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Abstract: 

 

       

 

The research focuses on the differences of the forms mechanism in Andalusian poetry. While it 

concerned on the concept of coherence and cohesion of the text. Critics, in their attempt to 

differentiate between various intentions or aims in verse, appealed for this technique. For them, it 

is the contact line where the two aims meet before they are spread again.  

The aim of this study is to investigate the different forms and styles of Topic Change in Andalusian 

poetry. This technique, with its explanatory abilities, is the first step toward a critical reading of 

the text. 

The research adopted the descriptive analytic approach which is a reliable approach to answer the 

research questions. 

      The results of the study assured the diversity of styles of Topic Change in Andalusian poetry. 
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 :البحثص لخَّ م

ني وحسن التخلص آلية نقدية هتتم ابلرتابط بأشكال التخلص وأساليبه يف الشعر األندلسي، يتناول هذا البحث       
صائد اليت حتتوي الققد وقف عليه النقاد يف سعيهم للتمييز بني األغراض الشعرية يف ومتاسكه، و أجزاء النص الشعري 
لواحدة وقفوا عند آلية التخلص ، فلما حاولوا حصر األساليب اليت تتابع فيها األغراض يف القصيدة اعلى أكثر من غرض

لتماس اليت يلتقي فيها الغرضان قبل أن يعاودا كما يطلق عليه عند بعض النقاد، وهو لديهم نقطة ا،  حسن اخلروج أو
 . االنفصال

الوقوف على أشكال التخلص وأساليبه عند شعراء األندلس؛ فالتخلص بوصفه إىل  هذه الدراسةوهندف من خالل 
فيه بنية نصية ــ متكن النص من االنفتاح الداليل وتقدم إمكاانت تفسريية وتصبح األدوات اللغوية واملعاين املعجمية 

 ية.ــ هو اخلطوة األوىل للقراءة التحليلية النقد  وسائل لفك مغاليق النص
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هذه الذي ميكنه اإليفاء مبتطلبات    املنهج الوصفي التحليليجوانب البحث يف مراحله املختلفة اعتماد  وقد استلزمت  
  على اختالف جوانبها وتعدد مراحل تنفيذها.  الدراسة

  الشعراء األندلسيني.عند    تنوع أشكال التخلص وتعدد أساليبه، فقد جاءت لتؤكد  نتائج البحث  أما أبرز  
 ، النقد.األندلس، الشعر، التخلص، أسلوب ت املفتاحية:لماالك

 املقدمة:
طائه وإحسانه، والصالة والسالم احلمد هلل محًدا يليق جبالله وعظيم سلطانه، والشكر والثناء احلسن على توفيقه ومّنه وع

 وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:  على خامت أنبيائه ورسله حممد 
 سيدور  من أسطر اجملد واحلضارة يف املنتأى الغريب، من أسطورة السحر واجلمال واألبداع اإلنساين

 حديثنا يف هذا اللقاء الطيب بعون هللا تعاىل ومدده وتوفيقه حول 
معرض التمييز بني  ى للمزج بني أجزاء النص الشعري وترابطه، وقد اهتم به النقاد يف لية نقدية تسعفحسن التخلص آ

اعية والنفسية لإلنسان ؛ ذلك التعدد الذي عرب عن األحوال االجتمألغراض الشعرية ضمن القصائد املتعددة األغراضا
 يوان أو مجاد.من إنسان أو ح  وكل ما أحاط بهمعاانته وآماله  بيئته و ومكَّنه من تصوير    العريب
ــبـبة   االختالف يفيت وأي املصــــــــــــــطلحـات   بعض ملـعاانةالثـقاـفات والبيـئات اللغوـية وتـباعـد األقطـار من أبرم العواـمل املســــــــــــ

ــطلح، مبع  أال يكون  اللغوية أو األدبية من ــاســــــيتني، يا: الغموض وعدم حتديد املصــــ ــطلحمشــــــكلتني أســــ حد   للمصــــ
  .هيوضح معامله ويفصله عن غري 

فإن الشاعر  ؛على القصيدة القدميةالتعدد يف األغراض الستقرار قد فرضت البيئة الصحراوية اليت ال تعرف ا توإذا كان
منه ابألثر  إمياان، من أغراضها كل غرض  يسخر كل أدواته الفنية وإمكاانته التعبريية من أجل جتويد العريب القدمي كان 

لقصيدة العربية حيث كان أصبح تعدد األغراض جزءا من افقد  وبناء على ذلك السامع أو املتلقي؛ يضفيه علىالذي 
 الشاعر يقصد إليه قصدا وحياول الرباعة يف املعاين والصور الفنية حىت غدت القصيدة العربية متميزة مبقدماهتا الفنية.

نوه ابحلســــــــــن أو " قر صلوا: "التخلوقد اقرتنت لفظة التخلص أبلفاظ نقدية تنظريية، تتصــــــــــل ابجلودة أو الرداءة، فإذا قا
براعة االســــتهالل، وحســــن االبتداء، وفخامة املطلع،   :حســــن التخلص" أو "ســــوء التخلص" وابملثلفإذا هو "ابلســــوء، 

وما إىل ذلك، وهي ))ظاهرة غريبة يف عامل املصـــــــطلحات أو املفردات النقدية أعل أن تولد مفردة مقرونة يكم نقدي،  
ــتعارة بل ب، بل لتمييزها من أفراد نوعها، إذ ال جنال من أجل احلكم فحســـ  ــتعارة وســـوء االسـ د من يقول: حســـن االسـ

 .(1)استعارة تصرحيية أو مكنية مثال، وال حسن املطابقة أو سوء املطابقة، بل مطابقة إجياب أو مطابقة سلب مثال((

 
 . 98، ض 14/5م، 1999هللا، هاين توفيق: التخلص يف القصيدة العربية من الصيغة إىل البنية، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، سنة  ر( نص1
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من غرض إىل  (2)بط مالئمة عند االنتقالومقتضى مفهوم التخلص كما بلوره ابن معصوم أنَّ على الشاعر أْن يوظف روا
ــلة البناء والرتكيب، مبا يلفت انتباه   ــلة متصـ آخر، أو من جزء إىل جزء آخر يف القصـــيدة، ييث تصـــبح القصـــيدة ســـلسـ
القارئ إىل الروابط اليت تناوهلا نقادان القدامى ممن درسوا مقاييس املعاين يف: مفهوم البيان العريب، ويف قضية النظم وبناء 

ــنا ))أمام اموعة من "املعاين"  العبارة األدبية، ويف النظر إىل اجلان ــيدة، فلســـ ب الرتكييب من هذه اخلطوة البنائية يف القصـــ
يـاجـة إىل تـناســــــــــــــب "معنوي" فيمـا بينهـا فحســــــــــــــب، ـبل أـمام "بـناء أديب" يـاجـة إىل روابط لغوـية ومعنوـية مالئمـة بني 

 .(3)أجزائه((
بني النســــــيب واملدح أو غريه عند: ثعلب    صــــــيدة، فهود حول "موضــــــع" التخلص يف القومثة اختالف واضــــــح بني النقا

واآلمدي واحلامتي وابن رشـــــــــــــيق، وهو بني مع  وآخر دون حتديد عند: ابن املعتز وابن لبالبا وأيب هالل العســـــــــــــكري  
 .(4)وحامم القرلاجل. وهو بني االبتداء واملقصود عند ابن معصوم 

وأساليبه يف الشعر األندلسي.. قراءة حتليلية نقدية لبعض املختارات أشكال التخلص "وضوع م إىل اختيار دعاان وقد
عرِّ  عليه  ناما وقف  "الشعرية بصواب   ناماد من إِّمياند  وق  ره.نوع مصادتوتعّددِّ أَعالمه، و  ،األندلسي  من مظاهر امدهار الشِّّ
 اكن  ناها وَأخبارها، وذلك أنر عليه من مصاد ناما الَّلعمن خالل  الغرب اإلسالميعن بلدان  نارأي تكون لدي اناختيار 

نون األدبية، ودواعي ا يف الفلدان ليست كغريها، ولكنها البِّالد اليت شهدت حتوال عميقالب هذه ن أ نعتقد  ــ ملناا وم ــ
حاكاة مرحلة القلوا من  تان  قد األندلسي  القطر    لكيفِّ ذ  ألن الشعراء والكتاب  ؛اإلبداع، ومظاهر التقليد والتجديد 

ُ
تقلِّيد وامل

شر دأل
َ
بد  وشعرائه إىل مرحلة قابءِّ امل ظهر يفِّ  نربمَأن  انواالبتكار، فأرد اعاإلِّ

َ
أشكال يف  لسي ممثالندالشعرِّ األهذا امل

 .ينيشعراء األندلسالعند  التخلص وأساليبه يف  
، ولفت النظر أقطار األمة اإلسالميةمن  معنيُقطٍر يف إحياء تراثنا العريب يف ه الدراسة تكمن أيية هذ  أمهية الدراسة:

 فه أدابؤان من أشعار خلَّدت ذكرهم، وأعلت شأهنم، وجعلتهم يتبوَّأون مكانة ال َتقِّّل عن مكانة شعراء املشرقإىل ما خلَّ 
 .العريب

جندها  فإننا، ةع يف مؤلفات األدب والنقد والبالغابلرغم من أيية هذه الدراسة وحضورها الواس الدراسات السابقة:  
، فهي دراسة مل أجد من تطرق هلا ـ يف حدود الالعي ـ وإمنا ككليف الشعر األندلسي  ، أما دراستها  عامامطروحة لرحا  

مطبقة على بعض سور القرآن الكرمي، وغريها مطبقة على دواوين بعض شعراء  هذه القضيةوجدت دراسات تناولت 

 
لمات ، فقد أدخل ك3/240م، 1969، سنة 1ابن معصوم: أنوار الربيع يف أنواع البديع، حتقيق شاكر هادي، مطبعة النعمان، النجف األشرف، ط (2

 دقيقة يف تعريفه للتخلص حينما استخدم كلميت "االنتقال" للتعبري عن هذه اخلطوة البنائية، و"رابطة مالئمة" لتحديد آليتها وكنهها.
 98، هاين توفيق: التخلص يف القصيدة العربية من الصيغة إىل البنية صنصر هللا (3
 .1/60بتصرف، وانظر معرتك األقران يف إعجام القرآن ،240، ص3/240ابن معصوم: أنوار الربيع يف أنواع البديع: (4
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بالغية، أم نقدية فهي مل تتطرق للموضوع كما ختصصت به هذه الدراسة.   املشرق، وعامة األمر سواء أكانت دراسات
 ومن هذه الدراسات:

 .ـ التشويق والرتغيب يف حسن التخلص إىل خامتة القصيدة: ايسر محد البيايت1
 )دراسة نصية يف شعر أيب متام(: سناء هادي عباس.  ـ حسن التخلص2
 ضوء النقد احلديث: يوسف بكار.بناء القصيدة يف النقد العريب القدمي يف    .3
 ـ التجديد يف األدب األندلسي: ابقر مساكة.4

ابعة املسرية. وستقوم هذه الدراسة فالدراسة إذن مل ختلق من العدم، وسيلحق هبا كمٌّ غري حمدود من الدراسات الالحقة ملت
 بصورة رئيسة على البحث يف أشكال التخلص وأساليبه عند الشعراء األندلسيني.

 :تتحدد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل  كلة الدراسة:شم
 ما أشكال التخلص وأساليبه يف الشعر األندلسي؟ ويتفرَّع عنه األسئلة البحثية التالية:

 ؟ وتفننوا فيها   شعراء األندلس بظاهرة حسن التخلصلِّ ملاذا عُ   .1
 اإلجادة؟ن  ؟ وأين تكمُ التقليدية  يدةالبناء الفل للقصمع   هنقادشعراء األندلس و . كيف تعامل  2

وكانت األداة الرئيسة هي   ،الدراسة  أسئلةعلى املنهج الوصفي لإلجابة عن  اعتمدت هذه الدراسة    :منهج البحث
كان منهج هذا البحث ال يتطلب   التحليل، وذلك من خالل النماذج املختارة من هذا الرتاث الشعري الغزير، وإذا

والعيِّنات   للظاهرة، فإنَّه سريصد النماذج املمثلة  عددا كبريا من الشعراءده وال يستقصي  الوقوف عند كل نص مبفر 
 خلص وأساليبه يف الشعر األندلسي؛ لذلك اقتضت لبيعة البحث أن يكون يف حمورينأشكال التالكافية لدراسة  

 ،يف القصيدة العربية القدمية واحلديثةوملعرفة موقف شعراء األندلس من قضية التخلص   األول منهما متهيد للثاين  اثنني:
 :على النحو اآليت  ويا

 أشكال التخلص عند الشعراء القدامى واحملدثني.  احملور األول:
 : أشكال التخلص وأساليبه عند الشعراء األندلسيني.احملور الثاين

 احملور األول: أشكال التخلص عند الشعراء القدامى واحملدثني. 
وابلرغم من  كل  ل اليت تتصـل ببناء القصـيدة وتركيبها، وليسـت عمال بديعيا. الظواهر أو املسـائظاهرة التخلص من  تعد 

ــتواء نســـيجها؛ حىت تغدو متناســـقة متاما  ــيدة وانتظام أبياهتا، واسـ ــالة البليغة   ))أقوال النقاد عن تالحم أجزاء القصـ كالرسـ
عندما وضـع حسـن ن فنون البديع. وهذا اخللط بدأه ثعلب ، فإهنم نظروا إىل التخلص بوصـفه فنا م(5) ((واخلطبة املوجزة

ـــــــــ فيما بعد  ـــــــــ اخلروج يف قواعد الشعر اليت شكلت  أساس علم املعاين، مث ترسخ اخللط عندما اختار ابن املعتز حسن  ـــــــــ
 

 1/215م، 1979سنة  احلامتي، أبو علي حممد: حلية احملاضرة يف صناعة الشعر، حتقيق جعفر الكتاين، العراق، )5(
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جاء  وكل من كذا أييت كالم ابن لبالبا واحلامتي ـ اخلروج ليضمه إىل أبواب كتابه البديع فيبقى أسريه إىل يومنا هذا. وه
ــ عن حســن التخلص أبنه   مذهب اختص به احملدثون لتوقد خوالرهم ولطف أفكارهم، واعتمادهم البديع  ))بعديا ـــــــــــــــ

 .(6)((وأفانينه يف أشعارهم
ب ومذهبهم يف اخلروج  هو األســـــلوب التقليدي أو لريقة العر  ،وقد فرق النقاد العرب بني أســـــلوبني يف التخلص: األول

ــبيلـه: "دع ذا" و"عـد عن ذا" ))نوا إىل املـدح، حيـث كـا يقولون عنـد فراغهم من نعـت اإلبـل وذكر القفـار ومـا هم بســــــــــــ
ــ  أن" املشددة ابتداء للكالم الذي يقصدونه. وإذا مل يكن خروج الشاعر إىل املدح  "وأيخذون فيما يريدون أو أيتون بــــــــــ

 .(7)((نقطاعالفرا وا))وله:"دع" و"عد" وحنو ذلك مسي متصال مبا قبله وال منفصال بق
، كما يقول مذهبهم واحد  ابلنمطية أو أبن وصف التخلص عند الشعراء القدماء    إىل النقاد  من ميل بعض رغم وابل

 أظهرت أكثر من صورة، وهي على النحو اآليت:تناوهلم لتخلصات القدماء وشواهدهم عليها  فإن  ،  (8)ابن لبالبا
 القيس:رئ  كقول ام  الصيغ النمطية،التخلص ابستخدام  أوالـ  

 ذمول إذا صام النهار وهجرا             فدع ذا مرسل اهلم عنك يسرة  
الشعراء القدماء يف االنتقال من احلديث عن الطلل وما يتعلق به من النسيب   امن التخلص استخدمه  وهذه الصورة

ينص   واضحة؛ع إىل آخر  ننظر إىل مثل هذا النمط من التخلص جند أن صورة االنتقال من موضو   وعندما  الرحلة.إىل  
 "اترك ذا"أو    "دع ذا"عليها الشاعر بقوله  

أو   "وعيس"بكلمة    رتك املع  واستئناف الكالمب  ن املقدمة الطللية إىل الرحلةم  أتيت الصورة الثانية للتخلص  اثنيا:
 ة:علقمقول    ، كما يف"هوجاء"و 

 ه يف ودهن نصيبس لفلي                            ماله   لإذا شاب رأس املرء أو ق
 (9)قوارير يف أذهاهنن نضوب                              وعيس بريناها كأن عيوهنا
دون أي نوع من   الرحلةإىل  بل ينتقل انتقاال مباشراً    رابط،أي   يستخدممن خالل الشاهد السابق جند أن الشاعر مل  

و االنقطاع أفر  طهذا النوع من االنتقال مصطلح ال  علىللق النقاد القدماء  أالربط مع املوضوع السابق. وقد  أنواع  
 كما بينا سابقا.

