
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امللخص
لم يكن الشعر في بالد الفردوس المفقود حكرًا على االدباء والشعراء فقط  بل 
تعدى األمر إلى الفقهاء وعلماء الدين بل وعامة الناس من المجتمع ، وبحثنا يتناول 
شاعرًا لم تصل إلينا من أخباره إال نتف يسيرة متفرقة في بعض كتب األدب األندلسي 

عرًا مجيدًا إضافة إلى كونه فقيهًا بارعًا ، وشاعرنا هو علي القديمة والحديثة ولكنه كان شا
بن عبد هللا بن علي المكنى بأبي الحسن ولقبه االستجي نسبة الى مدينة استجة التي ولد 
ونشأ فيها  وقد جعل جل شعره بل جميعه في وصف الطبيعة الغناء التي حبى هللا عز 

مد البحث الى ذكر تجليات الطبيعة الجميلة وجل تلك الربوع الغالية الجميلة بها ، حيث ع
التي وردت في هذا الشعر الذي غلب عليه جانب المقطعات الشعرية القصار ذوات 
االبيات المعدودة وقد القى البحث الضوء على ابرز التجليات الفنية والموضوعية في 

 شعر هذا الشاعر الفقيه.
 وهللا ولي التوفيق
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Abstract 

In the State of Paradise Lost, the poetry was not confined to 

writers, poets only but also a lot of persons in the field of 

jurisprudence, religious scholars and laymen dealt with it as well. 

And the current paper is about a poet that we received small pieces 

of information about him from some old and modern references 

with regard to Andalusi Literature. However, he was a well-versed 

poet and glorious one as well as a man of jurisprudence. His name 

is Ali Bn Abdullah Bn Ali Whose nickname is Abi AL-Hasan AL-

Oustaji due to the city of Oustaja where he was born and brought up 

in it. Besides, he made all his poems describe the beauty of the 

nature where he glorified AL-Mighty Allah for such amazing 

beauty. Moreover, the paper intentionally mentioned the 

manifestations of the beautiful nature that were dominated in his 

short stanzas of limited poetic verses. And the paper highlighted the 

most important artistic and objective manifestations in the poems of 

the poet and man of jurisprudence concerned. 
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خير ما نطق بالضاد سيدنا دمحم 

 وعلى آله وأصحابه أجمعين 
فقد حظيت بالد األندلس بطبيعة جميلة ورائعة بفضل هللا سبحانه وتعالى جعلتها 

فقد كان األدباء األندلسيون ومنهم الشعراء يعشقون تلك الطبيعة الخالبة ، ُملهم شعرائها
قون عنان قرائحهم في وصفها والتغني بمظاهرها وتشبيهها باإلنسان ومحاورتها حتى ويطل

كأنها شخص ناطق يشعر بالحزن والفرح والحب وغير ذلك من المشاعر االنسانية 
وبحثنا يتناول شاعرًا لم تصل إلينا من أخباره إال نتف يسيرة متفرقة مبثوثة هنا أو  الجياشة

ندلسي القديمة والحديثة منها على السواء ولكنه كان هناك في بعض كتب األدب األ
ولعل شغف االستجي باألندلس قاده إلى جعل ، شاعرًا مجيدًا فضاًل عن كونه فقيهًا بارعاً 

جل شعره بل جميعه في وصف الطبيعة الغّناء التي حبى هللا عز وجل تلك الربوع الغالية 
لمكنى بأبي الحسن ولقبه االستجي نسبة وشاعرنا هو علي بن عبد هللا بن علي ا، الجميلة

وقد قام الباحثان بتقصي أخبار هذا الشاعر الفقيه ، الى مدينة استجة التي ولد ونشأ فيها
من المصادر والمراجع األندلسية فوجدا أن جميع شعره قد ذكره صاحب كتاب البديع في 

فت على اهم الجوانب وقد عمل الباحثان على دراسة شعره دراسة تحليلية وق، فصل الربيع
كما أن الدراسة استندت ، الموضوعية والفنية التي تضمنتها نصوص هذا الشاعر الفقيه

وقد انتهى البحث إلى خاتمة ألبرز ما  الى جهد الباحثين التحليلي والرصد العلمي المتأني
ة توصل إليه البحث من نتائج ثم اردفا البحث بقائمة ألهم المصادر والمراجع المستخدم

 .فيه فضاًل عّما يجده القارئ الكريم من نتائج غزيرة مبثوثة في ثناياه
والباحثان إذ يقدمان هذا البحث بين أيدي القراء الكرام يأمالن أن يكون إضافة جديدة إلى 
التراث األدبي العربي األندلسي الذي ما زال يحوي الكثير من الكنوز النفيسة التي لم 

 .لباحثون من قبليتطرق إليها الدراسون وا
 وهللا الموفق
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وكنيته أبو ، اجمع أصحاب التراجم على أن شاعرنا هو علي بن عبد هللا بن علي 
ومنهم من قال ، (2)فمنهم من ذهب إلى انه االستجي، أما لقبه فقد اختلف فيه، (6)الحسن

باالستجي وحجتنا في ذلك ان القائلين ، ومن جانبنا نرجح أنه االستجي، (3)انه األشجعي
وال نستبعد كذلك ربما َمْن قال باألشجعي إّنما أصابه ، من القدماء أكثر من القائلين بغيره

الوهم بعد أن وقع في التصحيف والتحريف لقرب المفردتين)االستجي( و )االشجعي( في 
فضاًل عن اشتراك ، والعين والجيم، تقارب الحروف أو تماثلها كما بين السين والشين

 .وذلك ما نميل إليه بقوة ونرجحه، ن في ياء النسب في كليهماالمفردتي
واذا كانت المصادر قد اختلفت في نسب الشاعر فإّنها قد اتفقت على أنه كان 

فلم تشر المصادر القديمة التي أرخت له الى  أما زمنه، شاعرًا مجيدًا المعاً ، نحوياً ، فقيهاً 
ا ومن خالل قراءة شعره ال سيما ذلك المرتبط بيد أنن، سنة والدته وال حتى إلى سنة وفاته

كالقاضي دمحم بن عباد الذي عاش في المدة ، بمدح شخصيات الحكم في دولة بني عباد
نستطيع ان نرجح أن االستجي من الشعراء الذين عاشوا في ، (4)هـ433هـ الى 464من 

  (5)منتصف القرن الخامس الهجري وهو من أهل قرطبة سكن إشبيلية
السيما تلك المرتبطة بمدح الوزير ، اشتهر أبو الحسن كثيرًا بوصف الرياضوقد 

وكذلك اشرك وصف الرياض بالمدح ، أبي القاسم بن عباد، أبي عبد هللا بن ذي الوزارتين
واذا كان االستجي قد ُعرف بوصف الرياض ومدح  .(1) السيما مدح القاضي أبي عباد

عراء على وفق معارضته ألبي الوليد بن معارضته للش -كذلك  -الوزراء عرف عنه
 .(1)عامر

وذلك كله يشير بوضوح إلى ان شاعرنا كان متصرفًا في فنون القول المختلفة من 
ن كان في الوصف اقدر، ومعارضة، وفخر، ومدح، وصف وفي ، وفي المدح أوجز، وا 

إشبيلية  تلك هي، وهذا ليس ببعيد عن شاعر تعلم فن الشعر في بيئة حضرية، الفخر ابلغ
، والموهوبين آنذاك، والشعراء، والفقهاء، ومحط أنظار العلماء، مركز الثقافة والمدنية

األمر الذي صّيره في ، والتفرد، واإلبداع، فضاًل عما يحمله شاعرنا من مقومات الموهبة
 .مصاف الشعراء الوصافين الكبار
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ونباهته ونبوغه في قول الشعر  وبذلك نكون قد وقفنا بإيجاز عند حياة االستجي
نما كان يجري على لسانه  الذي وجدناه ال يصدر عن تكلف او صعوبة أو صناعة وا 

