ُ
موشحات األعمى التُّ ِطيلِي
(لغ ُتها وأسلُوبُها)
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ملخص:
يدر�س هذا البحث مو�شحات الأعمى التطيلي يف لغتها
و�أ�سلوبها ،وقد خل�ص �إىل �سهولة لغته وب�ساطتها ،و�إفادته من
الن�صو�ص املقد�سة (القر�آن -احلديث) والقدمية( ،الرتاث) وامت�صا�ص
رحيقها ،ومناوحته -بوعي عميق -مابني اخلرب والإن�شاء ،وتوظيفه
للت�ضمني يف ا�ستكمال املعنى ،وخلق نوع من الوحدة والتما�سك
الن�صي ،ولاللتفات يف جذب انتباه القارئ وتبليغه الدالالت
اخلا�صة ،وللتكرار والق�سم يف ت�أكيد املعنى والإحلاح عليه ،وللجملة
االعرتا�ضية يف تو�ضيح املعاين وتر�سيخها يف روع قارئه.كما
�أك�سب ال�صبغ البديعي النظم حالوة الإيقاع (اجلنا�س) والقارئ
متعة التخمني (التو�شيع) ور�ؤية التئام الأ�ضداد (الطباق) ،و�أبان
معجمه الفني متركزه حول الغزل واملديح مع ح�ضور خجول للخمر
والطبيعة ،كما مل ي�سلم من التكلف والنرثية الفجة�.أفاد البحث من
املنهج الأ�سلوبي ،وحاول  -قدر امل�ستطاع� -أن يخفف �شيئا من
َ�س ْو َرته ،و�أن يخلع عليه م�سحة �أدبية.
مو�شحات ،الأعمى ال ُّتطِ يلِي.
الكلمات املفتاحية:
ُ
ALMowashahat of Alaama Alttili
”“Language and style

Abstract:

This research study ALMowashahat of Alaama
Alttili regarding their language and style. It concluded
that their language was easy and simple, he used
some of the sacred texts (Qur’an, Hadith) and old
(Heritage) with deep conscious to construct and
complete the meanings and senses. Thus creating a
kind of unity and coherent script to attract the reader’s
attention , and selecting repetition to confirm meaning
and urgency, the interceptor phrase in clarifying the
meanings and consolidate it in the readers mind. The
)(Alliteration) made sweetness rhythm, (ambivalence
Lead the reader to fun guessing. His art dictionary
had been centered on (Praise and Spinning with shame
appearance of wine and nature and it was not spared
from affectation and sundry crude.
Key words: ALMowashahat, Alaama Alttili

مقدمة:
ينه�ض هذا البحث بدرا�سة الت�شكيل اللغوي والبناء الأ�سلوبي
ملو�شحات الأعمى التطيلي* بو�صفه �أكرب و�شاحي الأندل�س و�أر�سخهم
قدما ،و�أعالهم منزلة ،ولتحقيق ذلك قمنا بتق�سيمه �إىل حمورين ،ففي
املحور الأول در�سنا خ�صائ�صه اللغوية من حيث الب�ساطة واجلزالة،
املبا�رشة والتكلف ،الفنية والنرثية ،واختربنا وعيه اللغوي ،وموقفه
من الرتاث ،و�إفادته منه ،وتوظيفه له ،كما عر�ضنا لأ�ساليبه التي
تو�سل بها لتبليغ خطابه الفني ،كجذب االنتباه (اال�ستفهام) ،ولفت
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املتو َّهم (االعرتا�ض) ،والإقناع (االلتفات)،
النظر (النداء) ،ودفع
َ
والت�أكيد(الق�سم) ،ف�ضال عن الإمتاع بحالوة اللفظ ،وح�سن الإيقاع،
ومتعة التخمني (البديع) ،ويف املحور الثاين در�سنا معجمه الفني
للتعرف على �شخ�صيته وفكره ،مزاجه وطبعه ،ثم ختمنا البحث
بالنتائج التي تو�صلنا �إليها ،ف�ض ًال عن املراجع التي اعتمدنا عليها.

احملور األول
اللغة واألسلوب:
ال�شك �أن ميل لغة املو�شحات �إىل الب�ساطة واقرتابها من لغة
احلديث العادي قد دفع كثريا من الباحثني �إىل اتهامها -قيا�سا
على ت�صورهم للغة ال�شعر -بالركاكة ،يقول جودت الركابي (�إن
لغة املو�شح يغلب عليها ال�ضعف والركاكة ،و�إنها يف لينها وحريتها
وائتالفها مع روح العامة ،قادت اللغة ال�شعرية �إىل الركاكة ،و�أ�ساءت
�إىل اللغة العربية)( ،)1واحلق غري ذلك ،فحقا �أن لغة املو�شحة متيل
�إىل الب�ساطة والو�ضوح ،لكنها مل ترتد �إىل درك االبتذال والفجاجة
النرثية� ،إنها الب�ساطة التي �إذا �سمعها اجلاهل ظن �أنه يح�سن مثلها.
وثمة �أمر �أغفله الركابي ،وهو� ،أن فن التو�شيح حمبب لدى خا�صة
وعامة الأندل�س على ال�سواء ،فال داعي �إذا للتمحل والتكلف� ،أو غريه
مما ي�رضب حجابا �صفيقا بني الن�ص ومتلقيه.واحلق �أن معظم
الو�شاحني �أدركوا هذه احلقيقة ،يقول ابن حزمون الو�شاح( :ما
املو�شح مبو�شح حتى يكون خاليا من التكلف)(� ،)2إذا من الطبيعي �أن
تكون لغتهم ب�سيطة و�صافية وبال غمو�ض ،بل ال نعدو احلق �إذا قلنا:
�إنه من الع�سري على قارئ املو�شحات �أن يجد لفظا يرهقه� ،أو ي�ضطره
�إىل املعاجم للك�شف عنه� ،أو لفتح مغاليقه.
مالت لغة التطيلي �إىل الرقة وال�سهولة ،الو�ضوح واملبا�رشة،
مثل(:)3

َه��� ْل �إلي��� َك َ�س��� ِبي ْل
���ت �إال قَـلِي��� ْل
ُذ ْب ُ
م���ا ع�س���ى � ْأن �أقول

�أو �إىل � ْأن �أي�أ�س���ا
ـــ�ْب� ًة �أو َنف ََ�س���ا
َع رْ
َ�س���ا َء ظ ِّني ِب َع َ�سى

� َّأمــــــــــــــــــــــــ���ا
ف�ل�ا �ألْق���ى م�ل�اذا

وج���دِي فق��� ْد َعتَ���ا
ْ
وال �آل���فُ َم ْه�ل�ا

فالألفاظ ترتقرق �سهولة وي�رسا ،ليونة وميوعة ،دون �أن يقف
يف طريقها عائق مينع �سريها .يف مقابل ذلك جنده �أحيانا قليلة
يرتدى يف درك النرثية والفجاجة ،ولعلنا ال نعدو احلق �إذا قلنا �إن
بع�ض نظمه كان حديثا نرثيا باهتا ،انظر لقوله(:)4

وقوله(:)5

�أ ْبد ِْع
َي ْر َت ْع
َيطل ْع

ب�ش���ادن َرخِ ي��� ِم
ٍ
ال�س���لي ِم
يف قلب���ي َّ
مطالِ��� َع ال ُّن ُج���و ِم

فالأعمى يتحدث كثريا ،ولكنه ال يقول �شيئا ذا قيمة،
فالنموذجان �أعاله نرث فج ميله كل من ي�ستمع �إليه.
ويقوده وعيه اللغوي �إىل الإفادة من الن�صو�ص املقد�سة

ُ
ُ
وأسلوبُها"
ُّطي ِلي "لغ ُتها
موشحات األعمى الت ِ

د.محمد محجوب محمد عبد اجمليد

كالقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،والقدمية (الرتاث) وامت�صا�ص رحيقها ،و�إعادة �إنتاجها مرة �أخرى� ،أو ما يعرف يف الدر�س النقدي احلديث
بالتنا�ص.

التناص:
هو �أحد امل�صطلحات النقدية احلديثة التي (تعني �أن العمل الأدبي ُيدرك يف خالل عالقته بالأعمال الأخرى ،فالأدب ينمو يف عامل
مليء بكلمات الآخرين)( ،)6فال يوجد �إذاً ن�ص بريء خال�ص من �أقوال الآخرين ،فالن�صو�ص (تنبثق من ن�صو�ص متداخلة �أخرى� ،أو من قوالب
يقدمها املوروث املتواتر)(.)7
ومهما يكن من �أمر فللتنا�ص يف مو�شحات الأعمى �أنواع متعددة ،منها الديني والرتاثي والأ�سلوبي� ،أما التنا�ص الديني ف�شمل القر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية والعبادات ،فقوله (:)8

خُ ذـ���ـْ فُــ����ؤادِي عــ���ن َي��� ْد

����س لـ���ي منــ���ك ُبـــــ��� ْد
لَيــْ َ

ال ْز َي َة َعن َي ٍد َو ُه ْم َ�صاغِ رُو َن{( ،)9فاملقاربة بني قول التطيلي وداللة الآية الكرمية تت�سم
يتنا�ص مع قوله
تعاىل}:حتَّى ُي ْعطُواْ جْ ِ
َ
بالتماثل ،فكالهما يدعوان للإذعان واالنقياد التام للحكم ،فعلى نحو ما يدفع �أهل الكتاب من اليهود والن�صارى اخلراج ب�إذعان وخ�ضوع
تدفعه حمبته �إىل �أن يهب قلبه ملن يحب� ،إذ لي�س مبقدوره غريه� ،أما قوله(:)10

َّف����س بيــــ���ن التــَّراقـــــ���ي
فالن ُ

جـــــــــــــــا����ش الغليــــــــــــ ُل
َ

التاق َِي{( ،)11فمثلما بلغت الروح احللق يف الآية الكرمية ا�ستبد الهوى بالعا�شق درجة كادت
فيتنا�ص مع قوله تعاىل}كَلاَّ �إِذَا َب َلغ َْت رَّ َ
روحه �أن تتلف ،وقوله(:)12

مــــــــــ���ا �شَ ��� َّيـــــــد الـ َم ْجــ��� ُد
فهـــــــــ���م لكــــــ���م �ض���ـــــِد

ــــــــ���اب
فـــــ�أ ْنتُـــــــــــ��� ُم �أ ْر َب
ْ
ا����س
و� ْإن َب َل ْونـــــــــ���ا النّـــــــــــ َ ْ

يتنا�ص مع قوله تعاىل } َو َيكُونُو َن َع َل ْي ِه ْم ِ�ض ّدا ً{(  ،)13فالآية تتحدث عن الكفار الذين اتخذوا من دون اهلل �آلهة لتكون لهم عزا حتى �إذا
جاء يوم القيامة �أ�صبحوا لهم �أعداء ،بل عونا عليهم ،يف مقابل ذلك �أف�صح بالء (اختبار) ممدوح التطيلي لرعيته عن عون وم�ؤازرة له.فال�ضد
يف الآية الكرمية عون عليهم بينما عند التطيلي عون لهم ،فالتطيلي �إذ ميت�ص الآية الكرمية ف�إنه يوظفها يف �سياق مناق�ض.
()14
َّا�س َمن َي ْع ُب ُد هَّ
اللَ َعلَى َح ْر ٍف{ فيخلعها على
وي�ستح�رض �صورة املت�شكك امل�ضطرب املت�أرجح بني �أمرين يف قوله تعاىل} َومِ َن الن ِ
خدنه �شارب اخلمر(:)15

