اجلمهىزيــــُ اجلصائسيـــــــــُ الدميقساطًــــُ الػعبًــُ
وشازَ التعلًـــــم العالـــٌ و البحث العلمــٌ
جامعُ مهتىزٍ قطهطًهُ
*****

اﻟرﻗم اﻟﺗرﺗﯾب:
السقم التطلطلٌ05/LAR/2018. :
66/DS/2018

كلًُ اآلداب واللغـــــــــات
قطم اللغُ واألدب العسبٌ

مركـــسَ مكملُ لهًل دزجــــُ الدكتىزاه علـــــىم يف األدب العسبـــــٌ غعبُ أدب قديم ونقده

إعداد الباحثة :

تحت إشراف :

فريدة بولكعيبات

أ  .د عمار ويس

الستبــــُ
أعضاء اللجهُ
أضتاذ التعلًم العالٌ
مىضِ غسوانُ
أضتاذ التعلًم العالٌ
عمـــــاز ويــظ
أضتاذ التعلًم العالٌ
زابـــــــــح دوب
أضتاذ التعلًم العالٌ
العلمــــــٌ مكٌ
أضتاذ حماضس  -أ-
مهصـــف غــلٌ
حممد بػري مطالتٌ أضتاذ حماضس  -أ-

الصفُ
زئًطا
مػسفــا ومقسزا
عضىًا
عضىًا
عضىًا
عضىًا

اجلامعُ
جامعُ مهتىزٍ  -قطهطًهُ-
جامعُ مهتىزٍ  -قطهطًهُ -
جامعُ األمري عبد القادز -قطهطًهُ-
جامعُ العسبٌ بو مهًدٍ  -أم البىاقٌ-
جامعُ مهتىزٍ  -قطهطًهُ -
جامعُ فسحات عباع -ضطًف -

الطهُ اجلامعًُ7102/7102 :

شكر و عرفان
قال رسول اله صلى هللا علٌه وسلم '' :من لم ٌشكر الناس ،لم ٌشكر هللا''
هلل الفضل من قبل ومن بعد فالحمد الذي منحنً القدرة على إنجاز هذا
العمل و بعد،
أتقدم بخالص شكري وفائق احترامً إلى أستاذي الفاضل :األستاذ الدكتور
'' عمــار وٌـــس '' الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذا البحث ولم ٌبخل
علًّ بنصائحه وتوجٌهاته ومالحظاته العلمٌة القٌمة رغم انشغاالته العدٌدة،
منً فائق االحترام والتقدٌر جازاك هللا كل خٌر.
كما أتوجه بالتقدٌر الصادق ألساتذة جامعتً سكٌكدة وقسنطٌنة الذٌن لم
ٌبخلوا علً بتوجٌهاتهم ونصائحهم.
دون أن أنسى كل من أعاننً فً عملً هذا سواء بنصٌحة أو مرجع أو
حتى كلمة طٌبة ،إلـى كل هؤالء مرة أخرى أوجه شكري وامتنانً

اإلهــــــــــــداء
إلـى روح والدي الطاهرة تغمده هللا برحمته.
إلـى من ساندتنً فً زحمة الحٌاة ،وأحبت نجاحً وتفوقً
إلـى مصدر العطف والحنان '' أمــــــــــً ''.
إلـى من تقاسمت معهم أفراحً وأحزانً فً هذه الدنٌـا إخوتً وأخــواتً.
وإلـى جمٌــع أوالدهـــم كل واحــد باسمـه.
إلـى كل من تصلنً بهم وشائج الرحــــم.
إلـى كل هــؤالء ...أهدي ثمرة نجاحـــً وجهــد ي.

 -فرٌـــــدة-
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مقدمة:
يعد الشعر اٞتاىلي كنزا شعريا ،ومصدرا مهما من مصادر ثقافتنا العربية ،يزخر بلغة مكثفة
وصور مركبة و٭تمل من اإل٭تاءات الفنية للباحثُت ما ال سبيل إُف حصره ،وىذا ما شد الدارسُت
للبحث يف غماره الكتناه عا١تو وكشف خباياه وأسراره .إذ أ ّف النص الشعري اٞتاىلي أثب أصالتو
وتفرده من ٚتيع اٞتوانب ،وىو من النصوص ا٠تصبة اليت تغري النقاد ّتاذبيتها،ألهنا مكتنزة
بالطاقات اإلبداعية واألدوات اٞتمالية اليت تغذي القارئ با٠تياؿ اٞتامح واللذة الشعورية الفياضة.
وقد شكل االستطراد ظاىرة فنية وٝتة أسلوبية يف الشعر اٞتاىلي ،حىت أصبح خاصية من
أبعادا فنية مكنتها من الوصوؿ
خواص القصيدة اٞتاىلية أسهم يف نضجها واكتما٢تا ،ومنحتها ً

إُف أرقى ٪تاذجها٢ ،تذا احتفى القدماء باالستطراد احتفاءً ال نظَت لو ،إذ ال تكاد ٗتلو قصيدة
نادرا .وقد عمل الشاعر اٞتاىلي يف ظل ىذه الظاىرة على إطالة القصيدة
جاىلية مطولة منو إال ً
انسجاما مع نفسيتو.
وتلوينها لتكوف أكثر اتساقًا و
ً

يعد النابغة الذبيآف من أبرز الشعراء اٞتاىليُت الذين اعتمدوا ىذا األسلوب ا١تتميز يف
تشكيل خطاباهتم الشعرية ،وىذا ما جعل شعره يتميز ّتمالية أدبية ولغوية ،كما جاءت نصوصو
إمتاعا ،كيف
الشعرية مشبعة بالدالالت ا١تتعددة واٞتماليات الفريدة اليت تأسر لب القارئ وتزيده ً

ال وىو-حكم سوؽ عكاظ ا١تشهور-تأتيو الشعراء من كل مكاف ،فيعرضوف عليو أشعارىم
فيفاضل بينهم ويصدر حكمو ْتق أشعارىم ،وقد جعلو ابن سبلـ اٞتمحي يف الطبقة األوُف من
شعراء اٞتاىلية بعد امرئ القيس يليو زىَت واألعشى.
ونظرا للمكانة األدبية ا١ترموقة اليت حظي هبا النابغة الذبيآف وإٯتانا منا بقيمة شعره الذي
توفر على زخم كبَت من ا١تشاىد االستطرادية .وقع اختيارنا على ديوانو الشعري لرصد أىم الظواىر
والسمات األسلوبية يف مشاىده اليت استطرد إليها الستنطاؽ دالالهتا ا١تتنوعة من خبلؿ ىذه

أ
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الدراسة اليت وٝتناىا بػ ػ«االستطراد يف الشعر العريب القدٔف يف ضوء النظرية األسلوبية اٟتديثة
٪توذجا.»-
ديواف النابغة الذبيآف ًوقد تناول

بعض الدراسات شعر النابغة الذبيآف بالدراسة والتحليل منها كتاب بنية

القصيدة اٞتاىلية دراسة تطبيقية يف شعر النابغة الذبيآف لػ ػػ(علي مراشدة) .وكذلك دراسة ل ػػ(سعد
سليماف ٛتودة) لغة التصوير الفٍت يف شعر النابغة الذبيآف ودراسة (خالد ٤تمد الزواوي) الصورة
الفنية عند النابغة الذبيآف إضافة إُف دراسة (إيليا حاوي) النابغة سياستو وفنو ونفسيتو ،وَف ٧تد -
يف ما وقع بُت أيدينا -دراسات أسلوبية حوؿ مشاىد االستطراد يف شعره فتجرأنا على دراسة ىذا
ا١توضوع رغم تشعبو وصعوبتو.
وقد رجونا من دراسة (االستطراد يف شعر النابغة يف ضوء النظرية األسلوبية اٟتديثة) ٚتلة
من األىداؼ منها:
 التطلع والطموح إُف كشف الرؤى اٞتمالية والسمات األسلوبية اليت تطبع ا١تشاىداالستطرادية يف شعر النابغة ،وتعكس ثراءىا اللغوي ويظهر ذلك على وجو ا٠تصوص يف
ا١تمارسة التطبيقية ،وقد وجدنا أنفسنا يف الكثَت من األحياف ٩تتار ا١تشاىد االستطرادية
بطريقة عشوائية ألف طبيعة ا١تمارسة األسلوبية اقتض ذلك.
عموما وشعر النابغة الذبيآف
خصوصا ،مازاؿ حقبلً
ً
 التأكيد على أ ّف الشعر العريب القدٔف ًمثَتا لؤلسئلة ٦تا يتطلب دراسات متخصصة وواعية.
ٚتاليًا ومعرفيًا ً
 البحث عن مواطن الشعرية يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة والوقوؼ على مدى قدرةالشاعر على ٕتسيد الصورة الشعرية اليت تثب فرادة العمل اإلبداعي وأصالتو.
 رصد ٝتات اللغة الشعرية يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف و٤تاولة استجبلء قيمالنص اٞتمالية :لنبُت مدى إبداع الشاعر فيها.

ب
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وقد وقع اختيارنا على ا١تنهج األسلويب لدراسة ا١تشهد االستطرادي يف شعر النابغة ،إلبراز
٥تتلف الظواىر األسلوبية اليت أدت إُف تفرده و٘تيزه .واألسلوبية علم جديد دخل حقل الدراسات
األدبية يهتم بالدراسة العلمية لؤلسلوب ،وقد ظهر ىذا العلم نتيجة ٖتكيم ا١تقياس اللسآف يف
دراسة العمل اإلبداعي ،فكان اللسانيات ىي األب الشرعي الذي ترعرع يف أحضانو ىذا العلم
٦تا أدى إُف تعدد إتاىاتو بُت األسلوبيات اللغوية واألسلوبيات األدبية واألسلوبيات السيميائية.أما
عند العرب فقد طرح األسلوبيات بديبلً قويا للببلغة حىت عدت ببلغة جديدة ٯتكن من خبل٢تا
بعث الدرس الببلغي ودراستو وفق النماذج األدبية اٞتديدة اليت اختلف

يف بنياهتا اللغوية من

قصورا
حيث األلفاظ واألساليب ا١تستحدثة ...وألننا نعتقد أ ّف جل ىذه االٕتاىات منفردة تعآف ً
ال يسمح ٢تا بالوصوؿ إُف الغاية ا١تنشودة يف ٖتليل النصوص األدبية ،فإنو يتوجب علينا تبٍت
٤تاسن كل إتاه واإلفادة منو يف سرب أغوار النص الشعري ،حىت يتسٌت لنا الوصوؿ إُف الغاية
األساسية للبحث وىي استظهار ٥تتلف السمات األسلوبية وا٠تصائص اٞتمالية يف ا١تشهد
االستطرادي عند النابغة .ولتحقيق ىذا ا٢تدؼ استنجدنا حينًا باإلحصاء وحينًا بالسيميائية وآخر
بالتناص والتأويل ،من دوف ا٠تروج عن ا١تنهج ا١تختار .وقد استعاف البحث با١تنهج التحليلي الذي
يستقصي الظاىرة ويتابع عناصرىا ومشكبلهتا ويسعى لتحليلها وا٠تروج منها باستنتاجات وأحكاـ
تعلل طبيعة الظاىرة وحضورىا.
وقد اعتمدنا يف دراستنا على النسخة اليت حققها ٤تمد أبو الفضل إبراىيم لديواف النابغة
وشروحو ،واقتصر التطبيق على ٥تتلف ا١تشاىد االستطرادية يف ديواف الشاعر ،واقتض الضرورة يف
نظرا لتوفر بعض الظواىر األسلوبية
بعض األحياف اختيار بعض ا١تشاىد دوف غَتىا أثناء التحليل ً

فيها دوف األخرى.

أصل
وقد أفاد البحث من بعض ا١تصادر القدٯتة اليت ّ

لبعض ا١تفاىيم النحوية والببلغية

منها :دالئل اإلعجاز لعبد القاىر اٞترجآف ،الصناعتُت أليب ىبلؿ العسكري ،مفتاح العلوـ
للسكاكي ،ا٠تصائص البن جٍت ،العمدة البن رشيق القَتوآف  ...وغَتىا من ا١تصادر الًتاثية
ج
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أيضا من بعض الدراسات وا١تراجع اٟتديثة منها :كتاب لغة ا٠تطاب
ا٢تامة ،كما استفاد البحث ً
الشعري عند ٚتيل بثينة دراسة أسلوبية بنائية ل ػ (فاضل أٛتد القعود) وكتاب ا١تفاتيح الشعرية قراءة
أسلوبية يف شعر بشار بن برد لصاحبو (يادكار لطيف الشهرزوري) ،أضف إُف ذلك كتاب ظواىر
أسلوبية يف شعر بدوي اٞتبل لعصاـ شرتح وكتاب الصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرف الثآف
ا٢تجري ل ػ (علي البطل)  ...وغَتىا من ا١تراجع اليت أنارت دربنا يف الدراسة.
نظرا
ً
وتبعا ١تقتضيات البحث حاولنا تقسيم الدراسة إُف خطة منهجية ٖتدد مسار البحث ً
لغٌت ا١تشهد االستطرادي يف شعر النابغة بالظواىر األسلوبية اليت يصعب اإلحاطة هبا فجاءت
الدراسة موزعة على أربعة فصوؿ مسبوقة ٔتدخل ومقدمة تتلوىا خا٘تة.
 -أما ا١تدخل فقد ٚتعنا فيو بعض اٞتوانب عن حياة النابغة الشاعر اليت ٚتع

بُت حياة

البادية يف كنف قبيلتو ذبياف حينًا ،وبُت حياة التحضر اليت عاشها يف كنف الغساسنة
وا١تنادرة حينًا آخر ،ومع تلك اٟتياة اليت عاشها أبدع الشاعر قصائد رائعة يف أغراض
٥تتلفة.
 وأما الفصل األوؿ فجاء فصبل ٘تهيديا للدراسة عنوناه بػػ :االستطراد يف الشعر اٞتاىليتطرقنا فيو للحديث عن مفهوـ االستطراد عند القدماء واحملدثُت ،وأنواع االستطراد
وموضوعاتو ،ونظرا لئللتباس الذي وقع بُت مصطلح االستطراد وبعض ألواف البديع خصصنا
عنصرا يف ىذا الفصل عرضنا فيو بعض آراء النقاد حوؿ االستطراد وبعض ألواف البديع مثل:
حسن التخلص واالعًتاض ...
 ويف الفصل الثآف وقفنا عند ٚتاليات األسلوب القصصي يف ا١تشهد االستطرادي عندالنابغة الذبيآف .وذلك ١تا المسنا من أسلوب اٟتكي أو السرد الذي ٗتلل بعض ا١تشاىد
االستطرادية يف شعر النابغة.
 أما الفصل الثالث فقد خصصناه لتجليات التناص يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغةحاولنا استجبلء دالالتو ا١تختلفة من خبلؿ الًتكيز على ثبلث عناصر ىي :التناص مع
د
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أخَتا ٕتليات ا١تلمح األسطوري يف قصص
القصص الديٍت ،التناص مع القصص الشعيب .و ً
اٟتيواف وصور ا١ترأة وداللتها.
 وْتثنا يف الفصل الرابع واألخَت شعرية اللغة يف مشاىد االستطراد عند النابغة عاٞتنا فيوشعرية اإليقاع وشعرية االنزياح الًتكييب من خبلؿ ثبلث ظواىر ىي (التقدٔف والتأخَت
االعًتاض ،اٟتذؼ) واالنزياح البيآف يف (التشبيو والكناية) ،وركزنا من خبلؿ دراسة ىذه
العناصر على تبياف ا١تشاعر الكامنة يف نفس الشاعر وراء تلك االنزياحات.
وقد حاولنا يف كل الدراسة أف نربط كل ظاىرة أو ٝتة أسلوبية بأبعادىا الداللية اليت ٯتكن
أف تؤوؿ إليها ،حيث اخًتنا لكل ظاىرة أسلوبية ٣تموعة من النماذج وقد حاولنا االختصار
أخَتا ٚتع ا٠تا٘تة أىم النتائج اليت توصل إليها البحث.
والًتكيز قدر اإلمكاف .و ً
وقد واجهتنا يف إ٧تاز ىذا البحث ٚتلة من الصعوبات منها قلة الدراسات النقدية اليت
تناول لغة الشعر عند النابغة الذبيآف با١تناىج النقدية ا١تعاصرة ،خاصة األسلوبية منها ،أضف إُف
ذلك صعوبة لغة ا١تشهد االستطرادي اليت أجهدتنا خاصة يف ا١تمارسة التطبيقية للوصوؿ إُف
مقاصد الشاعر وداللتو ،دوف أف ننسى غٌت ا١تشهد ٦تا ٧تم عنو صعوبة معاٞتتو أسلوبياً ،إذ أف
كل فصل من ىذه الدراسة يصلح ألف يكوف ْتثًا مستقبلً بذاتو ،إال أف ىذه الصعوبات َف ٖتط
من عزٯتتنا وإصرارنا على استكماؿ ىذا البحث ا١تتواضع الذي ال نزعم فيو ألنفسنا الكماؿ ألف

الكماؿ هلل عز وجل.
وختاما ال يسعنا إال أف نتقدـ ّتزيل الشكر والتقدير لؤلستاذ الدكتور عمار ويس الذي َف
ً

يبخل علينا بنصائحو وتوجيهاتو طيلة مسَتة ْتثنا فغمرنا بلطفو وحسن رعايتو ومشلنا بكرـ توجيهو
فجزاه اهلل عنا خَت اٞت ػ ػزاء.
كما ال يفوتنا أف نتقدـ بفائق الشكر واالمتناف إُف أعضاء ٞتنة ا١تناقشة الذين شرفونا
عذرا على ما تكبدوه من عناء أثناء القراءة ،ونشكرىم على
بقراءة ىذا البحث ،ونستسمحهم ً
تصويب ما جاء فيها من نقص وتقصَت.
ه

مدخل :أضواء على حياة الشاعر النابغة الذبياني
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 .2النشاط السياسي للنابغة.
 .3ا١توضوعات الشعرية عند النابغة.

أضواء على حياة الشاعر النابغة الذبياني

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخل
 .1التعريف بالنابغة:
أ .اسمه وكنيته:

ىو«زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوؼ بن سعد بن
ذبياف ،ويكٌت أبا أمامة» .1وقيل أنو ٝتي النابغة ألنّو َف يقل شعرا قط حىت صار رجبل ،وساد

قومو فلم يفجأىم إال وقد نبغ عليهم بالشعر بعدما كرب فسمي النابغة .2وكاف من أحسن الشعراء
ديباجة شعر ،وأكثرىم رونق كبلـ ،وأجز٢تم بيتا ،وكاف شعره كبلما ليس فيو تكلف.3
إذا عدنا للحديث عن تاريخ مولده ٧تد أف مؤرخي األدب قد اختلفوا يف تعيُت تاريخ ٤تدد
١تولد النابغة ،وإف كاف ىناؾ اختبلؼ حوؿ تاريخ ا١تيبلد ،فإهنم ٬تمعوف على أنو تويف حواِف
806ـ ،وأنو كاف ىرما.4
عرؼ عن النابغة أنو نشأ يف قومو ذبياف وكان

مناز٢تم بُت اٟتجاز وتيماء .5وقد كاف

شاعرا مطبوعا كرٔف اللفظ ،لو شهرة ذائعة بُت القبائل ،وقد اشتهر يف األسواؽ الشعرية ومنها سوؽ
عكاظ كشاعر وناقد ،حيث كان تضرب لو قبّة من أدـ و٭تتكم إليو الشعراء فيقضي بينهم
وكان كل أحكامو مقبولة تنم عن ذوؽ شعري رفيع.

 -1ابن سبلـ اٞتمحي :طبقات فحوؿ الشعراء ،دار الكتب،بَتوت ،لبناف،ط ،1988، 2ص/51أٛتد األمُت الشنقيطي
شرح ا١تعلقات العشر وأخبار شعرائها،حققو وأمت شرحو ٤تمد عبد القادر الفاضلي ،ا١تكتبة العصرية ،صيدا  ،بَتوت ،لبناف
 ، 2010ص.219
انظ ر :أيب زيد القرشيٚ :تهرة الشعار العرب ،حققو وشرحو :علي ٤تمد البجاوي ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع
، 1981ص.71
 -2النابغة الذبيآف :الديوافٖ ،تقيق٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم ،دار ا١تعارؼ ،مصر ،ص.13
 -3ابن قتيبة :الشعر والشعراءٖ ،تقيق وشرح أٛتد ٤تمد شاكر ،دار اٟتديث ،القاىرة،ج، 2006 ، 1ص. 156
 -4إيليا حاوي :النابغة سياستو وفنو ،دار الثقافة ،بَتوت ،لبناف ،1970 ،ص.15
 -5النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.5
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ب .نشأته وحياته:

بدوا يقيموف بالصحراء
عاش النابغة الذبيآف يف بيئة صحراوية بدوية «إذ كاف عرب الشماؿ ً

ويكثروف من الرحلة ،وقليل منهم يسكنوف ا١تدف والقرى الصغَتة ،ومن أشهر مدهنم مكة ،ويثرب

والطائف .أما البدو فكانوا يعيشوف ٚتاعات يف منازؿ ٮتتاروهنا من الصحراء ،وتربط كل ٚتاعة
أواصر الدـ والنسب وىذه اٞتماعة تعرؼ بالقبيلة» .1وىي الوحدة اليت بٍُت عليها النظاـ
االجتماعي يف اٞتاىلية.
يشَت ٤تمد زكي العشماوي إُف أف نظاـ القبيلة ىو األصل يف اجملتمع البدوي اٞتاىلي وأىلها
يرتبطوف فيما بينهم برباط القرابة والدـ وٮتضعوف إُف رئيس واحد وىو غالبا أكرب أعضاء القوـ
سنا ،وىو صاحب الكلمة وا١تشورة فيها ،ويتم اختياره اختيارا دٯتقراطيا ،2وعلى أساس أنو «من
أقدر اٞتماعة وأكربىم سنّا وأكثرىم ٕتربة ،وأقدرىم على تزعم شؤوف القبيلة ،وأف يكوف راجح

التفكَت شجاعا» .3وقد كاف التعصب القبلي من أىم القوانُت اليت ٖتكم الفرد ،ولذلك كثرت
اٟتروب بينهم لكثرة األحقاد والعداوات ،ؤتا أف الشاعر ينتمي إُف قبيلتو وىو جزء ال يتجزأ منها

فعليو أف يقف إُف جانبها ويناصرىا وأف يقصر «فنو وبيانو على خدمة القبيلة فًتاه آنا واعظا
يبصرىا مواقع الزلل ويرشدىا إُف اٟتياة اٞتادة ،ويبذؿ ٢تا النصيحة ا٠تالصة وىو ا١تشهور بنضج
الفكر وسداد الرأي ،فإذا أب

القبيلة إُف ٥تالفتو واللجاج فيما ذىب

إليوَ ،ف يعد أمامو سوى

االنصياع لرأيها والسَت يف طريقها ولو رآه خطأ» .4فالشاعر ٬تب أف يكوف دائما مناصرا لقبيلتو
ظا١تة أو مظلومة.
كاف ىذا حاؿ النابغة الذبيآف مع قبيلتو ذبياف فإنّو «َف يأؿ جهدا يف أف ٯتحض قومو
 -1عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،دار الفكر العريب ،ط، 1966، 4ص. 42
٤ -2تمد زكي العشماوي :النابغة الذبيآف ،دار ا١تعارؼ ،مصر ،ط ،2ص-129بتصرؼ-
 -3ا١ترجع نفسو ،ص.129
 -4عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص.49، 48
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النصح إذا ما احتاجوا إليو ،وأنو كاف يعظمهم يف كثَت من أمورىم ،ويريهم سبيل الرشاد كما رآهُ
٭ترضهم على القتاؿ تارة ،ويثبطهم عنو تارة أخرى ،ويد٢تم على قوة عدوىم وشدة بأسو إُف غَت
ذلك من األمور اليت تعٌت هبا القبيلة ،وال سيما إذا كان

يف حروب متتابعة مع غَتىا كما كاف

حاؿ ذبياف زمن النابغة».1
دوف يف شعره الكثَت ٦تا مر بو
ىكذا كاف النابغة الشاعر ا١تتصل دوما بقبيلتو ،وىو الذي ّ
قومو «من أحداث يف غاراهتم على ديار الغساسنة ،وأسرىم يف حروهبم مع عبس وحرب داحس
والغرباء» .2فهو شاعر متفرد لو من ا١تقومات الشعرية ماجعلو يتميز عن غَته من شعراء القبائل
وىذا االمتياز يف شعر النابغة ويف شخصيتو يرجعو زكي العشماوي إُف سياستو ،حيث كان
لو« سياسة واضحة مرسومة ٢تا مقوماهتا اليت ٗتتلف ٘تاما عن سياسة غَته من شعراء القبائل
اآلخرين».3
وقد أقاـ النابغة ىذه السياسة على مبادئ أساسية أ٫تها الدعوة إُف السلم ،حيث كاف
لعل خَت دليل على
يسعى إُف أف ٭تقق لقبيلتو وعشَتتو ما تريد ،لكن عن طريق السلم أوال ،و ّ
ذلك أنو كثَتا ما كاف ٬تتهد للمحافظة على حلفاء لقبيلتو ،ألنّو يدرؾ «حقيقة اٟتلف وٙترتو يف
اجملتمع القبلي ،وليس أبلغ من إدراؾ النابغة ١تعٌت اٟتلف من بكائو ا١ترير وحزنو األليم عندما يرى
انفصاؿ بٍت عبس عن ذبياف وعند ما يرى غطفاف قد انقسم على نفسها ،وَف تعد كما كان
وحدة متماسكة وقوة رىيبة ٗتافها القبائل وٖتسب حساهبا».4
كما حاوؿ أف ينصح قومو أكثر من مرة بضرورة التمسك ْتلف بٍت أسد من أجل احملافظة
على قوهتم و٘تاسكهم ألهنم حالفوىم وناصروىم يف الكثَت من ا١تواقف ،فهم أحبلؼ أقوياء
 -1ا١ترجع السابق ،الصفحة نفسها.
 -2موزة بن ىبلؿ آؿ هنيافْ :تث يف اعتذاريات النابغة الذبيآف ،دار الكتب الوطنية ،اجملمع الثقايف ،أبو ظيب،2003 ،
ص.18
٤ -3تمد زكي العشماوي :النابغة الذبيآف ،ص.172
 -4موزة بن ىبلؿْ :تث يف اعتذاريات النابغة ،ص.20
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ولذلك ال ٬تب التنكر ٢تم والتخلي عنهم ويف ىذا يقوؿ النابغة:1
ِ
ِ
قال بنو عام ٍر خالُوا بٍَِت أَ َس ٍد
ضّر ًارا ألَقواـ
س
للجهل َ
يا بػُ ْؤ َ
يد ِخبلء بعد إ ِ
حكاـ
ب البَبلءُ فبل نَػْبغِي هبم بَ َدالً
وال نُر ُ
ً
يَأْ َ
٢تذا فقد رفض كليًا عرض بٍت عامر اليت حاول الوقيعة بُت بٍت أسد وذبياف ،وأهنا مستعدة

للصلح إذا نقض ذبياف حلفها مع بٍت أسد ولذلك قاؿ:2
فصػ ػ ػ ػ ِ
وال تقػ ػ ػولوا لنا أمثا َ٢تػ ػ ػ ػ ػا ع ػ ػ ػ ِاـ
اٟتُونػ ػا ٚتيعػ ػ ػ ػ ػاً إ ْف ب ػَػ َدا لكم
ِمن أَج ِل بػ ْغ ِ
يوـ ِ
كأياـ
لكم
إٓف َألَ ْخ َشى
ِ
ْ َ َ
ضائهم ٌ
عليكم أف يكو َف ْ
ْ
فالسياسة اليت التزمها النابغة سياسة دقيقة ىدفها األساسي ىو احملافظة على قوة قبيلتو
واستقبلليتها.
ج .ص ـفاته:
من أىم الصفات اليت ذكرىا الرواة حوؿ شخصية النابغة الذبيآف أنو «كاف حسن السَتة
مهيب ا١تنظر ،لو ظفَتتاف تتدلياف على كتفيو ،وأنّو كاف يعيش عيشة مًتفة ،ويقتٍت التحف الثمينة
وا٠تيوؿ والنوؽ العتاؽ ،ولو عبيد وإماء ،ويأكل يف صحاؼ الفضة».3

وقد جاء يف شعره ما يدؿ على ىذا الثراء الذي حباه بو الغساسنة وا١تنادرة يقوؿ:4
ِ 
وإ ّف تػػِ ِ
بلدي إ ْف ذَ َك ػػرت ِ
وش ّك َيت
ضم ْ لَ َدي األَنَام ُل
وم ْه ِري وما َ
ُْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ائل
ح
الر
عليها
ى
د
ٖت
ا١تها
ف
جا
ى
اؽ كأن ػ ػ ػػها
ُ
ُ
يس العِتَ ُ
َ
ْ
َ
ُ
حبَ ُاؤ َؾ ،والع ُ
 -1النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.82

خالوا بٍت أسد :أي فارقوىم واقطعوا حلفهم ،يقاؿ :خاليتو ٥تاالة وخبلء ،إذا فارقتو وتاركتو -وقولو :يأب الببلء :أي ٯتنع من
جر بنا منهم -وقولو :وال نريد خبلء بعد إحكاـ  :أي ال نريد مفارقتهم ونقض
مفارقتهم ببلؤىم عندنا ،أي معرفتنا ٔتا ّ
حلفهم بعد أف أحكمنا األمر بيننا وبينهم.
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص. 82
 -3موزة بن ىبلؿْ :تث يف اعتذاريات النابغة الذبيآف ،ص.28
 -4النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.119
حباؤؾ :أي عطاؤؾ وىبتك -العيس :البيض من اإلبل وىي أكرمها -ا١تها :بقر الوحش -ىجاف :بيضها.
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و٦تا أثر عن النابغة من صفات أيضا أنو كاف «سياسيا ٤تنكا وصاحب عقل راجح ومنطق
٤تكم ٤تبوؾ ولساف لبق وصاحب كياسة وفطنة ،األمر الذي أىلو ليكوف حكما للمختصمُت من
قومو ولساف دفاع يكافح عن مصلحة أىلو إزاء بقية القبائل العربية».1
كما اشتهر أيضا بالرزانة واٟتكمة ،واستطاع هبذه األخبلؽ الكرٯتة أف يتبوأ بُت قومو منزلة
رفيعة فهو مقصدىم يف الشدائد ،وىو الشفيع ا١تستجاب الكلمة لدى ا١تلوؾ ،وىو الذي يشَت
عليهم بالرأي الصائب فيستمعوف لقولو ،ولقد ٘تكن بفضل سجاياه من أف ينزلو الغساسنة منزلو
األخوة ،وأف ينادمهم ويسمر معهم ،و٭تضر ٣تتمعاهتم و٤تافلهم يف أعيادىم ،واستطاع أف يأسر
قلب النعماف بن ا١تنذر ،وأف يكوف لو صديقا » ،2وىذا يدؿ على أف النابغة كاف يتمتع ٔتنزلة
عظيمة وا١تكانة بُت القبائل وا١تلوؾ اكتسبها من كونو رجل سياسة من جهة ،ومن قوة شعره من
جهة أخرى ،وىذا ما جعل بعض اٟتساد يكنوف لو اٟتقد والضغينة و٭تاولوف اإليقاع بو يف العديد
من ا١ترات.
 .2النشاط السياسي للنابغة:
أ .اتصال النابغة بالنعمان بن المنذر:
اتصل النابغة الذبيآف بالنعماف بن ا١تنذر أبو قابوس ملك اٟتَتة ،وكاف ٢تذا االتصاؿ أثر كبَت
يف شعره ،سواء من ناحية األغراض اليت خاض فيها ،أو من ناحية ا١تعآف ،وقد سبق ىذا االتصاؿ
اتصاؿ النابغة بعمرو بن ىند ،وقد امتازت اٟتَتة يف عهده بأف صارت مقصدا لشعراء البادية فوفد
عليو شعراء كثَتوف منهم النابغة.
أما النعماف بن ا١تنذر فبل يكاد يذكر يف التاريخ إال مقرونا باسم النابغة الذبيآف ،إالّ أف
 -1ىند بن صاٌف ،إبراىيم بن صاٌف :الشعر اٞتاىلي (عنًت ،ا٠تنساء ،النابغة) ،دار ٤تمد علي للنشر ،ط،2001 ،2
ص.66
 -2موزة بن ىبلؿْ :تث يف اعتذاريات النابغة الذبيآف ،ص.28
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الدارسُت َف ٭تددوا لنا بدقة سنة توليو ملك اٟتَتة وكل ما ذكروه أف حكمو كاف تقريبا «يقع بُت
سنيت 060ـ060-ـ» ،1و٦تا اشتهر بو النعماف بن ا١تنذر ٤تبتو لؤلدب والشعراء ،وكاف يف مدة
حكمو خَت راع ٢تما ،ولذلك وفد إليو النابغة فقربو منو وكاف مفضبل عنده ،فعاش النابغة حقبة
من عمره يف حاشية النعماف ينادمو و٭تضر ٣تالس أنسو و٢توه ،ويرى أشياء كثَتة َف يكن لَتاىا
لوعاش يف البادية طوؿ حياتو ،وقد كاف للحياة اليت عاشها مع النعماف أثر كبَت يف شعره.
غَت أ ّف صفو اٟتياة بُت النابغة والنعماف َف يلبث أف تعكر فغضب ا١تلك على الشاعر ،وقد
اختلف آراء الدارسُت يف تفسَت أسباب ىذا الغضب ،ولعل أقرهبا أف النابغة رأى زوجة النعماف
«متجردة فوصفها ،وتغزؿ هبا غزال حسيا يذكر مفاتنها ،وقيل إف النابغة استطاؿ على األمَت واجًتأ
على ىجوه ،وقيل إ ّف خصوـ النابغة نفسوا عليو منزلتو عند األمَت ،فأوغروا عليو صدره ،ورموه ٔتا
َف يقل وما َف يفعل ،فخاؼ الشاعر والذ بببلط الغساسنة خوفا من انتقاـ النعماف» ،2و٢تذا كاف

من الطبيعي أف يثور النعماف ويشتد غضبو لعبلقة النابغة بالغساسنة ومدحهم والتقرب منهم
ولكن رغم تقلب النابغة يف نعيم بٍت غساف ،إال أنو َف ينس ارتباطو بأيب قابوس ،فأخذ يزاوج يف
شعره بُت مدح األمَت الغسآف واالعتذار للنعماف ،إُف أف جاءت الفرصة السا٨تة حينما شفع
للنابغة عند أيب قابوس رجبلف من بٍت فزارة صحبا الشاعر متخفيا إُف اٟتَتة.
جاء يف الديواف« :وكاف النابغة قد قدـ مع منظور بن زبّاف وسيّار بن عمرو الفزاريُّت ،وكانا

قد وفدا على النعماف فضرب عليهما قبّة ليختص هبما مع قينة ،فجعبل ال يؤتياف بشيء ،إال بدآ

دسا إُف قينة بثبلثة
بالنابغة فقال للنعماف :إ ّف معهما شيخا ال يؤتياف بشيء إال بدآ بو ،مث ّ
فالسند .فلما ٝتعهن قاؿ :ىذا شعر علوي ،ىذا شعر
أبيات من أوؿ قولو :يا دار ميّة َ
بالعلياء ّ

٤ -1تمد زكي العشماوي :النابغة الذبيآف ،ص.79
 -2غازي طليمات ،عرفاف األشقر :األدب اٞتاىلي ،قضاياه أغراضو ،أعبلمو ،فنونو ،دار الفكر ،بَتوت ،لبناف ،ص.334
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أضواء على حياة الشاعر النابغة الذبياني

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخل
النابغة ،مث قبل شعره ،وعفا عنو وأكرمو».1

وقيل أيضا إف السبب األوؿ لعودة النابغة لببلط اٟتَتة أنو «ٝتع ٔترض النعماف فقفل راجعا
إُف اٟتَتة بعد أف مهد ٢تذه العودة باعتذارياتو اليت أسرت قلب النعماف إال أف عودتو َف تدـ طويبل
فقد غضب كسرى على النعماف ودبر أمر قتلو٦ ،تا جعل النابغة يعود إُف ديار قومو».2
واٟتقيقة أف القطيعة اليت وقع بُت النابغة والنعماف قد أسفرت عن قصائد رائعة جادت هبا
قر٭تة الشاعر رغبة منو يف تربئة نفسو من الوشايات اليت ألصق بو ،حيث «افنت النابغة يف ٕتويد
ىذه القصائد حىت غدا رائد ىذا الفن والسابق إليو يف الشعر اٞتاىلي» ،3ويرى صبلح رزؽ أف
شعر االعتذار الذي صدر عن النابغة كاف يصدر عن «نفس أبية ال ضعة فيها ،بل إ ّف إباءىا ىو
العف العارؼ باٞتميل ا١تنتمي إُف أصوؿ عريقة
الذي قادىا إُف االعتذار ،ذلك أل ّف اإلنساف ّ
الشمم والوفاء والرفعة والشرؼ ،يؤ١تو أف يتهم ٔتا َف يأت من
وأرومة طيبة تقدر معآف اإلخاء و ّ

أفعاؿ تنأى بو عن تلك الصفات األخبلقية السامية والشيم الرفيعة» ،4ومن أشهر اعتذارياتو ما
جاء يف البائية:5

1
ودس النابغة أبياتا من
 النابغة الذبيآف :الديواف ،ص /.29ابن قتيبة:الشعر والشعراء،ج ،1ص .165،166حيث جاءّ « :فالسند ،وىي:
قصيدتو :يا دار ميّة بالعلياء ّ

نبئ أف أبا قابوس أوع ػ ػ ػ ػدٓفمهبل فداء لك األقواـ كلهم
مسح ُ كعبتو
فبل لعمر الذي ّ
ما إف بدأت بشيء أن تكرىوُ

وال ق ػ ػ ػ ػ ػ ػرار على زأر من األسد
أٙتر من مػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ومن ولد
ومػ ػ ػ ػ ػػا ُ
وما أريق على األنصاب من جسدِ
إذف فبل رفع سوطي إُف يدي

فأمنو».
فلما ٝتع النعماف الشعر أقسم باهلل إنو لشعر النابغة وسأؿ عنو فأخرب أنو مع الفزاريُت وكلّماه فيو ّ
 -2ماىر عبد الغٍت كرٔف :الشواىد النحوية يف شعر النابغة الذبيآف ،مطبعة األمانة ،ط ،1955 ،2ص.9
 -3صبلح رزؽ :الشعر اٞتاىلي :السياؽ ،ا١تبلمح ،أىم القضايا ،أبرز األعبلـ ،دار غريب للطباعة والنشر،2005 ،
ص.273
 -4ا١ترجع نفسو ،ص.273
 -5النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.72
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أضواء على حياة الشاعر النابغة الذبياني
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخل
ِ
ب
أَتَ ِآف -أبَػْي َ الل ْعن -أنك ١تتٍَِتوتلك اليت أَ ْىتَم منها وأَنْ َ
صُ

فَبِ ُّ كأ ّف العػ ػ ػ ِ
ِ ِ
ػائدات فَػَر ْشنٍَِت
ب
َىر ً
اسا بو يػُ ْعلَى فراشي ويػُ ْق َش ُ
ِ
ب
حل ْف ُ فلم ْ
ػك ِريبَةً
أترؾ لنفس ػ ػ ػ َ
وليس وراءَ اهلل للمرء َم ْذ َى ُ
أكذب
ْ١تبلِغُك الو ِاشي أ َغ ُّ
لَئِ ْن كن َ قد بػُلِغ َ َع ٍِت خيانَةً
ش و ُ
ىكذا كان اعتذاريات النابغة من روائع الشعر العريب اليت جعل منو إماـ شعر االعتذار
ورائده يف العصر اٞتاىلي.
واٟتقيقة اليت ٯتكن أف نشَت إليها -وقد سبقنا -يف اإلشارة إليها دارسوف آخروف -ىي أف
قصة ا١تتجردة قصة غريبة وغَت منطقية ،خصوصا و٨تن نعلم ما كاف ٯتيز العقلية العربية يف اٞتاىلية
من اٟترص على صورة ا١ترأة الشريفة وعدـ جعل مفاتنها عرضة للشعراء ،لذلك فمن غَت ا١تعقوؿ
أف يطلب النعماف من شاعره -مهما تكن درجة القرابة بينهما -أف يصف ٚتاؿ امرأتو ،فالغَتة
أمر طبيعي عند عرب اٞتاىلية ،ويف ىذا الصدد يقوؿ عبد الفتاح عبد احملسن الشطي«:و٢تذا
فنحن ال نقبل بسهولة أو بصعوبة أف يستوصف األمَت النعماف شاعره النابغة زوجتو .بل إ ّف مطلع
القصيدة الدالية نفسو يكذب ا٠ترب ابتداء ،فالنعماف ال يطلب من شاعره مطلقا مهما بلغ درجة
الصداقة بينهما أف يصف ا١تتجردة يف شعره مع ما ىو معروؼ عن صفاتو الشخصية من صعوبة
يف التعامل».1
ورٔتا جعلنا ىذا األمر نقوؿ إف األبيات األوُف من قصيدة ا١تتجردة ىي للنابغة ،أما األبيات
األخرى الداعرة أو اليت تنطوي على أمور ال أخبلقية ،فهي ليس للشاعر وذلك ١تا اشتهر بو من
العفة واٞتد يف شعره ،ودليل ذلك ىو أف ىذه األبيات ىي الوحيدة يف شعر النابغة أو احتوى
عليها ديوانو ،وىذا الرأي ىو ما أشار إليو أيضا عمر الدسوقي حُت قاؿ« :ويظهر أف شانئيو قد
وجدوا الفرصة مواتية فزادوا يف ىذه القصيدة بعض األبيات الداعرة اليت ٧تزـ بأف النابغة َف يقلها ١تا
 ا٢تراس :الشوؾ -يقشب٬ :تدد ويتعاىد بالشوؾ -العائدات :.وىن الزائرات يف ا١ترض ،ألنو جعل نفسو كالسقيم لشدة ما
بو من قبل النعماف.
 -1عبد الفتاح عبد احملسن الشطي :شعراء إمارة اٟتَتة يف العصر اٞتاىلي ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،1998
ص.194
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أضواء على حياة الشاعر النابغة الذبياني

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخل

اشتهر بو من العفة واٟتنكة السياسية واٞتد يف شعره ،وأغلب الظن أف اليشكري وكاف يهيم
با١تتجردة حبا ىو الذي دس ىذه األبيات ورواىا للنعماف».1
يظهر من خبلؿ ىذا القوؿ أف الدسوقي يشَت إُف شخص آخر ويرى أنو السبب يف غضب
النعماف على النابغة .وىذا ما ٬تعلنا نستبعد الرأي القائل بأف النعماف قد طلب من النابغة أف
يصف لو زوجتو ا١تتجردة فوصفها بأبيات داعرة ،وىذا ما أدى إُف غضب النعماف على شاعره
وحدوث القطيعة بينهما .وقد ٖتدث عمر الدسوقي يف كتابة "النابغة الذبيآف" عن سبب آخر
رأى أنو سبب وجيو يف انفصاؿ النابغة عن وِف نعمتو ،ىو أف الشاعر قد اهتمو بعض الوشاة بأنّو
َف يكن ٥تلصا للنعماف ،ولو كاف كذلك ١تدحو وأثٌت عليو يف الكثَت من ا١تواقف ،لكنو عزؼ عن
ذلك ترفعا أو أنفة ،أو ألنّو َف يكن يراه أىبل للمدح ،يف مقابل ذلك فقد قصر مدائحو كلها على

الغساسنة ،وقد شجعهم على ذلك صم النابغة وعدـ ثنائو على النعماف.2

وقد أورد الدسوقي أبياتا للنابغة الذبيآف فيها إشارة إُف أولئك الواشُت الذين كانوا السبب
يف إحداث القطيعة بُت الشاعر والنعماف يقوؿ النابغة:3
ِ
ب
ك الو ِاشي أَ َغ ُّ
لَئِ ْن كن َ قد بػُلِ ْغ َ َع ٍِت ِخيَانَةً
ْ١تبلغُ َ
ش وأك َذ ُ
ِ
ِ
ب
ِمن
جانب
ِف
األرض فيو َم ْس ًَت ٌاد َ
ٌ
وم ْذ َى ُ
ول ػ ػ ػ ػػكنٍت كن ُ ْامَرأَ َ
ِ
ب
وؾ وإخوا ٌف إذا ما أتيػ ػ ػ ػ ػتُهم
ُملػ ػ ػُػ ػ ٌ
أُ َحكػ ػ ػ ُم يف أموا٢ت ػ ػ ػ ػ ػ ػم وأُقَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر ُ
َك ِفعلِك يف ٍ
فلم تَػَرُى ْم يف ُشك ِر ذلك أَ ْذنَػبُوا
قوـ أر َاؾ اصطنعتَهم
ْ َ
لعل ىذه األسباب وأخرى ىي اليت وسع فجوة الغضب وأوغرت صدر النعماف حقدا
و ّ
على النابغة ،حيث ىرب ىذا األخَت تاركا كل ما وىبو لو النعماف من منح وعطايا.4

وا١تؤكد فعبل أف ىناؾ بعض الواشُت الذين كانوا ٭تقدوف على النابغة ،وىم الذين سا٫توا يف
إحداث القطيعة بينو وبُت النعماف ،وَف يكن النابغة ليستطيع أف يتجاىل ىذا األمر ،بل عمل
 -1عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص. 172، 171
 -2ا١ترجع نفسو ،ص - 174 ، 173بتصرؼ-
 -3النابغة :الديواف ،ص .73-72نقبل عن :عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص.174
 -4عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص -174بتصرؼ-
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م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخل

جاىدا على تربئة نفسو وكسب ود الصديق مرة أخرى ،فدافع عن نفسو دفاعا ٣تيدا ٔتا وسعو
الشعر وا١تنطق إُف أف عفا عنو النعماف وعاد إُف ببلطو من جديد وحظي برضاه ونائلو الغَ ْمر.1

وما اعتذار النابغة لصاحبو إالّ دليل على أخبلقو وشيمو فهو َف يرد أف يتنكر لوِف نعمتو ،حيث
خصو بقصائد اعتذارية أسس

لظهور فن االعتذار يف الشعر العريب .حيث أصبح ينسب إليو

ىذا الفن الذي يعمل على إصبلح النفوس وإعادة الصفاء إليها مرة أخرى.
ب .النابغة والغساسنة:
اتصل النابغة بالغساسنة وىي الدولة اليت كان ٣تاورة للبزنطيُت «فاند٣ت عندىم ثقافات
اليوناف والروماف والعرب و٪ت عندىم حضارة عربية ىي مزيج من كل ىذه العناصر ،وانعكس أثر
ىذه الثقافات ا١تتنوعة على ا١تستوى اٟتضاري لدولة الغساسنة» ،2وقد كان اٟتروب والصراعات
٤تتدمة بُت غساف واٟتَتة ،ومع بعض القبائل اجملاورة كقبيلة بٍت ذبياف أو بٍت أسد وىذا ما جعل
النابغة شديد اٟترص على عبلقتو بالغساسنة ،وذلك للمحافظة على مصاٌف قبيلتو أل ّهنا كان
يعرضها ىذا القرب من احتكاؾ دائم وىجوـ يكاد يكوف
مرتبطة أشد االرتباط ٔتلوؾ غساف «وما ّ

متوقعا بُت وق وآخر».3

أعجب النابغة بقوة الغسانيُت ومهارهتم اٟتربية ،وقد أشاد بذلك يف العديد من القصائد من
ديوانو ،وكاف عددىا -حسب زكي العشماوي« -عشر قصائد ،وجو بعضها إُف عمرو بن اٟتارث
الغسآف» ،4حيث كان

«س

قصائد موجهة إُف النعماف بن اٟتارث ،وثبلث إُف عمرو بن

اٟتارث ،وواحدة غَت موجهة إُف أمَت بعينو ،ولكنها موجهة إُف غساف».5
اتصل النابغة بدولة الغساسنة بعد أف حدث

القطيعة بينو وبُت النعماف بن ا١تنذر ،حيث

 -1شوقي ضيف :العصر اٞتاىلي ،دار ا١تعارؼ ،ط ،8ص– 272، 271بتصرؼ-
 -2عبد الفتاح عبد احملسن الشطي :شعراء إمارة اٟتَتة ،ص.197
 -3ا١ترجع نفسو ،ص.196
٤ -4تمد زكي العشماوي :النابغة الذبيآف ،ص.33
 -5ا١ترجع نفسو ،ص.35
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م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخل

وجد عمرو بن اٟتارث ملكا عليها ،فأحسن ضيافتو٦ ،تا جعل الشاعر يسارع إُف مدحو بقصائد
ٯتجد فيها بطولة الغساسنة وشجاعتهم وبراعتهم يف اٟتروب ،وال عجب يف ذلك فقد كاف النابغة
ّ

«وثيق الصلة بالغساسنة يزورىم ،ويثٍت عليهم ويتقبل ىداياىم ،ويشفع لقومو عندىم ،وينصحهم
إذا ما تأزم األمور بينهم وبُت قومو وأحبلفهم٦ ،تن يرى أف مغبّة اٟتملة ىزٯتة ٢تم» ،1وقد
ٖتدث الشاعر يف إحدى قصائد الديواف عن جيوش الغساسنة مصورا شدة تنظيمهم قاؿ:2

ضحى س ِ
اطعاً ِ
قاؽ التُّػر ِ
ّتباؿ ِح ْس َمى
ب ُْ٤تتَ ِزَـ القتاـ
وأَ ْ َ َ
ُد ٌ ْ
وما ر ُاموا بذلك ِمن َمرِاـ
فَػ َهم الطالِبػ ػ ػُػ ػ ػػو َف ليَطْلُبػ ػ ػُ ػ ػ ػ ػػوه
ص ْع ِ
ب ا١ت َق َادةِ ِذي َش ِر ٍ
اجمل ِد نػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػاـ
يس
نػػَػ ػ َماه يف فُػ ُر ِ
وع ْ
إُف َ
بَنػَػ ػ ػ ْوا ْ٣ت َد اٟتَػ ػ ػ ػ ػيَاةِ على إِ َم ِاـ
أَب ػ ػُػ ػ ػػوه قبلػَػ ػ ػػو وأب ػ ػ ػ ػ ػػوه أَبِي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػو
دؽ منو وحػ ػ ػ ػ ػ ِػاـ
ص ِر
ُ٬تَ ػ ػ ػ ػلِ ُل َخنػ ػْ ػ ٌ
فَ َدو ْخ َ العِر َ
اؽُّ ،
فكل قَ ْ
على متػناذَ ِر األ ْك ِ
بلء طَ ِاـ
ك ْ٤تلُوالً ع ػ ػُراىػ ػ ػ ػػا
وم ػ ػ ػ ػ ػػا تَػْنػ َف ُّ
َُ َ
ىكذا أمضى النابغة الذبيآف ردحا من الزمن وىو يف كنف ملوؾ غساف ٯتدحهم ويثٍت على

قوهتم وبأسهم يف اٟتروب وكاف يطمع من كل ذلك إُف ٖتقيق نوع من االستقرار لقبيلتو ،ولذلك
عمل على طلب الود والتفاىم مع بٍت غساف.
وإذا كنا قد أشرنا سابقا إُف ٚتلة من األسباب اليت أدت إُف انفصاؿ النابغة عن ملك اٟتَتة
النعماف بن ا١تنذر ،فإ ّف اٟتديث يُوجب علينا اإلشارة إُف ٚتلة من األسباب اليت أدت إُف مغادرة
النابغة ببلط الغساسنة وعودتو إُف كنف ملك اٟتَتة مرة أخرى.

من خبلؿ تصفحنا لبعض آراء القدماء واحملدثُت يف ىذا ا١توضوع ،وجدناىا تتنوع وتكثر
 -1عبد الفتاح عبد احملسن الشطي :شعراء إمارة اٟتَتة ،ص.204
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص ، 136نقبل عن عبد الفتاح عبد احملسن الشطي شعراء إمارة اٟتَتة ،ص.211-210
 قولو :أضحى ساطعا :أي أضحى الغبار قد سطع وارتفع ّتباؿ حسمى لكثرة ما تثَت ا٠تيل -وقولو٤ :تتزـ القتاؿ :أراد أف
حسمى قد أحاط بو القتاـ ،فصار لو كاٟتزاـ -ذي شريس :أي قوي على أعدائو -وقولو٪ :تاه يف فروع اجملد ناـ :أي رفعو إُف
دوخ العراؽ :أي ذلل أىلو وقهرهتم -وقولو٬ :تلّل خندؽ منو :أي يغشى و٭تاط
أعاِف اجملد ،وفروع كل شيء :أعاليو -ف ّ
بو -اٟتامي :ما ٭تميو وٯتنع منو -األكبلءٚ :تع كؤل -الطامي :ا١ترتفع ،وأراد بو كثرة ا٠تصب.
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م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخل

منها أف النابغة َف يلق حظوة وتبجيبل عند خليفة النعماف السادس أبو بكر حجر الثآف ،ألنّو

حديث السن والنابغة شيخ كبَت ،فلم تتجاور نفسا٫تا .1والسبب الثآف أف النابغة قد رأى أف
الفرصة سا٨تة للعودة إُف النعماف بن ا١تنذر ،ألنّو علم ٔترضو ،وكاف يطمع يف أف يصفح عنو ويعيد
إليو ثروتو ،إذا أقبل بعد القطيعة الطويلة وبعد أف مؤل الدنيا بشعره يعتذر إليو ،ويتنصل ٦تا رمي بو
زورا وهبتانا ،وىو يف ظل الغساسنة يتمتع بسطوهتم ونعيمهم.2
والسبب الثالث ،وىو السبب الذي دفع بالنابغة إُف مغادرة ببلط النعماف بن ا١تنذر ،وىو
نفسو الذي دعاه إُف العودة ،وبالتاِف مغادرة ببلط أصدقائو أمراء بٍت غساف ىو خوفو أف ينقلب
النعماف بن ا١تنذر حليف بٍت ذبياف على قبيلة النابغة ،وقد آ١تو استمرار النابغة يف مديح أعدائو
الغساسنة ،فا١توقف إذف كاف موقفا سياسيا وَف يكن موقفا شخصيا.3
مهما تعددت األسباب اليت أدت بالنابغة إُف ا١تغادرة وترؾ ببلط الغساسنة والعودة إُف
ودعهم وداعا رقيقا ينم عن نفس
ببلط ملك اٟتَتة ،فإ ّف عمر الدسوقي يشَت إُف أف الشاعر « ّ
معًتفة باٞتميل» .4يقوؿ النابغة يف مدحو لغساف حُت ارٖتل راجعا من عندىم:5
يح ْٕتلُو ليلَةَ الظػُّػ ػ ػ ْل ِم
ال يػُْبعِ ُد اهللُ ِجَتانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً تركتُػ ُه ُم
ا١تصػ ػ ػ ػػابِ ِ
مثل َ
ِ
بػرُد ال ِشتػ ػ ػ ػ ػػاء ِمن األَ٤تػ ػ ِ
ال يَػْبػَرُمو َف إذا ما األُفْ ُق َجللَو
ػاؿ كاألَ َدـ
َ َ
َْ
وؾ وأبػنَاء ا١تلُػ ػ ػ ِ
ضل على ِ
الناس يف الؤلو ِاء والنػ َع ِم
ػوؾ ٢تم
ىم ا١تلُ ُ ْ ُ
ُ
فَ ْ ُ
ٍ
ِ
ِ
ا١تع ػ ػ ػ ػ ػػقة واآلف ػػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات وا ِإلثػ ػػَػ ِم
أجساد ُمطَهَرةٌ
أحبلـ عاد ،و ٌ
من َ
ُ
إذف فاألمر كلو راجع إُف أسباب سياسية ٤تضة ،وىي حرص الشاعر على قبيلتو وعلى
 -1عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص -187بتصرؼ-
 -2ا١ترجع نفسو  ،الصفحة نفسها -بتصرؼ-
 -3شوقي ضيف :العصر اٞتاىلي ،ص -277بتصرؼ-
 -4عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص -187بتصرؼ-
 -5النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.101

 األدـ :يريد ال يبخلوف إذا اشت ّد الزماف ،وجلّل أفق السماء سحابا أٛتر الماء فيو ،كأنو األدـ من ٛترتو ،وأراد باألدـ اٞتلود
الرخاء -الؤلواء :ش ّدة اٟتاؿ – وقولو :من ا١تعقة :يريد عقوؽ
اٟتمر -الؤلواء والنعم :يريد أهنم يتفضلونعلى الناس يف ّ
الش ّدة و ّ
الرحم.
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م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخل

مصلحتها ،فكاف اىتمامو هبا يستدعى منو ىذا التنقل بُت النعماف بن ا١تنذر وملوؾ غساف وبذلك
استطاع أف ٮترج قبيلتو من اضطرابات كثَتة كادت أف تتعرض ٢تا لو ال مهارة الشاعر ،وقدرتو
على التعامل مع كل األوضاع ْتكمة وذكاء.
 .3الموضوعات الش ـ ـعرية عند ال ـ ـنابغة:
يعد النابغة الذبيآف من شعراء الطبقة األوُف يف العصر اٞتاىلي ،وضعو ابن سبلـ اٞتمحي
يف ا١ترتبة الثانية بعد امرئ القيس وقبل زىَت واألعشى وىو ينتمي إُف «مدرسة اجمليدين يف الشعر
ا١تتأنقُت يف صوغو ،وىم الذين ال يقولونو ارٕتاال ،وإ٪تا يتعملوف فيو ويقلبونو على وجوىو ا١تختلفة
وينقوف منو الغث وٮتتاروف لو جيد اللفظ وا١تعٌت».1
إف القارئ لديواف النابغة ٬تد أف شعره حافل ٔتوضوعات متعددة ،أبرزىا ا١تدح واالعتذار
والرثاء وا٢تجاء والوصف والغزؿ ،وإف تعددت األغراض يف شعره فإ ّف الدكتور زكي العشماوي
٭تصره يف أقساـ ثبلثة ىي« :قسم قالو يف عبلقاتو ٔتلوؾ غساف ،وقسم آخر يف موقفو من النعماف
بن ا١تنذر ملك اٟتَتة ،وقسم ثالث يف عبلقة قبيلتو بقبائل العرب احملالفُت ٢تا أو ا٠تارجُت
عليها» ،2وا١تبلحظ على ىذه األقساـ أهنا تدور حوؿ حرص الشاعر على قبيلتو وكيفية صيانتها
من اٟتروب اليت هتدد أمنها وسبلمتها.
إذا كاف العشماوي قد حدد ىذه األقساـ يف شعر النابغة من خبلؿ ديوانو ،فإنّو قد أشار
أيضا إُف نقطة مهمة ىي أنّو كاف يتأمل أف ٬تد يف ديوانو قسما رابعا يتغٌت فيو الشاعر بنفسو
وميوالتو الفردية اليت َف ٗتل منها دواوين الشعراء القدامى مثل :امرئ القيس وعنًتة بن شداد
وطرفة بن العبد ...وغَتىم ،إالّ أ ّف النابغة جعل شعره منصبا على قبيلتو يقوؿ« :ولكننا عندما
نفتش يف أشعار النابغة ٧تد غناء القبيلة ىو الغناء الذي يًتدد يف ٚتيع قصائده».3

 -1عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص.203
 -2زكي العشماوي :النابغة الذبيآف ،ص.175
 -3ا١ترجع نفسو ،ص.178
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وإذا كاف الشعراء القدامى عموما قد اشتهروا بوصف النساء والتغزؿ هبن ،وكاف امرؤ القيس
قد تفرد بالسبق الزمٍت ومهد الطريق للشعراء من بعده لقوؿ الشعر يف ما ابتكره من معاف وصور َف
يسبق إليها ،وإذا كاف زىَت قد برع وتفرد يف شعر اٟتكمة ،فإ ّف النابغة قد أضاؼ إُف الشعر العريب
عموما والشعر اٞتاىلي خصوصا فناَف يعرؼ قبلو ىو فن االعتذار الذي برزت من خبللو براعة
الشاعر ومقدرتو العجيبة على ابتكار ا١تعآف العذبة ،وإف كنا نؤكد أف براعة الشاعر يف ٥تتلف
األغراض الشعرية األخرى ال تقل عن براعتو يف فن االعتذار.
ولكي يتضح األمر بصورة جلية سنحاوؿ الوقوؼ عند أىم األغراض الشعرية اليت طرقها
النابغة يف شعره ،ويأيت على رأسها:
 االعـ ـ ـ ـ ـ ـتذار:أٙترت العبلقة ا٠تاصة اليت ربط النابغة الذبيآف بالنعماف بن ا١تنذر ،وما حدث بعدىا من
قطيعة بينهما -ألسباب ٥تتلفة سبق اإلشارة إليها -عن ابتكار النابغة لغرض جديد يف الشعر
اٞتاىلي ىو فن االعتذار ،وقد خاض الشاعر يف ىذا اللوف من الشعر رغبة منو يف تربئة نفسو أماـ
النعماف من الوشايات اليت ألصق

بو ،فأبدع قصائد رائعة غدا فيها الشاعر رائد ىذا الفن

والسابق إليو يف الشعر اٞتاىلي من غَت منازع.
واالعتذار يف اٟتقيقة وكما عرفو ٤تمد زكي العشماوي «ىو دفع األذى عن النفس» ،1وقد
فصل ىذا األذى إُف نوعُت أساسيُت «أذى آت إما عن خطأ ارتكبو اإلنساف ،فهو أذى لكنو
ّ
يؤرقو ويثقل ضمَته فهو ٤تتاج إُف أف يدفع ىذا األذى عن نفسو فيسًتيح ،وذلك بالتماس
األعذار إُف نفسو وهتوين األمر حىت يوحى إليها أنّو قد ٛتل عنها العبء أو كاد».2
أما النوع الثآف فهو األذى الذي يكوف «آت من شعور اإلنساف بنفور الغَت منو وكراىيتهم
 -1ا١ترجع السابق ،ص.88
 -2ا١ترجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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لو وإعراضهم عنو ،فهو أذى كذلك يؤرقو ،وىو ٤تتاج كذلك أف يدفع ىذا األذى عن نفسو لكي
يريح غَته فيلُت لو وٯتيل إليو ويصفح عنو ،ويتخذ لنفسو الوسائل يف إبداء العذر والتماس السبل
اليت ٗتلصو من ىذا األذى».1
٢تذا ٞتأ النابغة إُف أسلوب االعتذار لتخليص نفسو من األذى الذي أٟتق هبا من الوشايات
الكاذبة ،وىو الذي ٯتلك نفسا أبية ٢تا شهرة سياسية عالية ،ولذلك آ١تو جدا أف يتهم ٔتا َف يأت
من أفعاؿ ٗتالف ما اشتهر بو من الصفات األخبلقية السامية والشيم الرفيعة ،ولذلك «حاوؿ أف
يظهر نفسو يف بادئ األمر أنّو عزيز اٞتانب كرٔف اليد ،ثائر على الظلم فارس شجاع لو منعة من
قومو حىت ال يظن النعماف بو الظنوف ،ويرى يف اعتذاره بعض تلك ا١تعآف اليت ٗتطر بالباؿ
كاٟترص على النعمة اليت كاف يتقلب يف أعطافها أو ا٠توؼ من بطشو».2
وده وقلبو مرة أخرى من خبلؿ
وقد سلك النابغة أسلوبا خاصا يف إرضاء ا١تلك وكسب ّ
تعبَت شعري رائع حاوؿ من خبللو رسم أٚتل الصور للممدوح.والقارئ للقصائد االعتذارية للنابغة
يرى بوضوح أف الشاعر كاف مدركا ٟتجم التهمة ومدى خطورهتا ،ولذلك استوجب عليو اتباع كل
السبل واألساليب للتأثَت يف نفس ا١تلك وعقلو ،يقوؿ النابغة يف مدحو للنعماف واعتذاره إليو:3
ك ١ت ِتٍت
أَتَ ِآف -أَبَػْي َ الل ْع َن -أن َ
ِ َ
دات فَػَر ْشنٍَِت
فَبِ ُّ ك ػ ػ ػأ ّف العائ ػ ػ ػ ػ ػ
أترؾ
َحلَ ْف ُ فلم ْ
لنفسك ِريبَةً
َ
لَئِ ْن كن َ قد بػُلِ ْغ َ َع ٍِت خيانَةً

ب
وتلك اليت أَ ْىتَ ُّم منها وأَنْ َ
صُ
ِ
ب
َىراساً بو يػُ ْعلَى فراشي ويػُ ْق َش ُ
ِ
ِ
ب
وليس وراءَ اهلل للمرء َم ْذ َى ُ
ِ
ب
ك الو ِاشي أَ َغ ُّ
ْ١تبلغُ َ
ش وأَ ْك َذ ُ

إف النابغة يدافع عن نفسو بكل قوة ويدفع التهم الباطلة اليت ألصق

بو وجلب

عليو

غضب النعماف ،حيث يشَت إُف الواشُت والك ّذابُت الذين بلّغوا ا١تلك عن خيانتو ،إالّ أ ّف الشاعر
يؤكد أف ذلك باطل وال أساس لو من الصحة فيقوؿ يف تأكيد براءتو ٦تا اهتم بو ٤تاوال كسب
 -1ا١ترجع السابق ،الصفحة نفسها.
 -2عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص.204
 -3النابغة الذبيآف :الديواف ،ص. 72
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رضى النعماف وإزالة الشك و اٟتقد و الكراىية من قلبو:1
فبل لَ َع ْم ُر الذي مس ْح ُ َك ْعبَتَو
ِ
ٯتس ُح َها
وا١تؤم ِن العائذات الط ََت َ
ما قل ُ ِمن َس ِي ٍء ٦تا أُتِي َ بو
إالّ َمق ػ ػ ػَػالَةَ أَقػ ػْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػو ٍاـ َش ِقي ُ هبَا
ِ
وس أَْو َع َدٓف
أُنْبْئ ُ أف أَب ػ ػ ػَػ ػػا قَابُ َ
ِ
لك األقو ُاـ ُكلُّ ُه ُم
َم ْهبلً ف ػ ػ ػ ػ ػػداءً َ
ال تَػ ْق ِذفَػ ٍِت بُِرك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِن ال كِ َفػ ػ ػ ػ ػ ػػاءَ لو

ِ

يق على األَنْص ِ
اب من َج َسد
َوَم ُ
اى ِر َ
َ
رْكبػَػ ػ ػ ػا ُف مكةَ بُت الغَْي ِل والس َع ِد
إذًا فبل َرفَػ ْع َ َس ْو ِطي إُف يَ ِدي
كان ْ َم َقالتُهم قَػ ْرعاً على ال َكبِ ِد
وال ق ػ ػ ػ ػَػ ػ ػَر َار على َزأَْر ِمن األَ َس ِد
ومػ ػ ػا أُٙتَر ِمن م ػ ػ ػ ػ ٍاؿ ِ
ومن َولَ ِد
َ ُ
ك األَعػْػ ػداءَ بالرفَػ ػ ػ ػ ِد
وإ ْف تَػ ػ ػ ػأَثػ َف َ

فالشاعر يقف موقف ا١تتضرع السًتضاء ا١تلك فيقسم على براءتو من كل التهم ا١تنسوبة إليو
حيث يربز إحساسو العميق باألسى لسوء ظن النعماف بو .والمتصاص غضبو يبادر الشاعر بعدىا
إُف مدحو فيقوؿ:

2

ك ِمْنػ َها ا١ت َس ِام ُع
وتلك اليت تَ ْستَ ُ
مثلك َرائػِ ػ ػ ػ ػ ػ ُع
وذلك ِمن تِْل َق ِاء
َ
لقد نَطََق ْ بُطْبلً علي األَق ػ ػ ػَا ِرعُ
ِ
ٍ ِ
ُو ُجوهَ قُػ ُرود تَػْبتَغي من ٕتَ ػ ػ ػ ػ ػادعُ
لو ِمن َع ُدو مثل ذلك ش ػَػ ػافِ ُع
وَف يأْ ِ
ت باٟت ِق الذي ىو ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
اص ُع
َ
َ
ِ
ولو ُكبِلَ ْ يف ساعدي اٞتََوام ُع
وىل بأٙتَ ْن ذُو إِم ٍة وىو طػ ػ ػَػ ػائِ ُع

ك ١تتٍَِت
أَتَ ِآف -أَبَػْي َ اللَ ْع َن -أَن َ
َم َقالةُ أَ ْف قد قل َ سوؼ أَنَالُو
لَ َع ْم ِري وما َع ْم ِري علي هبَِ ٍ
ُت
ٍ
غَتى ػ ػ ػ ػا
أقَا ِرعُ َع ْوؼ ال أُ َحا ِو ُؿ َ
ِ
أَتػ ػ ػػَػ َ
ضةً
اؾ ْام ُرٌؤ ُم ْستَْبط ُن ِف بَػ ْغ َ
اؾ ٍ
بقوؿ َى ْله ِل النس ِج َك ِاذ ٍ
ب
أَتَ َ
َ
ْ
أَت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ ِ
أكن ألَق ػػُػ ػولَوُ
اؾ بقوؿ َف ْ
َ
َحلَ ْف ُ فلم أترؾ
لنفسك ِريبةً
َ



يقسم الشاعر مرة أخرى يف ىذه األبيات أنو بريء ،مشَتا إُف من وشوا بو إُف النعماف بأنّو
 -1ا١تصدر السابق ،الصفحة .26 ، 25


السعد-
األنصاب:حجارة كانوا يذْتوف عليها الذبائح آل٢تتهم واٞتسد :الدـ االصق بو -الغيل :الشجر ا١تلتف-و كذلك ّ
أبو قابوس :النعماف بن ا١تنذر -وقولو :التقذفٍت بركن ال كفاء لو :أي الترميٍت بنفسك.
 -2ا١تصدر نفسو ،ص. 34
 تستك :أي تشتد وتضيق ،فبل تسمع -ىلهل النسج :أي أتاؾ بقوؿ ضعيف باطلَ ،ف أكن ألقولو -الناصع :الواضح
البُت.
ّ
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وصف ا١تتجردة يف شعره ،ولكن ما قالوه كذب وباطل.

ومع كل ما فعلو الشاعر لنيل رضى النعماف للعفو عنو إالّ أف ذلك َف يتحقق ،فا١تلك ما
زاؿ َف يقتنع ٔتا قدمو الشاعر من حجج ،إال أف النابغة ٮتاطبو مرة أخرى بضرورة البحث عن
الذي تسبب يف إثارة الفتنة بُت صديقُت يقوؿ يف ىذا:1
ب
فإ ّف كن ُ الذُو الض ْغ ِن َع ٍِت مك ِذ ٌ
ٍ
بشيء أقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػولُو
وال أنػ ػ ػ ػ ػ ػا م ػ ػ ػ ػأمو ٌف
ك كالليل الذي ىو ُم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْدركِي
فإنّ َ
ِ
يف حجن يف ِح ٍ
باؿ َمتِينَ ٍة
َخطَاط ُ ُ ْ ٌ
أتُ ِ
ك أََم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػانَ ًة
وعػ ػ ػ ػ ُد َعْب ًدا َف يػ ػ ػَ ُخْن َ
ِ
اس َسْيبُو
وأن َ َربِ ٌ
يع يَػْنع ُ
ش الن ػ ػ ػ ػ َ

وال َحلِ ِفي على البَػَراءَةِ نَافِ ُع
وأن َ بأَ ْم ٍر ال َ٤تػ ػ ػَػ ػ ػ ػ ػالةَ َواقِ ُع
وإ ْف ِخ ْل ُ أ ّف ا١تْنتَأَى عنك َو ِاس ُع

ٍ
٘تػ ػُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّد هبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا أَيْد َ
إليك نَػ َوا ِزعُ
ضالِ ُع
وتًتؾ َعْب ًدا ظَا١تاً وىو َ
وسيف أَ ِعَتتْو ا١تنِيةُ ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
اط ُع
ٌ
َ
َ

يف ىذا ا١تقطع ٯتدح الشاعر ا١تلك ويعدد خصالو ،فهو شبيو الربيع ينعش ٚتيع الناس
بعطاياه وىو العادؿ الذي ال يظلم أحدا ،ولو ىيبة ال يستطيع أحد التطاوؿ عليها ،فهو ال ٯتكن
لو أف ينسى فضائلو عليو.
 ال ـ ـ ـ ـمديح:إذا كاف النابغة قد تفوؽ يف فن االعتذار ،فإنّو تفوؽ تفوقا ظاىرا يف فن ا١تديح أيضا ،وأىم
ما ميز شعره يف ا١تدح ،أنّو َف يكن موجها سوى لذوي األقدار ،وا٢تمم من ا١تلوؾ ،غَت قلّة قليلة َف
تتجاوز شخصيتُت كانتا ذات يد كربى عليو أو على قومو ،و٫تا النعماف بن وائل بن اٟتبلج وىوذة
بن أيب عمرو العذري.2
إف عبلقة النابغة الذبيآف ا١تتميزة ٔتلوؾ الغساسنة وملوؾ اٟتَتة وصداقاتو بذوي األقدار يف
 -1ا١تصدر السابق ،ص.38-37

 ا٠تطاطيفٚ :تع خطّاؼ البئر -اٟتجنٚ :تع أحجن وىو ا١تعوج -ا١تتينة :القوية -نوازع :جواذب -ضالع :أي مائل عن
السيب :العطاء -أعَتتو ا١تنية :يريد أنو يهلك أعداءه ،فكأنو سيف استعارتو ا١تنيّة ،هتلك بو من بلغ أجلو.
اٟتق جائرّ -
 -2عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص -227بتصرؼ -صبلح رزؽ :الشعر اٞتاىلي ،ص.280
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قبيلتو والقبائل األخرى ،ىي اليت يسرت لو النبوغ يف ىذا الغرض ،ومن مث ٗتصيصو ىذه الفئة من
الناس ٔتدائحو.
وقد أشار بعض الدارسُت احملدثُت وعلى رأسهم عمر الدسوقي إُف «أف الدوافع اليت دفع
النابغة إُف ا١تديح أوؿ األمر دوافع نبيلة ،وكان وال شك يف سبيل القبيلة ،حيث ٯتكن بصداقتو
مع النعماف ملك اٟتَتة ولدى الغساسنة أف يكوف ٢تا شفيعا مقبوؿ الشفاعة إذا اقًتؼ قومو جرما
أو نقضوا عهدا» ،1إالّ أ ّف الدسوقي يشَت من جهة أخرى إُف أف الشاعر أصبح شاعرا متكسبا
ٯتدح من أجل العطاء ألنّو ١تا «ذاؽ حبلوة العطاء ولذة الغٌت َف يستطع سلو اٟتباء ،فكان
الرغبة يف نيلو ىي اليت ٖترؾ ٢تاتو وتطلق لسانو يف بعض األحياف».2

وأل ّف النابغة َف يسخر مدائحو إال للملوؾ وذوي السلطاف ،فقد اتسم

أشعاره ا١تدحية

ٔتيزة خاصة وىي ترسيخ معآف السمو والرفعة «فإذا مدح ملوؾ الغساسنة نعتهم بالشجاعة وقيادة
اٞتيوش وسعة السلطاف والتفرد بالفضائل ،والكرـ العظيم والعقوؿ الراجحة ،والتقلب على مهاد
النعيم».3
أما إذا مدح النعماف بن ا١تنذر ،فإنّو يرتقي بو إُف الشمس يف إشراقو وعظمتو وقوتو حىت
«بالغ يف تعظيمو ،وجعلو أقوى ملوؾ األرض ،فهو الشمس ا١تشرقة ،وا١تلوؾ أجراـ صغَتة ،و٧توـ
باىتة الضياء» ،4يقوؿ يف مدحو للنعماف بن ا١تنذر:5
ترى كل م ْل ٍ
ب
ك ُد َ
وهنا يَػتَ َذبْ َذ ُ
َ
ب
إذا طَلَ َع ْ َف يَػْب ُد منهن َكوَك ُ

أَف تَػَر أ ّف اهللَ أعطػ ػ ػ ػاؾ َس ْوَرةً
اكب
مشس و ُ
بأن َ
ا١تلوؾ كو ٌ
ك ٌ

وإذا كاف النعماف بن ا١تنذر قد ارتقى إُف منزلة الشمس عند النابغة ،فإ ّف الغساسنة عنده
 -1ا١ترجع السابق ،ص.229
 -2ا١ترجع نفسو ،ص.229
 -3غازي طليمات األشقر :األدب اٞتاىلي قضاياه ،أغراضو ،أعبلمو ،ص.339
 -4ا١ترجع نفسو ،ص.339
 -5النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.74-73
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أشبو با١تصابيح يف حسن وجوىهم ،فهي متؤللئة حسنا وإشراقا حىت أضح

دليبل يهتدي بو

الناس يف الظلمات.
يقوؿ النابغة يف مدحو للغساسنة:1
ال يػٌْبعِ ُد اهللُ ِجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَرانًا ترك ػ ػ ػتُػ ُه ُم

يح ْٕتلُو ليلةَ الظُّلَ ِم
ا١تصابِ ِ
مثل َ
َ

أما إذا خرجوا للقتاؿ فهم فرساف أقوياء ال يهابوف األعداء حىت ا١توت يقوؿ الشاعر(:)2
ِ
إرقاؿ اٞتِم ِاؿ ا١تص ِ
اعب
َ
إُف ا١توت َ َ
ا١تض ػ ػ ػ ػا ِر ِ
ب
قاؽ
يض ِر ُ
َ
بأيديهم بِ ٌ
ُ
ِ
اش اٟتَػ ػ ػ ػ ػواج ِ
ب
ويَػْتبَػعُها منهم فػػَػ ػ ػر ُ
َ
ػوؿ ِمن قِر ِاع ال َكتػ ػ ػ ػ ػَػائِ ِ
ب
هبن فُل ػ ػُػ ػ ٌ

استُػْن ِزلُوا عنهن للط ْع ِن أَْرقَػلُوا
إذا ْ
ِ
هم
هم يَػتَ َس ػ ػ ػ ػ ػاقَػ ْو َف ا١تنيةَ بينػ ػ ػ ػ ػ ْ
فػ ػ ػ ػ ػ ْ
ِ
كل قَػ ْونَ ٍ
س
اضاً بينه ػ ػ ػ ػ ػ ػا ُّ
يَط َُت فُ َ
ض َ
هم
غَت أ ّف ُسيُوفَ ْ
ب فيهم َ
وال َعْي َ



 -ال ـ ـ ـرثـ ـ ـ ـ ـاء:

َف ٮتل شعر النابغة من الرثاء وإف كاف قليبل ،فقد ٘تيز ٔتيزة خاصة ،حيث يشَت الدكتور
صبلح رزؽ إُف أف ا٠تصوصية الفنية اليت ٘تيزت هبا مراثي النابغة تكاد تنحصر يف «بطء اإليقاع
وتردد اٞترس مع خفوتو على ٨تو ٬تسد فنيا موقف االنكسار الذي يعانيو الراثي».3
وىو يف مراثيو َف يكن يركز على البكاء على ا١تي «وإّ٪تا يبكي الضرر الذي يصيبو ويصيب
غَته لفقده ،وىو يعدد مآثره من شجاعة وجود ،ولكنو يتجنب اٟتكم ا١تبتذلة واألسى ا١تصطنع
وأحيانا يبالغ مبالغة تنايف الطبع اٞتاىلي» ،4والقارئ ١تراثيو ينّوه باٟتكمة ا١توجودة فيو ،كأف ينصح
 -1ا١تصدر السابق ،ص.101
 -2ا١تصدر نفسو ،ص.44

 إذا استنزلوا عنهن للطّعن :أي اشتدت اٟتربن وضاؽ ا١توضع يف القتاؿ عن ا٠تيل -ا١تصاعبٚ :تع مصعب ،وىو الفحل
الذي َف ٯتسسو حبل قط وإ٪تا يقتٌت للفحلة -الفضاض :القطع ا١تتفرقة -القونس :أعلى النّاصية -الفراش :عضاـ رقاؽ تلي
ا٠تياشم ،ونسبها إُف اٟتواجب لقرهبا منها.
 -3صبلح رزؽ :الشعر اٞتاىلي ،ص.295
 -4عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص.233
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الناس بقبوؿ ا١توت ،ألنّو قدر ٤تتم ال مهرب منو.

ومن األمثلة اليت نسوقها يف ىذا الغرض ،واليت تتجلى فيها خصائص الرثاء عند النابغة قولو
يرثي النعماف بن اٟتارث بن أيب مشر الغسآف*:1

وكيف تَص ِايب ِ
ا١ترء والشيب ِ
شام ُل
َ
ُ

ك ا١تنَا ِزُؿ
دعػ ػَػ ػ ػ َ
جهلَْت َ
اؾ ا٢تََوى واست َ
وقولو أيضا:2
لقد عالٍَِت ما َسرىا وتَػ َقط َع ْ
ِ
صَرعُ َم ْل ِكهم
فبل يَػ ْهنئ األعداءَ َم ْ
وكػ ػ ػ ػػان ٢تم ِربْعِيةٌ َْ٭ت َذ ُرون ػَػ َها
ِ
ِ
وره
يَسَتُ هبا النُّعما ُف تَػ ْغلي قُ ُد ُ

إُف أف يقوؿ:3

الو َسائِ ُل
لَِرْو َعاتػ ػِػ ػ ػػها ِ
مٌت ال ُق َوى و َ
ِ
يم ووائِػ ػ ػ ػ ػ ُل
وم ػ ػ ػ ػػا َعتَػ َق ْ منو َ٘ت ٌ
ض ْ َماءَ الس َم ِاء ال َقبَائِ ُل
إذا َخ ْ
ض َخ َ
َِٕت ُ ِ
ا١تراج ػ ػِػ ػ ُػل
يش بأَ ْسب ػػَػ ػاب ا١تنَايَا َ


أو ِاىي م ْل ٍ
ك ثَػبتَْتػ َها األََوائػِ ػ ػ ػ ػ ُل
َ ُ
اٟتاؿ زائِ ُل
كل امر ٍئ يوماً بو ُ
و ُّ
أَبػُ ػ ػ ػو ُح ُج ٍر إالّ لَي ػ ػ ٍاؿ قَبلئِػ ػ ػ ػ ُل
ٍ
ك طَائِ ُل
فما يف حياة بعد َم ْوتِ َ

تك قد ود ْع َ غَت ُم َذم ٍم
فإف ُ
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػبل تَػْبػ َع َد ْف إ ّف ا١تنِيةَ َم ْو ِعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌد
ُت ِ
ا٠تَت لو جاء سا١تاً
فما كاف بَػ ْ َ
فإ ْف َْٖتى ال ْأملَل ِ
حيايت وإ ْف َ٘تُ ْ
ْ
َ

وٮتتم الشاعر قصيدتو اليت وصل أبياهتا إُف ثبلثُت بيتا باإلشادة بشجاعة النعماف وكرامتو
والدعاء لو بقولو:4
* وىو ابن حجر بن اٟتارث ابن جبلة بن اٟتارث بن تغلب بن عمر بن جفنة بن عمرو (الديواف :ص.)115
 -1النابغة الذبيآف :الديو اف ،ص.115
 -2ا١تصدر نفسو ،ص.118
 لقد عالٍت :أي فدحٍت وشق علي وىو بالعُت غَت معجمة ،ويقاؿ غالو الشيئ :أي أىلكو ،بالغُت ا١تعجمة -وتقطع
لروعاهتا :أي لروعات منيّة النعماف -الوسائل :أسباب ا١تودة اليت كان بينهما ،والروعات ٚتع روعة ،من راعو الشيئ ،إذا
حرك  -ا١تراجل:
أفزعو -وكان ٢تم ربعية :يعٍت كتيبة أو غزوة يف الربيع ،وإ٪تا كاف غزوىم يف بقية الشتاء -خضخض ّ :
القدور.
 -3ا١تصدر نفسو ،ص.120
 -4ا١تصدر نفسو :ص.122 ،121
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ِ 
ِ
ض ػ ػ ػائ ُل
ش ُمتَ َ
وح ْوَرا ُف منو ُموح ٌ
َ
ِ
ُت وكػ ػ ػ ػابُ ُل
وتُ ٌ
رؾ وَرْى ُ
ط األَ ْع َجم َ

ث اٞتو ِ
الف ِمن فَػ ْق ِد َربِو
بَ َكى َحا ِر ُ َ ْ
قُع ػُػ ػ ػ ػوداً لو َغسػ ػ ػ ػ ػا ُف يَػ ْر ُجو َف أَْوبَو

 -ال ـ ـ ـ ـغزل:

َف يكن للمرأة واٟتديث عنها والتغزؿ هبا حضور مكثّف يف شعر النابغة ،ويرجع ذلك إُف
أسباب ع ّدة أ٫تها أف الرجل َف يقل شعرا إال بعد أف كرب يف السن ،وىذا ما جعل الصورة الغزلية
باىتة عنده ،ويرجع السبب الثآف إُف انشغالو بأعماؿ سياسية جادة جعلتو ٭تظى ٔتكانة ىامة عند
ا١تلوؾ واألمراء والقبائل األخرى ،و٢تذا قل اٟتديث عن ا١ترأة يف شعره ،إالّ يف بعض القصائد القليلة
جدا ،وما عرؼ عن الشاعر أنو قد «امتاز يف نسيبو بالرقة والتشبيهات ا١تستملحة».1

ومن الوقفات الغزلية اليت وقف عندىا النابغة حديثو عن صاحبتو ا١ترٖتلة ،فهي يف إشراقتها
كالشمس ٢تا نور وىاج وطيب رائحة ،عفيفة طاىرة يقوؿ:2
ِ
العاتِ ِ
ب الزا ِري
أُنْبِْئ ُ نػُ ْعماً على ا٢تِجػْػ ػ ػَر ِاف َعػ ػ ػاتِبَةً
َس ْقياً َور ْعياً ل َذ َاؾ َ
والعِيس لِْلبَػ ْ ِ
ُت قَ ْد ُشدت بِأَ ْك َوا ِر
صحػ ػَػ ػ ػ ػ ِايب على َع َج ٍل
رأَي ُ نػُ ْعماً وأَ ْ
ُ
َف ِ
ِ
ضاءَ كالش ْم ِ
ش َعلَى َجا ِر
س َوافَ ْ يَػ ْوَـ أَ ْسعُ ِد َىا
تؤذ ً
بَػْي َ
أىبل وَف تُػ ْفح ْ
ِ
لَ ْوثاً على ِمثْ ِل ِد ْع ِ
ص الرْملَ ِة ا٢تَا ِري
ض ِاؿ ال ِد ْرِع ِمْنطَُق َها
يُبلَ ُ
ث بَػ ْع َد افْت َ
يف ِج ِ
يد و ِ
اضحة ا٠تديْ ِن ِمعِطَا ِر
يب يَػ ْزَد ُاد ِطي ػ ػ ػ ػ ػباً أف يكو َف هبا
والطِ ُ

كما يذكر الشاعر يف حديث آخر صاحبتو يف مبلحة وعذوبة كبلمها و٤تاورهتا ،فهي غراء

حسناء يقوؿ يف ذلك:3

ُح ْسناً وأَْملَ ُح من َح َاوْرتَو ال َكلِ َما

أكمل من ٯتَْ ِشي على قَ َدٍـ
َغراءُ ُ

حارث اٞتوالف :جبل يف اٞتوالف ،وىو موضع يف الشاـ -وقولو من فقد ربو :أي النعماف -حوراف :بالشاـ أيضا -وقولو
موحش متضائل :ا١تتصاغر ا١تتداخل.
 -1عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص.236
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص( .202يشَت ٤تمد أبو الفضل إبراىيم أف ىذه األبيات منحولة َف ترد يف نسخة األعلم رواية
ابن السكي ).
 -3ا١تصدر نفسو ،ص.62
- 22 -

أضواء على حياة الشاعر النابغة الذبياني

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخل

وٙتة مواطن أخرى أورد فيها الشاعر ذكر ا١ترأة ووصفها وتغزؿ ٔتواطن اٞتماؿ فيها ،ومن
ذلك قولو يف ا١تتجردة زوجة النعماف بن ا١تنذر -وقد ذكرنا سابقا -أف ىذه القصيدة قد أحدث
قطيعة كربى بُت الشاعر وملكو ،ألنّو تعرض باٟتديث إُف مفاتن ىذه ا١ترأة ،ومع أننا أشرنا إُف أف
بعض أبيات القصيدة رٔتا تكوف ملفقة وىي ليس
قصائد الديواف يقوؿ فيها:1
كالسَت ِاء أُ ْك ِم َل َخ ْل ُق َها
ص ْفَراءُ ِ
َ
يف طيُّو
والبَطْ ُن ذو عُ َك ٍن لَ ِط ٌ
٥تَْطُوطَةُ ا١تْتػنَػ ْ ِ
اض ٍة
ُت غَت ُم َف َ
قَ َام ْ تَراءَى بُت َسج َفي َكل ٍة
ٍِ
اصػ ػ ػ ػ ػ ػها
صػ ػ ػ ػ َدفية َغ ّو ُ
أو ُدرة َ
أو ُد ْمي ػػَػ ػ ػة ِمن َم ْرَم ِر مرفوعة
2
إُف أف يقوؿ :
ب ٝتائِو
كاألُقْحو ِاف َغدا َة ِغ ِ
َز َع َم
َز َع َم
َز َع َم

من قوؿ الشاعر ،إالّ أهنا موجودة ضمن
ِ

ص ِن يف غُل ػ ػَػ ػ ػ ػ ػ َوائِو ا١تت ػ ػ ػ ػ ِأود
كالغُ ْ
والن ْح ُر تَػْنػ ُفج ػ ػُػ ػ ػ ػو بِثَ ْد ٍي ُم ْق َع ِد
ريا الػ ػ ػ ػ ػرو ِاد ِ
ؼ بػَضةُ ا١تتَ َج ػ ػ ػ ػرِد
َ
َ
مس يوـ طُلُ ِ
وعها باألَ ْسعُ ِد
كالش ِ َ
ِ
ويس ُجػ ػ ػ ػ ػ ِد
ٌ
هبج مىت يَػَرىػَػ ػ ػ ػ ػا يُهل ْ
ِ
اد وقِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْرَم ِد
بآج ػ ػ ػ ػ ػ ػر يُشػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
بُنيَ ْ ُ
َجػ ػ ػ ػػف ْ أَ َعالػِػ ػػيو وأسفلُو نَ ِدى
ب ُم َقبّػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلُو َش ِه ٌّي ا١ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػوِرِد
َع ْذ ٌ
ازد ِد
ب إذا مػ ػػا ذُقْػتَو قػ ػػل َ َ :
عػَػ ػ ْذ ٌ
ي ْش َفى بِريا ِر ِيقها ِ
ش الص ِدى
العط ُ
َ
ُ


ا٢تَُم ُاـ بأ ّف فػ ػ ػ ػ ػػاىا ب ػ ػػا ِرٌد
ػاـ –وَف أَذُقْوُ -أنو
ا٢تَُم ػ ػ ػ ػ ُ
ػاـ –وَف أَذُقْوُ -أنو
ا٢تُمػَػ ػ ػ ػ ُ

 -1ا١تصدر السابق  ،ص.95-91


السَتاء :اٟتريرة الصفراء -الغلواء :ارتفاع الغصن و٪تاؤه -ا١تتأّود :ا١تتثٍت لطولو
صفراء :يعٍت أهنا تطلى بالزعفراف ،وتتطيب بوّ -
 البطن ذو عكن :أي مهفهفة ٜتيصة البطن -ا١تخطوطة ا١تتنُت  :اليت يف متنيها خطاف – ا١تفاضة :الواسعة البطن العظيمة-بضة اٞتسم ناعمة -ا١تتنافٟ:تمتا الظهر
ا١تتجرد :اٞتسم اجملرد ،أي إذا جردهتا رأيتها ّ
الريا :ا١تمتلئةّ -
البضة :الناعمة البيضاءّ -
ّ
الصدؼ :احملار-
السجف :السًت ا١تشقوؽ الوسطّ -
عن ٯتُت الفقار ومشالو -قام تراءى :أي تعرض لنا نفسها وتتظاىرّ -
الرخاـ.
البهج :الفرح ا١تسرور -الدمية :التمثاؿ -ا١ترمرّ :
 -2ا١تصدر نفسو ،ص.95

الصدي :الشديد العطش .
الريح الطّيبةّ -
غب الشيئ :بعدهّ -
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 -الـ ـ ـهجاء:

جاء ا٢تجاء كالرثاء قليبل يف شعر النابغة ،إالّ أنو على قلتو كاف يتسم باٞتودة يف التصوير
والتأثَت ،فالشاعر َف يكن يفحش يف ىجائو ،وإف كاف ال ٮتلو من اٟتدة والعنف ،كما أنو ال ٮتلو
من التصوير الساخر كجعلو عُيَػْينة بن حصن بعَتا ٮتاؼ وقع األصوات ،فينفر منها ،ونعامة ٛتقاء
خرقاء سريعة ا٢ترب .يقوؿ يف ذلك:1
ِ 
ك ِمن ِٚت ِاؿ بٍَِت أُقَػْي ٍ
ش
ف ِر ْجلَْيو ب َش ِن
َكأَن َ
يػُ َق ْع َق ُع َخ ْل َ
يح تَػْن ِس ُج كل فَ ِن
ػامةً طَْوًرا وطَ ِوًرا
ُى ِوي الِر ِ
تَ ُكو َف نَػ َع ػ ػ ػ َ
فهو يصف عيينة بأنّو جاىل وىو يف جهلو كالنعامة ،كما شبهو أيضا ّتماؿ بٍت أقيش وقد

أراد بذلك أف يؤكد صفة اٟتماقة وقلّة العقل فيو،كما قاؿ النابغة يهجو زرعة بن عمرو بن خويلد
ومناسبة ىذه القصيدة أف النابغة لقي زرعة بسوؽ عكاظ ،فأشار عليو بقتاؿ بٍت أسد وترؾ
حلفهم ،فأب النابغة الغدر وبلغو أف زرعة يتوعده فقاؿ يهجوه:2
ِ 
ِ
نُبِْئ زرعةَ والس َفاىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةُ ِْ
ِ
كاٝت َها
ب األَ ْشػ ػ َعار
ُ ُْ َ
َ
يػُ ْهدي إِف َغَرائ َ
الع ُد ِو ِضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرا ِري
ع بن َع ْم ٍر و إن ٍِت
فَ َحلَ ْف ُ يا ُزْر َ
٦تّا يَ ُّش ُّق على َ
اج فما َش َق ْق َ غُبَا ِري
يوـ عُكا َظ حُت لَِقيتٍَِت
أرأي
الع َج ِ
ٖت َ
َ
فَ َح َمل ُ بَػرَة واحتمل َ فَ َج ػ ػ ػ ػ ػا ِر
إنا اقتس ػ ػ ػ ػمنا ُخطتَػْينػ ػػَػا بيننا
إليك قػَػ ػ ػ َو ِاد َـ األَ ْك َوا ِر
جيشا
ك قَصػَػ ػ ػ ػ ػائِ ٌد ولْيَ ْدفَػ َعن
َ
ً
فَػلَتَأتَػيَػنَ َ
ط اب ِن ُكوِز ُْ٤ت ِقِيب أَ ْدر ِ
ط َربِ َيعةَ بَ ِن ُحػ ػ ػ ػ َذا ِر
اع ِه ْم
فيهم َوَرْى ُ
َرْى ُ
َ

 -1ا١تصدر السابق ،ص.126

 قولو :كأنك من ٚتاؿ بٍت أقيش ،أراد كأنك ٚتل من ٚتاؿ بٍت أقيش ،وىم فخد من أشجع ،ويقاؿ :ىم من عكل ،وإبلهم
الشن اٞتلد الباِف -القعقعة :صوتو.
غَت عتاؽ ،فيضرب بنفارىا ا١تثل فجعل عيينة كاٞتمل النافرٞ ،تبنو وخفتو عند الفزعّ -
 -2ا١تصدر نفسو ،ص.54

الضرار :الدنو من الشيئ واللصوؽ بو ،العجاج :الغبار -الكوار:
السفاىة كاٝتها :أي معناىا قبيح كقبح اٝتهاّ -
قولو :و ّ
الرحاؿ -وابن كوز وربيعة بن حذار من بٍت أسد ،وكاف ربيعة حكما يف اٞتاىلية .
ّ
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كما ورد يف ديوانو أيضا مقطوعات شعرية يهجو فيها خصومو كقول ػ ػو يف "حزٔف وزباف" ابن
سيّار بن عمرو بن جابر اللذين فضبل شعر بدر بن حذار على شعره يقوؿ:1
ع ِص ْه ِري
أََال من ُمب ػْ ػ ػ ػ ػ ػلِ ٌغ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍِت ُحَزْٯتاً
َوزبّا َف الذي َف يَػ ْر َ
ٍ
كأ ّف ِصبلءَ ُى َن ِصػ ػ َبلءُ َجػ ػ ْم ِر
داميات
فإيّػ ػ ػ ػ ػ ػاكم وعُوراً
فإٓف قد ِ
وما َرش ْحتُ ُم ِمن ِشػ ػ ػ ػ ْع ِر بػػَ ْد ِر
صنَػ ْعتُ ْم
ِ
أتآف ما َ
يف ىذه األبيات ٭تذر الشاعر حزٯتا وزبّاف هبجائهما بقصائد سيكوف ٢تا حتما وقع كبَت يف

نفسيهما لشدة قبحها ،فهي أقوى وأشد من اٞتمر ،وىذا ما يوحي أف ىجاء النابغة كاف ىجاء

عنيفا ٮتيف ا١تهجو ،أل ّف الشاعر كاف يتوخى يف قصائده ا٢تجائية «القصد واالعتداؿ يف

معانيو» ،2فجاءت أىاجيو مأثورة ،وإف كان قليلة إال أ ّف ٢تا تأثَتا كبَتا يف نفس ا١تهجو.
 -ال ـ ـوصف:

من األغراض الشعرية اليت زين هبا شعر النابغة الذبيآف غرض الوصف الذي اتسم فيو بدقة
الرسم والتصوير ،وال عجب يف ذلك فهو الشاعر الذي عاش حياة البداوة واٟتضارة يف الوق
ذاتو ،و٢تذا تشبع عيناه بصور ومرئيات َف تقع عليها أبصار غَته من الشعراء فقدـ صورا وصفية
رائعة تفاوت طوال وقصرا ،بساطة وتركيبا حسا وٕتريدا «وال نعدـ أف نلمس فيها ٚتيعا حساسية
الفناف ومهارة ا١تصور».3
وقد ذكر عمر الدسوقي أف الوصف يف شعر النابغة قد امتاز عن غَته من وصف الشعراء يف
عدة نقاط منها أف النابغة ٭تاوؿ دائما أف «يعطيك صورة كاملة يف بي

واحد مع دقة تامة

 حزٔف وزبّاف وقطبة وعوسجة وقتادة وطلحة :إخوة كاف يقاؿ ٢تم الشوؾ الٝتائهم وىم بنو سيار بن عمرو بن عمرو بن جابر
والصهر الذي بينو وبُت زبّاف ىو أف بن ىاشم بن حرملة أـ زبّاف ،وىي إحدى نساء بٍت مرة ،وأمها فاطمة بن قيس بن
الصهر الذي بينهم ( .النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.)80
زىَت و ّأـ فاطمة ٘تاضر بن
ّ
الشريدف فهذا ّ
 -1ا١تصدر السابق ،ص.80
 -2عبد الفتاح عبد احملسن الشطي :شعراء إمارة اٟتَتة ،ص.238
 -3صبلح رزؽ :الشعر اٞتاىلي ،ص.286
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وببلغة تصوير وسهولة لفظ وعذوبة أسلوب» .1ومن مشاىده الوصفية اليت تربز فيها براعة الفناف
حديثو عن بقايا الديار ،حيث وصف الرماد مشبها إياه بالكحل من شدة سواده ،والنؤي اليت
غاص

حجارتو يف الرماؿ ،وَف تعد بارزة كما جعل مآخَت الرياح شبيهة باٟتصَت ا١تنمق الذي

حيك بطريقة جيدة ،يقوؿ يف ىذا التصوير:2

ونػُؤ ِ
ض أَثْػلَم خ ػ ِ
اش ُع
ي َكج ْذِـ اٟتَ ْو ِ ُ َ
ٌْ
ِ
الص ػ ػَػ ػ ػ َوانِ ُع
عليو َحصػ ػ ػ ػ ػ ػَتٌ َ٪ت َقْتو ّ

الع ْ ِ
ُت َألْياً أُبِينُو
َرمػػَػ ػ ػ ٌ
اد َك ُك ْح ِل َ
َك ػ ػأَف َ٣تر الر ِامس ِ
ات ذُيُوَ٢تػَػ ػ ػ ػ ػا
َ
َ



جاء الوصف كثَتا يف شعر النابغة الذبيآف ،وغالبا ما يستطرد فيو إُف وصف ا١تشبو بو
وتوضيح صورتو حىت«يربز بروزا كامبل ال يزيد عليو ،وذلك توضيح ضمٍت للمشبو واستيفاء للمعٌت
وداللة على شرود ا٠تياؿ وسعتو».3
لعل االستطراد ا١تطوؿ الذي يظهر يف شعر النابغة عند اٟتديث عن ا١تشبو بو راجع إُف أف
الشاعر يريد أف «يوفر للمشهد حقو من الرسم ،فهو ال يقنع من الرسم بتشبيو سريع أو استعارة
عابرة بل يقف أماـ اللوح الذي رٝتو وقفة متأنية تسمح لو بتلوين الصورة وٖتريكها والتدقيق يف
جزئياهتا وتسخَتىا للفكرة وٖتميلها ما ٖتمل نفس الشاعر من مشاعر اٟتب وا٠توؼ والرجاء».4
إف ىذا القوؿ يوحي بأف النابغة كاف يوِف عناية فائقة للتفاصيل اٞتزئية الدقيقة لينسج منها
صور رائعة .ومن أهبى صور الشاعر يف ىذا الغرض ،صورة لفرسو رٝتها عند تشبيهو بقطاة ،لينتقل

 -1عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص.215
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.31-30
 النؤي :حاجز حوؿ البي ،لئبل يدخلو ا١تاء -وجدـ كل شيئ :أصلو -األثلم :الذي تثّلم وهتدـ -ا٠تاشع ىنا :ا١تطمئن
وخص اٞتذـ ،ليدؿ على أف النّؤي قد تثلّم
وشبو النؤي يف استدارتو باٟتوض،
ّ
البلصق باألرض الذي ذىب شخصوّ ،
ّ
الرياح الشديدات ا٢تبوب
الرامساتّ :
حروفو واطمأنّ فصار كأصل اٟتوض الذي ال حروؼ لو ،وال يرى منو إالّ أصلو وبقيّتوّ .
اليت ترمس األثر ،أي تعفيو وتدفنو -ذيو٢تا :مآخَتىا.
 -3عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص.217
 -4غازي طليماف ،عرفاف األشقر :األدب اٞتاىلي .349
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بعدىا إُف رسم صورة للمشبو بو (القطاة) مصورا تفاصيلها اٞتزئية يقوؿ:1

وُف ِ
ا٠تيل َْٖت ِملٍُِت
ب
لََق ْد َٟتِْق ُ بأُ َ
َكْب َداءُ ال َشنَ ٌج فيها وال طَنَ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ب
ضةٌ
مثل َم ْر ِي الدلْ ِو ُم ْرك َ
يم على األَ ْعطَاؼ يَػْن َحل ُ
إ َذا اٟتَم ُ
َماريَةٌ َ
ِ
ب
ب فيها إذا ما ا ْغتػَر فَا ِر ُسها
َ
شأو ال ُفجػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءَة إال أهنا تَث ُ
ال َعْي َ
ِ
ِ
ب
وج َم َعاقِ ُمها
ٗتطُو على ُم ْع ٍج عُ ٍ
َْ٭تس ْ َ
ب أف تُػَر َ
اب األرض ُمْنتَه ُ
ِ
ب
ُت
تَػ ْه ِوي ُى ِوي َدَالةِ البِْئ ِر أَ ْسلَ َمها
ِ
األكف وبَػ ْ َ
بَػ ْ َ
ُت اٞتَمة ال َكَر ُ
ب
أو َمر ُك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْدري ٍة َحذاءَ َىي َجها
بَػ ْرُد ّ
الش ػ ػ ػ ػ ػ َػرائع من َمراف أو َشَر ُ
ِ ِ ِ ِ
أَ ْىوى ٢تا أَمغَر الس ػ ػ ػ ػ ػػاقَػُت ٥تُْتَ ِ
ب
ض ُع
ْ ُ َّ ْ
َخ ْرطُ ُ
ومو من د َماء الط َْت ٥تُْتَض ُ
َ
ب
ض ْ أَظػ ػْ ػ ػ ػ ػ َف ُارهُ َز َغباً
َحىت إذا ق ػَػ ػ ػ ػػبَ َ
من ال ُّذنَ َاب َ٢تَا أو ك ػػَػ ػ ػ ػ َ
ػاد يَػ ْق ًَِت ُ
ِ
ِ ِ
ٍ
ب
بضرب َكَر ْج ِع العُت أَب ػْ ػ ػ ػ ػ ػطَُؤْه
َ٨تَ ْ
تَػ ْعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلُو ّتُ ْؤ ُجئها طَْوًرا وتَػْنػ َقل ُ
ِِ ِ
ػب
أََم َاـ َمْن َخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِرَىا ِر ٌ
س لَوُ
يش وال َزغػَػ ػ ػ ُ
تَ ْدعُو ال َقطَا بَػ َقصَت ا٠تَطْم لَْي َ
ب
َحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاءُ ُم ْدبَِرةً َس ّكػ ػ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءُ ُم ْقبِلةً
للماء يف الن ْح ِر منها نَػ ْوطَةٌ َ
عج ُ
ِ
ِِ
ِ
ب
تسبَ ْ
ياص ْدقَػ َها حُت تَػ ْل َق ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػاىا فَتْنتَس ُ
تَ ْدعُو ال َقطَا وبو تُ ْد َعى إذا انْ َ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ب
اجتُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػها
وذَ َاؾ من ظ ْمئ َها يف ظ ْمئو ُش ُر ُ
ب تَػ ْرِويو ُ٣تَ َ
تَ ْسقي أَُزيْغ َ
ِ ِِ
ِِ
ب
ت ال ِش ْد ِؽ َف تَػْنبُ ْ قَػ َو ِاد ُمو
ُمْنػ َه ِر َ
يف َجانب العُت تَ ْسبيػ ػ ػ ػ ػػده َزبَ ُ
من خبلؿ ىذا ا١تشهد االستطرادي يقدـ لنا الشاعر وصفا دقيقا للمشبو بو (القطاة) ،فهي
خفيفة ،سريعة ،قصَتة الذنب ال أذف ٢تا ،سريعة الطَتاف ...وفرسو الضخمة القوية اليت ال عيب
 -1النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.178-176
 كبداء :ضخمة الوسط -شنج :نقص يف الرجلُت -الطّنب يكوف فيهما طوؿ واسًتجاء -مارية:خفيفة ٘تضي يف العدو-
اغًت :ركب على غفلة وفاجأ قرنو -على معج :أي قوائم ،يريد ٘تعج يف سَتىا أي تسرع -ا١تعاقم:
أعطافها نواحيهاّ -
اٞتمة :كثرة ا١تاء ،وقيل البئر ٬تتمع فيها ا١تاء -الكرب :عقد اٟتبل على عراقي ال ّدلو -والعراقي :ا٠تشبات
ا١تفاصلّ -
كمر ال ّدلو يف البئر وال ّدالة :ال ّدلو وٚتعها دال -كدريّة :قطاة -ح ّذاء :خفيفة سريعة قصَتة ال ّذنب-
ّ
٘تر ّ
كالصليب -هتوىّ :
الشرائع :شرائع ا١تياه -الشربة :ماء يكوف حوؿ الشجرة -أمغر الساقُت :صقر أو باز -أمغر :لوف ساقيو إُف
مراف :ماءّ -
ّ
ا١تغرة ،وذلك أياـ الربيع٥ -تتضع :مائل برأسو إُف األرض٨ -ت  :قصدت -إبطاؤىا كرجع العُت :أي سريعة الطَّتاف-
الصدر -تدعو القطا :يعٍت أهنا تقوؿ قطا قطا -قصَت ا٠تطم :منقارىا -ح ّذاء :خفيفة قصَتة ال ّذنب -س ّكاء :ال
اٞتؤجؤّ :
أذف ٢تا -النّوطة :اٟتوصلة -أزيغب :تصغَت أزغب ،وىو فرخ -منهرت :واسع -التّسبيد :حُت يطلع الريش بعد حلقو يف
الزبب :كثرة الريش.
موضع آخرّ -
- 27 -

أضواء على حياة الشاعر النابغة الذبياني

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدخل

فيها تشبو ىذه القطاة يف سرعتها وخفتها .ىذه الصورة يف نضجها واكتما٢تا كثَتة الشبو بالصورة
اليت رٝتها الشاعر للثور أو اٟتمار الوحشيُت حُت شبو هبما ناقتو ،وذلك من حيث االستعراض
الطويل و الدقة يف التصوير والعرض ،ألنّو غالبا ما ٮتتار صورة واسعة يف رٝتو للحمار أو الثور ،أو
عند وصفو ١تشاىد الطلل أو وصف اٟتروب  ...وغَتىا من ا١توضوعات اليت وقف عندىا الشاعر
يف ىذا الغرض.
وقد أشار إيليا حاوي إُف بعض خصائص الوصف يف شعر النابغة حيث قاؿ« :ال تقع يف
شعره إال على نبذ قليل من الوصف ا١تقتصرة غايتو على ذاتو ،فيما عدا ذلك ،فإ ّف أوصافو مطية
للمدح ٯتهدىا لو كالطلل وا١تطية والقفار والثور الوحشي والصيد ،أو ٯتثل فيها بعض معانيو بنوع
من الكناية اٟتسية ا١تطاولة بالسرد واألحداث كوصف اٞتيش وا٠تيل والفرات وما أشبهو».1
وأخَتا ما ٯتكن أف ٩تلص إليو ،على ضوء ما عرضناه ،من موضوعات وأغراض شعرية عند
النابغة الذبيآف ،أف شعره قد حفل ٔتوضوعات متعددة دلّل

وبقوة على أف موىبة الشاعر

واضحة ،وأف شاعريتو ناضجة ومكتملة ،ومن مث فإ ّف األمر ليس اعتباطا أف يصنف ضمن الطبقة
األوُف من شعراء اٞتاىلية فرباعتو الشعرية ،ىي اليت أحلتو ىذه ا١تكانة العالية يف ترتيب سلم شعراء
اٞتاىلية.