ويقينًا لم يكن ذلك كله بمتحقق لوال امتالك ، جريان الماء المتدفق بسالسة وعذوبة ورقة
 األمر الذي صّير، االستجي مقومات الشعر والقدرة على رسم صوره ومعرفة معماريته

نصوصه الشعرية على مستوى متميز من األصالة والدقة واللغة الشعرية المنتخبة تلك 
حتى ، اللغة العالية التي تحّول مواد الطبيعة وموجوداتها المحسوسة إلى عمل فني جميل

كأن نصوصه لوحات فنية موشاة بشتى األلوان ذات البعد التصويري والعمق الداللي 
ويسمو القريب بنصوص تتماهى ، ريشته الفنية تلك ُيقرب البعيدفبوساطة ، واألثر التعبيري 

وخياله الشعري الذي يحلق بما هو قادر في مخيلته ليقذفه في وعي المتلقي نتاجًا شعريًا 
 .يحمل قدرًا كبيرًا من روح صاحبه ومن وحي عقله ومن عبق إحساسه
ي يمدنا برؤية علمية إّن إحصاًء أوليًا لشعر الفقيه علي بن دمحم االستجي األندلس

وبعضها ، إْذ تتوضح لنا حقائق معينة بعضها ما هو متعلق بالكم العددي لألبيات، دقيقة
فضاًل عن انسياب تلك ، مرتبط بما توزعت عليه نصوصه بين القصائد والمقطعات

 .النصوص ضمن مسارب موضوعية ابتثت عليها
( مائة وسبعة وأربعين 641أفادنا اإلحصاء أّن مجموع أبياته الشعرية كانت )

وقصيدة ، ( ثمان وعشرون مقطوعة21( تسعة وعشرين نصًا منها )21موزعة على )، بيتاً 
 .واحدة

ذلك الفن الذي وجد لُه في ، أّما أكثر تلك النصوص فدائرة في إطار الوصف
بعد أن هيأت البيئة األندلسية لشعرائها ُجّل ما يثري ، األندلس تربة ومناخًا مناسبين

في  –وبذلك جاءت نصوصهم الشعرية  ويّنمي مواهبهم ،، ويخصب فنهم، ائحهمقر 
وهي محاكاة أبعد ما تكون عن ، تحاكي تلك البيئة بكل صورها وموجوداتها –عمومها 

فقد استطاع ، وأقرب الى التعبير الفني المؤنق، الرصد التصويري )الفوتوغرافي( المجرد
إْذ خلقوا ، لوا مع ما تقع عليه أعينهم بشكل الفتالشعراء األندلسيون عمومًا أن يتعام

انطالقًا من حقيقة ، وما يحسون ، وما يسمعون ، بوعيهم الفني صورًا جديدة لكل ما يرون 
نما إعادة تشكيل ذلك الواقع تشكياًل جديدًا يتداخل ، أن الفن لم يكن انعكاسًا مجردًا للواقع وا 
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بهذا التشكيل المتلقي السيما في النصوص الشعرية األمر الذي ينبهر ، فيه الواقع بالخيال
التي ابتعد فيها أصحابها قدر المستطاع عن التقليد الفني المحض واقتربوا من التوظيف 

وذلك ال يتأتى إال لذوي المواهب ، وبما يشير إلى خلق وابتكار جديدين، المؤنق للصورة
فرفضوا االنزواء في خانات ، ابقون الشعرية الفذة التي تجاوز فيها أصحابها ما أثاره الس

 .الركود والسكون واالتكاء التقليدي على الموروث
واذا كان الباحثان قد وضعا نصب أعينهما تلك التصورات فإّنها قد امتلكا من 

من المنطلقات النظرية ما يمنحهما القدرة على الولوج  –فضاًل ّعما قااله  –عمق النظرة 
لعلهما من خالل ذلك الفهم واإلدراك ، قيه علي بن عبد هللاالى أعماق نصوص الشاعر الف

لينتهيان من البحث إلى حصيلة علمية ، ينفذان إلى أعماق التجربة الشعرية لهذا الشاعر
ومن جهة أخرى من ، نابعة من حقيقة ما تفصح عنها نصوص الشاعر نفسه من جهة

ص من خالل النفاذ في بنيته العميقة النظرة الثاقبة والقراءة النقدية الواعية لما وراء الن
انسجامًا وسعة ، والوقوف على خصوصية الوعاء اللغوي واألسلوبي الذي نهجه الشاعر

إْذ تغدو القرائن النصية هي المعيار العلمي الذي من خالله ، أفق الوعي الشعري عنده
السبيل  هو وتنكشف الغايات وتؤشر الحقائق إن محاورة النص الشعري ، تتوضح المقاصد

دراك مقاصده  –أي شاعر  –إلى سبر اغوار تجربة الشاعر  –كما يرى الباحثان  – وا 
ظهاره، وفك مغالق نصوصه  .وذلك ما سعيا إليه حرصًا منهما على رصده وتحليله وا 

إّن أول ما يمكن تسجيله في مضمار التشكيل اللغوي واألسلوبي في شعر علي 
والذي يظهر من خاللها توظيف مفردتين متضادتين أو ، بن عبد هللا شيوع ظاهرة التضاد

ولعل مغزى ذلك مرتبط بقدرة هذا النمط األسلوبي على حمل أفكار ، أكثر في مكان واحد
حركة مفاجئة  –كما هو معروف  –إْذ يخلق التضاد ، والتعبير عن رؤاه الفنية، الشاعر

كثير من األحيان )منحنى داخل الصورة نفسها إذ تنشئ بشكل الفت إلى شعور يأخذ في 
مثلما تشير إلى أّن ثمة شيئين متضادين قارين في أبعاد الصورة ، (1)انفعاليًا دائم التغيير(

مع مالحظة أّن ذلك التوظيف ال يعني انفصامًا بين اطراف العمل التصويري بقدر ما 
يعمدان  وكالهما، يشير إلى ان حضور المتضادات ما هو إال الجمع بين القريب والبعيد

إلى خلق التأثير في المتلقي بوصفه عنصرًا فاعاًل إن لم نقل مشاركًا في عملية التلقي 
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فاذا ما ، ولعل ذلك يظهر اكثر من خالل الثنائيات التضادية التقابلية ومن ثم الحكم
اجتمع امر ما ولم تتوافر له عوامل النماء والحضور والتأثير فإنه سرعان ما يتوافق مع 

إْن جردتها من عوامل الحرية والكرامة فإنها تكون اقرب إلى  –مثاًل  –ياة فالح ضده
نقيضها )الموت( وهكذا تعزز قوة اللفظة في امتالكها التأثير الواعي المثمر وهي تحمل 

وأصالة الرؤية واذا ما تم تجريدها من زخمها المؤثر فإنها ، وعمق التجربة، خصوبة الفعل
ها كما يتعزز دورها في حضور ما يحمله الواقع من تقف في خندق واحد مع نقبض

إّن أخص ما يمكن قوله في مضمار البحث عن التضاد في ، ثنائيات تضادية متماثلة
وهذا واضح في اكثر ، شعر علي بن عبد هللا هو إلحاح الشاعر على تلك الثنائية

ى إذ طالما يواجهنا وهو يضخ في تضاعيف صوره الشعرية عل، نصوصه الوصفية
، إلى إقامة دالالت شعرية متشابهة –في نهاية المطاف  –التقابل الضدي الذي يفضي 

فضاًل عن كونها انعكاسًا لرؤية الشاعر ، فكثير ما يحمل النقيضان بيان موقفه من الحياة
إذ ال يؤدي التصوير في شعره إلى ، الفنية لما يدور في مخيلته من انفراج في الصورة

ر شيء إلى رسم صورة جديدة مركبة يجد الشاعر من خاللها الوسيلة التشكيل المجرد بقد
المؤداة إلى حمل همومه التعبيرية واإلفصاح عن رغبته في ولوج عالم التصوير الفني 
الجميل المؤدي غايات تعكس دالالت جمالية هيأها لمخاطبيه إْذ يستشرف بوساطة 