���ـــــــــــرف
ال�ص
لل َق ْهـــــــــ��� َو ِة
ِ
َّ
لكـــــــــــ���ن علــــــ���ى َح��� ْر ِف

بـ ْيـنَــــــ���ا �أنَـــــــ���ا �شَ ���ـــــا ِر ْب
تـــــــائـــــ���ب
وبـيـنـنــــــــــ���ا
ْ

فكالهما مت�أرجح ،فالأول مت�أرجح بني الإميان والكفر ،والثاين بني التوبة عن اخلمر واالرتداد �إليها .ونالحظ التنا�ص يد�س �أنفه يف
معظم �آفاق مو�شحاته ،يف غزله ومدحه وخمرياته.
ويفيد من الألفاظ الدينية املرتبطة بالعبادات يف التعبري عن معانيه الغزلية ،فها هو مل يرتك مفردة تتعلق باحلج �إال خلعها على
غزله(الطواف بالكعبة -التلبية -الهدي -رمي اجلمار)(:)16

ُوب
يا َك ْع َب��� ًة َّ
حج ْت �إليه���ا ال ُقل ْ
ِــيـــ���ب
دع���و َة �أواهٍ �إليه���ا ُمـــن
ْ
واع ِت َما ْر
بح ِّ
���ج عنده���ا ْ
ُج��� ْد يل َ
قلبــــــــــــــــــــــــــــــ���ي َه��� ْد ٌي

يب
داع
ٍ
و�ش���وق جُم ْ
ب�ي�ن ه���وى ٍ
للرقيب
لبـــيـ���ك ال �ألوي َوقُ��� ْل
ْ
وال اعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ْر
و ُد ُموع���ي ِجمــــــــــــــــــــــــــا ْر

ومن التنا�ص الديني ت�ضمينه مل�صطلحات الفقهاء كال�سنة والفر�ض ،فهوى الغيد فر�ض وما�سواه �سنة ،يقول(:)17

وباقـــــ���ي ُّ
ــــــــ���رف ُ�س���نَّه
الظ
ِ

فر����ض
ِ�ل�اح
ُح
ٌ
ُّ
ـــــــــ���ب املــــــ ِ
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ومن التنا�ص الديني قوله(:)18

� ْأ�س��� َعـــــــى و� ْأحفِــــــــــ��� ْد

وال�ص��� ِّد
�إلي���ك مـــ���ن النَّـــ���وى َّ

الذي يتنا�ص مع دعاء القنوت امل�ستحب يف مذهب الإمام مالك -مذهب �أهل الأندل�س(-اللهم �إياك نعبد ،و�إليك ن�سعى ونحفِد(.)19
وال يغفل عن الرتاث العربي الذي يرتد �إليه ليمتح منه قدرا يعينه يف ت�شكيله للغة ،ويف بنائه للأ�سلوب ،ويف ر�سمه لل�صور ،فقوله(:)20

مي
فــــ���ي مـــــــ���الِ الكــــــــ���ر ْ

مدائــــ���ح جُتيــ���زُ التَّحكيـــ��� ْم
ٌ
فيه نظر �إىل قول النابغة الذبياين(:)21

�أُحكَّ��� ُم يف �أمواله���م واُقَ��� َّر ُب

ُمل���و ٌك و�إخ���وا ٌن �إذا م���ا �أتي ُت ُهم

و�أحيانا ي�ستدعي �شخ�صيات تاريخية لريفد بها معانيه ،ك�أن ي�ستدعي �شخ�صية حامت الطائي ملقارنة كرم ممدوحه به ،يقول(:)22

ا�ض ْب بـه املثَال
رْ ِ

ف� َّإن ُجو َد حامت

َان
ُب ْهت ْ

ومن التنا�ص الأ�سلوبي ظاهرة وجدناها مطردة عند �شعراء االندل�س ،وهي ح�شدهم لأدوات الت�شبيه ،يقول الأعمى �سالكا طريقته يف
م�ضايقة الت�شبيهات(:)23

اف ُبنُو ْد كاملح َّيا َم ْن َظ ْر
كالبح��� ِر يف �إ�شرْ ِ
نَ�ش���ـــــــــــــــْ َر ُه ال ْأعطَــــــــــــــــــــ��� ْر

كالطَّ ــــــــــــــ���و ِد يف جاللَـــــــــــ��� ْه
كالرو����ض ُي ْهــــــ���دِي م���ن بعي���د

ميكننا �أن نقول �إن للتطيلي قدر ًة فني ًة فذة ،وموهب ًة وثقافة ًوا�سعة ا�ستطاع من خاللها ا�ستح�ضار كل ما يعينه يف التعبري عن معانيه
(قر�آن � -سنة -تراث ،)..و�أنه �أجاد توظيفه يف مو�ضعه الالئق به واملنا�سب له.
ويناوب يف بنائه اللغوي بني اخلرب والإن�شاء ،فكان �أن اعتمد على اجلملة الإن�شائية ،وعلى ر�أ�سها اال�ستفهام والنداء والأمر ،وا�ستطاع
بحق �أن يوظفها برباعة الفنان وحنكة الو�شاح�.أما اال�ستفهام فطبيعته تهي�ؤه جلذب القارئ ،فما يثريه من ت�سا�ؤالت حائرة قد تدفع املتلقي
�إىل البحث عن �إجابة تريحه من عنت احلرية� ،أو على �أقل تقدير قد تع�صف بذهنه ثم جتعله فيما بعد منتظرا� ،أو مهيئا ل�سماع ما يقوله
الو�شاح(:)24

الــ�س ِبـــي ُل �إىل
كيف
َّ
وال َّرك ُْب َو ْ�س���طَ الفَال

مل
َ�صربي ويف املـ َ َعا ِ
بالـخُ ��� َّر ِد الــنَّواعِ ِم

���جــــــــــا ُن
�أ �شْ َ
قــــــــ���د َبانُـــــ���وا

وقوله(:)25

َعذَاب���اً
وال َّد ْم��� َع

���ب الفُـــــ����ؤَادا
َمــــــ��� ْن َعذـــــــَّ َ
ال�س��� َهـــــــــــا َدا
و�ألـــــــــــ��� َز َم
ُّ

ُمـ ِهينَ���ا
جلفُونَ���ا
ا ُ

وقوله(:)26

�إىل َمتَى
وال َتفِي

ِب َو ْ�ص ِلنَا َت ْبخَ ْل
َف َي�شَ َم ُت ال ُع َّذ ْل

وال تــَــلينِ ْ
ني
بالعا�شِ ِق ْ

عمن عذب ف�ؤاده -وهو
ففي ا�ستفهامه ي�س�أل عن �سبيل ال�شفاء -وال �شفاء -من الوحدة القاتلة بعد �أن هجرنه الغواين وخلَّفنه وحيدا� ،أو َّ
و�ضن بو�صله .ومع �أن معظمها ي�رضب يف وادي احلب والأمل �إال �أنها جتذب املتلقي
عمن �أ�ستب َّد بحبه،
َّ
يعرفه ويتجاهله -و�ألزمه احلزن� ،أو َّ
وحتوز انتباهه.
�أما �أ�سلوب النداء فال يختلف يف طبيعته عن اال�ستفهام ،ال�سيما يف �إثارة حوا�س املتلقي ،فالنداء يقوم على لفت الغافل وا�سرتعاء
انتباهه ،وهما بغيته الو�شاح وطلبته ،ومنه(:)27
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���ي الغَ��� َرا ْم
حتَّ���ى �أ��َض�ررَ َّ ِب َ

كتم���ت غَ َرام��� ُه
ي���ا م���ن
ُ
وقوله(:)28

��ص�رت كاخلي���ا ْل
ُي ْن ِبي���ك � ْأن
ُ

ن���ازح ال��� َّدا ِر َ�س��� ْل خيا َل ْك
ي���ا
َ

ويف النداء ينادي بالغريب ،وهو نداء يلفت نظر كل مغرتب� ،سواء من كان اغرتابه مكانيا� ،أو غربته روحية� ،أعني من هجرته حمبوبته-
وما �أكرثهم� -أو مطله طيفها .ويو�شك النداء يف غزلياته �أن يكون ابتهاال وت�رضعا كقوله(:)29

وي���ا دمو ٌع ق���د �أعانت َم�سِ ���يل

زف���رات نطق���ت ع���ن غليل
ي���ا
ٍ

يف مقابل ذلك يكرث من �أ�سلوب الأمر يف خمرياته ،وهي �أوامر تلقى – يف الغالب -على ال�ساقي (:)30

ني
علـــــــ���ى ُر َوا ِء ال َب�س���ـــــــــات ْ

ؤو����س َرو َّي��� ْه
ُحـــــــ���ثِ الكـــــــُ� َ
وقوله(:)31

ُين َْ�س���ى به���ا
ق�ض���ى
كم���ا

اب
�أ ِد ْر لنــــــــــــــ���ا �أكْـــــــ��� َو ْ
َّ����س
وا�ست َْ�ص���حِ
ِ
ـــــــب اجلـــــــُال ْ
ْ

ال َو ْج��� ُد
ال َع ْه��� ُد

ويف مقابل اجلملة الإن�شائية جند اجلملة اخلربية التي ال تقل خطرا وت�أثريا عنها �إذا جتاوزت الأخبار العادية� ،أو الأقاويل التقريرية
الفجة التي ال ت�صيب متلقيها بامللل فح�سب ،بل ت�ضعف حما�سته ،هذا �إن مل جتعله م�ضطرا لالن�رصاف عنها ،واال�ستعا�ضة عنها ب�شيء �آخر،
يقول الأعمى(:)32

�أنــــــــــــــ���ا واجلمــــــــــــــا ُل

وهـــــــم ومـــــــ���ا اختـــــــا ُروا

بال�ص��� ْب ِح َم ْهزُو ْم
جي�ش الظَّ ال ِم
ُ
ُّ

مي
َفقُـــــــ��� ْم يـــــــ���ا نَـــــــ��� ِد ْ

وميزج بن اجلملتني -اخلربية والإن�شائية -مزجا فنيا يق�صد به الإخبار والإغراء يف �آن واحد(:)33

ال�صبح وتب َّدى ،ف�إنه يف الوقت ذاته يغريه (فقم) مبا �أع َّده له.
والأعمى �إذ يخرب خدنه بتهيئة املكان بعد �أن فُلقَ
ُ
وتتناوب الأدوات النحوية فيما بينها فتقوم كل �أداة منه مقام الأخرى� ،أو مبعنى ثان تنحرف الأداة عن وظيفتها التي و�ضعت لها يف
الأ�صل لتقوم بوظيفة غريها ،ك�أن يقوم اال�ستفهام مقام النفي ،كقوله(:)34

