستعارات ومنها تقنية

التشخيص وقد تبدى ذلك يف موضعني يف وصف

الدهر ويف وصف املدن االندلسية وحماربتها ومنابرها
والتشخيص يف هذين املوضوعني خيدم مقاصد

الشاعر ففي تشخيصه للدهر بوصفه يشهر سيف ًا
للغناء يقاتل به الناس واراد ان يعمق احساس القارئ

بالرهبة من الدهر( )2حيث يقول :

ِ
ٍ
ُّ
ل��ل��ف��ن��اء ولـو
س��ي��ف
ك���ل
وي��ن��ت�ضي

ألمر وهبا يذكر الصفة واملوصوف وال يرصح بالنسبة

املوجودة مع اهنا هي املوجودة( )5ومن ذلك قوله :
ام�����ا امل����ع����ايل ف���ه���و ق���ط���ب هل��ا

وال��ق��ط��ب ال ش��ك ع��ل��ي��ه امل�����دار

()6

فالكناية يف قوله (قطب هلا) كناية عن نسبة االهلية

الدارة شؤون البالد وللداللة عىل السمو والرفعة .
ثالث ًا :املوسيقى الشعرية

متثل املوسيقى الشعرية عنرص ًا مه ًام من عنارص

تشكيل البيت الشعري اذ اهنا تسهم مع االفكار

وااللفاظ والصور يف االرتقاء باسلوب التعبري
الشعري اىل مرتبة عالية ويلعب الوزن دور ًا فعاال يف
التأثري هبذه املوسيقى عن طريق الكلامت التي تثري

االنتباه اىل هذه االصوات فضال عن القافية ذات
االيقاع اجلميل احلسن التي تتفاعل مع بعض الفنون

ِ
َ
ُ
��م��دان
وال��غ��م��دُ َغ
ي���ز ٍن
اب��ن ذي ْ
ك��ان ُ

البديعية كاجلناس والطباق  ..الخ  .وقد دخلت

()3

الشعر هو (كالم موسيقي تنفعل ملوسيقاه النفوس

ي��ا غ��اف ً
ٌ
موعظة
�لا ول���ه يف ال���دَّ ه��� ِر

ُ
ْ
يقظان
فالدهر
كنت يف ِس َنـ ٍة
إن
َ
ُ

واما املوضوع الثاين وهو وصف املدن االندلسية

وحماريبها ومنابرها حني صور اشخاص ًا يندبون

االندلس وينوحون عليها بقوله :

املحاريب تبكي وهي جامدة حتى املنابر
حتى
ُ

((( الديوان ،ص. 42

((( ينظر :قراءات يف الشعر االندليس ،ص. 128
((( الديوان ،ص. 58
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وثالثهام :الكناية عن نسبة :ويراد هبا اثبات امر

املوسيقى عامال مهام يف قوة الشعر التعبريية ،ألن

وتتأثر هبا القلوب)

()7

وقد شكلت هذه املوسيقى

عنرص ًا فعاال مال اليه الرندي وحرص عىل توفريه

يف شعره واوزانه الشعرية مطابقة الوزان اخلليل بن
((( املصدر نفسه ،ص. 58

((( علم اساليب البيان ،ص. 288
((( الديوان ،ص. 22

((( موسيقى الشعر ،د.ابراهيم انيس ،ص. 17

م.د .زياد طارق لفتة
امحد الفراهيدي (ت175هـ) فجاءت متناسقة وذات

بأن البحر البسيط من اكثر البحور املستعملة يف شعره،

امليل اىل الفنون البديعية من ابرز سامت الفن الشعري

نظر ًا التساع افقه وامتداد رقعته ومجال ايقاعه  .وكان

معاين هلا دالالت وتأثري واضح يف نفس السامع وكان
يف عرصه وقد متيز اسلوبه بالولع والصنعة البديعية

وقد اعتمد الرندي عىل نوعني من املوسيقى الشعرية
منها :املوسيقى اخلارجية (الوزن والقافية) .

وهو من بحور الشعر التي اولع الشعراء هبا وذلك

اختياره لوزن البحر البسيط بتفعيالته الثامن انام يعطي

جما ً
ال اكرب للشاعر لتفريغ شحناته العاطفية( )2وبنا ًء

عىل ذلك َّ
فضل الشاعر استعامله يف غرض اجلهاديات

واملوسيقى الداخلية( :التكرار والطباق واجلناس

ورثاء املدن يف قصيدته النونية املعروفة .