 
 115، والصفحة نفسها. وانظر أيضا: عيار الشعر، ص السابقاملصدر  )6(
 1/415ابن رشيق: العمدة،  )7(
 115البا: عيار الشعر، صابن لب )8(
 513، صم1971، 2الفكر العريب، بريوت، ط، حتقيق: علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار والشعر(كتاب الصناعتني )الكتابة العسكري، أبو هالل:  )9(
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لعل أيها قوهلم بعد وصف ،  حييف االنتقال من الرحلة إىل املد اثلثا: هناك أكثر من صورة استخدمها الشعراء القدامى 
 ، ومن شواهدهيف مدحيه مث يدخلون (10)((إان جتشمنا ذلك إىل فالن يعنون املمدوح))سري النوق:  ب، وقطعها  الصحراء

 : قول األعشى
 (11)أبت السرى وحسرت القلوصا د              إليك ابن جفنة من شقة 

،   "إىل أو إليكأورد أكثر من مخسة شواهد لألعشى يبدأ بعضها بـ "هذا النوع من التخلص ابن لبالبا    وعندما تناول
على هذا   ايكويب  وتعلق.  (12)أو ما يشبهها "لسرىل األي"،  "أرجي مطييت"،    "أعملت انقيت"  :مثل ،وتتبعها مجلة

املمدوح   إىل  وانتقل  والنسيب،ترك احلديث عن الطلل  مث   عنها،استمرار للرحلة اليت بدأ الشاعر احلديث  التخلص أبنه  
 . (13)وقد أللقت ايكويب على هذا النوع من التخلص مصطلح ) املع  التتابعي(  من خالل وصفه للرحلة إليه. 

 نوع من الربط اخلارجي التربيري أو السردي الذي ال))كون التخلص استمرارا للرحلة فإن ذلك يدل على  ما يوعند 
االنتقال من جزء إىل جزء ، فالشاعر جيعل من إحساسه بال جدوى يربط بني موضوعات القصيدة ، بقدر ما يربر  

، كما أن الرحلة   تهجيده يف رحل الذي  وى أو اخلالصتقال يثاً عن السلالناحلزن يف وقوفه على الطلل مربراً  األمل وا
الوصول   منسل ردي متسلعلى حنو س   ىل الشاعر إىل غايته إىل املمدوح  ولذا فإن هنايتها تؤدنفسها البد أن حتم

 (14)((إىل املدح
النوق   صفالكالم بعد انقضاء التشبيب وو ))الشاعر  يعاودإىل املدح أن    األشكال األخرى يف التخلصومن    رابعا:
 ، ومن شواهده قول النابغة الذبياين:(15)((ها، عما قبله ويبدأ مبع  املديحوغري 

 يرعى النجوم آبيبوليس الذي    ض           تقاعس حىت قلت ليس مبنق
 (16)ليست بذات عقارب    هلوالد                              على لعمرو نعمة بعد نعمة

 فأما )) وعنه يقول أبو هالل العسكري:  أييت بقلة عند الشعراء القدماء،خامسا: وعن اخلروج املتصل فإنه    
 ومن شواهده قول مهري بن أيب سلمى:   (17)((اخلروج املتصل مبا قبله فقليل يف أشعارهم

 
 115ابن لبالبا: عيار الشعر، ص )10(
 115، صاملصدر السابق )11(
 115، وعيار الشعر، ص 515ـ513اعتني، صانظر أمثلة على ذلك يف الصن )12(
)13( Jacobi:studien50 
 185بكار، ماجد حسني: حسن التخلص عند النقاد العرب، ص  )14(
 116لبالبا: عيار الشعر، صابن  )15(
 516 ، صلصناعتنيالعسكري: اا )16(
 514املصدر السابق، ص )17(
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 (18)ولكن اجلواد على عالته هرم              إن البخيل ملوم حيث كان    
رمبا اتفق ألحدهم " القدماء" مع  لطيف ختلص به إىل غرض ما  ))وقد ذهب احلامتي إىل أن هذا النوع من التخلص  

 . (19)((ومل يعتمده، إال أن لبعه السليم ساقه إليه
ومن بني النماذج اليت أوردها أبو هالل العسكري على هذا النوع من التخلص عند القدماء، قول الشاعر أتبط شرا يف 

  فهو مرتبط به مع  وتركيبا، يقول الشاعر:بيتني ال يكتمل البيت األول إال ابلبيت الثاين
 وأمسكت بضعيف احلبل أحذاق           إين إذا خلة ضنت بنائلها     

 (20)ألقيت ليلة حت الرهط أوراقي          منها جنائي من جبيلة إذ   جنوت  
ر، وهذا النوع من من خالل الشاهد السابق جند أن البيت األول منهما يف غرض والثاين بداية للشروع يف غرض آخ

ه وتركيبه، كون وحدة مستقلة يف بنائالتخلص غري معتمد عند أكثر النقاد، فهم يرون أن البيت الشعري جيب أن ي
 (21)ويذهبون كذلك إىل أن أفضل التخلص ينطبق على القدماء واحملدثني على حد سواء

 الغالب على الربط احملدثني، وهو يعتمد يفأما الثاين: فهو مذهب هذا عن الصــــــورة أو األســــــلوب األول يف التخلص، 
ذا" أو    أو دون استخدام كلمات، مثل:"دعْ بني مقدمة القصيدة وموضوعها دون أن يشعر ابالنتقال من موضوع آلخر 

وقد وصف النقاد ختلص احملدثني أبنه ختلص متصل أو حسن، أو ابرع، أو لطيف، وكانوا هبذه األشكال   عن ذا".  "عدِّ 
ــلة اليت يقيمها هذا   مييزون بني لريقة احملدثني ولريقة القدماء النمطية التقليدية من جانب، ويشـــــــــــريون إىل لبيعة الصـــــــــ

من حكم النســـيب الذي يفتتح به الشـــاعر كالمه أن  ))فاحلامتي يرى أن  ص بني أجزاء القصـــيدة من جانب آخر.خلالت
. فالقصـيدة مثلها مثل خلق اإلنسـان يف اتصـال أجزاء يكون ممتزجا مبا بعده من مدح أو ذم أو غرييا، غري منفصـل منه

ابينه يف صــــحة الرتكيب غادر اجلســــم عاهة، تتخون حماســــنه بعض أعضــــائه ببعض، فمىت انفصــــل واحد عن اآلخر، أو 
وتعفي مجاله، ووجدت حذاق الشـــــــعراء وأرابب الصـــــــناعة من احملدثني، حمرتســـــــني من مثل هذا احلال، احرتاســـــــا جينبهم 

أما ابن  لبالبا فريى أن   (22)((صان، ويقف هبم على حمجة اإلحسان، حىت يقع االتصال ويؤمن االنفصالشوائب النق
 . (23)((انفصال املع  الثاين عما قبله، بل يكون متصال به، وممتزجا معه ))لتخلص اللطيف يقود إىل عدما

عند النقاد املتأخرين إذ استخدم  بعضهم نفس   وقد توالت املعايري واملبادئ واألفكار اليت لرحها ابن لبالبا واحلامتي
امتزاج آخر ما   ))يف أو البارع فأعاد احلديث عن وجوب  حلامتي يف وصف التخلص اللطالعبارات اليت استخدمها ا

 
 2/434ابن أيب األصبع: حترير التحبري،  )18(
 2/216لية احملاضرة، احلامتي: ح )19(
 515 ،صلصناعتنيالعسكري: اا )20(
 213. والقرلاجل يف املنهاج، ص272راجع يف ذلك: ابن الناظم يف املصباح، ص )21(
 2/215احلامتي: حلية احملاضرة،  )22(
 12 صابن لبالبا: عيار الشعر، )23(
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، مؤكدين أن هذه (24)((يقدمه الشاعر من نسيب أو فخر أو وصف أو اون أو غري ذلك، أبول بيت من املدح
نهم، لكنهم مل حيددوا صور التخلص عندهم ومل يقة اخرتعها احملدثون، وأصبحت من حماسالطريقة يف التخلص لر 

 مولنها. بل اكتفوا بوصفها ابلرباعة واللطف، وأبهنا تقوم بدور الرابط أو املامج بني موضوعات القصيدة.يشريوا إىل 
املعروفني يف القصيدة القدمية: االنتقال من   وبناء على ذلك  فإن التخلص عند احملدثني مل يعد مرتبطا مبولنيه الرئيسيني

ة إىل املدح، وإمنا محل داللة عامة على الربط أو املزج بني أي موضوعني واالنتقال من الرحل  املقدمة الطللية إىل الرحلة،
إىل   . ورمبا يرجع ذلك إىل التطور الذي أصاب القصيدة العربية يف العصر العباسي، وجعلها تتحرر(25)((يف القصيدة

 حد ما من البنية التقليدية الثابتة.
دثني، فلم يعد مثة وجود لصيغ: " عد عن ذا" أو " اترك ذا" وقد غابت أشكال التخلص القدمية وصوره من أشعار احمل

و" إىل فالن أعملت انقيت" وهي الصيغ النمطية اليت استخدمها الشعراء القدماء، واليت تناولناها ـ فيما سبق ـ مرتبطة 
 لبنية التقليدية للقصيدة العربية القدمية. اب

ص عند احملدثني، وفيه تقوم عملية التشبيه على نقل صفات وأتيت صورة التخلص ابلتشبيه من أبرم أشكال التخل
املشبه به أو بعضها إىل املشبه، وهذا النقل جيعل تلك الصفات قامسا مشرتكا بينهما. واباللالع على بعض النماذج 

 ا أبو هالل العسكري وغريه من النقاد على ختلصات احملدثني يتضح لنا أن تطورا مهمَّا قد حدث يفاليت أورده
أساليب التخلص وصوره، فقد استخدم الشعراء احملدثون أساليب جديدة يف االنتقال من موضوع إىل موضوع آخر يف 

 القصيدة مع احلفاظ على اتصال املوضوعات بعضها ببعض. 
إىل عملية   ه مرتبطا ابملوضوع املنتقل منه، واملشبه به ابملوضوع املنتقل إليه، مما يؤديشبيه يكون املشبففي التخلص ابلت

 تواصل بني املوضوعني من حيث الرتكيب والداللة، ومن الشواهد اليت تتكرر عند معظم النقاد، قول علي بن اجلهم:
 هاوسارية تراتد أرضا جتودها      شغلت هبا هينا قليال هجود

 أتتنا هبا ريح الصبا وكأهنا              فتاة تزجيها عجوم تقودها
 جرت           أبودية ما تستفيق مدودهافما برحت بغداد حىت تف

 فلما قضت حق العراق وأهله    أاتها من الريح الشمال بريدها
 (26)فمرت كفوت الطرف سعيا كأهنا    جنود عبيد هللا ولت بنودها

  وقول أيب متام:
 اي صاحيب تقصيا نظريكما     تراي وجوه األرض كيف تصور

 
 2/433ابن أيب األصبع: حترير التحبري،  )24(
 18التخلص دراسة نصية يف شعر أيب متام، صعباس: سناء هادي: حسن  )25(
 2/227احلامتي: حلية احملاضرة،  )26(
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 لراب فكأمنا هو مقمرتراي هنارا مشمسا قد شابه    مهر ا
 يف األرض من عدل اإلمام وجوده       ومن الربيع الغض مرج تزهر

 (27)ينسي الربيع وما يروض فعله      أبدا على لول الليايل يذكر
لتشبيه بـ الشاعر ل  قد مت من خالل استخدام  ن االنتقال من الوصف إىل املدحمن خالل النصني السابقني جند أ

يكون املشبه استمرارا لبيعيا للوصف؛ الذي يتحول إىل املدح حني يصل القارئ إىل املشبه به. وعلى "كأن"، ييث  
نقاد القدماء امتزاج ما هذا النحو حياول الشاعر أن جيعل دالالت الوصف تنسحب على املدح مما يؤدي إىل ما مساه ال

 يسبق املديح به.
وامللحوظة اجلديرة ابلذكر هنا هي أن  حتليل  املباحث املخصصة للتخلص يف كتب النقد والبالغة يظهر كثرة ما ذهب 

إليه الشعراء احملدثني من استخدامهم للتخلص ابلتشبيه؛ وال نبالغ إذا قلنا: إن معظم النصوص اليت استشهد هبا ابن 
القائم على استخدام األداة "كأن" ، كما  تتكرر معظم هذه   ا  على ختلصات احملدثني تقوم على التشبيهلبالب

 (28)الشواهد وما مياثلها عند احلامتي والعسكرى
واملطلع على  كتب النقد والبالغة املتأخرة، يقف على عدد كبري جدا من الشواهد على التخلص ابلتشبيه وهذا دليل 

 (29)ن الرابع اهلجري، وامتد حىت القرن الثاين عشرالتخلص هذه إىل تقليد فل ترسخ منذ القر على حتول صورة  
والنص السابق يعطينا صورة عن كيفية املزج بني الوصف واملدح يف أبيات أيب متام حني يرى أن شكل الربيع الذي 

وح عم األرض، ميثل وجها حسيا مشاهبا للممد يعطينا انطباعا عن انبعاث احلياة املليئة ابلنعمة واجلمال واخلري الذي ي
الكرمي العادل الذي يبث احلياة واخلري واجلمال يف األرض والناس؛ مما يعل أن الوصف الذي استغرق عددا كبريا من 
أبيات القصيدة ليس مقصودا لذاته، بل هو الصورة احلسية اجملسدة لصورة املمدوح وفعله، واملعمِّقة للدالالت املعنوية 

لصورة الوصفية يف القصيدة غري ممتزجة ابملدح فحسب، بل متثل صورة من اليت أضفاها الشاعر عليه. وهنا أتيت  ا
صوره اليت تدلل على أن الشاعر يوحد بني الربيع واملمدوح، فيتجلى املمدوح ربيعا حييل بعدله وجوده، األرض مرجا 

 ة.ديثنا يف احملور الثاين من هذه الدراس. وسنرى أمثلة كثرية على هذا املنوال عند ح(30)مزهرا
وإضافة إىل التخلص ابلتشبيه فقد استخدم الشعراء احملدثون صورا أخرى من التخلص مل تشع شيوعه، ومل تنل من 

اهتمام النقاد ما انله التخلص ابلتشبيه، ومن هذه الصور: التخلص ابلقسم، والتخلص ابالستفهام، والشرط، 
 خلطاب.والتخلص ابلنداء أو ا

 
 2/221. واحلامتي: حلية احملاضرة، 122ـ  121لبالبا: عيار الشعر، ص، وابن 520العسكري، الصناعتني: ص )27(
 117، وابن لبالبا: عيار الشعر، 2/218احلامتي: حلية احملاضرة،  )28(
 250ـ 3/247الربيع، ص ابن معصوم: أنوار  )29(
 129ـ 212، ص1980، سنة 1انظر: الرابعي، عبد القادر: الصورة الفنية يف شعر أيب متام، األردن، ط )30(
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هرة واحدة، وهي أن كال منها يتكون من ركنني أساسيني: فالتشبيه يتكون من: وهذه الصور مجيعها تشرتك يف ظا
مشبه ومشبه به. والقسم من مقسم به ومقسم عليه، واالستفهام يكون به سائل ومسؤول، والنداء يكون به املنادى 

 واإلخبار، والشرط فيه مجلة الشرط وجوابه.
الشاعر لريبط معانيهما معا، ويكون ختلصه ختلصا مرتابطا، فيعتمد ني أسلوبيا يشكل تيسريا على  ذين الركنوارتباط ه

هبا املتلقي، وهو   رالركن الثاين "املع  الثاين" على الركن األول "املع  األول" حىت ميتزجا ويصبحا حاال واحدة ال يشع
 اهلدف املطلوب من قضية حسن التخلص. 

