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  يف اجلناسُطريقة أيب الفتح البستي
 من املرشق إىل األندلس

 )مراجعة أسلوبية نقدية بالغية(
 

 )∗(حممد رضوان الداية. د
ّمنذ أوليات البحوث والدراسات يف تاريخ األدب العريب احلديث كانت 

من عملية التقويم األديب  اً جزءاً ونثراًدراسات أساليب النصوص األدبية شعر
 من دالالت اً; وكان التخلص من أثقال البديع بأنواعه املختلفة واحدوالنقدي

ّاالنتقال من عرص أديب إىل عرص, ومن زمان فني إىل زمان ّ. 
, اذكر عىل اإلملاح واإلمجال حينًُ من أنواع البديع الذي ياً واحد»اجلناس«وكان 

احثني الب  آخر; وصار يتلقى يف العرص احلديث مناويف تطويل وتفصيل حينً
إفساد األسلوب, وإفساد « من اللوم والتثريب, إلسهامه يف اًوالدارسني شيئ

 ...لخ إ »...رونق النص  الذوق, واإلساءة إىل
                                                           

 .باحث يف األدب والرتاث وأستاذ جامعي من سورية )∗(
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٣٩٠

): شعر واألدب يف النهضة األخريةال(ونقرأ يف مطالعة جرجي زيدان عن 
هبا  أصبح الشعراء عىل اإلمجال يستنكفون من القيود التي كان أسالفهم مقيدين«
  .)١(» ...حيث االستهالل والتخلص واجلناسن م

شوقي ضيف, وهو يرسم صورة العرص يف القرن . وعىل هذا النهج قال د
 ):قبل النهضة(التاسع عرش 

وأما . أما األغراض فكانت ضيقة تافهة, وكانت املعاين مبتذلة ساقطة«
األساليب فكانت متكلفة, مثقلة بأغالل البديع, وما يتصل هبا من حساب 

َّاجلمل  ُ...«)٢(. 
إما عبث لفظي يعتمد عىل : حممد مندور.  يف تقدير د− مجلة −واجلناس 

 ومهارة يف ,وإما لعب باملعاين... االشتقاق, وال يستند إىل غري التداعي الشكيل 
 .)٣(... مفردات اللغة املتحدة أو املتقاربة يف اللفظ واملختلفة يف املعنى عاملاست

عىل أن هناك . الداللةثلة كافية لإلشارة ون هذه األمواالستقصاء يطول, لك
 رصدت هذا »فن اجلناس«تقل لألستاذ عيل اجلندي بعنوان دراسة يف كتاب مس
ضوعية يف ف أن يقدم فيه دراسة موِّ, وحاول املؤلاً وحديثًالنوع البديعي, قديام

 .فنّيإطار استعرايض تارخيي و
                                                           

 .٥٦٩: ٢ العربية اللغة آداب تاريخ )١(

 .٣٨: مرص يف املعارص العريب األدب )٢(

 .٣٦: العرب عند املنهجي النقد )٣(
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٣٩١

)١( 
َّأعلن أكثر مؤرخي األدب والنق  يف العرص احلديث عدم رضاهم عن ادّ

اللجوء إىل املحسنات البديعية, فهي من أسباب مجود األسلوب وإهلاء القارئ 
ّوسوغ هلم ذلك حال الشعر والنثر يف أواخر . بالبهارج اخلارجية أو اجلانبية

 . ّ للجمود كام يسمونهاًالعرص العثامين, التي كانت استمرار
, وما يكون ًالقبلون ما جييء عفو اخلاطر أو قليوكان للقدماء مواقف مشاهبة, ي

 ]من الوافر[: )٤(ّكامللح واألبزار دون زيادة, وعرب عن هذا االجتاه ابن الوردي
 إذا أحببــت نظــم الــشعر فــاخرت

  

 لنظمــك كــل ســهل ذي امتنــاع 
  

 ّومكــــنً جمانــــسـة وال تقــــصد
  

ـــــه  ـــــِوك قوافي   إىل الطبـــــاعُهْل
 

فدي يتعصب للجناس وابن حجة احلموي ; فالصًومل تتفق أذواقهم دائام
ورية ّت, وكشف اللثام عن وجه ال٢٢: راجع فن اجلناس(يذمه ويرفضه 

 ).ّفن اجلناس: ومطالعة صاحب.. ّواالستخدام البن حجة 
واملحمود «ول ابن سنان اخلفاجي عن اجلناس ص موقف املعتدلني قِّويلخ

ًمنه ما قل ووضع تابع    ومثله قول صاحب العمدة نفسه للمعنى غري مقصود يفاّ
 . فال فائدة فيه) من اجلناس(وما ظهرت فيه الكلفة ): ٥٦٠: ٢(

 من أشهر أنواع البديع التي استفاد منها الشعراء اًواحد كان اجلناس
املحدثون يف صنعتهم الفنية صدر الدولة العباسية, وبلغ ذلك الذروة عند أيب 

 :متام, فقد كان
                                                           

  .٣٩٦−٣٩٥: ديوانه )٤(
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٣٩٢

ويش التصنيع القديم ) من شعره(ّيج املنمق يستخدم يف صناعة هذا النس«
ّونقصد تلك املحسنات التي تسمى بالطباق ) الذي عرف عند رصيع الغواين(

أما املتنبي فقد عني بيشء من . ضيف. ّشاكلة والتصوير كام قرر دواجلناس وامل
 واجلناس والطباق, لكنها كانت املشاكلةوسائل االستعارة, و: الوسائل القديمة

 .)٥(»...نده نادرة تأيت ع
ّونجد النقاد ومؤرخي األدب يتقبلون عىل وجوه شتى, وألسباب يقدموهنا  ّ ّ
يف دراساهتم, فنون البديع املختلفة حني كانت تأيت عىل ألسنة الشعراء دون 

 .ّتكلف, ودون أن تكون عىل حساب وضوح املعاين أو نقاء األساليب
, من شعراء ذوي قدرة اًوقبلوا تلك الفنون ولو كثرت يف النص أحيان

وخربة وبراعة مثل ابن املعتز واملتنبي والوأواء الدمشقي من شعراء القرنني 
 .الثالث والرابع

ًفلام أكثر الشعراء من تلك الفنون إكباب , وأفلت من أيدهيم اً عليها وإرسافاّ
زل باألسلوب; وقف ـال جتور عىل املعنى, وال تن: توظيفها عىل وجوه مقبولة

 . آخراًد, ومؤرخو األدب موقفالنقا
ضيف من مجهرة شعراء يتيمة الدهر التي يرتجم فيها . ومن هنا وقف د

ّ وسجل عليهم اً خمتلفاًموقف) القرن الرابع اهلجري(الثعالبي لشعراء زمانه 
 . االنحراف عن الفن اجلميل, والصنعة احلسنة, واإلضافة البارعة

                                                           
 . ٢٥٨ ...: الشعر يف ومذاهبه الفن )٥(
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مل : ّضح ; فأدوات التصنيع احلسية يف هذه الوقفة مكان وا»اجلناس«ولفن 
 بل اً وتصنيعاًمل تعد وشي.  من طراز آخراًأصبحت ألوان...  زاهية اًتعد ألوان

ًأصبحت تكلف  ألوان عامل إن الشعراء أكثروا من استاوحق ... )٦(اً وتصنّعاّ
ٍالتصنيع حتى ليوشك بعضهم أن يتخصص بلون من ألواهنا كام نجد عند  ّ

إنه صاحب الطريقة األنيقة يف التجنيس «: ول فيه الثعالبي الذي يقُالبستي
 .)٧(», ويأيت بكل طريقة لطيفةاألنيس, البديع التأسيس, وكان يسميه املتشابه

)٢( 
ونسبته إىل . احلسني الكاتب, هو أبو الفتح عيل بن حممد بن )٨(والبستي

 .بني هراة وغزنة) األفغان(ُمن بالد كابل ) ُبست (مدينة
ّ, وتلقى علومه يف بست عىل )٩(٣٣٠سنة  –فروخ  .كام عند د – اًيرولد تقد