 -1إيليا حاوي :النابغة الذبيآف ،سياستو وفنو ،ص.277
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فصل أول :االستطراد في الشعر الجاهلي.
 .1االستطراد عند القدماء واحملدثُت.
 .2بُت االستطراد وبعض ألواف البديع.
 .3موضوعات االستطراد.
 .4أنواع االستطراد.
 .5عبلقة البيئة بظاىرة االستطراد يف الشعر اٞتاىلي.

االستطراد في الشعر الجاهلي

فصل أول

 مصطلح االستطراد : .1االستطراد عند القدماء والمحدثين :
استوقف

ظاىرة االستطراد يف الشعر العريب القدٔف عموما والشعر اٞتاىلي خصوصا الكثَت

من الدراسُت والنقاد العرب القدامى واحملدثُت منهم ،فخصوا ا١تصطلح بتعريفات متباينة تتفق
أحيانا وٗتتلف أحيانا أخرى ،فكيف كان مفاىيهم وتصوراهتم يف ىذا ا١توضوع يا ترى؟
أ .االستطراد عند القدماء:
وضع الدارسوف والنقاد القدماء ١تصطلح االستطراد تعريفات ٥تتلفة ،حيث عده البعض من
علماء الببلغة فنا من فنوف البديع وىذا ما جعل نوعا من الغموض وااللتباس يقع بُت ىذا
ا١تصطلح (االستطراد) وبعض ا١تصطلحات الفنية األخرى ،كحسن التخلص واالعًتاض
وااللتفات ....وغَتىا.
 .1المعنى اللغوي لمصطلح االستطراد٦ :تا جاء من معاف لغوية حوؿ مفهوـ االستطراد
ما أشار إليو الز٥تشري صاحب أساس الببلغة حيث ورد ا١تصطلح عنده يف مادة (طرد) ٔتعٌت
«مطاردة اٟتيواف الوحشي أي صيده ،وطرد العدو وطريدة وطرائد ،وىي النعم يغَت عليها
فيطردىا».1
كما جاء يف لساف العرب البن منظور ا١تطاردة « ىي أف يطرد بعضهم بعضا والفارس
يستطرد ليحمل عليو قرنو ،مث يكر عليو ،وذلك ليتحيز يف استطراده إُف فئة وىو ينتهز الفرصة
١تطاردتو وقد استطرد لو وذلك ضرب من ا١تكيدة».2
ا١تبلحظ على ىذين التعريفُت أهنما يؤوالف إُف معٌت واحد ،وىو أف االستطراد متعلق
با١تطاردة والصيد.
 -1الز٥تشري :أساس الببلغةٖ ،تقيق عبد الرحيم ٤تمود ،دار ا١تعرفة ،بَتوت ،1979 ،ص.27
 -2ابن منظور :لساف العرب ،مج ،9دار صادر ،بَتوت ،ط ،1955 ،1ص.191
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فصل أول

 .2المعنى االصطالحي لمصطلح االستطراد :أخرج بعض النقاد مصطلح االستطراد
من مفهومو اللغوي ليشمل مفاىيم أخرى واسعة ليكوف بذلك مصطلحا فنيا وببلغيا .ومن ذلك
ما جاء يف كتاب العمدة البن رشيق يف باب االستطراد قولو« :وىو أف يرى الشاعر أنو يف وصف
شيء وىو إ٪تا يريد غَته فإف قطع أو رجع إُف ما كاف فيو فذلك استطراد».1
و٦تا ورد يف ذلك قولو أيضا «:قيل أصل االستطراد أف يريك الفارس أنو فر ليكر ،وكذلك
الشاعر يريد أنو يف شيء فعرض لو بشيء َف يقصد إليو فذكره ،وَف يقصد حقيقة إليو» .2وىذا
الرأي يؤكد أف مصطلح االستطراد يأخذ عند ابن رشيق معٌت ٥تتلفا ،حيث انتقل بو من ا١تعٌت
اٟتسي ا١تتعلق با١تطاردة والصيد والكر إُف ا١تعٌت اٞتماِف فأصبح مفهوما ببلغيا.
وقد ورد مصطلح االستطراد يف كتاب اإليضاح حيث عرفو صاحبو بقولو « :االستطراد ىو
االنتقاؿ من معٌت إُف معٌت آخر متصل بو ،وَف يقصد بذكر األوؿ التوصل للثآف» .3ىذا يعٍت أف
االستطراد عند القزويٍت ٮترج من باب القصد فبل يكوف متعمدا وإ٪تا يأيت فجأة.
عرؼ االستطراد بأف
ولعل مفهوـ ا١تصطلح قد اتضح أكثر يف عند صفي الدين اٟتلي حُت ّ

«يكوف الشاعر آخذا يف غرض من أغراض الشعر من غزؿ ،أو وصف ،أو غَته ،فيستطرد منو
إُف ذكر غَته من أنواع البديع ،مث يعود إُف ما كاف فيو ،فإف َف يعد فهو خروج».4
أما صاحب الصناعتُت أبو ىبلؿ العسكري ،فقد عرض لبلستطراد بقولو« :ىو أف يأخذ

 -1ابن رشيق القَتوآف :العمدة يف ٤تاسن الشعر ونقدهٖ ،تقيق وشرح مفيد قميحة ،بَتوت لبناف ،دار الكتب العلمية ،ج،2
 ،1983ص.270
 -2ا١تصدر نفسو ،ج ،2ص.272
 -3ا٠تطيب القزويٍت :اإليضاح يف علوـ الببلغة ،ا١تعآف ،البياف ،البديعٖ ،تقيق ودراسة عبد القادر حسُت ،مكتبة
اآلداب،ص.397
 -4صفي الدين اٟتلي :شرح الكافية البديعية يف علوـ الببلغة و٤تاسن البديعٖ ،تقيق نسيب النشاوي٣ ،تمع اللغة العربية،
دمشق ،1983 ،ص.73
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فصل أول

ا١تتكلم يف معٌت ،فبينما ٯتر فيو ،يأخذ يف معٌت آخر وقد جعل األوؿ سببا إليو».1
استنادا إُف ىذا التعريف نبلحظ أف أبا ىبلؿ العسكري يشًتؾ مع القزويٍت وابن رشيق يف
مفهوـ االستطراد بأنو انتقاؿ ا١تتكلم من سياؽ كبلـ أصلي أوؿ إُف كبلـ ثاف غَت أف االستطراد ال
يكوف مقصودا لذاتو عند القزويٍت وابن رشيق ،أما أبو ىبلؿ العسكري فيذىب من خبلؿ تعريفو
إُف ٖتديد وظيفة االستطراد وىي أنو يساىم يف خلق نوع من التتابع يف ٪تو النص الشعري
واتساقو وانتظاـ سياؽ القصيدة من حيث أنو كبلـ يبٌت على الكبلـ الذي قبلو.
كما قدـ أيضا ٭تي العلوي يف الطراز مفهوما لبلستطراد إذ يقوؿ« :واشتقاقو من قو٢تم
أطرده السلطاف ،إذا أخرجو من بلده ألف ا١تتكلم ٮترج من كبلمو إُف كبلـ آخر».2
ىذا وقد أخذ االستطراد معٌت الوصف عن طريق التشبيو ،أي تشبيو شيء بشيء آخر عند
ابن فارس يف كتابو الصاحيب يف فقو اللغة ،وجاء ذلك يف قولو « :أف يشبو شيء بشيء مث ٯتر
ا١تتكلم يف وصف ا١تشبو بو».3إذف فمفهوـ االستطراد عند ابن فارس ٮتتص يف حد ا١تشاهبة بُت
شيئُتْ ،تيث يعقد ا١تتكلم عبلقة أو وجو مقاربة بُت ا١تشبو وا١تشبو بو مث يستطرد بعد ذلك إُف
وصفو.
و٦تا أورده ا١تؤلفوف وا١تشتغلوف يف ميداف الدراسات الببلغية وعلوـ البديع من مفاىيم حوؿ

عرؼ االستطراد على
االستطراد ،التعريف الذي قدمو ٭تي بن معطي يف كتابة علم البديع حُت ّ

 -1أبو ىبلؿ العسكري :الصناعتُتٖ ،تقيق علي ٤تمد البجاوي ،و٤تمد أبو الفضل ابراىيم ،ا١تكتبة العصرية ،صيدا ،بَتوت
 ،1986ص.364
 -2٭تي بن ٛتزة العلوي اليمٍت :الطراز ا١تتضمن ألسرار الببلغة وعلوـ حقائق اإلعجاز ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،مج،3
ص.12-11
 -3أبو اٟتسن أٛتد بن فارس :الصاحيب يف فقو اللغة وسنن العربية وكبلمهاٖ ،تقيق مصطفى السوٯتي ،مؤسسة بدراف ،بَتوت،
 ،1964ص.264
 ىو أبوزكريا زين الدين ٭تِت بن معطي بن عبد النور الزواوي اٟتنفي النحوي الشهَت بابن معطي( )628-64ولد با١تغرب يف
عصر دولة ا١توحدين وىو من علماء ا١تغرب واألندلس الذين رحلوا إُف الشرؽ يف القرنيُت السادس و السابع ا٢تجريُت ،لو شهرة
واسعة يف أوساط النحويُت واللغويُت ،من مؤلفاتو اللغوية العديدة ألفيتو الشهَتة "الدرة األلفية يف علم العربية ".
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أنو «انتقاؿ من قوؿ إُف قوؿ على وجو سهل ٮتتلسو ا١تتكلم اختبلسا دقيق ا١تعٌت».1
 .3أمثلة على االستطراد في الشعر العربي القديم :أما ما جاء يف الشعر العريب القدٔف
من استطراد ما أورده ابن رشيق يف العمدة للشاعر السموأؿ حيث ذكر أنو أوؿ من استطرد من
الشعراء يف قولو:
إذا ما رأتو ع ػ ػ ػ ػامر وسلػ ػ ػ ػ ػوؿ
وتك ػ ػ ػرىو آج ػ ػ ػ ػ ػا٢تم فتطوؿ

و٨تن أناس ال نرى القتل سبة
يقػ ػ ػرب حب ا١توت آجالنا لنا

فقولو« :إذا ما رأتو عامر وسلوؿ استطراد» .2فالشاعر بدأ كبلمو بالفخر بقومو مث انتقل إُف
ىجاء قبيليت عامر وسلوؿ ليعود بعدىا إُف الفخر بقومو.
وقد أشار الباقبلٓف يف إعجاز القرآف وكذا ابن رشيق يف العمدة إُف أف أوؿ من قدـ شبو
تعريف لبلستطراد ىو أبو ٘تاـ حُت أنشد البحًتي يف صفة فرس واستطرد يهجو عثماف بن ادريس
الشامي:
على اٞت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراء أمُت غَت خواف
فخل عينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيك يف ظمآف رياف
ّ
ٖت السنابك من مثٌت ووجداف
من صخر تدمر أو من وجو عثماف

وسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػابح ىطل التعداد ىتػ ػّػ ػ ػ ػ ػاف
أظمى الفصوص وما تظمى قوائمو
فلو ت ػ ػ ػ ػ ػ ػراه مشيحا واٟتصى ّزٔف
وايق ػ ػ ػن إف َف تثبث أف حػ ػ ػ ػافره

فقاؿ لو :ما ىذا من الشعر؟ فرد البحًتي ال أدري فقاؿ أبو ٘تاـ :ىذا ا١تستطرد أو
االستطراد فقاؿ البحًتي وما معٌت ذلك؟ قاؿ :يرى أنو يصف الفرس ،ويريد ىجاء عثماف.3
أما عن االستطراد الذي ٚتع بُت غرض ا١تدح وغرض ا٢تجاء معا ما جاء بو ابن رشيق
 -1٭تي عبد ا١تعطي :البديع يف علم البديعٖ ،تقيق :زدراسة ٤تمد مصطفى أبو شوراب ،دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر
اإلسكندرية ،ط ،2003 ،1ص.184
 -2ابن رشيق :العمدة ،ج ،2ص( ،270ورد ىذا ا١تثاؿ يف الصناعتُت أليب ىبلؿ العسكري ،ص.)399
 -3الباقبلٓف :إعجاز القرآفٖ ،تقيق السيد أٛتد صقر ،دار ا١تعارؼ ،ط ،1977 ،4ص ( ،105ورد ىذا ا١تثاؿ يف كتاب
العمدة البن رشيق ،ج ،2ص.)271
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وعلق عليو يف كتاب العمدة من قوؿ بكر بن النطاح ٯتدح مالك بن طوؽ يف قولو:
لًتضى فقال :قم فجئٍت بكوكب
كمن يشتهي ٟتم عنقاء مغرب
كل مذىب
والتسأِف ياد ُّر يب ّ
وق ػ ػ ػ ػ ػدرتو أعي ٔتا ُرم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ مطليب
كما شقي قيس بأرماح تغلب

عرض عليها ما أرادت من ا١تٌت
فقػ ػ ػ ػ ػ ػل ٢تا :ىذا التعن ُ كلوُ
سلي ك ػ ػ ػ ػ ػل أمر يسػ ػ ػ ػ ػ ػتقيم طبلبو
فاقسم لو أْت يف عز مالك
ف ػ ػ ػ ػىت شقي أم ػ ػ ػ ػ ػ ػوالو بعفاتو

يقوؿ ابن رشيق عن ىذا االستطراد« :ىذا مليح أولو خروج وآخره استطراد ومبلحتو أف
مالكا من بٍت تغلب فصار االستطراد زيادة يف مدحو ،وزعم قوـ أنو ٯتدح مالك بن علي
ا٠تزاعي».1كما علق ابن أيب األصبع ا١تصري على ىذا االستطراد بقولو« :وىذا أبدع استطراد
ٝتعتو يف عمري ،فإنو قد ٚتع أحسن قسم وأبدع ٗتلص ،وأرشق استطراد ،وتضمن مدح ا١تمدوح
بالكرـ وقبيلتو بالشجاعة والظفر وىجاء أعدائهم بالضعف وا٠تور ،وىذا َف يتفق ١تن قبلو وال ١تن
بعده إُف وقتنا ىذا».2
على العموـ ٯتكن القوؿ أف النقاد والدارسُت القدماء قد اجتهدوا يف تقدٔف نظرهتم
ومفهومهم ا٠تاص ١تصطلح االستطراد .وإف كان

ىذه ا١تفاىيم قد تعرض

للنقد والدراسة من

قبل النقاد والدارسن احملدثُت وعلى رأسهم الدكتور ناصر العجيمي الذي أكد أف تعريفات
القدماء لبلستطراد تنصب يف رأي واحد يؤكد أف «متوخي ىذه الطريقة يف التعبَت يتظاىر بأنو َف
يقصد االنعطاؼ إُف ا١توضوع ا١تعٍت باالستطراد ،وكأنو أمر عارض حصل بالرغم عنو ،أو يف غفلة
منو ،أو أف ا٠تطاب انقلب ظرفيا من قيد ا١تتلفظ بو وخرج من حكمو مث يعود إُف نصابو ويستدرؾ
ما ا٨ترؼ عن مساره وقوة التصرؼ فيو».3
 -1ابن رشيق :العمدة ،ج ،2ص.272
 -2ابن أيب األصبع ا١تصريٖ :ترير التجبَت يف صناعة الشعر والنثر وبياف اعجاز القرآفٖ ،تقيق حنفي شرؼ الدين ،القاىرة،
ج ،2ص.131
٤ -3تمد الناصر العجيمي :ا٠تطاب الوصفي يف الشعر العريب القدٔف (الشعر اٞتاىلي أ٪توذجا) منشورات سعيداف ،سوسة،
تونس ،ج ،2003 ،2ص . 34
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واٟتقيقة أنو ال ٯتكن أف نسلم كليا بالرأي الذي يذىب إُف القوؿ أف ظاىرة االستطراد غَت
مقصودة لذاهتا وغَت مربرة خاصة يف الشعر اٞتاىلي ،وإال كيف لنا أف نفسر تشابو الشعراء
اٞتاىلُت يف ا١توضوعات ا١تستطرد إليها ،وىذا ما يدلل وبصورة واضحة عن قصد الشعراء يف طرؽ
٥تتلف ا١توضوعات اليت استطردوا إليها ،وإف كنا نلحظ بعض االختبلؼ يف رسم جزئيات الصورة
اليت أدت يف النهاية إُف مستوى من التباين يف استطراداهتم فإهنم يشًتكوف يف اإلطار العاـ ٢تا.
ومع ذلك ٬تب أف نشَت يف النهاية إُف دور القدماء من نقاد وببلغيُت وعلماء لغة يف
ٖتديدىم ١تفهوـ االستطراد ،وأف ٢تم فضل السبق والريادة يف دراسة ظاىر االستطراد يف الشعر
اٞتاىلي ،أو عند الشعراء اٞتاىليُت ،وكذلك يف شعر معاصريهم من الشعراء.
وعلى الرغم من أف نظرهتم لبلستطراد تتسع أحيانا وتضيق أحيانا أخرى ،وٗتتلط ببعض
ألواف البديع مرة ثالثة إال أننا ال ٯتكن أف نتجاىل ما قدموه من آراء ومفاىيم ٢تذا ا١تصطلح
ودراساهتم (النقدية والببلغية واللغوية) يف ىذا اجملاؿ.
وكاف للدراسيُت احملدثُت وقفة مع ا١تصطلح -أيضا -ومع ىذه الظاىرة اليت برزت يف الشعر
العريب القدٔف عموما واٞتاىلي خصوصا ،حيث أكملوا مسَتة القدماء وقدموا دراسات نقدية بين
بدقة مفهوـ االستطراد كما تعمقوا أيضا يف البحث يف موضوعاتو واألغراض اليت يكثر فيها ٤تاولُت
الكشف عن أسباب ىذه الظاىرة يف الشعر اٞتاىلي وعن ا١تربر الذي أدى إُف ىذا اٟتضور
ا١تكثف.
ب .االستطراد عند المحدثين:
إذا كان

ظاىرة االستطراد قد اسًتع

اىتماـ النقاد والدارسُت القدامى ،فوقفوا عند

ا١تصطلح وقدموا لو تعريفات ومفاىيم تضيق أحيانا وتتسع أحيانا أخرى ،فإف النقاد والدراسيُت
احملدثُت َف يشذوا عنهم وانتهجوا طريقهم يف تعريف ا١تصطلح ،وإف كانوا قد أضافوا إليو وتوسعوا
فيو يف بعض األحياف.
- 35 -

االستطراد في الشعر الجاهلي

فصل أول

يذىب كل من السيد أٛتد ا٢تامشي وبسيوٓف عبد الفتاح ا١تذىب نفسو يف تعريفهما
لبلستطراد من خبلؿ التأكيد على «أنو االنتقاؿ من معٌت إُف معٌت أو من غرض إُف غرض آخر
مث الرجوع إُف ا١تعٌت األوؿ إل٘تاـ الكبلـ».1
يعرؼ االستطراد على أنو «انتقاؿ ا١تتكلم من الكبلـ الذي ىو
أما عبد الفتاح الشُت فإنو ّ

مسًتسل فيو إُف غَته ١تناسبة مث يرجع إُف ما كاف فيو» .2وىو عند عبد الواحد حسن «االنتقاؿ
من معٌت إُف معٌت آخر متصل بو َف يقصد بذكر األوؿ التوسل إُف ذكر الثآف».3

ا١تبلحظ على ىذه التعريفات أف أصحاهبا َف يبتدعوا شيئا جديدا حوؿ مفهوـ ا١تصطلح بل
إهنم يشًتكوف مع ما أشار إليو صاحب الصناعتُت وابن رشيق يف العمدة والقرزويٍت يف اإليضاح
وغَتىم ،من أف االستطراد ىو االنتقاؿ من موضوع إُف موضوع أو من معٌت إُف معٌت مث الرجوع
إُف ا١تعٌت أو الغرض األوؿ إل٘تاـ الكبلـ.
إذا ٕتاوزنا ا١تشتغلُت وا١تؤلفُت يف ٣تاؿ الدراسات الببلغية وعلوـ البديع إُف أصحاب ا١تعاجم
٧تد لصاحب ا١تعجم األديب جبور عبد النور التفاتو طيبة يف ىذا اجملاؿ ،حيث أشار يف تعريفو
لبلستطراد أنو وجو من أوجو الًتويح عن السامع لتنشيط دىنو ،ويكوف ذلك من خبلؿ االنتقاؿ
من موضوع إُف آخر يقوؿ« :ىو انتقاؿ شفوي أو كتابة من موضوع إُف آخر ألدْف مبلبسة ،وقد
اعترب يف بعض العهود مظهرا من مظاىر الشموؿ الثقايف ووجها من وجوه التنويع ا١تؤدي إُف
الًتويح عن السامع أو القارئ وتنشيط ذىنو».4

 -1السيد أٛتد ا٢تامشي :جواىر الببلغة ا١تعآف والبياف والبديعٖ ،تقيق وشرح ٤تمد التو٧تي ،مؤسسة ا١تعارؼ للطباعة والنشر،
ط ،2008 ،4ص /390بسيوٓف عبد الفتاح علم البديع :دراسة تارٮتية ألصوؿ الببلغة ومسائل البديع ،ا١تختار للنشر
والتوزيع ،ط ،2013 ،3ص.656
 -2عبد الفتاح الشُت :البديع يف ضوء أساليب القرآف ،دار الفكر العريب ،القاىرة  ، 2006 ،ص.72
 -3عبد الواحد حسن :دراسات يف علم البديع ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،ص.52
 -4جبور عبد النور :ا١تعجم األديب ،دار ا١تبليُت ،بَتوت ،ط ،1979 ،1ص.18
- 36 -

االستطراد في الشعر الجاهلي

فصل أول

وقريبا من ىذا التعريف يذىب ٣تدي وىبة إُف القوؿ أف االستطراد ىو«:نوع من ٕتميل
الكبلـ يتلخص يف إدخاؿ مادة ال تتصل با١توضوع اتصاال مباشرا ،وقد تكوف وظيفتها
االستعطاؼ أو إثارة الغضب ،وىو طريقة يقصد إليها األديب ٞتلب انتباه سامعيو وأسرىم بقصد
الًتفيو عن قرائو وجذهبم جذبا رقيقا إُف موضوعات متفرقة ال يربط بينها رابط منطقي واضح».1
إذا كاف جبور عبد النور و٣تدي وىبة قد ربطا االستطراد بالقارئ أو السامع ،واعترباه وسيلة
من وسائل الًتويح اليت تؤدي إُف تنشيط الدىن ،فإف علي النجدي قد ربط ىذا ا١تصطلح با١تبدع
وجعل من االستطراد طريقة للتعبَت عن انفعاالتو وخلجات نفسو ٔتشاىد مليئة باٟتياة واٟتركة
يقوؿ عن ظاىرة االستطراد« :ليس ٕتربة فجة وال عمبل ناقصا ،لكنها معرض شائق تتميز صوره
باٟتركة واٟتياة وتًتاءى يف جوانبو اللمحات العابرة واإلٯتاءات اللطيفة واألىواء اليت ٕتيش يف
الصدور».2
ىذا يعٍت أف صور االستطراد عند علي النجدي تنشأ عن إعجاب يوليو الشاعر لشيء
يتعمق يف وصفو حىت يصل إُف غايتو و٢تذا أوضح أف استطراد الشاعر غالبا «ما يصدر عن
إعجاب ٔتا يستطرد منو ،ورغبة ملحة يف تتبع اٟتديث عنو ،واالفتتاف يف وصفو ٔتا يكشف عن
خصائصو ومزاياه أوضح ما تكوف ،فهو يعمد إُف تشبيو لو فيشبهو بو مث ال يرى أف االقتصار على
التشبيو ا١تعتاد كاؼ إُف تصوير موضوعو كما يتمثل لو ،وكما يود أف يتمثل لآلخرين لذلك ٯتضي
بالتشبيو بعيدا أو قريبا حىت ٭تس أنو أبلى فيو وبلغ بو الغاية اليت يريد» .3فالشاعر يصرؼ اىتمامو
مؤقتا عن ا١تشبو لينتقل ىذا االىتماـ إُف ا١تشبو بو ،مث يستطرد يف اٟتديث عنو ،وذلك راجع إُف
إعجابو بو فتكوف الغاية توضيح خصائصو ومزاياه.
٣ -1تدي وىبة :معجم مصطلحات األدب ،مكتبة لبناف ،بَتوت ،ص.113
 ٣تدي وىبة وكامل ا١تهندس :معجم مصطلحات العربية يف اللغة واألدب ،مكتبة لبناف ،بَتوت  ،1979ص.18 -2على النجدي ناصف :القصة يف الشعر العريب إُف أوائل القرف الثآف ا٢تجري ،دارهنضة مصر للطبع والنشر ،القاىرة ،دت
ص.137
 -3ا١ترجع نفسو ،ص.138
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وكاف للدكتور سعيد األيويب وقفة خاصة مع ا١توضوع أشار فيها إُف أف «االستطراد يف
الشعر ىو أف تلتمع يف دىن الشاعر فكرة أو وصف أو عاطفة من شأنو تقوية الكبلـ الذي ىو
بصدد معاٞتتو أو بيانو والتدليل على صحتو ،فيستطرد إليو ،وحينما يستوفيو ويتأكد من ٖتقيق
الغاية أو الغرض الذي استطرد من أجلو يعود إُف ما كاف فيو من الكبلـ سابقا» .1وأكد على إثر
ذلك أف االستطراد «غالبا ما يقع بالتشبيو الطويل أو القصصي ويقع بغَته» .2إذف فاالستطراد من
وجهة نظر األيويب ىو أحد الوسائل أو التقنيات اليت يلجأ إليها الشاعر قصدا لتحقيق ما يرغب
فيو من جوانب ذاتية أو اجتماعية أو فنية.
ولعل الدكتور هبي الدين زياف يف عرضو ١توضوع االستطراد قد حاوؿ أف ٬تلي بعض اٞتوانب
ا١تتعلقة بالظاىرة ،حيث أكد من جهة أف االستطراد ىو خروج من ا١توضوع األصلي إُف موضوع
آخر لعبلقة أو مشاهبة .3ومن جهة أخرى أكد أف االستطراد ىو ترٚتة أو صدى ١تا ىو يف نفس
الشاعر الذي إتو إُف الطبيعة اٟتية اليت ٖتيط بو .وقد مثل هبي الدين زياف لذلك ٔتعلقة لبيد بن
ربيعة اليت استطرد فيها من وصف الناقة إُف وصف ٛتارين وحشيُت إُف وصف بقرة وحشية
واستطراد النابغة كذلك إُف وصف ثور وحشي وصراعو مع كبلب الصياد ،كما استطرد عنًتة إُف
وصف روضة.4
إف األمر الذي اسًتعى انتباه الدكتور هبي الدين زياف ىو أف ا١تقطوعات أو ا١تشاىد
االستطرادية ٔتا ٖتويو من حركة وصراع ىي ترٚتة صادقة النفعاالت وعواطف الشاعر وخاضعة
لظروفو الداخلية وا٠تارجية ،وىو الرأي الذي يلتقي فيو مع الكثَت من دارسي الشعر اٞتاىلي
ومنهم إيليا حاوي الذي أشار إُف أف وصف كل من عنًتة بن شداد وامرئ القيس لفرسيهما يظهر
أف بينهما اختبلفا ،غَت أف ىذا االختبلؼ الظاىر ليس بُت الفرسُت بقدر ما ىو اختبلؼ بُت
 -1سعيد األيويب :عناصر الوحدة والربط يف الشعر اٞتاىلي ،مكتبة ا١تعارؼ للنشر والتوزيع ،الرباط ،ص.234
 -2ا١ترجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -3هبي الدين زياف :الشعر اٞتاىلي تطوره وخصائصو الفنية ،دار ا١تعارؼ ،ص.37
 -4ا١ترجع نفسو ،ص.38
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الشاعرين والتجربة اليت عاناىا كل منهما.1أي أف ا١تقطوعتُت االستطراديتُت يف وصف فرس عنًتة
باٟتيوية والنشاط وانعداـ ىاتُت الصفتُت يف فرس امرئ القيس ،ما ىو إال مقطع أو مشهد
يكشف عن نفس كل شاعر وما ٖتملو من أفكار وعواطف وانفعاالت.
إذا كان

ظاىرة االستطراد -كذلك -أي أهنا ظاىرة معربة عن الذات النفسية والبيئية

للشاعر اٞتاىلي ،فإهنا يف مقابل ذلك تدؿ داللة واضحة على براعة الشاعر الفنية وقدرتو
التصويرية ،فهي وكما أشار األيويب«اسًتاحة يسًت٭تها الشاعر ليفتػن باأللفاظ ويعرض صورة من
ببلغتو ،فوصف البعَت بالذات راحة يسًت٭تها الشاعر للغناء باأللفاظ واالفتتاف يف التعبَت وإمتاع
السامعُت».2
إذف فا١تشهد االستط ػ ػ ػ ػ ػ ػرادي مشهد مستملح يف الشعر ماداـ ٮتدـ غرض الشاعر وما عليو
من حرج أو لوـ عندما يتوسل إُف ىذا النوع من األساليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػب إلضفاء مسحة ٚتالية على فنو
اإلبداعي ،وىي الرؤية ذاهتا اليت نلمسها عند الدكتور سعد إٝتاعيل شليب الذي يقوؿ«:وما على
الشاعر من لوـ إف ىو استطرد إُف ىذا اللوف من التصوير ماداـ ٮتدـ غرضو األصػ ػ ػ ػ ػ ػلي ،ويرتبط يف
الوق

نفسو ارتباطا عضويا بأفك ػ ػ ػ ػار القصيدة ٯتكن أف تتبينو ٔتزيد من التأمل فبل خلل وال

اضطراب بسب ىذه االستطرادات الفنية الرائع ػ ػ ػ ػ ػة».3
على العموـ فإف دراسات احملدثُت لظاىرة االستطراد كثَتة ومتنوعة تتفق أحيانا وٗتتلف
أحيانا أخرى مع ما عرضو القدماء يف ىذا ا١توضوع ،لكن ا١تؤكد أف دراسات احملدثُت جاءت
الستكماؿ دراسات القدامى ،فبحثوا جاىدين يف جوانب الظاىرة ٤تاولُت تعليل أسباب ٞتوء
الشاعر اٞتاىلي إليها يف الكثَت من قصائده.

 -1إيليا حاوي :فن الوصف وتطوره يف الشعر العريب ،دار الكتاب اللبنآف ،بَتوت ،ط ،1987 ،2ص.35
 -2سعيد األيويب :عناصر الوحدة والربط يف الشعر اٞتاىلي ،ص.208
 -3سعد إٝتاعيل شليب :األصوؿ الفنية للشعر اٞتاىلي ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاىرة ،ص.107
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 .2بين االستطراد وبعض ألوان البديع:
أ .بين الخروج واالستطراد:
اضطرب

مواقف وآراء بعض الدارسُت القدماء حوؿ مفهوـ االستطراد حيث وقع نوع من

االلتباس بُت ىذا ا١تصطلح ،وبُت ضروب أخرى من البديع ،ومنها ا٠تروج ،الذي أطلق عليو
علماء البياف تسميات عدة منها :التخلص ،أو حسن التخلص ،وحسن ا٠تروج والتدرج.
وا٠تروج أو التخلص من األلواف البديعية ا١تعروفة عند علماء البياف والبديع ،وقد أشار إليو
ابن ا١تعتز يف كتابو البديع بقولو «:ومنها حسن التخلص من معٌت إُف معٌت».1
ومن األمثلة اليت نسوقها يف ىذا الصدد لنؤكد ما ذىبنا إليو حوؿ غموض مصطلح
االستطراد وعدـ استقراره-عند القدماء٦ -تا أدى إُف ا٠تلط بينو وبُت بعض مصطلحات البديع
ومنها ا٠تروج -ومن ذلك اختبلؼ علماء البياف حوؿ أبيات ١تسلم بن الوليد يف قولو:
ػ ػػن حىت ومق ابن سلم سعيدا
ثيابػ ػ ػ ػ ػا من ا١تنع صفرا وسودا
وتأب خػ ػ ػ ػبلئقو أف تػجػ ػ ػ ػ ػودا

وأحبب من حبها الباخلػيػ ػ ػ
إذا سيل عرفػ ػ ػ ػ ػا كسا وجهو
يغَت على ا١ت ػ ػ ػ ػاؿ فعل اٞتواد

فقد عدىا ابن ا١تعتز من باب ا٠تروج .2بينما عدىا أبو ىبلؿ العسكري استطرادا.3
كما وقع ا٠تبلؼ أيضا حوؿ بيتُت للسموأؿ يف قولو:
عامر وسلوؿ
إذا ما رأتو ٌ
وتكرىػو آجػ ػ ػ ػا٢تم فت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػطوؿ

وإنا أناس النرى القتل سبة
يقرب حب ا١توت آجػ ػ ػ ػالنا

وقد أدخل ابن رشيق .4وأبو ىبلؿ العسكري .5ىذين البيتُت يف باب االستطراد ،ألف
 -1ابن ا١تعتز :البديعٖ ،تقيق أمناطيوس كراتشفوفسكي ،دار ا١تسَتة ،ط ،1982 ،3ص.60
 -2ا١تصدر نفسو ،ص.61
 -3أبو ىبلؿ العسكري :الصناعتُت ،ص.414
 -4ابن رشيق العمدة ،ج ،2ص.270
 -5أبو ىبلؿ العسكري :الصنتاعُت ،ص. 364
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الشاعر بدأ كبلمو بالفخر بقومو مث انتقل إُف ىجاء قبيليت عامر وسلوؿ ليعود بعدىا إُف الفخر
بقومو ،يف حُت عده ابن ا١تعتز خروجا.1
إال أف ىناؾ من النقاد من حاوؿ الفصل بُت ا٠تروج واالستطراد ونلفي يف ذلك ٤تاولة ٟتازـ
القرطاجٍت أشار إليها يف قولو« :وأىل البديع يسموف ما كاف ا٠تروج فيو بتدرج ٗتلصا ،وما َف
يكن بتدرج وال ىجوـ ،ولكن انعطاؼ طارئ على جهة من االلتفات استطرادا» .2ورٔتا اجتمع
يف ا١تقطوعة الواحدة التخلص( ا٠تروج) واالستطراد معا كقوؿ مسلم بن الوليد:
كأف دجاىا من قرونك تنشر
كػغرة ٭تِت حُت يذكر جعفر

أجدؾ ال تدرين أف رب ليلة
ليلةػ ػ ػ ٢تا حىت ٕت ػ ػل بغرة
أرقػ ػ ػ ػ

فقد ٗتلص من مدح ٭تي واستطرد منو إُف ذكر جعفر.3
كما ذىب السيوطي من جهتو يف كتابو اإلتقاف يف علوـ القرآف إُف التمييز بُت ا١تصطلحُت
و٦تا جاء يف ذلك قولو« :وقاؿ بعضهم الفرؽ بُت التخلص واالستطراد أنك يف التخلص ترك ما
كن

فيو بالكلية وأقبل

على ما ٗتلص

إليو ،ويف االستطراد ٘تر بذكر األمر الذي استطردت

إليو مرورا كالربؽ ا٠تاطف مث تًتكو وتعود إُف ما كن فيو وكأنك َف تقصده وإ٪تا عرض عرضا».4
من جهتو حاوؿ ابن رشيق يف العمدة أف يضبط تعريفا ١تصطلح ا٠تروج من خبلؿ التفرقة
بينو وبُت االستطراد فقاؿ« :وأما ا٠تروج فهو عندىم شبيو باالستطراد ،وليس بو ألف ا٠تروج إ٪تا
إليو ...

ىو أف ٗترج من نسيب إُف مديح أو غَته بلطف ٗتّيل مث تتمادى فيما خرج
واالستطراد أ ْف يبٍت الشاعر كبلما كثَتا على لفظو من غَت ذلك النوع .يقطع عليها الكبلـ وىي
 -1ابن ا١تعتز :البديع ،ص.61
 -2أبو اٟتسن حازـ القرطاجٍت :منهاج البلغاء وسراج األدباءٖ ،تقيق ٤تمد اٟتبيب بن ا٠توجة ،دار الغرب اإلسبلمي ،بَتوت،
ط ،1981 ،2ص.316
 -3ا١تصدر نفسو ،ص.316
 -4جبلؿ الدين السيوطي :االتقاف يف علوـ القرآفٖ ،تقيق ٤تمد أبو الفضل ابراىيم ،ط ،1مكتبة مطبعة ا١تشهد اٟتسيٍت،
القاىرة ،دت ،ج ،3ص.326
- 41 -

االستطراد في الشعر الجاهلي

فصل أول

من دوف ٚتيع ما تقدـ ويعود إُف كبلمو األوؿ ،وكأ٪تا عرب بتلك اللفظة من غَت قصد وال اعتقاد
نية وجل ما يأيت تشبيها».1
وقد حاوؿ ابن رشيق أف ٬تعل الفرؽ بُت ا١تصطلحُت يبدو بصورة أوضح فقاؿ«:أف يرى
الشاعر أنو يف وصف شيء ،وىو إ٪تا يريد غَته ،فإف قطع أو رجع إُف ما كاف فيو فذلك استطراد
وإف ٘تادى ،فذلك خروج ،وأكثر الناس يسمي اٞتميع استطرادا والصواب ما بينتو».2
كما أورد ابن رشيق مثبل عن حسن التخلص أبياتا للنابغة الذبيآف من آخر قصيدة اعتذر
فيها للنعماف بن ا١تنذر يف قولو:
إُف النحر منها مستهل ودامع
وقل أ١تا أصح والشيب وازع

وكفػ ػ ػ ػ ػ ػكف مٍت عبػ ػ ػ ػ ػ ػرة فرددتػ ػ ػ ػ ػ ػها
على حُت عاتب ا١تشيب على الصبا
مث ٗتلص إُف االعتذار فقاؿ:
ولكن ٫تا دوف ذلك شاغل
وعيد أيب فابوس يف غَت كنهو
وكان

فكاف الشغاؼ تبتغيو األصابع
أتآف ودوٓف راكس فالضواجع.3

١تعصوـ ا١تدٓف الرؤية ذاهتا حُت ذىب إُف التفرقة بُت ا٠تروج واالستطراد فقاؿ يف

ىذا الصدد« :إنك يف التخلص مىت شرع

يف ذكر ا١تمدوح أو ا١تهجو ترك

ما كن

فيو

بالكلية ،وأقبل على ما ٗتلص إليو من ا١تديح وا٢تجاء بيتا بعد بي حىت تنفض القصيدة ويف
االستطراد ٯتر ذكر األمر الذي استطردت بو مرورا كالربؽ ا٠تاطف مث تًتكو وتنساه وتعود إُف ما
كن فيو كأنك َف تقصد قصد ذاؾ».4
الواضح أف الفروقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات األسػ ػ ػ ػ ػ ػاسية بُت االستطراد وا٠تروج مشًتكة عند بعض الدارسُت
 -1ابن رشيق :العمدة ،ج ،1ص.163
 -2ا١تصدر نفسو ،ج ،2ص.270
 -3ا١تصدر نفسو ،ج ،1ص.165
 -4السيد علي صدر الدين بن معصوـ ا١تدٓف :أنوار الربيع يف أنواع البديعٖ ،تقيق شاكر ىادي شاكر ،مكتبة العرفاف ،كرببلء،
ج ،1ط ،1968 ،1ص.229
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والنقػ ػ ػ ػ ػ ػاد القدماء ،و٥تتلفة عند البعض منهم ،فاالستطراد-حسب رأيهم -يكوف فيو االنقطاع
جزئيا عن ا١توضوع األوؿ من خبلؿ مشهد تصويري يبدعو الشاعر لتحقيق غرض معُت ،وقد
يكوف االستطراد يف بعض اٟتاالت سريعا ،إذ سرعاف ما يعود الشاعر إُف موضوعو األوؿ أو
األساسي ،أما يف ا٠تروج فينقطع الشاعر انقطاعا كليا عن ا١توضوع األوؿ ،ليبدأ حديثا آخر
يشكل موضوعو الثآف الذي ٗتلص إليو دوف العودة إُف ا١توضوع األوؿ.
وٯتكن أف نضيف إُف ذلك فرقا آخر وىو أف االستطراد قد شكل موضوعا أساسيا يف بناء
القصيدةٞ ،تأ إليو غالبية الشعراء لتحقيق غرض من األغراض ،ويف أغلب األحياف يذىب الشعراء
إُف رسم لوحة فنية متكاملة األجزاء نابضة باٟتيوية واٟتركة ،أما ا٠تروج فهو عبلقة جزئية تربط بُت
موضوع آخر يف القصيدةْ ،تيث يكوف ا١تعٌت األوؿ دائما ٘تهيدا أو بداية إُف االسًتساؿ يف
موضوع الحق.
ب .بين االلتفات واالعترا

واالستطراد:

إذا كاف علماء البياف قد وقعوا يف التباس بُت مفهومي االستطراد وا٠تروج ،فإهنم قد وقعوا
أيضا يف االلتباس نفسو بُت مصطلحات (االلتفات واالعًتاض واالستطراد).
فااللتفات عند ابن ا١تعتز «ىو انصراؼ ا١تتكلّم عن ا١تخاطبة إُف اإلخبار ،ومن اإلخبار إُف
ا١تخاطبة وما يشبو ذلك من االلتفات االنصراؼ عن معٌت يكوف فيو إُف معٌت آخر» .1أما
االعًتاض فيقوؿ عنو« :ومن ٤تاسن الكبلـ أيضا والشعر اعًتاض كبلـ يف كبلـ َف يتمم معناه مث
يعود إليو فيتممو يف بي واحد».2
أما قدامة بن جعفر فَتى أف االعًتاض ىو االلتفات نفسو فيقوؿ« :ىو أف يكوف الشاعر
آخذا يف معٌت ،فكأ٪تا يعًتضو إما شك فيو أو ظن بأف رادا يرد عليو قولو ،أو سائبل يسألو عن
 -1ابن ا١تعتز :البديع ،ص.58
 -2ا١تصدر نفسو ،ص.59
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سببو فيعود راجعا إُف ما قدمو ،فإ٪تا أف يؤكده أو يذكر سببو أو ٭تل الشك فيو».1
وقد أورد قدامة بن جعفر يف -كتابو نقد الشعر -مثاال واضحا ّبُت فيو وجو التداخل بُت
االعًتاض وااللتفات مشَتا إُف أهنما شيء واحد ومن ذلك قوؿ الرماح بن ميادة:
فبل صرمو يبدو ويف اليأس راحة
فكأف بقولو :ويف اليأس راحة :التف

وال وصلو يصفو لنا فنكارمو
إُف ا١تعٌت لتقديره أف معارضا يقوؿ لو :وما تصنع

بصرمو؟ فقاؿ :ألف يف اليأس راحة .2ولذلك فحىت ال يقع الشك يف قوؿ الشاعر وأف ال يعًتضو
سائل بسؤاؿ عن السبب أكد قولو بعبارة-يف اليأس راحة -ملتفتا إُف معناه لتأكيده.
كما عرض ابن رشيق ١تصطلح االعًتاض من خبلؿ باب االلتفات وأشار إُف أف االلتفات
«ىو االعًتاض عند قوـ وٝتاه آخروف االستدراؾ» .3غَت أنو فرؽ بُت االلتفات واالستطراد فقاؿ
يف ذلك« :وااللتفات يف وسط البي كمنزلة االستطراد يف آخر البي  ،وإف كاف ضده يف
التحصيل ،تأيت بو عفوا وانتهازا وَف يكن لك يف خلد فتقطع لو كبلمك مث تصلو بعد إف شئ
واالستطراد تقصده يف نفسك ،وأن ٖتيد عنو يف لفظك حىت تصل بو كبلمك عند انقطاع آخره
أو تلقيو إلقاء وتعود إُف ما كن فيو».4
يبدو من خبلؿ ىذا الرأي أف ابن رشيق قد جعل االعًتاض واالستطراد يلتقياف يف معٌت
االنقطاع ،أي أف الشاعر ينقطع من موضوع إُف موضوع آخر إال أنو فرؽ بُت ا١تصطلحُت يف
الوقوع أو التحصيل ،فاالعًتاض يقع يف الكبلـ عفوا وبصورة تلقائية ،أما االستطراد فعكسو أو
ضده أي أنو يقع يف الكبلـ عن قصد.
إال أف عبد الفتاح الشُت -وىو أحد الدارسُت احملدثُت -ال يفرؽ بُت ا١تصطلحُت ويرى أف
 -1قدامة بن جعفر :نقذ الشعرٖ ،تقيق كماؿ مصطفى ،مكتبة ا٠تا٧تي  ،القاىرة ،ص.146،147
 -2ا١تصدر نفسو ،ص.147
 -3ابن رشيق :العمدة ،ج ،2ص.275
 -4ا١تصدر نفسو:ج ،2ص.276
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االستطراد «قريب من االعًتاض -غَت أف االعًتاض منو ما يقبح و٭تسنٓ ،تبلؼ االستطراد فهو
حسن كلو» .1ونعتقد أف الفرؽ البسيط الذي حدده الشُت بُت ا١تصطلحُت غَت واضح -ألنو
حكم عليهما من جهة (القبح واٟتسن) فقط وىذا غَت كاؼ.
ىذا وقد ٖتدث بسيوٓف عبد الفتاح عن حسن وببلغة االستطراد حُت أكد أف االستطراد
٭تقق عنصر ا١تفاجأة حيث يكوف القارئ أو ا١تستمع يف جو مث يُنقل إُف جو آخر-كما أنو يؤدي

إُف دفع ا١تلل والسأـ عن السامع وٓتاصة عندما يطوؿ الكبلـ يف بياف الغرض ا١تقصود منو عندئذ

قد ٭تتاج السامع إُف ما يدفع ا١تلل وينشط الذىن وينبو الفكر .2وىو هبذا الرأي أوضح من عبد
الفتاح الشُت يف حديثو عن موطن اٟتسن والببلغة واٞتماؿ لظاىرة االستطراد.
 .3موضوعات االستطراد:
يف عرضنا ١تفاىيم االستطراد عند النقاد والدراسيُت القدماء واحملدثُت ،الحظنا أف معظم
ا١تفاىيم تشًتؾ مع بعضها يف نقطة واحدة ،وىي أف االستطراد ىو االنتقاؿ من موضوع إُف
موضوع آخر .وعليو فإف ظاىرة االستطراد تتشكل يف إطار عبلقة ثنائية تربط بُت موضوعُت
أساسُت فيكوف األوؿ ىو ا١توضوع ا١تستطرد منو والثآف ىو ا١توضوع ا١تستطرد إليو.
ؤتا أف دراستنا تتمحور حوؿ ظاىرة االستطراد عند شاعر من فحوؿ شعراء اٞتاىلية وىو
النابغة الذبيآف ،فقد ارتأينا أف هنتم يف ىذا العنصر باٟتديث عن موضوعات االستطراد يف الشعر
اٞتاىلي ،ولكن ٕتدر اإلشارة -يف البداية -إُف أف اٟتديث عن ىذا ا١توضوع ليس باألمر ا٢تُت ٦تا
يسمح لنا ْتصره أو اإل١تاـ بو سواء أتعلق األمر (با١توضوعات ا١تستطرد منها) أـ (با١توضوعات
ا١تستطرد إليها) ،ألف ا١تتعمق يف قراءة الشعر اٞتاىلي يصطدـ ْتقيقة مؤكدة ،وىي أف مشاىد
االستطراد ٥تتلفة ومتنوعة بشكل الف

للنظر ،ولذلك سنخصص اٟتديث عن أىم ا١توضوعات

 -1عبد الفتاح الشُت :البديع يف ضوء أساليب القرآف ،ص.72
 -2بسيوٓف عبد الفتاح :علم البديع ،دراسة تارٮتية ألصوؿ الببلغة ومسائل البديع ،ا١تختار للنشر والتوزيع ،ط،2013 ،3
ص.258
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ٝتة أسلوبية طاغية يف الشعر اٞتاىلي وتواترت فيو بنسب كبَتة دوف أف نغفل

اإلشارة إُف مشاىد االستطراد وموضوعاهتا ا١تختلفة عند النابغة الذبيآف على أف نفصل اٟتديث
فيها يف الفصوؿ ا١توالية من ىذا البحث.
أشار بعض دراسي الشعر العريب القدٔف وعلى رأسهم علي النجدي إُف أف الناقة وا١ترأة قد
أخذتا من الشعر بنصيب كبَت حىت كادت القصائد ال تبدأ إال باٟتديث عنهما أو عن واحدة
منهما .1أما ٤تمد صادؽ حسن عبد اهلل فقد أشار إُف أف الفرس كان

«الظل الثآف للناقة

ووجهها ا١تقابل وترتبط بالفخر والتباىي واالعتزاز واإلجبلؿ» .2وىذا يعٍت أف الفرس كان
األخرى ٤تورا أساسيا يف القصيدة اٞتاىلية .وإذا كان
اليت طرقها الشعراء اٞتاىليوف يف قصائدىم ،فإهنا شكل

ىي

الناقة وا١ترأة والفرس من أىم ا١توضوعات
أيضا أىم ا١توضوعات اليت استطردوا

منها إُف موضوعات أخرى.
للتدليل على ىذا الرأي نقدـ بعض النماذج الشعرية لشعراء جاىليُت استطردوا من اٟتديث
عن الناقة إُف اٟتديث عن حيوانات الصحراء من منطلق التشبيو أوؿ األمر.
 .1النـ ـ ـ ـ ـ ـاقة:
يف حديث الشاعر اٞتاىلي عن الناقة فإنو يستطرد إُف تشبيهها بالعديد من حيوانات
الصحراء كاٟتمار الوحشي والبقرة الوحشية والثور الوحشي والنعامة والظليم وغَتىا لتكوف بذلك
ىذه األخَتة أىم ا١توضوعات اليت استطرد إليها الشعراء اٞتاىليوف يف حديثهم عن الناقة ،و٧تد
ىذا النوع من شعر االستطراد عند الكثَت من الشعراء اٞتاىليُت الذين ذكر بعضهم سعيد األيويب
يف كتابو الوحدة والربط يف القصيدة اٞتاىلية فقاؿ٧« :تد مثل ىذا النوع من شعر االستطراد عند
طرفو بن العبد الذي وصف الناقة فأطاؿ يف وصفها ،وكذلك فعل زىَت يف قصيدتو ا٢تمزية فقد
أطاؿ ىو اآلخر يف وصف الناقة ،ولعل زىَتا أخد ىذا الوصف من خالو بشامة بن الغدير الذي
 -1علي النجدي ناصف :القصة يف الشعر العريب ،ص -140بتصرؼ-
٤ -2تمد الصادؽ حسن عبد اهلل :ا١تعآف ا١تتجددة يف الشعر اٞتاىلي ،مكتبة النهضة ا١تصرية ،القاىرة ،1994 ،ص.163
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كاف زىَت راوية لو  ...وقد وصف ا١تسيب بن علس الناقة وصفا دقيقا وطويبل يف مفضليتو ....
ويستطرد علقمة إُف وصف الناقة استطردا شيقا» .1إضافة إُف األعشى وامرئ القيس والنابغة
الذبيآف وبشر بن أيب خازـ وغَتىم من الشعراء اٞتاىليُت ،و٪تثل لظاىرة االستطراد من الناقة إُف
2

أحد حيوانات الصحراء وىي البقرة الوحشية يف دالية زىَت بن أيب سلمى يف قولو:
ِ
ِ
ا١تبل ِط ِم ُحرةٍ
ودةٍ أُِـ فَػ ْرق ػَػ ػ ػ ػد
َك َخْن َسػ ػ ػ ػ ػاءَ َس ْع َف ِاء َ
ُم َسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػافَرةٍ َمػ ػ ػ ػ ػ ػ ْزُؤ َ
ويػ ْؤِمن من جأَش ا٠تَائِ ِ
ف ا١تتَػ َو ِح ِد
ت بِ ِسػ ػ ػ ػ ػ َبل ٍح ِمثْػلُوُ يػُتػ َقى بِِو
َغ َد ْ
َ َ
ُ ُ
إُف ج ْذ ِر م ْدلُ ِ
وؾ ال ُكع ِ
وس ِام َعتَػ ْ ِ
وب ُ٤تَد ِد
ؼ العِْت َق فيهما
ُت تَػ ْع ِر ُ
ُ
َ َ
َ
اس ومرقَدِ
ِ
ِ
إليو ِ
ض َح ػ ػ ػاءٌ أو َخ َبلءٌ فَ َخالََف ْ
طَبَا َىا َ
السباَعُ يف كنَ ٍ َ ْ
فَ َبلقَ بػيانًا ِعْن َد ِ
آخ ِر َم ْع َه ِد
اع ْ فلم تُػ ْغ َف ْر ٢تا َخلَ َواتُػ ػ ػ ػ ػ َها
أَ َ
ضَ
ْ ََ
ضع ِٟت ٍاـ يف إِ َى ٍ
اب ُم َقد ِد
َدماً ِعْن َد ِش ْل ٍو َْٖت َج ُل الطْيػ ُر َح ْولَو
وبَ ْ َ َ
يف ىذا االستطراد عرض الشاعر إُف مأساة وجراح البقرة الوحشية اليت فقدت ولدىا فلم
ٕتده إال أشبلء ٦تزقة وقد اجتمع الطَت حولو.
ويكاد امرؤ القيس ال يلم بوصف الناقة حىت يشبهها ْتمار وحشي مث يستطرد إُف وصف
 -1سعيد األيويب :الوحدة والربط يف القيدة اٞتاىلة ،ص.208،209
 -2زىَت بن أيب سلمى :الديواف ،شرحو وقدـ لو علي حسن فاعور ،دار الكتب العلمية بَتوت ،لبناف ،ط،1988 ،1
ص.38 ،37

 ا٠تنساء :البقرة القصَتة األنف ،وقد شبو هبا الناقة لنشاطها -السعفاء :السوداء يف ٛترة -ا١تبلطم :الواحد ملطم :ا٠تد-
ا١تزؤودة :ا١تذعورة -الفرقد :ولد البقرة -غدت :خرج غدوة -السبلح ىنا :ما تتسلح بو البقرة وىو القروف -يؤمن جأش
ا٠تائف يهدئ من روعو ويزيل خوفو -ا١تتوحد :ا١تنفرد -العتق :الكرـ -ا١تدلوؾ :األملس -اٞتذر :األصل -الكعوب :عقد
العصا -احملدد :ا١تسنن الرأس -الناظرتاف :العيناف -تطرحاف القذى :ترميانو -القذى :ما يقع يف العُت من تبنة وغَتىا -اإلٙتد:
الكحل -طباىا :دعاىا -الضحاء :الرعي عند الضحى -ا٠تبلء :ا٠تلوة -خالف إليو :أي أت إُف الولد بعد ذىاب أمو-
السباع ىنا :الذئاب -الكناس :بي البقرة الوحشية -ا١ترقد :موضع الرقود -أضاع  :أي ترك ولدىا وغفل عنو -العتق:
الكرـ -ا١تدلوؾ :األملس -اٞتذر :األصل -الكعوب :عقد العصا -احملدد :ا١تسنن الرأس -الناظرتاف :العيناف -تطرحاف
القذى :ترميانو -القذى :ما يقع يف العُت من تبنة وغَتىا -اإلٙتد :الكحل -طباىا :دعاىا -الضحاء :الرعي عند الضحى-
ا٠تبلء :ا٠تلوة -خالف إليو :أي أت إُف الولد بعد ذىاب أمو -السباع ىنا :الذئاب -الكناس :بي البقرة الوحشية-
ا١ترقد :موضع الرقود -أضاع  :أي ترك ولدىا وغفل عنو -الشلو :بقية اٞتسد -اللحاـٚ :تع ٟتم -اإلىاب :اٞتلد-
ا١تقدد :ا١تخرؽ ،ا١تشقق.
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ىذا األخَت ليصبح موضوعو ا١تستطرد إليو ،فيمعن يف وصفو وعرض كل تفاصيلو الدقيقة يقوؿ يف
ذلك:1
وج
بِأَ ْد َماءَ َح ْر ُج ٍ
يػُغَرُد باألَ ْس َحا ِر
أَقب َرباٍَع من
ِٔتَ ْحنِي ٍة قد َآزَر

ِ
ِ
س ِٔتُْغ ِرب
على أَبْػلَق ال َك ْش َح ُْت لَْي َ
اح النػ ػ ػ ػ ػ ػ َد َامى ا١تطَِر ِب
تَػغَُّرَد َمػ ػ ػ ػ ػ ػي ِ
ع البَػ ْق ِل يف ُك ِل َم ْشَر ِب
َٯتػُػ ػ ػ ػ ُج لُعاَ َ
ِ٣تِر جي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ ِِ
وخي ِ
ب
وش َغا٪ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ُت ُ
َ ُُ
ِ

ود َى ػ ػ ػا
َكأَف قَػتُ َ
يف ُك ِل َس ْدفٍَة
َِ
ٛت َِت َعم ػَػ ػ ػ ػايٍَة
الض َاؿ نَػْبت ػُػ ػ َها

بعد وصف الشاعر لناقتو وتعظيم قوهتا وسرعتها يستطرد إُف تشبيهها يف ىذه القوة والعظمة
ْتمار وحشي ،مستفيضا يف اٟتديث عنو ووصفو وىو يرتع يف مكاف كثَت الشجر والعشب واصفا
تغريده لينتقل بعدىا إُف ذكر حداثة عمره وبطنو الضامر ...
ىكذا جرت عادة الشعراء اٞتاىليُت يف حديثهم عن الناقة وتشبيهها بالبقرة الوحشية وىي
يف سرعتها نعامة تسابق الريح ،كما قاربوا بينها وبُت اٞتمل مستدلُت بذلك على الشدة والصبلبة

2

ْتسب ما ذىب إليو إيليا حاوي.كما أشار هبي الدين زياف أيضا من جهتو إُف أف بعض الشعراء
كانوا ينتقلوف أحيانا يف استطراداهتم من وصف الناقة إُف وصف اٟتمار أو الثور الوحشُت
وصراعهما مع كبلب الصيّاد .3إذف فالناقة ىي أحد ا١توضوعات األساسية يف الشعر اٞتاىلي واليت
استطرد منها الشعراء إُف موضوعات كثَتة ٗتص حيوانات الصحراء.

على العموـ فإف االستطراد يف الشعر اٞتاىلي قد إتو فيو الشاعر يف بعض األحياف إُف
الطبيعة اٟتية اليت ٖت يط بو يف بيئتو ،فاستطرد إُف عاَف خارجي ٦تلوء باٟتركة والصراع ورٔتا كاف ىذا
 -1امرئ القيس :الديواف ،اعتٌت بو وشرحو عبد الرٛتاف ا١تصطاوي ،دار ا١تعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،بَتوت ،لبناف ،ط،2
 ،2004ص.75

 األدماء :الناقة البيضاء -األبلق :الذي فيو بياض وسواد -الكشحُت :ا٠تاصرتُت -ا١تغرب :اٟتمار الوحشي -السدفة:
الظبلـ -ا١تيّاح :ا١تيّاس -األقب :الضامر البطن -عماية :اسم جبل -آزر :ساوي -الضاؿ -شجر عضاـ ،وا١تعٌت أف ىذا
الوادي قد خصب حىت ساوى نبتو شجرة.
 -2إيليا حاوي :فن الوصف وتطوره يف الشعر العريب ،ص.36
 -3هبي الدين زياف :الشعر اٞتاىلي تطوره وخصائصو الفنية ،ص.38
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االستطراد ترٚتة أو صدى ١تا يف نفس الشاعر( .)1وقد أشار هبي الدين زياف يف كتابو الشعر
اٞتاىلي تطوره وخصائصو الفنية إُف ىذا الرأي مستدال عليو ّتملة من االستطرادات من الشعر
اٞتاىلي ٘تحورت كلها حوؿ وصف الناقة اليت كان

موضوعا أساسيا للشاعر اٞتاىلي ،حيث

ذكر أف زىَتا استطرد من وصف الناقة إُف وصف بقرة وحشية يف قصيدتو اليت أو٢تا:
ِ
س قد أَقْػ َويْ َن من أـ َم ْعبَ ِد
َغ ِشيَ ْ ِديَ ًارا بِالنَ ِقي ِع فَػثَػ ْه َم ِد
َد َوار ُ
كما استطرد أيضا من وصف الناقة إُف وصف الظليم واٟتمار الوحشي واألتاف يف قصيدتو
اليت أو٢تا:

ِ
ِ ِ
فَػيُ ْم ٌن فَال َقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َوا ِد ُـ فَاٟتِ َساءُ.2
َع َفا من آؿ فَاط َمةَ اٞت َواءُ
2
فَاٟتِ
إليها .الشعراء اٞتاىليوف يف حديثهم عن
نلخص أىم ا١توضوعات اليت
استطرد َساءُ
وٯتكن لنا أف ّ

الناقة ووصفهم ٢تا يف ا١تخطط التاِف:

 -اٟتمار الوحشي

النـ ـ ـ ـ ــاقة

 الثور الوحشي البقرة الوحشية -النعامة والظليم...

ا١توضوع ا١تستطرد إليو

ا١توضوع ا١تستطرد منو

 -1ا١ترجع السابق ،الصفحة نفسها  -بتصرؼ-
 -2ا١ترجع نفسو ،ص.56
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إف حيوانات الوحش من أىم ا١توضوعات اليت استطرد إليها شعراء ما قبل اإلسبلـ ،حيث
استعاروا منها الكثَت من الصفات اليت أسقطوىا على نوقهم كالقوة والصبلبة والسرعة والقدرة على
التحمل وغَتىا من الصفات األخرى.
 .2الـ ـ ـ ـمرأة:
كان

ا١ترأة موضوعا أساسيا للشاعر اٞتاىلي فاستطرد من اٟتديث عنها إُف موضوعات

٥تتلفة من خبلؿ وصفها بأوصاؼ عدة ،فهي اليت ارتبط

بوجدانو وتعلق هبا قلبو فاستعار ٢تا

أٚتل الصور والصفات .ومن ذلك استطراد أيب ذؤيب ا٢تذِف من التغزؿ ٔتحبوبتو إُف وصف طيب
رائحة فمها بطيب رائحة ا٠تمر ا١تعتقة ،مث اسًتسالو يف وصف ىذه ا٠تمرة بأٚتل األوصاؼ
كاٞتودة والنقاوة والصفاء فهي كالشهد ا١تصفى يستمتع بشرهبا السادة من األشراؼ يقوؿ الشاعر
يف ىذا االستطراد:1

َ٢تا َغيةٌ تَػه ِدى ِ
الكَر َاـ عُ َقابػُ َها
َ َ ْ
وب ِش َهابػُ َها
والخل ٍة يَ ْك ِوي ُ
َ
الش ُر َ
ِ
ِج َو َار ويػُ ْغش َيها األََما ُف ِربَابػُ َها

ت َسبِيئَةٌ
اح الش ِاـ َجاءَ ْ
اح َر ُ
وال الر ُ
ِ
الٍت ِء لَْي َس ْ ِٓتَ ْمطٍَة
عُ َق ٌار َك َماء ِ ْ
ِ
تَػوصل بِ ُّ ِ ِ
ف ال ػ ػ ػ ػ
الرْكبَاف حينًا وتػُ ْؤل ُ
َ ُ
ػ
فا٠تمر اليت يعنيها الشاعر بالوصف ويشبو هبا طيب فم احملبوبة «ىي تلك اليت ٬تلبها


تاجرىا من الشاـ خاصة  ...وىي ا٠تمر النقية الصافية اللوف ،اليت تشبو يف نقائها وصفاء لوهنا
قطرات اللحم الٍتء ،ىي اليت بلغ الغاية يف حساب اٞتودة وإتقاف الصنعة  ...ىي اليت ٭ترص

 -1أيب ذؤيب ا٢تذِف :الدي ػ ػ ػ ػواف ،شرحو وقدـ لو ووضع فهارسو سوىاـ ا١تصري ،ا١تكتب اإلس ػ ػ ػ ػبلمي ،ط،1998 ،1
ص.32 ،31


الراح :ا٠تمر -جاءت سبيئة :أي مشًتاة -الغاية :آية وعبلمة وكاف ا٠تّمار ينصب على بابو راية ،إذا رآىا الشريف علم أف
ّ
مث ٜتّارا وٜترا تباع وىو يرى أف ا٠تمر إ٪تا يشًتيها الكراـ -عقاهبا رايتها -العقار :اليت تعاقر البدف وتعاقر العقل -كماءالٍتء:
أراد يف صفائها -ا٠تمطة :اليت قد أخذت طعم اإلدراؾ وَف تدرؾ وتستحكم فهي ٜتطة -ا٠تلة :اٟتامضة -شهاهبا :أي نارىا
الرباب:
وح ّدهتا -شروب ٚتع شرب :وىم الندامىّ -
ّ
توصل هبم من بلد إُف بلد -تؤلف بُت اٞتَتاف :٭تب بعضهم بعضاّ -
القداح ،وقيل أرباهبا.
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ٕتارىا عليها غاية اٟترص فبل ٬تلبوهنا إال يف صحبة القوافل».1

إُف جانب ذلك فقد خص الشاعر اٞتاىلي ا١ترأة بأوصاؼ من الطبيعة اٟتية وغَت اٟتية
«فراقهم من البقرة الوحشية سعة عينيها وشدة سوادىا ونصاعة بياضها ،فشبهوا عيٍت احملبوبة هبما
وأعجبهم من القطاة خطوطها ،فشبهوا مشي ا١ترأة ٔتشي القطاة».2
كما شبهوا حسنها ورشاقة جيدىا ْتسن ورشاقة الظبية ،ومن الطبيعة غَت اٟتية عقد
الشاعر اٞتاىلي الصلة بُت ا١ترأة اٟتسناء والدرة النفسية النادرة واللؤلؤ صفاء ونقاوة وغَتىا .ومن
مث كان البقرة الوحشية والقطاة والظبية والدرة  ....وغَتىا من أىم ا١توضوعات اليت استطرد إليها
الشاعر اٞتاىلي من موضوع أساسي وىو ا١ترأة وا١تخطط التاِف يبُت ذلك:
 -البقرة الوحشية

المرأة

 الظبية القطاة ا١تهاة الدرة -ا٠تمرة

ا١توضوع ا١تستطرد منو

ا١توضوع ا١تستطرد إليو

 -1علي النجدي ناصف :القصة يف الشعر العريب ،ص.184
 -2أٛتد ٤تمد اٟتويف :الغزؿ يف العصر األموي ،دار القلم ،بَتوت ،لبناف ،ص.365
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تشكل ا١توضوعات ا١تدونة أعبله يف ىذا ا١تخطط غالبية ا١توضوعات اليت استطرد إليها
الشاعر اٞتاىلي يف حديثو عن ا١ترأة اليت كان

موضوعا ىاما يف القصيدة اٞتاىلية ،إذ َف يغفل

شاعر من شعراء ما قبل اإلسبلـ ىذا ا١توضوع ،فاستلهموا للمرأة من الطبيعية كل عناصر اٞتماؿ
ليمثلوا هبا على ٚتا٢تا وحسنها.
 .3ال ـ ـ ـ ـفرس:
َف ٮتل الشعر اٞتاىلي من ذكر الفرس كموضوع أساسي يف القصيدة .فأبدع ٢تا الشعراء
صورا ومشاىد بالغة الروعة واٞتماؿ ،فجعلوا من العقاب والصقر والقطاة موضوعات أساسية
استطردوا إليها بعد أف شبهوا هبا الناقة يف اٟتيوية واٟتركة والسرعة وغَتىا من الصفات ،و٪تثل
لذلك ٔتشهد استطرادي لزىَت بن أيب سلمى أساسو مشبو ىو الفرس ومشبو بو يستطرد إُف
تصويره وىي القطاة .وقد حرص الشاعر على أف ٬تعل القطاة تنتصر على عدوىا ألهنا ترمز إُف
فرسو «والفرس عماد العريب ال يرضى أف يورده موردا يهلكو».1
لذلك جعل الشاعر الصقر الذي يطارد القطاة يشعر باٟتسرة من فشلو يف اٟتصوؿ عليها
بينما جعل القطاة يف كامل عظمتها وبطولتها وقوهتا يقوؿ يف مشهده االستطرادي:2
َكأَهنا
َجونِيةٌ
أَ ْى َوى

من قطا األَ ْجب ِ
اب
َ
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػاةِ ال َق ْس ِم
َك َح َ
٢تػ ػ ػ ػ ػ ػا أَ ْس َف ُع ا٠تَدي ِن

ِوْرٌد وأَفْػَرَد عنها أُ ْخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتَػ َها الشَرُؾ
ك
ِ
ىي ما تُػْنبِ ُ ال َق َفاءُ واٟتَ َس ُ
بالس ِ
ِِ
ك
ب لَوُ الشبَ ُ
يش ال َق َوادـ َف يػُْن َ
ِر َ
صْ


َحؤلىا
َم ْرتَػعُ َها
ُمط ِر ٌؽ

 -1سعد إٝتاعيل شليب :األصوؿ الفنية للشعر اٞتاىلي ،ص.105
 -2زىَت بن أيب سلمى :الديواف ،ص.81 ،80

مهب الشماؿ من ٛتى ضرية -حؤلىا :طردىا عن ا١تاء -الورد :القوـ يردوف ا١تاء-
األجباب :مياه ْتمى ضرية ،تلي ّ
قل ا١تاء عند ا١تسافرين وضعوىا يف
الشبك :حباؿ الصائد -اٞتونية ما كاف يف لوهنا سواد -حصاة القسم :ىي حصاة إذا ّ
القدح وصبوا عليها ا١تاء حىت يغمرىا ليقسم بينهم بالسويّة وال يتغابنوا -السي:علم لفبلة على جادة البصرة إُف مكة بُت
الشبكية والوجرة يأوي إليها اللصوص -القفاء :بقلو من أحرار البقل -اٟتسكٙ :تر بقل يستخرج منو اٟتب فيؤكل -أىوى ٢تا:
السفع :سواد تعلوه ٛترة -ا١تطرؽ :الذي بعد ريشو على بعض -القوادـ :ريش مقدـ اٞتناح -الشبك :شباؾ
انقض عليهاّ -
الصياد.
- 52 -

االستطراد في الشعر الجاهلي
ِ 
نَػ ْفساً ٔتا سو َ ِ
وتًت ُؾ
ؼ يػُْنجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َها ّ
َْ
ِعْن َد ُّ
ود َرُؾ
الذنػَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػايب فبل فَػ ْو ٌ
ت وال َ
ِ
ك
اد َٮتْطػ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُف َها طَْوراً وتَػ ْهتَل ُ
يَ َكػ ػ ػ ػ ُ
ت ويف َك ِف ِو من ِر ِ
ك
يش َها بِتَ ُ
طَػ ػ ػ ػ ػ َار ْ
ك
ِمْنوُ وقد طَػ ػ ػ ػ ػ ِم َع األَظْ َف ُار واٟتَنَ ُ
من األَب ِ
اط ِح يف َحافَاتػِػ ػ ػ ػ ِو البُػَرُؾ
َ
ِ
ِريح خ ِريق لض ِ
ك
احػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي َمائِِو ُحبُ ُ
ٌ َ ٌ َ
ك
َخ َ
اؼ العُيُو َف فلم يػُْنظَْر بو اٟتَ َش ُ
َكمْن ِ
ب العِ ِْ
صِ
ك
دمى َرأْ َسوُ النُّ ُس ُ
ثًت ّ
َ

فصل أول
الشيءَ أَ ْسَرعُ منها وىي طَيِبَةٌ
َ
ُدو َف الس َم ِاء فَػ ْو َؽ األَْر ِ
ض قَ ْد ُرُ٫تَا
ِ
ت وأَْزَملَةٌ
ص ْو ٌ
عْن َد ال ُّذنػ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػايب َ٢تَا َ
ف الولِ ِ
يد ٢تا
ىت إذا َما َى َو ْ
ت َك ُّ َ
َح َ
ت إُف الوادي فَأَ ْٞتَأَ َىا
استَ َمر ْ
مث ْ
ِ ٍ
استَػغَاثَ ْ ٔتَاء ال ِر َشاءَ لَوُ
حىت ْ
وؿ النب ِ
م َكل ٍل بِأُص ِ
ْ
تَػْن ُس ُجوُ
ُ
ُ
اث بِ َس ْي ِء فَػُّز َغْيطَلَ ٍة
استَػغَ َ
َك َما ْ
س َم ْرقَػبَ ٍة
فَػَزؿ عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنها وأوىف َرأْ َ

ا١تبلحظ على ىذا ا١تشهد أف الشاعر كاف متعاطفا مع القطاة اليت تشبو فرسو يف قوهتا

وقدرهتا على ا١تواجهة واالنتصار .وقد كثف مشهده بأحداث متتابعة يف تصوير حسي متتابع
أيضا ٬تعل القارئ يسمع ويشاىد ما قدمو ،وما حرص الشاعر على ىذا التصوير إال الىتمامو
بفرسو ،من خبلؿ تبُت صفاهتا الدالة على القوة والضخامة والصبلبة بعد تشبيهها ْتيوانات
الصحراء كالقطاة ،ليستطرد بعدىا يف اٟتديث عن ا١تشبو بو (القطاة) وقد ينتقل يف بعض
االستطرادات األخرى إُف وصف العقاب أو الصقر وغَتىا من اٟتيوانات اليت قد تشكل عنصرا
وموضوعا أساسيا يف شعره .وٯتكن إ٬تاز ذلك يف الرسم التاِف:

 الطيبة النفس :الواثقة بطَتاهنا -تًتؾ :ال ٗترج أقصى طَتاهنا لثقتها بنفسها يف أف الصقر ال يدركها -ال فوت والدرؾ :أي
ال تفوتو القطاة ،وال ىو يدركها -الذنايب :الواحد ذنب -األزملة :اختبلط األصوات -هتتلك :تسرع -البتك :الفطع ،يريد أف
= تلك القطاة ١تا أخطأىا الصقر وقع ٔتوضع فهوت كف الغبلـ ٢تا ليأخدىا ،فأفلت  ،ويف كفو قطع ريشها -أٞتأىا:
عاودىا الصقر -األظافر :ا١تخالب -اٟتنك :ا١تنقار -الرشاء لو :أي ٬تري على وجو األرض -األباطح :ا١تنبطح على
األرض -الربؾ :طَت بيض صغار -الكلل :احملاط -تنسجو٘ :تر عليو وتًتؾ فيو حبكا -ا٠تريق :الشديدة -الضاحي :ماضحى
للشمس من ا١تاء -اٟتبك :طرائق ا١تاء -السيء :اللب الذي يكوف يف الضرع -الفز :ولد البقرة -الغيطلة :شجر كثيف
ملتف -زؿ عنها :أي زؿ الصقر عن القطاة -أوىف :أشرؼ -ا١ترقبة :ا١تكاف ا١تشرؼ للمراقبة -ا١تنصب :ا١تكاف -اٟتجر
ا١تنتصب :العثر ومنو العثَتة :الذبيحة -النسك :الواحد نسيكة :الذبيحة اليت تذبح على النصب.
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 -القطاة

الفرس

 العقاب الصقرا١توضوع ا١تستطرد منو

ا١توضوع ا١تستطرد إليو

َف تقتصر ظاىرة االستطراد يف الشعر اٞتاىلي على ىذه ا١توضوعات فحسب ،بل تعددت
وتنوع

بشكل كبَت ،ونذكر من ذلك بعض االستطرادات للنابغة الذبيآف مثل :االستطراد إُف

تصوير الفرات وإُف وصف اٟتصَت ا١تنمق ،إضافة إُف بعض مشاىد االستطراد اليت وظف فيها
العنصر الديٍت والعنصر ا٠ترايف  ....وغَتىا من ا١توضوعات اليت نتوقف عندىا فيما بعد.
ا١تهم أف ظاىرة االستطراد ظاىرة ٦تيزة يف الشعر اٞتاىلي ،واسعة االنتشار فيو حيث كاف كل
شاعر ٭ترص على«ٕتديد ا١تشاىد اليت يستطرد إليها ،وكاف الشعراء يتنافسوف يف ىذا التجديد عن
طريق االستطراد حىت يف ا١توضوعات الواحدة اليت يستطردوف إليها ،فقد كان

الصور اليت

عرضوىا ٥تتلفة».1
هبذا شكل

مشاىد االستطراد لوحات فنية عربت عن آراء ومواقف ٥تتلفة حاوؿ من

خبل٢تا الشاعر إدخاؿ القارئ يف سياؽ ا٠تطاب الشعري ومشاركتو يف نسيج وتأليف ىذا ا٠تطاب
من خبلؿ ما حاوؿ أف يضفيو عليو من حيوية وحركة ناشئة عن الصراع الذي ٭تدثو يف ٥تتلف
ا١تشاىد حىت يصل إُف الغرض األساسي الذي يريده .ولذلك يرى علي النجدي أف االستطراد
ظاىرة تدخل يف باب الفن أو ىي شبيهة بطبيعتو ،وىي تفوؽ التشبيو ا١تفرد ،والوصف ا١تبهم من
 -1هبي الدين زياف :الشعر اٞتاىلي تطوره وخصائصو الفنية ،ص.39
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حيث التخييل واإلبانة فالتشبيو أو الوصف ا١تفرد -حسب رأيو« -ال يعدو أف تكوف الصور فيو
حملات خاطفة الهتتز ٢تا ا١تشاعر أو ينفعل هبا الوجداف ،إال ٔتقدار يسَت ،فهي بسرعتها ا١تارقة يف
اللفظ تعجل القارئ أو السامع عن األناة يف النظر والتخييل وال ٘تد لو يف التذوؽ واالستمتاع ،أما
االستطراد فإف صوره تكوف مليئة باٟتياة النابضة ،واٟتركات العاملة والصور ا١تتتابعة يف موقع من
معًتؾ اٟتياة ،وتنازع البقاء فهناؾ يقبض القارئ أو السامع أحداث القصة ويعايش أشخاصها
ويتأثر ٔتشاىدىا».1
ويبقى رأي علي النجدي ينصب على مدى التأثَت واالنفعاؿ الذي ٖتدثو مشاىد االستطراد
يف القارئ أو ا١تستمع ،وإف كنا نرى أف تأثَتىا على النص الشعري من الناحية الفنية واٞتمالية
اليقل أ٫تية ودرجة عن التأثَت األوؿ.
 .4أن ـ ـ ـ ـواع االس ـ ـ ـ ـ ـ ـتطراد:
يف ْتثنا عن أنواع االستطراد يف الشعر َف نعثر على تقسيم واضح يبُت أنواعو بدقة -على
األقل فيما توفر لنا من دراسات حوؿ الظاىرة-سواء عند النقاد القدماء أو احملدثُت.
نستثٍت من ذلك ما أشار إليو علي النجدي يف كتابو (القصة يف الشعر العريب) ،حيث ذكر
ما أٝتاه باالستطراد القصصي واالستطراد ا١تزدوج ،وعز الدين إٝتاعيل شليب يف كتابو (األصوؿ
الفنية يف الشعر اٞتاىلي) حُت ذكر االستطراد التصويري ،إضافة إُف ما عرضو ٤تمد الناصر
العجيمي يف كتابو (ا٠تطاب الوصفي يف الشعر العريب القدٔف الشعر اٞتاىلي أ٪توذجا) حيث عرض
ثبلثة أضرب لبلستطراد ،وىي :االستطراد احملدود ا١تدى ،واالستطراد ا١تمتد ا١تدى ،واالستطراد
ا١تًتاسل ،وقد وصل إُف ٖتديد ىذه األنواع من خبلؿ دراسة تطبيقية قاـ هبا على الشعر اٞتاىلي
حيث وقف عند كل نوع مفصبل اٟتديث فيو وأوؿ ىذه األنواع ىو:

 -1على النجدي ناصف :القصة يف الشعر العريب ،ص.191
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أ .االستطراد المحدود المدى:

وأساسو تشبيو شيء بشيء آخر دوف أف يأخذ حيزا أو مساحة واسعة من النص الشعري
يقوؿ العجيمي عن ىذا النوع «ويتلخص ىذا النوع من االستطراد يف تشبيو شيء أو كائن بشيء
آخر قائم يف وضع دوف أف يستغرؽ ىذا الوضع داخل النص حيزا كبَتا ،سرعاف ما يعود ا٠تطاب
إُف موضوعو األوؿ».1
وىو يرى أف ىذه الطريقة واسعة االنتشار ٦تتدة اٟتضور يف الشعر العريب القدٔف ،ولتوضيح
ىذا النوع من االستطراد نعرض أبياتا للمرقش األصغر يف تشبيهو لفرسو يف حسنو وٚتالو بوجو
2

الفتاة اٟتسناء ذات ا٠تدود اٟتمراء يقوؿ:
صر ِ
ِ
أَ ِس ِ
ؼ أَْر َج ُل أَقْػَر ُح
س فيو َم َعابَةٌ
ُك َمْي ٌ َكلَ ْوف ال ِ ْ
يل نَب ٌ
ٌ
يل لَْي َ
وكذلك تشبيهو ٢تذه الفرس يف قامتها الرشيقة الضامرة بقامة الفتاة الشابة الشديدة
الضمور:3

َغ َدونَا بِ ٍ
ِ
ِ
الع ِس ِ
يب ُ٣تَل ٍل
ب ُملَو ُح
طََويْػنَاهُ حينًا فهو ش ْز ٌ
صاؼ َك َ
ْ َ
إذف فالشاعر ٭تاوؿ أف يعقد نوعا من االشًتاؾ بُت الفرس والفتاة يف مواطن اٟتسن واٞتماؿ


وىذا األمر ناتج عن اىتمامو «وإعجابو النفسي والفٍت بفتنة ا٠تيل».4
ىذا وقد يعمد الشاعر يف بعض األحياف إُف ذكر ٚتلة من األجزاء ا١تتعلقة با١توصوؼ عند
تشبيهو بشيء أو كائن آخر ومثل ذلك ما قالو طرفة بن العبد يف معلقتو يصف ناقتو بأف:عينيها
تلمعاف كمرآتُت و٫تا يف مكاهنما كنقرتُت يف صخرة يتجمع فيها ا١تاء فيبدو المعا صافيا ،وىاتاف
٤ -1تمد الناصر العجيمي :ا٠تطاب الوصفي يف الشعر العريب القدٔف (الشعر اٞتاىلي أ٪توذجا) ،ص.350
 -2ا١تفضل الضيب :ا١تفضليات ،ص ،243نقبل عن ٤تمد الصادؽ حسن عبد اهلل :ا١تعآف ا١تتجددة يف الشعر اٞتاىلي،
ص.364
 -3ا١ترجع نفسو  ،ص.242
 الشزب :الضامر -العسيب :طرؼ السعفة ،شبو بو يف ضمره.
٤ -4تمد الصادؽ حسن عبد اهلل :ا١تعآف ا١تتجددة يف الشعر اٞتاىلي ،ص.364
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العيناف تطرحاف القذى فتبقياف سليمتُت ٚتيلتُت مكحولتُت كعيٍت بقرة وحشية.1
2

يقوؿ الشاعر يف ىذا الوصف:
وعيػنَ ِ
اف َكا١تا ِويػتَػ ْ ِ
استَ َك ػ ػ ػ ػنتَا
ُت
َ َْ
ْ
ا٫تَا
طَ ُح َور ِاف عُو َار ال َق َذى فَػتَػَر ُ

ِ
ِ
ص ْخَرة
اجي َ
ب َك ْه َفي ح َج َ
َك َم ْك ُحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػولَ َ ْيت َم ْذعُ َورة

ِِ 

قَػلَ ْ َم ْورد
أَِـ فػػَػ ػ ػ ْرقَ ِد

ا١تبلحظ على االستطراد احملدود ا١تدى أنو يقوـ على التشبيو الذي يتخللو الوصف ،حيث
يأخذ الشاعر يف حديث عن ا١تشبو مث ينتقل إُف وصفو مع تشبيهو بشيء آخر ،دوف أف يطيل يف
وصف ا١تشبو بو وىو عكس االستطراد ا١تمتد اٟتدود.
ب .االستطراد الممتد الحدود:
يف ىذا النوع ٯتتد االستطراد فًتة موسعة ،بعد أف يأخذ الشاعر يف تشبيو ا١توصوؼ بشيء مث
ينتقل بعدىا إُف وصف ا١تشبو بو حيث «يتجاوز االستطراد ٣ترد إجراء للوصف عن طريق تشبيو
ا١توصوؼ ٔتشبو بو قائم يف وضع ٤تدود ا١تدى ،و٬تري ىذا الوضع والتوسع فيو إُف حد ينسى معو
ا١توصوؼ ويُغطّى ،ويغدو الوضع ا١تشبو بو ا١توضوع الرئيسي للقصيدة على سبيل االستطراد
العريض ا١تدى دوف أف يعٍت ذلك عدـ العودة إُف ا١توصوؼ والتذكَت بو» .3وخاصية ىذا النوع من
االستطراد -حسب العجيمي-أف الشاعر ينتقل فيو من «وصف موضوع إُف وصف موضوع
آخر مرتبط بالسابق بطريقة تبدو طبيعية يستوجبها السياؽ ويستدعيها ا١تنطق».4

 -1سعد إٝتاعيل شليب :األصوؿ الفنية للشعر اٞتاىلي ،ص.282-281
 -2طرفة بن العبد :الديواف ،ص -27نقبل عن٤ :تمد الناصر العجمي ٠تطاب الوصفي يف الشعر العريب القدٔف ،ص-351
.352

الكن -اٟتجاج :العظم ا١تشرؼ على العُت -ال َق ْل ْ  :النقرة يف اٟتجر ٘تسك ا١تاء -طحر:
ا١تاوية :ا١ترآة -استكنّتا :طلبتا ّ
دفع -ا١تكحولتاف :العيناف -الفرقد :ولد البقرة الوحشية.
٤ -3تمد الناصر العجيمي :ا٠تطاب الوصفي يف الشعر العريب القدٔف ،ص.352
 -4ا١ترجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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ومن األمثلة على ذلك قوؿ األعشى يصف ناقتو مشبها إياىا بثور وحشي مستطردا:

1

ِ
يم ِم
تذكر أدْف ال ِش ػ ػ ػ ػرب ا١تتَ َ
مثل الف ِ
سيل ا١تكم ِم
هبا بػَُرأُ ُ
ِ
لقتل ا٢تػَػ ػ ػ ػ َوِداي َد ِاج ٌن بالتوق ِم
ٖترِـ
من ا١تاء إال بعد ط ػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ ّ
فلما رآىا قاؿ يا خَت َمطْ َع ِم
ّ
ِ
ِ
ا١تًتّف
ص ْلبَ ِة
أَم ُ
ُت القوى يف ُ
وج َاؿ على وحشيّة َف يػُثَ ْمثِ ِم
َ
ِ
لو َرَى ٌج يف َساط ِع الل ْو ِف أَقْػتَ ِم
ومابَػ ْع َدهُ من َش ّدهِ َغلي قُ ْم ُق ِم
َ


صى
سوْ
استَػ ْوقَ َد اٟتَ َ
فلم ػ ػ ػا َعلَْتو ْ
الشم ُ
فأَورَدىػ ػ ػ ػا َعيػ ػ ػ ػػْػ ناً من السْي ِ
ف ِريّةً
َْ َ
اى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػن من ذَال َف َرٍاـ أع ّدىػا
بَن ػَػ ػ ػ ػ ُ
ليس َش ػ ػ ػ ػ ػا ِرباً
فلػ ػما عفاىا طن أ ْف َ
ؼ مثل ال ِذئْ ِ
ب يف جوؼ قًُتة
وص َاد َ
َ
ِ
ويسػ
قًتةّػ ػر َس ْهماً ذا غ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَرا ٍر يس ػ ػوقُوُ
ِ
السه ِم ٖت لَب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػانو
فَ َمر نَض ُّي ّ
ب عنهما
وجالَ ْ ينجلي ّ
الًت ُ
وج َاؿ َ
َ
ِ
كأف ِ
ْ
احت َد َاـ اٞتَ ْوؼ يف ٛتي َشدهُ
ا١تبلحظ أف ا١تشهد االستطرادي جاء ٦تتدا وواسعا داخل القصيدة أو النص الشعري
حيث بدأه الشاعر بوصف الناقة مث تشبيهها بثور وحشي كاف ىو السيد يشد الرحاؿ سائقا أمامو
أتانا يهب إُف عضها كلما رآىا ٖتيد عن الطريق ،فًتد عليو بضربات بواسطة حوافرىا ،مث تلجأ
يف النهاية إُف الفرار مبتعدة عنو.
إال أنو ال يستسلم يف اللحاؽ هبا ،حىت إذا ما توسط

الشمس كبد السماء واشتد اٟتر

ساقها إُف مورد ا١تاء ،ينتقل الشاعر بعدىا إُف وصف مكاف الصائد الذي ٮتتبئ فيو مًتبصا بالثور
الوحشي فإذا أبصره رماه بسهاـ حادة ،ولكن ىذا األخَت يفر ىاربا إُف مكاف آمن مث تتبعو باقي
اٟتيوانات ٤تدثة ىيجانا وتبقى رحلة البحث عن ا١تاء ىي ا١تشكلة األساسية اليت يصورىا الشاعر
اٞتاىلي يف مشاىد الثور أو اٟتمار الوحشيُت ،خاصة يف وق ا٢تاجرة واشتداد اٟتر ٦تا ٬تعل ىذه
اللوحة «تنمو يف نص شعري يعتمد التوازف والبلتوازف ويعتمد االنفتاح واالنفبلت أو االستطراد
 -1األعشى ديواف :ص 182نقبل عن أٛتد موسى النويت :الصحراء يف الشعر اٞتاىلي ،عاَف الكتب اٟتديث للنشر والتوزيع،
ط، 2009، 1ص.122

السيف :ساحل البحر -الربء :مكاف اختباء الصائد -ا٢توادي :ا١تتقدمة أوؿ القطيع -الًتقم :التهدد
الشرب :وق الورودّ -
وقتل الصيد -الثمثمة :االحتباس -القمقم :آنية من ٨تاس يسخن فيها ا١تاء.
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واٟتركة ويشكل ىذا نضجا ١تستوى األداء الفٍت».1

إف ىدؼ الشاعر من تصوير مشهده االستطرادي خاليا من ا١تاء ا١تطلوب ىو أف ٬تعل
درجة القلق تتنامى وتتصاعد بشدة خاصة وأف ا١تكاف صحراء واسعة مقفرة ويف ىذا يقوؿ طرفة
بن العبد:2
وَك ْم ُدو َف َس ْل َمى
يَظَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّل ِهبَا َعْيػ ُر

ِمن ع ُدو وبػ ْل َدةٍ
ْ َ
َ
ال َفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َبلةِ َكأَنػ ػ ػ ػ ػ ػو

ِ
ِ ِ
يف
َ٭تَ ُار هبَا ا٢تَادي ا٠تَف ُ
ِ
صوُ
يب ٮتَ ِايف َش ْخ َ
َرق ٌ

ذََال ِذلُ ْو
ضائِلُ ْو
ويُ َ


إف أىم ما يلف انتباىنا يف ىذا النوع من االستطراد أف الشاعر يسًتسل يف الوصف الذي
ٮتص بو يف األساس ناقتو ،مث ينتقل بعدىا إُف تشبيو ىذه الناقة ْتيواف من حيوانات الصحراء يف
وضع ٦تتد ومتطور فاسحا اجملاؿ ٟتديث مطوؿ ومنفتح عن ا١توصوؼ بو (ا١تشبو بو) «على أف
الشاعر اليفوتو الرجوع إُف موضوعو األوؿ ،والتذكَت ضمنيا بأف انسياقو إُف االستطراد وإُف ٘تثل
ا١تشبو بو يف ذلك الوضع ،إ٪تا قاده إليو وصفو لناقتو».3
ج .االستطراد المتراسل:
يف ىذا النوع ٭تدث تداخل يف الوصف بُت ا١تشبو وا١تشبو بو حىت يكاد يقع نوع من اللبس
على القارئ يف الفصل بينهما ،وىو ٭تدث عن طريق« انزياح ا٠تطاب عن ا١تسار الدالِف الذي
ىو منو بسبيل ليجري ضربا من تراكب الصور على تشبيو ا١توصوؼ ٔتشبو بو قائم يف وضع ٦تتد
متحوؿ ،مث يعود الواصف إُف ا١توضوع األوؿ السابق لعملية االستطراد وٖتديدا إُف ا١تشبو ،ومع
ذلك تبقى ظبلؿ ا١تشبو بو ا١تذكورة مبسوطة حاضرة بالقوة يف اجملري الثآف للوصف ،فإذا اٟتدود
تلتبس بُت ا١توضوعُت ،وتتداخل الفواصل فبل نعرؼ يف بعض األحياف ما إذا كان
 -1أٛتد موسى النويت :الصحراء يف الشعر اٞتاىلي ،ص.124
 -2طرفو بن العبد :الديواف ،شرحو وقدـ لو مهدي ٤تمد ناصر الدين ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبناف.ص.64
 الذالذؿ :أسفل القميص -يضائل :يصغر -عَت الفبلةٛ :تار الوحش.
٤ -3تمد الناصر العجيمي :ا٠تطاب الوصفي يف الشعر العريب القدٔف ،ص.362
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ا١تستعملة ٖتيل على ا١توصوؼ ا١تشبو أو الدابة ا١تشبو هبا».1

ومن الشواىد الشعرية اليت نسوقها يف ىذا النوع من االستطراد الذي يكوف فيو تراسل لعدد
كبَت من الصور ،أبيات للنابغة الذبيآف يشبو فيها ناقتو يف قوهتا وسرعتها وشدة سَتىا بأتاف جافلة
منزعجة من صائد مًتبص هبا ،فأشبه يف وضعها ىذا اإلماء الغوادي وىي ٖتمل حزما ،مث ينتقل
بعدىا الشاعر إُف تشبيو ىذه الناقة بثور وحشي مث يستطرد إُف وصف ىذا الثور يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ:

2

ِ
بذي اجملَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ِز تُػَراعي َمْن ِزًال ِزيػػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػما
وص ُ ِ
َع ْد َو الن ُح ِ
ص الل ِح َما
ٗتاؼ ال َقان َ
َم ْش َي ا ِإل َم ِاء الغَ َو ِادي َْٖت ِم ُل اٟتَِزَم ػ ػ ػ ػ ػا
ٍ
ضلَ ْ ِديػَ َمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
يف لَْيػلَة من ُٚتَ َادى أَ ْخ َ
إذا استػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكف قَلِ ًيبل تُػ ْربُو انػ ػْ ػ ػ َه َد َم ػ ػ ػ ػ ػ ػا
َكا٢تػِ ػ ػ ػْبػَرقِي تَن ػَػ ػ ػ ػ ػحى يَػْنػ ُف ُخ ال َف َحمػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
يػ ْقرو األَمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
اعَز ِمن نػَيا َف و األَ َكمػَػ ػػا
َُ َ

ث لَيػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍاؿ مث و ِ
اح َدةً
بَاتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ ثَبل َ َ
َ
ود ُّ
الصْب ِح َجافِلَةً
فانشق عنها َع ُم ُ
نت س ٍ
ود أَ َس ػ ػ ػ ػ ػافِلُو
َِٖت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
يد عن أَ ْس َ ِ ُ
ٍ ِ
ت ُمْن َك ِرساَ
أو ذي ُو ُشوـ ْتَ ْو َ
ضى بَا َ
ات ِِْت ْق ٍ
ف من البَػ ّقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ِر َْ٭ت ِف ُزه
ب ػ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ِ
ِ
وجبػػْػ ػ َهتَو
ُف الِريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِح َرِوقَي ػ ػْ ػو َ
ُمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َو َ
ِ
صلِتًا
حىت َغ َدا مثل نَ ْ
ص ِل السْيف ُمْن َ



يف ىذا االستطراد ا١تتتابع أو ا١تًتاسل تظهر كثافة تصويرية ،حيث ينتقل الشاعر من وصف
إُف وصف ،فبينما ىو يف وصف الناقة ينتقل مباشرة إُف وصف اإلماء الغوادي مث إُف وصف الثور
الوحشي وىذا يعٍت أف وصفا فرعيا يكوف مندرجا يف وصف آخر وكل األوصاؼ الفرعية تشكل
 -1ا١ترجع السابق ،ص.363
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.66 ،64


يتفرقوف منو
قولو بات ثبلث لياؿ :يعٍت لياِف التشريق ،مث نفرت فبات واحدة بذي اجملاز -وقولو منزال زٯتا :يعٍت أف الناس ّ
وتبُت ،وىي جافلة
فرقا -تراعي :تراقب ىذا ا١تنزؿ حىت ٗترج منو -وقولو :فانشق عنها عمود الصبح :أي انكشف عن الناقة ّ
يف سَتىا ،أي مسرعة ماضية -عمود الصبح :ىو ا٠تط ا١تستطيل الذي تراه يف وجو الصبح -النّحوص :األتاف اليت ال لب ٢تا،
كل يوـٖ -تيد عن أسنت -أي تعدؿ ىذه الناقة أو ىذه النّحوص
والٛتل هبا -القانص :الصائد -اللّحم :الذي يأكل اللّحم ّ
وتنفر من ىذا الشجر -األسنت :شجر سود -وقولو :مشي اإلماء الغوادي :شبّو األسنت يف سواد أسافلو وطولو بإماء سود
٭تملن اٟتزما -ذو وشوـ :ثور وحشي بقوائمو سواد -حوضى :اسم موضع -ا١تنكرس :ا١تتداخل ا١تتقبّض -أخضل دٯتا:أي
معوج -الب ّقار :رمل يكثر فيو الوحش
بلّ األرض بدٔف ،أي ٔتطر دائم ّلُت -بات ْتقف :أي بات الثّور برمل منعطف ّ
٭تفزه :أي يرقب اٟتقف لئبلّ ينهاؿ عليو ومعٌت استكف :استدار واستوى .
اٞتنّ -
و ّ
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فصل أول

موضوعات أساسية للوصف الكلي ،وكلو يكوف يف ظل اٟتديث عن ا١تشبو بو سواء أكان ناقة
أـ فرسا كأف ينتقل الشاعر مثبل من وصف فرسو إُف تشبيهها يف سرعتها ونشاطها بقطاة مث ينتقل
بعدىا إُف تصوير رحلة القطاة يف صراعها مع الصقر الذي يهاٚتها فجأة ليكوف الصقر عن طريق
االنتقاؿ ٤تور اٟتديث فيما بعد و٤تطة ىامة من احملطات اليت تستوقف الشاعر ،وكل ذلك يكوف
يف ظل اٟتديث عن الفرس وىو ا١تشبو الذي ال ٗتتفي ظبللو حىت وإف انتقل الشاعر إُف اٟتديث
عن ا١تشبو بو األوؿ مث ا١تشبو بو الثآف أو الفرعي ويبدو أف ىذا الصنف من االستطراد يلتقي فيو
العجيمي مع ما يسميو علي النجدي باالستطراد ا١تركب أو ا١تزدوج.
ويشَت علي النجدي يف حديثو عن االستطراد إُف ذكر وتعريف نوعُت أساسُت منو و٫تا
االستطراد القصصي واالستطراد ا١تركب أو ا١تزدوج.
 /1أما النوع األوؿ وىو االستطراد القصصي :فهو الذي أشار إليو علي النجدي يف قولو:
« واالستطراد الذي نعنيو ىنا ونضيف بعض القصص إليو ليس االستطراد من فكرة إُف فكرة
فحسب ،بل من موضوع يقوؿ فيو إُف قصة يقصها ،ليتم ىذا ا١توضوع ،ويعرض صورة على ما
يريد لو من ا١توضوع واالكتماؿ».1
يبدو من خبلؿ ىذا القوؿ أف االستطراد القصصي عند علي النجدي يلتقي مع االستطراد
ا١تمتد الذي ذكره ناصر العجيمي ،ألف انتقاؿ الشاعر من ا١تشبو إُف ا١تشبو بو مث اإلسهاب يف
وصفو واٟتديث عنو ٬تعل الشاعر يبدع صورا وأحداثا متتابعة حىت تغدو وكأهنا حكاية أو قصة
كاملة ٕتعل من ىذا االستطراد واسع ا١تدى على طوؿ النص الشعري ،ويأخذ مساحة واسعة فيو.
 /2وأما النوع الثآف من االستطراد :الذي حدده علي النجدي ىو ما أٝتاه االستطراد
ا١تركب أو ا١تزدوج وىو الذي «يستطرد الشاعر فيو من موضوع إُف موضوع على هنج االستطراد
ا١تعتاد ،فإذا بلغ مراده من القوؿ فيما كاف يستطرد إليو ،بدأ استطردا آخر فصار إُف القوؿ فيو فإذا
 -1علي النجدي ناصف :القصة يف الشعر العريب ،ص.137
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فصل أول
لنا بذلك استطراد يف استطراد».1

ٯتثل علي النجدي ٢تذا النوع بأبيات رائعة أليب ذؤيب ا٢تذِف استطرد فيها من الغزؿ
بصاحبتو إُف طيب رائحة فمها ،إُف تشبيو طيب ىذه الرائحة با٠تمرة ا١تعتقة ،مث ينطلق بعدىا يف
وصف ا٠تمرة فيصورىا تصويرا رائعا بأهنا صافية نقية ٦تزوجة بالشهد ،ليتحوؿ بعدىا الشاعر من
اٟتديث عن ا٠تمر إُف اٟتديث عن الشهد فيصوغ لو صورا أخرى حىت يورد آخر الكبلـ يف أولو
بالرجوع إُف اٟتديث عن نقاوة وصفاء ا٠تمر ا١تمزوج بالشهد ليؤكد أنو طيب الرائحة ،ولكنها مع
ذلك ليس بأطيب من رائحة فم صاحبتو:2
َ٢تػَػ ػ ػ ػا غػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيَةٌ َهتػْػ ػ ػ ػ ػ ِػدى ال ػ ػػك ػِػ ػَر َاـ عُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َقابُػ َها

ت َس ػ ػ ػ ػبِيةٌ
اح الش ػ ػ ػ ػ ِاـ َج ػ ػ ػ ػاءَ ْ
وال ال ػ ػ ػ ػرا ُح َر ُ
عُ َق ػ ػ ػ ػ ٌار َك َم ػ ػ ػ ػ ِاء الِنّػ ػ ػ ػػئ لَْي َس ػ ػ ػ ػ ْ ِٓتَ ْمطَ ػ ػ ػ ػ ٍة
تَػوصل بالرْكب ػ ػ ػ ػ ػ ِ
اف ِحيػ ػ ػ ػ ػ ػنًا وتُػ ْؤلِػف الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
َ
َ ُ
فَ َم ػ ػ ػا بَِر َح ػ ػ ػ ْ يف الن ػ ػ ػ ِ
اس َح ػ ػ ػىت تَػبَػيػنَ ػ ػ ػ ْ
اؼ هب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أَبْػنَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاء آؿ ُم َعتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ب
فَطَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
َ

3

3وال خل ػ ػ ػ ػ ٍ
ِ
وب ِش ػ ػ ػ ػ َهابػُ َها
ر
ػ
ػ
ػ
ػ
الش
ى
و
ػ
ػ
ػ
ػ
ك
ي
ة
ُّ
ْ
ُ َ
َ َ
ِجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َو َار ويػُ ْغ ِش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َيها األََم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ُف ِربَابػُ َهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ثَِقيفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً بِ ِزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػز ِاء األَ َش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِاء قِبَابػُ َهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
ِ
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػابػُ َها
َ
وع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػز َعلَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػْي ِه ْم بَػْيػعُ َه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا وا ْغت َ
ِ٭ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّل ٢ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم إِ ْكرامه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ِ
وغ َبلبػُ َه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
َ َُ
غ َش ػ ػ ػ ػ ػَرابػُ َها
وسػ ػ ػ ػ ػا َ
تُ َكفػ ػ ػ ػ ػ ُ ق ػ ػ ػ ػػد َحل ػ ػ ػ ػ ػ ْ َ

فَػلَ َم ػ ػ ػ ػ ػ ػا َرأَْوا أَ ْف أَ ْح َك َم ػ ػ ػ ػ ػ ػْتػ ُه ْم وَف يَ ُك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْن
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػبَ َح ْ
أَتَػ ْوَى ػ ػ ػ ػ ػ ػا بِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِربْ ٍح َح َاولَْت ػ ػ ػ ػ ػ ػوُ فَأَ ْ



 -1ا١ترجع السابق ،ص.183
 -2أيب ذؤيب ا٢تذِف :الديواف ،ص .38-31نقبل عن علي النجدي ناصف :القصة يف الشعر العريب ،ص. 188-184
 -3جاء يف الديواف :سبيئة -اليت تأري إُف – كل معرب -وتنصب أ٢تابا -تظل على -تكبو مستقبل.
 الراح :ا٠تمر -جاءت سبية :أي مشًتاة -الغاية :آية وعبلمة ،وكاف ا٠تمار ينصب على بابو راية إذا رآىا الشريف علم أف
مثّ ٜتارا وٜترا تباع وىو يرى أف ا٠تمر يشًتيها الكراـ ،عقاهبا رايتها -العقار :اليت تعاقر ا٠تمر -كماء النيئ :أراد يف صفائها-
ا٠تمطة :اليت قد أخذت طعم اإلدراؾ وَف تدرؾ وتستحكم فهي ٜتطة -ا٠تلة :اٟتامضة ،يقصد أهنا خرج من حاؿ ا٠تمر
إُف اٟتموضة وا٠تل -فليس يكوي الشروب أي يؤذيهم -شهاهبا :أي نارىا وحدهتا -شروبٚ :تع شرب وىم الندامى-
توصل هبم من بلد إُف بلد وتؤلف بُت
توصل ،ا٠تمر إذا رأت ركبا ،وإّ٪تا يريد أىلها ،واللفظ على ا٠تمر ّ
توصل بالركبافّ :
ّ
الرباب :القداح وقيل أرباهبا -فما برح  :انفك وأىلها يف ٚتاعة ناس ،أي َف تزؿ تسَت معهم
اٞتَتاف ٭تب بعضهم بعضاّ -
٥تافة أف يغار عليها وتطلب -حىت تبين ثقيفا :أي رأهتم وقدـ هبا األمن وأدخل عكاظ -الزيزاء :ظهر منقاد غليظ مرتفع
من األرض ،والواحدة زيزاءة -األشاء :النخل وروي أيضا موضع -قباهبا:يريد أصحاب القباب وأىلها فجعل الفعل للقباب-
بناء آؿ معتّب :من ثقيف -أحكمتم :منعتهم نفسها وامتنع بغبلء ٙتنها.
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ط الش ػ ْم ِ
س ح ػػاف انْ ِق َبلبػُ َه ػا
اص ػ َفر لِ ػي ُ
إذا ْ
إلػ ػى شػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
اى ٍق ُدو َف الس ػ ػ ػ ػ َػم ِاء ذُ َؤابػُػ ػ ػ ػ ػ ػ َػها
َ
وتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػْنػ َقض أَ ْ٢تاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا م ِ
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيفاً ِش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َعابػُ َها
ُ ًَ َ
َك ِقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًِْت الغِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َبل ِء ُم ْسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتَ ِد ًرا ِصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيَابػُ َها
ِ
ب ِرقَابػُ َه ػ ػ ػا
َمَراض ػ ػ ػ ٌ
يع ُ
ب ال ػ ػ ػِريش ُز ْغ ػ ػ ػ ٌ
ص ػ ػ ػ ْه ُ
حصػ ػ ػى ا َ٠تػ ػ ػ ْذ ِ
ؼ تَ ْكبُػ ػ ػو ُم ْسػ ػ ػتَ ِقبل إِيَابػُ َهػ ػ ػا
َ َ
ل ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ َها أو ِألُ ْخػ ػ ػ ػ َػرى كالػ ػ ػ ػ ػػط ِحُت تُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػرابػُ َها
ِ
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػابػُ َها
ذَُر َاى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ُمبِينً ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا عُْر ُ
ض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َها وانْت َ
ِ
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػابػُ َها
ثػُ ُقوفَػتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوُ إف َف َٮتُْنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو انْق َ
ِّتَػ ػ ػ ػ ػرَداء مث ػ ػ ػ ػػل الوْكػ ػ ػ ػ ػ ِ
ف يَ ْكبُػ ػ ػ ػ ػو غَُرابػُ َهػ ػ ػ ػ ػا
ْ َ
َ

فصل أول
بِػ ػ ػ ػأَر ِي الػ ػ ػ ػ ِػيت تَػ ْه ػ ػ ػ ػ ِوي إُف كػ ػ ػ ػػل م ْغ ػ ػ ػ ػ ِر ِ
ب
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ص ػ ػبَ َح ْ
يب أَ ْ
ب ػ ػأَْر ِي ال ػػيت تَػ ػأْري اليَػ َعاس ػ ػ ُ
وؼ َد َوائِ َبهػ ػ ػ ػ ػا
ِج َوا ِر ُسػ ػ ػ ػ ػ َها تَػ ػ ػ ػ ػأْ ِري ُّ
الشػ ػ ػ ػ ػعُ َ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع َد نػَ ْفَرَىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
إذا نػَ َه َ
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ في ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تَ َ
ِِ
س
تَظَػ ػ ػ ػ ُّل َعلَ ػ ػ ػ ػى الث ْم ػ ػ ػ ػَراء مْنػ َه ػ ػ ػ ػا َج ػ ػ ػ ػ َوا ِر ٌ
ي َكأَنػ َهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
آىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ا٠تَالِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِد ُّ
فَػلَ َمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا َر َ
أَ َج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد هبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أَْم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػًرا فَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأَيْػ َق َن أَن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو
ِ
فَقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َلَٕ :تَنبَػ َه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا َح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَر ُاـ َوراقَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوُ
ِ ِ
ض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى
اب ا١تني ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة و ْارتَ َ
فَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأَ ْعلَ َق أَ ْس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبَ َ
تَػ ػ ػ ػ ػ َدُف علَيػه ػ ػ ػ ػ ػا بػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
وخْيطَػ ػ ػ ػ ػ ِة
َ ْ َ َ َْ
ُت س ػ ػ ػ ػ ػب َ

 األري :ىو العسل -فإذا اصفر ليط الشمس ،وليس ٢تا ليط إّ٪تا ىو لوهنا والليط :القشر من كل شيئ ،فإذا كاف ىذا الوق
انقلب إُف موضعها يعٍت النحل -تأري اليعاسيب :أي تسوسو النحل وتعملو وىو العسل ،واليعسوب رأس النحل وأمَتىا-
الشاىق :اٞتبل العاِف -ذؤاهبا :أعبلىاٚ ،تع ذؤابة على ذؤاب قاؿ شاىق مث قاؿ ذؤاهبا رجع إُف صخرة أو ىضبة أي عند
شاىق ،أي أف ىذه ا٠تمر قد مزج بالعسل وىذا البي والذي قبلو وصف لعمل النحل وطَتانو ّتميع طبقاتو -جوارسها:
تعسل يف الشعوؼ وتأخذ منها ،والشعوؼ
من اٞترس ،أي أكل االنحل الثمر والشجر واٞتوارس الذكور -تأري الشعوؼ :أي ّ
رؤوس اٞتباؿ واحدىا :شعفة -الكرابٚ :تع كربة ،وىي ٣تاري ا١تاء يف الوادي -ومصيفا :أصاهبا مطر الصيّف -إذا هنض :
تصعد نفرىا :شق عليها ،أي شق على نفر منها وأقًته وجهده لطوؿ
أي هنض ىذه النحل يف ىذا ا١توضع وطارت فيوّ -
اٞتبل -والقًت :نصاؿ سهاـ األىداؼ ،وأخوذ من قتَت ال ّدرع لرقتها وصغرىا ،وشبهها هبا يف ذىاهبا وسرعتها ،والواحدة
(قًتة) -مستدر :ذاىب -صياهبا :قواصَتىا ،أي ٕتيئ منفلتة ليس ٔتسًتخية -الثمراء :ىضبة يقاؿ ٢تا الثمراء بشق الطائف
٦تا يلي السراة ،ويقاؿ جبل -اٞتوارس :أواكل ،وقد وصف هبا النحل تأخذ وٖتمل -مراضيع -حديثات عهد بالتفريخ وىو
الريش :يعٍت أجنحتها -وزغبٚ :تع أزغب وزغباء من الزغب :وىو صغار الريش وليّنو-
مثل يريد بو ٨تبل صغارا -وصهب ّ
كأهنا حصى ا٠تدؼ :صغار اٟتصى ،وا٠تدؼ :رمي اٟتصى باألصابع -تكبو :تسقط -مستقبل :أي مرتفعا -ا٠تالدي :ىو
الذي يأخد العسل من بٍت خالد -إياهباٚ :تاعتها وواحدىا آئب -أج ّد هبا أحدث هبا وسلك طريقا جديدا٢ -تا أو ألخرى:
أي ٢تذه ا٢تضبة أو ألخرى ،يقصد األرض ويريد بقولو :يهوي عن اٞتبل ،تنقطع أسبابو فيموت ويصَت لؤلرض تراهبا
كالطحُت -حراـ اسم إنساف -وراقو :أي أعجبو ،ويروقو روقا يريد قيل للخالدي واٝتو حراـٕ ،تنب ىذه الشهدة يا حراـ-
طرهتا النحل بالشمع وفرغ منها -وعرضها يعٍت عرض الشهدة -ثقوفتو :لياقتو بالعمل ،إف َف
وذراىا :أعلى الشهدة حُت ّ
ٮتنو انقطاع اٟتبل -االنقضاب :االنقطاع ،أي ىو لبق بالصعود واال٨تدار -األسباب :اٟتباؿ -ا٠تيطة :لباس كالدرع-
السب :أف يضرب وتدا مث يشد فيو حببل فيتدُف بو إُف العسلّ -ترداء :أراد على جرداء أي صخرة ،مث شبهها يف امبلسها
ّ
بالوكف وىو النطع ،وإّ٪تا يريد صخرة جرداء ملساء ال ينب عليها شيئ ،وال يثبث عليها ظفر الغراب.
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ثػُب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ات َعلَْيػ َه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ذُ ُ٢ت ػَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا وا ْكتِئَابػُ َه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا
َ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْهبَاءَ وى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ِشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيَابػُ َها
ُم َعتػ َقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةٌ َ
ِ
ج ِدي ػ ػ ػ ػ ػ ٍػد ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِد ٍ
ض ػ ػ ػ ػ ػ ػابػُ َها
يث َْ٨تتُػ َه ػ ػ ػ ػ ػ ػا واقْت َ
َ
َ
ك ثِيَابػُ َه ػ ػ ػ ػ ػا
مػ ػ ػ ػ ػػن اللْي ػ ػ ػ ػ ػ ِل والتَػف ػ ػ ػ ػ ػ ْ َعلَْي ػ ػ ػ ػ ػ َ

فصل أول
ت
اجتَ َبل َى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا با ِإليَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِاـ َٖتَي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَز ْ
فَػلَم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ْ
ب بِ ػ ػ ػ ػَر ِاح الشػ ػ ػ ػػاـ ِص ػ ػ ػ ػ ْرفًا وىػ ػ ػ ػػذه
فَأَطْيَ ػ ػ ػ ػ َ
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْف َح ٍة بَا ِرقِي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍة
فم ػ ػ ػ ػ ػ ػػا إف ُ٫تَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا يف َ
ِ
ب م ػ ػ ػػن فيه ػ ػ ػػا إذا ِجْئ ػ ػ ػ ُ طَا ِرقًػ ػ ػ ػا
بأَطْيَ ػ ػ ػ َ

ىذا التصوير ا١تتتابع واالستطرادات ا١تتتبابعة يف ىذا النوع ينطبق على النوع الثالث من
االستطراد عند العجيمي وىو االستطراد ا١تًتاسل ْتيث يورد الشاعر فيو صور مًتاسلو ومركبة مع
بعضها البعض من خبلؿ إيراد العديد من الصور واألوصاؼ.
وقد كاف للدكتور سعد إٝتاعيل شليب نظرة يف ىذا ا١توضوع حُت ٖتدث عن نوع من
االستطراد أطلق عليو كما يقوؿ( :التصوير القصصي) «وفيو ينسى أو يتناسى الشاعر ا١تشبو
ويشغل نفسو با١تشبو بو ،فيعرض لو من جوانب متعددة ،ويرسم لو صور ٦تتدة» .1فالصورة اليت
يرٝتها الشاعر للمشبو بو تكوف صورة واسعة االنتشار و٦تتدة داخل القصيدة الشعرية ،ويبدو أنو
يشًتؾ يف ىذا التعريف مع الدكتور ناصر العجيمي يف تعريف لبلستطراد ا١تمتد اٟتدود وىو أحد
األنواع اليت حددىا لظاىرة االستطراد يف الشعر العريب اٞتاىلي .نبلحظ من خبلؿ ىذا أف
الدارسُت قد حددوا أنواعا ٥تتلفة لبلستطراد تتفق أحيانا وٗتتلف أحيانا أخرى ،وذلك من خبلؿ
توسعهم يف دراسة الشعر العريب القدٔف خصوصا الشعر اٞتاىلي منو.
بعد عرض ػ ػنا ١تفػاىيم االستطراد عند العرب القدامى واحملدثُت ،وبياف بعض أنواعو كما
حددىا بعض الدارسُت احملدثُت من خبلؿ دراساهتم للشعر العريب القدٔف خاصة الشعر اٞتاىلي
وإشارتنا ألىم موضوعاتو اليت استطرد الشعػراء منها وإليها ،حري بنا أف نشَت يف ىذه الدراسة إُف
نقطة مهمة ال ٬تب ٕتاوزىا أو إغفا٢تا ،وىي عبلقػة ظاىرة االستطراد يف الشعر ببيئة الشاعر.