املوسيقى اخلارجية وتشمل (الوزن والقافية) .

ٌ
م��ن��وع��ة
ف��ج��ائ��ع ال���ده���ر ان������واعٌ
ُ

هو ركن اسايس يف الشعر العريب وليس قالب ًا

ِ
ٌ
س����ل����وان هي��ونهُ��ا
ول����ل����ح����وادث

ورد العجز عىل الصدر) .
 -الوزن :

مفروض ًا عىل القصيدة ،بل ان القصيدة تستمد الكثري

من قوهتا وداللتها من الوزن الشعري :وقد وجدوا

بأن ((الوزن اعظم اركان هذا الشعر واوالها به
خصوصية))

()1

ويمثل الوزن املوسيقي اخلارجية

للشعر خري متثيل النه يشكل االطار اخلارجي الذي
حيافظ عىل نظام القصيدة .

وقد وزع شاعرنا الرندي اوزانه الشعرية عىل

موضوعاته بنسب متفاوتة ومل حيرصها بوزن معني عىل
موضوع بعينه ،وبذلك حقق انسجام ًا رائع ًا بني اوزانه
 .وكان الرندي يميل يف اختياره اىل البحور كثرية
املقاطع كالبحر الطويل والبسيط؛ بسبب مالءمتها

الستيعاب املواقف اجلليلة واالفكار املختلفة
والعواطف اجلياشة  .وبعد قراءتنا الشعاره وجدنا

((( العمدة ،البن رشيق القريواين. 237/1 ،

ومن ذلك قوله يف رثاء مدن االندلس :

ِ
ُ
واح���ـ���زان
م��س��رات
ول���ل���زم���ان
ٌ
َّ
ُ
���ل���وان
ح���ل ب���االس�ل�ا ِم ُس
وم���ا مل��ا

()3

فالشاعر جعل من هذا البحر (البسيط) اطار ًا

موسيقي ًا جيذب اليه االسامع ويطرب النفوس
واالبيات تنم عن جرس موسيقي شديد التأثري يف

النفس االنسانية لعظم النصيبة التي حلت باالندلس

وضياع االسالم يف هذه البقعة التي كانت منار ًا لنرش
الدين احلنيف .

اما القافية :

فهي ((رشيكة الوزن يف االختصاص بالشعر وال

يسمى شعر ًا حتى يكون له وزن وقافية))( )4وسميت
قافية الهنا تقفوا اثر كل بيت  .والقافية ركن اسايس

من االركان التي يبنى عليها الشعر ،وهي تساعد
((( ينظر :قراءات يف الشعر االندليس ،ص. 131
((( الديوان :ص. 58

((( ينظر :العمدة. 261/1 ،
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عىل اكتامل جوانب النص الشعري من ناحية االيقاع

فقافية االبيات جاءت مردوفة بحرف مد

املقيدة هي التي يكون روهيا ساكن ًا وهذا النوع من

تفيض بااليقاع وتطرب النفوس؛ مما اسهم اسهام ًا كبري ًا

املوسيقي  .وقد جعلها النقاد القدامى نوعني القافية

القوايف قليل يف الشعر العريب  )1(.ومن ذلك قوله يف

وصف القلم .

ٍ
رون����ق
ك���ال���ص���ب يف
وأص����ف����ر
ِّ
ُ

ْ
ن���ح���ل
احل�����ب مم���ن
ت���ظ���ن ب���ه
ُّ
َّ

()2

اما القافية املطلقة :فهي التي يكون روهيا ساكن ًا

وقد شغلت احليز االكرب يف شعر الرندي ملا فيها من

حرية الشاعر يف اختيار الروي املناسب لفضه وقد

وردت القافية املطلقة جمردة من الردف كقوله :

واالدب
اجل����ود
اف��ق��ت
أف����اق مل��ا
ُ
ُ
ُ

(االلف) ،ولقد جاءت قوايف الرندي مجيلة رشيقة عذبة

يف اضفاء مجالية نصية عىل ابياته بصورة عامة .
املوسيقى الداخلية

وتشمل (التكرار ،الطباق ،اجلناس ،رد العجز

عىل الصدر)

 -التكرار :

عملية خلق فني يقوم هبا الشاعر لرفد املعنى

املطلوب بافكار واحاسيس جديدة تضفي مجا ً
ال
ورونق ًا اذا صح االستعامل يف النص االديب والتكرار
موجود يف الشعر العريب منذ عرص ما قبل االسالم