واشتغل بالتعليم والكتابة . علامئها وكانوا من الكثرة والشهرة بمكاني يدأ
اب الدولة السامانية, َّوكان من كت. بوا عليهاَّالديوانية يف بلده عند أمرائها الذين تقل

 .بعده عند ابنه يمني الدولةوعلت مكانته عند سبكتكني حني حكم البلد, و
                                                           

 .٦٦ :السابق املرجع )٦(

 .٣٠٢: ٤ الدهر يتيمة يف الثعالبي وعبارة. ٢٦٧ − ٢٦٦: الشعر يف ومذاهبه الفن )٧(

 وتاريخ ٧:٧٢ واملنتظم ٢٠٤: ٤ ويتيمية الدهر ٣٧٦: ٣وفيات األعيان : انظر يف ترمجته )٨(
 .٣٢٦: ٤, واألعالم ١٥٩: ٣ وشذرات الذهب ٤٩: حكامء اإلسالم

 .٤٩: ٣ العريب األدب تاريخ )٩(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٣٩٤

ِصفاء, فقد أبعد عن بلده إىل ومل تدم له حال ال ْ يار الرتك عن غري قصده د«ُ
 )١١(.ه ٤٠٠; وهناك كانت وفاته سنة )١٠(كام يف اليتيمة »وإرادته
ش منها ّ هبا فيها داللة عىل صنعته التي كان يتعيَسمُ التي و»الكاتب«صفة و

شاعر عرصه «: ما حتليته يف كتب الرتاجم فهي أ.ابعد مرحلة التعليم التي مارسه
واستهل الثعالبي . حتفظ الثعالبي وغريه بقدر من نثره وشعرهاوقد . »وكاتبه

نا فقرات اهاختياراته بيشء من فصوله القصار ومن عباراته وأمثاله; وأورد ه
 من خصائص أسلوبه الذي يميز اًيسرية من ذلك االختيار فإن يف نثره كثري

 :, قالشعره
عادات .من أطاع غضبه أضاع أدبه. من أصلح  فاسده أرغم حاسده«

ّمن سعادة جدك وقوفك عند حدك. السادات سادات العادات ّ إذا بقي ما قاتك .َ
 .فال تأس عىل ما فاتك

 .)١٢(»...حسن األخالق أحسن األعالق . ربام كانت الفطنة فتنة, واملهنة حمنة
ّ بعد عرصه, وكان كام يقدر الباحثون وللبستي ديوان شعر; ذكره العلامء

طبع الديوان قد ّ, وليس الشعر الذي بني أيدينا هو كل ما نظمه ; واًاملعارصون كبري
وت ري م, ويف ب١٨٨٥ املوافق ه ١٢٩٤ثالث طبعات ; يف بريوت سنة  –إىل اآلن  –

للغة جممع ا(حممد مريس اخلويل, ويف دمشق . م بتحقيق د١٩٨٠) دار النفائس(ًثانية 
                                                           

 .٣٠٤: ٤ الدهر يتيمة )١٠(
ُورجحت, ٤٠٢ أو ٤٠١ وأ ٤٠٠ سنة كانت إهنا وفاته يف وقيل )١١(  .الثعالبي رواية ّ
 .٣٠٥: ٤ الدهر يتيمة )١٢(
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 )١٣(.ّبتحقيق درية اخلطيب ولطفي الصقال) م١٩٨٩ − ه ١٤١٠العربية 
 األوىل, وللثالثة مزية عىل الثانية بزيادة ّوكان للنرشة الثانية مزية عىل

 .القصائد والقطع وفرائد األبيات مرة بعد أخرى
هناك شعر له نظمه ) بيةوهو بالعر(ُوإضافة إىل ديوان البستي املذكور 

 )١٤(بالفارسية
ّمن املطوالت قصيدته التي أوهلاُواشتهر من شعر البستي   ]من البسيط[ )١٥(ّ

 ُزيـــادة املـــرء يف دنيـــاه نقـــصان
  

 ُوربحه غري حمض اخلري خرسان 
 

م َ من آرائه يف الناس واحلياة واملعاش, يف صورة حكاًمجع فيها الشاعر قدر
.  من أبياهتاوالناس مولعون بحفظ كثري. وعبارات جيري بعضها جمرى األمثال

عىل طريقته يف )  يف طبعة دمشقاً بيت٦٥التي بلغت (ُومل جير البستي يف قصيدته 
ّالتجنيس, وإن أمل فيها بيشء قليل من املحس  .ناتّ

                                                           

ًكتب الدكتور شاكر الفحام نقدا لطبعة الدكتور اخلويل لديوان البستي يف جملة املجمع  )١٣(
ً حممد الفاخوري نقدا  كام كتب األستاذ ياسني١٩٨٣ سنة ٣ ج٥٨املجلد . بدمشق

ونرش . ١٩٨٣ سنة ٢٠−١٩هلذه النرشة يف جملة املجمع األردين يف العدد املزدوج 
ًالدكتور حاتم صالح الضامن مستدركا عىل ديوان البستي يف جملة املجمع بدمشق يف 

 ).املجلة (١٩٩١ سنة ٤ ج٦٦املجلد 

 .٦: )دمشق ط (الديوان مقدمةيف و ; ٢٣٠: ٧ اإلسالمية املعارف دائرة )١٤(

 .١٨٦: دمشق ط و. ٣١٣) اخلويل (بريوت ط البستي ديوان )١٥(
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)٣( 
يف عرص البستي, يف الكثرة الغالبة منهم يف املرشق, ) ّوالكتاب(كان الشعراء 

األسلوب :  الغفور الكالعيقد وصلوا يف الصناعتني إىل ما سامه حممد بن عبد
 والتصنع عند .)١٧(ه يف الفن ومذاهبالتصنع, وهو يقابل أسلوب )١٦(عّاملرص

هؤالء ميل شديد بالنص األديب إىل التكلف عىل حساب جودة املعنى ورقة 
يقول الدكتور ضيف إن ألوان . األسلوب ونصاعة العمل الفني ومجال تأثريه

فقدت قيمتها كزينة «ومن جاء من بعدهم  راء اليتيمةالتصنيع احلسية عند شع
 .)١٨(»وزخرف, واستحالت إىل تكلف وتصنع خالص

وإذا قيل إن البستي كان ابن العرص, كام يردد القدماء واملحدثون الذين 
 مثلام كان اًرِّ أنه كان مؤثاً وترمجوا له فإن من الصحيح أيض شعرهوقفوا عند

, )أو التجنيس( وراءهم كان يف اجلناس ْنَ ; وأكثر تأثريه يف معارصيه وماًمتأثر
 .املتشابه اجلناس الذي سامه هو اًوخصوص

: ومن هنا سجل الدارسون هذه الظاهرة يف شعره كام يف مقدمة الديوان
, وأفرغ فيه جهده وعكف عليه يستقيص اً شديداًأولع أبو الفتح باجلناس إيالع«

 يف أنواع أخرى منه أشكاله وصوره حتى استطاع أن يستنفد معظمها ويربز
                                                           

 .١٣٤:  صالكالعي الغفور عبد بن ملحمد الكالم صنعة إحكام) ١٦(

 .بعدها وما ١٩٧: العريب الشعر يف ومذاهبه الفن )١٧(

 .٢٦٧ :السابق املرجع )١٨(
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وال تكاد ختلو صفحة منه من مقطوعة أو ... حاكاه فيها من أتى بعده يف اجلناس 
أكثر فيها لون من اجلناس, بحيث طغى عىل ما عداه من األلوان البديعية 

ه به املؤرخون يف ترامجهم ّوهذا مستفاد مما حال. )١٩(»...ّاألخرى وغطى عليها 
 .لدين الصفدي والثعالبي وغريهمللبستي كابن خلكان وصالح ا