تفضي إلى خلق ثنائيات تضادية  الثنائيات التضادية دخول التصوير إلى مرحلة جديدة
من ذلك قول االستجي في وصف مجلس ، شكلت على وفق من التصوير الفني الدقيق

 :شرب
 (9)فوجه نهارهم بالظل ليٌل وليُلهم بأنجمِه نهارُ 

فالشاعر كان حريصًا أشد الحرص على تشكيل صورة الصحب بأبعاد ثنائية 
فأقرب إلى النهار بفضل أقماره )أنجمه( ولعّل أما ليلهم ، عندما وصف نهارهم ليل، حادة

هذه الثنائية قد عكست قدرة الشاعر على التصوير الفني المؤنق لجانب من مجالس 
الشرب التي يطفئ فيها أصحابها األضواء في النهار ويكثرون من الضياء في الليل حتى 

هر الجديدة في تلك وفي هذا كله داللة على رصده المظا، يتحول نهارهم ليل وليلهم نهار
انطالقًا ، المجالس وهي ظاهرة تؤثر الحياة بكل ما فيها من متع وملذات بطقوس خاصة
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ومن ثنائياته الضدية قوله ، (61)من ضرورة ان يلبس الشاعر فيه من األلفاظ التي تطابقه
 :في وصف للروض

 (11)َقُد حاََّّ الصابَّاُ  باهِ  ِقَطعًا من الَّلُيلِ  ***    كأنَّمااااا َرُهااااَرُة النَيُلااااوَفِر اُخَ َلساااا ُ 
 

 واللياااااُل مم ناااااٌ  مااااان حكااااام  يااااار  باااااه ***    فااالنور منعطاا  عاان جاارم عنصاار 
 

، من جهة، تجلى التضاد في البيتين من خالل مفردتي )الليل( و)الصباح(
ولعّل تلك الثنائية الضدية توفر للصورة أبعادًا جمالية ، و)النور( و)الليل( من جهة ُأخرى 

فقد رصد صورة )زهرة النيلوفر( التي اختلست شيئًا من الليل المحفوف ، واضحة
إْذ ال يكون ليل ذلك ، وفي ذلك التوظيف التضادي تعاضد وتوافق وانسجام، بالصباح

وكأّن الزهر في سواد الليل قد توشح بثوب من ، الزهر جمياًل إال بعد ان يحفه الصباح
جماليًا واضحًا من خالل التداخل والتبادل  وذلك ما أضفى على الصورة عنصراً ، البياض
 .والتضاد

فإذا ما انقطع النور عن ، وقد احتوى البيت الثاني على ثنائية تضادية كذلك
وكأّن الثنائيات التضادية في النص ، ممتنع عن غيره به –هو اآلخر  –الزهر فإن الليل 

ونها صورة بسيطة او تمتزج لتصب في مجرى واحد ذلك هو بناء صورة جميلة ابعد من ك
كما تتشكل من نصوص الفقيه الشعرية على ، ساذجة وأقرب إلى الصورة الجديدة المبتكرة

 :من ذلك قوله في وصفه لغالم، ذلك النمط الثنائي من التضاد
رُدُ  َيُسلُّ َسُيََّ الَهَوى وُيُغِمُد ُ   ِريٌم َسَبى ُمُعَل ي َ وُّ

فبعد ان ، لتضادية المتوافرة في البيتحرص الشاعر على اإلفادة من الدالالت ا
أكان مستاًل ، جعل الهوى اقرب إلى صورة السيف عمد إلى بيان ذلك األثر على المحب

ولعّل مغزى تلك الصورة تجري بشقين متجاورين ، لسيفه )المفترض( أم هو في غمده
ي يبقى بيان حالة المحب الذ :تزيين صورة الحبيب الذي دعاه بـ)ريم( واآلخر :احدهما

 .سواء أظهر الحبيب هواه أو أخفاه، أسيرًا لذلك العشق الجميل
أما الملمح األسلوبي اآلخر الذي رصدناه في نصوص االستجي فهي ابتداءاته 

ولعّل أّول ما يمكن قوله في هذا الجانب ، الشعرية الدائرة في اطار االتكاء على التشبيه
وحرصه على مالءمتها ، األسلوبي من جهة أنها ابتداءات نابعة من حقيقة توجه الشاعر
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وطبيعة مجتمعه األندلسي سعيًا منه إلى استمالة قلوب المتلقين من إثارة سامعيه بركوب 
أساليب معينة مستندة من اساسها وقبل أي أمر آخر إلى ذوقه الذاتي المحض الذي 

 .يسعى من خالله إلى تجسيد الوعي الجماعي
هذا الميدان نزوع أبي الحسن االستجي إلى إّن أخص ما يمكن تسجيله في 

بأداة التشبيه والتي تأتي في الغالب  –أول ما يبدأ  –فهو يبدأ ، التشبيه منذ اللفظة األولى
 :من ذلك قوله، )كأن(

ااااااااااا ُوُ  َلم  اااُ  َياااُد الُماااُرِن َأُرَضاااهُ  ***    كأنَّمااااااااااا الاااااااااارَّ  َوشَّ
 

اااااااااهُ  ***    ِبُكاااااااااالِ  َحُمااااااااااَراَ  ِصااااااااااُر     َوُكااااااااالِ  َبُيَضااااااااااَ  َبض 
 

َجُرَجااااِد َمُحَضااااهُ  ***    كواكااااااااااٌب فاااااااااااي َساااااااااااَما     (12)ِمااااَن الرَّ
 

التوافق بين التشبيه وغرض  :أولهما، ولعلنا نعيد ذلك التوجه األسلوبي إلى أمرين
تلك الوسيلة البيانية التي  ،أكثره كا هو معروف على التشبيه فالوصف قائم في، الوصف

، يشكل التشبيه المدخل المناسب إلى إثارة ذهن المتلقي :وثانيهما، يركبها ُجلُّ الشعراء
فهو منذ العتبة ، مثلما يشير إلى رغبة المبدع في االنطالق إلى عالمه التصويري الخاص

بتداء اصبح جزءًا من والذي يعّضد هذا الرأي ويقّويه أّن هذا اال، اأُلولى يواجهك بالتشبيه
منهج الشاعر وهو ما يسعى إلى تكراره في بداية األبيات الداخلية اأُلخرى في النص نفسه 

 إْذ يقول في النص نفسه:، وبالصيغة نفسها
ااااااااااااااااااهُ  ***    َكاااااااااااَأنَّ َطااااااااااالَّ اَ َقااااااااااااِحي   َمااااااااااااااااااَدامٌ  ُمُرفضَّ

 

اااااااااهُ  ***    أو ُلُؤُلااااااااااااٌؤ َفااااااااااااُوَ  َأُر     ِماااااااااُن الَمَهاااااااااا ُمُبَيضَّ
 

اااااهُ  ***    َكَأنََّمااااااااااا الااااااااااَوُرُد َصااااااااااُدرٌ   َأُبَعاااااى باااااِه ال لاااااُ ُم َعضَّ
 

 اأو َخاااااادُّ أُ َياااااااَد َقااااااُد َأُخاااااااا
 

اااااااااهُ  ***  َجَلُ اااااااااُه حااااااااااٌ  ُمِمضَّ
 ج

ااااااياِقُل ُعُرُضااااااهُ  ***    كأنَّمااااااااااا النَُّهاااااااااار َنُصااااااااااٌل   َجااااااال الصَّ
 

ااااااهُ  ***    كأنََّمااااااااااااا ُ ااااااااااااُدُر المااااااااااااا  ِ  فاااااي الُماااااروِج الَغضَّ
 

اااااااهُ  ***    إذا الَ ُعااااااااااااااااااَيَن َمااااااااااااااااااَرا    ٌِ مااااااان ِفضَّ  أو أكاااااااُؤ
 

ُِ فاااي الجاااوُ  اااُم  ِوِحااااااايَن َيُعَطااااااا  َعُرَضاااااااهُ  ***    كأنَّماااا الشَّ
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 ِب حاااااايَن  أُمااااااال َقُرَضاااااااهُ  ***    َوُجاااااااُه اُباااااااِن َعبَّااااااااد  النَّاااااااُد 
 