�أطْ َل ْع َن مِ ِّني على

�أو �أن يحل حمل التمني ،مثل(:)35

�سرِ َّي وه ْل لل َها ِئ ِم

َه��� ْل م���ن َ�س���بِيـــــــلٍ ل َع ْب���دِكْ

ِك ْت َما ُن

�إىل َجنْـــــــ���ي َر ْو����ض خَ ��� ِّدكْ

ومن �أ�ساليبه اللغوية التكرار ،وله �أ�شكال و�ألوان منها ،تكرار الأحرف ،كقوله(:)36

ح�سبي به جنة

يا ما ُء يا ظ ُل

يا رو َن ُق

فهو �إذ ينادي ويهتف باملاء والظل والرونق ف�إنه يع ُّد كل واحد منهم كيانا م�ستقال بذاته مع �أنهم يف احلقيقة جزء ال يتجز�أ من اجلنة
التي ي�شري �إليها ،فالتكرار-هنا -يحيل الواحد �إىل متعدد� ،أو �إن �أردت الدقة يحيل اجلنة �إىل جنات فيها املاء الرقراق ،والظل ال�سج�سج،
والرونق البهي.
وي�ستعني بال�ضمائر يف التعبري عن كثري من معانيه ،ك�أن يقيم عالقة على هيئة مقابلة بني �ضمريي (الأنا) و(الهو) مثل قوله(:)37

َ�س���كَـــــــ ٌن َم ْثـــــــ���وا ُه َق ْل ِب���ي
روع��� َة �سرِ ْ ِب���ي
�أو ي���رى
َ
�ض���اع َح ْ�س��� ِبي
و�أن���ا قـــــــ���د
َ

ب�أ ِب���ي لــــــــ���و َر َّق َقلْبـُ��� ْه
َق َّل َمـــــــ���ا ي�أ َم��� ُن �سرِ ْبـــ��� ْه
���ـــــــب ُع���ذَّاليِ َو َح ْ�س��� ُب ْه
َح ْ�س
ُ
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والتطيلي �إذ يقيم حدودا فا�صلة بينه وبني من يحب ف�إنه ما يلبث �أن يحيل الإثنينية �إىل الواحد ظننا منه �أن �إلغاء احلدود الفا�صلة
بينهما يقلل الكثري ،ويحوله �إىل �شيء واحد.
وي�ستعي�ض عن اخلطاب التقريري املبا�رش بو�سائل لغوية وفنية جتعل القارئ �أكرث قناعة عن ذي قبل ،منها احلوار ،يقول(:)38

ير����ض غ�ي�ري ُم�ست�ش���ا ْر
مل
َ
ُهــ��� ُم عل���ى البــح���ر ِبح���ا ْر
عنـــــــ���دي جت���د ُه باخت�ص���ا ْر

ومــــــــــــزم���ع لل�س���ـفـــــــ ِر
ٍ
فقـــــــ���ال تـــــــ���دري �س���فري
اخلـــــــ�ب�ر
��س�ر
فقلـــــــ���ت
ِ
ُّ
ُ

ك�أن ي�ستدعي ثالث �شخ�صيات ،حا�رضان :هما ال�شاعر/امل�ست�شار ،وامل�سافر /احلائر ،وثالث :غائب ب�شخ�صه ،حا�رض بفعله (املمدوح)
ليقيم بينها حوارا يقودك من خالله �إىل ت�صديق كل ما يقوله .ويالحظ �إفادته من جذر لغوي واحد ل�صنع عالقتني مت�ضادتني ،فالبحر هو
اخلوف والبحار هي الأمن والأمان.
ومن التقنيات الأ�سلوبية التي اتك�أ عليها الت�ضمني �أو التعليق ،ك�أن يعلق الفاعل عن فعله �أو املفعول به عن فاعله ،ويف كل له غاية
ومق�صد ،انظر لقوله(:)39

ق���د � ْأج َر ْيـــــــ��� َن يف ال ْأ�س���طَا ْر
ا����س
علـــــــ���ى َو ْجنَ��� ِة القِرطَ ْ

هــــــــــــــ���ي الأقْــــــــــــــ��� َدار
َـــــــــــــــــــــا����س
َد َم الأنْـــــــف
ْ

فقد علَّق دم الأنــفا�س (املفعول به) �إىل ال�شطر الذي يليه ،وال�شك �أن تعليقه للفاعل �أو املفعول به وما �شابههما يتيح فر�صة لتنامي
الأحداث وتواليها ،كما يخلق نوعا من الوحدة والتما�سك بني الأبيات ،فاملعنى ال يكتمل يف ال�شطر وحده ،بل يعوزه �أ�شطر .وعلى هذه ال�شاكلة
تتاح له فر�صة ا�ستفراغ املعاين وال�صور التي تعتمل يف داخله .ويفيد من التقدمي يف الو�صول �إىل القافية ك�أن يقدم خرب �إن على ا�سمها ،مثل
قوله(:)40

ف�إ َّن يف

بقي ِة املنه ْل

ني
ما ًء مع ْ

()41
أعجب به
ومنه �أي�ضا تقدميه للمفعول به (ظاملا -موردا) على الفعل والفاعل(�أحالك� -أنالك) يف قوله ( :من ذا الذي ظامل ًا �أحالك و� ْ
َم ْو ِرداً �أ َنالَكْ ) ،و�أحيانا يقدم ماحقه الت�أخري ك�أن يقدم اجلار واملجرور لأجل القافية ،انظر لقوله(:)42

� ْإن ُتنْعتــــــــــــــ���ا
و ا لــــــــ ُم ْع َتفِـــــــي

اجلح َف ْل
ْ���ت يف
ف�أن َ
ْ
من ُج���ودك ال ْأع َز ْل

ـــــــث ال َع ِريـــــــ ْن
َل ْي
ُ
ـــــــني
علـــــــى يق
ْ

فهو مل يقدم اجلار واملجرور (من جودك) فح�سب ،بل د�سهما للف�صل بني املو�صوف (املعتفي) وال�صفة (الأعزل) حتى ت�أتي لفظة
الأعزل مقابلة اجلحفل يف ال�شطر ال�سابق له.
ومن �أ�ساليبه �أ�سلوب احلذف ،ومنه حذف امل�سند �إليه (املبتد�أ) ،ويغلب على �أفقي املديح والغزل ،فمن الأول(:)43

راق ال ُّنهـــــــ���ى والعيونـــــــ���ا
ُي ْر ِ�ض���يـــــــك �شَ ��� َّدا ً َول ِينَـــــــ���ا

ِــــــــــــــ���ي
ــــــــــــــح َجل
ُ�ص��� ْب
ٌ
ٌ
ــــــــــــــ���ي
ـــــــــــــــح �أ ِب
َ�س��� ْم
ٌ
ٌ
ومن الثاين قوله(:)44

َو َبـــــــ���د ُر تَـــــــــ��� ٍّم ُمـِن ْيــ���رُ
َو َملْ��� ُك ُح ْ�س
ٍ
���ـــــــن َقدِيـــــــ���رُ

ظَ ْب
ـــــــ���ي �أغَ ـــــــ��� ُّر غَ ِر ْيـــــــرُ
ٌ
ْي�ر
َوغَ ْ�ص���ـــــــ ُن َب
ٍ
ـــــــ���ان ن َِ�ض� رْ ُ

ونالحظ �أن احلذف (يجيء يف معر�ض التعظيم  -املديح -و�إنزال املو�صوف منزلة كبرية ،بينما يجيء يف الغزل بغر�ض تدليل
احلبيبة)( ،)45و�أحيانا يقيل املو�صوف وي�ستغنى عنه لي�ستعي�ض عنها بال�صفة التي ت�ؤدي دوريهما معا ،كقوله(:)46

فـــــــ���ي الفـــــــ�ؤا ِد َم ْكنُـــــــون

�آه مــــــــــــــ���ن َ�ض���ــنِـــــــني
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ف�أ�صل القول (�آه من حبيب �ضنني) ،فال�صفة هنا �أوىل باالهتمام و�أحق باالنتباه من املو�صوف ،فالرتكيز على بخل املحبوب يتيح
فر�صة للقارئ ليتخيل ق�سوته ولي�شعر بفداحة الآثار املرتتبة عليه� ،أو لأنه �أح�س ب�أن حذف املو�صوف و�إحالل ال�صفة حمله تعريف له ب�صفته
قبل ذاته .وقد يختزل مق�صده ويوجز مراده يف كلمة واحدة ،ك�أن يحذف الفعل والفاعل (اتقِ ) ليبقي على املفعول (اهلل) وحده دون �أن يت�أثر
املعنى(:)47

ني
فـــــــ���ررت يف
ح���رب �ص��� ِّف ْ
ِ
ُ

اللــــــــ��� َه الـلـــــــ��� َه فيــــــــه

ويتخذ من اجلملة االعرتا�ضية �سبيال لتو�ضيح املعنى وتر�سيخه يف روع قارئه� ،أو يف دفع املعاين املتوهمة و�إحالل املعاين املق�صودة
حملها ،مثل االعرتا�ض بالق�سم (وحقك) يقول(:)48

باتـــــــ���ت تُخَ ـــــــ��� ِّو ُن ط ْي َف َه���ا

و�أنـــــــ���ا  -وحقَّ��� َك  -ال �أخو ُن

�أو بظرف الزمان(الآن) يقول(:)49

ما خابتِ الو�س���يل ُة من �ش���عري

أ��ش�رقْ بري ِق َك  -الآن -يا دهري
ف� َ

ف�صيغة الق�سم ت�ؤكد وفاءه له ومت�سكه به ،و�أما قوله (الآن) فالتما�س ب�رسعة �إنفاذ دعائه على الدهر طاملا خابت كل و�سائله يف حتقيق
�أربه وغايته.
�أما االلتفات( -ان�رصاف املتكلم عن املخاطبة �إىل الإخبار وعن الإخبار �إىل املخاطبة وما ي�شبه ذلك)( -)50فقد نبه القدماء �إىل
�أهميته و�إىل فائدتني يحققهما( ،الأوىل �إمتاع املتلقي وجذب انتباهه بتلك التحوالت التي ال يتوقعها يف ن�سق التعبري ،والأخرى تتمثل فيما
ت�شعه كل �صورة من تلك ال�صور -يف موقعها من ال�سياق الذي ترد فيه -من �إيحاءات ودالالت خا�صة) ( ،)51ولاللتفات �أنواع متعددة منها،
االلتفات من اخلطاب �إىل الغيبةيقول(:)52

َي ْجلُـــــــ���و ال ُّدجـــــــ���ى نُ��� ْو ُره
ُّ
ــــــــــــــرف َد ْيجـُـــــــــــــــو ُر ْه
َي

ْــــــــــــــ���ت ال َق َمــــــــــــــ��� ْر
�أن
َ
حتــــــــــــــت ال�شَّ ��� َعــــــــــــــ ْر

فقد عدل من املخاطب يف قوله (�أنت القمر) �إىل الغائب يف قوله (نوره) فال�سياق يقت�ضي �أن يقول نورك وديجورك ،ومنه �أي�ضا(:)53