واحل��س��ب
ه��ن��ي��ت
وه��ن��ى امل��ج��د اذ
ُ
ُ

وحتى الوقت احلارض وهلذا النمط البديعي امهية

()3

حيسن فيها ومواضع يقبح فيها ،فاكثر ما يقع التكرار

الرندي اال وهي القافية املردوفة وهي القافية التي تأيت

اقل( )5والتكرار من ظواهر البديع التي زين هبا الرندي

اط��ل��ع ال��ع��ي��دُ السعيد هلا
ي��ا مل��ح�� ًة
َ

يرتقب
وج��ه�� ًا مكان ه�لال العيد
ُ

وهناك نوع اخر من القافية املطلقة يف شعر

بعد حرف مد او لني ،كقوله :

ل��ك��ل يشء اذا م���ا ت���م ن��ق��ص��ان

ُ
ان��س��ان
ف�ل�ا ي��غ��ر ب��ط��ي��ب ال��ع��ي��ش

ه���ي االم�����ور ك�م�ا ش��اه��دهت��ا دول

كبرية يف تقوية نغم القصيدة اذ ان للتكرار مواضع

يف االلفاظ دون املعاين وهو يف املعاين دون االلفاظ
قصائده وقد سعى من خالله اىل تأكيد املعنى يف

اشعاره ومنه قوله :

ِ
حم�����م�����دٌ حم�����م�����دٌ
ك���اس���م���ه

ي��ش��ار
ل���ه يف ك��ل معنى
ش��خ��ص ُ
ٌ
ُ

()6

ُ
أزم������ان
م��ن رسه زم���ن س��اءت��ه

()4

يف تكرار اسم حممد اكثر من داللة منها عظم

الدور الذي قام به هذا امللك وهو انشاء مملكة غرناطة

((( ينظر :علم القافية ،د.صفاء خلويص ،ص. 8

وما حيمله من شجاعة وكرم وعدل وغريها وقد بدأ

((( املصدر نفسه ،ص. 14

((( ينظر :العمدة. 121/2 ،

((( الديوان :ص. 58

((( املصدر نفسه ،ص. 55
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عىل البيت اجلرس املوسيقي العذب املتولد من خالل

التكرار كام ورد التكرار يف قوله ايض ًا :

أم����ر ال ع�����زا َء له
ده���ى اجل���زي���ر َة
ٌ

ُ
ث���ه�ل�ان
ه���وى ل��ه ُأح����د واهن����دَّ

()1

نالحظ التكرار يف حرف (اهلاء) الذي ورد مخس

مرات يف صدر البيت وعجزه وقد احدث تكراره

موسيقى عذبة وساعد عىل اجياد نوع من املوازنة
والتوافق داخل اطار النص الشعري .
 -الطباق :

هو لون من الوان الفن االديب الذي طرق اليه

الشعراء كثري ًا يف اشعارهم لغرض التعبري عام يريدونه
ويريدون بيانه وقد طرق اليه القرآن الكريم يف كثري
من اياته املباركة ومن قوله تعاىل (قل هل يستوي
الذين يعلمون والذين ال يعلمون انام يتذكر اولوا

االلباب)

()2

وعرفه ابو هالل العسكري بقوله (املطابقة يف

الكالم هي اجلمع بني اليشء وضده يف جزء من اجزاء
الرسالة او اخلطبة او بيت من بيوت القصيدة)( )3وقد

تثقف شاعرنا هبذا الفن اىل حد الولع النه يضيف اىل
شعره معامل مجالية رائعة فطرز به صورة ليكسبها ثراء
وتنميق ًا ومن روائع طباقه قوله يف رثاء املدن :

ِ
ل���ذل���ة ق����و ٍم ب��ع��دَ ع���ز ٍم
����ن
ي���ا َم ْ

َ
ُ
وط��غ��ي��ان
ك��ف��ر
اح����ال ح��الهَ��م
ٌ

()4

وقد طابق الشاعر بني (ذل وعز) والتي اشار من

خالهلا اىل جمد العرب واملسلمني فبعد عزهم يف تلك

البالد اصبحو اذالء يف ديارهم .
 -اجلناس :

فهو من فنون البديع املهمة التي تبنى عليها

املوسيقى الداخلية ويقوم عليها النظم الصويت بشكل
واضح ومؤثر ويكسب اجلناس النص الشعري مجا ً
ال

وجرس ًا موسيقي ًا من خالل تتابع االلفاظ وتكرار
ايقاعات حروفها واجلناس رضب من رضوب
املحسنات اللفظية .

