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The Dynamics of Meaning and Semantic Structures in the Poem of Ibn Lubban
al-Sharishi

Ali Sayadani

Abstract
Investigating the meaning dynamics and semantic structures in a poem is a criticism
model that focuses on the register and the poetic aspects that poets choose for
activating semantic elements. The relationship between meaning and meaningcreating elements is a strong one so that every poet takes advantages of it. This paper
aimed at exploring the linguistic effects and meaning-making structures in the poems
of Ibn Lubban. Therefore, using a descriptive and analytical method, the paper
focused on the obvious elements used by the poet. The findings indicated that Ibn
Lubban took advantage of repetition for showing happiness. Moreover, meaningcommunicating elements can be seen in his poetry. Lexical diversity in some parts of
his poem intensified the semantic effect. The poet used diversity in his poem to
create the necessary and intended meaning in the text like hatred from the judgment
in his city. Undoubtedly, synonyms with the same meaning and referent that have an
important role in emphasizing the intended meaning are of many uses in Ibn Lubban’
poetry. Moreover, word plays, interrogative structures, the centralization of meaning,
positive aspects of puzzle and riddles, and the opening of a poem are among the
means that Ibn Lubban used to add to the merit of his poem, meaning dynamics and
diversification of meaning. He used these to challenge audiences’ understanding and
make them try to discover the intended meaning.
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان
العدد ( 21خريف وشتاء 1111هـ .ق 1318 /هـ .ش) ،ص  05ـ 33

دينامية املعنى والسياقات الداللية يف شعر ابن لُبّال الشريشي

1

علي صياداني *

امللخّص
إنّ دراسة دينامية املعنى والسياقات الداللية للنص الشعري منهج نقدي يتناول دراسة السياقات والرؤى التشكيلية اليت اختارها الشاعر
ل شاعر يتطرق إليها يف شعره .تهدف هذه
لتفجري الدالالت يف شعره .فصلة املعنى بالعناصر الداللية يف الشعر صلة وثيقة؛ لذا نرى أن ك ّ
املقالة إىل دراسة األثر اللغوي وبنياته اإلحيائية يف شعر ابن لُبّال فتعاجل معتمدة على املنهج الوصفي ـ التحليلي ،الظواهر الداللية اليت ظهرت
يف شعر الشاعر جبالء .وتوصّل البحث إىل أن ابن لبال استخدم التكرار ليجسد عمق السرور والفرح ،كما جند يف شعر ابن لبال عدداً عديدًا
من عناصر إبالغية املعنى وتأثري السياق من خالل األلفاظ املتنوعة اليت قد جت ّلت أيضا يف قسم من أشعاره .فيعمد ابن لبال إىل توظيفها
لتنسجم مع املعنى املستفاد ،وصوال إىل إنتاج الداللية الالزمة ،مثالً الكراهة من منصب قضاء بلده .وال شك أنّ ظاهرة الرتادف اإلشاري
احتلّت حيّزا مهما يف شعر ابن لُّبال؛ إذ تقوم على التأكيد والتقرير مبا يدور يف باله .أيضا التالعب بالكلمات ،وشبكة التساؤالت ،وبؤرة
الداللة ،وإجيابية اللُغَز ،والنهج االستهاللي ،تقنيات اعتمد الشاعر عليها يف حتسني شعره وتفعيل دينامية املعنى وختزينه مبعانٍ متنوعة
يتفاعل معها الشاعر وخياطب بها عقلية املتلقي يف كشف املعنى.
املفردات الرئيسية :السياق ،الداللة ،دينامية املعنى ،ابن لُبّال الشريشي

1ــ تاريخ التسلم1317/8/22 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1317/11/11 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها ،جامعة الشهيد مدني بأذربيجان

Email: a.sayadani@azaruniv.ac.ir

83

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 1111هـ .ق1318 /هـ .ش) ـ العدد 21