���ح ِب
�أنَامِ لُ��� ُه �أنْ��� َدى م���ن ُّ
ال�س ْ

�أب���ا القا�سِ ��� ِم �أف ِد ْي��� َك م���ن َن ْد ِب

فال�سياق يقت�ضي �أن يقول�« :أناملك» لكنه عدل من اخلطاب �إىل الغيبة ،و�أكرب الظن �أن االلتفات يف املثالني املار ذكرهما يفيد املبالغة
والإفراط ،املبالغة يف و�صف بهاء وجه املحبوب ،والإفراط يف كرم ممدوحه .ومن �أ�رضب االلتفات ،االلتفات من الغيبة �إىل اخلطاب،
كقوله(:)54

ْـــــــ���ت َذ ْن ِبـــــــي
ومـــــــا َعرف
ُ
�إليـــــــ���ه غَ ـــــــ�ْي�رْ َ ُح ِّبـــــــ���ي
َا����س قلبـــــــ���ي
احلُـــــــ��� ْل ِكن َ

� َأ�ســـــــا َء بـــــــي َ�ص���نِي َعـــــــا
ومل � ِأجـــــــ��� ْد �شَ ���فِي َعـــــــا
يـــــــ���ا �شَ ���ا ِدنَـــــــاً ق ِري َعـــــــا

عرف لوعته
فقد عدل من حديثه عن الغائب (�أ�ساء بي -و�إليه) �إىل املخاطب(يا �شادنا -واحلل) ،ولاللتفات هنا قيمة كبرية ،فبعد �أن َّ
باحلبيب ،ونفوره منه ،وهجره له ،دون �أن يعرف له �سببا ،يناديه ،بل ي�أمره -بعد �أن ت�شفع بحبه له � -أن يعود �إىل املكان(قلبه) الذي خ�صه
به دون �سواه ،و�أن يكن�س فيه ،و�أال يفارقه مرة �أخرى.ميكننا �أن نقول� :إن (االلتفات عن �ضمري املخاطب �إىل �ضمري الغائب ي�أتي يف الغزل
لإظهار ح�سن احلبيبة وجمالها ،ويف املديح للإخبار عن �صفات املمدوح� .أما االلتفات من الغيبة �إىل اخلطاب فغر�ضه يف الغزل طلب احلنان،
والرحمة ،والرفق بحال احلبيب)(.)55
ويكرث يف مو�شحاته من الأ ْق َ�سام ،مثل الق�سم بـــ(تاهلل)و(باهلل)(� )56أو بغري اهلل مثل(ب�أبي))57(،ونالحظ �أنه مييل �إىل �صيغ الق�سم يف
معر�ض حديثه املدحي ال�سيما الكرم ،كقوله(:) 58

جل ْد ِب
وتـــــــاهلل ال �أخْ �شَ ���ى من ا َ

ال�ص ْح ِب
علـــــــى ُم ْع َتفِيه وعلى َّ
68
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وقوله(:) 59

ما قَا َم لل َغ َما ِئ ِم

تـاهلل ُم ْذ َبذَال

مِ ــي َزا ُن

�أو يف التودد للمحبوب والتذلل له مثل قوله(:)60

بـــــــــــــــــــــ���اهلل ِر ِّق

ملُ�س���تهــــــــــــــا ِم َهواكا

يبدو يل �أن كرثة الأق�سام كانت ظاهرة منت�رشة يف املجتمع الأندل�سي.ويكرث من �أ�سلوب التف�ضيل ،ونالحظ ميله  -يف الغالب� -إىل
التف�ضيل باحلالوة (املادية)� ،أو �صيغة «�أحلى»)61( :

وقوله(:)62

�أحلـــــــى مِ ْن َجنى الن َّْح ِل

احلبيب
َ�س���طْ ــــــــــــــو ُة
ِ

�أحــــــــــــلى مـــــــن القُبــــــــــــــ َ ِل
وال �شك �أن �إ�رصاره على احلالوة املادية بت�أثري من عاهته التي تدفعه �إىل التيقن من الأ�شياء بلم�سها �أو بتذوقها .ون�شري �إىل ظاهرة
(ورب فتاةٍ ُ ،ر َّب
�أ�سلوبية متيزت بها ،وهي ،امليل �إىل تنكري املخاطب الذي جتري اخلرجة على ل�سانه ،اعتمادا على واو رب ،ظاهرة ،مثل
ّ
ُمدنفةٍ )( � )63أو مقدرة مثل (وظبيةٍ ،
ومزمع لل�سفر)( � ،)64أو على املنادى النكرة ،مثل (يا ح�سناً)(  )65ففي جمموعة املو�شحات التي بني يدينا
ٍ
وجدنا هذا الأ�سلوب يف �أكرث من  % 25منها مما يعدها ظاهرة حتتاج �إىل تف�سري.
يغلب علي الظن �أن للتنكري -هنا  -داعيا مهما ،فهو يو�سع دائرة الفر�ضيات لتغدو كل فتاة رعبوبة ت�سمع حديثه عن الع�شق والغرام
تعتقد �أن قوله يعنيها ،وبالتايل ي�ستحيل متلقي املو�شحة من جمرد متلقٍ �سلبي ي�سمع املو�شحة �إىل م�شارك حقيقي للن�ص� ،أو �أحد عنا�رصه
الأ�صيلة�.ألمَ ْ يتحدث الناظم عنه؟! ميكننا �أن نقول �إن املو�شحة مل تكن ت�صافح الأ�سماع ،بل تر�ضي موكب الغيد الرعابيب ،حيث تظن كل
واحدة منهن �أنها املعنية بالغزل.
وحتتجن مو�شحاته بع�ض مظاهر العامية الأندل�سية ،مثل قيام الواو مقام ال�ضمري ،كقوله(:)66

يارب ما �أ�صربين
ّ
لو كان ي ُك ْن ُ�س َّن ْه

نرى حبيب قلبي
فيم ْن لقي خِ ُّلو

ونع�شَ قُو
يع َنقُو

ففي قوله (نع�شقو ويعنقو) ا�ستغناء عن ال�ضمري (الهاء) واال�ستعا�ضة عنه بالواو .ومن عاميتهم �أن املتكلم املفرد (يكون فعله يف
امل�ضارع بالنون بدال من الهمزة)( ،)67وهذا كثري عنده ،ومنه( :)68

َان
نُبـــــــ ِّدل حبيب���ي ِبث ِ

وا�ش كـــــــان َدعـــــــَاين
ْ

ومن مظاهر الت�ساهل اللغوي عنده ،ق�رص املمدود وت�سهيل الهمزة ،ومنه(:)69

الدم���وع
لـــــــ���و كان تُروين���ي
ْ

كن���ت �أف��� َز ُع للظَّ َم���ا
مـــــــ���ا
ُ
وقوله(:)70

و�أنـــــــ���ا خليـــــــ��� ٌق بال ُبكا ِء

�أبكيـــــــ���كِ م���ا �ش���ا َء ال ُب���كا

وي�ستخدم العامية -برخ�صة من النقاد  -يف خرجات مو�شحاته ،كقوله ا�ش بدال من �أي �شيء كقوله(:)71

ياقـــــــ���وم وا����ش كان َب�ل�ان

وا����ش كـــــــ���ان َد َهـــــــ���اين
ْ

ويقودنا احلديث عن رخ�صة النقاد للو�شاحني يف لغة اخلرجة � -أعني عاميتها والت�ساهل اللغوي فيها – �إىل الوقوف عند الرتخي�ص
بت�ضمني بع�ض الألفاظ الرومانثية(اللغة الإ�سبانية ال�شعبية)�.أكرب الظن �أن التمازج الثقايف واحل�ضاري الذي حدث بني العرب والأ�سبان-
ال�سيما يف ع�رصي الطوائف واملرابطني -قد جعل الت�سامح بينهما يبلغ درجة مل يجد فيها الو�شاح غ�ضا�ضة يف �أن ي�ستعري �ألفاظا �أعجمية
69

ُ
ُ
وأسلوبُها"
ُّطي ِلي "لغ ُتها
موشحات األعمى الت ِ

د.محمد محجوب محمد عبد اجمليد

لي�ضمنها فنه(:)72

دي ذا ال َعــــــــــنْ��َص�رَ َ َح َقّ���ا
َّ
ُّ
���ح �شَ ��� َقّـــا
ونـ�شُ
���ـــــــق ال ُّر ْم َ

���ت ِد َّي���ه
�
ألـــــــ���ب ِد َّي���ه �إ�شْ َ
َ
���ج
َبــ�شْ
رَ ِ
���ـــــــتي مِ ��� َّو الـ ُم َد َّب ْ

ة()74

()73
وترجمتها (هذا اليوم يوم عيد ال َع ْن�صرَ َ ه حقا ،لألب�سن ثوبي املدبج ،ول ُأ�ش َّق َن الرمح �شقا)  .فاخلرجة �إذ تتحدث عن عيد ال َع ْن�صرَ َ
ف�إنها تعرب عن عمق العالقات الإن�سانية ،ومدى الت�سامح بني �أفراد املجتمع الأندل�سي بدليل احتفاء التطيلي بعيد يخ�ص قطاعا حمدودا
من �أهل الأندل�س.كذلك قد ي�ضطر الو�شاح �إىل االختباء وراء اخلرجة الأعجمية للتعبري عما اليرغب يف البوح به بجر�أة ،مثل ن�شدان الأمن
والأمان(:)75

هلل َمتَا ِر
ُب���ر كِي تُ��� ِو ك ِر ْ
����ش ب���ا ِ

�أم���ا ُن �أم���ا ُن يالـ َمــلِي���ح غَ ���ا ِر

وترجمتها (�أمان �أمان يامليح قل يل مل تريد باهلل قتلي؟ )(� .)76أغلب الظن �أن احلديث املتكرر عن الأمان جعل الكلمة تتحول من �أمنية
�إىل تقليد فني ظل الو�شاحون يرددونه �إىل يومنا هذا (�أمان �أمان) ،ومنه قوله الذي تعذر على العلماء �رشحه وترجمته(:)77

م���ا ق���ال قي����س لعبل���ه:
مـــــــــ���ن غــــــر�ش���ـــــــونـــي
�أال نغــــــــر����ش منــــــــ���وين

فـــقـــلـــــــت انــخــ�ض���ـــاعــــا
�أم���ا �أن���ا حبيب���ي نطي����ش
�ش���يــــــــم غيـــــ���ن ر�ش���ــــاها