ور؛ ألن اهلدف األساسي من هذا البحث هو الوقوف على عن إيراد مناذج من هذه الص  الذكر صفحاوقد ضربنا  
 أشكال التخلص وأساليبه عند الشعراء األندلسيني، وهو ما سنراه يف احملور التايل.

 
 احملور الثاين 

 أشكال التخلص وأساليبه عند الشعراء األندلسيني  
بنا من شـعراء األندلس، وهي يف معظم األحيان أسـاليب حمكمة تنم عن أصـحاعند وأشـكاله تنوعت أسـاليب التخلص 

 سيطرة الشاعر على نصه، وقدرته على ربط اخليوط العنكبوتية بني معانيه. 
، وذكر من أمثلته: قول (31)اهتم أدابء األندلس ونقاده هبذا اجلزء من القصـــــــــيدة ، إذ مساه ابن اخلطيب "املخلص"وقد 

 مدح أيب احلجاج:ي يف الدوسأيب القاسم 
 ولــــــــئــــــــن جــــــــرت مــــــــن مــــــــقــــــــلــــــــيت مــــــــدامــــــــع

 

ــيــــــــب األكــــــــدرا  ــبــــــ  ووردت مــــــــن وصــــــــــــــــــــــل احلــــــ
 

ــاة لــيــوســــــــــــــــف ــاء احلــيـــــ ــا مـــــ  فــلــكــم صــــــــــــــــفـــــ
 

 (32)وغــــــــــدا بــــــــــه ربــــــــــع الــــــــــظــــــــــامل مــــــــــقــــــــــفــــــــــرا 
 

نقاد األندلس ـ مبا يولد عالقته مبا قبله  بعض وإذا كان الربط املعنوي يقوم على التمهيد لبيت املخلص ـ على حد قول  
ــلويب قد تنوعت لتشــــمل: وما بعده، فإ ــاليب الربط الرتكييب أو األســ ــارة، واجلار  ن أســ ــم، واإلشــ واجملرور،  العطف، والقســ

بني اجلمل اليت برع فيها احملدثون أكثر من القدماء، كما يعرتف ب الربط  والتشـــبيه، وااللتفات، وما إىل ذلك من أســـالي
 .(33)بذلك أبرم النقاد القدامى

 
 والنشر، سنة ابن اخلطيب، لسان الدين: الكتيبة الكامنة يف من لقيناه ابألندلس من شعراء املائة الثامنة، حتقيق: إحسان عباس، دار الثقافة للطباعة )31(

 . 274م، ص1983
  املصدر نفسه، واملكان نفسه.  )32(
 .453اعتني، ص. والعسكري: الصن113انظر يف ذلك: ابن لبالبا : عيار الشعر، ص )33(
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ــعراء األندلسأجاد وقد  ــاهت يف شـ ــلويب و ابلربط  مختلُّصـ ــتخدماألسـ ــائده وهاملعنوي الذي اسـ بني  فالربط املعنوي، ميف قصـ
ــلويب ــهـا ببعض ألتلف عن الربط األســــــــــــ ا دون أداة ربطفـيه أجزاء النص تلتقي ؛ إذ األغراض بعضــــــــــــ ، وفـيه التقـاء حمكمـً

 .(34)((أيخذ الكالم بعضه برقاب بعض كأنه أُفرغ يف قالب واحد ))
األندلســـي يف مدح املعتصـــم بن التخلص، قصـــيدة ابن احلداد  هذا الشـــكل من جتلى فيها   ألندلســـية اليتومن القصـــائد ا

 صمادح، يقول يف مطلعها:
ــيـــــــب الـــــــفـــــــرد أم نشـــــــــــــــــــــأ ــثـــــ  أربـــــــرب ابلـــــــكـــــ

 

ــورد أم رشـــــــــــــــــــــأ  ــام الـــ ــثـــــ ــلـــ ــعصـــــــــــــــــــر يف الـــ  (35)ومـــ
 

ــمـاها أبمساء ال ــرانـية نويرة، فســــــــــــ فتـيات العربـيات اللوايت ذكرن يف افتتح ابن احلداد املطلع مبـقدمة غزلـية يف حمبوبـته النصــــــــــــ
ــفات حمبوبته هذه، وما يعانيه   ــعر القدمي، وتناول صـــ ــلبت عقله، وغريت حالته من  الشـــ ــد، فهي اليت ســـ من هجران وصـــ

ــاحبنا ير  ــة مع أهلها، وصــــــ ــبب يف معاانتهى أن أهلها هم  أول رؤيته هلا يف الكنيســــــ ــة لرياها  أاتحوا له ألهنم  الســــــ الفرصــــــ
 شى عليه على حد قوله يف البيت التايل:ه، وأتسره بسهام حلظها، فيكاد أن يغويتعلق هبا وختطف عقل

ــعروا ــي ومــــا شــــــــــــ  فــــاعجــــب هلم وتروا نفســــــــــــ
 

 (36)وال دروا مــــــــن بــــــــعــــــــيــــــــل رميــــــــهــــــــم وجــــــــأوا 
 

ــاحبته له إىل  ــاعر بعد ذلك من الغزل، وما ســــببه حب صــ عالقته أبعدائه، وهي  كانتوكيف   مدح املعتصــــمينتقل الشــ
احلداد مع نويرة، فاألعداء تذهب عقوهلم مبجرد   ون منه أو يغشــى عليهم، وكذلك هي حالة ابنعالقة خوف، فهم يفر 

حني رأى حلاظ نويرة ألول مرة؛ ليصـور بذلك صـفة مساعهم لصـوت املعتصـم يف ميدان القتال، كما حدث مع الشـاعر  
سـببا يف هروب األعداء من املعارك اليت معروفة يف ممدوحه املعتصـم، وهي صـفة الرهبة واهليبة والعظمة، األمر الذي كان 

أن  نويرة اليت ال يســتطيع    يقودها املعتصــم قبل املواجهة حيث ال يســتطيعون فعل أي شــيء وكذلك شــاعران أمام حمبوبته
يناهلا؛ فهي نصــــرانية وهو مســــلم، وهو ألاف من ســــهام حلظها، وال يقدر على املواجهة، فوضــــعه كوضــــع األعداء أمام  

 ذلك يقول: املعتصم، ويف 
ــعــــــقــــــوا  إذا جتــــــلــــــى إىل أبصـــــــــــــــــــــارهــــــم صـــــــــــــــــ

 

 (37)وإن تــــــــغــــــــلــــــــغــــــــل يف أفــــــــكــــــــارهــــــــم يــــــــأوا 
 

ــابق كان غزال  ــاعر هنا قد ختلص إىل املدح ببيتني: الســــــــ ــر اخلوف حلاظ حمبوبته، نالحظ أن الشــــــــ وحبا مؤملا خميفا وســــــــ
ــم والبيـت الثـاين جـاء مـدحـا تربطـه ببيـت الغزل عالقـة معنويـة متثلـت يف اخلوف والرهبـة، فنوي رة ختيفـه بنظراهتـا، واملعتصــــــــــــ

ناول أليف أعداءه بقوته وبطشــــــــــه، فال ميلكون القوة للصــــــــــمود أمامه. وهنا يتضــــــــــح كالم ابن حجة احلموي، عندما ت

 

. والعلوي: 318م، ص1981القرلاجل، حامم: منهاج البلغاء وســــراج األدابء، حتقيق: حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلســــالمي، بريوت، ســــنة (34
 .2/33م، 1982ام املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجام، دار الكتب العلمية، بريوت، الطر 
 108م، ص1990، سنة1يوان ابن احلداد األندلسي، حتقيق يوسف الطويل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طابن احلداد، أبو عبد هللا القيسي: د (35
 . 110املصدر السابق، ص (36
 سه، واملكان نفسه. املصدر نف  (37
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خلص واالنتقال من غرض لغرض، بقوله: )).. ألتلســه اختالســا رشــيقا دقيق املع ، ييث ال يشــعر الســامع  حســن الت
 .(38)وقد وقع يف الثاين؛ لشدة املمامجة وااللتئام..(( ابالنتقال من املع  األول إال

ــيدة يف راثء أيب احلجاج يوســــف مفتتحا إايها  اإلنســــان آخره الفناء يَِّكم وأتمل انتهى منها إىل أن والبن اخلطيب قصــ
 :واالنتقال إىل احلياة اآلخرة، يقول

ــالمُ  ــَ  أحــــــــــــ ــوم  واملــــــــــــ ــُر نــــــــــــ ــمــــــــــــ ــعــــــــــــ  الــــــــــــ
ــيٍء بـــــــــــــدأةً  ا لشــــــــــــــــــــــــ  وإذا حتـــــــــــــقـــــــــــــقـــــــــــــنـــــــــــــَ

اوالـــــــــنـــــــــفـــــــــُس جـتــــــــ  اهلـــــــــَِّ َدى آمـــــــــَ  مـــــــــُع يف مـــــــــَ
ه ــُ ــابــــ ه فمصــــــــــــــــــ ــِّ ب يف نفســــــــــــــــــ  من مل ُيصــــــــــــــــــــَ
ا ــبـــــــــــيـــــــــــةِّ كـــــــــــربة ، ووراَءهـــــــــــَ  بـــــــــــعـــــــــــَد الشــــــــــــــــــــــ
ــةٍ  ــلـــــــــ ــقـــــــــ ة نـــــــــ ــَّ لـــــــــ ــَ ــاَك اي هـــــــــــذا حمـــــــــ ــيـــــــــ  دنـــــــــ

 

ر مــــــــقــــــــامُ   ــتــــــــمــــــــَّ ى أن يســــــــــــــــــــ  مــــــــاذا عســــــــــــــــــــــَ
امُ  ــَ ــقــــــــوُل، متــــــ ــعــــــ ي الــــــ ــا تــــــــقضــــــــــــــــــــــِّ ــُه، مبــــــ ــلــــــ  فــــــ
مُ  ا، وأتَ  ذلــــــــــــــــــــــَك األايَّ  ركضـــــــــــــــــــــــــــــــــــً
ــبــــــــــه نــــــــــفــــــــــذْت بــــــــــَذا األحــــــــــكــــــــــامُ  ــيــــــــ ــبــــــــ  يــــــــ
امُ  ــِّ ــاةِّ محـــــــــ ــيـــــــــ ــدِّ احلـــــــــ ــعـــــــــ ــن بـــــــــ رم ، ومـــــــــ ــَ  هـــــــــ

امُ  ــَ قـــــــ ــُ ــهِّ مـــــــ ــَديـــــــ ــا لـــــــ ــاُ  ركـــــــــٍب، مـــــــ ــنـــــــ  (39)ومـــــــ
 

بعد األبيات اليت جتمع بني احلكمة والتأمل يف الكون والنهاية احلتمية لكل كائن يتخلص الشاعر ــــــ ختلصا معنواي ــــــ إىل  
 ، فيقول:كلهاعلى الدنيا  و مبيًنا أثر الفاجعة على نفسه بل  راثء أمري املسلمني أيب احلجاج يوسف 
ــنيَ  ــمـــــــ ــلـــــــ ــرُي املســـــــــــــــــــــ ــذا أمـــــــ ــهِّ هـــــــ ْن بـــــــ ــَ   ومـــــــ

ــةِّ ) ســــــــــــــــــــرُّ  ــالفـــــ ــةِّ واخلــــ ــانـــــ (األمـــــ ــوســــــــــــــــــــف   يــــ
، فــــــأقصـــــــــــــــــــَدتْ  ُه عــــــاديــــــُة الزَّمــــــانِّ ــْدتــــــُ  قصـــــــــــــــــ

دَِّر شــــــــــــــرب ْْ فجعــــــت  هــــــا  ُْ بــــــه الــــــدنيــــــا وكــــــُ
ا ــَّ ــأمنـــــ ــلِّ كـــــ لـــــقِّ اجلـــــمـــــيـــــ ا عـــــلـــــى اخلـــــُ ــً ــفـــــ  أســــــــــــــــ

 

مــــــــــــاَح وأُعــــــــــــدَم اإلعــــــــــــدامُ   ــَّ  وجــــــــــــَد الســـــــــــــــــــــــ
امُ  ــَ رغـــــ ــا الضـــــــــــــــــــــِّّ هـــــ ــُ ــثـــــ ــيـــــ ، ولـــــ ــوكِّ ــلـــــ ــُث املـــــ ــيـــــ  غـــــ
امُ  ــاٍم، واخلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــُس هلـــــــــــُ  والـــــــــــعـــــــــــزُّ ســــــــــــــــــــــ

ــكـــــا )العر   اُق( مصـــــــــــــــــــابـــــه و )الشـــــــــــــــــــاُم(وشــــــــــــ

ــدُر  ــامُ بـــــــــ ــالُه متـــــــــ ــد جـــــــــ ة قـــــــــ ــَّ نـــــــــ ــُ ــدجـــــــــ  الـــــــــ
 

ابالستفهام التعجُّيب، فاحلزن  مفتتحا إايها   ما جنده يف إحدى مرثيات ابن اجليَّابالراثء    أشكال التخلص يف غرضومن 
ان  الذي ك حىت الصــــــربواألســــــى يســــــيطران على كل شــــــيء: األقالم، واملفكرين، ورجال األدب، والصــــــحف، والبيان، 

 :يقولقد انعدم،  صاحب النص نفسهز به  يتميَّ 
ــاقِّ  ــنـــــــ ــُع األعـــــــ ــواضـــــــــــــــــــــ ــرياعِّ خـــــــ ــلـــــــ ــا لـــــــ  مـــــــ
ا ــَ هـــــ ــحــوُب وجــوهــَ ــبــَغ الشــــــــــــــ ا صــــــــــــــ ــَّ ــأمنـــــ  وكـــــ
ا ــاهتــــَُ ْت روضـــــــــــــــ ــوحــــَ ــحــــائِّفِّ صــــــــــــ  مــــا للصــــــــــــ

ُه مـــــــهـــــــجـــــــورَة  ـمــــــ  ــُ  ا لـــــــلـــــــبـــــــيـــــــانِّ كـــــــؤوســـــــــــــــــــ

ــراقِّ    ــنَّ يف إلــــــــ ــهــــــــ ــيُّ فــــــــ عــــــــ ــَّ ــنــــــــ ــرَق الــــــــ  لــــــــ
ــا زٍع ومــــــن إشــــــــــــــــــــفـــــ ُم مــــــن جــــــَ قــــــُ  قِّ والســــــــــــــــــــُّ

ا وكـــــــــــــنَّ نـــــــــــــظـــــــــــــريَة األورَاقِّ  ــً  أســـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــ
َل املـــــــــديـــــــــُر هلـــــــــا وانَم ال فـــــــــَ ي غـــــــــَ اقـــــــــِّ  ســــــــــــــــــــــَّ

 
 .851م، ص2004احلموي، تقي الدين أبو بكر: خزانة األدب وغاية األرب، حتقيق: عصام شقيو/ دار اهلالل، بريوت، سنة  (38

 2/556م، 1989، 1ابن اخلطيب، لسان الدين: الصيب واجلهام واملاضي والكهام، حتقيق: حممد مفتاح بلغزواين، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط (39
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ــربُِّّي دِّي وتصـــــــــــــــــــ ُت جتــــــــلــــــــُّ  مــــــــا يلِّ عــــــــدمــــــــْ
 