لقد ابتدأ البستي طريقه, واستوت له طريقته, بعد أن أعجبه اجلناس يف شعر أحد 
 :)٢٠(قال الثعالبي يف ترمجة شعبةفقد معارصيه, وهو شعبة بن عبد امللك البستي; 

 ]من املنرسح [:ملا أنشدين شعبة قوله: سمعت أبا الفتح البستي يقول«
 ين عـــىل حـــذر مـــن زارُتْيَدَفـــ

  

 ُبِه جيـــُمـــن األعـــادي وقلبـــ 
  

 فلـــو خلعـــت الـــدنيا عليـــه ملـــا
  

ــ    مــن حقــه الــذي جيــبُتْيَضَق
 

, فأخذت نفيس سلوك طريقته يف استحسنته, وأنا إذ ذاك يف زمن الصبا
 .» حتى قلت ما قلتاملتشابه

وأخذ ) زلة أستاذ له أو معلمـيف من( اللون من أحد معارصيه  هذا استفادنفهو إذ
 ., كام صارت تسمىطريقتهشتهر بأسلوبه, أو  اّفسه يف التدرب والتحسني حتىن

 يف البيت الثاين أي »جيب«ومعنى . اً شديداًأي خيفق خفقان »قلبه جيب«ومعنى 
لو أعطى احلبيبة عىل زيارهتا الدنيا كلها وقد جاءت : يقول. من الواجب الالزم

 !ً عظياماً تقصرياًن يف نظره مقرص لكا,اً شديداًفقلبها جيب وجوب) مرسعة أو خائفة(
                                                           

 . ١٦٧: بريوت) اخلويل (الديوان مقدمة) ١٩(

 .٣٣٧: ٤ لدهرا يتيمة )٢٠(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٣٩٨

 ., وهو من جناس القوايفٌّوهذا اجلناس جناس تام −

 ]من الكامل [:)٢١(وقال البستي عىل الطريقة التي أعجبته من صاحبه −
 يا ذا الذي ركب الفساد وعنده

  

 افــــسادأين أســــود إذا ركبــــت  
  

 اً أو سـاهياً رأيك عامدَللتْأض
  

 !فـسادا َساد الفَ ذا الذي ركبْنَم 
 

ُفسد يفسد; : يف البيت األول من املعنى املعروف لفعل) فسادا(فكلمة  َ َ َ
يسود  –العطف, وفعل ساد ) فاء(يف البيت الثاين مركبة من ) فسادا(وعبارة 

 .سيادة, واأللف لإلطالق
)٤( 
والشعراء منهم  –ملاذا التفت األدباء : وال بد من أن يطرح سؤال منطقي

ناس? وما أمهيته عند من أكثروا منه يف مقاييس اجلامل الفني? وملاذا إىل اجل –خاصة 
 اشتهر البستي باجلناس, وبنوع منه جاراه فيه نفر من شعراء املرشق واملغرب?

ّأول من ألف يف موضوع البديع(اجلناس عند ابن املعتز  هو أحد األنواع ) ّ
 أعجاز الكالم عىل ّاالستعارة والتجنيس, واملطابقة ورد: اخلمسة الرئيسية

 )٢٢(.الصدور, واملذهب الكالمي
ّوهلذا النوع البديعي كام فصل ابن املعتز أمثلة يف كتاب اهللا الكريم ويف 

اب منذ العرص اجلاهيل َّوقد استفاد منه الشعراء والكت. احلديث النبوي الرشيف
 من اًد, وذكر ابن املعتز عد)القرن الثالث اهلجري(ّوهلم جرا إىل زمان املؤلف 

ّأنواع اجلناس, وأورد أمثلة مناسبة, وفرق بني التجنيس احلسن والتجنيس املعيب ً. 
                                                           

 .٣٢٤: ٤ الدهر يتيمة )٢١(

 .ومجعه النحو هذا نحا من أول املعتز ابن نأ) ٢٢٧: ١ (دةمالع  ويف.بعدها وما ١ البديع )٢٢(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٣٩٩

إن الشعراء املحدثني مثل بشار : ونقل النقاد واألدباء عن ابن املعتز قوله
ومسلم بن الوليد وأيب نواس مل خيرتعوا فن اجلناس, لكنه كثر يف أشعارهم فظهر 

 )٢٣(.ايف زماهنم واشتهر جد
ّتعامل مصطلح اجلناس هلذا الفن وما تفرع منه هو استعامل حمدث, واس

عجاج الراجز يف حوار مع ّوقد سامه ال –كام يظهر  –اشتهر يف العرص العبايس 
كيف : قال العجاج! َأنا أشعر منك :  ألبيهاً قال رؤبة يوم»العطف«: ةابنه رؤب

 :جز? قالقال وما عطف الر ?ّعطف الرجزتكون أشعر مني وأنا علمتك 
  *ْ لو اعتصمٌا عاصمم ٌعاصمو*

َأنا شاعر بن شاعر وأنت شاعر بن مفحم : يا أبت: فقال ْ فسمى هذا النوع ! ُ
 ) ٢٤(.اجلناس, قبل أن يستعمل األدباء والنقاد مصطلح العطفباسم 

وقد كثرت تعريفات اجلناس, كام كثرت أنواعه, وكثرت آراء األدباء 
 .والنقاد فيه ; وتعددت أسامؤه

)٥( 
اتفاق اللفظني يف وجه من الوجوه مع : ف صاحب الطراز هذا الفن بأنهَّعر

 .)٢٥(اختالف معانيهام
                                                           

 .السابق املرجع )٢٣(

 .اًتقريب ٩٧ سنة تويف. الكبار ّالرجاز أحد. سعد بن مالك بني من) ّالعجاج لقبه (اهللا عبد) ٢٤(
 .١٤٧ أو ١٤٥ سنة تويف, ابنه  ورؤبة.٢٨٦: والبيت يف ديوانه

 .٣٥١: ٣ الطراز )٢٥(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٠

, ًال وتطوياًواجتهد مجهرة من النقاد والبالغيني يف تعريف اجلناس إجياز
 .)٢٦(منه فكثرت تعريفاهتم وطال كالمهمّورضب األمثلة عليه, وعىل ما يتفرع 
ثم تتفرع فروع . وجز, ويفي عىل اإلمجالعىل أن تعريف صاحب الطراز ي

 .هذا الفن, وتكثر أمثلته املالئمة لكل فرع, وتابع

واهتم األدباء والنقاد والبالغيون بفن اجلناس بعد ابن املعتز وأدرجوه يف 
ًوألف فيه صالح الدين الصفدي كتاب. مكانه من البحوث والكتب  ًال مستقاّ

 عيل األستاذاب مستقل يف العرص احلديث , وأفرده بكت)٢٧()جنان اجلناس(ّسامه 
 )٢٨(.اجلندي, وقد سبقت اإلشارة إليه

بني تبيني أنواعه وفروعه : وأطالت كتب متخصصة الكالم عىل اجلناس
 يف متييز اًوأضاف بعضهم كالم. ّوبني رضب األمثلة له وتقديم الشواهد الدالة

 .نوع عن آخر وتفضيل واحد عىل واحد
ومن , وصاحب أنوار الربيع, ّصاحب حترير التحبري: من أطال الكالمِْيوف

 .أمحد مطلوب. عيل اجلندي و د. املحدثني أ

 من أنواع ٦٢وقارئ معجم املصطلحات البالغية للدكتور مطلوب يعد نحو 
 )٢٩(.ّويدخل يف العدد األسامء املكررة ملوضوع واحد أو نوع واحد. فن اجلناس

                                                           

 .١٢ – ٣: اجلناس فن يف اجلندي. أ مراجعة انظر )٢٦(

 .ه ١٢٩٩ − اجلوائب مطبعة − الصفدي الدين لصالح: اجلناس جنان )٢٧(

 .القاهرة. م ١٩٥٤ − العريب الفكر دار − اجلندي عيل. أ − اجلناس فن )٢٨(

 .٥١: ٢ البالغية املصطلحات معجم )٢٩(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤٠١