 (13)ُطاااوَ  ال ََّنااااِ  وَعُرَضاااهُ  ***    َحاااااااااااَوى ِبَطاااااااااااُوِ  َيَدُياااااااااااهِ 
 

بحيث ، على أداة التشبيه )كأن( في األبيات جاء بشكل غزيرواضح أّن االتكاء 
وهذه ظاهرة أسلوبية قلما ، تصدرت بدايات )ستة( أبيات من مجموع )ثالثة عشر( بيتاً 

على أداة التشبيه )كأن(  –كذلك  –ويتكأ الشاعر ، نجدها عند غيره من الشعراء االخرين
  :يقولإْذ ، لتأتي متصدرة احدى مقطوعاته في غير الوصف

 بالُحاااااابِ  َقااااااُد َأُنَحَلااااااُه الِعُشااااااقُ  ***    كأنََّماااااااااا الِخياااااااااِر ُّ ُمُساااااااااَ ُهِ رٌ 
 

 وُربَّ َحااااااااا   ُدوَنهااااااااا النُُّطااااااااقُ  ***    ُصااااااُهَرُ ُه َ ُنِطااااااُق َعااااااُن حاِلااااااهِ 
 

 َوُصاااااااااُهَرَة الُم َّشاااااااااِ  الَباااااااااُر ُ  ***    أَعااااااااَرُ  الُماااااااُرُن ِرَداَ  النَّاااااااَدى
 

 (14)إَذا َ َباااااد ى َوُجُهاااااه الط ُلاااااقُ  ***    َماااااا َأُوُجاااااُه اللَّاااااذَّاِ  َمُحُجوَباااااٌ  
 

ولم ، والالفت للنظر ان الشاعر قد اكتفى بهذا النمط األسلوبي في البيت األول
والذي لم يكن دائرًا في اطار ، يكرره في األبيات األخرى كما فعل في نصوصه السابقة

ّنما في الهجاء وما مجيء التشبيه في بداية أبياته الداخلية إال لكونه جزءًا من  الوصف وا 
ومعلوم أّن )الشيء ، توجه الشاعر األسلوبي الذي يسعى فيه إلى خلق الجمال الفني

وهذا ما يمكن ، (65)الجميل يقوم بالقياس إلى ما فيه من خصائص تثير األعجاب بجماله(
الفنانون الشعراء إلى البحث عن كل ما  توافره في الصيغ التشبيهية التي من خاللها يسعى

بحيث تتخطى حدود المشبه وتسري إلى ، ويغنيها، ويثري الصورة ويخصبها، يثير المتلقي
لتتضح بعد ذلك الحقيقة المستندة إلى أّن ، األفاق التي يمكن للمشبه به ان يضيفها للنص

ومن هذا المنطلق  ،(61))الشخصية الفردية في الفنون تحتفظ بذاتها على مر الزمان(
( هذه في شعر االستجي متصدرة الصور التشبيه لتنثال بعدها أجزاء الصورة ، جاءت )كأنَّ

حتى إذا ما اكتملت ، أو أطرافها بشكل متعاقب في بيت أو بيتين أو أكثر من ذلك
الصورة واتضح المشهد ينتقل الشاعر إلى صورة أخرى تتصدرها )كأن( ُأخرى لتنتقل معها 

لى أنماط جديدة ينهض بها طرفان آخران من اطراف التشبيه )المشبه( و)المشبه الصورة إ
وحسن التخلص األمر الذي يخلق ، وبراعة التصوير، به( بشكل ينم عن سالسة االنتقال
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وبذلك يتشكل النص ، صورة تراكمية تتألف من مجموع تلك الصور –في الوقت نفسه –
في نهاية  –حتى يتحول الشعر  (61)وقت واحد(الشعري عنده )بعملية تشكيل مزدوجة في 

وهذا مؤداه أن الخلق الفني  ،(61)يدل على األشياء ويعبر عنها، إلى خلق فني –المطاف 
)لكي يكون مؤثرًا الُبّد من ارتباطه بجوانب مشخصة او محسوسة أو مدركة بالعيان أو 

 .(61)المشاهدة
حرص الشاعر على ، ومن التقنيات األسلوبية في نصوص االستجي الوصفية

 :واآلخر، ما ُيبنى على تقنية ثنائية سياقية :أحدهما، والذي يأخذ منحنيين، تفريع الصورة
 .التقنية التقابلية

أما الثنائية السياقية فواضحة في نصوص االستجي الشعرية إذ كثيرًا ما يعمد إلى 
التي تفضي إلى تداعي الصفات  اعتماد هذا األسلوب بوصفه وسيلة من الوسائل التفريعية

وهو نظام مبني على وفق ، حرصًا منه على إشاعة البناء التصويري المكتمل المعالم
تداولية لغوية وتصويرية تؤثر التفريع ،وترسيخ التشخيص رغبة من الشاعر في إظهار 
السمات الكاشفة التي عبر فيها عن جهده التصويري وهذا المنحى نجده شائعًا في تلك 

 :النصوص منها قوله
وِ   ون اااااوَّاُر ُ  اااااااااااااااااايُّ  ***    قاااااد ُقُلاااااُ  للااااارَّ  َنوعاااااااااااااااااااِن ِ ُباااااااااااااااااار ُّ وِفضِ 

 

 (20)ِصاااااااااااُنَهاِن َخُماااااااااااِر   وِمُساااااااااااِكيُّ  ***    وَعُرُفااااااااااُه ُمخِ لااااااااااٌَّ ِطيُبااااااااااُه 
 

 :وقوله
 َ رى النَُّبَ  ِصُنَهيِن من َبُهَج   

 

َفِمُن ُمُسَ ِعل   ومن ُمُنَهِرُش  ***
 (21) 

 

تشكلت األبيات على وفق سياق تركيبي قائم على اإلفصاح عن ثنائية وصفية 
وهكذا النبت موزع ، أما عرفه فصنفان، فعنده الروض ونواره يتفرع على نوعين، تفريعية

 .بين )مستقل( و)منفرش(
منها ، ذلك الجمع بين صنفين أو أكثر، وثمت ثنائية تفريعية ُأخرى بسياق مختلف

 :قوله
اااابَّ والَمُعشااااوَ  َقااااُد ُجِمَعااااا أَمااااا  ااااَرى   (22)فاااي َلُوِناااِه َباااُيَن َ ُبياااي   وَ صاااِهيرِ  ***    الصَّ
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 :وقوله
 (23) ساَأُ  َخبياارًا َبمعناى الظَّاارِ  وا َدِب  ***    إُساااااأُ  أباااااا عااااااااِمر  عُناااااُه ابااااان َمُساااااَلم   

 

والتي تشير  وتلك وسائل أسلوبية نجدها قارة بوضوح في شعر الفقيه االستجي
األمر الذي قاده إلى ، إلى اهتمام المنتج بإخراج فنه على وفق هياكل تعبيرية مخصوصة

وبما يشير إلى مهارة ، وتوفير العناية بها، البحث عن كل ما يؤدي إخصاب الصورة
خصابها بالرصد والتشخيص والتفريع من ، وقدرته على شحن الصورة من جهة، الشاعر وا 

 حهة أخرى.
والتي ، فواضحة في كثير من نصوص االستجي الشعرية تقنية التقابليةأما ال

ذلك أن ، تظهر من خالل رغبته الشاخصة في تفصيل الصورة والسعي إلى محاولة أثرائها
ونعني بالتقنية  (24)الصورة الجلية إّنما في حقيقتها ترميزًا لما يمكن ان يماثلها في الواقع

 .تماثل صورتين أو اكثر في اللون أو الشكل أو الهيئة في بيت واحد التقابلية
 :ومن التقنيات التقابلية في شعر أبي الحسن االستجي قوله

وَساِن فو  َبَياِضهِ   (25)كَصُهو ُمدام  في إنا   ُمَهضَّ ِ  ***   َأَرى ُصُهَرَة السَّ
 