رُب يف األممــــــــاتِّ مــــــــن أخــــــــالقِّ   (40)والصـــــــــــــــــــــَّ
 

 قد حدث، وهو وفاة شيخه  أمرا كبرياأن هناك  أداة؛ ليؤهل املتلقي إىل  ختلًُّصا معنوايا دون  الشاعر بعد ذلك  يتخلَّص      
  الراثء، فيقول:  ويواصل  حماسنهذهب وذهبت معه كل الفضائل، مث يعدد   الذي

ا ــَ  خطــــــب  أصــــــــــــــــــــاَب بل البالغــــــةِّ واحلجــــ
ا وقــــْد أوَدى" ــن" أمــــَ  الرِّضــــــــــــــــــا أبو احلســــــــــــ

 تــــــــبــــــــيــــــــُد نــــــــقــــــــوُدهُ  كــــــــنــــــــُز املــــــــعــــــــارِّفِّ ال
 

ــواقِّ   ــن األلـــــــ ــهِّ عـــــــ ــرُي بـــــــ ــزفـــــــ  شـــــــــــــــــــــــبَّ الـــــــ
ــالقِّ  ــى اإللــ ــلــ ــد أوَدى عــ ــفضـــــــــــــــــــــُل قـــــ ــالــ  فـــــ
ا، وال تـــــــــفـــــــــَ  عـــــــــلـــــــــى اإلنـــــــــفـــــــــاقِّ   يـــــــــومـــــــــً

 

ا معنوايا من بيت واحد، يتخلص اخلطيب   ابنغزلية جند الشـــــــــــاعر خممَّســـــــــــة يف و  الغزل دون   منتقال ابلقارئ إىلختلصـــــــــــً
 األساسي يف القصيدة، فيقول يف هذا البيت:أنه انتقل من املقدمة إىل الغرض إشعاره 

ــةِّ شـــــــــــــــــــــاينِّ  ، ورفـــــعـــــ ــا يل عـــــلـــــى شـــــــــــــــــــريفِّ  مـــــ
 

ــارِّي، وعــــــــزِّ مــــــــكــــــــاينِّ    41وعــــــــظــــــــيــــــــمِّ أمصـــــــــــــــــــ
 

ــهبدأ  ــاعر نصـ ــعاره، القارئ  اهابالســـتفهام التعجيب جلذب انتب الشـ موقف  أي مبكانته العظيمة اليت ال تنكســـر أمام  وإلشـ
ا دون أن يســــتخدم أداة للربط  كان، مث  االنتقال  عند يتخلَّص بنا يف البيت الثاين ليخربان أبثر الغرام على نفســــه، وأيضــــً

 من املقدمة إىل الغرض التايل، فيقول:
 
 
 
 
 
 

ــغل وقد  ــهم بظاهرة االنتقال أو ا النقاد شــ "حســــن يف القصــــيدة، ورأوا أن لتخلُّص ابعتبارها ظاهرة فنيَّة هلا موقعها أنفســ
ــبة مالئمة بني انتهاء وابتداء، ورأوا أن الرديء من االنتقال أو التخلُّص هو  االنتقال حيتاج إىل هتيئة ألفاظ ومعان مناســـــ

وىل اليت جتمعها املقدمة، وعلى  حصـيلة الضـعف الذي تتسـم به قصـيدة الشـاعر، أو هو نتيجة عدم اهتمامه ابملراحل األ
ُحوا مواضــع التخلُّص، وعقدوا مقارانت بني من جييد اخلروج من وصــف  هذا راح النقاد يتعرضــون أليية ال ظاهرة، َوَوضــَّ

 .(42)آلخر وبني من مل متكنه قدرته على ذلك"

 

 . 709، 2/708ابن اخلطيب: ديوانه،  (40
 . 2/583 املصدر السابق، (41
 .242م، ص 2000مارة، دار قباء، القاهرة، سنة التطاوي، عبد هللا: قصيدة املدح العباسية بني االحرتاف واإل (42

ــاينِّ  ــنـــــــ ــيتِّ وجـــــــ ــجـــــــ ــهـــــــ ــراُم مبـــــــ ــغـــــــ ــَب الـــــــ ــعـــــــ  لـــــــ
 

ــاُب الــــ   ا، يــــهـــــ ــً ــانِّ عــــجــــبـــــ ــنـــــ ــدَّ ســـــــــــــــ ــُث حـــــ  لــــيـــــ
 

ــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِّ   ــواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ األجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَظ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُب حلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــحـــــــت ــبــ ــرِّ  ُْ أصــــــــــــــــ ا يف أمــ ــبـــــــً ــجــ ــعــ تــ ــُ ــَوى مــ  اهلــ
 

ا   ا صـــــــــــــــــــــيــــــــبــــــــً  أهــــــــدي إىل األعــــــــداءِّ أبســـــــــــــــــــــً
 

ا  وأَرى الـــــــــرَّدى يف احلـــــــــربِّ عـــــــــذاًب لـــــــــيـــــــــبـــــــــً
 

ا   وأُقـــــــــــــارُع األعـــــــــــــداَء ال مـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــً
 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــراضِّ واهلـــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــرانِّ 
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ــ مبدئيا وســنرى ذلك عند التعرض لباقي نســتطيع   ومن خالل الشــواهد الســابقة أشــكال التخلص وأســاليبه أن حنكم ــــــــــــــ
التخلُّص ابالنتقال من املقدمة إىل موضوع القصيدة الرئيس، سواء أكان  وا  أحسن شعراء األندلس أبهنم األخرى ــــــــــ على

بصـــــــدده، كما   ماملوقف الذي ه  ممناســـــــبة حســـــــبما أمالها عليه مومعانيه ممدًحا أم راثًء أم غريه، فقد جاءت ألفاظه
 .غرض وابتداء بغرض آخرجاءت مالئمة بني انتهاء من 

 يف مدح بل نصر:قول ابن اخلطيب  عن لريق الصلة املعنوية شعر األندلسي ـ  ومن أساليب الربط والتخلص ـ يف ال
بَ  ــَ ــا َوجــــــ ــمــــــ واًل كــــــ ْوصــــــــــــــــــــــُ ــَ ــُد هللِّ مــــــ مــــــ ــَ  احلــــــ

ــكـــــــــــُر هللِّ   ٍء وخمـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــمٍ د ـبــــــــــ  يف والشــــــــــــــــــــــ
نْ  ــبــــــنيِّ ومــــــَ ورِّ املــــ ــنــــــُّ ــلــــــى الــــ  مث الصــــــــــــــــــــالُة عــــ

 

ــتــــــــجــــــــَ   افــــــــهــــــــو الــــــــذي بــــــــرداءِّ الــــــــعــــــــزَّةِّ احــــــ  بــــــــَ
ى وـمــــــــ  اوالُُل أكـــــــــرُم مـــــــــن أعـــــــــطـــــــــَ بـــــــــَ  ْن َوهـــــــــَ

د  ــَ ُه مل تـــــــــ ــُ ذِّابَ آايتـــــــــ ــَ ا وال كـــــــــ ــً ــكـــــــــ  (43)ْع إفـــــــــ
 

 :يتخلص الشاعر ابلبيت التايل مبينا دور األنصار، فيقول
مُ  ا حـــــــــــلَّ داَرهـــــــــــُ  آووه يف الـــــــــــرَّوعِّ ملـــــــــــَّ

 

ا يف دِّيـــــــــنـــــــــه وأَ    تـــــــــَ ْن عـــــــــَ  وجـــــــــالـــــــــُدوا مـــــــــَ
 

 ألنصار، قائال:  ينتقل الشاعر بعد هذا البيت فيصل ملوك األندلس اب
هِّ  رتــــــــِّ وا مــــــــن بــــــــل نصـــــــــــــــــــــر لــــــــنصـــــــــــــــــــــَ  وأورثــــــــُ
تْ  ــذي كـــــــرُمـــــــَ َف مـــــــوالان الـــــ ــُ  وال كـــــــيـــــــوســــــــــــــــــ
ــمٍ  لــــ ــَ ــن كــــ ــْت مــــ ــدمـــــ ــذِّي قـــــ ــذا الـــــ ــد هـــــ ــعـــــ  وبــــ
َدى ــَ ي اخلـاللِّ مـــــ ــإنَـّلِّ جـزُت مـن ســـــــــــــــــــــامـِّ  فـــــ

 

ا  ــَ ــبـــــ بـ دِّه الســـــــــــــــــَّ ــْ عـــــ ــَ ــن بــ وا مـ ــُ لـ ا وصـــــــــــــــــَ ــً فـــــ ــِّ ــالئـ  خـ
ادة ــهِّ الســــــــــــــــــــــــَّ يــــــــ ــِّ ــنــــــــ ــا آاثرُُه وبــــــــ ــبــــــــ جــــــــ ــُّ ــنــــــــ  الــــــــ

ا ــَ بـــــ طـــــَ ــه مـــــن خـــــطَّ أو خـــــَ ــدِّمـــــ قـــــ  صـــــــــــــــــــــدٍق يـــــُ
ــه جــِّ أجــلـــــــتُ  ــاد فــيـــــ ا يـــــ ــَ بـــــ تســــــــــــــــِّ نــْ  ( 44)الــفــكــرِّ مــُ

 

،  من خالل النص السابق ـــــــــــ الذي مل نورده كامال فأحلنا إليه ـــــــــــ جند أسلوب الربط والتخلص عن لريق الصلة املعنوية
ــافة إىل الربط   ــتخدمها  إضـــــــ ــبيه: الكاف، ومثل، اليت اســـــــ ــلويب يروف العطف: الواو، والفاء، ومثَّ، وأدوات التشـــــــ األســـــــ

وصــحابته   وبني الرســول  بني ملوك األندلسريقه إىل مديح بل نصــر، يف تســلســل ملحوظ حيث ربط  للتخلُّص يف ل 
 . ومجع بينهم يف صفات مشرتكة ،برابط متني

 اجلياب الربط عن لريق الصلة املعنوية بني اجلار واجملرور، ومن أمثلة ذلك يف شعره قوله:كما استخدم ابن  ومن     
ــال ــجــــ ــام مــــــيــــــالد الــــــرســــــــــــــــــــول مــــــبــــ ــد قـــــ  قـــــ

 

 ومـــــــــــــكـــــــــــــرمـــــــــــــا ومـــــــــــــعـــــــــــــظـــــــــــــم احلـــــــــــــرمـــــــــــــات 
 

ــتـــــــــت إىل ــة مـــــــ  يف حضـــــــــــــــــــــــرة نصـــــــــــــــــــــــريـــــــ
 

ــات  ــاب الــــــرحـــــــب صـــــــــــــــــــــدق ممـــــ ــنـــــ  (45)ذاك اجلــــ
 

 

 1/118القصيدة كاملة يف ديوان ابن اخلطيب  (43
 وما بعدها.  119/ 1ابن اخلطيب: ديوانه:  (44
 18بن اجلياب: ديوانه، ص ا (45
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نصـــــــر بعالقة إقامة احتفال املولد النبوي يف فانتقل الشـــــــاعر من مديح الرســـــــول، صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم، إىل مدح بل  
 خرى كالقسم يف قوله:قصرهم. وعلى هذا النحو من العالقة بني املوضوعني يستخدم ابن اجلياب روابط أ

 قســــــــــــــــــــــمـــــــــا بـــــــــوفـــــــــد يـــــــــزجـــــــــرون رواحـــــــــال 
 

ــحــا  ــحــاصــــــــــــ ــبــاســــــــــــــــب بلقعــا وصــــــــــــ  قطعــت ســــــــــــ
 

 حـــــــــىت أانخـــــــــوا ابحملصـــــــــــــــــــــــب مـــــــــن مـــــــــ 
 

ــا  ــحــــــــ ــني الــــــــــالئــــــــ ــلــــــــــوا الــــــــــنــــــــــور املــــــــــبــــــــ  وأتمــــــــ
 

ــدىإن  ــة والنــــ ــاعــــ ــجــــ ــة والشــــــــــــ ــاحــــ ــمــــ  الســــــــــــ
 

ــا  ــحـــــ ــراجــــ ــيـــــــل الــــ ــقـــــــل األصــــــــــــــــــ ــعــــ ــأس والــــ ــبـــــ  والــــ
 

ــوســـــــــــــــــــف ــايل يـــ ــعـــــ ــى  ـــــس املـــ ــلـــ  وقـــــف عـــ
 

ــا   ــا وفـــــــــواحتـــــــ ــلـــــــــوك خـــــــــوامتـــــــ ــلـــــــــى املـــــــ  (46)أعـــــــ
 

ــم الذي كان هنا بوفد احلجيج،  ن يففيكو  ــعراء األندلسوهذا التخلُّص يدل على حذق ذلك ختلص وجواب للقســــ   شــــ
ــرُّفه ــجام بني األبياتاألدبية العالية ابالنتقال من مع  إىل مع   مقدرهتوإظهار م  موقوة تصــــــــ  ،آخر يف تالئم اتم وانســــــــ
 –يصـل كالمه ))ثر، ففي كليهما يرون أن الشـاعر أو الناثر  جعل النقاد ال يفرقون يف التخلُّص بني شـعر ون األمر الذي

بل يكون متصــاًل به وممتزًجا معه حىت يلتقي لرفَا  صــلًة لطيفًة بال انفصــال للمع  الثاين قبله،    –على تصــرفاته يف فنونه  
 .(47)((ين يف أجزاء النظماملديح والنسيب أو غرييا من األغراض املتباينة التقاًء حُمَكًما دون اختالل يف النسق أو تبا

عد عن "دع ذا" و"اتباع لرق القدماء يف ذلك، كقوهلم: عند شـــــــعراء األندلسالتخلص وأســـــــاليبه املتبعة  أشـــــــكالومن 
 ومن أمثلته قول ابن اخلطيب:  (48)ذا" وما جرى ارايا من أساليب التخلص التقليدي

ــنــــــــدا والــــــــداير ومــــــــن هبــــــــا ــنــــــــك هــــــ  دع عــــــ
 

 اودع الـــــــــغـــــــــرام يـــــــــكـــــــــون بـــــــــعـــــــــض عـــــــــفـــــــــاهـتــــــــ  
 

 واهنـــــــض مبـــــــدحـــــــتـــــــك الـــــــيت حـــــــلـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا 
 

 (49)بـــــــــثـــــــــنـــــــــا أمـــــــــري املســــــــــــــــــــــلـــــــــمـــــــــني وهـــــــــاهتـــــــــا 
 

جعلوها لطيفة مقبولة. ففي حائية للسـان    الواسـعة إذثقافتهم  بشـاعريتهم و  مدعومةوأتيت ختلصـات شـعراء أهل األندلس 
 الدين ذات افتتاحية غزلية، نراه حيسن التخلص على حنو متميز، فيقول:

ــا  هبـــــــاوامزج بصــــــــــــــرف الراح عـــــــذب رضــــــــــــــــــ
 

ــا  ــبــــــــاحــــــ ــرام مــــــ ــلــــــــف احلــــــ  مــــــــا ضــــــــــــــــــــــر أن خــــــ
 

ــتـــــــور  ــقـــــــول، ويف فـــــ ــامـــــــت تـــــ ــاقـــــ ــوهنـــــ ــفـــــ  جـــــ
 

ــا  ــاحـــــ ــبـــــ ــة الكرى: موالي، عمـــــــت صــــــــــــ ــنـــــ  ســــــــــــ
 

ــة يــوســـــــــــــــف ــدحـــــ ــتــنــطــقـــــــت عــودا مبـــــ  واســـــــــــــ
 

ــا  ــاحـــــــ ــود مســـــــ ــوجـــــــ ــل الـــــــ  مـــــــــوالي الـــــــــورى  ـــــــ
 