ارتياد أنواع اجلناس  –الذي بني أيدينا  – يف ديوان أيب الفتح البستير ُقد كثو
ّالشائعة, لكنه اشتهر هبذا النوع الذي سمي  , والذي )املتشابه(ّوسامه ) ّاملركب(ُ

 .)٣٠(»جيري عىل طريقة أيب الفتح البستي«: من جاراه إنهقيل في
إذا «: ات الديواناخلويل حمقق إحدى طبعمريس حممد . ونقرأ يف دراسة د

 اجلناس الناقص, »بطل«جلناس املشتق, والصاحب بن عباد  ا»طلب«كان أبو متام 
 .»فإن أبا الفتح البستي أستاذ اجلناس املركب وإمامه الذي ال يبارى

 ]من الكامل [:)٣١(قوله ) أو املتامثل(املامثلفمن شعره يف نوع اجلناس التام  −
 اًيـدين ْدُ أن تـِ مـن قبـلاًيـدّقدم 

  

ًومــربة مــن ق   َامَفــ ينْدُتــْأن  ِلبــّ
 

 .اجلارحة: اليد عىل احلقيقة: فاليد األوىل بمعنى العطية, والثانية
 ]من الرسيع [:)٣٢(ومن اجلناس املستوىف −

ـــال ـــيْعَ د: يلفق ـــ,ن  ينِذْؤُ وال ت
  

ــى   ــى مت ــال أجــريّحت ِأجــر ب ْ? 
 

 .اسم) أجر(و, فعل) أجري(فـ 
 ]من الوافر [:)٣٣( قوله ّاملحرفومن اجلناس  −

ـــو ر ـــزههللا  أدام اٍحْوَأب ّع ِ 
  

ّعزهّألد إذا انربى للخصم   َ 
 

                                                           

 .١٨٦ :وشعره حياته: البستي الفتح أبو) ٣٠(

 . ط املجمع٢٩٠: ديوانه. ١٧٩: البستي الفتح أبو )٣١(

 . ط املجمع١٠١: ويف ديوانه. ١٧٩: البستي الفتح أيب يف الشعر )٣٢(

 .وسكناهتا وحركاهتا احلروف هيئات يف اللفظان به اختلف ما ّاملحرف )٣٣(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٢

 .لبَ بمعنى غّعز: , والثانيةّفاألوىل من العز
: )٣٤(ومن اجلناس الناقص, ويكون بزيادة حرف أو أكثر, قول البستي −

 ]من املجتث[

ــــدم لنفــــسك خــــري ًق  اّ
  

 ْكَلــــُوأنــــت مالــــك ما 
  

 مــــن قبــــل أن تتفــــانى
  

ْولــــون حالــــك حالــــك  َِ ِ 
  

ـــــك  ـــــدر أن ـــــامل ت  حق
  

 املــــــسالك ســــــالك َّأي 
  

ـــــــــــة أم لنـــــــــــار  ٍجلنّ
  

ـــــــك مالــإىل   ـــــــممال  ْـكـ
 

 .والشاهد يف البيتني األخريين
 ]من خملع البسيط[: )٣٦( قوله)٣٥( القلبومن جناس  −

 إذا رأيـــــت الـــــوداع فاصـــــرب
  

 ّوال هيمنــــــــــــك البعــــــــــــاد 
  

 وانتظــــر العــــود عــــن قريــــب
  

 عــــادوا: الــــوداعب ْلــــَ قّفــــإن 
 

 ]من الطويل [:)٣٨( البستي قول)٣٧(االشتقاقومن جناس  −

ــل ــوالُّأق ــكٍ ن ــربَ من ــاليل ُ جي  إق
  

 ويــنعش آمــايل ويــدعم أحــوايل 
 

                                                           

 . ط املجمع١٤٠: ديوانه. ١٨١: ستيالب الفتح أبو )٣٤(

 .بالرتتيب وخيتلفان وهيئتها وعددها احلروف نوع يف الركنان يتفق القلب جناس يف )٣٥(

 . ط املجمع٢٣٧: ديوانه.الكل قلب من والشاهد. ١٨٢: البستي الفتح أبو )٣٦(

 .نىاملع أصل يف واالتفاق الرتتيب مع األصلية احلروف يف اللفظان يتوافق وفيه )٣٧(

 . ط املجمع١٥٦: ديوانه. ١٨٢: البستي الفتح أبو )٣٨(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤٠٣

 ]من املتقارب [:)٤٠( قول أيب الفتح)٣٩(ومن اجلناس املضارع −

ـــاغلوأصـــبحت يف  ـــغل ش   ٍٍش
  

َالغنــــاءقليــــل    اءــــــالعن كثــــري َ
 

 ]من خملع البسيط [:)٤٢(قوله )٤١(ومن اجلناس الالحق −
 ايلّوال تغرنـــــــــك الليـــــــــ

  

ُوبرقهـــا اخللـــب   ُ الكـــذوبّ
  

 كـــروبنــسها أقفــا  :ففــي
  

ــلمها   ــشا س ـــحويف ح  روبـ
 

عىل أن أبا الفتح البستي قـد أكثـر مـن نـوع اجلنـاس املركـب, وتعريفـه كـام  −
 :)٤٣(ّأورده ابن حجة

وهـو . » مفردة واألخرى مركبـة مـن كلمتـنيأن يكون أحد الركنني كلمة« −
 :عىل رضبني

 ]من جمزوء الرمل [: كقول الشاعرا وخطاًفظما تشابه ل: فاألول
ــــــه ــــــدهر بناب ــــــضنا ال  ّع

  

ــــ  ــــا ب ــــل بن ــــا ح ــــت م ِلي ِ  ْهّ
 

 ]من اخلفيف [:وقول البستي
ـــاظراه ـــى ن ـــيام جن ـــاظراه ف  ن

  

ــام أو دعــاين  ــاين أمــت ب  أودع
 

                                                           

 .املخرج يف متحدة حروف من واحد بحرف ختالفاال يكون املضارع يف )٣٩(

 . ط املجمع٢٣: ديوانه. ١٨٤: البستي الفتح أبو )٤٠(

 .خمرجه غري من يبدل بحرف االختالف يكون الالحق يف )٤١(

 . ط املجمع٣٠ ,٢٩: ديوانه. ٢٧: بكر أيب تقديم )٤٢(

 .٢٨: بكر أيب تقديم )٤٣(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٤

فعل ماض مع تتمة : فعل أمر, ويف الثانية) دعاين(حرف عطف و ) أو(فـ 
 .اجلملة الفعلية

 :, ومنه قول البستياملفروق ويسمى ا ال خطاً متشابه لفظما هو: الثاينو
ّوإن أقــــــر عــــــىل رق   أناملــــــهّ

  

ـــاب   ـــالرق كت ـــر ب ّأق ـــهّ ـــام ل  األن
 

 .فاألنامل األوىل مجع أنملة
 ال مستقاً, وهو أن يكون أحد الركنني جزء)٤٤(املرفوءيسمى : الثالثو

 :)٤٥( من كلمة أخرى كقول البستياًجزءواآلخر 
ــا ــقى اهللا أي ــإننيس ــشباب ف  م ال

  

َ بــرد هبــاُلبــست   قــشيبا فخــار الُ
  

 ْراها فغادرتِ قًال هلا جهُأضعت
  

 شـيبا َ منـي املفـارقٍطَخَعىل سـ 
 

لمــة جمموعــة مــن ك) ق شــيبا(كلمــة واحــدة, والثــاين ) قــشيبا(فــاألول 
 ]من الرسيع[ )٤٦(:وبعض كلمة ومنه قول احلريري

ــو ــام رَاملك ــهمه   اســطعت ال تأت
  

 ْهَاملكرمـــــ ولتقتنـــــي الـــــسؤدد 
 

 .فاألول مكون من كلمة وبعض كلمة, والثاين كلمة تامة
 )٤٧(:البي يف صدر التعريف بأيب الفتحوقد قال الثع −