1ـ املقدمة
إن الدراسة الداللية للنصّ هي دراسة كل ما يعني على الوصول إىل الصورة املطلوبة له ،حيث إن اللفظ دال واملقصود باللفظ
مدلول ،والنطق وسيلة للوصول إىل املقصود ،حبيث ال ميكن الوصول إليه دون الوسيلة ،وال فائدة للوسيلة إن مل توصل إليه.
ومن هنا ندرك تداخل الشكل مع املضمون والدال مع املدلول؛ واللفظ مظهر الداللة ،حيث يُظهر اللفظ الداللة الواحدة بأكثر
من مظهر ،وهذا املظهر قد يكون سببا يف قبول الداللة أو رفضها .فإذا ما قلنا لشخص ما تكلم بالكذب" :قولك غري صحيح" أو
قلنا له" :قولك كاذب" .فإن التعبريين حيمالن ذات الداللة اليت هي بطالن القول ،إال أن ألفاظ كل تعبري تظهر الداللة مبظهر
خمتلف ،وال يصح أن تقوم املفاضلة بني اللفظ وداللته ،ألن كليهما مطلوب .وقد كانت الداللة سابقا يقصد بها املعنى ،فقد نقل
الزبيدي عن الفارابي أن معنى الشيء وفحواه ومقتضاه ومضمونه هو ما يدل عليه اللفظ ،أما حديثا فقد مشلت الداللة كل ما
حيمله النصّ من أصغر بنية ،وهي احلركة إىل أكرب بنية وهي اللفظ ،وما يؤديه البناء املوضوع من املعنى وما فيه من صوت وحركة
ولون ورمز .وقد ذكر البعض أن من احملدثني من ذهب إىل القول بالرتادف بني الداللة واملعنى ،ومنهم من رأى أن املعنى أوسع من
الداللة القتصار األخري على اللفظة املفردة ،ومنهم من رأى أن الداللة أوسع من املعنى ،فكل داللة عندهم تتضمن معنى،
وليس كل معنى يتضمن داللة ،فبينهما عموم وخصوص (حجازي 2112 ،م ،ص .)7
يستطيع كل دارس لشعر ابن لبّال أن يكتشف العناصر الداللية اليت تتماسك معاً يف نقل املعنى وتفعيل ديناميتها وكيفية
ص الشعري هلذا الشاعر مكثّف بعناصر داللية جتيء عفويا
استخدام هذه الظواهر يف أقسام خمتلفة من شعره .وميكن القول :إن الن ّ
يف طيّات أشعاره وال يتكلف الشاعر يف توظيف هذه األساليب وتوشّح شعره برؤية تشكيلية أوحت البن لبال بتلك املناظر ذات
الدالالت اليت تعني يف رسم لوحات أتقن صنعه وقسم من نصّه الشعري مفتوح حيتمل التأويل والتعدد وميكن لقارئ شعره أن
يتلقى منه معنيني خمتلفني ،وهذا يؤدي بطبيعة احلال إىل خصوبة ودينامية املعنى والداللة .وهذا البحث يسعى إلجابة األسئلة
التالية باملنهج التوصيفي ـ التحليلي :كيف يعرب ابن ُلبّال عن إدراكه عرب شبكة املعاني؟ ما هي العناصر الداللية الرئيسية لدينامية
املعنى يف شعره؟
2ـ خلفية البحث
إن شعر ابن ُلبّال حافل باملعاني والدالالت السياقية اليت متيّزه مبيزات خاصة ،حبيث ميكن أن جند آراءه من خالهلا .ففي قسم منها
خياطب إخوانه ويف قسم آخر يلعب بالكلمات ويدلي بآرائه .إن الدراسات اليت تناولت شعر ابن لبال قليلة ،منها مقالة «مجالية
التلقّي يف شعر ابن لبال الشريشي يف ضوء عنصري املتوقع والالمتوقع»؛ لصفاء عبد اهلل برهان يف جملة البحوث والدراسات
اإلسالمية ،سنة 4102م؛ ناقش الكاتب فيها مفهوم التلقي يف شعره وعنصري املتوقع والالمتوقع .ومنها كتاب «ابن لبال
الشريشي» حملمد بن شريفه؛ مجع فيه ما يتعلق بامسه ونسبه ومدينته وحياته وآثاره.
ولكن الدراسات اليت تناولت احلقول الداللية والسياقية كثرية ،منها مقالة «شعر النابغة الذبياني دراسة يف املستوى الداللي»
لوليد نهاد عبّاس يف جملة ديالي ،سنة 4101م؛ ناقش الكاتب فيها أنواع الدالالت إلثبات قدرة النابغة اللغوية يف قول الشعر.
ومنها رسالة «السياق يف شعر األمري عبد القادر» لصفاء خملفي لنيل درجة املاجستري يف اللغة واألدب العربي من جامعة العربي بن
مهيدي؛ تناولت هذه الدراسة بيان دور السياق يف توليد املعاني يف شعر األمري عبد القادر .ومنها مقالة «أنظمة الداللة وحتوالتها يف
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شعر خليل حاوي» لزياد فايز رايق املصري يف جملة آداب البصرة ،سنة 4102م؛ تطرّق الباحث فيها إىل استنباط أنظمة داللية
بارزة يف شعر خليل حاوي .كما يتبيّن من هذه العناوين أن الباحثني مل يتطرقوا إىل دراسة دينامية املعنى والبنيات الداللية يف شعر
ابن لبال ،وهذا مييّز حبثنا هذا عن البحوث السابقة.
3ـ مفهوم الداللة
«دل ،يدلّ ،إذا هدى ،ودَلَّهُ على الشيء يدُلُّهُ دالً وداللة :سدده إليه .قال الشريف اجلرجاني :الداللة هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم
بشيء آخر والشيء األول هو الدالّ والثاني هو املدلول .وكيفية داللة اللف على املعنى باصطالح علماء األصول حمصورة يف عبارة النصّ واشارة

النصّ وداللة النصّ واقتضاء النصّ» (مطلوب1187 ،م ،ص  .)5يعتقد دي سوسري أن الداللة اللغوية ال جتمع بني شيء واسم ،وإمنا
جتمع بني مفهوم وصورة مسعية .وهذه األخرية ليست هي الصوت املادي ،أي شيء فيزيائي خالص ،بل هي بصمة نفسية هلذا
الصوت .إذن فالداللة اللغوية كيان نفسي بوجهني ميكن تقدميه على الصورة التالية:
مفهوم
 - - - - - - - - -صورة مسعية

وهذان العنصران مرتبطان بشكل وثيق ،حبيث يستدعي وجود أحدهما وجود اآلخر .ويثري هذا التعريف قضية مصطلحية
مهمة و يطلَق لفظ داللة على ذلك التأليف بني املفهوم والصورة السمعية (آنبافو وسرفاتي2112 ،م ،ص  118ـ .)117

4ـ مفهوم السياق
«السياق بيئة الكالم وحميطه وقرائنه» (فتحي1188 ،م ،ص  .)211ويف االصطالح هو الذي يساعد يف كشف معنى الكلمة نتيجة
الوضع املتفق عليه بني املتكلم والسامع .وقد عرف حممود السعران السياق بقوله هو:مجلة العناصر املكونة للموقف اإلعالمي أو
للحال الكالمية .والسياق هو البيئة اللغوية اليت حتيط بالكلمة أو العبارة أو اجلملة وتستمد أيضا من السياق االجتماعي ،وسياق
املوقف ،وهو مقام الذي يقال فيه الكالم جبميع عناصره ،من متكلم و مستمع وغري ذلك ،من الظروف احمليطة ،واملناسبة اليت
قيل فيها الكالم .أما عبده الراجحي فذهب إىل أنه جمموع الظروف اليت حتيط بالكالم .وذهب متام حسان تأكيدا للمعاني اللغوية
اليت تدل على التتابع أو اإليراد :املقصود بالسياق التوالي؛ ومن ثم ينظر إليه من ناحيتني ،أوهلما :توالي العناصر اليت يتحقق
الرتكيب و السبك والسياق .من هذه الزاوية يسمى بسياق النصّ؛ والثانية :توالي األحداث اليت صاحبت األداء اللغوي وكانت
ذات عالقة باالتصال ،ومن هذه الناحية يسمى سياق املوقف (حمامدية2113 ،م،ص  12ـ .)11
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5ـ نبذة عن حياة ابن لبّال الشريشي
« هو أبواحلسن علي بن أمحد بن علي املعروف بابن لُبَّال الشريشي بضم الالم األولي ،وتشديد الباء املوحَّدة» (الصفدي 2111 ،م ،ج  ،21ص

« ،)11ولد ابن لبال مبدينة شريش» (ابن دحية1155 ،م،ص  ،)17سنة مثان ومخسمائة .والنعرف شيئا عن طفولته وأسرته ،فقد نشأ
صاحبنا فقرياً عفيفاً ،وال شك أنه بدأ القراءة صغرياً يف بلده شريش قبل أن ينتقل إىل إشبيلية .ويستفاد من قائمة شيوخه أن جلّ

دراسته كانت بإشبيلية ،فقد قرأ القرآن بالقراءات السبع .من شيوخه أبوالطاهر التميمي السرقسطي مؤلف املسلسل واملقامات
اللزومية و أبواحلجاج يوسف القضاعي األندي وغريهم .وملا انتهى زمن الطلب والدراسة بإشبيلية عاد ابن لبال إىل بلده شريش
واستقرّ به منتصبا للتدريس متطوّعاً به ومشتغالً بالتوثيق متعيشاً منه ومهتماً بالتدوين والتأليف وسرعان ما أصبح بفضل خصاله
احلميدة و شيمه النّبيلة عني ذلك املصر ،وفارسه يف الفقه والنظم والنثر (ابن شريفة0991،م ،ص  44ـ  .)41أما تالميذه فمعظمهم
من أبناء بلده شريش؛ ومن أجنبهم أمحد بن عبد املؤمن القيسي الشريشي شارح املقامات املشهور (املصدر نفسه ،ص .)24
وكان له نظم كنظام اجلواهر وابتسام األزاهر ،وله يف ميدان الكالم املطبوع سبق وظهور ،ومعرفة بسهوله و حُزونه مشهور.