(ففي هذه اخلرجة خاطب قي�س حمبوبته بلفظ حبيبي ،لكن الو�شاح جعل على ل�سانه لغة غريبة حتى ال يفهم الآخرون ماذا يدور
بينهما.وقد يحدث ذلك ،عندما يتعلق الأمر بتعبري قد يثري ح�سا�سية الغري)(.)78
ومن الظواهر التي متيزت بها مو�شحاته ،اجلزالة والفخامة ،يقول �إح�سان عبا�س (�إن حتكيم روح ال�شعر عامة يف بناء املو�شح جعل حظ
املو�شح وافرا من اجلزالة) ( ،)79ف�ألفاظ اجلزالة والفخامة تخالف معجم املو�شحات اللغوي� ،أو تنبو عن الذوق اللغوي للأندل�سيني القائم على
�إيثار ال�سهل واملبا�رش ،كما �أنها ت�صنع حجابا �صفيقا بني الن�ص وقارئه� ،أو رمبا تدفعه �إىل االن�رصاف عنها .انظر الألفاظ :الرواء (املنظر)
احلوم (العط�ش)� ،صبا(مال) ،احلبك (طرائق النجوم) وهِ ْم َياين(�شداد ال�رسوال) ،فمعظم ما ذكرناه ال ينا�سب لغة املو�شح� ،إما لغرابته� ،أو
لوعورته� ،أو البتعاده عن لغة اخلطاب اليومي� ،أو مبعنى �أكرث دقة ،لبعده عن الطابع ال�شعبي الذي يغلب على روح املو�شحة.
ون�أخذ عليه �أي�ضا ميله �إىل ال�صيغ اللغوية اجلاهزة ،على �شاكلة� ،ألقاك عن ُعفَر (�أزورك بعد حني) ،وخالع عذر (كناية عن العهر) ،ول ََوى
ب َِح ِّقي (مطلني) ،وعِ ْيلَ �صربي (نفد) فالألفاظ القامو�سية والرتاكيب اجلاهزة تف�سد الن�ص وت�سممه ،بل (تعرقل الهزة النف�سية التي يحدثها
ال�شعر اجلميل ،كما �أنها تفقد ما متنحه احلياة من حرارة وحيوية ولذلك ت�أتي جامدة ،وك�أنها بقعة ميتة يف ج�سد حي)(.)80
ولعل �أهم ظاهرة متيزت بها مو�شحاته ظاهرة الت�سكني� ،أوتقييد القوايف على حد تعبري العرو�ضيني�.أغلب الظن �أن القوايف املقيدة
تريح الو�شاح من عنت االلتزام بالنحو وقواعده ،كما �أنها تنا�سب الغناء والتلحني وتن�سجم معهما ال�سيما �إذا �أردف القافية املقيدة بحرف
مد ،ففي قوله مثال (:)81

حتـــــــ���ى �أ��ض�ر ب���ي الغ���را ْم
وال�ص���ـــــــب �أي��س�ره امل�ل�ام

يـــــــ���ا م���ن كتم���ت غرام���ه
و�إلـــــــ���ى الع���ذول مالم���ه

يتولد �صوتان طويالن ،هما �صوت املد و�صوت الروي.واحلق �أن القافية املقيدة �أوقع يف ال�سمع و�آن�س لطبيعة الغناء.

التشكيل البديعي:
يعد البديع فنا رفيعا و�أ�سلوبا مميزا و�أداة ت�شكيلية مهمة تعني الناظم يف �أداء عمله الفني ،ف�ضال عما يك�سبه للنظم من طالوة اللفظ،
وح�سن اجلر�س ،وعذوبة الإيقاع ،ولعل هذا ما دفع التطيلي �إىل اتخاذه �أداة �أ�سلوبية وفنية مهمة ،ف�ضال عن كون البديع كان �أحد املقايي�س
الفنية يف ع�رصه .احتل اجلنا�س املرتبة الأوىل يف مو�شحاته ،فلم تكد تخلو منه مو�شحة له ،يقول (:)82

كنـــــــ���ت للخمـــــــ ِر �شَ ���ان
� ْإن
َ

دعنِــــــــــــــــــــي و�شـــــــــاين
ْ

واحلق �أن جنا�سه يف معظمه كان مطبوعا وغري متكلف ،ف�أغلبه كان املعنى يحتاجه ،انظر ملجان�سته بني ذمام (الحِ َمى) وذمام
(الروح)(:)83
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واحلـــــــب �أيـــــــ�سرَ ُ ُه ِذ َمـــــــا ْم
ُّ

رعيـــــــ���ت ذِمـــــــَا َمه
هـــــــلاَّ
َ
و بني غرار النوم (قلة النوم) وغرار اجلفن (حد ال�سهم �أو ال�سيف)(:)84

ك� مَّأن���ا ب�ي�ن ُجف���وين غِ ���را ْر

نومــــــــــــــي غِ ـــــــــــــــــــــرار

فالتطيلي مل يجان�س يف ال�شاهدين ال�سابقني اعتباطا ،ومل يكن همه جمال الإيقاع ،بل لأن املعنى يحتاجه ،فاجلنا�س بني ذمام
(الحِ َمى) (وذمام الروح) ،دعاه �إىل ك�شف املحب امل َّدعِ ي ف�إذا كانت �أوىل عالمات احلب و�أي�رسها بذل املهج ،والت�ضحية بالروح ،ف�إن رعاية
حمى املحبوب �أكرثها ب�ساطة ،و�أهونها �أمرا ،مع ذلك جنده م�ضطرا �إىل الت�رضع له بقوله (هلاَّ )� ،أما جمان�سته بني غرار النوم (قلة النوم)
وغرار اجلفن (ال�سهم  -ال�سيف) فبناها على منطق ب�سيط هو االرتباط بني ال�سبب وامل�سبب ،فال�شكوى من قلة النوم (غرار) البد �أن يقف
وراءها �شيء ذو بال(ال�سهم �أو ال�سيف بني اجلفون) ،ومن بديع اجلنا�س ،اجلنا�س املقلوب ،ومنه(:)85

�أيـــــــن حُم َّيـــــــ���ا ال َّزمـــــــان

مـــــــ���ن ُح َّميـــــــ���ا اخل ْمـــــــ ِر

يــــــــــــــــــ���ا مــــــــــــا �أُداري
ا�ص���طِ َبــــــــاري
َولـــــــــــَّ���ى
ْ
�إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي داري

م���ن اجلـــــــــــــــــ���وى و�أ ُد ْي���ر
ممـــــــــــــا �أرا ُه يـ َ ُجــــــــــــــو ُر
� َّإن الليــــــــــــــ���ايل تَـــــــ��� ُدو ُر

ونالحظ �أن جنا�سه احل�سن كان فيه ائتالف بني اللفظ واملعنى ،يقول علي اجلندي (وال جند جتني�سا ح�سنا �إال وجدت املعنى ينا�رص
اللفظ يف هذا احل�سن وي�ساوقه ،و�أنهما توافيا على �أذنك وعقلك يف وقت معا ،و�أن املزية لهما جميعا ،و�أنهما مت�آخيان مرتابطان ال ي�ؤثر
�أحدهما �أن ينفرد بالأف�ضلية دون �صاحبه)( ،)86وال يفهم من حديثي �أن جنا�سه كله يجري على هذا النحو ف�أحيانا ت�ضطرب قيثارته في�أتيك
مبا ال يعجبك ،فهاهو يتالعب به لدرجة جتعلك تظن �أنه يريد �إثبات قدرته وبراعته ،ك�أن يبني بيتا كامال على اجلنا�س� ،أو على مادة لغوية
واحدة(:)87

وحقا �أن الألفاظ (�أداري� ،أدير ،داري ،تدور) من مادة لغوية واحدة لكنها ال تقدم للقارئ �شيئا ذا بال ،ومن ح�شده لأ�شكال و�أنواع من
اجلنا�س الناق�ص(:)88

اح
اح
بني ا ْرتِيا ٍَع وا ْر ِت َي ِ
نَ�شْ وا ُن َ�ص ِ
يا َم ْن ُيطِ ي ُل َعتْبي وال َي ْحظَى ِبطَايل
�أين ال�شَّ ُمو ُل باهلل من ِت ْل َك ال�شَّ َماي ْل
َح َباي ُل ال ُعقُول َف َد ْت َها من َح َباي ْل
َاح
َه ْل يف ج َماحِ ي
�شَ ْوقاً �إليها من ُجن ِ
وينوء البيت باجلنا�س الناق�ص (يطيل وطايل)و(ال�شمول وال�شمائل)و(جناح وجماح)و(ارتياع وارتياح) .واحلق �أنه مثلما ي�أتيه
اجلنا�س طوعا وبال مكابدة ،قد جتده �أحيانا يكد له خاطره ويرهق له خياله ،هذا �إن مل ي�سهر القتنا�صه وا�ستنـزاله�.أما الت�ضاد (الطباق)
فكثري يف مو�شحاته ،لكنه مل يحظ بحظوة اجلنا�س عنده ،ومنه(:)89

ذاك الــــــــــــــ���ذي كمـــــــ�ل�ا
وطـاملــــــــــــــــــــ���ا عــــــــدال

مل نُق�ص���ا ُن
ويف جميـــــــع العا ِ
مل ع���دوا ُن
وللزمـــــــ���ان الظ���ا ِ

َحلـــــــــــــــــــِ َي���تِ ال ُّدنيـــــــــا

م���ن بعـــــــــــ��� ِد تعطيــــــــ��� ِل

لــــــــــــــي بـــــــه مقــــــــــــــال

وعليـــــــه لــــــــــــــي ثـــــــا ُر

يــــــــ����ض َمطَـــــــ ِّل ال ّدمـــــــا
ِب
ٌ

وع والـ ُمــ َق ْل
ُ�س���ـــــــــــو ُد الفُـ���رُ ِ

وتتنوع بنية الت�ضاد عنده فقد تكون بني اال�سم والفعل ،مثل قوله(:)90

و�أحيانا يطابق بني احلروف ،ك�أن يقابل بني حروف اجلر( ،فله) تقابل (عليه) ،و(به) تقابل (يل) (:)91
وقد يكون الت�ضاد بني الألوان (الأبي�ض والأ�سود)( :)92
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وال يقف الت�ضاد عند ر�صد موقفني متناق�ضني متعار�ضني ،بل قد ي�ؤلف بينهما(:)93

لإِمـــــــ َر ِة الـ ُم�سلـــــــمينا
راق ال ُّنهـــــــى والعيونا
ُي ْر ِ�ض���يـــــــك �شَ ��� َّدا ً َول ِينَا
َّان
وكال َغ َمــــــــــــــا ِم الـ َهت ِ
ان
َومِ ـــــــ���لُء َع�ْي�نْ ِ ال َّز َم ِ

َ�س��� َمــــــــــــــا َعلـــــــ ٌِي
ــــــــــــــح َجلـــــــ ٌِي
ُ�ص ْب
ٌ
ــــــــــــــي
َ�س��� ْمحـــــــ ٌ �أ ِب
ٌ
كالـ ِهنْـــــــــــــــــــــ ِد واين
َوفْـــــــــــــــــــــ ُق الأماين