 :وقوله في وصف حّبة باقالء
َ ااااااااهُ    (26)كأنَّاااه ُمُعَلاااٌ  ِبهاااا َدَعااا  ***    فيااااااااِه َسااااااااَواٌد َياااااااارين َ رَّ

 

  :وقوله
ااياِقُل ُعُرُضاااهُ  ***    كأنَّمااااااااااا النَُّهاااااااااار َنُصااااااااااٌل   (27)َجااال الصَّ

 

يسقط الشاعر في أبياته السابقة شيئًا من جهده التصويري في تقنيات تقابلية 
إْذ أوحت له صفرة )السوسان( فوقه بياضه بصورة المدام الصافية في إناء ، واضحة

 .مفضفض
إْذ ، أّما في البيت الثاني فقادته قدرته التصويرية الى رصد صورة )حبة الباقالء(

بصورة )مقلة فيها دعج( وهذا يؤشر قابلية  –وقد توسطها السواد  –أوحت له صورتها 
نصية تؤثر البحث عن التماثل بين المشبهة )الحبة( والمشبهة به )المقلة( بما يجعلها 

 .والتماثل صورة تؤثر التقابل
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أما في البيت الثالث فإن التقابل يظهر في صورة النهر المماثل للسيف الذي 
)جال الصياقل عرضه( وتلك وسائل أسلوبية نهضت بها التقنية التقابلية التي حرص 

ذلك ، وال تدل عليها (21)االستجي على تأصيلها في فنه بوصفها أدوات تشير إلى األشياء
 .دراك من دون سواهان الداللة ينهض بها اإل

أما المدح فهو الغرض الشعري اآلخر الذي نال اهتمام االستجي وان كان 
مع مالحظة ان الغرضين يرتبطان ، حضوره اقل في نصوصه الشعرية من الوصف

فشاعرنا لم يذهب بعيدًا عن الوصف في نصوصه ، بوشاح من التالحم والتوافق والتعاضد
إْذ فّضل أن تكون مداخل ، ف متداخاًل مع المدحبل نراه يجعل من الوص، المدحية

من ذلك قوله في مدح الوزير )أبو بكر( عبد هللا بن ، نصوصه المدحية أبياتًا من الوصف
 :ذي الوزارتين

وِ   ون اااااااوَّاُر ُ  اااااااااااااايُّ  ***    قاااااااد ُقُلاااااااُ  للااااااارَّ  َنوعااااااااااااااِن ِ ُباااااااااااااار ُّ وِفضِ 
 ج

 َخُماااااااااااِر   وِمُساااااااااااِكيُّ ِصااااااااااُنَهاِن  ***    وَعُرُفااااااااااااُه ُمخِ لااااااااااااٌَّ ِطيُبااااااااااااُه 
 

 َوُهااااااااااااَو ماااااااااااان الَبُهَجااااااااااااِ  ُدرِ  ُّ  ***    َوَوُجاااااُه َعُبااااااَد هللِا َقااااااُد  َ  لااااااي
 

َْ ا ُرضااايَّ إنَّ ال اااذ  ٌِ َساااااااااااَماو ُّ  ***    ِشاااُم َ ُرَسااا  أبصااااااااااارَ ُه َ اااااااااااُر
 

َْ ُنااااااااور   ِبااااااااال ِمُرَياااااااا    * ***    ُحُسااااااااُن  وَحُسااااااااااُن عبااااااااااد هللِا ُنااااااااااوِر ُّ
 ج

ااأِن ُعلااو ُّ  –َنااُياًل - ***    أُضاااَحى َصاااِغيرًا َوُهاااو فاااي َقاااُدرِ    (29)كبيااُر الشَّ
 

وهو وصف ، فضاًل عن وصف طيبه، فالبيتان األوالن في وصف الروض ونواره
ثنائية فاعلة توفر للشاعر فرصة أخصاب الصورة وجعل ، ُبني على ثنائية توافقية مؤثرة

بل تتجاوز ، تقتصر الواحدة منها على طرف بعينهاممتدة ال ، ممطولة، أطرافها متعددة
لتصل الى نوع من التفصيل والتعدد الذي يبدو اكثر من شبه لصورة ، ذلك وتتعداه

 .الممدوح التي حملتها أبيات المقطوعة اأُلخرى 
فمن الحسّي ، ّأما القيم اإليجابية للممدوح فقد توزعت بين ما هو حسي ومعنوي 

فضاًل عن حسنه الواضح ، بكونه أقرب إلى الكوكب الدريّ وصف الشاعر وجه ممدوحه 
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ومن المعنوي أصالة نسبه التي كانت اقرب إلى الغرس ، من دون رياء أو جدل أو شك
 .عالي المنزلة، وكذلك كان في قدره كبير الشأن، السماوي 

ومن األساليب الالمعة في هذا النص ان تلك الصور استندت في كثير من 
، نوري )مرتان(، دريّ ، خمري ، عرفه، نواره، رديد حرف الراء )الروضمفرداتها إلى ت

، والراحة للمتلقي، ومعروف ان حرف الراء يشيء من السعادة للممدوح(، صغير، مرية
 .(31)فضاًل عن توفير مقومات الجو الموسيقي المؤتلف األلحان، والترف للمبدع

 :في مدح ذي الوزارتين وغير بعيد عن مجيء الوصف مقدمة للمدح كقول االستجي
ُِ فااااااي الجاااااااوُ  ااااااُم  ِوِحااااااااااايَن َيُعَطااااااااااا  َعُرَضاااااااااااهُ  ***    كأنَّمااااااا الشَّ

 

 ِب حاااااااااايَن  أُماااااااااال َقُرَضااااااااااهُ  ***    َوُجااااااااااُه اُبااااااااااِن َعبَّاااااااااااد  النَّااااااااااُد 
 

 (31)ُطاااااااوَ  ال ََّنااااااااِ  وَعُرَضاااااااهُ  ***    َحاااااااااااااااَوى ِبَطاااااااااااااااُوِ  َيَدُياااااااااااااااهِ 
 

شّبه الشاعر الشمس بوجه إْذ ، ُبنيت صورة الممدوح على صورة تشبيهية نادرة
إْذ جرت العادة ان تكون ، الممدوح )ابن عّباد( وذلك في اطار ما يسمى بالتشبيه المقلوب

بيد ان االستجي سعى الى قلب تلك المعادلة ، الشمس أكثر جمااًل من وجه األنسان
س( وابقى على )الشم، بان جعل وجه الممدوح اكثر جمااًل إْذ صّيره مشبهًا به، الوصفية
 .على سبيل المبالغة والتجوز، مشبهاً 

فإنهما يكونان ، واذا كان البيت األول داخاًل في الوصف والبيت الثاني في المديح
قد اشتركا في إظهار مقاصد الشاعر وغاياته من الوصف والمدح على حد سواء وان كنا 

 .نميل إلى ان الصورة الوصفية في عمومها جاءت مسّخرة ألغراض مدحية
اذ يفصح عن ثناء االستجي ، البيت الثالث فواقع في اطار المدح الخالص أما

 على صفات )ابن عّباد( مقدار ما حملته يداه من الطول.
 :إْذ قال، وله في مدح ابن عّباد كذلك مقطوعة اخرى جاء فيها الوصف للمدح

َر الظ يَّااااُن فاااي ُخُضاااِر ُقُضاااِبهِ   َجاااا الااارِ  ِ  َقاااُد ُحاااِذ وَراَ  ِبَ اااُوب  ِماااُن دُ  ***    إذا َناااوَّ
 

َْ ِماااُن ُصاااُهِر الَبواقياااِ  َإُنُجمااااً  ذِ  ***    أَفااااَد  َلااااااااُه طاِلعااااااااا   فااااااااي َسااااااااماِ  ُرُماااااااارُّ
 