وله قصائد سلطانيات ،ومقاطع إخوانيات ،ومزدوجات من النظم والنثر (املصدر نفسه،ص  .)16أما آثار ابن لبال فهي شرح على
مقامات احلريري ،مقدمة يف العروض ،كتاب احملكم يف حروف املعجم ،شعره ونثره ،روضة األديب ،يف التفضيل بني املتنيب
وحبيب .وله ديوان مجعه ابن شريفة ورتبه على احلروف ومسّي هذا الديوان بابن لبال الشريشي ،وهلذا الكتاب ثالثة فصول؛
أوهلا يدور حول مدينة شريش ،والفصل الثاني خاصّ حبياة ابن لبال ،وأما الفصل الثالث فهو خمتص باآلثار النثرية والشعرية.
6ـ دراسة دينامية املعنى والسياقات الداللية يف شعر ابن لبال الشريشي
يعدّ املعنى وسياقات املعنى أحد مقومات شعر ابن لبال وبنياته الزاخرة بالدالالت من أهمّ ميزاته الشعرية .لذلك اخرتنا موضوع
دراسة الظواهر الداللية والرؤى التشكيلية يف شعره لنثبت مدى قدرته يف االفتنان اللغوي.
6ـ1ـ التدفق العاطفي املستفاد من تنويع الصيغ
«إن تكرار اللفظة الشعرية حيقق إيقاعاً يساير املعنى وجيسمه ويعرب عن معانيه ويفرض داللة سياقية ميكن أن يستنتج املتلقي من خالهلا قصدية

الشاعر» (السبهاني 4102 ،م ،ص )022؛ األمر الذي يلفت النظر يف شعر ابن لبال هو أنه استعمل املعنى الواحد يف صيغ متنوعة
ليجسد عمق السرور والفرح :ضاحِكةٌ  مَانِحَةٌ  مُتسعٌ  مَنَبسِط .وال شك أن هذه العوامل اللغوية قد اجتمعت يف الداللة
على هذا املعنى« :فكلّنا بك مَسرو ٌر ومُغَتبِط» ،مما يساعد املخاطبَ يف فك رموزه:
تَكامَلَتتتتت تأو ايتتتتت ت أوصتتتتتتتاف خُصِصتتتتت تأَ ب تتتتتتتا

اَكلُّنتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتت ت مَستتتتتتتتت ترُور ومُ تَتتتتتتتتت تبِ

اَالسِّتتتتتتتتت تنُ لَتتتتتتتتتتتاحِكة والكتتتتتتتتتتتف مَانِ َتتتتتتتتتتتة

والصَّتتتتتتت ت درُ مُتستتتتتتتتته والوَجتتتتتتت تهُ مَنبَسِتتتتتتت ت
(ابن شريفة0991 ،م ،ص .)44
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6ـ2ـ فرادة املعنى
«تبدأ ارادة األدب يف رأى جاكوبسن ،من كونه رسالة تتجه إىل ذات ا» (الغامني0999 ،م ،ص  .)46وهذه الفرادة تنشأ من املعنى الذي
يُستعمل لغرض معني يدلّ على حركات وسكنات تعبّر عن صورة يرمسها الشاعر ويرمي من وراءها إعطاء عناصر بالغية كما
جند يف شعر ابن لبال عدداً عديداً من عناصر إبالغية املعنى؛ منها شعر يصف فيه القلم .واملطلع على هذا الشعر يرى شكالنية
َط  أَل َقتْ:
املعنى عرب استخدام أفعال تُوسع املعنى خطوة خطوة :إذا  اضطَرََبتْ  تَنح ُّ
إذا الوتتتتتتتتتطَرَبَأو سُتتتتتتتتتمورُ اليَتتتتتتتتترا بِكفتتتتتتتتتهِ

تَتتتتتتتترى دُرَراً تَتتتتتتتتن َ ُّ مِتتتتتتتتن اَتتتتتتتتم أَرقَتتتتتتتتم

وَخَطَّتتتتتاً كمتتتتتتا أَلقَتتتت تأو عَلَتتتتتى صَتتتتت ن خَتتتتتتدِّها

عَتتتتترُوُُّ الربَتتتتتى وَشتتتت تيَ الرِّيتتتتتتاض املُنَمتتتت تنَم
(ابن شريفة0991 ،م ،ص .)49

6ـ3ـ موجهات املعنى
ميثل املعنى النتيجة املرجوة من كل نصّ أو رسالة ،و هو خالصة ما يودّ املرسل أن ينقله للمتلقي .ولكن هذا املعنى ال يتحقق من
اللفظ فقط .فهناك الظروف احمليطة باحلدث الكالمي وموجهات املعنى الداخلية واخلارجية للمرسل واجلماعة اليت ينتمي إليها.
وهناك ممكنات التلقي اليت تسعف معنى الرسالة وحترك دوافعها يف اجتاهات خمتلفة (الشيدي4100 ،م ،ص  ،)1كما يتجلّى يف
األبيات التالية تأثري السياق من خالل ألفاظه املتنوعة .فعمد ابن لبال إىل توظيف (القضا ـ القضا) لالنسجام مع املعنى املستفاد
وصوال إىل إنتاج الداللية الالزمة وهي الكراهة من منصب قضاء بلده:
كنتتتتتتتتتتتت تأُ مُتتتتتتتتتتتت ت كنتتتتتتتتتتتت تأُ كارهتتتتتتتتتتتت تاً

أن أَلِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي خُطَّتتتتتتتتتتتتتتتتتت تةَ القَضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

لَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم أردهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وإنَّمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

سَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاقَ ا نَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتو القَضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

(ابن شريفة0991 ،م ،ص .)21
وكما قال:
حُمِلتتتتتتتتت تأُ علتتتتتتتتت تى القَضتتتتتتتتتتتاء اَلَتتتتتتتتتتتم أُردهُ

وَكتتتتتتتتتانَ عَلَتتتتتتتتت يَّ أَثقتتتتتتتتتبَ مِتتتتتتتتتن ثَتتتتتتتتتبِ

اَلَمّتتتتتتتتتتتا أَن عُزلتتتتتتتتتتأُ جَعَلتتتتتتتتتتأُ أَشتتتتتتتتت تدُو:

لَقَتتتتتتتتتد أُنقِتتتتتتتتت ُ مِتتتتتتتتتن شَتتتتتتتتترِّ كتتتتتتتتتبِ
(املصدر نفسه ،ص .)21

6ـ4ـ بنية املعارضة
املعارضة يف الشعر هو أن يقول شاعر قصيدة يف موضوع ما من أي حبر وقافية ثم يأتي شاعر آخر فيعجب بهذه القصيدة جلانبها
الفين وصياغتها املمتازة فيقول قصيدة يف حبرها وقافيتها وموضوعها أو مع احنراف عنها يسري أو كثري ،حرصاً على أن يتعلق
باألول يف درجته الفنية أو يفوقه فيها دون أن يعرض هلجائه أو سبّه ،ودون أن يكون فخره صرحياً عالنية ،فيأتي مبعانٍ أو صور
بإزاء األوىل تبلغها يف اجلمال الفين أو تسمو عليها بالعمق أو حسن التعليل أو مجال التمثيل أو فتح آفاق جديدة يف باب
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املعارضة .فاملعارض يقف من صاحبه موقف املقلد املعجب أو املعرتف برباعته على كلّ حال (الشايب0922 ،م ،ص  .)6فابن لبال
شاعر اختذ من هذا الفن فرصة إلدالء بآرائه وأيضا لتصوير أحاسيسه بلسان األلفاظ فعارض البحرتي يف قوله:
كأنَّمتتتتتتتتتتتتتا يَضتتتتتتتتتتت ت َ ُ عَتتتتتتتتتتت تنو لُ لُتتتتتتتتتتت ت

مُتتتتتتتتتتتتتتتت تنَظَّم أو بَتتتتتتتتتتتتتتتت ترَد أو أَقتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحو
(بال تا،ص .)222

وحاول ابن لبال توظيف البنية اإليقاعية هلذا النصّ يف شعره مستغالً طاقته يف اخلطاب :اخلطاب يا  ...بؤرة املعنى:
خنَ قَلبِي وفُؤادِي جِراحْ  توظيف نصّ مشرتك :يَفتَرُّ َع ْن َطلَعٍ: ...
ظَيبٌ  تعليل :أَث َ
يتتتتتتتتتتا بِتتتتتتتت تأَبِي َتتتتتتتت ت إذا متتتتتتتتتتا رَنتتتتتتتتتتا

أَثخَتتتتتتتتتتتتنَ قَلبِتتتتتتتتتتتتي واُتتتتتتتتتتتت ادِ جِتتتتتتتتتتتتراحو

يَفتَتتتتتتتتتر عَتتتتتتتتتنو َلَتتتتتتتتته وعَتتتتتتتتتنو جتتتتتتتتتوهر

واِضّتتتتتتتتتتتتتتتتتتة أو حَبَتتتتتتتتتتتتتتتت ت أو أَقتتتتتتتتتتتتتتتتتتاحو
(ابن شريفة0991 ،م ،ص .)40

6ـ5ـ الرتادف اإلشاري
«يقصد به اتفاق لفظني أو أكثر يف املشار إليه ،وبناءً على ذل  ،اليوصف اللفظان بالرتادف اإلشار إال إذا كان املشار إليه اي ما واحداً ،ومن

أمثلة أمساء الن (ص) كاملصطفى واملختار والبش  ،ا ي مجيع ا تش إىل ذاته عليه السالم» (علي 4116 ،م ،ص  .)212ال شك أنّ هذه
الظاهرة احتلّت حيزا مهما يف شعر ابن ُلبّال؛ إذ قام على التأكيد و التقرير مبا يدور يف باله كما يف األبيات التالية يصوّر الواقع املرّ
يف حياة اإلنسان وهو الشيخوخة .استخدم الشاعر هلذا األمر الكلمات "املشيب ـ الكبَر ـ العصا" للتنويه بأنّ احلياة فعل فيه ما فعل
على اآلخرين ويأتي البيت الثاني بتصوير حاله بوضوح كامل ويبث تلك اإلحساس فيه:
قَتتتتتتتتتتوَُّّ َ تتتتتتتتتتر املَشتتتتتتتتتتي ُ والكبَتتتتتتتتتترُ

والتتتتتتتتتتدَّهرُ يتتتتتتتتتتا عمتتتتتتتتتترو كلُّتتتتتتتت تهُ عِبَتتتتتتتت ترُ

كتتتتتتتتتتتتأَنَّنِي والعَصتتتتتتتتتتتتا تَتتتتتتتتتتتتدِب مَعِتتتتتتتتتتتتي

قَتتتتتتتتتوُّ لَ تتتتتتتتتا وَهتتتتتتت تيَ يف يَتتتتتتت تدِ وَتَتتتتتتت ترُ

(ابن شريفة0991 ،م،ص .)29
َوسَ ـ ابيضَّ ـ نِصفُ دَائرَة ـ قَوسٌ بِال َوتَر" ،تشكل ظاهرة داللية قد استطاع الشاعر من خالهلا أن يصوّر
فمفردات مثل" :تَق َّ
ل به من الضعف:
تفاصيلها ودقائقها و يروي للمخاطب ما ح ّ
لَمّتتتتتتا تَقَتتتتتتوََُّّ مِنِّتتتتتتي اجلِستتتت تمُ عَتتتتتتن كبَتتتتتتر

وَابتتتتتتيكَّ متتتتتتا كتتتتتتان مُستتتتتتوَدّاً مِتتتتتتنَ الشَّتتتتتتعَر

جَعَلتتتتتتأُ أَمشِتتتتتتتي كتتتتتتتأنِّي نِصتتتتتتفُ دَائتتتتتترَة

تَمشِتتتتتتتتي عَلَتتتتتتتتى األَرض أو قَتتتتتتتتوُّ بِالوَتَتتتتتتتتر
(املصدر نفسه،ص .)29

كما يقول:
قَتتتتتتتتتتتتتتتتتتوََُّّ الشَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ُ قَنتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتِي

بَعوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَ أَنو كانَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأو سَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتويَّهو

وغَتتتتتتتتتتتتتتتتتدا يَشتتتتتتتتتتتتتتت تدُو بِرَأسِتتتتتتتتتتتتتتتتتي:

أَنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عُنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوانُ املَنِيَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهو
(املصدر نفسه،ص .)90
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6ـ6ـ الثنائية الضدية
لقد شغلت الثنائيات الضدية مكاناً واسعاً يف الفكر اإلنساني عامة ويف الشعر خاصّة؛ إذ كان حلضورها تأثري واضح ومتميز
موضوعياً وإبداعاً وفكراً يف اجملاالت احلياتية والنفسية واألدبية ،لذا هذه املوضوعات قائمة على ضدين مما جيعل لغة التناقض
مرشحة للسيادة على فضاء النصّ (املصالوي4102 ،م ،ص  .)412من مناذج توظيف هذه الثنائيات يف شعر ابن لبال قصيدة
يتشوق فيها إىل الروضة املقدسة الطاهرة ويسلّم على حممد (:)
وأَربَتتتتتتتى علتتتتتتتى نُتتتتتتتتور ال َزالَتتتتتتتةِ نُتتتتتتتتورُهُ

كمتتتتتتا يفَضّتتتت تبُ احلُتتتتتتر الكتتتتتتريمُ عَلَتتتت تى العَبتتتت تدِ
(ابن شريفة0991 ،م ،ص .)40

استخدم الشاعر يف هذا الشعر الثنائية الضدية من خالل ألفاظ تدلّ على التضاد مثل (احلُرّ ≠ العبد) ليبدي عاطفته الدينية قبالة
النيب ( )ويظهر الفرق الكبري بينه وبني اآلخرين .واملؤشر الداللي يف هذا البيت يتمثل يف التقابل الرتتييب .كما استعان الشاعر
من هذه الداللية يف أبياتٍ خياطب فيها أبا العباس أمحد بن سيد:
يتتتتتتتتتتتتا سَتتتتتتتتتتتتيِّد والزَّمتتتتتتتتتتتتانُ يبلَتتتتتتتتتتتتى

وعَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتدُ وُدّ لَكتتتتتتتتتتتتتتتتتتم جَديتتتتتتتتتتتتتتتتتتدُ

إنو اَرَّقَتتتتتتتتتتتتتتت تأو بَينَنتتتتتتتتتتتتتتتتتا اللَّيتتتتتتتتتتتتتتتتتالِي

اَتتتتتتتتتتتتتتتتتتوُدكم يف احلَشَتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عَتِيتتتتتتتتتتتتتتتتتتدُ

(املصدر نفسه ،ص .)40
يتجلّى هذا التقابل بني "يبلي ≠ جديد" يف صورة يصوّر فيها ابن لبال صداقته وعهده القديم الذي ال ينقضي مع مضي الزمن.
6ـ7ـ التالعب بالكلمات
يُعتَقَدُ أن هذه اآللية مهمة للغاية يف إنتاج املفارقة الشعرية ،المتالك الشاعر احلرية يف التالعب بالكلمات ،أي جيوز له يف الشعر ما
ال جيوز له يف الكالم .بذلك خيرج الشاعر عن املألوف والعرف اللغوي ،وغالباً ما يقع القارئ ضحية املفارقة إذا مل حيصن نفسه
بثقافة يستطيع بها معرفة املراوغات واحليل اللغوية (خوشناو4106 ،م،ص  ،)22أيضا هذه التقنية إحدى العوامل اليت قد اعتمد
الشعراء عليها يف حتسني شعرهم وختزينه مبعانٍ متنوعة يتفاعل معها الشاعر وخياطب بها عقلية املتلقي يف كشف املعنى كما نرى يف
شعر ابن لبال كيفية تعاطي الشاعر هذه اآللية :فحم  قُلتُ  مِسك َأوْ  جُلَّنار َأوْ  خَدّ:
اَ تتتتتتتتتم ذَكتتتتتتت تأو اِتتتتتتتتتي حَشتتتتتتتتتاهُ نَتتتتتتتتتارُ

اَقُلتتتتتتتتتتتتتتتتأُ مِستتتتتتتتتتتتتتتت وجُلَّنتتتتتتتتتتتتتتتتارُ

أَو خَتتتتتتتتتد مَتتتتتتت تنو قَتتتتتتتتتد هويتتتتتتت تأُ لَمّتتتتتتتتتا

أَ تتتتتتتتتت تبّ متتتتتتتتتتتتن اَو قِتتتتتتتتتت تهِ العِتتتتتتتتتت ت ارُ
(ابن شريفة0991 ،م ،ص )44

6ـ8ـ شبكة التساؤالت
حيتلّ السؤال مكانة كبرية يف اللغة الفنية عامة ولغة الشعر خاصة؛ إذ إنه يتصدر تراكيب اجلمل داللةً على موقعه من اللغة الفنية،
وقدرته التأثريية .فأداته تكون يف بداية اجلملة وعالمته تكون يف نهايتها .وكأنه يضم بينها طاقته الداللية اليت تكشف عن قدرة

44
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الشاعر يف توظيفها من خالل ما حيمل من تأثري وإقناع مبا فيه من رؤية حوارية جدلية منتجة للداللة وملا للسؤال من طاقة حوارية
ذات إحياءات داللية فقد ذهب موريس بالنشو إىل القول بأن السؤال رغبة الفكر (يوسف4101 ،م ،ص  .)012على هذا
األساس ،استخدم ابن لبال كثرياً هذه اآللية وصور براعة القاضي أخيل عرب شبكة من األسئلة :أنتَ  سَائلْ:أََ ...أمْ ...
لَ ...:أمْ . ...فتكرار السؤال بصيغ متنوعة هنا آلية للتأثري يف املخاطب وكلها تدعم هذا املعنى بأنه شخص معروف وذو براعة يف
سَ ْ
منصبه:
سَتتتتتتتتتتائبو بِ ُرّتِتتتتتتتتتتهِ اهلتتتتتتتتتتاللَ املُقمِتتتتتتتتتترا

أَشَتتتتتتتتتتت ً تفتتتتتتتتتتتاوَحَ عَراُتتتتتتتتتتته أم عَنبَتتتتتتتتتتترا

وَسَتتتتتتتت تبو البَراعَتتتتتتتتتتة يف أَنامِتتتتتتتتتتب كفتتتتتتتت تهِ

شَتتتتتتتتتت وراً يصُتتتتتتتتتتوَُ بِطِرسِتتتتتتتتتتهِ أم جَتتتتتتتتتتوهَرا
(ابن شريفة0991 ،م ،ص .)42

6ـ1ـ صباغة املعنى
استخدم ابن لبال من األلوان لصباغة نصّه الشعري لِيحرّك مشاعرنا من خالل عملية ذهنية تؤثر يف كشف املعنى املنشود كما يف
أبيات يصف فيها اهلِاللَ:
انوظُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترو إىل اهلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالل إذو

الحَ بَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيَّ املَنظَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزَورَق مِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنو اِضّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

وَسوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت َ لُجَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني أَخضَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