وٖتَتت :بقي ال تدري أين تذىب -اإلكتئاب :اٟتزف-
اجتبلىا :طردىا أو كشفها وأبرزىا وأخرجها -اإلياـ :الدخافّ -
أطيب ،أي ما أطيبها وأعظمها ٜترا ،يريد صرفا معتّقة صهباء وهبذه الشهدة -شياهبا :أي مزاجها وخلطها.
 -1سعد إٝتاعيل شليب :األصوؿ الفنية للشعر اٞتاىلي ،ص.103
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 .5عالقة البيئة بصور االستطراد في الشعر الجاهلي:

يتفق النقاد والدارسوف للشعر اٞتاىلي على أنو الشاىد األمُت على عبقرية العرب الشعرية
وقر٭تتهم الفذة ،وىذا ما جعلو قبلة ٞتميع الشعراء العرب يف عصورىم ا١تختلفة ،حيث جعلوه ا١تثل
األعلى والرفيع فراحوا يستوحونو يف ٥تتلف صوره ومعانيو وأخيلتو فحاز بذلك على الكثَت من
األ٫تية والدراسة.
والشعر يف األصل ىو تعبَت عن ا١تشاعر واألحاسيس اإلنسانية تعبَتا صادقا ،و٢تذا كاف يف
كل زماف وثيقة للتسجيل ،أي تسجيل كل ما يقع يف اٟتياة بكل ألواهنا .وعلى ىذا األساس كاف
الشعر اٞتاىلي وسيلة من وسائل اإلخبار عن اٟتياة العربية اٞتاىلية بكل دقائقها وآثارىا فجاءت
قصيدة الشاعر حاملة يف طياهتا علم قوـ وتاريخ أمة و٣تتمع قبيلة يف فًتة زمنية معينة ،وىذا ما
ّأىلها أف تكوف عند العرب «ديواف علمهم ومنتهى حكمهم بو يأخذوف وإليو يصَتوف».1
صور ا٠تصائص البيئية للفرد اٞتاىلي قد اتسم بالصدؽ والواقعية
واٟتق أف الشاعر عندما ّ
وصور اٟتاالت تصويرا حيا نابضا باٟتيوية والنشاط من خبلؿ
حيث نقل لنا األشياء كما ىي ّ

مشاىد منقولة من البيئة اليت كاف ٢تا أثر بارز يف تشكيل ونضج التجربة الشعرية للشاعر اٞتاىلي.

إ ّف ما ٘تيزت بو القصيدة اٞتاىلية من خصوصية على مستوى الشكل والبنية اللغوية وما نتج
عنهما من ٘تيزىا هبيكل خاص سار على إثره جل شعراء اٞتاىلية ،دفع النقاد إُف القوؿ أف قصائد
الشعر اٞتاىلي متشاهبة ،مث إف طرؽ الشعراء ١توضوعات ٥تتلفة يف قصيدة واحدة جعلهم
يوس ػ ػ ػموف القصيدة اٞتػ ػ ػ ػ ػاىلية بالتفكك وعدـ خضوع ػ ػ ػ ػها لوحدة عضوية واحدة ،ولكننا يف حقيقة
األمر ال ٧تزـ هبذا االعتقاد ألف حسن انتقاؿ الشاعر من موضوع إُف موضوع أو من وصف إُف
وصف أحيانا أي من مشبو إُف مشبو بو من خبلؿ خلق صلة بينهما يف إطار ما يسمى ظاىرة
االستطراد .قد عمل على إدخاؿ القارئ يف جو واحد ْتيث ال ٯتكن لو أف يشعر بذلك االنقطاع
 -1ابن سبلـ اٟتمجمي :طبقات فحوؿ الشعراء ،ص.24
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أو بانفصاؿ أجزاء القصيدة عن بعضها البعض ىذا من جهة،كما أنو من جهة أخرى قد زين
شعره بتقنية أسلوبية وظاىرة فنية أصبح ىي األخرى خاصية من خصائص الشعر اٞتاىلي.
إف األمر الذي دعانا إُف االقرار بأف ظاىرة االستطراد ظاىرة فنية يف الشعر عموما والشعر
اٞتاىلي خصوصا ما ذىب إليو بعض النقاد وعلى رأسهم وىب رومية الذي أكد على ذلك يف
قولو «:ىي ظاىرة فنية بارزة يف شعرنا القدٔف وتنتشر انتشارا واسعا يف أرجاء ىذا الشعر» .1وٞتوء
الشاعر إُف ىذه التقنية راجع إُف ْتثو الدائم عن التميز والفرادية يف فنو ،من خبلؿ خلق جو
مليء باٟتيوية واٟتركة ٤تاوال إخراج قصائده من اٞتمود وىذا ما جعل ظاىرة االستطراد طابع عاـ
يكتسي القصيدة اٞتاىلية ٦تا ٭تتم علينا البحث فيها ٤تاولُت تربير حضورىا ا١تكثف يف الشعر
اٞتاىلي.
وإذا كنا قد أشرنا يف حديث سابق إُف أف نضج التجربة الشعرية للشاعر اٞتاىلي وتطورىا
كاف خاضعا لظروؼ البيئة والعصر بدليل أف شعره قد عكس جوانب من حياة الفرد واٞتماعة معا
فإف ىذا الرأي ٬ترنا يف حقيقة األمر إُف طرح فكرة أخرى حوؿ شعر االستطراد أو ا١تقطوعات
االستطرادية يف الشعر اٞتاىلي وإذا ما كاف للبيئة (الطبيعة واالجتماعية) أثرىا ا١تباشر أيضا يف
خلق مشاىد االستطراد يف الشعر اٞتاىلي٦ ،تا ٬تعلنا نقوؿ أف مشاىد االستطراد قد عكس ىي
األخرى جوانب من اٟتياة اٞتاىلية ْتكم أف البيئة ٢تا تأثَت كبَت يف خلق الشاعر لفن يستجيب
ألوضاع اجملتمع.
أ.الـ ـ ـبيئة ال ـ ـ ـطبيعية:
أوُف الشاعر اٞتاىلي عناية كبَتة لبيئتو الطبيعية ،فجعل من الصحراء منبعا خصبا يغًتؼ
منو ،فار٘تى بُت أحضاهنا وتفاعل معها واستمد حديثو منها ،فتحدث عن قسوهتا وعن ترحالو
وْتثو الدائم عن العيش الكرٔف فيها وطلبو ألماكن ا٠تصب والنماء ومنابع ا١تاء والكؤل  .....حيث
 -1وىب رومية :شعرنا القدٔف والنقد اٞتديد٣ ،تلة عاَف ا١تعرفة ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف األدبية ،الكوي  ،ص.11
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كان رحلتو يف أعماؽ الصحراء رحلة ٨تو اجملهوؿ الذي ينتظره عند كل ٤تطة من ٤تطات رحلتو
مصورا كل ما يقع عليو بصره فيها من حيوانات وما يصادفو من أشياء يقوؿ أٛتد موسى النويت يف
ذلك« :إذا صربت على متابعة الشاعر اٞتاىلي يف رحلتو عرب الصحراء فإنو يغريك با١تتابعة نتيجة
كثرة اللوحات الفنية اليت يعرضها عليك واليت كاف منبعها الصحراء».1
كما أشار الدكتور ٤تمد النويهي يف كتابو الشعر اٞتاىلي إُف ىذا األمر أيضا مؤكدا على
أف الشعراء اٞتاىليُت كان

٢تم قدرة فنية كبَتة على تصوير اٟتياة يف الصحراء ووصف حيواناهتا

فجعلوىا ٣تاال رائعا «يكشفوف فيو عن علمهم الواسع بأحواؿ الصحراء ومبلحظاهتم الطويلة
لظواىرىا وأحداثها وخربهتم الدقيقة ٔتا تعج بو من حياة اٟتيواف والنبات وقدرهتم الفنية الكبَتة
على الوصف اٟتي احمليي ١تا يسجلوف من صور وما يؤدوف من عواطف».2
وقد احتل اٟتديث عن اٟتيوان ػ ػات مسػاحة كبَتة من الشعر اٞتاىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلي حىت غدت صوره
«من اآللي ػات الرئيسية اليت اعتمد عليها الشػ ػاعر اٞتػ ػ ػاىلي يف تركيب الص ػورة الكلية داخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل
القصيدة اٞتػاىلية» ،3وىذا ما جعل أغلب الدراسات النقدية وا١تقاربات العربية ٖتاوؿ البحث عن
ا١تكوف األساسي ٢تذه الصور وا١تشاىد (مشاىد اٟتيواف) والكشف عن ا٠تلفيات األساسية
ٟتضورىا يف الشعر اٞتاىلي .وألف الناقة ىي اٟتيواف األوؿ الذي استأثر ْتب الفرد اٞتاىلي ونظرا
١تنزلتها الكبَتة يف نفسو فقد سلّط الضوء عليها ونعتها بأوصاؼ دقيقة واستطاع أف«يستخرج منها
ما يريد  ،وكان الرمز الذي يستوعب حياتو ،كما كان صديقو وأنيسو».4
فالناقة ىي اٟتيواف الذي ملك قلب الشاعر ،وىي وسيلتو يف رحلتو ا١تضنية ٢تا القدرة على
ٖتمل أعباء السفر ومقاومة ظروؼ الصحراء القاسية ،ولذا تردد ذكرىا يف الشعر ،حىت ال تكاد
 -1أٛتد موسى النويت :الصحراء يف الشعر اٞتاىلي ،ص.111
٤ -2تمد النويهي :الشعر اٞتاىلي ،الدار القومية للطباعة والنشر،ج ،2القاىرة ،ص.713
٤ -3تمد بلوحي :آليات ا٠تطاب النقدي العريب اٟتديث يف مقاربة الشعر اٞتا٢تليْ ،تث يف ٕتليات القراءات السياقية ،اٖتاد
الكتاب العرب ،دمشق ،2004،ص.155
 -4سعيد األيويب :عناصر الوحدة والربط يف الشعر اٞتاىلي ،ص.439
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ٗتلو قصيدة من تلك الوسيلة اليت يتخذىا الشاعر لَتى من خبل٢تا الوجو الصحراوي وما فيو من
معاَف ٚتالية ،ومناظر خبلبة حيث كاف يفرغ إُف وصفها يف مشاىد استطرادية بالغة الروعة« كلما
ٖتطم قلبو من إقفار الدار فتبعث فيو الصرب وتبلغو مواطن األماف».1
فبل عجب أف ٘تؤل الناقة شعر العريب ولغتو حيث وضع األٝتاء واألوصاؼ ألدؽ أعضائها
ويف ذلك يقوؿ أٛتد ٤تمد النجار«:بل إف خياؿ الشاعر وبراعتو يف الوصف والتصوير إ٪تا يتجلياف
بأعظم حظ من اٟتديث عن الظعن والفراؽ حىت إف القصيدة يف كثَت من األحياف يغلب عليها
حديث الناقة واألسفار» .2مث يردؼ قائبل« :فبل عجب أف ترد ا١تشاىد وا١تواقف والصور
واألساليب يف شعر الناقة الذي وقف فيو الشاعر طويبل عند وصفها بالضخامة والصبلبة والقوة أو
الضمور والكبلؿ أو السرعة والنشاط والتأبد يف القفر والصرب والتغلب على الصعاب وٖتمل
ا١تشاؽ وطلب النجاة ،وإدراؾ اٟتاجة حىت تصبح طليحا ٦تا عان

وجهدت ،وما لقي

من

نصب السفر ووحشة االنقطاع يف البيداء ا١تتشابكة الطرؽ ا١تضلة ا١تسالك».3
ومن الصور اليت رٝتها الشعراء للناقة تشبيهها باٟتمار الوحشي مث االستطراد إُف وصف
ىذا اٟتيواف وصفا طويبل ،الذي ترددت صوره كثَتا يف الشعر اٞتاىلي ٦تا جعلو لبنة ىامة يف نسيج
بعض القصائد اٞتاىلية.
 االستطراد إلى تصوير الحمار الوحشي في الشعر الجاهلي:من ا١تشاىد اليت صورىا الشاعر اٞتاىلي لناقتو يف قوهتا ونشاطها تشبيهها باٟتمار الوحشي
حيث ينتقل الشاعر من وصف إُف وصف ومن تشبيو إُف تشبيو آخر ،فيتحدث عن الناقة مث
يستطرد إُف وصفها مشبها إياىا باٟتمار الوحشي مسهبا بعدىا يف اٟتديث عنو .واٟتقيقة أنو ال
٤ -1تمد الصادؽ حسن عبد اهلل :ا١تعآف ا١تتجددة يف الشعر اٞتاىلي ،دراسة وٖتليل ونقد ،ص.311
 -2أٛتد ٤تمد النجار :أساليب الصناعة يف الشعر اٞتاىلي ،دار الصدد ٠تدمات النشر والطباعة ،القاىرة،ط،1992 ،1
ص.23
 -3ا١ترجع نفسو ،ص.24
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ٯتكن أف نعترب ذلك شذوذا عن ا١تنطق أو ضربا من العبث الغَت مربر ،وإ٪تا ىو تأكيد على أف
القصيدة اٞتاىلية تستحق منا الكثَت من البحث والتأمل للكشف عن سر ذلك التصوير ا١تتتابع
الذي ٬تعل الشاعر يعقد الصلة بُت ا١تشبو (الناقة) وبُت ا١تشبو بو (اٟتمار الوحشي) ،أو رٔتا نقوؿ
أف األمر يستحق منا البحث عن سر ذلك ا١تنفذ التعبَتي الذي يسلكو الشاعر اٞتاىلي ليصور
من خبللو صراعا خاصا رٔتا ىو الصراع الذي يعيشو يف بيئتو الصحراوية.
ومن ا١تشاىد االستطرادية اليت نتوقف عندىا مشهد استطرادي للنابغة الذبيآف استطرد إليو
بعد أف شبو ناقتو ْتمار وحشي شديد الغَتة على إناثو ،اليت ضاق
االنفبلت من سيطرتو غَت أهنا عجزت عن ذلك أماـ إصراره يقوؿ:
ت-
ت الر ْح َل -حُت تَ َشذ َر ْ
َكػأَ ِٓف َش َد ْد ُ
ي ُم َسح ٍج
أَقَب َك َع ْق ِد األَنػػْػ ػ ػ ػ ػ َد ِر ِ
ض ػ ػ ػ ػ ػ ػر ِّتَْرَد ِاء النُّس ػَػ ػ ػ ػالَِة ٝتَْ َح ٍج
أَ َ
اى َدتْو الشد َجد وإف َونَ ْ
إذا َج ػ ػ ػ ػ َ
اجةً
وإف َىبَطَا َس ْه ًبل ،أَثَ َارا َع َج َ

بو ذرعا فعضتو ٤تاولة

1

ض ػ ػ ػ ػ ػم َن عػَػ ػ ػ ػاقِ ُل
على قػَػ ػ ػا ِرٍح ٦تّا تَ َ
حزابػِػيػ ػ ػ ػ ٍة قد َكدمْتو ا١تس ػ ػ ِ
اح ُل
َ
َ َ َّ
َ
يػُ َقلِبػ ػ ػُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َها إِ ْذ أَ ْع َوَزتْو اٟتَػ ػ ػ ػ ػ َبلئِ ُل
ٍ
ومتَخػَػ ػ ػ ِاذ ُؿ
تَس ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاقَ َ
ط ال َواف ُ
وإف َعلَ َوا َح ْزنًا تَ َشظ ْ َجنَ ِاد ُؿ


يف ىذا ا١تشهد االستطرادي وصف الشاعر اٟتمار الوحشي الذي شبو بو ناقتو يف قوهتا
وصبلبتها ،حيث جعل من ا١تشبو بو (اٟتمار الوحشي) فحل لو سلطاف على أتنو ،فهو يقاتل
اٟتمر ويدافع عنها بشدة لغَتتو عليها ،إال أهنا تعضو ٤تاولة االبتعاد عنو لعنفو يف مصاحبتها ،فهو
فحل يتبع ىذه األتن ويصرفها كيفما يشاء ،ولعل الشاعر رسم ىذه الصورة رٝتا دقيقا استنادا ١تا
 -1النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.116،117.

األقب :ا٠تميص البطن-
تلوت وتصعب ٟتدة نفسها ونشاطها -القارحٛ :تار قد قرح -عاقل اسم جبلّ -
تش ّذرت :أي ّ
عضتو اٟتمر -اٟتزابيّة :الغليظ -ا١تساحلٚ :تع
األدري :جبل منسوب إُف أندر وىي قرية بالشاـ-
ا١تسحج :الذي قد ّ
ّ
ّ
أضر بأتاف قصَتة الشعر -النّسالة :ما نسل من
أضر ّترداء النّسالة :أي ّ
السحيل :صوتوّ -
مسحل ،وىو ال ّذكر من اٟتمَتّ -
السمحج :الطويلة الظّهر -إذ أعوزتو :أي أعجزتو األتن ،وَف يكن لو غَت ىذه األتن -اٟتبلئلٚ :تع حليلة،
شعرىا وتساقطّ -
الش ّد :العدو الشديد -ومعٌت ون فًتت وأعي  -ا١تتخاذؿ :الذي ٮتذؿ بعض خلقو بعضا برخاوتو-
الرجلّ -
وىي امرأة ّ
تكسرت فصارت
وقولو أثارا عجاجة :أي استخرجا ورفعا غبارا من وقع حوافر٫تا -اٟتزف :ماغلظ من االرض -تشظّ ّ :
شظايا.
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كاف يدور حولو يف الصحراء وىو ٬توهبا على ظهر الناقة ،و٢تذا اختار للمشبو بو ٣تموعة من
الصفات اليت جعلتو ٛتارا متميزا كما وصفو الدكتور حسُت ٚتعة يف قولو« :فحمار النابغة
الذبيآف أصيل شهم خالص االنتماء والنسب ،يتدبر األمور ْتكمة عالية ،وىو يفطن إُف ما يدور
يف خلد األنثى من تدمر ونزوع ٨تو التحرر ،ظانة أف حرصو عليها أو ٛتايتها من سوء تدبرىا إ٪تا
ىو استبداد منو وظلم ٢تا» .1إف حرص النابغة على رسم الصورة على ىذه الشاكلة أعطاىا بناءا
فنيا متميزا لو أبعاد داللية ٥تتلفة سنأيت للحديث عنها الحقا يف ثنايا ىذه الدراسة.
أما زىَت ابن أيب سلمى فتأخذ صورة اٟتمار الوحشي عنده بناء عميقا  ،فقدـ مشاىد
استطرادية دقيقة ،حيث ٝتح

لو قدرتو الفنية وصنعتو الشعرية العالية أف يقدـ تفاصيل دقيقة

بلغ قدرا كبَتا من النضج والكماؿ الفٍت يقوؿ يف مشهده:2
فَأَوردىا ِحياض صن ػ ػ ػ ػ ػ ػػيبِع ٍ
ات
ْ ََ َ َ َ ُ َ ْ َ
فَ َشج هبا األَم ِ
اعَز فهي تَػ ْه ِوي
َ
ِ
فَػلَْيس َٟتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاقُوٌ َكلَحاؼ إِلْ ٍ
ف
َ
َ َ
ِ
ٍ
وإف م ػ ػ ػػاال ل َو ْعػ ػػث َخا َذ َمْتوُ
َِٮتُّر نَبِي ُذىا عن حػ ػ ػ ػ ِ
ػاجبَػْيو
َ
َ
ضياتٍ
يػغَِرد بػُت خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرٍـ م ْف ِ
ُ ُ َْ َ ُ ْ ُ َ

ِِ
فَأَلْ َف ُ
اىػ ػ ػ ػ ػػن ليس هب َن َماءُ
ُى ِوي الدلْ ِو أَ ْسلَ َم َها الر َشاءُ
وال َك ِ ِ
َ
نجائ َها مْنوُ َ٧تَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءُ
ِ
ِ
ِ
بأَل ػ ػْ ػ ػ ػ َػو ٍاح َم َفاصلُ َها ظمػ ػ ػػَػاءُ
فَػلَي ِ
ِِ ِ ِ
س ل َو ْج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهو مْنو غطَاءُ
ْ َ
ٍ
َ
ص َواؼ ما تُ َك ِد ْرَىا ال ِدَالءُ


 -1حسُت ٚتعة :مشهد اٟتيواف يف القصيدة اٞتاىلية ،دار رسبلف للطباعة والنشر ،2001 ،ص.73
 -2زىَت ابن أيب سلمى :الديواف  ،ص.19
 أوردىا :أي أورد اٟتمار األتاف -صنيبعات :ماء هنش عنده حية ابنا صغَتا للحارث بن عمرو الغسآف ،وكاف مسًتضعا يف
بٍت ٘تيم ،وبنو ٘تيم وبكر يف مكاف واحد يومئذ ،فأتا٫تا اٟتادث يف ابنو فأتاه منهما ،قوـ يعتذروف إليو فقتلهم ٚتيعا -شج
األرض :إذا ركبها وعبلىا -األماعز :حزوف األرض الكثَتة اٟتصى -هتوي :تسرع -الرشاء :اٟتبل .شبّو سرعة األتاف
وانقضاضها يف العدو بالدلو ا١تؤلى إذا انتزع من البئر وانقطع حبلها -اإللف :الصاحب -النجاء :ا٢ترب والسرعة -ماال:
أراد اٟتمار واألتاف -خاذمتو :عارضتو -األلواح :الواحد لوح :كل عظم ليس فيو منح -الظماء :الصبلب القليلة اللحم -ٮتر
نبيذىا :أي يسقط ما تنبذ ْتوافرىا من الغبار عن حاجيب اٟتمار ،يريد أنو الصق باألتاف ،فهي تثَت الغبار يف وجهو فيلصق
يصوت -ا٠ترـ:
ْتاجبيو مث يتساقط عنهما -يروى مفرطات بدؿ مفضيات ويف عجزه ( ال تكدرىا) بدؿ (َف تكدرىا) -يغردّ :
غدراف ،قد ا٩ترـ بعضهما إُف بعض ،فساؿ ىذا يف ذاؾ -ا١تفضيات :اليت أفضى بعضها إُف بعض واتصل بو -ا١تفرطات:
ا١تملوءات -الصوايف :الصافية -التكدرىا الدالء :ال يستقي منها فتكدرىا الدالء.
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استعرض زىَت يف ىذا ا١تشهد االستطرادي صورة خاصة ٟتماره الوحشي ،وىو يسوؽ أتنو
بكل فحولة وقوة إُف موضع ا١تاء ا١تعهود ،إال أنو يفاجئ بنضوب وجفاؼ ىذه ا١تياه ،فينطلق يف
رحلتو ْتثا عن مورد آخر ،وقد جنّب الشاعر زىَت بن أيب سلمى ٛتاره الوحشي من أي صراع
يواجهو (الكبلب /الصياد) وإ٪تا جعلو ينطلق يف ىذه الرحلة وىو يغرد مطمئنا ىادئا ،وإف زىَتا
ٔتشهده ىذا ا٠تاِف من الصراع أراد أف يعطي ٟتياة العريب صورة أخرى ٥تتلفة ٘تشي فيها اٟتياة
بصفو ال يعكره شيئ ،و٢تذا حذؼ مشهد الصياد من مقطوعتو االستطرادية ،وإف كاف نضوب
وجفاؼ ا١تياه يف ا١تشهد ّ٭تيل إُف اٟتياة الصحرواية اليت طا١تا عاْف فيها الفرد اٞتاىلي ىذه
الوضعية.
يصور اٟتمار الوحشي على أنو السيد يسوؽ أتنو أمامو
ويف مشهد استطرادي لؤلعشى ّ
٤تاوال االقًتاب منها ،إال أهنا تصده و٘تتنع عنو ،غَت أف اٟتمار َف يستسلم ٢تذا األمر إال بعد أف
استجاب لو ،فانطلقا يف عدو ومرح ْتثا عن ا١تاء يقوؿ يف ىذا االستطراد:1
ِ
ص ِد يػَ ْع َذـ
مىت ما ُٗتال ْفوُ عن ال َق ْ
الص ْد ِر تأثَت ِ ْ٤ت َج ِم
كأ ّف لو يف َ
با ِ
ا١تضرِـ
٢تاب شد َكاٟتَ ِريػ ػ ػ ػ ػ ػ ِق َ
األجاري ُْ٣ت ِذِـ
ِٔتَْيػ َع ِة فَن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاف
ّ
ِ

تبل َسْبقةً قَػ ْوَداءَ َم ْشكوكة القرى
إذا ما َدنَا منها التػَػ ػ ػ َقْتوُ ِْتَافِ ٍر
ض ػ ػ ػ ػ ِاء انْػبَػَرى ٢تا
اىَرتْوُ بال َف َ
إذا َج َ
الشدّ غا٢تا
يب من ّ
وإف كاف تقر ٌ

غَت أف اٟتمار الوحشي وأتنو عند األعشى َف يتمتعا هبذا ا٢تدوء والنعيم زمنا طويبل إذ
سرعاف ما فوجئا بصياد يًتبص هبما دوف أف يرتويا من مورد ا١تاء ،فانطلقا يف عدو سريع وحدث
القطيعة والفراؽ يقوؿ الشاعر:2
 -1األعشى :الديوافٖ ،تقيق وشرح ٤تمد ٤تمد حسُت ،ا١تطبعة النموذجية ،مصر ،1950 ،ص.221
 السبقة :اٞتحشة -األقود :الدليل ا١تنقاد وا١تؤنث منو قوداء -مشكوكة٨ :تيلة -شك البعَت :لزؽ عضده باٞتنب -القرى:
الظهر -عذـ :عض -احملجم :آلة صغَتة ٥تروطية الشكل توضع على اٞتلد -جاىرتو :برزت لو -الشد :العدو -التقريب:
ضرب من العدو -األجاري ٚتع إجريا ،وىو الوجو الذي تأخد فبو وٕتري عليو٣ -تذـ :سريع.
 -2ا١ترجع نفسو ،ص.123
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ؼ مثل ال ّذئْ ِ
ب يف جوؼ قًُتة
وص َاد َ
َ
ِ
ويس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر َس ْهماً ذا غَرا ٍر يسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوقُوُ
ّ
السه ِم ٖت لبانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
فَ َمّر نػ ػ ػ ػ ُّ
ضي ّ
عنه َما
َو َج َاؿ َو َجالَ ْ ينجلي الًتب ُ
ِ
كأ ّف ِ
ْ
احت َد َاـ اٞتَ ْوؼ يف ٛتى َش ّدهُ

فلما رآىا قاؿ يا خَت َمطْ َعػ ػ ِم
ص ػ ػ ػ ْلبَ ِة ا١تًتنػِػِّم
أَ ُ
مُت القوى يف ُ
وج ػَػ ػ ػ ػ َاؿ على وحشيّو َف يػُثَ ْمثِ ِم
لو رىج يف س ِ
اط ِع الل ْو ِف أَقْػتَ ِم
ََ ٌ
َ
وما بَػ ْع َدهُ من َش ّدهِ َغلي قُ ْم ُق ِم


وَف يغفل امرؤ القيس عن مثل ىذه الصور الشعرية يف شعره حيث ٖتدث يف مشهد
استطرادي عن ناقتو مشبها إياىا ْتمار وحشي يقوؿ:
ِ
ك أـ َج ْو ٌف يُطػ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ِرُد آتُناً
أَذَل َ
طَواه ّ ِ
ب
اضط َم ُار الش ِد والبَطْ ُن َشا ِز ٌ
َُ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب
ْتَاجبِو َك ْد ٌح م َن الض ْرب َجال ٌ
ك ػ ػ ػ ػ ػأف َسراتَو وج ػ ػُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّدةَ ظَ ْه ِرهِ
َ َ
ويَأْ ُكػ ػ ػ ػ ػ ْل َن ِم ْن قَػو ل ػُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َعاعاً َوِربّةً
ِ
ِ ِ ِ
يَطَتُ ع َفاءً م ْن نَس ٍيل َك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأَنوُ
تَصيػ َفػ ػ ػ ػ ػها حىت إِ َذا َفْ يَ ُس ْغ ٢تا
ب فِ ِيو اٞتَْزءَ لَ ْوَال َى َو ِاجٌر
تَػغَالَ ْ َ
انتح واِنْػلوتَح ِ
عليها لو
ؽُ
أََرر ّفنعليهاَعلَْيػقاَهرابا وقَا ِربًا َ َ

عليها

1

ِِ
وص
َٛتَْل َن فَأَْرَب ٛتَْػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلهن ُد ُر ُ
ِ
ُم َعاِف على ا١تْتػنَػ ْ ِ
يص
ُت فهو َٜت ُ
ِ
ِ
ِ ِ
يص
َ
وحا ِرُكوُ م َن الك َداـ َحص ُ
ِ
ِ
ص
َكنَائ ُن َْ٬ت ِري بَػْيػنَػ ُه َن َدلي ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ِ
يص
َٕت َرب بَػ ْع َد األَ ْك ِل فهو َ٪ت ُ
ص
وس أَطَ َارتْوُ الِرياَ ُح َو ُخو ُ
ُس ُد ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
يص
َحل ُّي بأَ ْعلَى َحائ ٍل وقَص ُ
ِ
ِ
يص
َجنَاد ُهبا َ
ص ْر َعى َ٢تُن فَص ُ
وص
طَُوالَطةُوالوأ َْر َسا ِغ
اليدين ِن َ٨تُ
أرساغ الْيَ َديْ
٨توص ُ


 القًتة :ناموس الصائد ،وقد أقًت فيها أي دخل واختبأ -يسر سهما :ىيأه ٢تا -غرار :أي حد -أمُت القوى :يقصد الوتر-
أرف عليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػها قاربا وانتح
ا١تًتّف :ألف لو صوتا رنينا -نضي من نضى :أي خلع ونزع -لبانو :صدره-الوحشي :اٞتانب األٯتن وقيل األيسر -الثمثنة:
االحتباس -لو
الرىج :الغبار-سطع :عبل وانتشر فهو ساطع -أقتم :مظلم لكثافتو -احتداـ اٟتر :اشتداده -اٞتوؼ :البطن-
ٛتىٛ :تي الشمس اشتد حرىا -القمقم :آنية من ٨تاس يسخن فيها ا١تاء.
 -1امرئ القيس :الديواف  ،ص.199-118
ٞ توفٛ :تار الوحش -اآلتنٚ :تع أتاف وىي اٟتمارة -أرى٪ :تا -الدرص :ابن األتاف -اضطمر :ضمر -الشازب:
العض -حصيص :منحوؿ الشعرّ -قو:
الضامر -ا٠تميص :الضامر البطن -سراتو :ظهره -الدليص :ماء الذىب -الكداـّ :
اسم مكاف -اللعاع :النبات يف أوؿ نبتو -وربّة :شجر -النميص :النبات أكل مث نب  -العفاء :الشعر -سدوس :ثوب
حلي :نب  -قصيص :نبات أو شجر -فصيص :صوت الشواء على النار٨ -توص :حاؿ
حرير -ا٠توص :ورؽ النخلّ -
السمن بينهما وبُت اٟتمل -أرف عليها :أرف اٟتمار اي هنق – قاربا :طالبا للماء -انتح لو :اعتمدت لو وقصدت لو –
الطوالة :االتاف الطويلة االرساغ – النحوص من األتن ما ال ولد ٢تا وال لب.
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ِ
فَأَوردىا ِمن ِ
ص
آخ ِر اللْي ِل َم ْشَرب ػ ػ ػ ػ ػاً
بَبلثِ َق ُخ ْ
ْ ََ َ ْ
ضًرا َم ُاؤُى َن قَلي ُ
ِ
ص
ف
فَػيَ ْشَربْ َن أَنْػ َفاساً َوُىن َخ َوائػِػ ػ ػ ٌ
تُػ ْر َع ُد مْنػ ُه َن ال ُكلَى َوال َف ِري ُ
ب َك ِم ْق َبل ِء ِ ِ ِ
يص
أَقَ ُّ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ َد َرَىا تَػ ْعلُو الن َج َاد َع ِشيةً
فَأَ ْ
الوليد َشخ ُ
َ
ِ ِ
ِ
يص
ف
ش َعلَى أَ ْدبَا ِرى َن ُ٥تَل ٌ
َج ْح ٌ
فَ َج ْح ٌ
ش لَ َدى َمكِرىن َوق ُ
ب كعقد األَنػ ػ ػ ػ َد ِر ِ ِ
يص
ص َد َرَىػ ػ ػ ػا بَ ِادي النػ َو ِاج ِذ قَا ِر ٌح
أَقَ ُّ
وأَ ْ
ْ
ي َ٤ت ُ
فالشاعر يشبو ناقتو ْتمار وحشي يف قوتو وقدرتو يطارد أتانو بكل فحولة .وَف يغفل امرؤ
القيس أف يقدـ لنا صفات ٢تذا اٟتمار ،فهو ضامر البطن -منحوؿ الشعر -يسوؽ آتنو إُف مورد
ا١تاء -حيث ا٠تصب والنبات والشجر وىو يف رحلتو ىذه يواجو كل الصعاب وا١تخاطر ْتثا عن
اٟتياة األفضل وناقة الشاعر «ال تقل عنو مشقة وعناء يف ٖتمل تبعات اٟتياة ومواجهة ٥تاطرىا
وىي ٕتد يف السَت والبحث عن حياض ا١تاء واعشيشاب الرماؿ وحرية البقاء» .1وقد عمل
الشاعر يف ىذا ا١تشهد على خلق نوع من ا١تشاهبة وا١تماثلة بُت ناقتو واٟتمار الوحشي يف الصبلبة
والقوة ،وىو يرمز يف النهاية من خبلؿ تصويره قدرة الناقة على ا١تواجهة والتحمل إُف قدرتو ىو
كإنساف على مواجهة البيئة الطبيعية الصعبة اليت يعيشها يف الصحراء.
ا١تبلحظ على ا١تشاىد االستطرادية السابقة أف غالبية شعراء ما قبل اإلسبلـ كانوا يعمدوف
إُف وصف اٟتمار بالفحولة والقوة والصبلبة ،وىي يف حقيقة األمر الصفات اليت آثروىا يف نوقهم
وىذا ما جعل مشاىدىم كما يقوؿ الدكتور حسُت ٚتعة نإتة عن« استطراد يلجأ إليو الشعراء
إليضاح ٚتلة من األمور أو٢تا صفات رواحلهم ،وثانيها ما يدور يف أذىاهنم من أفكار تتعلق
ْتياهتم ومشاعرىم دوف أف ٮتل ذلك بوحدة القصيدة».2
لذلك عمل الشاعر على التقاط ٥تتلف الصور والصفات لناقتو من اٟتيوانات اليت تدور
حولو واليت وقع عليها بصره يف البيئة اليت كاف يعيش فيها ،ليس ىذا فحسب ،بل إف حديث
 قليص :قليل -الفريصٚ :تع فريصة وىي اللحمة بُت الثدي والكتف -.أقب :ضامر -ا١تقبلء :لعبة -شخيص :جسيم.
٤ -1تمد الصادؽ عبد اهلل :ا١تعآف ا١تتجددة يف الشعر اٞتاىلي ،ص.347
 -2حسُت ٚتعة :مشهد اٟتيواف يف القصيدة اٞتاىلية ،ص.81
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الشاعر اٞتاىلي عن حيوانات الصحراء هبذه الدقة وىذا التفصيل يدؿ على معرفة ىؤالء الشعراء
«ّتوانب الصحراء ومظاىرىا وأحداثها وأماكنها والكشف عن خربهتم الواسعة يف فن الوصف
وتسجيل اللوحات الفنية وما ترشح بو من اإل٭تاءات واألحاسيس» .1وىذا الكبلـ يعٍت أف
الشاعر اٞتاىلي َف يعمد إُف مثل ىذه االستطرادات ا١تطولة واليت غدت حكاية كاملة من أجل
خلق ٘تاثل بُت ا١تشبو وا١تشبو بو فحسب ،بل عمد إُف ذلك أيضا ٟتاجة ملحة يف النفس ،ولذلك
ال ينبغي أف ننظر -حسب رأي الدكتور مصطفى ناصف -إُف «أف انتقاؿ الشاعر من وصف
إُف وصف على أنو شاذ خاؿ من ا١تنطق».2
إذا ما تتبعنا ا١تشاىد االستطرادية اليت استطرد إليها الشعراء يف وصف اٟتمار الوحشي تبُت
لنا للوىلة األوُف أهنا صورة ٪تطية مكررة لدى ٚتيع الشعراء ،لكنها يف حقيقة األمر مليئة بالتباينات
وا١تفارقات .ومثاؿ ذلك أننا ٧تد بعض الشعراء يرٝتوف مشاىدىم مليئة بالصراع بُت اٟتمار
وكبلب الصائد ،يف حُت ٧تد البعض منهم ٬تنب ٛتاره من أي صراع ويصوره وىو يبحث عن
مورد ا١تاء ىادئا مطمئنا كما رأينا ذلك يف مشهد استطرادي للشاعر زىَت بن أيب سلمى واألمثلة
كثَتة ٦تا نلمس فيها تباينا يف بعض اٞتزئيات يف القطع االستطرادية والشك أف ذلك التباين
«دليل على الوعي الشعري أوال ،ومؤشر لقدرهتم على استثمار معطيات البيئة وشخوصها
لتحميلها ٓتواطرىم وتأمبلهتم وجعلها ناطقة يف صورة حركية حية ٔتواقفهم» .3ورٔتا يرجع ذلك
التباين يف اعتقادنا أيضا إُف قدرة كل شاعر على اإلبداع الفٍت والبناء األسلويب ،وإمكانياتو يف
إتقاف اللغة وامتبلكو اٟتاسة الفنية الرفيعة.
 االستطراد إلى تصوير الثور الوحشي في الشعر الجاهلي:حظي الثور الوحشػ ػ ػي باىتم ػ ػ ػ ػ ػاـ الشعراء اٞتاىلي ػيػ ػن حيث أفسحوا لو مسػ ػ ػ ػ ػاحة واسعة يف
 -1حنا نصر اٟتىت :الناقة يف الشعر اٞتاىلي ،درا الكتب العلمية ،بَتوت،لبناف ،ط ، ،2007 ،1ص.151
 -2مصطفى ناصف :قراءة تانية لشعرنا لقدٔف ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع ،ص.103
 -3سعيد العريفي :نسيج القصيدة اٞتاىلية ،مؤسسة االنتشار العريب ،بَتوت ،لبناف ،ط ، 2011 ،1ص.74
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قصػ ػائدىم ،ورٝتوا لو لوحات إبداعية رائعة وىذا الرسم َف يكن ألجل« الرسم اجملرد فقط بل ١تا
يروف يف ىذه اللوحة من الثراء الدالِف والعمق الرمزي القادر على استيعاب مواقفهم ورؤاىم فتأيت
سلوكات الثور وىواجسو تعبَتا حيا متحركا عن الشاعر نفسو».1
َف ٗتتلف صور الثور الوحشي عما عرضناه سابقا من صور للحمار الوحشي يف أهنا صور
يستطرد إليها الشاعر مستعَتا أوصافها ليسقطها فيما بعد على ناقتو كالفحولة والقوة والصبلبة ...
وغَتىا يقوؿ الدكتور أٛتد النويت «:ويبدو أف أكثر األوصاؼ اليت ارتبط بالثور الوحشي كان
منبثقة من وصف الشعراء ١تطاياىم يف أثناء قطعهم الفلوات ا١تقفرة».2
وقد كثرت صور االستط ػ ػ ػ ػ ػػًتاد عند الشعراء اٞتاىليُت يف رٝت ػ ػ ػ ػهم ٢تذا اٟتيواف واجتهدوا
ٚتيعا يف أف «يرٝتوا صورة واضحة للثور ،فصوروه قبل ا١تعركة ،ووصف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوه يف أثنائها ،ومضى
بعضهم يتبعو وقد فرغ من القتاؿ ،ويرسم لو صورة أو أكثر ،ووصفوا مشػ ػ ػ ػ ػاعره وانفعػ ػ ػ ػ ػ ػاالتو آونة
ووصفوه حسيا يف كل آف».3
على أية حاؿ فإف صور الثور الوحشي ومشاىده تظهر بصورة أدؽ يف تلك اللوحات الفنية
اليت رٝتها الشعراء اٞتاىليوف «فقد صوروه وىو ٮتتاؿ رياض الصحراء الكثَتة العشب والشجر
حيث يقلبوف فُجاءة نعيمو شقاء وسروره أ١تا ،فينتابو القلق والفزع السيما عندما يرى ا١تطر ا١تتدفق

من السماء وعندما يسدؿ الليل أستار الظبلـ» .4وا١تبلحظ أف الثور الوحشي يرسم عند الشعراء
على ٪تطُت من الصور:
النمط األول٬ :تعلوف فيو الثور مطمئنا ىادئا يعيش يف نعيم قرب مورد ا١تاء والعشب.
والنمط الثاني :ىو الذي ٭تولوف فيو نعيم الثور إُف شقاء ،ومن مث يبدأ صراعو ا١ترير مع كل
 -1ا١ترجع السابق ،ص.135
 -2أٛتد موسى النويت :الصحراء يف الشعر اٞتاىلي ،ص.128
 -3وىب رومية :الرحلة يف القصيدة اٞتاىلية ،إٖتاد الكتاب والصحفيُت الفلسطينيُت ،ط ،1975 ،1ص.128
 -4أٛتد موسى النويت :الصحراء يف الشعر اٞتاىلي ،ص.129
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خطر يواجهو إما مع الطبيعة القاسية ٔتطرىا وبردىا وظبلمها الدامس ،أو مع الصائد «الذي
يكوف لو با١ترصاد ،فيطلق عليو كبلبو الضارية ،ويطلق الثور العناف لقوائمو طالبا النجاة ،لكن
الكبلب تدركو وتنهش قوائمو فتدميها و٘تزقها ،وغالبا ما ٮتر الثور ملطخا بدمو على رماؿ
الصحراء» .1و٫تا الصورتاف اللتاف حرص الشاعر اٞتاىلي على رٝتهما للثور الوحشي جاعبل منو
بطبل للوحتو وا١تستأثر بأوسع رقعة فيها.
يدخلنا ا١تثقب العبدي بكل ٛتاس وحيوية يف قلب ىذا التصوير ٔتشهد استطرادي واصفا
ناقتو مشبها إياىا بثور وحشي ،وقد حرص على تصوير ىذه الناقة بأهنا مطيعة خاضعة لكل
أوام ػ ػ ػ ػ ػ ػره ،فهي صاحبتو يف الرحلة ا١تضنية يف أعماؽ الصحراء حيث وصفها با٠تلق اٟتسن والطاعة
التامة والصاحب الذي يصرب ويتحمل معو كل األعباء يقوؿ:2
ِ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ِد
با١ترَود و ْ
َح ػ ػ ػ ػ ػ ػث َ
احمل َ
ك ْ
ِ
تَػْن ػ ػ ػ ػ ػ ػ َس ُّل ِم ْن ِمْتن ػَػ ػ ػ ػ ػاتُػ َها واليَد
ت يف اليَ ِد
ا١ته َارى َخ َد َد ْ
إِ َذا َ

يك َم ْشياً َحػ ػ ػ ػ ػ ػ َسنًا َمرًة
تُػ ْع ِط َ
اد إِ ْذ ُحِرَؾ ِ ْ٣ت َدافُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َها
تَ َك ُ
ِ
ب
وال يَػ ْرفَ ُع الس ْو َط َ٢تَا َراك ٌ

وبعد فراغ الشاعر من نعوت الناقة يستطرد إُف تشبيهها بثور وحشي فيقوؿ يف ىذا
االستطراد:3

َكأَنػها أَس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َفع ذُو جدةٍ
الوبْ ُل ولَْي ٌل َس ػ ػ ػ ِد
ُ
َ ْ ُ
ٯتَْ ُس ُدهُ َ
لينتهي الشاعر بعدىا إُف رسم صورة للثور الوحشي الذي يعآف قلقا واضطرابا من الصياد

وكبلبو فيتحسس األصوات بدقة ،فإذا ما أحس أف ا٠تطر يدا٫تو ينفل ويتحرؾ بسرعة يقوؿ:4
 -1ا١ترجع السابق ،ص .129 ،128
 -2ا١تثقب العبدي :الديػ ػ ػ ػ ػ ػواف ،عٍت بتحقيقو وشرحو والتعلق عليو حسن كام ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الصَتيف ،معهد احملظوظات العربي ػ ػ ػ ػ ػػة،
 ،1971ص.24-21
 اجملداؼ :السوط -ا١تهاري :ابل منسوبة إُف مهرة.
 -3ا١ترجع نفسو ،ص.35
 -4ا١ترجع نفسو ،ص.44-41
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ِ ِ
إِصػ ػ ػ ػ ػ ػاخةَ الن ِ
ِ
اش ِد لِْل ُمْن ِش ِد
اعو
يَصي ُخ للنْبأَة أَ ْسػ ػ ػ ػ ػ ػ َم َ
َ َ
ِ
مور ع ِ
ِ
ت بو
ا١تر َعد
وم ػ ػ ػ ػ ػ َار ْ
َ َْ َ َ
ب َ
صافَتُ َح َشى ْ
ب ال َق ْل ُ
فَػنَخ َ
ومن ا١تشاىد االستطرادية اليت صورت الثور الوحشي يف صراعو ومواجهاتو الدامية مشهد
المرئ القيس يقوؿ فيو:1
ِ
ب قَا ِرٍح
َكأَ ِٓف َوَر ْحلي فَػ ْو َؽ أَ ْح َق َ
تَػ َعشى قَلِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيبلً مث أَ ْ٨تَػ ػ ػ ػ ػى ظُلُوفَو
ِ
ِ
يل ويُ ْذ ِري تُػ ْرَهبػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ويُثيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُرهُ
يَه ُ
ومْن ِك ٍ
ب
فَبػ ػَػ ػ ػ َ
ات على َخد أَ َح ػ ػم َ
ات إُف أَرطَاةِ ِح ْقػ ػ ػ ػ ٍ
ف َكأَنػ َها
وبَ َ
ْ
ِ
الش ػ ػ ػ ػ ػ ػر ِ
وؽ غُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َدي ًة
فَ َ
صب َحوُ عْن َد ُّ ُ
ُمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػغَرثَةً ُزْرقػ ػ ػ ػ ػ ػاً َكأَف عُيُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػونَػ َها
فَأَ ْدبَػَر يَ ْك ُس ػ ػ ػ ػ ػ َ
غاـ َكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأَنوُ
وىا الر َ
وأَيْػ َق ػ ػ ػ ػ َن إِ ْف َالقَػْيػنَو أَف يَػ ْوَم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوُ
فَأَ ْدرْكنَو يأْخ ْذ َف بِالس ِ
اؽ والن َسا
ُ َ ُ
ِ
وترْكنَو
و َغوْر َف يف ظ ِل الغَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ضا َ
إف مشهد امرئ القيس االستطرادي ىذا

بِشرب ػ ػ ػ ػ ػ ػةَ أو طَا ٍو بِعرنَا َف م ِ
وجس
َْ ُ
َ َْ
يثَِت التػ ػُّػ ػ ػ ػراب عن مبِي ٍ
وم ْكنِ ِ
س
َ
َ َ َْ َ
ُُ
ِ
إِثَارةَ ن ػب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ات ا٢تََواج ِر ٥تُْ ِم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
س
َ َ
ِض ْج َعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتُو ِمثْ ُل األَ ِسي ػ ػ ػ ػ ػ ِر ا١ت َك ْرَد ِس
إذا أَلْث ػ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َقْتػ َها َغْبػيَةٌ بَػْي ُ ُم ْع ػ ػ ػ ػ ِر ِس
ِ
ِ
ب ابْ ِن ِسْنبِ ِ
س
ب ابْ ِن ُمر أو ك َبل ُ
ك َبل ُ
ِ
ضػ ػ ػ ػ ػ ػَر ِس
من الذ ْم ِر وا ِإل٭تَاء نػُوا ُر ِع ْ
على الص ْم ِد واآل َك ِاـ َج ْذ َوةُ ُم ْقبِ ِ
س
بِ ِذي الرم ِ
ث إِ ْف َم َاوتْػنَو يَػ ْوُـ أَنْػ ُفػ ػ ػ ػ ِ
س
ْ
ب ا١ت َقد ِس
َك َما َشْبػَر َؽ ال ِولْ َدا ُف ثَػ ْو َ
َك َقرِـ ِا٢ت ػ ػ ػ ػ ػ ػج ِ
اف الفادر ا١تتش ػ ػ ػمس
َ
ْ


َف ٮتل من الصراع الدائر بُت الثور الوحشي

والكبلب ،إال أنو جعل مقطوعتو ٥تتلفة نوعا ما يف خا٘تة الصراع ،وقد أدرك
وأمسك

الكبلب الثور

بساقو تعضده بشدة كبَتة إال أنو ٭تقق انتصاره عليها يف النهاية وقد ٧تا يف مقاومتو

 قاؿ :فزع ومارت بو قوائمو من الفزع من الكبلب مور العصافَت ،وىذا مثل يقاؿ :طارت عصافَت رأسو فطارت منو.
 -1امرئ القيس :الديواف ،ص.110

تعشى :دخل أوؿ
األحقب :اٟتمار الوحشي األبيض اٟتقوين -القارح :التاـ -عرناف :مكاف يوصف بكثرة الوحشّ -
الليل -الظلوؼ :اٟتوافر -ا١تكنس :موًف الوحش من الظباء -يهيل :يفرؽ الًتاب -نبّات ا٢تواجر :الذي يزيل الًتاب وق
اعوج من الرمل -ألثقتها :بلّتها-
ا٢تاجرة-األحم :األسود -ا١تكردس :اجملتمع بعضو على بعض -األرطاة :شجرة -اٟتقف :ما ّ
اجملوعة -العضرس:
مر وسنبس :صائدانة معروفاف بالصيد و٫تا من طيء _ ا١تغرثةّ :
ا١تعرس :البآف -غ ّدية :أوؿ النهار -ابن ّ
الصمد :ما صلب من األرض -جذوة :شعلة -أيقن :أدرؾ -النسا :عرؽ يف
نبات من البقوؿ زىزه أٛتر -الرغاـ :الًتابّ -
الساؽ -شربؽ :مزؽ -ا١تق ّدس :الراىب -غورف :دخلن -كقرـ ا٢تجاف :كاٞتمل الضرو -الفادر :الذي ترؾ الضراب
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يف صموده ،وقد حبك الشاعر خيوط الصورة بطريقة متميزة دل

على مقدرة شعرية فدة

وقدرة على الًتكيب والتأليف.
1

وأليب ذؤيب ا٢تذِف-أيضا -أبيات استطرادية وصف فيها الثور الوحشي بقولو:

وال َشبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ِ
َع ْن َك ْوِرهِ َكثْػَرةُ ا ِإل ْغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَر ِاء والطَرُد
ُ ٌ
وب م َن الثِي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَراف أَفْػ ػ ػ ػ ػ ػَرَدهُ
ش حوضى يػر ِ
ِ
ب يف اٞتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِو ُمْن َح ِرُد
اعي ال َو ْحش ُمْبتَػ َقبلً
َكأَنو َكوَك ٌ
م ْن َو ْح ِ َ ْ َ َُ
يف رب ػػْػ ػ ػ ػر ٍ
َكأَنػ ُه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َن ِّتَْن َ ْيب َح ْربػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةَ البػ ػَػ ػ ػ ػَرُد
ب يَلِ ٍق ح ػُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوٍر َم َد ِامعػُػ ػ ػ ػ ػ ػ َها
َ َ
إال َ ِ
القد ُد
ُت بَائ ػِػ ػ ػ ػ َجةٌ
ي يف أَ ْعنَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاقِ َها َ
ُت ال َٮتػْػ ػ َش ْ َ
أَْم َس ػ ػ ػ ػى وأَْم َس ْ َ
ض َوار َ
ِ
ِ
ض وال يػر َغم ػ ػ ػ ػن و ِ
وُكن بالرْو ِ
ف َغ ُد
احػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َدةٌ
م ْن َعْيش ِهن وال يَ ْد َريْ َن َكْي َ
ُْ ْ َ َ
ِِ
ِ
صَرُد
اح َر ِامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َيها
صبَ ِ
استَبَانَ ْ َم َع ا ِإل ْ
ىت ْ
َكأنوُ يف َح َواش ػ ػ ػ ػ ػ ػي ثػَ ْوبػ ػ ػ ػو ُ
َح َ
َك ػ ػ ػ ػ ػأَنػ ُه َن لَ َدى أَنْ َس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػائِِو البُػَرُد
فَػ ػ ػ ػ ػ ػ َس ِم َع ْ نَػْب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأَةٌ ِمْنوُ وآ َس ػ ػ ػ ػ ػ ػ َد َىا
ِ
ِ
اىا الذي يَعِ ُد
ىت إِ َذا أَ ْد َرَؾ الرامي وقَ ْد َع ِر َس ْ
ب فَأَ ْعطَ َ
َعْنوُ الك َبل ُ
َح َ
يَ ْك ُسػ ػ ػ ػ ػ ػو النُّ ُحوَر بَِوْرٍد َخ ْل َفوُ الزبَ ُد
َغ َاد َرَىا وىي تَ ْكبُو َْٖت َ َكل ػْ ػ ػ ػ ػ ػ َكلِ ِو
صبػ ػُػ ػ ػ ػ ًورا فَنِ ْع َم الصابُِر الن ُج ُد
َحىت إذا أَْمكػَػ ػ ػ ػ ػ ػنَْتوُ َكػ ػ ػ ػ ػ ػا َف ِحيػ ػ ػ ػ ػ ػنَئِ ٍذ
ُحّرا َ
صور الشاعر من خبل٢تا مشهد ا١تطاردة
جاءت ىذه ا١تقطوعة االستطرادية مكثفة الداللة ّ

بُت الثور والكبلب ،فبعد أف كاف يعيش أياما سعيدة مع قطيعو ينعم با١ترعى الطيب ،جاء ا٠تطر
ليهدد أمنو وسبلمتو ٦تثبل يف الصياد وكبلبو ،إال أف الشاعر َف ٬تعل ثوره يستسلم ٢تذا ا٠تطر بل
 -1أيوذئيب ا٢تذِف :الديواف ،ص.94-91
 شبوب :مسن -كوره :قطيعو وٚتاعة بقره -كثرة اإلغراء :أي تغرى بو الكبلب -يراعي الوحش :أي يرعى معها -منحرد:
الربربٚ :تاعة البقر -اليلق :البيض اليت
فريد -مبتقل :يأكل البقل مث شبهو يف انقضاضو وبياضو بكوكب منقض يف اٞتوّ -
كأهنن الربد يف بياضها -أمسى :أي الثور -أمسُت :البقر -البائجة :أمر ينباج عليهن وينفتق ،وىو ىهنا
تتؤلأل -حورّ :
الداىية -القدد :القبلئد -ال يرغمن :ال يصيبهن :رغم يف عيشهن -استبان  :أي البقر رأتو وتبينتو كأنو بُت حاشييت :ثوبو-
ا٠تفي -آسدىا:
صرد :طائر أي أف ىذا الصائد من خ ّفتو ولطافتو وتضاؤلو قد تضاءؿ وانقبض فكأنو الطائر -النبأة :الصوت ّ
أراىا بو أي الكبلب ،كأف الكبلب حُت امتددف خلف الثور كالربد -الربد :ىي برود من صوؼ واحدهتا بردة وىي الشملة
وٖتَتت ال تدري كيف تصنع ،أي أعطى الثور الكبلب ما وعدىا من الطّعن وابعادىا إياه أي
السوداء -عرس  :أي بطرتّ ،
ويتحرؼ اليها ليطعنها -غادرىا :غادر الثور الكبلب ،خلّفها -بورد :يعٍت ال ّدـ -النّجد :الشجاع ،ذو النّجدة
أنو كاف يتهيأ ّ
ْترية وشجاعة.
حر :كرٔف فنعم الثور الذي صرب ّ
وٖتمل ما أصيب بو و٧تا من كل ذلك ّ
والقتاؿّ -
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استخدـ سبلحو وكل قواه لتمزيق الكبلب وقتلها ،ولكن رغم مقاومتو فقد لقي حتفو وكاف مصَته
ا١توت يف النهاية.
كاف النابغة الذبيآف من الشعراء اٞتاىليُت الذين عرضوا حاالت من الصراع العنيف اليت
ٮتوضها الثور الوحشي ،فقدـ مشاىد استطرادية اتسع فيها اجملاؿ للرسم والتصوير ،فكاف فيها من
ٕتانس اللغة والنضج الفٍت الشيء الكثَت ،وقد أشار إُف ذلك الدكتور حاكم الكريطي حُت أكد
أف مشاىد الثور الوحشي قد بلغ «ذروة نضجها الفٍت يف إطارىا التقليدي عند النابغة الذبيآف إذ
أنو من أكثر الشعراء الذين تعرضوا ٟتاالت الصراع الفردي العنيف».1
بدأ الشاعر مشهده باٟتديث عن الناقة اليت ٕتوب بو الصحراء لتبلغو قصر النعماف ،فجعلها
يف صبلبتها وقدرهتا على السَت يف ا٢تاجرة كالثور الوحشي يقوؿ:
َكأَف َر ْحلِي وقَ ْد َز َاؿ النػ َه ػ ػ ػ ػ ػ ُار بنا
ش وجرةَ م ِ
ِ
وشي أَ َكػ ػ ػا ِرعُو
م ْن َو ْح ِ َ ْ َ ُ
ت َعلَ ِيو ِم َن اٞتَ ْوَز ِاء َس ػ ػ ػا ِريَةٌ
أَ ْسَر ْ

2
ِ

يَػ ْوَـ اٞتَلِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِيل َعلَى ُم ْستَأْنِ ٍ
س َو ِحد
طَا ِوي ِ
ا١تص َِتَ ،كسْي ِ
ف الصْيػ َق ِل ال َف ِرِد
َ
اؿ َعلَْيو َج ِام َد البَػَرِد
تُػ ْزِجي الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َم ُ

جعل النابغة الذبيآف يف ىذه ا١تقطوعة الثور الوحشي متفرد عن القطيع ،وىو ثور أرقط
بقوائمو نقط سود وخطوط ،وىو صقيل كالسيف يف ١تعانو تعرض إُف ليلة ٦تطرة شديدة الربد وىو
الصراع األوؿ الذي واجهو ثور النابغة يف البداية ،مضاؼ إليو صراع ثاف ىو كبلب الصائد اليت

 -1حاكم حبيب عزر الكريطي :السرد القصصي يف الشعر اٞتاىلي٘ ،توزة للنشر والتوزيع ،2008 ،ص.32
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.18 ،17
 اٞتليل :شجر ،وىو الثّماـ -ا١تستأنس :ثور ٮتاؼ األنيس ،وقيل ىو الذي يرفع رأسو -من وحش وجرة :من وحش الفبلة-
الصيقل :يريد أف الثور أبيض ١تاع كالسيف-
وجرة٣ :تتمع الوحش -موشي أكارعو :أي بقوائمو نقط سود وخطوط-كسيف ّ
ّ
الشماؿ :أي تسوؽ وتدفع
الفرد :ا١تنفرد باٞتودة-طاوي ا١تصَت :أي ضامر البطن -السارية :سحابة تسَت ليبل و٘تطر -تزجي ّ
على الثور مطر فيو برد جامد.
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سارع ٨توه هتاٚتو فانطلق يف عدو متسارع بقوائم صلبة خاليات من العيب يقوؿ:

1
ِ

ٍ
ِِ ِ
صَرد
طَْوعُ الش َوام م ْن َخ ْوؼ ومن َ
وب ب ِريػ ػ ػ ػئ ٍ
ات من اٟتََرِد
ص ْم َع ال ُكعُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ َ َ
ُ

فَارتَاع ِمن صو ِ
ت َكبل ٍ
ات لو
ْ َ
ب فَػبَ َ
َْ
اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتَ َمر بو
فَبػ ػَػ ػ ػثػ ػ ػ ُهن عليو ،و ْ

ينمو مشهد الصراع عند النابغة ،حُت ٬تعل الكبلب تقًتب شيئا فشيئا من الثور ،وكاف
أسبقها الكلب (ضمراف) فاخًتؽ قرف الثور جسده ،فكان الطعنة قاتلة أودت ْتياة الكلب يقوؿ
النابغة يف ذلك:
وَكا َف
َشك

َكأَنو

فَظَل

2
ِ 

احمل َج ِر الن ُجد
طَ ْع َن ا١تػ َعا ِرِؾ ِعْن َد ْ
ِ ِ
ِ
ض ِد
الع َ
طَ ْع َن ا١تبَػْيط ِر إِ ْذ يُ ْشفي م َن َ
ود َشر ٍ
ب نَ ُسوه ِعْن َد ُم ْفتَأَ ِد
َس ُّف ُ ْ
ِِ ِ
ص ْد ٍؽ َغْيػَر ِذي أََوِد
يف َحالك الل ْوف َ

ث يُوِزعُو
ض ْمَرا ُف منو َحْي ُ
ُ
صةَ با١ت ْد َرى فَأَنْػ َف َذ َىا
ال َف ِري َ
َخا ِر ًجا ِم ْن َجْن ِ
ص ْف َحتِ ِو
ب َ
يَػ ْع ُج ُم أَ ْعلَى الرْو ِؽ ُمن َقبِضاً

وحينما رأت الكبلب منظر الكلب (ضمراف) وىو ملقى على األرض ينازع ا١توت سرى
ا٠توؼ يف نفس الكلب (واشق) فبلذ بالفرار حفاظا على روحو ألنو أيقن عدـ جدوى ا١تواجهة
وقد صور الشاعر ىذا ا١تشهد ا١تأساوي يف قولو:

3

ِ
يل إُف َع ْق ٍل وال قَػ َوِد
وال َس ػ ػ ػ ػ ػ ػب َ
وإِف موَال َؾ َف يسلَم وَف ي ِ
ص ِد
َ
َْ
َْ

١تا رأَى و ِاشق إِقْػعػ ػ ػاص صػ ػ ػ ِ
احبِو
َ َ ٌ َ َ َ
س إِ ِٓف ال أََرى طَ َمعاً
قال  :لو النػ ْف ُ
 -1ا١تصدر السابق ،ص.18


الشوام  :أي بات الثّور مبي سوء
فارتاع :أي فزع الثّور بعدما لقي من سوء مبيتو -كبلّب :الصائد ذو الكبلب -طوع ّ
الصمع:
من برد وجوع يف حالة يشم
الصرد :ش ّدة الربد -الكعوب :أي لسن برىبلت ا١تفاصلّ -
عدو البائ إذا بات هباّ -
ّ
اٟتدة واللطافة -اٟترد :اسًتخاء عصب البعَت من شدة العقاؿ ،فاستعاره للثّور ،أي ليس بقوائمو عيب ،وَف يرد اٟترد بعينو.
 -2ا١تصدر نفسو ،ص.20، 19


و٭تضو على ال ّد ّنو منو واألخذ ٔتقاتلتو -ا١تعارؾ :ا١تقاتل -ا١تدرى :القرف -ا١تبيطر :البيطار -العضد :داء
يوزعو :يغريو بالثور ّ
ووجع يف العضد.
 -3ا١تصدر نفسو ،ص.20
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لينهي يف األخَت مشهده االستطػ ػ ػ ػ ػ ػرادي بانتصار الثور على الكبلب بعدما بلغ من
التصوي ػ ػ ػ ػ ػر ما بلغ ،ومن العناية با١تشبو بو أقصى حد عاد بعدىا إُف اٟتديث عن الناقة وسيلة نقلو
إُف ا١تمدوح قائبل:

1

ض ًبل على النَ ِ
اس يف األَ ْد َْف ويف البَػ َع ِد
فَ ْ

ك تُػْبلِغُنػ ػِػ ػ ػ ػي النُّػ ْع َمػ ػ ػ ػا َف إف لو
فَتِْل َ

ىكذا كان ا١تشاىد االستطرادية يف رسم صورة الثور الوحشي عند الشعراء اٞتاىليُت على
تشابو واختبلؼ تفاصيلها مذىبا فنيا وأسلوباً ٚتالياً يف القصيدة العربية اٞتاىلية ،إال أف ىذه
ا١تشاىد َف تنفصل يف حقيقة األمر عن الواقع وجاءت ٤تملة بدالالت مكثفة يبلمس بعضها
جانبا من اٟتياة اليت عاشها اٞتاىلي يف بيئتو ،وىذا ما ذىب إليو بعض الدارسُت وعلى رأسهم
الدكتور حسُت ٚتعة الذي يرى أف «مشاىد اٟتيواف تدخل يف فن الوصف الذي ٚتع ٚتاليات
الشعر بوصفو موصوال باللغة واٟتياة ،وٗتيل مبلمح الواقع على مدى اٟتلم الواسع».2
كاف الشاعر اٞتاىلي كثَت اٟترص على أف ٬تعل فنو مسخرا لذاتو وواقعة ٦تا جعل أجزاء
قصيدتو «٘تتليء بالدواؿ اليت تشرع نوافذىا على عواطف وٚتاليات تنبض باٟتيوية واٟتياة
فاٟتروؼ واأللفاظ أو لنقل الًتاكيب والصور تبعث فينا الدىشة ٔتا حفل بو من تآلف الدالالت
بُت الواقع والفن» .3فكان

ا١تشاىد االستطرادية اليت تصور اٟتيواف سواء كاف ٛتارا وحشيا أو

ثورا وحشيا -وإف اختلف

مشاىدىا عند الشعراء غٌت وفقرا ،وضيقا واتساعا حسب طبيعة كل

شاعر -تنبض باٟتيونة واٟتركة وتتميز بالدقة يف التصوير وخلق الصراع وتكثيف األحداث ٦تا
جعلها تقنية ٚتالية وخاصية فنيو يف ا٠تطاب الشعري اٞتاىلي.
 االستطراد إلى تصوير البقرة الوحشية في الشعر الجاهلي:تكاد تكوف صورة البقرة الوحشية مشاهبة لصورة الثور واٟتمار الوحشيُت يف عرض الشعراء
 -1ا١تصدر السابق ،صفحة نفسها.
 -2حسُت ٚتعة :مشهد اٟتيواف يف القصيدة اٞتاىلية ،ص.61
 -3ا١ترجع نفسو ،ص.62
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ألوصافها ،ألهنم خضعوا ٚتيعا لنفس العوامل والظروؼ ،وقد كاف حديث الشعراء عن البقرة
الوحشية حديثا موصوال بالناقة أحيانا ،وباٟتديث عن الديار والتغزؿ باألحبة أحيانا أخرى ،وقد
كاف للدكتور نوري القيسي وقفة طيبة مع ا١توضوع حُت أشار إُف ذلك يف قولو« :كاف تعرض
الشعراء للبقر من خبلؿ أوصافهم لرواحلهم ورٔتا جاء ذكرىا يف مواضع الغزؿ ،وعند تشبيو
الشعراء ألحبتهم ويف حديثهم عن الديار ،وإقفارىا وخلوىا من األحبة وىي تنعم باٟتياة واٟترية يف
ديار كاف ينعم فيها قوـ أحبهم الشاعر وأحبوه».1
كاف الشاعر اٞتاىلي حُت يستطرد إُف وصف وتصوير البقرة الوحشية يفرد ٢تا مشاىد
تصويرية وأوصافا معنوية وحسية يرمز من خبل٢تا إُف حياة اٟتب واٞتماؿ حينا ،وإُف السلم
والوداعة والعطف واٟتناف حينا آخر ،وتربز ىذه ا١تشاعر بصفة أوضح عند تصوير الشاعر لعاطفة
األمومة اليت تنتاب البقرة عند الرعاية أو االىتماـ الذي ٖتيط بو ولدىا ،وىذا ما أكده الدكتور
وىب رومية الذي يرى أف أٝتى العواطف اإلنسانية ىي عاطفة األمومة وقد حظي

البقرة

الوحشية عند الشعراء اٞتاىليُت عموما بتصوير ىذه العاطفة يف أٝتى وأرقى معانيها يقوؿ« :أىم
شيء ىو ىذا الوصف النفسي الرحب الزاخر بأصدؽ العواطف اإلنسانية وأٚتلها وأخلدىا-
عواطف األمومة األصلية النقية -الذي تسمو بو قصة البقرة الوحشية».2
وَف ٗتل ا١تشاىد االستطرادية يف تصوير البقرة الوحشية من عنصر الصراع أيضا ،حيث كاف
الشاعر يعمد إُف تصويرىا إما مفجوعة يف ولدىا الذي فقدتو ،أو مفزوعة من سهاـ الصائد
وكبلبو ،وعليها يف كلتا اٟتالتُت مواجهة كل العقبات والصعاب بقوة وشجاعة .ويعمد الشاعر إُف
ىذا الوصف والتصوير للبقرة الوحشية بعد أف يشبو هبا ناقتو يف «سرعتها ونشاطها وقوهتا
وشجاعتها يف مواجهة الصعاب والعقبات ،وقد استطرد إليها قاصدا ىذا التصوير ٖتقيقا لرغبتو يف
الوصف والقصص ،معتمدا خلق مواقف للصراع من أجل اٟتياة ،فتمتلئ البقرة ٛتاسة وجرأة وبأسا
 -1نوري ٛتودي القيسي :الطبيعة يف الشعر اٞتاىلي ،عاَف الكتب ،مكتبة النهضة العربية ،ط ،1984 ،2ص. 137
 -2وىب رومية :الرحلة يف القصيدة اٞتا٢تية ،ص .119
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وقد حرص بعض الشعراء أف ال يهملوا تصوير لوهنا ووصف بعض أعضائها كاألذنُت والعينُت
والقوائم إُف جانب تصوير بعض انفعاالهتا عند الصراع.1»...
كاف لبيد بن ربيعة من الشعراء الذين طرقوا ىذه الصور حيث ٧تد يف إحدى قصائده ،أنو
شبو ناقتو ببقرة وحشية مث استطرد إُف ذكر صفاهتا ،وأثناء وصفها أثار قصة مليئة باٟتياة والعاطفة
والصراع بدأىا أوال بتشبيو ناقتو بالسحاب ا٠تفيف ،وباألتاف اليت استباف ٛتلها يف ضرعها
ليستطرد بعدىا إُف تشبيهها بالبقرة الوحشية يف حديث مطوؿ راٝتا كل انفعاالهتا وعواطفها يقوؿ
يف ىذا االستطراد:

2

وى ِاديَةُ الص َوا ِر قِ َو ُام َها
َخ َذلَ ْ َ
ض الش َقائِ ِق طََوفُػ َها وبػُغَ ُام َها
عُْر َ
ِ
ب الُٯتن طَ َع ُام َها
س َك َواسػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
غُْب ٌ
ِ
ش ِس َه ُام َها
إِف ا١تناَيَا التَطي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
يػُْرِوي ا٠تَ َمائِ َل َدائِماً تَ ْس َج ُام َها
ٍ
وـ غ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ َم ُام َها
يف لَْيػلَة َك َفَر النُّ ُج َ
ِ ِ
ِ
ِ
يل ُىي ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُام َها
ب َع ػ ػ ػ ػ ػ ُجوب أَنْػ َقاء َٯت ُ
ي ُسل نِظ ػ ػَػ ػ ػ ػ ُام َها
َك ُج َمانَِة البَ ْح ِر ِ

ِ
وعةٌ
أَفَت ػِػ ػ ػ ْل َ
ك أَ ْـ َو ْح ػ ػ ػشيةٌ َم ْسبُػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ضيػ َع ِ ال َف ِر َير فَػلَ ْم ي ػَػ ػ ػ ػ ػ ِرْـ
َخْن َساءَ َ
١تعف ِر قَػ ْه ٍد تَن ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َازعُ ِش ػ ػ ْل َوه
َ
ِ
ِ
صػ ػ ػ ػ ػ ػْبػنَػ َها
ص َادفْ َن م ػ ػ ػ ػ ػ ػْنػ َها غرًة فَأَ َ
َ
ف ِمن ِديػمةٍ
ِ
بَاتَ ْ وأَ ْسبَ َل َواك ػ ػ ٌ ْ َ
يَػ ْعلُو طَػ ػ ػ ػ ِري َقةَ َمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػْتنها ُمتَػ ػ ػ ػ ػ َواتٌِر
صبلً قَالِصػ ػ ػ ػ ػ ػاً ُمتَ ػ ػ ػ ػنَبِذاً
َْٕتتػَػ ػ ػ ُ
اؼ أَ ْ
وتُ ِ
ضيءُ يف َو ْج ِو الظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َبلِـ ُمنِ ََتةً



 -1أٛتد ٤تمد النجار :أساليب الصناعة يف الشعر اٞتاىلي ،ص.46
 -2لبيد بن ربيعة :الديواف ،حققو وقدـ ،إحساف عباس ،دار الًتاث العريب،الكوي  ،1962 ،ص.311 ،307
 أفتلك األتاف تشبو ناقيت أـ وحشية ،الوحشية :أي البقرة -مسبوعة :أكل السبع ابنها -خذل  :تأخرت عن القطيع-
الصوار :طليعة القطيع من البقر وقيل ىو الثور وحده -خنساء :فيها خنس ،وىو تأخر األنف وقصره -الفرير :ولد البقرةَ -ف
ّ
يرـَ:ف يربح أو ٬تاوز -الشقائق :األرض الغليظة بُت رملتُت -بغامها :صوهتا١ -تعفر :من أجل معفر وا١تعفر :ابنها الذي قد
سحب يف الًتاب -قهد :أبيض -الغبس :الذئاب أو الكبلب ذات اللوف األغرب -كواسب :تتعيش من الصيد -ال ٯتن
طعامها :ال أحد يطعمها وإّ٪تا ىي تعتمد على جهدىا -ال ٯتن ال ينقص -الواكف :القطر -الدٯتة :ا١تطر الدائم -متواتر:
مطر متتابع ويروى متواترا -كفر :سًتٕ -تتاؼ تدخل يف جوفو -قالص مرتفع -ا١تتنبد :الذي انتحى ناحية وقيل معناه
ا١تتفرؽ -العجوبٚ :تع عجب وىو أصل الذنب ويعٍت بو ىنا أطراؼ الرماؿ -األنقاء :الكثباف -ا٢تياـ :الرمل اللُت الذي
يتناثر بسهولة وا١تعٌت أف ىذه البقرة تدخل نفسها يف جوؼ شجرة كبَتة بعيدة عن ا١تسالك نابتة يف أطراؼ كثباف تنهاؿ رما٢تا
البحري :الغواص.
يسر -تضيئ البقرة ألهنا شديدة البياض -وجو الظبلـ :أولو -اٞتمانة اللؤلؤة الصغَتة-
ّ
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ت
ت تَ ِزُّؿ َع ِن ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػثػَرى أَْزَال ُم َها
َحىت إِ َذا ْا٨تَ َسَر الظبلـ و أَ ْس َفَر ْ
بَ َكَر ْ
ِ ِ
ِ
َسْب ػ ػ ػ ػ ػ ػعاً تُػ َؤاماً َكا ِم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًبل أَي ُام َها
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َعائِ ٍد
َعل َه ْ تَػَرد ُد يف هنَاء ُ
ِِ
ض ػ ػاعُ َها وفِطَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُام َها
ىت إِ َذا يَئِ َس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ وأَ ْس َح َق َخالِ ٌق
َف يػُبَلو إِْر َ
َح َ
ِ ٍ ِ
فَػتَػ َوج َس ْ ِرز األَنِ ِ
يس ُس َق ُام َها
يس ف ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَرا َع َها
َع ْن ظَ ْهر َغْيب واألَن ُ
ِ
ا١تخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػافَِة َخ ْل ُف َها وأََمػ ػ ُام َها
ب أَنو
فَػغَ َد ْ
َم ْوَُف َ
ت ك ػ ػ ػ ػبل ال َف ْر َج ُْت َْٖت َس ُ
فالبقرة الوحشية عند لبيد بن ربيعة يائسة حزينة على ولدىا الذي فقدتو ،و٘تضي سبعة أياـ


كاملة يف البحث عنو ،وىي ال تتعب وال تكل حىت جف ضرعها ،ويوصل الشاعر مشهده إُف
ذروة التأزـ بعد أف يرسل إُف البقرة الصائد وكبلبو فيضعها بُت نارين إما أف تقرر الفرار باحثة
لنفسها عن النجاة من ا٠تطر ،وإما أف تستمر يف البحث عن فقيدىا لتضحي بنفسها ،ويزيد تأزـ
الوضع عند بقرة لبيد يف اللحظة اليت تصارع فيها الكبلب لتخرج يف األخَت منتصرة من ا١تواجهة
1

والصراع يقوؿ الشاعر:
حىت إِذَا يئِ
الرَم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاةُ وأَْر َسػ ػ ػ ػ ػلُوا
س ُّ
ََ
َ َ
ت ٢تا َم ػ ػ ػ ػ ػ ْد ِريةٌ
فَػلَ ِح ْق َن و ْاعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتَ َكَر ْ
ِ
ود ُىن وأَيْػ َقنَ ْ إِ ْف َف تػَػ ُذ ْد
لتَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُذ َ
ِ
ت ِمْنػ َهػ ػا
فَػتَػ َقص َد ْ
ضِر َج ْ
كساب فَ ُ
فَبِتِْل َ ِ
ص الل َو ِام ُع يف الض َحى
ك إ ْذ َرقَ َ
أَقْ ِ
ضي اللُّبَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػانَةَ ال أُفَػِر ُ
ط ِريبَػ ػ ػ ػةً

ِ ِ
ص ػ ػ ُام َها
غُ ْ
ضفاً َد َواج َن قَافبلً أَ ْع َ
َكال ػ ػ ػ ػ ػ ػس ْم َه ِري ِة َح ُّد َىا وَ٘تَ ُام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َها
أَ ْف قَ ْد أَحم ِمن اٟتت ِ
وؼ ِٛتَ ُام َها
َ َ َُ
بِ َدٍـ وغُوِد َر يف ا١تكِر ِسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َخ ُام َها
اجتَاب أَرِدية السر ِ
اب إِ َك ُام َها
وْ َ َْ
َ
أَو أَ ْف يػلُ ِ
اج ٍة لَو ُامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َها
َ َ
ْ
وـ ْتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ


 بكرت :غدت بكرة -أزالمها :قوائمها ،شبهها بالقداح أي َف تعد تثبث قوائمها على الثرى ألف الطُت زلق -جزع
وقلق  -النهاء ٚتع هنى ،وىو ٣تتمع ا١تاء -صعائد :اسم مكاف -تؤاما أي يوـ وليلة أي كان تًتدد قلقة ىذه ا١تدة كلها يف
طلب ولدىا -يئس من العثور على ولدىا -أسحق :أخلق وذىب ما فيو من اللب -حالق :الضرع الذي كاد ٯتتلئَ -ف
يبلو :أي َف يذىب بكل ما فيو من لب ،أي أهنا أرضع ابنها وفطمتو وإ٪تا ذىب لبنها بعد فقد ولدىا - .الرز والركز:
الصوت ا٠تفي -عن ظهر غيب :من وراء حجاب -األنيس :سقامها ،ألهنم يصيدوهنا فهم داؤىا -كبل الفرجُت :يف كبل
الفرجُت والفرج ،الواسع من األرض -موُف ا١تخافة :قاؿ األصمعي :اراد با١تخافة الكبلب ؤتوالىا صاحبها.
 -1ا١ترجع السابق ،ص.313-311

 الدواجن :ا١تعودة على الصيد -قافل :يابس -أعصامها قبلئدىا -اعتكرت :كرت -ا١تدريّة :اٟتربة وىي ىنا قروهنا-
السمهرية :الرماح -كساب :اسم كلبة -سخاـ :اسم كلب -رقص :اضطرب -اللوامع :األرض اليت تلمع وقيل اللوامع
السراب -اجتاب :لبس أي لبس ا١ترتفعات ثيابا من السراب.
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يبدو أف لبيدا كاف متفاعبل مع ا١تشهد االستطرادي ،حيث عرضو يف أدؽ تفاصيلو ،وقد
علق الدكتور سعد إٝتاعيل شليب على ىذا ا١تشهد بأنو من أروع ا١تشاىد اليت حشد فيها الشاعر
«فنو اللغوي والفكري والتصويري ،وعرض فيها ذاتو معتزا أو معجبا والطبيعة معو تسايره يف ىذه
ا١تراحل كلها ٘تده بالكلمة والفكرة والصورة وتشعشع خيالو وٖترؾ عواطفو» .1إف لبيد بن ربيعة قد
أثر هبذا ا١تشهد التصويري على كل األحاسيس وا١تشاعر والمس كل القلوبٔ ،تا اختار لو من
األلفاظ والعبارات والصور اليت عربت عن ا١تعٌت بدقة متناىية.
وللشاعر زىَت بن أيب سلمى مشهد استطرادي يف وصف البقرة الوحشية اليت شبو هبا ناقتو وسيلة
نقلو إُف ا١تمدوح يف قوهتا وشدة عدوىا يقوؿ:

2

عبللة ملوي من الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد ٤تصد
مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػافرة مزءودة أـ فرقػ ػد
ويؤمن جأش ا٠تائف ا١تت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوحد
إُف جذر مدلوؾ الكعوب ٤تدد
كأهن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػما مك ػ ػ ػحولتاف بإٙت ػ ػ ػ ػ ػد
إليو السباع يف ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػناس ،مػ ػ ػ ػ ػرقد
فبلقػ ػ ػ ػ ػ ػ بيانا ع ػ ػ ػ ػ ػػند آخر معهد
بض ػ ػ ػػع ٟتاـ يف إىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب مقدد

تب ػ ػ ػادر أغواؿ العػ ػ ػ ػ ػ ػشي وت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتقي
كخنس ػ ػ ػاء سعفاء ا١ت ػ ػ ػ ػ ػ ػبلطم حرة
غدت بس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبلح مث ػ ػ ػ ػ ػ ػلو يتقي بو
س ػ ػ ػ ػ ػامعتُت تع ػ ػ ػ ػ ػ ػرؼ العتق فيهما
ونػ ػ ػ ػ ػاظرتُت تط ػ ػ ػ ػ ػرحاف ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذا٫تا
طباىا ضحاء أو خبلء فخالف
أضاع فلم تغفر ٢تا خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلواهتا
دما عند شلو ٖتجل الطَت حولو



 -1سعد إٝتاعيل شليب :األصوؿ الفنية يف الشعر اٞتاىلي ،ص.218
 -2زىَت بن أيب سلمى :الديواف :ص.39-37

 تبادر :تعدو -األغواؿ :الواحد غوؿ ،وىو ما اغتاؿ اإلنساف وأىلكو ،أي أهنا تبادر براكبها ما ٮتاؼ أف يهلكو ،فتلحقو
با١تنزؿ الذي يبي فيو -عبللة ملوي :أي السوط احملكم الفتل -احملصد :الشديد الفتل -القد :اٞتلد -ا٠تنساء :البقرة القصَتة
األنف -السعفاء :السوداء يف ٛترة -ا١تبلطم :الواحد ملطم :ا٠تد -ا١تزؤودة :ا١تذعورة -الفرقد :ولد البقرة -غدت :خرج
غدوة -السبلح :ما تتسلح بو البقرة وىو القروف -يؤمن جأش ا٠تائف :يهدئ من روعو ويزيل خوفو -ا١تتوحد :ا١تنفرد-
العتق :الكرـ -ا١تدلوؾ :األملس -اٞتذر :األصل -الكعوب :عقد العصا -احملدد :ا١تسنن الرأس -الناظرتاف :العيناف -تطرحاف
القذى :ترميانو -القذى :ما يقع يف العُت من تبنة وغَتىا -اإلٙتد :الكحل -طباىا :دعاىا -الضحاء :الرعي عند الضحى-
ا٠تبلء :ا٠تلوة -خالف إليو :أي أت إُف الولد بعد ذىاب أمو -السباع :الذئاب -الكناس :بي البقرة الوحشية -ا١ترقد:
موضع الرقود -الشلو :بقية اٞتسد -اإلىاب :اٞتلد.
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وتنفض عنها غيب كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل ٜتيلة
فجال على وحشيها وكأن ػ ػ ػ ػػها
وَف تدر وشك البُت حىت رأهتم
ثارواهبا من ج ػ ػػانبيها كليػ ػ ػ ػ ػ ػػهما
تبذ األُف يأتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنها من ورائها
فأنق ػ ػػذىا من غمرة ا١توت إهنا
ن ػ ػ ػ ػ ػػجاء ٣ت ػ ػ ػ ػ ػػد ليس وتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرة
وجدت فألق بينهن وبينها
ملتئمات كا٠تذاريف قوبل

وٗتشى رماة الغوث من كل مرصد
مسربػ ػ ػ ػ ػ ػػلة يف رازق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعضد
وقد قعدوا ان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفاقها كل مقعػ ػ ػ ػػد
وجال  ،وإف ٭تشمنها الشد ٕتهد
وإف تتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدمها السوابق تصطد
رأت أنػ ػ ػ ػ ػػها إف تنظر النبل تقصد
وتذبيػ ػ ػ ػػها عنها بأس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػحم مذود
غبارا كما ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارت دواخن غرقد
إُف جوشن خاظي الطريقة مسند

حرص الشاعر يف ىذا ا١تشهد االستطرادي على رسم صورة دقيقة للمشبو بو (البقرة
الوحشية) .وَف يغفل زىَت ٟتظات الصراع اليت واجهتها بقرتو الوحشية يف مطاردة الكبلب ٢تا وَف
ٕتد وسيلة للخبلص من ىذا ا١تأزؽ غَت الفرار ٥تلفة وراءىا غبارا كثيفا حجب الرؤية عن الكبلب
اليت َف تستطع اللحاؽ هبا ،ويبدو أف الصورة العامة للبقرة الوحشية متقاربة عند الشعراء ،ولكن
ىذا الكبلـ ال يعٍت أهنا متطابقة ،بل ٗتتلف يف تفاصيل جزئية أو رٔتا اختلف

حىت من ناحية

الصياغة البيانية.
 االستطراد إلى تصوير النعامة والظليم في الشعر الجاهلي:اختار الشاعر اٞتاىلي من أصناؼ الطَت النعاـ ليشبو بو ناقتو وإذا كاف قد أدرؾ غايتو من
الوصف والتعبَت يف ا١تشاىد االستطرادية للحمر والبقرة والثور الوحشية ،فإنو قد حاوؿ أف
 ا٠تميلة :الرملة اليت فيها شجر -الغوث :قبيلة طيئ -ا١ترصد :مكاف يرصد فيو -جال  :جاءت و ذىب  -الوحشي:
اٞتانب األٯتن -ا١تسربلة :اليت تلبس سرباال ،وىو القميص -الرازقي :الثوب األبيض -ا١تعضد :ا١تخطط -وشك البُت سرعتو:
األنفاؽ :ا١تخارج والطرؽ ٬ -تشمنها :يكلفنها و٭تملنها عليو -االشد :اٞتريٕ -تهد :تسرع -تبد :تسبق -السوابق :ما سبق
منها ،أي الكبلب -النجاء :السرعة -الوتَتة :الطريقة -التذبيب :الدفاع عن النفس -األسحم :األسود -ا١تذود :الذي تدافع
بو عن نفسها -الدواخن :الدخاف -الغرقد :شجر لو شوؾ -ا١تلتئمات :القوائم -ا٠تذاريف :اليت يلعب هبا الصبياف ،واحدىا
خدروؼ -اٞتوشن :الصدر -ا٠تاظي :ا١تكتنز اللحم -الطريقة :اللحمة أعلى الظهر -ا١تسند :يف مقدمتو ارتفاع.
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يستكمل صفات ا١تشبو (الناقة).كما حاوؿ أف يستكمل بعض ما كاف يطمح إُف التعبَت عنو من
خبلؿ مشاىد الطَت السيما مشهد النعامة والظليم ،وىو أحد ا١تشاىد اليت استوحاىا الشاعر من
بيئتو وحياتو يف الصحراء العربية ،ليصبح ا١تشهد االستطرادي ٔتثابة «ىيكل فٍت آخر ولبنة من
لبنات القصيدة العربية قبل اإلسبلـ».1
وكما ٛتل الشاعر اٞتاىلي ٫تومو ومشاعره وانفعاالتو وتفاصيل دقيقة عن حياتو يف مشاىد
استطرادية ٥تتلفة وصف فيها حيوانات الصحراء كاٟتمار الوحشي ،والبقرة الوحشية والثور
الوحشي ،فإف االستطراد إُف تصوير النعامة والظليم كاف منوطا بو ىذا الدور أيضا -حيث أبدع
الشاعر اٞتاىلي صورا ٚتالية بالغة الروعة يف حديثو عن النعامة والظليم ،وفيها حرص على ذكر
صفات مشًتكة بُت الناقة وىذا اٟتيواف«كالسرعة والعدو ا١تتتابع الذي ال ينقطع ذاكرا من مثَتات
سرعة النعامة أو الظليم ،اٟترص على سبلمة البيض أو خوؼ ا٢تبلؾ عندما تتهيأ الشمس
للمغيب وقد أبعدت يف ارتياد ا١تراعي».2
وقد حرص الشعراء على أف ٮترجوا ا١تشاىد االستطرادية يف تصوير النعامة وذكرىا الظليم
يف أحسن الصور وىي ال تقل يف تأثَتىا عن ا١تشاىد االستطرادية األخرى ،ومن مقاصد الشعراء
اٞتاىليُت من وراء تلك الصور وا١تشاىد اليت رٝتوىا ٢تذا اٟتيواف التأكيد على أف «نوقهم أسرع
وأمضى من خفة ولطافة ىذا الظليم ونعامتو ،أو من النعامة وولدىا وزوجها» .3ومن اللوحات
اليت رٝتها الشعراء يف ىذا الصدد مشهد استطرادي للشاعر علقمة الفحل يقولو فيو:4

 -1حاكم حبيب عزر الكريطي :السرد القصصي يف الشعر اٞتاىلي ،ص.72
 -2أٛتد ٤تمد النجار :أساليب الصناعة يف الشعر اٞتاىلي ،ص.50
٤ -3تمد صادؽ حسن عبد اهلل :ا١تعآف ا١تتجددة يف الشعر اٞتاىلي  ،ص.358
 -4ا١تفضل بن يعلى الضيب :ا١تفضليات ،شرح وٖتقيق أٛتد ٤تمد شاكر ،عبد السبلـ ىاروف ،دار ا١تعارؼ،القاىرة ،ط،1
ص.399
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ِ
ِ
ِ
وـ
ب ُز ْعٌر قَػ َواد ُموُ
ي وتَنػُّػ ػ ػ ػ ػ ُ
َكأَن ػ ػ ػ ػ َها َخاض ٌ
أَ ْج ٌَت لو بالػلِػ ػ ػ َوى َش ْر ٌ
ِ
ِ
ِ
وـ
وإما ْ
يَظَ ُّل يف اٟتَْنظَ ِل ا٠تُطْبَاف يَػْنػ ُق ُف ػ ػ ػوُ
استَطَف م َن الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنُّوـ ٥تَْ ُذ ُ
وـ
أَ َس ُّ
ص َو َ
ات َم ْ
ك َما يَ ْس َم ُع األَ ْ
صا َألْياً تَػبَي ػ ػ ػ ػ ػ ػنُوُ
صلُ ُ
الع َ
فُوهُ َك َش ػ ػ ِق َ
ٍ
حىت تَ َذكر بػي ٍ
ِ
وـ
َ َْ َ
ضات َ
وىيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َجوُ
يَػ ْوُـ َرَذاذ َعلَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػْيو الِري ُح َم ْغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيُ ُ
َ
ِ
ِ
ف ُد َويْ َن الش ِد َم ْس ُؤوـ
فَ َبل تَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَزيُّ ُدهُ يف َم ْش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيِ ِو نَف ٌق
وال الزفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ِ
كػَػ ػ ػ ػ ػأَنوُ َح ِاذٌر للن ْخ ِ
وـ
يَ َك ُ
اد َمْنس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػموُ َٮتْتَ ُّل ُم ْقلَتَوُ
س َم ْشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػه ُ
كػ ػ ػ ػ ػ ػأَنو بِتػ ػ ػ ػ ػ ػػن ِ
ِِ
اىي الرْو ِ
وـ
َ ُ ََ
َوض َ
اعةٌ َكعص ِي ال ِش ػ ْػرِع ُج ْؤ ُج ُؤهُ
ض عُْل ُج ُ
حسكلِحسزعرِ
ِ
يػػَػ ػأْ
وـ
كنػ ػ ػ َجػنػ ػ ػ ػ ػرُج ػ ػ ػ ػ
إذا بػَبررْك ػ ػ ػ
ك ػ ػ ػ أَن هن إِذا
ػك ٍلح ُوزعػْػ ػ ٍر
اصلو َحػ َػواصلُوُ
ثوـػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْرثُ ُ
إُفِوي إُف ْ
َكأنػّ ػ ػ ػ ػ ػ ػُػهن َ ّ
ِ
َكأَنو ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ِ
اؼ طَْوفَػ ْ ِ
ػاذٌر لِلن ْخ ِ
ػوـ
فَطَ َ
ُت بِاألُ ْدح ِي يَػ ْقف ُرهُ
س َم ْشهػُػ ػ ػ ُ
ُ َ
أُ ْد ِحي ِعرس ِ ِ ِ
ِ
وـ
الشمس ُم ْرتَِف ُع
ىف وقَػ ْر ُف
ْ َْ
ُت فيو البَػْي ُ
ض َم ْرُك ُ
ىت تَ َبل َ
َح َ
ي ِ
وحي إليها بِإنْػ ػ ػ َق ٍ
وـ
اض ونَػ ْقنَػ َق ٍة
كما تَػَراطَػ ػ ػ ػ ػ ُػن يف أَف ػ ػْ َػد ِاهنَا ُّ
الر ُ
ُ
ِ
وـ
وج ْؤ ُج َؤهُ
بَػْي ٌ أَطَػ ػ ػ ػ ػػافَ ْ بو َخ ْرقَاءُ َم ْه ُج ُ
َ
احْيو ُ
ص ْع ٌل َكأَف َج ػ ػ ػ ػ ػػنَ َ
ِ
ِ
َٖت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّػفو ى ْقلَةٌ سطْعاء خ ِ
تػ ػُػ ػ ػػجيبُوُ بِ ِزَمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ٍر في ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تَػ ْرنِيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػم
اض َعةٌ
َ َُ َ
ُ ُ
رسم الشاعر يف ىذه اللوحة صورة الظليم وىي صورة استطرد إليها ليشبو ناقتو يف سرعة


عدوىا بسرعة الظليم ،وقد بدأ مقطوعتو االستطرادية بوصف دقيق لشكل الظليم وىو متنعم
با٠تصب ،فذكر صغر رأسو وأدنيو  ....لينتقل بعدىا لرسم صورة أخرى ٢تذا اٟتيواف بعد أف ٘تلكو
خوؼ شديد على صغاره ،فأطلق العناف لساقيو يف عدو شديد حىت وصل وكره والتقى زوجتو
 ا٠تاضب :الظليم قد أٛتر جلده وساقاه -القوادـ :ريشات يف مقدـ اٞتناح -أجٌت النبات :أدرؾ أف ٬تتٌت -اللوى :ما
انعطف من الرمل -الشري :شجر اٟتنظل -التنوـ :شجر ورقو يشبو ورؽ اآلس -ا٠تطباف :اٟتنضل فيو خطوط تضرب إُف
السواد ،وىو أشد ما يكوف مرارة -ينفقو :يستخرج حبو -استطف :ارتفع وأمكن٥ -تذوـ :مقطوع ليأكلو -أليا :بطيئا-
تبينو :تتبينو -أسك :أصم ،أو صغَت األذف -ا١تصلوـ :ا١تقطوع األذنُت  -التزيد :سَت سريع -النفق :السريع الذىاب-
الزفيف:دوف الشد قليبل -مسؤوـ :من السأـ ،يعٍت أنو ال يسأـ الزفيف -منسمو :ظفره -ا١تشهوـ :الفزع ا١تروع -الوضع :عدو
سريع من عدو اإلبل -اٞتؤجؤ :الصدر -الشرع :األوتار -وعصيها :الرببط ،أي عود الغناء ،شبو صدر الظليم بالرببط يف
تقوسو -التناىيٚ :تع تنهية ،وىي األماكن ا١تطمئنة ينتهي إليها ا١تاء -العلجوـ :البعَت الطويل ا١تطلي بالقطراف  -اٟتسكل:
الفراخ -جرثوـٚ :تع جرثومة ،وىي أصوؿ الشجر -األدحي :مبيض النعاـ -يقفره :ينظر إليو ىل يرى بو أثرا -تبليف :تدارؾ-
عرسُت :أي ىو ونعامتو -اإلنقاض :التصوي  -النقنقة :صوت الظليم -األفداف :القصور -الصعل :ا٠تفيف الرأس والعنق-
مهجوـ :ساقط مهدوـٖ -تفوٖ :تف الظليم -ا٢تقلة :النعامة -السطعاء :الطويلة العنق -ا٠تاضعة :اليت ٘تيل رأسها للرعي-
الزمار :صوت أنثى النعاـ والعرار صوت الذكر.
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ورئالو الصغار ،فانتابتو سعادة كبَتة عرب عنها بنقنقة ردت عليها النعامة بصوهتا األنثوي الرقيق ٔتا
فيو من عذوبة وترنيم.
عرض الشاعر مشهده االستطرادي بطريقة نشيطة يف وصفو للظليم وتصوير حالتو ،وقد
أعجب الدكتور عز الدين إٝتاعيل شليب هبذا االستطراد أٯتا إعجاب عرب عنو بقولو« :جاء ىذا
الوصف أروع ما تضمن