                                                           

 . ٢٩: بكر أيب تقديم )٤٤(

 . ط املجمع٢٥: ديوانه. ١٨٨: البستي الفتح أبو )٤٥(

 .٢٩: بكر أيب تقديم )٤٦(

 .٣٠٢: ٤ الدهر يتيمة )٤٧(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤٠٥

 »املتشابهسميه يوكان   التجنيس, البديع التأسيس,صاحب الطريقة األنيقة يف«
 ]من البسيط[ )٤٨(: ّوأول ما أنشده الثعالبي للبستي يف ترمجته من الشعر قوله

 قتكمْرُ احلسن لييل بعد فَوسفُيا ي
  

 تعـذيبا وًال طوٍ يوسفِْينِكي سحي 
  

 )٤٩(لكـمْجا َنِوالشأن يف أنني أرمى م
  

 ابمثل ما قد رمى إخوانك الـذيب 
 

 ]من الرسيع[ :)٥٠(ومما اختار له يف صفة كاتب
ـــا ـــب ويف غريه ـــدع يف الكت  يب

  

  إنــــــشاء, إن شــــــاءًعا,بــــــدائ 
 

 ]من البسيط [)٥١(من شعره قوله, وهو مشهورن خلكان ابوأول ما اختاره 
ًإن هــز أقالمــه يومــ   ليعملهــااّ

  

ــل  ــساك ك ــزَ كَّأن ــي ه َّم ــّ  ُهَ عامل
  

ـــــىل رق  ـــــر ع ّوإن أق ـــــهّ  أنامل
  

ُأقـــر بـــالرق ك  ّ  ُاألنـــام لـــه ُابَّتـــّ
 

 جناس هوهكذا فقد برع البستي يف توظيف فن اجلناس وكان أكثر ما برع في
س وللبالغيني عند التجنيس أو اجلنا. نهالرتكيب, الذي نقف عند نامذج م
  )٥٢(. الواحد بأكثر من لقبمصطلحات كثرية, وقد يسمى النوع

ّجناس التصحيف,  وأدرج ابن رشيق هذا النوع الذي برع فيه البستي وكثر يف شعره
                                                           

 . ط املجمع٢٨: ديوانه. ٣٠٧: ٤ الدهر يتيمة )٤٨(

 .أجلكم بنقل حركة اهلمزة إىل النون قبلها )٤٩(

 . ُيبدع يف اخلط ويف غريه:  ط املجمع وفيه٢٤: ديوانه. ٣١٠: ٤ السابق املصدر )٥٠(

 . ط املجمع١٥٨: ديوانه. ٣٧٧: ٣ األعيان وفيات )٥١(

 .٥٦٦ – ٥٤٥: ١ العمدة يف رشيق ابن رسده ما انظر )٥٢(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٦

 .»)٥٣(وأكثر من يستعمله امليكايل, وقابوس, وأبو الفتح البستي, وأصحاهبم«: وقال
ناس يف شعر أيب الفتح وانتشاره يف ديوانه قال الدكتور وعن كثرة هذا اجل

 .» من مئة مثال لهَإن يف ديوانه أكثر«: )٥٤(اخلويل
)٦( 

  : ال حترص وال تقرص, ولكنها تشري إىل»ي يف اجلناستسبطريقة أيب الفتح ال«وعبارة 
 كثرة إيراد البستي فن اجلناس يف شعره; ) ١
ّه إىل نوع اجلناس املركب الذي سامه هو املتشابه;وإتقانه هذا الفن عامة, والتفات) ٢ ّ 
مالحظة البالغيني والنقاد هذين العنرصين يف شعره وتنبيههم عىل ذلك ) ٣
 .اً وحديثًقديام
ّجماراة عدد من الشعراء أبا الفتح يف مقصده البديعي, وتشوف بعضهم ) ٤

 إىل التفوق عليه;
 اًراف الدولة العربية اإلسالمية رشق شعر البستي يف أطمنانسياح هذه الظاهرة ) ٥
 . والتنبيه عىل ذلك من املؤرخني يف كتب الرتاجم خاصة, ومن النقاد والبالغيني,اًوغرب

 طريق اأكرب من سلكو«: و الفتح كام يف مقدمة الديوانّد أبُومن هنا ع
: رمجة أمحد بن احلسني احلمدوين وهلذا قال الثعالبي يف ت»اجلناس وأبدعوا فيه

                                                           

 ًشاعرا وكان) ٤٣٦ تويف (امليكايل أمحد بن اهللا عبيد الفضل أبو واملقصود, ٥٥٨: ١ العمدة )٥٣(
 ).٤٠٣ تويف (وكاتب شاعر, زمانه أمراء من وشمكري بن هو وقابوس. ًمرتسال ًوكاتبا

 .١٨٩: البستي الفتح أبو )٥٤(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤٠٧

ّيغرب يف وجه أيب الفتح البستيله من اجلناس الذي و« َ  ]من الرجز[:  قولهُ
ـــة  ـــك الليل ـــا رساجـــيظلمت  ي

  

 )٥٥(ويــاس راجــيظلمــة كــافر  
 

فأبو الفتح إذن هو املقياس الذي يمكن أن يقاس به «ّوعلق مقدم الديوان 
 .)٥٦(»غريه إذا ما أجاد

ْحذو من الشعراء الذين اًوقد ذكر الثعالبي نفر البستي, وفيهم أبو ا حذو َ
ّاحلسن بن املؤمل, وأبو القاسم السجزي, ومن شعر ابن املؤمل يف هذا 

 ]من البسيط[ )٥٧(:القصد
 ّ عيل رسول يف الكرى طارياطر

  

 بمنقـــارمـــن الطيـــور وأعطـــاين  
  

 ْنَ مَ الدار أملحِ بعيدٍّبِكتاب ح
  

 من قارٍيميش عىل األرض من باد و 
  

 تركتنــــي يف بــــالد ال أراك هبــــا
  

 !ومـن قـار من صخر بككأن قل 
 

)٧( 
 وباجلناس وترددت أشعار املشارقة التي ولع فيها الشعراء بالبديع عامة,

; وكان األندلسيون جيلبون الكتب من املرشق حني خاصة, يف بالد األندلس
 . املشارقةاب والشعراء والعلامءَّفني والكتِّصدورها, ويستقبلون املؤل

                                                           

: أي) يغرب يف وجهه(وقوله . ٦١ / ٢ اليتيمة تتمة من والشعر ١٩٨: البستي الفتح أبو )٥٥(
 ): ٣٣٨: ; عزامديوانه(واملعنى مستفاد من قول أيب الطيب . يسبقه; من باب الكناية

ِإذا شاء أن يلهو بلحية أمحق    أراه غباري ثم قال له احلق َ ْ. 
 .١٩٨: البستي الفتح أبو )٥٦(
 .السابق املصدر )٥٧(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤٠٨

وظهر أثر طريقة أيب الفتح البستي يف بعض شعراء األندلس يف أواخر 
ّالعرص األموي املرواين, ويف عرص الطوائف ويف عرص املرابطني واملوحدين, 

 . عىل اختالف يف االهتامم واملجاراة واملباراةوعرص بني األمحر يف مملكة غرناطة
دبية لرصد طريقة ويمكن أن نقف عند نامذج من كتب الرتاجم والرتاجم األ

 وابن )٥٨(جذوة املقتبس: فقد أورد احلميدي يف. البستي يف أشعار األندلسيني
 من أشعار األندلسيني جاروا فيها اًار يف التكملة قطعَّبسام يف الذخرية, وابن األب

   ;اًالبستي يف طريقته, مع التنبيه عىل هذه املجاراة واملتابعة واملساواة أحيان

أنشدين لنفسه :  يف ترمجة أيب بكر أمحد بن سليامن املرواينقال احلميدي −١
 ]من املجتث [:عىل طريقة البستي) بن حزم(يف أيب حممد عيل بن أمحد 