فقد عرفه السكاكي (ت626هـ) (بأنه تشابه

الكلمتني يف اللفظ مع اختالف املعنى)

()5

ويرى

اخلطيب القزويني (ت739هـ) (اللفظ املشرتك

الذي تكون حقيقته يف أن يكون اللفظ واحد ًا واملعنى
خمتلف ًا)

()6

وقد غلب هذا اللون البديعي عىل سائر

االلوان البديعية يف شعر الرندي لكونه عنرص ًا مهام يف
اثراء موسيقى الشعر واجلناس يف القصيدة ال يقصد

منه الزينة اللفظية بمقدار ما يقصد الشاعر توظيفه

خلدمة املعاين التي اراد هبا ابرازها وقد تركز اجلناس
يف القصيدة عند استعراض الشاعر لالم واملامليك
واململوك العظيمة ذائعة الصيت والشهرة التي افناها

((( املصدر نفسه ،ص. 58

((( الديوان ،ص. 59

((( ينظر :كتاب الصناعتني ،ص. 307

((( ينظر :االيضاح يف علوم البالغة ،ص. 408

((( سورة الزمر االية . 9

((( مفتاح العلوم السكاكي ،ص. 202
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الزمن فقد جاء اجلناس كأنه حماولة من الشاعر البراز

ما بلغته تلك املامليك من العظمة والزينة والزخرفة

()1

ومن ذلك قوله :

واي�����ن م���ا ش����اده ش����داد يف إر ٍم
َ

ُ
س��اس��ان؟
واي��ن م��ا ساسه يف ال��ف��رس

ِ
ُ
وق��ات��ل��ه
ال���زم���ان ع�ل�ى دا ٍر
دار

ويكسب البيت الذي يكون فيه اهبة ويكسوه رونق ًا

وديباجة وطالوة )4(.وقد ورد هذا الفن البديعي يف

شعر الرندي بأشكاله املتنوعة ومنها :

أ -ان تتوافق كلمتان احدامها يف اخر البيت

واالخرى يف صدره نحو قوله :

ص������ور م����ن ع��ن ٍ
�بر
واش�����ه�����ب
ُ
َ

ُ
إي�����وان()2
وام ك��ـ�سرى ف��ـ�ما أواه

االش���ه���ب()5
�بر
ُ
واي����ن م��ن��ه ال��ع��ن ُ

واوى وايوان ليست جمرد عالقة جتانس صويت وانام

عجزه مما اكسب البيت الشعري رونق ًا ومجا ً
ال وجعله

فالعالقة بني شاد وشداد وساسان ودار ودارا

عالقة معنوية فال احد يستطيع ان ينكر ان شدادا شاد
ارم ذات العامد وان ساسان ساس بالد الفرس وان
الزمان قد دار وان كرسى كان يأوي اىل ايوائه وقد

عمق هذا التجانس املعنى الذي رمى اليه الشاعر فجاء
اجلناس يف هذه االبيات ليس بقصد تزيني القصيدة بل

لتحقيق انسجام من القول مع حالة (التامم) التي

بلغتها تلك املامليك .

()3

 -رد العجز عىل الصدر :

وهو اسلوب شعري وقيمته تكمن يف تشكيل

من املوسيقى الداخلية التي حتققها االلفاظ املتكررة
يف البيت الشعري تزيد النص رونق ًا وهباءا  .ويعرف

هذا الفن البديعي عند النقاد وهو ان يرد اعجاز

الكالم عىل صدوره فيدل بعضه عىل بعض ويسهل
استخراج قوايف الشعر اذا كان ذلك وتقتضيها الصنعة

اذ وافقت كلمة اشهب يف صدر البيت نفسها يف

مفع ًام بااليقاع والنغم املوسيقي .

ب -ما يوافق كلمة يف اخر البيت واالخرى يف

حشوه ومن ذلك قوله :

َ
ارك�����ان ال���ب�ل�اد فام
����ن
ق���واع���دُ ُك َّ

ُ
ارك����ان()6
ال��ب��ق��اء اذا مل تبق
عسى
ُ

اذ جاءت كلمة (اركان) يف حشو البيت وعجزه

وافعمت البيت الشعري موسيقى مجيلة جعلت

السامع يشعر باالسى واحلزن لذهاب مدن االندلس
وسقوطها بيد االعداء الواحدة تلو االخرى .