ويجمع يف مِ ْدحته بني الثنائيات ال�ضدية ثم يحيلها �إىل �شيء من الألفة واالن�سجام ،كاجلمع بني ال�شدة واللني ،املادي واملعقول ،النهى
والعيون ،الق�سوة (الهندواين) واللني (الغمام) ويقول �إن و�ضاءته تدرك ح�سا وعقال ،و�سماحته تر�ضيك يف لينها علي املطيع ،ويف �شدتها على
العا�صي ،ومثلما يق�سو قلبه على �أعدائه يرحب رحمة لأحبابه .واحلق �أن للثنائيات ال�ضدية عمال»كعمل ال�سحر يف ت�أليف املتباينني حتى
يخت�رص لك بعد ما بني امل�رشق واملغرب ،ويجمع مابني امل�شئم واملعرق ،ويريك التئام عني الأ�ضداد ،في�أتيك باحلياة بعد املوت جمموعني،
واملاء والنار جمتمعني ،كما يقال يف املمدوح وهو حياة لأوليائه ،موت لأعدائه ويجعل ال�شيء من جهة ماء ومن جهة �أخرى ناراً.)94( .
ومن البديع ما ي�سميه القدماء اللف والن�رش (وفيه يذكر متعددا على جهة التف�صيل ثم ي�أتي فيذكر ما لكل مرتبا)( ،)95مثل(:)96

ل�س���ـــــــت �أ ْنفَ��� ُّك َع��� ْن ِذكْ��� ِر
لـــــــ���ي يف ال َو ْج��� ِه وال َّث ْغ ِر
�إذ
َ
� ِأجيـــــــ��� ُل الطَّ ��� ْرفَ يف َب���د ِر

ان
ذا الــــــــــــــ َّز َم ِ
َّالن
ُمعــــــــــــــَل ِ
و�أُقْحــــــــــــــ ُ َوان

فقد لف الوجه والثغر ثم جاء فن�رش لهما ما ينا�سبهما البدر والأقحوان.ومن املح�سنات البديعية الت�صدير (وهو رد �أعجاز الكالم على
�صدره فيدل بع�ضه على بع�ضه( ،)97ومنه(:)98

مي
و�أنــــــــــــــ���ت خَ ـــــــ�ْي�رْ ُ نَد ْ
مي
حيــــــــــــــ���اة كـــــــُ��� ِّل كَ��� ِر ْ
ظبـــــــ���ي رخيـــــــ��� ْم
و� ِّأي
ٍ

بـــــــ���اهلل قُ��� ْم ي���ا نـَـ���دِمي
باكـــــــِ��� ْر بنـــــــاتِ الكُـــــــرُوم
م���ن كـــــــ���فِّ
ظب���ي َرخِ ي���م
ٍ

ومن البديع التو�شيع وفيه يخالف طريق البديعيني يف ت�شكيله� ،إذ جرت العادة ب�أن يذكر (مثنى ثم ي�أتي بعده با�سمني مفردين هما
عني ذلك املثنى)( ،)99يقول التطيلي(:)100

�أين تُريد
يا من ُو ُجود
وال َمـ ِزي ْد
� ْإن ُتنْعتا
والـ ُم ْع َتفِي

ني
يا ذا الوزارت ْ
خَ ِّل ِه يف هذي ْن
ني
عليك يف �شَ ْي َئ ْ
اجلح َف ْل
ف�أن َْت يف
ْ
من ُجودك ال ْأع َز ْل

َل ْي ُث ال َع ِري ْن
ني
على يق ْ

فالتو�شيع وا�ضح يف (الوزارتني وهذين و�شيئني) لكن دون �أن يف�رس كنهه ،وك�أنه مينح قارئه فر�صة للتخمني ،فالإكثار من �صيغ املثنى
جتعل املتلقي يلهث وراءهما ملعرفتهما ،وحقا �أن الأبيات تدور حول معنيني تقليديني ،لكنه عرف �آلية تقدميهما ،ف�إىل جوار الثنائيات جعل
العوامل املحيطة به هي من ي�شهد له ،ك�ساحة الوغى �شجاعةً ،والفقري املحتاج �أو املعتفي الأعزل -على حد قوله -كرماً.

احملور الثاني
املعجم الفين:
عرف القدماء املعجم ال�شعري ،وتنبهوا �إىل �أهميته ودوره يف التعرف �إىل ال�شاعر ،وعلى نف�سيته وفكره ،فاختياره قطعة من عقله ،يقول
اجلاحظ( :ولكل قوم �ألفاظ حظيت عندهم ،وكذلك كل بليغ يف الأر�ض و�صاحب كالم منثور وكل �شاعر يف الأر�ض و�صاحب كالم موزون
فالب ّد من �أن يكون قد لهج و�ألف �ألفاظها ب�أعيانها؛ ليديرها يف كالمه و�أن كان وا�سع العلم ،غزير املعاين ،كثري اللفظ( ،)101فدرا�سة املعجم
ال�شعري� -إذا -تعرفنا بال�شاعر وتعك�س لنا)مزاجه وطبعه وخلقه وم�ستوى ثقافته( .)102فعن طريق املعجم الفني �إذاً ن�ستطيع �أن ن�ستبطن
ذات الأديب ،و�أن ن�سرب غوره ،و�أن نتعرف �إىل مكوناته الثقافية .وفق هذا الت�صور ميكننا �أن نقول� -إن املعجم هو املر�شد احلقيقي لكنه الن�ص
وملنتجه .بعد ا�ستقرائنا ملو�شحات التطيلي ميكننا �أن نق�سمها �إىل عدة معاجم ،وهي:
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معجم الغزل:
كانت مفردات الغزل �أكرث املفردات ح�ضورا عند الأعمى والغرو
يف ذلك ،فالغزل من �أكرث املو�ضوعات التي ا�ستفرغ فيها الأعمى
مو�شحاته .طغى احلديث عن القوام وجماله (القد) على معجم الغزل،
واحلق �أنه مل يرتك مفردة تتعلق بالقوام �إال ا�ستدعاها خلدمة معانيه
الغزلية .فالقوام ر�شيق(خوط بان) ،وفيه دقة ،وا�ستواء (�أملد) ،ويف
حركته خفة ،وغنج �أنثوي ،وليونة (خيزران �أو خيزورا على حد
قوله) ،ورمبا امتالء(ملء الربود).وت�أتي يف املرتبة الثانية مفردات
العني ،فكان �أن و�صف ات�ساعها (الأعني النجل) ،ولونها (�سود املقل،
ودعجاء) ،و�سحرها (حلظ بابلي) ،وفتورها (الو�سن� ،ساجي) ،وحدة
نظرها (حلظ �شاهني) .كذلك و�صف الوجه باال�ستدارة (البدر ،القمر)
والبيا�ض(�أزهر) ،وباال�ستب�شار واالنب�ساط (وجه طليق) ،والأ�سنان
(باجلمان وبالفلج) ،وال�شعر بال�سواد (�سود ال�شعر -فاحم) ،وو�صف
الريق بالعذوبة (�سل�سل) ،والكرثة (ذي غروب) ،وو�صف احلاجب
بكرثة ال�شعر (�أوطف) ،والثغر بال�سمرة (�أملى) ،والرقة (�أ�شنب) ،واخلد
بالنعومة(الأ�سيل) ،وباحلمرة(مطرز بدم) ،واللون الوردي (مورد)،
والنهد باال�ستدارة(تفلك -الرمان) ،كما اعتنى بالزينة (ذات احللي
واخللخال) ،واخل�ضاب (خم�ضوبة -خ�ضاب حناء) ،والرائحة (�أذكى
املتمهل(رود) ،واملتبخرت
من الند� -شذا دارين) .وو�صف امل�شي
ُ

إلـــــــي ال�س���ـــــــرو ْر
�أهـــــــدى �
َّ

(مي�ساء) ،والعفة(نقاء املئزر) ،كما ا�ستعار من عامل الطبيعة الأليفة
حيوانها الأني�س فكان الظبي للوداعة ،والرمي للبيا�ض ،واملهاة
جلمال العينني.

معجم املدح:
الأمر الذي ال مواربة فيه هو �أن الأعمى كان م�ضطرا للمديح،
ال�سيما و�أنه كان يعاين حمب�سني حددا الأفق �أمامه ،وجعاله يبدو
�ضيقا حرجا ،ونعني بذلك الواقع البئي�س والعمى� ،أما ب�ؤ�س الواقع
ف�سببه ان�رصاف املرابطني الذين يحكمون الأندل�س يف ذلك الوقت
�إىل اجلهاد يف �سبيل اهلل لدفع �أطماع املمالك الن�رصانية ،وبالتايل مل
يعد لهم وقت يريحون فيه اجل�سد املثخن باجلراح� ،أو الروح الظم�أى
�إىل الراحة واال�ستجمام مبدحة من�ضدة� ،أو مو�شحة تبهجهم وت�سل
�سخائم نفو�سهم�.أما عماه فلم يتح له فر�صة �أن ميتهن حرفة� ،أو
مهنة يواجه بها غلواء احلياة�.إذا مل يبق �أمامه �سوى توظيف موهبته
ال�شعرية لتكون و�سيلته يف ك�سب العي�ش بعرق اجلبني بدال من �أن
ي�سال النا�س �إحلافا.فهو �إذ يتحدث عن العطايا والهبات �إال �أنه ال
يريق وجهه� ،أو يتهافت بخطاب ملحف مبا�رش ،بل يعمد �إىل التواري
واالختباء ،ك�أن يتحدث عن امل�آل الذي انتهي �إليه بعد �أن �أ�سبغ �سيده
عليه منحه ،يقول:

يفـي����ض
ُ
بحـــــــ���رٌ

يل فاملعروف �أن ال�رسور ال ُي ْهدى ،و�إمنا يرتتب حدوثه
�أهدى �إ َّ
بعد احل�صول على �شيء مادي �أو معنوي واملادي -وهو مق�صده-
هنا �أُعطية املمدوح ،التي ي�صفها ببحر املنن.
�أما �أهم دوائر املديح فهي :الكرم (طلق اليدين� -أجود-
اجلواد املنعم -الغمام الهتان -معنى اجلود-كفه ال�سحاب -نواله
الغيث -وجهه طليق لل�ضيوف� -سمح �أبي) ،وال�شجاعة (�أجر�أ-
ثابت اجلنان -اجلريء املقدم -ليث غاب� -ضيغم ال�رسج -ذكي
القلب� -أ�سد العرين) ،وعلو املكانة (بدر البلد� -سيد الأمم -هم جنوم
اجلوزاء واحلمل� -أرباب املجد-كال�شم�س داين -وا�سطة العقد-
�أ�سعد من جنوم ال�سعد) ،والبهاء (�أغر حمجل� -صبح جلي -هالل
ب�رشي� -صباح �أن تبلج) ،واحللم(�صفوح عن اجلاين-احللم والأناة)،

باملنن()103

واحلياء (احلياء منك �سجية) ،والعدل (وطاملا عدال) ،والكمال (ذاك
الذي كمال) ،وعراقة الن�سب (معرق اجلدين من فهر -بنو قحطان ماء
املزن -قل يف غ�سان وال تـكني).
فلو �أنعمنا النظر يف معجم املدح لوجدنا ح�ضورا قويا للكرم
�أو مادة اجلود بكل م�شتقاتها (�أجود-جواد -اجلود) وقد يبالغ يف
و�صف املمدوح بالكرم حينما يقرن بني الطبيعة وجوده (الغمام
الهتان -كفه ال�سحاب -نواله الغيث) ،فكالهما يجود  -بال َم ٍّن-
بالكثري ،وكالهما ال ينتظر ثناء.
وميزج بني �ألفاظ ال�شجاعة والكرم ،ونحن ال نتعجب من
ذلك فاجلود وال�شجاعة -ب�صفة �أ�سا�سية – (هما املدار املعنوي
للمديح( ،)104يقول التطيلي جامعا بني اجلود والإقدام(:)105