ىذه القصيدة ففيو من ا١تعآف اإلنسانية والتعاطف بُت الظليم والنعامة

ما َف ٧تده يف عاَف اإلنساف ،وقد عرض ذلك يف أسلوب قصصي شائق فيو من ٚتاؿ العرض
وإثارة ا١تناجاة وتناسق التصوير ما يسًتعي العقل واٞتناف».1كما وقف الدكتور وىب رومية عند
ىذا ا١تشهد االستطرادي أيضا معًتفا أف الشاعر قد استوىف «خطوطا واسعة من اٞتماؿ الفٍت فبلغ
ذروة النضج والكماؿ».2
واٟتقيقة أننا نبلحظ يف ٥تتلف ا١تشاىد االستطرادية لتصوير ىذه اٟتيوانات ذلك االرتباط
الوثيق الصلة بينها وبُت الشاعر اٞتاىلي ،ولعل ىذا االرتباط قائم على ٤تاكاة اٟتياة والبيئة اليت
عاشها يف رحاب الصحراء ،ونلمس ذلك يف دقة التصوير ٢تذه اٟتيوانات يف ٥تتلف ا١تشاىد
االستطرادية ٦تا يدؿ على أف الشاعر عاش فعبل جزءا من ىذه اٟتياة.
من شعراء العصر اٞتاىلي الذين طرقوا مشاىد اٟتيواف يف قصائدىم ومنها مشهد النعامة
والظليم ،الشاعر امرؤ القيس ،الذي استطرد إُف ىذه الصورة يف معرض تشبيو الناقة فقاؿ:
ِ ِ
اب و٪تُُْرقِي
َكأَ ِٓف َوَر ْحلي والقَر َ
َعلَى نِْقنِ ٍق َىيػْػ ػ ػ ػ ٍق لَوُ ولِعِْرِس ِو
ِ
اح لِؤلُ ْد ِح ِي أَْوباً يَػ ُفنُّػ َها
إذَا َر َ

3

يص
إذا ُشب لِْل َم ْرِو ال ِ
صغَا ِر ِوب ُ
ِ
ِ
ِ
يص
الو ْع َسػ ػاء بَػْي ٌ
ض َرص ُ
ٔتُْنػ َعرِج َ
ُٖتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِاذر ِمن إِ ْدراكِ ِو َِ
يص
وٖت ُ
َ ُ ْ َ


 -1سعد إٝتاعيل شليب :األصوؿ الفنية للشعر اٞتاىلي  ،ص.225
 -2وىب رومية :الرحلة يف القصيدة اٞتاىلية  ،ص.156
 -3امرئ القيس :الديواف :درا ا١تعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،بَتوت ،لبناف ،ط ،2004 ،1ص.118
 القراب :جفن السيف  -النمرؽ :السرج -النقنق :الظليم -ا٢تيق :فرخ النعاـ -الوعساء :الرمل السهل -الرصيص:
ا١ترصوص -األدحي :مبيض النعاـ من الرمل -يفنّها :يطردىاٖ -تيص٘ :تيل.
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شبو الشاعر ناقتو وىي تعدو مسرعة على رماؿ الصحراء يف اٟتر الشديد بالظليم الذي
صوره ىو اآلخر يعدو مسرعا ألدحية ومعو عرسو.
كما استطرد الشاعر عنًتة بن شداد أيضا يف مشهد تصويري للظليم يف إحدى قصائده
مشبها بو ناقتو يقوؿ:1
ِ
ص ا ِإل ْكػ ػ ػ ػ ػ ػ َم َاـ َع ِشيةً
وَكأَ٪تَا أَق ُ
ت
يَأُوي إُف ِحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَزِؽ َكػ ػ ػ َما أََو ْ
يَػْتبَػ ْع َن قُػلةَ َرأْ ِسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِو وَك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأَنو
صع ٍل يػع ِ
ود بِذي العُ َشْيػَرةِ بَػْي َ
َ ْ َُ ُ
ضوُ

بَِق ِر ِ
صػ ػ ػلم
يب بَػ ْ َ
ُت ا١تن ػْ ػ ػ ػ ػ َس َم ُْت ُم َ
ِحَز ٌؽ ٯتََانِيةٌ ِألَ ْع ػ ػ ػ ػ ػ ػ َج َم طُ ْمػ ػ ػ ػطُ ِم
َزْو ٌج على َح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَرٍج َ٢تػ ػُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػن ُ٥تَي ِم
َك ِ
صلَ ِم
العْبد ذي ال َف ْرِو الط ِو ِيل األَ ْ
َ


فظليم عنًتة قد ٕتمع النعاـ من حولو ،وقد شبو الشاعر ىذا التجمع ّتماعات من اليمن
وىي تدور حوؿ رجل أعجمي ال يفهم من كبلمو شيئ .وقد صور الشاعر الظليم وىو يرعى
بيضو بذي العشَتة مشبها إياه بالعبد الذي يرتدي لباسا طويبل ،وكاف رسم الشاعر ٢تذا ا١تشهد
االستطرادي رٝتا بارعا ينبض باٟتيوية واٟتركة.
ىكذا كان الصور اليت استطرد إليها الشعراء اٞتاىليوف يف تصوير مشهد النعامة والظليم يف
أرحب صورىا ،وقد طرؽ الكثَت من الشعراء مثل ىذه ا١تشاىد يف قصائدىم على غرار ما قدمناه
من مقطوعات استطرادية ،لؤلعشى وقيس بن ا٠تطيم وبشر بن أيب خازـ وزىَت بن أيب سلمى ...
وغَتىم ،على أف ا١تبلحظة اليت ٯتكن أف ٩تلص إليها ىي أف مشاىد الظليم وأنثاه جاءت
مقتضبة وموجزة عند جل الشعراء تقريبا٦ ،تا ٬تعلنا نشعر أف الشاعر كاف يستعجل يف ا٠تروج ٦تا
يشبو اٟتصار احمليط بو وىو بصدد رسم ىذه ا١تشاىد ،وقد أشار إُف ىذا الرأي الكثَت من
الدراسيُت وعلى رأسهم سعيد العريفي حُت قاؿ« :إف لوحات الظليم يف معرض لوحات الشعر
اٞتاىلي قليلة شاحبة باىتة ،فهي ال تضارع اللوحات ا١ترسومة يف اٟتمار الوحشي أو الثور
 -1عنًتة بن شداد :الديوافٖ ،تقيق ودراسة٤ ،تمد سعيد مولوي ،ا١تكتب اإلسبلمي ،1964 ،ص.201-199
 اإلكماـ :ما ارتفع من األرض -ا١تصلم :مقطوع األذنُت -حزؽٚ :تاعات – بُت ا١تنسمُت :يقصد الظليم.
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الوحشي من حيث الكم أو حيوية اللوحة ،أو نبض األحداث أو التوتر وضيق ا١تواقف».1
إذا أردنا أف ٧تتهد يف البحث عن تفسَت األمر الذي جعل لوحات رسم الظليم والنعامة
تتقلص وتضيق عند الشعراء اٞتاىليُت إذا ما قورن

بغَتىا من صور اٟتيوانات األخرى ،فإننا

نرجع سبب ذلك إُف أف حياة الظليم والنعامة ٔتا فيها من ىدوء وطمأنينة َف تكن كافية للتعبَت
عن حالة الشاعر الذي كاف يعيش حياة صحراوية قائمة على الصراع من أجل البقاء ،بعبارة
أخرى ٯتكن أف نقوؿ أف ىذه ا١تشاىد َف تكن قادرة على أف تصور جانبا من الصراع واٟتياة
القاسية اليت كاف يعيشها الفرد اٞتاىلي٢ .تذا وجد الشاعر يف مشاىد اٟتمار الوحشي والثور
الوحشي والبقرة الوحشية ما يعرب عن جانب من تلك اٟتياة البدوية الصعبة اليت كاف ٭تياىا وىي
يف الغالب تفتقر إُف الطمأنينة والسعادة اليت راح الشاعر يبحث عنهما يف مشاىد الظليم والنعامة.
وأيا تكن األسباب اليت تقف وراء رسم الشعراء اٞتاىليُت ١تشاىدىم رغم اختبلفها
وتعددىا ،فإف ما نؤكد عليو أف الشاعر قد أبدع أٯتا إبداع يف رسم ٚتيع مشاىده واستطراداتو
١تختلف اٟتيوانات الصحراوية ،وقد برز ٘تيزه يف قدرتو الفائقة على التصوير واإلبداع «بلغة إ٭تائية
وانفعالية أو إشارية رقيقة ،بلغة عربية فصيحة وأداء شعري رقيق ،فيو ٝتو وإبداع وأصالة وفحولة
شعرية» .2فقدـ لوحات شعرية عدت ْتق من روائع الشعر العريب استمد الشاعر ىذه اللوحات
من بيئتو الطبيعية فكان

الصحراء ملهمتو اليت أمدت خيالو «با١تادة اليت صنع منها صورة يف

ٚتيع أغراضو ،فأغرتو بالواقعية وطبع فنو بالوضوح والصراحة والصفاء واٞتماؿ».3
من ىنا يربز بوضوح تأثَت البيئة الطبيعية يف إبداع الشاعر اٞتاىلي ،ونعزز ىذا الرأي ٔتا
ذىب إليو الدكتور عز الدين إٝتاعيل شليب حُت قاؿ« :إذا رحنا نتأمل السمات الفنية الدقيقة اليت
تنهض بالعمل الشعري من حيث الفكرة والعاطفة واألحاسيس وا١تشاعر واأللفاظ والعبارات من
 -1سعيد العريفي :نسيج القصيدة اٞتاىلية ،مؤسسة االنتشار العريب ،بَتوت ،لبناف ،ط ،2011 ،1ص.172
 -2عدناف غزواف :دراسات يف الشعر اٞتاىلي ،دار ٣تدوالي،عماف ،ط ،2006 ،1ص.84
 -3سعد إٝتاعيل شليب :األصوؿ الفنية للشعر اٞتاىلي  ،ص.240
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حيث ا٠تاطرة العابرة ،أو النظرة ا١تتأنية من حيث ا٠تياؿ ا١تصور ،واجملاز ا١تعرب عن غمرة الوجداف
وحركة النفس وغاية الشاعر ،من حيث مسحة اٞتماؿ العامة اليت تصبغ عمل الشاعر ا١تؤثر يف
ذواتنا ووجداننا ،إذا رحنا نتأمل ذلك كلو وجدنا الطبيعية تًتؾ آثارىا يف كل ٣تاؿ» .1ىذا يعٍت أف
تكرار ا١تشاىد االستطرادية ا١تختلفة ٟتيوانات الصحراء ،يوحي ٔتدى ارتباطها ْتياة الفرد اٞتاىلي
وىي غالبا ما «تعكس صور العريب يف ٤تيطو وصراعو من أجل اٟتياة».2
ب.البيئة اإلجتماعية:
إف اٟتياة اليت عاشتها اٞتاىلي يف جزيرة العرب كان مرتبطة أشد االرتباط باٟتل والًتحاؿ
وتعقب مساقط ا١تطر ومنابع ا١تاء ،ىذا ما جعلهم يتصفوف بصفة البداوة فظلوا قبائل رحبل ال
يستقروف يف مكاف ،وقد كان

البادية منبع الشعر و٤تفزة الشاعر فهي اليت تثَت خيالو وتغديو

وٖترؾ لسانو فيجبش صدره بالشعر ،وينساب على لسانو انسيابا .وإف تعمقنا يف ا٠تلفيات
األساسية اليت تقف وراء صور الشعراء وما استوحوه من نظم فإننا« ٧تدىا متأثرة إُف أبعد مدى
بطبائعهم وأخبلقهم أوال ،مث بيئتهم الطبيعية واالجتماعية ثانيا».3
إذا كاف االنتقاؿ من مكاف إُف مكاف آخر ىو ا١تبدأ العاـ الذي حكم اٟتياة اٞتاىلية بصفة
عامة ،فإننا نعتقد أف ىذا ا١تبدأ كاف لو تأثَت بارز على شعرىم ،ويتأكد ىذا االعتقاد من خبلؿ
٥تتلف ا١تقطوعات االستطرادية يف القصيدة اٞتاىلية اليت ينتقل فيها الشاعر من موضوع إُف
موضوع آخر٦ ،تا يربىن على أف مفهوـ االنتقاؿ َف يعكس حياة الفرد فقط ،بل أخد مساحة
خاصة من إبداعو أيضا .ومن ىنا تتجسد مقولة الواقعية يف الشعر وذلك من خبلؿ «ما اعتاد
عليو الشاعر اٞتاىلي يف تكوين صوره وتوليد معانيو من خبلؿ ما ٯتكن تسميتو بعملية مسح بيئي
 -1ا١ترجع السابق ،ص.215
٤ -2تمد عبد اٟتفيظ كنوف اٟتسٍت :السمات األسطورية يف الشعر اٞتاىلي ،مطبعة ،ا٠تليج العريب ،ط،2007 ،1
ص.256
 -3آسية ا٢تامشي البليغي التلمسآف :وصف الراحلة يف الشعر اٞتاىلي ،دار ا١تعارؼ للنشر والتوزيع،الرباط ،ط،2007 ،1
ص.11
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لكل األشياء اليت ٯتارسها».1

ىذا ما يربز انفتاح ا١تشاىد االستطرادية يف الشعر اٞتاىلي على عواَف البيئة (اٟتياة
االجتماعية) اليت عرب عنها الشاعر بصدؽ ،حيث أطلق العناف ألفكاره ومشاعره و٥تاوفو اليت
عربت عن ذاتو فجاءت قصائده جامعة ١توضوعات شىت متناثرة ىنا وىناؾ ومتباعدة عن بعضها
البعض ،وىذا التباعد بُت ا١توضوع ا١تستطرد منو وا١توضوع ا١تستطرد إليو ال يؤدي يف اعتقادنا إُف
ضعف الًتابط والتماسك بُت جزئيات القصيدة ،كما ذىب إليو بعض الدراسيُت وعلى رأسهم
إيليا حاوي يف كتابو فن الوصف وتطوره يف الشعر العريب .2إ٪تا االنتقاؿ من موضوع إُف آخر جملرد
بعض الشبو البسيط وا١تباشر بينهما يدفعنا إُف البحث والتنقيب عن ذلك الدافع الذي انطلق منو
الشاعر اٞتاىلي يف بناء ىذه ا١تشاىد ا١تفعمة باٟتيوية واٟتركة فيتوالد من رٛتها فن إبداعي ٚتاِف
ذو قيمة عظمى .إف ما يؤكد نضج ٕتربة الشاعر اٞتاىلي الشعرية ٔتا فيها من متعة فنية ذلك
التداخل الدقيق الذي ٭تدثو بُت ا١توضوعات ا١تختلفة ،وىذا التداخل بُت األشياء ىو «ما يعرؼ
يف النقد اٟتديث بًتاسل اٟتواس» ،3الناجم عن عبلقة ا١تشاهبة اليت ٖتدث بُت الطرفُت أي بُت
ا١تشبو وا١تشبو بو ،مهما يكن من تنافر أو تباعد بينهما والشعراء اٞتاىليوف كثَتا ما كانوا «٬تمعوف
بُت ا١ترأة والبدر والبقرة الوحشية والغزالة وا١تهاة والظبية والرئم والنخلة واٞتباؿ واٟتياة كما ٬تمعوف
بُت األطبلؿ والوشم والسحاب والكتابة والصحائف ،وبُت الثور والسيف والثوب ا١تخطط ،وبُت
ا٠تيل واألسود والسهاـ وقروف البقر والرماح وشوؾ النخيل إُف غَت ذلك من الصور اليت تتداخل
وتتبادؿ فيها الكائنات ا١تختلفة من حيواف ونبات يف صفاهتا وخصائصها ا١تتباينة».4
غالبا ما ٮتلص الشاعر إُف ٥تتلف ا١تشاىد والصور االستطرادية رغبة منو يف التعبَت عن
حياتو وقيمو وعادات القبلية كاالفتخار وا١تدح وا٢تجاء والوصف...اٍف .وقد طرؽ يف ذلك
 -1أنور ٛتيدو فشواف :دراسات يف عصور األدب العريب ،خوارزىم العلمية للنشر والتوزيع ،ط ،2006 ،1ص.33
 -2راجع كتاب :إيليا حاوي :فن الوصف وتطوره ،ص.30-29
 -3سعد إٝتاعيل شليب :األصوؿ الفنية للشعر اٞتاىلي  ،ص.95
 -4ا١ترجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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االستطراد في الشعر الجاهلي
معظمها جانبا من اٟتياة االجتماعية العربية يف العصر اٞتاىلي ،وىي

حياة مبدأىا األساسي الصراع من أجل البقاء ،فالنظاـ القبلي الذي كاف ٭تكم اٟتياة االجتماعية
يف العصر اٞتاىلي قد فرض على العرب ٪تطية خاصة يف طريقة العيش قائمة على التطاحن
واٟتروب بُت القبائل يف شبو اٞتزيرة العربية ،وقد أدى ىذا األمر إُف كثرة إنتاج الشعراء يف ىذا
ا١توضوع .حيث أ٢تب اٟتروب وا١تعارؾ مشاعرىم وأمدهتم بفيض غزير من ا١تعآف والصور ،حيث
وقفوا عندىا ووصفوا اٞتيوش واألسلحة وصفا دقيقا سجلوا من خبللو أحداث العصر وقيمو.وطا١تا
افتخر الشعراء بالنصر وقد أذاقوا أعداءىم كؤوس ا١تنايا وجرعوىم عار الفرار واألسر بفضل ما
لديهم من قوة وبأس ،فأخذ األسرى دليل قاطع على النصر حيث كانوا «يسوقوهنم سوقا فيو
امتهاف ،وىذا شأف الغالب وا١تغلوب ،وكاف األسَت يصفد بغل ٯتنعو من اٟتركة ويقيده يف تنقلو».1
وأحيانا ٯتن البعض على األسرى فيفك سراحهم ألف إطبلؽ األسَت كاف« نعمة يفخر هبا صاحبها
وٯتدح» .2ىذا ما فعلو النابغة الذبيآف مع النعماف بن وائل بن اٞتبلح الذي أغار على بٍت ذبياف،
حيث وقف عند مدحو مث استطرد إُف وصف البنات من األسرى وحالتهن وىن يف األسر يقوؿ:3
ِ ِ
ِ
فَآب بِأَبػ ػ ػ ػ َكا ٍر وع ٍ
وف َع َقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػائِ ٍل
س َْ٭ت ِم َيها ْام ُرٌؤ َغْيػَر َزاىد
ُ
َ ْ
أََوان َ
ي النػ ػ ػ ػ ػ َو ِاى ِد
ُٮتَطِطْ َن بِالعِي ػ َد ِاف يف ُك ِل َم ْق َع ٍد
َ
وٮتْبَأْ َف ُرما َف الثُّ ِد ِ
ِ
ِ
ض ِربن بِاألَي ِدي وراء بػر ِ
ِ ِ
الع َواقِ ِد
اغػ ػ ػ ػ ػ ٍز
الو ُجوه َكالظِبػَاء َ
ح َساف ُ
ويَ ْ ْ َ ْ َ َ َ ََ
ِ
لَ َدى ابن اٞتَُبل ِح ما يَثِ ْق َن بَِوافِ ِد
ُت بَأْ َساءَ قَػ ػ ػ ػ ػْبػلَ َها
َغ ػ ػ ػ ػ ػَرائ ُر َف يَػ ْل َق ْ َ
وجللَها نػُعمى علَى َغ َِت و ِ
اح ِد
ض َح ْوا عِبَ َاده
اب بٍِِت َغْي ٍظ فَأَ ْ
أَ َ
ص َ
َ َ َْ َ ْ َ

أبدع النابغة يف ىذا ا١تشهد االستطرادي ،حيث أطلق العناف لقر٭تتو الشعرية ٕتود بأعذب

 -1أٛتد ٤تمد اٟتويف :اٟتياة العربية من الشعر اٞتاىلي ،دار القلم ،بَتوت ،لبناف ،ص.365
 -2ا١ترجع نفسو ،ص.367
 -3النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.139
 العوفٚ :تع عواف ،وىي النّصف من النساء ،ويقاؿ ىي الثيب -العقائل:الكرائم ا٠تيار -أوانس :يؤنسن ْتديثهن
ثديهن بعد -النّواىد :اليت نتأت وَف تسًتسل -ويضربن باأليدي :أي
وحسنهنّ -رماف الثدي :أي ىن شواب َف تنكسر ّ
ّ
يلزمن أوالدىن ،ويضممنهم إليهن تأنسا هبن -الربغز :ولد البقرة ،وشبّو أوالدىن بالرباغز -العواقد :اليت م ّدت أعناقها -بنو
مرة بن عوؼ بن سعد بن ذبياف.
غيظ بن ذبياف ،وىو غيظ بن ّ
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الصور اليت رسم من خبل٢تا نساء بٍت ذبياف وىن يف األسر بعدما أصاهبن اليأس واٟتزف لعدـ وجود
أمل يف ا٠تبلص وىن يف قبضة ابن اٞتبلح ،فهن نسوة وصفهن الشاعر باٟتسن واٞتماؿ يف
صور ىذا ا١تشهد وأبدع فيو أٯتا إبداع متأثرا ٔتا حدث حولو وما
أعينهن وقاماهتن .ولعل النابغة قد ّ
شاىده وٝتع عنو ٦تا يؤكد فكرة تضافر العوامل البيئية يف تشكيل اإلبداع الشعري اٞتاىلي.

إُف جانب ذلك فقد ماؿ الشاعر اٞتاىلي إُف تصوير بعض العادات والتقاليد اليت طبع
حياتو اٞتاىلية كاٞتود والكرـ  ...وشرب ا٠تمرة ،واٟتديث عن ا١ترأة والتغزؿ هبا ...وغَتىا من
حسن ا٠تصاؿ وذميمها .وقد نبغ من بُت الشعراء يف وصف ا١تشاعر اإلنسانية ا١تختلفة النابغة
الذبيآف الذي صور من خبلؿ مشهد استطرادي يف ٜتسة أبيات اٞتود والكرـ الذي كاف يتمتع بو
٦تدوحو النعماف بن ا١تنذر واصفا إياه يف غزارة عطائو بغزارة ووفرة مياه الفرات ،و٨تن نعلم أف الكرـ
عادة وٝتة متجذرة يف اجملتمع العريب اٞتاىلي أسقطها النابغة على شخص النعماف يقوؿ:
ال تَػ ْقػ ػ ػ ػ ِذفَػ ٍِت ُبركػْ ٍن ال كِػ ػ ػ ػ َفاءَ لو
فَما ال ُفر ُ ِ
اح لو
ات إ َذ َىب الِريػَ ػ ػ ػ ػ ُ
َ َ
ٍ
ِ
يػَػ ػ ػ ػم ُّده ُك ُّل واد ُمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػْتػرٍع َٞت ٍ
ب
َ
ُ
َ
ِ
يَظَ ُّل ِمن َخ ْوفو َ
صماً
ح ُم ْعتَ َ
ا١تبل ُ
ِ
ب نَافِلَ ٍة
يَػ ْوماً بأَ ْج َوَد منو َسػ ػ ػ ػ ػ ػْي َ

1

ك األَ ْعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َداءَ بالرفَ ِد
وإِ ْف تَأَثػ َف َ
تَػ ْرِمي َغ َوا ِربُو الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعِْبػَريْ ِن بِالزبَ ِد
ِ
ِ
ض ِد
فيو ُرَك ٌاـ من اليَػْنبُوت وا٠تَ َ
با٠تَْيػ ُزَرانَِة بَػ ْع َد األَيْ ِن والن ػ ػ ػ َج ِد
وؿ َعطَاءُ اليَ ِوـ ُدو َف َغ ِد
وال َ٭تُ ُ

ىذا ا١تشهد خلص إليو النابغة بعد أف قدـ اعتذاره للنعماف ،مث انتقل بعدىا إُف مدحو
مشبها كرمو وجوده وحسن عطائو يف غزارتو وكثرتو ٔتياه الفرات.وقد جاءت ا١تقطوعة االستطرادية
حاملة يف طياهتا قيمة إنسانية كاف العريب اٞتاىلي يتحلى هبا وىي الكرـ.
واٟتقيقة أف مثل ىذه ا٠تصاؿ اٟتميدة يف اجملتمع العريب اٞتاىلي قد قابلها وجود بعض
العادات السيئة وأ٪تاط السلوؾ ا١ترذولة على حد قوؿ صبلح رزؽ حيث أشار إُف أف ىذه العادات
قد«حظي

بالرواج يف اجملتمع اٞتاىلي وذلك مثل االفتتاف با٠تمر واللهو واجملوف واالنطبلؽ يف

 -1ا١تصدر السابق ،ص.27 ،26
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الثأر إُف أبعدى مدى».1

و٢تذا أخذ اٟتديث عن ا٠تمرة وشرهبا وطعمها ورائحتها ولوهنا حيزا ىاما من نسيج
القصيدة اٞتاىلية ،وإف كاف ا١تؤكد أنو َف يأت ذكرىا يف قصائد مستقلة ،بل جاء ضمن اٟتديث
عن بعض األغراض األخرى كالفخر وا١تدح والغزؿ .....
ومع ذلك فقد لقي اٟتديث عن ا٠تمرة ونشوهتا ولذهتا اىتماـ الشعراء حيث اغرموا هبا
و٢تذا «إتهوا إُف تصوير ٣تالسها تصويرا ماديا عنوا فيو بوصفها ووصف زقاقها وكؤوسها والفخر
باحتسائها ونبالة الندامى».2وقد كاف شرب ا٠تمرة واحتساؤىا إحدى العادات الوافدة إُف اجملتمع
العريب من بيئات أجنبية فارسية ورومية .وكاف لربوز وانتشار ىذه الظاىرة يف اجملتمع العريب انعكاس
ا٬تايب على إبداعهم الشعري ،حيث استطردوا إُف وصف ا٠تمرة  ،وقد خلصوا إليها من أغراض
٥تتفلة أ٫تها الغزؿ .و٦تن صورىا يف أحسن صورىا حساف بن ثاب

الذي يقوؿ يف مشهد

استطرادي واصفا ا٠تمرة:3
صٍ
ف َْٖت َ ِظ َبل ِؿ الغُ َم ْاـ
يف َر ْ
ِ
ِ
ياـ
من بَػْي َرأَ ٍس عُتِػ َق ْ يف ا٠تَ ْ
ط َع ٍاـ فَع ػ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ْاـ
َمر َعلَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػْيػ َها فَػ ْر ُ
مث تُػغَنػِػ ػ ػ ػى يف بػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
الر َخػ ػ ػ ْاـ
وت ُّ
ُُ

ب بَا ِرٌد
َكأَف فَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
اىا ثَغػ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ص ْه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبَاءَ َ٢تَا َس ْوَرةٌ
َشج ْ بِ َ
وت َد ْى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػًرا فقد
َعتػ َق َها اٟتَانُ ُ
نَ ْشَربػُ َها ِص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْرفًا َ
وجةً
و٦ت ػْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُز َ



 -1صبلح رزؽ :الشعر اٞتاىلي (السياؽ وا١تبلمح وأىم القضايا وأبرز األعبلـ ،ص.38
٤ -2تمد أٛتد اٟتويف :اٟتياة العربية من الشعر اٞتاىلي ،ص.451
 -3ديواف حساف بن ثابث :شرحو وكتب ىوامشو وقدـ لو عبد أمهنا ،دار الكتب العلمية،بَتوت ،لبناف ،ط،1994 ،2
ص.225


شج  :مزج  -الصهباء :ا٠تمر -سورة ا٠تمر :ح ّدهتا -بي
الثّغب :الغدير البارد ا١تاء -الرصف :ما تراكم من اٟتجارةّ -
رأس :اسم لقريتُت يف كل واحد منهما كروـ كثَتة ينسب إليها ا٠تمر ،إحدا٫تا بالبي ا١تقدس ،وقيل بي رأس :كورة باألردف،
واألخرى يف نواحي حلب -اٟتانوت ىنا :بائع ا٠تمر -بيوت الرخاـ :أراد القصور.
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ط رقَ ٍ
اؽ َىي ػَػ ػ ْاـ
َدب َد َب َو ْس ػ ػ ػ َ ُ
ٜتَْس ػػًػ ػا تَػَردى بِ ِرَد ِاء الغُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َبل ْـ
تِْريَاقَةً تػُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْس ِرعُ فَػْتػَر العِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػظَ ْاـ
يد اٟتِػ ػ ػ ػ ػ ػ َػز ْاـ
٥تُْتَػلَ ُق ال ِذفْػَرى َش ػ ػ ِد ُ
ِ
ِِ
يف الِقيَ ْاـ
َف يَػثْنو الشا ُف َخػ ػ ػ ػ ػ ػف ُ

ب يف اٞتِ ْسػ ػ ػ ػ ِم َدبِيباً كما
تَ ِد ُّ
َكأْ ًسا إذا ما الشْي ُخ َواُِف هبا
ِم ْن ٜتَْ ِر بَػْي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َسا َف َٗتَيػ ػَػ ػ ػ ػ ْرتُػ َها
يَ ْس َعى هبا أَ ْٛتَُر ذُو بػُ ػ ػ ػ ػ ْرنُ ٍ
س
ع للد ْع َوةِ ُم ْستػ ػَػ ػ ػ ػ ػ ْع ِج ٌل
أَْرَو َ

استطرد الشاعر يف ىذا ا١تشهد من الغزؿ إُف وصف ا٠تمرة فوضع ٢تا أوصاؼ عدة بعد أف
تداع يف خيالو ٣تموعة من الصور« فشبو ريق صاحبتو اليت صدرت عنو ٔتاء صاؼ من غدير
بارد طليل قد رصف قاعو باٟتجارة فذلك أصفى ١تائو ،وقد مزج
التأثَت ألهنا عتق

يف (بي

رأس) دىرا بو وشرب

بو ا٠تمرة الصهباء البالغة

على حا٢تا صرفا و٦تزوجة ،وٗتَتت من ٜتر

بيساف فكاف ٢تا دبيب يف العروؽ وفًت للعظاـ كدبيب النمل يف أرض لينة كما كاف ٢تا تأثَت يشفي
من الصداع كالدواء ،أما ساقيها فقد وصفو بأنو أٛتر ذو برنس طيب الرائحة مشدود اٟتزاـ ٬تيب
دعوة داعيو ١تا يطلب يف يقظة واىتماـ».1
وقد اختلف اٟتديث عن ا٠تمرة من شاعر إُف آخر كما تعددت أوصاؼ وتشبيهات وصور
الشعراء ٢تا .إال أف معظمها استطراد من غرض الغزؿ بعد وصف رضاب احملبوبة و تشبيهو هبا وقد
يتعدى الشاعر أحيانا إُف الدعوة إُف شرهبا تلذذا وافتخارا بنشوة االنتصار على األعداء ومن ذلك
دعوة النابغة الذبيآف إُف شرب ا٠تمرة لئلحساس بنشوة انتصار عمرو بن ىند على أعدائو يقوؿ
يف أبيات استطرادية:2


الرمل -ا٢تياـ :اللُت الذي ال يتماسك -بيساف :مدينة باألردف -أٛتر :صفة لساؽ
الدب :الذر وىو أصل النمل  -الرقابقّ :
من األعاجم ٥ -تتلق :مطلي با٠تلوؽ وىو نوع من الطيب -الذفري :العظم خلف األذف.
 -1أٛتد ٤تمد النجار :أساليب الصناعة يف الشعر اٞتاىلي ،ص.184 ،183
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.132 ،131

- 97 -

فصل أول

االستطراد في الشعر الجاهلي
ِ ِ*
ود ا٠تتَاـ
َ٪تَْتوُ البُ ْخ ُ َم ْش ُد َ
إُف لُْقما َف يف س ِ
وؽ ُم َق ِاـ
ُ
َ
ِ
ا١تداـِ
ِ
س ال ُقم َحاف من َ
يَبي ُ
تَػ َقبػلَوُ اٞتُبػ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػاةُ من الغَ َم ِاـ
وب على ِ
ِٔتُْنطَلَ ِق اٞتنُ ِ
اٞت َه ِاـ
َ
إِذَا نَػب ػ ػ ػ ػ ػ ْهتَػ َها بعد ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ َمنَ ِاـ

ِ
صَرى
َكأَف ُم َش ْع َشعاً م ْن ٜتَْ ِر بُ ْ
ُت قِ ػ ػ ػ ػ َبللَو ِم ْن بَػْيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ َرأْ ٍس
َ٪تَْ َ
إِذَا فُض ْ َخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َوِا٘تُو َع َبله
َعلَى أَنْػيَ ِاهبَا بِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػغَ ِر ِ
يض ُم ْزٍف
ضح يف م َد ِاىن با ِرد ٍ
ات
فَأَ ْ َ ْ
َ َ َ َ
اؿ فيو
تَػلَ ُّذ لِطَ ْع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِمو َ
وٗتَ ُ

فا٠تمر اليت دعا النابغة إُف شرهبا تشبو يف لذهتا وطيبها رضاب احملبوبة إذا نبهتها بعد ا١تناـ
فهي باردة صافية ،وقد علتها رغوة وزبد وكأهنا مزج ٔتاء ا١تطر الصايف الذي يتجمع بُت جنبات
األحجار.
ىكذا كان ا٠تمرة أنيس الشاعر اٞتاىلي حيث امتزج معها روحو ،فشكل لو ٟتظات
من النشوة واللذة اليت جعلتو يسبح يف عواَف ٥تتلفة جادت معها قر٭تتو بأعذب أٟتاف الشعر وأروع
الصور.
ىذا وكان

ا١ترأة عا١تا آخر من عواَف الشاعر اٞتاىلي ،شكل

جزءا ىاما من حياتو

االجتماعية ،قاٝتتو فيها وشاركتو ٟتظات سعادتو وبؤسو وشقائو ،وكان

خصوصية من

خصوصياتو فقدـ ٢تا صورا شعرية تًتاوح بُت القداسة أحيانا والواقعية أحيانا أخرى حيث «بلغ
الشاعر اٞتاىلي بوصفو للمرأة غاية بعيدة ،وأقاـ منها مثاال للسحر واٞتماؿ .وجعلها أشبو
با١تعبودة أو ا١تلكة تًتبع على عرش قلبو».1
*
أرؽ مزجو -البخ ٚ :تل ٓتيت -بصرى موضع بالشاـ٪ -تُت قبللو :أي نقلتو البخ من مكاف إُف
ا١تشعشع :الذي ّ
مكاف -بي رأس موضع بالشاـ -لقماف :رجل ٜتّار -إذا فض خوا٘تو :يريد إذا كسرت طوابعو رأي يف أعبله شبو
ال ّذريرة -على أنياهبا :يريد كأف مشعشعا على أنياهبا -الغريض :الطّري اٟتديث العهد -ا١تزف :السحاب ،وقولو ت ّقبلو اٞتباة أي
ىيّئوا لو موضعا جبوه فيو ،أي ٚتعوه -اٞتابية :اٟتوض -الغماـ :السحاب -فأضح ىذه ا١تياه يف مداىن ،وىي ىنا النّقرة
السحاب  ،وجعلو ىنا ذا ماء -وقولو :تل ّذ لطعمو :أي ٕتد لطعمو لذة.
يف اٟتجارة يكوف فيها ماء قليل -اٞتهاـّ :
 -1حسٍت عبد اٞتليل يوسف :عاَف ا١ترأة يف الشعر اٞتاىلي ،دار الوفا ،الدنيا ،الطباعة والنشر ،اإلسكندرية،ط،2007 ،1
ص.14
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و٢تذا أحاطها بكل الرعاية واالىتماـ ،فاسًتع

انتباه ٚتيع الشعراء وأثارت أحاسيسهم

وعواطفهم وكأف الشاعر ْتديثو عنها قد«حقق لنفسو وجودا أٚتل وحياة أعمق من تلك اليت
يعيشها ويكابد مشاقها».1
فا١ترأة كاف ٢تا تأثَت كبَت فيما أبدعو الشعراء من صور شعرية و٪تاذج ٚتالية جعلتهم يسعوف
إُف إيصاؿ ىذه النماذج والصور إُف مستوى مثاِف ١تا تتوفر عليو من عناصر فنية ومعنوية جعلتها
قادرة على ٖتقيق وظيفتها الفنية٢ .تذا وجد الشاعر اٞتاىلي يف عاَف ا١ترأة كل معآف األنوثة
والسحر والفتنة واٞتماؿ فحقق مع جسدىا األنثوي كل أركاف نظرية اٞتماؿ ويف ىذا يقوؿ
الدكتور ٤تمد صادؽ حسن عبد اهلل « :وقد ٚتع الشاعر اٞتاىلي كل أركاف نظرية اٞتماؿ ا١تادي
وا١تعنوي القائمة على التناسق والتنافر يف صورة بديعية من وحدة الوجود اٞتماِف الذي يكشف
عن سر ا١ترأة ويظهرىا بأهنا عقدة الوجود اٞتماِف اإلنسآف وعلتو».2
(فاألنوثة /اٞتماؿ) ىي الثنائية اليت استهوت نفس الشاعر فا٧تذب إليها بقوة وىو يف كل
مرة مصر على إبراز مفاتن ا١ترأة يف (قدىا .وىيئتها ،وٚتاؿ وجهها  )...ووصف كل عضو من
أعضائها لتلتحم ذات الشاعر (الذات ا١تبدعة) يف كل ٟتظاهتا با١ترأة وىي بالنسبة لو (الرغبة
واللذة) وكل األىواء اليت ٕتعل من سلطاف الشعر خاضعا ٢تا٢ .تذا كاف افتتاف الشاعر اٞتاىلي
با١ترأة سببا قويا جعلو دائم البحث عن عناصر اٞتماؿ يف الكوف والطبيعية ليجعلها صورة
٢تا.فكان

الظباء والغزالف إحدى معاَف اٞتماؿ اليت شبو هبا الشاعر ٤تبوبتو يف رشاقة جسمها

وطوؿ عنقها واعتداؿ جيدىا ،فرسم لنا لوحات رائعة امتازت عناصرىا باالتساؽ واالنتظاـ
وتشويق القارئ ١تتابعة أجزاء الصورة حىت يبلغ النهاية.
ولؤلعشى مشهد استطرادي يف وصف صاحبتو مشبها إياىا بالظبية ،وقد استطرد يف
معرض تشبيهو يف عشرة أبيات كاملة إلبراز ٚتا٢تا ا١تغري ٤تققا رغبتو يف ٗتليد معاَف األنوثة
 -1ا١ترجع السابق ،ص.11
٤ -2تمد الصادؽ حسن عبد اهلل :ا١تعآف ا١تتجددة يف الشعر اٞتاىلي ،دراسة وٖتليل ،ص.289
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واتساع اٟتواس ،فكان الصورة واسعة االنتشار ٦تا يسمح للقارئ أف يسبح ٓتيالو إُف أبعد اٟتدود
مع ا١تشبو بو يقوؿ:

1

ِ
ِ
ُحرةٌ طَْفػ ػ ػ ػ ػلَةُ األَنَ ِام ِل َك ُّ
الدمػْػ ػ ػ ػ ػ ػ
س َوال ِمػ ػ ػ ْهَزا ُؽ
ػ ػ ػ ػ ػيَة َال َعاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ِ
ِ
َكخ ُذ ٍ
يث قَػ ْفراً َخػ ػ ػ ػ ػ َبل َ٢تَا األَ ْس َبل ُؽ
ف ِم ْن تَػثْ ػ ػ ػ ػ
ػ ػ ػ ػل َ
وؿ تَ ِر َعى النػ َواص َ
َ
ٍج لَ ِط ٍ
اؽ
اث ِِْت ْم َبل
يف يف َجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػانِبَػْي ِو انْ ِفَر ُ
ا١ترَد وال َك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبَ َ
تَػْنػ ُف ُ
ض ْ
ٍ ٍ
اعةَ يػُ ْهَرا ُؽ
اد إِ َذا ما
َذر ْ
يف أََراؾ َم ْرد يَك ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
س س ػ ػَػ ػ ػ ػ ػ َ
ت الش ْم ُ
فَاتِر الطر ِ
ِ
اؽ
ضئِ ًيبل
ؼ يف قُػ ػ ػ ػ ػ ػ َواهُ انْ ِسَر ُ
ص العظَ ِاـ َ
وىي تَػْتػلُو َر ْخ َ
َ ْ
اؽ
َماتَػ َع َادى َعْنوُ الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ َه َار وتَػ ْع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػجوهُ إِال عُػ ػ ػ ػ َفافَةٌ أو فَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َو ُ
ػػػػػػ ُ
اؽ
ُم ْش ِف ًقا قَػ ْلبُػ َها َع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلَْي ِو فَ َما تَػ ْع ػ ػ ػ ػ
ػ ُػدوهُ وقَ ْد َشف ِج ْس َم َها األَ ْش َف ُ
ِ
وحا َف ِمْنػ َها انْ ِط َبل ُؽ
اع ِم َن الغَْيػ
وإِ َذا َخافَ ِ ِ
الس ػ ػ ػ ػبَ َ
ؿ وأَْم َس ْ َ
ِ
تَ ِع َال َخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبةٌ َوال ِمغػ ػْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َبل ُؽ
ا١تر
َرو َحْتوُ َجْي َداءُ َذاى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبَةُ ْ
فَ ْ ِ ِ
اؽ
احم َح ٌق
الز َج ِ
س لِلص ْد ِع يف ُّ
اج اتِػ َف ُ
س إف َم ُ
لَْي َ
اصربي النػ ْف َ
ىكذا تنام أجزاء الصورة عند األعشى ٔتا يسمح لنا أف نشعر من خبل٢تا بالدقة الفنية


العالية والرباعة يف التصوير والتأثَت اٞتماِف ا١تغري يف إبراز معاَف األنوثة السرية اليت يفيض منها
حناف األمومة وىي تتبع ولدىا وال تكاد تفارقو خوفا عليو من السباع فهي ترعاه بعاطفتها من كل
خطر يهدد أمنو وسبلمتو.
بالدقة نفسها يف التصوير واإلبداع يشبو الشاعر ٤تبوبتو بالدرة الثمينة يف بياضها ورقتها
 -1األعشى :الديواف  ،ص. 211- 209
 اٟتر :الكرٔف وا٠تالص  -طفلة :ناعمة -الدمية :التمثاؿ والصورة -مهزاؽ :كثَت الضحك -خذل الظبية وغَتىا من
الدواب ٗ :تلف عن صحبها وانفردت فهي خاذؿ وخذوؿ -النواصف :أماكن كثَتة ا١تاء والنبات وا٠تصب تثليث :بلد يف
اليمن -األسبلؽٚ :تع سلق وىو القاع والقاع الوادي ا١تطمئن الذي يستقر فيو ا١تاء -ا١تردٙ :تر اآلراؾ األخضر -الكباثٙ :تره
الناضج -اٟتمبلج :منفاخ الصائغ شبو بو قرنيها-اإلنفراؽ :انفساح بُت القرنُت -األراؾ :شجر تستعمل قضبانو يف السواؾ-
ىراؽ ا١تاء وأراقو صبو  -تتلو :تتبع -رخص :لُت -انسراؽ :نقص وضعف -ما تعادي :ما تبتعد عج األـ ولدىا :أخرت
رضاعتو عن مواقيتو -العفافة :اجتماع اللب يف الضرع بعدما استنزؼ أكثره -شف جسمها :أ٨تلو وأسقمو  -الغيل :الشجر
حم األمر :قضاه.
ا١تلتف -جيداء :طويلة العنق -خبةٗ :تبأ لبنهاّ -
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وصفائها ،فإذا ما استقام

الصورة التشبيهية عنده انتقل إُف اٟتديث عن ىذه الدرة وصعوبة

اٟتصوؿ عليها متعقبا كل الصعاب ألجل ذلك ،وىذا األمر تأكيد على عزة ا١ترأة ومكانتها يف
نفوس الشعراء يقوؿ:

1

َغو ُ ِ
ين
اص َدار َ
َ
ىت تَ َس ْع َس َع
َح َ

َكأَنػ َها ُدرةٌ َزْى ػ ػ ػ ػ ػ ػَراءُ أَ ْخَر َجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َها
ِ
قَ ْد َر َام َها ح َج ًجا ُم ْذ طَر َشا ِربُوُ
س تُوئِ ُسوُ ِمْنػ ػ ػ ػ َها فَػيَ ًْتُك َها
ال النػ ْف ُ
وَما ِرٌد ِم ْن غُ َواةِ اٞتِن َْ٭ت ُرس ػ ػُػ ػ ػ ػ َها
ِ
ف ِهبَا
لَْي َس ْ لَوُ َغ ْفلَةٌ َعْنػ َها يُطي ُ
صا َعلَْيػ َها لو أَف النػ ْفس طَ َاو َع َها
َح ْر ً
ِ ِ ِ
ب
يف َح ْوـ ُٞتة آذى لَوُ َح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َد ٌ
ِ
اع لو
َم ْن نَا َ٢تَا نَ َاؿ ُخ ْلداً ال انْقطَ َ

وقَ ْد

ذُو



َٮتْ َشى ُدونَػ َها الغََرقَا
وىا وقَ ْد َخ َف َقا
يَػ ْر ُج َ

احتَػَرقَا
الع ْ َ
ُت فَ ْ
ب َرأَي َ
َرأَى الر ْغ َ
نِيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َق ٍة ُم ْستػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعِ ُد ُدونَػ َها تَػَرقَا

ِ
ين والسَرقَا
َٮتْ َشى َعلَْيػ َها ُسَرى السار َ
ِمْنوُ الضػ ػ ػ ػ ػ ػ ِمَتُ لَبَ َاُف اليَم أو َغ ِرقَا
اعتَػلَ َقا
س فَ ْ
َم ْن َر َام َها فَ َارقَػْتو النػ ْف ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ض ػ ػ ػ ػ ػحى نَ ِ
اع ًما أَن ػِػ ػ ػ ػ ػ َقا
وما َ٘تٌَت فَأَ ْ َ

فهذا استطراد خلص إليو الشاعر بعد تشبيو صاحبتو بدرة ٙتينة امتطى كل الصعاب من
معرضا نفسو للهبلؾ ،غَت أف اليأس َف يدب إُف قلبو بل ىو عازـ على ٖتقيق
أجل اٟتصوؿ عليها ّ
ا٢تدؼ رغم أف ٤تبوبتو ٤تاطة ّتٍت ٭ترسها ،وبعد ىذا االستطراد الطويل عاد الشاعر إُف ا١تشبو

ليقوؿ.2:

 -1ا١ترجع السابق ،ص .367
 زىراء :شقراء بيضاء مشرقة -دارين :ثغر يف البحرين -دوهنا :أي يف سبيل اٟتصوؿ عليها -رامها طلبها -حججا :أعواما-
طر شاربو :نب  -تسعسع :ىرـ واضطرب وىدج يف مشيو -خفق :اضطرب -الرغب :ا١ترغوب -احًتؽ :أي شوقا وطمعا
ّ
وحرصا على ىذه الدرة  -غواةٚ :تع غاو وىو الضاؿ ا١تنهك يف اٞتهل -النيقة :اسم من التنوؽ ،تنوؽ يف األمر :بالغ يف
وجوده -الًتؽ :شبيو بالدرج ،فيكوف ا١تعٌت أف ىذا ا١تارد من اٞتن ٭ترس ىذه الدرة ،مستعدا لذلك بدرج ٮتفيها فيو -السرى:
السَت يف الليل -اآلذى :موج البحر -اٟتدب :ا١توج وتراكب ا١تاء يف جريو -رامها :طلبها -اعتلق :أي علقتو ا١تنية فمات -
أنقا :مسرورا.
 -2ا١ترجع نفسو ،ص.367
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فصل أول

س تَأَ ُملُ َها
ُت واٟتََرقَا
ك اليت َكل َفْت َ
تِْل َ
وما تَػ َعل ْق َ إال اٟتَ ْ َ
َ
ك النػ ْف ُ
وما إيراد الشاعر لتلك التشبيهات إال إلدراكو عبلقة ا١تشاهبة بُت ٚتاؿ ا١ترأة والدرة ٤تاوال


ٖتقيق نوع من التماثل اٟتاصل بُت مظاىر اٞتماؿ يف ا١ترأة وعناصر اٞتماؿ يف الطبيعة ،فهي اليت
شغل فكره وعقلو و٘تلك قلبو وكان ٤تفزتو على اإلبداع وخلق أٚتل الصور والتشبيهات٦ ،تا
يدؿ على أف ا١ترأة َف تشارؾ الشاعر اٞتاىلي حياتو فقط وإ٪تا شاركتو حىت إبداعو الشعري والتأثَت
عليو.
إف ىذا ما يربز أف الشاعر اٞتاىلي قد حاوؿ أف يعرب عن جوانب من حياتو اليت كاف ٢تا
وقع وتأثَت عليو فجسدىا يف صور ومعاف شعرية رائعة شكل

مواطن القوة واٞتماؿ يف إبداعو

الشعري .وقد ٠تص لنا مشاىد االستطراد بعض مواقف الشاعر وقيمو اإلنسانية وعاداتو وىذا ما
يربىن أف حياة الشاعر اٞتاىلي االجتماعية كاف ٢تا بالغ التأثَت يف شعره ويف مشاىد االستطرادية
ا١تتنوعة.

 اٟتُت :ا٢تبلؾ -اٟترؽ :النار.
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 ا٠تاصية القصصية يف مشاىد االستطراد إُف تصوير حيواف الوحش. .1قصص االستطراد إُف تصوير الثور الوحشي عند النابغة الذبيآف.
 .2قصص االستطراد إُف تصوير اٟتمار الوحشي عند النابغة الذبيآف.
 .3قصة االستطراد إُف تصوير القطاة عند النابغة الذبيآف.
 .4قصة االستطراد إُف تصوير اٟتية ذات الصفا والرجل عند النابغة.
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 الخاصية القصصية في مشاهد االستطراد إلى تصوير حيوان الوحش:إ ّف ا١تتعمق يف دراسة ظاىرة االستطراد يف الشعر العريب القدٔف عموماً و الشعر اٞتاىلي
خصوصاً٬ ،تد نفسو أماـ مشاىد استطرادية تنطوي على ميزة أسلوبية خاصة ،ىي أسلوب
اٟتكاية أو ما يعرؼ باألسلوب القصصي ،حيث ٕتل فيها مبلمح القصة وٝتاهتا العامة.
وقد ٘تيزت بعض مشاىد االستطراد عند النابغة الذبيآف هبذه السمة ،حيث ٕتلى فيها
األسلوب القصصي ،وىو أسلوب فٍت يهدؼ إُف تشويق ا١تتلقي وجعلو أكثر ارتباطاً بالنص
وأحداثو ،وفيو يلجأ الشاعر إُف ابتداع مسرح خاص لقصص وحوادث يرويها يف ثنايا قصائده.
و٢تذا سنتوقف يف ىذا الفصل من الدراسة عند ٪تاذج من مشاىد االستطراد عند النابغة
مركزين على ٚتاليات األداء القصصي فيها ٤تاولُت معرفة إف كاف بُت البنائُت األسلويب و اٟتكائي
تواؤـ ٬تعل منهما بناء أسلوبياً حكائياً ،ولكن ٭تتم علينا البحث قبل ذلك أف نتوقف عند
مصطلحُت مهمُت ٫تا القصة والشعر ،خاصة و٨تن نعلم أف القصة الشعرية قد ظهرت كخطاب
ىجُت تعالق فيو ا٠تطاب الشعري وا٠تطاب القصصي ليشكبل ٪تطا جديدا ونسيجا خطابياً متميزاً
لو خصائصو وٝتاتو.
فالشعر جنس أديب «يصور جانب اٟتياة كما تنعكس على نفس الشاعر ،فيوحي هبا
ويلقي إلينا بأشعتها وظبل٢تا» .1وكذلك القص ػ ػ ػ ػ ػ ػة فهي «تصور اٟتياة نفسها يف ٚتيع دقائقها
وٟتظاهتا» .2فهي جنس أديب «يقتضي معرفة مبيّتة ٔتا سيقػ ػ ػ ػ ػاؿ ،وترتيباً سالفاً لو و يسهر
سدى ينتظم الوقائع بإحكاـ ،فإذا اختل واحدة منها
ٚتيعا على إ٬تاد ً
صاحبها ،من خبلؿ ذلك ً
أسا على عقب».3
انفرط العقد وتداعى البناء ر ً

 -1عزيزة مريدف :القصة الشعرية يف العصر اٟتديث ،دار الفكر ،ص. 23
 -2ا١ترجع نفسو  ،الصفحة نفسها
٤ -3تمد بن عياد :جدلية القصة والشعر ،ديواف عمر بن أيب ربيعة أ٪توذجا ،مطبعة التفسيَت الفٍت ،صفاقس ،تونس ،ط،2
 ،2003ص. 26
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عن طريق عملية التمازج بُت ىذين اٞتنسُت ظهرت القصة الشعرية كجنس أديب آخر لو
خصوصياتػ ػ ػ ػو وأ٫تيتو ،تقوؿ عزيزة مريدف يف ىذا الشأف« :إ ّف القصة الشعرية ٕتمع بُت شكلُت
لكل منهما أ٫تية كربى يف األدب .وإذا كاف الشعر يصور جانب اٟتياة كما تنعكس على نفس
الشاعر ،فيوحي هبا ويلقي إلينا بأشعته ػ ػ ػ ػا وظبل٢تا ،وإذا كان

القصة الشعرية ٕتمع بُت ىاتُت

الصورتُت ،وٕتعلنا ٨تيا التجربة النفسية الواحدة يف نطاؽ أوسع وأفق أرحب ،إذ تطرؽ أبواب
تفكَتنا ومشاعرنا ،وتسمو ٓتيالنا وتأمبلتنا فنحيا التجربة مرتُت ،أو ٨تياىا على ٨تو مزدوج  ،حياة
اٟتادثة الواقعية وحياة الفكر العلوي ،وا٠تياؿ السامي الذي ٭تملنا الشعر على أجنحتو ليوصلنا إليو
و٭تلق بنا يف رحابو».1
ولو أجلنا طرفنا يف شعر النابغة الذبيآف لعثرنا فيو على الكثَت من ا١تشاىد اليت استطرد
إليها ،وقد ٕتل

فيها مبلمح القصة وإف َف تؤلف باألسلوب القصصي اٟتديث وىذا األمر

طبيعي «فمن غَت ا١تعقوؿ أف تتطلب من أي شكل من أشكاؿ األدب القدٔف ،أف ٬تري على
نسق الفن وأشكالو يف عصرنا اٟتاضر ،وذلك الختبلؼ القيم الفنية واألدبية والشعورية والتعبَتية
نتيجة الختبلؼ البيئات والثقافات العامة والطوابع العصرية ولكنها قصص ٔتعٌت من ا١تعآف ،أو
ىي سرد قصصي ٟتوادث معينة قصص ألخبار شخصية أو ٕتارب ذاتية».2
ترتكز بنية ا٠تطاب الشعري على العديد من البٌت اليت تتضافر مع بعضها البعض يف
تشكيل النص ،وتعد القصة إحدى البٌت األساسية اليت تدخل

يف بناء النص الشعري اٞتاىلي

على عدة مستويات السطحية منها والعميقة ،وذلك انطبلقاً من تشكيل العديد من عبلقات
التبادؿ بُت ما ىو رمزي وتصويري ووصفي ،واستناداً إُف ىذه الثبلثية ) الرمز /الصورة /الوصف(
فٍت موحد ،يربز
انبٌت ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف ،وىذا ما جعل مشاىده ٗتضع لبناء ّ
العديد من القضايا والتصورات على مستوى الشكل وا١تعٌت ،ويظهر ذلك بوضوح كبَت يف قصائده
 -1عزيزة مريدف :القصة الشعرية يف العصر اٟتديث  ،ص.23:
 -2ا١ترجع نفسو ،ص.31:
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اليت تبدأ با١تقدمة الطللية إذ أف «صورة الرحيل تتخذ ٣ترى الوصف التقريري لتنامي حدث الرحيل
وما يستدعيو ىذا التنامي من تشخيص مًتابط لعنصري الزماف وا١تكاف مث الدخوؿ يف التفاصيل
لتصوير مكونات الرحلة ،ويتم ذلك من منظور معاناة الشاعر النفسية وحرارة ٕتربتو الشعورية
وقدرتو اإلبداعية على التصوير ،إذ يقيم بُت تلك ا١توجودات تفاعبلً دراماتيكياً داخل نسيج
قصصي على ٨تو ما ىو موجود يف تلك القصائد اليت تنطوي على ا١تقدمة الطلية وما يتبعها من
النسيب والرحيل وا١تديح».1
وقد وجدت قصص حي ػ ػ ػ ػواف الوحش طريقها إُف قصائد الن ػ ػ ػ ػ ػ ػابغة وكػ ػ ػ ػ ػ ػان إحدى ا١تنافذ
التعبَتي ػ ػ ػ ػ ػة اليت اٗتذىا للتعبَت عن ٕتربتو .فبعد وقوؼ الشاعر على الديار ا١تقفرة ،وبكائو عليها
يتخذ القرار بضرورة ترؾ ىذا اٟت ػ ػ ػ ػ ػاضر ا١تتسم باٟتزف والدمار ٨تو مستقبل يأمل فيو ا٠تَت ،فيختار
٢تذه الرحػ ػ ػ ػ ػ ػلة ن ػ ػ ػ ػ ػاقة قوية «يشبهها ْتيواف وحش قػ ػ ػ ػ ػ ػوي ٦تنع يستطرد يف وصفو وسرد قصتو».2
وقد يكوف ىذا اٟتيواف ٛت ػ ػ ػ ػ ػارا وحشيا أو ثورا وحشيا أو بقرة وحشية أو نعاما  ...وغَتىا من
حيوانات الصحراء.
 .1قصص االستطراد إلى تصوير الثور الوحشي عند النابغة الذبياني:
أ .المقطوعة االستطرادية األولى:
تطالعنا صورة الثور الوحشي وقصتو يف شعر النابغة الذبيآف عند حديثو عن الناقة ،إذ
يعمد إُف وصل صورهتما يف حديث مطوؿ مستفيضاً بعد ذلك يف رسم صورة الطرؼ الثآف من
التشبيو حىت يرسم لو صورة كاملة مفصلة ١تظهره ا٠تارجي من لوف و حجم وحركة  ،مث يبدأ يف
توسيع الصورة طولياً ْتكاية أحداث قصة ينسجها كما يظهر ذلك يف نص الدالية ،وىي قصيدة
قا٢تا النابغة يف مدح النعماف بن ا١تنذر واعتذاره إليو ٦تا بلغو ٦تن وشى بو )بنو قريع( يف أمر
 -1يادكار لطيف الشهرزوري  :ا١تفاتيح الشعرية ،قراءة أسلوبية يف شعر بشار بن برد ،دار الزماف للطباعة والنشر والتوزيع،
دمشق ،سوريا ،ط ، 2012 ،1ص.141:
٤ -2تمد عبد اٟتفيظ كنوف اٟتسٍت :السمات األسطورية يف الشعر اٞتاىلي ،ص.237
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ا١تتجردة ،و٢تذا نراه يف ىذه القصيدة يلح إٟتاحاً شديداً على تقليص الفجوة بينو و بُت النعماف
بن ا١تنذر ،ىذه الفجوة اليت أرق الشاعر و نغص عليو حياتو .كيف ال وىو الذي كاف يعيش
عيشة ىنية يف كنف النعماف.
يربز إٟتاح النابغة يف أف يصفح عنو وِف نعمتو منذ بداية القصيدة إُف هنايتها ،و ذلك من
خبلؿ أربع استطرادات خرج إليها الشاعر ٤تاوالً تربئة ذمتو ٦تا ألصق بو من هتم ،حيث استطرد يف
البداية من وصف الناقة إُف ثور الوحش مصوراً معاناتو لينتقل بعدىا إُف تشبيو ا١تمدوح بالنيب
سليماف ،وكأف الشاعر قد أدرؾ أف ما ذكره من معاف يف قصة الثور َف ترضو فجاءت ىذه القصة
مكملة لقصة الثور معلنة عن ميبلد استطراد ثالث ىو تشبيو ا١تمدوح بفتاة اٟتي )زرقاء اليمامة(
وأخَتا وصل الشاعر مدحو للنعماف بتشبيهو بنهر الفرات يف جوده وعطائو و رىبتو ،وقد عكس
ىذه االستطرادات نفسية النابغة ا١تتأزمة و صعوبة ا١توقف الذي ىو فيو أماـ النعماف بن ا١تنذر.
 النزوع القصصي في المقطوعة االستطرادية:افتتح الشاعر قصيدتو الدالية ٔتساءلة أطبلؿ ميّة وجعلها ٘تضي يف نسق سردي واحد
معتمدا على آلية الوصف عن طريق التشبيو حيث وصف الناقة ب ػ ػ )العَتانة( ،فهي ناقة تشبو العَت
يف القوة والنشاط ،واألجد ا١توثقة ا٠تلق ،إذا كاف مرصوصاً بعضو إُف بعض .1يقوؿ الشاعر:2
ِ
ي ػ ػ ػ ػػا دار ميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةَ بالع ْليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ِ
ػاء فالسنَ ِد
ف األَبَد
أَقْػ َو ْ
ت ،وطَ َاؿ َعلَْيها َسال ُ
َ
ََ
َعي ْ َج َواباً و ما بالربْ ِع ِم ْن أَ َح ِد
صيػْػ ػ ػ ػ ػ ػػبلناً أُ َسائِلُه ػَػ ػ ػ ػ ػػا
وقَػ ْف ُ فيها أُ َ
وم ِة اٞتَلَ ِد
إالّ األََوا ِري َألْيػ ػاً مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أُبَػيِن ػ ػُػ ػه ػَػ ػ ػ ػػا
ي كاٟتوضِ با١تظْلُ َ
والنُّػ ْؤ ُ
ضرب ِ
رد ِ
ت علي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو أَق ػ ػ ػ ػ ػ ِ
با١تس َحاةِ يف الثأَ ِد
ػاصيو و لَػ ػػب ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػده
َ
الوليػ ػ َػدة ْ
َ
َْ ُ َ
 -1النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.16
 -2ا١تصدر نفسو ،ص.16-14:

السند :سند اٞتبل ،وىو ارتفاعو -أقوت :أي خل من الناس وأقفرت -السالف :ا١تاضي -األبد :الدىر -أصيبلف :تصغَت
ّ
الربع :منزؿ القوـ -األواري٤ :تابس ا٠تيل ومرابطها -النّؤي :حاجز من تراب حوؿ ا٠تباء لئبل يدخلو
أصيل وىو العشيّ -
األمة الشابة -الثّأد :ا١تكاف
السيل -ا١تظلومة :األرض اليت َف ٘تطَر فجاءىا السيل فمؤلىا -اٞتلد :األرض الصلبة -الوليدةَ :
ّ
النّدي.
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ِ
ِ
ِ
ػسو
ضد
ػج َفيػػْػ ػ ِن فالن َ
َورفػ َعتػػْػػو إُف السػ ْ
َخل ْ َسبي ػ ػ ػ ػ ػ َػل أيتّ كػ ػ ػ ػ ػػاف َْ٭تب ػ ػ ػ ػ ُ
َخ ٌَت على لُبَ ِد
أَْم َس ْ َخبلءً وأمسى أىلُها احتملوا
أخ ٌَت عليها الذي أ ْ
ْ
ٍ
ُج ِد
ػاع ل ػ ػ ػ ػػو
وأنْػ ِم ال ُقتػُػ ػ ػ ػ َ
فَػ َعد عمػَػ ػ ػ ػػا تَػَرى إذ ال ارٕت ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػود على َعْيػَرانػ ػػَػ ػػة أ ُ
ػف الَ ْ ِ
َم ْق ُذوفٍَة ب َد ِخيس الن ْح ِ
با١تس ِد
ض بَا ِزُ٢ت ػَػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ص ِري ػ ػ ػ ػ ُ
ص ِريػ ػ ػ ُ
ف َ
لو َ
قعو َ
اعتمد الشاعر يف سرده ١تشهد الوقوؼ على الطلل -الذي يعرب عن ٫تومو و أحزانو -على
العديد من الصيغ لتصوير واقعو وإبراز حالتو الشعورية وىذا ما جعل نصو يبتعد عن ا١تنظور
األحادي اٞتانب حيث يتشارؾ فيو األنا ،األن ا٢تو أي )أنا+أن ( أو )أنا+ىو( ،وىذا ما ٬تعل
القارئ يقتحم عاَف النص بصورة مباشرة ٤تاوالً استيعاب فكر )الشاعر ا١تخاطب(.
غَت أف الشاعر انتقل فجأة من سرد حدث تذكر احملبوبة وتوجعو لفراقها -وقد نسي
ا١تكاف -إُف اٟتديث عن الناقة مركزاً على ضخامتها وقوهتا ونشاطها ،وقد خاطب نفسو فقاؿ:1
ٍ
أج ِد
ارٕتاع لو
وا ِّف ال ُقتُ َ
عما تَػَرى إذ ال َ
ود على َعْيػَرانة ُ
فَػ َعد ّ
والعَتانة ناقة تشبو العَت يف القوة والنشاط .ولكي يستويف الشاعر ٚتيع جزئيات الصورة
ويؤكد على ضخامة الناقة وقوهتا ونشاطها عمد إُف تشبيهها بثور وحشي ،مث استطرد بعدىا إُف
وصف ىذا اٟتيواف يف مشهد نابض باٟتيوية واٟتركة وقد استخدـ صيغة )كأ ّف رحلي) وىي
اٞتملة اإلفتتاحية اليت أعلن

عن بداية ا١تشهد وىو مشهد من مشاىد الطبيعة يف ثوهبا الفٍت

يقوؿ:2

األتى٣ :ترى ا١تاء -السجفُت :سًتاف رقيقاف يكوناف يف مقدـ البي  ،والنّضد إُف
األتى :سيل يأيت من بلد إُف بلد ،و ّ
ّ
السجفُت -أخٌت عليها :أي أفسد عليها
جانبهما ،وىو أوعيتهم وجبلؿ ٘ترىم -ورفّعتو :أي بلغ باٟتفر وق ّدمتو إُف موضع ّ
الرحل ،وال واحد ٢تا عند أكثر
وىرمو وأفناه -لبد :آخر نسور لقماف بن عاد  - -القتود :عيداف ّ
الدىر الذي أفسد علىلبد ّ
أىل اللغة  - -األجد :ا١توثّقة ا٠تلق ،وىي اليت عظاـ فقارىا عظم واحد -واّف القتود :أي عا٢تا وارفعها على ىذه الناقة ،وىذا
كأهنا قد رمي باللحم رميا  -ال ّدخيس :الكثَت ا١تتداخل-
عما أن فيو -مقذوفة :أي لعظم خلقها وتراكب ٟتمهاّ ،
لتسلو ّ
النّحص :اللحم -القعو :الذي فيو البَ ْكرة ،إذا كاف من خشب ،وإف كاف من حديد فهو خطّاؼ -باز٢تا :ناهبا حُت بزؿ
الصريف :صوتو -ا١تسد :اٟتبل.
اللحم اللحم أي شقو وخرجّ -
 -1ا١تصدر السابق ،ص.16:
 -2ا١تصدر نفسو ،ص.17
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ِ
يوـ اٞتَلِ ِيل على ُم ْسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػتَأْنِ ٍ
س َو َح ِد
ػار بنا
َ
َكأَف َر ْحلي و قد زاؿ النػ َه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ش وجرةَ م ِ
ِ
طَا ِوي ِ
ا١تص َِت َكسْي ِ
ف الصْيػ َق ِل ال َف ِرِد
وشي أَ َكا ِرعُو
من َو ْح ِ َ ْ َ ُ
َ
ماؿ عليو َجام ػ ػ ػ ػ ػ َد البَػَرِد
تُػ ْزِجي الش ُ
ت عليو من اٞتَ ْوَز ِاء س ػَػ ػ ػ ػا ِريةٌ
أَ ْسَر ْ
حرص الشاعر على الوقوؼ على ٚتيع جزئيات و تفاصيل الثور وخصائصو ،فهو من
وحش وجرة ،وىو أرقط منقط القوائم ،ضامر البطن كالسيف الذي أحسن القُت صقلو ،وقبل أف
يبلغ الثور منطقة اٞتليل ،تعرض ١تطر غزير أرسلتو سحابة قوية اجتمع يف جنباهتا ا١تطر الغزير والربد
اٞتامد ،ولعل الشاعر يف تركيزه على ىذه النعوت اليت منحها للثور أراد أف يبُت حالتو ومعاناتو
فالثور )مستأنس وحد( .بعيد عن اإلنس ألنو يهاهبم وٮتافهم و كذلك حاؿ النابغة ،فهو فار من
النعماف وقد استبد بو ا٠توؼ حىت صار يظن السوء فيمن يلقى خشية أف يكوف عامبل للنعماف
وألف الثور من )وحش وجرة( ،و)وجرة( موضع قليل ا١تاء فبطوف وحشها طاوية لقلة شرهبا ،فقد
حرم من ا١تاء كذلك حرـ النابغة من من الراحة و األمن .واٞتملة اإلٝتية (طاوي ا١تصَت( أفادت
معٌت الضمور ا١تساعد على العدو الذي يدؿ على نشاط الثور الوحشي .وحالتو ىذه وصفاتو
تللك معادؿ موضوعي ٟتاؿ النابغة الذي «حاوؿ أف ٮتلق نوعا من ا١تعادؿ ا١توضوعي ،وأف ٬تعل
ىذه الذات اٟتيوانية مشاركة لو يف ٫تومو و أحزانو».1
يفاجئنا الشاعر يف ىذا ا١تشهد االستطرادي بصفة مضادة لصفة الضعف وا٠توؼ السابقة
حُت يشبو الثور بػ ػ )سيف الصيقل الفرد(  ،فالسيف رمز داؿ على القوة ،وكأف النابغة ىنا أراد أف
يوازف بُت صفات القوة والضعف ،فالثور وإف كاف )مستأنساً وحداً( إال أنو ٯتلك جانباً من القوة
يدفع هبا الشر عنو وكذلك النابغة ،وإف كاف ىارباً خائفاً إالّ أف لديو وسائل يستطيع هبا دفع
ا٠توؼ عنو .وقد يكوف ا١تديح واالعتذار ٫تا وسيلتاه إُف ذلك.
وقد استهل الشاعر مشهده االستطرادي باٞتملة اإلٝتية )كأ ّف رحلي( ا١تكونة من )كأ ّف(
 -1عماد حسيب ٤تمد :البناء الدرامي يف الشعر العريب القدٔف ،دراسة إحصائية ٖتليلية ،رسالة ماجستَت ٥تطوط ،كلية دار
العلوـ ،قسم الببلغة والنقد ،جامعة القاىرة ، 2000 ،ص. 57
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حرؼ مشبو بالفعل ،واٝتها )رحلي( .واليت جاءت ملحقة بشبو اٞتملة )على مستأنس وحد(
متعلقة ٔتحذوؼ يف ٤تل رفع خرب )كأ ّف( .ليعلن عن قرار االرٖتاؿ على ظهر أنيسو وشريكو
الناقة ،ولذلك كاف البد أف يقف مع ىذا الشريك ليصرؼ لو العديد من النعوت.
ولكن سرعاف ما أعطى الشاعر أ٫تية أكرب للمعآف الثانوية بدليل انو انتقل للحديث عن
الثور الوحشي الذي جيء بو لبياف سرعة وضخامة الناقة وىو ا١تعٌت األصلي .وا١تعآف الثانوية ىي
اليت قاؿ عنها حازـ القرطاجٍت « :وحق الثوآف أف تكوف أشهر يف معناىا من األ َُو ْؿ لتستوضح
معآف األ َُو ْؿ ٔتعانيها ا١تمثلة هبا ،أو تكوف مساوية ٢تا لتفيد تأكيد ا١تعٌت ،1» ...أي أف ا١تعآف
الثانوية ىي «ا١تعآف ا١تطيفة اليت تطوؼ حوؿ األصوؿ وترمي بأضوائها من جوانبها فتضيء منو ما

تريد» .2كالذي نراه يف ىذا ا١تشهد من قصة الثور الوحشي ،وصراعو مع كبلب الصائد ا١تدربة
وفزعو الشديد منها ،مث خوض ا١تعركة وهناية ا١تشهد بانتصار الثور.
ىكذا اسًتسل النابغة الذبيآف يف رسم صوره تاركاً إياىا تؤثر يف النفس على مهل يف حوار
نفسي يتدافع تدافع أحداث ىذه ا١تعركة وال يقل تصويره لنفسية الثور وما طرأ عليها من ٖتوالت
براعة وعمقاً ،عن تصوير نفسيات الكبلب.
إف انفتاح نصو على ىذا االستطراد يف تصوير الثور ومعركتو مع الصائد والكبلب قاده إُف
امتداد السرد على مساحة كبَتة يف القصيدة ،واعتماد الشاعر على ىذا النمط )أي السرد( يف
أسلوبو الشعري جعلو يروي قصتو ْترية مطلقة مع وعي كبَت بذلك ،و٢تذا جاءت قصيدتو عبارة
عن حكايات متوالية ،بدأىا بسرد موقف الفراؽ )الوقوؼ على الطلل( .مث انتقل مباشرة إُف
اٟتديث عن الناقة ا١توضوع الثآف ،مث راح يصف ىذه الناقة من خبلؿ تشبيهها بثور وحشي مركزا
على العديد من الصفات ،مث قاده اٟتديث بعد ذلك إُف سرد صراع الثور مع الصائد وكبلبو.
 -1حازـ القرطاجٍت :منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تقدٔف وٖتقيق ٤تمد اٟتبيب ابن ا٠توجة ،ط ، 2007، 4دار الغرب
اإلسبلمي ،بَتوت ،ص. 24، 23
٤ -2تمد ٤تمد أبو موسى :الشعر اٞتاىلي )دراسة يف منازع الشعراء( ،مكتبة وىبة ،القاىرة ،ط ،2012 ،2ص.450
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يق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ:1

ت عليو ِمن اٞتَ ْوَز ِاء َسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ِريةٌ
أَ ْسَر ْ
فَارتَاع ِمن ص ِ
وت كبل ٍ
ب فبات لو
َ
َ
فب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػثهن عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػليو واستَ َمر بو

ماؿ عليو َج ِام َد البَػَرِد
تُػ ْزِجي الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ٍ
ِِ
صَرِد
طَْوع الش َوام من َخوؼ ومن َ
وب ب ِر ٍ
ِ
يئات من اٟتََرِد
ُ
صػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْم َع ال ُكعُ َ

اعتمد الشاعر يف ىذا ا١تشهد على السرد من خبلؿ اإلخبار عن حالة الثور وأزمتو حُت
ٝتع صوت الكبلّب ،وقد آثر صيغة ا١تاضي )فارتاع( للداللة على ذلك) .فالفاء( دالة على
ا١تباشرة ،فقد انتفض فؤاد الثور خوفاً وفزعاً من صوت ٝتعو وىو صوت قانص يسوؽ كبلبو ٨توه.
كما ال ٯتكن أف نغفل تكرار الشاعر اإلشارة إُف الرىبة والوجل عرب صيغيت )ارتاع(
و)خوؼ( الدالتُت على شدة ما عاناه الثور حُت ٝتع صوت الكبلّب ،وىي يف اٟتقيقة تعبَت عن
معاناة النابغة من خوؼ النعماف وقد استحسن وىب رومية كثَتا ىذه الصورة اليت رٝتها الشاعر
للثور الوحشي وعرب عن ذلك يف قولو« :ولسنا نستغرب أف ٭تسن النابغة تصوير النفسيات كل
ىذا اإلحساف ،فقد أصاب قسطا وافرا من التحضر ،فتهذب أحاسيسو ورق  ،وصار أقدر على
تبيُت ا١تبلمح النفسية الدقيقة وتصويرىا وىو بذلك ٮتلع على ىذا الغرض البدوي بعض ا١تبلمح
الرقيقة فتزيده هباء».2
وبنفس األسلوب القصصي انتقل الشاعر من أزمة الثور إُف قراره مواجهة ا٠تصوـ ّترأة
وحزـ يقوؿ:3
ض ْمَرا ُف منو حيث يُوِزعُو
وكاف ُ
يصةَ با١ت ْد َرى فَأَنْػ َف َذ َىا
َشك ال َف ِر َ
كأنّو َخا ِرجاً ِم ْن َجْن ِ
ص ْف َحتِ ِو
ب َ
فَظَل يَػ ْع ُج ُم أَ ْعلَى الرْو ِؽ ُمْنػ َقبِضاً

احمل َج ِر الن ُج ِد
ا١تعا ِرِؾ عند ْ
طَ ْع َن َ
ِ ِ
ِ
ض ِد
الع َ
طَ ْع َن ا١تبَػْيط ِر إِ ْذ يَ ْشفي من َ
ود َشر ٍ
ب نَ ُسوه عند ُم ْفتَأَ ِد
َس ُّف ُ ْ
ِِ ِ
ص ْد ٍؽ َغ َِت ِذي َأوِد
يف َحالك الل ْوف َ

 -1النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.18
 -2وىب رومية :قصيدة ا١تدح حىت هناية العصر األموي بُت األصوؿ والتجديد واإلحياء ،أطروحة دكتوراه (٥تطوط) ،كلية
اآلداب ،قسم اللغة العربية ،جامعة القاىرة ،مصر ،ص.116
 -3النابغة الذبيآف ،ص.19
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ا١تبلحظ أف الشاعر قد اخ ػ ػ ػتار من حياة الثور ا١ترحلة اٟتاٝتة اليت يلعب فيها لعب ػ ػ ػة اٟتياة
وا١توت ،وىي اللحظة اليت ينفق فيها كل جهده وأقصى قوتو من أجل البقاء ،بل ٯتكن لنا أف
نقوؿ ىي ذروة القوة الغريزية يف تنازع البقاء ،ولعل الشاعر ىنا أراد أف ٬تسد مبدأ أساسو أف
الصراع جزء ال يتجزأ من اٟتياة ومبادئها الكربى .ومن ىنا كان قصة الثور الوحشي َرمزاً شعرياً
استخدمو الشاعر بصيغة فنية «للكشف عن رؤيتو للواقع والوجود وإحساسو با١تأساة اإلنسانية

فالثور يف الليل ىو الشاعر نفسو يف رحلتو وٕتوالو ،وما يتعرض لو الثور من ٥تاطر الصياد
والكبلب ،ما ىي إال ٥تاطر تواجو الشاعر والكائن البشري يف حياتو عامة».1
صور الشاعر مصَت الكلبُت (ضمراف)
وعرب البيتُت األخَتين من ا١تشهد االستطرادي ،حُت ّ

و(واشق) .أراد النابغة أف يرسل رسالة ضمنية عرب ىذا اٟتدث إُف أعدائو الذين رٔتا يكوف
مصَتىم على ىذه الشاكلة يقوؿ:2
ِ
وال سبي ػ ػ ػ ػ َل إُف َع ْق ٍل وال قَػ َوِد
صاحبِو
١تا رأى َواش ٌق إقعػ ػ ػ ػ ػاص َ
الؾ َف يسلَم وَف ي ِ
ص ِد
سِ :
إٓف ال أََرى طَ َمعاً
َ
وإ ّف َم ْو َ َ ْ
قال لو النػ ْف ُ
البلف ىذا االستبطاف الرائع لنفسيات الكبلب ،الذي ميّز أسلوب النابغة ،فشهوة القتل

اليت اختزهنا الشاعر يف (الفعل) (بثهن) عند بداية ا١تواجهة اضمحل وتبلش مع فعل الثور حُت

أنفذ قرنو يف جسد الفريصة ،وما تبعها من اختيار الكلب (واشق) ا٢ترب ْتياتو بدؿ ا١توت لذلك
«وعند ىذا ا١توقف تتكثف ٣تموعة من اإلنقبلبات العكسية على ا١تستويُت اٟتركي والنفسي حيث
يغدو الطالب مطلوباً ،وا١تطلوب طالباً وتتبدؿ مشػ ػ ػ ػ ػاعر الكبلب من اإلقداـ إُف اإلحجػ ػ ػاـ ومن

الشجػ ػ ػ ػاعة والثقة بالنصر ،ومن اٞتب والثقة باالهنزاـ إُف الثبات وا١تواجهػ ػ ػ ػ ػة وٖتقيق النصر».3

إف القارئ ١تشهد الثور الوحشي يف دالية النابغة ٬تده يتوفر وبصورة ملفتة للنظر على اٟتس
 -1عبد الواحد الدٛتٍتٝ :تة التخييل السردي يف الشعر العريب القدٔف من ا١تيثولوجيا إُف الرؤية اٞتمالية٣ ،تلة آفاؽ الثقافة
والًتاث ،ع ،2014 ،86اإلمارات العربية ا١تتحدة ،ص .93
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص  -20بتصرؼ-
 -3سعيد العريفي  :نسيج القصيدة اٞتاىلية  ،ص .20
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القصصي ،فالزماف شتاء بربده الشديد و قساوتو ،وقد حرص الشاعر على أف يلف

االنتباه إُف

ىذه الصورة ،فاستحضر ا١تكاف يف قولو« :من وحش وجرة» ،أي أف ىذا الثور من وحش ىذه
الفبلة ،ووجرة ىو ٣تتمع الوحش وماؤىا قليل ،فبطوف وحشها طاوية لقلة شرهبا ا١تاء ،1وعن طريق
االنتقاؿ ا١تباشر وصف الشاعر الثور الوحشي وصراعو مع كبلب الصائد.
ا١تبلحظ أف اٟتيواف متمثبل يف الثور الوحشي والكبلب ،يداوـ على الظهور يف ىذا ا١تشهد
االستطرادي ،فهم أبطالو الذين ٭تركوف األحداث ٦تا جعل تشكل نسيج السرد واتصاؿ حلقاتو
معقود إُف درجة كبَتة ٔتا ٯتيز ىذه الشخصيات من نشاط وما ينم عنها من أفعاؿ وحوارات تتباين
٤تموالهتا واختبلؼ مواقعها ومستوياهتا معربة بذلك عن تباين العمل السردي وتعدد مستوياتو
وعدـ خضوعو ١تقوالت أو حقائق تعجز معها الشخصية أف تنمي حدثًا أو تدبر صراعاً أو تنشئ

حوارا.2

وعليو فمشهد الرحلة يف ىذه القصيدة جاء زاخرا ٔتقومات السرد اليت امتدت على طوؿ
القصيدة ،وما ىو ملف لبلنتباه يف ىذا ا١تشهد أيضا ،وباإلضافة إُف اٟتوادث وذكر الشخصيات
وا١تكاف و الزماف ،ىو وجود عنصر اٟتوار ،وىو من الوسائل ا١تهمة اليت تكشف عن الشخصية إذ
«من خبللو تعرض الشخصيتو ذاهتا علينا وتنكشف أفكارىا وطبائعها ونوازعها».3
يظهر اٟتوار يف ىذا ا١تشهد االستطرادي يف اٟتوار الداخلي (ا١تونولوج)
( ،)Monologueحُت ٖتدث الكلب (واشق) مع نفسو اليت أشارت عليو بضرورة الًتاجع
عندما رأى مصرع صاحبو الكلب (ضمراف) ،وذلك لئلبقاء على حياتو ألف ا٠تصم أقوى منو
وسيناؿ منو حتما.
 -1النابغة الذبيآف :الديواف ،ص. 17
 -2ضياء غٍت لفتة :البنية السردية يف شعر الصعاليك ،دار اٟتامد للنشر و التوزيع ،عماف ،األردف ،ط،2010 ،1
ص-179بتصرؼ-
 -3ا١ترجع نفسو ،ص .118
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صور فيو أحداثا «راعى
عرض الشاعر مشهده االستطرادي يف صورة مليئة باٟتياة واٟتركة ّ

فيها كل ا٠تطوط األساسية للقصة الفنية من نواحيها النفسية ،ومن جوانب الوصف ومن اٟتوار
ومن جو القصة وروحها ٦تا أكسبها ٚتالية القصة األدبية» ،1وهبذا األسلوب استطاع أف يؤثر يف

السامع و٬تتذب النفوس لئلصغاء إليو« ١تا ٢تذا األسلوب من قدرة على التأثَت حُت ٬تعل ا١تتلقي
يستميل إُف اإلصغاء بشوؽ إُف معرفة الوقائع و األحداث ،ومن شأف ىذا اإلشغاؼ القصصي
الذي ٬تتذب النفوس ،أف ٭تي ا١تشاىد اليت يعرضها و٬تعلها نابضة باٟتركة يف تدافع مظاىرىا».2
وبروز ا١تشهد على ىذه الصورة ٬تعلنا ال نبالغ حُت نقوؿ أهنا من أمتع ما ترؾ لنا الشعر
اٞتاىلي عامة ،و شعر النابغة الذبيآف خاصة ،وىو من مشاىده الرائعة ا١ترسومة بالكلمات شأهنا
شأف صور اٟتائط ونقوش اآلثار وا١تعابد ٮتلفها الفناف لدى األمم اليت تبٍت ا٢تياكل والقصور
وا١تعابد.3
 عالقات التبادل التصويرية والوصفية والرمزية في المقطوعة االستطرادية: التصوير:إذا كنا قد أشرنا يف بداية حديثنا -سابقا -إُف أف النص الشعري اٞتاىلي قد تدخل يف
بنائو آليات القصة أو األسلوب القصصي ،انطبلق ػ ػًػا من تشكيل العديد من عبلقات التبادؿ بُت
ما ىو رمزي وتصويري ووصفي ،فإف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة يف قصة الثور الوحشي ،قد
حشد يف إطار خطاب قصصي ضمن خطاب أكرب تتواصل فيو العبلقات الرمزية والتصويرية

 -1عبد اهلل ٤تمد إبراىيم راشد كلّوب :شعر صعاليك اٞتاىلية ،دراسة سيميائية ،رسالة ماجستَت ٥تطوط ،كلية دار العلوـ،
قسم الدراسات األدبية ،جامعة القاىرة ، 2015 ،ص. 224
٤ -2تمد عبد الواحد حجازي :األطبلؿ يف الشعر العريب دراسة ٚتالية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ،اإلسكندرية ،ط،1
 ،2001ص .208
٤ -3تمد زغلوؿ سبلـ :مدخل إُف الشعر اٞتاىلي ،دراسة يف البيئة و الشعر – منشأة ا١تعارؼ ،اإلسكندرية،1995 ،
ص -131بتصرؼ-
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والوصفية ،ولذا نرى أف عبلقات التبادؿ بُت السرد وغَته يف النص تتجاذباف التأثَت.1
وقد أشار ٤تمد زيداف يف ىذا الصدد إُف أف حركة النص هبذه الصيغة اليت ٯتتزج فيها
التصوير بالوصف وبالرمز ٬تعل «البحث يطلق على ىذا النوع من ا١تتخيل السردي مشهداً

مصنوعاً ٯتثل مدى نصيًا فعليًا يسيطر على حركتو».2

وٯتكن أف نوضح عبلقات التبادؿ (التصويرية والوصفية والرمزية) يف ىذه ا١تقطوعة
االستطرادية من شعر النابغة الذبيآف كما يلي:
صور الديار

التصويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر

صورة الرحلة

صورة اٟتيواف
صورة الراحلة
صورة الثور الوحشي

صورة الكبلب

صورة ا١تعركة بُت الطرفُت

الصورة النهائية (موت الكبلب و ٧تاة الثور)

 -1يوري لو٘تاف ٖ :تليل النص الشعري ،ترٚتة٤تمد فتوح أٛتد  ،دار ا١تعارؼ  ،ط ، 1955 ، 1ص -30بتصرؼ-
٤ -2تد زيداف  :البنية السردية يف النص الشعري  ،ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة  ،األمل للطباعة و النشر ،مصر2004،
ص.115
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ا١تبلحظ أف ا١تشهد االستطرادي يف قصة الثور الوحشي عند النابغة قد انبٌت على العديد
من الصور اٞتزئية ،وكل صورة ٗتتزف يف ذاهتا معٌت خاصا ،وتتوزع ىذه الصور توزيعا منسقا
ومتبلٛتا ٠تلق صورة أمشل تشكل حلقة من حلقات النص تتوالد منها حلقة أخرى ،وىكذا
تتنامى أجزاء القصيدة مشكلة البنية العامة ٢تا.
 الوصف:إذا كاف الشاعر قد اعتمد على التصوير كآلية من اآلليات الفنية يف تشكيل خطابو
الشعري ،فإف تقنية الوصف من اآلليات اليت ارتكز عليها البناء العاـ للخطاب الشعري عند النابغة
يف مشهده االستطرادي و ا١تخطط التاِف يوضح ذلك:
 وصف الديار (خالية ،مهجورة)... وصف الناقة (عَتانية ،قوية ،السريعة وقا٢تاجرة ،ا١توثقة ا٠تلق ،النشيطة)...
الػ ػ ػ ػ ػوصف

 وصف الثور (ىو من وحش وجرة ،مستأنسوحد ،خائف ،أبيض اللوف ،يف قوائمو نقط
سوداء ،ضامر البطن)...،
 وصف ا١تعركة و حالة الكبلب (شك الفريسة،أنفذىا ،طعن ،ا١تبيطر ،سفود ،شرب ،ظل
يعجم ،حالك اللوف)...،
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فالشاعر أراد أف ٭تيط بكل حيثيات ا١تشهد وحوادثو معتمدا على آلية الوصف الذي خدـ
ا١تعٌت وساىم يف إغناء الداللة ،وقد كاف الشاعر دقيقا يف استطراده وتتبعو لؤلحداث ،حيث َف
يغفل أي جزئية يف وصف (الديار ،الناقة ،الثور) ٦تا جعل مشهده مشهدا حيًا تسري فيو اٟتياة
واٟتركة ،وىذا ما أكده ٤تمد خالد زواوي وأشار إليو يف قولو" :وقد ٬توز لنا أف نستحسن صورة
النابغة على صورة أي رساـ مهما كان أصباغو متعددة األلواف ،ذلك أف اليت بُت أيدينا تتمثل
فيها اٟتيوية واٟتركة ٔتا ال يقدر عليو الرساـ بريشتو" .1ومرد ذلك أف الشاعر كان لو قدرة كبَتة
يف اختيار اللغة ا١تعربة عن ىذه الصور ،حيث وفق يف اختيار األلفاظ واألٝتاء مثل (الصيقل،
صرد ،صمع ،الكعوب ،ا١تعارؾ ،الفريصة.)... ،
 الـ ـ ـ ـرمز:إذا كاف التصوير والوصف من اآلليات الفنية اليت ميزت أسلوب النابغة الشعري يف رسم
الصورة و ا١تشاىد و منها مشاىد االستطراد ،وكان الصورة الشعرية ىي لب الشعر وجوىره فإف
الرمز ىو جوىر الصورة ،وىو القادر على إخراجها من منطق نظاـ اللغة الصارـ إُف اإل٭تاء الذي
يستفز القارئ و يثَته للبحث يف أبعاد ىذه الصور ودالالهتا.
وَف ٮتل أسلوب النابغة الشعري من تقنية السرد من خبلؿ الرمز ،ويظهر ذلك بوضوح يف
مشهده االستطرادي يف تصوير الثور الوحشي ،عند تشبيهو للناقة هبذا الثور٦ ،تا جعل اإل٭تاء ينبع
من العبلقة اليت أقامها الشاعر بُت طريف التشبيو (الناقة /ا١تشبو) ،و(الثور الوحشي /ا١تشبو بو)
فجاء ا١تشهد جديرا باالىتماـ ألنو يطرح العديد من التساؤالت تدور أ٫تها حوؿ فكرة ما إذا
كان

القصة اليت حاكها الشعراء حوؿ تشبيو الناقة قد ا٨تذرت إليهم كتقليد فٍت ٤تض أـ أهنا

ٖتمل مغزى آخر من واقع اٟتياة ومن جانب العقيدة والدين؟
يف ىذا الصدد يشي ػ ػ ػ ػر مصطفى ن ػ ػ ػ ػاصف يف كت ػ ػ ػ ػابو قراءة ثانية لشعرنا القدٔف ،أف مشهد
 -1خالد ٤تمد زواوي  :تطور الصورة يف الشعر اٞتاىلي  ،دراسة يف البيئة و الشعر  ،منشأة ا١تعارؼ اإلسكندرية  ،مصر دط
 ،1955ص. 371 370
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النابغة ال ٮتلو من بعض حق ػ ػ ػ ػائق اجملتمع اٞتاىلي يقوؿ" :لس أرى فرقا بُت ىذه الصورة ا١تتكررة
وخوؼ الش ػ ػ ػاعر ،وىو ضمي ػ ػ ػ ػ ػر اجملتمع من االهنيػ ػ ػار ،ذلك أف الصياد ىنا ال ٮتلو من إرادة
التقهقر الت ػ ػ ػ ػي تنػ ػ ػ ػ ػاوئ ب ػ ػ ػواعث التقدـ يف اجملتمع .الصي ػ ػ ػاد ىنا صورة الرجل األثر أو صػ ػ ػ ػ ػورة
التعصب الذي ٭ترؾ ع ػ ػ ػ ػوامل الفرقػ ػ ػ ػة والتن ػ ػ ػ ػاحر فيذوب اجملتمع من حيث ىو كل متم ػ ػ ػ ػاسك ىذا
ىو ا٠تطر الذي يتصوره الشاعر".1
أما عبد اٞتبار ا١تطليب الذي تناوؿ يف دراستو (قصة الثور الوحشي و تفسَت وجودى ػ ػ ػ ػ ػ ػا يف
القصيدة اٞتاىلية) -وىي من الدراسات اليت ْتث

يف أصوؿ الشعر العريب القدٔف -فَتى "أف

القصيدة اٞتاىلية تكشف يف قصة الثور عن أبعاد جديدة تتصل بقصة اإلنساف ا٠تالدة يف دورة
اٟتياة وا١توت واختبلؼ الفصوؿ وقدسية اٟتيواف ،وتلخص تارٮتا طويبل من التطور مرت بو حىت
ظهرت يف إطارىا على أيدي شعراء اٞتاىلية ا١تعروفُت" .2ونوضح ذلك يف ا١تخطط التاِف:
النػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاقة

عبلقة مشاهبة

صورة الثور الوحشي
يرمز إلى

حقائق اجملتمع اٞتاىلي بكل تناقضاتو

يرمز إلى

مبلمح دينية قدٯتة تتصل بقداسة الثور

وإذا كاف االختبلؼ واضحا بُت الباحثُت وا١تتوغلُت يف عاَف الشعر اٞتاىلي،حوؿ حقيقة
ما ٭تملو ىذا األخَت يف طياتو من معاف ودالالت و رموز ،فإننا نشَت ىنا إُف فكرة مهمة ،وىي
أف الصور اليت رٝتها الشعراء اٞتاىليوف ومنهم النابغة يف مشهد الثور الوحشي ،وإف كان ٖتمل
 -1مصطفى ناصف :قراءة ثانية لشعرنا القدٔف ،ص .181
 -2عبد اٞتبار ا١تطليب :مواقف يف األدب والنقد ،منشورات وزارة الثقافة واإلعبلـ ،دار الرشيد،العراؽ ،1980 ،ص.67
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يف طياهتا مبلمح دينية قدٯتة تتصل بقداسة الثور وما كاف يرمز إليو من ا٠تصب والنماء واالٖتاد
من جهة ،وكان معربة عن واقعهم وجانب من حياهتم وعاداهتم وتقاليدىم من جهة أخرى ،فإهنا
من جهة ثالثة قد أصبح

خصوصية فنية وٝتة بارزة يف أسلوهبم الشعري .ا١تهم ىو أف النابغة

الذبيآف قد احتفظ يف مشهده االستطرادي (يف قصة الثور الوحشي)ٔ ،تحور الرمز من جهة
(الثور) ؤتحور السرد من جهة أخرى يف تقصي األحداث و سردىا و يف ىذا يقوؿ ٤تمد زيداف:
يقربو من السرد اٟتكائي القائم ،مث على تصور مشهدي ،ٯتكن
"واحتفظ للذات بالتماسك الذي ّ
رصده يف النص من خبلؿ اٟتركة اليت يرٝتها الشاعر لرحلتو ،والصراعات اليت قابلتو يف ىذه

الرحلة" .1وبذلك كان طريقة السرد من خبلؿ الرمز إحدى التقنيات الفنية والسمات األسلوبية
اليت ميّزت ا١تشهد االستطرادي عند النابغة ،خاصة يف تشكيل صورتو الشعرية يف مشهد الرحلة
تغَت على مستوى مادة
حيث كان ىذه األخَتة "عنصرا مركزيا يف ٣ترى اٟتكي ٔتا تتيحو من ّ
اٟتكي ومنظورات السرد يف أي عمل حكائي يوظف الرحلة ،فإف غٌت الشخصية يزداد خصوبة
وثراء بوجود ىذا العنصر".2
هبذا استطاع الشاعر أف يبدع قصيدة امتزج فيها موسيقى الشعر بعناصر السرد واٟتكي
وأثبت عبقرية شعرية فذة ىي عبقرية النابغة القادرة على "تصوير األحداث ،وإبداع الشخصيات
ا١تناسبة ،كما تقتضي براعة يف األسلوب الذي يفسح اجملاؿ للقارئ ،كي يطوؼ يف مرابع النفس
وحنايا الوجداف و ٯت ّكنو من الغوص يف أسرار اٟتياة اإلنسانية ،واإل١تاـ ٔتذاىبها ومثلها ،كل ىذا يف
إطار األوزاف و األنغاـ".3
تنم القصيدة الدالية اليت انطوت على ا١تشهد االستطرادي يف تصوير الثور الوحشي ،عن
براعة الشاعر وقدرتو على التشكيل الشعري اٞتيد ا١تكثف الداللة ،كيف ال وىو الفناف الذي
٤ -1تمد زيداف :البنية السردية يف النص الشعري ،ص .353
 -2سعيد يقطُت :الرواية والًتاث السردي  ،من أجل وعي جديد بالًتاث  ،ا١تركز الثقايف العريب  ،بَتوت  ،الدار البيضاء،
ط 1992 ،1ص.65
 -3عزيزة مريدف :القصة الشعرية يف العصر اٟتديث ،ص. 23
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استطاع أف ٬تعل من شعره عا١تا خاصا متميزا يسمو بالعديد من الصور واألخيلة يف مشاىد امتزج
فيها السرد بالشعر٣ ،تسما فيها كل ما ٮتتلجو ويعرب عن أفكاره ومعتقداتو بتحويلها إُف
شخصيات حية ،وذلك دوف أف يفقد الشعر بريقو ٖت خصوصية السرد.
ب .المقطوعة االستطرادية الثانية:
من ا١تشاىد االستطرادية اليت ٕتل

فيها مبلمح القصة و ٝتاهتا يف شعر النابغة الذبيآف

مشهد استطرادي آخر يف تصوير الثور الوحشي ضمن قصيدتو الرائية ،وإف كاف ىذا ا١تشهد َف
يقًتب إُف األسلوب القصصي اٟتديث ،إال أنو ينطوي على بعض البنيات القصصية اليت سا٫ت
يف إثراء ا١تشهد الشعري ،و جعلتو ينفتح على العديد من الدالالت ،ألف البنيات القصصية عندما
تأيت مصاحبة لبعض البنيات الفنية يف النص الشعري"تعطي لو كثافة معنوية ٖتفز على التلقي
وعلى التفكَت يف النصٔ ،تعٌت تزيد من لذة النص وتلقيو".1
بدا ىذا األسلوب واضحا يف النص الشعري العريب القدٔف عموما "السيما النص الذي
ينطوي على تعدد اللوحات الفنية بوصفها أ٪تاطا و أساليب تسم نظاـ القصيدة العربية القدٯتة ،إذ
ٯتكن للمتلقي أف يستشعر عند تلقيو للنص وجود را ٍو  ،ومروي لو ويستشعر وجود سلطة لؤلزمنة
و األمكنة ا١تتعالقة مع نظاـ الصيغ والذي يشكل ا٠تيط الرابط لفنية النص".2
 تمظهرات عناصر القصة في المقطوعة االستطرادية:توفر ا١تشهد االستطرادي يف تصوير الثور الوحشي يف رائية النابغة الذبيآف على مكونات
القص وعناصره األساسية ٦تا كاف لو أثره الكبَت يف التداخل مع جنس الشعر من جهة ،ومع
األبعاد الداللية ا١توجودة يف النص من جهة أخرى ،حيث مضى الشاعر يف ىذا ا١تشهد يسرد
 ذكر أهنا قصيدة منحولة ،و لكن ٔتا أهنا موجودة يف قصائد الديواف فقد مت الوقوؼ عندىا النطوائها على مشهد استطرادي
يف وصف الثور الوحشي.
 -1عبد الرحيم مراشدة :ا٠تطاب السردي و الشعر العريب ،عاَف الكتب اٟتديث ،أربد ،األردف ،ط ،2012 ،1ص .09
 -2ا١ترجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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األحداث جاعبل من الثور الوحشي بطبل لقصتو ،وقد انتقل إليو و حاؾ لو قصة شائقة بعد أف
وصف ناقتو بو يقوؿ:1

ب الِر ِ
اح نَظ ػ ػ ػ ػ ػا ِر
َكأّ٪تَا الر ْح ُل منها فَػ ْو َؽ ذي ُج َد ٍد
ياد إُف األَ ْشبَ ِ
ذَ ِ
فالشاعر كاف ٯتتطي ظهر الناقة اليت كاف يقطع هبا الفيايف إال أنو خيِل إليو أف اليركب ناقة

ولكن كاف ذب الرياد وىو الثور الوحشي .وىذا التشبيو مظهر خاص من مظاىر السرد حيث
أحدث الشاعر من خبللو ٖتوال واضحا يف عملية السرد ،عندما انفصل عن الطلل مث انتقل إُف
الرحلة اليت مزجها بقصة تدؿ على وجود ذوات أخرى يف إطار الوجود ا١تباشر ،بدأىا أوالّ بوصف
البطل ،فهو وحيد طريد مفزع موطنو وجرة أو تعشار ،يرعى نبات الغيث ا١تبكر فاكتمل
ضخامتو ،جوف ،ولكنو حزين مهموـ يعآف من وحدتو ،ويًتاءى ذلك يف صورتو ٣ترسا شاحبا.
إذا ك ػ ػ ػ ػ ػ ػاف الشاعر قد ركز على صفات الثور الداخلية ،فإنو َف يهم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل صفاتو ا٠تارجية
فب ػ ػ ػ ػ ػاإلضافة إُف الضخامة اليت ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاف يتميز هبا ،فإنّو َف يكن ذا لوف واحد بل اجتمع فيو عدة
ألواف (الصفرة و البيػ ػ ػ ػ ػاض و السواد) فظهره ٮتتلط بو البياض واالصفرار يف شبو خطوط ذات لوف
متميز وبقوائمو سواد قامت يشبو الوشم بالقار يقوؿ:2
ٍ
ت َعْنو َحػ ػ ػ ػ ػ َبلئِلُو
ُمطَرد أُفْ ِرَد ْ
اع لو
ُ٣تَر ٍس وح ٌد جو ٌف أطَ َ
ِِ
٢تق
َسػ ػ ػَراتُو ،ما َخبل ُحداتو ٌ

ش ُخبةَ أو ِم ْن َو ْح ِ
من َو ْح ِ
ش تِ ْع َشا ِر
ٍ
الو ْٝتَى ِمْب َكا ِر
نب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ات َغْيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػث من َ
الوسػ ػ ػ ػ ػػْ ِم بال َقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا ِر
وبالقػ ػ ػ ػ ػوائم مػ ػ ػث ُل َ

مارس الشاعر فعل االستقطاب ،لكي ينشد متابعة ا١تتلقي و ٬تعلو يدخل إُف عاَف النص
من خبلؿ عبلقة التشبيو اليت عقدىا بُت الناقة و الثور الوحشي ،ليبدأ بعدىا يف سرد حكاية ىذا
الثور و صراعو مع (الطبيعة /اإلنس ػ ػ ػ ػ ػ ػاف /اٟتيواف) ،فيقوؿ أنو تَعِس َف يهنأ يف مرتعو ليلة ،يصػ ػ ػ ػ ػ ػارع
 -1النابغة الذبيآف :الديواف ،ص.203


ب الِرياد و ٝتي بذلك ألنو ٮتتلف ،و ال يستقر يف مكاف واحد ،و قيل ألنو يرود
ب :الثور الوحشي ،و يقاؿ لو أيضا َذ ُّ
ال ّذ ُ
فيذىب و ٬تيء.
 -2ا١تصدر نفسو ،ص .203
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األىواؿ ليل هن ػ ػ ػ ػ ػ ػار و يف مسائػ ػ ػ ػ ػو وصباحو ،حيث عاش ليلة مظلمة ترعد وتربؽ إن ػ ػ ػ ػ ػ ػها ليلة
مظلمة عاصفة تسفعو باٟتصى وتط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػارده بالزمهرير وتغمره با١تطر فلجأ إُف شجرة أرطاة معشبة
علّو ٬تد ا١تلجأ اآلمن و ا١تقر اٟتصُت يقوؿ الشاعر مصورا ٣تريات ىذا اٟتدث:1
ب َشف ٍ
منها ْت ِ
اص ِ
اف وأَْمطَا ِر
َ
بػػَػ ػ ػ ػاتَ ْ لو ليلةٌ َش ْهبَاءُ تَ ْس َفعُوُ
ِ
ابل َسا ِري
ضْيفاً ألرطاةٍ وأٞتأه
ا١تبلحظ
ات َ
وبَ َ
مع الظبلـ إليها و ٌ
حي نابض
أف النابغة قد استثمر ٚتل مليئة بسرد األحداث فا١تتلقي ىنا ٬تد نفسو أماـ مشهد ِ
باٟتيوية والنشاط ٬تسد معاناة الثور وصراعو من أجل البقاء وىو هبذا األسلوب"ٔتسرح األحداث
لتبدو شبو مشهدية أمامو حىت ٯتكن لو رؤيتها وكأهنا أماـ العُت ،أو على خشبة مسرح" .2وقد
جاءت داللة معاناة الثور ٥تتزنة يف اٞتمل واأللفاظ التالية ( ليلة شهباء ،تسفعو ْتاصب ،أمطار،
الظبلـ ،وابل ساري) .ونضيف إُف ذلك تكرار الشاعر للفعل (بات) وما أحدثو من جرس ينبئ
باٞتو ا١تأساوي الذي عاشو الثور يف ىذه الليلة وىي الداللة اليت أراد النابغة إيصا٢تا إُف ا١تتلقي.
و١تا مضى الليل بأىوالو ،وأسفر الصبح وانتشر الضياء وهتيأت أسباب األماف للثور
الوحشي ،حدث ا١تفاجأة حيث انقض عليو قانص من قناص أ٪تار ،وىنا ٖتدث عملية االنتقاؿ
يف ٣ترى اٟتدث عرب الشخصية البطلة ،اليت كان قطبا ٤تركا للبناء القصصي على مستوى ا١تشهد
االستطرادي ،حيث َف يتوقف الشاعر عند سرد تفاصيل صراع الثور مع الطبيعة القاسية وىو
(اٟتدث األوؿ) بل انتقل إُف (اٟتدث الثآف) مصورا عراؾ الثور الدامي مع الكبلب العشرة وىو
صراع "ٯتهد للعقدة الكربى ويضع حبكة القصة ،ويزداد ىذا الصراع ،كلما توغلنا يف قراءهتا فقد
بدأىا ىادئا مع وحدتو ،مث مع الليل والريح وا١تطر والربد العنيف وال تكاد تنحل عقدة حىت ٘تهد
ألخرى أشد وأعنف" .3وىي تلك اليت خاضها الثور مع الصائد وكبلبو العشرة إال أنو انتصر
 -1ا١تصدر السابق ،الصفحة نفسها.
 -2عبد الرحيم مراشدة :ا٠تطاب و الشعر العريب ،ص .118
 -3سعد إٝتاعيل شليب :األصوؿ الفنية للشعر اٞتاىلي ،ص .191
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عليهم يف النهاية وىي ا٠تا٘تة السارة اليت ارتضاىا الشاعر لقصتو يقوؿ:1
ىت إذا ما ْا٧تَلَ ْ ظَلػْػ ػ َماءُ ليلتِو
َح َ
ص يَ ْسعى بأكلُبو
ْأى َوى لو قانػ ػ ػ ػ ٌ
ِ
ف الصْي ِد تَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػباعُ لو َٟتِ ُم
ُ٤ت ػ ػ ػ ػ ػال ُ
ٍ
يَ ْس َعى
بغضف بَراىا فهي طَا ِويَةٌ
حىت إذا الثػ ْوُر بعد النػ ْف ِر أم َكنَوُ
فَكر َْ٤ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِميةً من أف يَف ػػِّر كما
ص ْد َر ّأولِػ ػها
فَ َشك بالرمح منها َ
ص َده
مث انْػثٌَت بَػ ْع ُد لل ػ ػ ػ ػ ػ ػثآف فأقْ َ
ِ
ث الب ػ ػ ػاقي بنافذةٍ
وأثب الثال َ
وظل يف سبعة منها َٟتِْق َن بو
ّ
حىت إذا ما قَ َ
ضى من ػ ػ ػ ػها لُبَانَػتَوُ

الصبػػْ ُح عنو أي إ ْس َفا ِر
أس َفر ُّ
وْ
َعا ِري األشاجع من قُػن ِ
اص أَْ٪تَا ِر
ِ
اب غَتُ أطْما ِر
م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا إف عليو ثيَ ٌ
طوؿ ٍ
ارٖتاؿ هب ػ ػ ػ ػ ػا منو و تَ ْسيَا ِر
ُ
أ ْشلَى و ْأر َسل ع ْشًرا ُكلُّها ضاري
العا ِر
كر احملامي حفاظًا َخ ْشيَةَ َ
َشك ا١ت َش ِ
بأع َشا ِر
أع َش ًارا ْ
اعب ْ
ُ
بػ ػ ػ ػ ػ ػذات فَػ ْرٍغ بعيد ال َق ْع ِر ّنعػ ػ ػ ػ ػار
من باسػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍل عا ٍَف بالط ْع ِن كرا ِر
يكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر بالر ِ
وؽ في ػ ػ ػ ػها كر إسوار
َ ُّ
وعاث فيها باقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
وإدبَا ِر
َ
باؿ ْ

الدارس ٢تذا ا١تشهد يلمس أسلوبية خاصة لدى الشاعر ،فالكلمات مستقاة من اٟتياة
البدوية اليت عاشها اٞتاىلي يف الصحراء ،تتميز بالغرابة اليت ٖتتاج إُف ا١تعجم قصد توضيحها ومن
ذلك الكلمات التالية( :األشاجع ،أطمار ،تسيار ،النفر )...
غَت أف ا١تشهد قد استمد حركيتو وحيويتو من اٞتمل ا١تعتمدة يف بنائو ،وىي ٚتل سردية
يفر) ٖتمل داللة القوة والشجاعة اليت
ٗتتزف أحداثا خاصة ،فاٞتملة الفعلية (فكر ٤تمية من أف ّ
٘تيز هبا ثور النابغة ،بدليل أنو اختار ا٢تجوـ مع مشقتو ٟتماية كرامتو ألف الفرار ال َيورث إال ا٠تزي
لصاحبو ،وهبذا الفعل وضع الشاعر الثور يف دائرة بطولية ،و جعلو يتحكم يف ٣تريات اٟتدث فهو

الشخصية الرئيسية اليت تعمل على ٖتريك األحداث من أجل إيصا٢تا إُف العقدة واٞتمل التالية:
(فشك بالرمح منها صدر أو٢تا) ( ،انثٌت بعد للثآف فأقصده)( ،وأثب الثالث الباقي بنافذة) ،ىي
َ
اليت ٖتيلنا إُف سياؽ الصراع الذي واجهو الثور مع كبلب الصائد.