ياااااِ  وُحُسااااَنهُ   (32)ِبُحُساااِن ابااان َعبَّااااد  وري ااااُ  ُمُحَ اااذ  ***    كااااَأنَّ َسااااناُ  فااااي الر 
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الوصف بحيث وظف ، إن اختالط الوصف بالمدح من الوضوح في المقطوعة
% أما 21بيد ان ما يلفت االنتباه الى ان نسبة المدح فيها جاءت ، مقدمة للمدح فيها

وهذا مؤشر على نزوع الشاعر إلى الوصف اكثر من ، %11نسبة الوصف فكانت 
وفي اقل ، نزوعه إلى المدح حتى في نصوصه التي يفترض ان تكون خالصة في المدح

وذلك مالم نجده في ، الوصف فيأتي مقدمة موجزة لهتقدير يكون األساس فيها المدح أّما 
ولم يحظ المديح منها اال بنصف بيت ، اذ طغت الوصفية على معظم األبيات، هذا النص

 .)الشطر األخير(
 :ومن نماذج المدح المختلط بالوصف قول االستجي في ذي الوزارتين

ااُبِق ِعُنااَد المُهَخاارِ  اااااِمي َوطيااااب المَخُباااارِ  ***    للااَوُرِد َفُضااُل السَّ  باااالَمُنَظِر السَّ
 

اااااااُه وَيب ُساااااااهُ  ْ  َأُذَفاااارِ  ***    والاااااااَوُرُد َيُرَفاااااااُ  َ ضُّ  َرُفااااَ  ا ُكااااَِّ  ُظااااروَ  ِمُساااا
 

ااااُ  َمناِفُعااااُه كَماااااا َعاااامَّ الاااااَوَرى   (33)ُجااوُد ابااِن َعبَّاااد  َفريااِد ا ُعُصااِر  ***    َعمَّ
 

يتبادر إلى ذهنه للوهلة األولى أّن الشاعر هيأه لوصف  إّن قاري نص االستجي
الورد وما يمكن أن يثيره للمتلقي من صور وتشبيهات قائمة في كثير منها عل الرصد 

بيد ان النظرة الفاحصة الدقيقة تقود صاحبها الى ان الوصف جاء مسخرًا ، والتشخيص
الورى بما صّيره اقرب إلى فالورد وما فيه من منافع شتى عمت ، لخدمة مدح ابن عباد

 .جود الممدوح الموصوف بـ)فريد األعصر(
 :وغير بعيد ذلك قوله مادحًا ابن عّباد
ُوسااااااااُن الااااااااُدر ُّ ألساااااااان ٌ  اااااااُد هللا ُمجااااااار  ال بااااااار فاااااااي  رجاااااااهُ  ***    كأن مااااااااا الس    مجِ 

 

لااااا  صاااااهح هُ   حباااااااْ ماااااان طيبااااااِه حظااااااًا وماااااان ذهبااااااهُ  ***    أنااااادى النَّاااااواوير إُن قب 
 

 (34)في الُحسِن والهاو  والماأ ور مان أدباه ***    عبَّاااااااد  لااااااه شاااااابهاً ومااااااا أرى  ياااااار 
 

 –على ما فيها من امتداد في التفاصيل  –إّن الصورة التشبيهية في األبيات 
إْذ ال توازي تلك الصور في عمومها صورة الممدوح بما ، جاءت مؤدية غايات معينة

  .ومن األدب )المأثور(، وطيب الرائحة )الفوح(، وصف به من الجمال )الحسن(
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ومن نماذج المدح عند االستجي تلك المقطوعة التي خص بها الحاجب سراح 
 :الدين اذ قال

 حسااٌن يهااو  بااه  رجيااه فااي النسااب ***    في النارجِ العدساي النُّاور والعصاِب 
 

ٌِ قاعااااا  لحاااااٌ   اااااُ  الُعلاااااو قاااااد اباااااداُ  للعجاااااِب  ***    لااااُه مااااان ال بَّاااااِر كااااأ  موسَّ
 

ِِ اذا ماااا شااا   للنخاااِب  ***    مشاااااامُّ طيااااااب  اذا اُسااااااَ ُنَ ُيَ  رهر ااااااه  وظااارُ  ُأنااا
 

 حكى  نى ال مل المشغو  باللعِب  ***    وما اااُل الجياااد مااان ُساااُكِر النَّعااايِم باااِه 
ِ  َطَلَعااااا ُ  هااا كااأِ ماان الااذهِب  ***    كغااااادة   وجهاااااا مااااان ُساااااُنِد اارِب فااي َكهَّ  للشَّ

 

 باالحبر وان عشا  باالَبر فاي العضااب ***    ساااير هياااا حاجباااًا ُرِقَماااُ  فاااي الك اااب 
 

 ذا لأليااااااااد  وذا للباااااااي  واليلاااااااِب  ***    ويااااا عمااااادًا لااااه يومااااًا ناااادى وو ااااى
 

اااعُد با قباااا  للعااارِب  ***    إن ُدُماااَ  للُعُجااام لااام ُيُعَجاااُم لهاااا خبااار  (35)وأعااارب السَّ
 

، مكثفةاحتوى النص من عالقات التواشيح والتناسل الذاتي ما هيأه قطعة أدبية 
 .قائمة على التقابل الوصفي من جهة والسياقي من جهة أخرى 

أما الوصفي فقد خصص له األبيات الستة األولى التي جاءت قطعة شعرية ثرة 
والذي ُفتن به الشاعر كثيرًا ، في وصف النرجس القدسي األصفر المعروف في تلك البيئة

دون غيرها من بيئات األندلس إْذ ُعرفت به أشبيلية من ، حتى عده أصياًل في نسبه
األخرى ذلك الورد الذي كان في صفاره أقرب إلى الذهب )التبر( وفي طيب زهرته ما 

أّما في ميله الجميل فقريب من ثني ثمل مشغوف باللعبة أو هو ، يثير النشوة لأُلنس
وهذه ، وقد عزمت بالشرب بكأس تحمله من ذهب، كجميلة توشحت بثوب من سندس

 .ما يثير الناظر للنرجس من قرب األوصاف كل
وال يخفى ما في أبيات الوصف السابقة من منظومة وصفية متداولة بشكل ينم 

 .(31)وهي تحمل )الصفات الجوهرية األساسية لألشياء(، على براعة التصوير
مثلما تفصح عن إيمان االستجي بان الوصف إّنما يمثل ظاهرة تستحق من 

، مستديم بحيث يتحول المعطى الحسي إلى فن شعري جميلالمبدعين الرصد والتسجيل ال
وذلك ما نهضت به األبيات ، مسخرًا لخدمة سياق التعبير عن صفات الممدوح وقيمه
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ومن الالفت ان ، الثالثة األخيرة التي خصصها للحديث عن الحاجب سراج الدين
ذْ ، االستجي قد سار في مدحه على المنوال ذاته الذي نهجه في الوصف نقول ذلك  وا 

فإننا نعني أّن أبيات المدح في النص قد فصّلت كذلك التفصيل في صورة الممدوح كما 
إْذ ، فثمة تماثل بين صفات سراج الدين والنرجس، فّصل الشاعر في الصورة الوصف

وصورة ، يحمل اكثر من صفة كالكرم )الندى( والشجاعة وهو يحمل )البيض واليلب(
وتلك نعّدها تماثاًل وتوافقًا وانسجامًا ، واألصالة )النسب(النرجس وهو يحمل )الحسن( 

ن جاء الوصف فيها يمثل ضعف ، وتمظهرًا حرص الشاعر على إيرادها في المقطوعة وا 
بيد ان ذلك يفصح عن وعي االستجي بان المجتمع األندلسي يطلب مثل ، أبيات المدح

فقًا بين إشباع تلك الرغبات إال أّن ثمة توا –كذلك  –مع وعيه ، تلك اللوحات الفنية
مثلما ، والتعبير عن مكنون العالقة اإلنسانية التي تربطه بالممدوح )الحاجب سراج الدين(

يعي أن وصف الطبيعة متمثلة بالنرجس إّنما تمثل خامات مناسبة إن لم نقل مادة أولية 
الطبيعة وما مستفيدًا من التماثل والتوافق والتطابق بين ما تحمله ، للنصوص المدحية