ج -توافق الكلمة يف اخر العجز مع الكلمة يف

اخر الصدر ،ومن ذلك قوله :

ِ
ل��ل��م��رء ط��ال��ب�� ًا
ام����ر اهلل
اذا ك���ان
ُ

َ
ط��ال��ب()7
وع���ز
مطلوب
ه���ان
فقد
َّ
ٌ
ُ

((( ينظر :العمدة. 5/2 ،

((( ينظر :قراءات يف الشعر االندليس ،ص. 130

((( الديوان :ص. 12

((( ينظر :قراءات يف الشعر االندليس ،ص. 131

((( املصدر نفسه ،ص. 18

((( الديوان ،ص. 58-57
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فقد جاءت كلمة (طالب) يف هناية كل من الصدر

اغلب تفاصيله فهي مثلت مجيع االحداث التي عاشها

عذبة اظهرت معنى البيت الشعري وعمقت دالالته

7.7توصل البحث اىل ان لغة الشاعر واضحة ومعربة

والعجز مما اكتسب البيت الشعري مجاال وموسيقى
يف النصح واالرشاد وكذلك دل عىل نفس ايامين

باالذعان ملشيئة اهلل تعاىل .

اخلامتة

بعد هذه الوقفة مع الشاعر ايب البقاء الرندي

يمكننا تلخيص اهم النتائج التي توصلنا اليها يف

البحث ،وهي كااليت :

االندلسيون بافراحها واحزاهنا .

متيل اىل السهولة والوضوح ،وهذا ماوجدناه يف معظم
قصائده ،مما جعله يرتقي بشعره من خالل صدق
العاطفة ووضوح االحساس املمتزجني بجامل اللغة .

8.8توصل البحث اىل ان الرندي مال يف معظم قصائده
اىل استعامل البحور الشعرية ذات املقاطع الطويلة،

كالطويل والبسيط والسيام يف رثائه للمدن انسجام ًا

1.1من خالل التعرف عىل شخصية ايب البقاء الرندي،

مع مرارة احلدث وعظم املصاب الذي تطلب من

يفصل ذكر اهله وهذا ما جعل مؤلفاته عديدة ومنها

كبري مع انفاس الشاعر وحالته النفسية آنذاك .

وجدنا ان الشاعر يتشوق اىل االهل والوطن ولكنه مل

(الوايف يف نظم القوايف) .

2.2رأينا ان االغراض الشعرية كان هلا حضور قوي

الشاعر االتيان بمثل هذه البحور التي تتالءم بشكل
واحلمد هلل رب العاملني ..

امل�صادر واملراجع
القر�آن الكرمي

وان النصيب االوفر كان للمدح ،اذ مثل نسبة كبرية يف

شعره وال سيام مدح بني االمحر .

ٍ
ٍ
ودراية بام
مكنة
3.3لقد اثبت ابو البقاء بأنه شاعر ذو

1.1ابو البقاء الرندي (شاعر رثاء االندلس) ،الدكتور

بكاء طفل رأى امه تفنى امام عينيه .

1967م .

حمب ،وبكاها مثل
آلت اليه االندلس ،فرثاها رثاء ٍّ

حممد رضوان الداية ،ط ،2بريوت1396 ،هـ-

4.4وصف عظم املصيبة التي حلت باالندلس ،وبكاها

2.2االحاطة يف اخبار غرناطة ،تأليف ايب عبد اهلل حممد

5.5وجدنا ان الشاعر رثى املدن االندلسية بلون جديد

اخلطيب( ،ت776هـ) حتقيق حممد عبد اهلل عنان،

من خالل كثرة استعاراته وكناياته التي ابدع فيها ايام

3.3اندلسيات ،الدكتور عبد الرمحن عيل احلجي ،ط،1

الشاعر بصدق ووفاء ليدل عىل مدى حبه لوطنه .

وختصيص الشاعر فيها ،فضال عن انه قام بتشخيصها

ابداع .

6.6مثلت نونية الرندي املشهورة الواقع االندليس يف

بن عبد اهلل بن سعيد السلامين الشهري بلسان الدين بن

ط ،1مكتبة اخلانجي ،القاهرة1975 ،م .
دار االرشاد1398 ،هـ. 1996-

4.4االيضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع،
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للخطيب القزويني جالل الدين حممد بن عبد الرمحن

ط ،1دار االصالة للطباعة ،بريوت1986 ،م .