 -1النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .204 ،203
- 123 -

فصل ث ـ ــان

جماليات األسلوب القصصي في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني

كمل
ىذا وقد ّ

فعل الشخصية البطلة ٣تموعة من الشخصيات الثانوية اليت انتقاىا

الشاعر من عاَف اإلنساف واٟتيواف حيث عمل متضامنة على إ٧تاز اٟتدث السردي وبناء حركتو
ويف النص ٚتل وسياقات ٖتيل إُف سياؽ القصة أو اٟتكاية ككل وذلك من خبلؿ اٞتمل (بات
لو ليلة شهباء ،تسفعو منها ْتاصب ،بات ضيفا ألرطاة ،حىت إذا ما ا٧تل

ظلماء ليلتو ،أسفر

الصبح ،أىوى لو قانص ،يسعى بأكلبو )... ،وغَتىا من اٞتمل اليت أسفرت عن األحداث
بأسلوب قصصي.
وكاف التشبيو عن طريق أداة التشبيو (كأ ّف) يف قولو( :كأ٪تا الرحل منها فوؽ ذي ُج َد ٍد)

جسرا لفظيا تسرب من خبللو الشاعر إُف القصة ومن ٙتة إُف أحداثها ،وقد اختار الشاعر من
الصحراء ا١تيداف الذي ٖترك

فيو أشخاص القصة لئلفصاح عن األحداث ،أما الزماف أو الزمن

فكاف ليلة وصباحا (ليلة قاسية و صباحا أشد قسوة).
ىكذا جاءت لغة ا١تشهد االستطرادي يف تصوير الثور الوحشي عند النابغة الذبيآف
حاضنة للشعر والسرد القصصي معا ويف ذلك ٚتالية خاصة يستشعرىا ا١تتلقي عند ٦تارسة الفعل
القرائي.
جـ .المقطوعة االستطرادية الثالثة:
عرض النابغة الذبيآف لصورة الثور الوحشي يف مقطوعة استطرادية ثالثة يف قصيدتو اليت
مطلعها:1

ِ
اض َما
اع ِم ْن ْ
فاألجز َ
واحتَػل الش ْر َ
ع ْ

اد وأَْم َسى َحْبػلُها ا٧تَ َذ َما
بَانَ ْ ُس َع ُ
غَت أف ما ميز ىذه ا١تقطوعة أهنا كان

*

يف غاية اإل٬تاز أي أف قصتها َف تكن مكتملة

كما مر بنا يف ا١تقطوعتُت السابقتُت ورٔتا يرجع ذلك إُف عامل الرواة والزمن ،حيث اكتفى الشاعر
 -1ا١تصدر السابق ،ص .61

*

الشرع :موضع-
قولو :أمسى حبلو وا٧تدما :أي انقطع ما بينو وبينها من الوصاؿ -ا٧تذـ :انقطع -احتلّ  :نزل ّ -
األجزاعٚ :تع جزع ،وىو منعطف الوادي ومنحاه -اضم :اسم واد ،وقيل ىو جبل.
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يف ىذه ا١تقطوعة بفصل واحد من فصػ ػ ػ ػ ػوؿ القصة وبنسق زمٍت ٤تدد وىو ليلة من لياِف (ٚتادى)
الباردة يقوؿ :1
ٍ
ات ُمْن َك ِرسا
أو ذي ُو ُشوـ ْتَ ْو َ
ضى بَ َ
بات ِْتقػْػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ف من البَػ َق ػ ػ ػ ػ ػ ػا ِر ْ٭ت ِف ُره
ِ
ُف الِريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِح َرْوقَػْيو َو َجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػْبػ َهتَو
ُم َو َ
ص ِل الس ِ
يف ُمْنصلِتًا
حىت غدا مثل نَ ْ

ٍ
ضلَ ْ ِدٯتَا
يف ليلة من ُٚتَ َادى أَ ْخ َ
استَكف قليبل تُػ ْربُو اهنػَ َد َما
إذا ْ
كا٢تِْبػَرقِي تنحى ين ُف ُخ ال َف َح َما
ِ
األماعَز من نيّاف واأل َك َما
يَػ ْق ُرو


يف ىذا ا١تشهد شبّو الشاعر ناقتو بػ (ذي وشوـ) وىو ثور وحشي بقوائمو سواد ،وقد انتقل

إُف ىذا التشبيو -الذي أعلن عن بداية ا١تشهد -بعد أف وصف ناقتو با٠تفة والقوة والنشاط ،فهي
تشبو أتانًا وحشية فزعة جافلة خائفة من صياد حريص يف طلبها.
لعل ما يربر االنتقاؿ الذي أحدثو الشاعر على مستوى ا١تشهد من تشبيو ناقتو باألتاف إُف
تشبيهها بالثور الوحشي ،ىو أف ا١تعآف اليت أٌف عليها يف تشبيو الناقة باألتاف َف ترضو ،و ٢تذا آثر
أف ينسج خيوط قصتو حوؿ مشبو بو آخر أكثر قوة و صبلبة وىو الثور الوحشي ،خاصة إذا

علمنا أف ىذه ا١تقطوعة االستطرادية عرضها الشاعر من خبلؿ افتخاره بنفسو ،فسيطرت نغمة
(األنا) على القصيدة كلها و٢تذا حرص النابغة أف ٬تعل من الثور الوحشي (بطل قصتو) ،واحملور
الرئيسي الذي تدور حولو األحداث ،لكن البلف

للنظر يف ىذا ا١تشهد أف الشاعر قد أغفل

وصف البطل من ا٠تارج و الداخل -كما رأينا ذلك يف ا١تشهدين السابقُت -وكأنّو أراد أف ٯتنح
للقارئ متعة االكتشاؼ ا١تتدرج ٢تذه الشخصية من جهة ،كما أراد أف ٯتنح "للشخصية اٟترية يف

 -1ا١تصدر السابق ،ص.66 ،65
 ذو وشوـ :ثور وحشي بقوائمو سواد -حوضى :اسم موضع -ا١تنكرس :ا١تتداخل ا١تتقبض -أخضل دٯتا :أي بل األرض
معوج -الب ّقار :رمل يكثر فيو الوحش واٞتن -استكف:
بدٔف ،أي ٔتطر دائم ّلُت -بات ْتقف :أي بات الثّور برمل منعطف ّ
ٖترؼ -حىت غدا مثل نصل السيف :أي ىو أبيض يربؽ -ا١تنصل  :ا١تاضي اٟتاد-
استدار -ا٢تربقي :اٟت ّدادّ -
تنحىّ :
األماعز :أماكن كثَتة اٟتصى -األكم :األكدى ،وإ٪تا يصف أنو بات بأسوأ مبي  ،مث غدا يركب الوعور من األرض لنشاطو.
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الكشف عن جوىرىا للقارئ بأحاديثها وتصرفاهتا" ،1من جهة ثانية ،لذلك ركز يف سرده على
حاؿ الثور ،وقد مت ذلك بلغة تتسم بأسلوبية القص واٟتكاية ،حُت راح الشاعر يرسم تفاصيل
اٟتدث بالكلمات واٞتمل من مثل ٚتليت( :بات منكرسا يف ليلة من ٚتادى)( ،بات ْتقف من
البقار ٭تفره) ،وقد عربت ىاتُت اٞتملتُت عن حاؿ الثور وصراعو مع الطبيعة حُت اضطر للمبي
ْتقف من البقار يف ليلة باردة ىطل فيها األمطار حىت بل أدٔف األرض ،حينها بدأ الثور ٭تفر
يف الرمل حفرة تكوف مكنسو ،تعصمو من األمطار والرياح اليت كاف يواجهها بروقيو وجبهتو.
ولكي ٬تعل الشاعر من مشهد اٟتكاية أكثر تأثَتا يف النفس جعل تعاسة الثور تزداد وتربز
بصورة أكرب عندما هتدـ كناسو من شدة ىطوؿ ا١تطر خاصة وأنو بدؿ جهدا كبَتا يف حفره ،حيث
بدا قويا ٮترج النفس بشدة وعنف وكأنو حداد ينفخ الفحم ليزىر ويتلظى.
وألف صورة الثور ٘تثل معادال نفسيا للشاعر يف مقاومتو ويف تغلبو على الصعاب ،فقد
صوره و قد أشرؽ عليو الصبح و ىو يف ٘تاـ قوتو
جعلو ينتصر يف النهاية على كل العقبات حيث ّ
ونشاطو حىت بدا يف انطبلق ػ ػ ػ ػو وإقدامو كسيف حاد المع ٬تتاح حزوف األرض يف قوة و فتوة.

وقد اعتمد الشاعر يف تصوير اٟتدث ورسم حركة الشخصية وأفعا٢تا على ٣تموعة من
استكف ،تنحى ،ينفخ ،يقرو) .وىي أفعاؿ
األفعاؿ اليت تتسم باٟتيوية واٟتركة مثل( :بات ،٭تفر،
ّ
تدؿ على التنوع والتتابع يف األحداث .كما ال ٯتكننا أف نتجاىل أيضا دور التشبيو يف ىذا

ا١تشهد حيث عمل على توضيح هنج اٟتكاية من خبلؿ عبلقة التشبيو اليت عقدىا الشاعر بُت
(ا١تشبو) والثور الوحشي (ا١تشبو بو).
وإذا كنا نلحظ أف البنية القصصية جاءت وجيزة ومقتضبة وَف تعرض إال يف أربعة أبيات
فقط ،إال أف الشاعر َف يغفل عرض اٟتدث على مستوى أبعاد ا١تكاف والزماف ،فا١تكاف ىو
(اٟتوضى) وىو إسم موضع ،ولكي ٭تدد ا١تكاف بدقة أكرب قاؿ (بات ْتقف من البقار) أي بات
 -1عدناف خالد عبد اهلل :النقد التطبيقي التحليلي ،دار الشؤوف الثقافية ،بغداد ،1986 ،ص.68
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الثور برمل منعطف معوج ،والبقار رمل يكثر فيو الوحش واٞتن ،ومن خبلؿ ىذه القرائن يتضح أف
ا١تكاف ىو الصحراء ،أما الزماف فقد حدد يف نسق زمٍت واحد وىو ليلة من لياِف (ٚتادى) وقد
وافق يف ذلك زمن الشتاء البارد.
وقد بٌت الشاعر مقطوعتو االستطرادية على مشهد واحد فقط وىو (مشهد صراع الثور مع
الطبيعة القاسية) ،أما ا١تشهد الثآف وىو (مشهد الصراع الدامي مع كبلب الصائد فقد غيّب من

ىذه ا١تقطوعة ونرجع سبب ىذا اٟتذؼ أف الشاعر يف معرض الفخر واالعتزاز بنفسو و٢تذا َف يشأ
أف ٬تعل الثور يف مواجهة صراع أعنف وأشد من صراعو مع قسوة الطبيعة ليسهل بذلك مهمة
الثور يف ٖتقيق االنتصار "حىت تأيت القصة مرآة ٟتالتو النفسية".1
د .المقطوعة االستطرادية الرابعة:
تأيت مقطوعة استطرادية أخرى لصورة الثور الوحشي يف شعر النابغة الذبيآف ضمن
صور فيها الشاعر اإلحساس با١ترارة
قصيدت ػ ػ ػ ػ ػو يف الرحلة والضعائ ػ ػ ػ ػ ػن ،وىي القصيدة اليت ّ
والفجيعة ،وضرورة الصراع واجملاهبة من أجل البقاء ،ولذلك سيطرت على القصيدة منذ بدايتها إُف
هنايتها نغمة اٟتزف ،التشاؤـ ،القلق وا٠توؼ من ا١تصَت اجملهوؿ ،ومن مث فإف االنتقاؿ من ىذا
ا١تكاف الذي ينبئ ٓتطر ا١توت والفناء أصبح أمرا ٤تتوما ،ولذلك ٬تب أف هتيأ الرك ػ ػ ػ ػ ػ ػائب استعدادا
للسفر والرحيل ا١تضٍت ْتثا عن موطن آخر يتوفر فيو األمن واالستقرار يق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ:2

ك سا٧ت ٍ
ِ
ِ
لبَػ ْ ٍ
ات
ياحا
ُت َما َجَر ْ
ت لَ َ َ َ
ا٠تل قابلَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ الِر َ
ظ ػ ػبَاءُ ّ
ك الذي باألَ ْم ِ
احا
رمي
بارحا َعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػْنػ ُز
ت
فَأَ ْٝت َع َ
ومر ْ
ُّ
س َ
ص َ
ً
َ
ِ
ض ٍة سح ٍ
احا
وؽ
غر ُ
َرأى فَػ ْر َخْيو قَ ْد َىػ ػ ػ ػ ػلَ َكا فَػ ػ ػ ػ ػنَ َ
اب فوؽ َم ْد َح َ َ
إهنا أنفاس الشاعر ا١تتأ١تة من فضاعة األمر ،واالحساس العميق باالغًتاب والشقاء الذي
 -1حاكم حبيب الكريطي :السرد القصصي يف الشعر اٞتاىلي ،ص .30
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص. 213
 مدحضو :مزلقو ،أي ارتفاع -سحوؽ :طويلة.
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يبدأ مع إعبلف الرحيل ،وتردد أصوات الطيور والبوارح وصياح الغراب كفيل للتعبَت عن اٞتو القامت
ا١تشوب بالسواد ا١تملوء بالقلق والتوتر ولذلك ٬تب على اإلنساف أف يقف يف مواجهة ا١توت لكي
تنبعث اٟتياة من جديد وعليو أف يواجو ا١تصَت اجملهوؿ احملتم.
ولكي يقوي الشاعر يف اإلنساف ىذا اإلحساس ويبعث فيو األمل أورد ضمن ىذه
القصيدة مقطوعة استطرادية يف تصوير الثور الوحشي متبعا فيها أسلوب اٟتكي والسرد ،الذي
يتجلى فيو بوضوح فن الشاعر وبراعتو يف "عرض األحداث ونقل الواقعة من صورهتا اٟتية إُف
صورة لغوية توحي باٞتزئيات وتشرح ا١تواقف وتوحي بالرموز والدالالت".1
إف أىم ما ميز ىذه القصة عن سابقتها عند النابغة أنو َف يهتم ْتالة الثور قبل ا١تعركة ،فإذا
كاف قد أ٫تل يف ا١تقطوعة السابقة ا١تشهد الثآف من فصوؿ القصة (وىو مشهد الصراع الدامي بُت
الثور والكبلب) ،فإنو يف ىذه ا١تقطوعة قد أغفل ا١تشهد األوؿ من مشاىد القصة -حيث َف يهتم
ْتاؿ الثور قبل ا١تعركة وبصراعو مع الطبيعة -وإ٪تا استهدؼ مباشرة تصوير الصراع العنيف مسلطا
األضواء على جو اٟترب الذي قاـ بُت الكبلب الضارية و بُت الثور.
َف يعرض الشاعر للثور الوحشي وحالتو قبل ا١تعركة إالّ يف ثبلثة أبيات فقط حيث وصفو
بالقوة و الشدة فهو (كقاضي نذور) يقوؿ:2

ِ
َش َد ْد ِ ِ
احا
ُ
ت بنَ ْسعه ػ ػ ػ ػ ػػَا َ٢تًَقا ليَ َ
وشاـ الغَْيث من َك ٍ
احا
ثب فَػَر َ
احا
َشػ ػ ػَرى للّو ينتظر الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػصبَ َ


َج َه ُدىا وُكوري
ِ
كأٓف حُت أ ْ
أَق ػَػ َاـ بِ ِر ْجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػلَ ِة البَػقار َش ْهًرا
ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبات كأنو قَ ِ
اضي نُ ُذوٍر
َ َ َ
ُ

إذف فالشاعر بدأ قصتو بوصف ٘تهيدي للبطل ( الثور الوحشي) من خبلؿ حركة أفعالو
(أقاـ ،شاـ ،بات ،سرى) وبسياقات شعرية متنوعة واصل سرد أحداثو حيث عرض إُف مشهد
٤ -1تمد عبد اٟتفيظ كنوف اٟتسيٍت :السمات األسطورية يف الشعر اٞتاىلي ،ص .383
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .215
 الكور :رحل اٞتمل -النّسع :اٟتبل ا١تضفور من األدـ -و٢تق لياح :واللياح ىو الثور األبيض اللّوف.
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صراع الثور مع الكبلب وجاء ذلك يف ثبلثة عشرة بيتا يقوؿ:1

ٍ
ِ
ِ
ِّتَْن ػ ِ
ب ب ػ ػ ػػٍت فُقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَْي ٍم
اح ػػا
فص ػ ػ ػػبحوُ كػ ػ ػ ػبلَ ُ
ػب ال ػ ّػرْده م ػ ْػن ُج ػ َػدد ك َف َ
فلم ػ ػ ػ ػ ػا أ ْف تبػ ػ ػ ػ ػػُت ضاريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ِ ِِ
ػاحا
ات
ّ
وَكبلب ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػن هب ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ّ
وأعم ػ ػ ػ ػػاؿ للنّج ػ ػ ػ ػػاء ُ٥تَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْذرفَ ٍ
ِ
احا
ات
ق ػ ػ ػوائم أ َْرَدفَػ ػ ػ ػ ْ َزَم ًع ػ ػ ػػا صػ ػ ػ ػ َح َ
َ
ِ
احا
فَػ ُه ػ ػ ػ ّػن َش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َوارعٌ يطْ َم ْع ػ ػ ػ َػن في ػ ػ ػػو
ول ػ ػ ْػو تَػْتػ ُرْكنَ ػ ػػوُ َٞت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَرى س ػ ػ ػ َف َ
ِ
احػ ػ ػػا
فَػلَ ّم ػ ػػا أ ْف دنَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْو َف لَ ػ ػػوُ تَأيػّ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ولػ ػ ػػوال ب ػ ػ ػأْ ُوهُ َٞتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَرى ط َم َ
ِ
ُك ػ ػػرور ِ
ػاحا
الباسػ ػ ػ ِػل البطػ ػ ػػل احملػ ػ ػػامي
عل ػ ػػى عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْوَراتو َكػ ػ ػ ِرَه َ
انفض ػ ػ َ
َُ
ِ
احا
ػَت ُمس ػ ػ ػِر ذُ ْع ػ ػ ػ ٍر
ػيح َشػ ػ ػ َ
فَػلَ ّم ػ ػػا أف هب ْش ػ ػ َػن الش ػ ػ َ
فَ ُسػ ػ ػ ْػرف عليػ ػ ػػو غ ػ ػ َ
الس ػ ػ ػػبلحا
يق ػ ػ ػػوؿ :لقػ ػ ػ ػ ْدرأي ُ الي ػ ػ ػػوـ نُ ْك ػ ػ ػ ًػرا
اٛتل ِ
وللنّك ػ ػ ػ ػراء م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ف ػ ػػأ٨تى ح ػ ػ ػد مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع ٍ
احا
تدؿ طريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍر
يَش ػ ػ ػ ػ ػ ػػُ ُّ
ػب ال ِ
َ َ ْ
صػ ػ ػ َف َ
ك ب ػ ػػو الًتائ ػ ػ َ
ِ
ػاد و ٍ
فغػ ػ ػ ػ ػػادرىن كأنّػ ػ ػ ػ ػػو ّتمػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ِ
اح ػ ػػا
اؼ
ُ
بَش ػ ػػَتُ سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػفينة يُه ػ ػػدي ِرَم َ
ٍ
الح ػ ػا
أخ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذ
وج ػ ػ ػ ػاؿ كأنّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ُد ِر ُّ
ي ْ
إذا م ػػا ا٧ت ػػات عنػ ػػو الغَػ ػ ْػي ُم َ
كالرْ٤تَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ ِ
ٔتخ ػ ػ ػ ػ ػػروط ِ
اح ػ ػ ػ ػ ػا
ول ػ ػ ػػوال طَعنػ ػ ػ ػةُ األع ػ ػ ػػداءَ ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػَْزًرا
ُت ُّ
ْ
ُت طَ َ

إ ّف القارئ ٢تذا ا١تشهد ٬تده قد استمد حركيتو من بناء اٞتمل وحركية األفعاؿ والكلمات

٦تا أعطى ٣تاال للقارئ لتفكيك النص والوقوؼ على داللتو ،فاللغة جاءت حاضنة للداللة معربة
عن تتابع األحداث ويتضح ذلك من خبلؿ رسم الشاعر ٞتو الصراع الدامي بُت الثور والكبلب
والذي انتهى بانتصار الثور اليت كان الكبلب تتهاوى أمامو وتنهزـ الواحد تلو اآلخر فالكلمات
شثك
(صب َحوُ كبلب بٍت فقيم ،ضاريات ،كبلّبًا يعن٥ ،تذرفات الباسل ،البطل ،احملامي ،يَ ُ
واٞتمل َ
ٚتاد و ٍ
بو الًتائب ،كأنّو ٍ
اؼ )...كلها ٖتيل إُف جو الصراع و قوة الثور الذي كاف يشق فرائصو يف
غَت شفقة ورٛتة ،يف ىذه الصورة يبدو كمبشر بسفينة ٖتمل الرماحا ،أي أنو مازاؿ ٯتلك نفسا
 -1ا١تصدر السابق ،ص.216 ،215


يعن:
الرداه ،وىي أماكن يكوف فيها ا١تاء -بنو فقيم :من بٍت دارـ من بٍت ٘تيم -شاح :حذر وأجد يف ا٢تربّ -
الرده :واٞتمع ّ
ا٠ترارات اليت يلعب هبا الصبياف  -وقولو:
يعًتض٥ -تذرفات :أظبلؼ غَت ٤ت ّددات جيّدات كأهنن خذاريف و ا٠تذاريفّ :
الشح:
تعمد وقصد -سرف :وثب -هبشن :تناولن وأخدفّ -
يصب ا١تاء صبا -البأو :الكرب -تأيّاّ :
ٞترى سفاىا ،أي كاف ّ
الصفحة :اٞتنب -مثب  :أصابتو الطّنعةٚ -تاد واؼ:
اٟتذر -السبلح :يعٍت قرنو -طرير :حاد-أ٨تى :أي اعتمد بوّ -
موضع ،الواحد من اٞتماد ٚتد -بشَت :يبشرىم بسفينة فيها رماح عٌت قرنو٥ -تروطاف :قرناف -طاح :أي ىلك .
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حادا يعينو على ا١تقاومة ،وَف يكتف الشاعر هبذه النعوت اليت
طويبل على ا١تواجهة ،وٯتلك سبلحا ً

صوره أيضا ككوكب مضيء ا٨تسرت عنو الغيوـ فربز يف ٘تامو وكمالو
نسبها للثور الوحشي ،بل ّ
وإشراقتو.
هبذه الصورة تًتاءى لنا صورة الثور الوحشي ذاتاً تسعى للحصوؿ على (األماف) و ٘تتلك
الرغبة يف اٟتياة ،يف حُت ٘تثل الكبلب عامبل معيقا للثور الوحشي ،أي للذات اليت تنجح يف
النهاية يف ٕتاوز ىذه ا١تعيقات وتضمن األماف ومن مث اٟتياة بواسطة ٣تموعة من الوسائل
ا١تساعدة ،كاستخداـ القرنُت يف ا١تواجهة من أجل االنتصار.

وا١تتتبع جملريات األحداث يف القصة يبلحظ أف الشاعر قد أوكل مهمة االفصاح عن
٣تريات اٟتدث من خبلؿ األفعاؿ إُف شخصيتُت ٫تا الثور الوحشي (الشخصية البطل) الذي كاف
متحكما يف خيوط القصة من البداية إُف النهاية ،والشخصيات الثانوية ٦تثلة يف (الكبلب) اليت َف
تشغل مساحة سردية واسعة على مدار ا١تشهد ،وقد جاءت ٤تفزة للشخصية البطل و موجهة ٢تا
للقياـ بعملها كما أهنا ساعدت على توىج ىذه الشخصية وإبراز ما اتصف

بو من صفات

الشجاعة والقوة والقدرة على ا١تواجهة ،وىو األمر الذي حرص عليو الشاعر يف ىذه القصة ألف
الثور ىو رمز لئلنساف و صراعو يف اٟتياة ،ولكي ٬تعل النابغة مشهده أكثر حيوية وقربا من الواقع
قاؿ( :كبلب بٍت فقيم) ،فنسب الكبلب إُف ىؤالء القوـ وىم من (بٍت دارـ) ومن (بٍت ٘تيم).
وقد ىيأ الشاعر ألحداث قصتو إطارين مهمُت٫ ،تا اإلطار الزمآف واإلطار ا١تكآف.
فصبحو)
فالزماف تراوح بُت ليلة و صباح و قد أعلن عنهما من خبلؿ اٞتملتُت التاليتُت ( :فبات،
ّ

أما ا١تكاف فقد استحضره وأعلن عنو من خبلؿ موضعُت و٫تا( :رحلة الب ّقار) و(الرده) وٚتعها

(الرداه) ،وىي أماكن يكوف فيها ا١تاء.
انطبلقػ ػا ٦تا سبق ٯتكن القوؿ أف النص الشعري عند النابغة الذبيآف قد انطوى على
أسلوب اٟتكايػة والقص ،ىذا ما أعطى لنصو الشعري وظيفة أخرى وٛتّلو دالالت ما كان
لتكوف لوال ىذا التوظيف .وعند وقوفنا عند بعض قصصو االستطرادية يف تصوير الثور الوحشي
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بالدراسة والتحليل الحظنا أف شعرية النص َف تتأثر سلبا هبذا التوظيف ١تكونات جنس أديب آخر
والسبب ىو احتفاظ الشاعر بقدرتو على استثمار اللغة ا١تكثفة دالليا باالضافة إُف اعتماده على
ا٠تياؿ الذي برز بصورة أكرب من خبلؿ عبلقة التشبيو اليت عقدىا بُت الناقة (ا١تشبو) والثور
الوحشي (ا١تشبو بو).
وباعتماد الشاعر على األسلوب القصصي استطاع أف يبٍت قصصا "حية ٗتضع لبناء
خاص يتحدد فيو الزماف وا١تكاف والشخصية القصصية واٟتديث ا١تثَت والتصوير الدقيق" .1وقد
عمد إُف ذلك من "أجل تشويق ا١تتلقي وبعث نشاطو وإثارة فضولو لتتبع األحداث" .2ىذا من
جهة ومن جهة أخرى ٯتكن القوؿ أف اتباع الشاعر ٢تذه التقنية يف أسلوبو الشعري إّ٪تا جاء ناتج
عن رغبة ملحة يف ٖتقيق رغبات قد تكوف ذاتية أو اجتماعية أو فنية ،ألف الشعر غالبا ما يكوف
خاضعا لظروؼ الشاعر الداخلية وا٠تارجية ،ويأيت معربا عما يعتمل يف صدره من خلجات
وعواطف وعما يدور يف ٤تيطو ا٠تارجي من صراع وحركة.
 .2قصص االستطراد إلى تصوير الحمار الوحشي عند النابغة الذبياني:
شكل

قصة اٟتمار الوحشي منفذا تعبَتيا آخر سار جنبا إُف جنب مع قصة الثور

الوحشي يف ىيكل القصيدة الشعرية عند النابغة الذبيآف الذي تعرض إُف صورة اٟتمار الوحشي
يف مقطوعتُت استطراديتُت:
أ .المقطوعة االستطرادية األولى:
جاءت ىذه ا١تقطوعة ضمن قصيدة يرثي فيها النابغة النعماف بن اٟتارث بن أيب مشر
الغسآف ،وألف ا١توقف كاف موقف رثاء ،فإف الشاعر َف يشغل نفسو كثَتا ٔتا كاف حولو من
مناظر ،لذلك جاء حديثو عن اٟتمار الوحشي سريعا ،فكان

القصة موجزة ومقتضبة حذؼ

٤ -1تسن جاسم ا١توسومي :سرديات العصر الوسيط ،ا١تركز الثقايف العريب ،بَتوت ،ط ،1971 ،1ص .19
٤ -2تمد عبد اٟتفيظ كنوف اٟتسيٍت :السمات األسطورية يف الشعر اٞتاىلي ،ص .382
 ىو ابن حجر بن اٟتارث ابن جبلة بن اٟتارث بن تغلب بن عمرو بن خصنة بن عمرو.
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منها مشهد الصياد ٘تاشيا مع ا١توقف الذي ال يسمح بالتفصيل و اإلطالة و إبداء اإلعجاب ٔتا
حولو يقوؿ:1

على قَا ِرٍح ٦تّا تضم َن عاقِ ُل
حزابِي ٍة ق ػػد كد َمْتػػو ا١تساحػ ُػل
أع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػوَزتْػػو اٟتبلئِ ُل
يُػ َقلِبُهػػا إ ْذ ْ
ط الو ٍاف وال متخػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػاذ ُؿ
تس ػػاقَ َ
َ
وإف علَوا حزنًا تَشظ ج ِ
ناد ُؿ
َ َْ َ ْ َ

رت
كأٓف
ِ
شددت الرحل حُت تَ َشذ ْ
ُ
ي ُمسح ػ ػ ػ ػ ٍػج
األند ِر ِ
كع ْق ػ ِػد َ
أقَػ ػ ػ ػػب َ
ٍ
ّترداء النُّسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالَِة ٝتَْ َحج
أضر
َ
اى َدتْوُ الشد َجد ،وإف َونَ ْ
إذا َج َ
جاج ػةً
وإف ىبَطَا َس ْهبل أثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػارا َع َ

افتتح الشاعر مشهده االستطرادي بعد عملية االنتقاؿ اليت قاـ هبا من اٟتديث عن الناقة
إُف تشبيهها ْتمار وحشي (قارح) ،وقد خص (القارح) ،ألنو أصلب من غَته وأش ّد ،وقد مت
االنتقاؿ من اٟتديث عن الناقة إُف اٟتديث عن اٟتمار الوحشي بواسطة اٟترؼ ا١تشبو بالفعل
(كأف) ،وىي األداة اليت عقد من خبل٢تا الشاعر وجو ا١تشاهبة بُت الناقة و اٟتمار الوحشي يف
القوة والشدة والصبلبة ،وقد جاءت كلمة (قارح) يف سياقها مرسلة ٖتيل إُف قوة و صبلبة ا١تشبو
بو (اٟتمار الوحشي) ،الذي كاف ضامر البطن مفتوؿ العضبلت ،بو أثار العض والكدـ من
مصادمتو مع اٟتمر الوحشية ،عنيفا مع أتاف قد تساقط شعرىا فبدت شوىاء ا١تنظر ،وَف ٬تد
اٟتمار الوحشي غَتىا ألف األتن األخرى ٘تنع

عنو ،لذلك أخد ٯتارس فحولتو عليها .فإذا

أيضا تساقط  ،أي
وقًت ْ
ت يف السَت والعدو ً
عارضتو وجهدت نفسها يف السَت جد ىو ،وإف ونَ ْ َ
ترؾ عدوه من غَت أف يفًت ،وَف يغفل الشاعر يف طريقة عرضو لصورة اٟتمار الوحشي مع أتانو
الطريقة اليت كانا ٯتشياف هبا ،حيث أشار إُف أهنما إذا صارا إُف ما يسهل من األرض أثارا بعدو٫تا
ظ منها َكسرا اٟتجارة ،أي أهنما كانا يأتياف َبع ْد ٍو بعد عد ٍو ،وقد اعتمد
صارا إُف ما َغلُ َ
غبارا وإف َ
ً
الشاعر طريقة الوصف والسرد يف عرضو ألحداث القصة مستعينا يف ذلك بصيغ لغوية ٖتيل

أضر ،يقلبها ،أعوزتو ،جاىدتو ،تساقط ،ىبطا ،أثارا
ٚتيعها إُف زمن األحداث واألفعاؿ (كدمتوَ ،

تشظ ) ،كما أشار إُف مكآف األحداث و٫تا (السهل ،اٟتزف) ،ومن ىنا تتأسس اٟتكاية فالراوي

 -1النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .116،117
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ينقل األحداث بأسلوب قصصي شائق ،وَف يعتمد على ىذا األسلوب إالّ ليمنح نصو الشعري
مزيدا من اٟتيوية وا٠تصوبة الفنية.1كما أشار إُف ذلك الدكتور طو وادي ،الذي أكد أف الشعر
عندما يستفيد من القصة ٭تدث فيها تناغما خاصا بُت كل عناصرىا ا١توضوعية والفنية يف آف
واحد ،2ىذا التناغم الذي من شأنو أف يستميل القارئ ويؤثر فيو ١تتابعة الوقائع واألحداث بشوؽ
كبَت .تظهر تفصيبلت القصة يف ىذه ا١تقطوعة االستطرادية من خبلؿ تركيز الشاعر على تفصيل
صورة بطل القصة (اٟتمار الوحشي) بذكر صفاتو فهو (قارح ،ضامر البطن ،مفتوؿ العضبلت،
مولع بأتاف تنفر منو.)...
باإلضافة إُف ىذه الشخصية ،تظهر شخصية األتاف يف قصة اٟتمار الوحشي ،ويلتقي
اٟتديث عنها عادة يف مثل ىذه القصص "باٟتديث عن الشخصية األوُف -اٟتمار -التقاء ٬تعل
الفصل بينهما أمرا شاقا مضنيا ،فقد نراىا تنفر منو فيسرع يف أثرىا ،وترفسو ،مث تنزؿ على أمره
آخر ا١تطاؼ ،يصلح من عوجها فتستقيم لو" .3ووفق ىذا النمط تسَت أحداث القصة اليت تتحدد
معا١تها تباعا ،وقد ركز الشاعر على تصوير اٟتدث واٟتركة ،فرسم مشاىد صغَتة تبُت مسَتة
ب يف مشهده ذكر
اٟتمار مع أتانو وما يثَتانو من حصى و غبار ،وإذا كنا نلحظ أف النابغة قد غي َ

مورد ا١تاء ،ورٔتا يرجع السبب إُف ما ذكرناه سابقا وىو أف ا١توقف الذي كاف فيو الشاعر (الرثاء)
َف يكن يسمح لو بالوقوؼ عند جزئيات الصورة ،ولذلك جاءت قصتو غَت مكتملة تفتقر إُف
عناصرىا وجزئياهتا.

 -1طو واديٚ :تاليات القصيدة ا١تعاصرة ،الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر ،ط ،2000 ،2ص .292
 -2ا١ترجع نفسو ،ص .239
 -3حٌت نصر اٟتىت :الناقة يف الشعر اٞتاىلي ،ص. 151
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ب .المقطوعة االستطرادية الثانية:
جاءت ىذه ا١تقطوعة ضمن قصيدة مدح واعتذار النابغة للنعماف بن ا١تنذر واليت مطلعها :1
ِ
ُت
فَػبَانَ ْ وال ُف َؤ ُاد ب ػ ػ ػها َرى ُ

وى َشطُو ُف
اد َعْن َ
نَأَ ْ
بس َع ُ
ك نَ ً
ت ُ
وما يلف

االنتباه يف ىذه ا١تقطوعة أف الشاعر شبو ناقتو باألتاف الوحشية وَف يأت إُف

ذكر اٟتمار الوحشي إال بعد ذلك مرافقا ٢تذه األتاف يقوؿ:

2

من اٞتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ْوِٓف ى ػ ػ ػ ػ ػ ِاديَةٌ َعنُو ُف
كأف َسر َاهت ػػا ُسبَ ٌد َد ِى ػ ػ ػ ػ ػ ػيػ ػ ُػن
ِ ِ ِ
اج َشنُو ٌف
بذات اٞت ْزِع م ْش َح ٌ
سدين
ياض لب ػ ػ ػ ػتِ ِو
كأ ّف ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ُ


وؼ
الر ْح َل ُشد بو خ ُذ ٌ
كأف ّ
٨توص قد تَػ َفلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َق فَائَِبل َىا
ٌ
َض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر هبا َربػػَػ ػ ػػاعٌ
َرب ػ ػ ػ ػ ػػَاعٌ أ َ
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات ْ ٍ
بعُت ٩تل
من ا١تتعِر َ
ِ
ا١تاسخى يَِر ُّف فػ ػ ػ ػ ػيها
كقوس
ّ
اؽ فجانِبَػْيو
تربػ َع ِ الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَِه َ
نَػهز َف النَػ ْقل بالقي ػ ػ ػ ػ ػع ِ
اف َحىت
َْ
َ
َ
كأف شػ ػ ػ ػ ػػَُواظَ ُهن بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػجانِبيو
ِ
ص ْع ٌل
يس ِوقُها على األشراؼ َ
َ

من الش ْرعى ْمربػ ػ ػ ػ ػ ػػُوعٌ متػ ػ ػ ػُت
اىا من الصمػ ػ ػ ػ ػ ػاف عُو ُف
والَقَ َ
تغَاُف النَْب ُ والتَػ َف ِ البُطُو ُف
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ِربُو القيُو ُف
٨تاس ُّ
الص ْف ِر تَ ْ
ُ
ب ال ّذ ْوِد أشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػأزهُ الدُّيُو ُف
َكَر ِ

 -1النابغة :الذبيآف :الديواف ،ص. 218
 -2ا١تصدر نفسو ،ص .221 ،220

 خدوؼٝ :تينة ،وأراد األتاف -ىادية متقدمة يف سَتىا -العنوف :اليت تعن ،أي تعًتض يف مشيها من النشاط -اٞتوف :من
األضداد يكوف أسود وأبيض ،يعٍت اٟتمر -النّحوص :األتاف اليت َف ٖتمل -الفائبلف :عرقاف عن ٯتُت ال ّذنب وعن يساره وإ٪تا
السمُت
السراة :الظهر -سبد :شعره -دىُت :مدىوف -مشحاج :كثَت النّهيق -مشحاج و ّ
الشنوف :بُت ّ
يتفلّق إذا ٝتن ّ -
الشرعىٚ :تع شرع ،وىو الوتر-
يصوتّ -
القواس -يرفّ :
وا١تهزوؿ -سدين :ثوب أبيض -عُت ٩تل :موضع -ا١تاسخيّ :
الصماف :موضع ،وىو يف غَت ىذا
مربوع :وتر على أربع قوى ،القوى :الطاقاتّ -
الشهاؽ :موضعّ -تربع  :يف الربيعّ -
الشواظ :اللهيب ببل
اٟتجارة -العوف :اٟتمَت -هنزف :أكلن -تغاُف النّب  :ارتفع وطاؿ -التفت البطوف :يعٍت بطوف األرضّ -
الصغَت الرأس الدقيق العنق -الذود :ما بُت الثبلثة إُف
الصعلّ :
دخاف -النّحاس :الدخاف -األشراؼ :ما ارتفع من األرضّ -
العشرة من اإلبل -أشأزه :أقلقو.
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بدأ الشاعر قصتو بالًتكيز على صورة األتاف الوحشية اليت جاءت ٥تتزنة يف النعوت التالية:
وؼ ،ىادية ،عنوف٨ ،توص .)... ،وقد رسم النابغة قصتو يف لوحة مشهدية تتمركز على
َ(ذُ ٌ
أحداث وأمكنة بعينها وشخوص تتحرؾ يف الفضاءات الزمانية وا١تكانية احملدودة اليت ٯتكن ٗتيلها
بشكل واضح فهو يعرض من خبلؿ ىذه اللوحة إُف نفسو (الذات ا١تتكلمة) وإُف اآلخر وىو
٦تدوحو (النعماف بن ا١تنذر) ،ىذا التوجو يغذي فاعلية السرد يف النص الشعري ،حيث جعل
الشاعر ينتقل من اٟتديث عن األتاف إُف اٟتمار الوحشي فصوره قوي شديد ،كثَت التنهاؽ الشنوف
الضامر كالقوس ،يصوت على األتاف ويرف كما ترف األوتار ،ويسوقها حيث ا١ترعى ا٠تصب
وحيث تكثر األعشاب والعيش ا٢تنيئ.
جعل الشاعر من شخصية اٟتمار الوحشي الشخصية ا١تركزية اليت تتحرؾ عرب الكبلـ يف
مقطوعتو االستطرادية ،وتدور حو٢تا أحداث النص ،فركز على ذكر فحولتو وصفاتو وتصويتو
وقيادتو لؤلتاف ،وىي الشخصية ا١تكملة لشخصية اٟتمار الوحشي ،وقد حاوؿ الشاعر من خبلؿ
ىاتُت الشخصيتُت أف ٭تشد أكرب كمية من القيم والعناصر و ا١تبلمح النفسية والسلوكية اليت أراد
أف يعرب عنها ،ذلك من خبلؿ االستثمار البارع للغة ا١تستمدة من البيئة والعصر اليت جاءت ٥تتزنة
يف الصيغ والكلمات التالية٨( :توص ،خدوؼ ،عنوف ،رباع ،تفلق فائلها ،كأف سراهتا ُسدد ىُت،

مسحاج ،شنوف ،الش ّهاؽ ،صعل ،)... ،وقد برزت قدرة الشاعر على اختيار الكلمات ا١تعربة عن
ا١تعٌت ا١تراد اليت سا٫ت

يف تكوين عا١تو ا٠تاص ،وىو العاَف الذي يشعر فيو بالراحة وا٢تدوء

يصور مشهده خاِف من الصراع وا١تواجهة كما أنو اختار لزمن القصة ،زمن
واإلطمئناف ،لذا نراه ّ
الربيع ،وىو الفصل الذي تكثر فيو األعشاب وا١تياه وا٠تَت،وقد خالف يف ذلك بعض الشعراء
الذين يستكملوف حوادث قصصهم يف فصل الصيف وىو فصل القحط واٞتفاؼ ،حيث تضمر
اٟتمر الوحشية وتبدأ رحلة البحث عن ا١تياه ،ويف اختيار الشاعر لزمن ا٠تَت (زمن الربيع) إشارة

العنُوف :اليت تعن ،أي تعًتض يف مشيها من النشاط ،النحوص :األتاف اليت َف
(خذوؼٝ:تينة ،ىادية :متقدمة يف سَتىاَ ،
ٖتمل و اٞتمع ٨تائص).
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واضحة إُف الفًتة اليت كان أيادي النعماف بن ا١تنذر ٘تطر عليو فيها كل ا٠تَت والنعمة.
وقد رمز النابغة للنعماف باٟتمار الوحشي الذي كاف قويًا فحبلً ،ورمز ٟتياتو ىو يف ببلط

النعماف باألتاف ،وكل من األتاف واٟتمار يكمبلف بعضهما البعض ْتيث ال يستطيع أحد٫تا أف
يعيش دوف اآلخر ولعلو القصد الذي كاف يرمي إليو.
بالرغم من أف قصة النابغة يف االستطراد إُف تصوير اٟتمار الوحشي كان ناقصة ،إالّ أف
الشاعر أثب

مقدرتو الفذة على نسج خيوط القصة ،حيث جاءت أحداثها متتابعة يف نسق

واحد اختار ٢تا شخصيتُت كل منهما يستدعي اآلخر ويكملو ٫تا (اٟتمار الوحشي واألتاف) وىذا
ما أضفى على القصة جو من اٟتيوية واٟتركة واالنسجاـ.
 .3قصة االستطراد إلى تصوير القطاة عند النابغة الذبياني:
وردت قصة االستطراد من وصف الفرس إُف وصف القطاة يف شعر النابغة الذبيآف مرة
واحدة يف قصيدة من أربعة عشر بيتا ،وما يستدعي النظر يف ىذه القصة ،أهنا كان

عمبل فنيا

متكامبلً أبرز غٌت التجربة الشعرية والصدؽ الفٍت والرباعة يف التصوير عند الشاعر.
وإذا كاف النابغة كغَته من شعراء ما قبل اإلسبلـ قد اٗتذ من ناقتو – كما مر بنا – وسيلة
لسرد قصص الثور واٟتمار الوحشيُت « ليعكس ضربا من الصراع الفردي أو اٞتماعي الذي يبلزمو
يف حياتو أينما حل وارٖتل» .1فإنو قد اٗتذ من الفرس وسيلة أخرى للتعبَت حُت يستطرد من
وصفها إُف نسج قصة صراع بُت القطاة ،وطَت جارح ىو (الصقر) ،وال شك أف اتباع الشاعر ٢تذا
األسلوب الفٍت ،واعتماده على ٥تتلف قصص االستطراد يرجع إُف استيعابو الكبَت «لعناصر
الطبيعة اليت يعيش فيها وقدرتو على اختيار العناصر القادرة على استيعاب معاناتو مسخرا ذلك
٠تدمة الغرض الرئيس من القصيدة وإلظهار نشاط الفرس وسرعتو».2
 -1حاكم حبيب عزر الكريطي :السرد القصصي يف الشعر اٞتاىلي ،ص .98
 -2ا١ترجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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وقد نسج الشاعر خيوط قصتو بدقة وإحكاـ بالًتكيز على صورة الشخصية ا١تركزية
(القطاة) يف صراعها مع العدو (الصقر) .وقد حرص على تزيُت لوحتو ،بأف بث فيها الكثَت من
اٟتيوية واٟتركة متحريا الصدؽ واحملاكاة اٟتسية للصورة اٟتقيقية وىي صورة الصيد اليت خرج إليها
الشاعر على ظهر فرس أصيل قوي خفيف ونشيط ،يلحق بو أصحابو يف رحلتهم ا١تعهودة للصيد
وقد أثٌت ٤تمد أبو موسى كثَتا على ىذه الصورة حُت قاؿ«:و٢تا من العمق ما ال ٧تده يف كثَت من
شعره ،ومن شعر غَته ،وفيها من الصقل والتجويد ودقة اإلشارة وا٠تلوص الصايف لصنعة الشعر
جدا».1
نظَتا إالّ يف النادر ً
ماال أجد لو ً
 عناصر القصة في المشهد االستطرادي:افتتح الشاعر مشهده االستطرادي يف البي الرابع من القصيدة وقد استوىف يف ىذا ا١تشهد
2

ٚتيع عناصر القصة الفنية يقوؿ:
أو َم ػػر ُك ْدريٍّة َح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّذاءَ َىي َجهػ ػ ػػا
ُت ٥تُْتَ ِ
أىوى ٢تا ْأمغَر الس ػ ػ ػ ػاقَ ِ
ض ٌع
ُ
قبضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أظْ َفػ ػ ػ ػ ػ ُارهُ زغبًا
حىت إذا َ
ٍ
أبطؤه
٨تَ ْ
رجػ ػ ػ ػ ػع العُت ُ
بضرب َك ْ
تدعو القطَا بقصَت ا٠تَطْ ِم ليس لو
ح ػػَػ ػ ػذاءُ ُم ْدبَِرةً َسك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاءُ مػ ػ ػ ػ ػ ػػُقبلَ ًة
تدعو ال َقطَا وبو تُ ْدعى إذا انْػتَ َسبَ ْ
ِ
اجتُها
ب ترويػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ُ٣تَ ػ ػ ػ ػ ػ َ
تسقىي أ َُزيْغ َ
ت ال ِش ْد ِؽ َف تَػْنبُ ْ قو ِادم ػ ػػُو
ُمْنػ َه ِر َ

ب
بَػ ْرُد ّ
الشَرائع من َمراف أو َش ػ ػ ػ ػ ػ ػَر ُ
ِ
ِ
ب
ُخ ْرطُ ُ
ومو من دماء الطَت ٥تُْتَض ُ
يقًتب
من ال ُذن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َاب ٢تا أو كاد
ُ
ِ
ِ
ب
تػ ػ ػ ػعلو ّتُ ْؤ ُجئها ً
طورا وتنقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػل ُ
ب
أماـ َمْنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َخ ِرَىا ر ٌ
يش وال َز َغ ُ
ب
للماء يف الن ْح ِر منها نَػ ْوطَةٌ َع َج ُ
فتنتسب
يا ِص ْدقَها حُت تَلػػْػ ػ ػ ػ ػ َقاىا
ُ
ِ ِ
ِ ِ
ب
وذاؾ من ظ ْمئها يف ظ ْمئو ُش ُر ُ
ِِ
ب
يف جانب العُت من تَ ْسبيده زبَ ُ

يصور الشاعر يف ىذا ا١تشهد القطاة (بطل القصة احملوري) وقد ىاجها الطعاـ وا١تاء البارد
ّ

فجدت يف طَتاهنا إليهما ،فأبصرىا صقر مدرب على صيد الطَت (وىو البطل الثآف للقصة)
٤ -1تمد ٤تمد أبو موسى :الشعر اٞتاىلي (دراسة يف منازع الشعراء) ،مكتبة وىبة،القاىرة ،ط ،2012 ،2ص .447
 -2النابغة الذبيآف  :الديواف ،ص.177، 176
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فانقض عليها يفًتسها ،فقبض
جناحيها وراح

أظافره بعض ريش ذنبها فأحس

تضرب هبما الفضاء خائفة مذعورة حىت ٧ت

القطاة با٠تطر فضم

منو ووصل

إُف عشها حيث

ينتظرىا فرخها األزيغب الذي َف تنب قوادـ جناحيو بعد ،فهو ال يستطيع الطَتاف ،وقد اشتد بو
العطش فراح يفتح شدقو الواسع ،وراح القطاة تسقيو ٦تا ادخرتو حوصلتها وق ورودىا ا١تاء.
أوؿ ما نبلحظو على ىذا ا١تشهد أف الشاعر قد عدد صفات ا١تشبو بو (القطاة) فهي (مرة
٘تري مريًا مثل مري الدلو ،ومرة هتوي ىويًا كهوي دالء البئر ،ومرة ٘تر مرا كمر الكدرية اٟتذاء إُف

شرائع ا١تاء) ،وىذا األسلوب يف التعبَت ال يكوف من أساليب البياف «إال حُت يكوف الشاعر أوفر
إحساسا با١تعٌت الذي ٭تدثنا عنو فهو يشبهو ٔتشبهو بو ،مث يرى أف ىذا ا١تشبو بو َف يستوؼ ما

يف نفسو فيأيت ٔتشبو آخر ،مث يراه ال يستويف ،فيأيت بثالث وىكذا» .1ويرجع تركيز الشاعر على
صورة القطاة لكوهنا الشخصية األساسية يف القصة االستطرادية ،و لذلك كاف عليو أف يوضح كل
معا١تها حيث وصف خرطومها ،وعلوىا يف اٞتو ،وصوهتا الذي تدعو بو ،مث وصف أزيغبها الصغَت
ا١تنهرت الشدؽ وطريقة سقيها لو واليت عرب عنها بصيغة « ترويو ٣تاجتها».
ىذه الطريقة يف الوصف والًتكيز على البطل احملوري ىي اليت سار عليها أغلب شعراء ما
قبل اإلسبلـ ،ألف البطل احملوري ىو الذي يستقطب كل األحداث لذلك يذىب معظم الشعراء
إُف تقدٯتو «بأسلوب خاص قد يكوف وصفا مفصبلً ١تظهره أو إشارات إُف أفعالو ومكانتو».2
وجاءت صفات القطاة ٥تتزنة يف داللة الصيغ و الكلمات التالية (:ح ّذاءَ ،سكاء ،تدعو
ِ
ب ،)...،اليت عربت عن جل األحداث والصور وا١تواقف اليت
القطا ،بقصَت ا٠تطم ،تسقي أ َُزيْغ ْ
ارتبط هبذه الشخصية.
٤ -1تمد ٤تمد أبو موسى :الشعر اٞتاىلي (دراسة يف منازع الشعراء) ،ص .455
٤ -2تمد عبد اٟتفيظ كنوف اٟتسٍت :السمات األسطورية يف الشعر اٞتاىلي ،ص .385

(ح ّذاء :خفيفة سريعة قصَتة الذنب  /س ّكاء :ال أذف ٢تا /.تدعو القطا :يعٍت أهنا تقوؿ قَطا قَطا /وقو٢تا قصَت ا٠تصم :يعٍت
َ
ِ
ب :تصغَت أزغب :وىو فرخ).
منقارىاَ /أزيْغ ْ
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ولكي يربز الشاعر معاَف اٟتدث بقوة يقحم شخصية (الصقر) وىي شخصية ثانوية
وحىت ٭تافظ على شعرية النص َف يركز على صفات ىذه الشخصية وإ٪تا جعل وجودىا مرتبطا
بالشخصية احملورية وما صاحبها من أحداث كصراعها مع القطاة ،اليت الذت بالفرار وانتصرت
عليو يف النهاية ،وقد اعتمد الشاعر يف عرضو ألحداث قصتو على أسلوب فٍت شائق جعل منها
قصة «٤تبوكة بطريقة توحي بتسلسل منطقي يشد ا١تتلقي إُف النص ويربط دىنو بأحداثو».1
ارتكز ا١تشهد االستطرادي أيضا على فضاءات األمكنة واألزمنة ،ويظهر ا١تكاف يف قولو
الشَربة :ما يكوف حوؿ الشجرة» .2وال تقل أ٫تية حضور الزماف
«(بَػ ْرُد الشرائع) وىو منبع ا١تاء ،و َ

فضاءً يف النص عن حضور ا١تكاف إذ أف ورود الزماف يشكل مع ا١تكاف فضاء ٟتركية األحداث
والشخوص وما ينطوي عليهما من أبعاد متنامية و ٯتكن أف نستدؿ على وجود الزمن يف ىذا
ا١تشهد االستطرادي من خبلؿ صيغة (أمغر الساقُت) وأمغر يعٍت أف لوف ساقيو ٯتيل إُف ا١تغرة
وذلك أياـ الربيع وٯتكن أف نستدؿ على عنصر الزمن أيضا من خبلؿ اٟتادثة وبالضبط من خبلؿ
مشهد ا١تطاردة اليت ال تكوف عادة إالّ يف وضح النهار.
ا١تبلحظ أف الشاعر قد استوىف كل عناصر القصة يف ا١تشهد من (الشخصيات ،اٟتدث،
الزماف ،ا١تكاف ،العقدة) ،وىنا تتجلى لنا بوضوح موىبتو ومقدرتو الفنية يف السرد حيث استطاع
من خبلؿ ىذا ا١تشهد ،ومشاىد أخرى توظيف عناصر الفن القصصي بدقة٦ ،تا أدى إُف خلق
نوع من التوازف بُت لغة الشعر ولغة اٟتكي ٦تا جعل مشاىده «تتفاعل فيها العناصر التخيلية
القصصية والغنائية ،وىي تشكل ٕتربة مند٣تة باللحظة الوجودية للشاعر يف بيئتو ا٠تاصة» .3وىذه
القصة ٖتمل يف طياهتا داللة خاصة تنبئ أف الشاعر أراد «أف يصور الصراع من أجل البقاء ،فهذا
الصقر يريد قنص القطاة ألف بقاءه مرىوف ٔتا يصيد ،وىذه القطاة ٖت ّد يف الطَتاف ألف حياهتا
 -1ا١ترجع السابق ،ص .384
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص. 176
ٛ -3تيد اٟتمدآف :الواقعي وا٠تياِف يف الشعر العريب القدٔف ،مطبعة النجاح اٞتديدة ،الدار البيضاء ،ط ،1997،1ص .85
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وحياة فرخها مرىونتاف بنجاهتا» . 1وىي الصورة اليت ركز الشاعر على رٝتها عن طريق انتقاء
األحداث ود٣تها يف جنس الشعر ليقدـ لنا بوصفنا متلقُت رؤية عن العاَف والكوف واٟتياة.
 .4قصة االستطراد إلى تصوير الحية ذات الصفا والرجل عند النابغة الذبياني:
ال توجد قصة دوف راو ،فهو ا١تسؤوؿ عن نقل األحداث والوقائع وتقدٯتها يف قالب لغوي
شفاىي كاف أو كتايب فهو «الشخص الذي يسرد اٟتكاية» ،2وىي من الوظائف األساسية اليت
يقوـ هبا وتظهر مبلمح شخصية الراوي يف قصة (اٟتية ذات الصفا والرجل ) يف مشهد استطرادي
من قصيدة قا٢تا النابغة الذبيآف معاتبا بٍت مرة على استئثارىم وٖتالفهم عليو وعلى قومو ،واجتماع
قومو عليو مع طلبو حوائجهم عند ا١تلوؾ ومطلعها يقوؿ:

3

منهج اٟت ِق َجائَِره
صبَ َح ْ عن ِ
فقد أَ ْ
سفيها ولن ترعػ ػ ػ ػ ػوا ِ
آصرْه
د
الو
ي
لذ
ّ
َ ً
َْ ْ
ُ
َ
ِ
عذرٓف ِمن مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرَة ا١تت ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ناصَرْه
ْ ُ
فت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
بالع ِشػ ػ ػ ػ ػي قص ػ ػ ػائَِرْه
تضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاءَ ُؿ منو َ

عٍت رسالةً
أََال أبْلػ ػ ػ ػ ػػِغَا ذُبيػ ػ ػ ػاف ّ
ٍ
ظبلمة
تزجروا عن
أجد ُك ُم ال ُ
ت سهم وأفناء ِ
ِ
مالك
فلو َشه َد ْ َ ْ ٌ
ُ
ِ
اس مثلو
ٞتاءوا ّتَ ْم ٍع َف يَر الن ػ ػ ػ ػ ػ ُ



بعد أف افتتح الشاعر قصيدتو بأبيات تنطوي على اللوـ والعتاب حُت عاتب بٍت عمومتو
على ٖتالفهم عليو وجورىم على عشَتتو ،استعار قصة (اٟتية ذات الصفا) اليت تضرب يف ٣تاؿ
عدـ الوفاء والغدر وا٠تديعة للتعبَت عن ذلك ،وىي قصة معروفة عند العرب وتذكرىا يف أشعارىا
وغاية الشاعر من ضرب ا١تثل هبذه القصة «تصوير حالتو مع ذوي الضغن عليو إذ يبذؿ ٢تم ا٠تَت
حىت إذا شبعوا طمعوا وأرادوا البطش والتنكيل بو ،وقدٯتا كاف العرب يضربوف أشباه ىذه األمثاؿ
يف األغراض اإلجتماعية واألخبلقية ا١تختلفة».4
 -1خالد ٤تمد الزواوي :تطور الصورة يف الشعر اٞتاىلي ،ص.157
 -2إبراىيم خليل:بنية النص الروائي ،الدار العربية للعلوـ ناشروف ،منشورات االختبلؼ ط ،2010 ،1ص.77
 -3النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .153

 الظّبلمة :الظلم -اآلصرة :الرحم و القرابة -وقولو :تضاؤؿ منو بالعشي قصائره :يريد من كثرة ىذا اٞتيش ٗتشع قصائره
وتصغر وتدؽ وىذا مثل ضربو -قصائره :أرض أو جبل.
 -4سلطاف ٚتيل :النابغة الذبيآف ،دار األنوار ،بَتوت ،1971 ،ص .95
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وفحوى ىذه القصة كما أوردىا ٤تقق الديواف ٤تمد أبو الفضل إبراىيم أف أخوين كانا فيما
مضى يف إبل ٢تما فأجدب ببلد٫تا ،وكاف قريبا منهما و ٍاد فيو َحيةٌ قد َٛتَْتو من كل أحد ،فقاؿ
أحد٫تا ألخيو :يا فبلف لو أتي ُ ىذا الوادي ا١تكلِئ فرعي ُ فيو إبلي فأصلَحتُها فقاؿ أخوه :إٓف
ُ
ألفعلن ،فهبط
أحدا َف يهبط ذلك الوادي إالّ أىلكتو فقاؿ :فواهلل
أخاؼ عليك اٟتية أال ترى أف ً
ّ
الوادي فرعى إبلو زمانًا ،مث إف اٟتية هنشتو فقتلتو فقاؿ أخوه :واهلل ما يف اٟتياة خَت بعد فبلف
وألطْلَُب اٟتية فأقتلها ،أو ألتبعن أخي ،فهبط ذلك الوادي ،فطلب اٟتية ليقتلها ،فزعموا أف اٟتية

فأدعك يف ىذا الوادي فتكوف بو
قال لو :ألن ترى أٓف قد قتل ُ أخاؾ ،فهل لك يف الصلح َ
دينارا يف كل يوـ؟ قاؿ أفاعلة أن ِ ؟ قال  :نعم ،فحلف ٢تا وأعطاىا العهود
وأعطيك ما بقي
ً
دينارا فكثر مالو ،و٪ت ْ إبلو ،فكاف من أحسن
وا١تواثيق أف ال يضرىا ،وجعل تعطيو كل يوـ ً
يوما ،وتُغِبُّو يومُت ،مث إنو ذكر أخاه فقاؿ :كيف
الناس حاالً ،و٭تكى ً
أيضا أهنا كان تعطيو ً
ينفعٍت العيش وأنا أنظر إُف قاتل أخي ،فعمد إُف فأس فأخذىا ،مث قعد ٢تا فمرت بو ،فتبعها

فضرهبا فأخطأىا ،فدخل اٞتحر ،ووقع الفأس يف اٞتبل فوؽ جحرىا فأثرت فيو ،فلما رأت ما
عودىا
فعل قطع عنو الدينار الذي كان تعطيو ،وقيل أنو أتى جحرىا فحياىا بالتحية اليت كاف ّ

فخرج كما كان ٗترج فضرهبا ،وأراد رأسها فأخطأىا فقال لو :ما ىذا؟ فاعتل عليها فقال :

ليس بيٍت وبينك بعد ىذا إال العداوة ،فقد علم ُ ما أردت ،فخذ حذرؾ مٍت ،واخرج عٍت ،فإنٍت
قاتلتك ،فقاؿ ٢تا :أعطيٍت بقية ال ّدية ،فأب فلما رأى ذلك وٗتوؼ شرىا ندـ فقاؿ ٢تا :ىل لك
أعاودؾ وأجد أثر فأسك ،وأن فاجر ال تباِف
أف نتوافق ،ونعود إُف ما كنا عليو؟ فقال  :كيف ُ

بالعهد.1

ولعل السؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا ١تاذا استعاف الشاعر هبذه القصة يف عرض مشهده؟
وما الغرض الذي يطمح إُف ٖتقيقو من ىذه ا١تزاوجة بُت الشعر والقصة؟

 -1النابغة الذبيآف:الديواف ،ص .154،155
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 فاعلية أسلوب الحكي في المشهد االستطرادي:إف ٞتوء النابغة إُف ىذا األسلوب يف العديد من قصائده ،حُت يستثمر عناصر القصة يف
بنية تركيبية يصعب معها فصل عناصر ىذه عن تلك ،إ٪تا غرضو أف ٭تقق لنصو فاعلية أكثر
ويقف بو على عتابات داللية ال ٯتكن أف يتيحها الشعر وحده ،ألف إضافة الشعر إُف القصة -
كما يشَت طو وادي -ليس ٣ترد زينة وليس ٣ترد إثبات ا١تقدرة على الكبلـ ،1وإ٪تا لكي يضفي
الشاعر على نصو الشعري ظبلؿ من الفنية واٞتمالية اليت من شأهنا أف تستميل القارئ إُف
االصغاء بشوؽ ألف السرد لو إغراءه وسحره ،كما أف استثمار الشاعر لعناصر القصة وبنائها الفٍت
يربز وبقوة سعة خيالو وغزارة مادتو اللغوية وحسن رصفو لؤللفاظ.
هبذا ا١تنحٌت القصصي استطاع النابغة أف يسوؽ العديد من ٕتاربو الشخصية وٕتارب
عصره وقبيلتو ،و٢تذا راح يسرد لنا أحداث وتفاصيل من ىذه القصة اليت وردت يف قولو:2
منهم
وإٓف َألَلْ َقى من َذ ِوي ال ِ
ِ
ض ْغ ِن ُ
ِ
ات الص َفا ِمن َحلِ ِيف َها
كما لَقيَ ْ ذَ ُ
ػوؾ للعقػػل وافػ ػ ػػيًا
فقال لوْ :أدعُ ػ َ

وما أَصبح تَ ْش ُكو من الوج ِد س ِ
اىَرْه
َْ َ ْ
َْ َ
اؿ يف النّاس َسائَِرْه
وما انْػ َفك ْ األَ ْم ػ ػ ػ ػ ػ ػثَ ُ
وال تَػ ْغشػ ػ ػ ػ ػيَػ ٍِت منك بالظُّلم ب ػ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِاد َرْه


ما ٯتكن مبلحظتو على ىذا النص أف النابغة قد اتبع أسلوب اٟتكي من خبلؿ شخصية
الراوي اليت ٖتضر وبقوة يف اٟتكيْ ،تيث ٯتكن اقتفاء أثره وصوتو داخلو ،وذلك من خبلؿ مؤشر
لفظي ٭تيل على ذلك داخل اٟتكي ويتمثل ىذا ا١تؤشر يف الفعل (قال ) الذي يوحي بوجود ىيئة
تلفظية تعمل على نقل أقواؿ شخصيات القصة إُف ا١تتلقي وا١تبلحظ للمقطع التاِف ا١تكوف من
ساردا يتقلد مهمة السرد
اٞتملة الفعلية «فقال لو أدعوؾ للعقل وافيا»٩ ،تلص إُف أف ىناؾ راويًا ً
وينتمي إُف زمن األحداث غَت أنو ال يشارؾ فيها ،وال ىو أحد شخوصها والقرينة اليت تربز ذلك

 -1طو واديٚ :تاليات القصيدة ا١تعاصرة ،ص  -280بتصرؼ-
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .154

الصفا اٟتجارة -اٟتليف.
قولو :وإٓف أللقى من ذوي ّ
الضغن :يعٍت اٟتقد والعداوة -ساىرة :امرأة سهرت ١تا هبا من الوجدّ -
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يف اٟتكي ،ىو استعماؿ ضمَت الغائب الذي أبعد الراوي عن الشخصيات اليت يقدمها٦ ،تا جعل
صوتو ىو الوسيلة اليت يتلقى من خبل٢تا ٥تتلف ا١تعارؼ عن الشخصيات ال عن طريق أفعا٢تا
والراوي يف مثل ىذه اٟتاالت يطلق عليو الراوي الغَت ا١تمسرح «وىو الذي يتبع السرد ا١توضوعي
ْتيث يكوف ىو العليم بكل شيء يف سرده لؤلحداث».1
وقد ٖتدث

ناىضة ستار يف كتاهبا بنية السرد يف القصص الصػ ػ ػ ػ ػويف عن الراوي غَت

حاضرا فيو بأي
خربا َف يكن
ا١تمسرح حيث أشارت إُف ذلك يف قو٢تا« :ىو الراوي الذي يسوؽ ً
ً

شكل من األشكاؿ ماعدا حضور الوىم وا٠تياؿ» ،2وىو «ال يستخدـ يف سرده من الضمػ ػ ػائر إال
ضمائر الغائب ا١تستًتة ،وال يشَت إُف نفسو مطلقا».3
ويف مشهد النابغة االستطرادي (اٟتية ذات الصفا والرجل) ،يقف الراوي خارج األحداث
ويقدـ شخصيات القصة و٫تا ( اٟتية ذات الصفا) و(الرجل) حليفها.
فالشخصية األوُف من عاَف (اٟتيواف) ،أما الشخصية الثانية فهي من عاَف اإلنساف ،وتدور

أحداث القصة حوؿ الصراع الذي دار بُت الشخصيتُت حيث يتوُف الراوي سرد األحداث ومع
سَتىا وتعاقبها تبدأ مبلمح وصفات كل من الشخصيتُت يف الظهور.
اٟتية ويطلق عليها (ذات الصفا) ،وتظهر من خبلؿ النص أهنا ا١تبادرة األوُف إُف الصلح
حُت طلب من الرجل العازـ على قتلها ترؾ ثأر أخيو مقابل أف تعطيو دية على ذلك يقوؿ
الشاعر يف ىذا:4
 -1ضياء غٍت لفتة :البنية السردية يف شعر الصعاليك ،ص .190،162
 -2ناىضة ستار :بنية السرد يف القصص الصويف ،ا١تكونات والوظائف والتقنيات ،اٖتاد الكتاب العرب ،دمشق،2003 ،
ص .243
 -3سامي سويداف :أْتاث يف النص الروائي العريب ،مؤسسة األْتاث العربية بَتوت ،1986 ،ص .180
 جاء يف لساف العرب يف مادة (صفا) :الصفاء ،مصفاة ا١تودة و اإلٮتاء /صفي اإلنساف :أخوه :الذي يصافيو اإلخاء/
تصافيناٗ :تالصنا /الصفي :ا٠تالص من كل شيء.
 -4النابغة الذبيآف:الديواف ،ص .155،156
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ِ 
وؾ ِ
وال تَػ ْغ َشيَػ ٍِت منك بالظُّل ِم بَاد َرْه
فقال لو :أَ ْدعُ َ
للعقل وافياً
ا١تاؿ ِغبا وظَ ِ
اىَرْه
اضيَا
فكان تَ ِد ِيو َ
فَػ َواثَقػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َها باهلل حُت تَػَر َ
نفس عن اٟت ِق جائَِرْه
فلما تَوىف الع ػػَْق َل إال أَقَػلػ ػ ػ ػ ػ ػو
وج َار ْ
َ
ت بو ٌ
صبِح ذا ٍ
ماؿ ويَػ ْقتُ َل واتػِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَرْه
جعل اهلل ُجنّػ ػػَةً
فَػيُ ْ َ
تذكَر أْف ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ودا وسد مفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاقِ ػ َػرْه
فَػلَ َما َرأَى أف َٙتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَر اهلل َمال ػػػَو
وأث َل موجػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
وأ َكب على ٍ
ُم َذكرةٍ من ا١تعاوؿ ب ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاتَِرْه
فأس ِ٭ت ُّد غراهبا
لِيَػ ْقتُػلَها أو ُٗتْ ِط َئ ال َكػ ػ ػ ػف بَا ِد َرْه
فَػ َق َاـ ٢تا ِم ْن فَػ ْو ِؽ ُج ْح ٍر ُم َشي ٍد
ض نَاظػِػ ػ ػ ػ ػَرْه
ضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْربَةَ فأسو
وِ
للرب ٌْ
اىا اهللُ َ
فلما َوقَ َ
عُت ال تغػ ػ ػ ػ ػ ػم ُ
على ما لنا أو تُنػ ػ ػ ػ ػ ِج ِزي ِف ِ
آخَرْه
فقاؿ :تعاُف َْ٧ت َع ِل اهلل بي ػ ػ ػ ػ ػننا
ْ
رأيتك مسػ ػ ػ ػحورا َٯتِينك فَػ ػ ػ ػ ِ
اجَرْه
فقال  :ٯتُت اهللِ أفْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َع ُل إنٍِّت
َُ َْ ًُ َُ
فأس ف ػ ػ ػ ػ ػوؽ ر ِ
وض ْربَةُ ٍ
أس َي فَػ ػ ػ ػاقَِرْه
أب ِف قَػْبػٌر ال يز ُاؿ مػ ػُػ ػ ػ ػ َقابِلي
َ
باإلضافة إُف إشارة الراوي إُف أف الشخصية األوُف (اٟتية) ىي اليت كان

مبادرة بعرض

الصلح على الشخصية الثانية (الرجل) ويظهر ذلك من خبلؿ صيغة (أدعوؾ للعقل وافيا)-
والعقل ىو غرـ الدية -يواصل ٖتريك األحداث ْترية واسعة تربز ىيمنتو وقدرتو على إظهار
األشياء وٖتريكها كما يشاء يف النص ،ليعطي للقارئ صورة حية ،ويتضح ذلك من خبلؿ نقل
تفاصيل عن اٟتية بأهنا تسكن اٟتجارة ،وجاءت ىذه الداللة ٥تتزنة يف اٞتملة الفعلية (فقاـ ٢تا من
فوؽ جحر مشيد).
تظهر شخصية اٟتليف كشخصية ثانية من شخصيات القصة وىو الرجل الذي جاء
يطلب ثأر أخيو من اٟتية ،ولكن طمعو وجشعو جعلو ينسى ما قدـ من أجلو ،ليتحوؿ إُف حليف
صلحا أو معاىدة مع طرؼ أخر ،وقد تعهد الرجل
٢تا مقابل ا١تاؿ ،واٟتليف ىو الذي يعقد ً
للحية بأنو ال يضرهبا أب ًدا مقابل ا١تاؿ الذي تعطيو .وقد عرب الشاعر عن ىذه الداللة من خبلؿ
توظيفو للصيغ التالية(:أدعوؾ للعقل وافيًا) ( ،وال تغشيٍت بالظلم)( ،فواثقها باهلل)( ،فكان تديو
 العقل :غرـ الدية -الغّب :أف تفعل شيئا يوما وتًتكو يوما -الظاىرة :يف كل يوـ -٭ت ّد غراهبا :يعٍت طرفها وحدىا -ا١تذ ّكرة:
يقاؿ سيف ذو ذكرة وسيف ذكر -الباترة :القاطعة  -فاقرة :مؤثرة.
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ا١تاؿ غبًا وظاىرة) ،وكل ىذه الصيغ جاءت مرتبطة يف معناىا وداللتها بالشخصية األوُف (اٟتية)

يقوؿ الشاعر:

1

وال تَػ ْغشيَػ ٍِت منك بالظُّلم بَ ِاد َرْه
ا١تاؿ غبا وظَ ِ
اىَرْه
فكان تَ ِديو َ

وؾ للعقل وافيًا
فقال لو :أَ ْدعُ َ
اضيَػ ػ ػ ػػا
فَػ َواثػَ َقها باهلل حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي ػػن تَػَر َ

إف اتباع الشاعر ٢تذا األسلوب يف التعبَت يف مشهده االستطرادي وىو استثمار أحداث
القصة بشخصياهتا ،جعل نصو ٮتتزف يف طياتو بنية عميقة ذات داللة قوية ،فإذا كان

البنية

السطحية للنص تعرب عن الصراع بُت رجل وحية ،فإف البنية العميقة ٗتتزف داخلها صراع اإلنساف
مع اٟتياة ،والذي ٯتكن أف ٪تثل لو بصراع ا٠تَت مع الشر.
ىذا ما أفصح

عنو شخصيات القصة اليت قام

بأداء أدوار تنتمي إُف عاَف األفعاؿ

اليت تصنع اٟتياة ،فهي تتحرؾ و تتكلم وتشعر ...والراوي ىو الذي قاـ باالفصاح عن كل ىذه
ا١تشاعر واٟتركات من خبلؿ األقواؿ اليت ظهرت معانيها يف بعض الصيغ منها( :فقال
فواثقها -كان

لو -

تديو ا١تاؿ -فلما رأى -أكب على الفأس – فقاـ ٢تا ليقتلها-فقاؿ تعاِف-

فقال  -ٯتُت اهلل أفعل أنٍت )...يقوؿ الشاعر:

2

وؾ للعقل وافيًا
فَقال  :لو أَ ْدعُ َ
اضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيَا
فَػ َواثَػ َق َها باهلل حُت تَػَر َ
فَػلَما َرأَى أف َٙتَر اهلل م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالو
أَ َكب على فَأْ ٍس ُِ٭ت ُّد َغَرابَػ َها
تعاِف َْ٧تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َع ِل اهلل بيننا
فقاؿْ :
فقال َ :ٯتُِت اهللِ أَفْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َع ُل إنٍت
أَ َب ِف قَػْبػٌر ال يَػَز ُاؿ ُمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َقابِلي

وال تَػ ْغشيَػٍت منك بالظُّل ِم بَ ِاد َرْه
ا١تاؿ ِغبا وظَ ِ
اىَرْه
فكان تَ ِديو َ
وس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد َم َفاقَِرْه
وأَث َل َم ْو ُجودا َ
ُم ػ ػ ػ ػ ػ ػذكَرةٍ من ا١ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػعاوؿ بَاتَِرْه
على َما لَنَا أو تُػْن ِج ِزي ِف آَ ِخَرْه
رأْيػتك مس ػ ػ ػ ػ ػ ػحورا َٯتِينك فَ ِ
اجَرْه
َ ُْ َ َ ْ ُ ً ُ َ
وضربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةُ فَأْ ٍس فوؽ ر ِ
أس َي فَاقَِرْه
َ َْ
َ

ا١تبلحظ أف الراوي ٭ترؾ النص باستعماؿ ضمائر الغائب ،فالضمَت ا١تستًت تقديره (ىو)
 -1ا١تصدر السابق ،ص .155
 -2ا١تصدر نفسو ،ص .155،156
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يف اٞتملة الفعلية (أكب على فأس) يعود على الرجل ،وا٢تاء يف ٚتلة (فواثقها) تعود على اٟتية
والضمَت ا١تستًت تقديره ىو يف ٚتلة (فلما رأى) يعود على الرجل  ...وٖتضر مثل ىذه الصي ػ ػ ػ ػ ػ ػغ
وت ػ ػ ػتكرر على مستوى ا١تشهد االستط ػ ػ ػ ػ ػرادي.
ىكذا كاف الراوي ىو الذي يدير السرد و٭تركو ،وكاف راويًػ ػ ػ ػ ػا عليم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا يروي األحداث من

ا٠تارج بضمَت الغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػائب وىذا ما يصطلح عليو (الرؤية من ا٠تلف) ()vision par derrière
وىي عادة ما ترتبط بالسرد الكبلسيكي حيث يكوف الراوي على معرفة تفوؽ درجة معرفة
الشخصية .1واٞتدوؿ التاِف يوضح ذلك:

السارد )الراوي(

مؤشرات ـ ـ ـ ــها ومظاهرهـ ـ ـ ـ ــا

الرؤي ـ ـ ـ ـة السردي ـ ــة

 راوي غائب غَت  -الرؤية من ا٠تلف - .المؤشر اللساني :استعماؿ ضمَت الغائب.مشارؾ يف القصة.

 مظــاهرها: ا١تعرفة ا٠تارجية :يعرؼ ما يقع خارج
الشخصية ،يف احمليط أو الفضاء ا٠تارجي.
 ا١تعرفة الداخلية :يعرؼ ما يدور يف ذىن
الشخصيػ ػ ػ ػ ػ ػػة وما ٖتس بو من مشاعر
داخلية ورغبػ ػ ػ ػ ػػات سري ػ ػ ػ ػ ػة )اٞتشع ،الطمع،
الغدر ،ا٠تيانة ،ا٠تبث.(... ،
 يعرؼ أكثر من الشخصية.

 -1ضياء غٍت لفتة :البنية السردية يف شعر الصعاليك ،ص .161
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االستطرادي عند النابغة الذبياني
 يف مفهوـ التناص. .1التناص مع القصص الديٍت.
 .2التناص مع القصص الشعيب.
ٕ .3تليات ا١تلمح األسطوري يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة
الذبيآف.

فصل ثالث

تجليات التناص في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني

 في مفهوم التناص (:)L'intertextualitéيهدؼ ىذا الفصل من الدراسة إُف تقدٔف قراءة تناصية تكشف عن آليات التناص يف
العمل الشعري ،وىي قراءة تصبو إُف الغوص يف مكامن النص الشعري للوقوؼ عند الداللة اليت
يرمي إليها الشاعر من خبلؿ ما يطرحو من موضوعات تسهم يف إنتاج الصورة وتكشف اٞتانب
التخييلي للخطاب األديب.
وألف النص الشعري عند النابغة الذبيآف قد ٘تيز ٓتاصية أسلوبية وآلية فنية أكسب نصو
بعدا دالليًا وٚتاليا  ،وىي ظاىرة االستطراد ذلك أف الشاعر حُت يستطرد إُف موضوعات متنوعة

قد يلجأ يف بعض األحياف إُف سرد تفاصيل حكاية كاملة ،وعليو سنتوقف بالدراسة والتحليل عند

بعض ا١تشاىد االستطرادية اليت انفتح على عوال ػ ػ ػػم معرفية وثقافية غزيرة يف الكثَت من ا١تواضع،
فضبل على أهنا قد تعالق
ٕتل

وتقاطع

مع خطابات من القصص الديٍت والشعيب ا٠ترايف ،كما

يف البعض منها مبلمح أسطورية وىذا ما أكسبها أبعاداً داللية تتماشى والسياؽ الشعري

وما أراد الشاعر التعبَت عنو من جهة أخرى ،ومن جهة أخرى منحها ٚتاليات لغوية ٦تا جعل
التناص فيها من صلب النص اٟتاضر وبنيتو اللغوية.
لعل أىم ما ميز ا١تشهد االستطرادي عند النابغة ،وكاف سببًا لدراستو ذلك التنوع ا١تلحوظ

لثقافة الشاعر ،الذي استطاع من خبلؿ عملية التناص أف يرسم لوحات فنية رائعة حيث كاف ٢تذه
اآللية (التناص) دور كبَت يف الكشف عن البنية الفنية ١تقطوعاتو االستطرادية «من خبلؿ متابعة
الظاىرة التناصية ،وكشف العبلقات اليت تربط النص الشعري اٟتاضر بالنصوص الغائبة وىنا يعمد
ا٠تطاب الشعري إُف توجيو قوة ضاغطة خفيّة تدفع ا١تتلقي إُف استحضار النص الغائب من خبلؿ
بعض اإلشارات والتضمينات لبعض ا١تفردات والًتاكيب».1

 -1علي عزيز صاٌف :شعرية النص عند اٞتواىري ،اإليقاع ،وا١تضموف ،واللغة دار الكتب العلمية ،بَتوت،لبناف ،ص .334
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وعلى ىذا األساس سنحاوؿ الكشف عن بعض مبلمح التناص يف ا١تشهد االستطرادي
عند النابغة الذبيآف «الذي يرسم بوجو أو بآخر مبلمح شعرية النص عنده عرب اٟتضور النصي
ا١تتنوع والذي من شأنو أف يثري نصو ا١تنتج موسيقياً ودالليًا من خبلؿ التداخل النّصي الذي يرمي

يف النهاية إُف تكوين قيمة إبداعية خاصة بالشاعر تتجلى وظيفتها اٞتمالية ْتسب طبيعة ىذا
التداخل النصي» .1الذي عن طريقو وغَته من عناصر التكوين الشعري األخرى تتأسس شعرية
النص يف بعض صورىا عند النابغة الذبيآف ،وىذا ما نسلط الضوء عليو ،ولكن قبل ذلك يلزمنا
البحث والوقوؼ مع مصطلح التناص أوالً.
َف تبتعد فكرة التناص أو التفاعبلت النصية عن ذىن النقاد العرب القدامى ،وقد عرف
عندىم بالسرقات الشعرية ،فعربوا عنها بدالالت وعبارات ٥تتلفة «فتارة ٝتي

باالتفاؽ العرضي

بُت كتابة أدبية شعرية ،وتارة ٝتي باالشًتاؾ يف وصفهم لبعض الصور الببلغية واأل٪تاط التعبَتية
وَف يتوغلوا يف شرح أو ٖتليل ما ٯتكن أف ٭تدث بُت النصوص ٦تا يفقد النص بعده التفاعلي
أحياناً».2
غَت أف لفظة السرقة اليت كان
اٟتديثة ،واستبدل

متداولة بُت النقاد القدامى َف تعد صاٟتة يف العصور

بكلمة التناص وىي كلمة استعمل

أوالً عند النقاد الغربيُت ،حيث ٕتمع

الدراسات النقدية الغربية اٟتديثة على أف العاَف الروسي (ميخائيل باختُت) ىو أوؿ من أشار إُف
مفهوـ التناص ،وكاف ذلك من خبلؿ كتابو الصادر عاـ 1929ـ ٖت عنواف (ا١تاركسية وفلسفة
السيما يف
اللغة) .حيث عرؼ التناص بأنو« :الوقوؼ على حقيقة التفاعل الواقع يف النصوص ّ
استعادهتا أو ٤تاكاهتا لنصوص أو ألجزاء من النصوص السابقة عليها».3

 -1عصاـ شرتح :ظواىر أسلوبية يف شعر بدوي اٞتبل ،منشورات اٖتاد الكتاب العرب ،دمشق ،2005 ،ص.171
٤ -2تمد منويف :مبلمح أسلوبية يف شعر ابن سهل األندلسي ،دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ،اٞتزائر ،ص.55
٤ -3تمد بنيس :الشعر العريب اٟتديث ،بنياتو وابداالهتا ،دار توبقاؿ ،الدار البيضاء ،ط ،1990 ،1ج ،3ص.83
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إال أ ّف ىناؾ رأيا آخر سائدا بُت بعض النقاد والباحثُت على أف مصطلح التناص قد تبلور
للمرة األوُف على يد البلغارية جوليا كرستيفا ( ،)Julia Kristivaرائدة ىذا ا١تفهوـ انطبلقا من
مفهوـ اٟتوارية عند باختُت .وقد عرفتو بقو٢تا« :إنو أحد ٦تيزات النص األساسية ،واليت ٖتيل على
نصوص أخرى سابقة عنها أو معاصرة ٢تا» .1وتأسيسا على ذلك تقر كريستيفا بعدـ «وجود نص
مستقل بذاتو موجود ٔتعزؿ عن غَته من النصوص األخرى ،وىذا ما دفعها إُف القوؿ إ ّف كل نص

تشرب وٖتويل لنصوص أخرى».2
ىو عبارة عن لوحة فسيفسائية من اإلقتباسات وكل نص ىو ّ

فالتناص يعد عند كريستيفا إحدى ٝتات النص األديب األساسية اليت ٖتيلو على نصوص
أخرى سابقة لو فهو« :ينمو داخل إطار النص األديب ١تا يشكلو من ٛتوالت معرفيو وعبلقات
تفاعلية وروابط ووشائج اتصاؿ بُت نص ونصوص عديدة».3
ال يقل دور العاَف (روالف بارث) ( )Roland Barthesبأْتاثو يف ٣تاؿ التناص أ٫تية
فطور مصطلح
عن الدور الذي قام بو كريستيفا ،حيث انطلق من منجزاهتا ومشاريعها التناصية ّ

التناص وعم ّقو وكثّف البحث فيو يقوؿ بارث يف ىذا الصدد» :إ ّف كل نص ىو نسيج من
االقتباسات وا١ترجعيات واألصداء ،وىذه لغات ثقافية قدٯتة وحديثة  ...وكل نص -الذي ىو
تناص مع نص آخر -ينتمي إُف التناص وىذا ٬تب أف ال ٮتتلط مع أصوؿ النص .فالبحث عن
مصادر النّص أو مصادر تأثره ىي ٤تاولة لتحقيق أسطورة بػُػنُػػوةِ النص».4

 اٟتوارية :تشارؾ النصوص يف نوع خاص من العبلقات السيميائية.
 -1سعيد علوش :معجم ا١تصطلحات األسلوبية ا١تعاصرة ،دار الكتاب اللبنآف ،بَتوت ،ط ،1985 ،1ص .215
 -2عبد اهلل الغدامي :ا٠تطيئة والتكفَت من البنيوية إُف التشر٭تية ،قراءة نقدية لنموذج (إنسآف معاصر) ،النادي الثقايف ،جدة،
ط ،1985 ،1ص .322
 -3ابراىيم مصطفى ٤تمد الدىوف:التناص يف شعر أيب العبلء ا١تعري ،عاَف الكتب اٟتديث ،أربد ،األردف ، 2011،ص12
 -4نبيل علي حسنُت :التناص دراسة تطبيقية يف شعر شعراء النقائض جرير والفرزدؽ واألخطل ،دار كنوز ا١تعرفة العلمية
للنشر والتوزيع ،األردف -عماف ،ص .40
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يف نظرتو ١تفهوـ التناص ،وفقا لنظرية التلقي ،يوسع بارث ىذا ا١تفهوـ وفقا ٢تذه الرؤية
«فالبعد احملوري عنده أنو إُف جانب التناص الذي يُوظفو ويستحضره ا١تؤلف .ىنالك تناص آخر
وتعقيدا ،فا١تبدع يستحضر
غموضا
يقابلو ،وىو الذي يستحضره القارئ٦ ،تا يزيد العملية التناصية
ً
ً
نفسو

نصوصا من ٥تزونو الثقايف أو مقروئو ا١تعريف .ويضمنّها نصو اٞتديد ،ولكن يف الوق
ً
عما
يستحضر القارئ أثناء قراءتو للنص
ً
نصوصا أخرى من ٥تزونو الثقايف الذي قد ٮتتلف ً
عموما ّ
لدى الكاتب يف أثناء كتابتو» .1وتأسيسا على ىذا الكبلـ ٮترج النص بقراءات متعددة ومتباينة

ٗتتلف باختبلؼ ٥تزوف ا١تبدع الثقايف الذي ٮتتلف بالضرورة عن ا١تخزوف الثقايف للقارئ الذي قد
ينتج النّص بشكل ٥تالف لطريقة ا١تؤلف.
أما (ريفاتَت) ،فإنو يتبٌت مفهوـ التناص ضمن دراساتو األسلوبية و٭تاوؿ أف يعقد الصلة
بُت التناص ومراتب التأويل إذ أ ّف «التناص ىو مبلحظة القارئ لعبلقات بُت عمل أديب وأعماؿ
أخرى سابقة أو الحقة عليو» .2وىذا يعٍت أف ريفاتَت يعطي للتناص قيمة إجرائية تتجاوز حدود
الكتابة إُف القراءة ،كما تتجاوز حدود العبلقات الظاىرة إُف العبلقات ا١تؤولة وىنا يأيت مفهوـ
آخر للتناص «وىو التحكم يف القراءة إذ البد من إجادهتا وحسن توجيهها حىت نصل إُف ا١تفهوـ
اٟتقيقي للنص ،ألنو نص جديد يف شكلو ومضمونو ،والبد أف تربز قدرة صاحبو على اإلبداع
واإلبتكار والتحويل بدؿ التقليد واالجًتار».3
من جهتو حاوؿ (جرار جيني ) ( (Gérard Genetteأف يعمق مفهوـ التناص ،حيث
لعب دورا ٤توريًا يف صياغة وتطوير ىذه النظرية بعد (كريستيفا) و (بارث) مبينا أنواع التناص بعد

أف حلل وظائفو ويف تعريفو لو يقوؿ ىو «التواجد اللغوي لنص يف نص آخر» .4ويستخدـ

 -1الزعيب أٛتد :التناص نظريا وتطبيقيًا ،مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص يف رواية رؤيا ٢تاشم غرايبة ،مكتبة الكتآف،
إربد ،1993 ،ص .30
٣ -2تلة عبلمات يف النقد ،النادي الثقايف جدة ،ا١تملكة العربية السعودية ،ع ،1999 ،34ص.249
٤ -3تمد بن منويف :مبلمح أسلوبية يف شعر ابن سهل األندلسي ،ص .61
 -4جَتار جني  :مدخل ٞتامع النص ،ترٚتة عبد الرٛتن أيوب ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد ،ص .09
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(جيني ) مصطلح التعاِف النصي «وىو ما ٬تعل النص يف عبلقة خفية أو جلية مع غَته من
النصوص».1
أما إذا عرجنا قليبل على مفهوـ التناص يف الدراسات النقدية العربية فإننا نلحظ قلة
الدراسات اليت تناول ىذا ا١تفهوـ كما يشَت إُف ذلك بدراف عبد اٟتسُت الذي يرى أف « تعريف
التناص جاء متشاهبا لدى النقاد العرب احملدثُت ،وذلك ألهنم أخذوه من مصادر متشاهبة ،أو
ألهنم تناقلوه فيما بينهم ،وىو ال ٮترج عن كونو تواجدا لنص أو نصوص يف نصوص أخرى».2
ويعد ٤تمد مفتاح من أوائل النقاد العرب الذين ْتثوا يف مفهوـ التناص الذي عرفو بقولو ىو
«تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات ٥تتلفة».3
إُف جانب ٤تمد مفتاح ٧تد عبد اهلل الغدامي من أىم النقاد الذين تناولوا مصطلح
التناص ،ويعد كتابو (ا٠تطيئة والتكفَت) من أىم الدراسات العربية يف ىذا اجملاؿ ،والتناص حسب
رأيو يتعايش مع الشعر ويكسوه ثوبا جديدا ،وينمي فاعليتو التواصلية ،وىذا ما أشار إليو يف قولو:
كل النصوص ،ويتضمن ما ال ٭تصى من
«وعلى ذلك فإف النص يقوـ كرابطة ثقافية ،ينبثق من ّ
النصوص ،والعبلقة بينو وبُت القارئ ىي عبلقة وجود ،ألف تفسَت القارئ للنص ىو ما ٯتنح الناص
خاصيتو الفنية».4
ىذا يعٍت أف التناص لو قدرة على ٖتويل النص الشعري من ٣ترد ٕتربة ٤تددة إُف عمل فٍت
متكامل «٦تا يفتح قنوات متعددة إلثراء اإلنفعاؿ الذي ينفصل بالفعل عن صور الفكر ا١تصقولة
تتحوؿ بو إُف معاناة تبتعد عن ٣ترد التناغم اللفظي والصياغة
٦تا ٬تسد القصيدة ويكسبها ٪تػ ػػاء ّ

 -1ا١ترجع السابق ،الصفحة نفسها.
 -2بدراف عبد اٟتسُت ٤تمود  :التناص يف شعر العصر األموي ،دار غيداء للنشر والتوزيع،عماف ،2012 ،ص.37
٤ -3تمد مفتاح ٖ :تليل ا٠تطاب الشعري (استَتاتيجية التناص) ،دار التنوير للطباعة ،بَتوت ،ص.121
 -4عبد اهلل الغدامى :ا٠تطيئة والتكفَت ،ص .57
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ا١تاىرة والرباعة اللغوية اليت ٖتشد وٕتمع ،بل تتحوؿ إُف حشد كثيف من الدالالت واإل٭تاءات
اليت تغٍت التجربة الشعرية ككل».1
بناءاً على ما تقدـ فقد «جسد التناص جزءاً مهماً من التكوين اإلبداعي أكد انفتاح
النص األديب على فضاءات نصية أخرى ليولد يف ٣تموعو حزمة معرفية ترسخ حركية اإلبداع
اجملسدة لشعرية النص ،واليت تتخذ من التناص ٤تورا من ٤تاورىا التشكيلية اليت ٘تيز بُت الشعري/
البلشعري».2
بعد ىذه اإلضاءة الوجيزة ١تصطلح التناص سنشرع يف البحث يف انتاج النابغة الشعري ،ال
سيما فيما يتعلق ْتضور التناص يف البعض من مشاىده االستطرادية.
 .1التناص مع القصص الديني قي المشهد االستطرادي عند النابغة:
من الظواىر البلفتة للنظر يف استخدامات اللغة الشعرية عند النابغة الذبيآف ،اعتماده على
القصص ،حيث مزج بُت القصة وا١تدح يف الكثَت من ا١تواضع يف مشاىد استطرادية استطاع من
خبل٢تا وعرب حركة فنية ٚتيلة أف يستحضر بعض القصص الدينية مثل قصة سيدنا سليماف عليو
السبلـ الذي سخرت لو اٞتن ،وقصة سيدنا نوح رمز الوفاء ،ىاتاف القصتاف أ٢تمتا النابغة وجعلتاه
يستلهم من الشخصيتُت طاقتهما الرمزية مركزا على أقوى خاصيتهما ناقبلً إيا٫تا من السياؽ الذي
٪تتا فيو ليد٣تهما يف شعره وىو بصدد مدح النعماف بن ا١تنذر واإلعتذار إليو وىذا ما جعل للنابغة
شخصية ٘تيزه عن غَته من الشعراء ا١تعاصرين لو رغم وجودىم يف بيئة واحدة وخضوعهم ١تؤثرات
وعادات وتقاليد واحدة .فقد اختلف عن الكثَت من الشعراء يف نسج أشعاره وعرض موضوعاتو.
تشَت الكثَت من الدراسات أنو ورد يف العهد القدٔف أف جن سليماف ىم الذين شيدوا
مدينة تدمر ،ومثل ىذه القصص واٟتكايات كان
 -1ا١ترجع السابق ،ص .65
 -2علي عزيز صاٌف :شعرية النص عند اٞتواىري ،ص .334
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أحداث وخرافات وأساطَت سليماف وبلقيس ملكةسبأ .1وألف النابغة كاف ينتمي إُف العرب
اٞتاىليُت ،بل كاف سيدا شريفا من سادات قومو «فإنو قد تزود ٔتعارؼ وأخبار األمم اجملاورة
واٟتضارة اليت استمدىا من اتصاالتو ،وىذا ما يؤكد ثقافتو واىتمامو بقصص السابقُت».2
وقد أشار شوقي ضيف إُف ذلك يف قولو« :ويف أشعاره بعض إشارات مسيحية ،وقد
جاءه ذلك من إقامتو الطويلة يف اٟتَتة ولدى الغساسنة ،وكأنو استمع إُف بعض ما يقولو األحبار
العزى وغَتىا من آ٢تتهم الوثنية ،ٮتتلف
والرىباف ،ولكن ال شك يف أنو كاف على دين آبائو يتعبد ّ

معهم إُف اٟتج ٔتكة».3

ىذا يعٍت أف النابغة كاف وثنيا كسائر أىلو من ذبياف «أما ا١تعآف النصرانية اليت عرب عنها يف
بعض شعره ،أو انعكس على بعض صوره ،فهي من أثر اتصالو بالنعماف بن ا١تنذر أو ٦تن تنصر
من ملوؾ اٟتَتة واتصالو بالغساسنة وىم نصارى مثل ساداهتم من الروـ ،فبل عجب أف يتأثر
ببعض األفكار والنزاعات ا١تسيحية ،فتبدو أحيانا يف شعره».4
أ .التناص مع شخصية النبي سليمان:
عرض النابغة الذبيآف يف معلقتو لقصة تسخَت النيب سليماف عليو السبلـ للجن يف ٣تاؿ
تشبيو النعماف بن ا١تنذر بو وقد ورد ذلك يف مقطوعة استطرادية من ستة أبيات جاء فيها:5
ِ ِ
وال أ ِ
أح ِد
ُحاشي من األَقْواـ من َ
َ
ِ
ِ
قُ ْم يف َِ
اح ُد ْدىا َع ِن ال َفنَد
الربية فَ ْ

وال أَرى فَ ِ
اعبلً يف الن ِ
اس يُشبِ ُهوُ
َ َ
إِال ُسليػما َف إِذ ق ػ ػ ػ ػ َاؿ ا ِإللَوُ لَوُ

 -1شوقي اٟتكيم :موسوعة الفلكلور واألساطَت العربية ،دار العودة بَتوت ،لبناف ،ط ،1982 ،1ص  -126بتصرؼ-
 -2خالد ٤تمد الزواوي :الصورة الفنية عند النابغة الذبيآف ،الشركة ا١تصرية العا١تية للنشر لو٧تماف،ط ،1992، 1ص .30
 -3شوقي ضيف :العصر اٞتاىلي ،ص .274
 -4عبد الفتاح عبد احملسن الشطي :شعراء إمارة اٟتَتة يف العصر اٞتاىلي ،ص .176
 -5النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .21 ،20
 احددىا :أي امنعها -الفند :اٞتطأ يف القوؿ والفعل وغَت ذلك -قم يف الربية أي انظر يف مصاٟتها واجتهد يف ارشادىا
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َو َخيِ ِ
س اٞتِن إِ ّٓف قَد أ َِذن
فَ َمن أ َ
َطاعك فَانْػ َف ْعوُ
ِ
َوَمن َعصػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
اؾ فَعاقْبوُ
ِ ِ
إِال ل ِمثل َ
ك أَو َمن أَن َ

ِ

فاح َوالعمد
الص ِ
دمَر بِ ّ
يَبنو َف تَ ُ
ك ،وادلُْلوُ َعلى الر َش ِد
َطاع َ
َكما أ َ
ض َم ِد
وـَ ،وال تَػ ْقعُ ْد َعلى َ
تَػْنػ َهى الظلُ َ
بق اٞتَو ِاد إِذا استَوُف َعلى األ ََم ِد
َس َ

ُ َ٢تُم
طاعتِ ِو
بِ َ
ُمعاقَػبَةً
سابِ ُقوُ

ا١تبلحظ على ىذا ا١تشهد أف النابغة  ،قد استدعى شخصية النيب سليماف عليو السبلـ من
خبلؿ االسم والدور ،وىذا يعٍت أف التناص يف ىذا ا١تشهد قد اٗتذ شكلُت ٫تا :التناص بالعلم أو
الكنية ،وىو تناص يقوـ على استدعاء االسم أو الشخصية .1والتناص بالدور وىو الذي يعتمد
يف أغلب

األحياف

على الشخصيات الًتاثية صاحبة األدوار اٟتية يف الذاكرة اٞتماعية ،مثل أدوار

األنبياء والقادة واألبطاؿ الذين شهد ٢تم التاريخ على مر العصور .2ولعل ذكر النابغة للنيب
سليماف يف نصو «دليل على أف ىذا النيب كاف معروفًا للشاعر ،ولعلو كاف معروفًا يف بيئتو أيضا».3
وهبذا ٘ت عملية االستدعاء ٢تذه الشخصية من خبلؿ توظيف ا١تعجزة اإل٢تية ،اليت منح ا١تشهد
(وخيِ ِ
س اٞتن) أي َدللهم ٠تدمتك وىذا يعٍت أف شخصية سليماف
ا٭تاء وتكثيفا دالليا فقولوَ :
شخصية خارقة ،منحو اإللو قدرات ىائلة َف ٘تنح لغَته فجعل اٞتن يعملوف ٖت إمرتو يقوؿ
الشاعر:4

الع َم ِد
الص ِ
دمَر بِ ّ
فاح َو َ
يَبنػ ػ ػ ػو َف تَػ ػ ػ ػ ُ

َو َخيِ ِ
س اٞتِن إِ ّٓف قَد أَدن ُ لَػ ػ ُهم

فجن سليماف ىم الذين شيّدوا مدينة "تدم ػػر" بأمر منو ،والشاعر أراد أف يرتقي ٔتمدوحو

النعماف بن ا١تنذر إُف مرتبة النيب سليماف يف تعاظمو على سائر البشر ،وَف يبق لو بعد أف ٗتطى
صور خَته وعطاءه الذي امتد
صوره والناس مسخروف لو ،كما ّ
البشر سوى األنبياء واآل٢تة ،ولذا ّ
 وخيّس اٞتن ،إٓف قد أدن ٢تم يبنوف أي دللهم ،ومنو ٝتي السجن ٥تيّسا -الصفاح حجارة كالصفائح عراض -تدمر:
الضمد الذؿ والغيظ واٟتقد وقيل ىو الظلم .
السواريّ -
مدينة بالشاـ -العمد :أساطُت الرخاـ -وىي ّ
 -1عصاـ شرتح :ظواىر أسلوبية يف شعر بدوي اٞتبل ،ص  -171بتصرؼ-
 -2ا١ترجع نفسو :ص  -172بتصرؼ-
 -3مكي صادؽ :مبلمح الفكر الديٍت يف الشعر اٞتاىلي ،دار الفكر اللبنآف ،بَتوت-لبناف ،ط ،1991 ،1ص .131
 -4النابغة الذبيآف  :الديواف ،ص .20
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صور ىيبتو وقوتو يف صور متبلحقة مستمدة من قصة سليماف واٞتن تسخر لو
للناس ٚتيعهم ،مث ّ

كما يريد. 1

ويظهر ذلك يف قوؿ الشاعر:2
الع َم ِد
الصػ ػ ػ ِ
دمَر بِ ّ
فاح َو َ
يَبنػ ػ ػ ػو َف تَػ ػ ػ ػ ُ
ك ،وادلُْلوُ َعلى الر َش ِد
َطاع ػ ػ ػ ػ َ
َكما أ َ
ض َم ِد
لوـَ ،وال تَػ ْقعُ ْد َعلى َ
تَنهى الظ َ

َو َخيِ ِ
س اٞتِن إِ ّٓف قَد أَدن ُ لَػ ػ ُهم
اعتِ ِو
اع َ
ك فَأَنْػ َف ْعوُ بِطَ َ
فَ َمن أَط ػ ػَػ ػ ػ َ
َوَمن َعص ػ ػ ػ ػ ػ َ
اؾ فَػ َعاقِْبوُ ُمعػ ػ ػ ػاقَػبَةً

ا١تبلحظ من خبلؿ ىذه األبيات اتكاء النابغة بطريقة مباشرة فيها الكثَت من ا١تبالغة على
شخصية سليماف ،حيث استطرد إُف ذكر قصتو ،لكي ٬تعل النعماف بن ا١تنذر جديرا بالطاعة
والوالء واٟتكم بُت الناس ،فمن يطعو ينل ٤تبتو ورضاه فيجازيو خَتا على ذلك ومن يعصو يلق
غضبًا ،وعن طريق ىذا التعالق مع شخصية سليماف ودوره ا٠تارؽ يف تسخَت اٞتن ٠تدمتو ،يرفع
إٓف قد أدن ٢تم) ( /يبنوف
الشاعر النعماف إُف الذروة وىذا ما ينبثق من السياؽ( :وخيِس اٞتن ّ
تدمر) ،كما ينبثق أيضا من صيغيت (فمن أطاعك فأنفعو) ( /ومن عصاؾ فعاقبو).