(املصدر نفسه ،ص .)42
كما وصف يف هذه األبيات األبيض واألسود مستخدما «الصباح» و«الظالم»:
أهتتتتتتتتتتت تالً ُطَّتتتتتتتتتتتتتاف أتانتتتتتتتتتتتتتا َائتتتتتتتتتتتتتراً

غَتتتتتتتتتتترداً يتتتتتتتتت ت َكرُ بِالزَّمتتتتتتتتتتتان البَاسِتتتتتتتتتتتم

لَبِسَتتتتتتتتتأو سَتتتتتتتتتترابِيبَ الصَّتتتتتتتتتتباح بُطُونُتتتتتتتت تهُ

و ُ ُتتتتتتتتتتتورُهُ ثَتتتتتتتتتتتوبَ الظَّتتتتتتتتتتتالم القَتتتتتتتتتتتاتِم
(املصدر نفسه ،ص .)49

وأيضاً وظف يف قسم آخر من أشعاره؛ «األزهار ،واألَجنُم ،وبركة مفضّضة» لريسم صورة دقيقة من املشهد الذي رأه متلوناً:
أنظُتتتتتتتترو إلَتتتتتتتتى البَتتتتتتتتدر يف السَّتتتتتتتتماءِ وَقَتتتتتتتتدو

حَفَّتتتتتتتتتتأو بِ ِقوَيتتتتتتتتتتهِ األَ ُتتتتتتتتتتمُ الزهوتتتتتتتتتترُ

كأنَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهُ بِركتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مُفضَّضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

حَتتتتتتتتتفَّ بِ تتتتتتتتتا مِتتتتتتتتتنو جِ اتِ تتتتتتتتتا َهوتتتتتتتتترُ
(املصدر نفسه ،ص .)42

6ـ11ـ بؤرة الداللة
إن طبيعة التكون والنمو احملوري للدالالت يف النصّ تفرض على األصوات املؤلفة هلا طبيعة السعة والعمق ،مبا حيقق تناسباً حيّاً
تتمخض عنه البنية اإليقاعية اخلاصة بالنص .ويبدأ هذا التكون من نقطة بؤرية تلتقي فيها بؤرة املعنى مع بؤرة الصوت ويتم االحتاد
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بينهما يف منطقة الشعر الغامضة .وباكتساب هذا االحتاد قوتَه الشعرية ،تندفع بؤرة املعنى حنو التخلق الكامل بالتجربة .ومن ثم
تقديم مستويات داللية جديدة مشبعة بالتعدد واالحتمال يصاحبها تطور وتعقيد وعمق يف البنية اإليقاعية ،بالقدر الذي يستوعب
انفجار الداللة وحيقق متاسكاً نصّياً يستحيل فصله (عبيد 4110 ،م،ص « .)1وه ا بدوره ي د بنا إىل تسليم أن عناصر النصّ ال داللة

هلا إال عرب شبكة من العالقا القائمة بين ا» (زايد 4106 ،م ،ص .)021
وميكن أن نصور هذه العالقات يف إحدى أشعار ابن لبال اليت خياطب فيها األديب الكاتب يونس القسطلي ويرتكز يف عناصر
اجلمال اليت ترتبط بالبؤرة املركزية للمعنى وجند يف هذا الشعر ذكراً لِـ«الغدير ،ودُرّة ،وشواطي ،وأَزاهري ،واحلمامة ،وكواكب»
كلها تتمحور حول حمور واحد وهو الفرح والسرور مبا سيحدث على صديقه وهو:
ورَقَتتتتتتتتتتتت تى رُتبَتتتتتتتتتتتتتتة التتتتتتتتتتتتتتو ارةِ حَتَّتتتتتتتتتتتتتتي

حَتتتتتتتتتتتتبّ تاجتتتتتتتتتتتتاً مبفتتتتتتتتتتتترق التتتتتتتتتتتتوُ راء
(ابن شريفة0991 ،م،ص .)69

إن هذا التسلسل يف ذكر ألفاظ ذات وقع موسيقي مؤثر يهزّ نفوس املخاطبني ،ناتج عن اختيار أسلوب نغمي يالئم املعنى
الرئيسي الذي تتمركز حوله املعاني لينتهي إىل هذا القول :بؤورة الداللة َ فهَنيئاً لَكِ : ...
اَ َنيئتتتتتتتتتتتتاً لَتتتتتتتتتتتت ِ اجلَزيتتتتتتتتتتتترَةُ متتتتتتتتتتتتاذا

حُتتتتتتتتتز َ مِنتتتتتتت تهُ مِتتتتتتتتتن السَّتتتتتتت تنا والسَّتتتتتتتتتناء
(املصدر نفسه ،ص .)69

6ـ11ـ زيادة التنبيه
حياول الشاعر يف أكثر أشعاره أن يقيم أساساً إنذارياً لتنبيه املتلقي على مستقبله .وهذه الظاهرة تتجسد يف أشكال خمتلفة ،منها:
األمر(تُبْ)  +األمر(احذَرْ)  نتيجة الفعل( َمنْ يَركبْ البَحرَ اليَأ َمنْ ِمنَ الغَرَقِ):
تُتتتتتتتتت و إىل اهللِ واحتتتتتتتتت َرو مِتتتتتتتتتنو عَواقِبِتتتتتتتتتهِ

مَتتتتتنو يَركتتتتت ِ البَ تتتتترَ ال يَتتتتتتأمَنو مِتتتتتنَ ال َتتتتترَق
(املصدر نفسه ،ص .)46

6ـ12ـ التماسك الداللي
إن استخدام املفردات ذات الداللة املشابهة ينتج نتيجة معينة توحي بتماسك داللي يريد الشاعر أن يعرب من خالله عن خميالته كما
يفصح ابن لبال يف هذا الشعر عن حبّه للجمال مستخدما احلقول الداللية املشرتكة :يا هِالالً  احلقل الداللي :اجلمال 
مجال الوجه؛ (يا) قَضِيباً  احلقل الداللي :اجلمال  مجال القامة .فداللة اجلمال واضحة؛ إذ أن هذا الشعر مليئ بألفاظ
تُوظَّف يف أشعار وصفت اجلمال فيها .وبهذا الشكل تتخذ املفردات داللة متماسكة تد ّل على املعنى الواحد:
يتتتتتتتتتتتتتتتا هِتتتتتتتتتتتتتتتالالً قَتتتتتتتتتتتتتتتد تَبَتتتتتتتتتتتتتتتدَّى

اَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوقَ أ رار اجلُيُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوبِ

وقَضِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيباً يَتَثَنَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تى

اَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوقَ َأ حقَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافِ الكثِيتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت ِ
(املصدر نفسه ،ص .)41
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6ـ13ـ إجيابية اللُغَز
«جاء يف لسان العرب :أَل زَ الكالمَ وأل زَ ايه :عمّى مُرادهُ وألمرَهُ على خالف ما أ َرهُ» (ابن منظور0992 ،م ،ج  ،2ص  .)212و يطلق
على اللغز أيضاً املعمّى واملرتجم واألغلوطة واألحجية واحملاجاة (كمال 0210 ،هـ.ق ،ص  .)00تكون هذه الظاهر إحدى مقومات
شعر ابن لبال وأبرز مساته الفنية اليت يعتمد عليها يف تكوين مضامينه الشعرية .وإذا تأملنا يف أشعاره وجدنا أبياتاً يبعد فيها عن
التصريح ويعتمد على األلفاظ هلا دالالت خمتلفة غري معينة وللمخاطب كشف املعنى الرئيسي مبعونة القرائن؛ مثالً يف هذين
البيتني تدل مفردة «سبيئان» على معنيني :املعنى األول :الشاة املسلوخة  حِلٌّ مباحٌ؛ واملعنى الثاني :اخلَمْر  حَرامٌ:
ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبيئان اثنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان هتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

حِتتتتتتتتتتتتتتتتتتب مبتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح وذ حَتتتتتتتتتتتتتتتتتترام

قُتتتتتتتتتتتتتب لتتتتتتتتتتتتت و العلتتتتتتتتتتتتتم خَبِّرُونتتتتتتتتتتتتتي

متتتتتتتتتتا احلتتتتتتتتتتبّ مِن تتتتتتتتتتا ومتتتتتتتتتتا احلَتتتتتتتتتترامُ
(ابن شريفة0991 ،م ،ص .)44

6ـ14ـ لغة الشيب والشباب
شكلت ظاهرة رفض الشيب يف شعر ابن لبال أَهمّ عناصره الشعرية اليت يعبّر من خالهلا موقفه منها ورفضه للشيب الذي ذهب
بسروره وتذكر للشباب وما فيه من نشاط وحترك .استخدم الشاعر يف هذا القسم من أشعاره عنصر اخلطاب وخاطب «أُمَيمَ»
ليحذرها من البكاء على شيبه الذي نزل برأسه ويقول هلا :هذا األمر ليس عجيبا ويضرب هلا مثالً يومئ من خالله إىل ما يعانيه.
وبنية اخلطاب يف هذه األبيات متثّل شعور اجملتمع لكبار السن الذين مل تكن عندهم مقدرة للعمل وينفصلون عن اجملتمع وينعزلون
يف حياتهم الشخصية :البنية اإلجتماعية :بَكتْ   ...النتيجة :التفرّد؛ والبنية التعاطفية :نَوَّرَ  ...النتيجة :حتمية وقوع
ت التَحزَني   ...انبعاث السرور:
األمر؛ والبنية اخلطابية :فَقُل ُ
بَكتتتتتتتتتتتتتتأو أُمَتتتتتتتتتتتتتتيمَ أَنو رَأَ و مَشتتتتتتتتتتتتتتيبِي

يَضتتتتتتتتتتتتت َ ُ اِتتتتتتتتتتتتتي مَفتتتتتتتتتتتتترق اجلَتتتتتتتتتتتتتبِني

نَتتتتتتتتتتتتتوَّرَ غُصتتتتتتتتتتت تنُ الشَّتتتتتتتتتتتتتبابِ مِنِّتتتتتتتتتتتتتي

هَتتتتتتتتتتتتب ينكتتتتتتتتتت ترُ النَّتتتتتتتتتتتتورُ يف ال ُصُتتتتتتتتتتتتون

اَقُلتتتتتتتتتتتتتتتتتأُ ال تَ زَنتتتتتتتتتتتتتتتتتتي أُمَيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

وَنَشِّتتتتتتتتتتتتتتتتتتفيي أَدمُتتتتتتتتتتتتتتتتتتهَ اجلُفُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون
(املصدر نفسه ،ص  91ـ .)41

كما يشري يف األبيات التالية إىل أيّام الشباب وال يقتصر على الكلمات ،بل ميزج بني املفردات ومعاني احلنان والغربة ويستخدم
الصوت واملوسيقى واخلطاب وجيسد املعنى املطروق يف بنية جديدة ويضع املتلقي يف حالة يسأل من نفسه هل تغيّر حاهلا أم ال؟.
ألَّننِي
متّت هذه العملية من خالل جذب انتباه املخاطب :بنية اخلطاب :سالمٌ على  ...بنية الوجوب :وحُقَّ  ...بنية األدلّةَ :
:. ...
ستتتتتتتالم علتتتتت تى حِمتتتتتتتص وَإن غَيَّتتتتت ترَ البِلتتتتت تى

مَعاهِتتتتتت تدَ مِن تتتتتتتتا نِلتتتتتت تأُ اي تتتتتتتتا األَمانِيتتتتتتتتا

وحُتتتتتتت تقَّ لَ تتتتتتتتتا مِنِّتتتتتتتتتي السَّتتتتتتتتتالمُ ألَنَّنِتتتتتتتتتي

وَرَد ُ بِ تتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتاءَ الشَّتتتتتتتت تبِيبَةِ صتتتتتتتتتتااِيا

وَاِتتتتتتتتي وَجَنتتتتتتتتا ِ التتتتتتتتدَّهر إذ ذا رَونَتتتتتتتتق

كمَتتتتتتتا رَونَتتتتتتقَ الصّتتتتتتتقبُ احلُستتتتتتتامَ اليَمانِيتتتتتتتا

دينامية املعنى والسياقات الداللية يف شعر ابن لُبّال الشريشي

47
(املصدر نفسه ،ص .)90

6ـ15ـ النهج االستهاللي
ملقدمات القصائد تأثري يف النفوس .وخيتلف الشعراء يف النهج الذي خيتارون لبداية أشعارهم؛ منها خطاب يوجّهه الشاعر إىل
الصديقني اللذين يراهما الشاعر يف خياله ويطلب منهما أن يقفا يف مكانٍ ما ويبكيان معه على ما حدث وعلى أيام مضت .اختار
خلِيلَيَّ  ...عَرِّجا بـ. ...
ابن لبال هذا النهج يف قسم من أشعاره ليساير التقليد الفين يف بناء القصيدة العربية القدمية :اخلطاب :يا َ
ثمّ يستمرّ يف احلديث عن ذاك املكان ويصف بدقة عناصراً تثري احلزن يف املخاطب وحيقق غاية نفسية؛ كما نالحظ يف هذه القصيدة
أ ّن الشاعر استخدم بنية إحيائية لتؤدي معنى عاطفياً :هَزَّ الغَدِيرُ   ...وَشَى القَطرُ   ...انَثنَى مِعطفُ القَضِيبِ : ...
يتتتتتتتتتتتتا خَلِيلَتتتتتتتتتتتتيَّ بِالرِّكتتتتتتتتتتتتابِ سُتتتتتتتتتتتت َ اً

عَرِّجتتتتتتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتتتتتتاجلَزيرَةِ ا َضتتتتتتتتتتتتتتتراءِ

حَيتتتتتتتت تغُ هَتتتتتتتتتتزَّ ال َتتتتتتتت تدِيرُ عِطفَيتتتتتتتت تهِ تتتتتتتتتتا

أَالَتَتوتتتتتتتتتتتتتتت تهُ أَنامِتتتتتتتتتتتتتتت تبُ احلَصتتتتتتتتتتتتتتتتتباءِ
(املصدر نفسه،ص .)69

6ـ16ـ داللة الصوت
يلعب الصوت دوراً مهماً يف إبداع املعنى يف الشعر وكما يقول جاري :1إن الذي جيب أال يغيب عن بالنا أبداً يف تقومينا لكل عنصر
من عناصر القصيدة ،هو ربطه بالعناصر اليت تنشئ لنا وحدة واحدة .ولذلك ،فإن التأثريات الصوتية ينبغي أن تدرس دائما
مرتبطة باملعنى والفكرة والتخيل واإليقاع (العبد 4102 ،م ،ص .)00

استخدم ابن لبال يف أشعاره مفردات تسعفه يف األغراض اليت يريد أن يتلقى املخاطب معتمداً على األصوات اليت تلعب دوراً
مهمًا يف جتميل الشعر ومجاليته .فإذا يريد إنذار النائمني يستعمل مفردة "سجعت" وخياطب املتلقي بـ" أَما سَمِعتُم":
يتتتتتتتا نَتتتتتتتائمنيَ علتتتتت تى األَكتتتتتتتوار وَحيَكتتتتتتتم

شَتتتتتتتتتتدوا املَطتتتتتتتتت ي بِتتتتتتتتت ِكر اهللِ يف السَّتتتتتتتتت َر

أَمتتتتتتا سَتتتت تمِعتُم بِ ادينتتتتتتا وقَتتتتتتد سَتتتت تجَعَأو

وُرقُ احلَمتتتتتتتتتتائِم اَتتتتتتتتتتوقَ األَيتتتتتتتت ت والسَّتتتتتتتت تمُر
(ابن شريفة0991 ،م ،ص .)42

6ـ17ـ هندسة الصورة احلسية
الصورة يف األدب هي الصوغ اللساني املخصوص الذي بواسطتها جيري متثُّلُ املعاني متثالً جديداً ومبتكراً ،مبا حييل هذه املعاني إىل
صور مرئية معبّرة ،وذلك الصوغ املتميّز واملتفرّد ،يف الواقع ،عدول عن صيغ إحالية من القول إىل صيغ إحيائية تأخذ مدياتها
التعبريية يف تضاعيف اخلطاب األدبي .وما تثري الصورة يف حقل األدب يتصل بكيفيات التعبري ال مباهياته .وهي تهدف إىل حتويل
غري املرئي من املعاني إىل احملسوس (صاحل0992 ،م،ص  .)2وقد اشتمل شعر ابن لبال على مواضع كثرية من استخدام هذه
1 .Gurry
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الظاهرة .ففي شعر وصف اخلمر ،يصوّر الشاعر الصور البصرية بتفاصيلها ويوظّف األشكال املختلفة اليت حتفل بالصور احلركية:
البنية الرئيسية للصورة :ومُدامَةٍ   ...بَاكرتُها َ  ...لِبسَت مِن الكافورِ   ...نَبَّهتُها   ...وتَوَرّدتْ : ...
ومُدامَتتتتتتتتتتة لَبِسَتتتتتتتت تأو غِاللَتتتتتتتت تةَ نَتتتتتتتتتترجِ

وتَنَفَّسَتتتتتتتتتتت تأو يف الكتتتتتتتتتتتتتاُّ أَ َّ تَتتتتتتتتتتت تنَفُّ

بَاكرتُ تتتتتتتتتتا والتتتتتتتت توَردُ يوقِظُتتتتتتتت تهُ النَّتتتتتتتتتتد

وَتَبَتتتتتتتتتتتب خَدَّيتتتتتتتتتتتهِ عُيتتتتتتتتتتتونُ النَّتتتتتتتتتتترجِ

والشَّتتتتتتت ت م ُ تَنظُتتتتتتت ترُ مِتتتتتتتتتن وَراءِ غَمامَتتتتتتتتتة

لَبِسَتتتتتتتأ مِتتتتتتتن الكتتتتتتتااور أَحستتتتت تنَ مَلتتتتت تبَ

نَبَّ تُ تتتتتتتتتتتا بِيتتتتتتتتتتدِ املِتتتتتتتتتتتزا اَأَصتتتتتتتتتتبَ َأو

تَرنُتتتتتتتتتتتتو إلتتتتتتتتتتتتيّ بتتتتتتتتتتتتأَعني تَتتتتتتتتتتتتنعَ

وتَتتتتتتتتت توَرّد و حَتّتتتتتتتتتتتي تَوقتتتتتتتتت تدَ كأسُتتتتتتتتت ت ا

اَ َسِتتتتتتتتتبتُ ا يف الكتتتتتتت تفِّ جَتتتتتتت ت وَةَ مقتتتتتتتتتب
(ابن شريفة0991 ،م ،ص .)42

اخلامتة
ميكن تلخيص نتائج البحث فيما يلي:
استخدم ابن ُلبّال عناصراً خمتلفة لدينامية املعنى الشعري؛ األمر الذي يلفت النظر يف شعر ابن لبال هو أنه استعمل املعنى الواحد
يف صيغ متنوعة ليجسد عمق الفرح والسرور يف مواضع عدّة .واملطّلع على شعره يرى شكالنية املعنى عرب استخدام أفعال تُوسع
ت تنسجم مع
املعنى خطوة خطوة .كما يتجلّى يف أشعاره تأثري السياق من خالل األلفاظه املتنوعة .فعمد ابن لبال إىل توظيف مفردا ٍ
املعنى املستفاد ،وصوال إىل إنتاج الداللية الالزمة .وال شك أن ظاهرة الرتادف اإلشاري احتلّت حيزا مهما يف شعر ابن ُلبّال؛ إذ
قامت على التأكيد والتقرير مبا يدور يف باله .وأيضاً اعتمد ابن لُبّال على العوامل املتنوعة يف حتسني شعره وختزينه مبعانٍ متنوعة؛
منها :التالعب بالكلمات ،والثنائية الضدية ،وشبكة التساؤالت ،وبؤرة الداللة ،وزيادة التنبيه ،والتماسك الداللي ،وإجيابية
اللُغَز ،والنهج االستهاللي.
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