ــا إىل أن مل نـــطـــق  فســــــــــــــــرى الســــــــــــــــرور بـــنـــــ
 

ــا  ــبــــــــــــذل األرواحــــــــــ  (50)صــــــــــــــــــــــــــربا وكــــــــــــدان نــــــــــ
 

 
 31املصدر السابق، ص (46

 ، 319. ومنهاج البلغاء: 9انظر: ابن لبالبا: عيار الشعر، ص (47
 1/239، وابن رشيق: العمدة، 320انظر: القرلاجل: منهاج البلغاء، ص (48
 2/170ابن اخلطيب: ديوانه،  (49
 223ـ1/222ابن اخلطيب: ديوانه،  (50
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لربط األســـــــــــلويب  ومل أيت متيز التخلص هنا يف الربط املعنوي احلاصـــــــــــل بني املقدمة والغرض فحســـــــــــب، وال عن لريق ا
عن لريق هذين   وإمناابســــــــــــتخدام ضــــــــــــمري الغيبة يف البيت الثاين، وحريف العطف يف البيتني الثالث والرابع فحســــــــــــب، 

ســـني الذي أضـــافه الشـــاعر ابلعودة إىل معاين املقدمة  الرابطني املذكورين والســـياق القصـــصـــي من جهة، وعن لريق التح
ــ أيضــا ـ  بعد التخلص من جهة أخرى. فكما أكد النقاد على ضــرورة االهتمام ابلبيت التايل ملطلع القصــيدة، أكدوا ــــــــــــــ

خلص. ويف هذا األمر يقول حامم: )) ومما جيب اعتماده يف التخلص أن جيهد  على ضـــــــــــرورة االهتمام ابلبيت التايل للت
 (51) حتسني البيت التايل لبيت التخلص((يف

ــني البيت التايل  ــاعران ابلبيت الثاين وحتســــــينه كان هبدف الربط بني املقدمة والغرض، أما هدف حتســــ غري أن اهتمام شــــ
ــوع اجلديد، أو كمـا يقول لكونه)) أول األبـيات  نظر حامم فهو العـناية به ملوقعـه يف للتخلص يف ــدارة من املوضــــــــــــ الصــــــــــــ
 (52)حمد والذم، وأول منقلة من مناقل الفكر يف ما ختلصت إليه((اخلالصة لل

ــ من خالل ــــــــــــــ ــ   ويشكل الربط بني املعنيني ــــــــــــ هلا أمثلتها املتفاوتة يف اجلودة  لريق التشبيه ظاهرةعن النماذج املختارة ــــــــــــ
ــاعر الواحد يف واإلتقان، وفيها ي ــوص للشـ ــر، كما تتفاوت النصـ ــن ومقصـ ــعراء األندلس بني حمسـ حتقيق هدف  تفاوت شـ

 اإلجادة واإلتقان، ومن ذلك قول ابن احلاج النمريي:
ــدى شـــــــــــــــــــــذى ــد أهـــــ  والـنـرجـس املـطـلـول قـــــ

 

ــذاكــــــــــا  ــه فـــــــــتـــــــ ــامتـــــــ ــاملســـــــــــــــــــــــك فـــــــــض خـــــــ  كـــــــ
 

ــا ــنـــــــ ــيـــــــ ــتـــــــــح أعـــــــ ــه يف الـــــــــروض فـــــــ ــأنـــــــ  وكـــــــ
 

ــا   ــالكـــــ ك األمـــــ ــِّ ــلـــــ ــن نصـــــــــــــــــــــر مـــــ ــرتى ابـــــ  (53)لـــــ
 

قنعة، ولكنها سبيل من سبل فليست صورة النرجس الذي تفتح لريى املمدوح عند توليه امللك، ابلصورة الطريفة وال ابمل
 ا مجاال هذه الصورة للشاعر نفسه، كقوله:االنتقال بواسطة التشبيه، وأكثر منها لرافة، وإن كانت دوهن

ــا ال لـــــــت فيهـــــ ــاوقـــــــد محُِّّ ــأهنـــــ ــحـــــــاب كـــــ  ســــــــــــ
 

ــر  ــااي بــــــل نصـــــــــــــــــ ــدامــــــع عــــــيــــــل أو عــــــطـــــ  (54)مـــــ
 

ضــل ما توافر فيه من إحكام الربط بني من خالل الشــواهد الســابقة جند التميز واإلبداع يف الشــعر األندلســي، وذلك بف
 املعاين والسهولة يف التخلص واملنطقية يف هذا وذاك.

األداة النحوية ، فقد جاء يف معجم املصــــطلحات أن دور بني أجزاء الكالمننتقل اآلن إىل دور األداة النحوية يف الربط 
ــبيه  حروف العطف واجلوذلك من خالل: بني أجزاء الكالم، يتمثل يف  الربط   ــتفهام والشـــــــــرط  ، و ر والتشـــــــ أمساء االســـــــ

 .(55) وغريها

 
 321لغاء: صالقرلاجل، منهاج الب (51
 321املصدر السابق، ص (52
 . 16ن احلاج: مزاين القصر وحماسن العصر، صالنمريي، اب (53
 . 13املصدر السابق، ص (54

 .21م، ص2013راجع يف ذلك: العطية، مروان: معجم املصطلحات النحوية والصرفية، دار البشائر، سنة  (55
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البن اجلياب يف مدح أيب احلجاج يوســـــف بن األمحر، قدم هلا مبقدمة صـــــوفية   فمن الربط ابإلشـــــارة ما جاء يف قصـــــيدة
لويلة حمتوية على حكم وعظات، مث ختلص من ذلك بقوله: إن هذه احلكم كانت إبشـارة املمدوح واقرتاحه، وكان هذا 

 ذكر له مناسبة ملدحه، وانتقاال من غري تكلف أو تصنع، يقول ابن اجلياب:ال
 طــــــــرهتــــــــا هــــــــذه بــــــــدائــــــــع حــــــــكــــــــمــــــــة ـســــــــــــــــــــ 

 

ــارة املـــــــــــــــــوىل أيب احلـــــــــــــــــجـــــــــــــــــاج   إبشــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وســــــــــــــــــــــع األانم بــــــــعــــــــدلــــــــه وبــــــــفضــــــــــــــــــــــلــــــــه
 

 (56)ويـــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــه وجبـــــــــــــوده الـــــــــــــثـــــــــــــجـــــــــــــاج  
 

 ومن شواهد الربط ابالستفهام ما جاء يف قول ابن ممرك يف حديثه عن روضة أندلسية غناء:
ــرى الـــيتهـــــــل  ــذه أم روضـــــــــــــــــــــة الـــبشــــــــــــــ  هـــــ

 

ــرب  ــتـــــــ ــعـــــــ ــر مـــــــ ــبصـــــــــــــــــــــــائـــــــ ــا ألرابب الـــــــ ــهـــــــ ــيـــــــ  فـــــــ
 

 مل أدر مــــــــــن شــــــــــــــــــــــــغــــــــــف هبــــــــــا وهبــــــــــذه
 

ــحـــر  ــا فـــ  الـــقـــلـــوب ومـــن ســــــــــــــ  (57)مـــن مـــنـــهـــمـــــ
 

فالروضـــة األوىل هي ما جعله يف املقدمة من حديث عن الطبيعة برايضـــها وأمهارها. والروضـــة الثانية هي يف غرض هذه  
 ديد الدولة األمحدية مبدينة فاس.القصيدة، وهي البشرى اليت جاءت أبنباء جت

ابن ممرك يعتمد يف التخلص على الرتادف، وتكرار بعض األلفاظ  واملالحظ من خالل الشـــاهد الســـابق وغريه؛ جند أن 
 .(58)يف املع  املنتقل منه واملع  املنتقل إليه، وقد يفلح الشاعر يف ذلك ـ كما مر معنا ـ  وقد ألفق

 لعطف معا قول ابن اخلطيب:ومن أمثلة الربط ابلشرط وا
ــإذا جـعـلـــــــت الصـــــــــــــــرب مـفـزع مـعضـــــــــــــــــــــل  فـــــ

 

 عـــــــــاجـــــــــلـــــــــت عـــــــــلـــــــــتـــــــــه بـــــــــطـــــــــب لـــــــــبـــــــــيـــــــــب 
 

ــارس ــان بــفـــــ ــتــعــنـــــــت عــلــى الــزمـــــ  وإذا اســــــــــــــ
 

 (59)لـــــــــــ  نـــــــــــداءك مـــــــــــنـــــــــــه خـــــــــــري اـــــــــــيـــــــــــب 
 

وإىل جانب الربط األسلويب، يشعر القارئ للبيتني ابلربط املعنوي املتمثل يف سياق التوصية، الذي انسحب على البيتني  
 معنواي بينهما. مشكال انسجاما

ــ يف تنوع   ــ ما اعتمده ابنصوره و ويقرتب من هذا الربط ـــــــــــــ خامتة من الربط يروف العطف واالستفهام معا،    وسائله ـــــــــــــ
 كقوله يف سياق أسئلة عرضها على الطبيعة اليت شكلت مقدمته:

 اي وادي احلـــــــــــــي واألمـــــــــــــواه اثعـــــــــــــبـــــــــــــة 
 

ــبــــــــــم    واحــــــــــرَّ قــــــــــلــــــــــيب لــــــــــذاك املــــــــــورد الشـــــــــــــــــــــ
 

ــد امـلــــ   طـــــي عـــــلـــــىبـــــــل هـــــــل يـــــبـــــلـــــغـــــل وخـــــ
 

ــلـــــم  ــذي ســــــــــــــــ ــحـــــط املـــــزار إىل ربـــــع بـــــ  ( 60)شــــــــــــــــ
 

 
 27ابن اجلياب: ديوانه، ص  (56
م، 1939مهار الرايض يف أخبار القاضي عياض، حتقيق: مصطفى السقا وآخرين، جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة، املقري، شهاب الدين: أ (57
2/36 

 .2/57انظر أمثلة ذلك، يف: املقري، أمهار الرايض  (58
 . 129ابن اخلطيب، ديوانه، ص (59
 19ابن خامتة: ديوانه، ص (60
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 واالستفهام، ولغة احلوار؛ للدمج بني املقدمة والغرض.فقد استعان الشاعر ابلعطف، 
عند شـعراء األندلس، افتتاح ابن اخلطيب إلحدى قصـائده أبسـلوب خربي مع  األخرى ومن أشـكال التخلص وأسـاليبه  

 عدم التصريح ابخلرب، يقول:
ــا َدمِّ  بشــــــــــــــــــرى تــــقــــوُم هلـــــ ــَ ــا عــــلــــى قـــــ نــــيـــــ ــدُّ  الـــــ

ــا عـــــــهـــــ ــذالاًن مبـــــــوقـــــــِّ ــديـــــــُن جـــــ  وأصـــــــــــــــــــــبـــــــَح الـــــ
ــُة اإلســــــــــــــالمِّ حنَي رأتْ  َرْت دولــ ــَ ــتبشــــــــــــ  واســــــــــــ

 

َدم  ــِّ ــر يف الـــــقـــــ ي الـــــنصــــــــــــــــ يـــــَّ ا هللا حـــــَ ــَِّ  حـــــىت هبـــــ
ــثــــــــــل بــــــــــكــــــــــلِّّ لســــــــــــــــــــــــاٍن انلــــــــــٍق وفــــــــــمِّ   يــــــــ
ــُلوال على الَعَجمِّ  ا من الُعرب مســــــــــــ ــً ــيفـــ  (61)ســــــــــــ

 

 مث ألتم هذا األسلوب اخلربي بقوله:
ــدو  ــيــــــــك الــــــ ــنــــــ ــهــــــ ــة هللا، يــــــ ــالفــــــ  ام، فــــــــالخــــــ

 

ى نـــــــفـــــــا  ــَ  ، وقـــــــد قـــــــاَل اإللـــــــُه: ُدمِّ ًداختشـــــــــــــــــــ
 

ــيـلة جـيدة   بعـده ــتخـدام حرف العطف )الواو(، وقـد ربط بينهمـا كوســــــــــــ ــلوب الـنداء وأداـته )اي( مع اســــــــــــ يتخلص أبســــــــــــ
 :قائالللتخلص، 

ــا هـــــ عــــــُ ــلَّ مــــــوقــــــِّ مــــــى، جـــــ ــريًا بــــــنــــــعــــــْ  واي بشـــــــــــــــــ
ا مــــــــً عــــــــَ ــتــــــــهــــــــا نــــــــِّ يــــــ نــــــــِّ َدى، هــــــــُ  واي أمــــــــرَي اهلــــــــُ

 

َت، ـفــــــ   ــْ ــئـــــ ــا شــــــــــــ ارُة ممـــــ ــَك اـلبشـــــــــــــــــــــَ  احـتـَكِـّمِّ لـــــ
ــةَ  ــولـــ ت عن النَِّعمِّ موصــــــــــــ ــْد جلـــــَّ  (62)  العـــــدِّ، قـــ

 

ويف قصـــــيدة غزلية أخرى اســـــتخدم أبرم شـــــعراء األندلس األســـــلوب اإلنشـــــائي الطليب يف صـــــيغة النداء منتقال بعده إىل  
ا من الوصــف ابســتخدام حرف العطف )أو(، الوصــف  ــ)هل( االســتفهامية، مث ذهب إىل املديح متخلصــً ا بـــــــــــــــ متخلصــً

  :يقول
و مــن األَرقِّ  ــدُّجــى يشــــــــــــــــكــُ  مارت وجنــم  الـــــ
ــاحِّ يف َدَه ٍ  ــبـــــ ــةِّ اإلصــــــــــــ ــُل من روعـــــ  والليـــــ

 

قِّ    ةِّ األُفــــــــــُ ُر ســــــــــــــــــــــــايــــــــــة  يف جلــــــــــَّ  والــــــــــزهــــــــــْ
ُه من شـــــــــــــــــــدَّةِّ الَفرقِّ   (63)قـــــد شـــــــــــــــــــاَب مفرقـــــَ

 

 ، فقال:من املقدمة الغزلية إىل الوصفاستخدم الشاعر بعد ذلك هل االستفهامية للتخلص 
ا و  ِّْ ن اهــــــْل تــــــذكر  تْ َْ فَْ قــــــد ن ليــــــالينــــــَ  حــــــَ

ــه ــّدهـــــرِّ فـــــيـــــ ا بـــــرغـــــمِّ الـــــ ــَ ــدْ  ِّْ وإذ نـــــعـــــمـــــنـــــ  وقـــــ
ا ــاحــــــــــرةِّ األلــــــــــبــــــــــابِّ آايهتــــــــــُ  بــــــــــكــــــــــلِّّ ســـــــــــــــــــــ

 

ا يف رايض  ــَ بـــــ ــَّ ــا عـــبـــقِّ  ِّْ ريـــُح الصــــــــــــــ بـــــ ــّ  لـــلصــــــــــــــ
قِّ  ــَ نـــــ ــَ ــن حـــــ ــٍظ ومـــــ ــيـــــ ــن غـــــ ــَل مـــــ  عـــــــضَّ األانمـــــ

قِّ أن   تـطـْلـَع الشـــــــــــــــمـُس يف جـنـٍح مـن الـَغســـــــــــــــَ
 

ــاعرمث أييت  ــتخدًما أداة ا  ختلص الشــــ ــيدة من الوصــــــف إىل املديح مســــ يف أكثر من بيت  "كأنَّ "لتشــــــبيه  يف نفس القصــــ
 لتوضيح الفكرة برسم صورة هلا. يقول يف البيتني األخريين قبل الدخول يف املديح:

 
 . 2/532ابن اخلطيب، ديوانه،  (61

 السابق: املكان نفسه. املصدر (62
 .2/690املصدر نفسه،  (63
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ا الــــــــــنــــــــــهــــــــــُر يف  نــــــــــائــــــــــهِّ أفــــــــــقأكــــــــــأَّمنــــــــــَّ  ثــــــــــَ
 