ــــــــــق ــــــــــىل بخل ــــــــــا حت ّمل ّ 
  

 عــــــودكاملــــــسك أو نــــــرش  
  

 نجــــل الكــــرام ابــــن حــــزم
  

 عـــــوديوفـــــات يف العلـــــم,  
  

 فتـــــــــواه جـــــــــدد دينـــــــــي
  

 عـــــــــوديجـــــــــدواه أورق  
  

ــــــــه ــــــــت عن  أقــــــــول إذ غب
  

ــــا   ــــسعد ي ــــاعة ال ــــوديس  ع
 

الثانية فعل ماض مبني للمجهول ) عودي(األوىل عود الطيب, و) عود(فـ 
الشاعر عىل سبيل املجاز, وعود الثالثة من عود الشجر أوردها . من عاداه

 . األخرية فعل أمر من عاد يعود)عودي(و

                                                           

 .١١٧ – ١١٦: ً مثالاملقتبس جذوة )٥٨(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤٠٩

 ابن حزم, قال  عنًالويف ترمجة أمحد بن مسعود األزدي الشمنتاين نق −٢
 ]من الكامل [: الفتح البستيومن شعره عىل نحو طريقة أيب«: )٥٩(يدي يف اجلذوةاحلم

ًيــا عــاذلني عــىل الغــرام متــيام ّ 
  

 لعتبـــهألـــف الـــصبابة مـــالكم و 
  

 ّأنى يفيق عىل اهلـوى مـن نفـسه
  

ُرضيت برض احلب مـذ    ولعـت بـهّ
 

أنشدين لنفسه يف «:  ترمجة خلف بن هارون القطينيوقال احلميدي يف −٣
 ]من املتقارب [:عىل طريقة البستي) بن حزم( حممد عيل بن أمحد أيب

 خيــوض إىل املجــد واملكرمــات
  

 أهواهلـــــابحـــــار اخلطـــــوب و 
  

ـــــة ـــــال غاي ـــــرت للع  ٌوإن ذك
  

ــــأهــــوى هلـّترقــــى إليهــــا و   ـاـــ
 

 , بكر بن القوطية يف جتنيس القوايفوأنشد الوزير أب: )٦٠(ويف الذخرية −٤
 ]من جمزوء الوافر [:بستيعارض هبا طريقة أيب الفتح ال
 وهلــــــــاســــــــقاين كأســــــــه 

  

ـــــــــــــب زادين    وهلـــــــــــــادبي
  

 وهلــــــــــيغــــــــــزال إن رأى 
  

ـــــن   ـــــا ع ـــــزه ـــــا وصتي ق  هل
 

 ]من الكامل [:وقال
ــادم مل أرض مــن  ــهَومن  أرشي ب

  

 ِرشيبـه َ غـريُ أصبحتإذافندمت  
  

 َأرقــي بــه ألقــاه مــن اليــت مــ يــا
  

ـــهوســـهادي انفـــردا بعـــني   ِ رقيب
 

 ]من اخلفيف [:وقال
                                                           

 .١٣٩ – ١٣٨: املقتبس جذوة )٥٩(

 .٢/٢١٥ بسام البن الذخرية )٦٠(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٠

ـــــدل ـــــسٍّوم ـــــىهيْقَ ب  ّ يتلق
  

ــــــ  ــــــسطوة َمَدُن ــــــدارٍاه ب   ِواقت
  

 فمتى أسأل الرجوع لداري
  

 ِت دارـوقــقــال يل ارشب فلــست يف  
 

ومن طريف هذا النوع من التجنيس يف أشعار أهل األندلس أن  −٥
) أغامت(شبيلية قالت له ومها يف سجن إزوجة املعتمد بن عباد أمري ) اعتامد(
 عبارة نفثت هبا يف »يا سيدي لقد هنّا هنا«بن تاشفني غرب حني نفامها يوسف بامل

 ]من جمزوء الرجز[ )٦١(:اًذلك الوضع الصعب فقال املعتمد شعر
ـــــ ـــــا هنَ  اقالـــــت لقـــــد هنّ

  

 مـــــوالي أيـــــن جاهنـــــا ? 
  

 هنــــــــاقلــــــــت هلــــــــا إىل 
  

ــــــــــــاّصــــــــــــرينا    )٦٢(إهلن
 

 تضاعيف عىل هذا املنوال يف بعض الدواوين ويف اًويلتقط الباحث قطع
 . األدباء والشعراءبعض تراجم

 مع ميل إىل نمط ,ا بعرص الطوائف فنيًالوكان عرص املرابطني موصو −٦
 مع مذهب ابن خفاجة الذي كان هو ,من اإلجادة والتحسني اللفظي واملعنوي

اق, ّفيهم ابن الزق:  وكان معه وبعده أنصار هلذا املذهب وأتباع مبدعون;رأسه
َرف بن عيس, وأبو املطنَْلَصايف البُّوالر ُمرية املخزومي, وأبو بكر الكتّ دي نُْ

 .وكان اجلناس من أدواهتم الفنية. وسواهم

                                                           

 .١١٤: عباد بن املعتمد ديوان )٦١(

 .وغريها  للمقري الطيب ونفح, امللك عبد البن والتكملة والذيل  األبار البن التكملة يف )٦٢(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤١١

 ]من الرسيع [)٦٣(:من قصيدةابن خفاجة كقول 
ــــ ــــت طرف ًعلق ــــ اّ ــــاتر اًفاتن  اًف

  

ــــك  ــــَ وِفي ــــكارِغ ــــِ من  اراّرَ غ
  

ــــــابو ــــــستوطنًًالن  ًالبــــــاب ا م
  

ـــاث  َنف ـــحاراّ ـــني س ـــظ الع  ّ حل
 

 الفني أيب بكر الكتندي من قطعة هو أتباع مذهبويف شعر أحد تالمذته أ −٧
 ]من البسيط[ )٦٤(:يف الزهد

ــت ال ــيغأن ــرح يبّن ــر ب  ّ وإن الفق
  

ِالنشب  املغني عنالغنىب فأغنني  ّ 
  

 اًى مل أخـف دركـْمحـُِرني بْركَّإن تد
  

 وانـــشبيـفنـــي إىل نفـــيس ْلِكَوإن ت 
 

 .وفيها جناس القوايف
بري ُ العرص املوحدي باألندلس ابن جوممن أكثر من جتنيس القوايف يف −٨

 ]من الرسيع[ )٦٥(:, ومن شعره يف هذا الغرض)٦١٤تويف (الرحالة  املشهور 
ـــــاك والـــــشهرة يف ملـــــبس  ٍإي

  

ــواب   ــن األث ــبس م ــامهلاوال  أس
  

ــــسهُتواضــــ ــــسان يف نف  ع اإلن
  

 وأســــمى هلــــاأرشف للــــنفس  
 

 َفِلَك«بري  عرص املوحدين قال إن ابن جفوزي سعد للشعر يف. ويف قراءة د
 :)٦٦(» وأكثر من ترديدهاً شديداًهبذا الرضب من التجنيس كلف

                                                           

 .١٢: خفاجة ابن ديوان )٦٣(

 .٤: القطعة: الكتندي شعر جمموع).٦٤(

 .للمقري الطيب نفح من والنص ٥١٢: شعره جمموع )٦٥(

 .٣١٦: ص عيسى سعد فوزي. د: املوحدين عرص يف األندليس الشعر )٦٦(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٢

 ]من الكامل [)٦٧(زمونَونقرأ يف شعر ابن ح
 يا مغرب القمرين ليتك مطلـع

  

 ُ الـذي نـستودعأو ليت أوليـت 
 

 يف بعض مبثوثة من الشعر تابعت هذا النهج اًويدرج الباحث قطع −٩
بن عيل  يف ترمجة أيب جعفر أمحد بن احلسن الدواوين أو كتب الرتاجم, فقد ورد