وىذا ما جعل آلية االستدعاء يف ىذا ا١تشهد االستطرادي مواكبة لغرض الشاعر الدالِف
٦تا أكسب نصو أبعادا تعبَتية أضاف لو طاقات داللية ليتحقق التناص يف أوسع صوره وأعمقها
٦تا قوى بناء ا١تشهد ،الذي رحل من خبللو النابغة با١تتلقي من زمن إُف زمن عرب التاريخ ،لكي
يؤثر فيو ويدفعو إُف البحث إلدراؾ أبعاد ىذه الشخصية ودورىا يف النص .ولكي يسقط شخصية
النيب سليماف على النعماف بن ا١تنذر ويشركهما يف بعض الصفات وأوجو الشبو ،قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ:3
وال أ ِ
ِ
أح ِد
ُحاشي من األقْػ َواـ من َ
َ
قُم يف ِ ِ
اح ُد ِد َىا َع ِن ال َفنَ ِد
الربية فَ ْ
َ

وال أَرى ِ
فاعبلً يف النّ ِ
اس يُشبِ ُهوُ
َ
إِال ُسليػما َف إِذ ق ػ ػ ػ ػ َاؿ ا ِإللَػ ػ ػ ػوُ لَوُ
 -1خالد ٤تمد زواوي :الصورة الفنية عند النابغة ،ص .29
 -2النابغة الذبيآف  :الديواف ،ص .21
 -3ا١تصدر نفسو  ،ص .20
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وقولو( :إالّ سليماف) استثناء من القوـ ونفي شبو النعماف عنهم  ،1ومن خبلؿ توظيف الشاعر
ألداة اإلستثناء (إالّ) ،أراد أف يؤكد أنو ال توجد شخصية ٯتكن ٢تا أف تشبو شخصية ٦تدوحو
النعماف إال ا١تلك سليماف ولذلك قاؿ( :وال أرى فاعبل يف الناس يشبهو  /إال سليماف) ويبدو أف
الشاعر على وعي كبَت يف استخداـ اللغة وىو ال يستخدمها اعتباطا .بل لديو حاسة وحساسية
خاصة يف تعاملو معها كيف ال؟ وقد كاف ٦تن ٭تتكم إليهم يف سوؽ عكاظ.2
يلح الشاعر على تشبيو النعماف با١تلك سليماف يف ىذا ا١تشهد االستطرادي ليمنح نصو
قدرات ىائلة على إنتاج ا١تعٌت وتكثيفو ٔتا يتناسب وا١توقف الشعري ،ولينسجم مع اإل٭تاءات
والدالالت اليت أراد أف يفجرىا ،وىي الرغبة اٞتا٤تة يف كسب ود النعماف من جديد وإقناعو
برباءتو وعدـ قدرتو على مواجهتو وٖتديو .فالنيب سليماف ىو ا١تلك العظيم الذي لو( :العلم/
اٟتكم /الفهم/القوة /اإلعجاز /النبوة /القداسة) وىي الصفات اليت أسقطها النابغة على ٦تدوحو
وكبل الشخصيتُت حسب رأيو يشًتكاف فيها.
من ىنا ٯتكن أف نقوؿ أف التناص قد ظهر جليا يف ىذا ا١تشهد من خبلؿ استحضار
الشاعر لشخصية مضيئة يف التاريخ وىي شخصية النيب سليماف ،وما ٖتملو ىذه الشخصية من
معجزات إ٢تية ،خدم

ا١توقف أو السياؽ على الصعيد الدالِف ،ومن مث كاف التناص يف ىذه

ا١تقطوعة االستطرادية إحدى اآلليات الفنية يف إنتاج داللة جديدة سا٫ت

يف تكثيف التجربة

وتعميق ا١توقف الشعوري يف ا١تشهد ويف النص عامة.
ب .التناص مع شخصية النبي نوح :
يف مشهد استطرادي آخر يستحضر النابغة الذبيآف قصة النيب نوح عليو السبلـ ،رمز
الوفاء وتأدية األمانة اليت كلّف ْتملها ،ليجعل من ىذه الشخصية بديبلً إسقاطياً يتكئ عليو ليعرب
 -1ا١تصدر السابق  ،ص -20بتصرؼ-
 -2آمنة رشيد الشمري :وظيفة الضمَت الًتكيبية والداللية يف شعر النابغة الذبيآف وطرفة بن العبد ،مكتبة اآلفاؽ ،الكوي
ط ،2013 ،1ص  -185بتصرؼ-
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بواسطتو عن رؤيتو ا٠تاصة .إف عودة الشاعر ١تثل ىذه القصص ال ٭تدد بالضرورة أي مذىب أو
انتماء عقادي لو ،وإّ٪تا أراد هبذا التناص أف يستلهم اٟتادثة الدينية من خبلؿ شخصية سيدنا نوح
ليسقطها على ٦تدوحو النعماف بن ا١تنذر بغية إثراء ا١توقف وتكثيف ا١تعٌت ،وىكذا يتيح استلهاـ
النابغة ٢تذه القصة الدينية واستطراده إُف ذكر وفاء نوح عليو السبلـ متكئا فنيًا يهيئ ١تشهده
االستطرادي ولقصيدتو إمكانية « ّتوىج أداء وزخم عطاء ،وقوة إ٭تاء ،حُت تعرب عن اٟتدث
ا١تاضي وتسقط إشعاعاهتا عن اٟتدث اآلٓف ،فيمتزج اٟتدثاف معا يف إطار واحد من التكثيف

واإل٭تاء».1
ىذا األسلوب يف االستطراد ىو الذي من شأنو أف يتيح للشاعر فرصة تقليص فجوة
العداوة وا٠تبلؼ بينو وبُت النعماف بن ا١تنذر لعلو يعفو ويصفح عنو .يقوؿ النابغة يف مقطوعة
استطرادية من أربعة أبيات ،وردت يف قصيدة ٯتدح فيها النعماف ويعتذر إليو:2
فَأَعيتػ ػ ػ ٍِت ِ
صػ ػ ػ ػ ػو ُف
َْ ْ
ا١تعاق ػ ػ ػ ػ ػ ُل واٟتُ ُ
َ
على خو ٍ
ؼ تُظَ ُّن يب الظُّن ػ ػػُػ ػ ػو ُف
َْ
أذكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر باألم ػ ػ ػػوِر وأَ ْست ػَػ ػػعِيػ ػ ػ ػ ُػن
ِ
ػخ ػ ػ ػ ػػو ُف
وَك َذل َ
ػوح ال ي ُ
ك كاف نػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ

ِ
ً ِ
صنًا
أَ َغْيػَرَؾ
معقبل أَبْغي وح ْ
ِ
ك َعػ ػ ػ ػ ػا ِريًا َخل ًقا ثِيَ ػ ػ ػ ػ ػ ِايب
فَجْئتُ َ
ب يب ال ُكمي ُ قليل وفػ ٍر
يُ
ػخ ّ
ػخ ػ ػ ػْنػ ػ َػها
فَأَلْفي ُ األََمانػ ػَػ ػ ػةَ َف تَ ُ

وظف الشاعر يف ىذه ا١تقطوعة قصة سيدنا نوح يف إشارة سريعة خاطفة يتبدى التناص
فيها من استحضار شخصية نوح عليو السبلـ من خبلؿ اإلسم ،فعن طريق اإلشارة إُف الًتكيب
(كاف نوح ال ٮتوف) تتأكد اإلحالة يف ا١تشهد ٨تو ا١تاضي ويتخصص ا١تاضي وتتجدد مرجعيتو
الشعرية من خبلؿ اسم العلم (نوح) .ليصبح النعماف بن ا١تنذر -عند النابغة -شبيها بػ(نوح) النيب
يف وفائو لعهد ربو وعدـ إخراجو للمؤمنُت من ديارىم نزوال عند رغبة الكفار الذين كاف جزاؤىم

 -1عصاـ شرتح :ظواىر أسلوبية يف شعر بدوي اٞتبل ،ص .18
 -2النابغة الذبيآف  :الديواف ،ص .222
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أليما ،وكذلك كاف النعماف صاحب وفاء ومروءة حُت التزـ بالعهد الذي أعطاه
يف النهاية عذابًا ً
للنابغة وىو ا١تغفرة والصفح عنو.
شخصا من البشر العاديُت يشاركو يف ىذه
فالنعماف كاف وفيًا بالعهد ،وَف ٬تد الشاعر
ً
الصفة لذلك شبهو بالنيب نوح ،ليجعل ٦تدوحو ،مرة أخرى ،يرتقي إُف مصاؼ األنبياء ،ومن أجل
ذلك تكبد النابغة مشقة اإلرٖتاؿ بُت جوانب اللغة ْتثًا عن الكلمات والدالالت فشكل اللغة

عنده «عنصراً ٦تيزاً ،ذا أثر ،من خبلؿ عملية التناص ،وأسهم إسهاماً ملحوظًا يف ٣تاؿ اإلبداع
الدالِف وا١تضموٓف يف رسم الصورة اٟتقيقية للمعٌت».1

واٟتقيقة أننا لسنا ْتاجة إُف تقدٔف دليل لبياف قدرة النابغة الفائقة على اإلبداع ،وشعره لو
مكانتو ومزيتو ا٠تاصة بُت سائر الشعر العريب ،حيث كان

لو ثقافة واسعة تنم عن اىتمامو

بأخبار األمم السابقة وقصص السابقُت ،ووف ًقا ٢تذا البعد الثقايف الذي ٭تملو الشاعر «يظهر دور
التناص يف إنتاجية ا١تعٌت وتكثيف الداللة يف النص األديب عامة والشعري خاصة».2

ىذا ما جعلو «يضطلع بدور مهم ،إذ يدفع النص الشعري بالتعالق مع سياؽ النص
الغائب إُف األماـ اآلٓف وا١تستقبلي ا١تستشرؼ تفعيبلً لدور القراءة ،وإسهاماً يف إنتاجية ا١تزيد من

ا١تعآف والكثَت من االستدعاءات اليت تثمر ،و٘تتلك خاصية اإلخصاب يف النص اٟتاضر».3

وىذا ما يدعونا إُف القوؿ إف ٥تتلف الصور الرمزية اليت انتقاىا النابغة الذبيآف وىي تشبيو
ا١تمدوح النعماف بن ا١تنذر تارة بالنيب سليماف ،وتارة أخرى بالنيب نوح .وإف كاف فيها مبالغة كبَتة
مربرا عند الشاعر ألنو يف موقف ٭تتاج فيو إُف كل معٌت
إال أف ىذا األسلوب يف االستطراد كاف ً

س ػ ػػائغ يف نقل أحاسيسو ومش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعره وخوفو من النعماف من جهة ،كمػ ػ ػ ػػا يسهم من جهة أخرى

 -1إبراىيم ٤تمد الدىوف :التناص يف شعر أيب العبلء ا١تعري ،ص .68
 -2ا١ترجع نفسو ،ص .70
 3ا١ترجع نفسو ،الصفحة نفسها.
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يف إبػ ػ ػ ػ ػ ػراز فضائل ٦تدوحو وصف ػ ػ ػ ػ ػػاتو مثل(:اٞتود /العدؿ /القوة /اٞتربوت /السلطاف /الوفاء
/العظمة  ...إٍف).
 .2التناص مع القصص الشعبي في المشهد االستطرادي عند النابغة:
أ .قصة زرقاء اليمامة:
استلهم النابغة الذبيآف يف أحد مشاىده االستطرادية صورة من قصة توارثها العرب حىت
أصبح من مشهور أمثا٢تم وىي :قصة زرقاء اليمامة اليت يضرب هبا ا١تثل يف بعد النظر فيقاؿ:
«أبصر من زرقاء اليمامة» .وردت ىذه القصة يف معلقة النابغة اليت ٯتدح فيها النعماف بن ا١تنذر
ويعتذر إليو ٦تا بلغو عنو فيما وشي بو بنو قُريػ ػ ػػع يف أمر ا١تتجردة ،وقد استطرد الشاعر إُف قصة
زرقاء اليمامة يف مشهد من ٜتسة أبيات جاء فيو:1
ِ
رت
اح ُك ْم َكح ْك ِم فتاة اٟتَ ِي إ ْذ نَظَ ْ
ْ
يَػحػ ُّػفػػوُ جػػانػػبَا ن ػيػ ٍػق وتُػْت ػبِػػعُػ ػػوُ
ػاـ ل ػنػا
ػح ػمػ ُ
قػػال ػ ْ  :أال لَ ْػيػتَػمػا ىػػذا ال َ
ػسػػبَػ ْ
فَحػػسػػبُػػوهُ فػػألْ ػ َفػ ْػوهُ ك ػمػػا َحػ َ
فَػكػم ػل ػ ْ مػائ ػةً فػي ػهػا َحػمػػامػػتُػهػػا

ِ

إلػ ػ ػ ػػى َٛت ػ ٍػاـ ِش ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر ٍاع َوا ِرِد الث َمد
ِمػث ػػل ال ػ ُّػزج ػ ِ
ْػحل من الرَمػ ِػد
َ
ػاجػػة لػػم تَػك ْ
َ
إلػ ػػى ح ػ ػم ػػامػػتِ ػنػػا ونِػصػ ػ ُفػػو فَػ ػ َقػ ػػدِ
ُ
َ َ
ِ
ِ
ػص ولػػم تَػ ِزِد
تػ ػس ًػعػا وتػ ػسػعػي َػن لػم تَػنػ ُق ْ
ػك الػ ػ َػعػ ػ َػد ِد
أس ػ َػرعػ ْ ِح ْػس ػبػةً فػي ذلػ ػ َ
وْ

وقد أشار بعض النقاد إُف أ ّف ىذا ا١تقطع ال عبلقة لو ٔتوضوع القصيدة واستغربوا أف يهبط
النابغة يف أسلوب القوؿ إُف ىذه الدرجة حيث جاءت ىذه ا١تقطوعة بأسلوب فيو الكثَت من
الضعف والتكلف ٦تا جعلهم يقروف أهنا أبيات منحولة.2
ولكن ىذا األسلوب من التعبَت قد اعتمده النابغة يف العديد من قصائده الشعرية  -حيث
استطرد إُف مشاىد عاد فيها إُف القصص الديٍت (كقصيت النيب سليماف ونوح عليهما السبلـ).
 1النابغة الذبيآف  :الديواف ،ص .25 ،23


الشراع :القاصدة ا١تاء -٭ت ّفو جانبا نيق :أي ٭تيط بو من جانبيو -النّيق :اٞتبل -وتتبعو مثل الزجاجة:
الثّمد :ا١تاء القليلّ -
أي عينيها صافية كصفاء الزجاجةَ -ف تكحل من الرمد أي َف يصبها رمد فتكحل.
٤ -2تمد زكي العشماوي :النابغة الذبيآف ،ص  -78بتصرؼ-
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كما نلمس لو مثاال مشاهبا حيث استلهم يف إحدى قصائده قصة اٟتية ذات الصفا والرجل ٦تا
يوحي أف الشاعر كاف شغوفًا هبذا الضرب من النسج والتعبَت من باب اٟتكمة وضرب ا١تثل.
ويف مشهده االستطرادي استند النابغة على مرجعية مستمدة من القصص الشعيب ،وىي
طسم وجديس،
قصة زرقاء اليمامة ،وقد حكي عن أيب عبيدة «أف زرقاء اليمامة ،كان من بقية ْ

وكان

ترى على مسَتة ثبلثة أياـ ،وكان

٢تا قطاة ،ومر هبا سرب من قطا بُت جبلُت ،فقال

لي ىذا اٟتماـ لنا ،ونصفو إُف ٛتامتنا فيتم لنا مائة ،فنظر فإذا ىي كما قال  ،وأرادت باٟتماـ
تسعا وتسعُت ،يقاؿ أهنا وقع يف شبكة الصائد فأخذىا فعرؼ عددىا».1
القطا وكاف ً
وقاؿ ٤تمد بن حبيب« :ىي امرأة من جديس ،يعٍت زرقاء ،وكان

تبصر الشيء على

حساف بن تػُبع فاستجاشو
مسَتة ثبلثة أياـ ،فلما قتل جديس طسما  ،خرج رجل من ْ
طسم إُف ّ

جيشا .فلما صاروا من جو على مسَتة ثبلث ٍ
لياؿ ،صعدت الزرقاء
ور ّغبو يف الغنائم ،فجهز إليهم ً
ّ
فنظرت إُف اٞتيش ،وقد أمروا أف ٭تمل كل رجل منهم شجرة يستًت هبا ليلبّسوا عليها ،فقال يا
قوـ قد أتتكم الشجر ،أو أتتكم ٛتَت ،فلم يص ّدقوىا ،وقال على مثاؿ رجز:

أو ِٛتَت قد اخ ػػذت شي ػ ػ ػ ػ ػػئا ٬تر
دب الشػ ػ ػػجر
أقسػ ػ ػ ػػم بالّلو لقد ّ
ِ
ف النعل .فلم يصدقوىا،
ينهس كت ًفا أو ٮتص ُ
فلم يصدقوىا ،فقال  :أحلف باهلل لقد أرى رجبلًُ ،
فشق عينيها فإذا فيهما عروؽ
وَف يستعدوا حىت صبّحهم حساف فاجتاحهم ،فأخذ زرقاء اليمامةّ ،
سود من اإلٙتد ،وكان

أوؿ من اكتحل باإلٙتد من العرب».2ولذلك قال

العرب يف أمثا٢تا:

«أبصر من زرقاء اليمامة» .3وىو يضرب ١تن يتسم ببعد النظر ونفاذ البصَتة يف ٟتظة اشتداد
ا٠تطوب.
 -1النابغة الذبيآف  :الديواف ،ص .23
2
وفصلو وضبط غرائبو ،وعلق على حواشيو ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ،ج ،1ا١تكتبة
 ا١تيدآف ٣تمع األمثاؿ :حققو ّالعصرية للطباعة والنشر ،بَتوت ،صيدا  ، 1992،ص .144
 -3ا١ترجع نفسو ،ص .144
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اعتمد الشاعر التنػ ػ ػ ػ ػ ػاص يف ا١تشهد الذي استطرد إليو يف ىذه القصة ،اليت استعارىا من
القصص الشعيب ليوج ػ ػ ػ ػ ػو خطابًا للنعماف بن ا١تنذر ٮتضو فيو أف ٭تذو حذو زرقاء اليمام ػ ػ ػ ػة /فتاة

اٟتي يف اٟتكم «وىذا ا٠تطاب ا١تباشر ا١تاثل يف لفظة (احكم) يشَت إُف كبلـ مضمر ومسكوت
٭توؿ نظر ا١تتلقي إُف قصة زرقاء اليمامة».1
عنو ،فاجأنا الشاعر بو بشكل ٥تتزؿ قبل أف ّ
حكيما ،كفتاة اٟتي
اح ُكم بضم ٫تزة الوصل ا١تتلوة بساكن بعده ضم يريد كن
وقولوْ :
ً
وىي زرقاء اليمامة والٗتطئ يف أمري .كما يدعوه إُف أف يكوف ثاقب النظرة إُف األمور راجح
حكيما متأنيًا يف التفكَت حىت تكوف النتائج إ٬تابية ولذلك قاؿ:2
العقل
ً
إلػ ػ ػ ػػى َحػ ػ ػ ػم ػ ِػاـ ِش ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر ٍاع َوا ِرِد الثػ ػ َم ػ ِػد

ِ
رت
اح ُك ْم َكح ْك ِم فَػتَاة اٟتَ ِي إ ْذ نَظَ ْ
ْ

ىنا تربز فاعلية التناص الذي َف يؤد دوره على ا١تستوى الدالِف فحسب ،بل ٯتكن أف
أيضا بأف الشاعر وظّف ثقافة التناص توظي ًفا ٚتاليًا أبرزتو ٚتالية األلفاظ بل نقوؿ ٚتالية
نسلم ً
اللغة بصفة عامة ،حيث برزت قدرة الشاعر الغنية الواعية من خبلؿ ٤تاولة عقد صلة الشبو بُت
مشبهُت ٥تتلفُت:
 الصورة األولى :صورة ا١تشبو اليت جاءت داللتها ٥تتزنة يف فعل األمر (احكم) الذي ٭تيلعلى سلطة النعماف اٟتاكم .
 الصورة الثانية :صورة ا١تشبو بو اليت ٖتيل عليها صيغة (حكم فتاة اٟتي) .والشاعر يرىأف حكم (ا١تشبو بو) وىي زرقاء اليمامة( :التبّصر ،النظرة الثاقبة ،نفاذ الرؤية) .وىي
صفات يتمناىا يف النعماف بن ا١تنذر.
كأف النابغة قد أراد من خبلؿ استلهامو لقصة زرقاء اليمامة أف يقوؿ للنعماف أن

يف

موضع ٬تب أف تكوف فيو ذو نظرة ثاقبة لؤلمور ،كما ٬تب عليك اإلحتكاـ إُف التفكَت ا١تتأٓف
اٟتكيم.
 -1يوسف عليماف :النسق الثقايف ،قراءة ثقافية يف أنساؽ الشعر العريب القدٔف ،عاَف الكتب اٟتديث ،2009 ،ص.39
 -2النابغة الذبيآف  :الديواف ،ص .23
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ىكذا ٘تكن الشاعر من خبلؿ التناص مع ىذه القصة من ٖتريك مشاعر ا١تتلقي
وانفعاالتو ،بعد أف أضفى على مشهده االستطرادي صورة ٗتييلية أضاؼ إليها الكثَت من مشاعره
وأحاسيسو ووجدانو ٔتا يتناسب وطبيعة الرؤية اليت ٯتثلها أو يطرحها.
ب .قصة الحية واألخوين:
إضافة إُف قصة زرقاء اليمامة استلهم النابغة الذبيآف يف أحد نصوصو الشعرية قصة متوارثة
عن تاريخ العرب وأخبارىم وىي قصة (اٟتية ذات الصفا والرجل) ،وىي قصة تدخل كذلك يف
باب ضرب ا١تثل .وقد سرد الشاعر تفاصيل ىذه القصة يف مشهد استطرادي من اثٍت عشر بيتًا
ليعاتب بٍت م ػ ّػرة الذين ٖتالفوا عليو وعلى قومو ،وليحذرىم الغدر بو ،كما غدر حليف اٟتية

يقػ ػ ػ ػ ػػوؿ:1

منهم
وإٓف أللْ َقى من َذ ِوي ال ِ
ِ
ض ْغ ِن ُ
ِ
ذات الص َفا من َحلِ ِيف َها
كما لَقيَ ْ ُ
فقال لػو :أَ ْدعُػ ػ ػ ػ َ
للع ْق ِلَ ،وافِياً
ػوؾَ ،
ِ
اضي ػ ػ ػ ػ ػػَا
فَواثَػ َق ػ ػ ػ ػ ػ َػها باللو حي ػ ػ ػ ػ َػن تر َ
ػقل إالّ أقَػ ػ ػ ػػلوُ
فلم ػ ػ ػػا تػَػ ػ َػوىف َ
ّ
الع ػ ػ ػ َ
أْفَ يَػجػػَْع ُل اللوُ ُجػ ػ ػػنّةً
تَػ ػ ػ َذ ّكَر ّ
فلما رأى أ ْف ثَػمَر اللوُ مالَوُ
ّ
ِ
وأ َكب على فَػ ػ ػ ػ ػأْ ٍس ُ٭ت ُّد غُػ ػ ػ ػرابَػ َهػ ػ ػ ػػا
فق ػ ػ ػ ػػاـ لػها ِمن ِ
فوؽ ُج ْح ٍر ُم َشػ ػ ػ ػػي ٍد
َ
ْ
فلػ ػ ػ ػ ػ ػػما وقػ ػ ػ ػ ػ ػػاىا اللو ضربػ ػ ػ ػ ػ ػةَ ِ
فأس ِو
ُ َ َْ
ّ
ػجع ِل اللوَ بَػْيػنَػػنا
فقػ ػ ػ ػ ػ َ
ػاؿ :تَع ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػاِف نَػ َ
فقػ ػ ػ ػػال ْ َ :ٯتُت الل ِو أفػ ػ ػ ػ َػع ُل إنٍّت
ِف قَربٌ ،ال ي ػ ػ ػ ػ ػ ػز ُاؿ ُمقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابلى
َأب َ

ِ
ىرْه
وما أَ ْ
صبَ َح ْ تَ ْش ُكو من َ
الوجد سا َ
اؿ يف النّاس َسائَِرْه
وما انْػ َفك ِ األَ ْمث ػَػ ػ ُ
وال تَػ ْغشيػ ػ ػ ػ ػ ِػٍت منك بالظّػ ػ ػ ػ ْل ِم ب ػ ػ ػ ػ ِ
ػاد َره
َ
ُ
َ
فك ػ ػػانَ تَدي ِو الػ ػػم َاؿ ِغب ػ ػ ػ ػ ػػا وظَػ ػ ػ ػ ِ
ػاىَرْه
ْ
َ
ػس عن اٟت ػ ػ ػ ػ ِق َج ػ ػ ػػائَِرْه
ػار ْ
وجػ ػ َ
ت بو نػَ ْفػ ػ ػ ٌ
فيصبِ ػ ػ ػػح ذا م ػ ػ ػ ٍ
ػاؿ ويَقػ ػ ػ ػػتُ َل واتػِ ػ ػ ػ ػ َػرْه
ُ َ
وسد َم َفػ ػ ػ ػ ػػاقَِرْه
وأثػ ػ ػ ػ ػ ػ َػل موج ػ ػ ػ ػػوداً َ
ُمػ ػ ػ ػ ػ َذكرةٍ
من ا١تعػ ػَػ ػػا ِوِؿ بػَ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتَِرْه
َ
َ
ليػ ْقتػلَ ػ ػ ػػها أو تُػخ ِطىء ال َكف ب ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػاد َرْه
َُ َ
َ
ْ َ
وللبِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػِر عُت ال تُػغَ ِمض ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػاظَرْه
ٌَ
ُ َ
ِ
على ما لنَا أو تػُْنج ِزي ِف ِ
آخَرْه
َ
ِ
ك فػَػ ػ ػ ػ ػ ػػاجَرْه
ك َم ْسح ػ ػ ػ ػ ػ ػػوراً يػ ػ ػػمينُ َ
رأيتُ َ
فوؽ ر ِ
وض ْربػ ػ ػ ػ ػةُ ف ػ ػ ػ ٍ
أس َي ف ػػَػ ػ ػ ػػاقَِرْه
ػأس َ
َ

 -1ا١تصدر السابق ،ص .156 ،154
- 163 -

فصل ثالث

تجليات التناص في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني

يتجلى التناص يف ىذا ا١تشهد من خبلؿ استحضار النابغة لقصة اٟتية ذات الصفا والرجل
وىي شبيهة بقصة فتاة اٟتي اليت عرضنا ٢تا ساب ًقا ،ويرجع استطراد الشاعر إُف مثل ىذه القصص
للتعبَت عن وجهة نظره إزاء اٟتياة والظروؼ احمليطة بو عامة ،فزرقاء اليمامة ٘تثل نفاذ البصَتة ،كما
أف ذات الصفا ٘تثل اٟتذر واٟتيطة والنقمة بعد الوفاء.
وإف كاف يظهر أف النابغة -كما يرى إيليا  -قد حاوؿ من خبلؿ نصوصو الشعرية أ ّف

يرتد إُف نفسو ويتجوؿ يف حدود واقعو وال ينزع منو إُف حدود العاَف الشاسع ،1إالّ أف اعتماده
على ىذه األمثلة واستلهامو ١تثل ىذه القصص يف نسج مشاىده االستطرادية يوحي بأنو أراد من
خبلؿ ىذا التناص أ ّف يعرب عن وجهة نظره يف اٟتياة ،وأ ّف يعرب عن حقائق عامة ،إذ أف قصة زرقاء
اليمامة ىي قصة ا٬تابية نستطلع منها أمثولة يف توقع اٟتوادث وتقديرىا .وكذلك األمر يف قصة
حكمي تتلخص منو أمثولة تثَت اٞتدوى للتصرؼ اإلنسآف.2
ذات الصفا فإهنا مثل
ُّ
وٕتدر اإلشارة أ ّف النابغة كاف على وعي كبَت يف استحضاره ىذه القصة وسردىا بكل
تفاصيلها ،وإف كاف البعض من الدارسُت وعلى رأسهم زكي العشماوي يشَت إُف عكس ذلك
يشوه الصورة العامة
حيث يقر أ ّف النابغة َف يكن موف ًقا يف استحضار مثل ىذه القصص ألف ذلك ّ

للقصيدة وٯتزؽ وحدهتا ،وكاف يكفيو أف يشَت إُف ا١تثل بدالً من االستطراد الطويل يف شرح اٟتكاية
وجزئياهتا .3إال أف الشاعر قد أٌف على ىذا االستطراد وسرد تفاصيل القصة كاملة ،ألنو أراد التعبَت
عن معآف ودالالت تبُت مدى معاناتو من قومو خاصة بٍت مرة الذين ٖتالفوا عليو ،فمثّل حالو
وحا٢تم باٟتية اليت ٖتالف مع الرجل الذي قتل أخاه ،بأف ال يتعرض ٢تا بضر مقابل أف تدعو يف
الوادي الذي كان تسكنو .وهتبو كل يوـ دينارا فلما كثر مالو تذكر أخاه وأراد اإلنتقاـ من اٟتية
اليت وجدت يف ىذا الصنيع غدر وخيانة.
 -1إيليا حاوي  :النابغة الذبيآف ،سياستو وفنو ونفسيتو ،ص  -226بتصرؼ-
 -2ا١ترجع نفسو ،ص -226بتصرؼ-
٤ -3تمد زكي العشماوي :النابغة الذبيآف ،ص  -79 ،78بتصرؼ-
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٘تكن النابغة الذبيآف بفضل التناص من ٖتريك مشاعر ا١تتلقي وانفعاالتو حُت ٞتأ إُف
اٟتكمة وضرب ا١تثل ليؤكد على رفضو لبعض ا١تظاىر والقيم البلأخبلقية اليت كان

سائدة يف

اجملتمع اٞتاىلي ،كالغدر وا٠تيانة ،ولذلك جاءت أبيات ا١تشهد االستطرادي يف سرد القصة تنضح
باألَف واليأس واللوـ وىذا ما أعلن عنو افتتاحية ا١تشهد .يف قولػ ػ ػ ػ ػػو:1
منهم
وإٓف أللْ َقى من ذوي ال ِ
ض ْغ ِن ُ
كما لَِقي ذات الص َفا من ح ِ
ليف َها
َْ ُ
َ

جد س ِ
وما أصبح تَشكو من ِ
اىَرْه
ْ
الو َ
َ
اؿ يف الن ِ
اس َسائَِرْه
وما انْػ َفك ِ األَ ْمثَ ُ

ض ْغ ِن) :يعٍت اٟتقد والعداوة .والصفا :اٟتجارة ،واٟتليف :ا١تعاقد.
فقولػػو (وإٓف أللْ َقى من ذوي ال ِ

وذات الصفا :ىي اٟتية اليت تتحدث عنها العرب وتذكرىا يف أشعارىا.2

يلوـ النابغة يف ىاتُت البيتُت أولئك الذين ٖتالفوا ضده وقومو ،وَف ٭تفظوا صنيعو معهم
مستعَتا مثبل خياليًا مشهورا لدى العرب يف عدـ الوفاء
ولذلك أطلق ىذه األبيات «زفرة حارة
ً
ويف الغدر وا٠تديعة يصور بو حاؿ قومو ،ىؤالء الذين تنكروا لو وعادوه من غَت جريرة اقًتفها».3
ىذا ما ٬تعلنا نقر بأ ّف ىذا االستدعاء جاء مواتيًا للموقف الشعري ،فعودة الشاعر إُف
القصص الشعبية ا٠ترافية ،وسرد تفاصيلها يف مشاىد استطرادية كان من أكثر التقنيات فعالية يف
نصوصو الشعرية وىذا ما جعل «آللية االستدعاء أ٫تية خاصة ودور دالِف داخل السياؽ ،ومن ىنا
يكوف التناص عنصراً فاعبلً يف البنية الشعرية ،ألنو يقوـ بتوليد اإلشارات ا١تتباينة داخل النص
الشعري٦ ،تا يؤدي إُف ازدياد إ٭تاء النص ،وف ًقا لتأويل ا١تتلقي وقدرة ا١تبدع وغايتو»٢.4تذا ٯتكننا
القوؿ أف الشاعر قد ٧تح يف توظيف القصص الشعيب ٔتا يتبلءـ وسياؽ النص الذي شرع عوا١تو
على آفاؽ ٦تتدة أغن

فضاء قصائده وعا١تو الشعري بأكملو ،فجاءت قصائده الشعرية أشبو

بلوحات فنية لرساـ بارع فيها من اٞتمالية والقدرة الشعرية ما ٬تعلها ٖت ًفا رائعة.
 -1النابغة الذبيآف  :الديواف ،ص .154
 -2ا١تصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -3عمر الدسوقي :النابغة الذبيآف ،ص .164
 -4عصاـ شرتح :ظواىر أسلوبية يف شعر بدوي اٞتبل ،ص .178
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 .3تجليات المملح األسطوري في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني:
 األسطورة والشعر:الشعر ىو نتاج ثقايف نابع من ذاكرة الشعوب وعقلياهتا وثقافاهتا وبيئاهتا .والشعر العريب
القدٔفٔ ،تا فيو اٞتاىليَ،ف ينشأ ٔتعزؿ عن اٟتياة االجتماعية والثقافية ،والتجارب الذاتية
لؤلشخاص ،بل ىو عمل فٍت يًتجم ما ٮتتلج يف نفوس األفراد من أحاسيس وعواطف ويفصح
عما كانوا يؤمنوف بو من طقوس وشعائر ومعتقدات كما يعرب عن حياهتم وما توارثوه من معارؼ
فنحن إذف «إزاء تراث يصدر عن عقل ٚتاعي .ال عن ٕتربة شخصية و٭تمل مرامي فوؽ ذوات
الشعراء ونزاعاهتم الشخصية ،فالشاعر اٞتاىلي ال يتصور الفن عمبلً فرديًا ،بل يعتربه ٘تثبلً ألحبلـ

قومو و٥تاوفهم وآما٢تم ،وديوانًا ١تعارفهم وٕتارهبم ا١توروثة».1

وإذا قلنا أف الشعر ابن بيئتو فهذا يعٍت أف الشعر اٞتاىلي قد استمد صوره الشعرية من
احتكاؾ الشاعر بالطبيعة اليت ٚتع

بُت ثنائية القسوة واللُت من جهة واٟتياة وا١توت من جهة

أخرى ،ويف ظبلؿ ىذه الطبيعة عاش العريب اٞتاىلي حَتة كبَتة أماـ بعض الظواىر واألحداث
اليت انبهر هبا وعجز عن تقدٔف تفسَت ٢تا .وىذا ما ساعد على توليد األساطَت ،وا٠ترافات اليت
حاوؿ اٞتاىلي عن طريقها أف يبدد ٥تاوفو و٬تيب عن أسئلة ٤تَتة إزاء وجود العاَف وأصل األشياء
وطبيعة ا١توجودات.
كان

األسطورة يف اجملتمعات القدٯتة قصة مقدسة ٖتكي واقعة ما ،وٖتاوؿ اإلجابة عن

تساؤالت اإلنساف القدٔف الذي تعجب من كل ما ٭تيط بو يف الكوف وأسرار الطبيعة الغامضة
و٢تذا «ٞتأ إُف األسطورة لتفسَت تلك األمور الغامضة من حياتو وإلشباع رغبتو الباحثة عن
اٟتقائق ،مستندا إُف عاَف واسع تكتنفو ا٠ترافات واألوىاـ والتخيبلت».2
٤ -1تمد عبد اٟتفيظ كنوف اٟتسٍت  :السمات األسطورية يف الشعر اٞتاىلي ،ص .148
 -2ميخائيل مسعود :األساطَت وا١تعتقدات العربية قبل اإلسبلـ ،دار العلم للمبليُت ،بَتوت ،لبناف ،ط ،1994 ،1ص.25
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واألسطورة كما عرفها مرسيا إلياد ( )Mercea Eliadeىي تلك اليت تروي «تارٮتا
مقدسا ،تروي حدثاً جرى يف الزمن البدائي ،الزمن ا٠تياِف ،ىو زمن البدايات ،بعبارة أخرى ٖتكي
ً
لنا األسطورة كيف جاءت حقيقة ما إُف الوجود بفضل مآثر اجًتحتها الكائنات العليا ،ال فرؽ

نوعا
بُت أف تكوف ىذه اٟتقيقة كلية كالكوف ( )COSMOSمثبل أو جزئية كأف تكوف جزيرة أو ً

من النبات ،أو مسل ًكا يسلكو اإلنساف  ...إذف ىي دائما سر ٟتكاية خلق ،٭تكي لنا كيف كاف
إنتاج شيء ما ،كيف بدأ وجوده ،ال تتحدث األسطورة إال عما قد حدث فعبلً  ....تعترب

مقدسا وبالتاِف تارٮتًا حقيقيًا ،ألهنا ترجع دائما إُف حقائق».1
األسطورة تارٮتًا ً

شديدا باألساطَت حُت آمن بوجود قوى خفية ٖتركها قوى
ارتبط العريب اٞتاىلي ارتباطًا ً
قوسا عقائدية يف حياتو وصوراً لذىنيتو ،وىذا
الطبيعة كالكواكب واٟتيواف ،وجعلها رموزا لقيمو وط ً

يعٍت أف الثقافات العربية القدٯتة ال ٗتلو من األساطَت وا٠تلفيات اليت ترجع إُف الفكر األسطوري

و١تا كان األسطورة وليدة االنفتاح الثقايف على عواَف وحضارات ٥تتلفة ،وكاف الشعر كذلك أيضا
ينبثق ٦تا اختزف يف ذاكرة الشاعر من ثقافات ىي ٔتثابة اإلرث اٟتضاري الذي ينطلق منو يف عملية
تصويره للموجودات ،فقد كان

الصلة وثيقة بينهما ،بل إف ىناؾ من اعترب األسطورة منبعا

أساسيا يف توليد الشعر ،ويف ىذا الصدد يؤكد فراس السواح أ ّف «الشعر ىو السليل ا١تباشر
لؤلسطورة وابنها الشرعي ،وقد شق لنفسو طري ًقا مستقبلً بعد أ ْف أتقن عنها ذلك التناوب بُت
التصريح والتلميح وبُت الداللة واإلشارة .2» ...

ىكذا يبٍت الشاعر خطابو الشعري مستعَتا من األسطورة أىم ٦تيزاهتا ،وقد ارتبط الشعر
العريب بالعديد من ا٠تلفيات األسطورية وتغدى منها فسمح ذلك للشاعر بتجاوز الظاىر إُف
ا٠توارؽ وا١تعجزات ،فسما با١توجودات كصورة ا١ترأة وصورة الذات والقبيلة ،وأكسب الطبيعة روحا
 -1مرسيا الياد :مظاىر األسطورة ،ترٚتة هناد خياطة ،دار كنعاف للدراسات والنشر ،ط ،1991 ،1ص .10
 -2فراس السواح  :األسطورة وا١تعٌت  -دراسات يف ا١تيثيولوجيا والديانات ا١تشرقية ،دار عبلء الدين ،دمشق سوريا ،ط،2
 ، 2001ص .22
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وحياة وألّو الكواكب وقدس األوثاف وأخضع الطبيعة وظواىر الكوف لذلك ال غرابة أف ٧تد لكل
شيء يف الشعر اٞتاىلي خلفية أسطورية ،أ٢تم عقوؿ الشعراء خياالً خصباً ثريا ،لو القدرة على
صورا شعرية تفتح الشعر على دالالت متعددة ،و٢تذا
أ ْف يسبح يف دروب اإلبداع والفن ،وأف ٮتلق ً

ننفي فكرة أف الشعر العريب يتميز بالسطحية واإلفتقار إُف الشعور العميق وإُف تقصي أعماؽ

التجربة اإلنسانية.
إف القارئ لدواوين شعراء العصر اٞتاىلي يعثر يف ثناياىا على مبلمح وإشارات إُف معاَف
قصصا كاملة يرويها بكل تفاصيلها
الكوف األسطوري عند العرب ،فمن الشعراء من استلهم
ً
ومنهم من اختار صوراً ولوحات ذات دالالت أسطورية ،وحملات عن طقوس واعتقادات قدٯتة مثل
قصص اٟتيواف الوحشي وصور ا١ترأة ودالالهتا الرمزية .حيث ٞتأ الشعراء إُف تصوير مشاىد ونسج
قصص ٗتتزف يف داخلها مواقف واعتقادات قدٯتة ،كما ٖتيل على معارؼ الشاعر وٕتاربو وخرباتو.
وا١تتصفح لديواف النابغة الذبيآف والواقف عنده قصائده ٬تد يف الكثَت منها مشاىد لصور
حيواف الوحش اليت استطرد إليها الشاعر يف معرض تشبيو الناقة ْتيواف من حيوانات الصحراء
مثاؿ الثور الوحشي أو اٟتمار الوحشي  ...وقد جاءت ىذه ا١تشاىد االستطرادية حاملة يف
جنباهتا تصورات ومعتقدات ٖتيل على أساطَت قدٯتة كما تشَت إُف دالئل خاصة ورموز معينة.

 مثاؿ ربطهم رحلة الضغائن يف الشعر اٞتاىلي برحلة الشمس يف األفق ،أو ٔتلحمة جلجامش يف البحث عن ا٠تلود ،وربط
الوقوؼ على اإلط بلؿ والبكاء عليها ببعض الرموز الدينية الوثنية وا١تسيحية ،أو اعتبار رحلة الشاعر ْتثا عن فردوس مفقود.
أنظر ٤تمد علي السبلٯتي :األسطوري يف شعر ا١تتنيب ،الدار التونسية للكتاب ،ط ،2013 ،1ص.22
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 .1التجلي األسطوري في صور حيوان الوحش عند النابغة:
 صورة الثور الوحشي مصارع األقدار:تكررت صورة الثور الوحشي يف شعر النابغة الذبيآف يف أربعة مشاىد استطرادية ،حُت
عمد الشاعر إُف تشبيو ناقتو هبذا اٟتيواف القوي الصلب .فبدأ لوحتو باٟتديث عن الناقة وسرعتها
وقوهتا ولكن سرعاف ما يًتكها ويستطرد إُف اٟتديث عن ا١تشبو بو الثور الوحشي مث يصفو وص ًفا
مسهبًا مبتدئًا ْتالتو النفسية مث اٞتسدية ،فهو قلق متوجس ال يهنأ وال يطمئن لكثرة ما تعرض لو

وحيدا (أفردت عنو حبلئلو) وىي الصورة النفسية اليت
من ىجمات األعداء ،وىو كثَت التجواؿً ،
آثر الشعراء ومن بينهم النابغة رٝتها للثور الوحشي ،أما مظهره اٞتسدي ،فهو أبيض الظهر أسود
الرقبة والصدر يف قوائمو خطوط سوداء مثل (الوشم بالقار) يقػػوؿ النابغة:1
ب الري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
اح نَظػ ػ ػ ػػا ِر
ػاد إُف األَ ْش ػ ػ ػ ػػبَ ِ
َذ ِ
ش ُخبةَ أو ِم ْن َو ْح ِ
ِم ْن َو ْح ِ
ش تِ ْع َشا ِر
ٍ
الو ْسػمي ِمْب َك ػ ػ ػ ػ ػػا ِر
نَبػػَػ ػ ػ ُ
ػات َغْيث من َ
ِِ
الو ْس ِم بالقػَػ ػ ػ ػػا ِر
مثل َ
وبال َقػ ػ ػ ػ ػ ػ َػوائم ُ
ب َشفػ ػ ػ ٍ
منها ِْت ػ ػ ػ ِ
ػاص ِ
ػاف وأَْمطَا ِر
ّ
َ
مع الظُّػ ػ ػ ػ ػ َػبلِـ إليها َوابػِػ ػ ػ ػ ٌػل َس ػ ػ ػ ػػا ِري
الصْب ُح عنو أي إِ ْس َف ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ِر
وأَ ْس َفَر ُّ
َعػ ػ ػ ػ ػػا ِري األش ػ ػ ػػاجع من قُػن ِ
اص أَنػْ َػما ِر
ِ
ػاب َغْيػ ُر أَطْ ػ ػ ػ ػ ػ َػما ِر
ما إف عليو ثيػ ػ ػ ػَػ ػ ػ ٌ
طُ ُ ِ
ػح ٍاؿ هبا منو وتَ ْسيَػ ػ ػ ػ ػػا ِر
وؿ ْارتػ ػ ػ ػ ػ َ
ضا ِري
أَ ْشلَى ،وأَْر َس َل َع ْشًرا ُكلُّها َ
ِ ِ
الع ػػا ِر
َكر احمل ػ ػَػ ػ ػػامي ح َفاظػ ػ ػ ػ ػاً َخ ْشيَةَ َ
ا١تش ِ
اعب أَ ْعشػَػ ػ ػػاراً بأَ ْع َش ػ ػ ػ ػػا ِر
َشك َ

َكأَنػ َما الر ْح ػ ػ ػ ػ ُػل منها فَػ ْو َؽ ذي ُج َد ٍد
ٍ
ِ
ُمطَػ ػ ػ ػػرد أفْػ ػ ػ ػ ِرَد ْ
ت عنو َح ػ ػ ػ ػػبلئلُوُ
ِ
ػاع لو
ػجر ٍسَ ،وح ٌدَ ،ج ْو ٌف ،أَطػَػ ػ ػ ػ ػ َ
ُم َ
َسػ ػ ػ ػ َػراتػُػ ػ ػػو ما َخ َبل ُحداتػِ ػ ػ ػ ػ ِػو َ٢تَ ٌق
بػػَػ ػ ػػاتَ ْ لو لَْيػلَةٌ َش ْهبَػ ػ ػ ػ ػ ػػاءُ تَ ْس َفعُوُ
ضْيػ ًفا ألَْرطػ ػَػ ػ ػ ػػاةٍ وأَ ْٞتَػ ػ ػ ػ ػأَه
ػات َ
وبػَػ ػ ػ َ
َحىت إذا ما ْا٧تَلَ ْ ظَْل َمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءُ ليلتِ ِو
ِ
ص يَ ْس َعى بِأَ ْكػ ػ ػ ػ ػ ػلُبِو
أَ ْى َوى لو قَػ ػ ػ ػ ػ ػػان ٌ
ِ
ِ
ػاع لَوُ َٟتِ ٌم
ف الصْيد تَػبػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ُ٤ت ػَػ ػ ػ ػ ػػال ُ
ضٍ
ف بَػَر َاىا -فهي طَا ِويَةٌ-
يَ ْس َعى بِغُ ْ
حىت إذا الثػ ْوُر بعد النػ ْف ِر أَْم َكنَوُ
فَ َكر َْ٤ت ِميةً من أف يَِفّر كمػ ػ ػ ػ ػػا
ص ْد َر أولِػ ػ ػ ػ َػها
فَ َشك
ِ
بالرمح منها َ

 النابغة الذبيآف الديواف( :ا١تشهد األوؿ ص -16ا١تشهد الثآف ،ص -203ا١تشهد الثالث ،ص -65ا١تشهد الرابع،
ص.)215
 -1ا١تصدر نفسو ،ص .204 ،203
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ات فَػرٍغ بعِ ِ
ب ػ ػِػ َذ ِ
يد ال َق ْع ِر نعػ ػ ػ ػػار
ْ َ
من ب ِ
اس ٍل َعػ ػ ػ ػ ػػا ٍَف بالط ْع ِن ك ػَػ ػ ػ ػ ػ ػػرا ِر
َ
ِ
يَك ػُػ ػ ػ ّػر بالروؽ فيها كػ ػ ػ ّػر إِ ْسػ ػ ػ ػ ػ ػ َػوا ِر
ػاث فيها بِإقْب ػ ػ ػ ػ ٍ
ػاؿ وإِ ْدبػ ػ ػَػا ِر
وعػ ػ ػ ػ ػ َ
َ
َ
ض ػ ػػا ِر
وٮتْلِ ُ
يَػ ْه ِوي َ
إح َ
ط تَػ ْق ِريب ػ ػ ػ ػاً بِ ْ
ِ

ص َده
مث انْػثَػ ػ ػ َػٌت بَػ ْع ُد للثػ ػ ػ ػػآف فَأَقْ َ
ِ
ث الب ػ ػ ػ ػػاقِي بِن ػ ػ ػ ػػافِ َذةٍ
َ
وأثب َ الثػػَػ ػػال َ َ
وظػَػ ػ ػ ػػل يف سبعة منها َٟتِْق َن بو
ضى منها لُبَػ ػ ػ ػ ػػانَػتَوُ
حىت إذا م ػ ػ ػ ػ ػػا قَ َ
صلتاً
انْػ َقض كالكوكب ال ّدري ُمْن َ

وحىت يكمل الشاعر مشهده َف يغفل أف يقدـ للمتلقي صورة عن الطبيعة اليت تتحوؿ إُف
مظهر من مظاىر العنف ،فتمارس عناصرىا ٗتوي ًفا على نفسية الثور ١تا يصيبها من تغيَت سريع
تتقلب فيو األحواؿ ،فيزداد ىبوب الرياح الباردة ،وا١تطر ا١تنهمر ،والربد القارس ٦تا يدفع بالثور إُف
اإلحتماء بأكتاؼ شجرة األرطى.
يأخذ الشاعر بعد ذلك يف تطوير الصورة عند طلوع النهار وبروز الشمس ،وىو الوق
الذي ٮترج فيو الثور ،ولكن سرعاف ما يفاجأ ٔتشكلة جديدة ،حيث يربز لو الصياد بكبلبو ا١تدربة
على الصيد ،وما إف ترى ىذه الكبلب الثور حىت تدخل معو يف صراع دامي فيواجهها بشجاعة
كبَتة ،فيصرع األوؿ منها مث الثآف ،والثالث بطعنة ال ٧تاة منها لتنتهي القصة بانتصار الثور.
والشيء ا١ترجح أف النابغة وغَته من الشعراء اٞتاىليُت َف ينسجوا خيوط قصة الثور
الوحشي منطلقُت من العدـ ،بل إهنم قد اعتمدوا يف ذلك على اإلرث األسطوري القدٔف فهي
قصة يف معانيها ورموزىا ال ٗتلوا من ٝتات التخييل األسطوري ،تعود إُف معتقدات دينية قدٯتة
ضاع

تفاصيلها ،وىي يف الوق

نفسو ال ٗتلو من معرفة الشاعر ونظرتو إزاء الكوف واٟتياة

عامة .ويف ىذا الصدد يشَت عبد اٞتبار ا١تطليب إُف أف قصة الثور الوحشي ىي «تطور لًتانيم أو
مبلمح أو تفوىات دينية قدٯتة تتصل بقداسة الثور وما كاف يرمز إليو من ا٠تصب وا١تطر واإلٖتاد
بالصيد ،ولكنها َف تعد ٖتمل مغزى دينيًا ،بل انته إُف الشعراء اٞتاىليُت ا١تعروفُت تقاليد أدبية

 فرغ الطعنة ::مصبّها من فرغ الدلو ،وىو مصبّوّ -نعار :سائل ،نعر اٞترح ينعر نعرانا ونعرا .ويروى نغار :أي واسع -أثبثو:
طعنو يف موضعو -نافذة :طعنة -باسل :شديد -عاَف بالطعن :حاذؽ بو -كرار :يعٍت يكر -اإلسوار :الكبَت من الفرس.
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وإف َف ٗتل من إشارات وٝتات ىي بقايا قدسية انقرض

يستطيع ا١تلم بأصو٢تا فهمها والنفاذ

إُف إٯتاءاهتا ومراميها».1
 سمات التخييل األسطوري في صورة الثور الوحشي:ٕتدر اإلشارة إِف أف النابغة الذبيآف َف يقحم قصة الثور الوحشي يف نصو الشعري جملرد
سرد أحداث تارٮتية ال قيمة ٢تا ،بل إهنا هتدؼ إُف مقصدية معينة وٖتمل طقوساً أسطورية
ومبلمح نصية ذات أبعاد دينية ووجدانية ،أراد الشاعر من خبل٢تا تصوير معاناة اإلنساف واٟتيواف
أماـ سلطة الدىر واٟتياة احملكومة بثنائية (ا٠تَت /الشر) و (اٟتياة /ا١توت).
إ ّف الرمز عند النابغة ينبع من إ٭تاء تشبيو ناقتو بالثور ،والثور رمز ٭تمل زٜتًا دالليًا
كبَتا .خاصة عندما يوضع يف دائرة الصراع الدامي من أجل البقاء يف مواجهة الكبلب
وتارٮتيًا ً

والصائد ،وتتصل ىذه ا١تمارسات ببقايا طقوس واحتفاالت قدٯتة تؤكد على العبلقة بُت اإلنساف
والثور .ويف ىذا تشَت ريتا عوض إُف أف اإلنساف القدٔف يبجل الثور ويقدسو ويعده رمزا للخصب
وا١تطر ،ففي حضارات عديدة موغلة يف القدـ كاف الثور يعبد ولعل السبب يف ذلك أنو من أوائل

األجناس اليت استخدمها اإلنساف لكونو مصدراً للطعاـ ،وحيوانًا ٟتمل األثقاؿ ،باإلضافة إُف ما
٘تثلو قوتو ا٢تائلة وإخصابو من رموز ٕتسد األلوىية .2وقد ق ّدس اٞتاىليوف الثور واٗتذوا منو رمزا

لئللو القمر ،ورٔتا يعود ذلك إُف قرنييو اللذين يشبهاف ا٢تبلؿ يف شكلهما ا٠تارجي ،مث إ ّف القمر
قد ارتبط «منذ زمن مبكر بطقوس الزراعة وا٠تصب واستنزاؿ ا١تطر ،والثور فيو قوة اإلخصاب
وعليو انتشرت عبادة الثور رمزاً للخصب وا١تطر».3
وقد وردت صور الثور رمزاً للقمر يف «النصوص اللحيانية والثمودية ،وقد نص فيها
أصحاهبا على تسمية القمر بالثور ،كما اٗتذوا لو يف بعض ا١تناطق صنما على شكل عجل بيده
 -1عبد اٞتبار ا١تطليب  :مواقف يف األدب النقد ،وزارة الثقافة واإلعبلـ العراقية ،دار الرشيد ،1980 ،ص .148
 -2ريتا عوض :بنية القصيدة اٞتاىلية ،الصورة الشعرية لدى امرئ القيس ،دار اآلداب ،بَتوت،ط ،1992 ،1ص -295
بتصرؼ-
 -3عبد اٞتبار ا١تطليب :مواقف يف األدب ،النقد ،ص .102
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أياما معلوم ػ ػ ػػة كل شهر مث يأتوف لو بالطعاـ والشراب
جوىرة كانوا يعبدونو ويسجدوف لو ويصوموف ً
والفرح والسرور .وكاف السبئيوف يرمزوف للقمر يف كتاباهتم برأس ثور ،كما كان الثَتاف من أكثر
اٟتيوانات اليت يقدموهنا ضحايا لو».1
مهما يكن من اتصاؿ وثيق بُت ا١تعتقدات األسطورية والدينية القدٯتة ،وبُت مشهد الثور
رمزا شعريا
الوحشي يف القصيدة اٞتاىلية ،فإننا نؤكد أف الشعراء ومن بينهم النابغة ،قد استخدموه ً

يكشف عن رؤاىم ا٠تاصة إزاء الواقع والوجود ،ومن ىنا ٯتكن القوؿ أف قصة الثور الوحشي يف
القصيدة اٞتاىلية أسطورة من صنع الشعراء ،وىي أسطورة تنبئ بوعي فٍت لدى الشاعر ،وىي
تتبلقى مع الثور وىو اعتقاد ديٍت وأسطورة وعي بدائي ،ومن مث أضحى الوعي البدائي رافدا للوعي
الفٍت يف النصوص الشعرية.2
وقد احتل قصة الثور الوحشي ٔ-تا ٖتملو من مبلمح وترانيم أسطورية٣ -تاالَ واسعا يف
شعر النابغة الذبيآف ،اٗتذىا وسيلة للتعبَت عن مشاعره و أحاسيسو ونقل ما ٯتوج بو مكنونو
الداخلي ،وصراعو النفسي والفكري يف عاَف تأمبلتو النفسية والوجودية. .فا١تشهد االستطرادي
السابق يف وصف الثور الوحشي انتقل إليو الشاعر بعد أ ْف فرغ من اٟتديث عن صاحبتو اليت تغٌت
هبا يف بداية القصيدة وبديارىا وأيامها ا٠تواِف ،يقػػوؿ يف مطلع القصيدة:3
وجوا فَ َحيُّوا لنُػ ْع ِم ِد ْمنَةَ الدا ِر
عُ ُ
أَقػ ػْ ػ ػ ػ ػ َوى وأَقْػ َفَر من نػُ ْع ٍم و َغيػَرهُ
ِ
اليوـ أَ ْسأ ُ٢تا
وقَػ ْف ُ فيها َسَراةَ
استَػ ْع َج َم ْ َد ُار نػُ ْع ٍم ما تُ َكلِ ُمنَا
فَ ْ

ماذَا ُٖتَيُّو َف ِم ْن نػُ ْؤ ٍي وأَ ْح َجا ِر
الًت ِ
ب َم ّوا ِر
وج الِريَ ِ
اح هبا و ُّ
ُى ُ
عن ِآؿ نػُ ْع ٍم ُأموناً َع َرب أَ ْس َفا ِر
ذات أَ ْخ ػ ػ ػ ػبَا ِر
والد ُار لو َكل َمْتػنَا ُ

 -1إبراىيم عبد الرٛتن :التفسَت األسطوري للشعر اٞتاىلي ،فصوؿ ،مج ،1ج ، 3أفريل  ،1982ص .131
2
سردا ،دراسة يف نص ا١تفضليات ،ا١تؤسسة العربية لدراسات والنشر ،بَتوت ،ط،2014 ،1
 ٤تمد العشَتي  :الشعر ًص.135
 -3النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .202
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إ ّف ارٖتاؿ (نعم) ومغادرهتا الديار أشعل النار يف صدر الشاعر فركب ناقتو ،واندفع
يبحث يف القفار ،لعلو يفاجأ بلقائها مرة أخرى ،وكلما كان

الناقة أصلب وأقوى وأسرع كاف

ذلك أدؿ على الرغبة يف ا١تواصلة والتنقل رجاء العثور على آثار ركاهبا ،وىذا ما يؤكد لنا أف انتقاؿ
الشاعر من اٟتديث عن احملبوبة إُف وصف الناقة مث تشبيهها بالثور الوحشي واالستطراد يف وصف
ىذا الثورَ ،ف يكن انتقاال واىيا مفاجئا الرابط لو وال داعي يدعو إليو ،بل كان ىذه القصة متكأ
فنيًا اعتمده الشاعر للتعبَت عن أحاسيسو ومشاعره ،فالثور ىو رمز للشاعر يف رحلتو وٕتوالو ْتثًا
عن آثار احملبوبة وما يواجهو الثور من ٥تاطر الصياد والكبلب ىي ٥تاطر تواجو الشاعر ذاتو وىو
وٕتشم الصعاب من أجل الوصوؿ إُف ا٢تدؼ ،وىذا يعٍت أف النابغة كاف
على استعداد للمواجهة ّ
وفيًا لصاحبتو (نعم) ،وقد عجز عن البقاء يف مرابع ال يطيق أف يقيم فيها وىو بعيد عن ٤تبوبتو

ولذلك قرر االرٖتاؿ على ظهر الناقة ،ويف ىذه الرحلة اندفاع و٥تاطر وأىواؿ وىي أخف عند

الشاعر من مقاساة ا٢تموـ والبعد والفراؽ.
و١تا كاف الثور رمزاً لذات الشاعر يف صراعو ومواجهتو لصعوبات اٟتياة فقد جعلو ينتصر
على أعدائو ،ألنو يرمز إُف انتصاره وقدرتو على ا١تقاومة لتحقيق ا٢تدؼ.
ىكذا كاف حضور الثور الوحشي يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف مكونا بنيويا
لو دالالتو الرمزية واألسطورية اليت اكتسبها من اٞتو العاـ للقصيدة ،واٟتالة الشعورية اليت يعرب عنها
الشاعر ،فهو يف سياؽ اٟتديث عن حالتو ونفسيتو بعد ارٖتاؿ احملبوبة فالديار أصبح

خالية

مقفرة ،والقلب يشتعل شغ ًفا وحبًا لفراؽ ىذه احملبوبة و٢تذا قرر االرٖتاؿ يف الصحراء ومواجهة
الصعاب وا١تخاطر .لعل ذلك ينسيو إياىا ،أو رٔتا يلتقي هبا مرة أخرى .و٢تذا جعل من صورة الثور
الوحشي رمزاً لذاتو وصراعو البلمتناىي لصعوبة اٟتياة والسعي لتحقيق االنتصار.
ولعل تصوير الشاعر للثور الوحشي على ىذه الشاكلة .حُت استطرد إُف سرد قصتو ،قد
أضفى على نصو الشعري ٝتات ٗتيلية نتيجة استناده على الًتاث األسطوري والديٍت القدٯتُت ،من
أجل تقدٔف تصوره ا١تعريف فيما يتعرض لو اإلنساف من مشاكل يف حياتو الواقعية.
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إذا كاف اتكاء الشاعر على ىذه ا١ترجعيات الثقافية واإلرث األسطوري القدٔف قد أغٌت
مشهده االستطرادي وقصيدتو الشعرية عامة على ا١تستوى الدالِف ،فإف اٞتانب الصياغي قد جاء
٤تكما بطريقة فنية تنبئ بعبقرية الشاعر وبراعة نظمو يف البٌت اللفظية والًتكيبية ،حيث انصهرت
ً
ا١تفردات والًتاكيب اللغوية يف بوتقة واحدة ،وانقادت لو دوف عناء ويظهر ىذا من خبلؿ بعض
ا١تبلمح األسلوبية ،كالتكرار الذي يظهر يف بعض ا١تفردات والصيغ واألفعاؿ مثل لفظة (وحش)
اليت تكررت مرتُت يف قوؿ الشاعر( :من وحش وجرة)( /من وحش ذي قار) ،كما كرر الشاعر
الفعل ا١تاضي (شك) مرتُت يف قولو( :فشك بالروؽ)( /شك ا١تشاعب) ،وتكراره للفظ (أعشار)
مرتُت.
كما وظّف الشاعر الفعل (كر) وقد تكرر وجوده يف ا١تشهد االستطرادي أربع مرات
وموجها للحدث ،وقد جاء بصيغيت ا١تاضي وا١تضارع يف قولو (كر /يكر).
فكاف ٤ترًكا
ً

و٦تا ال شك فيو أف مثل ىذا ا١تلمح األسلويب (التكرار) كاف لو دور يف تعميق الرؤية

وٕتسيد الصورة وتأكيد الداللة عن موقف الشاعر وعن إحساسو العميق با١ترارة واألَف وا١تعاناة
لفراؽ احملبوبة لذلك تكبد مشاؽ ومعاناة السفر ،فهو ٬توب الصحراء القاحلة يواجو قسوهتا
وصعوبتها لعل ذلك يوصلو إلىيها .ولكي يقدـ الشاعر صورة عميقة لذاتو ونفسيتو وما اعًتاىا من
٥تاوؼ حشد ٣تموعة من األلفاظ الدالة على القلق ،ا٠توؼ ،التوتر ،االضطراب ،فجعل الثور
٣ترس ،وحد ،جأب٢ ،تق).
الوحشي (مطّردّ ،

٘تازجا ملحوظا بُت األسلوب والداللة ،ينم عن
ىكذا استطاع النابغة الذبيآف أف يقيم ً
براعتو يف استخداـ اللغة للتعبَت عن مقاصده وأىدافو .وحسبنا أف نكتفي ٔتثاؿ واحد أو صورة
واحدة من صور الثور الوحشي يف شعر النابغة الذبيآف اليت وردت يف أربع مشاىد استطرادية يف

شعره ،عربت كلها عن مقصدية الشاعر وما كاف يطمح إُف إيصالو إُف ا١تتلقي أو السامع.
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 المتخيل األسطوري في صورة الحمار الوحشي:تكررت صورة اٟتمار الوحشي مرتُت يف شعر النابغة الذبيآف الذي جسد صوره يف
مشاىد استطرادية تفتح باب الفكر وتبعث يف النفس شوقًا إُف معرفة األسرار الكامنة يف بنيتو
الغنية اليت تتفتح على آفاؽ وأفكار ٘تنحو عددا من األبعاد ا١تتنوعة اليت تبعث يف ا١تتلقي التأمل
الطويل إلتباع مساراتو للكشف عن تلك األسرار والدالالت.1
وقد وجد النابغة الذبيآف كغَته من شعراء ما قبل اإلسبلـ يف قصة اٟتمار الوحشي ٣تاالً
استخداما رمزيًا يعكس مقاصده
رحبًا الستيعاب ٕتاربو وأفكاره ورؤاه ا٠تاصة ،ولذلك استخدمو
ً
وما يريد التعبَت عنو يقوؿ النابغة يف مشهد استطرادي يف تصوير اٟتمار الوحشي:2
ضم َن َعاقِ ُل
على قَػ ػا ِرٍح مػ ػ ػ ػما تَ َ
حزابِي ػ ػ ػ ػةٍ قػ ػد َكدمْتو الَمس ِ
اح ُل
ُ
َُ َ
يػُ َقلِبُػ َها إ ْذ أَ ْع ػ ػ ػ ػ ػ َوَزتْوُ اٟتَػ ػ ػ ػ ػ َبلئِػ ػ ػ ػ ػ ُل
ط ال و ٍاف وال ُمتَ َخ ِاذ ُؿ
تَسػ ػَػ ػ ػاقَ َ
وإ ّف علَ ػ ػوا حزناً تَشظ ج ِ
ناد ُؿ
َ َ َْ َ ْ َ

ت
حُت تَ َش ّذ َر ْ
َكأَ ِٓف َش َ
ت الر ْح َل َ
دد ُ
ي ُم َسح ٍج
كع ْق ِد األَنْ َد ِر ِ
أقَػ ػ ػب َ
ض ػ ػر بػِ َج ْرَد ِاء النُّ َس ػ ػ ػ ػالَةِ سػَػ ػ ػ ْم َح ٍج
أَ َ
اى َدتْوُ الشد َج ػ ػ ػد وإ ْف َونَ ْ
إِذَا َج َ
وإ ْف َىبَطَا َسه ػْ ػ ػ ػ ػبلً أَثَ َارا َع َجا َجةً

عموما ويف شعر النابغة
أشرنا ساب ًقا إُف أف حضور لوحة الثور الوحشي يف الشعر اٞتاىلي ً

خصوصا ،قد ارتبط باإلرث األسطوري والديٍت القدٔف ،حيث ربطوا الثور بالقمر الذي
الذبيآف
ً

يظهر يف السماء وتشاركو النجوـ فيها ،فإف البعض من الدارسُت وعلى رأسهم علي البطل يشَت

إُف أف صورة اٟتمار الوحشي وقصتو ىي مبلمح من أسطورة مفقودة ،تتصل بعبادة الشمس
وحركتها وتصور القدماء ٢تا .3ولكن ىذا األمر ال ٮتلع عن ا١تشهد والقصيدة عموما طابع
 النابغة الذبيآف :الديواف (ا١تشهد األوؿ ص -،116ا١تشهد الثآف ،ص .)220
 -1حسُت ٚتعة :مشهد اٟتيواف يف القصيدة اٞتاىلية ،ص  -61بتصرؼ-
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .117 ،116
 -3علي البطل :الصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرف الثآف ا٢تجري دراسة يف أصو٢تا وتطورىا ،دار األندلس للطباعة
والنشر ،ص  -144بتصرؼ-
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األسطورة فحىت عندما يغيب عن األسطورة طابعها الشعائري سواء أكاف ىذا راجعا لبلندثار
والبعد عن مظاىر السلوؾ وشواىد ا١تدونات ،أـ كاف أل ّف األسطورة ٗتلّق

أسطورة للحياة

أيضا وما وقر
اليومية .أسطورة خلقها الشعراء لتحمل وعيهم ،وٗتلّق يف اإلبداع لتمثل الوعيهم ً

يف اجملموع نفسو ،سواء أكاف ىذا أـ ذاؾ ،فإهنا تبقى أسطورة للحياة اليومية ،تبقى استعماالً

اجتماعيًا انضاؼ إُف داللتها اللغوية.1وىذا ما يراه ٤تمد العشَتي.

على الرغم من ٖتيف التاريخ ١تنزلة اٟتمار الوحشي من العقيدة القدٯتة – كما أشار إُف

ذلك علي البطل -إال أف« ما بقي من صورتو يف الشعر تكوف مبلمح من أسطورة مفقودة تتصل
بسبب ما بالشمس وٓتاصة يف فًتة االنقبلب من الربيع إُف الصيف أي الفًتة اليت ينمو فيها
النب  ...كما تتصل اتصاال كبَتا بالًتحل واالنتقاؿ اليت تقوـ هبا األحياء البدوية بُت مناطق الرعي
وموارد ا١تاء .وإذا قارنا عناصر صورة اٟتمار الوحشي بعناصر الصورة السابقة للثور ،فإف بعض
مبلمح األسطورة ا١تندثرة تتضح يف الذىن إُف حد البأس بو» .2وعليو فا١تشهد االستطرادي يف
رسم صورة اٟتمار الوحشي يف القصيدة اٞتاىلية ٭تمل ٔتكوناتو وأبعاده داالً رمزيًا ،قادرا على أف

ينطق بالعديد من الدالالت يف سياقات ٥تتلفة ،وتبقى ا١تهمة للقارئ ليفك شفرات مكونات ىذه

ا١تشاىد ليقرأ ما وراءىا وما تنطوي عليو من أبعاد ودالالت.
نعود إُف مشهد النابغة يف تصوير اٟتمار الوحشي ،الذي وردت قصتو كما أشرنا ساب ًقا يف
قصيدة يرثي هبا النعماف بن اٟتارث بن أيب مشر الغسآف ،وقد استطرد الشاعر إُف ىذه القصة بعد
مشبها ناقتو باٟتمار يف قولو( :كأٓف شددت الرحل على قارح)
أف اتكأ عل أداة التشبيو (كأ ّف) ً
ص القارح ألنو أصلب.
والقارحٛ :تار قد قرح ،وقد خ ّ

٤ -1تمد العشَتي :الشعر سردا ،دراسة يف نص ا١تفضليات  ،ص – 154بتصرؼ-
 -2علي البطل :الصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرف الثآف ا٢تجري دراسة يف أصو٢تا وتطورىا ،ص. 144
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ولعل الشاعر اختار للحمار ىذه الصفة ألنو يناسب ا١ترثي يف قوتو وفحولتو ،وما كاف
يفعلو من خَت للناس ،حيث كان لو أياد بيضاء عليهم ،وىذا ما عرب عنو الشاعر يف قولو:1
وإ ّف تِ ِ
بلدي إ ْف ذَ َكرت ِ
وشك ِيت
ُْ
ػاؤ َؾ والعِ
ِ
اؽ كأنػ ػها
ػ
ػ
ػ
ػ
ب
ح
يس العِتػَ ُ
ُ
َ
ُ

ضم ْ لَ َدي األَنَا ِم ُل
وم ْه ِري وما َ
ُ
ِى َجا ُف ا١تها ُْٖت َدى عليها الر َحائِ ُل



إ ّف ا١تتأمل للمشهد االستطرادي يف تصوير النابغة للحمار الوحشي ٬تده خاليا من اٞتو
الذي تشيع فيو ا١تأساة والفاجعة ،كما ىو معروؼ يف قصائد الرثاء بدليل أف الشاعر قد أغفل
تصوير الصياد وسهامو اليت تًتبص عادة اٟتمر الوحشية يف تصوير مثل ىذه ا١تشاىد ،ولذلك جاء
رثاء الشاعر للنعماف بن اٟتارث ،متزنا خاليا من االنفعاؿ يتسم هبدوء يف العواطف وا١تشاعر
مشفوعا ببعض الذكريات اليت
ويتناسب مع حالتو النفسية ،اليت نلمس فيها اٟتزف الذي كاف
ً
ذ ّكرتو باألعماؿ ا٠تَتة اليت كاف ا١ترثي يقوـ هبا ،وقد صور اٟتمار الوحشي وىو يقود أتنو ويتودد
إليها ،عكس الصورة السابقة اليت رٝتها للثور الوحشي وىو منفرد يقود صراعو مع الطبيعة ومع
الصائد وكبلبو وىاتاف الصورتاف ٢تما ارتباط با١تعتقد األسطوري الذي يربط« الثور ا١تنفرد بالقمر،
الذي يظهر يف ٝتاء تشاركو النجوـ فيها ،ويربط اٟتمار وىو مع أسرتو بالشمس اليت ال يشركها يف
السماء شيئ عند ظهورىا».2
ٯتكن القوؿ أف قصة االستطراد إُف تصوير اٟتمار الوحشي قد شكل

وسيلة فنية

اعتمدىا النابغة الذبيآف للتعبَت عن مقاصده ،وإف كاف حضور اٟتمار الوحشي يف النصوص
الشعرية «قد ٖتيّفو التاريخ فلم يكشف لنا عن صورتو يف الدين القدٔف -كما حدث بالنسبة للثور

 -1النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .119


السبلح -حباؤؾ :أي عطاؤؾ وىبتك -العيس :البيض من اإلبل
التّبلد والتّالد وا١تتلد:ما ورث عن اآلباءّ -
الشكة ٚتلة ّ
الرحائلٚ :تع رحالة وىي السرج.
وىي أكرمها -ا١تها :بقر الوحش -ىجاف :بيضٖ -تدى عليها الرحائل :أي تساؽ و ّ
 -2علي البطل :الصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرف الثآف ا٢تجري دراسة يف أصو٢تا وتطورىا ،ص. 144
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الوحشي -إالّ أف الشعر يؤدي إلينا من صوره ما يشابو صورة الثور الوحشي ،وإف اختلف

يف

تفاصيل عناصرىا».1
أي أ ّف قصة اٟتمار الوحشي يف القصيدة اٞتاىلية جاءت ٦تاثلة لصورة الثور الوحشي ،وقد
ارتبط ىي األخرى باعتقادات وعبادات قدٯتة ،ففيها إشارات دالة على رمزية ىذا اٟتيواف فصوره
ولوحاتو توحي برموزه ا٠تفية ودالالهتا ا١تتعددة.
 .2رموز المرأة ودالالتها في المشهد االستطرادي عند النابغة:
مهما من عناصر
شكل ا١ترأة عا١تا متميزا للشاعر اٞتاىلي ٦تا جعل اٟتديث عنها عنصرا ً

القصيدة ومكوناهتا ،فبل نكاد نعثر على قصيدة من الشعر اٞتاىلي ٗتلو من اٟتديث عن ا١ترأة
حيث كان النواة اٞتوىرية اليت يلتقي يف التعبَت عن أبعادىا الشعراء اٞتاىليوف ،فقد كان ا١تلهم
اٟتقيقي اٟتاضر الغائب يف خلق القصيدة ،بل وحو٢تا تتمحور القصائد ،ألف ا١ترأة ىي سر
التفاعل الوشيجي بُت الشاعر وبُت ما ٭تيط بو من حولو. 2فبها وّتما٢تا يتغزؿ ،وعلى أطبل٢تا
يقف ويبكي ،وإليها يعتذر ،وبرحيلها عن الديار تتوقف اٟتياة بالنسبة إليو ليحل ٤تلها ا٠تراب
والدمار وا١توت.
وا١تتأمل لنماذج من الشعر اٞتاىلي يف اٟتديث عن ا١ترأة يقف عند أوصاؼ وصور ذات
صورا المرأة
دالالت خاصة «وأبعاد رمزية توحي بأهنا ليس أوصافا مبسطة وحيدة البعد ،وال ً
واقعية ،وإ٪تا ىي أوصاؼ غنية بدالالت رمزية ٢تا جذورىا يف تراث أسطوري تكتسب عمقا
وتنوعا ،فلقد درج الشعراء على اختبلؼ معارفهم وتباين أمزجتهم
اتساعا وتضيف إليو غٌت ً
و ً
إضفاء صور مثالية على ا١ترأة ال توحي باٟتسن واٞتماؿ فحسب ،بل تدؿ على ا٠تصب والنماء
وترمز لبلحًتاـ والتقديس حىت تغدو آ٢تة للحب واٞتماؿ ،ومعبودة ٘تنح اٟتياة والكماؿ».3
 -1علي البطل :الصورة يف الشعر العريب ،ص.138
2
٪توذجا٣ -تلة اآلداب والعلوـ اإلنسانية ،جامعة األمَت
 باديس فوغاِف :ا١تكاف وداللتو يف الشعر العريب القدٔف –ا١تعلقات ًعبد القادر ،قسنطينة،ع ،1أفريل  ،2002ص  -56بتصرؼ-
٤ -3تمد عبد اٟتفيظ كنوف اٟتسٍت :السمات األسطورية يف الشعر اٞتاىلي ،ص .257
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رمزا
حاوؿ الشعراء أف يصلوا بنماذجهم يف تصوير ا١ترأة إُف مستوى مثاِف حىت أصبح
ً
آل٢تة معبودة ،فارتبط بالكثَت من اٞتذور األسطورية وا١تعتقدات الوثنية من جهة ،ومن جهة
أخرى ارتبط ارتباطًا قويا بالواقع الذي عاشو الشاعر يف بيئتو و٣تتمعو.
عند دراستنا للشعر اٞتاىلي ووقوفنا عند صور ا١ترأة فيو ،نبلحظ أف ىذه الصور تلتحم إُف
تأثَتا على ما قدموه من صور
حد كبَت مع األسطورة ومع الواقع يف الوق نفسو« :وقد ترؾ ذلك ً
شعرية ،وقد غَتت ىذه الصور من وعي ا١تتلقي للمرأة وللمجتمع وللحياة عامة وقد ٖتول صورة

ا١ترأة على يد الشاعر اٞتاىلي ٖتوالً كبَتاً ،فمن أسطورية مطلقة عند الشعوب القدٯتة ،إُف بديل
األسطورة أو صورة متخيلة ال تبتعد عن الواقع يف الوق

الذي ترتبط فيو بتلك اٞتذور

األسطورية».1
فقد آمن اإلنساف ومنذ القدٔف بقداسة ا١ترأة وىي وحدىا ا١تسؤولية عن ا٠تصب والتناسل
ولذلك وضعها يف مرتبة اإللو ،ألهنا رمز للخصوبة واستمرار اٟتياة«لذلك عبدت األرض بوصفها
ًأما ،ورمز ٢تا يف الدين القدٔف بآ٢تات األمهات ،أي أف معٌت األمومة ىو ا١تعبود يف حالة اآل٢تة
أمدا
األرض ،واآل٢تة ا١ترأة  ...وفكرة العذراء أـ اإللو فكرة صاحب الذىن اإلنسآف وسيطرت عليو ً
بعيدا ،وألف فكرة ا٠تصوبة -أو األمومة -كان ىي األساس يف عبادة كهذه ،كان صورة اآل٢تة
ً

خاصا ٢تذه الوظيفة» .2ويوكد مصطفى حسن ح ّداد ىذه الفكرة من جهتو
ا١ترأة تربز
ً
استعدادا ً
عربت عن معآف ا٠تصوبة واٞتنس ،إذ تظهر ا١ترأة
حيث يقر أف« ا١ترأة من أبرز الرموز الشعرية اليت ّ

مرتبطة بالسمنة ،وبعطاء الطبيعة وٓتصوبة األرض ،قادرة على ا١تشاركة اٞتنسيّة وإمتاع الضجيع».

3

وقد ركز مصطفى عبد الشايف الشوري يف لوحة ا١ترأة على رحلة الظعن فاعترب أف احتفاؿ

ترديدا فنيًا ألسطورة قدٯتة ،فهو ال يرى ظعائن حقيقية بل
الشاعر اٞتاىلي برحلة الظعن ،ليس إالّ ً
 -1حسٍت عبد اٞتليل يوسف :عاَف ا١ترأة يف الشعر اٞتاىلي ،ص .11
 -2علي البطل :الصورة يف الشعر العريب ،ص .56 ،55

 -3مصطفى حسن ح ّداد :رمزية األ نثى يف الشعر اٞتاىلي ،رسالة دكتوراه ٥تطوط ،كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية ،جامعة
القاىرة ، 1996 ،ص. 27
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٭تتفل ٔتنظر الشمس ويصورىا بكامل زينتها ،فا١ترأة ىي نفسها الشمس ورحلتها رحلة عودة ،هبا
يتجدد األمل لدى الشاعر يف استمرار اٟتياة.1
عنصرا مهما اسًتعى انتباه الشعراء وشد عواطفهم وقد ترؾ ذلك تأثَتا
ىكذا كان ا١ترأة ً

على ما قدموه من صور شعرية ،وقد امتد ىذا التأثَت لتصبح ا١ترأة احملرؾ األساسي يف العملية

عموما ،فهي العنصر ا١تهم الذي يلهم الشاعر ويزوده
اإلبداعية ،ويف خلق القصيدة الشعرية
ً
بالقدرة على امتبلؾ اللغة وتسخَتىا .وقد غَتت الصور اليت رٝتها الشاعر اٞتاىلي للمرأة من
وعي ا١تتلقي ٢تا ونظرتو للمجتمع واٟتياة عامة.
 المرأة في المشهد االستطرادي عند النابغة (نموذج تحليلي):تطورا يف بناء الشاعر اٞتاىلي
قدـ النابغة الذبيآف ً
٪توذجا مطوالً يف رسم صورة ا١ترأة ٯتثل ً

للنموذج اإلنسآف بوجو عاـ ،و٪توذج ا١ترأة بشكل خاص يقوؿ فيو:2

الصػ ػْب ُح وا ِإل ْم َسػ ػاءُ منه ػػا َم ْو ِعػ ػ ِدي
و ُّ
فَأَص ػ ػاب قَػ ْلب ػ ػك غػ ػػَت أَ ْف َف تُػ ْق ِ
ص ػ ػ ِد
َ َ َ
منهػا بِعطْػ ِ
ف ِر َس ػ ػ ػ ػ ػػالٍَة وتَػ َوُّد ِد
َ
اف بِس ػ ػه ٍم مص ػ ػ ِردِ
عػ ػػن ظَه ػ ػ ِر ِمرنَػ ػ ٍ
َْ ُْ
ْ ْ
أَ ْح ػوى أَ َح ػم ا١تق ػْ ػ ػ ػلَتَػ ْ ِ
ُت ُم َقل ػ ِد
َ
ب ا١توقَ ػدِ
َذ َى ػب تَػوق ػ َد َكال ِش ػها ِ
َ
َ
ٌ َ
كالغُصػ ػ ػ ػ ػ ِن يف غُلَواِئ ػ ػ ػ ػ ِػو ا١تتػ ػ ػ ػ ػأَِودِ
َ
ْ
َ
والن ْحػ ػ ُر تَػْنػ ُف ُجػ ػو بِثَػ ػ ْد ٍي ُم ْق َعػ ػ ِد

َح ػ ػا َف الرِحيػ ػ ُػل وَف تُػ ػ ػ َوِد ْع َم ْه ػ ػ َدداً
ك بِ َسػ ػ ػ ْه ِم َها
يف إِثْػ ػ ػ ِر َغانِيَػ ػ ػ ٍة َرَمْتػ ػ ػ َ
ك ِجػ ََتةٌ
َغنِيَػ ْ بػػذلك إِ ْذ ُىػ ُم لَػ َ
اب فُػ ػ َؤ َادهُ ِم ػ ْن ُحبِػ َه ػا
ولََق ػ ْد أَ َ
صػ َ
نَظَػرت ِٔتُْقلَػ ِة َش ػ ػ ػ ػ ِ
ػاد ٍف ُمتَػرب ػ ٍ
ب
َْ
َ
والػ ػػنظْم يف ِس ػ ػ ْل ٍ
ك يػُ ػ ػَزيِ ُن َْ٨تَرَى ػ ػا
ُ
ِ
صػ ػ ْفَراءُ كالسػ ػْيػَراء أُ ْك ِمػ ػ َل َخ ْل ُق َهػ ػا
َ
ػف طَيُّػ ػو
وال ػػبَطْ ُن ذو عُ َك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍن لَ ِطي ػ ٌ



 -1مصطفى عبد الشايف الشوري :الشعر اٞتاىلي تفسَت أسطوري ،مكتبة لبناف ،ط ،1996 ،1ص  -96بتصرؼ-
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص 97 ،90


الرنُت ،وىو صوت القوس عند الرمي ،ا١تصرد :ا١تنفذ ويقاؿ :صرد السهم،
الغانية :اليت غني ّتما٢تا ا١ترناف :مفعاؿ من ّ
وأصردتو أنا ،إذا أنفذتو -الشادف من أوالد الظباء الذي قد شدف وقوى على ا١تشي -ا١تًتبب :احملبوس يف البي اٟتزين-
األحوى :الذي بو خطتاف سودواف وكذلك الظّباء -ا١ت ّقلد :الذي زين باٟتلي وقبلئد اللؤلؤ -األحم األسود -النّظم يف سلك:
السَتاء :اٟتريرة الصفراء -الغلواء :ارتفاع
يصف أهنا ذات نعمة وحلي -صفراء :يعٍت أهنا تطلى بالزعفراف ،وتتطيب بوّ -
الغصن و٪تاؤه -ا١تتأّود :ا١تتثٍت لطولو.

- 180 -

فصل ثالث

تجليات التناص في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني
ري ػ ػا الػ ػ ػ ػرو ِاد ِ
ؼ بَضةُ ا١تتَ َجرِد
َ
َ
س ي ػوـ طُلُ ِ
وع َه ػا بِاألَ ْس ػعُ ِد
َكالش ػ ْم ِ َ َ َ
َهبِػ ػ ٌج م ػػىت يَػَرَىػ ػا يُِهػ ػل ويَ ْسػ ػ ُج ِد
ِ
ِ
اد وقِْرَم ػ ػ ِد
آجر يُ َش ػ ػ ُ
بُنيَ ػ ػ ْ ب ػ ػ ُ
نَظَػ ػَر الس ػ ػ ِقيم إُف ُو ُج ػ ػوهِ العُ ػ ػوِد
واتػ َقْتػنَ ػ ػ ػا بِاليَ ػ ػ ػ ِد
فَتػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنَ َاولَْتو
اد م ػػن اللطَافَ ػ ِة يػُ ْع َق ػ ِد
َع ػنَ ٌم يَ َك ػ ُ
بَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػَرًدا أُ ِس ػ ػ ػ ػ ػ ػف لِثَاُتػ ػ ػ ػ ػ ػػو بِا ِإلْٙت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِد
َجف ػ ْ أَ َعالِي ػػو وأَ ْس ػ َفلُو نَ ػ ِدي
ب ُم َقبػلُ ػ ػو َش ػ ػ ِه ُّي ا١ت ػ ػ ْػوِرِد
َع ػ ػ ْذ ٌ
ب إذا مػ ػػا ذُقْػتَ ػ ػو قُػ ْل ػ ػ َ ْ :ازَد ِد
َع ػ ػ ْذ ٌ
ي ْشػ ػ َفى بِريػ ػا ِر ِيقه ػػا ِ
ش الصػ ػ ِدي
َّ
العطػ ػ ُ
َ
ُ
ِمػ ػ ػ ػن لُؤلُػ ػ ػ ػ ٍؤ متت ػ ػ ػػابِ ٍع متسػ ػ ػ ػِردِ
ْ ْ
ُ
َُ َ
ص ػ ػ ػ ُر َورةٍ ُمتَػ َعبِ ػ ػ ػ ِد
َعبَ ػ ػ ػ َد ا ِإللَػ ػ ػوَ َ
و َ٠تَالَػ ػ ػ ػ ػو َر َشػ ػ ػ ػ ػ ًدا وإف َف يَػ ْر ُشػ ػ ػ ػ ػ ِد
ِ
ضػ ػ ِ
الص ػ ػ َخ ِد
اب ُّ
لَػ ػ َدنَ ْ ل ػػو أَْرَوى ا٢ت َ
ِ
ِ
ا١تس ػنَ ِد
َك ػال َكَرـ مػػاؿ علػػى ال ػ ِد َعاـ ْ
ِ
ُمتَ َحيِ ػ ػ ػ ػ ػ ػًزا ٔت َكاِن ػ ػ ػ ػ ػ ِػو ِمػ ػ ػ ػ ػ ػ ْلءَ اليَػ ػ ػ ػ ػ ػد
ِ
العبِ َِت ُم َق ْرَم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِد
َرِايب اجملَ َس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة بِػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ِ
ص ػ ػ ػ ػ ِد
ع ا َٟت ػ ػ ػ ػَزوِر بالر َش ػ ػ ػ ػاء ْ
نػَ ػ ػ ػ ػ ْز َ
احمل َ
َع ػ ػض ال َكبِػ ػ َِت م ػػن الِر َج ػ ػ ِاؿ األَ ْد َرِد
ِ
ور لِ َم ػ ػ ػ ْوِرِد
عنه ػ ػػا وال َ
ص ػ ػ ػدٌر َ٭تُػ ػ ػ ُ

٥تَْطُوطَػ ػ ػ ػةُ ا١تْتػنَػ ػ ػ ػ ػ ْ ِ
اض ػ ػ ػ ػ ٍة
ُت غػ ػ ػ ػػَت ُم َف َ
قَ َام ػ ْ تَػ ػَراءَى بػػُت َس ػ ْج َف ْي َكل ػ ٍة
ٍِ
اص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػها
ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َدفية َغو ُ
أو ُدرة َ
ٍ
وع ػ ػ ػ ٍة
أو ُد ْميَ ػ ػ ػة مػ ػ ػػن َم ْرَم ػ ػ ػ ٍر َم ْرفُ َ
ك ِْتاجػ ػ ٍة َف تَػ ْق ِ
نَظَػ ػر ْ ِ
ضػ ػ َها
ت إلَْيػ ػ َ َ َ
َ
س ػ ػ َق َ ِ
يف وَف تُػ ػ ِرْد إِ ْس ػ ػ َقاطَو
ط النص ػ ػ ُ
َ
ِٔتُ َخض ػ ٍ
ب َر ْخ ػ ٍ
ص َك ػأَف بَػنَانَ ػو
َْٕتلُ ػ ػ ػو بَِق ػ ػ ػ ِاد ِم َ ْيت َٛتَ َام ػ ػ ػ ِة أَيْ َك ػ ػ ػ ٍة
ب َٝتَائِػ ػو
َك ػ ػاألُقْ ُح َو ِاف َغ ػ ػ َدا َة ِغ ػ ػ ِ
اىػ ػا بَػ ػا ِرٌد
َز َعػ ػ َم ا٢تَُمػ ػ ُاـ ب ػػأ ّف فَ َ
َز َع ػ ػ ػ َم ا٢تَُم ػ ػ ػ ُاـ -وَف أَذُقْ ػ ػ ػو -أَن ػ ػ ػو
َز َعػ ػ ػ َم ا٢تَُمػ ػ ػ ُاـ -وَف أَذُقْػ ػ ػو -أَن ػ ػ ػو
العػ ػ َذ َارى ِع ْقػ ػ َده فَػنَظَ ْمنَػ ػو
أَ َخػ ػ َذ َ
ط ر ِاىػ ػ ٍ
ب
ل ػػو أَهنػ ػا َعَر َ
ضػ ػ ْ ألَ ْمشػَ ػ َ َ
ِ ِ
وح ْس ػ ػ ِن َح ػ ػ ِديثِ َها
لََرنَػ ػا ل ُرْؤيَت َه ػ ػا ُ
بِػ ػ ػ ػ ػتكلُّ ٍم ل ػ ػ ػ ػػو تَ ْستَ ِطيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػع َك َبل َمػ ػ ػ ػ ػو
وب َف ػ ػ ػ ػ ػ ِ
اح ٍم رج ػ ػ ػ ػ ػ ٍل أَثِي ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ػث نَػْبتُ ػ ػ ػ ػ ػو
َْ
وإذا لَ َم ْسػ َ لَ َم ْسػ َ أَ ْجػثَ َم َج ِاٙتػًا
وإذا طَعْنػ ػ طَعْنػ ػ يف مسػ ػتػه ِد ٍ
ؼ
َ َ َ َ ُ ْ َْ
زع ػ عػػن مستَح ِ
صػ ٍ
ف
وإذا نَ ْ
زع ػ َ نَ ْ َ
ُْ ْ
ض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُاؤه
وإذا يَػ َعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّ
ض تَ ُش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّده أَ ْع َ
ال وا ِرد منه ػ ػ ػػا َ٭ت ػ ػ ػ ِ
ص ػ ػ ػ َد ٍر
َ ٌ
ور ل َم ْ
ُ ُ


الرايب :ا١ترتفع-
األجثم  :العريض واٞتامث الذي اتسع موضعو -ا١تستهدؼ :ا١ترتفع -العبَت :الزعفراف -ا١تقرمد :ا١تطلّىّ -
اٟتزوري يعٍت ىنا الغبلـ القوي-
اٟتزور :أي جدبة الدلو بالرشاء ،وىو اٟتبل -احملصد :الشديد الفتل و ّ
ا١تستحصف :الشديدّ -
٭تور :يرجع.
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يف ىذا ا١تشهد يصور النابغة ا١تتجردة زوجة النعماف بن ا١تنذر ،حيث وصف ٚتا٢تا
ومفاتنها وسائر أعضائها  ...وقد ورد فيها من الفحش ما جعل النقاد ينفوف أف يكوف النابغة
نظرا للمكانة
قائلها ،واعتربوىا من األشعار ا١تدسوسة يف ثنايا شعره ،للتفريق بينو وبُت النعماف ً
اليت كاف ٭تظى هبا عنده ،ويرجعوف سبب ذلك إُف أف ىذه القصيدة جاءت ٥تالفة ١تا اعتدنا عليو
يف أشعار النابغة من وقار واتزاف وبعد عن الفحش يف شعره.
وا١تبلحظ أف الشاعر نظم ىذا النص على ْتر الكامل ،وىو ْتر يتميز بتماثل التفعيبلت
حيث تتكرر (متفاعلن) ،س

مرات يف البي ٦ ،تا جعل اإليقاع يتحرؾ يف موجات متشاهبة

داخل البي الواحد ،والقافية جاءت مطلقة ٣تردة من الردؼ والتأسيس ،موصولة باللُت وىذا نوع
من القافية ٬تعل إيقاع القافية سريعا بعيداً عن التطريب ،كما يتجاوب مع اٟتالة النفسية والشعورية
للشاعر ،الذي انبهر ٔتظاىر ٚتاؿ ىذه ا١ترأة ،فعرب عن ىذا اٞتماؿ بصورة شعرية متخيلة أفصح
عن ٚتاؿ ا١تتجردة ،فهي ترمي بسهامها دوف أف تقصد ،وحبها يصيب القلب كالسهم النافذ ،إ ّهنا
امرأة طاغية اٟتسن واٞتماؿ ،ولذلك فهي شبيهة بالشمس والدمية ا١تعبودة والدرة النادرة ...
أ .ارتباط المرأة بالشمس:
بعد عرض الشاعر لصفات ا١تتجردة مركزا على األعضاء األنثوية ومعاَف األنوثة فيها (البطن
بضة ا١تتجرد)...
ذوعكن ،النحر تنفجو بثدي مقعد٥ ،تطوطة ا١تتنُت ،غَت مفاضة ،ريّا الروادؼّ ،
شبها بالشمس تعظيم ٢تا وتبجيل وقد ورد ذلك يف قولو:1

مس يوـ طُلُ ِ
وعها باألَ ْسعُ ِد
بُت ِس ْج َف ْي َكلػ ػ ٍة
قَ َام ْ تَراءَى َ
َكالش ِ َ
فقوؿ الشاعر( :قام تراءى) :أي تعرض نفسها وتتظاىر.
والسجف :السًت ا١تشقوؽ الوسط ،وقد شبهها بالشمس إلشراقها وحسنها ،وجعل طلوع الشمس
باألسعد ليكوف ذلك أمت للتشبيو وأبلغ يف الوصف.2
 -1ا١تصدر السابق :ص .92
 -2ا١تصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
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قاـ التشبيو والوصف بدور أساسي يف توضيح الصورة وتقريبها للمتلقي ،وإف كنا نلمس
فيو الكثَت من اإليغاؿ وا١تبالغة ،وىذا الضرب من التشبيو يفيد التخصيص ،ألف الشاعر ٮتاطب
ىنا ذات متعالية يف القيمة وا١تكانة ،فهي زوجة النعماف بن ا١تنذر ملك اٟتَتة ويبدو أف الشاعر َف
يقصد من وراء ىذا التشبيو إُف إبراز ٚتاؿ ىذه ا١ترأة يف نورىا وإشراقها وضيائها فحسب ،وإ٪تا
اقًتاف ا١ترأة بالشمس منحها شيئا من التقديس واأللوىية ،وىذا ما يفرضو اإلعتقاد األسطوري
الذي ٬تعل من ا١ترأة ىي نفسها الشمس وهبا يعود األمل وتتجدد اٟتياة ويف ىذا الصدد يشَت
نصرت عبد الرٛتاف أف« دراسة النقوش اليت وجدت يف اٞتزيرة العربية دلّ على أف الشمس كان
معبودة عند اٞتاىليُت» ،1ويف وصف الشعراء للمحبوبة ،وا١تكانة اليت ينزلوهنا فيها« يوحي أف ا١ترأة
اليت بكوا لرحيلها و٘تنوا قرهبا ووصا٢تا ،كان ترمز للشمس ربة اٞتاىليُت اليت قدسوىا وعبدوىا».2
يقوؿ نصرت عبد الرٛتاف « فالشمس معبودة اٞتاىليُت ،ما٨تة للخصبٕ ،تود ٓتَتىا على النّاس،
وترحل بأثواب أنطاكية ،وكلل وردية ،وحلى ذىبيّة ولؤلؤية ومرجانية .وإف الذي ٯتنح ا٠تصب ال
يؤثر فيو جدب األرض  .فهو فاعل ال مفعوؿ  ،مانح ال ٦تنوح ،معط ال معطى» .3و٧تد صدى
لتقديس وإجبلؿ ا١ترأة يف قوؿ النابغة الذي يبدو أنو قد استعار ىذا االعتقاد القدٔف لينسج وفقو
نصو على
صورة للمتجردة ،وىذا ما يربز لنا وعي الشاعر با١تخزوف وا١توروث الثقايف الذي شرع ّ
نوافذ الفًتاضات شىت وتعليبلت ال حصر ٢تا ،وىو ما يتطلب با١تقابل عُت ثاقبة على القراءة.
ب .تشبيه المرأة بالدرة:
وسع يف رسم صورهتا مشبها إياىا
َف يكتف الشاعر بتشبيو ا١تتجردة بالشمس ،بل ّ
(بالدرة) ويظهر ذلك يف قولو:4
َهبِ ٌج مىت يَػَرَىا يُِهل ويَ ْس ُج ِد

أو درةٍ ِ ٍ
اص ػ ػها
ص َدفية َغػ ػ ػ ػ ػ ػ ّو ُ
ْ ُ َ

 -1نصرت عبد الرٛتاف :الصورة الفنية يف الشعر اٞتاىلي يف ضوء النقد اٟتديث ،ص. 125
٤ -2تمد عبد اٟتفيظ كنوف :السمات األسطورية يف الشعر اٞتاىلي ،ص. 265
 -3نصرت عبد الرٛتاف :الصورة الفنية يف الشعر اٞتاىلي يف ضوء النقد اٟتديث ،ص. 149
 -4النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .92
- 183 -

فصل ثالث

تجليات التناص في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني

ورقة بشرة ىذه ا١ترأة ونعومتها ،وىذا التنوع يف رسم الصورة
فقولو( :أو درة صدفية) ،يربز لنا صفاء ّ
جعل ا١تشهد الشعري يطفح بالعديد من الدالالت والصور الشعرية ا١تركبة ،فقولو يف التشبيو

السابق (كالشمس يوـ طلوعها) ،مت إٟتاقو بتشبيو آخر يف قولو( :أو درة صدفية)،جعل العناصر
اٞتمالية تًتكز مربزة صورة ا١ترأة ا١تثاؿ ،وألف ا١ترأة ترمز للخصب وىي ما٨تة اٟتياة فكثَتا ماربطها
الشعراء يف حديثهم با١تاء ( البحر) ومنهم النابغة الذي قاؿ عنها( :أودرة صدفية)  .فا١تاء يهب
اٟتياة ،وارتباط ا١ترأة بو يدؿ بشكل خفي بأهنا هتب اٟتياة ،وىذا ما يؤكد تعلق الشاعر بالنماذج
خصوصا ،وىذا يرجع لكوف ىذا
عموما ويف رٝتو لصورة ا١ترأة
ً
العليا يف تصويره وتشكيلو الشعري ً
النموذج قد ارتبط يف ا١تخيلة الشعرية للجاىلُت بالتصور األسطوري لآل٢تة ا١تعبودة.
جـ .ارتباط المرأة بالدمية:
حاوؿ النابغة الذبيآف أف ٬تمع كل أوصاؼ اٟتسن والبهاء يف ىذه ا١ترأة (ا١تتجردة) ،حيث
منحها ٚتاال أنثويا بارعا ٬تعلها رمزا للحب واٞتماؿ فشبهها بالدمية أو التمثاؿ يف قولو:1
أو ُد ْميَ ٍة
يبدو أف النابغة

ِ
ِ
اد وقِْرم ػ ػ ػ ػَػ ِد
وع ػ ػ ٍة
بآجر يُ َشػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
م ْن َم ْرمػ ػػٍَر َم ْرفُ َ
بُنيَ ْ ُ
قد حشد كل األلفاظ الدالة على الفخامة والبهاء واٟتسن للتعبَت عن

ٚتاؿ ىذه ا١ترأة ومنها (الدمية ،ا١ترمر ،اآلجر ،القرمد) .وىذا األسلوب يف رسم الصورة والتنوع يف
األلفاظ منح صورتو خصوصية متفردة ،ويبدو أف اتصاؿ النابغة باٟتضارات اجملاورة منحو القدرة
على رسم ىذه الصورة ،وىذا ما أشار إليو عبد الفتاح ٤تمد أٛتد يف قولو« :دمية مرفوعة على
قاعدة ما على ٨تو ما يقع يف ٘تاثيل الروـ وأسبلفهم ،أو ما قد يكوف خلص على عهد النابغة من
آثار ىؤالء إُف بعض القصور .وعسى أف يكوف النابغة قد رأى بعض ٘تاثيل «أفرودي » أو فينوس
تعاًف قطعة من ثوب ،وىو ٪توذج معروؼ من ٘تاثيل اليوناف».2
 -1ا١تصدر السابق ،ص .93
 -2عبد الفتاح ٤تمد أٛتد :ا١تنهج األسطوري يف تفسَت الشعر اٞتاىلي ،دراسة نقدية ،دار ا١تناىج للطباعة والنشر ،بَتوت
لبناف ،ط ،1987 ،1ص .120
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معبودة العرب القدامى ،واقًتاف الصورة اٞتسدية للمرأة بالدمى والتماثيل

يف تصور الشعراء اٞتاىلُت «وثيق الصلة بالدين القدٔف ،إذ كان ىذه الدمى والتماثيل تقدـ قرابُت
ونذورا يف معابد الشمس األـ ،وىي إما على ىيئة امرأة أو على شكل حصاف» ،1وقد طرح
ً
نصرت عبد الرٛتاف سؤاال مهما يؤكد ىذه الفكرة يف قولو« واٟتياة اٞتاىلية – كما نعلم -حياة
وثنية ،والدمى والتماثيل تصاوير لربّات قد عبدىا اٞتاىليوف ،أيقدر الوثٍت على تشبيو ا١ترأة ٔتا يعبد
إف َف يكن للمرأة ا١توجودة يف الشعر اٞتاىلي شيئ من القداسة؟». 2وىذا ما يؤكد عودة النابغة

إُف ىذه ا١تعتقدات الدينية واألسطورية ليشيد ٘تثاؿ للمرأة (ا١تتجردة) معتمدا على الّلغة والببلغة
واجملاز ،فراح يصف ويشبو وال ٯتل من الوصف والتشبيو.
وعلى العموـ -وإضافة إُف ما سبق -فإ ّف النابغة يف ىذا ا١تشهد االستطرادي يف وصف
وتشبيو ا١تتجردة ،قد مزج بُت الصور الثابتة ،وبُت حركة جاءت من استخدامو لؤلفعاؿ( :ومنك،
َف تقصد ،أصاب ،نظرت ،ذىب ،تنفجو ،قام  ،سقط ،اتقينإ ،تلو ،قل

 ،أخد ،عرض ،

فنظم  ،رنا ،دنا ،٭تور .)... ،و٦تا زاد من حيوية النص إكثار الشاعر من استخدامو للجملة
الفعلية( :رمتك بسهمها -أصاب فؤاده ،نظرت ٔتقلة شادف ،قام

تراءى ،نظرت إليك ،سقط

النصيفٕ ،تلو بقادميت ،أخد العذاري  .)...وىي ٚتل أشاع حضورىا يف ا١تشهد االستطرادي
حركة أخرجتو من السكوف وجعلتو ينبض باٟتياة واإلحساس الدائم باألنوثة .كما ال ٯتكن أف
هنمل التشبيو وما قاـ بو من دور تصويري وٚتاِف يف بناء ا١تشهد ومن ذلك قولو( :نظرت ٔتقلة
شادف صفراء كالسَتاء ،كالشمس يوـ طلوعها ،أو درة صدفية أو دمية من مرمر )...وىذا الضرب
من التشبيو فيو مبالغة جعل من (ا١تتجردة) وكأهنا ربة من ربات اٞتماؿ.

 -1علي البطل :الصورة يف الشعر العريب ،ص .64
 -2نصرت عبد الرٛتاف :الصورة الفنية يف الشعر اٞتاىلي ،ص. 123
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من ىنا ٯتكن أف نقوؿ أف النابغة الذبيآف قد استطاع من خبلؿ توظيفو ١تخزونو الثقايف
(ا١تعتقدات األسطورية القدٯتة) واستغبللو كل إمكانات اللغة الشعرية واألساليب الببلغية ،أف
يرسم لوحة فنية (للمتجردة) تفيض بأصالة الكلمة ورونق العبارة.
وختاما نؤكد أف ا١تشهد االستطرادي يف شعر النابغة جاء غنيًا بالرؤى واألفكار .فضبل عن
ً

تفاوت التناص فيو ،ويظهر ذلك يف بعض ا١تشاىد اليت اتكأ فيها الشاعر الرصيد ا١تعريف والثقايف
من خبلؿ استثماره للقصص الديٍت كقصيت النيب سليماف والنيب نوح عليهما السبلـ ،باإلضافة إُف
استعارتو يف بعض ا١تشاىد للقصص الشعيب ،كقصيت اٟتية ذات الصفا والرجل وزرقاء اليمامة
وذلك من باب اٟتكمة وضرب ا١تثل ،دوف أف نستثٍت من ذلك بعض ا١تشاىد االستطرادية اليت
ٕتل فيها بعض ا١تبلمح األسطورية كمشاىد اٟتيواف وصوره ا١ترأة.
وهبذا استطاع النابغة من خبلؿ استثماره لئلرث الثقايف والتارٮتي القدٯتُت أف يعرب عن
وعما ٬تيش يف صدره من معاف ،ومواقف متعددة ىذا من جهة ،كما أدى ذلك إُف
مقاصدهّ ،
وصورا تعبَتية تتسم بالرباعة واٞتماؿ من جهة أخرى ،كما
إغناء ٕتربتو الشعرية ومنحها ألفاظًا ً

ساعد من جهة ثالثة على انفتاح النص الشعري عنده على عواَف غنية بالدالالت واإل٭تاءات

أدىش ا١تتلقي وأثارت فضولو للبحث يف تفاصيلها.
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 .1اإلنزياح الًتكييب.
 .2اإلنزياح البيآف.