فـــقِّ   ــَّ ــُه محـــرُة الشــــــــــــــ طِّ مـــنـــــ ــَّ  (64)والـــورُد يف الشــــــــــــــ
 

ا لتســـــــــهيل  ممدوحه بني مجال الروض، وعظمة ليمزج " متخلصـــــــــا؛أو"يرف العطف يربط الشـــــــــاعر بعد ذلك  ، وأيضـــــــــً
   االنتقال إىل موضوع القصيدة الرئيسي، فيقول:

هُ  ريتــــــــــــَ ــِّ بُّ هللُا ســـــــــــــــــــــــ دٍل حيــــــــــــُ  إمــــــــــــاُم عــــــــــــَ
هُ  نــــــــَ ا مــــــــا فــــــــأمــــــــَّ ــطــــــــً  أقــــــــاَم لــــــــلــــــــدِّيــــــــنِّ قســـــــــــــــــــ

 

ونِّ كــــــــرمُي اخ  يــــــــُ ــُ ــعــــــ قِّ َْ عــــــــفُّ الــــــ لــــــــُ ــُ  لــــــــقِّ واخلــــــ
قِّ  ــَ ــن َرهـ ــٍس ومـ ــن  ـ ــوُر مـ ــُه اجلـ ــا ســـــــــــــــــــــامـــــ  مـــــ

 

ــارة هنا ــاب وتنبغي اإلشـــ ــاعر كالمه الذي هو فيه،  اندر    (65)إىل أن االقتضـــ ــي، وهو ))أن يقطع الشـــ ــعر األندلســـ يف الشـــ
ــتأنف كالما آخر غريه من مديح أو هجاء أو غري ذلك(( ــيني، قول أيب القاســـم بن    (66)ويسـ ومن شـــواهده عند األندلسـ

 محيد:
ــاشــــــــــــــيت ــيم فقــــد أذبــــت حشـــــــــــــــ  مــــه اي نســــــــــــ

 

ــلـــــوان   ــيب عـــــرى الســـــــــــــــــ ــلـــ ــمـــــــت عـــــن قـــ  وفصـــــــــــــــــ
 

 وأرقـــــــت مــن جــفــل وهــجـــــــت أبضــــــــــــــــلــعــي
 

ــت  ــئـــــــ ــا شـــــــــــــــــــــ ــريان مـــــــ ــاء ومـــــــــن نـــــــ  مـــــــــن مـــــــ
 

ــثــــرب  ــيــ ــام بــ ــيـــــ ــئـــــــت اخلــ  اي صـــــــــــــــــــــاح إن جــ
 

 وثــــــــــــويــــــــــــت يف ذاك احلــــــــــــمــــــــــــى مبــــــــــــكــــــــــــان  
 

ــائـــــــــه  ــقـــــــ ــبـــــــ ــبـــــــــيت بـــــــ  فـــــــــانشـــــــــــــــــــــــر لـــــــــواء حمـــــــ
 

ــان   ــمـــــ ــتـــــ ــوامت الـــــــكـــــ ــاك خـــــ ــنـــــ  (67)وافضـــــــــــــــــــــض هـــــ
 

االقتضــاب، وكان ختلصــا مجيال، وإال  فإذا كان املنادي يف قوله "اي صــاح" هو النســيم، أصــل االحتجاج هبذا املثال على 
 تضاب القليلة يف الشعر األندلسي.فهو من أمثلة االق

وأييت االختصار مقابال لندرة االقتضاب يف الشعر األندلسي حيث جند االختصار يف التخلص شائعا، وهو حسنة من  
ــبيل يف  ــنات التخلص يف نظر النقاد، قال حامم القرلاجل)) وكلما قرب الســــــــــ . وقد اجتمع (68)ذلك كان أبلغ((حســــــــــ

 ول عبد هللا ابن جزي الكليب بعد مقدمة غزلية:اإلجيام وحسن اإلشارة يف ق
ــنـــــــــــــك ردَّا ــارٍس وحســـــــــــــــــــــــــ  ونـــــــــــــدى فـــــــــــ

 

ــبـــواعـــــــث   ــال: ســـــــــــــــــــــدَّ ابب الـ  (69)قـــول مـــن قـــــ
 

 فالشاعر هنا قد أوجز التخلص وأشار إىل قول الشاعر:
ــعــر قــلـــــــت ضــــــــــــــــرورة ــالــوا تــركـــــــت الشــــــــــــــ  قـــــ

 

 واملـــــــــالحـــــــــة مـــــــــغـــــــــلـــــــــقابب الســــــــــــــــــــــمـــــــــاحـــــــــة  
 

 

 . 2/691املصدر نفسه،  (64
 . 1/923، ومساه ابن رشيق انقطاعا ولفرة: انظر: العمدة، 300انظر االقتضاب يف هيكل القصيدة يف: يوسف بكار، بناء القصيدة العربية، ص (65
 2/347ابن األثري: املثل السائر،  (66
 3/318اب يف عاللة االغرتاب، ابن اخلطيب: نفاضة اجلر  (67
، وانظر هذا املع  لدى ابن منقذ، يف: البديع يف نقد الشعر، حتقيق: أمحد بدوي، وحامد عبد احلميد، نشر مكتبة  320القرلاجل: منهاج البلغاء، ص (68

 288صم، 1960احلليب، القاهرة، سنة 
 3/193املقري: أمهار الرايض،  (69
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 مــــــــــات الــــــــــكــــــــــرام فــــــــــال كــــــــــرمي يــــــــــرجتــــــــــى
 

ــلــــــــيــــــ   ــه الـــــــنـــــــوال وال مـــــ ــعشـــــــــــــــــــــق مـــــــنـــــ  (70)ح يـــــ
 

   (71)وفد نبه إىل براعة هذا التخلص ابن الصباغ العقيلي، فقال: )) ما أبدع ختلصه للمدح وألبعه((
 الذي يفيد مطلق اجلمع بني شـيئني.  "الواو"مسـبوقة يرف العطف  "كأنَّ "أداة التشـبيه  اسـتخدم شـعراء األندلس أيضـا 

 فتتاح والوقوف على األلالل على عادة القدماء:ومن ذلك قول ابن اخلطيب متخلصا إىل ممدوحه بعد اال
د   ــَب وهــــــو مــــــوحـــــــِّّ ــدُت الــــــقــــــلـــــ ْد عــــــهـــــ ــَ  ولــــــقـــــ

ي يف هـــــــَواك ــِّ ا ِّْ إتـــــــالُف نـــــــفســــــــــــــــــ ــُ ــاهتـــــ يـــــ  حـــــــَ
ــذك ــْل تـــــ ى؟ ُْ هـــــ مـــــــَ ــِّ مِّ احلـــــ وَد أايَّ ــُ هـــــ ــُ ــَن عـــــ  رِّيـــــ

 

ــالَم ي  ــعــ ى يفِّ ُْ فــ ــوُدُه؟قضــــــــــــــــــَ ــلــ ــذابِّ خــ ــعـــــ  الــ
اك ــَ ــيب يف رِّضـــــــــــــــــــــ ــلـــــــ ــاُء قـــــــ ــنـــــــ ــوُدهُ  ِّْ وفـــــــ  ُوجـــــــ

ى وعـــــــــــــــهـــــــــــــــوُدهُ  مـــــــــــــــَ  (72)  هللِّ أايُم احلـــــــــــــــِّ
 

 ابستخدام حرف العطف )الواو(، فيقول:ختلًصا لطيًفا   الشاعر بعد ذلك من النسيبلص يتخ
وى( ــِّ ــلـ طِّ الـ ــْ قـ ــل يف )ســـــــــــــــــِّ ــيـــــ ــلـ ــحِّ الـ ــنـ  أوري جبـ
ةِّ دميــــــــة لِّ األحــــــــبــــــــِّ لــــــــَ ى عــــــــلــــــــى لــــــــَ  ْ  َويــــــــََ

 

ا   ــً طـــــ قــْ ــابِّ مُنــُوُدهُ ســــــــــــــــِّ حـــــ َل الســــــــــــــــا ــَ لـــــ  َوَرْت خــَ
ــوُدهُ  َد ذاَك جتـــ ــْ نـــــ ــِّ ــلِّ عـــ ــيـــ ــُت عـــ بـــــ ــِّ ــَحســـــــــــــــــ  (73)فـــ

 

بوصـــــــفها حرف عطف،    "الواو"يســـــــتخدم للتخلص أدايَت ربط يا  ؛يفة يوســـــــف بن نصـــــــراخللالشـــــــاعر وعندما ميدح 
 يقول:فبوصفها أداة التشبيه؛ ليدل على أن هناك عالقة وليدة بني املقدمة الطللية ومدحه ملمدوحه،  "كأنَّ "و

ــَف نـــــــــورُه  وكـــــــــأنَّ نـــــــــوَر جـــــــــبـــــــــنيِّ يـــــــــوســــــــــــــــــــ
ــام ــك  أقـــــ ــلـــــ ــقَّ ي َْ مـ ه ُْ فـــقْْ  َْ احلـ ــُّ ــلـــــ  ُْ ظـ

ــة ــر  آيــــــ ــعــــــ ــاُه ربُّ الــــــ ــبــــــ ــرٍ  َْ وحــــــ ــخــــــ ــفــــــ  مــــــ
 

َة جـــــــــــوُدهُْ امل ُْ هَْ وكـــــــــــأن دِّميـــــــــــت  ثـــــــــــَّ  ُْ لـــــــــــِّ
ُْ فــــــــاحلــــــــق اُق الــــــــرِّواق ّْ  ُْ مــــــــديــــــــُده ِّْ خــــــــفــــــــَّ

ــُه أن  ــْت لـــــ ــمـــــ ــكــــ َْ حــــ ــُده ّْ ــيـــــ ــبــــ ــوَك عــــ ــلــــ  ُْ املــــ
 

األوىل هي حرف العطف    :)أيب احلجاج يوســـــف( أبداتني من أدوات الربطأمري املســـــلمني إىل مدح  انتقل الشـــــاعر هنا
 قوله:لص من البيت السابق )الوقوف على األلالل( يف )الواو(، والثانية هي أداة التشبيه )كأن(، وهو خت

ــلَْ لَْ َمى عَْ هَْ و ةِّ دميــة ِّْ ى لَل  ُْ األحبــَّ
 

 بــــــــُت عــــــــيــــــــلِّ عــــــــنــــــــَد ذاَك جتــــــــوُدهُ ْْ فــــــــحــــــــس 
 

 فكان التخلُّص بقوله:
ــبــــــــنيِّ يــــــــوســــــــــــــــــــــَف نــــــــورُهُ   وكــــــــأنَّ نــــــــوَر جــــــ

 

ثــــــــــــــة جــــــــــــــوُدهُ   ُه املــــــــــــــلــــــــــــــَّ  وكــــــــــــــأن دميــــــــــــــتــــــــــــــَ
 

ويف هذا داللة على براعة الشـاعر   داتني مًعا: العطف والتشـبيه،الطلل ابألعلى  هنا ختلص من الرحلة والوقوف فالشـاعر 
 .؛ األمر الذي حقق الوحدة العضوية يف النصيف ربط أجزاء القصيدة بعضها ببعض

 
 3/194املصدر السابق:  (70
 املصدر نفسه، واملكان نفسه.  (71

 .1/290ابن اخلطيب: ديوانه،  (72
 . 1/291املصدر السابق:  (73
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،  هبدف املكافأةوا مل ميدح  معلى هنج القدماء إال أهن  واقد سار  أن بعض شعراء األندلسجند  الشاهد السابق من خالل
ر ما قطع من املفاوم، وما أنضــى من الركائب، وما جتشــم من هول  والعادة أن يذكر الشــاع)) :يقيقول ابن رشــ ويف هذا 

ــد  ــود ليوجب عليه حق القصــــــــــ ــهره، ولول النهار وهجريه، وقلة املاء وغؤوره، مث ألرج إىل مدح املقصــــــــــ مام  أالليل وســــــــــ
 .(74)((القاصد، ويستحق منه املكافأة

عند الشعراء اجلاهليني أو غريهم من العصور   احملور األول من هذه الدراسة ـــــــــــــ  ـــــــــــــ كما رأينا يفواألمثلة على ذلك كثرية 
 .(75)((مدح ملوك املناذرة يف احلرية، كما مدح ملوك الغساسنة يف الشام))التالية، ويف مقدمتهم النابغة الذبياين الذي 

ــ كما وهو هام،للربط األسلويب يف التخلُّص أسلوب االستف  ابن اخلطيبويستخدم  ــ   ـــــ أحد األساليب اإلنشائية  ذكران ـــــ
 :يقول الشاعر، ميف قصائدهالشعراء اليت استخدمها 

هُ  ــُ ــتـــــــ يـــــــ ــَّ ــبـــــــ َوى لـــــــ ــَ ي اهلـــــــ ــِّ ا داعـــــــ ــَ ا َدعـــــــ ــَّ  ملـــــــ
كٍ  ا من َمْنســـــــــــــــــــــَ ــَ ُه فمـــــ ــَ  وحججـــــــُت كعبَـتـــــ
َوى َ اهلـــــَ ُت حـــــجَّ يبِّ ــْ  ولـــــو انـــــلِّ أنصـــــــــــــــــــفـــــ

 

هُ   ــُ ــتـــــ ــيــــ ا وأتــــ ــً ي مســــــــــــــــــــرعـــــ ــِّ ــلــــ ــُت رحــــ ــثـــــ ثــــ ــَ  َوحــــ
ارَُه وقـضـــــــــــــــــــــ  ــعـــــــــَ هُ إال أقـــــــــمـــــــــُت شــــــــــــــــــــ  يـــــــــتـــــــــُ

اَي  ــَ ــُه(عــــــيــــــنـــــ ــُه( وقــــــلــــــيب )بــــــيــــــتـــــ  ( 76) )ممــــــزُمـــــ
 

 مث يتخلص من الغزل ابستخدام حرف اجلر )الباء( بعد مثانية عشر بيًتا، فيقول:
هُ  امــــــــُ َ ي ومحــــــــِّ مــــــــِّ تــــــــيــــــــِّ اُة مــــــــُ يــــــــَ  بــــــــيــــــــدِّي حــــــــَ

 

هُ   ــتــــــــُ ــيــــــ ــنــــــ ــيــــــــُت الــــــــذِّي أفــــــ كــــــــْم تــــــــالفــــــ لــــــــَ  فـــــــــَ
 

شــعراء ب اليت اســتخدمها املديح مســتخدًما أســلوَب االســتفهام يف التخلُّص إليه وهو أحد األســالي ينتقل بعد ذلك إىل
 : يقولللربط بني األغراض ببعضها البعض،  األندلس

ا" موىَل الَوَرى ــً ــفــ ا "يوســــــــــــ ــً َت يومــ ــْ  أســــــــــــــــــألــ
ا يـــــــَ ا قـــــــال احلـــــــَ بـــــــَ  مـــــــلـــــــك  إَذا بـــــــذَل احلـــــــُ

 

ُه؟   ــُ ــدـيتـــــ ـــتجـــــ ــأَس واســــــــــــ َدى واـلبـــــ ــَّ يـََم اـلنـــــ ــِّ  شــــــــــــ
ــيــ  ىأخـشـــــــــــــــ  ُه الــفضــــــــــــــ ــُ ــاريــتـــــ َة إْن أاَن جـــــ ــَ  حـــــ

 

 ص، قول ابن اخلطيب: ومن شواهد استخدام الفعل املضارع يف التخل
ا َدَل الـــــــرِّواقـــــــَ ــَ ْد ســـــــــــــــــــ  رأْت والـــــــلـــــــيـــــــُل قـــــــَ
ــدٍ  ــيـــــــَض جنـــــ ــيـــــــَض ومـــــ ــتِّ الـــــــومـــــ قـــــ  وحـــــــقـــــــَّ
ا  ــَ ــاهـــــــ ــنـــــــ ا ثـــــــ ــَ ــمـــــــ ــاُم فـــــــ ــزِّمـــــــ ــا الـــــــ هـــــــ ــَ  وانَمعـــــــ