 ]من الوافر [)٦٨(:الكالعي قطعتان, إحدامها
 خصال أهل العلـم ألـف: ُيقال

  

 األلف سـاداومن مجع اخلصال  
  

 ّوجيمعها الصالح فمـن تعـدى
  

 الفــــسادامذاهبــــه فقــــد مجــــع  
 

ما ذكره ابن   إىل اسم أيب الفتح البستياومن أواخر اإلشارات نص −١٠
أيب الربيع : يف ترمجة أحد أعالم األندلس وأعالمهم) حتفة القادم(ار يف َّباأل

 :)٦٩(قوله) ٦٣٤ سنة اًتويف شهيد(الكالعي 

 ]من البسيط [:وله يف طريقة أيب الفتح البستي
ــشهم إن آســى ــوا لفــؤاد ال  ّتعجب

  

ُّمــايل وقــد جــد جــد العمــر ال    آســىَِّ
  

ّي نفيس التعظـت بـأنظنلو مل تع َ 
  

ـــ  ـــدهر أرى مث  إبئاســـاال نعـــيم ال
  

 اهاتيك أربع صحبي بعـد سـاكنه
  

ــ  ًمل تبــق فيهــا النــوى نؤي  آســا وال اُ
  

 اًف عتـا صـلاًفارجع إىل اهللا يا قلبـ
  

 آسىستبى ُفذو الندى يف الورى إن ي 
  

 وال يروقــك توريــد اخلــدود فــام
  

ـــك ورد  ـــي ليالي  آســـا ال وال اًتبق
  

                                                           

 .١٠٧: املسافر زاد )٦٧(

 .٣٧: اخلطيب بن الدين لسان: الكامنة الكتيبة )٦٨(

 .١٤١: القادم حتفة من املقتضب )٦٩(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤١٣

ُجترع الصاب يف الدنيا عـساك تـرى ّ 
  

 آســا منــه يف دار الرضــا اًمعوضــ 
 

 وإبئاس عكس إنعام من البؤس, ,ّآسى يف البيت األول من التأيس −١١
أثر البعر ونحوه أو أثر النار, وآسى يف البيت الرابع من : واآلس يف البيت الثالث

ب املذاق ِّشجرية هلا ثمر طي(املواساة, وآس يف البيت اخلامس نوع من اجلنبات 
 .العسل: واآلس يف البيت األخري)  بعد قطافهًالوهلا ورق يعيش طوي

 ]من البسيط: [)٧٠( اخلطيب بنلسان الدين ومن شعر
 مايل أهذب نفـيس يف مطامعهـا

  

 ي يبذهتذيبي وهتوالنفس تألف  
  

 إذا سبقت عـىل دهـري بتجربـة
  

 جتريبــي وجتــري يبتــأبى املقــادير  
 

يشء من اجلناس ومل يكتف  مال فيها إىل اً قطع)٧١(ونجد يف ديوان ابن خامتة −١٢
, مع اًيف بعضها بجناس القوايف والتزم جناس الترصيع, فقد جعل كل بيت مرصع

  ]من خملع البسيط [:; ومن ذلكنيس املركب الذي اشتهر به البستيتوشية ذلك بالتج
ــــن بأوصــــافه  ــــا م  وايلَاحلــــي

  

َقـــيِر   حـــوى يل قـــد ّ يف احلـــبّ
  

 اجلــــــوايلأنــــــوار وجناتــــــك 
  

ـــَج   اجلـــوى يل وَالوجـــد ذا َْنيَل
  

 الــــــدوا يلثغــــــرك ََملــــــى ويف 
  

 ّالـــــدوايلّلـــــو علنـــــي بابنـــــة  
  

 نـــوايلهـــال جعلـــت الرضـــا 
  

 النـــــوى يل إيالئـــــك َبـــــديل 
  

 واملنــــــى يلفغايــــــة الــــــسؤل 
  

 منـــايل الرضـــا َلـــو كـــان منـــك 
 

                                                           

 .)اجلزائر ط (ديوانه يف البيتني أجد ومل, ٧٨: اجلناس فن )٧٠(

 .١٠٦: دمشق – الثقافة وزارة ط )٧١(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٤

 وورد يشء من اجلناس قليل يف ديوان عبد الكريم القييس األندليس −١٣
 ]ن املتقاربم [:)٧٢(كقوله) ?٩٠٠تويف (

ـــدا ـــل الن  ســـليل األماجـــد أه
  

ـــــداء حمـــــب بكـــــم   ـــــرمن ِمغ ُ 
  

ـــــثيل وال ـــــب م  ســـــواك يطال
  

ـــــاع   ـــــام ابت ـــــايل ب ـــــاملغرميب ِب َ 
 

 الشعراء ومال. عىل أن الذوق اختلف يف صنعة البديع يف العرص الغرناطي
ونجد ذلك يف ديوان لسان  يف مقطعاهتم وطرائف أشعارهم إىل فن التورية;

, وديوان )٧٧٠تويف (, وديوان ابن خامتة األنصاري )٧٧٦تويف (الدين 
 .)٧٣()٧٤٩تويف (أستاذمها ابن اجلياب 
 أستاذه ابن رمجع فيه أشعا )٧٤(ًال مستقاً لطيفاًقالة كتابْرَوقد أصدر ابن ز

 .)ائق التوريةفائق التحلية يف ر(ّخامتة املبنية عىل التورية سامه 
 : خالصة ونتائج

 من فنون البديع التي أكثر اًالعرص العبايس واحداشتهر فن اجلناس يف  −١
اب يف استنباط أنواع منه, وصار َّوتفنن الشعراء والكت. منها الشعراء املحدثون

 . باسم أحد شعراء القرن الرابع وأدبائه أيب الفتح البستياًنوع منه مرتبط

                                                           

 .٤٦٥: ديوانه )٧٢(

قد و) املغرب ويف اجلزائر يف (مطبوع ديوان نالدي وللسان. خمطوط ديوان اجلياب البن )٧٣(
 ).الفكر دار يف آخرها طبعات ٣ منه صدر( ًحمققا خامتة ابن ديوان ُأصدرت

 .دمشق – دار احلكمة عن صدر )٧٤(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤١٥

أكثر البستي من نوع اجلناس الذي سامه املتشابه ثم عرف باملركب,  −٢
ًلون هبذا النوع أيضوت ً, وعرف ما يقع منه يف بيتني متواليني أحياناّ جناس ( بـ اُ

وحاول بعضهم التجنيس يف الشطرين من البيت وقيل فيه جناس ) القوايف
 ).كالذي رأيناه يف بعض شعر ابن خامتة األنصاري(الترصيع 

يع سار بعض الشعراء يف املرشق عىل ما جرى عليه البستي يف صنعة البد −٣
, وظهرت هذه العبارة يف األندلس طريقة أيب الفتح البستيوقيل فيهم إهنم عىل 

يف كتاب جذوة ) بحسب النصوص واألصول التي وصلت إلينا(أول ما ظهرت 
ُاملقتبس للحميدي وهو تلميذ اإلمام أيب حممد بن حزم وصاحبه وهو من أشهر 

 .كتب الرتاجم األندلسية

أثر يف التنبيه عىل طريقة البستي وهو  –و كام يبد −وكان البن حزم  −٤
ومن . أثر بتلك الطريقة وجرى عىل هنجهاّيرتجم لبعض شعراء األندلس ممن ت

الطريف ثناء بعض أصحاب ابن حزم وتالمذته عليه بقطع من الشعر فيها هذا 
 .اجلناس جماراة له يف إعجابه هبذه الصنعة

قد أوغل يف صنعة الشعر كان الشعر األندليس بعد عرص الطوائف  −٥
ومال مع الذوق الشائع الذي ذاع مع مذهب البديع الذي نبه عليه ابن املعتز 
والذي استمر يف األندلس عىل حال قريبة مما كان يف املرشق دون اإليغال الذي 