، يمكن توظيف بعض موادها للتعبير عن القيم اإلنسانية النبيلة التي تشده إلى ممدوحه
ويشيران إلى ان ، األمر الذي يشير إلى ان الحس واإلدراك يعتمالن معًا في صنع الفن

، ثمة تعاضدًا وتوافقًا بين ما يرى الفنان وما يحس سعيًا من المنتج إلى استماله القلوب
أْن يركب شيئًا من المعطى الحسي وما تحمله المخيلة من قدرة على إخصاب بعد 

وقبل ذلك اختزالها أو التوسع بها ضمن ما يطلق عليه ، الصورة وتنميتها وتطويرها
 .بالذاكرة المنطقية على وفق المنظور الفلسفي

 إّن القدرة الشعرية لالستجي قادته إلى ان يخلع على ما تراه حواسه من مظاهر
وذلك في ، ما هو مخصص للصفات اإلنسانية –السيما الموَحية بالجمال منها  –طبيعية 

ظهار تشكيلها الجمالي، القائم على تشخيص الموجودات، اطار من البناء السردي ، وا 
بل في اطار استعارة موقف أو مواقف إنسانية ، ليس في باب التصوير الفني المجرد فقط

لحسي الذي توافر بفعل البيئة األندلسية التي هيأته أن تقرب صورة المعطى ا، معينة
بما ، فيخلع الشاعر بوحي منه عليه من السمات اإلنسانية الكثيرة، يكون مثيرًا فنياً 
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، اشتملت عليه العوالم األدمية من مشاعر وجدانية اتسمت بها الذوات اإلنسانية المتباينة
 :ّياه على الّنماممفضاًل إ، من ذلك قوله في وصف الخيري األصفر
ااَنا  َ بااااااااريَ  َمُكُلاااااااوِم الُهاااااااؤاِد َساااااااعيِمهِ  ***    أَرى َأُصااَهَر الِخياار   ُيبااد  ِمااَن الضَّ

 

 َوُقُضاااااٌب َلاااااُه َ ُناااااَدى ِبَمااااااِ  َنِعيِماااااهِ  ***    َوُيُكِذُباااااااااُه ِسااااااااااُحٌر بااااااااااَأُعُيِن َنااااااااااُوِر ِ 
 

ُْ ُدوَنااااُه   و  يُبلاااااُك الكااااااُفوُر ِطياااااَب َشاااااميِمهِ  ***    َوَعااااُرٌ  َذكااااي  َيُعُصااااُر الِمُساااا
 

اااااااَماِ  َبُروَضااااااا     (37)َوَأُنُجَمهاااا ُحُساااَنًا ِبُصاااُهِر ُنُجوِماااهِ  ***    ُيسااااااااِجُل آَفااااااااَ  السَّ
 ج
 

إذ يبدأ بالموازنة بين ، ُبني النص على وفق من القص والسرد المخصوص
الجامع بين االثنين ولعل ، كلوم، الخيري ولونه األصفر الشاحب بنّمام مجروح الفؤاد

ثم تنثال بعد ، متعب، ذابل، فكالهما اصفر، )الخيري( و )المكلوم( االشتراك في الصفة
ومن توفير الحجة ، ذلك األبيات وهي تسير باالتجاه الذي يقترب من التوضيح أحياناً 

التي تمنح المتلقي فرصة الوقوف على الموازنة بين موقف الشاعر وموقف ، أحيانًا أخرى 
بعد ان قدم ، ومن هنا يحاول االستجي سحب البساط من تحت أقدام محاوره، مخاطبال

 :إْذ يقول، له الدليل تلو اآلخر على رجاحة موقف رأي خصمه وهشاشته
 َوَحاِرَسااااااااااُه َقااااااااااُد َبااااااااااذَُّ * َبنساااااااااايِمهِ  ***    َوِذ  َهُهااااااااَوة  َقااااااااُد َظاااااااانَّ َأنَّ شااااااااعيُعُه 

 

 َبِصااااااااير  َب ُحبياااااااااِر الن ظاااااااااِم َعليِماااااااااهِ  ***    في الظَّانِ  واُساَم  ِلُمُنصاَّ   َفُعُلُ : ا   دُ 
 

َْ وَخاااااااِدمٌ   َوذو كاااااارم  فااااااي الَمُجااااااِد ِمُ ااااااُل ل يِمااااااهِ  ***    َأفااااااي الَعااااااُدِر َمخااااااُدوٌم لااااااَدي
 

َِ ُخُصااوُ  الَخُياااِر ِمُ ااَل ُعموِماااهِ  ***    َوِساااااااااااي اَن ِطَيباااااااااااًا َلُيُلاااااااااااُه َوَنَهااااااااااااُرُ    َوَلااُي
 

 َو  َلَحااااق  فااااي الَهُخااااِر ِمُ ااااَل َصاااااميِمهِ  ***    َ ِهاااااٌل فاااااي َيُوِماااااِه ِمُ اااااُل َعااااااِطر  َوَماااااا 
 

 (38)وِلُلَحاااااقِ  ُناااااوٌر  ِ اااااٌ  فاااااي َأِدِيماااااهِ  ***    َفعااااااا : َبَحااااااق   ُقُلااااااَ  َوُهااااااَي َمَعااااااال ي 
 ج

إْذ يبدو في مجمل األبيات ، لم يجد االستجي غير الشعر تعبيرًا عن دواخله
انفعاالته من خالل الحوار المبني على توجيه سيل من األسئلة إلى  ساعيًا إلى إفراغ

لعله يحقق من الشعر ، أسئلة مبنية على أسلوب تهكمي ساخر، المخاطب بشكل متواتر
فالشعر تصوير لما في الحس وما يضطرب في ، ما لم يستطيع تحقيقه في الواقع

مضطرب المتناقض المفكك إلى ويأتي بعد ذلك دور الفن ليخرج من الشعور ال، (31)النفس
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تتوافق وتأثرها ، بعمل فني مؤنق يتبلور بمستويات أسلوبية متعددة، (41)شعور منظم موحد
  .(42)بما اشتملت عليه من بيان وتمثيل وتشخيص (46)في النفوس
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 اخلامتة
، وبعد... فقد خرج الباحثان بجملة نتائج علمية بعد متابعتهما شعر االستجي األندلسي

 :أهمها
بحيث آثر ركوب المقطعات الشعرية أكثر من ، كان نفس االستجي الشعري من الوضوح -

إذ كان الوصف ، وخصوصية فنه الشعري ، وذلك ما ربطناه بتوجه الشاعر، القصائد
ومعروف ان هذا الغرض ال يحتاج فيه أصحابه دائمًا إلى ، الموضوع الرئيس الذي ركبه

، د تؤدي إشباع رغبات المنتج والمتلقي في وقت واحدفأبيات قليلة ق، التوسع أو التطويل
 .فيمكن ان تتشكل لوحة فنية وصفية من أبيات قليلة

إذ كثر فيه ، ُبني شعر االستجي ال سيما في شعر الطبيعة على وفق نمط أسلوبي معين -
وخلق حركة ، التضاد األمر الذي وفر لشعره إمكانية إخصابه بما يجعله يمتلك من التأثير

 .ئة داخل الصورة الشعرية التي اتكأ الشاعر عليها كثيرًا السيما في نصوصه الوصفيةمفاج
ولعلَّ أول تلك ، مبدوءة بأدوات تشبيهية –في اكثرها  –إبتداءات االستجي الشعرية كانت  -

( وذلك ما ربطناه بالوصف أوالً  ومن ثم ما توفره أداة التشبيه تلك للمبدع ، األدوات )كأنَّ
، أما تكرار األداة نفسها في النص الشعري إّنما تمثل تشكياًل أسلوبياً ، الصورةفرصة تشكيل 

في  –بحيث تتشكل القصيدة ، كونها بداية بؤرة ارتكازية للوحات ثانوية ضمن النص الواحد
ويؤيدنا في ذلك عدم ، من لوحات تراكمية ضمن لوحة شعرية اعم وأشمل –نهاية المطاف 