ذكــــــــــــــرت النــــــــــــــزال
�إذا
َ
و�إذا طلبـــــــ���ت النَّـــــــ���وال

فه���و
فه���و

امتـــــــنــــــــــــــان
كـــــــ ُّل ذي
ِ
را َم �أن يـــــــكونَـــــــــــــــــــــ���ه

هتـــــــان
ال بـــــــ���ل كـــــــ��� ُّل
ِ
جـــــــودا ف�أتـــــــ���ى دونَـــــــ ْه

ويقول يف مو�شح �آخر مغاليا يف كرمه(:)106

ويبالغ يف تقدير كرم ممدوحه ،فكل من �أراد �أن يزاحمه جوده
 حتى الوابل ال�صيب -ق�رص عنه وجاء دونه ،فتمثل (بل) و�سيلةتعبريية (تنقل الأهمية من موقف �سابق �إىل موقف الحق)(� )107أو
ثان من موقف مهم (الإح�سان �أو االمتنان) و (اخلري العميم �أو
مبعنى ٍ
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اجل���ري ُء
اجل���وا ُد

املق���د ْم
املُنعِ ��� ْم

الهتان) �إىل موقف �أكرث �أهمية ( ق�صب ال�سبق فمن جاراه �أتى دونه).
ومن معجمه ،املدح ب�أ�صالة الن�سب ،وكرم املحتد العربي
(معرق اجلدين من فهر  -بنو قحطان ماء املزن -قل يف غ�سان

ُ
ُ
وأسلوبُها"
ُّطي ِلي "لغ ُتها
موشحات األعمى الت ِ

د.محمد محجوب محمد عبد اجمليد

وال تـكني) ،ونتعجب من �إ�رصاره على املديح بالن�سب القبلي علي
الرغم من �أن �أهل الأندل�س قد نبذوه منذ عهد بعيد ،وا�ستعا�ضوا عنه
بن�سب يخفف من �سورة الع�صبية القبلية املقيتة ،ويحقق الوحدة
الوطنية احلقة ،ونعني بذلك الن�سب �إىل املكان (البلن�سي ،ال�شاطبي،
الغرناطي� .)...أغلب الظن �أن م�سالة الفخر القبلي و�إن �سبخت لها
�أر�ض الأندل�س ف�إن �أر�ض املغرب ظلت تربة خ�صبة لها حتى يف
�أيام الأعمى .وهذا ما دفعه لالتكاء امل�ستمر عليها.
طغى اللون الأبي�ض على معجم املديح (�أغر حمجل� -صبح
جلي� -صباح �أن تبلج) وال�شك �أن (اللون الأبي�ض يكرث ا�ستعماله
يف معر�ض املديح ويرمز به �إىل ال�رشف والعفة) (  ،)108وثمة �أمر
نالحظه على مفردات املديح هو ا�ستخدامها لل�صفة امل�شبهة وا�سم
الفاعل واملبالغة (ثابت اجلنان -طلق اليدين � -ضيغم ال�رسج-
ذكي القلب� -أ�سد العرين -بدر البلد� -سيد الأمم�-صفوح عن اجلاين)
و�أكرب الظن �أن يف ذلك (ت�أكيدا لهذه ال�صفات وتعبري عن مالزمتها
للمو�صوف ،ف�ضال عن �إثرائها املو�سيقى الداخلية للن�ص)( .)109

معجم الطبيعة:
�أما الطبيعة فوجدناها حا�رضة بقوة ،فمن ريا�ضها:
(الغ�صون-الق�ضيب-الفرع-ا لآكام-العود-الب�ستان-الرو�ض)،
ومن �أزهارها( :ال�سو�سن  -اليا�سمني  -اجللنار  -الآ�س  -الور�س
 الأقحوان-الورد-الزهر-الريحان) ،ومن عبقها (النفحة-ال�شذى-الن�رش) ،ومن مائها( :البحر-الفي�ضان -الغمام الهتان-

وقوله(:)111

القطر -ماء املزن-الثجاج-الويل-الو�سمي) ،ومن حيوانها :الغزال
(الظبي-الر�شا -الرمي -املها) ،والأ�سد (ال�ضيغم -ال�رضغام-
الليث) ،وخيلها (الطرف) ،والأرنب والكلب والإبل ،ومن طريها
(ال�سوذق(ال�صقر) -ال�شاهني) ،ومن �سمائها (ال�شم�س -القمر-
الكوكب -البدر -النجوم) ،ومن كواكبها (احلمل -اجلوزاء -الفلك).
ونالحظ �أن مفردات الطبيعة� -إال قليال  -كانت ترد يف �سياق
الأغرا�ض الأخرى� ،أو مبعنى �آخر �أنها امتزجت بها ،فالطبيعة
الأني�سة من ريا�ض و�أزهار وحيوان �أليف امتزجت بالغزل واخلمر،
و�أما الطبيعة الوح�شية من �ضيغم و�أ�سد فامتزجت باملديح.

معجم أدوات القتال:
ال�شك �أن معجم القتال و�أدواته �ضئيل جدا مقارنة بنظرائه من
املعاجم الأخرى (امل�رشيف -الهندواين -ال�سيف الهندي -ال�صارم-
الع�ضب -الدال�ص -الر�شاء -الزرق امل�سنونة – الن�صال -الرماح-
الق�سي -ال�سهام) ،ف�أغلب مفردات القتال نقلها �إىل الغزل ،فما الذي
ا�ضطره لذلك؟� .أكرب الظن �أن طبيعة عماه ال تي�رس له الو�صف� ،أو لأن
ما تلقفته �أذنه عن احلروب التي عا�شتها بالده قد طبعت نف�سه على
قدر غري قليل من كراهية القتال ،ف�ضال عن طبيعة املو�شحة� ،إذ ال
يعقل يف فن غايته الرتويح عن النف�س ،والإح�سا�س ببهجة احلياة
�أن نزج فيه دماء مهرقة ،و�أرواحا ت�سيل على حد الظُّ بات .فم�شاهد
القتال �إذا تنبو عن طبيعة املو�شحة وتخالف ذوق متلقيها.ولعل هذا
كله ما جعله معر�ضا عنها ،وداعيا لنبذها على �شاكلة قوله( :)110

َذ ِر الحَ ْ َربـــــــــــــــــــــــ���ا

وطَ اعِ ـــــــــ ْن بالأقْلـــــــا ِم

دع القتـــــــــــــــــــ���اال
ِ

فقــــــــ���د كف���ا َك القتاال

معجم اخلمر:
كان معجم اخلمر �أقل املعاجم ح�ضورا ،فكان �أن ذكر �أ�سماءها (القهوة -ال�شمول -الراح -املدام) ،وواراها خلف �أخبية الكناية (بنت
الدنان  -بنت الكروم) ،و�أحيانا عرب عنها بالألوان التي تك�سى بها (مع�صفرة الربد -قلدت باجلمان) .كما و�صف لونها وطعمها(جلنار)،
وت�أثريها يف الر�ؤو�س (لطمت خدي -وملكت احلرمني) ،وبع�ض قوانني املنادمة ،ومنها ،التعجيل باخلمر وتقدميها للزبون( :)112

فاحلكـــــــ ُم �أن ت َْ�سعـــــــَى

اح
�إليــــــــ���ك بالــــــــ َّر ِ

َّـــــــاب
�أنَامِ ــــــــــــــ ُل ال ُعن
ْ
ب�ص��� ْدغَ ْي �آ�س
َحف
ْ
َّـــــــت ُ

َو ُن ْقلُــــــــــــــ َك الـــــــ َو ْر ُد
يلـــــــويهمـــــــا اخلَـــــــ ُّد

و� اَّأل يقل عدد الندماء عن ثالثة �أو يزيدون (اجلُلاَّ �س) ( ،)113وعلى ال�ساقي �أن يجعل يف ال ُن ْقل -وهو ما يو�ضع على مائدة ال�رشاب من
ف�ستق وغريه -وردا ،و�أن ي�ضع على �صدغيه �آ�ساً ،بل يلويه على خده(:)114

و�أحيانا كان يتفكه ك�أن يلتم�س -كاملجان -حيل ًة حتِ لَّة ً لها ،على نحو ما جنده عند ال ُّنوا�سي (خذها على دين امل�سيح،)115 ( )......
يقول التطيلي(:)116

بالكا�س
فما عندك���م يف ال�شرُّ ْ ِب
ِ
ك���ذا قَ��� ْد َر َو ْينَ���ا ُه يف الأخْ َب���ا ِر

ا�س
قالت:م���ا َع َل ْينَا فيـ���ه مِ ـ ْن َب ِ
ْ
َعـــــــــــ��� ْن ُج ْم َل ِة ُر ْه َب ٍان و� ْأح َبا ِر

ومل يفته �أن يذكر بع�ض غواية املعاقرين فكان �إذا ارتد عنهم ندمي� ،أو ان�رصف عن قعدتهم اخلليعة ،حر�صوا على مراجعته حتى ولو
ا�ضطروا لالحتيال عليه� ،أو غوايته وفق ما تهي�أ لهم ،يقول(:) 117

غــ ِّن لــــــــه وا�شْ ���ـــــــ ُد
لعـــــــ��� َّل يـــــــــرتـ��� ُّد

تــــــــ���اب
نديـ ُمن���ا ق���د
ْ
واعر�ض عليه الكـــــــ� ْأ�س
ْ
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مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث واألربعون ) - (1شباط 2018

اخلامتة:

�سامل م�صطفى ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط 1998 ،1ج ،1/429
ابن �سعيد ،املغرب يف حلى املغرب ،حتقيق :د� .شوقي �ضيف ،ط،3
القاهرة ،دار املعارف ،د.ت ،2/451 ،وابن اخلطيب.ل�سان الدين،
جي�ش التو�شيح ،حتقيق:هالل ناجي وحممد ما�ضور ،تون�س ،مكتبة
املنار� ،1966 ،ص.16