فصل راب ـ ـ ـ ــع
-

شعرية اللغة في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني

في مفهوم الشعرية:
انفرد الشعر اٞتاىلي ٓتصائصو الفنية واللغوية اليت أثبت

عبقرية خ ػ ػ ػ ػاصة ،ىي عبقرية

اإلنساف اٞتاىلي ،ذي النفس الشاعرة والطباع الثائرة ،وىو البدوي الذي استمد مثلو وأخيلتو
وحىت طبيعة لغتو من الصحراء اليت ٖتيط بو ،حيث بلغ اللغة العربية معو أرقى ا١تستويات الفنية
واٞتماؿ األسلويب بكل مستوياهتا وأنظمتها ،ذلك ألف الشعر ىو االستخداـ الفٍت للطاقات
اللغوية فهو بناء لغوي ٦تيز ينبٍت على تفجَت كل ا١تكونات اللغوية ولذلك ٯتكننا القوؿ «أف لغة
وفكرا».1
الشعر ىي الوجود الشعري الذي يتحقق يف اللغة انفعاالً وصوتًا موسيقيًا ً

وعليو فاللغة ىي عماد النص الشعري ،وىي الفيصل اٟتاسم بُت النصوص وكذا ا١تقياس

الرئيس بُت النص الشعري الراقي ا٠تالد وما سواه من النصوص الشعرية ا١تتواضعة اآلفلة ،ولذلك
نظرا أل٫تيتها ومنزلتها بالنسبة
حظي اللغة الشعرية باحتفاء كبَت من طرؼ النقاد العرب القدامى ً

للخطاب الشعري ،ويف ىذا يقوؿ اآلمدي« :وليس الشعر عند أىل العلم إال حسن التأٓف وقرب
ا١تأخذ واختيار الكبلـ ووضع األلفاظ يف موضعها ،وأف يورد ا١تعٌت اللفظ ا١تعتاد فيو ا١تستعمل يف
مثلو  ...وينبغي أف تعلم أف سوء التأليف ورديء اللفظ يذىب بطبلوة ا١تعٌت الدقيق ويفسده
ويعميو  ...وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد ا١تعٌت ا١تكشوؼ هباءً وحسنًا ورون ًقا حىت كأنّو
أحدث فيو غرابة َف تكن وزيادة َف تعهد».2
مهما على ا١تستوى اٞتماِف يف ا٠تطابات الشعرية ،فإهنا ٔتوازة
وإذا كان اللغة تلعب ً
دورا ً

كبَتا يف ٕتسيد األفكار والتعبَت عن ا١تواقف ،ورسم العواطف والكشف عن عواَف
ذلك تلعب ً
دورا ً

الشاعر ورؤاه ا٠تاصة إزاء ا١توضوعات اليت تثَته وٖتركو .ولغة الشعر اٞتاىلي مثاؿ للببلغة
ونثرا».3
والفصاحة العربية والشك يف ذلك فقد كان «الببلغة فطرية يف عرب البادية شعرا ً

 -1السعيد الورقي :لغة الشعر العريب اٟتديث ،مقوماهتا الفنية وطاقتها اإلبداعية ،دار ا١تعارؼ ،القاىرة ،مصر ،ط،1983 ،2
ص .08
 -2اآلمدي :ا١توازنة ٖ،تقيق السيد أٛتد صقر،دار ا١تعارؼ  ،مصر ،ط ، 1972 ، 2ص. 425- 423
 -3جرجي زيداف :تاريخ آداب اللغة العربية ،ج ،1األنيس موفيم للنشر،اٞتزائر ، 1993 ،ص .138
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وعلى الرغم من أهنا لغة تتميز بالتعقيد وا١تيل إُف استعماؿ الغريب وىي خصوصية أساسها
«غرابة بعض األلفاظ عن أفهمانا وبعد بعض الًتاكيب عن مألوفنا» .1إال أهنا أثرت اللغة العربية
وأمدهتا بفيض غزير وطاقات كبَتة من األلفاظ والصيغ ١تا ٘تلكو من خصائص يف مستوياهتا
ا١تعجمية والصوتية والداللية ويف ىذا يقوؿ ابراىيم عبد الرٛتاف ٤تمد «فقد كان

ىذه اللغة
نفسها

مصدرا للقواعد النحوية والصرفية والببلغية اليت فرض
الشعرية لصفائها واكتما٢تا الفٍت
ً
على لغة الشعر والنثر يف العصور العربية ا١تختلفة من العصر اإلسبلمي إُف العصور العباسية
ا١تختلفة ،كما كاف لصورىا الفنية وقيمتها البيانية سطوة وسلطة على الشعراء العرب احملدثُت وعلى
الذوؽ النقدي يف ىذه الفًتات الزاىية من تاريخ الثقافة وفيما تبل ذلك من العصور».2
وعليو فالشعر اٞتاىلي كاف والزاؿ مثاالً لفصاحة اللغة وٚتالية األسلوب ،ينفرد يف
تاما ،يعرب عن موىبة وبراعة الشاعر اٞتاىلي يف النظم.
خصائصو وألوانو وصوره ً
تفردا يكاد يكوف ً

احدا من الشعراء اٞتاىليُت الذين أبدعوا وتفننوا يف نظم الشعر وقولو
وألف النابغة الذبيآف يعد و ً

سنتوقف يف ىذا الفصل من الدراسة عند لغتو وأسلوبو الشعري .خاصة إذا علمنا أف النص
الشعري عنده قد ٘تيز با١ترونة اليت جعلتو يتكيف ويستوعب العديد من اآلليات والتقنيات ومنها
آلية االستطراد ،حيث استطاع الشاعر من خبلؿ اتباعو ٢تذا األسلوب أف يرسم لوحات فنية
ومشاىد متميزة استطرد فيها إُف موضوعات وقصص ٥تتلفة ،و٢تذا سنبحث يف شعرية اللغة يف
ا١تشهد االستطرادي عنده ،ولكن ا١تنطق يشدنا ويلزمنا -قبل ذلك -أف نتوقف ولو بإ٬تار عند
مصطلح الشعرية.
مهما يعتٍت بالكشف عن خصائص ا٠تطاب
تعترب الشعرية (٤ )Poeticsتو ًارا علميًا ً
األديب ،وباألخص يف البحث عن االستخداـ اٞتماِف للغة ،وىذا يعٍت أف الشعرية ال تعٌت بتناوؿ
ذاتية العمل األديب بأي شكل من األشكاؿ فهي هتدؼ إُف استنطاؽ «خصائص ا٠تطاب النوعي
 -1ا١ترجع السابق ،ص .138
 -2ابراىيم عبد الرٛتاف ٤تمد  :الشعر اٞتاىلي قضاياه الفنية و ا١توضوعية ،دار النهضة العربية لبناف، 1980 ،ص .64
- 189 -

فصل راب ـ ـ ـ ــع

شعرية اللغة في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني

الذي ىو خطاب أديب  ...إهنا علم يعٌت باألدب اٟتقيقي ،بل باألدب ا١تمكن ،وبعبارة أخرى
يعٌت بتلك ا٠تصائص اجملردة اليت تصنع فرادة اٟتدث األديب أي أدبيتو».1
من ىنا فإف الشعرية تؤكد على وجود خاصية أدبية عرب عنها الشكبلنيوف الروس باألدبية
حدا للتوازي القائم على ىذا النحو بُت التأويل والعلم يف حقل الدراسات األدبية
وجاءت لتضع « ً
وىي ٓتبلؼ تأويل األعماؿ النوعية ،ال تسعى إُف تسمية ا١تعٌت ،بل إُف معرفة القوانُت العامة اليت
تنظم والدة كل عمل ،ولكنها ٓتبلؼ ىذه العلوـ اليت ىي علم النفس ،وعلم اإلجتماع... ،
تبحث عن القوانُت داخل األدب ذاتو ،فالشعرية إذف مقاربة لؤلدب (٣تردة) أو (باطنية) يف اآلف
نفسو».2
على أية حاؿ فإف الشعرية وعلى الرغم من تنوع مفاىيمها بتنوع ا١تصطلح فإف ا١تعٌت العاـ
٢تا « ٬تري يف إط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار البحث عن القواني ػ ػ ػ ػ ػػن العملية اليت ٖتكم العملية اإلب ػ ػ ػ ػػداعية أو اإلبداع
بع ػ ػ ػ ػػامة»٦ .3تا يعٍت أف اىتمامها ينصب على ٣تمل األدب بوصفو إبداعا ويرتكز موضوع دراستها
على «اإلجراءات اللغوية اليت ٘تنح لغة األدب خصوصية ٦تيزة تفصلها عن أ٪تاط التعبَت الفنية
واللغوية األخرى ،ىذه ا٠تصوصية تتميز بأهنا منبثقة من األدب ذاتو و ماثلة يف أبنيتو التعبَتية».4
بعد ىذه اإلضاءة ا١توجزة ١تصطلح الشعرية ،وانطبلقا من فكرة كوف أف النص الشعري أثر
لغوي لتجربة شعورية حاوؿ الشاعر التعبَت عنها عرب وسائل فنية ٥تتلفة ٢تا صدى كبَت عند ا١تتلقي
نتوقف يف ىذا الفصل عند شعرية اللغة يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف ،من خبلؿ
العناصر التالية:
 -1تزيفطاف طودوروؼ :الشعرية ،ترٚتة شكري ا١تبخوت ورجاء بن سػ ػ ػبلمة ،دار ثوبق ػ ػ ػػاؿ للنشر ،ا١تغرب ،ط،1990 ،1
ص.23
 -2ا١ترجع نفسو ،الصفحة نفسها.
 -3علي عزيز صػ ػ ػ ػ ػػاٌف :شعرية النص عند اٞتواىري ،اإليق ػ ػ ػ ػػاع وا١تضموف واللغة ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبػ ػػناف،1971 ،
ص .13
 -4صبلح فضل :ببلغة ا٠تطاب وعلم النص والفنوف واآلداب ،سلسلة كتب ع ػ ػ ػ ػػاَف ا١تعرفة ،اجمللس الوطٍت للثقافة،1992 ،
ص.69
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أوالً :شعرية اإليقاع:
مهما من األركاف اليت تبٌت عليها القصيدة الشعرية وىو مظهر من مظاىر
يعد اإليقاع ركنًا ً

التمايز بُت الشعر والنثر ،يقوؿ إبراىيم أنيس« :فليس الشعر يف اٟتقيقة إالّ كبلما موسيقيا تنفعل
1
مهما ٬تب
ا
عنصر
ٯتثل
اإليقاع
أف
نقوؿ
أف
ٯتكن
ىنا
ومن
.
١توسيقاه النفوس وتتأثر هبا القلوب»
ً ً

توفره يف كل خطاب شعري حىت ٭تظى بصفة الشعرية.

واإليقاع ال يشمل بنية الوزف والقافية (اإليقاع ا٠تارجي) يف ا٠تطابات الشعرية فحسب بل
يشمل كذلك اإليقاع الداخلي ا١تتمثل يف «االنسجاـ الصويت الداخلي الذي ينبع من ىذا التوافق
ا١توسيقي بُت الكلمات ودالالهتا حينًا ،أو بُت الكلمات بعضها ببعض حينًا آخر» .2أي أف
(اإليقاع الداخلي) يشمل األشكاؿ البديعة والظواىر الصوتية بعامة .3وىو ٔتظهريو (الداخلي
دورا حيويًا يف إضفاء الصبغة اٞتمالية على النص األديب فضبل عن دوره يف
وا٠تارجي) يؤدي ً
إيصاؿ مضامُت النص.4
وبعد فإننا سندرس شعرية اإليقاع يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف ،وسنركز يف
دراستنا على مظهرين من مظاىر اإليقاع فقط ،أحد٫تا خارجي وىو الوزف أو البحر الشعري
واآلخر داخلي وىو التكرار ١تا ١تسنا فيهما من ميزة أسلوبية حيث كانا وسيلة فاعلة سا٫ت

يف

إنتاج الداللة يف ا١تشاىد اليت استطرد إليها النابغة وسنبدأ أوالً بالبحر الشعري.
 .1فاعلية الوزن الشعري في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني:
٭تظى الوزف بأ٫تية بالغة يف الشعر ،بل ٯتثل أحد أركانو األساسية «فالوزف ىو مادة
موسيقى الشعر ،وال ٯتكن ٢تذه ا١تادة أف ٖتيا من دوف تدخل الروح فيها ،وروح الوزف ىو اإليقاع
 -1إبراىيم أنيس  :موسيقى الشعر ،مكتبة األ٧تلو ا١تصرية ،2010 ،ص .18
 -2فاضل أٛتد القعود :لغة ا٠تطاب الشعري عند ٚتيل بثينة ،دراسة أسلوبية بنائية ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عماف،
األردف ،دط ، 2011 ،ص .239
 -3ا١ترجع نفسو ،الصفحة نفسها -بتصرؼ-
 -4أٛتد ٤تمد علي آؿ رحػ ػ ػ ػ ػػيم  :شعر زىَت بن أيب س ػ ػ ػ ػػلمى دراسة أسلوبية ،دار غي ػ ػ ػ ػ ػػداء للنشر والتوزيع ،ط،2014 ،1
ص  -197بتصرؼ-
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الذي يتولد من خبلؿ امتزاج التجربة بالوزف ،وال تظهر القصيدة بوزهنا عند ا١تتلقي ،وإ٪تّا تظهر
بإيقاعها».1
وللوزف أ٫تية كربى يف إيصاؿ الداللة الشعرية ،ألف أوزاف الشعر ماىي إال«قوالب
لبلنفعاالت اليت ٕتيش بنفس الشاعر ،تتناسب مع حاالهتا ،وٕتانس صورهتا» .2فالتناسب
التعبَتي -على حد قوؿ ٚتاؿ الدين بن الشيخ -يشًتط وجود التناسب بُت البحر وطبيعة ا١تعٌت
 ...فالبحر يوفر للمعٌت تنسيقا صوتيا يسند الداللة .3وىذا الرأي يؤكد أف العبلقة بُت الوزف
والداللة موجودة ،ويف ىذا الصدد يشَت أيضا أٛتد ٤تمد علي آؿ رحيم أف «ائتبلؼ ا١تعٌت مع الوزف
وجو من وجوه التناسب بُت الداللة والبحر الشعري ،ومن مث فهذا يعٍت ا١تناسبة بُت نوع العاطفة
أو االنفعاؿ وبُت الوزف الشعري».4
يظهر التتبع الفاحص للبحور ا٠تليلية يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة استخداـ الشاعر
ألربعة ْتور شعرية وإ٫تاؿ األخرى ،وعلى الرغم من أف ا١تشهد االستطرادي ال ينفصل عن
القصيدة الشعرية بل ىو جزء منها ،إذ أف كل مشهد يندرج ضمن قصيدة ما ،وقد ٧تد أكثر من
مشهد استطرادي يف قصيدة واحدة .إال أننا ال ٯتكن أف هنمل دور الوزف الشعري وفاعليتو يف كل
مشهد ،خاصة وأنو يبٌت على عملية االنتقاؿ من موضوع إُف موضوع آخر يف القصيدة الواحدة
مهما يف التعبَت عن الداللة وتقريب الصورة اليت أراد الشاعر إيصا٢تا
ورٔتا لعب الوزف الشعري دوراً ً

إُف ا١تتلقي ،فبل ٯتكن لنا أف ننكر دور وفاعلية البحر الشعري يف كل مشهد يستطرد إليو الشاعر.

وٯتكن أف نوضح استخدامات النابغة الذبيآف للبحور ا٠تليلية يف مشاىده االستطرادية من
خبلؿ اٞتدوؿ التاِف:
 -1يادكار الشهرزوري :ا١تفػ ػ ػ ػػاتيح الشعرية قراءة يف شعر بشػ ػ ػػار بن برد  ،ص .193
٧ -2تيب ٤تمد البهبيت :تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرف الثالث ا٢تجري ،مطبعة دار الكتب ا١تصرية ،القاىرة. 1950 ،
ٚ -3تاؿ الدين بن الشيخ :الشعرية العربية ،ترٚتة مبارؾ حنوف٤ ،تمد الواِف٤ ،تمد أوراغ ،دار توبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء
ا١تغرب ،ط ، 2008 ، 2ص – 269بتصرؼ-
 -4ا١ترجع نفسو ،ص .205
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البحر

الط ــويل

عدد ا١تشاىد
االستطرادية

05

البسيط الواف ـ ــر الكـ ــامل مجموع المقطوعات االستطرادية
07

03

16

01

وللتوضيح أكثر نبُت النسبة ا١تئوية لشيوع كل ْتر يف ا١تشاىد االستطرادية كمايلي:
البحر

الط ـ ـ ـ ــويل

البسيط

الوافـ ـ ـ ــر

الك ـ ـ ـ ــامل

النسبة ا١تئوية %06,25 %18,75 %43,75 %31,25

المجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
%100

ا١تبلحظ من خبلؿ اٞتدولُت السابقُت شيوع ْتر البسيط يف ا١تشهد االستطرادي عند
النابغة أكثر من غَته من البحور األخرى ،حيث استخدمو الشاعر يف (  07مقطوعات
استطرادية) بنسبة ( ،)%43,75ويليو ْتر الطويل حيث يتمثل يف ( 05مقطوعات استطرادية)
بنسبة ( ، )%31,25مث ْتر الوافر يف ( 03مقطوعات استطرادية) بنسبة ( )%18,75وأخَتاً
ْتر الكامل بنسبة ( )%06,25ويتمثل يف (مقطوعة استطرادية واحدة).
ا١تؤكد من خبلؿ ىذه النتائج أ ّف الشاعر كاف مياالً إُف استخداـ األْتر الطويلة بكثرة
أبرزىا (البسيط -الطويل -الوافر)  -كما ىو واضح يف اٞتدوؿ السابق -ولعل ىذا األمر كاف فيو
تواؤـ وانسجاـ كبَتين مع اٟتالة النفسية والشعورية لو ،وىي حالة مفعمة بالفرح حينا وبالصرب
والصمود حينا آخر وباألَف واٟتزف واليأس واٞتزع حينا ثالثا خاصة بعد تعمق فجوة ا٠تبلؼ بينو
وبُت النعماف بن ا١تنذر ،ولعل مشهده االستطرادي يف معرض االعتذار وا١تدح للنعماف وتشبيهو
(بالفرات) خَت ما ٯتثل اٞتانب الشفاؼ من ْتر البسيط ،يقوؿ الشاعر:1

 -1النابغة الذبيآف  :الديواف ،ص .27 ،26
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ػاح لو
فَ َما ال ُفَر ُ
ات إذا ىب الِريػ ػ ػ ػَ ُ

تػَْرِم ػ ػػي َغػ َػوا ِربػُو العِبػَْريْ ِن بالزب ػ ِػد

فملفرات إذا ىبب ررياح ٢تو

ترمي غواربو لعربين بززبدي

0///|0//0/0/|0///|0//0//

0///|0//0/0/|0///|0//0/0/

متفع ػ ػ ػ ػلن|فع ػلن|م ػستفعػ ػ ػلن|فعل ػن

مػ ػستفػ ػ ػعلن|فػ ػ ػعلن|مستفع ػ ػلن|فع ػلن

يػَػ ػػم ػػدُّه ُكػ ػ ػ ػ ػ ُّػل و ٍاد ُمتػ ػ ػْػرٍع لَػ ِػجػ ٍ
ػب
ُ
َ

ِ
ِ
ض ػ ِػد
فيو رَك ٌاـ من اليَػْنبُوت وا٠تَ َ

ٯتدده كلل وادف مًتعن ٞتب

فيو ركامن من لينبوت و٠تضدي

0///|0//0/0/|0//0/|/0//0//

0///|/0//0//|0//0/|/0//0//

مستػ ػ ػفعلن|ف ػ ػاع ػلن|مستف ػ ػع ػلن|فعلن

مستػف ػعػلن|فػ ػاع ػلن|مس ػتفعػ ػلن|فعلن

يظَ ُّػل ِمن خػوفِو ا١تبلح معتَ ِ
صمػاً
ُ ُْ
َ
ْ َْ

با٠تَْيػ ُزَراَنػ ِػة بع ػ َػد األَيْػ ِن والنػ ػ ػ َج ِد

يظلل من خوفو ١تلبلح معتصمن

بلخيزرانة بعد إلين وننجدي

0///|0//0/0/|0//0/|/0//0//

0///|0//0/0/|0///|0//0/0/

مستفػع ػلن|فاع ػ ػل ػن|مستػف ػع ػل ػن|فعػلن

مست ػفػع ػل ػن|فػع ػلػن|مست ػفػ ػعػلن|فعلن

ال شك أف البحر البسيط كاف لو دور كبَت يف تعميق داللة ا١تشهد وتقريب الصورة اليت
رٝتها الشاعر ١تمدوحو يف ذىن ا١تتلقي أو السامع« .فالبسيط ْتر الرقة واٞتزالة» ،1كما أنو
نظرا لتفعيبلت ىذا البحر ذات اإليقاع ا١تتأرجح بُت الرنُت
يتجاوب مع «التعبَت عن األسى ً
السريع واالمتداد ا٢تادئ اٟتزين ،وإيقاعو ٦تتلئ بالغنائية (مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن)».2
 -1سليم البستآف :الياذة ىومَتوس معربة نظما وعليها شرح تارٮتي أديب ،دار إحياء الًتاث العريب ،ج ،1بَتوت ،لبناف،
ص. 91
 -2يادكار لطيف الشهرزوري :ا١تفاتيح الشعرية ،قراءة أسلوبية يف شعر بشار بن برد ،ص .197
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وبصورة كبَتة مع شخصية النابغة ونفسيتو اليت اتسم

إ ّف خصوصية ْتر البسيط قد ٕتاوب

بالوقار وا٢تدوء واالتزاف ،إال أ ّف نربة اٟتزف واألسى قد سيطرت على نفسيتو خاصة بعد انقطاع
الصلة بينو وبُت وِف نعمتو النعماف بن ا١تنذر ،وىذا ما جعلو يبحث عن كل وسيلة ٗترجو من ىذه
احملنة وتعيد ا٢تدوء والصفاء إُف عبلقتهما وَف ٬تد وسيلة لذلك غَت االعتذار وا١تدح ،فشبو النعماف
بالفرات يف جوده وكرمو وذكر أياديو البيضاء على الناس .و٢تذا ٯتكن القوؿ أف البحر (البسيط)
جاء مناسبًا الحتواء انفعاالت الشاعر فضبلً عن مقدرتو يف التعبَت عن الصورة اليت رٝتها النابغة
١تمدوحو.

 ويأيت البحر (الطويل) ،ثآف البحور الشعرية اليت بٍت عليها ا١تشهد االستطرادي عند النابغةوىو ْتر«يستوعب ما ال يستوعب غَته من ا١تعآف ويتسع للفخر واٟتماسة والتشابيو
واالستعارات وسرد اٟتوادث وتدوين األخبار ووصف األحواؿ و٢تذا ربا يف شعر ا١تتقدمُت
على ما سواه من البحور ألف قصائدىم كان أقرب إُف الشعر القصصي» ،1كما عد ىذا
البحر أيضا «ْتر الرصانة واٞتبلؿ» ،2وىو« بايقاعو البطئ وا٢تادئ أكثر مبلءمة
لبلنفعاالت ا٢تادئة ا١تسيطر عليها ا١تمتزجة بقدر من التفكَت والتأمل ،سواء أكان
ىادئا ال صراخ فيو أـ كان

حزنا

سرورا ىادئا ال صخب فيو».3كما ٧تد ذلك يف مشهد

استطرادي للنابغة يف وصف البنات من األسرى وحالتهن وىن يف األسر ،وقد جاء ىذا
ا١تشهد ضمن قصيدة قا٢تا النابغة حُت أغار النعماف بن وائل بن اٞتبلح الكليب على بٍت
ذبياف ،فأخذ منهم سبايا وكان

من بينهم (عقرب) ابنة النابغة ،يق ػػوؿ يف مقطوعتو

االستطرادية:4

 -1سليماف البستآف :الياذة ىومَتوس ،ص. 91
 -2يادكار لطيف الشهرزوري :ا١تفاتيح الشعرية ،قراءة أسلوبية يف شعر بشار بن برد  ،ص .195
٤ -3تمد النويهي :الشعر اٞتاىلي ،منهج يف دراستو وتقوٯتو ،ج ،1ص . 61
 -4النابغة الذبيآف  :الديواف ،ص .139
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ف ػػآب بِأَب َك ػ ػ ػ ػ ػػا ٍر وعػ ػ ٍ
ػوف َع َقػػائ ػِػ ٍػل
ُ
َ ْ

ِ
س َْ٭ت ِم َيها ْام ُػرٌؤ َغْيػَر َز ِاى ِد
أََوان َ

فأاب بأبكارف وعونن عقائلن

أوانس ٭تميها امرؤف غَت زاىد

0//0//|0/0//|0/0/0//|/0//

0//0//|0/0//|0/0/0//|/0//

فعػ ػوؿ|مف ػاع ػيػ ػلػ ػن|فعػ ػ ػولػ ػن|مف ػ ػاعلن

فع ػ ػوؿ|مف ػاعػ ػيػ ػ ػلن|فعػ ػ ػول ػن|مفاعلن

ُٮتطِطْ َن بِالعِي َػد ِاف يف ك ِػل َم ْقػ ػ َػع ٍػد

ي الن ػ ػ ػو ِاى ػ ػ ػ ػ ِػد
َ
وٮتْبَػأْ َف ُرم ػػا َف الثّػد ِ

ٮتططن بلعيداف يف كلل مقعدف

وٮتبأف رماف ثثدي ننواىدي

0//0//|0/0//|0/0/0//|0/0//

0//0//|0/0//|0/0/0//|0/0//

فع ػ ػول ػ ػن|مف ػاع ػيػ ػل ػ ػن|فع ػ ػ ػول ػن|مف ػاعػلن

فع ػ ػول ػ ػن|مفػ ػاع ػ ػي ػ ػلن|فع ػ ػ ػولػ ػن|مف ػاع ػلن

ض ِرب ػ ػػن باألَيػ ػ ػ ِػدي وراء بػر ِ
اغ ٍز
ويَ ْ ْ َ ْ َ َ َ ََ

ػساف الوجػوهِ كال ِ ِ
ِح ِ
الع َواقِ ِد
ضباء َ
ُُ

ويضربن بؤليدي وراء وبراغزف

حساف لوجوه كضضباء لعواقدي

0//0//|/0//|0/0/0//|0/0//

0//0//|0/0//|0//0//|0/0//

فعػ ػولػ ػ ػن|مف ػ ػاعيػ ػل ػ ػن|فع ػ ػوؿ|مف ػاعػلن

فع ػ ػ ػولػ ػن|مف ػاع ػلن|فعػ ػ ػولػ ػن|مف ػ ػاعػلن

ُت بَأْ َس ػػاءَ قػَػْبػلَ َها
غػََػرائػِػ ػ ػ ُػر ل ػػم يَػ ْل َق ْ َ

لَ َدى ابْ ِن اٞتَُبل ِح ما يَثِ ْق َن بَِوافِ ِد

غرائر َف يلقُت بأساء قبلها

لدى بن ٞتبلح ما يثقن بوافدي

0//0//|0/0//|0/0/0//|/0//

0//0//|/0//|0//0//|0/0//

فعػ ػوؿ|مفػ ػاعػ ػيػ ػلػن|فع ػ ػولػ ػن|مف ػاع ػلن

فعػ ػ ػول ػ ػن|مف ػاعػ ػلػن|فع ػوؿ|مفػاع ػلن
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ض َح ْوا عِبَ َاده
اب بٍَِت َغْي ٍظ فَأَ ْ
أَ َ
ص َ

وجللَها نُعػ ػػمى على َغ َِت و ِ
اح ػ ػ ِػد
َْ َ
َ

أصاب بٍت غيظن فأضحوا عبادىو

وجللها نعمى على غَت واحدي

0//0//|0/0//|0/0/0//|/0//

0//0//|/0//|0//0//|0/0//

فع ػوؿ|مف ػ ػاع ػي ػلػ ػن|فع ػ ػولػ ػن|مفػ ػاع ػلن

فػ ػعػ ػ ػ ػوؿ|مفػاعػ ػيلن|فعولن|مفػاعػلن

إ ّف رحابة ْتر الطويل اليت استمدىا من كثرة ا١تقاطع والتفعيبلت ىي اليت منح للشاعر
اسعا من القوؿ والتفصيل .وقد أكد ٚتاؿ الدين بن الشيخ أف ىذا البحر من البحور اليت
٣تاالً و ً

توفر الفضاء الواسع واألىم ٦تا يسمح للشاعر أف يعرض ا١تعٌت بشكل مريح .1وىذا ما ٝتح

للنابغة من عرض صورة البنات وىن يف األسر ،حيث ذكر بأهنن أسَتات بلغ اٟتزف منهن حدا
بعيدا ،وىذا ما جعلهن يعبثن باٟتصى والتخطيط يف األرض بالعيداف ،لكي يتلهُت عما ىن فيو
ً
ويف رسم الشاعر ٢تذه الصورةَ ،ف يتواف يف تقدٔف صورة عن حسن وٚتاؿ األسَتات فشبههن
وبؤسا قبل ىذه الغزوة .وقد بلغ ىذه الصورة من
بالظباء ،وأهنن كرٯتات َف يسبق أف لقُت شدة ً
اٟتسن و اٞتماؿ ما جعل

وىب رومية يقوؿ« :وبلغ بنا حدود الدىشة حُت راح يصور نساء

قومو وىن يف غربة األسر ووحشتو ويروعنا ىذا الشاعر حقا وىو ينقش على صخرة ا١تدح الصماء
ىذه التصاوير العامرة باٟتَتة واٟتزف والقلق وضروب شىت من ا١تشاعر واأللواف النفسية الوىاجة
كألواف الشفق وكل ىذه التصاوير مرسوـ باٟتسن ،على أف أٚتلها تلك الصور اليت رٝتها الشاعر
للنساء وقد ٗتطفتهن اٟتَتة فهي تتألق تألقا بديعيا مدىشا».2
ومع العلم أف النابغة كغَته من الشعراء اٞتاىليُت َف يكن على علم بأوزاف ا٠تليل٦ ،تا يعٍت
أف اختياره للبحر الشعري َف يكن مقصودا ورٔتا يرجع إُف« أثر التبلزـ الوثيق بُت نفس الشاعر
العبقري وموضوعو ،واستغراؽ اٟتالة اليت يصفها ٞتماع قلبو ،يًتؾ أثرا غَت شعوري يف ألفاظو ويف
ٚ -1تاؿ الدين بن الشيخ :الشعرية العربية ،ص- 274بتصرؼ-
 -2وىب رومية :قصيدة ا١تدح حىت هناية العصر األموي بُت األصوؿ والتجديد واإلحياء  ،ص103
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تكييف موسيقاه» .1ىذا ما يأكد أف االىتداء من قبل الشاعر إُف ْتر دوف اآلخر أملتو ضرورة
ا١توقف الذي يريد التعبَت عنو ،أي أف رغبتو يف توسيع رسم الصورة وعرض كل جزئياهتا ىي اليت
دفعتو إُف االىتداء إُف ىذه الطريقة يف التعبَت ،فكاف ْتر الكامل ٔتا ٘تيز بو من رحابة وطوؿ
متناسبًا مع طوؿ النفس اليت ٘تيز هبا النابغة.

 تأيت مرتبة البحر (الوافر) بعد ْتري البسيط والطويل ،يف بناء ا١تشهد االستطرادي عند النابغةالذبيآفٔ ،تجموع ثبلث مقطوعات استطرادية يف شعره« وىو ألُت البحور يشتد إذا شددتو
2
ونظرا للمرونة اليت ٘تيز هبا ْتر الوافر فهو «من أكثر ْتور الشعر اليت
،
ويرؽ إذا رققتو»
ً
تسمح للشاعر أف يعرب عن أغراضو ومعانيو بطريقة متسلسلة ومتتابعة».3

وعلى أٟتاف أوت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػار ىذا البحر ساؽ لنا النابغة الذبيآف مشهدا استطراديا يف وصف
ا٠تمرة نلمس فيو الكثَت من اإلحسػ ػ ػ ػاس بالرقة والنعومة ،وقد جاءت ىذه ا١تقطوعة االستطرادية يف
قصيدة نظمها النابغة يف مدح عمرو بن ىند يف غزوتو على الشاـ بعد قتل ا١تنذر أباه ،إال أ ّف
بعض الروايػ ػ ػ ػ ػات (رواي ػ ػ ػ ػ ػة أبو عبيدة) تشَت إُف أ ّف الش ػ ػ ػ ػاعر نظم ىذه القصيدة يف مدح عمرو بن
اٟتػ ػ ػ ػارث الغسػ ػ ػ ػ ػآف يف غزوتو على العراؽ ،و٦تا جاء يف ا١تشهد االستطرادي من أبيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
قولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو:4
ِ
صَرى
كأف ُم َش ْع َش ًعا من ٜتَْ ِر بُ ْ
كأنن مشعشعا من ٜتر بصرى

ود ا٠تِتػػَػ ػ ػ ػ ِػاـ
َ٪تَْتو البُ ْخ ُ َم ْش ػ ػ ػ ُػد َ
٪تتو لبخ مشدود ٠تتامي

0/0//|0///0//|0///0//

0/0//|0///0//|0///0//

مفاعػ ػ ػلتػ ػن|مفاع ػلتػ ػن|فعػ ػولػ ػن

مفػ ػاعػل ػت ػن|مفػاع ػل ػت ػن|فع ػ ػول ػن

٧ -1تيب ٤تمد البهبيت :تاريخ الشعر العريب حىت أواخر القرف الثالث ا٢تجري ،ص. 61
 -2سليم البستآف :الياذة ىومَتوس ،ص. 92
 -3يادكار لطيف الشهرزوري :ا١تفاتيح الشعرية ،قراءة أسلوبية يف شعر بشار بن برد ،ص .199
 -4النابغة الذبيآف :الدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواف ،ص .132 ،131
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نَػ ػ ػ َػمْيػ َػن قِ ػ ػ ػ َػبللَو من بَػْي ػ ػ ػ ِ ر ٍ
أس
٪تُت قبللو من بي رأسن

إُف لُْقم ػ ػ ػ ػػا َف يف سػ ػ ػ ٍ
ػوؽ ُمقػَػ ػ ػ ػ ِػاـ
َ
ُ
إُف لقماف يف سوقن مقامي

0/0//|0/0///|0///0//

0/0//|0///0//|0///0//

مف ػاع ػلػت ػن|متف ػ ػاع ػل|فع ػ ػول ػن

مف ػاعل ػ ػت ػن|مف ػاع ػل ػتػن|فع ػ ػول ػ ػن

إذا فُػ ػػضػ ػ ْ َخ ػ ػ ػ ػوات ػِػ ُػمو عػَػ ػ ػ ػبلَه
إذا فضض خوا٘تو عبله

ي ػ ػبِيس ال ُقمح ػ ػ ِ
ػاف من ال ُػمػ ػ ػ ػ َػد ِاـ
َ
َ ُ
يبيس لقمحاف من ١تدامي

0/0//|0/0///|0///0//

0/0//|0/0///|0///0//

مفػاع ػل ػت ػن|مف ػاعػلنت|فع ػول ػن

مف ػاعػ ػلتػ ػن|مفاعػلتػن|ف ػع ػول ػ ػن

ع ػ ػ ػػلى أَن ػْػيَابػػِػ َػها بِغَ ِري ػ ِ
ػض ُم ػ ػ ػ ػ ْػزٍف

تَػ َقب ػ ػ ػ ػ ػلَػ ػ ػػوُ اٞتُب ػ ػ ػػاةُ من الغَ ػ ػ ػ ػ ػ َػم ػ ِػاـ

0/0//|0/0///|0///0//

0/0//|0//0//|0///0//

مف ػاعػ ػلت ػن|مف ػاعلنت|فع ػولػ ػن

مف ػاع ػل ػت ػن|مفاع ػلػ ػن|فعػ ػول ػن

ضح يف م َد ِاىػ ػػن با ِرد ٍ
ات
فَأَ ْ َ ْ َ َ َ َ
فأضح يف مداىن بارداتن

ِٔتُْنطَلَ ِق اٞتنػ ػ ػ ػ ِ
ػوب على اٞتػ ػ ػ َػه ِاـ
َُ
ٔتنطلق ٞتنوب على ٞتهامي

0/0//|0/0///|0///0//

0/0//|0/0///|0///0//

مفػاعػ ػلػ ػتػن|مفاعلػتػن|فع ػ ػولن

مفػ ػ ػ ػاعلتػن|مفاعلت ػن|فع ػولػ ػن

ِ
ػاؿ فػ ػ ػ ػػيو
ػخ ػ ػ ػ ُ
تَلػَػ ػ ػ ُّػذ لػِػطَعػْػ ػػمو وتػَ َ

إذا نَػبػ ْهػ ػ ػ ػػتَهػ ػ ػ ػػا بػَػ ػ ْػعد الػػمنَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػاـ

0/0//|0/0///|0///0//

0/0//|0/0/0//|0/0/0//

مفػاع ػ ػل ػتػن|مفاعلتػن|فع ػ ػولػن

مفػ ػاعػ ػ ػيلػ ػن|مفػ ػاع ػيػ ػلػ ػن|فعػ ػولػ ػن

تقببلو ٞتباة من لغمامي

على أنياهبا بغريض مزنن

إذا نبهتها بعد ١تنامي

تلذذ لطعمو وٗتاؿ فيهي
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إ ّف الناظر يف ىذه األبيات ،٭تس وكأ ّف الشاعر على عبلقة ٛتيمية با٠تمرة ،ويظهر ذلك
من خبلؿ حديثو عنها وطريقة وصفو ٢تا ،وقد وفر ْتر الوافر لو ٣تاالً أرحب ليعرب عن ىذا الشعور
واالنفعاؿ ،ليحدث ذلك ٝتة إيقاعية يف ا١تشهد االستطرادي ،متصفة بالتسلسل والتتابع ،فا٠تمرة
اليت ٖتدث عنها النابغة من ٜتر بصرى وىو موضع بالشاـ ،وقد مزج با١تاء فشعشع ورق مث
نقلتها ٚتاؿ البخ من بي رأس وىو مكاف بالشاـ أيضا إُف لقماف وىو صاحب ا٠تّمارة ليفض

خوا٘تها ويسقي زبائنو من ألذىا وأطيبها ،وعند فتحها يعلوىا زبد وكأهنا مزج ٔتاء ا١تطر الصايف
البارد الذي ٬تتمع يف نقرات اٟتجارة ،وَف يكتف الشاعر هبذا الوصف بل أتبعو باٟتديث عن تأثَت
ا٠تمرة يف النفوس وما تفعلو بشاربيها.
ؤتا أف ا١تقطع االستطرادي جاء ضمن قصيدة مدح ،فكأ ّف الشاعر يف ىذه األبيات يدعو
إُف شرب ٜترة انتصار (عمرو بن ىند) أو (عمرو بن اٟتارث الغسآف) -وأيًا كاف منهما -على

أعدائو .وٯتكن القوؿ ىنا أف مرونة ْتر الوافر ،قد أعط

للشاعر حرية كبَتة للتغٍت با٠تمرة

مستكمبل كل جزئيات الصورة٤ ،تققا الداللة الشعرية اليت يطمح إليها.
واالسًتساؿ يف وصفها،
ً
 .2التــكرار ووظيفته الشعرية في المشهد االستطرادي عند النــابغة:
يعد التكرار ظاىرة لغوية ووسيلة من وسائل اإليقاع الداخلي لو قيم أسلوبية متنوعة ،إذ
يضفي على النص األديب عناصر إبداعية ٖتقق لو شعرية أكرب ،وىذا يعٍت أف التكرار لو وظيفة
خصوصا «فإُف جانب كونو ظاىرة أسلوبية فإنو كأية أداة
عموما والشعري
ً
مهمة يف النص األديب ً
لغوية يعكس جانبا من ا١توقف الشعوري و االنفعاِف تؤديو ظاىرة أسلوبية تشكل لبنة أساسية من

لبنات العمل األديب ،لذلك ينبغي على القارئ أال ينظر إُف التكرار من خارج نطاؽ السياؽ ،ولو
فعل ذلك ١تا تبُت لو إال أشياء مكررة ال ٯتكن ٢تا أف تؤدي إُف نتيجة ما».1
إذف فدور التكرار بالغ األ٫تية ،فعلى مستوى الداللة والرمز ٭تاوؿ الشاعر من خبللو أف
يسلط الضوء على ٍ
معاف بعينها  ...أما على مستوى اإليقاع والصوت ،فإف الشاعر يعتمد التكرار
 -1موسى ربابَعة  :قراءات أسلوبية يف الشعر اٞتاىلي ،دار جرير للنشر والتوزيع ،ص .14
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بغية تنمية اٞتانب ا١توسيقي وتنويعو .1بل إنو يقوي من ثراء ىذا اٞتانب يف القصيدة بعد الوزف
والقافية.2
وقد استخدـ النابغة الذبيآف يف بعض مشاىده االستطرادية ظاىرة التكرار بصورة ملفتة
للنظر ،اعتمدىا كوسيلة فنية إليصاؿ مشاعره وأحاسيسو وأفكاره بشكل أعمق وأكثر تناس ًقا ليؤثر
يف متلقيو .والفاحص ١تشاىده اليت استطرد إليها٬ ،تد أف التكرار قد حضر فيها على ثبلثة أ٪تاط
ىي :تكرار اٟترؼ ،تكرار الكلمة ،تكرار البداية.
أ .تكرار الحرف:
ينظر إُف تكرار اٟترؼ على أنو ٪تط أسلويب صويت ،خاصة إذا تواجد يف القصيدة بشكل
الف للنظر ،ومن أ٪تاط التكرار اليت ٯتكن التوقف عندىا يف الشعر ،تكرار اٟتروؼ ،وىي ظاىرة
كثَتة اٟتضور يف الشعر العريب القدٔف ،وما على الباحث أو القارئ إال اكتشاؼ دورىا وتقدٔف
داللتها« ألف الكلمة العربية جاءت إرثػ ػ ػػًا عن مراحل كثَتة ومتنوعة ،فتحوؿ كل حرؼ من حروفها
بفعل تعاملو مع األحاسيس وا١تشاعر اإلنسانية طواؿ آالؼ األعواـ إُف وعاء من ا٠تصائص

وا١تعآف ،فما أف يعيها القارئ أو السامع حىت تتشخص األحداث واألشياء واٟتاالت يف ٥تيلتو أو
ذىنو أو وجدانو ،وبذلك ينوب اٟترؼ يف العربية عن الكلمة» ،3وىذه الفكرة يؤكدىا ٤تمد
النويهي يف قولو« :ويف الشعر اٞتيد ٧تد تبلؤما بُت الصفات اٟترفية وبُت نصيب العاطفة من اٟتدة
والعمق ،والتوتر واالرخاء ،واالندفاع والضبط ،إُف غَت ذلك من أنواع العاطفة» ،4غَت أنو أكد
عدـ وجود دراسة جادة يف ىذا اجملاؿ فيما كتبو الببلغيوف والنقاد القدامى ،وىو عظيم التعلق

 -1طو واديٚ :تاليات القصيدة ا١تعاصرة ،ص  -123بتصرؼ-
 -2ا١ترجع نفسو ،الصفحة نفسها -بتصرؼ-
 -3حسن عباس :خصائص اٟتروؼ العربية ومعانيها ،منشورات اٖتاد الكتاب العرب ،دمشق ،1998 ،ص.17
٤ -4تمد النويهي :الشعر اٞتاىلي ،منهج يف دراستو وتقوٯتو ،ج ،1ص. 43
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بوظيفتهم بل ىو جزء ضروري منها ،وَف يزد التفاهتم يف ىذا اجملاؿ إال على تركيزىم على عدـ تنافر
اٟتروؼ ألنو شرط من شروط الفصاحة.1

وبغض النظر على داللة اٟتروؼ على ٍ
معاف ٤تددة ،فإف تكرار اٟترؼ يف أبيات من الشعر

إيقاعا موسيقيا داخليًا ،وىذا اإليقاع ا١توسيقي الداخلي يدلل
«يبتدع إُف جانب البحر العروضي ً
على األقل -على النغمة االنفعالية اليت يقصدىا الشاعر».2لذلك من غَت ا١تمكن بأي حاؿ من األحواؿ ،أف يتجاىل القارئ ألي نص شعري دور
ىذا النمط من التكرار فيو ألف «الكلمات قد تشًتؾ يف حرؼ واحد يف أوائلها أو أواسطها وأ ّف

ىذا االشًتاؾ قد تكوف لو قيمتو التنغيمية اٞتليلة اليت تزيد من ربط األداء با١تضموف الشعري».3

عندما نعود إُف شعر النابغة الذبيآف ،يستوقفنا مشهد استطرادي يف تصوير الثور الوحشي
يف قصيدة قا٢تا الشاعر يف الرحلة والضغائن ،وا١تبلحظ على ىذا ا١تشهد ا١تكوف من ستة عشر
بيتًا ،أف ٚتيع أبياتو تنتهي بنفس اٟتروؼ (ا+ح+ا) وىو النظاـ الذي سار عليو الشاعر يف نظم

القصيدة ع ػ ػػامة.

يق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ يف ىذا ا١تشهد:4

ت بِنَ ْسعِ َها َ٢تًَق ػ ػ ػػا ليَاحػ ػ ػ ػَػا
َش َد ْد ُ
و َش َاـ الغَْيث من َكثَ ٍ
احػ ػ ػػا
ب فَػَر َ
َ
ِ
احا
َش ػ ػ ػ َػرى للّو ينت ػ ػ ػ ػػظر الصػ ػ ػ ػػبَ َ
ِ
ٍ ِ
ِِّتْن ِ
احا
ب ال ػ ػ ػػرْده من ُج َدد ك َف َ
ِ ِ
ػاح ػ ػ ػػا
وَكػ ػ ػ ػػبلبا يَع ّن ب ػ ِهن َشػ ػ َ

َكأَن ػػِي حيػ ػػن أَ ْج َه ُد َىػا وُكوِري
ػاـ بِ ِر ْجلَ ِة البَػقػ ػ ػ ػ ػ ػػا ِر َش ْه ػ ػ ًػرا
أَقػ ػ ػ ػَػ ػ َ
فَبػ ػ ػات كأن ػ ػ ػػو قَػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػاضي نػَػ ػ ػ ُذوٍر
َ َ
ِ
ب بٍت فُػ َقْي ػ ػ ػ ػ ٍم
فَ َ
ػحوُ كػ َػبل ُ
صبػ ػ َ
فلمػ ػ ػ ػػا أ ْف تَػبػيػ ػ ػ ػ ػػن ض ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ِري ٍ
ات
َ َ
َ
ّ

 -1ا١ترجع السابق،ج ،1ص. 44
 -2موسى ربابعة :قراءات أسلوبية يف الشعر اٞتاىلي ،ص .20
٤ -3تمد النوهبي :الشعر اٞتاىلي  ،منهج يف دراسة وتقوٯتة ،ج ،1ص.65
 لو قرأنا القصيدة بكاملها ،اليت ٯتثل ىذا ا١تشهد جزء منها لوجدنا شيوع ىذا النوع من التكرار فيها.
 -4النابغة الذبيآف ،الديواف  ،ص .216 ،215
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وأعمل للن ػػجػ ػ ػ ػ ِ
ػاء ُ٥تَ ْذرف ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ػات
ََ
َ
فَػ ُهػ ػ ػ ّػن َشػ ػ ػ ػ َػوا ِرعٌ يَطْػ ػ ػ َػم ْع َن فػ ػ ػػيو

قَػ َوائػِػ ػ ػ َػم أَْرَدفَػ ػ ػ
ولػػَػ ػ ْػو تَتػْػ ُػرْكنَوُ

يق ػ ػ ػ ػػوؿ :لََق ْد رأي ُ اليوـ نُ ْكػ ًػرا
فَأَن ػػحى حد معت ػ ػ ػ ػ ٍ
ػدؿ طري ػ ػ ػ ٍر
َْ َ
فغ ػ ػ ػ ػػادرىػ ػ ػ ػػن منغػ ػ ػػفرا ِ
زىي ًقػ ػ ػ ػػا
ُ
ً
ػاد و ٍ
وظ ػ ػ ػػل ك ػ ػ ػػأنّو بػجهػ ػ ػ ػ ٍ
اؼ
ّ
ى أخ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػذ
وج ػ ػػاؿ كأنػّػ ػػو ُد ِر ُّ
ولَ ْوَال طَ ْعنةُ األَ ْعػ ػ ػ ػ ػ ػ َػد ِاء َشػ ػ ػ ػ ْػزًرا

احا
فَػلَما أف بَػ َػه ْش َن ّ
يح َش َ
الش َ
الس َبل َحا
وللن ػ ْكَر ِاء َمػ ػػا حػَػ ػ َػم َل ِ
ي ُش ُّ ِ
ِ
احا
ب وال ِ
ص َف َ
َ
ك ب ػ ػػو التػَرائ ػ ػ َ
ِ
احا
وآخػ ػ ػ ػػر ُمثْبتًا يَ ْش ػ ػ ُكو اٞتَر َ
ٍ
اح ػ ػػا
بشيػ ػػر سفين ػ ػ ػ ػػة يهدى ِرَم َ
إذا ما ا٧تات عنو الغَْي ُم َال َحا
اح ػػا
ِٔتَ ْخ ُروطَْي ػ ػػن ُّ
ػحػيػْػ ِن طَ َ
كالرْم َ

ولػَػ ػ ْػوَال بَأْ ُوهُ
على َع ْوَرات ػِػػو

فَل ػ ػَػما أَ ْف َدنػػَػ ػ ْػو َف لَوُ تَأَي ػ ػ ػا
ِ
احمل ِامي
كػُػ ػ ػ ُر َور البَاس ِل البطل َ
فَ ُس ْر َف عليو َغ ََت ُم ِس ػ ػ ػ ػػر ذُ ْعػ ػ ػ ػ ٍر

ْ زمعاً
َٞتَػ ػ ػ ػ ػ َػرى

ِ
احا
ص َح َ
ِ
احا
سػ ػ ػ َف َ
ِ
احػ ػػا
ط َم َ

َٞتََرى
ِ
احػ ػ ػ ػ ػ ػػا
َك ِرَه انْف َ
ض َ

إ ّف تكرار حروؼ (ا+ح+ا) َف يكن تكر ًارا اعتباطيًا بغَت فائدة وال معٌت ألف القارئ ٢تذا
ا١تشهد ٭تس ْتركة قوية من األحاسيس وا١تشاعر الناٚتة عن تكرار حرؼ (اٟتاء) ألنو من «أغٌت
األصوات عاطفة وأكثرىا حرارة وأقدرىا على التعبَت عن خلجات القلب ورعشاتو».1
وقد أدى تكرار ىذا اٟترؼ (اٟتاء) وظيفتو يف ا١تقطوعة االستطرادية فصور حاؿ الشاعر
ونقل شعوره با١ترارة واٟتزف واألَف والتوجع وا٠توؼ من اجملهوؿ ،ىذه ا١تشاعر اليت تسرب إُف نفسو
مع قرار إعبلف االرٖتاؿ وترؾ الدي ػ ػػار ْتثًا عن موطن آخر .وقد برز الثور الوحشي يف ىذا ا١تشهد
االستطرادي كرمز معادؿ لذات الشاعر بصفة عامة ،يف صراعو مع اٟتياة .وبرجوعنا إُف معآف

اٟتروؼ ٧تد أف حرؼ (ا) ٭تمل معٌت «االمتداد يف الزماف وا١تكاف» .2ويف اجتماع حريف (األلف
واٟتاء) وتكرار٫تا يف ٚتيع أبيات ا١تشهد سرد لعظم ا١توقف الذي أراد الشاعر التعبَت عنو وامتداد
 -1حسن عباس :خصائص اٟتروؼ العربية ومعانيها ،ص .182
 -2ا١ترجع نفسو ،ص .101
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فًتتو يف مكاف ٣تهوؿ ال يعرؼ عنو شيئا .ولذلك فإف ىذا التكرار َف يكن ىامشيًا وإّ٪تا كاف
تكر ًارا فاعبلً ،برز من خبللو االنفعاؿ العميق ا١تؤسي واحملزف الذي أحسو الشاعر مع بداية

االستعداد للسفر الشاؽ وا١تضٍت ْتثًا عن موطن آخر يتوفر فيو ا٢تدوء واالطمئناف ،ولكن ذلك ال

يتحقق إالّ بعد ا١تواجهة والصراع ،الذي جسده النابغة يف صراع الثور مع الكبلب والصائد ىذا
على ا١تستوى الدالِف .أما على ا١تستوى العروضي فإف تكرار (ا+ح+ا) منح ا١تشهد نغمة موسيقية
خفيفة تطرب ٢تا األٝتاع فجاءت القافية مطلقة مأسسة خالية من الردؼ .فاأللف األوُف
تأسيس ،واٟتاء روي ،واأللف األخَتة خروج.
من األمثلة األخرى اليت ٕتسد تكرار اٟتروؼ ما ورد يف مشهد استطرادي يف تصوير

القطاة اليت تشبو فرس النابغة يف سرعتها وخفتها يقوؿ الشاعر يف أحد أبيات ا١تشهد:1
ب
أو َم ػػر كػُػ ْدريّػ ٍػة َح ػ ػػذاءَ َىي َجػ ػهػَا
بَػ ْػرُد ّ
الشَرائع من َمّراَف أو َشَر ُ
ا١تبلحظ على ىذا البي أف حرؼ (الراء) قد تكرر فيو ( 06مرات) وىو حرؼ ٣تهور
متوسط الشدة والرخاوة .2يتميز با١ترونة واٟتيوية والقدرة على اٟتركة .3وتكرار حرؼ (الراء) يف
البي الشعري على ىذه الشاكلة قريب االرتباط بالداللة اليت أراد الشاعر إيصا٢تا إُف ا١تتلقي حىت
ليخيل إلينا أف ىذا الفرس يزداد قوة وحركة وخفة مع كل (راء) من الراءات الس اليت تكررت يف
مراف ،شرب).
(مر ،كدرية ،بردّ ،
الشرائعّ ،
األلفاظ التػ ػػاليةّ :
 وقولو أيضا يف ا١تشهد نفسو يف وصف الفرس وتشبيهها بالقطاة مث االستطراد إُف وصفىذه القطاة:4
َح ػ ػ ػ ػػذاءُ ُم ْدبِػ ػ ػ َػرًة َسكاءُ ُم ْقبِػ ػ ػ ػ ػلَةً

ب
للماء يف الن ْح ِر منها نَػ ْوطَةٌ َع َج ُ

 -1النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .176
 -2حسن عباس :خصائص اٟتروؼ العربية ومعانيها ،ص  -83بتصرؼ-
 -3ا١ترجع نفسو ،ص  -84بتصرؼ-
 -4النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .177
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يف ىذا البي تكرر حرؼ ا١تيم بشكل الف للنظر ،وىذا ما ولد نغمة موسيقية قوية أو
جرسا موسيقيا قويا ،جاء يف تناسب كبَت مع قوة القطاة وسرعتها وخفتها وقدرهتا على مواجهة
الصعاب و٢تذا كاف فرس النابغة شبيها هبا ،والفرس يرمز لذات الشاعر وقوتو وصبلبتو يف مواجهة
منسجما مع ا١توقف أو الغرض
اٟتياة ،و٢تذا جاء تكرار حرؼ (ا١تيم) معرباً عن ىذه الداللة،
ً
الذي أراد الشاعر التعبَت عنو والوصوؿ إليو.
ب .تكرار الكلمة:
مثَتا أسلوبيًا ٭تث القارئ
يشكل تكرار الكلمة عبلمة ٦تيزة يف أي نص شعري ،ألنو ٯتثل ً

على البحث فيما وراء النص ،ويف ىذا اجملاؿ يشَت موسى ربابعة أف اختيار الشاعر لكلمة بعينها
وتكرارىا يف النص الشعري كفيل بنقل ٕتربتو العميقة وٕتسيد انفعاالتو وإثارة إحساس ا١تتلقي.1
ويضيف أف التكرار عنصر مهم من عناصر األسلوب يكوف رابطًا ينتظم األبيات الشعرية اليت يرد
فيها ،كما أنو يف الوق نفسو مانح للجماؿ من خبلؿ ا١توسيقى اليت يشكلها.2
وقد ورد تكرار الكلمات يف العديد من ا١تواضع يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة ،حىت
شكل ٝتة أسلوبية فيها ،وكأ ّف الشاعر قد حاوؿ من خبلؿ ىذه اآللية (تكرار الكلمات) ،أف يعرب
مشبها النعماف بن ا١تنذر بالنيب سليماف عليو
عما يريده .يقوؿ يف أحد ا١تشاىد اليت استطرد إليها ً

السبلـ:3

وخيِ ِ
إٓف قد أَ ِذنْ ُ ٢تم
س اٞتِنِ ،
َ
ػاعت ػِػ ػ ػػو
اع َ
ك فانْػ َف ْعو بِطَػ َ
فَ َمػ ْػن أَطَ َ
اؾ فَػ َعاقِْبو ُمعػػَػ ػػاقَػبَ ًة
صَ
وم ْن َع َ
َ
ِ
ثلك أو َم ْن أن َس ػ ػ ػػابِ ُق ػ ػػو
إالّ ١ت َ

العػ ػمػَ ِػد
بالص ػ َف ِ
يَبػْػنػُػ ػػو َف تَ ْد ُمػ ػ ػ َػر ُّ
اح و َ
ػك و ْادلُْلو على الر َش ِد
َك َم ػػا أَطَاعػ ػَ َ
ض َم ِد
وـ وال تَػ ْقعُ ْد على َ
تَػْنػ َهى الظلُ َ
سبق اٞتو ِ
وُف على األََم ِد
ت
اس
إذا
اد
َ
ْ
َ ْ َ ََ
َ

 -1موسى ربابعة :قراءات أسلوبية يف الشعر اٞتاىلي ،ص  -24بتصرؼ-
 -2ا١ترجع نفسو  ،ص  -35بتصرؼ-
 -3النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .21
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أوؿ شيء يثَت السامع أو القارئ ٢تذه األبيات ،ما حدث فيها من تكرار بعض الكلمات
ففي البي

الثآف تكرر لفظ (الطاعة) ( 03مرات) ،وقد جاءت ىذه الكلمة مشحونة بداللة

القوة والعظمة وىي صفة وضعها الشاعر يف ٦تدوحو النعماف بن ا١تنذر -حيث شبهو بالنيب
سليماف يف حكمو وعظمتو ،فهو اٟتاكم الذي يكافئ ا١تطيع ا١تخلص على طاعتو ويوجهو ٨تو
الرشد ،ولكي يؤكد النابغة ىذه الصفة يف ٦تدوحو جاء بصفة مضادة (للمكافأة) وىي (العقاب)
اليت تكررت يف البي الثالث (مرتُت) يف قولو( :ومن عصاؾ فعاقبو معاقبة) فتكرار الشاعر للفظ
(العقاب) يؤكد قوة اٟتاكم وعظمتو .فالنيب سليماف ىو اٟتاكم العظيم الذي جعل اٞتن يعملوف
ٖت إمرتو دوف أف يكوف ٢تم رأي ،ومن ٮتالف ذلك يتعرض للعقاب وىي الصفة اليت أسقطها
النابغة على ٦تدوحو ،فهو اٟتاكم الذي يتمتع بالقوة والعظمة.
 ومن سياقات التكرار األخرى يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة قولو يف مشهد استطرادييف وصف الثور الوحشي:1
ٍ
ت َعػ ػْنو َح َبلئِلُػػو
ُمطَػ ػ ػ ػ ػػرد أُفػْػ ِرَد ْ
..............................
...............................
بػػَاتَ ْ لو لَْيػلَةٌ َشهػ ػْ ػػبَػػاءُ تَ ْسػ ػ َفعُوُ
ٍ
ات َ
وبػ ػَ َ
ض ػ ػْيػ ًف ػػا ألَْرطَػ ػ ػػاة وأَ ْٞتَػ ػ ػأَهُ
َحىت إذا َما ْا٧تَلَ ْ ظَْل َماءُ لَْيػلَتِو

ش ُخبةَ أو ِم ْن َو ْح ِ
من َو ْح ِ
ش تِ ْع َشا ِر
.................................
.................................
ب َشفػ ػ ٍ
منه ػػا بػ ػِح ػ ػ ِ
ػاص ِ
ػاف وأَْمطَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ِر
َ
َم َع الظ ػ ػ ػ َػبلِـ إلي ػ ػ ػ ػ ػػها َوابػِػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػل َسػ ػ ػػا ِري
ػح عنػ ػ ػ ػػو أي إِ ْس َف ػ ػ ػػا ِر
وأَ ْسفػ ػَػ ػ ػ َػر ُّ
الصْب ػ ػ ػ ُ

اعتمدت بنية التكرار يف ىذا النموذج على عملية التجاوب الصويت بشكل متواز بُت
البي

وتاليو ،أو بُت بداية العجز وهنايتو فنتج عن ىذا التوازي الصويت تواز دالِف ٘تثل يف داللة

(القوة) اليت جسدىا تكرار كلمة (وحش) (مرتُت) ،وداللة ا١تعاناة اليت جسدىا تكرار الفعل (بات
مرتُت) ،إضافة إُف داللة (األمل والنجاة) اليت برزت مع تكرار الشاعر لكلميت (أسفر-إسفار) وال
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شك أف وراء ىذه التكرارات ٗتتفي مقاصد وغايات الشاعر منها تأكيده على أف اٟتياة ٤تكومة
بثنائية (اٟتياة /ا١توت) وعلى اإلنساف ا١تواجهة والصراع لضماف االستمرارية والبقاء.
إضافة إُف الدور الدالِف الذي لعبو التكرار على مستوى ىذه األبيات ىناؾ دور ال يقل
أ٫تية عنو ،حيث ولدت الكلمات ا١تتكررة نغمة موسيقية داخلية ،وىذا ما عمق البنية اإليقاعية
للنص الشعري كما حافظ على رتابة القافية.
 ويف ا١تشهد نفسو كرر الشاعر كلمة (أعشار) والفعل (شك) يف قولو:1ا١تش ِ
اعب أَ ْع َشا ًرا بِأَ ْع َشا ِر
ص ْد َر أوِ٢تَا
َشك َ
بالرْم ِح منها َ
فَ َشك ُ
كاف للتكرار على مستوى ىذا البي بعد دالِف وبعد إيقاعي ،إذ أف ٣تيئو على ىذه الشاكلة قد
ٛتل دالالت التأكيد على تفوؽ وانتصار ثور النابغة على أعدائو ،وىو رمز النتصار الشاعر يف
اٟتياة ،وىذا البعد الدالِف اقًتف ببعد إيقاعي ٦تا ساىم يف إرساء دعائم البنية اإليقاعية للنص إُف
جانب عناصر اإليقاع األخرى.
لوذىبنا نستقرئ ىذا النمط من التكرار يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة لكثرت
٪تاذجو ،إذ قلما ٮتلو مشهد من مشاىده اليت استطرد إليها من ىذا النوع ،وحسبنا أف نكتفي
اضحا على ىذه السمة األسلوبية.
هبذه النماذج بوصفها مثاالً ودليبلً و ً
جـ .تكرار البداية (التكرار االستهاللي):
يتحقق ىذا النمط من التكرار بورود كلمة واحدة أو عبارة يف أوؿ كل بي من ٣تموعة
أبيات متتالية «وىو يكشف عن فاعلية قادرة على منح النص الشعري بناءً متبلٛتًا ،إذ أ ّف كل
تكرار من ىذا النوع قادر على إبراز التسلسل والتتابع ،وإ ّف التتابع الشكلي يعُت يف إثارة التوقع
ٖتفزا لسماع الشاعر واالنتباه إليو».2
لدى السامع ،وىذا التوقع من شأنو أف ٬تعل السامع أكثر ً

 -1ا١تصدر السابق ،ص .204
 -2موسى ربابعة :قراءات أسلوبية يف الشعر اٞتاىلي ،ص .38 ،37
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ورد ىذا النوع من التكرار يف مشهد استطرادي للنابغة يف معرض وصف وتشبيو
( ا١تتجردة) زوجة النعماف بن ا١تنذر ،وقد لعب التكرار االستهبلِف دوراً كبَتا يف ا١تشهد «ٔتا وفره
من دفق غنائي يف تقوية النربة ا٠تطابية ،و٘تكُت اٟتركات اإليقاعية من الوصوؿ إُف مراحل االنفراج
بعد ٟتظات التوتر القصوى» .1يق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ الشاعر:2

اىػ ػ ػػا ب ػَػ ػػا ِرٌد
ػاـ بأف فَ َ
َز َع َم ا٢تَُم ُ
َز َع َم ا٢تُمػَاـُ _ولَػ ْػم أَذُقْو_ أنػ ػو
ػاـ _ولػَ ْم أَذُقْو_ أنػَّػػو
َز َع َم ا٢تَُم ُ

ب ُمق ػَػبػلُو َش ػ ػ ػ ِه ُّي ال َػم ْوِرِد
َعػ ػ ػ ػ ْذ ٌ
ب إذا ما ذُقْػتَو قُػ ْل َ  :ا ْزَد ِد
َع ػ ػ ػ ػ ْذ ٌ
ي ْش َفى بِريا ِر ِيقها ِ
ش الص ِدى
العط ُ
َّ َ َ
ُ

إ ّف تكرار الشاعر للجملة الفعلية (زعم ا٢تماـ) يف بداية كل بي من ىذه األبيات أكسب
ا١تشهد غٌت دالليا أراد من خبللو أف ينفي االهتاـ الباطل الذي اهتم بو ،من أنّو على عبلقة
طعم الشاعر تكراراه االستهبلِف
(با١تتجردة) زوجة النعماف بن ا١تنذر ،ولكي يؤكد ىذه الداللة ّ
بتكرار آخر اعًتاضي ولدتو اٞتملة االعًتاضية (َف أذقو) ،وا٢تاء تعود على (فم ا١تتجردة) ٦ ،تا يؤكد
أف الشاعر َف يكن على صلة هبذه ا١ترأة ،وَف يذؽ طعم فمها وَف ٭تس بعذوبتو ،ولكنو قد علم
عنهما من قوؿ ا٢تماـ (النعماف بن ا١تنذر) وىي الداللة اليت راـ الشاعر لف

نظر ا١تتلقي إليها

ولذلك جاءت أبيات ا١تشهد مشحونة بطاقة داللية تعرب عن حاؿ اٞتزع والغضب الذي أصاب
النابغة بعد التهمة اليت ألصق

بو .إضافة إُف الطاقة الداللية اليت جاء التكرار ٤تمبلً هبا ٨تس

عموما نغمة موسيقية تشي بالغنائية اليت تنسجم مع
بطاقة إيقاعية أكسب ا١تشهد والقصيدة ً
موقف الشاعر وانفعاالتو.

 -1عصاـ شرتح :ظواىر أسلوبية يف شعر بدوي اٞتبل ،ص .08
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .95
 قولو( :زعم ا٢تماـ) يعٍت النعماف بن ا١تنذر ،ألنو كاف يصف امرأتو ا١تتجردة ،وا٢تماـ :السيد ٝتي بذلك ألنو إذا ىم بأمر
أمضاه ويقاؿ ٝتي بو لبعد ٫تتو (الديواف ،ص .)95
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يتبُت لنا من خبلؿ النماذج اليت وقفنا عندىا ،تفاعل الداللة الشعرية مع أسلوبية التكرار
الذي برز يف كل أ٪تاطو ظاىرة ملفتة للنظر ،بوصفها عنصراً إيقاعيًا بارزاً يف ا١تشهد االستطرادي
عموما٦ ،تا جعلو يشع بطاقة داللية وٚتالية تسم لغتو الشعرية عامة.
عند النابغة ويف شعره ً
ثانيًا :شعرية االنزياح في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني:

يعد االنزياح ٝتة أسلوبية من ٝتات اللغة الشعرية ،بل إ ّف الكثَت من الباحثُت قد ع ّده

معيارا تقاس بو مدى شعرية ا٠تطاب الشعري .ومصطلح االنزياح ترٚتة حرفية للفظة ()Ecart
ً
أيضا ٔتصطلح التجاوز أو مانسميو بلفظة عربية استعملها الببلغيوف يف سياؽ ٤تدد
كما عرب عنو ً
وىي عبارة العدوؿ .1ويف الدراسات العربية ىناؾ عدة مصطلحات ١تفهوـ االنزياح أ٫تها :اإلزاحة

(االنزياح) – العدوؿ – اال٨تراؼ – كسر ا١تألوؼ – االنتهاؾ – ا٠ترؽ – التغريب – األصالة –
ا١تفارقة.
من الناحية العلمية يعترب« األسلوبيوف أنو كلما تصرؼ مستعمل اللغة يف ىياكل داللتها أو
2
عنصرا بالغ
يكوف
أف
ياح
ز
ن
لبل
استقاـ
و٢تذا
.
احا»
أشكاؿ تراكيبها ٔتا ٮترج عن ا١تألوؼ عد انزي ً
ً

الرسالة وإ٪تا
األ٫تية يف التفكَت األسلويب ألنو «يستمد داللتو – ال من ا٠تطاب األصغر كالنّص أو ّ
يستمد تصوره من عبلقة ىذا ا٠تطاب األصغر با٠تطاب األكرب وىو اللغة اليت يسبك فيها ».3

وعلى ىذا األساس«تعذر تصوره يف ذاتو ،إذ ىو من ا١تدلوالت الثنائية ا١تقتضية لنقائضها بالضرورة
ياحا إال عن أصل».4
فكما ال نتصور الكبَت إال يف طباقو مع الصغَت ،فكذلك ال نتصور انز ً
يتخذ االنزياح أ٪تاطًا ٥تتلفة من «ناحية تنوعاتو أو ٖتققاتو يف النصوص األدبية كما أف
وجهة نظر الدراسة اليت تطبّق مقولة االنزياح ٯتكن أف تتنوع كذلك ما داـ جوىر عملية تطبيق
 -1عبد السبلـ ا١تسدي  :األسلوبية واألسلوب ،الدار العربية للكاتب ،ط، 1982 ،2ص  -163بتصرؼ-
 -2ا١ترجع نفسو ،ص .163
 -3ا١ترجع نفسو ،ص .98 ،97
 -4ا١ترجع نفسو ،ص .98
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مقولة االنزياح إ٪تػػّا ىو إجراء مقارنة ،فالتطبيق تطبيق مقارف يضع النص األديب ويتأملو ال كشيء

يف ذاتو ،وإ٪تا كشيء مرتبط بطريقة معينة بآخر حاضر يف الذىن ،سواء أكاف ىذا اآلخر متجسداً

1
ياح
ز
ن
اال
يسهم
وهبذا
.
كنص آخر أو كنمط حقبة معينة سابقة على حقبة النص»
إسهاما مباشراً
ً

وٕتددا
«يف جعل اللغة الشعرية لغة إ٭تائية ،ألف ا٠تروج عن ا١تألوؼ يعطي األسلوب نشاطًا
ً
وحيوية وقد عده علماء األسلوب حيلة مقصودة ٞتلب انتباه ا١تتلقي».2

نلمس يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف ٚتلة من االنزياحات ذات مستويات
٥تتلفة ٦تا أكسب مشاىده فرادة و٘تيزا وىي:
 .1االنزياح التركيبي:
ىاما ٯتيز لغة ا٠تطاب الشعري عن لغة الكبلـ
ملمحا ً
ٯتثل االنزياح يف النظاـ الًتكييب « ً
العادي أو اللغة ا١تعيارية ،فمن خبللو يستطيع الشاعر أف ٯتنح خطابو شعرية ٘تيّزه عن غَته من

ا٠تطابات األخرى وال غرابة فالًتكيب ىو جسد ا٠تطاب وحياتو».3

و١تا كان «اٞتمالية يف النّص األديب ماثلة يف نظاـ الًتكيب يف النص ،أي يف بنية تركيب
اٞتمل وا١تفردات ...اليت تولد النص ،وٗتلق للفعل فيو مسافة ينمو فيها وأرضا يتحقق عليها.
فينسج العبلقات على أكثر من ٤تور تتقاطع وتلتقي وتتصادـ وٗتلق غٌت النص وتعدد إمكانيات
الداللة فيو».4
٢تذا ارتأينا أف نتناوؿ البنية الًتكيبية يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف٦ ،تثلة يف
الظواىر البلفتة فيو (كالتقدٔف والتأخَت واٟتذؼ واالعًتاض) .اليت تكسب ا٠تطاب الشعري
خصوصيتو الشعرية لنكشف عن خصوصيتها الًتكيبية فيو ،وعن مدى مسا٫تتها يف إنتاج الداللة
وإبداعها .آخذين بعُت االعتبار دور ا١تتلقي ،حُت ٖتدث لو عملية االندىاش٦ ،تا يدفعو للبحث
 -1حسن ناظم :البٌت األسلوبية ،دراسة يف أنشودة ا١تطر للسياب ،ا١تركز الثقايف العريب ط ،2002 ،1ص.43
 -2ج اف كوىُت :بنية اللغة الشعرية ،ترٚتة ٤تمد الوِف ٤تمد العمري ،دار ثوبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء ،1986 ،ص.176
 -3ٯتٌت العيد :يف القوؿ الشعري ،دار ثوبقاؿ ،الدار البيضاء ا١تغرب ،1987 ،ص .17
 -4ٯتٌت العيد :يف معرفة النص األديب ،منشورات دار اآلفاؽ اٞتديدة بَتوت ،ط ،1985 ،3ص .127
- 210 -

فصل راب ـ ـ ـ ــع

شعرية اللغة في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني

عن أسباب خروج ا١تبدع عن القاعدة اللغوية يف الًتكيب و٤تاولتو تتبع مواطن العدوؿ وكسر
ا١تألوؼ ونبدأ أوالً ب ػ ػػ:
أ .التقديم والتأخير:
يشَت فتح اهلل أٛتد سليماف أف اٞتملة يف العربية ٗتضع لنظاـ معُت ينّظم تتابع أجزائها يف

الًتكيب اللغوي ويقسم النحاة اٞتملة إُف مسند ومسند إليو ومتعلقات االسناد، 1غَت أهنا ليس

التصرؼ  ،السيما يف
ملزمة ْتتمية ىذا الًتتيب ،ذلك «أل ّف اللغة العربية لغة معربة ،و٢تا إمكانات ُّ
٣تاؿ التقدٔف والتأخَت .وعليو فإف النظاـ اللغوي للجملة العربية ذو الًتتيب ا١تثاِف ،ٯتكن انتهاؾ
خاصة يف الشعر».2
ترتيبو من خبلؿ العدوؿ عنو من قبل ىذا ا١تبدع ،أو ذاؾ ّ

ال شك أف ىذا العدوؿ أو االنزياح الذي يتم ٔتوجبو التقدٔف والتأخَت ،ٮترج من خبللو

ا١تبدع اللغة من كوهنا لغة نفعية توصيلية إُف لغة إبداعية ألف التقدٔف يف عنصر والتأخَت يف عنصر
آخر ال ٭تدث بصورة اعتباطية ،وإّ٪تا ٮتفي يف طياتو دالالت كامنة وغايات ٥تبوءة قصدىا ا١تبدع.
ولذلك كاف التقدٔف والتأخَت من ا١تباحث ا١تهمة اليت حظي

بعناية كبَتة من قبل النحاة

والببلغيُت القدامى وعلى رأسهم عبد القاىر اٞترجآف الذي ق ػ ػػاؿ عنو« :ىو باب كثَت الفوائد جم
احملاسن ،واسع التصرؼ بعيد الغاية ،ال يزاؿ يفًت لك عن ٍ
بديعة ،ويفضي بك إُف لطيفة وال تزاؿ
شعرا يروقك مسمعو ويلطف لديك موقعو ،مث تنظر فتجد سبب أف راقك ولطف عندؾ أف
ترى ً

قدِـ فيو شيء وح ِوؿ اللفظ عن مكاف إُف مكاف».3

ومن النحاة الذين حظي التقدٔف والتأخَت بعنايتهم واىتمامهم (ابن جٍت) الذي عقد ٢تذه
الظاىرة فصبلً كامبلً يف كتابو ا٠تصائص إذ يقوؿ يف شأنو وأنواعو «وذلك على ضربُت أحد٫تا ما
 -1فتح اهلل أٛتد سليماف :األسلوبية مدخل نظري ودراسة أسلوبية ،دار اآلفاؽ العربية ،ط، 2008 ،1ص -203
بتصرؼ-
 -2فاضل اٛتد القعود :لغة ا٠تطاب الشعري عند ٚتيل بثينة ،دراسة أسلوبية بنائية ،ص .130
 -3عبد القاىر اٞترجآف :دالئل اإلعجاز يف علم ا١تعآف ،وقف على تصحيح طبعو وعلّق حواشيو الشيخ ٤تمد رشيد رضا،
دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبناف ،ص .83
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يقبلو القياس ،واآلخر ما يسهلو االضطرار» .1مث عرض بعد ذلك لسياقات التقدٔف والتأخَت وما
٬توز وتقبلو الوظيفة ،وما ال ٬توز وترفضو مع تأويل بعض ما خرج عن القياس ،وشذ عن
مقدما شواىد شعرية مهمة لينهي كبلمو يف ىذا بقولو« :فهذه وجوه
األساليب العربية الفصيحة ً
التقدٔف والتأخَت يف كبلـ العرب ،وإف كنّا قد تركنا منها شيئًا ،فإنو معلوـ اٟتاؿ والحق ٔتا

قدمناه».2

ومن علماء الببلغة احملدثُت الذين ٖتدثوا عن التقدٔف و التأخَت وعن ما يؤديو من أغراض
ودالالت يف الكبلـ  ،مصطفى ا١تراغي الذي ّنوه بذلك قائبلً« :فاأللفاظ قوالب ا١تعآف ،وبناء
عليو ٬تب أف يكوف ترتيبها الوضعيْ ،تسب ترتيبها الطبيعي ،ومن البُّت أف رتبة ا١تسند إليو التقدٔف
ألنو احملكوـ عليو ورتبة ا١تسند التأخَت  ،ألنو احملكوـ بو وما عدا٫تا فتوابع ومتعلقات تأيت تالية ٢تما

يف الرتبة ،ولكن الكبلـ ال يسَت دائما على ىذا النحو ،فقد يعرض لبعض الكلم ما يدعو إُف
تقدٯتو ،وإف كاف حقو التأخَت فيكوف من اٟتسن تغيَت ىذا ليكوف ا١تقدـ مشَتاً إُف الغرض الذي

يراد ومًتٚتًا عما يقصد منو».3

إذف فالتقدٔف والتأخَت من السمات األسلوبية ا١تميزة للخطاب الشعري«تكسبو رون ًقا

وٚتاالً كما ٖتملوُ دالالت قابلة للقراءة والتأويل ،ولذلك بإمكاف الشاعر التصرؼ باأللفاظ،كيفما

شاء داخل إطار اٞتملة ،حيث يستطيع بواسطة ىذه األلفاظ إحداث أثر ِبُت يف قيمة اٞتملة
الداللية والتعبَتية ،مع اٟتفاظ على وظيفتها النحوية».4
وعليو سنحاوؿ رصد ظاىرة التقدٔف والتأخَت يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة
الذبيآف٤،تاولُت من خبلؿ دراستها التعرؼ على إمكانات الشاعر الصياغية والتعبَتية من جهة
والوقوؼ على ا١تقاصد والغايات اليت يرمي إليها من جهة أخرى.
 -1ابن جٍت :ا٠تصائصٖ ،تقيق علي ٤تمد النجار،دار الكتاب العريب ،بَتوت ،لبناف ،ج ،2ص. 382
 -2ا١تصدر نفسو.383 ،
 -3أٛتد مصطفى ا١تراغي :علوـ الببلغة ،دار القلم ،بَتوت لبناف ،ص .93
 -4فاضل أٛتد القعود :لغة ا٠تطاب الشعري عند ٚتيل بثينة دراسة أسلوبية بنائية ،ص .132
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 تقديم الجار والمجرور:إف ا١تتتبع لظاىرة التقدٔف والتأخَت يف ا١تشاىد اليت استطرد إليها النابغة الذبيآف يف شعره
شيوعا فيها وٯتكن رد ذلك إُف «طبيعة اٞتار
يبلحظ أف تقدٔف اٞتار واجملرور ىي أكثر األشكاؿ ً

واجملرور نفسها اليت تتمتع با١ترونة وسهولة التحريك أفقيًا».1
وقد جاء ىذا الشكل على ٪تطُت ٫تا:

 النمط األول :تقديم الجار والمجرور على المفعول به:كما يف قوؿ النابغة يف مشهد يف وصف الثور الوحشي:2
اؿ عليو َج ِام َد البَػَرِد
تُػ ْزِجى الش َم ُ
ت َعلَيو ِمن اٞتَ ْوَز ِاء َسا ِريَةٌ
أَ ْسَر ْ
يبلحظ يف عجز ىذا البي تقدـ اٞتار واجملرور (عليو) على ا١تفعوؿ بو (جامد الربد) لغاية
قصدىا الشاعر ىي التخصيص ،للداللة على شدة الربد الذي تعرض لو الثور الوحشي ،ألف ا١تطر
الذي تساقط عليو فيو برد جامد  ،وقد خص الشاعر (الشماؿ) يف قولػ ػ ػ ػػو (تزجى الشماؿ) لشدة
بردىا ،أي أ ّف الثور قد بات مبي سوء وىذا ما زاد من قوتو ونشاطو.
 وقولػ ػػو يف مشهد استطرادي آخر يف وصف الثور الوحشي:3ك ب ػ ػ ِػو َ ِ
احا
يش ُّ
ب وال ِ
ُ
ص َف َ
الًتائ ػ ػ َ

معت ػ ػ ػ ػ ٍ
ػدؿ طَ ِري ػ ػ ػ ٍر
ػحى َحد ْ
فَأَن ػْ َ
ائب) هبدؼ التأكيد
يتقدـ يف ىذا البي اٞتار واجملرور (بو) على ا١تفعوؿ بو (الًت َ

حادا ،وىو الوسيلة اليت اعتمدىا
والتحديد .فالشاعر أراد أف يؤكد على صفة قرف الثور الذي كاف ً

الصفحة :اٞتنب) .
الصفاحا ( ّ
للنجاة من الكبلب ،حيث شك الًتائب و ّ

 كما تقدـ اٞتار واجملرور على ا١تفعوؿ بو يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة وأدىداللة وغاية خاصة يف قولو:4

 -1ا١ترجع السابق ،ص .132
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .18
 -3ا١تصدر نفسو ،ص .216
 -4ا١تصدر نفسو ،ص .204
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وإدبػػَػا ِر
وعػ ػ َ
ػاث في ػ ػ ػػها بِِإقْػ ػػبَ ٍاؿ ْ
َ

َح َىت إذا ما قَ َ
ضى منهػ ػ ػػا لُبَانَػتَوُ

تقدـ اٞتار واجملرور (منها) على ا١تفعوؿ بو (لُبَانتَوُ) يف ىذا البي  ،ويبدو أف ىذا التقدٔف

منتصرا يف معركتو مع الكبلب
كان غايتو التأكيد على قوة الثور وعظمتو ،بدليل أنو خرج
ً
وقضى حاجتو ووصل إُف ىدفو يف النهاية.

 وقوؿ الشاعر يف مشهد استطرادي آخر:1ا١تش ِ
ِ
ِ
اعب أَ ْع َش ًارا بِأَ ْع َشا ِر
ص ْد َر أوِ٢تَا
َشك َ
الرْم ِح مْنػ َها َ
فَ َشك ب ُ
(ص ْد َر) ،وقد عرب ذلك
حدث تقدٔف ٚتليت اٞتار واجملرور (بالرمح)(/منها) على ا١تفعوؿ بو َ

(ص ْد َر) ،أراد أف يؤكد
على مرامي وغايات الشاعر ،ففي تقدٔف ٚتلة (بالرمح) على ا١تفعوؿ بو َ
على أ ّف قرف الثور الوحشي كاف شبيها بالرمح يف حدتو وصبلبتو ومضائو ،وىو الوسيلة اليت شك
هبا الثور صدر الكلب األوؿ الذي واجهو يف معركتو ،ويربز اٟتاح الشاعر على تأكيد ىذا ا١تعٌت
يف تقدٔف اٞتار واجملرور الثآف (منها) على ا١تفعوؿ بو( صدر).

وعليو ٯتكن القوؿ أف تقدٔف اٞتار واجملرور على ا١تفعوؿ بو قد أدى دوره الدالِف يف ا١تشهد
االستطرادي عند النابغة الذبيآف كما أف ىذا التقدٔف قد نتج عنو «تكثيف الفاعلية اإلدراكية لدى
ا١تتلقي ٕتاه ا١تعموؿ ا١تتقدـ بوصفو نقطة االرتكاز اليت يتفجر منها ا١تعٌت».2
 النمط الثاني :تقديم الجار والمجرور على الفاعل:٭تضر ىذا النمط بصورة مكثفة يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة حىت شكل ٝتة
أسلوبية خاصة فيو ،ومن أمثلة ىذا النمط قوؿ الشاعر يف مشهد استطرادي:3
اؿ عليو َج ِام َد البَػَرِد
تُػ ْزِجى الش َم ُ
ت عليو من اٞتَ ْوَز ِاء َسا ِريَةٌ
أَ ْسَر ْ

 -1ا١تصدر السابق ،ص .204
 -2يادكار الشهرزوري :ا١تفػ ػ ػ ػػاتيح الشعرية قراءة يف شعر بشػ ػ ػػار بن برد ،ص .157
 -3النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .18
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نلحظ ٪تطُت من تقدٔف اٞتار واجملرور ،النمط األوؿ الذي أشرنا إليو يف

السابق ،وىو تقدٔف اٞتار واجملرور على ا١تفعوؿ بو الذي حدث يف عجز البي  ،والنمط الثآف ىو
تقدٔف اٞتار واجملرور (عليو) على الفاعل (ساريةٌ) والذي حدث يف صدر البي  ،أي أف الثور قد
أسرت عليو سارية ،وىي السحابة اليت تسَت و٘تطر ليبلً ،فتقدـ اٞتار واجملرور على الفاعل ٟتصر
الداللة وٗتصيصها وكل ذلك حدث من أجل الثور الذي أراد الشاعر إلقاء الضوء عليو والوقوؼ
على معاناتو من ا١تطر والربد الشديد .
وقولو يف بي آخر من ا١تشهد االستطرادي نفسو:1

وإ ّف مػ ػػوَال َؾ لَػػم يسلَم وَف ي ِ
ص ِد
َ
َْ
ْ َْ

إٓف ال أََرى طَ َم ًعا
سِ :
قَالَ ْ لو النػ ْف ُ
يلحظ القارئ إذا ما صوب نظره إُف صدر البي

بأف اٞتار واجملرور (لو) قد تقدـ على

س) ،وقد أفصح ىذا التقدٔف عن البعد الدالِف الذي أراد الشاعر التعبَت عنو ،وىي
الفاعل (النػ ْف ُ
حالة اليأس وا٠توؼ اليت أصاب (الكلب واشق) ١تا رأى ما فعل الثور بصاحبو (الكلب ضمراف)
حيث صرعو بطعنة  ،ولذلك حدثتو نفسو باليأس من مواجهة الثور ألف مصَته سيكوف من مصَت
صاحبو .وقد كتب خالد ٤تمد الزواوي معلقا على ىذه الصورة مأكدا أف النابغة استطاع
أف«يصور الصراع النفسي ،فهو يطلعنا على ما ٬تري يف ضمائر ىذه الكبلب ،وما يعًتيها من
التبدؿ والتحوؿ ،فقد كان شهوة الطمع وحب الغنيمة والثقة بالظفر ٘تؤل نفوسها ،مث بدأت ىذه
ا١تشاعر تضمحل وتتبلشى رويدا رويدا ،مث بدأ ٭تل ٤تلها اليأس والقنوط واٟتسرة والندـ ،مث
شرع مشاعر ا٠توؼ والقلق واالضطراب تزحف إُف ىذه النفوس وتنشأ فيها».2
 ومن سياقات تقدٔف اٞتار واجملرور على الفاعل يف ا١تشهد االستطرادي ،عند النابغةقولو يف وصف ا١تتجردة زوجة النعماف بن ا١تنذر:3
 -1ا١تصدر السابق ،ص .20
 -2خالد ٤تمد الزواوي :تطور الصورة يف الشعر اٞتاىلي ،دراسة يف البيئة والشعر ،منشأة ا١تعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر ،دط،
، 1995ص. 251
 -3النابغة الذبيآف :الديواف  ،ص .95
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ي ْش َفى بِريا ِر ِيقها ِ
ش الص ِدى
ػاـ -ولػَ ْػم أَذُقْو -أَنػ ػػو
العط ُ
َّ َ َ
َز َع َم ا٢تَُم ُ
ُ
يظهر يف عجز ىذا البي تقدٔف اٞتار واجملرور (بريا) على الفاعل (الص ِدى) هبدؼ الًتكيز
(الصدي) أي الشديد
على وصف (ريق ا١تتجردة) ،بأف رائحتو طيبة وىو بارد لدرجة لو ذاقو ّ
العطش لزاؿ عطشو.
 ومن أمثلة تقدٔف اٞتار واجملرور على الفاعل ،قوؿ النابغة يف مشهد استطرادي يف وصفالفرس وتشبيهها بالقطاة:1

ُت ٥تُْتَ ِ
أَ ْىوى ٢تَا أَْمغَر الساقَػ ْ ِ
ض ٌع
َ
ُ

ِ ِ ِ ِ
ب
ُخ ْرطُ ُ
ومو من د َماء الطَت ٥تُْتَض ُ

حدث تقدٔف للجار واجملرور (٢تا) على الفاعل (أمغر الساقُت) .ويقصد بو الصقر أو الباز
وقد أفاد ىذا التقدٔف اإلفصاح عن مدى ا٠تطر الذي تعرض لو القطاة حُت انقض عليها صقر
٥تتضع ا٠ترطوـ من دماء الطَت ،وىنا ٭تدث لف انتباه ا١تتلقي الذي ال شك قد تعاطف مع ىذه
القطاة وما ٭تدث ٢تا.
 نلمس كذلك حضور ظاىرة تقدٔف اٞتار واجملرور على الفاعل يف مشهد استطرادي يفوصف اٟتصَت ا١تنمق يف شعر النابغة الذبيآف يقوؿ فيو:2
ٍ ٍِ
وؼ بػها وس َ ِ
يم ِة بائِ ُع
ػورَىا
يَطُ ُ َ ْ
َعلَى ظَ ْه ِر مبناة َجديد ُسيػُػ ُ
ط اللط َ
(بائع) يف عجز البي وأفاد التأكيد،
ىنا حدث تقدٔف للجار واجملرور (هبا) على الفاعل ُ

ألف الشاعر هبذا التقدٔف أراد أف يأكد للسامع أو ا١تتلقي مدى جودة اٟتصَت الذي كاف يطوؼ بو
البائع يف ا١تبناة وسط اللطيمة وىي سوؽ الطيب ،وىو يتصف بالدقة واإلحكاـ يف الصنعة.
 ويقوؿ الشاعر يف مشهد استطرادي يف وصف الناقة :3ِِ
ِ
من ال ِش ػ ػ ػ ػ ػ ْػر َعى َم ْربػُػ ػ ػ ػػوعٌ َمتِيػ ػ ُػن
ػيها
َك َقػ ػ ػ ػ ْػو ِس ا١تَاسخي ي ػَ ِر ُّف ف ػ ػ ػ َ
 -1ا١تصدر السابق ،ص .177
 -2ا١تصدر نفسو ،ص .31
 -3ا١تصدر نفسو ،ص .221
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نلحظ تقدُّـ اٞتار واجملرور (فيها) على الفاعل (مربوع) ،وىو ناتج عن اىتماـ الشاعر
بصوت اٟتمار الوحشي الذي كاف يص ِوت بطاقة كبَتة وكأنو وتر على أربع قوى ،والقوى ىي

الطاقات .1وىناؾ ٪تط آخر من التقدٔف والتأخَت نلحظو يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة
الذبيآف ،غَت أف حضوره َف يكن بشكل مكثف مثل:
 تقديم المفعول به على الفاعل:ومن ذلك قوؿ الشاعر يف مشهد استطرادي :2

ِ
الع َد ِد
فكملَ ْ َمائَػ ػ ػ ػةً فيها َح ػ ػ َػم َامتُػ َػها
وأَ ْسَر َع ْ ح ْسبَةً يف ذلك َ
يتقدـ ا١تفعوؿ بو (مائةً) على الفاعل (ٛتامةُ) يف ىذا البي للتأكيد على أف حكم فتاة

اٟتي (زرقاء اليمامة)كاف صائبا  ،وأف عدد القطا قد وصل فعبلً إُف مائة كما حسب

وقال

وىذا ما يؤكد أف ىذه ا١ترأة تتميز ببعد النظر ،إضافة إُف فائدة ىذا التقدٔف يف ايصاؿ الداللة فقد
أفاد أيضا احملافظة على اإليقاع وعلى موسيقية البي الشعري والوزف عامة .
 تقديم الخبر على المبتدأ:ومن ذلك قوؿ النابغة:3

ِ ٍ ٍِ
وؼ بػِها وس َ ِ
يم ِة بائِ ُع
ػورَىا
يَطُ ُ َ َ ْ
َعلَى ظَ ْه ِر مْبػنَاة َجديد ُسيُػ ػ ُ
ط اللط َ
نلحظ يف ىذا البي تقدٔف ا٠ترب الذي جاء شبو ٚتلة (على ظهر مبناة جديد) على ا١تبتدأ

(سيور) .والسيور ىي الشراؾ  ،4وىذا التقدٔف َف يكن اعتباطيًا بل حقق غايات كثَتة أو٢تا العناية

واالىتماـ من خبلؿ التأكيد على أف ىذه (السيور) كان

يف منتهى اٞتودة والدقة يف العمل

وثانيها ٖتريك دىن ا١تتلقي ١تتابعة اٟتديث حىت يتحقق ا١تعٌت ا١تقصود ،وثالثها تقدٔف التناغم
ا١توسيقي عن طريق احملافظة على موسيقى البي الشعري.
 -1ا١تصدر السابق ،ص .221
 -2ا١تصدر نفسو ،ص.25
 -3ا١تصدر نفسو ،ص .31
 -4ا١تصدر نفسو ،ص .31
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 وقولو كذلك يف مشهد استطرادي :1يف طَيُّػ ػػو
والبَطْ ُن ذو عُكػَ ٍن لَ ِط ٌ

ػح ُر تَػْنػ ُف ُج ػػو بِثَػ ػ ػ ْد ٍي ُم ْقػ ػ َػع ِد
والنّػَ ْ

(لطيف) على ا١تبتدأ (طيُّو) بغية لف انتباه ا١تتلقي إُف حسن َخ ْلق
نلحظ ىنا تقدٔف ا٠ترب
ُ

(ا١تتجردة) وشكلها اٞتسمآف ،فهي مهفهفة ٜتيصة البطن ٢تا عكن لطيف.

على ضوء ما سبق ٯتكن أف نقوؿ أف التقدٔف والتأخَت قد شكل ظاىرة ملفتة للنظر يف
ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف ،فكاف طاقة أسلوبية متفجرة تنم عن عبقرية الشاعر
أساسا على عملية التحوؿ عن أصل بناء
وحيوية أسلوبو الشعري ،إذ أف التقدٔف والتأخَت «يقوـ ً
الكبلـ من خبلؿ االنزياح عن ىذا األصل ،منتقلة إُف استعماالت جديدة قد يكوف من شأهنا
ٖتقيق غايات ودالالت رامها الشاعر ،ذلك أف التقدٔف والتأخَت يف ا٠تطاب الشعري ال يكوف
بطريقة عشوائية ال مربر من ورائها ،بل ىو مسلك و ٍاع يسلكو الشاعر ليصل من خبللو إُف ما
يرمي إليو ٚتاليًا ودالليًا» .2ىذا ما ظهر فعبلً يف ا٠تطاب الشعري عند النابغة الذبيآف السيما ما

تعلق ْتضور تقنية التقدٔف والتأخَت يف مقطوعاتو االستطرادية.
ب.االعتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا :

ىو من أساليب االنزياح الًتكييب اليت ٯتكن أف ٖتدث يف ا٠تطاب األديب عامة والشعري
خاصة ،وىو يعكس بصوره ا١تختلفة حاجة الشاعر إُف تقرير بعض ا١تعآف والدالالت اليت قد ال
ٖتتملها اٞتملة النحوية ٔتتعلقاهتا.
وتتم عملية االعًتاض عن طريق التغيَت الذي ٭تدث يف ترتيب نظاـ اٞتملة ،من خبلؿ
إقحاـ عنصر أو ٚتلة عناصر جديدة بُت عناصر الًتكيب اللغوي األساسية إذف فهو «إيراد الكبلـ
بُت عنصرين متبلزمُت ،كاالعًتاض بُت ا١تسند وا١تسند إليو ،أو بُت الفعل والفاعل أو بُت النع
وا١تنعوت ،أو بُت القوؿ ومقولو .3»...
 -1ا١تصدر السابق ،ص .92
 -2فاضل أٛتد القعود :لغة ا٠تطاب الشعري عند ٚتيل بثينة ،ص .144
 -3فتح اهلل أٛتد سليماف :األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،ص .169
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وقد وقف الكثَت من الببلغيُت و اللغويُت القدامى عند مفهوـ االعًتاض ،ومنهم صاحب
الصناعتُت أبو ىبلؿ العسكري الذي قاؿ عنو« :ىو اعًتاض كبلـ يف كبلـ َف يتّم ،مث يرجع إليو
فيتممو».1

أما ابن جٍت فقد أشار إليو يف كتابو ا٠تصائص يف قولو« :اعلم أف ىذا القبيل من ىذا
العلم كثَت قد جاء يف القرآف وفصيح الشعر ومنثور الكبلـ وىو جا ٍر عند العرب ٣ترى التأكيد
فلذلك ال يشنع عليهم وال يستنكر عندىم أف يعًتض بو بُت الفعل وفاعلو ،وا١تبتدأ وخربه وغَته
٦تا ال ٬توز الفصل فيو بغَته» .2وكثرة ورود اٞتملة ا١تعًتضة يف النص األديب -كما يشَت إحساف
عباس -خاصية ذىنية يف واقع األمر ت ّدؿ على تزاحم األفكار يف ذىن ا١تخاطب.3
ولبلعًتاض دوره الفاعل يف اٞتملة األصلية اليت يعًتض بُت عناصرىا وأجزائها ،إذ أف
العناصر الدخيلة أو اٞتديدة ،تقوـ بأدوار خاصة قد يكوف من شأهنا إنتاج دالالت تسهم يف إثراء
ا٠تطاب وٗتصيب شعريتػ ػو إذ من ا١تؤكػ ػ ػد أف «ال ي ػكوف للجملة األصلية نفس ا١تعٌت إذا سقط ىذا
االعًتاض ».4
و١تا كاف لبلعًتاض ىذا األثر وىذه الفاعلية يف ا٠تطاب األديب عامة والشعري خاصة ،فقد
ارتأينا دراستو يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف لنكشف عن مظاىره ودالالتو وسيتم
ذلك على النحو التاِف:
 -االعترا

بين عناصر الجملة الفعلية:

ويتوزع ىذا النمط على أشكاؿ عدة وىي:
 االعًتاض بُت الفعل والفاعل باٞتار واجملرور: -1أيب ىبلؿ العسكري  :الصناعتُت ،ص .360
 -2ابن جٍت :ا٠تصائص . 390،
 -3إحساف عباس :بدر شاكر السياب _ دراسة يف حياتو وشعره ،دار الثقافة ،بَتوت ،ط ،1978 ،4ص -416
بتصرؼ-
٤ -4تمد ٛتاسة عبد اللطيف :بناء اٞتملة العربية ،دار الشرؽ ،القاىرة ،ط ،1996 ،1ص .71
- 219 -

فصل راب ـ ـ ـ ــع

شعرية اللغة في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني

ويظهر ذلك يف قوؿ الشاعر:1
اؿ عليو َج ِام َد البَػَرِد
تُػ ْزِجى الش َم ُ
ت عليو ِمن اٞتَ ْوَز ِاء َسا ِريَةُ
أَ ْسَر ْ
حيث اعًتض اٞتار واجملرور (عليو من اٞتوزاء) بُت الفعل (أسرى) وفاعلو (ساريةُ) ،ليفيد
التأكيد والتخصيص ،وا١تعًتض بو مقدـ أل٫تيتو ،فالشاعر ال يريد أف يقوؿ إف سارية أسرت عليو
فقط ،وإ٪تا ٮتصص ىذه السارية بأهنا من اٞتوزاء ويقدـ اٞتار واجملرور على الشئ ا١تخصص زيادة
يف تأكيد ا١تعٌت ،فإذا كان السارية من اٞتوزاء فإهنا تكوف أشد بردا ويف ذلك تأكيد للحالة السيئة
اليت باهتا ىذا الثور الوحشي الذي أسرت عليو من اٞتوزاء سارية.
أيضا:2
وق ػ ػولػػو ً

وإِف مػ ػػوَال َؾ ل ػػم يسلَم وَف ي ِ
ص ِد
َ
َْ
َْ

إٓف ال أََرى طَ َم ًعا
سِ :
قال لو النػ ْف ُ

اعًتض اٞتار واجملرور (لو) بُت الفعل (قػاؿ) والفاعل (النفس) وقد أفاد االحًتاز
والتأكيد،ألف نفس الكلب واشق قد حدثتو بأف ٭تًتز من الثور وإال سيكوف مصَته مثل مصَت
صاحبو الكلب ضمراف الذي لقي مصرعو ،وىذا ما يؤكد لنا قوة الثور الوحشي.
وقولػ ػ ػػو كذلك:3

ود ُّ
الصْب ِح َجافِلَةً
فَانْ َش َق عنػػها َع ُم ُ

وص َٗتَ ُ ِ
َع ْد َو الن ُح ِ
ص الل ِح َما
اؼ ال َقان َ

اعًتض اٞتار واجملرور (عنها) بُت الفعل (انشق) والفاعل (عمػود) هبدؼ اإلخبار عن حالة
الناقة اليت انشق عنها عمود الصبح أي قدـ عليها وىي جافلة أي سريعة وقوية ويف ىذا تأكيد من
قبل الشاعر على صفات الناقة وىي (السرعة ،القوة ،النشاط .)...
 االعًتاض بُت الفعل والفاعل بػ ػ (اٞتار واجملرور والظرؼ وا١تضاؼ إليو):ومن مثل ىذا النمط قػ ػػوؿ النابغة:4
 -1النابغة الذبيآف  :الديواف ،ص .18
 -2ا١تصدر نفسو ،ص .20
 -3ا١تصدر نفسو ،ص .65
 -4ا١تصدر نفسو ،ص .31
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ِ ٍ ٍِ
وؼ بػها وس َ ِ
يم ِة بَائِ ُع
ػورَىا
يَطُ ُ َ ْ
َعلَى ظَ ْه ِر مْبػنَاة َجديد ُسيُػ ػ ُ
ط اللط َ
حيث اعًتض اٞتملة ا١تكونة من اٞتار واجملرور والظرؼ وا١تضاؼ إليو (هبا وسط
اللطيمة) بُت الفعل (يطوؼ) والفاعل (بائع) ،هبدؼ ٖتديد ا١تكاف الذي كاف البائع يبيع فيو
اٟتصَت ا١تنمق أي اٞتيد الصنعة.
 االعًتاض بُت الفعل والفاعل باٟتاؿ:وجاء ىذا النمط من االعًتاض يف موقع واحد فقط ،ومن ذلك قوؿ الشاعر:1
ات ِِْت ْق ٍ
استَ َكف قَلِيبلً تُػ ْربُو انْػ َه َدمػَػ ػ ػػا
ف من البَػ َق ػػا ِر َْ٭ت ِف ُزه
بػػَ َ
إذا ْ
فثمة اعًتاض بُت الفعل (استكف) والفاعل (ترب) باٟتاؿ (قليبلً) وكان

غايتو اإلخبار

والتحديد والتخصيص .فالشاعر أراد أف ٮترب السامع أو ا١تتلقي عن ا١تكاف الذي بات فيو الثور
الوحشي ( البقار) وىو مكاف يكثر فيو الرمل واٞتن .،2وقد خص ىذا ا١تكاف ليؤكد على معاناة
الثور الوحشي يف ليلة من لياِف الشتاء البارد.
 االعًتاض باٞتار واجملرور بُت الفعل والفاعل من ناحية وا١تفعوؿ بو من ناحية ثانية:ومنو قوؿ الشاعر:3

فَ َك ْف َك ْف ُ ِمػ ػ ػنِػػي َعب ػْ َػرةً فَػَرَد ْدتُ َػها

اعًتض

ِ
ود ِام ُع
على الن ْح ِر مْنػ َها ُم ْستَ ِه ُّل َ

شبو اٞتملة من اٞتار واجملرور (مٍت) بُت الفعل والفاعل (كفكف ) من ناحية

وبُت ا١تفعوؿ بو (عربًة) من ناحية ثانية ،هبدؼ تبياف حاؿ الشاعر وىو يبكي لتغَت الديار وتذكر
األحبة ،إضافة إُف دور االعًتاض يف ٖتقيق الوزف واستمالة ا١تتلقي.
االعًتاض باٞتار واجملرور بُت الفعل والفاعل من ناحية وا١تفعوؿ ا١تطلق من ناحية ثانية:
ومن مثاؿ ىذا قوؿ النابغة يف أحد أبيات مشهد استطرادي :4
 -1ا١تصدر السابق  ،ص .65
 -2ا١تصدر نفسو ،ص .66
 -3ا١تصدر نفسو  ،ص .31
 -4ا١تصدر نفسو ،ص .93
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نَظََر السػ ػ ػ ِػقيم إُف ُوج ػُػػوهِ العُ ػػوِد

ك ِْتاج ٍة لػم تَػ ْق ِ
نَظَر ْ ِ
ض َها
ت إلَْي َ َ َ َ ْ
َ

يف ىذا ا١تثاؿ اعًتض اٞتار واجملرور (إليك ْتاجة َف تقضها) بُت الفعل والفاعل (نظرت)
من ناحية ،وبُت ا١تفعوؿ ا١تطلق (نَظَْر) من ناحية ثانية ،هبدؼ التنبيو والتوضيح واإلخبار بأف ىذه
ا١ترأة نظرت نظر خائف وَف تستطع الكبلـ خشية الرقباء الذين يراقبوف ٖتركاهتا.

 االعًتاض ّتملة التحية بُت الفعل والفاعل من ناحية وا١تفعوؿ بو من ناحية ثانية:كقوؿ الشاعر:1

ض -أَبَػْي َ الل ْع َن -بالص َف ِد
فلم أُ َعِر ْ

َى َذا الثػنَاءُ فَِإ ْف تَ ْس َم ْع بو َح َسنًا
حدث ىذا االعًتاض يف ىذا البي

هبدؼ االستعطاؼ والتوسل للنعماف بن ا١تنذر ألف

الش ػ ػ ػ ػاعر ل ػػم يعرض ١تدحو ألجل معروؼ عليو ،ولكن اعتذاراً لو وإقراراً بفضلو ،إضافة إُف ما
أحدثو ىذا االعًتاض من نغمة موسيقية على البي الشعري.
 -االعترا

بين عناصر الجملة اإلسمية:

جاء ىذا النمط من االعًتاض يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف يف صورة واحدة وىي:
 االعًتاض باٞتار واجملرور بُت ا١تبتدأ وا٠ترب:من ذلك قوؿ الشاعر يف مشهد استطرادي:2
ِ
ك ِج ََتةٌ
ك إ ْذ ُى ُم لَ َ
َغنِيَ ْ بِ َذل َ
االعًتاض يف ىذا البي

ِمْنػها بِع ػ ػ ػطْ ِ
ف ِر َس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالٍَة وتَػوُد ِد
َ َ

حدث باعًتاض اٞتار واجملرور (لك) بُت ا١تبتدأ (ىم) وا٠ترب

(جَتة) ،ليؤكد ىذا االعًتاض أثر احملبوبة على الشاعر ،فهي اليت أودع
تعطف عليو وتتودد إليو بالرسائل اليت كان ترسلها إليو.

 -1ا١تصدر السابق  ،ص .27
 -2ا١تصدر نفسو  ،ص .90
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 -االعت ـ ـ ـرا

شعرية اللغة في المشهد االستطرادي عند النابغة الذبياني
بين عناصر الجملة المنسوخة:

حضر ىذا النمط من االعًتاض بصورة ملفتة للنظر يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة
الذبيآف ،حىت شكل ٝتة أسلوبية فيو ومن ذلك:
 االعًتاض باٞتار واجملرور بُت اسم غدا وخربىا:وجاء يف ق ػ ػ ػ ػػوؿ الشاعر:1
ِ
ِ
صلِتًا
َح َىت َغ َدا مثْ َل نَ ْ
ص ِل السْيف ُمْن َ

يػ ْقرو األَم ِ
اعَز ِمن نَػيَا َف واألَ َك َمػػا
َُ َ

حدث االعًتاض باٞتار واجملرور (مثل نصل السيف) بُت اسم (غدا) ا١تضمر (ىو) وخربىا
أبيضا يربؽ ويلمع مثل السيف
(منصلتًا) للداللة على صفة الثور الوحشي وىي أف لونو كاف ً
ا١تاضي اٟتاد.
 االعًتاض بأداة الشرط وٚتلة الشرط بُت اسم ما اٟتجازية اليت تعمل عمل (ليس) وخربىا:ومنو قوؿ النابغة يف أحد ا١تشاىد االستطرادية:2
ات إِذَا َىب الِريَا ُح لو
فَ َما ال ُفػ َػر ُ
ٯتَُُّده ُك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّل و ٍاد ُم ػ ػ ػ ػ ػْتػرٍع َٞتِ ٍ
ب
َ
َ
ِِ
ا١تبلح معتَ ِ
ص ًما
يَظَ ُّل من َخ ْوفو َ ُ ُ ْ
ِ
ب ن ػ ػَػ ػ ػ ػافِلَ ٍة
يَػ ْوًما بػ ػ ػ ػ ػ ػأَ ْج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َوَد منو َسْي َ

تَػ ْرِمي َغ َوا ِربػ ػُػ ػػو العِْبػَري ػػْػ ِن بِالزب ػػَ ِد
ِ
ِ
ض ِد
فيو رَك ٌاـ من اليَػْنبُوت و ا٠تَ َ
بِا٠تَْيػ ُزَرانَِة بَػ ْع َد األَيْ ِن و النػ ػ ػ ػ َج ِد
وؿ َعطَاءُ اليَػ ْوِـ ُدو َف َغ ِد
وال َ٭تُ ُ

يف ىذه األبيات حدث االعًتاض بأداة الشرط وٚتلة الشرط (إذا ىب الرياح لو) بُت اسم
(ما) اٟتجازية (الفرات) وخربىا الذي جاء بعد ثبلثة أبيات وقد جاء ذكر ىذا ا٠ترب يف قولو(يوما
بأجود  ،)...للتخصيص ،وقد خص الشاعر النعماف بن ا١تنذر با١تدح فشبهو بالفرات يف كرمو
وعطائو الذي ال حدود لو.