 

ا   ــَ ــالقـــــــ ــتـــــــ ُق ائـــــــ ــِّ ــلـــــــ ــرْبقِّ أيتـــــــ ــاَع الـــــــ  شـــــــــــــــــــــــعـــــــ
ا اقـــــــــــَ ــَ ا جنـــــــــــد  َوشــــــــــــــــــــــ اَج فـــــــــــؤاَدهـــــــــــَ هـــــــــــَ  فــــــــــــَ

ا  ــَ هـــــ ــارضـــــــــــــــــَ اوعـــــ ــَ اقـــــ ــَ ــا ألـــــ مـــــ ــَ اُل فـ ــَ قـــــ ــِّ ــعـ  (77)الـ
 

 يالً ابستخدام الفعل املضارع )تقول(، فيقول:من الغزل ختلًصا مج يتخلص الشاعر بعد ذلك

 

 . 1/226ابن رشيق: العمدة:  (74
 .5الذبياين، النابغة: ديوانه ، شرح: عمر فاروق الطباع، دار القلم للطباعة والنشر، بريوت، )د.ت(، ص (75
 .1/184ابن اخلطيب، ديوانه،:  (76
 .2/706ق: املصدر الساب( 77



20, 202, No: 5(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

91 
 

ــقـــــــــوُل يل الســـــــــــــــــــــــراُة وقـــــــــد أجـــــــــدَّت  تـــــــ
 

تَـكـِّي  ــْ ا ؟أخـبـال تشـــــــــــــ ــَ اقـــــ ــَ ــتـيـــــ ــُت اشـــــــــــــ  ( 78) قـُلـــــ
 

الذي ربط بني البيتني ربطًا ســــــاعد على وصــــــل الكالم بعضــــــه  "إىل"وأييت التخلُّص إىل املديح ابســــــتخدام حرف اجلر  
ا بني البيتني تضــمني، وقد أحســن   يف حتقيق حســن التخلُّص من خالله إذ إنه يف موضــع يهيُِّه له  شــاعرالببعض، وأيضــً
 .((79))وإن كان النقاد قد استقبحوا التضمني لغوايا ومعنوايا جودَة الربط بني املقدمة والغرض،

 يقول ابن اخلطيب: "قلُت اشتياقًا" يف البيت السابق، ويذهب إىل املديح يف البيت الثاين بقوله:
ــثِّ اـلــــــ   ذي إْن شـــــــــــــــــحَّ غــــيـــــــث  إىل الــــغــــيـــــ

ادِّي  إىل الــــــــــلــــــــــيــــــــــثِّ الــــــــــذي راَع األعــــــــــَ
ــداهُ  ــوال نــــــــ ــذِّي لــــــــ ــنِّ الــــــــ طــــــــ ــَ ــفــــــــ  إىل الــــــــ
ــهُ  ــتــــــــــ لــــــــــ ــَّ ــلــــــــــ رِّ الــــــــــــومَارَةِّ جــــــــــ ــَ مــــــــــ ــَ  إىل قــــــــــ

 

ا  ــَ ــاقـــــــ ــدفـــــــ ُق انـــــــ ــِّ ــدفـــــــ ــنـــــــ اُه يـــــــ ــَ ــنـــــــ ْن ميـــــــ ــِّ ــمـــــــ  فـــــــ
ا  ــَ ــاقـــــــــ ــرِّفـــــــــ ه الـــــــــ ــِّ ــَق ســـــــــــــــــــــــــريَتـــــــــ ن رفـــــــــ  وأمـــــــــــَّ
ا َت احــــــــرتَاقــــــــَ فــــــــْ ُه خــــــــِّ تــــــــُ ــْ  إذا مــــــــا ُجســــــــــــــــــــ
ا  ــاقــــــــــــَ دِّ نــــــــــــورًا واتِّســـــــــــــــــــــــ عــــــــــــْ ــَّ  إايُة الســـــــــــــــــــــــ

 

ــوعيــة، ومن أبرم   ة ابلــذكروامللحوظــة اجلــدير  هنــا هي أن ظــاهرة التخلص كــان هلــا العــديــد من الــدالالت الفنيــة واملوضــــــــــــ
الشــــــــعراء الذين اســــــــتثمروا هذه الظاهرة الشــــــــاعر ابن دراج القســــــــطلي الذي كان شــــــــعره وثيقة اترألية وســــــــجال حافال 

ص يف املعاين فُعل به بشكل أبرم  سن التخلابألحداث اليت عرفتها األندلس، ومن الذين أدركوا الناحية الفنية لظاهرة ح
صـورا انبضـة ومتحركة عربت عما وصـل إليه الشـعر األندلسـي، وارتبطت ظاهرة التخلص عنده بشـعر املديح، ومن ذلك 

 قوله يف مدح املنصور بن أيب عامر:
ــا  ــاهـــــ ــا فـــــجـــــر الـــــنـــــهـــــى فـــــنـــــهـــــ  أضـــــــــــــــــــــاء هلـــــ

 

ــا  ــواهــــــ ــر هــــــ ــدنــــــــف املضــــــــــــــــــــــ  يــــــ  (80)عــــــــن الــــــ
 

 ائل ممدوحه بتخلص ابرع، فيقول:فضينتقل بعد ذلك إىل ذكر  
ــامـــــــري الـــــــيت لـــــــمـــــــت ــذكـــــــر أايدي الـــــــعـــــ  بـــــ

 

ــا  ــاهــــــــ ــنــــــــ ــالد مــــــــ ــبــــــــ ــاق الــــــــ ــلــــــــــى  ي آفــــــــ  عــــــــ
 

عاد الشــاعر مرة أخرى إىل وصــف األقطار املوحشــة وما حلق اإلبل من تعب ومشــقة، وكأنه شــعر أن وصــفه الســابق مل 
 يبلغ فيه غايته الفنية، فقال:  

ــة ــة املـنصـــــــــــــــور ـتعـقـــــــب راحـــــ  عســـــــــــــــى راحـــــ
 

ــا  ــتــــــــــم آلمــــــــ ــاوحــــــــ ــاة عســــــــــــــــــــــــاهــــــــ ــفــــــــ ــعــــــــ  ل الــــــــ
 

ــية اليت  ــابق جند أنه يعج ابلدالالت واألبعاد النفسـ تكمن يف فعل الرجاء مع التجنيس الذي تردد  ومن خالل النص السـ
 يف أذن املمدوح فزاد من عطائه للشاعر.

 

 .2/707ابن اخلطيب، ديوانه:  (78
 .239م، ص2000ر قباء، القاهرة، انظر: التطاوي، عبد هللا: قصيدة املدح العباسية بني االحرتاف واإلمارة، دا (79
 10ابن دراج: ديوانه ص (80
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معان  ومل يكتف ابن دراج ابلتخلصـــــــات اليت وقف عليها يف النص الســـــــابق فلجأ إىل ختلص آخر أكثر أتثريا وعمد إىل 
ا مؤثرة يذكر فيها أهل بيته حني  جتعل املمدوح هو املالذ ـــــــــــــــ بعد هللا ـــــــــــــــ يف الشـدائد واحملن، وحيتار الشـاعر لذلك صـور 
 ودعهم، وهم على حالة من احلزن واألسى يثريان كوامن النفس ويؤملان القلب، فيقول:

ــهـــــــــا  وربـــــــــة خـــــــــدر كـــــــــاجلـــــــــمـــــــــان دمـــــــــوعـــــــ
 

ــطــــــــوط نــــــــواهــــــــا   عــــــــزيــــــــز عــــــــلــــــــى قــــــــلــــــــيب شـــــــــــــــــــ
 

ــا  ــنــــــــــت مثــــــــــان مــــــــ ــزال يــــــــــروعــــــــــلوبــــــــ  يــــــــ
 

ــاري خــفــوق حشـــــــــــــــــــــاهـــــــا  ــذكـــــ ــأي تـــــ ــنـــــ  عــلــى ال
 

ــات ومن الشـــــواهد األخرى قول ابن اخلطيب مفتتحا إحدى  ، عند األندلســـــيني العديدة يف القصـــــيدة الواحدة للتخلُّصـــ
وصــف اخلمر والس األنس، مث ختلَّص إىل الغزل يف احملبوبة، مث ختلَّص من الغزل إىل وصــف الطبيعة اجلميلة، ب قصــائده

أخري لطيف من وصــــــــــف الطبيعة ومجاهلا والتمتع هبا إىل املديح الذي مل يتجاوم أربعة أبيات  ذلك انتقل إىل ختلُّصبعد 
 :يها، يقول فمن قصيدة بلغت أبياهتا ثالثة وعشرين بيًتا

ا بــــــــــــــني مــــــــــــــزمــــــــــــــاٍر وعــــــــــــــودِّ   أدْرهــــــــــــــَ
ي   فـــــــــربُد الـــــــــرَّوضِّ مـــــــــرقـــــــــوُم احلـــــــــواشــــــــــــــــــــــِّ
ي  ــنـــــــواحـــــــِّ ــلِّ مـــــــطـــــــويُّ الـــــ يـــــ ــَّ ــلـــــ ُح الـــــ ــْ نـــــ ــُ  وجـــــ

 

ودِّ ودونــــــــَك ـفـــــــ   عــــــــُ ــَن الســــــــــــــــــــــُّ ْم ممــــــ ــِّ ــنــــــ ــتــــــ  اغــــــ
لِّّ مـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــوُم الـــــــــــعـــــــــــقـــــــــــودِّ   وُدرُّ الـــــــــــطـــــــــــَّ

ــنــــودِّ  ــبــ رِّ مــــنشــــــــــــــــــوُر الــ جــــْ  ((81))وضــــــــــــــــــوُء الــــفــــَ
 

 االستئنافية كرابط أسلويب بني الغرضني فيقول:إىل الغزل ابستخدام )الواو(  الشاعر بعد ذلك يتخلَّص 
ــةِّ ر ــزالــــــ رٍ َْ رْْ بَْ غــــــ ــْ ــفــــــ ــاةِّ قــــــ ــهــــــ  ٍب ومــــــ

راضٍ  ــاٍظ مــــــــــِّ ا أبحلــــــــ ــَ هــــــــ مــــــــــرضــــــــــــــــــــــــُ ــُ ــتــــــــ  فــــــــ
ــا اس ــتْْ إذا مـــــ ــقـــــ ــطــ ــنــ ــاينِّ  ْْ تــ ــثـــــ َم املــ ــَ ــغــ  نــ

ا  عــــــــــلــــــــــيَّ ملــــــــــَّ
دُت يــــــــــَد الــــــــــزَّمــــــــــانِّ  محــــــــــِّ

 

هــــــــا صــــــــــــــــــــــيــــــــَد األســــــــــــــــــــــودِّ    تــــــــعــــــــوََّد لــــــــْرفــــــــُ
ا أبجـــــــــــــفـــــــــــــاٍن رقـــــــــــــودِّ ْْ سُْ وت  هـــــــــــــُرهـــــــــــــَ

ا، هـــــــــزًَّة، ُقضـــــــــــــــــــــــَب  ــنـــــــــَ ــيـــــــ ــنـــــــ  الـــــــــقـــــــــُدودِّ ثـــــــ
ودِّ  مِّ احَلســــــــــــــــــُ ــَ ــلــــى َرغــ ا عــ ــَِّ ــُت هبـــــ مـــــ ــِّ ــعــ  ((82))نــ

 

ــا  ــاعر بعد ذلك متخلصـ ــفا إىل ينتقل الشـ ــه الثالث واصـ ــتعينا ابالطبيعة الفاتنة غرضـ ــلويب للتخلص، وهو  لرابطومسـ األسـ
 ، فيقول:"قد "و  "الواو"

يب والــــــــــــرَّاُح جتــــــــــــري  أقــــــــــــوُل لصــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــِّ
ــوُن البــــــانِّ ســــــــــــــكرًا  ْت غصــــــــــــ  وقــــــْد مــــــاســــــــــــــــــــَ

ــُد  ــاهتــــــــزُّ يــــــ ــهــــــ ــيــــــ لَّ فــــــ ــنســــــــــــــــــــــيــــــــمِّ الــــــــطــــــــَّ  الــــــ
ا  ــً ــبـــــــ ــيـــــــ ــطـــــــ ــا خـــــــ ــاُم هبـــــــ ــمـــــــ ــغـــــــ ــاَم الـــــــ  وإن قـــــــ

وُر متــــــــــ   يِّْ جــــــــــنــــــــــان  بــــــــــيــــــــــنــــــــــهــــــــــنَّ احلــــــــــُ
 

 وورُد األنـــــــــــــــــسِّ مـــــــــــــــــبـــــــــــــــــذوُل الـــــــــــــــــورودِّ  
، يف خضــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــربودِّ   مــــــــــــــن األوراقِّ

ــودِّ ـفـــــــــ  ــهــــــــ ــد يف مــــــــ ــا والئــــــــ هــــــــ ــُ  تــــــــــحســــــــــــــــــــــــبــــــــ
جــودِّ  َْ ى اإلبــريــقَْ رَْ ت رُع يف الســــــــــــــــُّ  يســــــــــــــــْ
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ودِّ؟ ــلـــــــــــــــُ ا هـــــــــــــــذه داُر اخلـــــــــــــ ــا ــقـــــــــــــ  ( 83)أحـــــــــــــ
 

 مستخدًما )الفاء( و)قد( كرابط أسلويب بينها، فيقول:مث يتخلَّص إىل املديح 
ــًدا ــيـــــــ ــوَم عـــــــ ــيـــــــ ــاُن الـــــــ ــزمـــــــ ــاَد الـــــــ ــْد عـــــــ ــقـــــــ  فـــــــ

 

ــاَف الــــــــــوجــــــــــودِّ   ــبشــــــــــــــــــــــــَر أعــــــــــطــــــــ  وهــــــــــزَّ الــــــــ
 

 ، فيقول:املتميزاملمدوح ليتم له التخلُّص  علىنة به  استعا  )الباء(مث يستخدم حرف اجلر  
ــةِّ )يــــــــــــوســــــــــــــــــــــــــٍف( ربِّّ األايدي  أبوبــــــــــ

ــدعِّ  ــتـــــــ ــبـــــــ ــكِّ مـــــــ لـــــــ
ُ
ــ ــاُل املـــــــ ــايلِّ مجـــــــ ــعـــــــ  املـــــــ

ــٍر " ــُه مــــــن اخلــــــالئــــــفِّ " آُل نصـــــــــــــــــ  منــــــتـــــ
ــهِّ  ــيـــــــــ ــداَم فـــــــــ ــاُن فـــــــــ ــزَّمـــــــــ ــه الـــــــــ  وداَن لـــــــــ

 

ــيــــــــي الــــــــديــــــــَن مــــــــن بــــــــعــــــــدِّ اخلــــــــمــــــــودِّ    وحمــــــ
ودِّ   مثــــــــــالِّ اخلــــــــــلــــــــــقِّ مــــــــــنــــــــــتــــــــــجــــــــــعِّ الــــــــــُوفــــــــــُ
 ودِّ أويلِّ الـــــــــــــغـــــــــــــاايتِّ مـــــــــــــن أبٍس وـجــــــــــــ 

ودِّ  ــُ ــنـــــــ ــنصـــــــــــــــــــــــوَر اجلـــــــ ــنْيِّ مـــــــ ــعـــــــ ــَر الـــــــ ــريـــــــ  قـــــــ
 

ــاعر إىل ــابق ختلص الشـــ ــاء األمر )مت مســـــتخدما فعلاملديح  نالحظ يف النص الســـ تَّع( ليبعث الطمأنينة يف نفوس اجللســـ
، وما ذلك إال  أبفراحهواملؤانســــــــــــــني له، مث أييت يف البـيت الـتايل أبدايت ربط يا )الـفاء( و)قد( ليؤكد هبمـا أن الزمان عاد 