 .الشعرية تكرارها في نماذج المديح
منها رغبته في ، وقد رصد البحث أن ثمة تقنيات ُأخر تلمسها الباحثان في شعر االستجي -

وقد أيدتنا ، وأخرى تقنية تقابلية، التي جعلها موزعة بين تقنية ثنائية سياقية تفريع الصورة
 .النصوص الشعرية بما يوضح تلك األساليب ويرسخها

 ما يشير إلى إنها استندت في كثير من مفرداتها وفي نصوصه الشعرية عمومًا وجدنا ثمة -
، اللغوية الى تكرار بعض الحروف بما يشئ إلى توفير عناصر الجو النفسي المناسب للمبدع

إذ ربطناه من اجل إشاعة كل ما ، وكان ذلك االختيار مقصوداً ، وللمتلقي في الوقت نفسه
 .يثري النص وينميه ويخصبه

ا بنتيجة مفادها ان نصوص األستجي الشعرية قد سارت على وقد خرج الباحثان من بحثهم -
وبسياق أسلوبي  وفق من العالقات المبنية على نمط من التواشج والتناسل الذاتي المكثف

  .مخصوص
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 :هوامش البحث ومصادره
                                                             

 .6226، بغية الوعاة 2/211، الذخيرة 215ينظر: جذوة المقتبس  (6)
 .311ينظر: جذوة المقتبس  (2)
 .526الملتمس ينظر: بغية  (3)

 .14الشعر في ظل بني عباد، دمحم مجيد السعيد:  (4)

 .526ينظر: المصدر نفسه  (5)
 .526 الشعر في ظل بني عباد،ينظر:  (1)
 .526ينظر: المصدر نفسه  (1)
 .31مقدمة الشعر العربي، ادونيس:  (1)

 .11البديع في فصل الربيع:  (1)
 .1- 1ينظر: عيار الشعر،  (61)

 .641في فصل الربيع:  البديع ((66
 .41الربيع:  فصلالبديع في  (62)
 .41 – 41الربيع:  فصلالبديع في  (63)
 .621 – 661المصدر نفسه:  (64)
 .351أسس الفلسفة:  (65)
 .211: المصدر نفسه (61)
 .51 :التفسير النفسي لألدب، عز الدين إسماعيل (61)
 .32ينظر: نظرية األدب:  (61)
 .214والجمالي عند عبد القاهر الجرجاني، التشكيل اللغوي  (61)
 .26 – 21الربيع  فصلالبديع في  (21)
 .26 المصدر نفسه: (26)
 .613المصدر نفسه  (22)
 .623 :الربيع فصلالبديع في  (23)
 .661 ليمة:تينظر: مداخل الى علم الجمال االدبي، عبد المنعم  (24)
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 .641الربيع:  فصلالبديع في  (25)
 .611المصدر نفسه  (21)
 .41 :الربيع فصلالبديع في  (21)
 .42ينظر: دالئل اإلعجاز،  (21)
 .26-21البديع في فصل الربيع:  (21)
 .61 إبراهيم انيسينظر: موسيقى الشعر،  (31)
 .41الربيع:  فصلالبديع في  (36)
 .616الربيع:  فصلالبديع في  (32)
 .631 – 621المصدر نفسه:  (33)
 .641الربيع: فصلالبديع في  (34)
 .623 – 622المصدر نفسه،  (35)
 .61: نيودور اويزرمان تطور الفكر السلفي (31)
 .11- 11الربيع:  فصلالبديع في  (31)
  .11المصدر نفسه:  (31)
 .212ينظر: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي:  (31)
 .63ينظر: الصورة األدبية:  (41)
 .6/641، تاريخ األدب العربي )بروكلمان( 1/11ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم،  (46)
 .6111آذار  61ينظر: مقال في الصورة الفنية، مجلة األديب المعاصر، نورمان فريدمان، العدد  (42)
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 املصادر واملراجع
 م.6111أسس الفلسفة، توفيق الطويل، )د. ط(، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
ـــــد  - ـــــع، ألبـــــي الولي ـــــري )ت زهـــــاء البـــــديع فـــــي فصـــــل الربي ـــــن عـــــامر الحمي إســـــماعيل بـــــن دمحم ب

ــــدين 441ســــنة  ــــى، دار ســــعد ال ــــي إبــــراهيم كــــردي، الطبعــــة األول ــــه: د. عل هـــــ(، حققــــه وقــــدم ل
 م.6111للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 

ــــى بــــن عميــــرة الضــــبي )ت:  - ــــدلس، احمــــد بــــن يحي ــــاريخ رجــــال اهــــل األن ــــتمس فــــي ت بغيــــة المل
 م. 6111بي، القاهرة، هـ(، )د. ط(، دار الكاتب العر 551

بغيــــة الوعــــاة فــــي طبقــــات اللغــــويين والنحـــــاة، الحــــافظ جــــالل الــــدين عبــــد الــــرحمن الســـــيوطي  -
 م.6111هـ(، تحقيق: دمحم أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية دار الفكر، 166)ت:

ـــــــيم النجـــــــار،  - ـــــــد الحل ـــــــة: د. عب ـــــــى العربي ـــــــه إل ـــــــان، نقل ـــــــي، كـــــــارل بروكلم ـــــــاريخ األدب العرب ت
 م.6111خامسة، دار المعارف، القاهرة الطبعة ال

تطــــور الفكــــر الفلســــفي، نيــــودور اويزرمــــان، ترجمــــة وتحقيــــق: ســــمير كــــرم، الطبعــــة الرابعــــة،  -
 م.6111دار الطليعة للطباعة والنشر 

 م.6116التفسير النفسي لألدب، عز الدين إسماعيل، دار العودة، بيروت  -
هللا دمحم بــــــن فتـــــوح الحميــــــدي )ت: جـــــذوة المقتـــــبس فــــــي تـــــاريخ علمــــــاء األنـــــدلس، أبــــــو عبـــــد  -

 م.6111هـ(، )د. ط(، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر القاهرة، 411
ـــــة، )د.  - ـــــايز الداي ـــــة وف ـــــاهر الجرجـــــاني، تحقيـــــق: دمحم رضـــــوان الداي ـــــد الق ـــــل اإلعجـــــاز، عب دالئ

 م.6113ط(، دار قتيبة، دمشق ،
ــــذخيرة فــــي محاســــن أهــــل الجزيــــرة، أبــــو الحســــن علــــي بــــن بســــ - هـــــ( 542ام الشــــنتريني )ت: ال

 م.6111تحقيق: د. إحسان عباس، )د. ط( دار الثقافة، بيروت، 
ــــــــة، دار  - الشــــــــعراء الصــــــــعاليك فــــــــي العصــــــــر الجــــــــاهلي، د. يوســــــــف خليــــــــف، الطبعــــــــة الثالث

 المعارف، القاهرة )د. ت(.
ـــــــة، دار األنـــــــدلس للطباعـــــــة والنشـــــــر  - ـــــــة، مصـــــــطفى ناصـــــــف، الطبعـــــــة الثالث الصـــــــورة األدبي

 بيروت، )د. ت(.والتوزيع، 
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هــــ(، تحقيــــق: عبــــد 322عيـــار الشــــعر، أبــــو الحســـن دمحم بــــن احمــــد بـــن طباطبــــا العلــــوي )ت:  -
 م.6115العزيز ناصر المانع، )د. ط(، دار العلوم للطباعة، الرياض 

مــــــدخل إلــــــى علــــــم الجمـــــــال األدبــــــي، عبــــــد المـــــــنعم تليمــــــة، )د. ط(، دار الثقافــــــة، القـــــــاهرة،  -
 م.6111

ي قبــــــل اإلســــــالم، جـــــــواد علــــــي، )د. ط( دار العلــــــم للماليـــــــين، المفصــــــل فــــــي تــــــاريخ العربـــــــ -
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 م.6111كلية اآلداب ، –دكتوراه، جامعة القاهرة 
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