خفاجي ،ط ،1مكتبة املعارف للنرش والتوزيع،

املعارف ،بغداد1963 ،م .

(ت739هـ) ،رشح وحتقيق الدكتور حممد عبد املنعم
الرياض1426 ،هـ2006-م .

1414علم القوايف ،الدكتور صفاء خلويص ،مطبعة
1515العمدة يف حماسن الشعر وادابه ونقده ،تأليف ايب

5.5تاريخ االدب العريب ،تأليف عمر فروخ ،ط ،1دار

عيل احلسن بن رشيق القريواين االزدي (ت456هـ)،

6.6التجديد يف االدب االندليس ،الدكتور باقر سامكة،

عودة ،ط ،1دار مكتبة اهلالل ،القاهرة1996 ،م .

7.7جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،

ط ،1دار الفكر املعارص ،بريوت ،لبنان1421 ،هـ -

1379هـ1960 -م .

1717قراءات يف الشعر االندليس ،الدكتور صالح

العلم للماليني ،بريوت1983 ،م .

ط ،1مطبعة االيامن1971 ،م .

السيد امحد اهلاشمي ،ط ،2مطبعة السعادة ،مرص،

رشح وفهرست د.صالح الدين اهلواري ،هدى

1616يف االدب االندليس ،د.حممد رضوان الداية،
2000م .

8.8احللل السندسية يف االخبار واالثار االندلسية،

جرار ،ط ،2دار املسرية للنرش والتوزيع ،عامن،

لبنان( ،د.ت) .

1818قصيدة الغزل يف عرص املوحدين ،دراسة فنية،

االمري شكيب ارسالن ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

1430هـ 2009 -م .

9.9احليوان ،أليب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ

الدكتورة ايامن اجلمل ،ط ،1دار الوفاء للطباعة

ط ،3املجمع العريب االسالمي 1996،م .

1919كتاب الصناعتني (الكتابة والشعر) أليب هالل

(ت255هـ) حتقيق ورشح عبد السالم حممد هارون،

والنرش ، ،االسكندرية2009 ،م .

1010ديوان ابو البقاء الرندي االندليس ،حتقيق رفعت

احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري (املتوىف بعد

1111الروض املعطار يف خرب االقطار (صفة جزيرة

ابراهيم ،ط 1دار احياء الكتب العربية ،القاهرة

د.ت .

2020لسان العرب العالمة ايب الفضل مجال الدين حممد

برهام حسن ،ط ،1القاهرة( ،د.ت) .

االندلس) ،للحمريي حتقيق ليفي بروفنسال ،مرص

395هـ) حتقيق عيل حممد البجاوي وحممد ابو الفضل
1952م .

1212شعراء العرب (املغرب واالندلس) يوسف

بن مكرم ابن منظور االفريقي املرصي (ت711هـ)،

االردنية ،عامن 2007م .

2121لغة الشعر بني جيلني ،ابراهيم السامرائي ،ط،2

عطا الطريقي ،ط ،1االهلية للنرش والتوزيع اململكة

1313علم اساليب البيان ،الدكتور غازي يموت،
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دار صادر ،بريوت2005 ،م .

دار الثقافة ،بريوت ،لبنان1980 ،م .

م.د .زياد طارق لفتة
2222معجم البلدان ،تأليف شهاب الدين ايب عبد اهلل

ياقوت احلموي( ،ت626هـ) ،بريوت1957 ،م .

2323املغرب يف حىل املغرب ،ابن سعيد ،حتقيق د.

شوقي طيف ،ط ،4دار املعارف ،القاهرة ،د.ت .

2424مفتاح العلوم اليب يعقوب يوسف بن ايب بكر

بن حممد بن عيل السكاكي (626هـ) حتقيق اكرم
عثامن يوسف ،ط ،1دار الرسالة ،بغداد1402 ،هـ-
1982م.

2525موسوعة شعراء العرص االندليس ،االستاذ حممد
العريس ،دار اليوسف للطباعة والنرش ،بريوت،

2005م .

2626موسيقى الشعر ،د .ابراهيم انيس ،ط ،3مكتبة
االنجلو املرصية1965 ،م .

2727نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب،
امحد بن حممد املقري التلمساين (ت141هـ)

حتقيق الدكتور احسان عباس ،دار صادر ،بريوت،

1388هـ1968-م .
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البحوث املحكمة