 -1ا١تصدر السابق ،ص .66
 -2ا١تصدر نفسو ،ص. 27 ،26
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 االعًتاض باٞتار واجملرور بُت ظل واٝتها وخربىا:ومنو قوؿ الش ػ ػ ػ ػ ػػاعر:1
يظَ ُّل ِمن خوفِو ا١تبلح معتَ ِ
صماً
ُ ُْ
َ
َْ
االعًتاض يف ىذا البي

ِ
ِ
ػج ِد
با٠تَْيػ ُزَرانػَة بَػ ْع َد األَي ػ ػْ ػ ِن والنػ ػ َ

حدث باٞتار واجملرور (من خوفو) بُت (ظل) واٝتها (ا١تبلح)

(معتصما) ،بغرض إبراز حاؿ ا١تبلح أو البحار وىو يف مواجهة البحر ،الضطراب أمواجو
وخربىا
ً

وشدة ىولو ،فكان

ا٠تيزرانة ىي وسيلتو الوحيدة للنجاة من ىذا ا٢توؿ العظيم ،كما بعث ىذا

االعًتاض أيضا تشوي ًقا يف نفس ا١تتلقي الذي ال شك قد انتابو الفضوؿ وتساءؿ عن مصَت ىذا
ا١تبلح.
تلك إذا ىي أىم صور االعًتاض الواردة يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف ،وقد
زين الشاعر أسلوبو يف التعبَت هبذه التقنية األسلوبية إليصاؿ حاجاتو ومقاصده للسامع أو ا١تتلقي
ولتأكيد وتقوية معانيو اليت قد ال تستطيع اٞتملة النحوية ٔتتعلقاهتا تأديتها والتعبَت عنها .فكاف
مظهرا من مظاىر االنزياح عن الًتكيب العادي الذي أدى دالالتو وٚتالياتو يف ا١تشهد
االعًتاض ً
االستطرادي عند النابغة الذبيآف.
جـ .الح ـ ـ ــذف:
إُف جانب التقدٔف والتأخَت ،يعد اٟتذؼ من أبُت صور االنزياح الًتكييب ،ويرجع ذلك لربوز
عملية التغيَت وا٠ترؽ فيهما .وقد كاف اٟتذؼ من أىم القضايا اليت عاٞتتها البحوث األسلوبية
والنحوية والببلغية بوصفو ا٨ترافًا عن ا١تستوى التعبَتي العادي.2
وقد ذكر عبد القاىر اٞترجآف قيمتو الداللية والببلغية وغايتو الفنية ،وكذا ٚتاؿ أسلوبو
وعرب عن ذلك يف ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػولو« :ىو باب دقيق ا١تسلك ،لطيف ا١تأخذ ،عجيب األمر ،شبيو
بالسحر ،فانك ترى بو ترؾ الذكر أفصح من الذكر ،والصم

عن اإلفادة أزيد لئلفادة ،وٕتدؾ

 -1ا١تصدر السابق ،ص .27
 -2فتح اهلل اٛتد سليماف :األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،ص  -137بتصرؼ-
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ب» .1ويرى فتح اهلل أٛتد سليماف أف
أنطق ما تكوف إذا َف تنطق وأمت ما تكوف بيانًا إذا َف تُِ ّ
اٟتذؼ «خروج عن النمط الشائع يف التعبَت أو خرؽ للسنن اللغوية ،ومن ىنا كان قيمتو
وتأثَته».2
إذف فللحذؼ أ٫تيتو كبَتة تنبع من كونو يثَت االنتباه ،ويلف النظر ،ويبعث على التفكَت
فيما حذؼ فتحدث عملية إشراؾ للمتلقي يف الرسالة ا١توجهة إليو .3شريطة أف يكوف ا١تتلقي على
على دراية ومعرفة واسعة بالًتاكيب اللغوية ،وأسرار فن القوؿ -حىت يتمكن من ا١تشاركة يف فك
شفرات النص والبحث يف داللتو على النحو ا١تطلوب.
و١تا كاف لظاىرة اٟتذؼ أ٫تية كبَتة يف ا٠تطابات الشعرية ٦تا جعلو خاصية أسلوبية باىرة
ونظرا لتوفر ىذه التقنية يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف ،فقد آثرنا الوقوؼ عليو
فيوً ،
ودراستو ،لنبُت صوره ومظاىره ،و٨تاوؿ الكشف عن غاياتو ،وعما كاف يهدؼ الشاعر من ورائػ ػ ػ ػػو

عموما .وقد تعددت أ٪تاط اٟتذؼ يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة وذلك كما يلي:
ً
 -حذف المسند إليه في الجملة االسمية:

ومن أمثلة ذلك قوؿ الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعر:
ِ4
 والنظْم يف ِس ْل ٍَذ َىب توق ُد كال ِشػه ِ
اب ا١توقَد
ك يػَُزيِ ُن َْ٨تَرىػ ػ ػ ػ ػػَا
َ
ٌ
ُ
ِ5
4
ِ
ص ِن يف ُغلَوائػػِػ ػ ػ ِػو ا١تتػ ػ ػأ َِود
ص ْفَراءُ كالس ََتاء أُ ْك ِم َل َخ ْل ُق َها
ا١توقَ
كالغُِد ْ
 َِ6
الر5وا ِد ِ
ِ
 ٥تَْطُوطَةُ ا١تْتػنَ ػ ْ ِؼ بضػ ػ ػ ػةُ ا١تتَ َجػ ػ ػ ػػرد
ػاض ٍة
ػُت غَت ُم َف ػ ػ ػ ػ َ
ريا١ت ػتػ ػ ػػاأ َِودَ
ِ6
ا١تتَ َجػ ػ ػ ػػرد
التقدير (ىي صفراء  ...ىي ٥تطوطة ...
حذؼ من ىذه األبيات ا١تسند إليو (ا١تبتدأ) ،و
يصور يف ىذه األبيات ٚتاؿ ا١تتجردة (زوجة النعماف بن
ىي ريػ ػ ػ ػ ػ ػػا  ...ىي ّ
بضة  .)...والنابغة ّ
 -1عبد القاىر اٞترجآف :دالئل اإلعجاز يف علم ا١تعآف ،ص .112
 -2فتح اهلل اٛتد سليماف :األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،ص .138
 -3ا١ترجع نفسو ،ص  -138بتصرؼ-
 -4النابغة الذبيآف  :الدي ػ ػواف ،ص .91
 -5ا١تصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -6ا١تصدر نفسو ،ص .92
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ا١تنذر) ،ويربز ٝتاهتا اٞتمالية،حيث يسمو هبا إُف أعلى درجات اٟتسن والبهػ ػ ػ ػ ػػاء ،وقد كاف
يصا أشد اٟترص على تأكيػد ذلك ،ومن مث فحذؼ ا١تسند إليو يف ىذه األمث ػ ػ ػ ػ ػػلة جاء بغرض
حر ً
التفخيم والتعظيم ،وإنزاؿ ا١توصوؼ (ا١تتجردة) منزلة كبَتة يضاؼ إُف ذلك أف ىذا اٟتذؼ قد

جاء لتدليل احملبوبة وإظه ػ ػ ػ ػ ػػار مكانتها الكبَتة ،كيف ال وىي زوجة ملك اٟتَتة ،ومن مث فهي
ليس ْتاجة إُف تعريف أو إشهار.
 حذف المفع ـ ـ ـ ــول به:٭تضر حذؼ ا١تفعػوؿ بو يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف يف أحايُت ليس
بالقليلة كما يف قػ ػ ػ ػ ػولو:

ِ1

إلػى َٛتػػَػ ػ ػ ػ ػ ٍػاـ ِش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر ٍاع َوا ِرِد الثػ ػ ػ َػمػ ػ ػػد
ِ1
ِ2
ض -أَبَػْي َ الل ْع َن -بِالص َفد
فَػاللَثػ ػ ػْم َػمػأُػ ػَعِػدر ْ
ِ3
ُمتَ َح ػ ػيػًِػزا بػِ َم َك ػ ػ ػ ػ ػػانػ ػِػ ػ ػ ػ ػ ِػو ِمػ ػ ػ ػ ػ ْػلءَ اليَ ػ ػػد
ِ4
ِ
ِ
العبِي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِر ُم َق ػ ػ ْػرَمد
َراب ػ ػ ػ ػػي ال َػم َجس ػ ػ ػ ػػة بِ َ
ِ4
ِ5
ِ
صد
نػُمَػ ػَق ػْ ػػز َْ
ػحػ ػ ػ ػ ػ ػ َػزوِر بالر َشػ ػ ػ ػػاء ال ُػم ْح َ
عػرَمالػدػ َ
ِ6
ضح الص َكِدبِ5يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِر من الرجػ ػ ػ ػ ِ
األد َرد
ػاؿ ْ
الَع ُػم ْ َ
َ
ِ7
األدنػَربػِدْه6تَػ َهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا بَػ ْع َد الػ ػ َػمنػ ػَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
إذا ْ
ِ ِ8
ػاـػ ػ ػ7ػػى َعلَى َغي ػْ ػ ِر َواح ػ ػ ػػد
وجَػملنلػَ ػَػَػه ػ ػ ػ ػ ػ ػا ػ ػ ػ ػنُػ ػْع َِم
الػ ػَ

ِ
ت
اٟتي إ ْذ نَظََر ْ
اح ُك ْم َك ُح ْك ِم فَػتَاة ِ
 ْ َى َذا الثػنَاءُ فَإِ ْف تَ ْس َم ْع ب ػػو َح َسػ ػ ػ ػػنً ػػا وإِ َذا لَ َم ْس َ لَ َم ْس َ أَجػْػ ػ ػػثَ َم َجاثِػ ػ ًػما وإِ َذا طَعْن طَعْن يف مستػهػ ِػد ٍؼ
َ َ َ َ ُ َْ ْ
 وإِ َذا نَػز ْع نَػز ْع عن مستَح ِصٍ
ف
َ َ َ َ
ُْ ْ
ػاؤه
 وإِذَا يَػ َعػ ػ ػ ػ ػ ُّضػػػػػػ ُ
ػض تَ ُش ػ ػ ػ ػ ُّػده أَ ْع َ
ِ
ِ
ػاؿ فيػ ػ ػ ػػو
ػخ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
 تَػ ػ ػ ػلَػ ػ ػ ػ ػ ُّػذ ل ػ ػ ػ ػطَ ْع ػ ػػمو وتَػ ػ ػ ػ َ أَصػػاب ب ٍِت َغي ٍظ فَأَ ْ ِػاده
ض َح ْوا عبَػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
َ َ َ ْ

 -1ا١تصدر السابق ،ص .23
 -2ا١تصدر نفسو ،ص .27
 -3ا١تصدر نفسو ،ص .96
 -4ا١تصدر نفسو ،ص .97
 -5ا١تصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -6ا١تصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -7ا١تصدر نفسو ،ص .132
 -8ا١تصدر نفسو ،ص .139
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ففي ا١تثاؿ األوؿ حذؼ ا١تفعوؿ بو للفعل (احكم) ،والغاية من ىذا اٟتذؼ ىو إثراء ا١تعٌت
من خبلؿ تصور عدة مفعوالت ٤تتملة ٖتقق ا١تفعوؿ احملذوؼ فا١تخاطب ىنا وىو النعماف بن
حكيما يف األمر ،أو حكيما يف الرأي  ،أو حكيما يف ٖتقيق
ا١تنذر وىو ا١تطلوب منو أف يكوف
ً
ا٢تدؼ الذي يسعى إليو ،ومن ىنا فقد أفاد اٟتذؼ معٌت التعميم .أما يف ا١تثاؿ الثآف فقد حذؼ
كبلما أو خطابًا  ،)...وقد أفاد اٟتذؼ تعميم
ا١تفعوؿ بو للفعل (تسمع) وتقديره (تسمع ً
ٝتعا أو ً
ا١تعٌت واقتصار إثباتو على الفاعل وقد أشار الشنقيطي أف ىذا البي يروي «فاحكم أي كن
حكيما ،والٗتطئ يف أمري كفتاة اٟتي وىي زرقاء اليمامة اليت يضرب هبا ا١تثل» .1ويف األبيات
الثالث والرابع وا٠تامس والسادس حذؼ ا١تفعوؿ بو لؤلفعاؿ التالية١( :تس  ،طعن  ،نزع ،
يعض) .وكأف الشاعر أراد أف يعطي مشولية أكثر ٢تذه األفعاؿ دوف ٗتصيصها ،ولذلك صرؼ
نفسو عن أي تصريح ،وترؾ للمتلقي ا٠تيػ ػ ػػار يف تقدير ما يشاء وىذا ما ٯتكن أف نطلق عليو
إشػراؾ ا١تتلقي يف صناعة الكبلـ .ويف البي السابع حذؼ ا١تفعوؿ بو للفعل (ٗتاؿ) للمبالغة
والدقة يف وصف ا٠تمرة باللذة والصفاء .أما البي الثامن فقد حذؼ ا١تفعوؿ بو للفعل (أصاب)
وتقدير الكبلـ (أصاهبم بالغارة واألسر) ،وقد وقع اٟتذؼ بغرض اإل٬تاز واستقامة الوزف ،ذلك
ألف احملذوؼ معػ ػ ػ ػػلوـ فبعد الغارة ٭تدث األسر ،فيعػ ػ ػػآف األسَت ا٢تم والشدة والبؤس من جػ ػ ػراء
ذلك.

 ومن أمثلة ىذا النمط من اٟتذؼ يف ا١تشهد االستطرادي عند النػ ػ ػ ػ ػ ػػابغة نذكر قولػو:ِ 2
ك فػَػ ػ ػػاجَرْه
 فَػ َقالَ ْ َ :ٯتُِت اهللِ أَفْػ َع ُل إنِػ ػٍتك َم ْس ُحوراً َٯتِينُ َ
َرأَيْػتُ َ
3
ِِ 2
ػوح ال يػَ ُخو ُف
 فألفي األََمانَةَ َف َٗتُْنػ َهػ ػ ػ ػ ػ ػػاكرْه َكػ ػ ػ ػػا َف نػُ ػ ػ ػ ػ ٌ
ف ػََػكػ ػَذلػاجََ
3
يػَ ُخو ُف
أفعل) ،وتقدير الكبلـ (أفعل أمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ًػرا أو شيػ ػ ػػئًا
يف البي األوؿ حذؼ ا١تفعوؿ بو للفعل ( ُ
أو حل ػ ػ ػ ًفا أو فع ػ ػ ػبلً) .وق ػولو (ٯتُت اهلل أفعل) ،يريد ال أفعل ،4وال شك أف فتح اجملاؿ للمتلقي
لتصور عدة مفاعيل من خبلؿ اٟتذؼ قد أدى إُف إثػ ػ ػراء ا١تعٌت ٦تا زاد من قوتو وتأثَته ما كاف
 -1أٛتد األمُت الشنقيطي :شرح ا١تعلقات العشر وأخبار شعرائها ،ص. 260
 -2النابغة الذبيآف :الديواف  ،ص .156
 -3ا١تصدر نفسو ،ص .222
 -4ا١تصدر نفسو ،ص .156
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ليكوف لو ٞتأ الشاعر للتخصص والذكر .أما يف البي

الثآف فقد حذؼ ا١تفعوؿ بو للفعل

شخصا أو أمػ ػ ػػانةً) .اقتضاء للقافية ووجوبًا للروي
عهدا ،أو
(ٮت ػ ػػوف) وتقدير الكػ ػ ػ ػػبلـ (ٮتوف ً
ً
ن ػ ػ ػ ػ ػػاىيك عن إفادة ىذا اٟتذؼ تعميم ا١تعٌت دوف حصره أو التصريح بو ،وقد أدى ذلك بالطبع
إُف إشراؾ ا١تتلقي ،يف اإلبػ ػ ػػداع من خػ ػػبلؿ إثارة ذىنو للبحث عن العنصر احملذوؼ واستحضاره.
على ضوء ىذه األمثلة ٯتكن أف نقوؿ أف اٟتذؼ قد أدى وظيفتو الشعرية يف ا١تشهد
االستطرادي عند النابغة الذبيآف ،كما ساىم يف إنتاج الداللة وإبداعها ،وقد نتج عن ذلك
«إشراؾ ا١تتلقي يف العملية اإلبداعية حيث ترؾ ٠تيالو الفرصة لبلنطبلؽ يف آفاؽ عريضة لتصور ما
ٯتكن أف ٭تتملو التعَت ،ويرتضيو اإلحساس».1
 .2االنزياح البياني:
بارزا يف إنتاج داللة
دورا ً
٭تدث االنزياح البيآف على مستوى الصورة الشعرية ،ويؤدي ً
ا٠تطاب وإبداعها يف جو من الشعرية واٞتمالية ،ولذا يعد الًتكيب البيآف جوىر ا٠تطاب الشعري
ىاما من أركانو .يقوؿ اٞتاحظ« :فإّ٪تا الشعر صناعة ،وضرب من النسج ،وجنس من
وركنًا ً
التصوير».2
فمن خبلؿ االنزياح البيآف ٭تاوؿ ا١تبدع تشفَت نصو عن طريق الببلغة ويًتؾ للمتلقي
مهمة فك ىذه الشفرات .ويف ىذا يشَت عبد اهلل خضر ٛتد إُف أ ّف ا٠تطاب الشعري ٯتوت على
صعيد الداللة التصر٭تية ،ويتجدد ويستمر على صعيد الداللة اٟتافة ،ألهنا ٖتيل إُف ا١تعٌت اإل٭تائي
العاطفي فتثَت ا١تتلقي ،أما الداللة التصر٭تية فتعيد األشياء كما ىي ،وىي لغة اإلقناع واإلفهاـ
فيخاطب العقل بعيدا عن إثارة اٞتماؿ يف ا١تتلقي.3
 -1فاضل أٛتد القعود :لغة ا٠تطاب الشعري عند ٚتيل بثينة (دراسة أسلوبية بنائية) ،ص .165
 -2اٞتاحظ :اٟتيوافٖ ،تقيق وشػ ػ ػػرح عبد السػ ػ ػ ػ ػػبلـ ىاروف ،مطبعة الب ػػايب اٟتلػ ػ ػ ػػيب وأوالده ،القػ ػ ػػاىرة ،مصر ،ط،1965 ،2
ص .132
 -3عبد اهلل خضر ٛتد :أسلوبية االنزياح يف شعر ا١تعلقات ،عاَف الكتب اٟتديث ،إربد ،األردف ،ط ،2013 ،1ص -154
بتصرؼ-
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اخرا بالصورة اليت منح
والناظر يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف ٬تده ز ً
صوصو فرادة و٘تيزا ،برزت معها شعرية النص وقدرة الشاعر على عرض أفكاره بنمط إبداعي يغاير
نُ
النمط التعبَتي العادي الذي ال ٭تمل أي صنعة أدبية .1و٢تذا سنتوقف يف ىذا العنصر من

الدراسة عند االنزياح يف الصورة الشعرية من خبلؿ الًتكيز على ما ٖتقق يف ا١تشاىد االستطرادية
عند النابغة من تشبيهات وكنايات ألهنا أكثر أ٪تاط التصوير البيآف حضورا فيها.
أ .التشبيـ ـ ــه:
يعترب التشبيو أحد روافد التصوير البيآف يف التعبَت ،وضربًا من أضرب اجملاز اللغوي ،وىو
أحد الوسائل اليت «يعتمدىا األديب يف الوظيفة االببلغية باعتباره أداة لتوضيح ا١تعآف وتقريبها إُف
كبَتا يف منح اٞتماؿ للنص األديب واالرتقاء بو عن مرتبة ا٠تطاب
ا١تتلقي ،إضافة إُف أف لو ً
دورا ً
النفعي أو التداوِف» .2فاألديب يعرب عن مقاصده وما يعًتي دواخلو عن طريق الصورة البيانية اليت
دورا ىاما يف تشكيلها ،وعن طريق ىذه الصورة ٭تاوؿ ا١تبدع
يعترب التشبيو أحد عناصرىا ،إذ يلعب ً

«االنتقاؿ بالسامع من شيء معهود مألوؼ إُف آخر ٯتاثلو تارًكا األثر البالغ يف النفس ومو ًلدا ا١تتعة
عند ٝتاعو».3

كبَتا يف الشعر العريب القدٔف ٦تا جعل ا١تربد يقوؿ عنو أنو« :جا ٍر يف
و٭تتل التشبيو ً
حيزا ً
4
مفهوما ىو «٤تض
بوصفو
التشبيو
و
.
كبلمهم،حىت لو قاؿ قائل ىو أكثر كبلمهم َف يبعد»
ً
مقارنة بُت طرفُت متمايزين الشًتاؾ بينهما يف الصفة نفسها» .5وىو كما عرفو القزويٍت« :ما اتفق

 -1ا١ترجع السابق ،ص  -153بتصرؼ-
 للتوسع يف مفهوـ التشبيو يراجع :السكاكي :مفتاح العلوـٖ ،تقيق عبد اٟتميد ىنداوي ،دار الكتب العلمية ،بَتوت لبناف،
ط ،2000 ،1ص  / 465-439عبد العزيز عتيق :يف الببلغة العربية علم البياف ،دار النهضة العربية ،بَتوت ،1985 ،ص
 /134-61السيد أٛتد ا٢تامشي :جواىر الببلغة يف ا١تعآف والبياف البديع  ،ص .272
 -2أٛتد ٤تمد علي آؿ رحيم :شعر زىَت بن أيب سلمى دراسة أسلوبية ،ص .112
٥ -3تتار عطية :علم البياف وببلغة التشبيو يف ا١تعلقات السبع دار الوفاء ،اإلسكندرية ،مصر ،2004 ،ص .52
 -4ا١تربد :الكامل يف اللغة واألدبٖ ،تقيق ٤تمد أبو الفضل إبراىيم ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر ،دط ،دت ،ص.93
 -5جابر عصفور :الصورة الفنية يف الًتاث النقدي والببلغي ،دار التنوير ،بَتوت ،لبناف ،ط ،2دت ،ص .220
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العقبلء على شرؼ قدره وفخامة أمره يف فن الببلغة ،وأف تعقيب ا١تعآف بو يضاعف قواىا يف
افتخارا» .1وتبدو شعرية التشبيو يف «أنو
ذما أو
مدحا كان أو ً
ٖتريك النفوس إُف ا١تقصود هبا ً
ً
بعيدا عن الذىن ،قليل
ينقل ا١تتلقي من شيء إُف شيء طريف يشبهو ،وكلما كاف ىذا االنتقاؿ ً
ا٠تطورة با٠تياؿ ،كاف التشبيو أروع للنفس وأدعى إُف إعجاهبا واىتزازىا».2

وقد استخدـ النابغة الذبيآف يف مشاىده االستطرادية صور التشبيو بكثرة ،سنركز على
ثبلث صور منها وىي :صورة الناقة ،صورة ا١ترأة ،صورة ا١تمدوح.
 .صورة الن ـ ـ ـ ـ ـ ــاقة:تفنن النابغة الذبيآف يف رسم صورة الناقة يف العديد من ا١تشاىد اليت استطرد إليها ،وسخر
لذلك زٜتًا كثي ًفا من الصور التشبيهية اٞتميلة اليت نقل

إلينا صورة دقيقة عن ناقتو ا١تفضلة

لرحبلتو الشاقة وا١تضنية يف أعماؽ الصحراء ،ويف اآليت رصد لبعض تلك الصور ،يف وصف ىذا
اٟتيواف باعتماد أسلوب التشبيو ،يقوؿ الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعر:3
يػ ػَػ ػ ػ ْػوَـ اٞتَػ ػ ػػلِ ِيل َعلَى ُم ْس ػ ػ ػػتَأْنِ ٍ
س َو ِح ِد
َك ػ ػأَف َر ْحلِي وقد َز َاؿ النػ َه ُار بنا
ش وجرَة م ِ
ِ
طَػػا ِوي ِ
ا١تص َِت َكسْي ِ
ف الصْيػ َق ِل ال َف ِرِد
وشي أَ َكا ِرعُو
م ْن َو ْح ِ َ ْ َ ُ
َ
 ا١تشبو :النػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاقة. ا١تشب ػػو بو :الثور الوحشي. وجو الشبو :السرعة والقوة والنشاط.قاـ الشاعر يف ىذه الصورة بتشبيو ناقتو يف سرعتها وخفتها بثور وحشي ،مث اختار لو ح ّدة
السيف صفة تكرب معها قوتو ومرونتو وحركتو ،لتزيد ىذه الصفة الناقة قوة وحدة ونشاطا فقاؿ
(طاوي ا١تصَت كسيف الصيقل ِ
الفرد) ويف ىذا القوؿ تربز صورة تشبيهية أخرى يظهر فيها:
 -1عبد القاىر اٞترجآف :اإليضاح يف علوـ الببلغة ،شرح إبراىيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بَتوت لبناف ،ط،1
ص. 164
 -2رابح بوحوش :اللسانيات وتطبيقات ػ ػػها على ا٠تطاب الشعري ،دار العلوـ للنشر والتوزيع ،اٞتزائر ،ص .153
 -3النابغة الذبيآف :الديػ ػواف ،ص .17
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 ا١تشبو :بطن الثور الوحشي الضامر. ا١تشبو بو :السيف اٟتاد ا١تقوس. وجو الشبو :ا٠تفة والرشاقة.ويشَت فايز الداية إُف أف العبلقات يف ىذه الصورة «حسية بصرية تلحظ الشكل على
البعد وقربًا ،مث تدنو من اللمسية ،إذ أورد السيف حاد الشفرة .واالختيار يف التصوير كاف من
البيئة العربية يف اٞتزيرة ،فالسيوؼ و الصقل من مفردات اٟتياة اٞتاىلية ذلك أف السبلح جزء مهم
يف إقامة ٣تتمع متماسك قادر ،وىذا السبلح إ٪تا يوحي بالدفاع والقتاؿ واستخدامو يف صورة
تشبيهية يشعرنا بأبعاد الداللة الشعورية عند النابغة».1
وإذا أمعنا النظر يف ىذه الصورة وجدنا أف الربط بُت الناقة والثور الوحشي من جهة ،وبُت
الثور الوحشي والسيف اٟتاد من جهة أخرى كان غايتو أف يعرب الشاعر عن ذاتو وشعوره ،بأنو
صامدا يف وجو خصومو الذين وشوا بو لدى النعماف من غَت ذنب اقًتفو.
سيبقى قويًا ً

مصورا الناقة:2
ويقوؿ الشاعر يف مشهد آخر ً

ت
ت الر ْح َل حُت تَ َشذ َر ْ
َكأَ ِٓف َش َد ْد ُ
ي ُم َسح ػ ٍج
أَقَػ ػ ػ ػػب ك ػَػ ػ َػع ْق ِد األَنػْػ ػ ػ َػد ِر ِ

ضم َن َعاقػِػ ػ ػ ػ ػ ُل
على قَا ِرٍح ٦تّا تَ َ
حزابِيػ ػ ٍػة قد َكدمْتو ا١تسػ ػ ػ ػ ػ ِ
اح ُل
ََ
َ َ

نقل الشاعر من خبلؿ ىذين البيتُت صورة عن الناقة اليت شبهها ْتمار وحشي ووجو
الشبو بينهما القوة والنشاط ،وليشخص الصورة بدقة أكرب أٟتق الصورة األوُف بصورة تشبيهية
ثانية ،وىي تشبيو اٟتمار الوحشي يف طيِو وشدة َخ ْلقو بعقد األندري ،وىو جبل منسوب إُف أندر

على شكل حبل مضفور .3واٟتمار كاف ذا طباع غليظة أظهره الشاعر يف حركة وتنقل يقاتل اٟتمر
عن األتن ويدافع عنهن فيعضها وتعضو.

 -1فايز الداية :جػ ػ ػػماليات األسلوب ،الص ػػورة الفنية يف األدب العريب ،دار الفكر ا١تعاصر ،بَتوت لبن ػ ػ ػ ػػاف ،دار الفكر ،دمشق
سوري ػ ػ ػػة ،ص .85
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .116
 -3ا١تصدر نفسو ،ص .116
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وا١تتتبع للصورة التشبيهية ٬تدىا قائمة على معآف السرعة والنشاط وىي الناقة اليت امتطاىا
الشاعر يف رحلتو ،إذ اتصف

بالسرعة والقوة والنشاط ،و٢تذا ٞتأ إُف تشبيهها ْتيواف يف حركة

اخرا ْتمولة داللية وٚتالية أعانتو على إببلغ
دائمة وىو اٟتمار الوحشي .وىذا التشبيو جاء ز ً
رمزا للنعماف بن
مقصده وإيصاؿ رسالتو ،وٯتكن أف يكوف (اٟتمار الوحشي) يف ىذا السياؽ ً
اٟتارث بن أيب مشر الغسآف الذي رثاه النابغة يف قصيدتو اليت وردت فيها ىذه ا١تقطوعة

االستطرادية يف وصف وتشبيو الناقة باٟتمار الوحشي.
 صورة المرأة:انطوى ا١تشهد االستطرادي يف شعر النابغة الذبيآف على صور رائعة للمرأة ،فعل فيها
الصور من
التشبيو فعلو .فأبرزىا يف حلة هبية باىرة اٟتسن واٞتماؿ ،حيث ولد ٢تا أحسن وأٚتل ّ

٥تاض عسَت تعانق فيها ا١تعجم ا١تبلئم بالنظم الًتكييب البديع بالتشبيو ا١تتقارب بُت طرفيو٦ .تا أكد

أف الشاعر من صناع الشعر اٟتذقُت ومن ذلك قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػولو:1
ك ِْتاج ٍة َف تَػ ْق ِ
نَظَر ْ ِ
نَظََر الس ِقيم إُف ُو ُجوهِ العُوِد
ض َها
ت إلَْي َ َ َ
َ
 ا١تشبو :نظرة ا١تتجردة الوا٢تة وقد منعتها حواجز من مواصلة النظر ١تن ٖتب. ا١تشبو بو :نظر السقيم أو ا١تريض. وجو الشبو :النظرة اليت يكوف فيها ضعف وعجز ْتيث ال يقدر صاحبها على اإلفصاحيريد.
خص الشاعر نظرة ىذه ا١ترأة بنظرة اإلنساف ا١تريض ،ليس ذلك لغرض استمداد طاقات
أيضا -عبلقة رمزية تفجر يف دالالهتا
ا١تشبو بو وضمها للمشبو فحسب ،بل أفرز ىذا التعانق – ً
مواطن اإلبداع اليت ٢تا أثار نفسية تفصح عن معاناة ىذه ا١ترأة احملبة ،وكيف أف ىذا الشعور
ا١تتغلغل يف األعماؽ النفسية قد يؤدي بصاحبو إُف الضعف والعجز يف كثَت من األحياف .وىذا ما
أكده فايز الداية يف قولو« :ومدار العبلقة -يف ىذه الصورة التشبيهية -نفسي يتخذ من حركة
 -1ا١تصدر السابق ،ص .93
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العُت والتفاتة ىذه ا١ترأة احملبة سبيبلً إُف إظهار ما يغلي يف األعماؽ ،وربط عاَف احملبُت بضعف
مرده إُف ٤تاولة كشف تلك القوة ا٠تفيّػػة اليت ال ٯتلك إزاءىا اإلنساف شيئا يدفعها
السقم وا١ترض ّ

إ٪تا ىي متغلغلة قادرة».1

ويف ا١تشهد نفسو يقدـ الشاعر صور تشبيهية تعرب عن مكانة ىذه ا١ترأة يقوؿ فيو:2
كالشمس يػوـ طُلُ ِ
وع َها بِاألَ ْسعُ ِد
قَ َام ْ تَػَراءَى بُت ِس ْج َف ْي كل ٍة
َْ َ
ِ ٍ
ػج ِد
اصػ ػ ػ ػ ػ ػ َػها
ص ػ ػ َػدفي ػ ػ ػ ػ ػ ػة َغو ُ
أو ُدرة َ
بػَػ ِهػ ٌ
ػج مىت يػَ ػ ػ ػ َػرَىػػا يُػ ػ ِهل ويَ ْس ػ ُ
ِ
ٍ
ػاد وقِْرَم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػد
وعػ ػ ٍػة
بآج ػ ػ ػ ػ ػػر يُشػ ػ ػ ػ ُ
أو ُد ْميَة من َم ػ ػ ْػرَمػ ػ ػ ػ ػ ٍر َم ْرفُ َ
بُنيَ ػ ػ ػ ْ ُ

كزا على صفاهتا األخبلقية من خبلؿ ظواىر مادية
يف ىذه األبيات يرسم شخصية ا١ترأة مر ً

ال تقصد لذاهتا .فالصورة األوُف مادية يف طرفيها حيث شبو ا١ترأة بالشمس (كالشمس يوـ
طلوعها  )...ووجو الشبو النور والضياء واإلشراؽ داللة على حسنها وٚتا٢تا ،وقد أعجب ٧تيب
٤تمد البهبيت هبذه الصورة وعلّق عليها يف قولو« :فًتى النور ٮتتلط بالصورة اختبلطا غبلبا حىت
لكأنو يكوف عنصرا من عناصر ا١توصوؼ» .3ويف الصورة الثانية تقرف ا١ترأة بالدرة (أو درة صدفية
 ،)...فليس اٞتماؿ وحده ىو ا١تقصود بل النفاسة فاللؤلؤة ٙتينة ينظر إليها الناس بإعجػ ػ ػ ػػاب كبَت
ويتمٌت كل واحد أف تك ػ ػ ػ ػػوف من نصيبو ،ويف الصورة الثالػ ػ ػ ػػثة ىي (كدمية من مػ ػ ػػرم ػ ػػر  )...فا١تشبو
يلمع وىو يعكس األنوار من حولو ،واختيار الشاعر ٢تذه الصفات ا١تادية يف
بو ٘تثاؿ من م ػ ػػرم ػ ػ ػػر ّ
رٝتو لصورة ا١ترأة يوحي بالتقدير والتعظيم ٢تا و١تكانتها.

ومن أمثلة الصور التشبيهية يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف ما قالو يف السياؽ
نفسو:4

بػ ػَػ َػرًدا أُ ِسف لِثَػ ػ ػ ػػاتُو بِ ِاإلثْػ ػ ِػم ِد
َجف ْ أَ َع ػ ػ ػػالِيو وأسفلُو نَ ِدي

ت ػػجلُو بَِق ِ
ػاد َمتَ ْػي َٛتَ َام ِة أَيْػ ػ َكػ ٍػة
َْ
ب َٝتائِو
حو ِاف َغ َدا َة ِغ ِ
َكاألُقْ َ

 -1فايز الداية ٚ :تاليات األسلوب ،الصورة الفنية يف األدب العريب ،ص .88 ،87
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .92
٧ -3تيب ٤تمد البهبيت :تاريخ الشعر العريب حىت أواخر القرف الثالث ا٢تجري ،ص. 69
 -4النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .95 ،94
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 يف البي األوؿ :ا١تشبو األوؿ:شفتا ا١ترأة /ا١تشبو الثآف :بياض ثغرىا.ا١تشبو بو األوؿ :قادميت اٟتمامة /ا١تشبو بو الثآف  :بياض الربد
وجو الشبو :السمرة والربيق.


ا١تبلحظ ىنا براعة النابغة يف نسج خيوط الصورة ،حيث مزج بُت شفيت ا١ترأة وبُت قادميت

اٟتمامة ،وجعلهما يشًتكاف يف صفة واحدة وىي السواد أو شدة السمرة ،وقد أحضر ىذا التشبيو
ليؤكد على التشبيو الثآف ىو بياض وصفاء أسناف ىذه ا١ترأة اليت شبهها ببياض الربد ،فكلما زاد
بياضا و١تعانًا .ويف شرح علي بوملحم لديواف النابغة
سواد الشفتاف كلما زادت معهما األسناف ً
يشَت إُف اختبلؼ الرواة يف تفسَت ىذين البيتُت« فالقتييب واألصمعي وأبوعمرو يروف أف الشاعر
يقوؿ :إذا ابتسم كشف عن ثغر كأنو برد أسف لثاثو باإلٙتد بشفتُت كأهنما يف سواد٫تا قادمتا
ٛتامة .والقوادـ يف الطَت أشد سوادا .ويرى أبو بكر أنو شبو اإلصبعُت اللتُت تأخد هبما السواؾ
بقادميت ٛتامة يف اللطافة والطوؿ».1
 يف البي الثآف :ا١تشبو :أسناف ا١ترأة.ا١تشبو بو :نب األقحواف.
وجو الشبو :الرقة والبياض.
شبو الشاعر أسناف ا١ترأة بنب األقحواف يف بياضها الناصع فكان صورة قي غاية الرباعة
واٞتماؿ ،مزج فيها الشاعر بُت عنصر من عناصر الطبيعة (النب ) وبُت عضو من أعضاء اإلنساف
(األسناف) فعربت الصورة عن ا١تعٌت بدقة وعمق بطريقة غَت مألوفة.

 القادمتاف :الريشتاف اللتاف يف مقدميت اٞتناحُت /الديواف ،ص .94
1
وبوبو وشرحو علي بوملحم ،دار ومكتبة ا٢تبلؿ ،بَتوت ،لبناف ،الطبعة األخَتة2001 ،
 النابغة الذبيآف :الديواف ،قدـ لو ّص. 143
 األقحواف :نب لو نور ابيض ووسطو أصفر.
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 -صورة الممدوح:

خص النابغة الذبيآف ٦تدوحو النعماف بن ا١تنذر بقصائد مدحية أبدع من خبل٢تا فنا جديدا
يف الشعر العريب ىو فن االعتذار ،وقد ضم قصائده العديد من ا١تشاىد االستطرادية اليت رسم
فيها الش ػ ػػاعر ١تمدوحو صورا فنية رائعة ومنها قولو يف مشهد استطرادي:1
وال أُح ِ
اشي من األَقْػ َوِاـ من أَ َح ِد
َ
ِ
اح ُد ْد َىا عن ال َفنَ ِد
قُ ْم يف البَػ ػ ِرية فَ ْ

َوال أَرى فَ ِ
اع ًبل يف الناس يُ ْشبِ ُهو
َ
ػاؿ ا ِإللَوُ لو
إال ُسلَْي َم ػ ػ ػ ػػا َف إِ ْذ ق ػَ َ

 ا١تشبو :النعماف بن ا١تنذر. -ا١تشبو بو :النيب سليماف.

 وجو الشبو :اٟتكم ،ا١تلك ،العدؿ ،القوة ،العظمة... ،ػج ُاوِز كل ما
شبو الشاعر ٦تدوحو النعماف بن ا١تنذر بالنيب سليماف رمز القوة والعظمة وتَ َ
ىو مألوؼ ،حيث امتد نفوذه وسلطانو ليصل إُف ما وراء الطبيعة ،إُف اٞتن ،واتصف حكمو
ٚتيعا ،وكذلك النعماف بن ا١تنذر الذي ال مثيل لو إال سليماف فهو ملك
بالعدؿ بُت ا١تخلوقات ً
قادر على ا١تنح والعطاء وىو قوة فاعلة وقادرة ٗتالف ذات البشر العاديُت لًتتقي إُف مصاؼ
األنبياء والرسل.
 ويف سياؽ مدحي آخر يشبو النابغة ٦تدوحو بالفرات يف جوده وعطائو يقوؿ:2ػاح لو
فَ َما ال ُفَر ُ
ات إذا َىب الِريػَػ ػ ػ ُ
يَػ ػ ػم ػُػدُّه كػ ػ ػ ػ ػ ُّػل و ٍاد ُمْتػ ػ ػػرٍع لَػ ِػجػ ٍ
ػب
َ
ِ
يَظَ ُّػل من َخ ْػوفِو َ
ا١تبل ُح ُم ْعتَصمػاً
ب نَافِلَ ٍة
يَػ ْوًما بِأ ْ
َج َوَد منو َسْي َ

تػَْرِم ػ ػػي َغػ ػ ػ َػوا ِربػُػو العِبػَْريْ ِن بالزبػَػ ِد
ِ
ض ػ ِػد
فيو رَك ػ ػ ٌاـ من اليَػْنبُوت وا٠تَ َ
با٠تَيػ ػػُْزَراَنػ ِػة بع ػػد األَيْػ ِن والنػ ػ ػ َج ِد
ػوؿ َعطَػػاءُ الػ ػ ػيَػ ْوِـ ُدو َف َغ ِد
وال َ٭تُػ ػ ُ

 -1ا١تصدر السابق  ،ص .20
 -2ا١تصدر نفسو ،ص .27 ،26
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 ا١تشبو :النعماف بن ا١تنذر. ا١تشبو بو :هنر الفرات. وجو الشبو :اٟتكم ،اٞتود والعطاء.يف ىذه األبيات يشبو النابغة جود وكرـ ٦تدوحو ّتود هنر الفرات حُت هتب لو أشد الريح
فتضطرب أمواجو وتلقي بالزبد وحطاـ األشجار على ضفيت الوادي ،يظل ا١تبلح من خشيتو أمواج
معتصما بأعواد سفينتو متمس ًكا هبا يف حالة من الكرب وا٠توؼ .ىذا
ىذا النهر وخوفًا من الغرؽ
ً

النهر على ىذه الصفة وعلى حالتو تلك ليس بأجود من النعماف الذي ال تنتهي عطاياه على مر

األياـ على الرغم من كثرهتا ،وقد علق يوسف خليف على ىذه الصورة بقولو« :لقد استطاع
النابغة أف ينفذ من وراء ىذا التشبيو إُف رسم ىذه اللوحة الفنية الرائعة بكل تفاصيلها وجزئياهتا
و١تساهتا األخَتة ،سجل فيها حركة النهر الصاخبة وقد جاش

أمواجو وعل  ،وأخذت ترمي

شاطئيو بالزبد الذي يرغو فوؽ ظهورىا والودياف ا١تًتعة ا١تزبدة تلقي ٔتائها فيو فيتدفق عني ًفا قويًا يف

ٞتب شديد ،جارفًا معو ما اقتلعتو يف ا٨تدارىا فوؽ سفوح اٞتباؿ من حطاـ النبات والشجر ،لقد
تكامل

للوحة خطوطها وألواهنا ،وبدا النهر يف عنفو وجربوتو وثورتو ٔتا سجلو الشاعر الفناف

عليها من تفاصيل وجزئيات ولكنو َف يكتف هبذا كلو ،وإ٪تا راح يضع على لوحتو اللمسة األخَتة
فجسد منظر ا١تبلح ا٠تائف ا١تذعور الذي يعتصم طلبًا للنجاة
اليت تعطيها شكلها النهائيّ ،
بسكاف سفينتو و٣تاديفها باذال  -من أجل ذلك  -كل ما ٯتلكو من طاقة وجهد ،لقد شغل
يدا ،وعٍت هبا عناية بالغة ،فلم يضع ريشتو من بُت أناملو حىت تكامل ٢تا
النابغة بلوحتو شغبلً شد ً

كل ما يريد من خطوط وألواف و١تسات فنية». 1أما وىب رومية فقد أشار إُف أف ىذه الصورة
فيها الكثَت من ا١تبالغة واالسراؼ يف التشبيو «وال ٮتفى ما يف ىذه الصورة من اإلسراؼ وا١تبالغة
وما فيها من بشائر اٟتياة ونذر ا١توت ،فالفرات ىو باعث ا٠تصب واٟتياة ،وىو أيضا ىذا النهر

 -1يوسف خليف :دراسات يف الشعر اٞتاىلي ،ص  .93 ،92نقبل عن عبد الرحيم مراشدة :بنية القصيدة اٞتاىلية،
ص.241
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الغائب اجملنوف الذي ٬تتث اٟتياة ويدموىا ،ىو الذي ٯتد الشجر والنبات بأسباب اٟتياة وييسر
ىذه اٟتياة على ا١تبلحُت ،ويلقي الرعب يف قلوهبم حىت يوشك أف يطويهم ،بعبارة أخرى أنو صورة
حية أو رمزية ٢تذا ا١تمدوح الذي يتعانق يف كفو النقيضاف ا١توت /اٟتياة».1
ويػ ػ ػ ػػقوؿ النابغة يف مشهد آخر:2
ِ
ِ ِ ِ
ػصو ُف
ص ػػنًا
أَ َغْيػَرؾ َم ْعقبلً أَبْغي وح ْ
فَأَ ْعيَْت ٍِت ال َػم َعػ ػػاق ُل واٟتُػ ػ ُ
ِ
ٍ
يب الظُّنو ُف
ك َعا ِريًػ ػ ػػا َخلَ ًقا ثِيػَ ِػايب
فَجْئتُ َ
َعلَى َخ ْوؼ تُظَ ُّن َ
أذك ػ ػ ػ ػػر باألُُم ػ ػ ػػوِر وأَ ْسػ ػ ػ ػػتَعِي ُػن
يب ال ُك َمي ُ قليل َوفِ ٍر
َٮتُب َ
ِ
ػخػػو ُف
فَأَل َفي ُ األََم ػ ػػانَةَ َف َٗتُْنػ َه ػ ػ ػ ػ ػػا
َك َذل َ
ك ك ػػاف ُنو ٌح ال يَػ ُ
مشبها إياه بالنيب نوح ووجو
ٮتاطب الشاعر يف ىذه األبيات ٦تدوحو النعماف بن ا١تنذر ً
الشبو بينهما حفظ األمانة الوفاء بالعهد  .وورود الصورة على ىذا النمط من التشبيو ساىم يف

التعبَت عن الداللة ا١تقصودة وىي ْتث الشاعر عن عاَف األمن واٟتماية يف كنف النعماف بن
ا١تنذر و٢تذا خصو هبذا الثناء الذي نلمس فيو شيء من الرجاء واالستعطاؼ ١تسا٤تتو والصفح
عنو.
وعموما ٯتكن القوؿ  -على ضوء ما سبق من التحليل -أف الصور التشبيهية اليت أبدعها
ً

النابغة أظهرت قدراتو ا٠تيالية ا٠تصبة حيث قرب

صورة ا١تشبو من ذىن ا١تتلقي وأحدث

«مفاجأة فنية ودىشة ٚتالية مبعثها إدراكو أ ّف أشياء متباعدة قد تآلف

لو

واجتمع » .3وقد

ٖتقق دىشة القارئ وٖتقق معها التأثر واإلعجاب نتيجة لثراء وغٌت صور التشبيو أل ّف الشاعر َف
جهدا يف ٗتَت أحسن وأقدر ا١تعآف يف التعبَت.
يذخر ً

 -1وىب رومية :قصيدة ا١تدح حىت هناية العصر األموي بُت األصوؿ والتجديد واإلحياء ،ص. 117
 -2النابغة الذبيآف :الديواف ،ص .222
 -3عبد الكرٔف الرحيويٚ :تاليات األسلوب يف الشعر اٞتاىلي ،مقاربة نقدية ببلغية يف إبداع شعراء ا١تدرسة األوسية ،دار
كنوز ا١تعرفة للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2014 ،1ص .152
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ب .الكنـ ـ ــاية:

تعد الكناية أسلوبًا آخر من أساليب التعبَت الفٍت يف العربية وىي تعٍت كما يقوؿ عبد
القاىر اٞترجآف «أف يريد ا١تتكلم إثبات معٌت من ا١تعآف ،فبل يذكره باللفظ ا١توضوع لو يف اللغة
ولكن ٬تيء إُف معٌت ىو تاليو وردفو يف الوجود فيومئ بو إليو ،و٬تعلو دليبلً عليو».1
تعبَتا يستعُت بو الشاعر يف بياف رسالتو
وإذا أمعنا النظر يف القيمة الفنية للكناية «بوصفها ً

الشعرية ،نرى أنو تعبَت ذو عطاء إشاري وذو خفاء مغلف بأردية يكسوىا الفناف معناه ،وا١تتلقي
يف الصورة الكنائية ال ينتقل ذىنو إُف ا١تعٌت البعيد الذي يريده ا١تتكلم يف األساس مباشرة ،وإ٪تا
٭تتاج إُف شيء من الروية وإعماؿ العقل» ،2ألف الكناية كما عرفها السكاكي «ىي ترؾ التصريح
بذكر الشيء إُف ذكر ما يلزمو ،لينتقل من ا١تذكور إُف ا١تًتوؾ كما تقوؿ :فبلف طويل النجاد،
لتنتقل منو إُف ما ىو ملزومو ،وىو طوؿ القامة ،وكما تقوؿ :فبلنة نؤوـ الضحى لينتقل منو إُف ما
ىو ملزومو ،وىو كوهنا ٥تدومة ،غَت ٤تتاجة إُف السعي بنفسها يف إصبلح ا١تهمات وذلك أف
وق

الضحى وق

سعي نساء العرب يف أمر ا١تعاش وكفاية أسبابو ،وٖتصيل ما ٖتتاج إليو يف

هتيئة ا١تتناوالت ،وتدبَت إصبلحها فبل تناـ فيو من نسائهم إالّ من تكوف ٢تا خدـ ينوبوف عنها يف
السعي لذلك».3
وللكناية دورىا ا١تهم يف ا٠تطابات الشعرية إذ يعرب من خبل٢تا ا١تبدع عن ا١تعٌت ا١تراد بطريقة
غَت مباشرة ،ألف التقريرية وا١تباشرة تقضي على روح الشعر وتفقده توىجو وٚتاليتو و٢تذا يلجأ
الشعراء إُف التلميح دوف التصريح فيختاروف ألفاظًا ذات دالالت تتضمن معٌت يكوف واسطة

 -1عبد القاىر اٞترجآف :دالئل اإلعجاز يف علم ا١تعآف ،ص .52
٤ -2ت مد الدسوقي :البنية التكوينية للصورة الفنية ،درس تطبيقي يف ضوء علم األسلوب ،دار العلم واإلٯتاف للنشر والتوزيع،
ط ،2010 ،2ص .203
 -3السكاكي :مفتاح العلوـٖ ،تقيق عبد اٟتميد ىنداوي ،دار الكتب العلمية ،بَتوت لبناف ،ط ،2000 ،1ص .512
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و٦تهدا ١تعٌت آخر مطلوب ،وعليو فالكناية كما يرى أٛتد ٤تمد علي آؿ رحيم ىي «بنية ثنائية
ً
٘تاما».1
اإلنتاج،حيث تكوف يف مواجهة إنتاج صياغي لو إنتاج دالِف موا ٍز لو ً

وقد شكل أسلوب الكناية آلية من آليات تشكيل الًتكيب البيآف يف ا١تشهد االستطرادي

عند النابغة الذبيآف على ٨تو الف

للنظر استطاع الشاعر من خبلؿ ىذه التقنية األسلوبية أف

يوصل معانيو إُف ا١تتلقي والتعبَت عن ىواجسو وخواطره ،و٪تثل لذلك باألبيات التالية:2
ػح ُر تَػْنػ ُف ػ ػ ػ ُج ػػو بِثَػ ػ ػ ْد ٍي ُم ْقػ ػ َػعػ ػ ػ ِد
يف طَيُّػ ػػو
والبَطْ ُن ذو عُ َكػ ٍن لَ ِط ٌ
والن ػ ْ
ري ػ ػػا ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػروا ِد ِ
٥تَْطُوطَةُ ا١تْتػنَ ْ ِ
ض ٍة
ؼ بَضػ ػ ػ ػةُ ا١تتَ َجػ ػ ػػرِد
ػُت غَت ُم َف ػ ػ ػ ػ ػ ػػا َ
َ
س يػوـ طُلُ ِ
وع َها بِاألَ ْسعُ ِد
قَ َام ْ تَػَراءَى بُت ِس ْج َف ْي َكل ٍة
َكالش ْم ِ َ ْ َ
ِ ٍ
ػج ِد
اصػ ػ ػ ػ ػ ػ َػها
ص ػ ػ َػدفي ػ ػ ػ ػ ػ ػة َغ ّو ُ
أو ُدرة َ
بَػ ػ ِهػ ٌ
ػج مىت يػَػ ػ ػ َػرَىػػا يُػ ػ ِهل ويَ ْس ػ ُ
إ ّف الناظر يف ىذه األبيات ٬تدىا مبنية على األسلوب الكنائي الذي استطاع الشاعر من
خبللو أف يصور ا١تتجردة وقد اجتمع

فيها كل صفات اٞتماؿ واألنوثة الساحرة( .فالبطن ذو

عكن لطيف  )...و(النحر تنفجو بثدي  )...وىي كناية على الرشاقة وىي (٥تطوطة ا١تتنُت ،غَت
بضة ا١تتجرد) وىي كناية على النعومة وا٠تصوبة ،وىي يف نورىا وضيائها
مفاضة ،ريّػػا الروادؼّ ،
شبيهة بالشمس ومع ىذا التشبيو كناية عن اٞتماؿ الفاتن وىي (درة صدفية  )...من ٬تدىا
شكرا وثناء هلل وىي كناية عن النفاسة ،أي أ ّف ىذه ا١ترأة درة غالية ونفسية.
يبتهج ويسجد ً

إ ّف الداللة األـ اليت قصد الشاعر إرسا٢تا من خبلؿ ىذه الصور ىي ٕتسيد مبلمح اكتماؿ

معاَف األنوثة عند ا١تتجردة واستطاع بياهنا من خبلؿ ا١تعآف ا١تستنبطة من وراء التعبَت بالكناية
إيغاال يف نفس ا١تتلقي.
لتصبح أكثر ً
وقػ ػ ػ ػ ػولو يف أبيات أخرى:

 -1أٛتد ٤تمد علي آؿ رحيم :شعر زىَت بن أيب سلمى ،دراسة أسلوبية ،ص .149
 -2النابغة الذبيآف  :الديواف ،ص .92
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ِ1

ِ ِ
وح ْس ِن َح ِديثَػ َها
 لََرنَا ل ُرْؤيَت َها ُ بِتكلُّ ٍم لو تستطيع َك ػ ػ ػ ػ َػبل َمػوِ
ص َد ٍر
 -ال َوا ِرٌد من ػ ػػها ٭تُوُر ل َم ْ

ػخال ػَػ ػ ػػو َر َشػ ػ ػ ًػدا وإف َف يػَػ ػ ػ ْػر ُشد
ولَػ َ
ِ2
ِ
ض ِ
الصخد
اب ُّ
لَ َدنَ ْ لو أَْرَوى ا٢ت َ
ِِ 3
عنه ػ ػ ػ ػ ػػا وال ِ
ػمورد
َ
ػور ل ْ
صدٌر ي ػ ػ ػ ػح ػ ُ

تربز لنا يف ىذه األبيات صورة رائعة من الصور اليت رٝتها النابغة للمرأة ،ففي البي

األوؿ قولو

(لرنَا لرؤيتها  )...أي أداـ وأمعن النظر إليها وىي كناية عن اٟتسن واٞتماؿ( ،لدن

أروى

نفارا
ا٢تضاب الصخد ٟ )...تديث ىذه ا١ترأة ،واألروى ىي إناث الوعوؿ ،وقيل أهنا أشد الوحش ً
من اإلنس .4إال أهنا ١تا ٝتع حديث ىذه ا١ترأة نزل إليها ودن منها « وا١تقصود أف ٢تا من
عذوبة حديثها ما لو ٝتعتو األروى الوحشية اليت تعيش ما بُت ا٢تضاب ،لدن

من صاحبتو

وأنس بو».5
 ومن الصور الكنائية ا١تعربة يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة قولو:6فَػػآب بِأَب َك ػ ػ ػ ػ ػػا ٍر وعػ ػ ٍ
أَوانِس َْ٭ت ِميها ْامػرٌؤ َغْيػر َز ِاىدػِ
ػوف َع َقػػائػِػ ٍػل
ُ
َ ْ
َ ُ َ
َ َ
ي الن ػ ػ ػو ِاى ػ ػ ػ ػ ِػد
ُٮتَطِطْ َن بِالعِي َػد ِاف يف ك ِػل َم ْقػ ػ َػع ٍػد
َ
وٮتْبػَأْ َف ُرّم ػػا َف الثّػد ِ
اف الوجػوهِ كال ِ ِ
ِح ِ
ض ِرب ػْ ػ َػن بِاألَيػْػ ػ ِػدي َوَراءَ بَػ ػ ػ ػرا ِغ ػ ٍ
الع َواقِ ِد
ز
ويَ ْ
ضبَاء َ
ػس ُ ُ
َ
يرسم الشاعر يف ىذه األبيات صورة لؤلسَتات من بٍت ذبياف وىن يف األسر فهن (ٮتططن
بالعيداف  )...وىي كناية عن ا٢تم واٟتزف ،وقد كن (ٮتبأف رماف الثدي  )...وىي كناية عن القوة
والشباب أي الزلن شابات صغَتات يف السن( .يضربن باأليدي وراء براغ ٍز حساف الوجوه
بعدا كنائيًا عن ٚتاؿ األسَتات وٚتاؿ أوالدىن.
كالضباء  )...تشبيو ٯتتد طرفاه ليشكبل ً
ّ
 -1ا١تصدر السابق ،ص.96
 -2ا١تصدر نفسو ،الصفحة نفسها.
 -3ا١تصدر نفسو ،ص.97
 -4ا١تصدر نفسو ،ص .96
 -5علي أبو ملحم :شرح ديواف النابغة الذبيآف ،ص. 145
 -6ا١تصدر نفسو  ،ص .139
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كبَتا
ٛتارا وحشيًا يف نشاطو وعنفوانو يلعب التعبَت الكنائي ً
 ويصف النابغة الذبيآف ًدورا ً
يف توضيح صفاتو يقوؿ:1
أَ َ ِ
يػُ َقلِبُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػها إِ ْذ أَ ْع َوَزتػْػ ػ ػ ػػو اٟتَ َبلئػ ػِػ ُػل
ػج ْرَد ِاء النُّ َسػ ػ ػ ػ ػ ػػالَِة َسػ ْػم َح ٍج
ض ػ ػ ػ ػ ػػر ب ػ ػ َ
ط الو ٍاف وال متخ ػ ِ
ػاذ ُؿ
تَ َسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاقَ َ
اى َدتْو الشػ ػ ػػد َجد ،وإف َونػَ ْ
إذا َج َ
َُ َ
اجةً
ػارا َع َج َ
وإ ْف َىبَ ػ ػطَا َس ْهػ ػ ػ ػبلً أَث ػ ػػَػ َ

وإ ْف َعلَ َوا َح ْزنًا تَ َشظ ْ َجنَ ِاد ُؿ

تظافرت يف ىذين البيتُت صورتاف كنائيتاف عربتا عن ىيجاف اٟتمار الوحشي ونشاطو وىو
يقاتل اٟتمر عن األتن ويدافع عنها ،فالعبارة اللغوية (أضر ّترداء النسالة  )...كناية عن الغَتة.
والصورة الثانية (  ...وإف عل حزنًا تشظ جنادؿ) كناية عن القوة والفحولة ،وقد عرب الشاعر
من خبلؿ األسلوب الكنائي عن صفة اٟتمار الوحشي.
معتمدا على
 ويستحضر النابغة يف مشهد استطرادي صفة ١تمدوحو النعماف بن ا١تنذرً
األسلوب الكنائي ويظهر ذلك يف قولو:2
ب ُم َق ػ ػ ػ ػبػلُو َش ػ ػ ػ ِه ُّي الػم ػَػ ػ ػ ػ ْوِرِد
ػاـ بأف فَاىػَػ ػػا بَػ ػ ػػا ِرٌد
َعػ ػ ػ ػ ْذ ٌ
َز َع َم ا٢تَُم ُ
ب إِ َذا م ػ ػ ػ ػا ذُقْػتَو قُػ ْل َ  :إِْزَد ِد
ػاـ -ولَػ ْػم أَذُقْ ػو -أَن ػػػ و
َع ػ ػ ػ ػ ْذ ٌ
َز َع َم ا٢تَُم ُ
ي ْش َفى بِريا ِر ِيقها ِ
ش الص ِدى
ػاـ -ولَػ ْػم أَذُق ػػػْ و-أنػّ ػػو
العط ُ
َ َ َ
َز َع َم ا٢تػُػ َم ُ
ُ
كٌت عنو الشاعر هبذا االسم فقاؿ( :زعم
وا١تقصود با٢تماـ ىنا النعماف بن ا١تنذر ،وقد ّ
ا٢تُماـ ) وىي كناية عن القوة والزعامة ألنو إذا ىم بأم ٍر أمضاه وقاـ بفعلو ،وقد أجاد الشاعر يف
رسم ىذه الصورة أٯتا إجادة ،ألنو َف يصرح باسم النعماف بل جاء ٍ
بلفظ يدؿ عليو ليوصل صفتو
للمتلقي ،وىذا ما ساىم يف خدمة ا١تشهد االستطرادي والنص الشعري عامة على ا١تستوى
الدالِف.
 -1ا١تصدر السابق  ،ص .117
 -2ا١تصدر نفسو ،ص .95
 ا٢تماـ :السيد ٝتي بذلك ألنو إذا ىم بأمر أمضاه (الديواف ،ص .)95
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 ولكي يعرب الشاعر عن الشعور باألَف واألسى واٟتزف ساؽ لنا ىذا ا١تعٌت يف أسلوبكنائي رائع يف قولو:1

ض ْغ ِن ِم ػ ػ ػ ػْنػ ُه ُم
وإِ ِٓف َألَلػْػ َقى من َذ ِوي ال ِ
ِ
ات الص َفا ِمن َحلِ ِيفها
َك َما لَقيَ ْ َذ ُ

وما أَصبح تَ ْش ُكو من الوج ِد س ِ
اىَرْه
َ َْ َ ْ
َْ َ
اؿ يف الن ِ
اس َسػ ػ ػ ػ ػ ػػائَِرْه
وما انْػ َفك ِ األَ ْمثَ ُ

شبيها
يشَت الشاعر من خبلؿ ىذين البيتُت إُف صنيع بٍت مرة معو ومع قومو ،الذي كاف ً

بصنيع الرجل مع اٟتية ذات الصفا .فالعبارة اللغوية (وإٓف ألل ػػقى من ذوي الضغن مػ ػ ػ ػػنهم )...

( ...تشكو من الوجد ساىره) فيها كناية عن األَف واٟتزف والتأكيد على وجود أعداء يكنوف
البغض واٟتقد للشاعر .

 -1ا١تصدر السابق  ،ص . 154
- 242 -

الخـ ـ ـ ـ ـ ــاتم ـ ـ ـ ـ ــة

الخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتمة
الخاتمة:
معا يف عاَف النابغة الشعري ووقوفنا على أىم
بعد ىذه الرحلة الشيقة والشاقة يف آف ً
الظواىر األسلوبية يف مشاىده االستطرادية ،نود أف نلّخص ٚتلة النتائج اليت توصلنا إليها يف ىذه
الرحلة يف النقاط التالية:
 ٘تيز ا١تشهد االستطرادي يف شعر النابغة الذبيآف بالغٌت والثراء الدالِف حيث جاءت صورهمكثفة بصورة عجيبة لدرجة أف كل فصل من ىذه الدراسة ٯتكن أف يستقل برسالة
خاصة.
 تفرد النابغة الذبيآف يف استخدامو األسلوب القصصي يف الكثَت من مشاىده االستطراديةقصصو االستطرادية ٚتيع العناصر ا١تكونة للقصة يف ضوء

تفردا خاصاً ،حيث استوف
ً
ا١تفهوـ النقدي ا١تعاصر ،فالشخصيات واٟتوادث والزماف وا١تكاف واٟتوار ىي العناصر
ا١تكونة للقصة يف ا١تشهد االستطرادي عنده ،كما ىو اٟتاؿ يف القصة اٟتديثة.
 كاف ١تختلف قصص االستطراد يف شعر النابغة الذبيآف -كقصص االستطراد إُف تصويرحيواف الوحش مثل (الثور الوحشي ،اٟتمار الوحشي ،القطا .)... ،قدرة كبَتة على
استيعاب مشاعر الشاعر وانفعاالتو مع ٥تتلف األحداث اليت كاف وقعها عني ًفا عليو.
 جاءت لغة ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف حية نابضة مشحونة بفيض ىائل منالدالالت الًتاثية اليت تكشف عن ثقافة الشاعر الواسعة يف توظيف الًتاث ،وعن إحاطتو
الواعية بالتاريخ وقصص السابقُت ومعتقداهتم القدٯتة مع ٘تكنو الواضح من األداء الذي
ٯتيز بنية لغتو الشعرية.
 إف ا١تشهد االستطرادي يف شعر النابغة الذبيآف نص متناـ متفتح على نصوص غائبةاستغلها الشاعر أٚتل استغبلؿ وشحنها بطاقات داللية وفق رؤيتو ا٠تاصة ،فكاف القصص
الديٍت والقصص الشعيب وا١تعتقدات الدينية واألسطورية القدٯتة متكأ فنياً عرب الشاعر من
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خبللو عما ٮتتلج يف نفسو من عواطف وانفعاالت من جهة ،ومن جهة أخرى فإ ّف ا١تتأمل
١تقطوعاتو يبلمس شفافية اللفظ واتساؽ ا١تعٌت وٚتاليتو وإيقاعو.
 انطوت بعض مشاىد االستطراد يف شعر النابغة على مبلمح أسطورية ،حيث ٧تد بُتكلماهتا وٚتلها حملات توحي باستلهاـ الشاعر ١تفاىيم أسطورية ،فكان

ا١ترأة رمزاً لئل٢تة

األـ (الشمس) وكاف الثور الوحشي رمز لئللو (القمر)  ...وغَتىا ٦تا أشرنا إليو يف ثنايا
البحث .وىذا ما جعل مقطوعاتو االستطرادية مشحونة بالرموز والدالالت ،فأدى ذلك
إُف تنوع أسلوبو الشعري وخرؽ أفق انتظار القارئ يف العديد من ا١تواطن.
 كاف للبحور الشعرية الطويلة (كالبسيط ،الوافر ،الطويل) دوراً كبَتاً وفاعلية مهمة يفا١تشهد االستطرادي عند النابغة ،حيث ٝتح

ىذه األْتر ٔتا ٘تتع

بو من رحابة

موسيقية للشاعر بالتعبَت عن مقاصده وعما ٬توؿ يف نفسو من مشاعر وأحاسيس.
 ظهور التػ ػ ػ ػػكرار بأنواعػ ػ ػ ػ ػػو ا١تختلفة يف ا١تشهد االستطػ ػ ػ ػ ػرادي عند النابغة (تكػ ػ ػ ػ ػرار اٟترؼتكرار الكلمة ،تكرار البداية) .أدى إُف تعميق اإليقاع الداخلي يف مشاىده،كما ٝتح
ىذه التكرارات للمتلقي أف ٬توؿ يف أعماؽ ذىن الشاعر ويتعرؼ على ما فيو من رؤى
وأفكار ومواقف ذاتية لو يف اٟتياة.
 أدى اإلعًتاض يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف إُف إيقاؼ سَت السرد الشعريوقد برز ىذا األمر بوضوح أكرب يف مشاىده السردية أو القصصية٦ ،تا أدى إُف تنبيو ذىن
ا١تتلقي إُف دالالت جديدة ولدىا ىذا االعًتاض واليت تكشف عن مواقف الشاعر ورؤاه
ا٠تاصة إزاء اجملتمع واٟتياة عامة.
 شكل اٟتذؼ ظاىرة أسلوبية ملفتة للنظر يف مشاىد النابغة االستطرادية٦ ،تا جعلها قابلةللقراءة والتأويل .فضبلً عن التأثَت الذي أحدثتو يف ا١تتلقي وتنشيط ٥تيلتو للبحث وراء
اإل٭تاءات الكامنة وراء تلك الكلمات احملذوفة.
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 لعب االنزياح دوراً فاعبلً يف ا١تشهد االستطرادي عند النابغة الذبيآف ،فكاف وسيلة فنيةببلغية استطاع الشاعر من خبل٢تا ٕتسيم مشاعره وتشخيص أحاسيسو النفسية ،ونقل
ٕتربتو إُف ا١تتلقي ٤تاوالً التأثَت فيو على ٨تو خاص.
 أدى التشبيو إُف تعميق الصورة وتأكيدىا يف ا١تشهد االستطرادي عند الشاعر ٤تققاًأسلوبية خاصة ومعرباً عن داللة متفردة.
 أدى األسلوب الكنائي دوراً مهماً يف ا١تشهد االستطرادي يف شعر النابغة ،حيث خرجبأسلوبو الشعري من التقريرية وا١تباشرة إُف التلميح ،فتجاوزت الدواؿ دالالهتا ا١تعجمية إُف
أخرى إ٭تائية مقصودة مع االحتفاظ بدالالهتا األصلية اليت ىي غَت مقصودة معربة عن
مقاصد الشاعر ومواقفو.
 -سا٫ت

٥تتلف االنزياحات األسلوبية قي مشاىد النابغة االستطرادية يف خرؽ النمط

ا١تألوؼ وإعادة بنائو من جديد ٦تا ساىم يف إثراء ٥تتلف ا١تشاىد على الصعيد الدالِف
و٘تيزىا وتفردىا على الصعيد الفٍت واٞتماِف ،كما أدى ذلك إُف إثارة الدىشة وإيقاظ
ا١تشاعر يف ا١تتلقي.
 إ ّف القارئ للمشهد االستطرادي عند النابغة يتأكد لو وبوضوح أف الشاعر قد ٘تيز ٔتوىبةشعرية فدة ،وقدرة بارعة على النظم حيث انطوت مقطوعاتو على العديد من ا١تبلمح
األسلوبية اليت جعلتها مشبعة بالدالالت ا١تتعددة واٞتماليات الفريدة اليت ٕتلب القارئ
وتزيده متعة وٚتاالً.
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قـ ـ ــائمة المصادر
والم ـ ـ ـ ـ ـراجع

قائ ـ ــمة الم ـ ـ ــصادر و المـ ـ ـراجع
أوال -المص ـ ـ ــادر:
 المدونة الشعرية:.1

النابغة الذبياين :الديواف ،حتقيق :زلمد أبو الفضل إبراىيم ،دار ادلعارؼ ،مصر.

 .2النابغة الذبياين :الديواف ،حتقيق وشرح علي بوملحم ،دار ومكتبة اذلالؿ ،بَتوت ،لبناف،
الطبعة األخَتة. 1002 ،

 المصادر التراثية:.3

الباقالين :إعجاز القرآف ،حتقيق السيد أمحد صقر ،دار ادلعارؼ ،ط.2977 ،4

.4

اجلاحظ أيب عثماف عمرو بن حبر :احليواف ،حتقيق وشػ ػ ػػرح عبد السػ ػ ػ ػ ػػالـ ىاروف ،مطبعة
الب ػػايب احللػ ػ ػ ػػيب وأوالده ،القػ ػ ػػاىرة ،مصر ،ط.2965 ،1

.5

اجلرجاين عبد القاىر :دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين ،وقف على تصحيح طبعو وعلّق
حواشيو الشيخ زلمد رشيد رضا ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبناف.

.6

اجلرجاين عبد القاىر :اإليضاح يف علوـ البالغة ،شرح إبراىيم مشس الدين ،دار الكتب
العلمية ،بَتوت لبناف.

 .7اجلمحي ابن سالـ :طبقات فحوؿ الشعراء ،دار الكتب،بَتوت ،لبناف،ط. 2988، 1
.8

بن جعفر قدامة :نقذ الشعر ،حتقيق كماؿ مصطفى ،مكتبة اخلاجني ،ط ،3القاىرة.

.9

ابن جٍت أبو الفتح عثماف :اخلصائص ،ج ،1حتقيق علي زلمد النجار ،دار الكتاب
العريب بَتوت ،لبناف .

 .11حازـ القرطاجٍت :منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تقدمي وحتقيق زلمد احلبيب ابن اخلوجة
دار الغرب اإلسالمي ،بَتوت ،ط. 1007، 4
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 .11احللي صفي الدين :شرح الكافية البديعية يف علوـ البالغة وزلاسن البديع ،حتقيق نسيب
النشاوي ،رلمع اللغة العربية ،دمشق.2983 .
 .12السكاكي أبو يعقوب يوسف بن زلمد بن علي :مفتاح العلوـ ،حتقيق عبد احلميد
ىنداوي ،دار الكتب العلمية ،بَتوت لبناف ،ط.1000 ،2
 .13السيوطي جالؿ الدين :االتقاف يف علوـ القرآف ،ج ،3حتقيق زلمد أبو الفضل ابراىيم ،ط2
مكتبة مطبعة ادلشهد احلسيٍت ،القاىرة ،دت.
 .14العسكري أبو ىالؿ :الصناعتُت ،حتقيق على زلمد البجاوي ،وزلمد أبو الفضل ابراىيم
ادلكتبة العصرية ،صيدا ،بَتوت.2986 ،
 .15ابن قتيبة الدينوري :الشعر والشعراء ،ج ،2دار صادر ،بَتوت.
 .16القرشي أيب زيد :مجهرة الشعار العرب ،حققو وشرحو :علي زلمد البجاوي ،هنضة مصر

للطباعة والنشر والتوزيع.2982 ،
 .17القزويٍت اخلطيب :اإليضاح يف علوـ البالغة ،ادلعاين ،البياف ،البديع ،حتقيق ودراسة عبد
القادر حسُت ،مكتبة اآلداب.
 .18القَتواين ابن رشيق :العمدة يف زلاسن الشعر ونقده ،ج ،1حتقيق وشرح مفيد قميحة ،دار
الكتب العلمية  ،بَتوت ،لبناف.
 .19ادلربد :الكامل يف اللغة واألدب ،حتقيق زلمد أبو الفضل إبراىيم ،دار هنضة مصر للطباعة
والنشر ،دط ،دت.
 .21ادلدين السيد علي صدر الدين بن معصوـ :أنوار الربيع يف أنواع البديع،ج ،2حتقيق شاكر
ىادي شاكر ،مكتبة العرفاف ،كربالء ،ط.2968 ،2
 .21اآلمدي :ادلوازنة ،حتقيق السيد أمحد صقر،دار ادلعارؼ  ،مصر ط.2971 ، 1
 .22ادلصري ابن أيب األصبع :بديع القرآف ،حتقيق حنفي زلمد شرؼ الدين ،هنضة مصر
القاىرة ،ط.2957 ،2
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 .23ادلصري ابن أيب األصبع :حترير التجبَت يف صناعة الشعر والنثر وبياف اعجاز القرآف ج1
حتقيق حنفي شرؼ الدين  ،القاىرة.
 .24ابن ادلعتز :البديع ،حتقيق أمناطيوس كراتشفوفسكي ،دار ادلسَتة ،ط.2981 ،3
 .25ادليداين :رلمع األمثاؿ ،ج ،2حققو وفصلو وضبط غرائبو ،وعلق حواشيو زلمد زلي الدين
عبد احلميد  ،ادلكتبة العصرية للطباعة والنشر ،بَتوت ،صيدا .2991،
ثانيا -المراجع:
 -1الكتب:
 .26أمحد األمُت الشنقيطي شرح ادلعلقات العشر وأخبار شعرائها،حققو وأمت شرحو زلمد عبد
القادر الفاضلي ،ادلكتبة العصرية ،صيدا  ،بَتوت ،لبناف. 1020 ،

 .27أمحد عبد الفتاح زلمد :ادلنهج األسطوري يف تفسَت الشعر اجلاىلي ،دراسة نقدية ،دار
ادلناىج للطباعة والنشر ،بَتوت لبناف ،ط.2987 ،2
 .28إلياد مرسيا  :مظاىر األسطورة ،ترمجة هناد خياطة ،دار كنعاف للدراسات والنشر ،ط2
.2992
 .29أنيس إبراىيم :موسيقى الشعر ،مكتبة األجنلو ادلصرية.1020 ،
 .31األيويب سعيد  :عناصر الوحدة والربط يف الشعر اجلاىلي ،مكتبة ادلعارؼ للنشر والتوزيع
الرباط.
 .31البستاين سليم :الياذة ىومَتوس معربة نظما وعليها شرح تارخيي أديب ،ج ،2دار إحياء
الًتاث العريب  ،بَتوت ،لبناف.
 .32البطل علي :الصورة يف الشعر العريب حىت أواخر القرف الثاين اذلجري دراسة يف أصوذلا
وتطورىا – دار األندلس للطباعة والنشر.
 .33بنيس زلمد :الشعر العريب احلديث ،بنياتو وابداالهتا ،دار توبقاؿ ،الدار البيضاء ،ط2
.2990
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 .34بلوحي زلمد :آليات اخلطاب النقدي العريب احلديث يف مقاربة الشعر اجلاذللي ،حبث يف
جتليات القراءات السياقية ،احتاد الكتاب العرب ،دمشق.1004 ،
 .35البهبيت جنيب زلمد :تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرف الثالث اذلجري ،مطبعة دار
الكتب ادلصرية ،القاىرة. 2950 ،
 .36بوحوش رابح :اللسانيات وتطبيقات ػ ػػها على اخلطاب الشعري ،دار العلوـ للنشر والتوزيع
اجلزائر.
 .37التلمساين آسية اذلامشي البليغي :وصف الراحلة يف الشعر اجلاىلي ،دار ادلعارؼ للنشر
والتوزيع ،الرباط ،ط.1007 ،2
 .38مجعة حسُت :مشهد احليواف يف القصيدة اجلاىلية ،دار رسالف للطباعة والنشر.1002،
 .39مجيل سلطاف :النابغة الذبياين ،دار األنوار ،بَتوت.2972 ،
 .41جنيت جَتار :مدخل جلامع النص ،ترمجة عبد الرمحن أيوب ،دار الشؤوف الثقافية العامة
بغداد.
 .41حاوي إيليا :النابغة سياستو وفنو ،دار الثقافة ،بَتوت ،لبناف.0791 ،
 .42حاوي إيليا :فن الوصف وتطوره يف الشعر العريب ،دار الكتاب للبناين ،بَتوت ،ط1
.2987
 .43احلىت حنا نصر :الناقة يف الشعر اجلاىلي ،درا الكتب العلمية ،ط ،7119 ،0بَتوت
لبناف.

 .44حجازي زلمد عبد الواحد :األطالؿ يف الشعر العريب دراسة مجالية ،دار الوفاء لدنيا
الطباعة و النشر ،اإلسكندرية ،ط.1002 ،2
 .45حسن عبد الواحد :دراسات يف علم البديع ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية.
 .46حسُت نبيل علي :التناص دراسة تطبيقية يف شعر شعراء النقائض جرير والفرزدؽ
واألخطل ،دار كنوز ادلعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،األردف -عماف.
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 .47حلمداين محيد :الواقعي واخليايل يف الشعر العريب القدمي ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار
البيضاء ،ط.2997 ،2
 .48احلويف أمحد زلمد :احلياة العربية من الشعر اجلاىلي ،دار القلم ،بَتوت.
 .49احلويف أمحد زلمد :الغزؿ يف العصر اجلاىلي،دار القلم ،بَتوت ،لبناف.
 .51خليل إبراىيم :بنية النص الروائي ،الدار العربية للعلوـ ناشروف ،منشورات االختالؼ
ط.1020 ،2
 .51الداية فايز :جػ ػ ػػماليات األسلوب ،الص ػػورة الفنية يف األدب العريب ،دار الفكر ادلعاصر
بَتوت لبن ػ ػ ػ ػػاف ،دار الفكر ،دمشق ،سوري ػ ػ ػػة.
 .52الدسوقي زلمد  :البنية التكوينية للصورة الفنية ،درس تطبيقي يف دور علم األسلوب دور
العلم واإلدياف للنشر والتوزيع ،ط.1020 ،1
 .53الدىوف ابراىيم مصطفى زلمد :التناص يف شعر أيب العالء ادلعري ،عامل الكتب احلديث،
أربد ،األردف. 1022،
 .54ربابعة موسى  :قراءات أسلوبية يف الشعر اجلاىلي ،دار جرير للنشر والتوزيع.
 .55آؿ رحػ ػ ػ ػ ػػيم أمحد زلمد علي :شعر زىَت بن أيب س ػ ػ ػ ػػلمى دراسة أسلوبية ،دار غي ػ ػ ػ ػ ػػداء
للنشر والتوزيع ،ط.1024 ،2
 .56رزؽ صالح :الشعر اجلاىلي (السياؽ وادلالمح وأىم القضايا وأبرز األعالـ) ،دار غريب
للطباعة والنشر والتوزيع.1005 ،
 .57رومية وىب :الرحلة يف القصيدة اجلاىلية-إحتاد الكتاب والصحفيُت الفلسطينيُت ط2
.2975
 .58الزعيب أمحد :التناص نظريا وتطبيقيًا ،مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقية للتناص يف رواية رؤيا
ذلاشم غرايبة ،مكتبة الكتاين ،إربد2993...، ،

 .59زيداف جرجي :تاريخ آداب اللغة العربية ،ج ،2األنيس موفيم للنشر ،2993 ،اجلزائر.
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 .61زيداف زلمد  :البنية السردية يف النص الشعري  ،اذليئة العامة لقصور الثقافة  ،األمل
للطباعة و النشر ،مصر .1004،
 .61الزواوي خالد زلمد :تطور الصورة يف الشعر اجلاىلي ،دراسة يف البيئة و الشعر ،منشأة
ادلعارؼ ،اإلسكندرية مصر ،دط.2955 ،
 .62الزواوي خالد زلمد :الصورة الفنية عند النابغة الذبياين ،الشركة ادلصرية العادلية للنشر
لوجنماف ،مصر،ط. 2991 ، 2
 .63زياف هبي الدين :الشعر اجلاىلي تطوره وخصائصو القيتة ،دار ادلعارؼ.
 .64ستار ناىضة :بنية السرد يف القصص الصويف ،ادلكونات والوظائف والتقنيات ،احتاد
الكتاب العرب ،دمشق.1003 ،
 .65سالـ زلمد زغلوؿ :مدخل إىل الشعر اجلاىلي ،دراسة يف البيئة و الشعر –منشأة ادلعارؼ،
اإلسكندرية.2995 ،
 .66السالديي زلمد علي :األسطوري يف شعر ادلتنيب ،الدار التونسية للكتاب ،ط.1023 2
 .67سليماف فتح اهلل أمحد :األسلوبية مدخل نظري ودراسة أسلوبية ،دار اآلفاؽ العربية ط2
.1008
 .68السواح فراس :األسطورة وادلعٌت  -دراسات يف ادليثيولوجيا والديانات ادلشرقية ،دار عالء
الدين ،دمشق سوريا ،ط.1002 ،1
 .69سويداف سامي :أحباث يف النص الروائي العريب ،مؤسسة األحباث العربية ،بَتوت 2986
 .71شرتح عصاـ :ظواىر أسلوبية يف شعر بدوي اجلبل ،منشورات احتاد الكتاب العرب
دمشق.1005 ،
 .71الشطي عبد الفتاح عبد احملسن :شعراء إمارة احلَتة يف العصر اجلاىلي ،دار قباء للطباعة
والنشر والتوزيع ،2998 ،القاىرة.

- 253 -

 .72شليب سعد إاماعيل :األصوؿ الفنية للشعر اجلاىلي ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،
ط ،2القاىرة.
 .73الشمري آمنة رشيد :وظيفة الضمَت الًتكيبية والداللية يف شعر النابغة الذبياين وطرفة بن
العبد ،مكتبة اآلفاؽ ،الكويت ط. 1023 ،2
 .74الشهرزوري يادكار لطيف  :ادلفاتيح الشعرية ،قراءة أسلوبية يف شعر بشار بن برد ،دار
الزماف للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق سوريا ،ط.1021 ،2
 .75بن الشيخ مجاؿ الدين :الشعرية العربية ،ترمجة مبارؾ حنوف ،زلمد الوايل ،زلمد أوراغ دار
توبقاؿ للنشر ،الدار البيضاء ادلغرب ،ط.1008 ، 1
 .76صادؽ مكي :مالمح الفكر الديٍت يف الشعر اجلاىلي ،دار الفكر اللبناين ،بَتوت-لبناف،
ط.2992 ،2
 .77صػ ػ ػ ػ ػػاحل علي عزيز :شعرية النص عند اجلواىري ،اإليق ػ ػ ػ ػػاع وادلضموف واللغة ،دار الكتب
العلمية ،بَتوت لبػ ػػناف.2972 ،
 .78بن صاحل ىند  ،بن صاحل إبراىيم :الشعر اجلاىلي (عنًت ،اخلنساء ،النابغة) ،دار زلمد
علي للنشر ،ط.1002 ،1
 .79طودوروؼ تزيفطاف  :الشعرية ،ترمجة شكري ادلبخوت ورجاء بن س ػ ػػالمة ،دار ثوبق ػ ػ ػػاؿ
للنشر ،ادلغرب ،ط. 2990 ،2
 .81ضيف شوقي :العصر اجلاىلي ،دار ادلعارؼ ،ط.8
 .81غازي طليمات ،عرفاف األشقر :األدب اجلاىلي ،قضاياه أغراضو ،أعالمو ،فنونو ،دار
الفكر ،بَتوت ،لبناف .
 .82عصفور جابر :الصورة الفنية يف الًتاث النقدي والبالغي ،دار التنوير ،بَتوت لبناف ط1
د ت.
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 .83عباس إحساف :بدر شاكر السياب _ دراسة يف حياتو وشعره ،دار الثقافة ،بَتوت  ،ط4
.2978
 .84عباس حسن :خصائص احلروؼ العربية ومعانيها ،منشورات احتاد الكتاب العرب دمشق
.2998
 .85عتيق عبد العزيز :البالغة العربية ،علم البياف ،دار النهضة العربية ،بَتوت ،لبناف .2985
 .86العجيمي زلمد الناصر :اخلطاب الوصفي يف الشعر العريب القدمي(الشعر اجلاىلي أمنوذجا)
ج ،1منشورات سعيداف ،سوسة ،تونس .1003 ،
 .87العريفي سعيد :نسيج القصيدة اجلاىلية ،مؤسسة االنتشار العريب ،بَتوت ،لبناف ،ط2
.1022
 .88العشماوي زكي :النابغة الذبياين ،دار ادلعارؼ ،مصر ،ط.1
 .89عطية سلتار :علم البياف وبالغة التشبيو يف ادلعلقات السبع دار الوفاء ،اإلسكندرية ،مصر
.1004
سردا ،دراسة يف نص ادلفضليات ،ادلؤسسة العربية لدراسات
 .91العشَتي زلمد :الشعر ً
والنشر ،بَتوت ،ط.1024 ،2
أمنوذجا ،التفسَت الفٍت
 .91عيّاد زلمد :جدلية القصة والشعر ،ديواف عمرو ابن أيب ربيعة
ً
صفاقس ، ،تونس ،ط.1003 ،1
 .92عليماف يوسف :النسق الثقايف ،قراءة ثقافية يف أنساؽ الشعر العريب القدمي ،عامل الكتب
احلديث.1009 ،
 .93عوض ريتا :بنية القصيدة اجلاىلية ،الصورة الشعرية لدى امرئ القيس ،دار اآلداب
بَتوت ،ط.2991 ،2
 .94العيد ديٌت :يف القوؿ الشعري ،دار ثوبقاؿ ،الدار البيضاء ادلغرب.2987 ،
 .95العيد ديٌت :يف معرفة النص األديب ،منشورات دار اآلفاؽ اجلديدة بَتوت ،ط.2985 ،3
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 .96عبد الفتاح بسيوين :علم البديع ،دراسة تارخيية وفنية ألصوؿ البالغة ومسائل البديع.
 .97الغدامي عبد اهلل :اخلطيئة والتكفَت من البنيوية إىل التشرحيية ،قراءة نقدية لنموذج (إنساين
معاصر) ،النادي الثقايف ،جدة ،ط.2985 ،2
 .98غزواف عدناف :دراسات يف الشعر اجلاىلي ،دار رلدوالي ،،عماف ،ط.1006 ،2
 .99فشواف أنور محيدو :دراسات يف عصور األدب العريب ،خوارزىم العلمية للنشر والتوزيع،
ط.1006 ،2
 .111فضل صالح :بالغة اخلطاب وعلم النص والفنوف واآلداب ،سلسلة كتب ع ػ ػ ػ ػػامل ادلعرفة،
اجمللس الوطٍت للثقافة.2991 ،
 .111القعود فاضل أمحد :لغة اخلطاب الشعري عند مجيل بثينة (دراسة أسلوبية بنائية) ،دار
غيداء للنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،دط.1022 ،
 .112القيسي نوري محودي :الطبيعة يف الشعر اجلاىلي ،عامل الكتب ،مكتبة النهضة العربية
ط.2984 ،1
 .113الكريطي حاكم حبيب عزر :السرد القصصي يف الشعر اجلاىلي ،متوزة للنشر والتوزيع
.1008
 .114كرمي ماىر عبد الغٍت :الشواىد النحوية يف شعر النابغة الذبياين ،مطبعة األمانة ،ط1
.2955
 .115كوىُت جاف :بنية اللغة الشعرية ،ترمجة زلمد الويل زلمد العمري ،دار ثوبقاؿ للنشر الدار
البيضاء.2986 ،
 .116الشُت عبد الفتاح :البديع يف ضوء أساليب القرآف ،دار الفكر العريب ،القاىرة.1006 ،
 .117عبد اللطيف زلمد محاسة :بناء اجلملة العربية ،دار الشرؽ ،القاىرة ،ط.2996 ،2
 .118لومتاف يوري :حتليل النص الشعري حتقيق زلمد فتوح أمحد ،دار ادلعارؼ ،ط.2955 2
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 .119لفتة ضياء غٍت :البنية السردية يف شعر الصعاليك ،دار احلامد للنشر و التوزيع ،عماف
األردف ،ط.1020 ،2
 .111عبد اهلل زلمد الصادؽ حسن :أمحد زلمد النجار :أساليب الصناعة يف الشعر اجلاىلي،
دار الصدد خلدمات النشر والطباعة ،القاىرة،ط.2991 ،2
 .111عبد اهلل عدناف خالد :النقد التطبيقي التحليلي ،دار الشؤوف الثقافية ،بغداد.2986 ،
 .112زلمد ابراىيم عبد الرمحاف :الشعر اجلاىلي قضاياه الفنية وادلوضوعية ،دار النهضة العربية
لبناف.2980 ،
 .113زلمود بدراف عبد احلسُت  :التناص يف شعر العصر األموي ،دار غيداء للنشر والتوزيع
عماف.1021 ،
 .114مراشدة عبد الرحيم :اخلطاب السردي والشعر العريب ،عامل الكتب احلديث ،أربد األردف
ط.1021 ،2
 .115ادلراغي أمحد مصطفى :علوـ البالغة ،دار القلم ،بَتوت لبناف.
 .116مريدف عزيزة :القصة الشعرية يف العصر احلديث،دار الفكر.
 .117ادلسدي عبد السالـ :األسلوبية واألسلوب ،الدار العربية للكاتب ،ط.2981 ،1
 .118مسعود ميخائيل :األساطَت وادلعتقدات العربية قبل اإلسالـ ،دار العلم للماليُت بَتوت
لبناف ،ط.2994 ،2
 .119عبد ادلعطي حيي :البديع يف علم البديع ،حتقيق :ودراسة زلمد مصطفى أبو شوراب دار
الوفاء لدينا الطباعة والنشر اإلسكندرية ،ط.1003 ،2
 .121مفتاح زلمد :حتليل اخلطاب الشعري (استَتاتيجية التناص) ،دار التنوير للطباعة بَتوت.
 .121زلمد منويف :مالمح أسلوبية يف شعر ابن سهل األندلسي ،دار ىومة للطباعة والنشر
والتوزيع ،اجلزائر.
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 .122أبو موسى زلمد زلمد :الشعر اجلاىلي )دراسة يف منازع الشعراء( ،مكتبة وىبة القاىرة
ط.1021 ،1
 .123ادلوسومي زلسن جاسم :سرديات العصر الوسيط ،ادلركز الثقايف العريب ،ط ،2بَتوت
.2972
 .124ناصف علي النجدي :الفصة يف الشعر العريب إىل أوائل القرف الثاين اذلجري ،دارهنضة
مصر للطبع والنشر ،القاىرة ،دت.
 .125ناظم حسن :البٌت األسلوبية ،دراسة يف أنشودة ادلطر للسياب ،ادلركز الثقايف العريب ط2
.1001
 .126النجار أمحد زلمد :أساليب الصناعة يف الشعر اجلاىلي ،دار الصدد خلدمات النشر
والطباعة ،القاىرة ،ط.2991 ،2
 .127النويت أمحد موسى :الصحراء يف الشعر اجلاىلي ،عامل الكتب احلديث ،ج، 1ط2
.1009
 .128النويهي زلمد :الشعر اجلاىلي ،الدار القومية للطباعة والنشر ،ج ،1القاىرة.
 .129آؿ هنياف موزة بنت ىالؿ :حبث يف اعتذاريات النابغة الذباين ،دار الكتب الوطنية اجملتمع
الثقايف ،أبو ظيب.1003 ،
 .131اذلامشي السيد أمحد :جواىر البالغة ادلعاين والبياف والبديع ،حتقيق وشرح زلمد التوجني
مؤسسة ادلعارؼ للطباعة والنشر ،ط.1008 ،4
 .131وادي طو :مجاليات القصيدة ادلعاصرة ،الشركة ادلصرية العادلية للنشر ،ط.1000 ،1
 .132الورقي السعيد :لغة الشعر العريب احلديث ،مقوماهتا الفنية وطاقتها اإلبداعية ،دار ادلعارؼ
مصر ،القاىرة ،ط. 2983 ،1
 .133يقطُت سعيد :الرواية والًتاث السردي ،من أجل وعي جديد بالًتاث ،ادلركز الثقايف العريب،
بَتوت ،الدار البيضاء ،ط.2991 ،2
- 258 -

 .134اليمٍت حيي بن محزة العلوي :الطراز ادلتضمن ألسرار البالغة وعلوـ حقائق اإلعجاز
مج ،3دار الكتب العلمية ،بَتوت.
 .135يوسف حسٍت عبد اجلليل :عامل ادلرأة يف الشعر اجلاىلي ،دار الوفا ،الدنيا ،الطباعة
والنشر ،اإلسكندرية ،ط.1007 ،2

 -2الدواوين الشعرية:
 .136األعشى :الديواف ،حتقيق وشرح زلمد زلمد حسُت ،ادلطبعة النموذجية2950 ،
مصر.
 .137بن ثابت حساف :الديواف ،شرحو وكتب ىوامشو وقدـ لو عبد أمهنا ،دار الكتب
العلمية ،،بَتوت ،لبناف ،ط.0771 ،7
 .138اذلذيل أبوذئيب :الديواف ،شرحو وقسم لو ووضع فهارسو سوىاـ ادلصري ،ادلكتب
اإلسالمي ،،بَتوت ،ط.2998 ،2
 .139بن ربيعة لبيد :الديواف ،حققو وقدـ ،إحساف عباس ،دار الًتاث العريب ،الكويت .2961
 .141ابن أيب سلمى زىَت :الديواف ،شرحو وقدـ لو ،علي حسن فاعور ،دار الكتب العلمية
بَتوت لبناف ،ط.2988 ،2
 .141بن شداد عنًتة :الديواف ،حتقيق ودراسة ،زلمد سعيد مولوي ،ادلكتب اإلسالمي 2964
 .142الضيب ادلفضل بن يعلى :ادلفضليات ،شرح وحتقيق أمحد زلمد شاكر ،عبد السالـ ىاروف
دار ادلعارؼ ،القاىرة ط.2
 .143بن العبد طرفو :الديواف ،شرحو وقدـ لو مهدي زلمد ناصر الدين ،دار الكتب العلمية
بَتوت ،لبناف.
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 .144العبدي ادلثقب :الديػ ػ ػ ػ ػ ػواف ،عٍت بتحقيقو وشرحو والتعلق عليو حسن كام ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الصَتيف
معهد احملظوظات العربي ػ ػ ػ ػ ػػة.2972 ،
 .145القيس امرؤ :الديواف :اعتٌت بو وشرحو عبد الرمحن ادلعطاوي ،درا ادلعرفة للطباعة والنشر
والتوزيع ، ،بَتوت ،لبناف ،ط.1004 ،2

 -3الـمجالت و الدوريات:
 .146إبراىيم عبد الرمحن :التفسَت األسطوري للشعر اجلاىلي فصوؿ ،مج ،2ج 3،أفريل
.2981
 .147الدمحٍت عبد الواحد :امة التخييل السردي يف الشعر العريب القدمي من ادليثولوجيا إىل الرؤية
اجلمالية ،رللة آفاؽ الثقافة و الًتاث ،ع ،1024 ،86اإلمارات العربية ادلتحدة.
 .148رومية وىب :شعرنا القدمي والنقد اجلديد ،رللة عامل ادلعرفة ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف
األدبية ،الكويت.
منوذجا -رللة اآلداب
 .149فوغايل باديس :ادلكاف وداللتو يف الشعر العريب القدمي –ادلعلقات ً
والعلوـ اإلنسانية ،جامعة األمَت عبد القادر ،قسنطينة ،ع ،2أفريل .1001
 .151رللة عالمات يف النقد ،النادي الثقايف جدة ،ادلملكة العربية السعودية،ع.2999، 34
 .151ادلطليب عبد اجلبار :مواقف يف األدب والنقد ،منشورات وزارة الثقافة و اإلعالـ العراقية،
دار الرشيد ،2980 ،العراؽ.

 -4المعاجم والقواميس:
 .152احلكيم شوقي  :موسوعة الفلكلور واألساطَت العربية ،دار العودة بَتوت-لبناف ،ط2
.2981
. .153الزسلشري أيب القاسم جار اهلل زلمود بن عمر بن أمحد  :أساس البالغة ،حتقيق عبد
الرحيم زلمود ،دار ادلعرفة ،بَتوت.2979 ،
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 .154علوش سعيد :معجم ادلصطلحات األسلوبية ادلعاصرة ،دار الكتاب اللبناين ،بَتوت ط2
.2985
 .155بن فارس أبو احلسن أمحد :الصاحيب يف فقو اللغة وسنن العربية وكالمها ،حتقيق مصطفى
السوديي ،مؤسسة بدراف ،بَتوت.2964 ،
 .156ابن منظور زلمد بن مكرـ مجاؿ الدين أبو الفضل :لساف العرب ،مج ،9دار صادر بَتوت
ط.2955 ،2
 .157عبد النور جبور :ادلعجم األديب ،دار ادلاليُت ،،بَتوت ط.2979 ،2
 .158وىبة رلدي و ادلهندس وكامل :معجم مصطلحات العربية يف اللغة واألدب ،مكتبة لبناف
بَتوت .2979 ،
 .159وىبة رلدي :معجم مصطلحات األدب ،مكتبة لبناف ،بَتوت.

 -5الرسائـل الجام ـ ــعية:
 .161ح ّداد مصطفى حسن :رمزية األنثى يف الشعر اجلاىلي ،رسالة دكتوراه سلطوط ،كلية
اآلداب ،قسم اللغة العربية ،جامعة القاىرة.2996 ،
 .161رومية وىب :قصيدة ادلدح حىت هناية العصر األموي بُت األصوؿ والتجديد واإلحياء
رسالة دكتوراه (سلطوط)  ،كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية ،جامعة القاىرة ،مصر.
.162

زلمد عماد حسيب :البناء الدرامي يف الشعر العريب القدمي ،دراسة إحصائية حتليلية

رسالة ماجستَت سلطوط ،كلية دار العلوـ ،قسم البالغة والنقد ،جامعة القاىرة. 1000 ،
.163

كلّوب عبد اهلل زلمد إبراىيم راشد :شعر صعاليك اجلاىلية ،دراسة سيميائية ،رسالة

ماجستَت سلطوط ،كلية دار العلوـ ،قسم الدراسات األدبية ،جامعة القاىرة.1025،
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الملخصات

أوالً :باللغة العربية:
كان الشعر ا اهلي وال يزال حقالً خصباً ومعي اً ال ي ضب للدراسة والبحث ،نظراً ملا
انطوى عليه من خصائص ف ية ومجالية جعلت الدارسني ي كبون على دراسته للكشف عن خبايا
وأسرار معتمدين يف ذلك على ما جاءت به ال ظريات وامل اهج ال صانية ا ديةة واملتررعة من حق
اللسانيات العامة ،وذلك لبعةه من جديد.
ويعد ال ابغة الذبياين عالمة متررد يف الشعر ا اهلي خلّف ل ا ثرو شعرية زاخر على
مستوى اللغة واألساليب فجاءت نصوصه مشبعة باإلحياءات والدالالت املتعدد وا ماليات
املتميز .
وكان آللية االستطراد يف شعر ال ابغة دوراً بارزاً وممماً يف اكتمال ونضج صصائد الشعرية
خاصة الطويلة م ما .وتوفر هذ ا اصية األسلوبية يف شعر بصور ملرتة لل ظر هو ما ولّد في ا
رغبة جاحمة يف معرفة أهم ا صائص والسمات األسلوبية اليت متيزت هبا املشاهد االستطرادية ع د
ولذلك خصص ا لدراست ا ع وان :االستطراد يف الشعر العريب القدمي يف ضوء ال ظرية األسلوبية
منوذجا.
ا ديةة ديوان ال ابغة الذبياين ً

ولدراسة هذا املوضوع صسم ا البحث وفق خطة م مجية جاءت موزعة على مدخ وأربع
فصول ،افتتح اهم مبقدمة وذيل اهم خبامتة جاءت متبوعة بقائمة املصادر واملراجع وفمرس
للموضوعات.
ممدنا يف املقدمة للموضوع وذكرنا أسباب اختيار وأهدافه وامل مج املتبع يف الدراسة مع
عرض موجز طة البحث.
فري املدخ عرف ا بالشاعر ال ابغة الذبياين وشعر .
أما الرص األول فومس ا باالستطراد يف الشعر ا اهلي ،عرض ا فيه ملرموم االستطراد ع د
القداماء واحملدثني وأهم موضوعاته وأنواعه ...واهني ا الرص با ديث عن أثر البيئة يف مشاهد
االستطراد يف الشعر ا اهلي.

أما الرص الةاين فوصر ا فيه ع د مجاليات األسلوب القصصي يف املشمد االستطرادي ع د
ال ابغة ،ووصل ا من خالله إ أن القصة الشعرية يف هذ املشاهد صد استوفت مجيع ع اصر القصة
ا ديةة من الشخصيات ،األحداث ،الزمان ،املكان...
وأما الرص الةالث فع ونا ب ــ :الت اص يف املشمد االستطرادي ع د ال ابغة الذبياين ،وصر ا
فيه ع د ثالث مباحث مممة هي :الت اص مع القصص الديين مة صصيت ال يب سليمان وال يب نوح
عليمما السالم ،مث الت اص مع القصص الشعيب مة صصيت ا ية ذات الصرا والرج  ،وزرصاء
اليمامة ،وأخرياً ت اول ا امللمح األسطوري يف بعض املشاهد اليت استطرد إليما ال ابغة.
ويف الرص الرابع واألخري عرض ا لشعرية اللغة يف املشمد االستطرادي ع د ال ابغة ودرس ا
فيه شعرية اإليقاع ا ارجي والداخلي من خالل الوصوف ع د خاصيتني أساسيتني مها الوزن
الشعري وظاهر التكرار ووظيرتما الشعرية ،أضف إ ذلك دراست ا لشعرية االنزياح يف هذ
املشاهد من خالل الرتكيز على االنزياح الرتكييب وأهم الظواهر األسلوبية فيه كالتقدمي والتأخري
االعرتاض ،ا ذف مث االنزياح البياين ونظرنا فيه (التشبيه والك اية) ،وصد حاول ا من خالل طرص ا
هلذ الع اصر إبراز الدالالت الكام ة وراء هذ االنزياحات.
وأهني ا الدراسة خبامتة مجعت أهم ال تائج املتوص إليما يف البحث أمهما أن املشمد
االستطرادي يف شعر ال ابغة الذبياين صد متيز بالتكةيف والةراء الدال ومرد ذلك إ تلك الظواهر
والسمات األسلوبية اليت أغ ت هذ املشاهد بإحياءات والدالالت املتعدد اليت حتتاج إ صراءات
لرك شرراهتا والقبض على معانيما.
الكلمات المفتاحية:

األسطورة – المشهداالستطرادي -الحيوان الوحشي – المرأة -األسلوب

القصصي -الحمار الوحشي -الثور الوحشي -التناص.

 باللغة اإلنجليزية:ثانيا
Summary
The pre-Islamic poetry was a fertile field and an inexhaustible source
of study and research, because of the technical and aesthetic characteristics
that made the scholars study its secrets based on the modern textual theories
in order to renew and to revive it
The poet Al-nabigha Eddoubiani is considered as a unique sign in the
pre-Islamic poetry, he left for us a poetic revolution, rich in language and in
techniques, and his texts were saturated with various meanings, and
exceptional esthetics significations.
The mechanism of digression in the poetry of Al-Nabigha has a
prominent and important role in the completeness and maturity of his poetic
texts especially the long ones. The obvious presence of this stylistic feature
rises in us the strong desireto know the most important characteristics and
stylistic features that characterized his disgressive scenes. Therefore, we
devoted our thesis to the study the disgression in the ancient Arabic poetry in
the light of modern stylistic theory, The poetic collection of the poet AlNabigha Eddouniani as an sample
In order to study this topic, we distributed our research according to a
systematic plan on the entrance and four chapters, with an introduction and a
conclusion followed by a list of and references and a table of contents .
In the introduction We mentioned the reasons of our choice , the
objectives and the methodology used in the study, with a brief outline of the
research plan.
At the entrance, we presented the biography the poet and his poetry.

We entitled the first chapter, the regression of the pre-Islamic poetry, in
which we presented the concept of digression in the old and modern scholars
and its most important subjects and types.
And in the second chapter, we stopped on the aesthetics of the narrative
style in Al- Nabigha digressive scenes .
As for the third chapter, entitled intertextuality in Al- Nabigha
disgressive scene, where we stood in three important tasks: the religious
intertextuality , the popular intertextuality and finally the mythic one.
In the fourth and final chapter we presented the poeticity of language in
Al- Nabigha

discursive scene

and studied the we studied the poeticity of

external and internal rhythm
Finally, twe ended he study with a conclusion that gathered the most
important results reached in this research. Such as The the fact that the
disgressive scene in Al-Nabigha poetry was characterized by condensation
and semantic richness, due to these phenomena and these stylistic features
which enriched these scenes with various meanings and significations that
require further readings to decrypt their codes and capture their meanings.
Key words : Myth -discursive scene - wild animal – woman. Narrativestyle -

Zebra-wildox – arrativestyle

 باللغة الفرنسية:ثالثا
Résumé:
La poésie pré-islamique demeure un champ fertile et une source
inépuisable d'études et de recherches, compte tenu de ce qu'elle avait des
caractéristiques artistiques et esthétiques qui ont poussé les chercheurs de
l’étudier pour révéler ses secrets en se fondant sur les théories et méthodes
textuelles modernes, subdivisées du domaine de linguistique générale dans le
but de le faire renaitre.
Al-Nâbigha Dobiayani est considéré comme une marque unique dans
la poésie pré-islamique. Il nous a laissé une révolution poétique riche au
niveau de la langue et des styles. Ses textes étaient des textes pleins
de d’allusions et de multiples connotations et d’une esthétique spécifique.
Le mécanisme de la digression dans la poésie d’Al-Nâbigha Dobiayani a
joué un rôle primordial et important dans l'exhaustivité et la maturité de ses
poèmes notamment celles longues. L’existence de cette propriété stylistique
dans ses poèmes d’une manière attirante nous a infiniment poussé pour
connaître les caractéristiques les plus importantes et les spécificités
stylistiques marquées par des scènes discursives chez lui, raison pour laquelle
nous avons dédié le titre suivant pour notre étude: La digression dans
l'ancienne poésie arabe à la lumière de la théorie stylistique moderne le
recueil d’ Al-Nâbigha Dobiayani comme modèle.
Pour étudier ce sujet, notre recherche est divisée sous forme d’une
préface et quatre chapitres, dont une introduction et conclusion pour chacun
d’eux suivis d’une liste de références et table de matière. Dans l’introduction,
nous avons présenté le sujet tout en mentionnant les raisons de son choix, ses
objectifs et la méthodologie utilisée dans l'étude, avec un bref aperçu du plan
de recherche. Dans la préface, nous avons défini le poète AlNâbigha Dobiayani et sa poésie.
Le premier chapitre est intitulé la digression dans la poésie préislamique, dans lequel nous avons présenté le concept de la digression chez
les anciens et les contemporains, ses thèmes et ses types. Nous avons terminé
le chapitre par l'impact de l'environnement dans les scènes de digression dans
la poésie pré-islamique. Dans le deuxième chapitre, nous avons abordé
l'esthétique du style narratif dans la scène digressive chez Al Nâbigha à

travers laquelle nous avons obtenu que l'histoire poétique dans ces scènes a
rencontré tous les éléments de l'histoire moderne à savoir les personnages, les
évènements, l’espace et le temps…
Le troisième chapitre est intitulé: l’intertextualité dans la scène
digressive chez Al-Nâbigha dans lequel nous avons mis l’accent sur trois
sections importantes à savoir : l’intertextualité avec la narration religieuse
telles que l'histoire du prophète Salomon et le prophète Noé, que la paix soit
sur eux, puis l’intertextualité avec des histoires populaires tels que El Haya
Dat Essafa à la fin, nous avons traité la touche mythique dans certaines des
scènes digressées par Al-Nâbigha .
Dans le quatrième et dernier chapitre, nous avons mis le doigt sur la
poétique de la langage dans la scène digressive chez Al Nâbigha dans lequel
nous avons étudié la poétique du rythme externe et interne en se tenant
compte à deux propriétés qui sont la rime poétique et le phénomène de
répétition et sa fonction poétique, En outre, nous avons étudié la poétique du
déplacement stylistique dans ces scènes en se concentrant sur le déplacement
fonctionnel et ses phénomènes stylistiques les plus importants comme
l’avancement et retardement, la juxtaposition, l’omission, le déplacement tels
que (la comparaison et métaphore) et nous avons essayé à travers notre
traitement de ces éléments de montrer les connotation implicites derrière ces
déplacements.
Nous avons achevé notre étude avec une conclusion comportant les
résultats obtenus dont les plus importants la scène digressive dans la poésie
d'Al-Nâbigha Dobiayani qui se caractérise par la condensation et la richesse
sémantique, cela est dû à ces phénomènes et caractéristiques stylistiques qui
ont enrichi ces scènes d’allusion et de multiples connotations qui ont besoin
de lectures pour les décoder et saisir leur signification.

Mots clés : la digression - l'esthétique du style narratif - l’intertextualité
-histoires

populaires

- la

narration religieuse