 .مودُبالشعر إىل اجل –عند املشارقة  –أرسع 

 بالنصوص اًخذأ(ظلت متابعة طريقة أيب الفتح البستي يف األندلس  −٦
أقرب إىل االكتفاء باإلطراف واملشاركة وحماولة )  عليهااًوقياسإلينا التي وصلت 

 .دون اإلرساف الذي كان يف ديوان البستي) إلثبات الذات كام يقال(املساماة 



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٦

 دغلب هذا النوع من اجلناس عىل املقطوعات الشعرية, ومن هنا كثر عن −٧
ال وا نوع املقطوعة وأعجبوا هبذا النوع, وقد قالشعراء األندلسيني الذين ارتاد

 ):?٦١٤تويف (جامع شعر ابن جبري األندليس 

 .»ة عالية, حوايل ثالثة أرباع شعرهّومقطعاته تؤلف, من خالل جمموع شعره نسب«
 ]من الرسيع: [)٧٥(يذكر الفالسفة: واضح كقولهه ومل ينبه عىل تأثره بالبستي ; وتأثره ب

ــا وحــشة اإلســالم مــن ــةي   فرق
  

ــــــسفهشــــــاغلة أنفــــــسها    َّبال
  

 قــد نبــذت ديــن اهلــدى خلفهــا
  

 الفلـــسفهّوادعـــت احلكمـــة و 
 

 .وهذا من طريقة البستي
يف دواوين الشعراء الذين عارصوا ابن يرد اسم البستي, وال إشارة إليه مل  −٨
; وال يف طييلُّكابن دراج وابن زيدون وابن شهيد واألعمى الت واحلميدي حزم

ّتالية مثل ابن خفاجة وابن الزقاق والرصايف البلنيس وابن األبار واجلزار العصور ال ّ ّ
ّقرطاجني يف عرص املوحدين, ّالرسقسطي يف زمن املرابطني واملوحدين وحازم ال

ال يف دولة بني األمحر كابن خامتة ولسان الدين بن اخلطيب وابن فركون وابن و
; وإن كان بعضهم جيعل ر وابن زمركري السلطان ابن األمحّالصباغ العقييل واألم

 . من فنون البديع التي يفيد منها يف صنعته الشعرية دون إكثاراًاجلناس واحد

هذا البحث هو إشارة وتنبيه, ونقطة انطالق تتيح بعد ذلك دراسة  −٩
ّشاملة موسعة ترصد الفنون البديعية يف دواوين الشعراء األندلسيني, وبقايا 

نهم, ويستقري ما يف كتب التواريخ والرتاجم وسائر أشعار من ضاعت دواوي
                                                           

 .٤٨٢: الرافدين آداب جملة )٧٥(



 رضوان الداية.  د− يف اجلناس ُطريقة أيب الفتح البستي
 

٤١٧

الكتب األخرى من النصوص املختارة ملتابعة الذوق العام يف الصنعة البديعية 
وغلبة نوع عىل نوع آخر من فنون البديع, وأثر ذلك يف أشعارهم وكتاباهتم, 

 .وربط ذلك كله بنظرة واسعة من منظور نقدي وبالغي وأديب
 جتري مقارنة ما كان يف املرشق, وما كان يف األندلس ومن جهة أخرى −١٠

ّالتي ظلت فيها رنة الشعر العريب عالية,   الظروف القاسية التي كانت تعاين معّ
 .منها, يف القرون األخرية

 :املصادر واملراجع
أبو بكر الكتندي, حياته وأدبه وجمموع شعره,حممد رضوان الداية, جملة جممع اللغة العربية,  −

 .٤ اجلزء ٨٢شق, املجلد دم

 .١٩٨٠حممد اخلويل, دار األندلس بريوت . أبو الفتح البستي حياته وشعره, د −

 دار الثقافة –) حتقيق حممد رضوان الداية( حممد بن عبد الغفور الكالعي –إحكام صنعة الكالم  −
 .١٩٦٥ – بريوت −

 .١٩٨٢وت عمر فروخ, دار العلم للماليني بري.تاريخ األدب العريب, د −

َ عني بنرشه عباس إقبال – الثعالبي –تتمة اليتيمة  −  .ه١٣٥٣ طهران –ُ

 .١٩٥٥التكملة لكتاب الصلة, ابن األبار, عزة العطار احلسيني القاهرة  −

 .١٢٩٩جنان اجلناس, صالح الدين الصفدي, اجلوائب,  −

 .ه ١٢٩١خزانة األدب وغاية األرب, ابن حجة احلموي, القاهرة  −

ان أيب الفتح البستي, حتقيق درية اخلطيب و لطفي الصقال, مطبوعات جممع اللغة العربية ديو −
 .١٩٨٩ – ه ١٤١٠دمشق 

 .١٩٧٢ دمشق واإلرشادديوان ابن خامتة األنصاري, حتقيق حممد رضوان الداية, وزارة الثقافة  −

 .١٩٦٠ديوان ابن خفاجة ـ حتقيق السيد مصطفى غازي, منشأة اإلسكندرية  −

 .١٩٨٦ − ١٤٠٧ الكويت – دار القلم –أمحد فوزي اهليب .  مجعه د–ديوان ابن الوردي  −



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

٤١٨

ديوان عبد الكريم القييس, حتقيق مجعة شيخة وحممد اهلادي الطرابليس, بيت احلكمة, قرطاج  −
 .١٩٨٨تونس, 

 .١٩٧٠ بريوت – مكتبة دار الرشق – حسن عزة.  حتقيق د–ديوان العجاج  −

 ه١٤٣٠ دار الكتب املرصية –أمحد بدوي . حامد عبد املجيد و د.  د بن عباد, مجعهديوان املعتمد −
 .م٢٠٠٩ –

 –ه ١٣٩٨إحسان عباس, دار الثقافة بريوت . الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة, ابن بسام, حتقيق د −
 .م١٩٧٨

 .لبنانة فالذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة, ابن عبد امللك املراكيش, دار الثقا −

 . دمشق– نرش دار احلكمة – حتقيق حممد رضوان الداية – ابن زرقالة –رائق التحلية يف فائق التورية  −

 .م١٩٨٠د, دار الرشيد, بغداد يحممد جميد السع.الشعر يف العرص املرابطي يف األندلس, د −

 .مرص −فوزي سعد .الشعر يف العرص املوحدي, د −

 .ة القاهر٣ −١الطراز للعلوي  −

 ه ١٤٠٨حممد قرقزان, دار املعرفة لبنان, .العمدة يف حماسن الشعر وآدابه, ابن رشيق القريواين, د −
 .م١٩٨٨ –

 .م١٩٥٤فن اجلناس, عيل اجلندي, دار الفكر العريب, مرص,  −

 إحسان عباس, دار الثقافة .الكتيبة الكامنة يف شعراء املئة الثامنة, لسان الدين بن اخلطيب, حتقيق د −
 .م١٩٦١بريوت 

 .م١٩٨٣ – ه١٤٠٣املجمع العلمي العراقي . داد بغ٣−١أمحد مطلوب, . دمعجم املصطلحات البالغية,  −

, اًبحث ابن جبري األندليس شاعر (١٩٧٨جملة آداب الرافدين, جامعة املوصل, العدد التاسع,  −
 .)٥٢٥ – ٤١٦منجد مصطفى هبجة, 

 بن حممد البلفيقي, حتقيق إسحاقبار, اختيار وتقييد أيب املقتضب من كتاب حتفة القادم البن األ −
 .م١٩٥٧براهيم األبياري, املطبعة األمريية بالقاهرة إ

 .م١٩٧٧ − ه ١٣٩٧إحسان عباس, دار صادر بريوت, .وفيات األعيان, ابن خلكان, حتقيق د −

 .ت.تب العلمية بريوت, د الدين عبد احلميد, مصورة دار الكييتيمة الدهر للثعالبي, حتقيق حممد حمي −