 وع أمري املسلمني وعودته.برج
ت تعبريًا صــادقًا عم ا يف نفس الشــاعر جتاه ممدوحه وكأنه عَمد إىل  ومع أن أبيات املديح مل تزِّْد عن أربعٍة إال أهنا قد عربَّ

ــ عند ابن دراج القسطلي.  ذلك عمًدا ــ سابقا ـــــــ كما أن ختلُّصاته جاءت مرتبة ترتيًبا سليًما لريبط بينها أربعة    كما رأينا ـــــــ
 : متثلت يفأساليب 

ــائي ابألمر يف قوله  ــلوب اإلنشـ ــتئنافية و "الفاء"، مث "متتَّع "األسـ وقد عاد "املؤكدة الداخلة على الفعل املاضـــي   "قد "االسـ
 ".أبوبةِّ يوُسف"اجلارَّة   "الباء"، مث أخريًا التخلُّص إىل املديح ابستخدام حرف "الزمان عيًدا

ــ " صيف التخلُّ  األخرى  من أســاليب الربطو  ، كقول  التوكيدية مع )التضــمني(   "إنَّ عند شــعراء األندلس اســتخدامهم لــــــــــــــ
 :الشاعر

أ ــْ ا فـــاســــــــــــــ َة األجرُعِّ الفْردِّ  يفال قفـــَ ــاحـــَ  ســــــــــــــ
ا  ــََ اُت ذيــــوهلـــــ ا الــــرامِّســـــــــــــــــــــَ ــَ  وجــــرَّْت عــــلــــيــــهـــــ
ــا  هــ ــِّ ــاســــــــــــــــــَأال عن أنيســــــــــــ ــا فــ ا عليهــ ــَ  وُعوجــ

 

ــدِّي  عـــــ ــُ ــن بـــ ُم مـــ ــِّ ــائـــ ــمـــــ ــغـــ ــا الـــ هـــــ ــْ تـــ ــَّ ــاملُِّ حمـــ ــعـــــ  مـــ
ا عـــــلـــــى ا ــً ا تـــــزَداُد لـــــيـــــبـــــ ــَّ ــدِّ عـــــلـــــى أهنـــــ عـــــ  لـــــبـــــُ

دِّي ــُ ــاملِّ ال جيـــــ ــاَن تســـــــــــــــــــــ ُل امـلعـــــ  (84)وإْن كـــــ
 

ــتخدام  ــه "إن "مث أييت إىل التخلُّص ابسـ ــمني من خالل ربط البيتني ببعضـ ا التضـ ــً ا، فالبيت الثاين متمِّم مالتوكيدية، وأيضـ
 للبيت السابق له، فيقول:

 

 .1/283املصدر نفسه:  (83
 .1/306طيب، ديوانه، ابن اخل (84
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رى ــَّ ــثــــ ــروِّي الــــ ــيـــــــثِّ أن يــــ ــغــــ ــقَّ الــــ  وإنَّ أحــــ
ــارُهُ  ــٍد( جنـــــ دى مـن )آلِّ ســــــــــــــعـــــ ــُ ــاُم هـــــ  إمـــــ

تْ  غمــــــامُ  ــبحــــــَ دى جــــــاَد البالَد فــــــأصــــــــــــ  نــــــَ
 

دِّ لغيــــــُث مكيٌّ صــــــــــــــــــــاَب   ــْ  مْن منشــــــــــــــــــــأِّ اجملــــ
ــدِّ( ــُه )لــبــلِّ ســــــــــــــــعـــــ َدى مــرياثـــــ ــُ  ونصــــــــــــــــُر اهلـــــ
ــدِّ  ــةِّ الرَّغــــ ــَل اخلصــــــــــــــــــــبِّ والعيشــــــــــــــــــ  جُترُِّر ذيــــ

 

ــاليب اليت اعتمد عليها و  ــهلمن األسـ ــعراء األندلس لتسـ ــم   شـ ــلوب القسـ ــيدة، أسـ ــوع القصـ الذي يفيد االنتقال إىل موضـ
 :بن اخلطيبكقول االتوكيد،  

ُب حـــــــــنَي هـــــــــَوى ــاقـــــــــِّ ــثـــــــ ُم الـــــــ ــْ جـــــــ ــنـــــــــَّ  والـــــــ
ى حـــــــــَ ــْ ورِّ، وقـــــــــد أضــــــــــــــــــــ ورِّ الـــــــــطـــــــــُّ  وبـــــــــنـــــــــُ

 

ا  ــقـــــــــــَ لــــــــ ــَ ــفــــــــ ــحِّ إذا انــــــــ بــــــــ ــُّ ا، والصــــــــــــــــــــــ ــًْ  َرمجــــــــ
قــــــــا عــــــــِّ ــَ اللــــــــتــــــــهِّ صـــــــــــــــــــ ى( جلــــــــَ ــَ  (85))مــــــــوســـــــــــــــــــ

 

ومن أبرم ما وجده الباحث يف أشـــكال التخلص وأســـاليبه عند شـــعراء األندلس تعدد وســـائل التخلص يف املقطعات     
 متخلًِّصا من غرض إىل غرض بعد بيت أو بيتني:ابن اخلطيب  الشعرية ، ومن ذلك قول 

ال ال ولــــــــِّ ــيــــــــ ِّ إال يف لــــــــَ ــعــــــ ــا لــــــــذُة الــــــ  مــــــ
 

دٍّ وال َملــــــلِّ    (86)أو وصــــــــــــــــــــلِّ حــــــبٍّ بال صــــــــــــــــــــَ
 

 ، فيقول:إىل احلديث عن اخلمر متخلصا يستخدم بعد ذلك فعل األمر "خذ"
مسِّ صــــــــــــــــافيــًة   ــَّ ــعــاع الشــــــــــــ  خــذهــا كمثــل شــــــــــــ

 

ــا  ــهـــــ ــيـــــ ــْع فـــــ ــمـــــ ــتـــــ ــراَء ال تســـــــــــــــــــ ذَ  إىل محـــــ ــَ  لِّ عـــــ
 

 ينتقل بعد ذلك مستخدما الربط األسلويب يرف اجلر للتخلص إىل الغزل، فيقول:  
ــةٍ  ــنـــــ ــاتـ ــاظِّ فـــــ ــرةِّ األحلـــــ ــن كـــفِّّ ســـــــــــــــــــــاحـ  مـ
ا ــً ــا مـــرحـــــ هـــــ ــافـــَ ْت أعـــطـــــ ــَ نـــــ ْت أو ثــــَ ــَ  إذا رنـــــ

 

ــلِّ   ــلـــــ ى واحلــ ــْ لــ ــِّ ــاُل بــــني احلــ ــتـــــ ــاَء ختــ  حســــــــــــــــــنـــــ
ــلِّ  ــُن يف مــــيـــــ يْبُ يف نــــظــــٍر، والــــغصـــــــــــــــ ــالــــظــــَّ  فـــــ

 

 ، فيقول:"الواو" العطفمث يتخلَّص إىل وصف الروض ابستخدام حرف 
 بح  ِّْ طْْ صُْ وأَْنضـــــــُر الرَّوضِّ أضـــــــَحى وهو م

 

ــلِّ   اربِّ الثَّمــ َل الشــــــــــــــــــَّ ــْ ــاَل َميــ ــد مــ ــُن قــ  والغصــــــــــــ
 

 :الشاعر الشرلية، فيقول "إذاأييت احلديث بعد ذلك عن الشمس ابستخدام "
ــالـــــْت حنو مغرب مُس مـــ ــَّ ــاِّْ حىت إذا الشــــــــــــ  هـــ

 

لِّ   ــَ لـــــ ي عــــــلــــــى لــــــَ ــاشـــــــــــــــــــق  يــــــبــــــكــــــِّ ا عـــــ ــَّ ــأهنـــــ  كـــــ
 

ــاتالتخلُّ تتواىل   ــتخدًما )الفاء(  بعد ذلك  صـــــــ ــل إىل املديح مســـــــ ــمس إىل الليل إىل اخلمر مرة اثنية، حىت يصـــــــ من الشـــــــ
 االستئنافية الداخلة على فعل األمر، فيقول:

ــاُد اــــــــــددة   ــيــــــــ  أايُم )يــــــــــوســــــــــــــــــــــــف( أعــــــــ
ــبحــــت كــــالربِّيع الطلقِّ ضــــــــــــــــــاحكــــةً   وأصــــــــــــ

 

ــا اهلـــــــمُّ يـــــــوم ويل   وىلَّ عـــــــنِّ اخلـــــــلـــــــقِّ فـــــــيـــــــهـــــ
ــَّ   ( 87)يف احلمــلِّ مسِّ إذ حــلَّ فيهــا ُحلوَل الشــــــــــــ

 

 

 .2/687ابن اخلطيب، ديوانه،  (85
 .2/491املصدر السابق:  (86
 .2/492ابن اخلطيب، ديوانه:  (87
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ــيدة  ــهم خلامتة القصـــ ــعراء قد اعتمدوا ــــــــــــــــــــ يف ختلصـــ  ـوقد الحظ الباحث عند حتليله لبعض نتاج أدابء األندلس أن الشـــ
أسـلوب التشـويق واإلاثرة، ومن ذلك قصـيدة أيب حلسـن احلصـري يف ختلصـه إىل خامتة قصـيدته اليت مدح فيها أاب العباس 

 البلنسي، يقول:
ــام ـلــــ  ــامـــــي مـــــقـــــ ــقـــــ ــامـــــــت ألســــــــــــــــ ــا قـــــ  يـــــبـــــهـــــ

 

ــيـــــــة وذكـــــــرى أديـــــــبـــــــهـــــــا   ( 88) ذكـــــــرى بـــــــلـــــــنســـــــــــــــــــ
 

اخلامتة قالعة لتلك العمومية،  يواصــــــل الشــــــاعر مدحيه مركزا على صــــــفات ممدوحه، ويتحدث بعمومية أكثر حىت تكون 
 فالشاعر أبسلوبه هذا يبعث يف نفس املتلقي الرغبة إىل معرفة هناية القصيدة، يقول الشاعر:

ــا ولــــــــوال نصــــــــــــــــــــــره ــيــــــــجــــــ ــامــــــــت اهلــــــ  إذا قــــــ
 

ــا  ــا كـــــ ــامـــــ ــهـــــ ــبـــــ ــا مـــــــن ذيـــــ ــهـــــ ــثـــــ ــيـــــ ــعـــــــرف لـــــ  ن يـــــ
 

 غـــــــلـــــــب الـــــــعـــــــواء عـــــــلـــــــى الـــــــزئـــــــري محـــــــيـــــــة 
 

ــا  ــاء الشـــــــــــــــمـس قـبـــــــل مـغــيـبهـــــ ــا ضـــــــــــــــيـــــ  (89)وخـبـــــ
 

لوال نصــره( وهنا يتبادر إىل ذهن القارئ ســؤال يتمثل  )فالشــاعر هنا اســتخدم صــيغة املبل للمجهول مدعوما ابالســتثناء  
مث ألتم القصــيدة ببيتني من الشــعر يوضــح فيهما يف: من الذي نصــرهم؟ فالشــاعر ترك املتلقي متشــوقا إىل معرفة املزيد، 

 التخصيص، وهو ما ينتظر معرفته القارئ:اخلفي، وينتقل من التعميم يف الوصف إىل 
ــدى ــعـــــــ ــة الـــــــ ــادلـــــــ ــد يف اـــــــ ــام أمحـــــــ ــأقـــــــ  فـــــــ

 

ــا  ــذيــــــبــــــهـــــ ــان تصـــــــــــــــــــــديــــــقــــــي عــــــلــــــى تــــــكـــــ  بــــــرهـــــ
 

ــاضــــــــــــــــــــــل مــــــــن انقــــــــص ــني فــــــ ــىت تــــــــبــــــ  حــــــ
 

ــا   ــهـــــ ــبــــ ــة ملصــــــــــــــــــــيــــ ــاد خمــــــطــــــه حــــــجـــــ ــقـــــ  (90)وانــــ
 

املتلقي صــــيدته هذه كان موفقا ألنه مل يرتك كالما غامضــــا وقد قصــــد التشــــعب؛ إلاثرة فالشــــاعر يف ختلصــــه إىل خامتة ق
ودعوته إىل التأويل ومتابعة النص ومعرفة املزيد، وهذا األســـــلوب اعتمده كثري من شـــــعراء األندلس وابألخص يف غرض  

 املديح.
د هبا إال قرحية أشـعلتها املوهبة وااللالع  يتضـح مما سـبق تفنن شـعراء األندلس يف أسـاليب التخلص وأشـكاله اليت ال جتو 

 مية ولابع التفوق على شعراء املشرق وإظهار املقدرة الشعرية عليهم.  العميق على أشعار العرب القد 
 

 ة                           اخلامت
، فظاهرة التخلص قد ولدت يف ندلسييف الشعر األانطلقت فكرة الدراسة من الوقوف على أشكال التخلص وأساليبه 

وأوائل القرن الثالث اهلجري، وكان هلا حضــورها الواســع عند النقاد العرب يف القرن الرابع، النقد منذ أواخر القرن الثاين  

 
 118م، ص1963القريواين، أبو احلسن احلصري: عصره، حياته، رسائله، ديوان املتفرقات، حممد املرموقي واجليالين، مطبعة املنار، تونس، سنة  (88
 كان نفسه. املصدر السابق، امل (89
 . 119املصدر نفسه، ص (90
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ــيدة   وأصــــبحت أحد معايري النقد الشــــعري فيه، وفكرة التخلص ليســــت من األعمال املتعلقة بتحســــني الكالم يف القصــ
 هي يف جوهرها من املسائل املتصلة برتكيب القصيدة وبنيتها. فحسب، وإمنا

 أبرم ما توصلنا إليه من خالل هذه الدراسة، ما أييت:ومن 
ــ اعتمد شـعراء األندلس القصـيدة العربية القدمية منوذجا يف توظيفهم لظاهرة حسـن التخلص عد أحد العناصـر ت  اليت، ــــــــــــــ

وقد جاء الربط يف   .من غرض إىل غرض وصــــــــــوال إىل الغرض الرئيس ة يف بناء القصــــــــــيدة، من حيث االنتقاليالرئيـســـــــــ 
أو  ،حروف جر :من،  األسـلويب اللفظي ابألداة املناسـبةالتخلص عند شـعراء األندلس على شـكلني، يا: الربط  حسـن 
 فيه االنتقال من غرض إىل آخر دون اســــــتخدامٍ   وااملعنوي الذي أحســــــن  ذلك، والربط أو غريأو أدوات تشــــــبيه   ،عطف

 .ألداة ربط
ــ ظهر مصطلح االقتضاب للداللة على نقيض التخلص، و  مل يكن مصطلح التخلص هو املصطلح الوحيد للداللة على ــ

الظاهرة، بل كانت هناك عدة مصــــطلحات أخرى اســــتخدمت معه، كمصــــطلح اخلروج، واالســــتطراد، وقد بقي اخللط 
إذ ظهر حينها نوع من التمييز، وكان أوضــــح متييز عند ابن   بني هذه املصــــطلحات حىت بعد هناية القرن الرابع اهلجري،

 امم القرلاجل.رشيق وح
ــ استخدم األندلسيون التخلص يف الشعر واستخدموه أيضا يف النثر وأبرموا دوره يف ترابط املعاين وهو ما سنفرد له يثا   ـــ ـ

 مستقال إبذن هللا تعاىل.  
الشعر املشرقي منوذجا حيتذى  هرة حسن التخلص، وابلرغم من جعلهم أجادوا يف استخدامهم لظاشعراء األندلس  ـــــ أن 

ـــــــــــ فإهنم ال يقلون شأان عن أبرم الشعراء يف املشرق واملغرب  يف املعاين والصياغة ولريقة التصوير وحسن التخلصه ـــــــــــ ب
 .معا
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