بعد �أن قام هذا البحث بدرا�سة اللغة والأ�سلوب يف مو�شحات
الأعمى التطيلي خل�ص �إىل النتائج التالية:
متيزت لغته � -إىل حد كبري -بطابع ال�سهولة والب�ساطة ،كما
قاده وعيه اللغوي وثقافته الوا�سعة �إىل الإفادة من القر�آن الكرمي
وال�شعر القدمي �إفادة كبرية ،والأعمى �إذ امت�ص رحيق الرتاث ف�إنه
عرف �إعادة �إنتاجه على ن�سق جديد ،كتوظيف الرتاث الديني-
مثال -يف خدمة معانيه الغزلية.
ناوب يف بنائه اللغوي مابني اخلرب والإن�شاء ،وغلب على
الإن�شاء اال�ستفهام والنداء.فاعتمد على اال�ستفهام يف جذب القارئ
مبا كان يثريه من ت�سا�ؤالت ،و�أحيانا كان يع�صف بذهنه ليجعله
منتظرا� ،أو مهيئا ل�سماع ما يقوله.و�أفاد من النداء يف �إثارة حوا�س
املتلقي ،ويف لفت نظره وا�سرتعاء انتباهه�.أما اجلملة اخلربية
فتجاوزت -عنده  -الأخبار العادية ،والأقاويل التقريرية الفجة
التي ال ت�صيب قارئها بامللل فح�سب ،بل ت�ضعف حما�سته ،هذا �إن
مل جتعله م�ضطرا لالن�رصاف عنها.
تعددت التقنيات الأ�سلوبية التي بلَّغ بها خطابه الفني ،فكان
�أن اتك�أ علي الت�ضمني �أو التعليق الذي �أتاح له فر�صة لتنامي الأحداث
وتواليها ،كما خلق نوعا من الوحدة والتما�سك الن�صي ،فاملعنى
ال يكتمل يف ال�شطر وحده ،بل يعوزه �أ�شطر.وبذلك تتاح له فر�صة
ا�ستفراغ املعاين التي تدور يف نف�سه ،وال�صور التي تعتمل يف داخله.
كما �أفاد من اجلملة االعرتا�ضية يف تو�ضيح املعاين وتر�سيخها
يف روع قارئه ،ويف دفع املتوهم و�إحالل املق�صود حمله ،ووظف
االلتفات يف جذب القاري و�إقناعه ال�سيما ومعظمه جاء يف �سياق
املبالغة يف املدح ،والإ�رساف يف الغزل.
اكتظت مو�شحاته بالفنون البديعية ،وكان على ر�أ�سها
نوع بنية الت�ضاد ،فطابق بني
اجلنا�س بق�سميه التام والناق�ص ،كما َّ
اال�سم والفعل ،وبني احلروف تارة ،وبني الألوان تارة �أخرى ،و�أحيانا
�ألَّف بني الأ�ضداد لدرجة يريك فيها احلياة واملوت معا.
�أبان معجمه الفني عن متركزه حول ب�ؤرتي الغزل واملديح مع
ح�ضور خجول للخمر والطبيعة ،كما مل ي�سلم فنه من �آفات الفجاجة
النرثية ،والألفاظ القامو�سية ال�صارمة ،والتكلف البديعي.

1717مل ترد يف الديوان وقد ا�ستدركناها من ابن �سناء امللك ،دار الطراز يف عمل
املو�شحات ،حتقيق:د.جودت الركابي ،دم�شق ،دار الفكر ،ط� ،1977 ،2ص
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اهلوامش:

1818التطيلي.الأعمى ،ديوانه� ،ص273

*هو �أحمد بن عبد اهلل بن �أبي هريرة ال ُتطِ ْيلِي ،ولي�س بني
�أيدينا �شيء عن طفولته ،لكنها يف الغالب ال تختلف عن حياة �أبناء
عامة الأندل�س ،وال�شك �أن �أ�رسته قد دفعته �إىل ال ُك َّتاب فحفظ بع�ض
�آي القران الكرمي ودر�س العلوم الإ�سالمية والعربية ،وبعد �أن تفتقت
�أكمام �شاعريته وجتاوزت �شهرته مدينة ُتطِ ْيلَة وىل وجهه �شطر بالد
املغرب ،وفيها حظي مبكانة تليق به ومبوهبته ،فمو�شحاته حتتجن
جمموعة من �أ�سماء الزعماء وعلية القوم .لكن وللأ�سف ال�شديد مل
يطل به زمانه �إذ اعتبط �سنة خم�س وع�رشين وخم�سمائة.
ينظر يف ترجمته :ابن خاقان .الفتح ،قالئد العقيان ،حتقيق:
د .ح�سني خريو�ش ،عمان ،مكتبة املنار ،ط� ،1998 ،1ص،850
ال�شنرتيني .ابن ب�سام ،الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ،حتقيق:

1919النووي ،الأذكار املنتخب من كالم �سيد الأبرار ،اعتنى به �أحمد �شعبان،
اخلرطوم ،التكنولوجية للن�رش ،ط �2010 ،1ص .69وعبارة امل�ستحب عند
الإمام مالك هي البن ر�شد احلفيد ،ينظر كتابه ،بداية املجتهد ونهاية
املقت�صد ،بريوت ،دار الفكر ،دـ.ت95 /1 ،
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 3232نف�سه� ،ص257

6161التطيلي.الأعمى ،ديوانه� ،ص 264
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3333نف�سه� ،ص266
3535مل ترد يف ديوانه وقد ا�ستدركناها من عناين.حممد زكريا ،امل�ستدرك
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6767الأهواين.عبد العزيز ،الزجل يف الأندل�س ،القاهرة ،معهد الدرا�سات العربية،
� ،1957ص (ح)
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6969نف�سه� ،ص260
7070نف�سه� ،ص 261
7171نف�سه� ،ص 285
7272مل ترد يف الديوان وقد ا�ستدركناها من الغرناطي.على بن ب�رشى ،عدة
اجللي�س وم�ؤان�سة الوزير والرئي�س� ،ص 466
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اجللي�س وم�ؤان�سة الوزير والرئي�س� ،ص 485
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د�.إح�سان عبا�س ،بريوت ،دار �صادر ،د.ت.7/227 ،وفيه يقوم االحتفال
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ينظر:دند�ش.ع�صمت ،الأندل�س يف نهاية املرابطني وم�ستهل املوحدين،
بريوت ،دار الغرب الإ�سالمي ،ط � ،1988 ،1ص 327

4949نف�سه� ،ص 266

7575مل ترد يف الديوان وقد ا�ستدركناها من الغرناطي.على بن ب�رشى ،عدة
اجللي�س وم�ؤان�سة الوزير والرئي�س� ،ص 157

�4545سليمان.فتح اهلل �أحمد ،الأ�سلوبية ،القاهرة ،مكتب الآداب،.2004 ،
�ص.142

4747التطيلي.الأعمى ،ديوانه� ،ص 259
4848نف�سه� ،ص261
5050ابن املعتز ،كتاب البديع ،اعتنى بن�رشه�:إغناطيو�س كرات�شقوف�سكي ،بغداد،
مطبعة املثنى ،ط� ،1979 ،2ص 58
5151طبل.ح�سن� ،أ�سلوب االلتفات يف البالغة القر�آنية ،القاهرة ،دار الفكر العربي،
� ،1998ص 26
5252التطيلي.الأعمى ،ديوانه� ،ص 274

7676ينظر غازي�.سيد ،ديوان املو�شحات الأندل�سية1/305 ،
7777التطيلي.الأعمى ،ديوانه� ،ص 288
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� ،1988 ،1ص.55

8181التطيلي.الأعمى ،ديوانه� ،ص 261

 10109الهروط .عبد احلليم ح�سني ،مو�شحات ل�سان الدين بن اخلطيب(جمع
ودرا�سة ) ،عمان ،دار جرير ،ط � ،2012 ،2ص 62
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وا�س َت ْ�صحِ ِب ا ُ
َّ�س كما ق�ضى ال َع ْه ُد
جلال ْ
11113ينظر نف�سه ،وال�صفحة نف�سهاْ :
11114نف�سه ،ال�صفحة نف�سها
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2.2ابن املعتز ،كتاب البديع ،اعتنى بن�رشه�:إغناطيو�س كرات�شقوف�سكي ،بغداد،
مطبعة املثنى ،ط1979 ،2
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9999ال�صفدي�.صالح الدين ،خزانة الأدب.2/372 ،
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1515دند�ش.ع�صمت ،الأندل�س يف نهاية املرابطني وم�ستهل املوحدين ،بريوت،
دار الغرب الإ�سالمي ،ط 1988 ،1
1616الركابي.جودت ،يف الأدب الأندل�سي ،القاهرة ،دار املعارف ،د.ت
�1717سليمان.فتح اهلل احمد ،الأ�سلوبية ،القاهرة ،مكتب الآداب2004 ،
1818ال�شايب�.أحمد ،الأ�سلوب �أحمد ،القاهرة ،مكتبة النه�ضة امل�رصية ،ط ،6
1966
1919ال�شنرتيني.ابن ب�سام ،الذخرية يف حما�سن �أهل اجلزيرة ،حتقيق�:سامل
م�صطفى ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط 1998 ،1
�2020شولز.روبرت ،ال�سيمياء والت�أويل ،ترجمة �سعيد الغامني ،بريوت ،امل�ؤ�س�سة
العربية للدرا�سات والن�رش ،ط 1994 ،1
2121ال�صفدي�.صالح الدين ،تو�شيع التو�شيح ،حتقيق:د�.ألبري مطلق ،بريوت ،دار
الثقافة ،ط 1966 ،1
2222ال�صفدي�.صالح الدين ،خزانة الأدب� ،رشح ع�صام �شعيتو ،بريوت ،دار
الهالل ،ط 1991 ،2
2323طبل.ح�سن� ،أ�سلوب االلتفات يف البالغة القر�آنية ،القاهرة ،دار الفكر العربي،
1998
2424عبا�سة.حممد ،اللهجات يف املو�شحات والأزجال الأندل�سية ،جملة حوليات
الرتاث ،جامعة م�ستغامن ،اجلزائر ،عدد(� ،)9سنة 2009م
2525عبد املطلب.حممد ،بناء الأ�سلوب يف �شعر احلداثة ،القاهرة ،دار املعارف،
ط 1995 ،2
2626العبد.حممد� ،إبداع الداللة يف ال�شعر اجلاهلي ،القاهرة ،دار املعارف ،ط ،1
1988
2727عزام.حممد ،الن�ص الغائب(جتليات التنا�ص يف ال�شعر العربي) ،دم�شق،
من�شورات احتاد الكتاب العرب2001 ،
2828عناين.حممد زكريا ،امل�ستدرك على ديوان املو�شحات الأندل�سية ،القاهرة،
دار املعرفة اجلامعية ،ط 1986 ،2
2929غازي�.سيد ،ديوان املو�شحات الأندل�سية ،الإ�سكندرية ،من�ش�أة املعارف،
1979
3030الغرناطي.على بن ب�رشى ،عدة اجللي�س وم�ؤان�سة الوزير والرئي�س ،عنى
بتحقيقه�:ألن جونز ،مطبعة مركز احل�سابات بجامعة �أك�سفورد ،ط 1992 ،1
3131القريواين.ابن ر�شيق ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�آدابه ،حتقيق:حممد
قرقزان ،بريوت ،دار املعرفة ،ط 1988 ،1
3232املالئكة.نازك ،ال�صومعة وال�رشفة احلمراء ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط
1979 ،2
3333النابغة الذبياين ،ديوانه ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،القاهرة ،دار
املعارف ،د.ت
3434النووي ،الأذكار املنتخب من كالم �سيد الأبرار ،اعتنى به �أحمد �شعبان،
اخلرطوم ،التكنولوجية للن�رش ،ط 2010 ،1
3535الهروط.عبد احلليم ح�سني ،مو�شحات ل�سان الدين بن اخلطيب(جمع
ودرا�سة) ،عمان ،دار جرير ،ط 2012 ،2
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